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FOSEM 10 Aralık çarşamba günü itibariyle Soma Fotoğraf Sergisi’ni
Okmeydanı Nişangah Durağı’nda sergilemeye başladı. Saat 9.00-10.30 arası açık
kalan sergi durakta otobüs bekleyen halkımızın ilgisini çekerken aynı zamanda
halkımız sergi hakkında bize önerilerde de bulunuyor. Sergi Okmeydanı’nda 14
Aralık pazar gününe kadar açık kaldı. Sergi pazar günü Okmeydanı Metrobüs
durağına giden köprüde saat 13.00-14.30 arası açılacak.

OTOBÜS DURAĞINDA RESİM SERGİSİ: 
FOSEM, AKP’nin Maden Katliamı’nı 
Resim Sergisiyle Halka Teşhir Etti!



İİ ç i n d e k i l e r
37 Sanatçıyız Biz:

Tiyatronun onuru tarihe ve
geleceğe sahip çıkmayı
gerektirir!

38 Sınıf Kini: Bu nasıl bir dünya?

39 Tayyip Erdoğan

gölge bakanlarla yönetecek!

40 Devrimci İşçi Hareketi:
İşçiler çözümsüz değildir!

43 Söylediğimiz türkülerde senin

de sesin olmalı!

46 Halkın örgütlü gücünü
büyütüyoruz!

48 Daha fazla emek, cüret ve
fedakarlıkla umudun sesini her
alana ulaştıralım!

51 Kamu Emekçileri Cephesi:
Öğretmenler öğrencilerine
direnmenin meşruluğunu
öğretmelidir!     

53 Avrupa’da Yürüyüş:
Emperyalizm halkların
kurtarıcısı olamaz!

55 Avrupa’daki Biz:
Anadilimize sahip çıkalım!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz...

4 Savaşı halklaştırmak,
halkı savaştırmak hedefiyle
iktidar iddiamızı büyüterek
milyonları örgütleyeceğiz!

6 Şeb-i Arus etkinliğinde

Berkin için pankart açanlar
neden susturuldu?

8 İşkencelerle katliamlarla halkları

teslim alamadınız,
alamayacaksınız!

12 Ak Saray nelere bedel?

13 TOMA ihalesinden sonra sıra

akrep satın alımında

14 Gençlik Federasyonu’ndan:

Gençliği örgütleyecek
geleceği kuracağız -2-

16 Liseliyiz Biz:

Demokratik liseler için
bağımsız Türkiye istiyoruz! -2-

18 Ülkemizde Gençlik:

Gençlik Cephesi’ne
omuz verelim!

22 Umudun adı ve şehitlerin

hesabını sorma kararlılığı
duvarlara nakşedildi!

23 19 Aralık sorulacak

hesabımızdır!
Sorulmadık hesabımız

kalmayacak!

26 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Abdi İpekçi Parkı Direnişi,

Elin Altı

27 Hayatın Öğrettikleri:
Hayatına yön vermek

28 Özgür Tutsaklardan:
Sloganlarımızdan korkuyorlar!

29 Devrimci Okul:
Yüreğimizi bilinçle donatalım

32  Halk Düşmanı AKP:
AKP’nin sarayları, saltanatı,

bizim açlık nedenimiz!

33 Bu Halk Bu Vatan Bizim:
Halk ve vatan sevgisi
özgürlük demektir!

34 AKP’nin “paralel yapı

operasyonu”nda hedef
tüm halkın sindirilmesidir!

35 Halkın Hukuk Bürosu:
Hrant’ın katili devlettir,
AKP’dir!

36 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Dersim’de herkes siyaset
yapmakta özgür mü?

MİLYONLARI
ÖRGÜTLEYECEĞİZ!
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Devrimci bir örgütün bütün poli-
tika ve taktikleri devrimi gerçekleş-
tirmeye programlanmıştır. Devrimin
ustaları; yönetenler yönetemediğinde,
yönetilenler böyle yönetilmek iste-
mediği yerde devrimin objektif ko-
şulları vardır. Mesele subjektif ko-
şullarda yani örgüt ve kadrolardadır.
Doğru politikaları halka taşıyacak,
kitleleri mücadeleye sevk edip
savaştıracak olan, devrime
adanmış, iktidarı almaya
kilitlenmiş kadrolardır.

Sözlük anlamıyla ikti-
dar: 1- Bir işi yapabilme
gücü, erk, kudret. 2- Bir
işi başarabilme yetki ve
yeteneği. 3- Devlet yö-
netimini elinde bulun-
durma ve devlet gücünü
kullanma yetkisi; bu yetkiyi
elinde bulunduran kişi ve ku-
ruluşlar.

Faşizmle yönetilen, milyonlarca
insanın açlık sınırının altında yaşadığı,
halkın yaşam hakkının dahi elinden
alındığı bir ülkede; halk sömürül-
meye, aşağılanmaya ve türlü sebep-
lerle her gün ölmeye mahkum edil-
miştir. Burjuvazinin iktidarına son
verip, halkın iktidarını kurmadan bu
tablo değişmeyecektir.

Açlığa ancak açlar, yoksulluğa
ancak yoksullar son verebilir. Her
şeyi yaratan, üreten halksa yöneten
de halk olmalıdır. İktidar iddiasına
sahip her Cepheli böyle düşünür. Biz
eskiyen, yozlaşan ve çürüyen kapi-
talizme vuruyor; yeniyi, insanın insan
tarafından sömürülmesine son verecek
olan sosyalizmi istiyoruz. İstemekle

kalmıyor, onun için savaşıyoruz.

İktidar iddiası taşıyan bir Cepheli; 

Baktığı her şeyde devrimi görür.
Karşılaştığı her sorunda biz nasıl
çözmeliyiz diye düşünüp, alternatifler
üretir. Halk için, Cephe için, devrim
için ne yararı var, ne zararı var diye
düşünür. 

Hayatı politikleştirir. 

Nedir politik olmak? Sorunları
örgütün ve devrimin lehine çözmek-
tir.

İktidar iddiası, bir siyasal projeye
sahip olmaktır; ancak yetmez. Stra-
tejik hedefe yürümede sınıfsal bir
inanca ve cesarete, bu iddiayı hayatın
içine taşıyacak bir siyasal iradeye
sahip olmaktır.

İktidar iddiası, 20 hapishaneye
katliam saldırısı yapan 28 devrimciyi

kimyasal silahlarla, 17'si çocuk 34
köylüyü savaş uçaklarıyla, 307 işçiyi
maden ocaklarında katledenlerden,
432 çocuğu yetim bırakanlardan
hesap sormaktır.

İktidar iddiası, ulusal onurumuz
ve özgürlüğümüz için; bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm mücadelesini
büyütmek için öncelikle silahlı mü-

cadeleyi büyütmektir. 

İktidar iddiası, halkın ada-
letini uygulamak, mücadele-
nin önündeki engelleri orta-
dan kaldırmaktır.

İktidar iddiası, emperya-
lizm ve oligarşiyle uzlaşma-
mak, gelişmeyi istemek, al-
ternatif yaratmak, güncel po-
litika üretmektir.

İktidar iddiası, her yerde
meclisleri, her alanda milisleri
örgütlemektir.

Kitleleri dönüştürme id-
diası olmayanın devrim id-
diasının altı boştur. Mahal-
lelerdeki ev kadınlarını, iş-
sizleri, esnafları, çocukları,

gençlerimizi eğiteceğiz. Olmayan
yerlerde halk okullarımızı kuracak,
olan yerlerde yaygınlaştıracağız. 

İktidar iddiası, kendimizin ve hal-
kın eğitimini süreklileştirmektir.

Kitle çalışmasını yaygınlaştırmak,
milyonları örgütleme hedefiyle ça-
lışmaktır. Bunun için neler gereki-
yorsa onu yapmak, sokak sokak, ev
ev, kişi kişi emek vermektir.

İktidar iddiası, halkı devrimci-
leştirerek düzeni değiştirme iddiasıdır.
Devrimci bu iddiayı taşıyan, komiteler

Savaşı Halklaştırmak, Halkı Savaştırmak Hedefiyle

İktidar İddiamızı 
Büyüterek 

Milyonları Örgütleyeceğiz!
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ve meclisler kurandır. 

Kitle çalışması, iktidar iddiasının
kendini göstereceği yerdir. Mahal-
lemizde, sokağımızda, okulumuzda,
işyerimizde, evimizde, hiç ara ver-
meksizin kitle çalışması yapmalı,
herkesi örgütlemeliyiz.

Türkiye devrim tarihinde iktidar
perspektifine sahip olmanın, uzlaşmaz
ve devrimci şiddete dayalı mücadele
anlayışının ilk tohumu Dev-Genç'tir.
İktidar iddiamız, ülkemiz gençliğini,
Dev-Genç saflarında örgütleme ça-
bamızda somutlanır.

İktidar perspektifi, ekonomik de-
mokratik mücadelenin, siyasal mü-
cadele perspektifiyle yürütülmesidir.
İşçilerden memurlara, şehit ve tutsak
ailelerinden gençliğe, avukatlardan
sanatçılara, emeklilerden mimar-mü-
hendislere, mahallelerden Kürdistan'a,
legalden illegale kadar; her alan ve
birimde ekonomik, demokratik mü-
cadeleyi iktidar perspektifiyle büyü-
tüyoruz. Bir alandaki kitle çalışması,
devrim iddiasının o birimdeki yan-

sımasıdır. Yaptığımız işlerde çok
daha iradi olmalıyız. İradi olmak;
cüretle karar alıp, emekle uygula-
maktır.

Sonuç olarak; iktidar iddasına
sahip olan her Cepheli'nin yapması
gereken:

1- Stratejik düşünmektir. Temel
olanla tali olanı, taktik olanla stratejik
olanı ayırt edebilmek, silahlı müca-
deleyi büyütmektir. Günlük işlerin
içinde boğulmadan, yarın ne yapa-
cağımızı bilerek hareket edecek,
halka devrimi bugünden göstereceğiz.
Yaptığımız her işte devrimi görme-
liyiz. Attığımız her adımı, devrime
atılan bir adım olduğunun bilinciyle
atmalıyız. 

2- Bulunduğumuz yerde örgütü
güçlendirmektir. Kadro çıkaracak,
alternatiflerimizi yetiştirecek, komi-
teler kuracak, eğitim grupları oluş-
turacak, istikrarlı bir şekilde eleşti-
ri-özeleştiri mekanizmasını işletece-
ğiz.

3- Programlı olmak, alınan ka-

rarları hayata geçirmektir. Ama, fa-
kat, ancak demeden emek verecek,
alan özgülünde gerçekçi, kısa ve
uzun vadeli hedefler belirleyeceğiz.

