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19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nın Hesabını
Biz Soracağız!
9 Aralık günü Bakırköy Adalet Sarayı’nda adına “Hayata Dönüş Operasyonu” diyerek katledenlerin yargılandığı mahkeme görüldü.
Bundan 14 yıl önce 2000 yılının 19-22 Aralık tarihinde bir
gece yarısı hapishanedeki devrimci tutsakların koğuşlarına,
“teslim olun” çağrılarıyla kurşun yağdırarak, üzerlerine
kimyasal maddeler dökerek, çeşitli bombalarla geldiler ve teslim alamadıkları devrimci tutsaklardan 28’ini katlettiler...
Hücrelere tıkılmayı, tecriti kabul etmeyen devrimcilerin
bu katliama direnişle cevap vermesine tahammül edemeyen
halk düşmanları çareyi 20 hapishaneye katliam saldırısı yapmakta aramışlardı..
Yine bugün de o katliamı yapanlar, aradan 14 yıl geçmesine rağmen katliamı birebir yönetenler, onca uğraştan sonra açılan davada yargılananlar katliamın sorumlusunun kendilerinin olmadıklarını, kimsenin bilmediğini, emirlere uyduk gibi tamamen yalan sözlerle kendilerini savundular...
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Bakırköy Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapan Halk
Cepheliler mahkeme boyunca adliyenin önünden ayrılmadılar. Katliamı birebir yaşayan Mehmet Güvel saldırı boyunca yaşadıklarını anlattı. Ardından Halk Cephesi adına basın
açıklamasını okuyan Nagehan Kurt, hapishanelerdeki katliamın nedenlerini, katliamcıların amaçlarını, devrimcilerin teslim olmama geleneği yarattıklarından teslim alınamadığını
açıkladı. Açıklamasında “19 Aralık’ta tutsakları, Soma’da işçileri diri diri yakan, Ermenek’te suda boğan devlettir. Bugün 19 Aralık’ın hesabını sormak Berkin Elvan’ın, Hasan Ferit’in hesabını sormaktır, Bugün 19 Aralık’ın hesabını sormak,
yeni baskı ve yasalarına karşı direnmektir” dedi.
Bakırköy Adalet Sarayı’nda, katliamı gerçekleştirenlerin
bilmiyoruz, duymadık, askerler yapmış, emri uyguladım sözleriyle devam eden dava 6 Mayıs’a ertelendi. Adliye önünde mahkemenin bitimine kadar Halk Cepheliler adalet istemeye devam ettiler. 45 kişinin katıldığı eylem adliyenin önünden geçenlerin yoğun ilgisiyle birlikte sona erdi...
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Dünden Yarına Ustalarımız
Konserine Tüm Halkımız Davetlidir
Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi-İzmir
Tarih: 20 Aralık Cumartesi
Saat: 1. Seans: 17.00
2. Seans: 21.00

Grup Yorum
Gülsuyu'nda her hafta ateş
başında bilgimizi, birliğimizi
büyütmek için şehitlerimizin
yaşamı üzerine sohbet ediyoruz.
Tüm halkımızı her hafta
yaptığımız ateş başı sohbetlere davet ediyoruz.
Yer: Emek Caddesi (Mahir Hüseyin Ulaş Parkı)
Tarih: Her Hafta Cumartesi
Saat: 21.00
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sesimizi her yere
ulaştırıyoruz
Halk okulumuzla daha
bilinçliyiz
Halk Düşmanı AKP: AKP
yoksulluğumuzu büyütüyor,
yalanlarla gerçekleri gizliyor
Anadolu Gençlik: Yozlaşma,
emperyalizmin politikasıdır
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Yunanistan Hapishanesi’nde
direniş! Eğitim bir haktır!
Yitirdiklerimiz...
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58 Kulağımıza Küpe Olsun
59 Öğretmenimiz...

Türkiye faşizminin en
büyük hapishaneler
katliamıydı 19 Aralık.
28 devrimci tutsak diri
diri yakılarak,
kurşunlanarak,
bombalanarak katledildi. Amaç
devrimci hareketi bitirmekti. Fakat binlerce
polisi, jandarması akıllarına bile gelemeyecek bir
direnişle karşılaştılar. Bizi teslim alamadılar. 19
Aralık Direnişimizi selamlamak, katliamın
hesabını sormak için 19 Aralık'ta Bayrampaşa
Hapishanesi önündeyiz. Hapishane önündeki
anmanın ardından otobüslerle Cebeci
Mezarlığı'na geçilecektir.
Toplanma Yeri: Sağmalcılar Metro Durağı
Saat: 13.00
Tarih: 19 Aralık

Halk Cephesi

K e n d i G ö l g e n d e n K o r k u y o r s u n Ta y y i p E r d o ğ a n !
Ka rab asan lar dan Kur tulamayacaks ın !
Katl ettiğ i ni z Berki n’l er Rü yal arı n ızd an Çı kmayacak!
Sar aylarınız, Sığ ınakların ız, Kor uma lar ın ız
H içbir Şey Sizi Kor uya mayacak!

“SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER
KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER”

Saraylar saltanatlar çöker
Kan susar bir gün
Zulüm biter
Menekşeler de açılır üstümüzde
Leylaklar da güler
Bugünlerden geriye
Bir yarına gidenler kalır
Bir de yarınlar adına direnenler
Adnan Yücel
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1150 küsür odası olan, milyarlarca liraya malolmuş Ak Saray’ın
altında sığınakların, gizli tünellerin
olduğu haberleri basına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bir koruma ordusunun koruyacağı, hatta İsrail’in MOSAD’ın
koruyacağı gibi haberler de basında
yer aldı.
MOSAD’ın mı, CIA’nın mı,
MİT’in mi; kimin koruyacağı değil
konumuz. Erdoğan’ın korkularının
büyüklüğüdür.
Erdoğan’ın korkusu Hitler’den
Mussollini’ye, Salazar’dan, Pinochet’e bütün faşist diktatörlerin, bütün
halk düşmanlarının korkusudur.
Milyarlarca lira harcanarak yapılan Ak Saray’ın ihtişamının arkasında gizlenmeye çalışılan bu
korkudur.
Halk düşmanlarının halktan korkuları öyle büyüktür ki, saraylar,
sığınaklar, gizli tüneller, özel koruma
orduları... Hiçbir şey bu korkuyu
engelleyemez...
Penceresine çarpan yağmur damlasından korkar... Rüzgar sesinden,
yağmur sesinden, kapı tıkırtısından,
aşçısından, temizlikçisinden, bahçıvanından... herkesten korkar...
Korkularını bastırmak için gizli
tüneller, sığınaklar yaptırır fakat sığınaklar korkularını gidermez, tam
tersine bir gün kullanılacağı düşüncesi onun korkularını karabasanlara
çevirir... Artık bu durumda o koruma
ordusu da onun korkularını gider-

meye yetmez... Bütün faşist diktatörlerin kaçınılmaz sonu, onu daha
da korkutur.
Ve yapabileceği tek şey güvenlik
önlemlerini artırmak ve halka karşı
terörünü büyütmektir.
Tayyip Erdoğan şimdi bu korkuyu yaşıyor. “Güvenlik tedbirleri” adı altında halka karşı çıkartılan
terör yasaları bu korkunun ürünüdür.
14 yaşında elinde sapan taşıyan,
yüzü maskeli Berkin Elvan’ın korkusudur bu korku...
“Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz
Berkin Elvan diyorsunuz” diyor
Tayyip...
Aslında doğrusu şudur: Tayyip
Erdoğan yatıyor, kalkıyor yüzünde
fuları, elinde sapanı taşı olan Berkin
Elvan’ı bir türlü aklından uzaklaştıramıyor. Berkinler’in hesap soran
bakışları geliyor gözlerinin önüne...
Maske takmayı, molotof atmayı
suç sayan “terör” yasalarının arkasında Berkinler’in korkusu vardır.

Halk Korkusunun
Temelinde Yatan
Yönetememe Krizidir
“Yönetememe krizi”nin bir diğer
ifadesi “devrimci (milli) kriz”dir.
Tayyipler’in korkusunu karabasanlara çeviren devrim korkusudur.
Bizim gibi yeni sömürge ülkelerde
devrimci kriz olgunlaşmamış da
olsa her zaman vardır. Çünkü emperyalizmin ve oligarşinin çifte sö-

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

mürüsü altında inim inim inletilen
devrimci krizin nesnel zeminidir.
Yeni sömürge ülkemizde bunun
maddi temeli ve somut şekillenişi
şöyledir:
1- Ekonomik, sosyal ve siyasal
hayat tamamen emperyalizmin çıkarlarına göre düzenlenmiştir.
Halkın açlığı yoksulluğu hiçbir
zaman dikkate alınmaz, devletin tüm
ekonomik politikaları emperyalist ve
işbirlikçi tekellerin çıkarlarına göre
belirlenir...
2- Kendi kendine yeterli olmayan
kapitalist veya çarpık kapitalist bir
ekonomi mevcuttur. Teknoloji geri,
verimlilik yetersizdir. Göbekten empeyalizme bağımlıdır. Emperyalistlerin her türlü krizi bize misliyle
yansır... Bir başka ifadeyle emperyalistlerin hapşırması bizimkilerin
zatürre olması demektir
3- Sektörler arası korkunç bir
dengesizlik vardır. Birbirini tamamlayacak şekilde organize olmuş sektörler ya da sanayi yerine, emperyalizmin ihtiyacına göre bölük pörçük
bir dağılım söz konusudur.
4- Sanayi tek yönlü ve emperyalizme bağımlı tüketim sanayisidir.
Altyapıdan yoksundur.
Sonuç olarak emperyalizme göbekten bağımlı yeni sömürge ülkelerde
sürekli bir ekonomik kriz vardır. Ekonomik krizin sonucu olarak sürekli
bir sosyal ve siyasal kriz de vardır.
İşte bir bütün olarak bunlar, ekonomik, sosyal, siyasal krizle sürekli
devrimci durumun varlığı, toplumsal
süreci devrim dönemi olarak belirler.
Ülkemizden devrim umudunun
yok edilememesinin bir nedeni de
devrimci durumun nesnel koşullarının
varlığıdır.
Yeni sömürgelerde olgunlaşmamış
da olsa devrimci kriz (milli kriz)
hep vardır. Devrimci (milli krizin)
sürekli var olmasından dolayıdır ki,
oligarşinin yönetim biçimi faşist diktatörlüktür.
Devrimci durum, bir başka deyişle; “mevcut çelişkilerin devrimci
yoldan çözülmesini olanaklı kılacak
şartların varlığıdır. Emperyalizm ko-

şullarında bir ülkede; sürekli var olan
ekonomik bunalımın derinleşerek, ülke
bazında sosyal ve siyasal alanda da
ifadesini bulması, ekonomik, politik
ve sosyal krizin tek bir kriz halinde
birleşerek milli kriz (devrimci kriz)
durumunun ortaya çıkmasıdır.”
Yani halkın mevcut düzenle yönetilmek istememesi, egemenlerin
ise yönetemez durumda olmaları,
kısaca devrimin objektif koşullarının oluşmasıdır.
Mahir Çayan bu durumu şöyle
ifade etmektedir: ''Özetle söylersek,
emperyalist hegamonya altındaki
bütün geri bıraktırılmış ülkelerde
milli kriz, tam anlamı ile olgunlaşmış
olmasa bile mevcuttur. Bu ise devrim
durumunun sürekli olarak varolması, evrim ve devrim aşamalarının
iç içe girmesi, bir başka deyişle
silahlı eylemin objektif şartlarının
mevcudiyeti demektir.'' (Bütün Yazılar, s. 364)
İşte oligarşik diktatörlüklerin korkusunun temelinde yatan bu korkudur.
Bu korku devrim korkusudur.
Oligarşiye 19 Aralık Katliamı’nı
yaptıran, devrimci tutsakları dört duvar arasında kimyasal gazlarla diri
diri yaktıran bu korkudur. 14 yaşındaki Berkin Elvanlar’ı katlettiren de
aynı korkudur.
Haziran Ayaklanması’yla birlikte
AKP iktidarı onca terörüne, faşist
yasalarına rağmen iktidarının hiç de
sağlam zeminler üzerine oturmadığını
gördü.
Halk için baskı ve terörün işe yaramaz hale geldiği ayaklanma anında
bütün dengelerin alt-üst olduğunu
gördü. Faşist diktatörlükle hesabı
olan herkesin halkın yanında saf tuttuğunu gördü.
Halkın, katlede katlede bitiremedikleri devrimcilerin yanında, devrimcilerin politikalarıyla hareket ettiğini gördü.
AKP’nin tüm politikaları emperyalistlerin ve işbirlikçi tekellerin çıkarlarına olmasına rağmen bugün
AKP iktidarına emperyalistler de,
işbirlikçi olgarşi de güvenmiyor.
Çünkü onlar da AKP iktidarıyla çı-

karlarının güvence altında olmadığını
görüyorlar. Ancak buna rağmen
AKP’nin yerine koyacakları bir alternatifleri de yok... Oligarşinin yönetememe krizinin büyüklüğü de burada: oligarşi kendi alternatifini üretemiyor. Düzen içi bujuva partileri
halkı düzen içinde tutmaya yetmiyor.
Faşist AKP iktidarının tek alternatifi devrimcilerdir. Devrim umudunun tüm halkı sarıp sarmalamasından korkuyorlar...
AKP’nin faşist terörünün, faşist
baskı yasalarının temelinde bu korku
var. AKP’nin yeni çıkarılan güvenlik
yasalarına tek tek bakın. Hepsinde
devrim korkusunu görürsünüz.
Yönetememe krizi en küçük demokratik açılımlara izin vermiyor.
İpin ucunu bir kaçırırsam çorap söküğü gibi arkası gelmez diye düşünüyor AKP.
Bizim görevimiz her alanda
AKP’nin krizini derinleştirmek ve
“ipi kopartmak”tır.
İpi kopartacağız. O güç gösterisi
yaptıkları sarayları AKP’yi korumaya
yetmeyecek. Saraylar saltanatlar çökecek. Zulümle iktidarını sonsuza
kadar götüremeyecek.
AKP’nin şu anda hala kullanabildiği din silahı var. Mezhep ayrımcılığını körükleyerek ömrünü uzatmaya çalışıyor. İktidarını yitirmemek
için her türlü kirli yönteme başvuracağını gösteriyor. Ancak bu AKP’nin
ömrünü uzatmayacak, sonunu yaklaştıracaktır. Her geçen gün halkımız
AKP’nin sahtekarlığını, din bezirganlığını görecek.
AKP’nin sonunu devrimci savaşı
büyüterek getireceğiz. Oligarşinin
yönetememe krizi ne kadar büyük
olursa olsun, eğer devrimci savaşı
büyütmezsek, oligarşi bir biçimiyle
yönetememe krizini atlatacaktır.
Krizi derinleştirmenin yolu devrimci savaşı büyütmektir. Devrimci
savaş reformist, oportünist ve her
türden uzlaşmacılığın, teslimiyetin
önündeki barikattır.
HALKIMIZ, AKP FAŞİZMİNE
SON VERMEK İÇİN DEVRİM
CEPHESİNDE BİRLEŞİN!

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

5

Tayyip'in Sonu Malum,
Çünkü Suçu Malum!
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Halk düşmanlarının sonu hayırlı
Ulusal Kurtuluş Cephesi
bitmemiştir. O, kendilerine en çok
(FSLN) tarafından ölümle cegüvendikleri anda tepetaklak etzalandırıldığı 1956'ya kadar
miştir halk onları... Ya intihar etülkeyi faşist diktatörlükle yömişlerdir ya da halk tarafından
netti.
cezalandırılmışlardır. Eceliyle öle*Ferdinand Marcos: Filibilenler ise kendilerini kalelere,
pinler'de 1986'da halk iktidarıyla
saraylara kapatmıştır.
devrilen ve yurt dışına kaçan
Ferdinand Marcos, 1989'da HaToplumlar tarihi tanıktır ki, zawai'de öldü.
limlerin devri er ya da geç, bir
Tayyip'i bekleyen son da
gün son bulur. Eskiyen sökülüp
farklı
değildir. Tayyip de bunu
tarihin çöplüğüne atılır. Halka zulFaşist Musollini ve arkadaşları
bildiği
için korkuyor.
medenler layığını bulur.
İtalyan partizanları tarafından
Zalimler hep korkar; çünkü
Tayyip, saraylarda otururken,
bacaklarından asılarak cezalandırıldı.
iktidarı kaybettiği zaman, iktibaskı yasalarıyla, terörüyle korkudara yeni gelenler tarafından sisunu bastırmaya çalışırken, kendiçalışırken, İtalyan partizanlar taralindir gibi ezilip geçileceğini bilir.
sini bekleyen sonun, tehlikenin farfından yakalandı. 28 Nisan 1945'de
Kendi burjuva hukukunu, yasalakındadır aslında. Baskısı, zulmü de
kurşuna dizildiler. Ertesi gün Musrını başta kendisi çiğnediği için korkar.
bunun içindir.
solini, Petacci ve başka bazı faşistlerin
Çünkü yarın halkın da bu yasaları taTayyip, Esad'ı tehdit ederken, ikcesedi Milano'da Loreto Meydanı'nda
nımayacağından, kendisinden hesap
tidarı bırakmasını öğütlerken, Kadsallandırıldı. Ayaklarından asılan Mussoracağından endişe eder.
dafi'yi örnek göstermişti. Bak seni
solini, halka teşhir edildi.
İktidar onundur, yasalar onundur
bekleyen son da bu, yol yakınken
*Augusto Pinochet: Şili’de sosama
o hala gidip kaçak bir saray inşa
vazgeç demişti. Tayyip, başkalarının
yalist Salvador Allende'yi 1973’de
ettirir,
orayda oturur; yani kendi yadeğil, kendi sonuyla ilgilenmelidir.
cuntayla devirdikten sonra, 17 yıl
salarını
dahi tanımaz. Yasalara kendisi
Onu bekleyen de, gelmiş geçmiş
ülkeyi yöneten faşist diktatör Auuymayınca
başkalarının da uymayatüm diktatörleri bekleyen sondur.
gusto Pinochet, 91 yaşında öldü.
cağına olan inancıyla korkar. Korkar,
En başta, tarihte halk düşmanı
Pinochet döneminde, 3 binden
çünkü sonunun ne olacağını bilemez.
olarak yer alacaktır.
fazla devrimci öldürüldü. Yaklaşık
Kanser hastasıdır, onun verdiği korku
Katilliği, vatan hainliği, hırsızlığı
bin kişi gözaltında kaybedildi. İnayrıdır ama asıl olarak halktan korkar.
tescilli bir halk düşmanıdır o.
sanları diri diri helikopterlerle okZalimlerin baş korkusudur halk.
Tarihte hangi diktatörün başına
yanusa attılar. Yaklaşık 30 bin kişi
Son olarak Balzac'ın sözleriyle
ne geldi?
işkenceden geçirildi.
diyoruz
ki, “Her büyük servetin
*Adolf Hitler: 2. Paylaşım Sa* Oliveria Salazar: Portekiz'de
altında
mutlaka
bir suç yatar.”
vaşı'nda tüm dünyada 50 milyonun
1932 yılında iktidara gelen faşist
Marx
ise
bunu
"Sermaye; kan,
üzerinde insanın ölümüne sebep olan
diktatör Antonio de Oliveria Salazar,
ter ve gözyaşından oluşur" diyerek
faşist diktatör Adolf Hitler, 1945
36 yıllık iktidarında halkına zulmetti.
ifade etmiştir.
Nisan ayı sonunda, Almanya'nın ye1968'de beyin travması geçirdikten
İşte bu işlediği suçlar nedeniyle
nilgisi kesinleşip Sovyetler'in zafesonra 27 Temmuz 1970'te öldü.
korkar Tayyip. Berkinler’in, Soma
riyle birlikte son anlarında evlendiği
*Francisco Franco y Bahamonmadencilerinin, Ayaz bebeklerin katili
Eva Braun ile beraber intihar etti.
de: İspanya İç Savaşı'nda (1936olduğu için korkar.
* Benito Mussolini: Faşist diktatör
1939) demokratik halk cumhuriyetine
Gözaltındaki torbaların sebebi
Benito Mussolini de İtalya'da 1922'de
yönelik saldırının baş sorumlusu
korkudan uyuyamamaktır. Kabuslar
iktidara geldi. Lakabı Duçe (lider)
Francisco Franco y Bahamonde, İsolan Mussolini, tüm siyasi partileri
görür sürekli. Kabuslarında, "Ananı
panya'yı 36 yıl yönetti. Franco uzun
kapattı. Sendika hareketlerini yasadışı
da al git" dediği halk sel olmuş akıbir hastalık döneminin ardından öldü.
ilan etti, kitap ve gazetelere sansür
yordur ve sarayını basarak tüm za* Anastasio Somoza Garcia:
getirdi, eğitimi baskı altına aldı ve
1930'lardan 1979'a kadar 44 yıl Nilimliklerin hesabını, canını alarak
bunun gibi birçok faşist düzenleme
karagua'yı faşizmle yönetmiş olan
soruyordur.
yaptı. Mussolini, metresi Clara Petacci
Somoza Ailesi'nin ilk ünlü kişisi.
Ey Tayyip, kabusların gerçek olaile, Alman üniforması giyerek kaçmaya
cak!
1937-1947 ile 1950'den Sandinista
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Hiçbir Korkuya Benzemez
Halkını Satanın Korkusu
Ak Saray’ın inşaatında çalışan tüm işçilere, yoksullara sesleniyoruz:
Gelin ve bildiğiniz tüm bilgileri bizimle paylaşın.
Saraya ilişkin vereceğiniz her bilgi değerlendirilecektir.
"Ayakların baş olduğu yerde
kıyamet kopar" demişti Tayyip Erdoğan. Tayyip'in kıyameti demokratik
halk iktidarının kurulmasıdır... Devrim
korkusudur... Halkın, gırtlaklarını
keseceğinden duyduğu korkudur.
Zulmü öyle artmıştır ki kendisine
saraylar yapıp, içine hapsolmuştur.
O korku ki, saraydan çıkamaz hale
getirmiştir. O korku ki zulmünü artırarak üstesinden gelebileceğini sanmıştır. O lafta sahiplendiğin halka
güvensene, gel gecekondu mahallelerinde otur. Oturabilir misin? Mümkün mü? Halktan bunca korkarken,
bunun olması imkansızdır.
Halk düşmanlarının her zaman
meydan korkusu vardır. Meydanlar,
halkın meşru toplanma alanlarıdır.
Korku dağlar kadar olunca meydanlara girmeyi yasaklar. Meydanlarda
rahatça yürüyemez, koruma çemberinde ilerleyebilir ancak.
Tayyip, kendi gölgesinden bile
korkar. Çalışma odasında bizzat yakın
korumalarının dinleyici koyması, tüm
koruma ekibini bir gecede değiştirmesi bunun göstergesidir. Tayyip'i
dinleyenler kimdi: Başbakanlık
Teknik Büro Amiri ile Koruma
Dairesi'nden bir polis. İş böyle olunca
gölgesinden bile korkar.
Tayyip, kapı gıcırtısından korkar.
Tetiktedir, nereden ne geleceği belirsizdir. Ahını aldıklarının nereden
çıkacağı belirsizdir.
Korkudan yatağının altına bakamaz.
Yatakta dönemez korkusundan...
Soluk alamaz...
Yatak odamda kamera varsa diye
Emine'nin elini bile gönlü ferah tutamaz. Çünkü, o da başkalarının
yatak odasına kamera sokmuştur.
Zifiri karanlıktan korkar Tayyip.

Korku*
Korkuyor Tayyip Erdoğan
ölülerden korkuyor.
Soma madenlerinden geliyor
kimi
apaçık gözleri isli
kaytan bıyıkları kanlı
yaşları yirmi.
Korkuyor Tayyip Erdoğan
ölülerden korkuyor
hele çocuk ölülerinden.
Berkinlerden...
Karınları davul gibi, boyunları
çöpten ince,
kırıyorlar Tayyip Bey'in saray
kapılarını
her gece mezarlarından çıkınca...
Korkuyor Tayyip Erdoğan
dirilerden korkuyor
hele açlardan

Saray'ı ampül kovasına batırmış gibi
aydınlatması bundan.
Gök gürlese, biri hapşırsa korkar
Tayyip. Ölüler gökten yağıp da hesap
soracak diye tir tir titrer.
Aynaya dahi bakamaz. Kendisinden korkar. Mendebur suratına bakınca vatan hainliğinin gözbebeklerine nasıl oturduğunu görür de korkar.
Tayyip'in en büyük korkusu
HALK KORKUSUdur. Ayaklar baş
olunca kaçacak delik olmadığını bilir.
Sarayların altına 4 kat sığınak da
kazsan, Hitler'i bulan ölüm, gelip
seni de bulur.
Tabii, Tayyip'in CEPHE KORKUSU'nu da unutmamak gerekir.
Söylediğini yapan, yaptığını savunan;
bedel ödemekten zerrece korkmayan
Cephe, halüsinasyonlar gördürür Tayyip'e.
İşte Ak Saray'ın hikmeti bu korkuda
yatar. Yattığı oda belli olmasın diye
her gece bir odasında yatar Tayyip.

hele yoksullardan

Ama Nafile!

Yoksullar hayını bağışlamayı
bilmez.

2 bin odalı Ak Saray’ı kim yaptı?
Kim yaptı o duvarları? Nereye gitti,
duvarcılar, ustalar? Yokluk içindeyken
saraylar inşa eden işçi yok mu?
Kumunu kim taşıdı, temelini kim
kazdı? Kim ekmeğini pişirir, çayını
demler?
Halkız biz unutma! Her yerdeyiz...
Bizsiz hiçsiniz.
İşte bu yüzden bulacağız sizi. 2
bin odanın hangisinde olursanız geleceğiz yatağınızın başucuna.
Ak Saray’ın inşaatında çalışan tüm
işçilere, yoksullara sesleniyoruz: Gelin
ve bildiğiniz tüm bilgileri bizimle
paylaşın. Saraya ilişkin vereceğiniz
her bilgi değerlendirilecektir.

Korkuyor Tayyip Erdoğan
soluk benzi
donuk gözleri, boş.
Korkuyor Tayyip Erdoğan
saraylara sığmaz oldu.
Korkuyor Tayyip Erdoğan
hiçbir korkuya benzemez
halkını satanın korkusu.
*Not: Bu şiir Nazım Hikmet’in
Adnan Menderes’e yazdığı
şiirden uyarlanmıştır.
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Her Zenginliğin
Arkasında Kan Vardır

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Tayyip, otobüs şoförlüğünden bugün saraylara geldi. Mal varlığı olarak
bir tek alyansım var derken, bugün
villaları, sarayları, gemicikleri var...
Adı dünyanın en zengin başbakanları
arasında geçiyor.
Bu saltanatı neye borçlu?
Vatanı emperyalist tekellere satarak kazandı...
Topraklarımızı karış karış peşkeş
çekti tekellere.
Tüm kamu mallarını sattı...
Bir yandan para yetmiyor diyerek
özelleştirmeler yaparken, diğer yandan kendisine bir saray inşa etti. Bunun adı yalan ve demagojidir... Faşizmdir.

Peki Bu Ak Saray
Nasıl Kuruldu?
Kimin Parasıyla?
1- Ak Saray, kaçak olarak inşa
edildi. Kaçak bir yapı yani. Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, inşaat alanını 1. dereceden 3. derece
sit alanına çeviren kararı hakkında
Ankara 5. Bölge İdare Mahkemesi
yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Saray, mahkemenin söz konusu kararına rağmen inşa edildi.
Sit alanı, "Doğal, tarihi, kültürel
ve arkeolojik özelliklerinden dolayı
koruma statüsü verilerek, gelecek
kuşaklara taşınmak istenen alanları
ifade eder. Ülkemizde toplam olarak
6 800 kadar Sit alanı bulunmaktadır.
Üç dereceye ayrılan kentsel sit alanlarında yapılabilecek tamir ve inşaat
faaliyeti kısıtlama ve özel kurallara
tabidir."
Ak Saray, bu düzenlemelere rağmen, kaçak olarak kurulmuştur.
2- Ankara Büyükşehir Belediyesi,
sit alanına inşaat yapılamayacağı kararına ve mahkemenin yürütmeyi
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durdurma kararına rağmen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verdi. Yani
açıkça sahte evrak düzenledi.
3- Sarayın sadece biten kısmı,
yani ana bina için 1 milyar 370 milyon TL harcandı. Erdoğan’ın keni
itirafı ile “1150 küsür” odalı Ak
Saray’ın gerçek maliyeti ise 5 milyar
lira.
4- Emine Erdoğan'ın misafirlerine
kullandığı Osmanlı serisi altın varaklı
kadehlerin sadece bir tanesinin fiyatı
bin lira civarında. Bu kadehler özel
olarak üretilmiş. Asgari ücretli bir
işçinin maaşından daha pahalı bir
bardak.
5- Saray için Manisa'da 4 bin
metrekarelik özel halı dokundu. Üç
boyutlu, yanmaz halının her metrekaresinde 400 bin ilmek var. Sadece
halının maliyeti 1 milyon 200 bin
lira. Halı için harcanan para 600 öğretmenin bir aylık maaşına denk.
Bir işçi 1 ay boyunca çalışırsa bu
halının ancak 3 metrekaresi dokunabiliyor.
6- Sarayda halihazırda 63 asansör
var. 18 asansör yapım aşamasında.
63 asansörün maliyeti 17 milyon
500 bin lira. Kalan asansörler, tüm
asansörlerin aylık bakımları ile onlar
için 24 saat istihdam edilecek iki kişiyle birlikte toplam maliyet 30 milyon lirayı aşacak. Asansörlerin sadece
bir aylık bakım maliyeti 18 bin lira.
Bu da asgari ücretle çalışan 18 işçinin
kazancına denk.
7- Ak Saray'ı inşa etmek için Atatürk Orman Çiftliği'ndeki 3 bin ağacı
kestiler.
8- Sarayın inşaatı sırasında 28
yaşındaki Savaş Oğuz isimli işçi
öldü. Saray daha yapımı sırasında
işçilere mezar oldu. Kontur Sel Alüminyum firmasına bağlı çalışan Oğuz,
3 Mart 2014 günü, Atatürk Orman
Çiftliği (AOÇ) arazisindeki hukuksuz
inşaatın üçüncü katında çalışırken
dengesini kaybederek aşağıya düştü.

- İnşaattaki iskelelerin bazılarında
korkuluk yoktu. Oğuz’un çalıştığı
iskelenin korkulukları da sökülmüştü.
- Var olan korkulukların periyodik
bakımları yapılmadı. Son bakım kazadan altı ay önce, Eylül 2013’te
yapıldı.
- Platforma çıkacak merdiven sistemi kurulmadı;
- Gece çalışması için gerekli aydınlatma yapılmadı.
9- Kaçak saraya, Almanya'dan
280 tır ıhlamur, gürgen ve çınar
ağacı getirtildi. Ağaçların tanesi 3
bin Euro.
10- Cumhurbaşkanlığı için ayrılan
ödenek, Tayyip'in Ak Saray'a taşınmasıyla birlikte 200 milyon liradan 400 milyon liraya çıkarıldı.
Yani saraya taşınılmasıyla birlikte
Cumhurbaşkanlığı’nın gideri 2 katına
çıktı. Halk daha fazla soyulacak yani.
11- Çankaya Köşkü'nde çalışan
memurlara 4.8 milyon lira ödenek
ayrılmışken, Ak Saray'daki memurların maaşı için toplam 34 milyon
lira ayrıldı.
12- Bir yıl içinde Çankaya Köşkü
ile Ak Saray'ın ihtiyacı olacak hizmetlerin tutarı şöyle; Çankaya 20
milyon lira; Ak Saray 50 milyon
lira.
13- Temsil ve ağırlama hizmetlerine harcanacak para:
Çankaya 8.5 milyon lira; Ak Saray 39 milyon lira.
14- Alınacak masa, sandalye, tabak-çanak için verilecek para:
Çankaya 15 milyon lira; Ak Saray
52 milyon lira.
15- Ak Saray'ın bir aylık elektrik
masrafı yaklaşık 700 bin lira olacak.
Bir yılda 8.5 milyon TL yapıyor bu.
16- Ayrıca kaçak sarayı yapmak
için aynı arazi içerisinde bulunan
Orman Genel Müdürlüğü lojmanları
yıkıldı. Onun yerine, Orman Genel
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Müdürlüğü'nde çalışan müdürlere
Macunköy'de 52 adet lojman alındı.
Toplam 10,5 milyonluk bir harcama
yapıldı bunun için.
TOBB'un ikiz kulelerinde ise Orman Genel Müdürlüğü için kat kiralandı. Atatürk Orman Çiftliği'nde kaçak saray tüm alanı kullandığı için
yerinden edilen Orman Genel Müdürlüğü harcamaları da kaçak saray
maliyetine dahildir.
17- Varlık amacı "işini kaybedenlere, işsiz kaldıkları sürelerde
ödeme yaparak geçimlerini sağlamalarına katkı yapmak" olan İşsizlik
Fonu'ndan kaçak sarayın yapımına
para verildiği açığa çıktı.
İşsizlik maaşı alabilmek çok ağır
şartlara bağlandığı için, resmi kayıtlı
2,9 milyon işsizden geçtiğimiz eylül

ayı itibarıyla 372 bini işsizlik maaşı
alabildi. İşsizlerden sakınılan para,
‘diğer gider’ adı altında AKP'lilere
peşkeş çekiliyor. ‘Diğer gider’ adı
altında 2012’de 538 milyon lira harcandı. İşsizlik Fonu’nun toplam varlığı yıl sonu itibarıyla 80 milyar 764
milyon liraya ulaşacak.
Fondan yapılan mevzuata aykırı
ödemeler Sayıştay raporlarında da
yer aldı.
18- Kaçak saray, AKP'nin kendi
içinde bile tartışma konusu oldu.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
saray için “Devlet israfı beni utandırıyor… Burada 1 katrilyonun üzerinde masraf yapıldı. Bu kadar olmamalıydı' derseniz bu tartışılabilir.
Bunu tartışabiliriz. Az bir para değil"
dedi.

19- “İnsanlar, imanları zayıfladıkları zaman camilerini süslü yaparlar.” Tayyip de din tüccarlığı yaparken, saraylarda sefa sürüyor.
20- Sarayı koruması için, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’na doğrudan bağlı ‘Köşk Muhafız Komando Birlik Komutanlığı’ kuruldu.
Tayyip'in yakın korumalığını şimdiye kadar olduğu gibi yine polislerden oluşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı yürütecek. Ancak
şehrin içinde kalan Beştepe Yerleşkesi’nde 24 saat esasına göre nöbet
ve çevre güvenliğini komandolar üstlenecek. Olası saldırı ve eylemlere
karşı ‘ani müdahale mangaları’
görevlendirilecek.

19 Aralık’tan Ermenek’e...
Katleden Devlettir!
19-22 Aralık 2000'de operasyon yapılan hapishanelerden biri olan Ümraniye
Hapishanesi’nde yapılan katliamın yargılama(ma)sına 10 Aralık'ta devam edildi.
Gerçek sorumluların yargılanmayıp sadece 39 askerin yargılandığı mahkeme
2 Nisan tarihine ertelendi. Mahkemenin
yapıldığı Kartal’daki İstanbul Anadolu
Adalet Sarayı önünde Halk Cepheliler
bir eylemle hesap sordular. Eylemde
yapılan açıklamada; 19 Aralık’ta tut-

sakları, Soma’da işçileri diri diri yakanın,
Ermenek’te ise suda boğanın devlet olduğu vurgulandı. Açıklamada “...aradan
14 yıl geçti, işte yine burada dimdik
karşınızdayız. Katillerin gözünün içine
baka baka adalet ellerimizde, hesap soracağız diyoruz” denildi. Mahkemenin
başladığı saatlerde ise adliye içinde pankart açarak 19 Aralık’ın hesabını soran
üç TAYAD’lı işkencelerle gözaltına
alındı.

Halklarımıza ve Devrimcilere Hakaret ve
Küfür Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!
Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde Halk
Cepheliler, Grup Yorum'un Emek Caddesi'nde vereceği söyleşi öncesi Gülsuyu'nun çeşitli bölgelerine toplamda 300
afiş astı. Halk Cepheliler Battalgazi Sokak civarında afişleme yaptığı sırada
binanın kendisine ait olduğunu, buraya
afişleme yapılmasına izin vermeyeceğini
söyleyen biri, duvara daha önceden ESP
tarafından afiş yapıldığını gösteren Halk
Cepheliler’e “O şerefsizler ben yokken
yapmışlar” demiştir. Kendilerinin devrimci olduğunu söyleyerek şahsı uyaran
Halk Cepheliler’e “Banane lan bana
mı devrim yapıyorsunuz. Ben milliyet-

çiyim, sizi de sevmiyorum Kürtleri de,
siz PKK'siniz, Kürtler'i savunuyorsunuz.
Defolun gidin buradan...” demiştir.
Bu laflardan sonra Halk Cepheliler
faşisti Battalgazi Sokak’tan Okul Durağı'na kadar halka teşhir etmiş, “Bu şerefsiz devrimcilere küfür etmiştir, Kürt
halkını aşağılamıştır, bu yüzden bu faşisti
cezalandırıyoruz” denilerek suçu anlatılmıştır. Halk ise durumu anlayınca
faşisti linç etmeye kalkmış, linç kültürüne
karşı olan Halk Cepheliler ise halka
izin vermemiş, kendi adaletlerini uygulamıştır, faşisti döverek cezalandırmışlardır.
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Baskılar
Tutuklamalar
Bizleri
Yıldıramaz!
Ankara’da yapılan operasyonların ve gözaltıların hukuksuzluğunu teşhir etmek amacıyla Halk Cephesi 9 Aralık
akşamı eylem yaptı. Yüksel
Caddesi'nde yapılan eyleme
yaklaşık 80 kişi katıldı. Devrimci-demokrat yapıların da
destek verdiği eylemde görüntü
çekerek taciz etmeye çalışan
polisi Cepheliler alandan kovarak eyleme devam etti.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Berkin Elvan'ın Katillerinin

İsimlerini İstiyoruz!