4- Sonuç almaktır. Yaptığımız her
işi denetleyecek, 5N 1K sorularına
cevap bularak olumlu ve olumsuz
yanlarıyla değerlendirip dersler çı-
karacağız. Deneyimle ustalaşacağız.

5- Öngörülü olmak, atacağımız
ikinci adımı önceden planlamak, düş-
manı etkisiz kılmanın yol ve yön-
temlerini bulmaktır. Buna göre kitle
ilişkilerimizi, kadrolarımızı, alandaki
siyasal durumumuzu, pratik işleri-
mizin niteliğini ve niceliğini hep ile-
riye taşıyacağız.

6- En iyi savunmanın saldırı ol-
duğunu bilmektir. Sadece düşman
saldırısını savuşturmayacak, düşma-
nın her saldırısına ve saflarımıza
ideolojik sızmalarına karşı cepheden
savaş açacağız. Her geçen gün bü-
yüyen bir halk hareketi yaratacak,
siyasal ve askeri olarak güç haline
getireceğiz.

Antalya Halk Cephesi 13 Aralık’ta Kışlahan Meyda-
nı’nda Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için
eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada “Berkin vurulalı
550 güne yaklaşıyor. Değil 550 gün, kuşlar uçmayı,
balıklar yüzmeyi dahi unutsa biz Berkin için adalet mü-
cadelemizden bir adım geri atmayacağız. 14 yaşında
vurduğunuz, 15 yaşında 16 kiloyla katlettiğiniz çocuk-
larımızın hesabını er ya da geç soracağız” denildi. Eyleme
21 kişi katıldı.

14 Aralık'ta Halk Cepheliler Zonguldak’ta eylemdeydi.
Madenci Anıtı önünde yapılan eylemde “Berkin Elvan
ve Gezi Şehitleri için katil polislere ödül denebilecek
komik cezalar verilmektedir. Ancak halkın da bir adaleti
var” denildi. 7 kişinin katıldığı eylem Berkin için adalet
isteyen sloganlarla sona erdi.

Berkin Elvan İçin 
Adalet Talebimiz
Sürüyor

Adana'da İnönü Par-
kı'nda 14 Aralık'ta “Berkin
Elvan İçin Adalet İstiyo-
ruz” eylemi yapıldı. Ey-
lemde yapılan açıklamada:
Berkin'in katillerinin bi-
lindiği halde yargılanma-
dığı, baskıların ekmek, adalet ve özgürlük isteyen halkı
durduramayacağı ve yeni Berkinler, Hasan Feritler, Ali
İsmailler’in zulmün karşısına dikileceği vurgulandı.

5550 Gün Oldu
Berkin İçin Adalet İstiyoruz!
Adalet İstemeye Devam Edeceğiz,

Adalet Yoksa Biz Sağlayacağız! 

Berkin’in Katillerinden 
Hesap Soracağız!

Antalya

Zonguldak
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Uğur Kaymaz 12 yaşında 13 kurşunla
katledildi... Fatih Tekin (3), Abdullah

Duran (9), Enes Ata (8), Mahsum
Mızrak (17), Emrah Fidan (17), İsmail
Erkek (8) Tayyip Erdoğan’ın talimatıy-
la askerler ve polisler tarafından katle-
dildi. Ceylan Önkol 2009 yılında askeri
karargahtan atılan havan mermisi ile

kuzu otlatırken katledildi!

14 yaşındaki Berkin Elvan ve
Haziran Ayaklanması’nda

katledilen 7 kişi için “talimatı
ben verdim” diyen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan bebek katilidir!

ŞEB-İ ARUS ETKİNLİĞİNDEŞEB-İ ARUS ETKİNLİĞİNDE
BERKİN İÇİN PANKARTBERKİN İÇİN PANKART

AÇANLAR NEDEN SUSTURULDU?AÇANLAR NEDEN SUSTURULDU?
İki devrimci, bir pankart...

AKP'nin tüm riyakarlığını, sah-
tekarlığını, yalanlarını, öyle süslü
laflarını, böbürlenmelerini, efe-
lenmelerinin altında yatan kor-
kularını ortaya çıkarıverdi... 

İki devrimci, bir pankart ve
iki kişinin koca salonu kaplayan
sloganları... 

"Berkin Elvan'n Katili Tayyip
Erdoğan..."

Nevri dönüyor birden katil Er-
doğan'ın... 

Yine mi Berkin?.. 
Evet, yine Berkin... Burada

da buldu seni... 
Katliam emrini verdiğin 14

yaşındaki çocuklarımız yakanı bı-
rakmayacak. Nereye gitsen kar-
şında Berkinler’i bulacaksın... 

Kimi zaman bir pankartla çı-
kacak karşına, kimi zaman bir
duvar yazısı, kimi zaman elinden
sapanıyla dikilecek karşına Berkin
Elvanlar...

Yavuz Bingöl gibi ruhunu,
onurunu satmış devşirme sanat-
çılar, katliamcı yüzüne maske ola-
mayacak... Katliamlarının üstünü
örtmeye yetmeyecek... 

14 Aralık Pazar günü Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen Mevlana'nın Vuslat
Gecesi adı altında yapılan "3.
Şeb-i Arus" İstanbul etkinliğinde
yalanların, riyakarlığın, sahtekar-
lığın ortasına iki devrimcinin
açtığı pankart bomba gibi düşü-
verdi...

Daha ilk slogan ağızlarından
çıkar çıkmaz leş kargaları gibi
atladılar iki devrimcinin üstüne.. 

Ne yapıp edip susturulmalıydı
iki devrimci... 

Çünkü ağızlarından çıkan o
slogan; yalanların, riyakarlığın,
sahtekarlığın karşısında tank kadar
güçlüydü... Ezip geçiyordu
AKP’nin riyakarlığını... Tayyip’in
efelenmelesine, böbürlenmesine
izin vermiyordu... Yüzündeki mas-
keyi yırtıp atıyordu... Onun için
hemen susturulmalıydı iki dev-
rimci... Onlarca leş kargasının eli
uzandı slogan atan  devrimcilerin
ağzını kapatmak için. Karga tu-
lumba alıp dışarıya atmak istedi-
ler... 

Ancak boşunaydı artık leş kar-
galarının saldırısı, o pankart açıl-
mış, sloganlar haykırılmıştı: BER-
KİN ELVAN’IN KATİLİ TAYYİP
ERDOĞAN...

İki devrimcinin ağzını kapa-
tarak, karga tulumba gözaltına
alarak gerçeklerin üstünü örte-
mezsiniz Tayyip Erdoğan. 

BERKİN ELVAN katledilen
çocukların sembolü olmuştur. Tay-
yip Erdoğan’ın bizzat verdiği ta-
limatlarla onlarca çocuk katledil-
miştir. 

28 Mart 2006 yılında katledilen
PKK gerillalarının cenaze töre-
ninde bizzat Başbakan Tayyip Er-
doğan’ın “kadın da olsa çocuk
da olsa gereği yapılacaktır” ta-
limatı üzerine polis  ve askerler
tarafından katledilen 14 kişiden
6’sı 3 ila 17 yaşındaki çocuklardı... 

Tayyip Erdoğan Mevlana’nın
hoşgörüsünden bahsediyor: Ne
hoşgörüsü? Tayyip Erdoğan bebek
katilidir!

Katliamcı devletin mirasını en
iyi sürdüren başbakan ve cum-
hurbaşkanıdır. 

Katliamlarının yanına kar ka-
lacağını sanıyorsa aldanıyor Tay-
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yip Erdoğan. 
Berkin Elvan katliam emrini ver-

diğin bütün çocuklar için adalet  mü-
cadelesi olmuştur.  

Nereye gidersen git Berkin El-
van’dan kaçamayacaksın Tayyip Er-
doğan... Katliam emrini verdiğin bü-
tün çocuklar için yakana yapışacak
Berkinler... 

***

Oligarşi İçi Çatışma
Sürüyor! 14 Aralık
Operasyonu Sadece
Fethullahçıları Değil,
Halkı Sindirmeyi
Hedeflemektedir! 

Fethullahçılarla AKP arasındaki
iktidar savaşı kıyasıya sürüyor. Geçen
yıl 17 Aralık’ta Fethullahçılar AKP’yi
yolsuzlukları üzerinden yargı ve po-
listeki gücünü kullanarak iktidardan
indirmeye çalıştı ancak başaramadı.
Bir yıl boyunca AKP devlet içindeki
Fethullahçı kadroları temizledi. Özel-
likle yargı ve polisteki Fethullaçıları
temizleyip kendi kadrolarını yerleş-
tirdikten sonra faşist iktidarını meş-
rulaştıracak yasal düzenlemelerini
de yaptı. 

Tayyip Erdoğan’ın aylardır mey-
danlarda “inlerine gireceğiz” diye
savurduğu tehditler geçtiğimiz hafta
tehdit olmaktan çıkıp fiili saldırıya
dönüştü. Önce 1000’in üzerinde Fet-
hullahçı’nın gözaltına alınacağı ha-
berleri internetten yayıldı. Arkasından
14 Aralık’ta 13 ilde Fethullahçılar’ın
Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV
basılarak  gözaltı kararı çıkartılan
32 kişi için operasyonlar yapıldı. 

Fethullahçılar “demokrasiye, ba-
sın özgürlüğüne darbe” diye kendi-
lerini savunuyorlar ve basın özgür-
lüğünü, demokrasiyi savunanların
kendilerine destek vermelerini isti-
yorlar. 

Öncelikle belirtelim; demokrasi,
basın özgürlüğü mü var ki, bu sal-
dırılar “demokrasiye, basın özgür-
lüğüne” saldırı olsun?

Birincisi; AKP iktidara geldiği
2002 yılından 2012 yılına kadar Fet-
hullahçılar iktidarın koalisyon ortağı
gibi halka yönelik her türlü zulümden,

faşist terörden birinci dereceden so-
rumlu olmuştur. Yargıdan, polise,
eğitimden sağlığa kadar devletin en
önemli karar mekanizmalarında Fet-
hullahçı kadrolar yer almıştır. 

Ne basın özgürlüğü? 10 yıllar
boyunca Fethullahçıların yayın or-
ganları halka ve devrimcilere karşı
kontra yayın yapmış psikolojik savaş
aracı olarak kullanılmıştır. AKP ile
birlikte yönetirken yüzlerce gazeteci
tehdit edilmiş, işten çıkartılmış, ga-
zete dergi büroları basılmış, kom-
plolar kurulmuştur. Devrimcilere yö-
nelik düşmanlıkları ise bütün tarihleri
boyunca hiç bitmemiştir. 

AKP ile iktidar kavgasında ipler
tamamen kopma noktasına gelene
kadar Fethullahçılar halka ve dev-
rimcilere karşı uygulanan her saldı-
rıdan, komplolordan terörden, kat-
liamlardan en az AKP kadar sorum-
ludur. 

Fethullahçılar, AKP iktidarı ile
ekonomik ve siyasi olarak alabildi-
ğince güçlenmiş, faşist diktatörlüğü
oluşturan, demokrasinin de, özgür-
lüklerin de düşmanı oligarşik güç-
lerden birisidir. 

Fethullahçıların demokrasiden,
özgürlüklerden bahsetmesi ideolojik
olarak güçsüz olan tüm İslamcılar
gibi RİYAKARLIKTIR! 

Halk düşmanları demokrasiden
de, özgürlüklerden de bahsedemez. 

İkincisi; gözaltına alınan Fet-
hullahçılar “demokrasi mücadelesine
devam edeceğiz” diyorlar... Bu da
tam bir iki yüzlülüktür, riyakarlıktır.
Fethullahçılar’ın tarihlerinde demok-
rasi mücadelesi verdikleri yoktur.
Tarihleri boyunca iktidara hangi parti
gelirse gelsin ona uşaklık yaparak
ondan beslenmişlerdir... 

Üçüncüsü; Fethullahçılarla AKP
arasında demokrasi mücadelesi değil
iktidar kavgası sürmektedir. 

AKP her türlü iktidar olanaklarını
kullanmakla birlikte siyasal olarak
çok güçsüzdür. İktidarını ayakta tu-
tabilmek için terörden başka politikası
yoktur. En küçük bir muhalefete ta-
hammülsüzlüğünün nedeni “Erdo-
ğan’ın diktatör kişiliği”nden kaynaklı
değil, güçsüzlüğünden kaynaklıdır. 

Onun içindir ki AKP, devletin

tüm kurumlarını tepeden tırnağa hal-
ka karşı savaşa göre donatmıştır. 

Dördüncüsü; 14 Aralık operas-
yonu AKP-Fethullahçılar arasında
2012’den beri süren iktidar savaşının
bir parçasıdır. Ancak tek hedefi Fet-
hullahçıları tasfiye etmek değildir.
AKP, Fethullahçılar üzerinden başta
halkı, devrimcileri ve düzeniçi tüm
güçleri de sindirmek istiyor. 

Düzeniçi Hiçbir Güç
AKP Faşizmine Karşı
Direnemez!
Halkımız! AKP Faşizmine
Karşı Sadece Devrimciler
Direnir!
AKP Faşizmine Karşı
Cephe Saflarında
Birleşelim, Direnelim,
Kazanalım!

AKP faşizmi de göstermektedir
ki, faşizm kendinden başka herkese
düşmandır. Ancak buna rağmen tarih
kanıtlamıştır ki, faşizme karşı sadece
devrimciler direnmiş, savaşmış ve
faşizmi yenmenin onuruna sahip ol-
muştur. 

Bugün oportünizm, reformizm,
Kürt milliyetçileri, Alevi örgütlen-
meleri, meslek örgütleri ve CHP
gibi düzen içi muhalefe, hatta MHP
gibi tescilli faşist bir parti bile AKP
faşizminin saldırılarına maruz kal-
maktadır. Ancak hiçbirisi AKP fa-
şizmine karşı direnmiyor, hepsinin
de tüm politikaları AKP’yi uzlaşıla-
bilir bir çizgiye çekmektir. 

AKP’nin faşist terörüne karşı di-
renen sadece biz varız. Sadece Cephe,
AKP’nin halka karşı açtığı savaşa
“savaş kabulümüzdür” diyor. Sadece
Cephe halkı AKP faşizmine karşı
savaşa çağırıyor. Çünkü Cephe, faşist
düzenle uzlaşmak için değil yıkmak
için savaşıyor. Çünkü Cephe halkın
iktidarı için savaşıyor. 

Faşizmi yıkıp, halkın iktidarını
kurmak için Cephe saflarında Bir-
leşelim, Savaşalım, Kazanalım!

21 Aralık
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Amerikan Senatosu tarafından
CIA’nın uyguladığı işkencelere
dair bir rapor yayınlandı… 6 bin
200 sayfalık raporun sadece 528
sayfası açıklanmış olmasına rağ-
men ABD’nin halklara karşı işle-
diği suçlar Amerikan burjuva ba-
sınında dahi “tiksindirici yön-
temler” olarak yer alıyor… 

ABD’nin dünya halklarına karşı
suçları ne ilktir ne son olacaktır.
Aradan yıllar geçtikten sonra bu
şekilde suçların ortaya konulmasına
ilişkin farklı açıklamalar yapılıyor. 

Kimi doğrudan veya dolaylı
olarak yaşanan işkenceleri savu-
nurken kimileri ise bunun çok
kötü olduğu yönünde açıklama
yapıyor. 

ABD yönetimi ise ülkelerinin
ne kadar demokratik olduğu sa-
vunması üzerinden işkencelerin
üzerini örtme çabası içine girmiş-
tir… 

Fakat raporun en çarpıcı yönü
ise tüm işkencelerine ve iğrenç
yöntemlerine rağmen halkları tes-
lim alamadıkları, işkencenin de,
halkları boyun eğdirme aracı olarak
bir işe yaramadığı gerçeğini ortaya
koymasıdır. 

CIA’in İşkencelerine 
Dair İtiraflar 

Öncelikle şunu belirtmek ge-
rekir ki, tüm emperyalist, halk düş-
manı güçlerin demagojideki usta-
lığının bir örneği bu konuda da
yaşanıyor. En aşağılık yöntemlerin
uygulandığı işkencenin adını CIA
“Zorlayıcı (ya da güçlendirilmiş)
sorgulama teknikleri” olarak ko-
yuyor… Güçlendirilen bu sorgu
tekniklerinin ne olduğu ve nasıl
güçlendirildiğini Ebu Gureyb Ha-

pishanesi’nde yaşananları yansıtan
fotoğraf karelerinde görmüştük.
Ama bu teknikler çok daha vahşi
biçimleriyle dünyanın dört bir ya-
nında uygulanıyor. CIA eğitim oda-
larından çıkan ve dünyadaki tüm
işbirlikçilerine öğretilen bu sorgu
teknikleri ile dünyanın dört bir ya-
nında insanlar katlediliyor, sakat
bırakılıyorlar. Emperyalizme karşı,
halktan yana olan herkes CIA’nın
doğrudan veya eğittiği işkenceciler
tarafından sistematik olarak bu tür
işkencelere tabi tutuluyorlar. 

CIA’nın işkence teknikleri ara-
sında neler yok ki? Psikolojik iş-
kence yöntemlerinden, en aşağılık
cinsel işkence yöntemlerine kadar,
ölüme yol açan tekniklerine kadar
her tür teknik, yöntem uygulanıyor. 

Ve bu işkence yöntemleri ve
uygulamaları o kadar doğal ve sı-
radan hale gelmiş ki buna çok bü-
yük yatırımlar yapıyorlar. Bu ko-
nuda iki psikologla anlaşma yapıp
81 milyon doların üzerinde bir
para veriyorlar. Bu psikologlardan
James E. Mitchell yaptıklarını
savunacak kadar insanlık düşmanı
bir karakterde. ABD’nin insansız
hava araçlarıyla yaptığı katliam-
larına gönderme yaparak “Sert
tekniklerle de olsa şüphelileri ha-
yattayken sorgulamak, onları, ai-
lelerini ve komşularını öldürmek-
ten daha insanca” diyor… Ve
uykusuz bırakma, waterboar-
ding denilen suyla boğma gibi
işkence yöntemlerini de açıkça
savunuyor. 

Bu işkence yöntemlerini açık-
layan kurum ABD Senatosu İs-
tihbarat Komitesi… Senatonun
demokrat kanadı, yani Obama’nın
partisi bunu açıklıyor… Obama

İİNSANLIK ONURU 
İŞKENCEYİ YENECEK
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iktidara geldikten iki yıl sonra bu
sorgulama yöntemlerine son verdiğini
açıklayarak prim toplamaya çalışıyor. 

ABD Başkanı Obama; “CIA’nın
faaliyetleri verimsiz ve değerlerimize
aykırı olageldi. Bu nedenle baş-
kanlık yetkimi, bu yöntemlere bir
daha asla başvurmamamız için kul-
lanmaya devam edeceğim” diyor…
Ve bununla da demokrat bir görünüm
sergilemeye çalışıyor. Sanki onun
döneminde Suriye halkının başına
bombalar yağdırılmamış, sanki onun
döneminde CIA beslemesi IŞİD ve
diğer işbirlikçi çeteler Irak ve Suri-
ye’de halka karşı her türlü aşağılık
yöntemleri uygulamamış ve katli-
amlar gerçekleştirmemiş… 

Sanki Libya lideri Muammer
Kaddafi’yi işkence ile katlettiren
kendileri değil... 

ABD’de hiçbir başkan, Demokrat
ya da Cumhuriyetçi kendi başına
politika üretemez ve hayata geçire-
mez. Bu Amerikan “Demokrasisi”nin
gerçeğidir. Sözde ne kadar farklı
şeyler söyleseler de gerçekte birbirini
devam ettiren politikaları uygula-
makla yükümlüdürler. Son açıklanan
rapora konu olan işkence teknikleri
konusunda CIA yetkilileri zaten
bu yöntemlerden artık vazgeçtik-
lerini açıklıyorlar. 

CIA yöneticisi John Brennan 11
Eylül 2001’den altı gün sonra bu
işkence programının dönemin baş-
kanı Bush tarafından onaylandığını,
2007 yılında ise kurum tarafından
programın sonlandırıldığını açık-
lıyor. 

Barack Obama’nın 2009 yılında
göreve gelmesinden sonra başkanlık
emriyle yasakladığını söylüyor. Yani
zaten CIA’nın bu yöntemlerden vaz-
geçmelerinden iki yıl sonra Obama
bunu yasaklıyor. Ve daha sonra da
kurulan bir Senato komisyonunun
yaptığı araştırmalar sonucu yapılan
işkenceler bugün ortaya dökülüyor. 

Ortaya dökülen işkencelerin ilk
değil son da olmadığını, olmayaca-
ğını söylemek için kahin olmaya
gerek yok. Ki Amerikan basını dahi
bu kaçıncı dercesine açıklıyorlar
CIA’nın yaptıklarını. Evet, CIA Ame-
rika’nın gerçek yüzüdür. Tüm ABD

yönetimleri CIA eliyle işlerini ya-
parlar ve CIA teknikleriyle kendi
varlıklarını sürdürürler. 