Berkin Elvan, kafasına öldürme
kastıyla nişan alınarak vurulalı 546
gün oldu. Vurulduğunda 14'ündeydi,
vurulmasaydı kısa bir süre sonra 16
yaşında liseli bir genç olacaktı. Umudun çocuğuydu, büyüdükçe umut
onda büyüyecekti. Umuda öfkelerinden pusu kurarak vurdular Berkin'inimizi. 546 gündür katillerini
arıyoruz. Onu vurana ait tek bir izin,
ibarenin olmadığı günlerde “katillerini mutlaka bulacağız” demiştik.
16 Haziran sabahı onu vurmak için
pusuda bekleyenlerin kim olduğu bugün biliniyor. En azından görüntüleri, resimleri elimizde. Resimler ve görüntüler savcının dosyasının arasında
duruyor. Berkin'i öldürmekten sorumlu 5 katilin de kimliklerini çıkartacağız. Görüntülerden ikisinin amir
olduğu anlaşılıyor, ikisi gaz silahını
ateşleyen “zetci” ismi verilen polisler,
bir tanesi gazcıların silahlarını dolduran kişi. Bunların boyları, kiloları,
ten renkleri, vücut yapılarındaki farklılıkları nedeniyle ilgili birimlerce
kim oldukları hemen söylenebilir.
Dolayısıyla görüntüler izlenerek de bu
kişilerin rahatlıkla teşhis edilmeleri
mümkündür. Kaldı ki, amirlerden birinin ismini verdiler. Berkin'i vurma
talimatı veren kişi Kadir Eyüp Hambaloğlu, Ankara'dan gönderilmiş. Fakat Emniyet Müdürlüğü Berkin'i vuran, bunun için talimat veren, vurana
yardım eden diğer dört kişinin kimliklerini saklamaya devam ediyor.
Kimliklerini sahte tutanaklar düzenleyerek, yalan söyleyerek saklamaya
çalışıyor, belge göndermeyerek delilleri karartıyor. Örneğin diyorlar ki
“görüntüleri izledik, kim olduklarını anlamadık”, “görüntüleri o gün
orada bulunan personele izlettik,
hiçbirisini tanıyamadık, bu nedenle
kimliklerini tespit edemedik”, ya da
olay günü orada bulunan personelin
fotoğraflarını gönderin denildiğinde
“... sicil numaralı kişiler ile ilişkimiz
kesildiğinden fotoğrafları gönderilmemiştir” deniliyor. Dosyaya gönderdikleri fotoğraflar ise yıllar önce,
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muhtemelen polis akademisine
girerken, olayın geçtiği zamanın
çok öncesine ait fotoğraflardır.
Evet bu resmi kurum, resmi yazıları ile dalga geçer gibi, çocukların bile söylemeye tenezzül
edemeyeceği yalanlar söylüyor.
Birincisi Türkiye Emniyet
Teşkilatı’nın ileri teknoloji imkanlarına sahip olduğu bilinmektedir.
MOBESE kayıtlarında yüz tanıma
sisteminin dahi bulunduğu söylenmekteydi. Görüntülerin izlenmesinden
kişiler tanınmıyorsa eldeki teknolojik
yöntemlerle kişilerin kim olduğu açığa çıkartılabilir. İkincisi olay günü orada bulunan kişilere görüntüler izletiliyorsa onların görüntülerden kişileri
tanımaması mümkün değildir. Üçüncüsü, polislerin kendi birimleri ile ilişkilerinin kesilmesi fotoğrafların bulunmadığı anlamı taşımaz, herkes bilirki polisler atılsa da, başka bir birimde görevlendirilse de onlara ait fotoğraflar ve kimlik bilgileri güncel halleri ile arşivde tutulmaktadır. Oysa emniyet müdürlüğü soruşturma dosyasına
güncel olmayan fotoğraflar gönderdiği
gibi, gönderdiği fotoğraflardan bir
kısmının altında isim yazılmamış, bir
kısmının altına ismi yazarken birliği
ve sicil numarası yazılmamıştır.
Emniyet yalan söylemekle yetinmiyor, sahte tutanak tutuyor. Örneğin,
“.... sicil numaralı polislerin ilişkisi kesildi” diyor. Başka bir tutanakta aynı sicil numaralı polise olay yerinde olduğu için görüntüleri izlettiği, fakat kimseyi tanımadığına ilişkin
tutanak düzenliyor. Yani fotoğraflarını
göndermediği polislerle ilişkisi kesilmemiş olmalıdır. Ya da ilişkisi kesilse de bunlara hemen ulaşıp görüntüleri izletebiliyor. Ama bu kişilerin
fotoğraflarını gönderemiyorlar. Fotoğrafları gönderemiyorlar çünkü fotoğraflar üzerinden bilirkişilerin kişileri tespit edebileceklerini biliyorlar. Bunun için katillerin fotoğrafları gizleniyor.

Olay Yerinde Bulunan
Diğer Birlik Hakkında
Tek Bir Bilgi Yok
Soruşturma dosyasına eklenen ve
müfettişler tarafından alınan ifadelerden 16 Haziran sabahı olay yerine
gelerek son müdahaleyi yapan bir birliğin daha olduğunu anlıyoruz. 14 birlik olarak adı geçen bu birlik hakkında
dosyaya hiçbir bilgi gönderilmemiştir. Bu birlik kimlerden oluşur, isimleri, sicilleri, görevleri nelerdir. Hiç
bahsedilmemiş. Berkin'i vuran birliklerin bu birlikten olma ihtimalı de
vardır. Bunların da görevleri, sicilleri tespit edilmeli, ifadeleri alınmalı, fotoğrafları dosyaya eklenmeliydi. Yapılmamış! Yapılmıyor!
Okmeydanı’nda bulunan bütün
birliklerden sorumlu bulunan çevik
kuvvet müdür yardımcısının ifadesi
idari soruşturma aşamasında alınmasına rağmen, adli soruşturmada ifadesi alınmamış. Oysa bu kişinin derhal ifadesi alınmalı ve tutuklanmalıydı. Yine yapılmadı.

Sonuç olarak,
1- Devlet katliam yaptığı bütün
dosyalarda olduğu gibi bu dosyada da
delilleri saklamaya, katilleri aklamaya devam ediyor. Buna izin vermeyeceğiz.
2- Katillerin kimlik bilgilerinin tespiti çok kolaydır, soruşturma dosyasına yalan yanlış bilgiler gönderip katilleri saklayamazsınız. Bu katiller er
ya da geç hesap vereceklerdir.
3- Sadece silahı ateşleyenler değil,
bu emri verenler, katilleri kollayıp koruyan, destek veren, delilleri karartanlar da sorumludur, hesap vermelidirler.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Yavuz Bingöl
Artık
Ak Saray’ın
Soytarısıdır!
Halk nezdinde meşru olmayan
bütün iktidarlar halk saflarından devşirdikleri etkili isimlerle ömürlerini
uzatmaya çalışırlar. Bunun için iki
araç kullanırlar.
Bir: Zulüm-güç ile kişiliksizleştirir,
İki: Para-pul ile yeniden şekil verirler.
Zalimin tarihinde hizmette kendisine kusur etmeyen, rakiplerini her
türlü kumpas ile bertaraf ederek yüksek makamlara getirilen devşirmelerin
adları uzun bir liste tutar. Bir de
hiçbir baskının, hiçbir kişisel çıkarın
boyun eğdiremediği, halkının saflarına
asla sırt çevirmeyenler... Pir Sultanlar,
Dadallar var... İşkencelerde kan işetilen ama onurunu kaybetmeden çıkan
Ahmed Arifler, Enver Gökçeler var...
Zindanlara mahkum edilip sesini
kaybetmeyen Nazımlar, Yılmaz Güneyler... Kanser tedavisi için pasaport
karşılığında biat etmesini isteyenlere
gümbürdeyen sesiyle onurlu türküler
haykıran Ruhi Sular, Cigerxwinlar...
var.
30 yıllık tarihlerinde yasakların,
gözaltıların, tutsaklıkların olmadığı,
bedellerin ödenmediği tek bir yıl olmayan, şehitler veren Grup Yorum
var...
Ve bir de Yavuz Bingöl gibi “sanatçı” diye kendini pazarlayan dalkavuklar var...
Miting meydanlarında Berkin Elvan’ın annesini yuhalatan Tayyip Erdoğan’ı aklamak Yavuz Bingöl’e düşmüş...
Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan
ile yaptığı röportajda şöyle diyor Bingöl:
“Şöyle söyleyeyim: Mesela Tayyip
Bey’in ölmüş anasına küfür edildiği
zaman, ertesi gün o zaman Berkin
Elvan’ın annesi yuhalattığı zaman…

İşte o zaman sonuç
ne? Yani bu çok insani, işte duygusunu işine karıştırmak!” dedi. Halkımız
boşuna söylememiş. “Kimin atına binersen onun kılıcını sallarsın” AKP'nin
davetlerinden ve lütuflarından eksik
olmayan Yavuz Bingöl sonunda zalim
iktidarın 14 yaşında katlettiği Berkin
Elvan'ın katillerini savunur hale geldi.
Kimse “Ben tarafsız olurum, devlet
büyüklerine saygı hürmet gösteririm
ama bozulmam, halktan kopmam”
demesin. Yavuz Bingöl yolunu çizmiş
zalim iktidarın kanatları altında güven
içinde kurulmuştur. Böyleleri tarihte
çoktur.
Örneğin Mustafa Itrı Efendi diye
bir bestekâr vardı. O, notalara hükmederdi. Marifetliydi ve müziğin ustasıydı. Ama tüm hünerini saraya ve
egemenlere gösterdi. Bu yüzden halk
kendisini tanımaz. Eserlerinin birçoğu
kaybolup gitmiştir öyle ki bir mezar
taşı bile bulunmamaktadır.
Ama Pir Sultan Abdal zalim egemenin öldürmesiyle ölmemiştir. Halk
onu kah Koçhisar yolunda, Seyfebeli’nde Malatya yolunda, öbürü Yeni
Han yolunda, Tavra Boğazı’nda görür.
O, halkın olduğu her yerdedir. Köroğlu
her savaşta yenen, zenginden alıp fakire verendir. Ve sonunda halk onu
ölümsüzlüğe kavuşturmuştur.
Bir ibretlik hikaye daha vardır; o
da 18. yüzyılda yaşamış olan Nedim
derler, bir sanatçının öyküsüdür. O
güzel söz ustasıydı. Arapça, Farsça
bilen ünlü şair, padişaha ve baş vezirine
güzellemeler dizmekte sınır tanımadı.
Ayrıca kazaskerlik görevinde de bulundu. Saray sofralarında yedi içti
sefa sürdü. Ama sonunda halkın varını
yoğunu zevki sefa alemlerinde harcayan egemenlere karşı isyan eden
asilerden kaçarken evinin çatısından
düşerek öldü.
Her kim ki sözün, sazın üstünde
bir marifet sahibi ise sakın ola ki

Yavuz Bingöl gibi Nedim gibi saraya
bakmasın. Tarih; “Güvendiğin padişahın / O da bir gün devrilir” diyen
Pir Sultan gibi şairlerle, “Olmayasın
karaktersiz / Çok konuşan yerli yersiz
/ Adın doğru kendin hırsız / Karanlıkta
dolaşırsın…” diyen Aşık Veysel gibi,
Mahsuni Şerif , Aşık İhsani gibi halk
ozanlarıyla doludur.
Dalkavukluğun, yalakalığın da
bir karşılığı vardır tabii ki...
Hele Berkin Elvan gibi Tayyip’in
kabusu olan bir konuda Tayyip’e yalakalık yapmanın bir karşılığı olacaktır.
Karşılığını fazlasıyla alacaktır elbette... Onlarca kere haber göndermiş
Tayyip'e, TRT’de ya da bir kanalda
program kapabilmek için... Erdoğan
da karşılıksız bırakmamış: “Unutmadım Yavuz, seni arayacaklar...”
diye herkesin içinde müjdeyi vermiş
Yavuz’a Erdoğan.
Şeb-i Arus konserinde Yavuz’a
da bir yer vermişler. Orada artık istediği gibi “döner...”
Osmanlı’ya ait kapıkulu sıfatının
halk dilindeki karşılığı köpekliktir.
Ürüyenin sesi artık insan sesi değildir.
Zulmün, adaletsizliğin hüküm sürdüğü yerde adalet mücadelesinin
sembolü olan Berkin'e ve annesine
dil uzatmasına Tayyip bile şaşırdı
önce. Bu kadarını beklememişti belli
ki... Tarihin bir başka mihenk noktasıdır: Haziran şehitlerini katledenlere emri kendisinin verdiğini açıkça
kabul etmiş katil Tayyip, gerine gerine
halka karşı onu ''büyük sanatçı'' diye
savundu. Kutlu olsun!
Tayyip’in ''büyük sanatçı''sı halkın
sanatçısı olamaz.
Alçalmanın sınırı yoktur!
Halk Ozanı Şahsenem Bacı’nın
oğlu olan Yavuz Bingöl her fırsatta
annesinin mirasını da yemeye çalışmıştır.

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014
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Kardeşi Oğuz Bingöl Alzheimer
hastası olan annesi için ''annem iyi
ki hasta ve hiçbir şeyi anlamaz halde.
Annemin hastalığına sevineceğim
hiç aklıma gelmezdi'' diyerek Yavuz
Bingöl yüzünden nasıl bir utanç
içinde olduklarını ifade etmiştir.
TV kanallarında tavrını beğenmediği için eleştiren ve AKP'den
milletvekili olmak istediğini söyleyen
babası Yılmaz'a “AKP'den vekil
olsam, evlatlıktan red mi edeceksin?'' diye bağırmanın karşılığı var.
(Sözcü - 6 Aralık 2014)
En son adının “Yavuz” olmasını
bile yalan söyleyerek AKP’nin politikaları çerçevesinde kullanmıştır.
Dersim'de Alevi açılımı sahtekarlığına yataklık yaparken, Alevi
olduğunu gizlemek için adının Yavuz

konulduğu yalanını söyleyecek kadar
kuyruk sallamanın bir karşılığı var.(*)
İşte hesabın kitabın bu bölümünde
hangi hesabı yaparsa yapsın, o tutmayacaktır... O da halkın cehaleti
ve onuru üzerine olanıdır.
Yavuz Bingöl’ün bugüne kadar
ne kadar demokrat olduğu, ilericiliği,
halkın sanatçısı olması ayrı bir tartışma konusudur ancak bundan sonra
saray soytarısından başka bir şey olmadığı kesindir. Halk içinde lanetlenecektir.
Bir çift lafımız da Alev Alatlı'ya...
Edebiyatı hırsıza, zalime, katillere,
halk düşmanlarına övgü için süslü
laf edebilmeye indirgeyen zavallıların
aydınlığı gaz bombasının beyazlığı
kadar bile değildir. Kendi kulluğu
yetmedi, edebiyatçıları, sanatçıları,

Sayı: 447
14 Aralık
2014

Halkın Mühendis Mimarları ve Devrimci İşçi Hareketi, Torunlar İnşaat'ın
sahibi Aziz Torun’u 7 Aralık’ta, Kandilli’deki yalısının önünde protesto etti. Hatırlanacağı üzere Torunlar GYO ait rezidans
inşaatında, 6 Eylül'de işçileri taşıyan asansörün 33. kattan yere çakılmış, 10 işçi
katledilmişti. Halkın Mühendis Mimarları
ve Devrimci İşçi Hareketi üyeleri yaptıkları
eylemle adalet istediler. Yapılan açıklamada
Torunlar Holding’in sahibi Aziz Torun’un
katliamdan sonra katledilen işçilerin ailelerine kan parası teklif ettiği hatırlatılarak
“bizler ise analarımızın öfkesiyle, halkın
adalet talebiyle günü geldiğinde, teklif
ettiğiniz o kan paralarını size yedirecek,
yalılarınızı, rezidanslarınızı başınıza yıkacağız!” denilerek bitirilen eyleme 14
kişi katıldı.

Mahallemizde İmam Hatip
İstemiyoruz
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi Gazi Mahallesi’nde 5
Aralık’ta yapılacak yürüyüş çalışmaları kapsamında 2 Aralık’ta İstanbul Ovacık Mahallesi’nde 125 adet afiş asıldı. 250 adet
yürüyüşe çağrı ilanları dağıtıldı. 3 Aralık’ta
ise Ovacık Mahallesi ve 75. Yıl Mahallesi’nde 250 afiş asıldı. Gazi Dörtyol’da 250
adet yürüyüşe çağrı ilanları dağıtıldı.
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(*) Barış Yarkadaş aktarıyor: (7
Aralık 2014 - gercekgundem.com)
Yavuz Bingöl; “Ailem, Alevi olduğumuzu saklamak için adımı Yavuz koydu.''
Emekli Öğretmen Yılmaz Bingöl,
“Ben doğumun olduğu gün hastaneye
gidemedim. Doktoru benim adımın
Yılmaz olduğunu öğrenince, Yılmaz
ve Yavuz uyumlu olur diye adını öyle
koymuş.''

Ferhat Gerçek Yürütecimizi
Tüm Engelli Halkımıza Ulaştıracağız...

Kan Parası Değil
Adalet İstiyoruz!
Yürüyüş

George Orwell'i de Tayyip'e pazarlayıverdi. Hem öyle ki Devlet Bahçeli
gibi bir faşist bile yerinde duramadı,
onun aydınlığına verip verdi.
Hiçbiriniz unutmayın! Halk unutmaz ve adaletlidir. Hakettiğinizi en
adil şekilde size sunar. Ödülü de cezayı da...

Halkın Mühendis Mimarları 6
Aralık’ta bir açıklama yaparak,
“Ferhat Gerçek Yürüteci”ni tüm
engelli halkımıza ulaştırmak için
çalışmalara başladıklarını dile getirdiler. Açıklamada; “Türkiye'de
birçoğu kayıt dışı olmakla beraber
yaklaşık 9 milyon engelli insanımız
yaşıyor… Bizler engelli halkımızın
sorunlarına bir çözüm bulabilmeliyiz diyerek "Ferhat Gerçek Yürüteci"ni ürettik. Bu düzenin engellilere "çözüm" olarak sunduğu
benzer yürüteçler 30 ila 100 bin
lira arasında değişirken, biz yaklaşık 5 bin lira maliyetle yürütecimizi yaptık. Engellilerin birçok
fiziki ve psikolojik sorununa çözüm
olabilecek olan Ferhat Gerçek Yürüteci'ni bugün çok daha fazla insanımız için üretmek hedefindeyiz.

Bunun için Aralık sonuna kadar
sürecek bir dayanışma kampanyasına başlıyoruz… Amacımız
tüm yoksul engelli halkımıza yürütecimizi ulaştırmak için bir prototip yapmak… Tüm atölye sahipleri atölyelerinizi engelli halkımız için üretime açın, meslektaşlarımız, lise ve üniversite öğrencileri, tüm engelliler ve halkımız
gelin hep birlikte yoksul engelli
halkımızı ayağa kaldırmak için
hep birlikte çalışalım” denildi.
İletişim için;
www.halkinmuhendismimarlari.co
m
www.ivmedergisi.com
halkinmuhendismimarlari@gmail.c
om
0538 343 69 96 / 0545 247 63 01

Engelli Halkımız Yalnız Değil, Çaresiz Değil!
Hep Birlikte Onları Ayağa Kaldıracağız!
Halk Cephesi’nin 4 Aralık’ta
başlattığı, "Engelli Halkımız Yalnız Değil, Çaresiz Değil! Hep Birlikte Onları Ayağa Kaldıracağız!
Ferhat Gerçek Yürütecimizi Tüm
Engelli Halkımıza Ulaştıracağız!..."
kampanyasının duyuru çalışmalarına başlandı. 4 Aralık’ta Şiri-

nevler metrobüs köprüsünde duvarlara asılan "Ferhat Gerçek Yürüteci" fotoğrafları ve ajitasyonlar
eşliğinde yapılan kampanya bildirisi dağıtımında bir saatte yaklaşık 350 bildiri halka ulaştırıldı.
18.00'da başlayan ve 3 kişinin katıldığı dağıtım 19.00'da bitirildi.
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Çukurun Bile Bir Derinliği Var
Sen Çukur Dahi Değilsin!
Yavuz Bingöl AKP’nin Çukurunda Boğulup Kalacaktır!

Hiç kimse aksini iddia etmesin,
bu ülkede bir sınıf mücadelesi sürüyor
ve herkes bu mücadelede kendisine
bir safta yer buluyor. Sanat alanı da
bu mücadelenin bir parçasıydı her
daim ve sanatçılar da ya ezenlerin
ya da ezilenlerin yanında yer aldılar
bu kavgada. Ezilenlerin, yoksulların,
açların, işsizlerin yanında yer alanları
bugün herkes vefayla, bağlılıkla anarken, ezilenlerin safında yer alıp da
halka küfredenleri ise bugün kimse
hatırlamıyor, hatırlayan olursa da küfürle yad ediyor! Yavuz Bingöl gibi
“sanatçılar” satıp savarak tüm değerlerini üç kuruş paraya, ezenlerin
safında yer alır ve yok olup giderler
tarih çöplüğünde ya da hatırlansalar
bile aldıkları övgü, en hafifinden
ağız dolusu küfür olur.
Yavuz Bingöl, bir türkücü. Şu an
Alzheimer hastası olan çok değerli
halk sanatçısı Şahsenem Bacı’nın
oğlu. Annesinin hatırına elde ettiği
saygınlık, Berkin Elvan’a ve annesine
ettiği küfürle ortadan kalktı iki gün
önce. Ne demişti Yavuz Bingöl, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a
verdiği röportajda:
“Şöyle söyleyeyim: Mesela Tayyip
Bey’in ölmüş anasına küfür edildiği
zaman, ertesi gün o zaman Berkin
Elvan’ın annesi yuhalattığı zaman…
İşte o zaman sonuç ne? Yani bu çok
insani, işte duygusunu işine karıştırmak!”
Demek insani bir şey 14 yaşında
polis tarafından katledilmiş bir canın

annesini on binlerce kişiye yuhalatmak, lanetlemek, küfrettirmek...
İnsan soysuzlaşmaya görsün, hiçbir
değeri kalmıyor, nereden geldiğini
unutup zalimin yalakası, katilin avukatı, diktatörün tetikçisi oluveriyor.
Ne için? Para, mal mülk, itibar, konum, kariyer... Bakınız şimdi Yavuz
Bingöl’ün konser sponsorlarına..
Star TV, İBB, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Akşam Gazetesi, 24 TV,
Medical Park ve Al Baraka. Nedeni
bir kez de buradan belli değil mi o
konuşmaların..
Sen insanlığını, değerini kaybettikten sonra, bunların alasını elde
etsen ne olur ki? Berkin Elvan’ın
anasının bir damla gözyaşıyla, sana
ettiği tek bir cümleyle yer ile yeksan
olmadı mı hepsi birden? Bir ananın
en saf, duru gözyaşını ne yapsan kirletemezsin. Bak şimdi insan içine
çıkamayacaksın, mazlumların yanına
bile yaklaşamayacaksın. Diz kırıp
oturduğun yer sofralarından, yarı aç
yarı tok ama mutlu, ama her daim
mesut kalktığın günleri bilincinden
sileli beri zalimin sofrasında ziyafetlerdesin. Daya iyice sırtını milyonların ahını almış bir iktidara ve
bir kurşun da sen sık Berkin’e Yavuz,
bu da yakışıyor sana! İyi izle, bu
günlerde Berkin’in nasıl vurduğunu,
o polislerin nasıl sıktığını gösteriyorlar. Bunlar üzerine de sözün vardır
herhalde, o polisler için de bir şey
dersin.
“Mahalle baskısına rağmen bu
ülkede sanatçı yetişiyor” diyor Tayyip.
Bunlar mı sanatçı Recep Tayyip Erdoğan? Yavuz Bingöl, Alev Alatlı
mı?... Sofrandaki kemiklerle doyurduğun ve sana olan borçlarını halka
düşmanlıkta sınır tanımayarak ödeyen
zavallılar mı sanatçı? Senin nasıl bir
halk düşmanı olduğunu bilip, sırf
kendi çıkarı için her şeyini satanlar
mı, kim sanatçı? Al tepe tepe kullan,

senin olsun hepsi. Artık cumhurun
başı da oldun, bol keseden dağıt
“devlet sanatçısı” unvanlarını bu zavallılara? Sana da bunlar yakışır,
bunlardan ötesinin zaten seninle işi
olmaz. Malum tencere kapak meselesi!!!
Diyalektiğin emridir, her şey değişir! Değişim iyiye, doğruya, güzele,
ileriye olabildiği gibi, kötüye, yanlışa,
çirkine ve geriye doğru da olabilir.
Bunu belirlemek, doğadaki en güçlü
iradeye sahip olan insanın kendisine
kalmıştır ancak. Yavuz Bingöl de
yanlışlarından dönmek ve Berkin’in
annesinin elini öpmekle başlayıp tüm
halktan özür dilemekle devam edecek
yeni bir değişim sürecine girmek
gibi bir niyet olacak mıdır bilemeyiz.
Olursa buna hayır diyecek kimse olmaz herhalde ama mevcut durumuyla
Yavuz Bingöl bir düşkündür.
Bizler halkın sanatçılarıyız, devrimci sanatçılarız. Halkımıza yönelen
tüm saldırıları bize yapılmış sayarız.
Yavuz Bingöl’le ve türevleriyle kişisel
hiçbir husumetimiz yoktur, kavgamız
sınıfsaldır. Biz o pencereden bakıyor,
Yavuz Bingöl’ün Berkin’e ve annesine yönelik sözlerini, zalimlerin beslemesi olup kendi halkına düşman
kesilmesini lanetliyoruz. Onunla ve
onun gibilerle aynı havayı solumak
bile istemiyoruz. Tavrımız budur.
Kendisine devrimciyim diyen, devrimci sanatçıyım diyen, insanım diyen
herkesi aynı tavrı almaya çağırıyoruz...
İDİL KÜLTÜR MERKEZİ
GRUP YORUM
KÜLTÜR SANAT
YAŞAMINDA TAVIR DERGİSİ
FOSEM (FOTOĞRAF VE
SİNEMA EMEKÇİLERİ)
İDİL HALK TİYATROSU
5 Aralık 2014
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYECEK
GELECEĞİ KURACAĞIZ! -1-
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Yürüyüş
14 Aralık
2014

"Gençlik kime aitse gelecek onundur" sözü doğrudur. Bu basit bir sözcük değil, tarih tarafından onaylanmış bir gerçektir. Bunu asla unutmamalıyız. Gençliği, onun maddi ve kültürel çıkarlarının savunulması
uğrunda yürütülen günlük pratik mücadele yoluyla, devrimci kavga için kazanıp çekmek gerekir..." (Dimitrov/Gençlik İçin Notlar/ syf:73/ Evrensel Yay.)
Gençlik de gelecek de bize ait. Biz yarının kavgasında,
savaşındayız. Savaşımızın kazanılacağı ve geleceğin bizim olacağı ise tarihsel olarak kanıtlanmıştır. Geriye kalan bizim olan geleceğe, sosyalizme daha hızlı varabilmektir. Bugün işte bunun çabasında, emeğinde, savaşındayız.
Sosyalizme varabilmek için örgütlenmekten, savaşı büyütmekten başka çaremiz yok. Ve gençliği örgütlemek savaşın büyümesinde, mücadelenin hızlanmasında belirleyici
konumdadır. Dimitrov'un sözünde de özetlediği gibi "gençlik kime aitse gelecek onundur"Bugün devlet gençliğin
örgütlenmemesi ve bu sömürü sistemine ait olabilmesi
için tüm imkanlarını seferber ediyor. Gizli politikalar üretiyor, uyguluyor. Ancak dönemsel ve kısmi başarılar elde
etse de tarihsel gerçeği, yani gençliğin devrime ait olduğu
gerçeğini değiştiremez.
Bizler ise "zaten gençlik de gelecek de bizim" rahatlığıyla hareket edemeyiz. Sonuçta bilimsel bir gerçek
daha var ki o da kendiliğinden hiçbir gelişmenin, değişmenin olmayacağı. Bu nedenle gençliği örgütlemek, gençliği elde etmek için her anımız beyin-beden emeğiyle dolu
olmak zorunda.

Ne Yapacak Nasıl Örgütleyeceğiz?
Tanımak Başarının Anahtarıdır!
Gençliği Tanıyacağız
Öncelikle ülkemizdeki genel gençlik kitlesini tanımak
zorundayız. Yani genel olarak gençlik nasıl yaşar, nasıl düşünür, ekonomik koşulları ortalama nasıldır, sosyal faaliyetlere ilgisi, katılımı nasıldır? Katılım düzeyi az ise neden, fazla ise neden böyledir? Devrimcilere, sosyalizme,
sisteme, kapitalizme bakışı, değerlendirişi nasıldır? Düzenin
yozlaştırma saldırısından ne kadar ne düzeyde etkilenmiştir?..
Bu soruları daha çoğaltabiliriz, çoğaltmalıyız da. Bu
sorulara verilen doğru, somut yanıtlar mücadelemizin seyrini, çalışma hattımızı belirleyecektir sonuçta!
Biz gençliği tanıdığımız zaman ayaklanmada en
önde oluşuna ne şaşırırız ne büyütürüz bu durumu (devrim olmuş gibi) ne de küçümseriz (gençlik heyecanı). Her
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ne kadar apolitikleştirme saldırısına maruz kalsa ve bu
saldırıdan büyük oranda etkilense de biliriz ki gençlik içindeki o direngen yanı, sömürüye baskıya öfkesi gençliğe
"artık yeter" dedirtir ve gençlik sokağa çıkmaktan geri
durmaz.
Gençliği genel olarak tanımak birinci aşama ise, ikinci aşama daha dar ve derinlikli olarak çalışma yaptığımız
alandaki gençliği tanımaktır.
Çalışma yaptığımız ildeki, mahalledeki, okuldaki
gençliğin özelliklerini, düşünce yapısını, yaşam tarzını
detaylı bir şekilde bilirsek ona göre özgünlüklerini de kapsayan çalışma tarzı izler, politikalar üretiriz. Bu sadece
gençlik için değil tüm alanlar için gerekli bir doğrudur.
Tanımak başarının anahtarıdır! Gençliği örgütlemek
için önce tanıyacağız!

Gençlik Neredeyse Oradayız!
Tanımak için de, örgütlemek için de temel olan kitlenin içinde olmaktır.
"Kitle çalışması yapmayan devrimci devrimci
değildir" demiş ustalarımız. Devrimcinin işi kitle çalışması yapmaktır. Kitleleri örgütlemenin tek yolu buradan geçiyor. Zamanını, günlerini halkın içerisinde geçirmeden kitle çalışması yapılabilir mi? Derneklerde, kültür merkezlerinde oturarak kitle çalışması yapılabilir mi?
Elbette hayır!
Gençlik neredeyse orada olacağız. Zamanımızın
önemli kısmını oralarda geçireceğiz. Okullarda, mahallelerde, parklarda... Gençlik her yerde bizi görebilmeli.
Kitle çalışması yaparken kullanacağımız araç değişebilir ancak önemli olan, belirleyici olan sürekli olarak
halkın -gençliğin- bizi yanında, yaşadığı yerde görmesidir.
Sürekliliği sağlamak halkta ayrı bir güven yaratmaktadır.
Daha önceki yazılarda sıkça okuduğumuz, tartışmalarda sıkça duyduğumuz bir şey var; düzen 24 saat halkı, gençliği etkisi altına alıyor, bizim günde 1-2 saat halkın-gençliğin içinde oluşumuz, haftada bir dergi, bildiri dağıtımı için gitmemiz doğal olarak sonuç getirmeyecektir. 24 saatin karşısında bir kaç saat... Bu tarz bizi
örgütlenmekten uzaklaştırır, sonuç alamaz, hedefe ulaşamayız. Bu nedenle zamanımızı gençlikle, halkla içiçe
geçirmek zorundayız! Eğer gençliği örgütleme, milyonlar olma hedefindeysek bu bizim için hayati derecede
önemli ve zorunludur.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Sürecek

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

Demokratik Liseler için Bağımsız Türkiye İstiyoruz!

LİSELİLER KİMDİR, LİSELİLER NE İSTER?
TARİHTEN, OKULLARDAKİ SORUNLARIMIZA KADAR;
NEYE NASIL BAKAR, BAKMALIDIR?
4. BÖLÜM
40- Liselilerin yetenekleri geliştirileceğine, köreltiliyor!
41- Aşağılanmanın, yok sayılmanın
tek ilacı mücadeledir! Ancak mücadele ederek, hakkını arayarak, başeğmeyerek var olabiliriz!
42- Öfkelensek de, adaletsizliklere
karşı bir şeyler yapmak istesek de gerçek nedeni göremediğimiz sürece, bize,
liselerde örgütlemeye çalıştığımız gençlere çizilen sınırlarda kalacağız!
43- Okul, aile, çevremizdeki duvarları aşmalı, gerçek nedenler için mücadele etmeliyiz! Bunları aşmadığımız, çevremizdeki gençlerin de aşması için yardım etmediğimiz müddetçe
umutsuzluk gençlerin gölgesi gibi sürekli peşinde olacaktır!
44- Gençlere okuldan atılmak, ailesiyle tartışmak dünyanın en büyük sorunu gibi gelebilir. Bu sorunu yaşayan
bir kendisi olduğunu sanıyor olabilir.
Hayır, her devrimci benzer sorunlarla
karşılaşmıştır. Onlara bu sorunların
aşılabilir olduğunu göstermeliyiz!
45- Ailesi istemediği halde, istediği zaman ailesiyle tartışmayı göze alıp
konserlere vb. yerlere giden gençlerin,
devrimci olmak olunca ailesi sorun
olarak giriyorsa burada sorunun ailesi
değil gerçekten isteyip- istemediği olduğunu bileceğiz! Gençlerde devrimci olma isteğini yaratmalıyız!
46- Her türlü sorunu aşacak güçteyiz. Gençlerimiz nasıl aşacak; haklılığını öğrenerek; öğretmenlerini, ailesini ikna ederek aşar bir kısmı, bir kısmı
ikna edemese de vazgeçmeyeceğini
kararlılığını göstererek. Ama aşılabilir,
aşılması kişinin istek ve kararlılığıyla
doğru orantılıdır. Bu isteği ve gücü ancak, haklılığını öğreterek verebiliriz!
47- Gençler böyle bir düzende ger-

çek dostluğa, arkadaşlığa acıkıyor, susuyor. Arkadaşlık ne demek bilmiyor,
yardımlaşmak, paylaşmak, arkadaşlık için fedakârlık yapmak yok.
48- Düzenin bencilliğini ve çürümüşlüğünü henüz tamamiyle almayan
gençlerimiz için arkadaşlık en kıymet
verilen şeylerden biridir. Onlara bu
düzende gerçek arkadaşlıkların kurulamayacağını; bu düzenin yozluk ve
bencillikle herkesi birbirinin kuyusunu
kazar hale getirdiğini göstermeliyiz.
49- Bu düzen, tek tek insanlar yaratıyor. Her koyun kendi bacağından
asılıyor, çelmeyi takan hayatta kalıyor!
50- Her liselinin okulda, mahallede bir grubu vardır örneğin. 2-3 kişidir belki, ama illaki vardır. Bireysel kurtuluş düşünceleri yeni yeni oluşur çünkü. Liselilerde aidiyet duygusu ağır basar. Bir yere, bir gruba dahil olma, onun
parçası olma isteği ve ihtiyacı hissedilir. Bu gençlerimizin geliştirilmesi ve
özünün devrimcileştirilmesi gereken
olumlu bir özelliğidir.
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Normal Lise İstiyoruz!
İmam Hatip lisesinin normal lise
yapılması için İstanbul Gazi Mahallesi'nde 6 Aralık'ta da çalışmalar
devam etti. Bu çalışmalar kapsamında: Gazi Mahallesi’nde okul
önlerinde bildiri dağıtıldı, öğretmenlerle ve velilerle konuşuldu. 3
gün boyunca arabayla sesli çağrı yapıldı. Megafon ve davulla Nalbur,
Düz, Evler, Dörtyol bölgelerinde
kitlesel, sesli çağrılar yapıldı. Gazi
esnafı tek tek gezilerek bildiri dağıtıldı. Akşamları Gazi'nin çeşitli bölgelerinde kahve konuşmaları yapıldı. 2000 afişle Gazi'nin sokakları donatıldı. Toplamda 10.000 bildiri
dağıtıldı.

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER
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Liseliyiz Biz
Faşist Gerici Şûra Kararlarını Tanımıyoruz,

Demokratik Lise İstiyoruz!
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19. Milli Eğitim Şurası 2-6 Aralık tarihleri arasında
Antalya'da yapıldı. Şûra sonuçları, AKP'nin eğitim politikasını açıkça ortaya seriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan, açılış konuşmasında “Bizim bazı sıkıntılarımız var hâlâ. Bu sıkıntıları anaokulundan başlayarak
bir hayat tarzı sunarak yeneceğiz” dedi. Yani açıkçası,
kendi insan tipimizi yaratacağız, bunu da eğitim sistemini gericileştirerek yapacağız diyor Tayyip.
Şûrada alınan kararlar ise gerici ve baskıcı eğitim
sisteminin yeni uygulamaları olacak.
Şûra da alınan kararlara göre:
1- AKP, anaokulundan başlayarak yeni bir hayat inşa
etme düşüncesini, ilkokul 1. sınıftan itibaren din kültürü ve ahlak bilgisi dersini zorunlu hale getirerek gösterdi. Din dersini 1. sınıftan başlatarak, ağacı yaşken
eğmek istiyor AKP. Dindar bir gençlik yaratmaya
çocukluktan itibaren başlayacaklar. Oysa dini inanç,
kişileri ilgilendiren özel bir konudur. Herkes istediği
dini inanca sahip olabildiği gibi, inanmama özgürlüğüne de sahiptir. Zorla öğretilemez.
2- Anaokullarında çocuklarımıza değerler eğitimi
adı altında, "Allah sevgisi, cennet-cehennem" gibi
dini duygu ve düşünceler aşılanacak. Çocuklarımızın
taze-genç beyinlerine, anaokulundan başlayarak kendi
gerici düşüncelerini aşılayacaklar.
3- Okul öncesi eğitimde tam gün eğitime geçilebilecek. Yani aslında çocuklarımızı tüm gün ailelerinden
uzaklaştırıp, kendi inanç ve değerler sistemiyle eğitecekler. Yeni, gerici bir nesil yetiştirmek istiyorlar.
4- Ortaokullardaki 35 saatlik ders süresi 30'a düşürülürken; teneffüsler uzatıldı. Seçmeli dersleri çıkartınca, zorunlu ders sayısı ise 29'dan 25'e düşürüldü. Daha
az eğitim, daha fazla din dersi ve serbest saat. Aslında
bununla birlikte AKP, istemediği dersleri de müfredattan kaldırmak istiyor. Zaten yine şûra kararlarıyla ilkokullarda insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersini kaldırabilmenin önünü açtı. Liselerde ise, inkîlap
tarihi ve Atatürkçülük dersini AKP, yeniden yazacak... Tabii kendisine göre çarpıtarak... Yani AKP, eğitim sistemini tamamen kendi iktidarlarının ihtiyaçlarına
göre baştan aşağıya yeniden düzenlemek istiyoruz.
Bunu yaparken de Osmanlı’yı öne çıkartarak kendi
dinci gerici tabanını Kemalizm, laiklik karşıtı temelinde
kemikleştiriyor.
5- Kutlu doğum haftası ve aşure gününde okullarda
zorunlu olarak faaliyet düzenlenmesi kararı alındı.
6- İlkokuldan sonra Kur’an kurslarında hafızlık
eğitimi almak isteyen ortaokul öğrencilerine tanınan
1 yıllık muafiyet hakkı 2 yıla çıkarıldı ve ara verilen
sürelerde öğrencilerin dışarıdan sınavlara girmesi

karara bağlandı. Yani hafızlık, eğitim süresinin 2 yıl
azaltılmasıyla özendiriliyor.
Ayrıca Osmanlıca seçmeli ders haline getirildi.
7- Liselerde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi
dersi haftada 1 saatten 2 saate çıkartılacak.
8- Bütün okullarda özel güvenlik ve sağlık personelleri görevlendirilecek. Okullara X-Ray cihazı, kamera
ve duman sensörü kurulabilecek.
9- Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerle ilgili olarak
Emniyet Müdürlüğü'nden anlık istihbarat alabilecek.
Böylelikle polis-idare işbirliği daha da resmileşecek.
Devrimci, yurtsever öğrencilere yönelik keyfi saldırıların önü açılacak.
10- "Okul güvenliğini tehdit eden risk grubundaki öğrencilerin açık liseye yönlendirilmesi"kararı
da alındı. Bu karar devrimci öğrencilere açık bir saldırıdır. Devrimcileri okuldan atarak, uzaklaştırarak, diğer
öğrencilerden tecrit edecekler. Risk neye göre, kime
göre risk belirsiz bir tanımlama yapmışlar.
Okullarda boykotlara, eylemlere katılımı engellemek
için okuldan atma-uzaklaştırma tehdidiyle çıkıyorlar
öğrencilerin karşısına. Bu ve şûrada alınan diğer tüm
kararlar, halk çocuklarının devrimcilere yönelmesini
engellemek, gerici bir nesil yaratmak için alınmıştır.
12 Eylül sonrası YÖK'le birlikte devreye giren bu
baskılar, bugün AKP döneminde daha da arttırılmaktadır.
Din eğitimi bizzat devlet eliyle merkezileştirilmekte,
resmileştirilmektedir. Eğitim sistemi, dersleri, düzenlemeleri ile gerici, faşist zihniyetin propagandasını yapıyor. Gençlerin beyinlerine bilimsellikten uzak her türlü
gericilik aşılanıyor.
Bir yandan yozlaşma ile gençlerimizi geçmişinden,
değerlerinden, geleneklerinden kopartmak isteyen AKP,
diğer yandan da halkı ya yozlaşmış ya da dinin gericiliğinde boğulmuş hale getirmek istiyor.
Faşist baskı yasalarının okullarda uygulanması da bu
19. Milli Eğitim Şûrası ile olmaktadır.
AKP’nin Gerici Faşist Şura Kararlarını
Tanımıyoruz, Demokratik Lise İstiyoruz!