CIA’nın asıl ağırlığı ise sadece
ülke içinde değil tüm dünyaya bu
tekniklerini, işkencelerini yaymasıyla
ortaya konulmak durumundadır. Ülke
içinde sadece son birkaç ay içinde
yaşanan, siyahi gençlerin katledilmesi
ve bunun Amerikan yargısı tarafından
aklanması gibi ırkçı yöntemleri CIA
eliyle ülke içinde ve dünyada yayan
bir ABD emperyalist yönetimi söz
konusudur. Bu ABD’nin tüm ku-
rumlarıyla çürümüş olması gerçe-
ğidir… 

Bu nedenle başkanların ne söy-
lediği çok da önemli değildir. Zira
mevcut başkan asla bunlara izin ver-
meyeceğim derken eski başkan kendi
imzasını taşıması nedeniyle CIA sor-
gu tekniklerini açıkça savunmaktadır.
Eski Başkan Bush CIA için onlar
“vatansever” derken yardımcısı
Cheney ise “onlara madalya ve-
rilmesi” gerektiğini söylüyor. Ne-
den? Çünkü onlar bir çok saldırıyı
engellediler, Amerika’yı korudular
diyor. 

Hem Obama ve hem de Bush
tarafı yalan söylüyorlar!

Evet, Bush ve takımı 11 Eylül
eylemleri sonrasında bu tür teknikleri
uygulama yasalarını çıkarırlarken,
bunlar eliyle kendi emperyalist yö-
netimlerini sağlama almayı hesap-
lıyorlardı. Bu sayede hem halkın
öfkesi karşısında kendilerini daha
güvende hissedebileceklerdi ve hem
de dünyaya korku salarak egemen-
liklerini yaygınlaştıracaklardı. 

Ancak “evdeki hesap çarşıya uy-
madı.” Uygulanan yöntemlerden so-
nuç alamadılar ve bunlar eliyle ken-
dilerini daha güvende hissedebile-
cekleri bir dünya yaratamadılar. Bu-
gün Bush takımı sonuç verdi dese
de ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı
(CIA) Direktörü John Brennan öyle
olmadığını şu sözlerle açığa vuruyor: 

“Şunu açıklamama izin verin;
şüphelilerden, güçlendirilmiş sor-
gulama tekniklerinin mi faydalı
bilgi elde etmemizi sağladığını henüz
sonuçlandırmadık. Güçlendirilmiş
sorgulama tekniklerinin kullanımı

Raporda Geçen
İşkence

Yöntemleri 
Basına yansıdığı kadarıyla aşağı-

daki teknikler uygulanıyor. Ancak ger-
çekte bu tekniklerin çok daha ağırlarının
olduğunu ve daha yaygın olarak kul-
landıklarını sadece ülkemizdeki tek-
nikleri boyutuyla bile biliyoruz… 

“Akli dengesi yerinde olmayan ve
masum olduğu bilinen bir tutukluya
işkence yapıldı. Acı çekerken ağladığı
görülen videosu ailesine baskı yapılmak
için kullanıldı. 

En az bir tutukluya süpürge sapıyla
tecavüz tehdidinde bulunuldu. 

Birçok vakada saldırgan sorgu tek-
niklerine başvuruldu. Tutuklulardan
bazıları 180 saat uykudan mahrum
bırakıldı. 

Bazılarına saatlerce elleri başlarının
üzerinden zincirlenmiş şekilde, acı ve-
rici pozisyonlarda bekletildi. 

Kafalarına kukuleta geçirilen bazı
tutuklular çıplak halde koridorlarda
sürüklendi, kırbaçlanıp dövüldü. 

Bazı tutukluların dışkılarını atma-
larına izin verilmedi. Bu esirler dış-
kılarıyla birlikte aynı alanda yaşa-
maya zorlandılar. 

Bir tutuklu; idam sehpasına ko-
yarak infazla tehdit edildi. 

2000 yılında USS Cole gemisine
bombalı saldırı düzenlemekle itham
edilen Abdurrahman el Nasiri’ye, mat-
kapla işkence yapıldı. 

Bir CIA ajanı, tutukluya Rus Ruleti
oynatarak bilgi almaya çalıştı. 

Tutukluları aşağılamak için, acı
verici ve gereksiz bir yöntem olan
‘Rektal beslenme’ye başvuruldu. 

Bir tutuklu, betona zincirlendiği
için ısı kaybından yaşamını yitirdi. 

El Kaide zanlısı Ebu Zübeyde, wa-
terboardinge uzun süre maruz kalınca
tamamen tepkisizleşti. Ağzından kö-
pükler çıkmaya başladı. Ebu Zübeyde
ayrıca 266 saat tabut şeklindeki bir
kutuda bekletildi. 

11 Eylül saldırılarını organize et-
tiğini söyleyen Halid Şeyh Muham-
med’e, 183 kez waterboarding yönte-
miyle işkence edildi. 

Bazı tutuklular ölümle tehdit edi-
lirken, bazılarına işbirliğine yanaşma-
maları durumunda, annelerine tecavüz
edileceği söylendi.” 
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ile tutuklulardan sağlanan ya-
rarlı bilgiler arasındaki se-
bep-sonuç ilişkisi, benim açım-
dan bilinemez”. 

Bilinmeyecek bir şey yok,
bundan sonuç alsalardı bal-
landıra ballandıra anlatacakları
açıktır. Yıllar geçmiş üzerinden
ve hala daha sonucu bilmemesi
mümkün değil. Bu cevap bunların
hiçbir işe yaramadığını ortaya koy-
maya yetmektedir. 

Kuşkusuz sadece bu da değil,
2001 yılında alınan ve uygulanan bu
karar aslında ilk o zaman ortaya çık-
mış bir karar değildir. Sadece yasal
dayanağa kavuşmuştur. Yoksa CIA
teknikleri ve katliamları çok daha
eskilere dayanır. Fakat yasal bir da-
yanağa kavuşturulup yaygın bir şe-
kilde uygulanmasına rağmen hiçbir
sonuç alamamışlardır. Bunu halk-
ların dünyanın dört bir yanındaki di-
renişleri ortaya koymaktadır. ABD
direnen hiçbir güce boyun eğdire-
memiştir. 

Bugün dünyanın dört
bir yanında halklar em-
peryalizme direnmeye, sa-
vaşmaya devam ediyorlar.
Ne CIA’nın işkenceleri
ve ne de emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin katliam
saldırıları halklara boyun
eğdiremiyor. Bugün açık-

lanan CIA raporu aslında emper-
yalistlerin halkların direnişleri kar-
şısındaki çaresizliğinin itiraf bel-
gesinden başka bir şey değildir. 

ABD’nin yeni yöneticileri, açık-
lamayı ne kadar “demokrasi” gös-
tergesi gibi yansıtmaya çalışırlarsa
çalışsınlar ya da eskiler ne kadar iyi
bir şey yaptık diye savunmaya kal-
karlarsa kalksınlar ortaya çıkan gerçek
emperyalizmin çaresizliğidir. 

Halkların direnişi ve savaşı kar-
şısında emperyalizm sürekli başarısız
olmaya ve çaresiz kalmaya mah-
kumdur. Zafer tüm işkence, katli-
amlara rağmen er veya geç direnen
halkların olacaktır. 

ABD Senatosu’nun soruştur-
masını yürüten senatörler, CIA
ajanlarının işkence metotlarını
uyguladıkları sorgulamaları ya
başka ülkelerin hava sahaların-
da devriye gezen özel uçaklar-

da ya da uluslararası sularda
yüzen gemilerde yaptıkları

gerçeğini de ortaya çıkarmıştır.
Yerleşik durumda bulunan gizli
hapishaneler ise Afganistan,

Irak, Tayland, Fas, Romanya,
Litvanya ve Polonya’da yer

alıyor.

İşkence Vardiyası
Hücre kapısı açılıyor. Yeni seans

başlıyor, üst üste yapılan 100'üncü
seans olsa gerek. Maruz kaldığım ilk
sorgu periyodu sanırım, tam üç ay
sürmüştü. İki ayrı sorgucu ekibi var-
diyayla çalışıyordu, gece ve gündüz....
O kadar uykuya muhtaçtım ki başım
sanki yüzüyordu. Bu odanın tüm du-
varlarına fotoğraflar yapıştırılmıştı.
Benden fotoğraftaki kişilerin kimliğini
vermemi talep ediyorlardı, ama ben
onları tanıyıp tanımadığımı kestire-
bilmek için bile zar zor odaklanabili-
yordum. Bağrışlar ve hakaretler yük-
seliyor, ardından köşedeki bir adama
başlarıyla işaret veriyorlar. Koluma
bilmediğim bir maddeyi iki kez en-
jekte ediyor. Son bildiğim şey bu. 

"Domuz Gibi Yerden Ye"
Tüm bu olanları protesto etmek

adına bana getirdikleri azıcık yemeği
yemeyi reddetmeye çalıştım. Sorgucu
bana güldü, sonra sinirlendi, yüksek
sesle küfretmeye başladı, Orada ye-

mek tepsisini kafamdan aşağıya bo-
şalttı. Köşedeki adama beni damardan
beslemesini söylediler. Kanatana kadar
iki farklı yerden koluma tüp taktılar.

Dondurucu soğuk hücre. Kapı açı-
lıyor. Bu sefer gardiyanlar beni yere
iterek sırtımda tepiniyorlar. Sorgucu-
lara artık yemek yememeye devam
edemeyeceğimi söylüyorum. Yemeği
yere atıyorlar ve bana bir domuz gibi
yememi söylüyorlar. Tuvalete gitmeme
izin vermiyorlar. Daha da acı verici
hale gelmesini izliyorlar, çevirmen;
altıma işersem bana nasıl tecavüz
edeceklerini anlatırken, gülüyorlar.

Cinsel Taciz
Dondurucu soğuk hücre. Hücrenin

kapısı açılıyor. Ayağa kalkıp Amerikan
bayrağını selamlamaya zorluyorlar.
Sinema odasını andıran bir yerdeyim,
diğer mahkumların işkenceye uğra-
dığını gösteren videolar izlemek zo-
runda bırakılıyorum. Sonra onlar için
dans etmem gerektiğini söylüyorlar,
onlar ayağımdaki zincirleri çektikçe

daireler çizerek dolaşmamı istiyorlar.
Her karşı koyuşumda en özel yerle-
rime dokunuyorlar. Dondurucu soğuk
hücre.... Zincirlerle bağlı olduğum
için yürüyemiyorum, beni bile bile
çamurların içinde sürüklüyorlar.

Çırılçıplak Soyuluyor
Şimdi pornografi odasındayım.

Her yerde korkunç fotoğraflar. Beni
çırılçıplak soyuyorlar ve dinimi aşa-
ğılamak için sakalımı kesiyorlar. Por-
nografik kadın fotoğrafları gösteri-
yorlar. Farklı hayvanların seslerini
çıkarmamı istiyorlar, reddettiğimde
bana vuruyorlar. Seans, üstüme soğuk
su dökmeleri ile bitiyor.

Saatler sonra hücremde beni ne-
redeyse donmuş halde buluyorlar.
Doktor, gardiyanlardan beni acilen
kliniğe getirmelerini istiyor, orada
battaniye ve tedavi veriliyor. Önü-
müzdeki saatler boyunca ısınırken
beni gözlüyorlar. Sadece sorguya geri
dönmeme izin verecekleri anı bekli-
yorlar.

CIA İŞKENCECİLERİNİN İŞKENCESİNE UĞRAYAN PAKİSTANLI SAMİR
GUANTANAMO’DA GÖRDÜĞÜ İŞKENCELERİ ANLATIYOR
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Ankara SSK Hastanesi’ne kaldı-
rılarak serumla müdahalede bulu-
nulmuş. Kendime geldiğimde açlık
grevinde olduğumu belirttim. Seruma
sulu gıda ve değişik vitaminler enjekte
ettiklerini gördüm.

Serumu çekip attım. Bir hemşire
çağırarak yeniden serumu koluma
takmaya çalıştılar. Kolumun biri ran-
zaya kelepçeli durumda idi. Üç polis
diğer kolumu sabitleyip serumu tak-
maya elverişli hale getirmeye çalış-
tılarsa da başarılı olamadılar ve vaz-
geçtiler. İsmimi söylememem halinde
öldüreceklerini söylüyorlardı.

Hastaneden sedyeyle çıkarıldı-
ğımda; dönemin Ankara Emniyet
Müdürü Mehmet Canseven, üstüne
doktor önlüğü giymiş halde yanıma
gelerek; “Oğlum ismini söyle seni
tedavi edeceğiz” dedi. Aklı sıra doktor
kılığına girip, bu yöntemle ismimi
öğreneceğini düşünüyordu. Cevaben
zafer işareti yaptığımda üzerindeki
önlüğü çıkararak fırlayıp gitti. Yeni-
den DAL’a götürüldüm. İşe elektrik
ve haya burma ile başlandı. Manye-
todan gelen kabloların vücudumda
dolaştırılmadığı yer kalmadı. Meme
uçlarından cinsel organıma, kulak
memelerinden yüzüme ve vücudu-
mun diğer yerlerine, tüm vücudumda
gezdiriyorlardı. Bir yandan elleriyle
ağzımı ve burnumu kapatıp beni so-
luksuz bırakırken diğer yandan da
vücudumu tekmeliyorlardı.

Havasızlıkla birlikte, sanki pat-
layacakmış hissine kapılıyor, vücut
direncimi hayli kaybettiğimi farke-
diyordum. Haya burma ve yaralı
ayağıma yapılan işkence aynı anda
devam ediyordu. Tüm bunları ya-
parken büyük bir zevk aldıkları her
hallerinden anlaşılıyordu.

Ayağım parçalanmış olduğundan
ayaktan verdikleri elektrik daha etkili
oluyordu, elektriğin voltajı yüksel-
dikçe vücudum kasılıyor ve sarsılı-
yordu. Bu işkence aralıklarla sık sık
tekrarlandı. Beşinci günde tekrar has-
taneye kaldırıldım. Merak edip gör-

mek isteyen polislerin sayısı bir hayli
fazla idi. Hepsinin de istisnasız yaptığı
tek şey vardı: Yaralı olan ayak par-
maklarımdan tutup sağa sola kurca-
layıp fırlatıp atma! Tazyikli su sıkmak
için götürdüklerinde iki kolumdan
tutup sürüklüyorlardı. Kesilen kanama
yeniden başlamıştı. Tazyikli su ön-
celikle açılan yaralara sıkılıyordu.

Selmani Özcan
***

20-25 kişilik bir polis grubunun
ortasındaydım. Tekme, tokat ve silah
dipçikleriyle linç etmeye çalışıyor-
lardı.

Resmi bir polis otosuna bindirip
karakola götürdüler. Aynı şeyler orada
da devam etti. Kısa bir süre sonra
sivil bir otoya bindirilip, Adana Em-
niyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Yol-
da tabancalarını kafama dayayıp
“seni yaşatmayacağız” diyerek tetik
düşürüyor, ölümle tehdit ediyorlar-
dı.

Yüzüm, başım, elbiselerim kan-
lanmıştı. Emniyette tehdit ve kısa
bir işkence seansından sonra basına
gösterildim. Sonra “seni öldürmeye
götürüyoruz” diyerek sivil polis oto-
suna bindirdiler. Hastaneye
götürdüler.

Başıma dikiş atıldı. Yüzüm ve
tüm vücudum yara bere içindeydi.
Tekrar emniyete götürdüler. Buz ka-
lıbına yatırdılar, elektrik verdiler.
Kaldırıp aşırı sıcakta beklettiler ve
tekrar buz kalıbına yatırdılar. Bunu,
birkaç kez tekrar ettiler. Daha sonra
“buna alıştı” deyip askıya aldılar.
İndirip tazyikli suya tuttular. Tekrar
askıya alıp boynuma, ayaklarıma
ağırlık yükleyip, askıda elektrik ver-
diler. Aralarda cinsel tacizde bulu-
nuyor, tecavüzle tehdit edip, küfre-
diyorlardı.

Yukarda saydığım işkence biçim-
leri iki gün sürdü. Aynı yoğunlukla
olmamakla birlikte işkence yapmaya
devam ettiler.

Sevgi Saymaz

BUNLAR DA CIA YETİŞTİRMESİ BUNLAR DA CIA YETİŞTİRMESİ 
OLİGARŞİNİN İŞKENCECİLERİNİN ESERİOLİGARŞİNİN İŞKENCECİLERİNİN ESERİ

21 Aralık
2014

Yürüyüş

Sayı: 448

111DÜNYA HALKLARININ KATİLİDİR!



Yürüyüş

21 Aralık
2014

Sayı: 448

TÜM EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ İŞKENCECİDİR!112

İsrail Askerleri Filistinli Bakanı Katlettiler! 

Erdoğan’ın yaptırdığı sara-
yın maliyetini, Maliye Bakanı
1 milyar 370 milyon lira olarak
açıkladı. 

Bu açıklamadan sonra ilave
inşaatların da yapıldığı, bir ka-
dehin 1000 liraya, bir klozetin
5-10 bin liraya, bir ağacın bin-
lerce Euro’ya mal olduğu söy-
lendi ve uzmanlarca, tefrişatla
birlikte maliyetin 5 milyarı bu-
lacağı söyleniyor. 

Yapılan hesaplara göre Tayyip’in
Saray’ının nelere malolduğunu ra-
kamlarla aşağıda aktarıyoruz. 

 383.538 engellinin 1 yıllık maaşı
ödenebilir. (Üç ayda bir verilen ortalama
893 TL’lik engelli maaşından) 

 1.027.756 işçi istihdam edile-
bilir. (Asgari ücretin işverene maliyeti
olan 1.333 TL üzerinden) 

 1.370.000 emeklinin maaşı
ödenebilir. (Ortalama 1.000 TL’den,
ki fazlasıyla iyimser) 

 391.429 öğretmenin maaşı öde-
nebilir. (Ortalama 2.148 TL net, dev-
lete maliyeti en çok 3.500 TL ile gö-
reve başlayan) 

 4.566.666 öğrenciye kredi/burs
verilebilir. (Aylık 300 TL üzerinden) 

 137 hastane açılabilir. (Tam
teçhizatlı, 10 katlı bir hastane ortalama
10 Milyon TL) 

 1.370 okul yapılabilir. (4 katlı,
yine tam teçhizatlı, laboratuvar, saha,
bahçe, yeşil alan vs.- 1.000.000 TL) 

 28 üniversite kurulabilir. (Her
türlü bina, fakülte, donanımıyla or-
talama 50 milyon TL) 

 1.370 öğrenci yurdu kurulabilir.
(Tüm donanımı ve her odada en fazla
2 öğrenci olmak üzere 1 Milyon TL) 

 2.740 kadın sığınma evi açıla-
bilir. (4-5 katlı, ortalama 20 kişilik

bir sığınma evi 500.000 TL) 
 456 km demiryolu ağı

kurulabilir. (1 km yapımı or-
talama 3 milyon TL) 

 2.740 engelli ve yaşlı
bakım merkezi açılabilir. (Tüm
donanımıyla 500.000 TL) 

 2.740 adet yaşam odası
yapılabilir. (40 maden işçisinin
sığınabileceği tam donanımlı
yaşam odası 500.000 TL) 

 68.500 km köy yolu ya-
pılabilir. 1 köye ortalama 50 km yol
gerektiği düşünülürse, bu 1.370 adet
köy eder. (1 km maliyeti 20.000 TL
olmak üzere) 

 418.192 çiftçinin 1 yıllık tarım
sigortası yapılabilir. (Aylık 273
TL’den, yıllık 3.276 TL) 

 27.400 hayvan barınağı açıla-
bilir. (Tam donanımıyla 50.000 TL) 

 274 milyon adet fidan dikile-
bilir. (En pahalısından bir fidan 5
TL) 

 137 milyon adet zeytin ağacı
dikilebilir. (En pahalısından tanesi
10 TL)

Bir Ak Saray Nelere Bedel?

Batı Şeria'da
Turmos Aya ken-
tinde düzenlenen
bir protesto gös-
terisi sırasında,
İsrail askerlerinin
saldırdığı Filis-
tinli bakan Ziad
Abu Ein hayatını
kaybetti. 

Filistinliler’in bölgede tarım yapmalarına izin veril-
memesinin ve bölgeye İsrailliler’in yerleştirilmesinin
protesto edildiği eylemde, kitlenin üzerine önce gaz
bombaları atmış, ardından da tüfek dipçikleriyle saldırmıştı.
Ölen Filistinli Bakan Ebu Ein, İsrailli askerlerle tartışırken
bir asker boğazını sıkmış, bu görüntüler bütün dünyada
izlenmişti. Bütün dünyanın gözü önünde İsrail askerleri
tarafından Filistinli bakanın katledilmesinin ardından
İsrail sadece “Üzgünüz” diye bir açıklama yaptı. 

Bu İsrail’in yaptığı ilk katliam değil. Son da olmayacak.
CIA yetiştirmesi İsrail, yıllardır Filistin halkını ve Ortadoğu
halklarını katletmeye, Amerika’nın bölgedeki jandarmalığını
yapmaya devam ediyor. İsrail açık açık katliamlarını sa-

vunuyor. İsrailli bakanın Filistinli anneler için söylediği
şu sözler hala hafızalarda tazeliğini korumaktadır: “Onların
hepsi bizim düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde
olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri için de geçerli.
Annelerin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler
ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler.” 