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Ülkemizde Gençlik

Mahallelerimizde Faşizmin Gerici İmam Hatip Liselerini İstemiyoruz

GAZİ KARAKOLU CEPHELİLER TARAFINDAN
MOLOTOFLARLA YAKILDI!
5 Aralık günü İstanbul Gazi Mahallesi’nde bulunan Şair Abay Konanbay Lisesi’ne çalışma yapmaya giden iki Liseli Dev-Genç’li polisin saldırısına uğradı. Ezgi DOĞAN ve
Sıla ABALAY okul içinde, yerlerde
sürüklenerek gözaltına alındı. İşkence yapılarak akrep aracına bindirilen
Dev-Genç’lilerin yoldaşları duruma
müdahale etti. Liseli Dev-Genç’liler,
yoldaşlarına yapılan saldırının kiniyle, ellerinde taşlarla okuldan çıkarak polise saldırıya geçti. Gözaltına alınan devrimcilerin sahiplenmesini engellemek isteyen öğretmenler,
sınıfların kapılarını kilitleyerek öğrencileri dışarıya çıkarmadı.
Dev-Genç’liler, polisin keyfi şekilde okula girip arkadaşlarına işkence
yapmasını, okul önünde kurdukları
barikatlarla teşhir etti. AKP’nin polisi
liselilerin üzerine onlarca gaz bombası
atarak Büyük Gazi Parkı’nı gaza
boğdu. Dev-Genç’liler Muharrem
Karademir Tepesi’nde işkenceci katil polisle çatışmayı yarım saat daha
sürdürdükten sonra, İsmet Paşa Caddesi’ne çıktı. Polisin akrep aracına
karşı, yola barikat kurarak, ellerinde
taş ve molotoflarıyla çatıştılar. İsmet
Paşa Caddesi’nde 2 saat boyunca,
plastik mermi, gaz bombası, TO-

MA’dan sıkılan tazyikli suyla defalarca saldırdı. Ayrıca ara sokaklara akrep denilen zırhlı araçlarla girerek
gözaltı yapmaya çalıştı. Saat 15.00 sularında Dev-Genç’liler kızıl maskelerinin meşruluğuyla, ellerinde molotoflarıyla 'Hedef karakol' diyerek
Gazi Karakolu’na yöneldiler. Gözaltına alınan Dev-Genç’lilerin götürüldüğü Gazi işkence merkezine varan Dev-Gençliler, molotoflarını peş
peşe karakolun içine savurdular. Neye
uğradığını şaşıran işkenceci polisler
korkuyla kendilerini yerlere atıp, akreplerin arkasına saklandılar.
Katil polis AKP’den aldığı yasal
yetkiyle Cepheliler’e kurşun yağdırdı.
Cepheliler’in attıkları molotofların
hepsi karakola isabet etti ve güvenlik
kulübesi yakıldı. Cepheliler, sıkılan
kurşunlara rağmen eylemlerini başarıyla tamamlayıp yara almadan, sloganlarla geri çekildiler. Halka çektikleri ajitasyonlarla, az önce Gazi işkence
merkezini yaktıklarını, işkencecilerden
hesap sorduklarını ve sormaya devam
edeceklerini, Gazi sokaklarında dolaşarak duyurdular. Mehmet Akif Dalcı, Seher Şahin, Levent Doğan, İrfan
Ağdaş, İbrahim Çuhadar, Hasan Selim'in yoldaşları, şehitlerinin yol göstericiliğinde çatıştı. Okullarda, ma-

hallelerde polisin keyfiliğine izin verilmeyeceğini, gözaltıların hesabının
sorulacağını gösteren Cepheliler, eylemi saat 16.00 da iradi olarak bitirdiler.

 Gerici Değil
Bilimsel Eğitim İstiyoruz!

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

5 Aralık günü Gazi Halk Meclisi
Gazi Mahallesi’nde gizlice yapılan
İmam Hatip Lisesi’nin kapatılması
için yürüyüş düzenledi.
Gazi Halk Meclisi’nin önünden
başlayan yürüyüşte Gazi Halk Meclisi imzalı “Mahallemizde İmam Hatip Değil Okul İstiyoruz” pankartı
açıldı. Meşaleyle yürüyen mahallelilerin önünde “Halkız Haklıyız Kazanacağız” “Zorunlu Din Dersine
Hayır!” “Baskılar Bizi Yıldıramaz!”
“Direne Direne Kazanacağız!” dövizleri taşıyan mahalle sakinleri İmam
Hatip Lisesi’nin önüne geldi.
Yürüyüş boyunca “Baskılar bizi
yıldıramaz!” “Halkız haklıyız kazanacağız” “İmam Hatip istemiyoruz” “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı.
Gazi Halk Meclisi bir açıklamada bulunurken akrepler gelerek kitlenin karşısında durdu. Bunun üzerine Gazi Halk Meclisi okulun kapısı-
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nın önünde oturma eylemi yapma kararı aldı. Aynı zamanda
kapıyı kırarak içeri girildi.

Cepheliler
Gecenin Karanlığını
Alevleriyle Aydınlattı!

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Halk Meclisi arkasında duran
kitleye TOMA su sıkarak aynı
anda akreplerde gaz bombası
atarak saldırdı. Bunun üzerine
çatışma çıktı. Cepheliler taşlayarak polisi bir süre okula sokmadı. İçeride sıkışan kitlenin
çıkması için zaman kazandırdılar. Polisin attığı gaz bombalarına
Cephe milisleri silahlarıyla karşılık verdiler. Gün boyunca süren çatışmalar ve Cephelilerin
öğlen saatlerinde Karakolu molotoflamasını hazmedemeyen
gerici katiller gaz bombaları ile

bütün ara sokakları gaza boğdu.
Okulun önünde okulu koruyan gerici polislere Cepheliler
taşları ve molotoflarıyla sürekli saldırdılar. Ana caddeye barikat kuran Cepheliler karakoldan gelen TOMA’lara ve akreplere de saldırdılar. TOMA’nın alev aldığı anlarda Muharrem Tepesi’ne çıkan Cepheliler okula molotoflar attılar.
Okulu molotoflarıyla ateşe veren Cepheliler, İsmet Paşa Caddesi’nde gece geç saatlere kadar
çatışmaya devam ettiler. Cephe
milislerinin de silahlı çatışmaya girdiği çatışmalarda “Umudun Adı DHKP-C” “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” “Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor”
“DHKC-SPB Katillerin Peşinde” sloganları atıldı.

Gözaltılarınız, Kulüp Odamızı
Geri Almamızı Engelleyemez!
İstanbul Üniversitesi'nde Dev Genç'liler 8 Aralık'ta Dekanlık işgalinden gözaltına alındılar. Dev Genç'liler; "Hakkımız olan
kulüp odamızı elimizden zorla alan üniversite yönetimi odamızı
geri verene kadar militan meşru çizgimizden aldığımız güçle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Gençlik Federasyonu: “…Bundan sonra böyle! Mademki haklarımızı çalarsınız, bizde bugün odanızı yarın üniversiteyi işgal ederiz. Bizler Dev-Genç’lileriz haklarımızı alana kadar vazgeçmeyiz!” diyerek Dev-Genç’lilere yönelik saldırıyı protesto etti

DEV-GENÇ'İ 45. YILINDA
KURULTAYIMIZLA SELAMLIYORUZ!
Dev-Genç’liler Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 Aralık’ta Kurultay ozalitlerini astı. Ayrıca çalışmada Grup Yorum’un Ruhi
Su konserinin çağrı afişleri de asıldı. Bir sonraki gün de 3-4
Ocak'ta olacak olan Dev-Genç Kurultayı’nın duyurusunun ozalitlerini astılar.
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HİÇBİR ALANDA
BOŞLUK BIRAKMAYACAK,
DEVRİMCİ KÜLTÜRÜ
BÜYÜTECEĞİZ!
Emperyalizmin yoz kültürüne karşı devrimci
kültürü geliştirmek için filmlerimizle, eğlencelerimizle,
türkülerimizle buradayız diyoruz. 5 Aralık’ta Antep’te
Halk Cepheliler “KORO” filmini izlediler.

Hacettepe Üniversitesinde
"F Tipi Film" Gösterimi
Hacettepe Beytepe Kampüsü’nde 4 Aralık’ta Ali
İsmail Korkmaz Amfisinde F Tipi Film gösterildi. Gösterimden önce okulun merkezi yerlerine 4
ozalit ve 20 afiş asıldı, öğrencilere duyuru yapıldı. Film gösterimine 20 öğrenci katıldı, sonrasında sohbet edildi.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Ülkemizde Gençlik

Her Sorunun Bir Çözümü,
Gençliğin Öğ renci Meclisi Var!
Dev-Genç'liler Öğrenci Meclisi çalışmalarına devam ederek, öğrencilere
her sorunu birlikte çözmek için, dayanışmak, geleceği birlikte kurmak için
örgütlenme çağrısı yapıyor.
İSTANBUL: Okmeydanı'nda, İTO
ve Halil Rıfat Paşa Lisesi Öğrenci
Meclisleri, Sibel Yalçın Parkı’nda, 8
Aralık'ta film gösterimi düzenleyerek
“Umudun Çocuğu Berkin Elvan” belgeselini izlediler. Film gösteriminden
sonra öğrenci meclisleri anlatıldı ve değerlendirme yapıldı. İTO ve Halil Rıfat Paşa Öğrenci Meclisleri’nin kuruluşu ilan edildi. Bir sonraki film gösterimine daha kitlesel olarak katılma
sözü alındı. Yapılan film gösterimine 80
kişi katıldı.
ANTEP: Dev-Genç’liler 4 Aralık’ta Antep Üniversitesi önündeki
meydanda öğrenci meclislerinin işleyiş

tarzını ve ortak sorunlara çözüm olabileceğini anlatan bildirileri öğrenci
gençliğe dağıttı. Yapılan sohbetlerde
halk için bilim, halk için eğitim talepleri anlatıldı. Çalışmada, 4 Yürüyüş
Dergisi ve 40 öğrenci meclisi bildirisi
gençliğe ulaştırıldı. 5 Aralık’ta da, Antep’in Kalyon bölgesinde masa açıldı.
Saat 15.30’da başlayan ve 1 buçuk saat
süren çalışmada “Uyuşturucuya, Fuhuşa
ve Yozlaşmaya Karşı Öğrenci Meclislerinde Birleşelim!” başlıklı bildiri dağıtıldı, öğrencilerle sohbetler edildi. Ayrıca 6 Yürüyüş Dergisi liseli gençliğe
ulaştırıldı.
EDİRNE: Edirne öğrenci meclisleri tarafından 3 Aralık’ta Saraçlarda, 4-5
Aralık’ta da Ayşekadın Yerleşkesi ve Balkan Yerleşkesi’nde toplam 150 bildiri dağıtılarak tüm baskı ve yasaklamalara, yozlaşmaya karşı öğrenci meclislerinde ör-

Bağcılar Liseli Dev-Genç,
Okul Müdürünü ve
İdaresini Teşhir Etti
Bağcılar Liseli Dev-Genç, 4 Aralık’ta işbirlikçi okul müdürü Faruk Akbulut’a fotoğraflı uyarı ilanını okulun kapısına ve içine yapıştırarak teşhir etti ve uyardı. Okul müdürünün fotoğrafının altına “İşbirlikçi okul müdürü Faruk Akbulut’u uyarıyoruz! İşbirlikçilikten vazgeç! Tutsak Liseli Dev-Genç’lilerin hesabını soracağız”
yazan ilanı asıldı. Okul idaresinde uyarılarının muhatabı ve hedefi
olanların adlarını da duyurdu. İsimler şöyle: Faruk Akbulut, Nadir Günen, Habip Ciğerci, Faik Ünlü, Yaşar Ramoğlu.

Kurultayımızda Gücümüzü Birleştirelim!

Meşru Olan Biziz!
Okullar Öğrencilere Yasaklanamaz!
Liseli Dev-Genç 9 Aralık’ta Şair Abay Konanbay Lisesi koridorlarını 100 adet kurultay afişiyle donattı. Liseli Dev-Genç'in okulu işgali sırasında katil polisi okula alan, Liseli Dev Genç'liler üzerine ifade veren, işkencelerle gözaltına aldırtan okul müdürü, Liseli Dev-Genç'lileri okula aldırtmadı. Okula zorla giren Liseli Dev
Genç'lilerin koridora astığı afişleri yırttı. Liseli Dev Genç'liler ve
öğrenciler çektikleri ajitasyonlarla müdürü teşhir edip okuldaki çalışmalarına devam ettiler. Afiş çalışmasıyla beraber 30 Yürüyüş Dergisi de öğrencilere ulaştırıldı.

gütlenme çağrısı yapıldı.
8 Aralık'ta Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne gidilerek öğrencilerle
beş soruluk bir anket yapıldı. Ankete katılan öğrencilerle sorunları üzerine konuşuldu, öğrenci meclisleri anlatıldı.
Öğrenciler ankete ve öğrenci meclislerine çok olumlu yaklaştılar. Yaklaşık
2 saat süren çalışmada edebiyat fakültesi ve kantin dolaşıldı.
ZONGULDAK: Zonguldak Öğrenci Meclisi, 4 Aralık'ta, saat 10.0015.00 arası, Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde düzenlenen “Dünya Madenciler Günü
Paneli” için bildiri dağıtımı ve afiş çalışması yaptı. Tek tek sınıflara girip, panel hakkında bilgi veren Dev-Genç'liler, çalışmada 150 bildiriyi öğrencilere ulaştırdı ve 29 adet afiş asıldı.

Sayı: 447

Yürüyüş

Haklarımızı İstiyoruz Alacağız!
Kocaeli Dev-Genç'liler 2 Aralık'ta İzmit-Merkez Yürüyüş yolu üzerinde iki saat bildiri dağıtımı yaptılar, ajitasyonlarla halka üniversitelerdeki sorunları anlattılar.
Bir sonraki gün de Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde “Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız” talebiyle
masa açtılar.

14 Aralık
2014

Her şeyden Öğreniyor,
Öğrendiklerimizle
Mücadeleyi Büyütüyoruz!
Bağcılar Liseli DevGenç’liler 2 Aralık’ta tutsak Liseli Dev-Genç’lilerin mahkemesine giderek tutsaklarını ve davalarını sahiplendi. Serbest
bırakılan arkadaşlarını
Metris Hapishanesi’nden
sloganlarla karşıladılar.
Daha sonra, Bağcılar Liseli Öğrenci Meclisi’nde
kaldıkları yerden devam
ederek, düzen içerisindeve devrimciler arasındaki
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insan ilişkileri üzerine konuştular.
3 Aralık ve 4 Aralık
günlerinde Liseli Öğrenci Meclisi bürosunun
önünde masa açarak kitap
ve dergi satışı yaptı. Serbest bırakılan arkadaşlarının tutsaklıktan ve son
süreçten öğrendiklerini
dinlediler. “Öğrenmeye
ve mücadeleye devam
edeceğiz” dediler.
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HALK DÜŞMANISIN MUAMMER GÜLER!
HIRSIZLIĞINI ÖRTMEK İÇİN
CEPHE’Yİ AĞZINA ALAMAZSIN!

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

17 Aralık operasyonunun ardından
rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan halk
düşmanı eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Meclis Soruşturma
Komisyonu’na ifade verdi.
“Güler, 17 Aralık’tan önce gizli
operasyon yürüten kaçakçılık organize
şube ile mali suçlar şubesinden ekipleri, istihbarat şubesinden diğer polislere takip ettirmesini de
DHKP/C’nin bir tehdit mektubuyla
açıklamaya çalıştı. “Ben de bir belge
var” diyerek “Siz milletin canını acıttınız, biz de sizin canınızı yakarız”
ifadelerini okuyan Güler, Komisyon
Başkanı’nın “Ne alakası var?” sözlerine karşılık ‘Bu terör örgütü
DHKP/C’den gelen bir tehdit mektubu. Oğlumu sivil kişiler takip edince
endişe ettim. Onun güvenliği için istihbarata izlenmesi talimatı verdim’
dedi.” (Basından)
Doğru halk düşmanısın Muammer
Güler. Suçların çok. Gerek emniyet,
gerek valilik, gerekse İçişleri Bakanlığı yaptığın dönemlerden dolayı
birçok katliamdan sorumlusun. Berkin ve diğer Halk Ayaklanması şehitlerinin katilisin. Muharrem Karataş’ın katilisin. Suçunu sen de biliyorsun. Yaptıklarının hesabının sorulacağını biliyorsun. Halkın adaletine

hesap vereceksin. Tüm halka karşı
suç işleyenler gibi Cephe’nin hedefindesin. Bekle o gün gelecek!
Korkmakta haklısın. Fakat hırsızlığını örtmek için Cephe’nin adını
kullanamazsın.
Sen hırsızsın. Yalancısın. Paraya
her şeyini satarsın. Bunu da ispatladın.
Meclis komisyonunda verdiğin
ifade de yalan söylediğin açıktır.
Oğlunu izleyenlerin polis olmadığını
bilsen, Cephe korkusuyla izletmiş
olsan, böyle davranmazdın. Çocuğunun sokağından veya senin sokağından bir Cepheli geçmiş olsa onu
hemen katlederdin. Bunu yapamazsan
komplolarla tutuklatırdın.
Kendi polislerini niye takip ettirdiğin açıktır. Telefon tapelerinde
açıkça parayla seni satın alan ahlaksız
Rıza Sarraf’ın önüne yatacağını söylüyorsun. Kirli düzeninizde herkes
birbirinin arkasından iş çevirir. Sen
de başkasının arkasından iş çeviren
ahlaktasın. Kendi pisliklerin ortaya
çıkmasın diye bunları yaptın. Kendi
polisinin arkasına polis taktın. Sizin
her şeyiniz çürümüş. En küçük bir
menfaat için birbirinizi satarsınız.
Cephe’nin tarihiyse açıktır. Kimlerin
hedefinde olduğunu söylemekten çekinmez. Senin halk düşmanı olmanın

Halkın Mühendis
Mimarları Lise
Önünde Bildiri
Dağıtımı Yaptı
Halkın Mühendis Mimarları,
4 Aralık'ta Avcılar Endüstri Meslek Lisesi önünde bildiri dağıttı.
Meslek liselerindeki sorunları,
mesleği düzenin değil halkın çıkarlarına kullanmak
gerektiğini anlatan, meclislerde örgütlenme çağrısının
yapıldığı bildirilerden 200 adet dağıtıldı. Kızıl baretlerle
ve önlüklerle yapılan bildiri dağıtımına öğrencilerin
ilgisi büyüktü.
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cezasını senin oğlundan sormaz. Cephe’nin yaptığı açıklamada hedef sendin.
Bunu Cephe açıkça belirtmiştir.
Cephe’yi hırsızlığını örtmek için
ağzına almak senin suçlarını artırır.
Bunu bilesin.
Cephe sizin çürümüş düzeninizi
yıkacaktır. Sen ve senin gibi halk
düşmanları suçlarınızı bildiğiniz için
korkmakta haklısınız. Senin kapın
çalındığında emin ol koruma duvarların da işe yaramayacaktır.
Muammer Güler ve diğer hırsızlar;
DHKP-C’yi pisliklerinizin üstünü
örtmek için ağzınıza almayın… Her
tarafınızdan pislik akıyor, hırsızlar,
arsızlar… DHKP-C’ye karşı kendinizi koruyamazsınız.. …Bunu siz de
çok iyi biliyorsunuz… Hırsızlıklarınızın üstünü örtmek için başka yalan
bulun…

Sonuç olarak:
1-Muammer Güler halk düşmanıdır. Halka karşı suç işlemiştir. Bunun hesabı er ya da geç sorulacaktır.
2-Muammer Güler yalancı ve hırsızdır. Meclis komisyonunda yalan
söylemiştir.
3-Cephe, halk düşmanlarının suçunun cezasını O'nun ailesinden değil
suçlunun kendisinden sorar.

Sermaye Elini
Hacettepe'den
Çek!
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü’nde
rektörlüğün sorumluluğunda Teknokent'in inşaatında
4. kattan düşerek ölen Selim Özgür adlı işçi için 5
Aralık'ta Dev-Genç üniversite bileşenleriyle bir teşhir
eylemi yaptı. "İş Kazası Değil Bu Bir Cinayet!”, “Katil
Devlet Hesap Verecek!" sloganlarıyla eylem sona erdi.
Bu esnada devrimci gençleri videoya çeken katil polis
halka teşhir edildi.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

19-22 Aralık Şehitlerimizi

Diri Diri Yakanları Unutmadık!
Ümraniye Şehitlerimiz:

alanlarda çeşitli görevler üstlendi.

Ahmet İbili, Mersin’li ve 32
yaşındaydı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeyken
devrimci mücadeleye katıldı. Tutsak düşmeden önce, İstanbul gecekondularında illegal örgütlenme
içinde yeralıyordu. Ümraniye Hapishanesi’ndeki ölüm orucu direnişçilerinin komutanı olarak, saldırıyı durdurmak için bedenini tutuşturarak zalimin karşısına ilk o çıktı.
Alp Ata Akçayöz, Cephe’nin
bir taraftarıydı. Kars’lıydı, İstanbul’da esnaflık yapıyordu. Ümraniye’deki direnişin bittiği gün koğuştan çıkarlarken katledildi.
Umut Gedik, 23 yaşında ve
Trabzonluydu. Lise yıllarından beri
mücadele içindeydi. Tutsak düşmeden önce SPB üyesiydi.
Ercan Polat, 26 yaşında ve
Dersimliydi. Konfeksiyon işçisi
Ercan 1995’te katılmıştı harekete.
Son olarak SPB üyesiydi.
Rıza Poyraz, Sivaslıydı, İstanbul’un Gazi semtinde büyüdü.
Konfeksiyon, avizecilik gibi çeşitli
işlerde çalıştı. Oligarşinin ordusunda askerlik yaptıktan sonra, tercihi
netleşti, Cephe saflarında yeraldı.

Özlem Ercan, Dersimliydi, İstanbul’da üniversite öğrencesiyken
TÖDEF içinde mücadeleye katıldı.
Katliam günü, bir direnişçiyi kurtarmak için kendini alevlerin önüne
siper ettiği sırada yakılarak katledildi.

Bayrampaşa
Şehitlerimiz:
Yazgülü Güder Öztürk, Dersimli
ve 28 yaşındaydı. 1. ölüm orucu
ekibi direnişçisiydi. 1983’te ağabeyi, 1994’te eşi katledilmişti.
1988’den beri örgütlü olarak kavganın içindeydi.
Şefinur Tezgel, Malatya-Kürecikliydi. Çocukluğundan devrimciydi.
‘92’den beri de Cepheli. Uzun süre
mahalli alanda çalışmıştı...
Nilüfer Alcan, Bolu Göynük’lüydü.
1964 doğumluydu. Hapishanelerin
önünde tanıdı devrimcileri. Bir tutsak yakını, bir TAYAD’lı olarak mücadele etti yıllarca. Sonra başka

Gülser Tuzcu, Kastamonu’lu. 34
yaşındaydı. 1992’den beri örgütlü
bir devrimciydi. Mahalli alanda sorumluluklar aldı. 1995 yılında tutsak düştü.
Seyhan Doğan, Samsun-Havza’lıydı. 1973 doğumlu. DevGenç’liydi, görev verilen her yerdeydi, tutsakken ölüm orucuna gönüllüydü.
Fırat Tavuk, Ölüm Orucu 1. ekip
direnişçisiydi. Bayrampaşa’da bedenini ilk ateşleyen oldu. 1971 Manisa doğumluydu. ‘94’ten beri kavgadaydı.
Ali Ateş, 1. Ölüm Orucu ekibindeydi. 1970’te Adana’da doğdu,
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciyken katıldı kavgaya.

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Aşur Korkmaz, Ölüm Orucu direnişçisiydi. ‘90’dan beri mücadele
içindeydi. Tutsak düşmeden önce
liseli gençlikte, gecekondularda örgütlenme içinde yeraldı.
Mustafa Yılmaz, Fatsa’lıydı. İstanbul’da gecekondu direnişleri
içinde devrimci oldu. Gelişti, çeşitli sorumluluklar üstlendi.
Murat Ördekçi Adıyaman-Besni
doğumlu. İstanbul’da bir elektirik
atölyesinde çalışırken, devrimci oldu. 1994’te tutsak düştü, TKEP/L
davasından yargılandı.
Cengiz Çalıkoparan, İstanbul’da
doğdu. İşportacıydı devrimci hareketle tanıştığında. Emekçilerin örgütlenmesinde yer aldı. 1996’da 4
tutsağın şehit düştüğü Ümraniye katliamından ağır yaralı kurtulmuştu.
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19-22 Aralık Şehitlerimizi

Şehitlerimizin Hesabını Soracağız!
yurtseveriydi. 1993’te tutsak düştü.
Sultan Sarı genç yaşında Adana’da Kürt yurtsever hareketin saflarına katıldı. Çukurova bölgesinde
faaliyet yürüttü. 1993’te tutsak düştü.

Bursa Şehitlerimiz:
Murat Özdemir, 1. Ölüm Orucu
ekibindeydi. 39 yaşındaydı. Burjuva
basında yıllarca çalışan bir gazeteciydi. O, tercihini devrimden yana
yaptı. Bir süre Mücadele gazetesinde çalıştı, Ege’de sorumluluklar üstlendi.
Ali İhsan Özkan, Çorum-Alacalıydı. 26 yaşındaydı. TKP
(ML) davasından tutsaktı.
Cepheli tutsaklar dışında, 19
Aralık öncesi yapılan “saldırı olursa kendimizi yakarız”
kararını uygulayan ender direnişçilerden biri oldu.

mak için bedenini tutuşturarak şehit
düştü.
Berrin Bıçkılar, Ölüm orucu 1.
ekibi direnişçisiydi. İzmir doğumluydu ve henüz 22 yaşındaydı. 6 yıldır
bu kavganın içindeydi. Açlığının
60’lı günlerinde, saldırıya barikat olmak için alevlerin ortasına daldı.

Ceyhan Şehidimiz
Halil Önder, Ölüm Orucu 1. ekibi
direnişçisiydi. 30 yaşındaydı Halil,
Osmaniye-Düziçili’ydi. Ankara ve İstanbul Dev-Genç saflarında mücadele
etmişti. Bedenini tutuşturarak zulmün
önüne dikildi.

Çankırı Şehitlerimiz:

Çanakkale
Şehitlerimiz:
Fidan Kalşen, Ölüm Orucu 1.
ekibindeydi. Dersimliydi, 36 yaşındaydı, hemşireydi. 1989’dan beri mücadelenin içindeydi. Çanakkale’de
bedenini tutuşturarak zulmün önüne
ilk dikilen oldu.
İlker Babacan, İstanbul’da doğdu. Devrimcilerle tanıştı ve 96’da tutsak düşene kadar devrimin emekçisi
oldu, sorumluluklar üstlendi. 22 yaşındaydı. Ölüm orucu 3. ekibinin en
genç direnişçilerindendi.
Fahri Sarı, 1990’ların başlarından beri mücadelenin içinde bir Kürt
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İrfan Ortakçı: 1. Ölüm
Orucu ekibi direnişçisiydi.
Çorum, Alacalı’ydı. 1971
doğumluydu. İmam Hatip
Lisesi’ni bitirmişti. 91’de
devrimcilerle tanıştı ve sosyalizm mücadelesine katıldı.
19 Aralık’ta ağır yaralandı;
kaldırıldığı hastanede şehit
düştü.
Hasan Güngörmez, 36
yaşındaydı, Konya Cihanbeylili’ydi. 1980’lerin sonunda devrim mücadelesine katıldı. 19 Aralık’ta bedenini tutuşturarak zulme karşı barikat
oldu.

Uşak Şehitlerimiz:
Yasemin Cancı, Uşak Hapishanesi’ndeki Cepheli kadın tutsakların sorumlusuydu.
1967, İstanbul doğumluydu.
1989’dan beri kavganın içindeydi. Eylül 1992’de tutsak
düştü. Operasyonu durdur-
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Fedayı Kitleselleştiren 19-22 Aralık Direnişimiz

Alişanlar’ın Feda Ruhuyla Büyüyor!
19 Aralık, tarihte kalan, geçmiş bir olay değildir. Yaşayan ve
devam eden bir gerçektir. 19 Aralık emperyalizmle, oligarşiyle
bir savaşın adıdır; ezenlerle ezilenlerin savaşı...
Burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıflar savaşının ifadesidir!
19 Aralık 2000, saat 04.30...
Bu tarih ve saatte ölüm mangaları 20 hapishaneyi birden kuşattılar. Hazırlıklarına bir
yıl öncesinde başladıkları bir kuşatmaydı bu.
İdeolojik, psikolojik saldırı hazırlıkları ise
zaten hep vardı. Son yıllarda daha da artırdılar.
Hangi birlikler hangi hapishaneye
sevkedilecek? Teçhizatları neler olacak? Kullanacakları ağır silahlar ve
mühimmatları, çeşit çeşit gaz bombası
ve tüfekleriyle, beton delmek için
matkaplar, köpüklü-tazyikli su sıkmak
için itfaiye, itfaiye kancaları, duvarları
yıkacak iş makinaları, kepçeler, çatılara yerleştirilecek makinalı silahlar,
kum torbaları…
Makinalıları yerleştirecekleri
stratejik yerler, hangi duvarları
yıkacakları, hapishanenin içine nereden nasıl girecekleri,
çatıları nerelerden delecekleri…
Tüm bunların hazırlıklarını yaptılar. Yine
de yetersizdi, kendilerini güvende hissetmediler. Girecekleri hapishanelerin fiziki yapısına göre maketler hazırladılar. Tatbikatları
bu maketler
üzerinden yaptılar. Dikkate almak zorunda oldukla-

rı önemli bir etken daha vardı: Parti-Cephe’nin
Özgür Tutsakları. Onların koğuşlarının yerleri
önemliydi. Cepheli tutsakların nasıl karşılık
verecekleri de önemliydi. Onların direncini
kırmanın kolay olmayacağını biliyorlardı. Bunu
da hesap ettiler. Onca teknolojik-sayısal üstünlüklerine rağmen Cepheli tutsakların direnişlerinin gücünü kırmanın hesabını yaptılar.
Çünkü asıl sorun onlardı.
Hazırlıkları yapılan bu çetin savaşta iki karargah vardı.
Katliam planlarının yapıldığı karşı-devrimin
karargahında emperyalistler ve işbirlikçileri
vardı. Proje emperyalistlerindi. Politika tecritti.
Tecritin uygulanacağı yerler ise F tipi hapishanelerdi. Hapishane yapımı gizlice yıllardır sürüyordu.
Bu karargahta hazırlıklar, İçişleri, Adalet
ve Sağlık Bakanlıkları ve Genelkurmay sorumluluğunda sürüyordu.
Bu tek başına er ve erbaşla başarılacak bir
operasyon değildi. Profesyonel katil sürüsü
gerekliydi. Zaten ellerinde bolca kontra, özel
birlikler vardı. Ankara’dan, Elazığ’dan, Balıkesir’den, İstanbul-Halkalı’dan özel birlikler
ve jandarma özel operasyon timleri hazırlandı.
8 jandarma komando taburu, 37 bölük
olmak üzere 8 bin 335 personel görevlendirildi. Buna binlerce gardiyan ve polis de eklendi.
Yetmedi…
İçişleri Bakanlığı ek kuvvete ihtiyaç duyabileceklerini de hesap etti ve önlem aldı.
Emniyet Asayiş Yardım Planı çerçevesinde valiliklere talimat gönderdi.
Ayrıca tüm illerin polisleri de seferber edildi.
Sokaklarda gösterilecek tepkiyi önlemek ve
operasyonun güvenliğine bir zarar gelmemesi
için binlerce polis de sokaklara salındı.
Yine yetmedi…
İdeolojik, psikolojik saldırının artması, or-
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Fidan KALŞEN

tamın daha hazır hale gelmesi gerekiyordu. Halkın, oportünist-reformist
kesimlerin, sendikaların, kitle örgütlerinin, aydın-yazarların beyinlerine
ince ince işlemeliydiler. Bilinç çarpıklıklarını, yanılgıları ve bir de korkuyu yaratmalıydılar.
Her gün hapishanelerle, devrimci
tutsaklarla ilgili haberler yapıldı: Hapishaneleri örgütler yönetiyordu. Koğuşlar çok kalabalıktı ve girilemiyordu. Devletin hakimiyeti yoktu.
Sayım alınamıyor, arama yapılamıyordu. Örgüt hapishanelerden yönetiliyordu. Ölüm Orucu örgüt liderlerinin baskısıyla yapılıyordu vs. vs…
Yalanlar… yalanlar… uydurma
haberler… Hapishanelere ilişkin bir
yığın yazı dizisi yayınlandı. TV haberleri yapıldı. Düşman karargahında
planlanan katliam hazırlıkları kapsamlıydı.
Bunca hazırlığı yapılan savaş
kime karşıydı? Vatan mı işgal edilmişti? Başka bir ülke ile savaş mı
çıkmıştı?
Hiçbiri değildi. Bir savaş vardı
elbette, ancak devletlerarası klasik
bir savaş değildi. Hazırlanılan, devletin halka karşı savaşıydı. Halkın
öncüleri devrimcilere yönelikti.
Evet, tüm bu kapsamlı hazırlıkların sebebi devrimcilerdi. Öncelikli
hedefse Parti-Cepheli Özgür Tutsaklardı.
Devrimin karargahında da hazırlıklar sürüyordu. Bunlar öyle tankla
topla yapılan hazırlıklar değildi. Beynin ve yüreğin hazırlığıydı. Her şey
beyinde başlayıp beyinde bitiyordu.
Özgür Tutsaklar’ın silahı beyinleri
ve bedenleriydi.
Devletin hazırlandığı saldırının

Aşur KORKMAZ

boyutunun farkındaydılar. En büyük
silahları ideolojileriydi. İdeolojik olarak güçlüydüler. Moral-motivasyon
olarak donanımlıydılar.
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” diyen Mahirler’den,
“Siz bizim teslim olduğumuzu nerede gördünüz” diyen Sibeller’den,
kuşatma altında Sosyalizmin orak
çekiçli bayrağını dalgalandıran kahraman kadın yoldaşları Sabolar’dan,
“Öleceğiz ama asla teslim olmayacağız” diyen İsmetler’den alıyorlardı güçlerini.
Direniş destanlarıyla dolu zengin
tarihleri, tarihi yaratan kahraman şehitleri yanlarındaydı.
Halk ve vatan sevgisinin gücü,
düşmana duydukları öfke ve kinin
gücüyle doluydular.
Onlar katletmeye, tüm bu güzellikleri yok etmeye geleceklerdi. Özgür
Tutsaklar birbirlerinin gözlerinin içine
bakarak, birbirlerinin omuzlarına yaslanarak yoldaşlık sevgisinin, bağlılığının gücüyle savaşacaklardı.
Saldırının biçimi ve boyutu ne
olursa olsun, net olan bir şey vardı:
Beyinlerimizi, düşüncelerimizi teslim alamayacaklardı. Canları pa-

Fırat TAVUK

İrfan ORTAKÇI

hasına direneceklerdi. Ne kadar süre
direnmek gerekiyorsa o kadar süre
direneceklerdi. Ne kadar bedel ödemek gerekiyorsa, ödenecekti. Direnişi
zaferle taçlandıracaklardı.
Barikatları bedenleri, silahları eriyen hücreleriydi.
İnancı olan her şeye göğüs germesini bilir. Çünkü inancı onu güçlü
ve yürekli kılar.
Ve cenk başladı.
19 Aralık 2000 tarihinde, sabah
saat 4.30’da 20 hapishaneye aynı
anda geldiler.
Saldırı halkın mücadelesineydi.
Anadolu’da mücadeleyi, devrimciliği
yok etmek içindi.
19-22 Aralık saldırısıyla halkımız
korkutulup sindirilmek istendi. Amaçları bu topraklarda direnişin, kararlılığın, uzlaşmazlığın sembolü
Parti-Cephe’yi yok etmektir. Halkın
savaşan örgütünü, öncüsünü yok
ederlerse, halkın direnme dinamiklerini bitirip halkı umutsuzlaştırırlardı.
Bu yüzden dört duvar arasında
tutsak edilmiş devrimcilere saldırdı.
Devrimci tutsaklar teslim alınırsa
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Hasan GÜNGÖRMEZ

Murat ÖZDEMIR

halk da alınırdı. Emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin hesabı buydu.
İki politika vardı; iki yol. Yolların
biri direnmemeye, yani teslimiyete
çıkıyordu.
Diğeri ise uzlaşmazlığın yolu olan
direniş yoluydu.
Birinci yoldan her kim, kişi, örgüt,
parti yürüyorsa çürüyordu.
İkinci yoldan ise çok bedel ödenirdi ama zafer kazanılırdı.
Zor zamanlardı. Seçilecek yolun
tercihi geleceği belirleyecekti. Cephe,
yalnız kalmak pahasına ve ödeyeceği
bedelin ağırlığının bilincindeydi.
Cepheli Tutsaklar, Anadolu topraklarında devrimciliği bitirmelerine izin
vermemeye yeminliydiler. Emperyalizme ve işbirlikçilerine zafer kazandırmayacak, aksine ağır bir yenilgi
yaşatacaklardı.
Katliam saldırısı başladığında
Bayrampaşa, Ümraniye, Çanakkale, Bursa, Çankırı, Uşak ve Ceyhan hapishanelerinde ölüm orucu
direnişçileri hücre hücre eriyen bedenleriyle feda silahını da kuşandılar.
Katletmeye gelen ölüm mangalarına
seslenerek, devrimci tutsakları asla
teslim alamayacaklarını, halkları ve
vatanları için canlarını seve seve vereceklerini haykırdılar. Ve bedenlerini
tutuşturup ölüme meydan okuyarak
kahramanlık destanı yazdılar.

İnanç, bağlılık, kararlılık,
cesaret ve cüret… FEDA!
FEDA silahını kuşandılar. Dört
duvar arasında olmak neyi değiştirirdi? Savaş orada da sürüyordu. Elimizde, bilindik silahlarımız olmayabilir. O zaman farklı bir silah buluruz. Direnmeye ve uzlaşmamaya

Halil ÖNDER

kilitlenmiş insan, bunun yol ve yöntemlerini yaratır. Tarihe ve geleceğe
böyle bakanlar her zaman kendi yollarında yürümüş ve silahlarını yaratmışlardır. Feda! İşte böyle yaratılmıştır. Halkların yarattığı en
güçlü silahtır.