İsrail, Filistinli bakanın ölümü konusunda bütün dün-
yada teşhir olduğu için “üzgünüz” diye açıklama yaptı.
İsrail’in üzgün olması, yaptığı katliamların hesabını ver-
meye yetmez. Bu "üzgün" olma tavrı, bugün CIA'nın iş-
kencelerinin ortaya dökülmesi sonrası yapılan açıkla-
malardan farksızdır... Üzgünüz derler, özür dilerler ama
yarın yine aynısını yaparlar… Çünkü onlar kendi sınıf
çıkarlarının gereğini yapıyorlar, emperyalizmin çıkarlarını
savunuyorlar... Bu nedenledir halklara düşmanlıkları…
Yaptıklarının hesabını sormadan ve onları tüm güçleriyle
birlikte yerin dibine gömmeden ne emekçilerin ne de
halkların rahat yüzü görmeyeceğini bu son saldırganlık
bir kez daha göstermiştir. 

İsrail'in katliamlarının hesabını er veya geç halklar
soracak, kazanan Filistin ve direnen halklar olacaktır.
İsrail ve eğiticisi CIA yok olmaya mahkumdur. 
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Kolluk kuvvetleri daha çok iç sa-
vaş koşullarına göre şekillenmiş olan
oligarşinin bütün hükümetleri, kolluk
birimlerinin kullanacağı öne sürülen
malzemeleri satın almış ve bütçenin
hatırı sayılır büyüklükteki kısmını
sözüm ona savunma harcamalarına
ayırmıştır. Bu silah ve mühimmatın
emperyalistlere yöneldiğini tarih yaz-
mamıştır ama kendi halkına silah
kullanmakta hiç tereddüt etmemiştir.
Onlar için gerçek düşman halktır.

Biber gazı üretici ve ihracatçıları
da TOMA satışına aracılık eden şir-
ketler de hepsi savaş vurguncularıdır.
Bu savaş halka karşı yürütülmektedir.
Hükümetin en büyük düşmanı yine
kendi halkıdır çünkü. 

Hükümet Otokar ile akrep olarak
tabir edilen zırhlı araçlar için 162
milyon liralık anlaşma imzaladı.
OTOKAR’ın büyük hissesi Koç şir-
ketler grubuna ait. Şirketin tam adı
ise OTOKAR OTOMOTİV VE SA-
VUNMA SANAYİ ANONİM ŞİR-
KETİ’dir. Bu şirket AKP hükümetinin
halka karşı uyguladığı terörden kar
elde eden bir tekeldir. 

Üstelik bu alışverişten elde et-
tikleri kar yalnızca satın almadan
elde edilen kar değildir. Bu anlaşma
ile beraber AKP ile çelişkilerinin
sona erdiğini ve halka karşı zafiyet
göstermeden tam uyumlu çalışa-
caklarını da ilan etmiş oldular. Hü-
kümetin tam desteğini alan OTOKAR
bu durumu duyurur duyurmaz şir-
ketinin hisseleri de borsa da değer
kazanmaya başladı. Böylece şirket
bundan sonra güven ve destek ka-
zanmış oldu. 

Bu durum elbette ne bu tekeller
için ne de AKP hükümeti için yeni
değildir. Onlar sermayenin devleti-
dirler. 

Birinci ve İkinci Emperyalist Pay-
laşım Savaşı’nın gerçek sebebini
tarih kitapları yazmaz. Ama biz biliriz
ki kapitalizmin pazar sorunu bu
büyük çaplı savaşların çıkmasının
gerçek sebebidir. 

Kapitalizm krizlerden kar elde
eden sistemin adıdır. En kötü du-
rumdan bile kar ederek çıkmayı dü-
şünür, o insanların ölümü ya da sö-
mürülmesi onun için hiçbir şey ifade

etmez... Örneğin İkinci Paylaşım Sa-
vaşı’ndan savaşın bütün tarafları ye-
nilgiyle çıkmıştır, savaşların kazananı
yoktur denir ama bu doğru değildir.
Hitler’in finansörü olan tekeller bu
savaşın kazananı olmuştur. Amerikan
ve Alman tekelleri güçlerine güç kat-
mışlardır. 

İşte AKP hükümeti de sermayenin
temsilcisi olarak yaptığı her işte önce
tekellerin karını düşünür. Tekellerin
kar etmesi halkın daha çok zulüm
göreceği daha çok ezileceği anlamı
taşır.

TOMA İHALESİNDEN SONRA
SIRA AKREP SATIN ALIMINDA

Ali İsmail'in Hesabı
Soruluncaya Kadar Adalet

Nöbeti Devam Edecek!
Eskişehir’de Adalet

Nöbeti  62. Haftasında
Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinin cezalandırılması

talebiyle her hafta gerçekleştirilen adalet nöbetinin
62.si, 12 Aralık’ta Adalar Migros önünde yapıldı.
“Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür”, “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Adalet İstiyoruz” sloganları atılarak
başlanan eylemde, AKP’nin Yeni Güvenlik Paketi ile
halkı sindirmeye çalıştığı ama asla başaramayacağı
vurgulandı. Ethem Sarısülük’ü katleden katil polis
Ahmet Şahbaz’a en alt sınırdan ceza verildiği fakat
bu cezanın Yargıtay tarafından bozulduğu anlatıldı.
Eylem, Haziran Ayaklanması şehitlerinin isimlerinin
okunmasının ardından eylemin her hafta aynı saatte
yapılacağı belirtilerek bitirildi. 

Bandırma Polisini Uyarıyoruz:
Ellerinizi Ailelerimizden Çekin!
YÖK için boykot hazırlıkları yaparken 6 Kasım öncesi

gözaltına alınan liseliler ve Dev-Genç’lilerin aileleri Ban-
dırma polisi tarafından sürekli taciz edilmesine, devrimcilere
karşı yönlendirilmek istenmesine karşı, Bandırma Dev-
Genç bir açıklama ile Bandırma polisinin yalan ve komplo
ile ailelere yönelik tacizlerini teşhir etti. Açıklamada Ban-
dırma Emniyeti'nin aileleri şehir dışından getirterek
devrimci öğrencilere karşı yönlendirmeye çelıştığı, aileleri
her gün telefonla arayarak taciz ettiği teşhir edildi. Erkan
Yıldız’ın ailesinin defalarca emniyete çağırılarak, polis
tarafından rahatsız edildiği, Eda Kaya ve Seda Kaya’nın
ailesinin emniyet tarafından her gün aranarak rahatsız
edildiği anlatıldı. Son olarak Bandırma Emniyeti'nin
ailelerini arayarak, terörle ilgili bir panel düzenlemek is-
tediğine değinildi. Bandırma Dev-Genç’liler 13 Aralık’ta
yaptıkları açıklamada; “Bandırma emniyetini uyarıyoruz,
yalanlarınızı ve komplolarınızı boşa çıkaracağız… Artık
Yeter! Ellerinizi ailelerimizin üzerinden çekin! Bizi bu
komplolarla yıldıramazsınız!” dedi. 



Ülkemizde Gençlik

Gençliği Örgütleyecek Geleceği Kuracağız başlıklı yazı
dizimizin 2. bölümüyle konumuza devam ediyoruz.

Kalıcılaştırmak Zorundayız! 
Tek başına tanımak, kitlenin içinde olmak da yeterli

değil bizim için. 
Hedefimiz büyük, adımlarımız büyük... Bugünden ya-

rattığımız alternatiflerle sosyalizmi yaşatıyor, halka so-
mut olarak gösteriyoruz. Milyonlar oluyoruz daha da ola-
cağız. 

Bu nedenle sadece gençliği tanımak, her an içinde ol-
mak, bu büyük iddianın ve adımların sahibi olmak bizim
için yeterli değildir. İlişkilerimizi, insanlarımızı sürekli
bir adım ileri taşıyarak kalıcılaştırmak zorundayız. 

Bir günde bir çok insanla çeşitli ortamlarda tanışıyoruz,
bir bağ, ilişki kuruyoruz. Elbette sadece tanışmamız, bir
ilişkimizin olması veyahut dergimizi okuması, derneği-
mize gelmesi bizim o insanı örgütlediğimiz, mücadele-
de kalıcılaştırdığımız anlamına gelmez. 

Kalıcılaştırmak, değiştirmek için öncelikle daha faz-
la emek vermeliyiz. Daha fazla zaman geçirmeli, daha iyi
tanımalı, eğitmeliyiz. Birden, bir günde olmayacak, sa-
bırla, adım adım ilerleyeceğiz. 

Kitle çalışmasında düştüğümüz eksikliklerden biridir
bu durum. Yani her gün bir çok insanla tanışıyoruz ama
kimi sadece o tanışmayla kalıyor, kimi sadece arada soh-
bet etmeyle kalıyor... Burada belirleyici olan bizleriz. Bu
çalışma tarzının altında, insanların değişeceğine, değiş-
tirebileceğimize inançsızlık vardır. Oysa biz biliyoruz ki
(hem teorik olarak hem pratikten) herkes değişir. 

Tek tek insanlarımıza dönük politikalar üretebilme-
liyiz. Herkesin ayrı özellikleri, çelişkileri var sonuç iti-
bariyle. Kiminin aile sorunlarıyla ilgilenmek, kiminin po-
lis korkusuyla ilgilenmek, kiminin duygusal yönleriyle
ilgilenmek gerekebilir. Biz Dev-Genç’liler bu detayda bak-
mak, bu derinlikte politikalar üretmek durumundayız. Çün-
kü her şeyden önce öncülük misyonunu yüklendik bun-
dan 45 yıl evvel. Misyonumuz, hedeflerimiz bu çalışma
tarzını gerekli kılıyor. 

Savaşı Aklıyla Yöneten Kazanır! 
Tek tek insanlarımızı, geneli değerlendirirken, poli-

tikalar üretirken ise doğru, bilimsel düşünebilmemiz, yak-
laşabilmemiz belirleyicidir. Diyalektik değerlendirmeyi,
düşünmeyi öğrenmez, düşünce sistemimizi bu temele
oturtmazsak ne insanların değişebilirliğini, ne olayların

bağlantılarını, ne ana çelişkiyi bulabiliriz. 
"Sosyalist dünya görüşü, bize her soruna, her olaya

karşı akılcı ve doğru bir tavır alma olanağı vermektedir."
(Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak/ Kalinin/ syf:27/Ser
Yayınları) 

Biz sosyalistiz, M-L kılavuzluğunda mücadele edi-
yoruz. Bu, bize doğru, bilimsel düşünme, aklımızı kul-
lanma gücünü veriyor. Aksi halde sosyalizmi, diyalekti-
ği M-L'yi teorik açıdan bilmek, ezberlemek mücadele-
mizde bir değer, anlam ifade etmiyor. Pratiğimizi bu te-
mele oturttuğumuzda doğru adımlarla ilerliyor ve sonuç
alabiliyoruz. 

Bugün sistem beyinleri dumura uğratmak için, dü-
şünmeyen, aklını kullanmayan bir gençlik yaratmak için
tüm araçlarını seferber ediyor. Bunun karşısında biz dev-
rimcilerin, Dev-Genç’lilerin sürekli 4+3'le düşünmesi, ak-
lını kullanması gereklidir. Doğru, bilimsel düşünce bizim
en güçlü silahlarımızdandır. 

M-L bize kılavuzdur, diyalektik materyalizm bize na-
sıl düşüneceğimizi gösterir, öğretir. Ancak her durumda
önümüze bir reçete sunmaz. Hazır yöntemler, kelimeler,
sloganlar sunmaz. Bunları bulacak olan biziz. Bulurken
bize fenerdir M-L. 

"Stalin yoldaş en kötü şeyin insanların hazır formül-
ler ve hazır çözümlerle düşünmeleri olduğunu söylemişti"
diyor Kalinin. Hazırı beklemek, düşünmek, düşünürken,
değerlendirirken bilimsel düşünceye sarılmamak bizler
için en kötü, en tehlikeli şeydir. O zaman bu sömürü sis-
teminin yaratmak istediğinden farklı kişilikler olmamış
oluyoruz sonuç itibariyle. 

Gençliğin bir çok sorunu var. Düzenin bozukluğu her-
kese "sorun yumağı" bir hayat dayatıyor. Bizler de kit-
le çalışması yaparken, gençliği örgütlemeye çalışırken bu
sorunlarla yüzyüze geliyoruz. Dayı'nın dediği gibi insan
varsa sorun da vardır. Bir yandan gençliğin sorunlarını
çözecek, örgütlenmenin önünde engel olmasını ortadan
kaldırmaya çalışacağız, diğer yandan düşmanın bize çı-
kardığı engelleri aşacağız, mücadelenin sorunlarını çö-
zeceğiz. Devrimcilik sorun çözmektir aynı zamanda. Tüm
sorunlara yaklaşırken ana nedenlerini ve çözüm yön-
temlerini bulmaya çalışırken devrimci mantıkla, bilim-
sel düşünerek ele almak zorundayız. Kendi subjektif yo-
rumlarımızla, gözlemlerimizle, duygularımızla ele aldı-
ğımızda, ana halka değil de yüzeyde görünenle uğraştı-
ğımızda sorun çözmek bir yana dursun yeni sorunlar do-
ğurabiliyoruz. 

Gençlik Federasyonu’ndan

GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYECEK 
GELECEĞİ KURACAĞIZ! -2-
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Sonuç olarak biz Dev-Genç’liler diyalektik bakabil-
meli, değerlendirmeleri bu temele oturtabilmeliyiz. Di-
yalektik bize herkesin değişebileceğini, her şeyin bir bağ-
lantısı, ana nedeni olduğunu, ana çelişkinin bulunduğunda
çözülebileceğini bilimsel olarak gösteriyor. 

"Kumandanın en önemli işi düşünmek, düşünmek, dü-
şünmektir." (Moskova Önlerinde Cilt 1/ Aleksandr
A.Bek/ Syf:110/May Yay.) 

Bizim en önemli işimiz düşünmek, düşünmek, doğ-
ru bilimsel düşünmek... 

Öğrenmezsek Öğretemez, Anlatamayız! 
Doğru düşünmeyi öğrenebiliriz. Her ne kadar bu dü-

zenin kalıntılarının olduğu yanlarımız olsa da, o yanla-
rımızı kesip atabiliriz. Düzenin dumura uğrattığı beyin-
lerimizi asıl işlevine kavuşturabiliriz. 

Bunun için öğrenmeyi, sorgulamayı sürekli hale ge-
tirmeliyiz. Şöyle yanlış, eksik şekillenmeler oluyor biz-
lerde de; hazır bekliyoruz mesela. Kitle çalışması yapı-
lacak, bir kampanya örgütlenecek ya da bir sorun var çö-
zülmesi gereken, yeni bir yönteme ihtiyaç var birilerinin
bizlere neyi nasıl yapacağımızı söylemesini bekliyoruz.
Önümüze hazır bir reçete sunulmasını hatta daha dene-
yimli yoldaşlarımızın bizzat dahil olmasını bekliyoruz.
Oysa; 

1- Her zaman her yerde yanımızda deneyimli yoldaşlar
olmayacak. 

2- Her zaman bize "hazır reçetelerin" sunulacağı or-
tamlar olmayacak. 

3- Biz memur değil devrimciyiz! Üst söyler alt sadece
söyleneni yapar bakışı devrimcilikle tamamen zıttır. Dev-
rimciliği bitirir, çalışmalar sonuçsuz kalır. 

4- BEKLEMEK ÖLÜMDÜR! Bir devrimci için
beklemek önemli kayıplara neden olabilir. Biz birileri-
nin yöntem söylemesini beklerken düzen boş durmuyor. 

Bu eksiğe düşmeden mücadeleyi, gençliği örgütlemek
durumundayız. "Daima kendi güçlerinize, eğitimde de ha-
yatta da her şeyden önce kendi güçlerinize güvenmelisiniz.
Hiç çaba göstermeden derslerini öğrenmek veya görev-
lerini çözümlemek için başkalarının yardımını arayan-
lar veya kopya çekenler var. Eylülcü çocukların kopya
çekmeleri, başkalarından hazırı almaları değil; öğreni-
lecek şeyleri, hiç şüphesiz ki, öğretmenin yardımı ile ken-
di başlarına öğrenmeleri gerekir. Eylülcü çocuklar bü-
tün görevleri kendi kafaları ve kendi emekleri ile çö-
zümlemelidirler." (Gençlik İçin Notlar- Georgi Dimitrov-
Syf: 191- Evrensel Yay.) 

Bilmiyorsak, deneyimimiz yoksa öğrenebiliriz. Öğ-
renmenin önünde kendimiz set çekmediğimiz sürece hiç-
bir güç bizim öğrenmemizi engelleyemez. Biz öğren-
meden, kavramadan yeni insanlara kavratamayız, anla-
tamayız. Cepheliler’in araştırma, öğrenme çabası, eme-
ği bu yönlü gelişimi ABD'nin korkusu haline gelmiştir.
Raporlarında ayrıca değinmiştir. Biz öğrenmeye, öğret-
meye ABD'nin korkusunu büyütmeye devam edeceğiz. 

Sınırlar Koymamalıyız! 
Dev-Genç’liler kendilerine ve gençliğe sınır çize-

mezler, çizmemeliler. 
İnsanları değerlendirirken, karşımızdakinin kendine

çizmediği sınırları bizim ona çizdiğimiz oluyor kimi za-
man. Karşımızdaki "korkularına, eksiklerine rağmen dev-
rimcilik yaparım, yapmak istiyorum" diye düşünüyor ve
bu doğrultuda pratik sergiliyor. Biz ise, yani onu değiş-
tirecek, adım attıracak olanlar gençlik kadroları, karşı-
mızdakinin sadece eksiklerini, korkularını görüp "ya-
pamayacağı" sınırını kendimize çiziyoruz. "Korkula-
rı var devrimcilik yapmaz" diye değerlendiriyoruz. Hal-
buki hiçbirimiz tüm korkularımızı aşıp da devrimci
mücadeleye katılmadık. Korkularımıza rağmen, onlarla
savaşarak katıldık ve mücadele içerisinde deneyimlerle
emekle aştık, aşıyoruz korkularımızı, eksiklerimizi. 

Biz devrimciyiz, her şeyin değişebileceğini biliyor ve
değiştirmenin mücadelesini veriyoruz. İnsanlarımızı de-
ğiştirmeden devrim yapamayız. 

Genel gençlik kitlesini, tek tek insanlarımızı ve çalışma
yöntemlerimizi kalıplarla değerlendiremeyiz, değerlen-
dirmemeliyiz. 

Gençlik için apolitikleşmiş, yozlaşmış diye genel de-
ğerlendirmeler yapılır. Şu haliyle gençliği bu kalıbın içi-
ne sıkıştırıp değiştirmek için bir adım atmamak mı ge-
rekir? "Zaten apolitik, zaten değişmiyor" mu diyeceğiz?
Peki, aynı "apolitik, yozlaşmış" gençliğin Haziran Ayak-
lanması günlerinde tarih yazdığını nasıl değerlendirecek,
nereye koyacağız? Gençlik apolitikleştirme, yozlaştırma
saldırısından etkilenmiştir evet, ciddi bir bozulma söz ko-
nusudur. Ancak hala kimi değerlerini korumaktadır, sö-
mürüye baskıya karşı öfke beslemektedir. Dayı'nın de-
diği gibi "Gençlik, burjuvazinin ahlaki ve kültürel yoz-
luğuna boğazına kadar battığı noktada bile, temizliğin,
saflığın, güzelliğin arayışı içinde olmuştur." 

Benzer durum bizim çalışmalarımız için de geçerli-
dir. Daha önce yapılan çalışmanın dışına çıkmamak, buna
kafa yormamak en önemli engeldir. Sonuçta insanlarımızın
özelliklerinde, durumlarında, ülkenin koşullarında sürekli
değişimler oluyor. Bizler bunları görmek, değerlendirmek
durumundayız. Kalıplaşmış yöntemlerle, söylemlerle
çalışma yaptığımızda sonuç alamayız, nitekim alamıyo-
ruz da. 

"Bu ülkede baskı, zulüm var" deyip sadece afişler, bil-
diriler, mitinglerle bu ülkede kitle çalışması yapılmıyor.
Yani yapılsa da sonuç vermiyor. Mücadeleyi çok çeşitli
alanlarda ve hergün yenilenerek sürdürmek zorundayız. 

"Gençlik kafelerden çıkmıyor" diyoruz kafelerden uzak
duruyoruz. Evet kafelerden uzak durmalıyız ama kafe-
lerdeki gençliğe de ulaşmalıyız. O halde alternatif yara-
talım. Bizim kültür merkezlerimiz, çay ocaklarımız, park-
bahçelerimiz bizim kafelerimiz olsun ve bunu yaygın-
laştıralım. Kafelerden uzak durmak şu haliyle gençlik-
ten uzak durmak, gençliği düzene teslim etmektir. 

Ülkemizde Gençlik
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5. BÖLÜM
51- Liseliler, grup ruhuna yabancı

değildir ama düzendeki grup-arkadaşlık
ilişkilerinin mayası bozuk olur, yoz iliş-
kiler şekillendirir bir kısmını. Bir kısmı da
daha çok delikanlılık üzerinden çete iliş-
kileri üzerinden sağlanacak, güç olma is-
teğiyle şekillendirilir. Biz, grupların dev-
rimci alternatifini göstereceğiz, devrim-
cileştireceğiz. 