Özgür Tutsaklar,
FEDA Silahını Kuşanarak
Düşmana Meydan
Okudular!
Katliam saldırısına envai çeşit silaha karşı tutsakların silahları böyle
hazırlandı. Silahları da bunlardı. Zaferi kazanmak için Özgür Tutsaklar
her şeye sahiptir. Bombalar, kurşunlar
yağdı üzerlerine. Sıkılan köpük balçığa döndü, dizlerini aştı. Duvarlar
yıkıldı, tavanlar delindi, sağanak halinde bomba ve kurşun yağdı üzerlerine, köpük aktı. Hiç susmadı bomba, hiç kesilmedi kurşun sağanağı.
Tek bir cevap aldı tutsaklardan.
Nefes alamayacak durumda olmalarına rağmen direniş sloganları patladı.
Bir de marşları. Kararlılık ve coşkularıyla karşıladılar bombaları, kurşunları.
Tek bir hapishanede tek bir tutsağı
teslim alamadılar. O kollar, kurşun
yağmuru, bomba sağanağı altında
yoldaşının omzunu tutup halaya durmak, onu korumak için kalktı yalnızca. Marşları, türküleriyle direniş
halayına durarak, cüretleriyle meydan
okudular.
Özgür Tutsaklar, katliam saldırısının her anında büyük bir kararlılık
ve cüretle, inançlarına ölesiye bağlı
kaldılar. Özgür Tutsaklara boyun eğdiremediler.
19-22 Aralık direnişi, Anadolu

Yasemin CANCI

Berrin BIÇKILAR

İhtilali’nde büyük bir zaferdir. Emperyalizm ve oligarşi, ideolojik, stratejik çizgimizden, devrim iddiamızdan
vazgeçirmek, Anadolu’da devrimciliği
bitirmek ve bizi düzene döndürebilmek için düzenledi bu katliam saldırısını. Ancak “Teslim olun” çağrılarına FEDA ile cevap veren Fidan,
Ahmet, Aşur, Fırat, Murat, Hasanlar’ımız direnişin geleceğini belirlediler ve zaferi garantilediler.
7 yıl süren Ölüm Orucu Direnişi
sadece Anadolu İhtilali’nin değil,
dünyanın ezilen halklarının tarihinde
de bir ilk olarak yerini aldı ve yol
göstermeye, öğretmeye devam ediyor.
Bu direnişin kurmayı, doğru devrimci politikaları feda ruhuyla hayata
geçiren, içeride dışarıda fedayı kitleselleştiren, direnişi halklaştıran,
yeni gelenekler yaratan, uzlaşmaz
M-L çizgisiyle Parti-Cephe’dir.
Yolumuz uzun. Daha pek çok saldırıyla karşılaşılacak, daha çok kanımızı akıtacağız. Çok can verecek
ve fakat hesap da soracağız. Halkların
kurtuluşunun tek yolu ‘devrim’dir.
Devrime feda ruhuyla donanmış, fedayı daha da kitleselleştirerek ulaşacağız. Emperyalizmi ve faşizmi
feda ruhuyla yeneceğiz.
“Yoldaşlar! Ölüm Orucu direnişine
başlarken, halkımıza bir söz vermiştik.
Düşmanın bizi teslim almak için girişeceği hiçbir saldırıya fırsat vermeyeceğimizi dosta düşmana açıkladık…
Yoldaşlar, düşman geldi ve şimdi
sözümüzü yerine getirme zamanı…
Bir canım var, halkıma ve siz yoldaşlarıma feda olsun!” (Ahmet İbili,
Canım Feda, Boran Yayınları)
(Sürecek)
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14 YIL OLDU, 19 ARALIK HAPİSHANELER KATLİAMI’NIN
KATİLLERİ YARGILANMADI!
19 ARALIK’TA TUTSAKLARI, SOMA’DA İŞÇİLERİ DİRİ DİRİ YAKAN,
ERMENEK’TE SUDA BOĞAN DEVLETTİR!

19 Aralık’ın Hesabını Soracağız!
14 yıl geçti aradan. 19 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın
katilleri, siyasi sorumluları hala yargılanmadı.
Yargılanmadı çünkü o günkü iktidarda olan koalisyon
hükümetini oluşturan DSP, MHP, ANAP’ın yerinde AKP
olsaydı aynı katliamı yapacaklardı.
Çünkü 19 Aralık Katliamı’nın arkasında ABD ve AB
emperyalistleri vardı.
Sorun hapishaneler sorunu değil, DHKP-C’nin, devrim
umudunun Anadolu topraklarından yok edilmesi sorunuydu.
DHKP-C yok edilsin ki, emperyalist politikalar hayat
bulsun.
DHKP-C yok edilsin ki, Anadolu toprakları yağma
talan edilsin. Halkımız emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
kölesi haline getirilsin...
19 Aralık’ın katillerinden Zeki Bingöl, yıllar sonra 19
Aralık “Hayata Dönü ş Operasyonu’nun DHKP-C’yi
bitirmek için” yapıldığını itiraf etti.
Bitiremediler! 19 Aralık 2000’de Türkiye’nin değişik
yerlerinde 20 hapishaneye yapılan katliam saldırısında
28 devrimci tutsak katledildi. Yüzlercesi yaralandı.
Tutsaklar F tiplerinde tek kişilik hücrelere konuldu. Tek
bir devrimci tutsağı teslim alamadılar.
14 yıl geçti aradan, AKP 19 Aralık Katliamı’nın sorumulularını yargılamadı. Katilleri aklamak için ellerinden
gelen her şeyi yaptılar. Çünkü AKP döneminde 19 Aralık
katliam politikaları hiç bitmedi.
Ki, AKP’nin itirafıdır; iktidara geldiklerinde geçmiş
hükümetin tek onayladıkları politikası 19 Aralık Katliamı
ve F tipi tecrit politikalarıdır.
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinden devraldıkları

F tipi tecrit politikasını iktidarları boyunca sürdürdü AKP.
25 kişi AKP’nin tecrit politikalarının sonucunda katledildi.
25 devrimci tutsağın katilidir AKP. Bugün 19 Aralık
Katliamını, tecrit politikalarını havalandırmalara taktıkları
kameralarla, avukat görüş yerlerine cam kafes yaparak,
ağırlaştırarak sürdürüyorlar. Hasta tutsakların tedavilerini
engelleyerek, katlederek sürdürüyor AKP 19 Aralık Katliamı’nı... 13 yıllık iktidarlarında 2000’e yakın tutsak
katledildi hapishanelerde.
AKP 19 Aralık Katliamı’nı sadece hapishanelerde sürdürmüyor; Soma’da, Ermenek’te madencileri katlederek
sürdürüyor 19 Aralık’ı... İnşaatlarda işçileri katlederek
sürdürüyor 19 Aralık’ı... 14 yaşındaki Berkin Elvanlar’ı
katlederek sürdürüyor 19 Aralık’ı...
19 Aralık’larla, F tipi tecrit politikalarıyla devrimcileri
teslim alamadılar. Anadolu topraklarından umudu yok
edemediler...
Şimdi AKP faşizmi bütün halkı düşman ilan edip
savaş açtı...
Çünkü artık halk susmuyor. 19 Aralık’la, tecrit politikalarıyla sindireceklerini sandıkları halk Büyük Direniş’in
zaferiyle yeniden ayağa kalktı. Halkımız direnenlerin
teslim alınamayacağını gördü...
Cepheliler!... Halkımız!...
Şimdi hesap sorma zamanıdır... 14 yıl geçti... 19 Aralık
Katliamı bizim için geçmiş bir tarih değil, sorulacak hesabımızdır...
ASLA AFFETMEYECEĞİZ!
KÖMÜRLEŞEN BEDENLERİMİZİN HESABINI
SORACAĞIZ!

Hasan Ferit Seni Çeteler Öldüremez
Sen Halkın Gönlünde Yaşıyorsun!

Özgür Tutsaklardan
Doğum günün kutlu olsun diyorum. Herkes seni 30 Eylül’de tanıdı.
Doğduğun gün oldu. Halkın diline
adalet oldun. Armutlu’nun yokuşlu
yolları Hasn Ferit’in mekanı.
Ben Armutlu’ya 1990’da geldim
iki çocukla. Biliyordum Armutlu direniş mevzisiydi. Bir an önce ben de
yerimi almak istedim. İsteğim oldu,
bir gecekondu yaptık. Taşındığımızda camı bile yoktu. Çok soğuk oluyordu, ama öyle güzel komşuluklar
vardı ki, bir ekmek ortak yeniyordu.
Beni en çok etkileyen de o oldu. İnsanlar suyu camiden getiriyordu. Bir
yere giderken durağa kadar sarı inşaat
çizmelerle çıkıyor, orda da ayakkabısı
olan değiştiriyor, şehire öyle gidiyorlar. Aşağılanmaktan çekiniyorlar,
büyük şehire ayak uydurmaya çalışıyorlardı.
Çünkü Armutlu’nun kurulduğunu,
devrimcilerin orada olduğunu duyan
köylerinde neyi varsa satıp Tokat’tan,
Sivas’tan bir göz odası olsun diye gelmişlerdi.
Armutlu halkı çok zorluk yaşadı,
işkenceden geçmeyen kimse kalmamıştır. Hasan Ferit de böyle bir mahallede büyüdü. Bazen annesi çalışır,
dedesi bakardı. O da çok uslu bir çocuktu. Adını iki şehitten alınmıştı, Hasan ve Ferit Eliuygun amca çocuklarından mirastı.
Hasan Ferit doğar doğmaz omuzlamıştı, bu onurlu yükü. O da çocukluğunu dolu dolu yaşayamayanlardandı. Armutlu'ya karşı bir saldırı olduğunu anlayan halk bir ıslıkla direniş tepesine dolardı. Ellerinde taş,
yüreklerinde umut vardı. Çünkü Armutlu artık onurdu, namustu. Hasan
Ferit adına öyle layık oldu ki, kendi-

ni geliştirdi, bu hale gelmesinde
Büyük Ailesinin emeği vardır.
Armutlu’da mutlaka bir sorun
vardır. Yıkım tehlikesi ya da çeteler
göz koymuştur güzelliğine. Onun
için de direnmek gerekirdi.
Ben Armutlu’dan uzak kaldığım
zaman aklım orada kalırdı. Oraya
döndüğüm zaman sanki cennete düşmüşüm gibi gelirdi. Yolda genelde
Hasan Ferit’le karşılaşırdık, onun
gülüşü gözümün önünden hiç gitmiyor.
O da çok şehidimizi tanırdı. Armutlu’da Ölüm Orucu Direnişi zamanında, sapan elinde barikat barikat
gezerdi. Bir gün Sultan’ın gözünün
içine baktı. Sultan anladı, “Ne oldu
söyle” deyince, “Abla yanlışlıkla 1.
barikatı yaktım, abiler bana çok
kızdı” deyince, “sana niye kızdılar,
yeniden kurarsınız” dedi Sultan.
“Ben barikat kurmam, ben sapancıların komutanıyım” dedi Hasan Ferit. Sultan onun yanaklarını okşadı, o da sapanıyla “polis taşlamaya gidiyorum” diyerek ayrıldı oradan.
Armutlu’nun çocukları direnişle
büyüdüğü için, Hasan Ferit de bugün
halkın adaleti ödülünü aldı. Bizim çocuklarımızın tarihleri küçük yaşta
başladı. Hasan Ferit bir şeye kızmışsa, cemevinin bahçesinde bir bankta
oturur bulurdum. Yanına gidip “neyin
var” dediğimde, “Abla üstüme gelme, bugün biraz kızgınım” derdi.
Ben de ona “Bu sorunları doğru çözemezsin o zaman” deyince, “Abla
zaten yorgun gelmişsin, bir de benimle uğraşma” diyerek bana kıyamazdı. O benim çocuklarım gibiydi.
Bir gün bizim kapıda çocuklarla
bir oyun oynuyorlardı. Beni görünce
“Ablaya yakalandık” dedi, “yemek de
kalmadı” diye söylendi. Hemen ayağa kalkıp “yorgunsun otur. Ne yersin,
ne yapalım” diye etrafımda dönerdi.
Onlara kıyamadığım için, “benim
işim var” deyip evden ayrılırdım,
rahat etsinler diye.

Kısa bir süre sonra Armutlu’dan
ayrıldım, onu bir TV programında
gördüm. Armutlu’yu savunuyor, “biz
burada sadece insan gibi yaşamak
istiyoruz” diyor, “Denizlerinin önüne perde çeksinler” diyor.
Ben görmeyeli öyle büyümüşsün
çocuk. Şehitlik haberini aldığımda ülkeden çok uzaktaydım. Telefon çaldığı zaman ben açtım. “Gülsuyu’nda
çeteler bizimkilere saldırmış” diyen
bir ses, hemen “Ölü var mı” diye sordum. “Bir ölü, bir yaralı var” dediler. “Adları ne” diye sordum, “Armutlu’dan Hasan Ferit Gedik” dediler. Önce sustum, sonra kinimle “Bizim çocuklarımızı onlar mı büyüttü, onlar öldürsün!” diye avazım
çıktığı kadar bağırdım. Bunlar emek
hırsızı, gençlerimizin gençliğini çalan
AKP’nin katil sürüleri. Bilmezler mi
yanlarına kalmaz yaptıkları.
Bak Hasan Ferit, sen büyümüş,
halkın elinde bayraklaşmışsın. Vatanın her köşesinde adalet arayansın.
Elde meşale Gazi’de 30 Eylül’de
halk senin doğum gününü kutluyor.
Şimdi sana türküler söyleniyor. Senin
sevdiğin Karadeniz ezgileri,
Al şalım yeşil salım, dağlarda
dolaşalım / Sen mermi ol ben mavzer, dağlarda buluşalım… diyorlar.
Duyuyorsun, sen Armutlu’nun yiğit
evladı. Armutlu’nun çamuruyla yoğrulmuşsun, duvarlarıyla örülmüşsün.
Hiç yılmayandın, yaşlısı genci çocuğu, seni uğurlamak için kızıl bir sel
olup uğurlamaya gelen yüzler. Sana,
emeğine sağlık çocuk. Ne de güzel olmuşsun çocuk. Seni uğurlamak için
bekleyen binler, cellatları canından
bıktırdığı için seni Gülsuyu’na bırakmak zorunda kaldılar.
Seni bekliyor Gazi’de Dayı, Eyüp,
İbrahim abin. Yolun açık olsun çocuk.
Doğum günün kutlu olsun. Bu doğum
günü halkına armağan olsun.
İyi ki doğdun çocuk.
Seni hiç unutmayacağım.
Ablan Fadik
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gisizliği diğer yanda
ve birbirinden kopuk olarak varsayar.
Oysa bilim, bilgisizliğe karşı savaş
içinde gelişir.
Her zaman öğrenilecek, keşfedilecek bilgiler vardır. Kimbilir daha denenmemiş, daha yaşanmamış ne güzellikler göreceğiz. Bunun için; "en
güzel şiir henüz yazılmamış olandır..."
diyen şaire hak vermek gerekir.
Diğer yandan her bilim içinde bilgisizliği de taşır. Aynı şekilde mutlak
bilgisizlik de yoktur. En bilgisiz kişinin bile, en azından bir yaşam alışkanlığı, ilkel de olsa deneyimi vardır.
Aksi halde yaşamını sürdürebilir mi ?

Ders: Çelişki
Yenileştiricidir
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Hayatta öğrenmenin sınırı yoktur.
Diyalektik materyalizm bize her
zaman daha fazla öğrenilecek bilgiler olduğunu öğretir.
Konunun özünü oluşturan öğrendiğimiz bilgiye doğru bir yöntemle
yaklaşmaktır. Doğru yöntem elbette
diyalektik yöntemdir.
Halkımız belki adının diyalektik materyalizm olduğunu bilmeden yaşamında bu yöntemi
kullanmaya başlamıştır. Halkımız
diyalektik yönteme deneyleri,
gözlemleri ve yüzyıllardan bu
yana süzülüp gelen halk bilgeliğiyle ulaşmıştır. Yüzyıllar önce
üretilmiş bir Nasrettin Hoca fıkrasında
bile bunu görebiliriz.
Nasrettin Hoca kavga eden iki kişiden birincisini dinleyince ona; "sen
haklısın" der.
İkincisini dinleyince ona da "sen de
haklısın" diye cevap verir. Bunu gören üçüncü kişi "hocam, ikisi birden
haklı olur mu" diye itiraz edince
hoca ona döner; "sen de halkısın" der.
Bir bakıma Nasrettin Hoca konuya "diyalektik" bakmıştır. Taraflardan
her biri olayın farklı taraflarındaki
"gerçeği" ifade etmişlerdir.
Kıssadan hisse "yaşam çelişkilerle doludur."
Çelişki; zorunlu olarak birbirine
karşı olan iki ucu içinde barındırır.
Çelişki karşıtların birliğidir.
Her sorun kendi içinde çözümünü
de barındırır.
Marks bunun için "insanlık sadece çözebileceği sorunlarla karşılaşır"
demiştir. Olumluluk ve olumsuzluk içiçedir. "Çelişki, karşıtların savaşımı yasasıdır" ve gelişmenin ilk nedenidir.
Metafizikçi, bilgiyi bir yanda bil-

zar zor ödenen harç parasına eklenen
yeni giderler, adeta bizi okulu bırakmaya zorlar. Diğer yanda, her biri bir
gencin liseyi bitirinceye kadar okumasına yetecek fiyatlardaki lüks otomobilleri satın alanlar vardır.
İşte bu ve benzeri çelişkiler bize, o
güne kadar öğrendiklerimizi de sorgulatır. Düzene dair soru işaretlerimizi artırır, bizi çözüm arayışına yöneltir.
Kapitalizm çelişki doludur. Örneğin, dönem dönem kapitalist düzeni
vuran bunalım süreçleri vardır. Bu dönemlerde halk daha da yoksullaştığı
için tüketemez durumdadır. Ama
ekonomideki krizin aşılabilmesi için
de biriken malların, ürünlerin halk tarafından tüketilmesi gerekir.
Bu çelişkiyi burjuvazi çözemez.
Halkın alım gücünün düşmesi ile kriz arasındaki çelişkiyi
çözemez kapitalistler... Çünkü
onlar her durumda kar elde etmek
peşindedirler.
Dolayısıyla krizleri hiç bitmez.
Dönemsel rahatlamalar ise
görecelidir. Çözüm mümkün değildir.
Bu nedenle kapitalizm sosyalizme dönüşmek zorundadır.
Bunun gibi bütün çelişik yanlar belirli koşullarda karşıtlarına dönüşür.
"İnsan düşüncesinde yansıyan bu
durum Marksizmin materyalist diyalektik dünya görüşüdür. Yalnızca
geçmişteki ve bugünkü gerici egemen
sınıflarla bunların hizmetindeki metafizikçiler, karşıtları birbirlerine
dönüşebilen, yaşayan koşullara bağlı, değişebilir şeyler olarak görmeyip
kötü, katı şeyler olarak görürler ve
halkı kandırarak egemenliklerini sürdürebilmek için şu yanlış görüşü
yaymaya çalışırlar." (Mao, Çelişki
Üzerine, Teori ve Pratik, Syf 56-57)

ÇELİŞKİ
YENİLEŞTİRİCİDİR
"Herkesten öğrenilebilecek şeyler
vardır" derken, bunu kastederiz.
Örgütlenmede kişilerin hayat tecrübelerini bir araya getirerek daha iyi,
daha doğru yöntemler çıkarmaktan sözederiz. Kendi yaşamımızda da çelişkilerle karşılaşırız.
Mesela, devrimci saflara gelmeden
önce de kimi haksızlıklara, adaletsizliklere maruz kalmışızdır.
Benzi soluncaya kadar, gece gündüz çalışan anne babamız yoksulluktan kurtulamamıştır.
Bu bize belki de eşitsizliği sorgulatan ilk şeydir. Oysa daha ne Marksizm
- Leninizmi duymuş ne de sosyalizmden haberimiz olmuştur. Fakat yaşamdaki gözlem ve deneylerimiz sınıf
gerçeğini, zengin ve yoksul arasındaki uçurumu görmemize yetmiştir.
Öyleki yaşamda sınıfsal çelişkinin
karşımıza çıkmadığı bir an yoktur. Örneğin, üniversite sınavlarında biz ter
dökerken, zengin çocukları "babalarının parasıyla" istedikleri üniversiteye
kabul edilirler.
Üniversite okuyorsak ailemizin
dişinden, tırnağından arttırdığı ile

 Ya Devrimden Yana
Ya da Düzenden Yana
Çözülür
Yani Nasrettin Hoca’nın fıkrasındaki taraflardan bir tanesi yenilecek, diğeri büyüyecektir.
Sonuçta çelişki bir şekilde çözülecektir.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Eleştiriler çelişkinin değişmesi gereken
tarafını, devrimcideki etkileri
Çelişkilerin geliştirici ve
yaparlar.
göstermeye hizmet eder.
yenileştirici olması için devAma gene de ileriye
Özeleştiri ise çelişkinin doğru ve
rimden yana çözülmelerini
doğru olan bu akışı durdusağlamalıyız.
devrimci olan tarafını güçlendirmek
ramazlar.
Eleştiri-özeleştiri mekaiçin devrimcinin verdiği sözdür;
Savaşım süreklidir, hanizması çelişkilerimizin çöreket
hep ileri yöndedir.
izleyeceği yoldur.
zülmesi için temel araçtır.
Bugünün dünyasında ileri
Bunun için eleştiri-özeleştiri
Eleştiriler çelişkinin deolanı emekçi yoksul halktam bir silahtır.
ğişmesi gereken tarafını, devlar ve onların ideolojisi
rimcideki etkileri göstermeolan Marksizm Leninizm
ye hizmet eder.
temsil eder.
Eleştiri-özeleştirinin olduğu yerÖzeleştiri ise çelişkinin doğru ve
Tüm emekçi halklar olarak bu
de yanlış olanın kanıksanması ve
devrimci olan tarafını güçlendirmek
ideolojiyle güç haline geleceğiz. Bu
meşrulaşması söz konusu olamaz.
için devrimcinin verdiği sözdür; izideolojiyle emperyalistlere, işbirlikBurjuvazi
yalanlarla
halkı
egeleyeceği yoldur.
çilerine karşı savaşacak; dünya yümenlerin üstünlüğünün sonsuz olduBunun için eleştiri-özeleştiri tam
zünden emperyalistleri sileceğiz.
ğuna iknaya çalışır. Diyalektik materbir silahtır.
Sevgili okurlar;
yalizmi yani Marksist - Leninist biliYanlış olana, yozlaşana, çürüyene
mi propaganda eden devrimcileri ise saf
Haftaya başka bir konuda görüşvurulan bir darbedir. Eleştiri-özeleşdışı bırakmak için her yolu denerler.
mek üzere...
tirinin olduğu yerde dinamizm vardır,
Komplolar kurar yasaklar getirir, tuHoşçakalın...
yenilenme ve gelişme vardır.
tuklamalar gerçekleştirir ve katliamlar

Bilgi Güçtür!
Bizim İçin Her Yer Bir Dayanışma ve Eğitim Alanıdır!
Ateş başında, şehitlerimizden, tecrübelerimizden, hayallerimizden, sorunlarımızdan ve çözümlerimizden
bahsediyoruz. Acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşıyoruz.
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İkitelli:
6 Aralık'ta Birol Karasu Parkı'nda
yakılan ateş eşliğinde sohbetler edildi. 5 kişinin katıldığı ateş başı sohbet
konusu “devrimden sonra kendimizi
nerede hayal ediyoruz” idi. Ayrıca sosyalizmden ne anlıyoruz, devrimcileri nasıl görüyoruz gibi konular da açıldı. Havanın yağışlı olmasının da etkisiyle ateş başı sohbet programı erken bitirildi.

Gazi:
6 Aralık'ta yapılan ateş başı sohbet
Üçgen Parktaydı. Bu haftanın konusu adaletti. Sohbete başlamadan önce
ajitasyonlarla, sloganlarla çevredeki
evler de sohbete davet edildi. Adaletin ekmek kadar gerekli olduğu, adaletsiz yaşanmayacağı anlatıldı. Cephe’nin bir ağacın dalları ve kökleri gibi

Ok meydanı
olduğu, kendini bu ağacın dalları ve
kökleri sayan herkesin adaleti sağlamakla yükümlü olduğu konuşuldu. 55
kişinin katıldığı sohbet, türküler, halaylar ve marşlarla bitirildi.

Okmeydanı:
Örnektepe Mahallesi’nde 7 Aralık'ta yapılan ateş başı sohbetinde
yozlaşmaya karşı mücadele konuşuldu. Yozlaşmaya karşı mücadelede
Hasan Ferit ve İsmail Doğan’ın hesabının sorulması için herkese görev
düştüğü vurgulandı. 55 kişinin katıl-

dığı sohbet, türkülerle halaylarla ve
havai fişeklerle son buldu.

Sarıgazi:
Festival Alanı'nda 6 Aralık'ta ateş
başı sohbeti yapıldı. Sohbetin konusu 19- 22 Aralık Katliamı ve Büyük
Direnişti. 19-22 Aralık'ta Katliamı yaşayan bir eski tutsağın anlatımlarıyla katıldığı sohbete 19-22 Aralık katliamı için düzenlenecek eylemlere
katılma çağrısı yapıldı. 25 kişinin
katıldığı sohbet sloganlarla bitirildi.

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER
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Özgür Politika Sayfaları, Emperyalist
Çözümleri Alkışlayanlara, Devrimcilere
Saldıranlara Açık, Devrimcilere Kapalı

Emperyalizmin Kanlı Yüzünü
Gizleyemezsiniz!
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Kürt milliyetçiliğinin dar ufkuyla kendini sınırlayan
Yeni Özgür Politika Gazetesi’nin yayın politikasını
belirleyen benmerkezcilik ve pragmatizmdir. Kendileri
gibi düşünmeyenlerin, milliyetçi politikaları eleştirenlerin,
muhalif olanların görüşleri, eylemleri, etkinlikleri gazete
sayfalarında yer almazken, sağdan ya da soldan fark
etmez, Kürt milliyetçi politikaları destekleyenler şişirilerek
öne çıkarılır. Rojava’daki gelişmeleri “devrim” diye
yere göğe sığdıramayanlara, Kürt milliyetçilerinin
IŞİD’le mücadele, Kobane’yi savunma adına emperyalistlerle kol kola girmelerine, koalisyon kurmalarına,
silahtan eğitime her türlü yardımlaşma ilişkisine methiyeler düzenlere, AKP faşizmiyle barış ve uzlaşma arayışlarına alkış tutanlara, emperyalist çözümleri alkışlayanlara, devrimcilere saldıranlara, küfredenlere, hedef
gösterenlere büyük bir iştahla sayfalarını açarlar.
2 Aralık 2014 günü, yayınlanan “Türklerin sağı ve
solunun Kürt milliyetçiliği ile imtihanı” başlıklı yazının
yazarı Cengiz Solmaz da bunlardan biri.
Beyni burjuva ideolojisiyle kirlenen Solmaz, emperyalizme ulvi misyonlar yüklediği, canhıraş Kürt milliyetçilerinin emperyalistlerle ittifakını ve emperyalist
çözüm politikalarını aklamaya çalıştığı bu yazısında
devrimcilere saldırıyor. Devrimcilerin neden “Kürt milliyetçiliği” tanımı yaptıklarını bile doğru dürüst anlamadan,
okuyup araştırmadan ezbere konuşan Solmaz; “Hemen
hemen dünyanın tüm uluslarına layık gördükleri siyasal
egemenlik ve kültürel hakların Kürtlerce talep edilmesini
milliyetçi talep, bunların özgürce kullanılmak istenmesini
“Kürt milliyetçiliği” olarak görüyorlar.” diyor.
Her şeyden önce devrimciler, bir örgüt ya da parti
ulusal haklarını istiyor diye “milliyetçi” tespiti yapmazlar. Tam tersine bütün ulus ve milliyetlerin ulusal,
kültürel kimliklerine ve haklarına sahip çıkmasını savunurlar. Ancak bu ulusal sorunun, sınıf mücadelesi karşısında birinci sıraya konulması anlamına gelmez.
Eğer konuluyorsa bu milliyetçiliktir. Bugün Kürt milliyetçi hareketin yaptığı budur.

Ulusal Sorun,
Emperyalistlerin Değil
Devrimin Çözeceği
Bir Sorundur !
Cengiz Solmaz, söylediklerine Lenin’den destek bulmaya
çalışıyor ama besbelli ki, Lenin’i iyi anlamamış, ya da
anlamak istememiş. Lenin’e göre ulusal sorun, sınıf
mücadelesi karşısında ikincildir. Sınıf mücadelesine
bağlı, onun çözebileceği bir sorundur. Diğer bir ifadeyle;
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ulusal sorun devrim sorunudur. Emperyalistlerin değil
Demokratik Halk Devriminin çözeceği bir sorundur.
Emperyalizme, işbirlikçisi oligarşilere dayanarak değil
onlarla savaşarak, halklara dayanarak çözülecek bir sorundur.
Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı kitabında; Her
türlü burjuva milliyetçiliğine karşı savaşmanın zorunluluğunun altını çizen Lenin; “Proletarya, eşitliği ve
ulusal devlet kurma eşitliğini tanırken, bütün ulusların
proleterlerinin birliğine pek büyük önem verir ve her
ulusal talebi, her ulusun ayrılma hakkını işçilerin
sınıf mücadelesi açısından değerlendirir” diyor.
Buradan da anlaşılacağı üzere aslolan sınıf mücadelesidir. Devrimciler de tutumlarını ve tespitlerini buna
göre belirlerler. Devrimciler, emperyalizmin çıkarlarına
hizmet eden, emperyalizmi güçlendirecek, ezilenleri
zayıflatacak koşullarda ayrılma hakkının kullanılmasından
yana, ayrı örgütlenmeden, ayrı mücadeleden yana olmazlar. Yani bir başkaldırının, ayaklanmanın geniş kitleler
tarafından desteklenmesine değil, haklı ve doğru olup
olmadığına bakılır. Kitlesellik, ezilmişlik, haklılık için
yeterli ölçüt değildir.

Emperyalizme Dayanarak
“Bağımsız, Demokratik”
Kürdistan Kurulamaz!
Solmaz, vatanseverlik ve milliyetçiliği aynı kefeye
koyuyor ve düşüncelerini Lenin’e dayandırmaya çalışıyor.
1914’te Lenin’in, Sosyal Demokrat dergide yayınlanan
makalesinde “Çarlığın büyük Rus milliyetçiliğini zırva
olarak” değerlendirdiğini ve “asıl vatanseverler
Bolşevikler”dir diye yazdığını, “Ve biz, ulusal gurur
duygusuna sahip Büyük Rus işçileri, ne pahasına olursa
olsun, bağımsız, demokratik, cumhuriyetçi ve gururlu
bir Büyük Rusya istiyoruz; komşuları ile ilişkilerini, bir
büyük ulus için o kadar alçaltıcı olan feodal ayrıcalık
ilkesine değil, insani eşitlik ilkesine dayandıran bir
Rusya istiyoruz.” dediğini söylüyor. Ve “Evet bunu biz
de Büyük Kürdistan için istiyoruz...” diyor.
Solmaz’a ilk olarak; Lenin’in burjuva milliyetçiliğini
mahkum ettiği bu sözlerin her kelimesi katıldığımızı
ama yazdıklarının Lenin’le ilgisi olmadığını söylemek
istiyoruz.
İkinci olarak; Kürt milliyetçilerinin “bağımsız, demokratik bir Kürdistan” hedefinden çoktan vazgeçtiğini,
bugünkü politikalarına damgasını vuranın emperyalizmle
ve oligarşiyle barış ve uzlaşma olduğunu, yüz yıla yakındır
Kürt halkına imha, ilhak, asimilasyon politikası uygulayan
devletle masaya oturarak onlarca yıl sürdürdüğü silahlı
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savaşa son vermeyi hedeflediğini, barış politikasının
hakim olduğu yerde ise artık “bağımsız, demokratik bir
Kürdistan” hedefinin olmayacağını hatırlatmak isteriz.
Üçüncü olarak; Bir yandan Lenin gibi “bağımsız,
demokratik, cumhuriyetçi ve gururlu” bir Kürdistan isteyeceksin diğer yandan da “Kürtlerin bağımsız devletleşme
ya da devletimsi otonomlaşma amaçları varsa ki bu bir
gereklilik, bu amaca yönelik birçok politik aracı kullanmak
zorundalar. Batı ve ABD ile diplomatik ilişki dahil uluslararası askeri desteği de... Zira Kobanê direnişinin bir
sonucu olarak ortaya çıkan Uluslararası Koalisyon’un
desteği söz konusu. Bunu kaba bir insani destek olarak
görmemek lazım. Bir paradigma değişikliğidir. Kürt hareketlerinin bundan Kürt ve Kürdistan adına yararlanmaları
hayatidir” diyeceksin. İkisi birarada mümkün değildir.
Ne dediği ve ne istediği bile belli olmayan tam bir
ideolojik karmaşa ve çarpıklık var ortada. Bu çarpıklık
Kürt milliyetçi hareketin yaşadığı ideolojik bunalımdan
beslenmiştir. “Devletimsi otonomlaşma“ uydurulmuş,
hayatta karşılığı olmayan, bağımsız Kürdistan hedefinden
vazgeçişe uydurulmuş bir kılıftır. Ve “Devletimsi otonomlaşma”ya kavuşmak için düşman denilenle dost
olmak da dahil her yol mübahtır, “Batı ve ABD ile diplomatik ilişki dahil uluslararası askeri desteği de bir
çok politik aracı kullanmak zorunludur“ öyle mi? Kürt
milliyetçileri ile emperyalistler arasındaki ilişki “diplomatik” olmaktan çoktan çıkmış ortak hareket etme noktasına gelmiştir ama biz yine de soralım; hani Lenin
gibi “bağımsız, demokratik, cumhuriyetçi ve gururlu”
bir Kürdistan istiyordunuz. Nasıl olacak bu?
Emperyalizm ve bağımsızlık asla yanyana gelemeyecek, biri diğerini yok eden iki olgudur.

Emperyalizme Güvenenler
Kürt Halkının Kurtuluşunu
Sağlayamaz!
Kürtlerin ABD ile ortak koalisyon olmasını Kürdistan
ve Kürtler için hayati önemde görenin bağımsızlıktan,
demokrasiden bahsetme hakkı yoktur. Hele hele devrimcileri “Kürtlerin kendi geleceklerini tasarlama
savaşlarını doğrudan ABD ve Batı’ya karşı bir savaşa
dönüştürmek isteyen “enternasyonal solculuk” diyerek
eleştirme hakları hiç yoktur. Emperyalizm hayranlığının
bu kadarına pes doğrusu... Emperyalizme devrimcilerden
daha çok güvenen, daha çok seven bu anlayış Kürt halkının mücadelesine, halkların kardeşliğine inanması
mümkün değildir. Mümkün değildir çünkü Cengiz
Solmaz’ın dost-düşman kavramları karışmıştır. Tabi
bunlar karışınca gerçekleri görmekte ve anlamakta da
zorlanıyor Ve diyor ki; “Bu solcu fanteziyi anlamak
için kendimi çok zorladım ama Kürtlerin ABD ve
“emperyalizmle” savaşmalarının gerekçesini herhangi
bir ideolojik politik gerekçeye dayandıramadım.”
Kürtlerin ABD ve emperyalizmle savaşmaları için
ideolojik, politik gerekçe bulamadıysan bu basit bir

siyasi körlük, algı sorunu, bilgisizlik sorunu değildir.
Bu senin beynini tamamen emperyalizme teslim
ettiğin anlamına gelir.
Emperyalizm kim? Kürdistan’ı on yıllardır sömüren
emperyalizm değil mi? Yeryüzünde dünya halklarını
sömüren, tüm zulümlerden sorumlu olan emperyalizm
dışında bir başka emperyalizm yoktur. Ve ondan kurtulmak
için onunla savaşmaktan başka çözüm yolu yoktur.
Bunda anlaşılmayacak ne var? Mesele anlamamak değil
anlamak istememek, işine gelmemektir. Emperyalizmden
çözüm, kurtuluş ummak, silah istemek, aynı koalisyonda
yer almak, emperyalizmin sömürü düzenini kabul etmek
demektir. Emperyalizme halkları bölüp parçalamaya,
birbirine düşürüp savaştırmaya, madenlerini, petrollerini,
emeklerini sömürmeye, değerlerini çürütmeye, kültürlerini
yozlaştırmaya devam edebilirsiniz demektir. Kürt milliyetçilerinin, emperyalizme hayran küçük burjuva aydınların, yazarların bilimi alt üst ederek yaptığı tanımlarla
ne emperyalizm “demokrat” olur, ne de emperyalizmin
kanlı yüzü gizlenebilir.

Yeni Dünya Düzeni Propagandasından
En çok Etkilenen Kürt Milliyetçileridir!
80’li yılların sonunda, sosyalist sistemin yıkılmasından
sonra, emperyalizmin, Yeni Dünya Düzeni adı altında
yürüttüğü “özgürlük, demokrasi, insan hakları, barış”
propagandaları ve buna paralel olarak uyguladığı güç
dayatması, sol ve küçük burjuva aydınlarda dahil olmak
üzere, çeşitli çevreleri etkisi altına almıştır. Kürt milliyetçi
çizgi bu demagojinin, propagandanın en çok etkisi altında
kalanlardan ve en keskin savruluş yaşayanlardandır. Cengiz
Solmaz da, YDD masallarına kendilerini fazlasıyla kaptıran
ve emperyalizm değiştiğine ve küreselleşmenin de önüne
geçilemeyeceğine inananlardan. Dünya halklarına sırtını
dönerken yüzünü emperyalizme çevirmiş küçük burjuva
aydın tiplerinden biri. Tabi beyin böyle çalışınca, artık
zor, şiddet, devrimler terk edilmeli, emperyalizmle savaş
değil barış yapılmalı. Emperyalizmin değiştiğine inananlara
göre devrimcilerin, halkın değil emperyalistlerin desteği
alınarak ulusal sorun çözülmeli, demokrasi mücadelesi
verilmelidir. Oysa değişen emperyalizm değil böyle düşünenlerdir. Emperyalizmin özünde hiçbir değişiklik yoktur.
Onun “özgürlük, demokrasi, insan hakları, barış”tan
anladığı çıkarlarıdır. Halkların yararına, olumlu bir karar
alması mümkün değildir. Halkları iliklerine kadar sömürmek,
ülkelerini işgal etmek, yağma ve talan etmektir, katletmektir.
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“Kibirli Bir Batılı”,
“Kötü Bir Analist”,
“Diplomalı Bir Cahil” Cengiz Solmaz
Solmaz, sözde AKP faşizmini destekleyen Türkiye
Gazetesi yazarlarından Yıldıray Oğur ve Yeni Şafak
yazarlarından Atilla Yayla’yı, “Meseleyi gerillanın geri
çekilmesi, silahsızlanma ve kitlesel gösterilerin yapılmaması” düzeyinde ele alıyorlar ve “TC ve PKK arasında
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süregelen diyalog girişimlerinin tamamının ‘Statüsüz,
siyasal hak olmaksızın’ gelişmesinden yanalar” diye
eleştirip küçük düşürmek istiyor. Bu iki gerici, işbirlikçi
yazarın “Türk aklını temsil” ettiklerini söyleyerek Türk
halkına hakaret ediyor. Emperyalizme övgüler diziyor
Türk halkını aşağılıyor. Solmaz’ın kullandığı dil ve
üslup, benzetmeler en az onlarınki kadar gerici ve milliyetçi. Sınıfsallıktan ve bilimsellikten uzak ve bir o kadar
da özentili... Türkçe’deki “aptal” ona yetmemiş, ifade
edecek kelime bulamamış olmalı ki; ingilizce “AK
idiotlar” diyor. Cengiz Solmaz, PKK tarihini anlatan
“Kan ve İnanç” adlı kitabında, sırf PKK’yi eleştirdiği
için, Aliza Marcus’u “kibirli bir Batılı” “kötü bir
analist” olmakla eleştirmişti. Yeni Özgür Politika’da ve
kurdistan24.org sitesinde çıkan birkaç yazısındaki tespitlerinden, üslubundan, üstenciliğinden “kibirli Batılı”
ve “kötü bir analist” eleştirilerinin kendisine de çok
yakıştığını, hatta bütün süslü, anlaşılmaz ifadelerine
rağmen “diplomalı bir cahil” olduğunu da söyleyebiliriz.
Cahil çünkü; yediden yetmişe, kadın erkek, çocuk
siyonizme karşı topyekün direnişleriyle bütün dünya
halklarının sempatisini kazanan Filistin halkının mücadelesini eleştirip İsrail’i savunuyor. En az emperyalizm
hayranlığı kadar siyonizm hayranı olan Cengiz Solmaz,

devrimcileri, Kürtleri desteklemeyip Filistinlileri desteklemekle, Filistin’in bağımsızlığını istemekle eleştiriyor.
Kürtlerin ABD ve “emperyalizmle” savaşmalarının gerekçesini anlayamayan Solmaz, Filistin halkının da işgalci,
katliamcı siyonizmle mücadelesini hiç anlayamıyor.
Cengiz Solmaz gibi yazarların durumu, emperyalizmin
“düşünce değişikliği” yaptırımına boyun eğen küçük
burjuva aydınının sefaletidir. Özgür Politika sırf Kürt
milliyetçi politikaları destekliyor, devrimcileri eleştiriyor
diye bu sefalete çanak tutuyor. Ancak bu sefaletten Kürt
halkına, Özgür Politika’ya fayda gelmez.

Sonuç Olarak;
1- Kürt milliyetçi hareket emperyalizmle işbirliğini
devrimcilere saldırarak örtmeye çalışıyor.
2- Kürt milliyetçi hareketin yayın organları devrimcilerin her türlü etkinliğine kapatılırken, emperyalizme
açıktan övgüler dizen yazılarla dolmaya başladı.
3- Devrimciler Kürt halkının kendi kaderini tayin
hakkının gerçek ve tek savunucusudur.
4- Emperyalizmle ve işbirlikçi oligarşiyle işbirliği
yapmak Kürt halkının kurtuluşunu sağlamaz. Kürt
halkının kurtuluşu emperyalizmle, oligarşiyle uzlaşmakta
değil, Demokratik Halk İktidarındadır.

Halkın Umudu Büyüyor!
Duvarlarda Umudun Adı Yayılıyor!
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yazılamaya çıkan Cepheliler ise “Umudun Adı DHKPC”, “DHKC SPB Katillerin Peşinde”, yazılamaları yaparak
halk düşmanlarına Bursa’nın her bölgesinde var olduklarını
gösterdiler.

Mersin

MERSİN

İSTANBUL
Cepheliler 2, 3, 4 Aralık tarihlerinde yeni baskı
yasalarına karşı Çağlayan/Dere’de, Ümraniye Kazım
Karabekir Mahallesi, Sarıgazi, Gazi Mahallelerinde
olmak üzere 156 tane pullama yaptı. Ayrıca mahallelerin
değişik yerlerine ‘19 Aralık’ın Hesabını Sormak Berkin’in
Hesabını Sormaktır’, ‘19 Aralık’ın Hesabını Sormak
Ferit’in Hesabını Sormaktır’, ‘19 Aralık Katliamının
Sorumlusu Devlettir Hesap Soracağız’, ‘Umudun adı
DHKP-C’, ‘DHKP-C’, ‘CEPHE’ yazılamaları yapıldı.

Altınşehir: Altınşehir Mahallesi’nde 23 Kasım'da 1
adet "Çetelerden Hesap Soracağız-Cephe" yazılaması
yapıldı.

BURSA
4 Aralık’ta merkezde yazılama yapan Cepheliler üç
farklı yere “Umudun Adı DHKP-C”, 2 yere “DHKC
SPB” ve 2 yere "CEPHE" yazılamaları yaptı. 8 Aralık’ta
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Fuat Morel Mahallesi’ne Dev-Genç'liler tarafından 6
Aralık’ta yazılama yapıldı. Mahalle duvarları “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephe'de”, “DHKP-C”, “Dev-Genç”,
“Berkin Elvan Ölümsüzdür”, “Hasan Ferit Ölümsüzdür Liseli Dev-Genç”, “DHKC/SPB Katillerin Peşinde”,
“Cephe”, “Haklıyız Kazanacağız”, “DHKC/DEV-GENÇ”
yazılamalarıyla donatıldı. Ayrıca daha önce pazar sokağında
yapılan, ama polisler tarafından silinen yazılamalar tekrar
yazıldı.

KOCELİ
Dev-Genç'liler 6
Aralık’ta Tavşantepe
Mahallesi’nde yedi
adet yazılama yaptılar.
Ayrıca mahalle içerisinde baskı yasalarını
tanımadıklarını bildiren kuşlama yaptılar.
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Kocaeli

Halk ve Vatan Sevgisi
Katıksız Bir Anti-Emperyalist
Olmaktır
“Halkımı ve vatanımı seviyorum” sözünün ardından “kahrolsun
emperyalizm” gelmek zorundadır.
Halkı ve vatanı sevmek emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı
olunmadan mümkün değildir. Sevgimiz onun düşmanlarına karşı
öfkeyle birlikte olmalıdır.
Çünkü vatanımız emperyalizmin gizli işgali altındadır.
Emperyalist üsler ile donattılar
ülkemizin dört bir yanını.
Ekonomik, politik, askeri, kültürel tüm alanlarda yapılan anlaşmalar ile ülkemiz her konuda bağımlı hale getirildi.
Ülkemizin tüm kaynakları, olanakları emperyalizm ve onun ülkemizdeki işbirlikçileri tarafından
azgınca sömürülüyor. Ülkemiz
emperyalizme peşkeş çekiliyor.
Halk kültürünü yok edip yoz
Amerikan kültürünü aşılıyorlar.
Halkımızın onurlu evlatları sokak ortasında katlediliyor, hapishanelere atılıyor.
Kendi vatanında işgalci olarak
görülüyor, dilimiz, kültürümüz yasaklanıyor.
Bu yüzden emperyalizmi ülkemizden kovmadan halkımız özgür, vatanımız bağımsız olamaz.
Özgürlük ile emperyalizm, demokrasi ile faşizm yan yana gelmez.

Sevgimiz ile nefretimiz birlikte
olmalıdır. Halk ve vatan sevgimiz
böyle yerli yerine oturur.
Bu noktada halk ve vatan sevgisinin ölçüsü de ortaya çıkıyor.
Anti-emperyalist olmak. Ölüm
Orucu şehidimiz Hülya Şimşek'in
sözü ile söylersek “katıksız bir
anti-emperyalist” olmalıyız. Emperyalizmin kültüründen, insanlara
biçtiği yaşam tarzından, politikalarından, onun politikalarını uygulayan işbirlikçilerden nefret etmeliyiz. Ondan gelen her şeye
şüphe ile bakmalıyız. Hiçbir yaptığını masum göremeyiz.
Bu yaşamdan, duruş tarzından
düşman konusunda hiçbir muğlaklığa yer bırakmamak, düşman
konusunda net olmak demektir.
Vatanseverim diyerek emperyalizmin politikalarını onaylayamaz.
“Vatanseverim “ dedikten sonra
ondan çözüm, kurtuluş, demokrasi,
bekleyemeyiz.
Emperyalizm ve işbirlikçileri
düşmanları konusunda net. Attıkları
her adımı halk ve vatan düşmanlığı
ile atıyorlar. Yüzyılların sınıf kinine
sahipler. Meclisten yasaları geçirirken de, devrimcilere saldırırken
de, "çözüm", "barış", "demokrasi" derken ne yapmak istediğinden eminler.
Halkı teslim almak istiyorlar.
Tüm yaptıklarında bu hedef var.
Düşman düşmanlığını unutmu-

yor ve düşmanlarını aklından bir
an bile çıkarmıyor.
Her adımı hesaplı, halk ve vatan
düşmanlığı yapıyor.
Biz de düşünüş tarzımızı buna
göre ayarlayacağız. “Halkımı ve
vatanımı seviyorum” dedikten sonra “kahrolsun emperyalizm” diyeceğiz.
Düşmandan, düşmanlıktan
başka bir şey beklemek saflık
değil körlüktür. Demokrasi, açılım, devrim, değişim, reform...
Hangi imajlarla kaplanmış olursa
olsun ondan gelen her şeyin halk
ve vatan düşmanlığı ile dolu olduğu, halkı teslim almayı amaçladığı konusunda yanılgıya düşmeyeceğiz.
“Demokrasiyi genişletiyoruz”
mu diyor, bileceğiz ki; varolan
hakları da buduyor demektir.
Yargı bağımsızlığından mı bahsediyor, orada yargıyı daha da
kendine bağımlı kılıyor demektir.
Bir şeyi mi methediyor, mutlaka
emperyalizm ve işbirlikçilerin bir
çıkarı, doğallığında halkın çıkarının
tersine bir şey vardır.
Bu yüzden katıksız bir antiemperyalist olacağız. Kahrolsun
emperyalizm demekle de kalmayacak özgür bağımsız bir ülke
mücadelesine gireceğiz. Halkı birleştirecek örgütleyecek ve emperyalizmi ülkemizden kovacağız.
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Bağcılar ve Armutlu Grup Yorum Afişleriyle Donatıldı
Bağcılar Halk Cephesi 1 Aralık’ta başladığı afiş çalışması dört gün sürerken Yenimahalle,
Fatih Mahallesi, Fatih Yürüyüş Yolu, Demirkapı Mahallesi, Kemalpaşa, Kirazlı ve Yavuz
Selim Mahallelerinde 27 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan Grup
Yorum konserinin afişlerini astı ve konserin duyurusunu yaptı. Halk Cephesi ayrıca
Bayrampaşa Hapishanesi önünde yapılacak olan 19 Aralık Katliamı anmasına çağrı yaptı.
Halk Cepheliler 7 Aralık’ta 19-22 Aralık Katliamı’nın ve Grup Yorum konserinin
afişlerini İstanbul’daki Küçükarmutlu Mahallesi’nin ana caddesine astı. Her bir afişten
100’er adet asılan çalışma bir saat sürdü.
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TARİHTEN DERS ÇIKARMAYANLAR
AYNI SONA MAHKUM OLURLAR!

HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş
Tayyip Erdoğan’ı
Cumhurbaşkanlığı
seçiminden sonra mecliste
ayakta alkışlıyor!
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“Bazen bazı yönetici arkadaşlarımızla ikili görüşmeler yapıyorlar.
Bazı devlet yetkilileri, bazı hükümet
yetkilileri. Bunlar benim kulağıma
geliyor. Parti içinden kışkırtmak için
bu görüşmeleri yapıyorlar. Bazen
basın üzerinden yapıyorlar. Arkadaşlarımla beni karşı karşıya getiren,
kıyaslayan işler yapıyorlar... Bazen
bir dedikoduyu ciddi bir haber gibi
sunuyorlar. Fakat çok fazla başarılı
olduklarını söyleyemem. Hiç başarılı
değiller de diyemem.”
Yukarıdaki sözler HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait.
Özellikle kendisinin hedeflenerek
AKP'nin, devletin kendi içlerinde
kışkırtma yaptığı, görüşmeler yaptığını söylüyor ve bunda “hiç başarı
değiller diyemem” diyor... Yani fitne
fesat yaydıkları gibi bundan sonuç
da alıyorlar...
Elbette, bu kadar iç içe, koyun
koyuna olursanız AKP içinize fitne
de sokar, fesat da... Ve sizi böler
de... Bu durum tarihte ilk kez ortaya
çıkan bir durum değildir. Kürt halkı
açısından söylersek ilk kez yaşanan
bir kandırmaca, aldatma faaliyeti
yoktur... Eski bir deyimdir ve sadece
Kürtlerde değil Osmanlı egemenliği
altında yaşamış tüm halklarda kullanılan bir halk deyişidir: “Osmanlı'da oyun çoktur!”
Osmanlı’nın torunları da onlardan
aşağı kalacak değillerdir elbette. Ege-

menler kendi tarihlerine sadık ve
atalarının izinden gidiyorlar. Bu yanıyla sorun onlarda değil, onlara bu
oyunu sunacak zemini verenlerdedir...
Osmanlı’nın yüzyıllar boyunca
halklara etmediği zulüm kalmadığı
bilinir. Ve Osmanlı zulmünden en
çok etkilenen halklardan biri de Kürtlerdir. Osmanlı oyunlarıyla kimi zaman önderleri katledilmiş, kimi zaman
birbirine kırdırılmış, kimi zaman bir
kısmı devşirilip diğer kısmını ve
başka halkları katletmenin aracı olarak
kullanılmıştır. Tarih herkes tarafından
da bilinir. Bu tarihten dersler çıkarmayıp hala daha Osmanlı oyunlarının
aleti olmakla aslında yaşanan sonucu
HDP’liler kendileri yaratmaktadırlar.
Sonra da kalkıp yakınıyor Demirtaş,
ikili görüşme yapıyorlar, dedikodu
yapıyorlar vb... Yani sizi bölmeye,
birbirinize kışkırtmaya çalışıyorlar...
Kürtlerin tarihi tanıktır, Yezdanşêr,
Bedirxan Bey'in yeğenidir... Osmanlı’nın oyunuyla Bedirxan Bey’e ihanet
ederek isyanın bastırılmasında rol
oynar. Fakat daha sonra Osmanlı’nın
vaatlerini yerine getirmemesi sonucu
kendisi de isyana kalkışır ve bir
başka oyunla yenilgiye uğrar... Bu
ve buna benzer başka isyanlarda aynı
oyunlar tekrar edegelir... Tüm bunlar
aynı zamanda Kürtlerin tarihidir ki,
bu tarihi HDP, PKK önderleri de
çok iyi bilirler.
Buna rağmen oyunu bol olanların
koltuğundan ayrılmamakta ısrar etmektedirler... Çünkü başka bir alanda,
halkların kurtuluşu alanında yürümek
istememektedirler.
Geçmiş Kürt isyan önderlerinin
hemen hepsi de dönemin Kürt egemen güçleridir ve isyanları da halkın
çıkarları doğrultusunda değil, egemenliklerinin devamı içindir. Bu nedenle halka güvensizdirler. Halka
sonuna kadar dayanma durumları olmadığı için de yine kendileri gibi
ama daha güçlü bir egemen güç olan
Osmanlı'nın koltuğunda bulunmak,
onunla birlikte yanyana durarak kendi

egemenliklerini pekiştirme peşindedirler. Hal böyle olunca da Osmanlı’nın her türlü oyununa açık olmuşlardır.
Bugün yaşanan durum da bundan
farklı değildir. HDP de aynı şekilde
egemenlerin yanından, koltuğundan
uzak durmak istemiyor, halka güvenmiyor. Çünkü HDP de asıl olarak
egemenlere öykünen bir politik anlayışla hareket ediyor. Ve bu öykünme
onun egemenlerin “çözüm” politikaları dışında bir bakış açısından
uzaklaşmasını da beraberinde getiriyor. Bunu yapmak ve böyle düşünmek elbette kendi bilecekleri iştir.
Egemenliğe soyunmak da, egemenlerle kol kola olmak da onların kendi
tercihleridir. Bu yanıyla bizim
HDP’ye diyeceğimiz hiçbir şey olamaz...
Bizim karşı çıkışımız Kürt halkını
bu öykünmelerinin, bu egemenlik
üzerine kurulu politikalarının aleti
yapmalarınadır... Yoksa egemenlerin
izinde yürümek istedikten ve bu
oyunlara rağmen onların dümen suyundan çıkmak istemedikten sonra
bizim HDP’ye engel olmak gibi bir
sorunumuz olamaz... Kürt halkının
yapılan oyunları ve egemenlerle el
ele tutuşmaya soyunanların gerçeğini
öğrenmeye hakkı vardır ve biz bu
anlamda gerçekleri anlatmaya devam
edeceğiz. HDP ise egemenin çemberi
içinde kendi kendini tüketecek sondan
kurtulamayacaktır... Tıpkı geçmişteki
Kürt önder beyleri, mirleri gibi...
Bakın son bir haftadır Selahattin
Demirtaş’a yönelik linç kampanyasını
nasıl sürdürüyor AKP... Klasik “Osmanlı oyunu” oynuyor...
Bir partinin genel başkanı olarak
yaptığı açıklamadan Selahattin Demirtaş kişisel olarak sorumlu tutulup
kellesini istiyor AKP. Artık HDP’yi
de yönetmeye başladı AKP... HDP
içinde iyi Kürt, kötü Kürt oyunu oynuyor. Selahattin Demirtaş üzerinden
bütün olarak Kürt milliyetçi hareketi
hizaya çekmeye çalışıyor...
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AKP, HDP’ye “özeleştiri de yetmez, bana
karşı geldin cezanı çekeceksin” diyor!
Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Kobane’ye
saldırısı sonrasında ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen protesto eylemlerine yapılan saldırılarda 39’u
HDP taraftarı ve çevresinden toplam 51 kişi öldü.
Protesto eylemleri HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın çağrısıyla başlamıştı. AKP, Demirtaş’ın bu
çağrısına “misliyle cevap verilecektir” dedi. Ve 39
HDP’li polislerin kurşunuyla ya da AKP’nin gerici, sivil
faşist güçleri tarafından linç edilerek katledildi.
PKK’nin Bingöl’de polise karşı yaptığı eylemin
hemen arkasından bizzat Başbakan Davutoğlu tarafından
talimat verilerek eylemden 2 saat sonra bir otomobilin
içinde 5 kişi katledildi.
AKP bütün bu olanlardan Selahattin Demirtaş’ı hedef
alıp sorumlu tuttu... Özür dileyeceksin dediler, nedamet
getirmesini istediler... Nihayetinde Öcalan ile başlayan
“provokasyon” söylemini Demirtaş’da tekrarlayarak
özür dileyip özeleştiri verdi...
Demirtaş yaptığı ‘özeleştiride’ şöyle diyor: “2. günden
sonra sızmalar, açık provokasyonlar, bu işi başka noktaya
götürmek isteyenler bu halk hareketini bir çatışmaya
dönüştürdüler. Bu konuda eksiği olan, yetmezi olan,
özeleştiri yapması gereken herkesin de yapması lazım.
Dolayısıyla o 3 günlük olaylar ve sonrasında yaralıların
da yaşamını yitirmesiyle 51 insan yaşamını yitirdi.
Bunlarin 36’i siyasi kimlik itibariyle su veya bu sekilde
bize yakın insanlar. HÜDA-PAR kimliği olan var, siyasi
kimligi olmayan var. Bu 51 kişi içerisinde olaylarla
alakası olmayan var. İşyerleri yakılanlar var.

Hayatın
Öğrettikleri

Hepsinden Özür Diliyoruz!
Bunların hepsi acıdır ve hayatını kaybedenlerin
arasına ayrım koymadan hepsini kendi kaybımız olarak
görüyoruz. Tamamı bizim insanlarımızdır ve hepsinden
özür diliyoruz. Bunların hiçbirinin olmasını biz istemedik,
ön göremedik de. Halk hareketi, demokratik gösteri,
sokak meşrudur. Fakat başkasının malına, canına zarar
vermemek şartıyla. Biz bunun asla böyle olmasını arzulamadık.”
Ama yetmez diyor AKP... Diz çökeceksiniz diyor.
Hem bizimle uzlaşmaktan bahsediyorsunuz hem de bize
karşı geliyorsunuz... Özür, özeleştiri yetmez diyor, hesap
vereceksiniz...
AKP’nin “iç güvenlik” adı altında çıkardıkları yasaya
karşı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş burjuva
politikası kapsamında “biz de yasayı sokakta engelleriz”
diye açıklama yapınca adeta AKP’nin linç saldırısına
uğradı... Başbakan Davutoğlu “bundan sonra dökülecek
her türlü kandan Demirtaş sorumlu olacaktır” dedi.
AKP açıkça kan dökeceğini ilan ediyor bu suç olmuyor,
HDP faşist yasalara karşı çıkacaklarını, sokakta eylemlerle
engel olacaklarını söyledikleri için yapılacak katliamlardan
sorumlu tutuluyor... Sokağa çıkarsanız katlederim diyor
AKP. Artık sokağa çıkmak katliam gerekçesi oluyor.
Yüksekova’da şehit anması için yapılan gösterilerde iki
kişi katledildi. Suçlu sokağa çıkan Kürt halkı...
İşte uzlaşma politikalarının geldiği nokta burasıdır.
AKP, benimle uzlaşmak istiyorsan bana hizmet edeceksin
diyor.
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Bu tamam sözünün pratiği nasıl olacaktı acaba?
Taşınma günü geldiğinde, genç
arkadaşımız da yardım için gelmişti. Sonra çağırdığımız
kahvaltılara ve eğitim çalışmalarına geldi. Biz de ailesinin
kim olduğunu öğrendik.
Çok kısa bir süre sonra, gençlik alanından bir arkadaş
geldi, İzmir'de gençlik çalışmaları için kiminle görüşmesi
gerektiğini soruyordu. Gençlik alanında örgütlemeyi
oluşturmamız gerekiyordu.
Gençlik komitesinde çalışmaları ve Berkin Elvan
eylemlerini örgütlemeleri için iki genç arkadaşla konuştuk.
İkisi de çalışmanın nasıl olacağını sordu ve hemen
işlerine başladılar. Gençlik alanında çalışmaya başlayanlardan biri derneğe taşınma işleriyle birlikte gelen
genç arkadaşımızdı.
O'nun verilen işlere sahip çıkması, verdiği sözleri
yerine getirmeye çalışan pratiğine dair gözlemlerimiz
hayatına yön vermek için yetmişti.
Arkadaşımız derneğe geldiği günden bu yana çalışmalarına devam ediyor. Yeni görevlerle yolunda ilerliyor.

HAYATINA YÖN VERMEK

Bir aylık bir çalışma için İzmir'e yeni gitmiştim. Benimle
aynı zamanlarda derneğimize
genç bir arkadaş geldi. Üniversiteyi kazanmış, okul için
kaydını yaptırmış, akrabalarının yanında kalmaya başlamış, bu işlerini hallettikten sonra bizim yanımıza öyle
gelmişti. Ailesi bizi tanıyormuş, genç arkadaşımız da
bizim insanlarımızı ailesinden dolayı tanıdığını söyledi.
Ki mahalleden arkadaşlarımızla da görüşüyormuş.

Arkadaşımız taşınma hazırlıklarının yapıldığı bir zamanda gelmişti derneğe. Kısa bir sohbetten sonra kütüphaneyi sökme işini ona verdik. Günümüzde bir çok
gencin işten kaçmak için çeşitli bahaneler bulduğuna
tanık olmuştum ama arkadaşımız verilen işe hemen yoğunlaştı, elinden geleni yaptı. O gün işlere ara verdiğimizde dedik ki, “bu eşyaların yeni yerimize taşınma işi
de var, seni de bekleriz. Hem bize yardım etmiş olursun,
hem de derneğin yeni yerini öğrenirsin”. “Tamam” dedi.

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER
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KİYE TARİHİNE
GEÇTİK. Buna
rağmen özelleştirilmesine karşı gelemedik. Ancak bugün tarihi bir karar daha aldık.
Mücadelemizin
ikinci adımını başlatıyoruz. İşçilerin
işverenden talepleri var. (...)Haklı
taleplerimiz yerine getirilene kadar
eylemimize devam edeceğiz. Taleplerimiz karşılanmazsa bizleri çiğneyip
geçmeleri gerekir.” (Tes-İş Yatağan
Şube Başkanı Fatih Erçelik)
Maden-İş Yatağan Şube Başkanı
Süleyman Girgin de “HER ŞEY İŞÇİLERİN BİLGİSİNDE YAPILDI” açıklaması yaparak direnişin bu
şekilde bitirilmesine meşruluk sağlamaya çalıştı. Girgin, "Hepinizin
ortak mutabakatı ile gelinen noktada
bu protokol imza altına alınsın dedik.
Şirket yetkililerine de söyledik. Bu
protokolün hiç önemi yok aslında
dedik. Bir kağıt parçası. Bu ülkede
en iyi yasaları dahi çıkarsanız, uygulanmadıktan sonra hiçbir önemi
yok dedik. Bu protokol Türkiye'deki,
her türlü yasanın üstündedir dedik.
Çünkü bunun arkasında işçinin iradesi var dedik. Hadi bakalım bu protokolün bir maddesini de uygulamayın
da görelim dedik. (...) Yüzde 100 çıktığı yolda belki sonuç alamamıştır
ancak meyvesini vermiştir. İşçinin
gücü buradayken, halkın desteği buradayken o hava içerisinde işveren
görüşme teklifi etmiş, sizler burada
mücadele ederken, emek dostları çadırda ve kömürde bu eyleme destek
verdiği anda elimiz daha da güçlenerek masaya oturmuşuzdur ve işçinin
taleplerini kabul ettirdik.”

PATRON SENDİKACILARI
SANTRALİ DE
İŞÇİLERİ DE SATTILAR!
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Son yıllardaki en uzun süreli direnişlerden biri olan Yatağan işçilerinin direnişi geçtiğimiz günlerde
sona erdi.
Yatağan Termik Santralinin özelleştirilmesi gündeme gelmişti. İşçiler
santralin özelleştirilmesine karşı 445
gün süren bir direniş başlatmışlardı.
6 Aralık tarihinde sendika yöneticilerinin yaptığı açıklamada direnişin
“anlaşmayla” sona erdirildiği açıklandı.
Yatağan işçileri ne için direndi?
Direniş neden-nasıl bitirildi?
Ne sonuç alındı?
Sorularına verilecek cevap bir kez
daha sendikacılığı tartışma gündemine
getirecektir.

Yatağan İşçileri
Ne İçin Direndiler?
Santralin özelleştirilmek istenmesine karşı 445 gün önce “Santralimizi
SATTIRMAYACAĞIZ” diye yola
çıkıldı. "Özelleştirmeye Hayır",
“Emeğimiz, Yarınlarımız Ve Ülkemiz İçin Direniyoruz" denildi.
445 gün boyunca kitlesel yürüyüşler düzenlendi. Açıklamalar yapıldı. 1 Aralık 2014 tarihinde Yatağan
Termik Santrali’nin devri sözleşmesiyle birlikte (yani özelleştirilmesiyle)
yaklaşık 1450 işçi işyerini terketmeme
eylemi başlattı.
Sonuç olarak özelleştirmeye ve
özelleştirmeyle birlikte işten çıkarma
ve kazanılmış hakların gasp edilmesine karşı çıkılıyordu. İşçiler bunun
için direniyordu.
NE SONUÇ ALDILAR?
445 gün süren direnişten ne sonuç
alındığını, direnişin nasıl neden bitirildiğini sendika yöneticilerinin açıklamalarından görelim:
“445 gün önce bir yola çıktık.
Santralimizi sattırmayacağız dedik.
En uzun soluklu direniş olarak TÜR-
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İşçiler;
Patron Sendikacılığını
Sırtınızdan Atın!
Devrimci İşçiler;
İşçilere Gidin,
Onları Örgütleyin!
Bir sendikacının görevi, üyesi
olan işçilerin çıkarlarını patrona karşı
korumaktır. Üyesi olan işçilerin daha

iyi koşullarda yaşaması için mücadele
etmektir. İşçinin haklarını korumaktır.
Patronların yasalara göre çalışma koşullarını sağlaması ve yeni haklar
kazanmak için mücadele etmektir.
Bunlar sınıf mücadelesi veren devrimci bir sendikanın görevleri değil,
sadece ekonomik temelde örgütlenen
düzen sendikalarının da görevidir.
Patronlar da bunu bildikleri için
sendikaları işlevsizleştirmek, etkisizleştirmek için sürekli saldırırlar.
Patronlar sınıf bilinçleriyle çok iyi
bilirler ki işçileri örgütsüz ve bilinçsiz
yaptığı oranda sömürüsünü devam
ettirecektir. Bunun için yasaları, yasal
zoru kullanır, bununla yetinmez yasadışı zoru kullanır, ekonomik gücünü
kullanır. Ve bu dışsal tedbirlerin yanında asıl ve en önemli silahı da
sendikaları İÇTEN çökertmek olmuştur. Böylelikle sınıfın birliğini
parçalamış, dayanışmayı kırmış, işçi
sınıfını çelişkiye düşürmüş olur. Bunun adı PATRON SENDİKACILIĞI ya da SARI SENDİKACILIK’tır.
Öncesinde çoğu sendikalar işçinin
çıkarlarını savunur görünüp patronlara
hizmet ederken şimdi artık bu açıktan
yapılıyor. Soma madenlerinde 307
maden işçisinin katledildiği maden
katliamı sonrası bakın bu sendikacılardan biri ne demişti:
"Devlet olayı ne güzel yönetti.
Özel işletme iş güvenliği konusunda
çok hassas. Madende sürekli denetim
yapılıyordu… Sigortasız, taşeron işçisi çalıştırılmıyor." (Maden İşçileri
Sendikası Başkanı Nurettin Çakul)
Bu örneklere hergün yenileri ekleniyor.
Son örneği de Yatağan Termik
Santrali’nin özelleştirilmesine karşı
başlatılan direniş sürecidir.
Türk-İş, Maden-İş, Tes-İş elbirliğiyle sadece santrali değil işçileri de sattılar.
Bakın yaptıklarına, bakın açıklamalarına, bir yandan utangaçça “santralin özelleştirilmesine karşı gelemedik”, “direnişimiz belki sonuç
alamamıştır” diyorlar ancak diğer
yandan “işçinin taleplerini kabul
ettirdik”, “Türkiye tarihine geçtik”
diyorlar. Ve “her şey işçinin bilgisinde oldu” diyerek de kendi üzer-
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lerindeki sorumluluğu, direnişin
bu şekilde bitirilmesini işçinin
üzerine atmış oluyorlar.
Direnişin sonucu ortadadır:
“Santrali Sattırmayacağız” diye
çıkılan yolda özelleştirme engellenememiş, santral satılmıştır. Ki
direnişin temel sloganı ve temel
talebi buydu.
Kazanım, zafer denilen şeylere
bakın:
-İşten çıkarma olmayacak.
-Kıdem, ihbar tazminatı hakkı
korunacak.
-Haksız işten çıkarma olmayacak. İşten çıkarma durumunda
işçi isterse 4/C statüsüne geçebilecek.
Açık ve net olan şudur ki,
mevcut hakların korunması zafer
olarak gösterilmekte, direnişin temel talebi ise gözardı edilmektedir.
Ne kadar “Her şey işçinin bilgisi dahilinde oldu” diyerek sorumluluğu üzerlerinden atmaya
çalışırlarsa çalışsınlar patron sendikacılığı bir kez daha iflas etmiştir.
İşçileri satmıştır. İşçilerin haklarını
kazanamayacaklarını, onlara önderlik edemeyeceklerini göstermişlerdir.
İşçilerin iradesi, direnme dinamikleri de boşa çıkarılmaktadır.
Bu haliyle “biz şimdi ne için direndik?” sorusu sordurtulmuştur.
Direnişe güvensizlik yaratılmıştır.
Patron sendikacıları ve sendikaları sayesinde sendikalar işçilerin
örgütü olmaktan çıkmıştır. Sendikaları bu asalakların elinden almalıyız.
İşçiler!
Patron sendikacılarını sırtınızdan atın, yere çalın. Devrimci sendikacılara destek verin, onlara güvenin.
Devrimci İşçiler!
İşçiler sahipsizdir. Ancak direnme potansiyeline, dinamiklerine
fazlasıyla sahiptir. Gerek duydukları şey doğru önderliktir. İşçilere
gidin. Daha fazla gidin. Onlara
kendinizi anlatın. Patron sendikacılarını anlatın. İşçi meclisleri,
İşçi komiteleri kurmaları gerektiğini anlatın.

Fabrikamızı Kuracak
Umudu Büyüteceğiz!
Yaptıkları direniş ve işgalle dünyaya
örnek olan ve şimdilerde de kendi fabrikalarını kurmak için emek harcayan
Kazova işçileri 5 Aralık’ta Çağlayan’da
yemekli bir gece düzenledi. Afrodit
Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen
program Devrimci İşçi Hareketi’nden
Türkan Albayrak’ın sunumuyla başladı.
Albayrak, gelenleri selamladıktan sonra
bir DİH’li, Kazova işçilerinin DİH öncülüğünde verdikleri mücadeleleri anlattı. Kazova işçileri, direnişte geldikleri
aşamada patronsuz sömürüsüz üretim
için fabrika kurma hedefinde olduklarını
açıklayarak; “Gücümüz birliğimiz ve
kararlılığımızdır. Gelin ülkemizde bir
ilki daha birlikte yaratalım. Fabrikamızı
dayanışmayla el ele kuralım” dediler.
Açıklamadan sonra sanatçı Menderes Samancılar konuşmasında; sanatçılar olarak işçiler gibi olamadıklarını, örgütlenip mücadele edemediklerini
anlattı. Bu anlamıyla Kazovalı işçilere ayrıca teşekkür eden Samancılar kendi
yazdığı şiirlerinden okudu. Ardından bu direnişi anlatan bir sinevizyon izlenildi.
Tiyatro Simurg yine direnişi anlatan bir tiyatro oynadı.
Geceye türküleriyle Grup Abdal, Hasan Karayol; kemençe ve Karadeniz
ezgileriyle Ümit Taşkıran destek verdi. Türkülerin sonrasında Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi Engin Çeber Tiyatro Grubu
hazırladıkları tiyatroyu oynadılar. Son olarak sahneye çıkan Grup Yorum,
Kazova direnişinin başından beri içinde olduklarını, işçilere sonuna kadar
destek verdiklerini belirttiler. Sonrasında söyledikleri türkülerle kitle halaya
durdu. Programa 600 kişi katıldı.
Devrimci İşçi Hareketi Kıraç - Kuruçeşme İstiklal Mahallesi’nde ve Makel
Fabrikası önünde 4 Aralık'ta bildiri dağıtımı yaptılar. Balkan göçmeni halkının
yoğun olarak yaşadığı bölgede Kazova-DİH fabrikasının neden kurulmak
istendiği, dayanışmayla nasıl kurulacağı ve bu fabrikada işleyişin nasıl olacağını
anlatan bildiri halka ulaştırıldı. Bir sonraki gün Devrimci İşçiler KıraçKuruçeşme ve fabrikalar bölgesinde 19 Aralık Katliamı’nı teşhir eden ve
Devrimci tutsakların direnişini ifade eden afişler astılar. Yapılan çalışmada
100‘ün üzerinde afiş asıldı.

Sayı: 447

Yürüyüş
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Her Hafta Karanfiller Kültür Merkezi’nde
Kahvaltıdayız
Bağcılar’da bulunan Karanfiller Kültür Merkezi’nde 7 Aralık'ta aileler için
kahvaltı verildi. Kahvaltıdan sonra Ahmet Arif’in “Anadolu’yum Ben” şiiri
okundu. Yıl dönümü yaklaşan 19 Aralık Katliamı’ndan ve yapılacak anmadan
bahsedildi, çağrı yapıldı. Ailelerle sahiplenme üzerine yapılan sohbette ise
küskünlüklerin sahiplenmeyi engellediği belirtilerek, küskün olan aileleri bir
araya getirme kararı alındı. Her iki haftada bir araya gelme kararı alındı.
Kahvaltıya 35 kişi katıldı.
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DİH’li işçiler; bu sayfanın fotokopisini çekip ulaşabildiğiniz her işçiye ulaştırın...

Ekonomik hak arayışları dahi
militan bir mücadele verilmeden
devletle kavga etmek göze
alınmadan sağlanamaz!

Devrimci İşçi Hareketi
Militan bir işçi hareketi
kendisini hiçbir örgüt
biçimiyle ve hiçbir eylem
biçimiyle sınırlamaz!
Devrimci İşçi Hareketi

İşçi hareketi DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ öncülüğünde
sınıf bilincine varacak ve
iktidara yürüyecektir!

Devrimci İşçi Hareketi

İşçi sınıfı grev silahı
yanında işgallere,
barikatlara
başvurabilmelidir!

Devrimci İşçi Hareketi

Bakanlık Yetkilisi; "Bir Baltaya Sap Olamayanlar Maden İşçisi Oluyor"

EMEĞİMİZLE ALAY EDENLERDEN HESAP SORACAĞIZ!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGM) ‘nde daire başkanı
Mustafa Sever "Maden Türkiye 2014"
isimli fuarda konuşma yapıyor ve
diyor ki "Bir baltaya sap olamayanlar
maden işçisi oluyor".
Bakanlık görevlisinin söylediği
bu sözler öylesine edilmiş kişisel
düşünceler değildir.
Devletin madencilere bakışıdır ...
Bu sözler AKP-patron işbirliğiyle
sürdürülen sömürü düzeninin madenciye verdiği "değer"in kendisidir.
Bakanlı, bayraklı yaptıkları cenaze
törenleri, yalanları vb. hepsi suçlarını
gizlemek içindir. Daha Ermenek’teki
yerin altında kalan insanlarımızın cansız bedenleri çıkarılmadan bu lafları
ediyorlar. Gerçek yüzleri işte budur.
Onlara göre maden işçileri ucuz
işgücü olarak kullanacakları; karlarına
hizmet eden birer araçtır. Bunun için
her türlü güvenlik önleminden yoksun, en ilkel koşullarda madencileri
çalışmaya mahkum ediyorlar. Bir
bakıma onları ölüme mahkum ediyorlar. Patronlar beş kuruş daha fazla
kar elde etmek için her türlü güvenliği
hiçe sayarken; patronların hükümeti
AKP de bu işin ahlaki ve ideolojik
boyutunu sadece yüksek sesle ifade
etmiş oluyor... AKP’lilerin değer ölçüleri işbirlikçiliktir, katilliktir; sömürücü ve asalak olmaktır. Kendileri
emperyalizmin baltasında birer saptır.
İşbirlikçiliklerinin sınırı yoktur.
Onlar emeğin değerini bilmez.
Baltaya sap olamamış dedikleri
maden işçileri, köylerde tarım arazilerini elinden alan, şehirlerde işsiz
bırakılan insanlarımızdır.
Hepsi ya yerin üstünde açlıktan
öleceğiz ya da yerin altında gazdan,
sudan öleceğiz diyerek tercihlerini
yapıyorlar.
Onların çaresizliğini kullanan
AKP ve patronlar karlarına kar katmayı çok iyi biliyorlar.
O kadar iyi biliyorlarki yeni maden

alanları açıyorlar. Edirne’den Hakkari’ye kadar 294 maden alanı ihale
yoluyla arama ve işletmeye açılıyor.
Demek ki madenlerdeki kar "çok
tatlı" gelmiş olmalı AKP’ye..
"Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (MİGM) internet sayfasında
ayrıntılı yerleri ve koordinatları verilen
maden alanlarının ‘taban ihale bedelleri’ de 30 bin lira ile 300 bin lira
arasında değişiyor. MİGM internet
sayfasında yer alan verilere göre, ihaleye çıkarılan 294 maden alanı şu illerde bulunuyor: “Adana, Adıyaman,
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara,
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu,
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne,
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay,
Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri,
Kırklareli, Konya, Kütahya, Malatya,
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize,
Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas,
Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van,
Yozgat, Zonguldak; Aksaray, Karaman, Kırıkkale; Batman, Şırnak; Bartın, Yalova ve Karabük" (3 Aralık
2014, Taraf, sayfa 6)
Yani neredeyse ülkemizin tamamı
maden arama ve işletmelerine açılıyor.
Bu madenlerin de her türlü bilimsel ve teknik olanaktan, her tür
güvenlik önleminden uzak olacağından kimsenin kuşkusu yoktur.
Buradan arttırdıkları kar, ucuz işgücü ve sosyal güvencesiz çalıştırmanın sağladığı avantajla ceplerini
doldurmaya devam edecekler. Diğer
yandan da "bir baltaya sap olamamakla" suçluyorlar insanlarımızı...
Hem sömürüyor hem küçümsüyorlar.
AKP’nin kendisi de ahlakı da çürümüştür.
Çürüyen her iktidar gibi AKP nin
de saldırıları artıyor.
Bu saldırılara işçi meclislerinde
örgütlenerek cevap verebiliriz ancak...
Kendi birliğimizi, kendi gücümüzü

büyütmek dışında alternatifimiz yoktur.
Hakkımızı alabilmek için, bizimle
alay eden dillerinden hesap sorabilmek için örgütlenmeliyiz.

ILO Sözleşmesi
İmzalandı
Hakları Kazanmanın Tek Yolu
Mücadele Etmektir
Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) nün 176 sayısı maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edildi. Sözleşme, işverenin
madenlerde güvenlik ve sağlığa ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına
yönelik tedbirlerin alınmasını öngörüyor.
Ayrıca işçilere, güvenlik ve sağlıkla ilgili endişe teşkil eden bir
durum oluştuğunda inceleme ve denetimlerin yapılmasını talep edebilme hakkı da tanıyor.
Böylece ülkemiz egemenleri bir
kağıda daha imza atmış oldular. Türkiye bu türden uluslararası sözleşmelerin birçoğuna imza atmıştır. Ancak hiçbir zaman bu sözleşmelerin
gerekleri yerine getirilmez yada göstermelik birkaç çalışmadan ibaret kalır.
Ülkemizde reformist ya da düzeniçi pek çok sendika geçmişten
bu yana "ILO Sözleşmeleri kabul
edilsin" talebini dile getirmişlerdir.
Bu son imzalanan sözleşme de diğerleri gibi sadece kağıt üzerinde
kalmaya mahkumdur.
Ülkemizde faşizme karşı mücadele ederek ve sadece kendi özgücümüze dayanarak hak almak zorunluluktur. Bu hakları kalıcılaştırmak yine mücadele etmekten geçer.
Kendi örgütlülüklerimizi yaratmaktan geçer. Uluslararası sözleşmeler
her zaman göstermelik olarak kalacaktır.
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‘ZALİMLERLE SAVAŞ’ İDDİASINDAN
ZALİMLERİN TETİKÇİLİĞİNİ YAPMAYA
SAVRULAN BİR ÇİZGİ: İBDA-C
30 Kasım
2014 tarihli gazete ve televizyon haberlerinde İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptığına ilişkin haberler yayınlandı. Haberlere göre görüşme, Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet
Erdiş'in 29 Kasım Cumartesi günü
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Adalet Mutlak'a" adlı konferansı öncesi gerçekleşti. Aynı gün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “özel” görüşmeler yapmak
üzere aynı merkezdeki ofisinde bulunuyordu. Yani o gün özel görüşme
yaptığı kişilerden biri de Salih Mirzabeyoğlu’ydu.

Salih Mirzabeyoğlu
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Peki, cumhurbaşkanın özel görüşme yaptığı bu “özel şahsiyet”
kimdir ve cumhurbaşkanı ile neyi,
neden görüşmüştür?
Görüşmeye ilişkin haberlerde Mirzabeyoğlu’nun İBDA-C örgütünün
lideri olduğu ve bu nedenle 15 yıldır
hapishanede olduğu, geçtiğimiz temmuz ayında hakkında “yeniden yargılama” kararı verilerek tahliye edildiği bilgisi de yer almıştır. Yani
kısaca bu kişi “yasadışı” bir “terör
örgütü”nün lideri olduğu iddiasıyla
Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde
(DGM) yargılanmış, hakkında bu
gerekçeyle hüküm verilmiş, 15 yıl
hapishanede kaldıktan sonra bir şekilde tahliye edilmiştir. Buraya, yani
tahliye edilmesine kadar her şey normaldir. Faşizmle yönetilen bir ülkede,
“sisteme muhalif” bir örgütün önderi,
üyeleri, taraftarları, hatta sempatizanları bile, sistemin her türlü baskısından, saldırısından nasibini alır.
Mirzabeyoğlu da o dönem -mevcut
düzenin kendisine değil ama- düzenin
temsilcisi, siyasal iktidarın sahibi
olan güçlere “muhalif” olduğu için
faşizmin o dönem yaygın olan sal-

dırılarından nasibini almıştır. Bu normal olandır.
Burada ise o günün koşullarına
göre olağan olmayan ama bugünün
koşullarına göre olağan olan iki şey
vardır.
Birincisi Salih Mirzabeyoğlu’nun bugün bir şekilde, deyim yerindeyse kılıfına uydurularak, tahliye
edilmiş olmasıdır. İkincisi de bir
cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanı
olduğu ülkenin mahkemeleri tarafından cezalandırılan “yasadışı terör
örgütü” lideri ile özel görüşme yapması ve lideri olduğu örgüte sınırsız
olanakların sunulmasıdır. Öyle ki,
bu örgütün lideri İstanbul’un en
büyük kongre merkezlerinden birinde
devlet olanaklarıyla söyleşi düzenliyor…
AKP-Mirzabeyoğlu ilişkisi nasıl
gelişti?
Mirzabeyoğlu, 17 ve 25 Aralık
yolsuzluk operasyonlarının ardından
yapılan yasa değişiklikleriyle yeniden
yargılama yolunun kapsamının genişletilmesinin ardından avukatları
aracılığıyla yaptığı yeniden yargılama
başvurusunun kabul edilmesiyle tahliye edildi. Tahliye kararının en önemli gerekçesi olarak da yargılanma
sürecinin “28 Şubat Süreci”ne denk
düşmesi ve bu süreçte yapılan böyle
bir yargılamanın hukuki değil siyasi
nitelikli bir yargılama olması, kararın
da buna uygun olarak siyasi bir karar
olması gösterildi.
Oysa aynı dönemde, aynı mahkemeler tarafından yapılan tüm yargılamalar siyasi niteliklidir ve bu
yargılamalar sonucu binlerce devrimciye yüzlerce yıla, hatta idama
varan cezalar yağdırılmıştır. Ancak
bunların hiçbirisinin yeniden yargılama talebi kabul edilmezken yalnızca
Mirzabeyoğlu’nun ve daha yeni tarihli
Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarının talepleri kabul edilmiştir. Bu

da göstermektedir ki, bu kararlar da
tıpkı onlara cezalar veren mahkemelerin kararları gibi siyasi kararlardır.
Peki, ama neyin karşılığında?
Tabi ki biat etmenin, düzenle uzlaşmanın karşılığında. Dün zalimlere
karşı savaştığını iddia eden İBDAC, bugün zalimlerle kol kola girmekte; zulme ortak olmakta, alkış
tutmaktadır. Hatta zalimlerin tetikçiliğini yapma, vurucu güç olma görevini canhıraş üstlenmektedir.
Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın
son günü olan 7 Ekim’de İBDAC’ye ait Adımlar Dergisi’nin İstanbul’daki bürosunda düzenlenen
bir toplantıda İBDA-C, HÜDAPAR ve IŞİD çetesi üyeleri ile BBP,
MHP gibi sivil faşist çeteler Kobane’de Kürtlerle savaş halinde
olan IŞİD’e destek verme ve Türkiye’de birlikte hareket ederek iç
savaşa hazırlanma kararı aldıkları
basına yansıdı. Başka bir ifadeyle,
İBDA-C örgütü diğer çetelerle
AKP’nin kontra politikalarının tetikçiliğini yapma, AKP’nin vurucu
gücü olma konusunda anlaşmıştır.
İşte Mirzabeyoğlu’nun tahliye edilmesinin asıl sebebi de budur. Tabi
ki Tayyip Erdoğan’ın Mirzabeyoğlu
ile yaptığı özel görüşmenin nedeni
de budur.
Mirzabeyoğlu ve temsil ettiği
çizgi geçmişte bir dönem faşizmin
saldırılarına maruz kalmış ve bu nedenle bir süreliğine de olsa “sola
yakın” durmuştur. Ancak bu “sistem
karşıtı” olma durumu ideolojik değil
pragmatik olduğu yani dönemin koşulları ve çıkarları öyle gerektirdiği
için dün karşıt oldukları aynı sistemle
bugün bütünleşmişlerdir. Bu nedenle
ortada gerçek bir ideolojik savruluş
da yoktur. İslamcılara egemen olan
pragmatik bakış geçmişte olduğu
gibi bugün de onları kullanılmaya
götürmüştür.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

AKP İktidarının Saldırıları
TÜM HALKADIR!

Devrimci Demokrat Öğretmenlerimiz;
Direnmezseniz AKP İktidarının Suçlarına
Ortak Olacaksınız Unutmayın! Çünkü, Faşist
Gerici Eğitimi Öğretmenlere Uygulattıracak!
Bugün AKP iktidarı eğitimde uyguladığı sonu gelmez uygulamalarıyla
halk çocuklarının sormayan, sorgulamayan halkına, vatanına yabancı, koşulsuz itaat edecek köleler yetiştiriyor,
yetiştirmeye çalışıyor.
Yalnız her uyguladığı yöntem elinde
kalıyor. Halk çocuklarının, gençlerimizin dinamizmine, yeniye olan merakına, temizliğine saflığına çarpıp
kendisine geri dönüyor. Bu yüzden
AKP iktidarı hergün yeni bir saldırıyla
karşımıza çıkıyor.
Bugün özellikle Liseli Dev-Genç'in
verdiği mücadele AKP iktidarını faşist- gerici eğitimine karşı önemli bir
duvar olma niteliğindedir.
Evet çok geniş kesimlere şu anda
ulaşamamış olsalar bile, azımsanmayacak
güçlü adımlar atmış ve AKP iktidarı
karşısında ciddi tek güç olmuşlardır.
Ama bugünkü yazımızın konusu
düzene uygun yetiştirilmeye çalışılan
gençlerimiz değil... Onlar şu anda elinden geldiğince hem de polislerin direk
kurşunlarına, gözaltılara, tutsaklıklara,
okuldan atılmalara boyun eğmeyerek...
Bugünkü yazımızın konusu öğretmenlerimizin bu mücadelede veya bu
saldırıda nerede durduğu ve ne yaptığıdır.

AKP iktidarı karma eğitim, Osmanlıca eğitim, TEOG’lar, dört artı
dörtler... Sürekli bir saldırı içerisinde...
Okul içlerinde Liseli Dev-Genç’lilere sadece parasız eğitim istedikleri
için, sadece demokratik lise istedikleri
için, sadece yozlaşmaya karşı kendi
değerlerini sahiplendikleri için plastik
mermilerle hedef alınıyor.
Artık bu sokak ortasında değil, evlerinde değil, artık bu okullarda, okul
koridorlarında oluyor...
Peki aynı soruya dönelim...
Öğretmenlerimiz ne yapıyor buna
karşı?.. Ne yapmalıdır?..
Bu soruya öğretmenlerimizin cevabı
bizce net olmalıdır.
Öğretmenlerimizin yeri öğrencilerin,
velilerin yanıdır.
Öğretmenlerimizin yanı hak ve özgürlükler mücadelesinin yanıdır.
Eğitim konusundaki Amerikan işbirlikçisi faşist AKP iktidarının her
saldırısı sadece gençliği, sadece bu
halkı ezip, yok etmiyor.
Bunu yaparken öğretmenlerimizi
de ezip geçiyor.
Ekonomik olarak yoksulluğa mahkum etmesi bir yana, demokratik olarak
haklarını tümden gasp etmesi bir yana...

Öğretmenliklerini çalıyor ve kendine
suç ortağı haline getiriyor.
Bu yüzden bugün AKP iktidarına
karşı çıkmayan, gençlerimizin yanında
yer almayan her öğretmeni doğrudan
AKP iktidarı suç ortağı haline getirecek.
AKP bu halk düşmanı politikalarını
öğretmenlerimiz aracılığıyla gençliğe
uyguluyor.
Her şeyden önce öğretmenlerimiz
katillerin, vatanı, halkı satan işbirlikçi
hainlerin, ahlaksızlıkların emireri olmamalıdır.
Direnmeli, bu sınıflar mücadelesinde
yerini, halkın yanında almalıdır.
Direnmediği, karşı çıkmadığı müddetçe AKP iktidarının suç ortağı olmak
bir yana, bizzat suçu uygulayan olacaktır.
Gençlerimiz geleceğimizdir.
Gençlerimiz bu halkın ve vatanın
bağımsızlığıdır.
Geleceğimizi, umudumuzu karartmakta rol almayın...
Susmayın, direnin...
Çocuklarınıza öğrettiğiniz; namusu,
adaleti, vatan ve halk sevgisi, dürüstlüğü
kendiniz de uygulayın...

edildi. Bildirinin
sonunda; “Kendi
gücümüzü küçümsemeyelim.
Aile, öğrenci, veli, meslektaş milyonlarız. Ayrışarak değil ancak birleşerek
kazanabiliriz” denildi.

"Koşulsuz Atama İstiyoruz", "Ücretli
Köle Olmayacağız" sloganlarının atıldığı
eylemde ataması yapılmadığı için evlenemeyen öğretmenlerin konu edildiği
bir de skeç oynandı. 50 kişinin katıldığı
eylem 30 dakika sürdü.
Samandağ Eğitim-Sen 6 Aralık'ta
bir açıklama yayınlayarak, "Meslektaşlarımızın bu onurlu mücadelelerini
maddi manevi her ortam ve platformda
sahipleneceğimizi halkımıza ve emekten
yana kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz"
ifadelerine yer verdi.

Koşulsuz Atama İstiyoruz!
Köle Değil Öğretmeniz!
İstanbul'da 8 Aralık’ta ataması yapılmayan öğretmenler bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, atama
yapılmamasının sebebinin kendilerinin
değil, ticarileştirilen eğitim olduğu belirtildi. Ayrıca, her yıl resmi rakamlara
göre 120 bin öğretmenin atanması gerekirken 40 bin öğretmenin atandığı
ifade edilerek, koşulsuz atama talep

Ücretli Köle Olmayacağız!
Ataması yapılmayan Hatay, Adana,
Mersin öğretmenleri 6 Aralık’ta Adana'da
bir araya gelip atanma haklarını istediler.
"Öğretmeniz Haklıyız Kazanacağız",
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Mecbur İnsan
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İnce Memed romanında eski bir
eşkıya ile toprak ağası Murtaza arasında şöyle bir diyalog geçer:
“Böyle adamlar vardır, onlar
mecburdurlar.”
“Sen?”
“Ben onlardan değilim.”
“Onlar..?”
“Onların içinde ayrı, bambaşka
bir ateş yanar. Mecbur ateşidir o.
İnce Memed dağa çıkmaya, Abdi
ağayı, Ali Safayı öldürmeye mecburdu. Sonuna kadar gidecektir”
(Yaşar Kemal, Adam Yayınları, İnce
Memed 3. Sayfa 315)
Mecburdu Muharrem de tıpkı
İnce Memed gibi. İçine düşürdüğü
mecbur ateşi yakıp kavuruyordu onu.
Engels; “Özgürlük zorunluluğun
kavranmasıdır” der. Ve Muharrem
kavramıştı onurlu bir yaşam için direnmenin, ekmek, adalet, özgürlük
için savaşmanın zorunluluğunu, kavramıştı mecburluğunu. Ana babasından, köylülerinden, yoldaşlarından,
hayattan öğrenerek kavramıştı bu
zorunluluğu.
Mecburluğu Melek’e duyduğu
sevdasındaydı. Yemenisini yanından
hiç ayırmadı. Ya bileğindeydi, ya
göğsünün üstünde. Bir tutam saçını
hiç ayırmadı yanından. Yârinin yüzüğünü boynunda mecburluğunun
simgesi gibi taşıdı. Son anına kadar
ölümün üstüne üstüne böyle yürüdü.
Mecburluğu yüreğinde duyduğu, bilincinde taşıdığı kinindeydi. Muharrem Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
kalmıştı. O tutsakken Bekir Baturu
ve Hüseyin Çukurluöz feda eylemi
yapmışlardı. Birkaç gün sonra gardiyanlar maltada mangal yakmış, kokusunu tutsaklara salmışlardı. Muharrem bu kokuyu ömrü boyunca

al”. Elindeki kuşun başını okşadı,
unutamadı. İşte bu yüzden,
çıkınca Ankara’nın göbe“Sen de ibret al, alıcı kuş” dedi.
ğine, tetik parmağında Be“Bak o at atken bile, ağzı dili yokken
kir vardı, Hüseyin vardı…
bile kimseye teslim olmuyor, olmaMecburluğu halk ve vayacak da… Bu dağlarda ölecek, ketan sevgisindeydi. Aranır
mikleri un ufacık olacak, ama o da
duruma düştüğü için yurtKöroğlu’nun atı gibi teslim olmadışına çıkmak zorunda kalyacak. At atken, ağzı var dili yokken
mıştı. Köyüne diktiği kabile… İbret al deli gönlüm bu kuşradut ağacına kadar özledi.
tan, bu attan” (age, sayfa 446)
Yüzünü bile görmediği insanlara kaMuharrem mecburdu ve bu mecdar sevdi. Kendi deyimiyle yüreği
burluğunun gereğini yerine getirmek
iki kişilikti. İki kişilik yüreğine tüm
için ibret aldı, örnek aldı. Kitaptan,
vatanını, halkını sığdırdı.
tarihten, bugünden örnek aldı. HalOnun mecburluğu, adaletsizliğe
kımızdan, yoldaşlarından, kendinden
dayanamayan yüreğindeydi… Haönce yıldızlaşanlardan örnek aldı,
pishaneden yeni tahliye olmuş, köye
öğrendi.
gelmişti. Tüm komşular geçmiş olsun
Muharrem en zor anlarda üzerine
ziyaretine geliyor, ilahi bir varlığı
dikilen
bakışlara sonsuza kadar cevap
seyrediyor gibi bakıyorlardı. O baoldu,
örnek
oldu. Son anına kadar
kışlar altında sıkılıyor, kıpkırmızı
savaştı,
teslim
olmadı.
oluyordu Muharrem. İşte bu günlerde
Çünkü biliyordu;
köyde bir meseleden büyük bir kavga
“Bir İnce Memed giderse, bin,
çıktı. Mesele büyüdü, büyüdü günlere
on
bin, yüz bin İnce Memed gelir.
yayıldı. Belki çok bebeler babasız
Ağalar
biter de İnce Memed’ler bitkalacaktı, ama Muharrem yetişti,
mez”
(age,
sayfa 380)
uzun uzun anlattı, dinledi… Köyde imece kuruldu. Bir haftalık çalışmayla sorun çözüldü.
O günden sonra en ufak
bir anlaşmazlıkta gözler
Hayatın her alanından, her anından emekçilerin
Muharrem’e döndü. İnave ezilen halkımızın yaşadıklarını fotoğraf karenıyor, güveniyorlardı.
leriyle anlatıyoruz. Yalnızca olanı göstermek
Adaletinden kuşku duyyerine yaşadıklarımızın karşısında tavır almaya
muyorlardı. Çünkü devve mücadele etmeye çağırıyoruz herkesi. Acılarimciydi o.
rımız, sevinçlerimiz ve umutlarımız hep fotoğraf
Bir çocuk anasından,
karelerine yansıyan ayrıntılarda yaşıyor. Acılarıbir ana kocasından damızın hesabı da umutlarımızın güzelliği de bu
yak yese, bir kişi bir kikarelerde. Unutmamak için, affetmemek için, öfşiye haksızlık etse dakemizi diri tutmak için tüm yoksul mahallelere
yanamazdı Muharrem.
semtlere yayacağız bu kareleri. İşte bu yüzden
Bu dünya zulüm dünhalkın yaşadıklarını halka buluşturma adına,
yası oldukça, Berkinotobüs duraklarında fotoğraf sergileri açıyoruz.
ler’in hesabı da ortada
İlk olarak geçtiğimiz aylarda yaşanan Soma
durdukça insan içine çımaden katliamını ve işçi ölümlerini taşıyoruz
kıp da, bir çocuğun bile
duraklara. Durak sergimiz 8 Aralık Pazartesi'den
gözüne bakamazdı Muitibaren Okmeydanı Nişangâh Durağı’nda sergiharrem.
lenecektir.
“İbret al gönlüm”
FOSEM
dedi, “eğer sen de azıcık
(Fotoğraf
ve
Sinema
Emekçileri)
adamlık kalmışsa bu
7 Aralık 2014
attan, bu kuştan ibret

UNUTMAYACAĞIZ
AFFETMEYECEĞİZ!

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Röportaj

Sürecimiz, Boykotlar ve İşgaller Süreci
Gasp Edilen Haklarımızı İşgallerle Geri Alacağız!
Dev-Genç’liler üniversitelerde
gasp edilen oda haklarını geri almak
için oda işgallerine devam ediyor.
Beyazıt işgalinde gözaltına alınan
Dev-Genç’liler ile yapılan röportajı
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nı işgal ettiniz. İşgal eyleminizin amacı neydi?
Dilan Alavi: Amacımız aslında
4 yıl önce dekanlık tarafından kapatılmış olan Halk Bilim Kulübü 'nü
yeniden oluşturmaktı. Bu yüzden
bize bir oda gerekiyordu. Odamızı
oluşturabilmek için bir takım işlemler
gerekiyordu; bunları tamamlamaya
çalışırken önümüze idare tarafından
sürekli yeni bahaneler ve zorluklar
çıkartılıyordu. Sunulan gerekçeler
sonucu, bazı öğrencilerden topladığımız imzalar kabul edilmiyordu, bu
yüzden bu konuyla ilgili sorunlarımızı
dile getirmek için dekanlığa yöneldik
ancak dekan her zamanki gibi odasında yoktu.

Yürüyüş: İşgal eylemi nasıl
gerçekleşti?
Dilan Alavi: Dekan odasında
bulunmayınca sekreteriyle görüştük,
Kendisinin bugün gelmeyeceğini söyledi, biz de kendisi gelmediği sürece,
taleplerimizi dile getirmeden odadan
çıkmayacağımızı söyledik. Bu sıralar
koridorda bulunan ÖGB amirlerinden
bir tanesi dekan odasına girdiğimizi
gördü ve rahatsızlık duydu, arkamızdan gelerek kapıyı açtı ve telefonuyla ÖGB'leri çağırdı. Saldıracaklarını açıkça belirtti, biz de bu
yüzden kapıyı hızlıca kapatıp kilitledik. Sekreterin dışarıya çıkmasını
istedik ancak kabul etmedi. Saldırıyı
önlemek için kapının önüne barikat
kurduk, pencereyi açtık, "Halk Bilim
Kulüp Odamızı Geri İstiyoruz"
yazılı ozalitimizi astık ve dışarıda
bulunan öğrencilere seslenerek orada
bulunma amacımızı anlatık. Fazla

vakit geçmeden ÖGB'ler, kilitli olan
kapıyı kırdı ve sekreter odasının kapısına yüklendi. Haklarımıza sahip
çıkmamak için ÖGB'nin bizi engellemeye çalıştığı ve buna izin vermeyeceğimizi, bu yüzden dekanlık odasını işgal ettiğimizi söyledik. Sloganlarımızı bütün okul duydu. Sesimizi duyup bahçeye çıkan öğrenciler
vardı, aynı zamanda dekanlığın bulunduğu kata da çıkarak bizleri sahiplenen öğrenciler de oldu.

Hicri Selviler: Ben ve 3 arkadaşım dekanlığa girdik. Dekanın sekreterine dekanın odada olup olmadığını sorduk dekanın odada olmadığını söyledi. Biz de elimizden
alınan Halk Bilim Kulübümüzü anlattık ve odayı işgal edeceğimizi bu
yüzden çıkmasını istediğimizi söyledik. Çıkmayacağını söyledi. Biz
de “tamam biz burayı işgal ediyoruz
kulübümüzü geri almak için ama
sana bir şey yapmayacağız” dedik
bu sırada kapıyı kitledik ve arkasına
barikat kurmaya başladık. Bu sırada
cama ozaliti asıyor ve slogan atıyorduk. Bu sırada dekan sekreteri çığlık
attı ve bu çığlığın üzerine üniversite
ayağa kalktı. ÖGB'ler odayı bastı
kapıyı kırdı ve bizi işkencelerle gözaltına almaya başladılar.
Yürüyüş: İdare ve polisin
işgal eylemi karşısındaki tutumu
ne oldu?
Dilan Alavi: ÖGB dekanlık odasına girip bizleri gördüğünde korkuları
her hallerinden belliydi. Sesimizin
daha fazla duyulmaması için ilk olarak pencereyi kapatıp, kimimizin ağzını kapatmaya çalıştılar ama bunları
yaparken bazılarının yüzü kızarmış
elleri kolları titriyordu. Bize saldırarak
yerlerde sürüklediler, tabi biz de gereken cevabı verdik. Bizimle beraber
bizi sahiplenmeye gelen öğrenciler,
ÖGB'lere aynı karşılığı verdiler. ÖGB
amirlerinin gözüne girmek isteyen
işgüzar ÖGB'ler, polisin işkence yön-

temlerini üzerimizde uygulayarak öğrencilerin
geçiş olarak kullanmadığı bina tarafından bizi zorla
indirdiler. Fen Fakültesi kapısında
her zaman hazır
bekleyen sivil poHicri Selviler
lislere teslim ettiler. Burada polisle ÖGB arasındaki işbirliği açıkça
görülmekteydi. Benimle beraber bir
Dev-Gençli'nin daha gözaltına alınmasına rağmen polis, eylemimize
yönelik yapılan saldırıyı yetersiz görmüş olmalı ki okula çevik kuvet sokarak öğrencilere gözdağı vermeye
çalıştı.

Hicri Selviler: İdare ve ÖGB'ler
polisle işbirliği yaptılar. ÖGB göz
altı yetkisi olmadığı halde bizi yere
yatırıp ters kelepçe yapıp çevik kuvvete teslim etti. İşgal sonrasında
ÖGB ve çevik kuvvet okulun içerisinde terör estirip demokrat olarak
gördükleri bütün öğrencileri gözaltına
aldılar.

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Yürüyüş: Diğer solun işgal
eylemi karşısındaki tavrı ne oldu?
Dilan Alavi: Bizler dekan odasındayken sesimizi duyan devrimci
demokrat öğrenciler yukarı çıkıp iki
arkadaşımızı sahiplenip ÖGB'nin
elinden çekmeyi başarıyorlar. Çevikler
içeriye girdikten sonra bir grup solcu
öğrenci gözaltına alınıyor. Ardından
tekrardan solcu öğrenciler toplanmaya
çalışırken bu sefer sivil polisler tarafından saldırıya uğrayınca başta
reformistler kaçarken ikisi DevGenç’li dört öğrenci polise karşı direnerek gözaltına alındı. Gözaltında
yanımızda bulunan devrimci-demokrat öğrenciler polise karşı bizimle
hep berarber direndiler. O gün Hergele
Meydanı'nda birçok siyaset masa açmıştı ve hemen hemen bütün siya-

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER
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setler eylemimize uzaktan da olsa
tanıklık ettiler ama 13 gözaltıya rağmen tekrardan bir şeyler yapmaktan
vazgeçip hatta son saldırı sırasında
kaçmayı tercih ettiler.

Hicri Selviler: Diğer sol da
gözaltına alındı ama bizi sahiplendikleri için alınmadılar sadece tanındıkları için alındılar. Biz gözaltına
alınırken de hepsi kaçıp bir yerlere
saklanmaya başladılar.
Yürüyüş: Kampanyanız kapsamındaki amaçladıklarınız nedir? Ve ulaştığınız başarı ve sonuçlar var mı?
Dilan Alavi: Kampanyamızda
asıl amaç sadece İstanbul Üniversitesi'nde değil tüm üniversitelerdeki
baskılara, keyfi ve faşist uygulamalara
karşı öğrencileri bilinçlendirmek ve
elimizden alınan haklarımızı meşru
ve militan hak alma mücadelesi ve-

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Hicri Selviler: Kampanyamız
kapsamında amaçladıklarımız örgütlenmek ve öğrenci haklarımızı geri
almak. İstanbul Üniversitesi idaresi
de bu işgal eylemiyle bizim gücü-

Umudun Çocuğunu Katledenler
Cezalandırılmadan Alanları Terketmeyeceğiz!
Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için yapılan eylemler
ülke genelinde devam ediyor.

ANKARA: Mamak’ta 6 Aralık'ta Berkin Elvan için meşaleli yürüyüş yapıldı. Tekmezar Parkı’nda
toplanan Halk Cepheliler kortej halinde
Tuzluçayır Meydanı'na kadar yürüdüler. En önde temsili tek tipler, onun
arkasında Berkin’in resminin olduğu
pankartlar ve ardında kortej halinde
Halk Cepheliler vardı. Yürüyüş sloganlarla devam etti. Mamak halkı
arabalarından kornalarıyla zafer işaretleriyle, yol kenarlarından alkışla
destek oldu. Yürüyüş Tuzluçayır Meydanı’nda yapılan açıklamayla sona
erdi. Yapılan açılamada; "Dava açmamakta ve katil polislerin isimlerini
açıklamamakta direniyorlar. Adaleti
biz sağlayacağız. Bizler Berkin ve
tüm Haziran şehitlerimiz için aynı
ısrar ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Katillerden hesap sorup,
adaleti sağlayana kadar tüm meydanlarda eylemlerimize devam edeceğiz’
denildi. Eyleme 45 kişi katıldı.
44

rerek geri almaktır. Okul idaresi
bizleri MOBESElerle, kameralarla
ve kimlik kontrolleriyle sürekli kontrol altında tutmak istiyor, onlar kimlik
sormasa da kendiliğimizden gösterecek şekilde zorunlu hale getiriyor.
Okulumuzda fakülteler arası geçişler
yasakken, yaptığımız kampanya çalışmalarında ÖGB-polis işbirliğini
teşhir ederek bir başarıya ulaştık ve
artık fakülteler arası geçiş yapmaya
izin vermek zorunda kalıyorlar. Aynı
şekilde öğrencilerin baskıcı ve gerici
eğitiminden uzak, bilimsel çalışma
yaptığı ve kendisini özgürce ifade
ettiği odalarımız için de mücadele
ediyoruz ve bir oda alana kadar
devam edeceğiz.

İZMİR: Güzeltepe Sağlık Ocağı önünde 30 Kasım'da toplanan Halk
Cepheliler ‘Berkin Elvan’ın Katilleri
Yargılansın’ pankartı açarak yürüdü.
Cepheliler daha önce bedel ödeyerek
kazandıkları yere kadar sloganlarla
yürüdüler ve bir açıklamayla eylemi
bitirdiler. Eyleme 6 kişi katıldı.

ANTALYA:

Kışlahan Meydanı'nda 6 Aralık'ta Berkin Elvan’ın
katillerinin cezalandırılması için Halk
Cepheliler eylem yaptı. “Berkin Elvan
Ölümsüzdür” pankartı ile “Berkin
Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın,
Adalet İstiyoruz, Katil Polis Cezalandırılsın” dövizleri taşınan eylemde
zalimin sofrasında soytarılık yapan
Yavuz Bingöl de teşhir edildi. Açıklamada “Berkin bu halkın evladıdır.
Tekrar haykırıyoruz! Berkin’in katilleri bulunup cezalandırılana kadar
adalet talebimiz sürecektir” denildi.
Eyleme 24 kişi katıldı.

ADANA: İnönü Parkı’nda 7
Aralık’ta bir araya gelen Halk Cep-

müzü ve kararlılığımızı gördüler. İstediğimiz zaman haklarımızı nasıl
aldığımızı gördüler. Bunun yanında
geçtiğimiz haftalarda Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kitap
satış reyonunu işgal etmiştik ve Seher
Şahin Dayanışma odamızı geri almıştık. Bu da kampanyamızın kazanımıdır.

Yürüyüş: Tekrardan böyle işgaller ve farklı eylemler yapacak
mısınız kampanyanız kapsamında?
Dilan Alavi: Sadece kampanya
çerçevesinde olan bir şey değil, öğrencilerin demokratik talepleri kabul
edilmediği sürece bu tarz işgaller elbette devam edecek.

Hicri Selviler: Sürecimiz boykotlar ve işgaller süreci. Verilmeyen
haklarımız için boykotlar ve işgaller
örgütlemeye devam edeceğiz.
heliler Berkin Elvan için adalet istemeye devam ettiler. Sloganlarla başlayan eylemde yapılan açıklamada:
“Vurulmasının üstünden 540 gün
geçti. Berkin’in katillerini koruyorlar
çünkü asıl katil Recep Tayip Erdoğan’dır” denildi. Açıklamaya 11 kişi
katıldı.

ZONGULDAK: Merkezde
bulunan Madenci Anıtı'nda, DevGenç ve Halk Cepheliler 7 Aralık'ta
Berkin Elvan için Adalet talebiyle
eylem yaptılar. Eylemde yapılan açıklamada ''Berkin Elvan için adalet istiyoruz, vermezseniz zorla alacağız...
Hesabı sorulana kadar yatıp kalkıp
Berkin Elvan diyeceğiz'' denildi.

KONYA: Eğitim-Sen Konya
Şube Başkanı Cebrail Bektaş'a, Berkin Elvan'ın katledilmesinden sonra
Konya'da yapılan eylemlerden dolayı
açılan, “Başbakan Tayyip Erdoğan'a
hakaret” davasının ilk duruşması 3
Aralık'ta Konya Adliyesi'nde yapıldı.
Duruşma sonrasında adliye bahçesinde Cebrail Bektaş'a destek eylemi
yapıldı. Eyleme Ankara ve Konya
Kamu Emekçileri Cephesi de katıldı.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

TAYAD'lı Ailelerin Sesine Ses,
Mücadelesine Omuz Verelim!
İSTANBUL
TAYAD'lı aileler 30 Kasım’da evlatları için Taksim Tünel'den Galatasaray Lisesi önüne kadar bir yürüyüş
gerçekleştirdiler. Galatasaray Lisesi
önünde yapılan açıklamada; “Aylardır
hasta tutsakların serbest bırakılması
için Taksim Tünel’den Galatasaray
Lisesi'ne kadar yürüyor, oturma eylemi yapıyoruz. Devlet ise bizim bu
mücadelemizi tecrit ediyor, medyayı
duyarsızlaştırıyor. Devlet şunu aklına
iyi koysun… Dört duvar arasında
gün gün eriyen bedenlerin hesabını
verecek! Bizler hiç kimseye benzemeyiz! Tarihimiz temiz ve onurludur.
Evlatlarımızın arkasında, onlarla
birlikte mücadele eder, onlarla birlikte
ölürüz” denildi. Eylem açıklamanın
ardından sona erdi.

İZMİR
TAYAD’lı aileler 28 Kasım'da
Karşıyaka Adliyesi önüne tabut bı-

raktı.Saat 16.00’da
Karşıyaka İş Bankası önünde yürüyüşe geçen TAYAD’lı aileler buradan adliye önüne kadar yürüdüler.
Yürüyüş sırasında sloganlar atan aileler, halka, devletin devrimci tutsakların düşüncelerini teslim alamadığı için bedenlerini canlarını alarak
sınıf düşmanlığını ortaya koyduğu
anlatıldı. 13 Kişinin katıldığı açıklamanın ardından adliye girişine tabut
bırakıldı.
TAYAD’lı aileler 3 Aralık'ta ise
Buca Forbes’te hasta tutsakların serbest bırakılması için eylem yaptılar.
Sloganların atıldığı ve 18 kişinin katıldığı eylemde şunlara vurgu yapıldı:
"AKP iktidarının ilk 10 yılında hapishanelerden 2400’ün üzerinde tabut
çıkmıştır. Sadece 2013 yılında 360
tutsak, faşist AKP tarafından katledilmiştir. Bugün hapishanelerde 600
hasta tutuklu ve hükümlü vardır ki

Halkı Yasalarla da Terör ve Ölümle de
Teslim Alamayacaksınız!
Halkın Hukuk Bürosu avukatları 8 Aralık’ta yaptıkları yazılı açıklama ile
14 Ekim’de “Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi”
adıyla TBMM’ye sunulan yasa teklifinin 2 Aralık’ta kabul edildiğini
duyurdular. Bahsi geçen yasanın “iç güvenlik reform paketi” adlı yasalarla
karıştırılmamasının altı çizilen açıklamada meclisten geçen bu yasanın
avukatlık mesleğinin kendisine nasıl bir saldırı içerdiği anlatıldı.
Halkın Hukuk Bürosu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da direnme
hakkı ve meşruluk bilinciyle hareket edeceklerini ifade ederek, bütün
demokratik kitle örgütlerine birlikte mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı.
Ayrıca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 5 Aralık'ta Halkın
Hukuk Bürosu’ndan Avukat Selçuk Kozağaçlı'yla söyleşi yapıldı. Söyleşide
"ÇHD-HHB Davası”, Başka bir avukatlık pratiği”, Devrimci Avukatlık"
konularında konuşuldu. Söyleşiye 50 kişi katıldı.

Çaytașı Șehitleri Ölümsüzdür!
Dersim TAYAD Komitesi 6 Aralık'ta Dersim merkezdeki Asri Mezarlık'ta
Çaytaşı şehitlerinden Gülseren Beyaz ve Hüsniye Aydın’ın mezarlarının
başında mumlar yakılıp saygı duruşunda bulunuldu. “Şehitlerimize sözümüzdür, anılarını savaşımızı büyüterek yaşatacağız!” andı tekrarlandı.
Aynı mezarlıkta bulunan Cihan Taçyıldız, Devrim Aslan Güler, Hasan
Beyaz, Haydar Aydın, Adalet Yıldırım ve Fatma Ersoy’un mezarları da
ziyaret edilerek, kızıl bayraklar yenilenerek ziyaret sona erdi.

İzmir
bu tutsaklar tecrit hücrelerine atılırken
hepsi de sağlıklıydılar... Halkımız,
biz TAYAD’lı aileler olarak ödediğimiz ve ödeyeceğimiz hiçbir bedel
bizim evlatlarımızı sahiplenmemizi
ve tecrit hücrelerinden çekip almamızı
engelleyemeyecektir. Sizler de TAYAD’lı ailelerin sesine ses, mücadelesine omuz verin. Gelin evlatlarımızı
hep birlikte faşizmin zindanlarından
çekip alalım" denildi.

BURSA
TAYAD'lı aileler 6 Aralık'ta Bursa
Gemlik İskele Meydanı'nda “Faşizmin
zindanlarındaki hasta tutsakların serbest bırakılması için zulme sessiz
kalma! Bir imza da sen ver!” dediler.
Saat 13.00 ile 15.00 arasında yapılan
çalışmada 40 imza toplandı.

Tecrit Zulmüne
Sessiz Kalmayacağız!
Yayın Yasağı'nı
Derhal Kaldırın!

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

TAYAD’lı aileler 5 Aralık'ta hapishanelerde parası ödenmeden yayın
alma yasağına karşı Metris Hapishanesi
önündeydiler. Saat 10.00’da 9 kişiyle
yapılan eylemde Kandıra 2 No’lu F
Tipi Hapishanesi tutsaklarının gönderdikleri faks okundu. Faksta kendilerine gönderilen dergilerin ve kitapların
verilmediği, Yürüyüş Dergisi’nin ise
bayilerde varsa kendi paraları ile alabileceklerini aktardılar. Buna rağmen
“dergi bayide yoktu” denilerek çok
keyfi şekilde engel konulabileceğini
belirten tutsaklar, herkesi bu konuda
kendilerine destek vermeye çağırdılar.
Faksın ardından TAYAD’lı İsmail Kara
bir konuşma yaparak oğluna gönderdiği
yayınlara el konulduğunu anlattı. Metris
Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklardan
Serkan Fikir ve İnan Çolakoğlu’nun
Silivri Hapishanesi’ne sürgün edildiği
öğrenildi.

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER
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Bolu Hapishanesi’nde Görev Yapan Jandarmaları Uyarıyoruz!

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Son zamanlarda Bolu
F Tipi Hapishanesi’nde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili
biz ailelerle paylaşılan mektubu sizlerle paylaşıyoruz:
“Değerli ailemiz merhaba…
…Sizinle paylaşmak istediğimiz burada, hapishanede yaşadığımız keyfilikler.
Birincisi askerin çıkardığı sorunla ilgili… bu
sorun istediğiniz kadar hasta, bitkin,
yorgun olun, elleriniz kelepçeli, 1.5
metre karelik konserve kutusu gibi
bir bölmede 6 kişi tıkış tıkış oturmak
şeklinde gerçekleşir. Saatlerce bu
havasız hücrede bekletilirsiniz. Askerde kapının önünde durur ve her
an sizi gözetler. Ona rağmen bu küçücük bölmeye kamera takılmıştır.
İşte bizim hastane sevklerimiz bu
kamerayı kapatıyoruz diye engelleniyor. Yarı yoldan hapishaneye geri
getiriliyoruz.
Bu uygulamayla ilk olarak 07.08.
2014 tarihinde Ufuk Keskin arkadaşımız karşı karşıya kaldı. Tahliye olması gereken hasta tutsak Ufuk Keskin rapor alması için Bakanlıkça hastaneye sevk edilmişti. Fakat asker
buna rağmen muayenesinin yapılmasına izin vermeden hücresine geri
gönderdi. Ardından Hasan Toğan ve
Bülent Erkol da iki farklı tarihte
(13.10.2014 ve 12.11.2014) diş has-

Çocuklarımızın Başına Gelebilecek
En Ufak Bir Şeyden
Sorumlu Sizlersiniz.
Hesabını Çok Ağır Ödersiniz!
Tutsak Aileleri
tanesi sevkinde aynı durumla karşı
karşıya kaldılar. Ve hastaneye götürülmeden ring aracından geri gönderildiler. En son da 28.11.2014 tarihinde Hasan Toğan ve hasta tutsak
Ufuk Keskin aynı gerekçeyle tekrar
askerin saldırısıyla karşı karşıya kalmış, her türlü işkenceyi onlar üzerinde
uygulamıştır. Askerin hiçbir yetkisi
olmadan tamamen keyfi bir şekilde
onursuz arama tehdidiyle tutsaklara
saldırmış, cebindeki peçete parçası
gerekçe gösterilerek hastaneye götürmeme tehdidi edilmiş ve tutsakların
bu onursuzluğu kabul etmemesi sonucu ters kelepçe vurulmuş, ring aracındaki daracık hücreye iki asker ile
tutsaklar sıkıştırılmış hareket etmeleri

ÇHD: Yayın Yasağı Kaldırılsın!
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane
İzleme Komisyonu 3 Aralık’ta basın toplantısı yaptı.
Şube binasında yapılan açıklamaya ÇHD üyelerinden
Av. Günay Dağ, Av. Yağmur Ereren ve Av. Tolga Çakır
katıldı.
Av. Günay Dağ, AKP iktidarının tutuklu ve hükümlülerin haklarını gasp eden yeni bir genelge ile hapishanelere ücreti ödenmemiş yayınların girmesinin yasakladığına dikkat çekerek, "yayınevlerinin gönderdiği ya da
ziyaretçilerin yatırdığı yayınlar alınmayacak” dedi. Tutsaklara yönelik, hapishane havalandırmalarına kamera
yerleştirilmesi, avukat görüş kabinlerinin camdan yapılması
saldırılarından sonra, tecriti daha da koyulaştıran bir uygulama olacağını söyleyen Av. Dağ hukuki olarak tutsakların yanında olacaklarını ve genelgenin iptali için
Danıştay’a başvuracaklarını ifade etti.
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engellenmiştir. O şekilde
hastaneye götürülmüşlerdir.
… Hastalandığımızda
revire çıkmak için dilekçe
yazıyoruz. En erken 10-15
gün içerisinde revire çıkarılıyoruz. Eğer doktoru ikna
edebilirsek hastane sevki
için 10-15 gün daha beklememiz gerekiyor… İkinci
kararsa tam ibretlik… Ufuk
Keskin çölyak hastası olduğu için azar miktarda dahi buğday
unu içeren hiçbir şeyi yiyemiyor…
Yiyebildiği ekmeği karşılamıyorlar
ama yiyemediği ekmeği de vermek
zorundayız diyorlar.
Ufuk da haliyle bu ekmeği yiyemediği için etrafındaki arkadaşlarına
veya kuşlara atmaya başlıyor. Ne
büyük suç!!! İdare anında üç aylık
disiplin cezasına çarptırıyor. Üstelik
bunu “sağlık tedbirlerine uymadığı”
şeklinde gerekçelendiriyorlar. Gerçi
onlara göre hastane yolundan geri
getirilmekte sağlık tedbiri olabilir!!!
Sonuç itibariyle biz … Özgür
Tutsaklar “ileri demokrasinin” olduğu
ülkemizde ekmeğini arkadaşıyla paylaşabilmek için, dişçiye peçeteyle
gidebilmek için dahi bedel ödemeye
devam edeceğiz…”
BOLU F TİPİ
ÖZGÜR TUTSAKLAR
5 Aralık 2014

Savaş Yasalarınız Halkın Mücadelesini
Susturamaz!
ÇHD İstanbul Şubesi yeni çıkarılan baskı yasalarıyla
ilgili basın toplantısı yaptı. 1 Aralık'ta yapılan basın
toplantısına Şube Başkanı Av. Güray Dağ ve Av. Avni
Güçlü Sevimli katıldı. Av. Güçlü Sevimli yaptığı açıklamada çıkarılan İç Güvenlik Reformu’nun kabul edilemeyecek maddeleri içeren bir yasa tasarısı olduğunu
söyledi ve 12 Eylül döneminde bile bu uygulamaların
tartışmalara neden olduğuna işaret etti. Hapishanelerde
cam fanus ve kameraları, dışarıda ise yükselen mücadeleyi
sindirmek için baskı yasalarını dayattığını belirten Sevimli
sözü Av. Güray Dağ’a bıraktı.
Av. Güray Dağ, İç Güvenlik Yasası’ndan önce meclise
getirilen 3 değişik yasa tasarısının olduğunu, bunların
hepsinin halkın yükselen mücadelesini engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

19-22 Aralık Katliamını Unutturmayacağız!
Hesabını Soracağız!
19-22 Katliamı ve Kahramanca
Direnişi çeşitli yerlerde yapılan faaliyetlerle anılarak, katiller teşhir
edildi.

İSTANBUL
TAYAD: TAYAD'lı Aileler Kartal
Adliyesi'nde 19 Aralık Mahkemesi'nde gözaltına alınan üyeleriyle
ilgili 9 Aralık’ta açıklama yaptı.
Açıklamada: “Davanın görüldüğü
Anadolu Kartal Adliyesinde pankart
açan 3 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Melih
Işık, Feridun Osmanağaoğlu ve Çağdaş Aydoğdu şu an Yakacık Polis
Karakolu’nda bekletiliyorlar. AKP
gözaltılarla, yeni baskı yasalarıyla
bizi mücadelemizden vazgeçiremez,
bize 19 Aralık Katliamı’nı unutturamaz! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" denildi.
Kuruçeşme: Mahallede 5 Aralık'ta 19-22 Aralık Katliamı’na ilişkin
yapılacak anmanın duyuru afişleri
yapıldı. Belediyenin tekellere ayırdığı
reklam panoları halkın gerçekleri
öğrenmesi için kullanıldı.

Kadıköy: Halk Cepheliler 6

Aralık'ta Boğa
Meydanı’nda,
19-22 Aralık
Katliamı’nın
hesabını sormak için bildiri dağıtımı
Kuruçeşme
yaptılar. Türkiye faşizminin devrimcileri teslim almak için
yaptığı, adını ise “Hayata Dönüş”
dediği en büyük hapishane katliamı
olan 19- 22 Aralık Katliamı’nın hesabını sormak için 19Aralık’ta eylem
yapılacak olan “Bayrampaşa Sağmalcılar Metro Durağı’na” çağrı yaptılar. Halk Cepheliler 2600 bildiriyi
halka ulaştırdılar.

Dev-Genç: Dev Genç'liler 19
Aralık Katliamı’nın yaşandığı günlere
yaklaşırken 2 Aralık’ta üniversitede
bir pano hazırlayarak katliamı teşhir
ettiler. Kahraman 122’lerin fotoğraflarının yer aldığı pano tüm gün
boyunca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki Hergele Meydanı’nda durdu. Birçok bildirinin dağıtıldığı çalışmada 6 Yürüyüş Dergisi
öğrencilere ulaştırıldı. Aynı gün içerisinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi önünde 28 Kasım günü
yaşanan saldırıları eylem yaparak
teşhir ettiler.

1 Mayıs: Halk Cepheliler 9
Aralık'ta 19 Aralık Katliamı’nı anmak
için mahallenin çeşitli bölgelerine
afişler astılar. 3001 Cadde üzerine,
Tokat Mahallesi’ne, cemevi bölgesine
ve Çeşme Durağı’na toplam 200 afiş
asıldı.
Bağcılar: Kirazlı Mahallesi’nin
ara sokaklarında, Mevlana Caddesi’nde, Yenimahalle yürüyüş yolunun
alt kısımlarında ve papaz köprüsü
bölgesinde 10 Aralık'ta afiş çalışması
yapıldı. 19 Aralık Katliamı’nı anlatan
afişlerden 60 adet ve “Uğur Kurt’un
Katillerini Tanıyoruz Katil Polis Sezgin Korkmaz Cezalandırılsın/Halk
Cephesi” imzalı ozalitlerden 2 adet
asıldı.

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

GEBZE KADIN HAPİSHANESİ’NDE
HAK İHLALLERİ
Çağdaş Hukukçular Derneği hapishane komisyonu
üyesi avukatlar 28 Kasım 2014 tarihinde Gebze Kadın
Hapishanesi'nde ziyaret ettikleri kadın tutsakların maruz
bırakıldıkları ağır baskı ve hak ihlallerini bir açıklama
ile duyurdular. Özellikle son iki aylık süreç içerisinde
jandarma bölüğü askerlerince siyasi tutuklulara yönelik
baskıların fiziki saldırılara dönüştüğü belirtilen 9 Aralık
tarihli açıklamada; "Sorunun temel nedeni, tutukluların
hastane veya adliyeye götürülürken hapishane çıkışında
jandarma görevlilerine teslim edildikten sonra jandarma
tarafından tekrar ve elle aramaya tabi tutulmalarıdır. Bu
onursuz dayatmayı kabul etmeyen kadın tutsaklar fiziki
saldırıya uğruyor, hastaneye, mahkemeye gidemiyorlar"
denildi.
Açıklamada tespit edilen bir diğer hukuka aykırı uygulamanın, tutuklu ve hükümlülere slogan attıkları için
sürekli disiplin cezaları verilmesi olduğu anlatılarak, "F
tipi hapishanelerdeki kamera uygulamaları, avukat görüş

kabinlerinin camekanla kaplanması, tutuklu ve hükümlülere yayın alma yasağı getirilmesi ve Gebze Hapishanesi’nde
son yaşanan gelişmeler tesadüf değildir.
Tekrar hapishanelerde sonu ölümlerle bitebilecek sonuçların ortaya çıkmaması için tüm kamuoyunu duyarlı
olmaya çağırıyoruz. Derneğimiz; hapishanelerdeki gelişmeleri ve hak ihlallerini takip etmeye, gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecektir." denildi.
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Meclislerimizle Daha Güçlüyüz
Onlar bölüyor, biz birleşeceğiz.
Onlar sorun yaratıyor, biz çözeceğiz.
Onlar saldırıyor, biz direneceğiz. Meclislerimiz birliğimiz, birliğimiz gücümüzdür. Halk meclisleri çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor.
İSTANBUL
Çayan: Nurtepe-Güzeltepe Halk
Meclisi 4 Aralık'ta toplantı yaptı. Yapılan
toplantıda mahallede yozlaşma ve hırsızlığın ciddi bir sorun haline dönüştüğü
ve halkın yoğun şikâyeti olduğu konuşuldu, 12 Aralık'ta bir halk toplantısı
kararı alındı. Halk toplantısının nasıl
yapılacağı üzerine konuşulurken çalışma
komiteleri de oluşturuldu. Esnaf, köy

dernekleri, çağrı ve bildiri dağıtımı komiteleri kuruldu. Toplantıya 15 kişi
katıldı.
Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi’nde
kurulacak olan halk meclisi için 7
Aralık’ta kapı çalışması yapıldı. 2
saat süren çalışmada toplamda 25 eve
girilerek sohbet edildi.
Sarıgazi: Halk meclisi 6 Aralık
günü ikinci toplantısını yaptı. 30 kişinin
katıldığı toplantıda bulunanlar tek tek
söz alarak düşüncelerini ifade ettiler.
Halk meclisinin somut adımlar atarak
duyurusunun yapılması kararlaştırıldı.
Öneriler üzerinden mahallede sağlık
taraması yapılması kararlaştırıldı. 3
kişilik örgütlenme komitesi oluştu-

ruldu. Toplantıların her hafta yapılması
kararlaştırıldı. Ayrıca halk meclisinin
kuruluşunun ilan edileceği büyük bir
toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Armutlu: Mahalleden gelen şikayetler üzerine halk meclisi baz istasyonu
hakkında halk kürsüsü kurma kararı
aldı. 7 Aralık'ta baz istasyonunun olduğu
Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda toplananlar halk kürsüsü kurarak konuşmalar yaptılar. Baz istasyonunun bulunduğu binaya girildi. Baz istasyonu
yıkıldıktan sonra halka ajitasyon çekildi.
“Yaşasın Halkın Adaleti!”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız!” sloganları atıldıktan sonra eylem bitirildi. Eyleme
35 kişi katıldı.

Saldırıya Uğrayan İşçileri
DİH Ziyaret Etti
Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Devrimci İşçi Hareketi’nden işçiler; Bağcılar Batı Şehir
inşaat şantiyesinde çalışan ve Alevi oldukları için çeteler
tarafından saldırıya uğrayan işçileri 3 Aralık'ta ziyaret etti.
İşçiler saldırıyı anlattı, çalışma koşulları üzerine sohbet edildi
ve DirenKazova-DİH anlatıldı. İnşaat işçileri DirenkazovaDİH yemeğine davet edildi, Yürüyüş Dergisi de verilerek
ziyaret bitirildi.

 Devrimci İşçi Hareketi Emekçilere Umut Taşıyor
Bağcılar: Devrimci işçiler, 3-4 Aralık günlerinde Yenimahalle
semtinde tekstil atölyelerini dolaşıp tekstil işçilerine yönelik
bildiri ve afiş çalışmaları yaptılar. 600 adet Direnkazova-DİH
ve "Patronsuz Üretim İçin Fabrikamızı Birlikte Kuralım" içerikli
bildiri, 150 adet aynı içerikli DirenKazova-DİH afişleri; 150
adet 19 Aralık Hapishaneler Katliamı konulu afişler de Yenimahalle
sokaklarına yapıldı.
Kıraç-Kuruçeşme: 1 Aralıkta Devrimci İşçi Hareketi ,
Kazova Fabrikası’nı kurma çalışmasını anlatan bildiriler ile 14
Aralık'ta Kuruçeşme Mahallesi’nde düzenlenecek olan “ İşçi
Katliamlarına Karşı Örgütlenelim İşçi Meclislerini Kuralım”
başlıklı seminerin çağrı bildirilerini dağıttı. Bir sonraki gün
Kıraç Eski Jandarma Durağı bölgesinde Kazova fabrikasıyla
ilgili 100 afiş asılırken halka DirenKazova –DİH süreci ile
ilgili bilgi verildi. 3 Aralık'ta ise Devrimci işçiler Bta Cakes
And Bakes Gıda Fabrikası’nda işten çıkarılan 50 işçi için
direnen 4 işçiyi ziyaret ederek onlarla beraber fabrika önünde
eylem yaptılar. Eylem sırasında direnişçi işçilerin sloganlarına,
taleplerine, öfkelerine ortak olan devrimci işçiler kazanmanın
tek yolunun meşruluk temelinde militanca direnmek olduğunu
anlattılar.
ÇERKEZKÖY: Devrimci İşçi Hareketi Belediye Meydanı'nda 3 Aralık'ta masa açıp bildiri dağıtımı yaparak işçi
meclislerinin önemini anlattı.
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Gençlerimizi Alternatif
Sanatımıza Katarak Kazanalım
Kuruçeşme Kültür Derneği'nde İdil Halk Tiyatrosu'nun eğitmenliğinde tiyatro dersleri başlıyor. Gençlerle
yapılacak olan yaratıcı drama dersleri için de hem liselilerle hem de aileleriyle görüşüldü, 5 Aralık'ta
bildiri dağıtıldı. Lisenin öğretmenleri ile de görüşülüp
kurslara katılım için destek olmaları istendi. Mahallede
yapılacak olan kültür faaliyetlerinin, gençleri düzenin
bataklığında boğmak isteyen uyuşturucuya karşı mücadelede önemi anlatıldı.

Haftaya Türkü Gecemize
Sizi de Bekleriz!
Kuruçeşme Kültür Derneği'nin her hafta düzenleme
kararı aldığı şiir ve türkü gecesinin ikincisi 5 Aralık'ta
yapıldı. Geceye şair Galip Doğan ve İdil Kültür Merkezi'nden
Gamze Keşkek katıldı. Gecede Arapça, Kürtçe, Türkçe
şarkılar ve türküler söylendi. Programa katılan bir öğrenci
Dengbej kültürünü anlatarak dengbej havasında bir türkü
okudu...
Pendik-Aydos'ta Halk Cepheliler 30 Kasım'da halkla
beraber yaptıkları parkta 60'ın üzerinde kişinin katılımıyla
ateş başında türkü gecesi düzenlediler. Grup Rüzgâr’dan
bir kişinin ve mahalle halkından bir sanatçının katılımıyla
türküler söylenip halaylar çekildi.

URFA

AMED

ESKİŞEHİR

Daha Hızlı Yürüyelim, Yürüyüş Dergisini
Daha Fazla İnsana Ulaştıralım!
Sosyalist yarışma başladığından
bu yana Yürüyüş’ümüz daha fazla insana ulaşıyor. Başarabiliriz, başaracağız. Dergimizi iki katına çıkarabiliriz.
Çıkaracağız! Daha hızlı adımlarla
yürüyeceğiz.

İSTANBUL
Gazi: Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş Merkezi çalışanları 1
ve 2 Aralık’ta kapı kapı dolaşarak
umudun sesi Yürüyüş Dergisi’ni 94
eve ulaştırdılar.
Bağcılar: 5 Aralık’ta Şaşkın bölgesinden başlanarak Yavuz Mahallesi’nde dergi tanıtımı yapıldı. AKP’nin
baskı yasalarına karşı 500 kuşlama
yapıldı. Yeni Mahalle'de 8-9 Aralık'ta
dergi satışı yapıldı.
Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi’nde
7 Aralık’ta 9 Halk Cephelinin katıldığı
iki buçuk saat süren çalışmada 44
dergi halka ulaştırıldı.
Avcılar: 6 Aralık’ta Parseller Mahallesi’nde esnaflar dolaşıldı. 7 Aralık
günü de Avcılar Marmara Caddesi’nde
derginin yeni sayısı satışı gerçekleşti.
Altınşehir: Tokat Mahallesi’nde
6 Aralık’ta yaptığı çalışmada toplam
40 dergi halka ulaştırıldı. Oğluna
"evde dünden kalan ekmek var onu
yeriz, bu parayla dergi alalım" diyen
okurumuzun dergiyi sahiplenmesi örnekti.
Şahintepe’de 7 Aralık derginin içeriğindeki yazılar anlatıldı. Önceki haftalarda mahallede uyuşturucuya karşı
yapılan yürüyüş hakkında sohbet edildi.
Kuruçeşme: 7 Aralık'ta Yürüyüş
Dergisi Semineri yapıldı. Seminerde
yapılan konuşmada: “Yürüyüş dergisi
halkımıza gerçekleri ulaştıran tek devrimci yayındır" denilerek bugüne dek
ödenen bedeller, şehitlikler anlatıldı.
"Yürüyüş dergisini daha geniş kitlelere
ulaştırmak için daha fazla fedakâr ve

emekçi olmalıyız. Her okurumuz kendisi dışında bir kişiye daha dergi ulaştırmalıdır" denildi.

ANKARA: Dev-Genç'liler 31 Kasım ve 7 Aralık günlerinde Kızılay'da
dergi dağıtımı yaptılar. F tipi hapishanelerde tecritin daha da ağırlaştırılmak
istendiğini, devrimci tutsakların mücadelesine sahip çıkmak gerektiğini
anlatarak 60 dergiyi halka ulaştırdılar.
KOCAELİ: Dev-Genç'liler 6 Aralık'ta Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan
dergi dağıtımı sırasında Dev-Genç'liler
mahalle halkıyla, iş sorunları, maaşlar,
asgari ücret üzerine sohbet ettiler.
Esentepe ve Erzurum mahallesinde
80 dergi dağıtıldı.

MERSİN:

Dev-Genç'liler 6 Aralık'ta Kazanlı, Pozcu ve Merkez’de
Yürüyüş Dergisinin tanıtımını ve dağıtımını yaptılar.

URFA: Atatürk Bulvarı üzerinde 7
Aralık'ta açılan masada Yürüyüş dergisinin yanında Hasta Tutsaklara Özgürlük kampanyası kapsamında imza
da toplandı. Masada Mahir Hüseyin
Ulaş-Kurtuluşa Kadar Savaş kitabı, Özgür Tutsakların hazırladığı kitap ayraçları
ve F Tipi Film DVD'si satışı yapıldı.
ADANA: Akkapı, Şakirpaşa ve
Yamaçlı mahallelerinde 5 gün süreyle
esnaf ve kapı çalışması yapıldı. 2 Aralık’ta başlayan çalışmada Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının Recep Tayip Erdoğan’a Ahmet Davutoglu’na… açtığı
dava hakkında sohbet edildi.
ANTALYA: Yürüyüş okurları Kışlahan Meydanı’nda Yürüyüş dergisinin
tanıtımını yaptı. 6 Aralık’ta yapılan
çalışmaya 11 okur katıldı.

BURSA: Halk Cepheliler 3 Aralık’ta
başlayıp 5 gün sürdürdükleri çalışmada
Adaköy, Kestel, Panayır, Teleferik
mahalleleri ile Gemlik İlçesi’ne gittiler.
Dev-Genç'liler 9 Aralık'ta Uludağ
Üniversitesi’nde Yürüyüş Dergisinin
dağıtımını yaptılar. İki farklı kantinde
yapılan dağıtım sırasında öğrencilerle
sohbet edildi.
ESKİŞEHİR: Halk Cepheliler 67 Aralık günleri Gültepe ve Büyükdere
mahallelerinde yaptıkları iki günlük
çalışmada Yürüyüş’ü halkımıza ulaştırdı.

TEKİRDAĞ:

Dev-Genç'liler 3
Aralık’ta Çiftlikönü Mahallesi’nde
Yürüyüş’ün tanıtımını yaptılar.

ANTEP: Dev-Genç'liler, 3 Aralık
günü Kıbrıs Mahallesi’nde kapı çalışması yaptılar. Mahalle sakinleriyle
yapılan sohbetlerde yoksul mahallelerin
ortak sorunu olan uyuşturucuya ve
fuhuşa karşı birlikte mücadele edilmesi
gerektiği anlatıldı.
AMED: Halk Cepheliler Kaynartepe
Mahallesi ve Koşuyolu Semti’nde 3
Aralık’ta başlayan ve üç gün süren
tanıtım çalışması yapıldı. Halk ile
AKP iktidarının yeni baskı yasaları
ve HHB’nin AKP hükümetinin işbirlikçiliğini belgeleyen suç duyurusu
hakkında sohbet edildi. Çalışmada
60 adet Yürüyüş Dergisi afişi asıldı.
DERSİM:

4-9 Aralık günlerinde
Dersim merkez Yenimahalle, Alibaba,
Gazik, Esentepe ve Moğultay mahallelerinde ve Ovacık, Mazgirt merkez
ve köylerinde Yürüyüş dergisi tanıtımı
yaptılar. Faşist AKP’nin çıkaracağı
yeni yasalar ve yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele anlatılırken örgütlenmenin önemi üzerine
konuşmalar yapıldı.

Hasan Ferit’e Sözümüz Var!
Bütün Pislikleri Temizleyeceğiz!
Cephe hesap sormaya, halka adalet
olmaya, mahalleleri uyuşturucu batağından temizlemeye devam ediyor...

İSTANBUL
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kaçmak isterken milisler tarafından
ayaklarına sıkılarak yere yatırıldı. Daha
sonra üzerleri arandı. Ardından suçları
teşhir edilerek Cephe milisleri tarafından dövülerek cezalandırıldı. Eylemin
ardından Cephe milisleri ajitasyon çekerek, slogan atarak eylem yerinden çekildi. Ayrıca 28 Kasım'da Esenyurt
Meydan, Yeşilkent, Yenikent mahallelerinin birçok yerine “AKP’nin Yeni
Baskı Yasasına Karşı Halkın da Adaleti Var - CEPHE” pulları ile donatıldı.
Toplamda 70 tane pul yapıştırıldı.

Gazi: Gazi Sekizevler gecekondu
bölgesinde uyuşturucu satan bir ev
Cephe milisleri tarafından 2 Aralık'ta basıldı. Evde bulunan çok sayıda corex,
eroin gibi uyuşturucu maddeler imha
edildikten sonra torbacı Üçgen Park denilen yere götürüldü. Halka hitaben
yapılan konuşmalarda “Gazi halkı bizler Cepheliyiz. Hasan Ferit bizim şehidimizdir, onun hesabını sorana kadar bütün pislik yuvalarını dağıtacağız. Bu
adam çocuklarımıza uyuşturucu satan,
zehirleyen bir alçaktır” denildikten sonra torbacının ayaklarına 4 el ateş edilip
cezalandırıldı. Evlerinin pencerelerine
çıkan halk alkışlarıyla eyleme destek
verdi.

lık'ta son durak bölgesi ve mahallede silahlarla yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüş
boyunca halka ajitasyonlar çekerek,
Cepheyi sahiplenme çağrısında bulundular. Milisler kahvehanelere de girerek
halkı Cephe saflarında örgütlenmeye çağırdı.

Esenyurt: Esenyurt Yeşilkent’te

Pendik: Aydos Meydanı'nda, 6

Cephe milisleri 3 Aralık’ta halkımızın
çocuklarını zehirleyen ve devrimcilere
el kaldıran çetelerden hesap soruldu. 2
Temmuz Parkı’nın içinde her akşam ateş
yakarak halkı rahatsız eden, uyuşturucuyu orada satan 4 kişi, Cephe milisleri tarafından uzun namlulu silahlarla yakalanarak yere yatırıldı. İçlerinden biri

Aralık'ta Cepheliler düzenledikleri korsan eylem ile yıkımlara ve uyuşturucuya asla geçit vermeyeceklerini halka duyurdular. Barikatlar kurup molotoflarla alanı ateşe veren Cepheliler uzun namlulu silahlarla havaya ateş ederek, mahallede uyuşturucu çetelerine izin vermeyeceklerini, mahalle halkının evlerini

Armutlu: Cephe milisleri 1 Ara-

yıktırmayacaklarını söylediler. “Halkımız, uyuşturucu çetelerini cezalandıracağız, bize istihbarat getirin” çağrısıyla eylem iradi olarak bitirildi.

1 Mayıs: Mahallede yozlaşmaya,
uyuşturucuya, çetelere karşı gece devriyelerle, denetimlerle Cepheliler’in
müdahalesini hazmedemeyen katil polis, yaklaşık 1 haftadır mahalleyi abluka altına almışken Cepheliler silahlarla, havai fişeklerle, taşlarla katilleri
mahalleden kovmuştu. 8 Aralık akşamı
tekrar gelip yığınak yapan polisler mahalleyi ve devrimcileri taciz etmeye başladı. Cepheliler önce ajitasyonlarla halkı sokağa çağırdı. Halkla birlikte Cepheliler taşlarla havai fişeklerle katillerin
üstüne yürüdü. Katiller gaz bombalarıyla, ses bombalarıyla TOMA’larla
mahalleye saldırmaya başladı. Cepheliler ve halk gaza boğulan mahallede saatlerce çatıştı. Bir süre sonra Cephe milisleri silahlarla, ses bombalarıyla müdahale etti, polis akrebini silahlarla taradı. Polisler Cephelilerin yoğun saldırısı üzerine mahalleden kaçtılar.
Bir sonraki gün Cepheliler mahallenin Cuma Parkı’nda uyuşturucu satışı için bekleyen torbacıyı yakalayıp üstünü aradı. Üzerinde bonzai adlı uyuşturucu maddeyi halkın gözü önünde,
3001 Cadde üzerinde yaktı, torbacıyı döverek cezalandırdı.

İșçilerin Ölüme Mahkum Edilmesi Cinayettir!

Komutan Erhan’a ve Mehmet Yıldırım’a
Bin Selam!
Amed’de Cepheliler 29 Kasım 1998’de Gölgeli Dağları eteklerinde Balkıca Köyü’nde kuşatılan Ege Kır Gerilla birliği komutanı Erhan Yılmaz ve komutan yardımcısı Mehmet Yıldırım’ı
pankart ve yazılı açıklama ile andı.
29 Kasım sabahının erken saatlerinde Ofis bölgesinde bulunan Koşuyolu Parkı’na 3X2 metre boyutlarında, “DHKC Gerillaları Komutan Erhan
Yılmaz Ve Mehmet Yıldırım Ölümsüzdür DHKPC” yazan pankartı asıldı.
İki gerillanın şehitlik yıldönümü ile ilgili
Amed Cephe de yazılı bir açıklama yaptı.
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İstanbul Teknik Üniversite’sinde 3-4 Aralık’ta Halkın Mühendis Mimarları tarafından “Kaza Mı Cinayet mi?” başlıklı panel yapıldı. Panelde
ilk olarak Ermenek’te katledilen Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Nine’nin
“benim oğlum yüzme bilmezdi” sözlerinin olduğu video izlendi. Videonun
ardından Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya söz verildi. Türkiye’deki hukuk
sisteminin işçileri korumaktaki yetersizliğinden ve adalet arayışının hukuksal mücadelenin çok daha ötesinde olduğunu anlattı.
Maden Mühendisi Hürriyet Demirhan, madenlerde yaşanan katliamların maliyet hesaplarına dahi katılan insanlık dışı bir duruma gelindiğini anlattı. Engin Dağlı ise, Kınık Maden İşçileri Mücadele ve Dayanışma Derneği adına konuşarak; Soma’daki son durumu ve kurdukları dernekte bölgedeki işçileri nasıl bir araya getirdiklerini anlattı.
Son olarak Halkın Mühendis Mimarlar adına konuşan Barış Önal, mühendis mimarların halkın aydınları olduğunu, Soma’da, Torunlar’da, Ermenek’te katledilen işçilerin hesabını sormanın, patronlar için değil halk
için çalışmanın gerektiğini ve Kınık Maden İşçileri Dayanışma Derneği’nin
ihtiyaçları için bir dayanışma kampanyası örgütlenebileceğini söyledi. 55
kişinin katıldığı panel saat 19.30’da sona erdi. Ertesi gün yapılan anmada dilek fenerleri uçuruldu ve ardından da Maden filmi izlendi.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Hiç Durmuyoruz,
Sesimizi Her Yere Ulaştırıyoruz
30. Yılında Umudun Türküleri Halkla Birlikte Söyleyeceğiz
Grup Yorum'un 30. yıl söyleşileri devam ediyor. Her yerde Grup
Yorum gönüllülerinin örgütlendiği
söyleşilerde, 30 yıllık emek, direniş
ve gelenekler halkla paylaşılıyor.

İSTANBUL
Gülsuyu: Gülsuyu'nda 4 Aralık'ta
Grup Yorum'un 30. yıl Söyleşisi yapıldı. Emek Caddesi'nde bulunan
Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nda yapılan söyleşi saat 20.00’da başladı.
Başlangıçta 30 kişiyle başlayan söyleşi ilerleyen dakikalarda 60 kişi
oldu. Grup Yorum'dan Ali Aracı'nın
katıldığı söyleşide konserin nasıl olması gerektiği ve neler yapılabileceği üzerine öneriler alındı. Konser
çalışmaları için gönüllü olmak isteyenler ile söyleşi sonrası konuşuldu.
45 dakika süren söyleşiye 60 kişi katıldı.
Bağcılar: Karanfiller Kültür Merkezi’nde Grup Yorum sevenleri ile
Grup Yorum elemanı Cihan KEŞKEK
2 Aralık'ta bir araya geldi. Cihan
Keşkek, Grup Yorum ’un 30. yılına kadar gelinen sürede neler yaşadığını anlatarak, 30. yılı birlikte kutlamak istediklerini belirtti. Bunun için öneri ve
görüşler soruldu. 30. yıl konserlerinin
stat konserleri olacağının söylenmesi, Grup Yorum dinleyicilerini sevindirdi. Bununla ilgili çalışmalara katılmak isteyenlerin numaraları alındı.
Tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Bağcılar Grup Yorum sevenler
diye bir sayfa kurulmasına karar verildi. Söyleşiye 65 kişi katıldı.

Sarıgazi: Sarissa Kitap Evi’nde
5 Aralık'ta Grup Yorum 30. yıl söyleşisi yapıldı. Söyleşide 30. yılda
Grup Yorum’u milyonların bildiği
ama bilmeyen milyonların da olduğu,
hedefin bilmeyen milyonlara da ulaşmak olduğu anlatıldı. Grup Yorum
elemanları İnönü Konseri ile başlayan
ve milyonlara ulaşan konserlerin nasıl örgütlendiğini anlatarak 30. yılda
bunu daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade ettiler. Söyleşiye 150 kişi

Eskişehir

katıldı. Söyleşi sonunda 30. yıl ça- Hatay
lışmalarına katılacak Grup Yorum
gönüllülerinin telefon numaraları
alındı.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi'nde
bulunan Cadde Cafe’de Grup Yorum
sevenleri ile Grup Yorum elemanı Selma Altın 3 Aralık'ta bir araya geldi.
30. yılda Grup Yorum konserlerini
yine birlikte yol aldıkları dinleyenleri,
sevenleri ile birlikte kutlamak istediklerini belirtti. Bunun için öneri ve
görüşler soruldu. 1 Mayıs Mahallesi’nde Grup Yorum bürosu açmak ve
bu büroda Grup Yorum sevenleriyle
tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Söyleşiye 65 kişi katıldı.

Bağcılar

Okmeydanı: Grup Yorum 30. yıl
konser söyleşileri için Okmeydanı,
Örnektepe, Piyale Paşa Mahallesi, M. Okmeydanı
Ş. P. Mahallesi, Yolağzı ve Hasköy
yen halk oldukça coşkulu bir şekilde
mahallelerinde afişler yapıldı. 6 Aramasayı sahiplendiler. Antakya’da Arlık'ta Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
mutlu Mahallesi, Elektrik Mahallesi,
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde yaGazi Mahallesi'nde esnafların campılacak olan 30. yıl söyleşi afişi ve 27
larına afişler asıldı. Yoldan arabayla
Aralık Cumartesi günü Bostancı Gösgeçenler afiş çalışmalarını görünce diteri Merkezi’nde yapılacak olan Grup
reksiyonu bırakıp coşkuyla alkışlaYorum konserinin afişleri 650 adet yamaya başladılar. Saray Caddesi ve Asi
pıldı. Aynı gün içerisinde Örnektepe
Köprüsü civarında ozalit ve afiş asılpazarında 300 el-ilanı halka ulaştırıldı.
dı. Saray Caddesi’nde üç Yorum dinAnadolu Kahvesi’nde ve yol ağzında
leyicisi bildiri dağıtımı yaptı.
masalar açılarak el ilanları dağıtıldı.
ESKİŞEHİR:
Yolağzında halkın sahiplenmesini
Eskişehir’de Grup Yorum korosu
hazmedemeyen AKP’nin katil polisçalışmaları
devam ediyor. 8 Aralık'ta
leri akreple masaya gelerek tacizde
Anadolu
Üniversitesi
Yunus Emre
bulundu. Halk Cepheliler polisi teşKampüsü içerisinde afiş çalışması yahir ederek masadan kovdu. Toplam
pıldı.
İnsanlarla yapılan sohbetlerde
1000'e yakın el ilanı halka ulaştırıldı.
Grup Yorum ’un 30 yıllık tarihi boEsenyurt: Köyiçi Meydan ve çev- yunca umudun sesi olduğu, kurulduresine 4 Aralık'ta Grup Yorum afişleri
ğu günden bu yana Anadolu halklave 19 Aralık afişlerinden toplam 80 tane
rının ortak değerlerini yansıttığı vurasıldı.
gulandı. Eğitim fakültesi, hukuk fakültesi, yemekhane ve kütüphane
HATAY:
önüne toplamda 20 adet afiş asıldı. Bir
Grup Yorum’un 30. Yıl konser
sonraki
gün ise Adalar ve Doktorlar
söyleşisi çalışmaları 7 Aralık'ta yaMahallesi’nde afiş çalışmasına devam
pıldı. Antakya ve Samandağ’da topedildi. İş yerleri gezilerek esnaflarla
lamda 20 ozalit, 300 afiş, 1500 bildiri
sohbet edildi. Çalışma sonunda 50
halka ulaştırıldı. Samandağ’da “Yoadet afiş asıldı.
rum olur da desteğimiz olmaz mı” di-
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Halk Okulumuzla Daha Bilinçliyiz
Öğrenmenin yaşı yok, sınırı yok.
Her gün halkımızdan öğrenecek,
halkımıza öğreteceğiz.

İSTANBUL
Esenyurt: 2 Aralık’ta Esenyurt
Özgürlükler Derneği'nde yapılan
halk okulu çalışmasında, ‘halk meclisi’ konusu işlendi. Halk meclisi
nedir, nasıl kurulur sorularıyla başlayan sohbetin ardından 14 Kasım’da
büyük halk toplantısı yapılması kararlaştırıldı. Halk okulu çalışmasına
toplam 21 kişi katıldı.
9 Aralık'ta yapılan halk okulu çalışmasının konusu "19 Aralık Katliamı" idi ve bir saat süren sohbetten sonra 19 Aralık günü yapılacak olan eylemin çağrısı yapılarak çalışma bitirildi.
Okmeydanı: 3 Aralık’ta Sibel
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Yalçın Parkı’nda yapılan çalışmada
bu hafta 19 Aralık Hapishaneler
Katliamı ve Büyük Direniş çalışması yapıldı. Halk okuluna katılan iki kişinin şiir okumasıyla başlayan çalışmada daha sonra 19 Aralık Hapishaneler Katliamı ile ilgili sohbet
edildi. Çalışmaya 21 kişi katıldı.

Gazi: 4 Aralık’ta yapılan çalış-

manın bu haftaki konusu sosyal
medyanın kullanımına bakış
açısıydı. Sosyal medyanın aslında halkı yozlaştırma ve birbirinden koparma aracı olarak
icat edildiği, fakat milyonlarca
halkın Haziran Ayaklanmasında
olduğu gibi emperyalistlerin bu
silahını halkların bir örgütlenme
aracına çevirdiği ifade edildi.
Facebook, Twitter gibi sitelerin
bir boş zaman harcama, dedikodu,
mavra yapma ve klavye devrimciliği aracı olarak değil, halkın örgütlenmesini büyütecek tarzda kullanılması gerektiği vurgulanarak sonlandırılan çalışmaya 20 kişi katıldı.

Gülsuyu: Halk Cepheliler Gülsuyu - Gülensu Mahallesi’nde 7 Aralık'ta halk okulu çalışması yaptılar. Bu
haftaki konu "Gözaltında Haklarımız ve Gözaltına Karşı Tavrımız" idi.
Gözaltına alınmadan önceki hakların
anlatılmasıyla başlayan çalışmada
AKP'nin yeni baskı yasaları çıkardığı ve bu sayede sözde de olsa hiçbir
hakkın kalmadığı anlatıldı. Polisin
gözaltına aldığı andan itibaren neler
yapılması gerektiği, polisin psikolojik baskıları ve Cephe'nin direniş kül-

Umudun Çocukları
Orkestrası
Yeni Öğrencileriyle
Buluştu
Umudun Çocukları Orkestrası Değerlendirme Sınavı'nın ilki 22 Kasım'da yapıldı. Orhan Şallıel ve Grup Yorum, Okmeydanı’nda oturan ve sınava katılan gençlerle
tanıştı. 24 Kasım'da ise yeni ekibin aileleriyle bir toplantı
yapıldı ve yeni dönemde ailelerle birlikte çocukların hangi gün derslere geleceği ve çocukları nasıl bir dönem beklediği hakkında konuşuldu, orkestranın amacı anlatıldı.
Yeni orkestraya kayıt yaptıran 40 kişiyle 3-6-7 Aralık'ta
ders yapıldı.

Baskı Yasalarını Tanımıyoruz!
İkitelli'de 6 Aralık akşamı mahallenin çeşitli yerlerine üzerinde ‘Faşizme Karşı Halkın Adaleti Var’ yazılı Cephe imzalı pullamalar yapıldı. Aynı gün 5. Sokak'taki minibüs yolu üzerine ‘Artan Baskılar, Baskı Yasaları Halkı Sindiremeyecek Bizim De Yasalarımız Var-Halk Cephesi’ yazılı bir pankart asıldı.
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Esenyurt

türünün konuşulduğu çalışma, haftaya tekrar ve daha kalabalık şekilde buluşma sözü ile bitirildi. Halk okulu çalışmasına toplam 14 kişi katıldı.

Armutlu: Armutlu Mahallesi’nin bu haftaki halk okulu çalışması
8 Aralık'ta yapıldı. Konusu ise 19-22
Aralık Katliamı idi. Anlatımı sunan
kişi ilk olarak tecrit politikasının
tutsaklardan başlayarak halkı teslim almak ve devrimciliği yoketmeye amaçladığını anlattı. Ardından
katliamdan ve ölüm oruçlarından
bahsetti. Katliamı bizzat yaşamış
insanlar söz alarak katliamın nasıl
başladığını ve neden olduğunu anlattılar. Yarım saatlik konuşmanın ardından hep birlikte F Tipi Film izlendi. Halk okuluna toplamda 25
kişi katıldı.

Katil Polis Ailelerimizi Taciz Etmekten Vazgeç !
Esenyurt Özgürlükler Derneği polis taciziyle ilgili 7
Aralık'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ’den işkenceci polisler, derneğimize gelen Doğukan Erendemir ve Birkan
Lale isimli arkadaşlarımızın ailelerini arayarak ‘Çocuğunuzu DHKP-C’liler kullanıyor, çocuğunuza sahip çıkın’ gibi tehditvari konuşmalarla taciz etmişlerdir. Ailelerimiz katil polislere gereken cevabı vermişlerdir. Sizleri uyarıyoruz. Arkadaşlarımızın başına gelecek her
hangi bir şeyden başta Esenyurt polisi olmak üzere İstanbul
Emniyet Müdürlüğü sorumludur. Arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse hesabını misliyle sorarız" denildi.

Adalet Talebimiz
Katiller Cezalandırılana Kadar Sürecek
Eskişehir’de 5 Aralık’ta adalet nöbetinin 61.si tutuldu. Eylem sonunda okunan basın açıklamasında; Kayseri’de görülen son duruşmada Ali İsmail’in öldürülmesi emrini verenlerin beraatlarının istendiği, Mevlüt Saldoğan’ın Ali İsmail’i öldürmesini darbe teşebbüsünü bastırma şeklinde meşrulaştırmaya çalıştığı anlatıldı. Gelecek haftalarda da devam edeceği duyurulan eyleme halkın ilgisi yoğundu.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

AKP İktidarı Açlığımızı Yoksulluğumuzu
Büyütüyor, Yalanlarla Gerçekleri Gizliyor

Halk

Düşmanı

AKP iktidarı kendi
yandaşlarını,
işbirlikçi tekelleri bizden çaldıklarıyla zenginleştirirken açlığımızı ve yoksulluğumuzu da büyütmektedir.
Halkımız en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirilmiştir. Bunun tek sebebi bu sömürü düzenidir. Çünkü AKP bir
taraftan yer altı, yer üstü zenginliklerimizi
emperyalist tekellere ve işbirlikçilerine
peşkeş çekerken diğer taraftan halkın
üzerinde baskı, sömürü ve zulüm politikalarını arttırıyor, devletin tüm kurumlarını ele geçirip iktidarını sağlamlaştırıyor.
AKP, halkımızı taşeron sistemini
yaygınlaştırarak asgari ücrete mahkûm
ediyor. Halkımızın yoksulluğunu büyütüyor. Ve bu da yetmiyormuş gibi yönettiği devlet kurumları aracılığıyla gerçekleri gizliyor, çarpıtılmış rakamlarla
milyonları aldatıyor… AKP’nin seçim
vb. dönemlerinde halkı kandırmak için
kullandığı kurumlardan biri olan TÜİK,
2013 hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Buna göre
-Aylık ortalama tüketim harcaması
2012 yılında 2 bin 366 TL iken 2013’te
bu rakam 2 bin 571 olarak tahmin edildi.
- Halkın konut(barınma) harcaması
bu sıralama da yüzde 25 pay ile başı çekerken gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19.9 ile 2. sıradadır. Ulaşım yüzde
17.6, sağlık yüzde 2.1, haberleşme yüz-

AKP

TÜİK 2012- 2013 Harcamalarında
Yüzdelik Artış Tablosu
Tüketim Harcamaları

2012

2013

Konut ve Kira Harcamaları

25.8

25

Gıda ve Alkolsüz İçecekler

19.6

19.9

Ulaşım Harcamaları

17.2

17.4

Ev Eşyaları Harcamaları

6.7

6.6

Otel ve Lokanta Harcaması

5.8

5.9

Giyim ve Ayakkabı Harcaması

5.4

5.3

Alkollü içecek ve Sigara Harc.

4.2

4.2

Haberleşme Harcamaları

3.9

4

Kültür ve Eğlence

3.2

3.1

Eğitim Hizmetleri

2.3

2.4

Sağlık Harcamaları

1.8

2.1

de 4, eğitim yüzde 2.4 olarak belirlenmiş…
TÜİK’in yayınladığı bu rakamlar
aldatıcıdır… Yalan söylüyorlar. Ve gerçeği yansıtmayan ölçüler kullanıyorlar… Sınırlı ve elit bir kesimin gelir ve
gider kalemlerini tüm halkın gideri ve geliriymiş gibi gösteriyor ve aslında halkın
fazla yoksullaşmadığı hayatın fazla pahalı olmadığı gösterilmeye çalışılıyor…
Oysa bu rakamlar 6 milyonluk asgari
ücretle çalışanlar üzerinden yapılmalıdır.
Fakat TÜİK bu verileri hazırlarken ağırlıklı
olarak 2500 TL ve üzeri geliri olan ortalama 2 milyon kişi üzerinden hesap yapmaktadır. Böyle hesaplama yapmak halkı
kandırmak, gerçek bilgilerden uzaklaştırmak ve yalan söylemektir. Bu yanıyla
TÜİK, AKP’nin yalancı kurumlarından biridir. Kitlelerin bilinçlerini karıştırıp pembe tablolar çizmektedir. Oysa hesaplamalar 891 TL olan asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. TÜİK verilerinin aylık ortalama harcamasına göre, yüzde 25’lik kira
harcaması yaklaşık olarak 225 liraya denk
gelmektedir. 225 liraya değil başını sokacak ev, köpek kulübesi dahi bulamazsınız… Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana vb. büyük şehirlerde ev kiraları iki
göz gecekondularda bile 500 TL’den aşağı değildir… Halkın tüm değerlerini ayaklar altına alan AKP bu hesaplamalarla halkı aptal yerine koymakla kalmayıp, halkla alay etmektedir…
TÜİK’in verilerinde 2012-2013 yılları
baz alındığında ise kimi harcamalarda nerdeyse artış olmadığı görülür. Keza kimi
harcamaların düşük gösterilmiş olması,
artışın görülmemiş olması, hayatın gerçekliğinde halkın bakkalında, manavında, kirasında, yol-su-elektrik harcamasında eğitimde, sağlıkta karşılığını bulamamaktadır. Ki bunlara rağmen gerçekler gizlenememektedir. Çünkü gerçekler
inatçıdır. Halkın alım-harcama listesinde
konut, gıda, ulaşım hızla artarak halkın
belini bükmeye devam etmektedir. Aşağıda gösterilen tabloya baktığımızda düşük gösterilen kimi giderlerin sebeplerinden biri de ülkemizdeki sömürü –talan iktidarlarının halkı açlığa yoksulluğa
mahkûm etmesinden kaynaklı halkımızın ayağını yorganına göre uzatmasındandır. Ve asgari ücretle çalışan milyonlar, yapılan bu “ortalama” hesaplamada
temel harcamalar dışındaki çoğu zaman
harcama yapamamaktadır.
AKP’nin yalancı kurumu TÜİK’in

2012-2013 yıllarında, gider kaleminde
fazla artış olmadığını gösteren tablo
aşağıdadır.
***
TÜİK AKP’nin talimatıyla 20122013 yılları arasında alkollü içecekler ve
sigara tüketimini sabitlemiş… Yani halkımız içki içmiyor hatta bırakıyor bile denilebilir bu tabloya göre. Tayyip Erdoğan’ın yoksul halkımızdan bir iki kişinin cebinden sigara alarak yaptığı şovların istatistiki yalanlar haline getirilmesinden başka bir anlamı yoktur bunun.
Belki gerçeğe yakın olan veri “giyim
ve ayakkabı” ve “ ev eşyaları harcamaları” gideri kalemlerindedir. Çünkü halkımız bir ayakkabıyı, gömleği, pantolonu
veya ev eşyalarını yıllarca kullanmaya
başlamıştır. Onlara vereceği parayla çocuğuna ilaç, süt almaya çalışmakta kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadır.
“Kültür ve eğlence” kalemindeki
düşüş ile “Otel ve lokanta” harcamasındaki artış ise, rakamlardaki yalanların dışarı taştığı başka bir çelişkidir. Ülkemizde 50 milyon yoksul 14 milyon aç
insan bulunmaktadır. Bu tablonun tek sorumlusu emperyalistler ve işbirlikçi oligarşiyle onların politikalarını hayata
geçiren AKP’dir.
TÜRK-İŞ’in açıklamasına göre Ağustos 2014’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı
1175 lira yoksulluk sınırı ücreti ise 3 bin
826 TL’dir. İşçiler, emekçiler 891 TL
olan asgari ücretle nasıl geçinsinler!
Geçinemiyorlar! Tablo buyken AKP ve
onun yalancı kurumu olan TÜİK hala
halkı kandırmaya çalışıyor.
Gerçek, halkın her geçen gün artan
yoksulluğu ve açlığıdır. Her geçen yıl artış gösteren halkın bu “kara” tablosu halkın değil tekellerin çıkarını önceliğine
alan AKP politikalarının sonucudur.
Ayrıca bu tablonun sorumlusu AKP iktidarı olduğu kadar halkın örgütsüzlüğüdür de. Bizlerin örgütsüzlüğünü kullanarak sömürüyü arttırıp topraklarımızı emperyalistlere peşkeş çekmektedirler. Halk
olarak yapmamız gereken örgütlenip emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi büyütüp kurtuluşumuz olan
Devrimci Halk İktidarını kurmaktır. Tüm
temel hak ve özgürlüklerimizin (eğitim,
sağlık, konut, ulaşım vb.) ücretsiz olduğu tek düzen Devrimci Halk İktidarıdır.
Sosyalizmdir. Bunun için örgütlenip gücümüzü birleştirip mücadeleyi büyütmeliyiz. Başka kurtuluşumuz yoktur.

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014
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Yozlaşma Emperyalizmin Politikasıdır

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

Geçen hafta emperyalizme dair kısa bir giriş yapıp yazmaya devam edeceğimizi belirtmiştik. Bu hafta emperyalizmi yozlaşma ile anlatacağız!
Nedir yozlaşma? Yozlaşma kelime anlamıyla "Bir şey,
manevi anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden
uzaklaşmak" demek. Yani tanımda belirtildiği gibi yozlaşmak özünden uzaklaşmaktır, kendi kültürümüzden
uzaklaşmaktır. Bunu Avrupadaki gençlerimizde çok
görüyoruz kendi kültürüne çok uzaklar. Bunun tabi en büyük nedeni kendi ülkemizde yaşamamamız. Bir diğer sebebi ise etrafımızdaki bizi özümüzden uzaklaştıracak var
olan şeyler. Bunlardan en yaygın olanlar uyuşturucu, fuhuş, kumar, içki.....vs. Bu saydıklarımızın hepsi aslında
uyuşturucu kapsamına giriyor çünkü hepsi beynin uyuşmasını sağlıyor, senin gerçekler ile bağını koparıyor. Uyuşturucuyu emperyalist ülkeler kendileri bile bile satılmasını ve içilmesini sağlıyor. Neden? Çünkü kendi yaptıkları pisliklerini bizim görmemizi istemiyorlar. Biliyorlar
aslında bir gün halkın onların yaptıkları pisliklere karşı çıkacaklarını ve bundan çok korkuyorlar. Halkın karşı çıkmaması için beyinlerini uyuşturuyorlar. Uyuşturucuyu bizzat kendisi sattırıyor, içilmesi için elinden geleni yapıyor.
İnsanları mahvettiğini biliyorlar hatta öldürebileceğini de

biliyorlar ama
buna rağmen içilmesi için elerinden geleni yapıyorlar.
Geçen hafta
emperyalizme
katil demiştik.
Evet uyuşturucunun insanı öldürebileceğini bile
bile bunun ticaretini yapıyorsan o zaman katilsindir.
Biz buna karşı ne yapmalıyız? İlk önce bizim kendi değerlerimizi kendi kültürümüzü unutmamamız gerekiyor.
Ama asıl çözüm devrimci olmaktır. Bu yozlaşmaya karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yozlaşmanın sorumlusu emperyalizmdir ve bunun için bizim emperyalizme
karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Belki sen kendin hiçbir uyuşturucu maddesi kullanmıyorsundur ama belki arkadaşın kullanıyordur. Onun ölmesine izin verme, onun
için o zaman mücadele etmeliyiz. Yozlaşmaya karşı
Anadolu Gençlik saflarında mücadele edelim!

Çabalarınız Boşa!

Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Ankara Halk Cephesi 9 Aralık'ta yapılan polis baskınları
ve gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada: "AKP’nin katil polisleri sabah saatlerinde
önce Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği-HÜKAD'da,
daha sonra Cebeci’de sokak ortasında arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına almıştır. İdilcan Kültür Merkezi'ne de saldıracaklarını, operasyonun 3 gün boyunca devam edeceği,
alınanların sayısının artabileceği barizce belirtmişlerdir. Operasyonda, Bayram Dalyan, Eren Baş, İsmail Cengiz Mumcu, Başak Kavruker, Ali Sinan Çağlar gözaltına alındı. Bizler, emperyalizm ve faşizmle savaşmaya devam ettikçe onlar azgınca saldırmaya devam edecektir. Buradan AKP'nin
katil polisine sesleniyoruz! Baskılarınız, gözaltılarınız, işkenceleriniz, tutuklamalarınız bizi yıldıramaz!" denildi.

Elazığ'da Halk Cepheli
Uğurcan Küçük Gözaltına Alındı
Elazığ Halk Cephesi yaptığı yazılı açıklama ile 5 Kasım günü AKP’nin işkenceci, katil polislerinin Halk Cepheli Uğurcan Küçük’ü sabah saatlerinde evinden gözaltına aldığını belirtti. Aynı gün akşam saatlerinde savcılıktan
serbest bırakılan Küçük’e polisin işbirlikçilik teklif ettiği, işbirliği yapması için zorladığı ifade edildi.
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Amed Halk Cephesi Rojda Yalınkılıç’ın 5 Aralık'ta gözaltına alındığını ve 6 Aralık'ta serbest bırakıldığını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Rojda Yalınkılıç’ın 6-8 Ekim
günleri işbirlikçi katil IŞID örgütünün Kobane’de Kürt halkına yönelik saldırılarını protesto için yapılan eylemlere
katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada “Katilleri uyarıyoruz; bizi izlemekten, insanları tehdit ve taciz etmekten vazgeçin!” denildi.

Uyuşturucu Satıcılarına
Mahallemizde Göz Açtırmayacağız!
Halk Cepheliler, Altınşehir Şahintepe’de 23 Kasım'da
uyuşturucuya karşı bir yürüyüş düzenledi. Karagöz Düğün Salonu önünde toplanan kitle sloganlarla yürüyüşe geçti. Eylemi AKP’nin katil polisleri akreple taciz etmeye
çalıştılar. Kitle “Katil Polis Mahallemizden Defol” sloganıyla akrebe cevap verdi. Cumartesi Pazarı girişinde basın açıklaması okundu. Açıklamada: "Mahallemizde güven içinde insanca yaşamak hepimizin hakkı. El ele verelim, hep birlikte uyuşturucuya, fuhuşa, kumara karşı birleşelim. Kuracağımız halk meclisleri tüm sorunlarımızı
konuşabileceğimiz çözüm bulacağımız yerler olacaktır"
denildi. 40 kişinin katıldığı eylem ateş başında söylenen
türküler ve halaylarla sona erdi.

SARAYLAR SALTANATLAR ÇÖKER

Avrupa’da
EĞİTİM BİR HAKTIR!
Anarşist tutsak Nikos Romanos eğitim
hakkının gasp edilmesine karşı 10 Kasım’da süresiz açlık grevine başlamıştı. Nikos Romanos’un hastaneye kaldırılmasının
ardından 2 Kasım günü anarşistlerin çağrısıyla birçok farklı şehirde aynı gün ve saatte yürüyüşler gerçekleştirildi. Halk Cepheliler’in de katıldığı Atina’daki yürüyüşte katılım on binin üzerindeydi. Yunanistan Hapishaneleri’nde bulunan Türkiyeli Devrimci Tutsaklar, Romanos'a destek eylemi yaptılar. Koridallos Hapishanesi’nde bulunan tutsaklar, 2 gün hücrelere girmeme; Larissa Hapishanesi’nde bulunan tutsaklar 2 gün
karavana almama ve günde bir kez slogan atma eylemlerini gerçekleştirdiler.
6 Aralık 2008 de Atina’da 15 yaşındaki Aleksi Grigoropulo’nun
katledilmesinin protesto mitingi vardı.6 Aralık günü Atina’da gerçekleşen miting ve yürüyüşe, Halk Cepheliler de Berkin ve Aleks’in
fotoğraflarının yer aldığı pankartlarıyla katıldı. Yürüyüşün ardından
polis Atina’nın merkezi caddelerinde ve Eksarhia semtinde
200’den fazla kişiyi gözaltına alındı.

Patates Üreticilerine Destek
Fransa’da büyük mağaza zincirleri sipariş ettikleri tonlarca patatesi almadıkları gibi parasını da vermedikleri için üreticiler çok
zor durumda kaldılar. Halk Cepheliler ile Fransız Komünist Partililer Fransa’nın Blois şehrinde patates üreticilerine destekte bulunmak amacıyla 3 Aralık’ta Lorjou Meydanı’nda patates satışı
yaptılar. 2 ton patates satıldı ve paranın tamamı üreticilere verildi. Her gün bir mahallede destek için patates satışı yapılacak.

Irkçılığa Karşı Biz Varız
Anadolu Federasyonu üyeleri 6 Aralık'ta saat 16.00’dan
18.00’e kadar Duisburg Merkez tren istasyonu önünde stant açarak Duisburg halkını ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı bilgilendirdi. Stantta bilgilendirme için ayrıca Anadolu Federasyonu’nun Almanca ve Türkçe el ilanları yer aldı. Halktan “Tüm Halklar Eşittir ve Irkçılık İnsanlık Suçudur” başlıklı imza kampanyasına
da standda imza toplandı.

Polonya Öğrenci Cephesi
Aşure Günü Etkinliği
Polonya’nın genelinde Polonya Öğrenci Cephesi adıyla faaliyet yürüten üniversite öğrencileri 7 Aralık günü başkent Varşova’da düzenledikleri AŞURE GÜNÜ etkinliğiyle, Türkiyeli ve
yabancı 35 öğrenciyi bir araya getirdi.
4 saat süren aşure gününün son bölümünde Polonya Öğrenci
Cephesi Hasan Ferit Gedik için yaptıkları besteyi ve birçok Anadolu türküsünü seslendirdiler.

"SAVAŞI ÇIKARANLAR BARIŞI
SAĞLAYABİLİR Mİ?"
İsviçre’nin Basel kentinde iki gün süren AGIT(Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) toplantılarını protesto etmek
için yaklaşık 1500 kişi sokaklara çıktı. Yürüyüşten sonra
polis göstericilere göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi ile
saldırdı. Saldırılar sonucunda 18 eylemci de gözaltına alındı.
Yürüyüşe İsviçreli sol gruplar ve Türkiyeli sol gruplar
katıldılar. TAYAD’lılar da yürüyüşte yer aldılar.

AGİT PROTESTOLARINDA
GRUP YORUM KONSERİ!
İsviçre’nin Basel kentinde AGIT karşıtı birliğin 4 Aralık’ta düzenlediği konserde Grup Yorum sahne aldı. İsviçreli müzik gruplarından Burning Monks ve Töbsücht’ün de
yer aldığı konser polisin engelleme girişimlerine rağmen coşkuyla gerçekleştirildi.

Zehra Kurtay’a Özgürlük
3 Aralık günü Fransa’nın Blois şehrinde hasta tutsak Zehra Kurtay’ın serbest bırakılması kampanyası ile ilgili
Fransızca bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 160
bildiri dağıtıldı. Ayrıca Özgürlük Komitesi 17 Aralık’ta Paris’te Cité (Palais) Mahkemesi’nde, 10 numaralı salonda saat
13.30’da görülecek olan Zehra Kurtay’ın mahkemesine de
çağrıda bulundu.

Sayı: 447

Yürüyüş
14 Aralık
2014

DÜZENİN YALAN PROPAGANDALARINA KARŞI
ALTERNATİFİMİZ HALK TOPLANTILARIDIR!
7 Aralık günü Londra Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantı öncesi kahvaltı yapıldı. Kahvaltının
ardından “tüketim kültüründeki yozlaşma” ve “Aileler gençliğin mücadele etmesini neden istemezler” konularının özeti yapıldı. Yürüyüş Dergisi’nin 446. sayısındaki bazı yazıların okunması ile çalışmaya devam edildi. 35 kişinin katıldığı toplantıda, haftaya herkesin yanında bir kişiyle gelmesi gerektiği konuşuldu.

Avrupa Gençliği’nin Umudu
Anadolu Gençlik 4 Aralık tarihinde Stuttgart'da BİZİM
GENÇLİK dergisinin dağıtımını yaptı. Bazı esnaflar birden
fazla dergi alıp dükkanlarında bulundurmak istedi. 1 saat
süren dağıtımda 18 dergi halkımıza ulaştırıldı.

Gidilmedik Yer Çalmadık Kapı
Bırakmayacağız!
7 Aralık günü Nancy Yürüyüş okurları Nancy, Laneuveville ve Luneville’de Yürüyüş Dergisi’nin 445. sayısını halkımızla buluşturdu. Dağıtım sırasında 11 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

KAN SUSAR BİR GÜN ZULÜM BİTER
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21 Aralık - 28 Aralık
Sergül Hatice Albayrak:
30 Mayıs 1978'de Almanya'nın Badurach kentinde doğdu. Devrimci olmadan önce, yurtdışındaki pek çok gencimiz
gibi, kimliksizleşmiş, hangi kültüre ait
olduğunu bilemeyen ve o ortamda burSergül Hatice
juvazinin yozlaştırılmış “özgürlük” anAlbayrak
layışıyla şekillenen bir gençti. Avrupa
emperyalizminin “imkanlarını” ve sunduğu “özgürlük”
anlayışını reddederek devrimcileşti. 1997 Ağustos
ayında, bir görevle ülkeye gelişinde tutsak düştü. İşkencede tecavüze uğradı. Tutuklandıktan sonra Ulucanlar,
Sakarya, Çanakkale ve Uşak hapishanelerinde kaldı. 7
yıl süren tutsaklığı boyunca hep direniş mevzilerinde
oldu. Büyük Direnişin 118. şehididir Sergül. Sevgi Erdoğan'ın adının verildiği 11. Ölüm Orucu Ekibi'nde
ölüm orucuna başladı. Ölüm Orucu’nun 140’lı günlerinde
13 Aralık 2004’te, Uşak Hapishanesi’nden tahliye edildi.
26 Aralık 2004’te Taksim Meydanı' nda gerçekleştirdiği
feda eyleminde “Tecriti Kaldırın!” haykırışının ardından
kaldırıldığı hastanede 28 Aralık'ta şehit düştü.
Fevzi Azırcı:
1954 Kırklareli doğumludur. Bir
Dev-Genç’liydi Fevzi, okulunda gençliğin antifaşist mücadelesinde yer aldı.
22 Aralık 1977’de Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu’nu basan faşistleri
Fevzi Azırcı püskürtmek için kitlenin önünde dövüşürken bıçaklanarak katledildi.

“... Tecrit beyin ölümüdür. Devlet beynimizi
öldürerek bizi teslim almaya çalıştı. Her seferinde
ölüm oruçlarında ölerek, fedalarda yanarak, 19
Aralıklar’da yakılıp katledilerek karşı çıktık buna.
Teslim olmadık, çünkü biz bu vatanı ölesiye sevdik,
ölesiye. Teslim olmadık, çünkü biz bu halkı, evet
sizi, ölesiye sevdik. İstemedik vatanımız parsel
parsel Amerikalara, Avrupalara satılsın. İstemedik
halkımız açlığa, yoksulluğa mahkûm olsun. Bunun
için direndik. Bunun için ölüyorum. Halkımız; Sizin
İçin Ölüyoruz! Ben de bunun için, bugün FEDA
eylemi yapıyorum, çünkü sizi ölesiye seviyorum.
Halkımız, sorun, araştırın Tecrit ne? Sorun,
araştırın bu gencecik insanlar niye ölüyor?
Hesabımızı sorun bu devletten... “
Sergül Albayrak
Ferit Eliuygun,
Hamdi Aygül:
27 Aralık 1990’da İstanbul
Göztepe’de
DMO’nun bombalanması
Ferit Eliuygun esnasında şehit düştüler. Hamdi Aygül
Ferit, Ordu Fatsa’da
doğdu. 1980 öncesi Liseli Dev-Genç saflarında çalıştı.
12 Eylül sonrasında tutsak düştü. Tahliye olduktan
sonra Dev-Genç’in yeniden yaratılması sürecine katıldı.
Zor koşullarda yer altı mücadelesinde yer aldı. Daha
sonra SDB Ekip Sorumluluğu’na getirildi.
Hamdi, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. En
büyük arzusu SDB üyesi olmaktı. Bu arzusuna kavuştu.
Komutanı Ferit ile birlikte şehit düştü.

Nadir Ölmez:
Nadir, 1957 Nevşehir Ürgüp doğumluydu. Bursa DEV-GENÇ saflarında
militanlığıyla, cüretiyle bir çok eylemde
en önde yer aldı. 23 Aralık 1979’da
Maraş Katliamı’nı protesto etmek için
Nadir Ölmez yapılan bir eylemin güvenliğini sağlarken
çıkan çatışma sırasında vurularak şehit düştü.

Celalettin Ali Güler:
1960 İstanbul doğumlu olan Ali Güler’in, '77’den şehit düştüğü ana kadar
hiçbir anı mücadelesiz ve örgütsüz geçmedi. Atılım yıllarında Ege Bölgesi Siyasi
Sorumluluğunu üstlendi. Tutsak düştü,
Celalettin Ali
Buca Hapishanesi’nden dört Cepheli olaGüler
rak firar ettiler. Özgürlük eyleminin ardından yıllardır kaybetmediği coşku ve kararlılığıyla
dağlara koştu. 28 Aralık 2002’de Tokat kırsal alanında
oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada, 25 yıllık
devrimcilik yaşamında halka, devrime bağlılığın, kesintisiz
devrimciliğin anıtı olmanın onuruyla şehit düştü.

KAYBEDİLDİ:
İsmail Bahçeci:
Bahçeci, 1968 doğumludur. İstanbul’da ilk kurulan öğrenci derneği MÜBYÖD’ün başkanlığını yapmıştı. TÖDEF’in kurucuları arasındaydı. DEVİsmail Bahçeci
GENÇ içinde birçok görev üstlendi.
1992’den gözaltına alınmasına kadar Devrimci Sol Savaşçısı olarak mücadelesine devam etti. 24 Aralık
1994’de polis tarafından gözaltına alındı ve kaybedildi.

Zeki Öztürk:
1956, Dersim Mazgirt İlçesi Şilk (Canik) Köyü doğumludur. Alevi-Kürt bir
ailenin çocuğu olarak faşistlerin yoğun
olduğu bir mahallede yaşıyordu. Elazığ,
Gaziantep ve Malatya’da çeşitli görevler
Zeki Öztürk
üstlendi, Malatya dağlarında oluşturulan
kır gerilla ekiplerinde yer aldı. 26 Aralık 1979’da Malatya’da anti-faşist bir eylem hazırlığı sırasında elindeki
bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Celalettin, devrime, ömrünü sunmuş dava adamlarından biridir. '80 öncesi devrimci hareketin genç bir
militanıdır. Tutsak düştüğünde Metris'in en gençlerindendir. Direnişlerden direnişlere koşulan günlerde
en öndedir. O yoldaşlarının Celo'sudur. Metris'ten
Bayrampaşa'ya tüm hapishanelerin, tüm direnişlerin
yaman direnişçisidir.
Çok gördüğümüz bir fotoğraf vardır, tarihe
belge (Yeni Çözüm dergisine kapak olmuştu). Sinan,
Mustafa Selçuk yaralıdırlar, ranzada oturmuşlardır.
Celo pansuman yapmaktadır yoldaşlarının yaralarına.
O da yaralıdır. Bir direnişin hemen sonrasıdır ve direnişçilerin
öfkesi, coşkusu yüzlerinden okunur.
Celo, çabuk öğrenir, emek verir, yetenekli ve yaratıcıdır. Sabahlara kadar çalışır, üretir çok ama çok sabırlıdır. Küçücük kağıtlara, küçücük harflerle yazılar çoğaltır, gerekirse kocaman
kitapları küçücük muska gibi kitapçıklarına çevirip ulaştırır
yoldaşlarına. Okur, yazar, araştırır. Haklıyız Kazanacağız'ın yazılmasında görev alır, emek verir.
Özgürlük eylemlerinin de baş emekçilerindendir. Teknik konularda becerikli, emektar ve sabırlıdır. Gerekirse iğneyle kuyu
kazanlardandır. Önderini, yoldaşlarını bir bir uğurlar özgürlüğe...
Günü geldiğinde Celo da tahliye olur. Atılım yıllarıdır ve hemen
daha ilk günden koşar örgütüne. Görevler üstlenir ve atılımın mimarlarından olur. Ege Bölgesi'nde atılımı örgütler. Kurumlaşma,
örgütlenme, düşmandan hesap sorma Celo'nun işidir. Gün gün
büyür hareket Ege’de. Gençliği, mahalleleri sarar atılım ruhu.
Sonra Ege'de gerillayı örgütler İbrahim Yalçın Arıkan komutanla...
Metris'te omuz omuza olduğu ihtiyar (Bülent Pak) da yanındadır.
Gerilla Ege dağlarında umudu büyütmeye başlamıştır. Celalettin
bu dönemde tutsak düşer yeniden.
Artık Buca Hapishanesi'nde Ali Rıza Komutan’la, Tevfik'le,
Müjdat Yanat’la omuz omuzadır. Buca yine saldırıların, direnişlerin
mevzisidir. Biz 92 Ekim'inde tutsak düşüp Buca'ya girdiğimizde
yine bir saldırı olmuş ve süresiz açlık grevi başlamıştı. Direniş
içinde kucaklaştık Celo'yla. Çok geçmeden de SAG zaferle so-

nuçlandı. Buca Hapishanesi'nde hızla çoğalıyorduk. Ege'nin her
ilinden, ilçesinden insanlarımız tutuklanıyordu.
Celo, olgunluğu, tertipli, düzenli titiz haliyle hemen dikkati
çekiyordu. Kültürümüzün sembolüydü. Yaşı 40'a yakındı ama o
herkesin Celo'suydu. Sıcacık sohbeti, ilgisiyle hemen sarar
sarmalar, kaynaşırdı. Bir de boğazındaki rahatsızlık nedeniyle sürekli “öhhö öhö” deyip boğazını temizlerdi.
Arada bir esprisini yapar kızdırırdık. Hem güler,
hem kovalardı Celo. Onu kızdırmak zordu zaten.
Her işin, her görevin adamıydı ama komüncülüğü
meşhurdu. Eğitmenliği bir yana, tecrübesi o kadar
fazlaydı ki, her an bir şeyler öğrenirdik ondan.
Komüncümüzdür, her şeyimizle ilgilenir, giydirir,
yedirir, içirir. Gerçek bir ana-babadır yoldaşları
için. Zor günlerde yaratıcılığı ile yoktan var eder,
emeğiyle güzellikler yaratırdı. Günü gelince Birinci
sigarasını ikiye böldüren de odur, masa boyu Metris
pastası yaptıran da o... Bayrampaşa'nın, Metris'in birikimi,
İbrahim Erdoğan'ın komüncülüğü Celo'dadır.
Hiç boş durmazdı. “On parmağında on hüner” denen insanlarımızdandı. On parmak daktilo yazar, tamir işleri yapar, boncuklardan
yoldaşlarına sallama yapar, çakmak kılıfı örer, pankart yazar,
kitap ciltler. Sürekli üretir, öğretirdi. Tabii Celo deyince özgürlük
eylemleri gelirdi akla. Özgürlük tutkusuyla, tecrübe ve yaratıcılığıyla
sürekli sıcak savaşa koşmak için uğraşırdı. Biri patlar, Celo, İhtiyarımızla, Ali Rıza Komutan’la kafa kafaya verir, yeni bir yol bulurdu. Sonunda başardılar da.
Koro faaliyetlerinin, anma ve kutlamaların örgütleyeni,
emekçisidir Celo. Ege türkülerini çok sever, söylerdi. Ayrıca
onun özel parçaları vardı. Filistinli bir şehit babasını anlatan
“ağlamıyordu ihtiyar” parçasını çok sever, coşkuyla söylerdi.
Bir de “çıkınında çökelek” parçası ona özeldi. Celo denince bir
de su savaşlarında bizi nasıl uğraştırdığı geliyor aklıma. Ranzalara
Metris usulü bir yapışırdı ki 15-20 kişi sökemezdik onu.
Gitmeden önce günlerce uğraşıp boncuklardan bayrağımızı
örmüştü Ali Rıza Komutana. Ali Rıza Komutan giderken göğsüne
koyup “şehit düşersem koynumda bulunacak” deyip göğsüne
yerleştirmişti o bayrağı. Büyük bir coşkuyla çıktılar Buca duvarlarından. Umudu büyütmeye gittiler ve birer birer hedefe
vardılar... Alnında yıldızlı beresiyle, elinde silahıyla en güzel
hayalini gerçekleştirdi Celo.

Kim Jong-il
16 Şubat 1941 yılında Kore'nin Pektu dağlarındaki gizli bir gerilla kampında doğdu.
Doğduğunda, halkı Japon emperyalizminin işgaline karşı savaşıyordu. Babası, Kore devriminin önderi Kim il Sung, annesi ise 1949'da
Kim Jong-il şehit düşen, ulusal kahraman Kim Jogn Suk'tur.
Kim Jong-il'un çocukluğu dağlarda, savaşın
tam ortasında geçer. 1957 yılında okulunun gençlik örgütlenmesinde
sorumluluk üstlenir. Yüksek okulu ülkesinin üniversitesinde okur.
1961 yılında Kore İşçi Partisi üyesi olur. 1972 yılında Merkez
Komite üyeliğine seçilir, 1973 yılında da Merkez Komite Genel
Sekreteri olur. 1980 yılında Politbüro üyeliğine seçilir. 19822009 yılları arasında üst halk meclisi milletvekilliği yapar.
Kim Jong-il 70'lerde-80'lerde artık partide tanınan, halkır
"sevgili yöneticim" dediği bir yöneticidir. 1990 yılında Devlet

Savunma Kurulu yardımcılığına seçilen Kim, 1991 yılında Kore
Halk Ordusu Başkomutanı ve 1993'de Kore Savunma Kurulu
Başkanı olur.
1989-1992 yılları asarında SSCB'nin ve Doğu Blokundaki
ülkelerin sosyalist sisteminin çökmesi sonucu Kore için "zorlu
yürüyüş" sürecinde babası Kim Il-Sung 1994 yılında hayatını
kaybetmesiyle Kore devriminin kaderi ve geleceği Kim Jongİl'in omuzlarına kalır. Kararlılıkla nihai zafere ulaşmak için
halkın örgütlenmesinde Songun ideolojisini geliştirir... Ordunun
sadece sosyalizmin kazanımlarını korumakla değil, sosyalist
ekonominin gelişiminde de emek vermekle görevli olduğunu
anlatır. 1997 yılında Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri seçilen
Kim Jong-il, görev başında hayatını kaybettiği 17 Aralık 2011
yılına kadar Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri,
Ulusal Savunma Kurulu başkanı, Kore İşçi Partisi genel sekreteri
ve Kore Halk Ordusu başkomutanıydı.

Bir yoldaşı Celalettin Ali Güler’i Anlatıyor:

“İğneyle kuyu kazan!”

Kıssadan Hisse

Özlü Söz
“Her kim etrafına korku salıyorsa,
kendisi de korkuyordur.”
Epicuros

Şiir
...
Saraylar saltanatlar çöker
Kan susar bir gün
Zulüm biter
Menekşeler de açılır üstümüzde
Leylaklar da güler
Bugünlerden geriye
Bir yarına gidenler kalır
Bir de yarınlar adına direnenler
Adnan Yücel

Ardından Sebastiân şiddet yolunu kendilerinin seçmediklerini, aksine buna zorlandıklarını açıkladı.
Hareket şiddete karşı, sadece halkın
toplu bertaraf edebileceği adaletsiz
bir düzenin uyguladığı bir şiddete
karşı savaşıyorlardı, amaçları rejimin yıkılması hakkında insanların
hayallere kapılmasına yol açmak
değildi. Eylemin neden Büyük
General evden ayrıldıktan sonra başlayacağını anlamaları için bunun
açıklığa kavuşması gerektiğini üzerine basa basa söyledi.
Bu eylem, savaşımlarının yeni
bir etabının sadece başlangıcıydı,
aylardır tecrit edilen ve acımasızca
avlanan dağlardaki companerolara
bir yardım biçimiydi. Son olarak şart
koşacakları talepleri söyledi: Tüm
politik tutuklular için özgürlük, tüm
radyo ve gazetelerde bir açıklama
yayını. Bu koşullar ültimatom şeklindeydi. "Ya özgürlük ya ölüm" sloganını güden bir eylemdi bu ve geriye dönüşü de yoktu. Ya galip çıkacaklar ya da hep birlikte öleceklerdi.
Sonra tok bir sesle devam etti: "Ya
özgürlük...


Adalete susayan kardeşlerinin zaferini görebiliyorum. Yoldaşlarını kurtuluşa götürecek, nefreti yenmeyi başaracaklar. Meşale yandı, artık onu
kimse söndüremeyecek. Trampetlerin
sesini kimse susturamayacak. Yarince'nin, eski ve yeni tüm savaşçıların
açtıkları yoldan insan yığınlarının
aşağı yürüdüklerini görüyorum.

(Nikaragua'da mimar bir kadının, halk düşmanı bir generali
cezalandırma eylemine katılmasını anlatan Portakal Ağacında
Oturan Kadın kitabından)

Atasözü
Danışan dağı aşmış,
danışmayanın yolu şaşmış.
Kimi meseleler vardır ki, insanın
onu tek başına halletmesi mümkün değildir. Bu durumda yapacağı tek şey,
bilmediği şeyler hakkında bilenlere
başvurmak ve onlardan bilgi almaktır.
Bu durumda, işleri kolaylaşacak, güçlükleri zorlanmadan yenecektir. Aksine hareket etmek, bilene sorup danışmaktan kaçmak, işleri zorlaştıracak, insanı çıkmazın içine itecektir.

Ö ğretmenimiz
20 Ekim 2000 - 22 Ocak 2007
Büyük Direniş:
TAM YEDİ YIL AÇ KALDIK!
7 YIL,
79 ay,
316 hafta,
2280 gün,
25 mevsim
Abdi İpekçi Direnişi:
16 Eylül 2003 - 27 Ocak 2007
3 yıl,
40 ay,
160 hafta,
1230 gün,
13 mevsim

19 ARALIK’TA TUTSAKLARI,
SOMA’DA İŞÇİLERİ DİRİ DİRİ YAKAN,
ERMENEK’TE SUDA BOĞAN DEVLETTİR!

Katliamların Hesabını Soracağız!

info@yuruyus.com

Unutmak İhanettir!

www.yuruyus.com

14 Yıl Oldu, 19 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nın Katilleri Yargılanmadı!