52- Devrimciler "iş" için biraraya ge-
len bir topluluk değildir. Devrimcileri bir-
birine bağlayan çıkarsız bir sevgidir. Çı-
kar ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir dün-
yada insan olduğu için karşısındakini
sevmek ona değer vermek yalnız ve yal-
nız devrimci ilişkilere hastır. 

53- Mutlu gününde de zor zamanla-
rında da sırtını yaslayacak birilerine muh-
taçtır her genç. Hatalarını da yanlışlarını
da kendi aleyhine kullanmayacak, tersi-
ne sorunu kendi sorunu olarak bilecek, yarı
yolda bırakacak, satmayacak birilerine
muhtaçtır. Yani güven duygusuna. Bunu
yalnızca devrimcilerde görebilirler.

54- Arkadaşlık, açık olmaktır birbiri-
ne. Arkasından konuşmamak, ne varsa yü-
züne söylemek, samimi olmak, yüzüne gü-
lüp ardından kuyusunu kazmamaktır.

55- Arkadaşlık bir bütün olmaktır.
Birine yönelik bir saldırı, o bütüne yö-
nelmiştir. Bu yüzden birbirini kollamak,
korumaktır. 

56- Bir bütün olmak, güç olmaktır, ör-
gütlü olmaktır. Örgütlülüğün parçası ol-
mak ayrı bir gururun kaynağıdır. Öyle bir
arkadaşlık kurulmalıdır ki, her genç gu-
rurla ben Dev-Genç’liyim demelidir.

57- Dev-Genç’li gururludur, fakat küçük
burjuva gururu devrimci gururla değiştirmek
zorundayız. Kendisiyle değil, kendisinin de
parçası olduğu grupla, örgütlülüklerin gu-
rurunu duymalıdır genç. Kendisini yaratan
o kollektif yapıdır çünkü.

58- Arkadaşlık emekle kurulur.
Amaçsız kurulmuş bir amacı olmadan
biraraya gelen insan topluluğunun ömrü
uzun olmaz. Devrimci amaçla kurulan
arkadaşlık bağları o amaca ulaşmak
için emek harcadıkça, ürettikçe büyür.

Çünkü herkes o arkadaşlığı büyütürse
bir adım atmış demektir. Herkes birbi-
rine emek harcar, birbirini geliştirir,
sorunları çözer. Arkadaşlık bağlarını
kopmaz yapan da bu emektir. 

59- Arkadaş olmak, birbirini poh-
pohlamak değildir. Sadece olumlu, ba-
şarılı işlerde gururlanmak, sahiplen-
mek değildir. Gerçek arkadaşlar birbir-
lerinin hatalarını yok etmek, yanlışları-
nı düzeltmekle de görevlidir. Yanlışa su-
san arkadaş ona iyilik değil kötülük ya-
pıyordur. 

60- Arkadaşlık, yanlışıyla doğru-
suyla, hataları başarılarıyla bir bütün ola-
rak sahiplenmektir. Hataları, eksikleri
açıkca söylemesi, eleştirmesidir.

61- Sevgi kendini yaşam içinde gös-
terir, soyut bir duygu değildir. Yalnızca
karşısındaki insana duyduğu bir yakın-
lık, bir bağlılık değildir. Bu bağlılığın ge-
reklerini ne kadar yapıp yapmadığı-
mızda somutlanır. O gerçeklerin başın-
da fedakarlık gelir. Bir arkadaşı için
"kendine zarar gelmeyecek şekilde
her şeyi" yapabilen biri gerçek bir ar-
kadaş olamaz. Arkadaşlar için parasını,
dersini, okulunu, ailesini günü gelince

Liseliyiz Biz

Demokratik Liseler için Bağımsız Türkiye İstiyoruz! 
LİSELİLER KİMDİR, LİSELİLER NE İSTER? 

TARİHTEN, OKULLARDAKİ SORUNLARIMIZA KADAR; 
NEYE NASIL BAKAR, BAKMALIDIR?

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

T ü r k i y e ' d e
2014 yılında
internette hakkın-
da en çok arama
yapılan 3 kişiden
birisi Berkin
Elvan oldu.
Berkin'i duyma-
yan, bilmeyen
kalmadı neredey-
se. Duyanlardan
bazıları, mesela
Yavuz Bingöl
gibileri kulaklarını gerçeklere tıkaya-
rak, yalanlara inanıyorlar. Aslında
inanmıyorlar da, faşizmin terörü kar-
şısında şahsi çıkarları için teslim
olmayı seçiyorlar. 

Tayyip Erdoğan'ın, Berkin'in
annesini meydanlarda yuhalatmasına
haklı bir gerekçe bulmaya çalışan
Yavuz Bingöl unutmamalıdır ki,
Berkin sahipsiz değildir. Berkin'e sal-
dırmak demek, Liseli Dev-Genç'lilere
saldırmak demektir. Biz Berkin'in
hesabını sormak için, hastane önün-
de, mahallede, cenazesinde, mahke-
melerinde AKP'nin işkenceci polisle-
rinin saldırısına uğradık defalarca.
Çadırlarımız gasp edildiğinde ısrarla
yeniden açtık. 

Berkin için dilek fenerleri uçurduk,
Berkin Elvan Halk Kütüphaneleri
açtık. Duvarları Berkin'in adıyla
donattık. Okullarımızda, sınıflarda
Berkin'in adıyla başladığımız direniş
çağrıları yaptık.

Berkin'in bu kadar sahiplenilme-
sinde, Liseli Dev-Genç'lilerin müca-
delesinin etkisi çok önemlidir.

Yani Berkin bizimdir, Berkin
biziz. Berkin'e söylenecek her söz
sahibi karşısında Liseli Dev-
Genç'lileri bulacaktır. 

Ve biz, Berkin'in bize kattığı güçle
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Berkin'in hesabını biz soracağız,
katilleri unutmayacağız, affetmeyece-
ğiz!

Demokratik lise mücadelemizde
Berkin'in adını yaşatacağız. 

Parasız eğitim hakkımızı isterken,
Berkin'in yerine de haykıracağız!

Bizim mücadalemizde somutlanan
Berkin'in mücadelesi, demokratik lise
mücadelesinden, parasız bilimsel eği-
tim talebimizden bağımsız değildir.

AKP Berkin’in katillerini koruyor.
Katillerin kim olduğu artık biliniyor,
fakat ortada bir dosya yok... Hak ve
özgürlüklerimizi istemek, Berkin için
adalet istemektir.

Berkin'in katillerini istemek aslın-
da geleceğimizin güvence altına alın-
masını istemektir.

Berkin'in katilleri cezalandırılma-
dan -ki bu düzen Berkin'in katillerini
gerçekten yargılamayacaktır- bizim
geleceğimiz de karanlık altındadır.
Berkin'i vur emri verenlerin gerçek
cezası ancak bağımsız Türkiye'de
mümkün olacaktır.

Berkin'i gittiğimiz her yere taşıya-
cağız. Kuracağımız öğrenci meclisle-
rinde, 3-4 Ocak'ta yapılacak olan
Dev-Genç Kurultayı’nda Berkin hep
yanımızda olacak.

Katillerini ise unutmayacak, affet-
meyeceğiz.

canını bile veremiyorsa, "kay-
bedeceklerim, kazanacakla-
rım" diye... Orada arkadaşlık
yoktur. 

62-  Arkadaşlık paylaşmaktır.
Sadece kendini düşünen, her
şeye "ben" olarak bakan biri
maddi-manevi hiçbir şeyini pay-
laşamaz.. Paylaşımın olmadığı
yerde sevgi olmaz, bağlılık ol-
maz. Arkadaşlarımız bizim bir
parçamızdır, sevincimizi pay-
laşmazsak, o parça eksik kala-
caktır, acımızı paylaşamazsak o
parçamızla, daha katlanılmaz
olacaktır. Hayata beraber güle-
bilmek, üzüntüleri birlikte gö-
ğüslemektir paylaşmak. 

63- Arkadaşlık yardım et-
mektir. Herkes aynı değildir.
Güçlünün güçsüz olana, bilenin
bilmeyene yardım etmediği yer-
de herkes kendi hayatını yaşıyor
demektir, arkadaşlık yoktur.

64- Gençlerimize, arkadaş-
lıklarını sorgulatmalıyız. Ger-
çekten arkadaşı bildiği insanların,
gerçekten ona değer verip ver-
mediğini, ona emek verip ver-
mediğini, onun için her türlü fe-
dakarlığı yapıp yapamayacağını
sorgulamak... Bunun için de bi-
zim onunla kuracağımız ilişki
önemli. Bunları anlatarak değil,
yaşatarak sorgulatacağız. 

65- Gençler, hayatlarında ger-
çekler karşılarına çıkana kadar
içinde bulunduklarını doğal kar-
şılar, normal görür. Ama onun ha-
yatına gerçek bir arkadaşlık gir-
diğinde bu yeni durumla önce-
kileri kıyaslayacaktır. Bunun için
kuracağımız arkadaşlık, sadece
ona yakın olmak için değil, aynı
zamanda devrimci ahlakı, kültü-
rü, ilişkileri gösterip düzen için-
deki konumunu sorgulaması için
de gereklidir. Eğer bu ilişkileri
gencin yaşamına sokmazsak, dı-
şarıdan kitap- dergi okuyarak
ailesiyle, okul- dershane arka-
daşlarıyla olan ilişkisini sorgu-
latamayız. Yaşatarak sorgulata-
cak, yaşamına girerek yapacağız. 

Berkin'i Yaptığımız Her Eyleme Taşıyalım!
Berkin'in Yerine de Haykıralım,

Demokratik Lise Talebimizi!

21 Aralık
2014
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Dev-Genç'lilerin Gençlik Kurul-
tay çalışmaları sürüyor. İstanbul ve
Anadolu'nun birçok yerinde, 3-4
Ocak günleri, Şişli Kent Kültür Mer-
kezi'nde yapılacak kurultaya hazırlık
çalışmaları son güne kadar devam
edecek.

İSTANBUL 
İstanbul Üniversitesi:
Dev-Genç’liler, 12 Aralık'ta İs-

tanbul Üniversitesi’nden Taksim Ga-
latasaray Lisesi önüne kadar 3-4
Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Dev-
Genç kurultayı bildirilerini dağıttı. 1.5
saat süren dağıtımda birçok insanla
konuşuldu, kurultaya çağrı yapıldı.

13 Aralık’ta Kadıköy Bahariye
Caddesi’nde masa açıldı. 18 Ara-
lık’ta İstanbul Kadıköy Boğa Mey-
danı’nda yapılacak eylem için bildi-
riler ve 40 adet Yürüyüş Dergisi hal-
ka ulaştırıldı. 3 saat süren çalışmada
Kadıköy’ün birçok yerine yazılama-
lar yapıldı. 19 Aralık, Grup Yorum
Konseri ve Dev - Genç Kurultay af-
işleri asıldı. Yazılamalarda 19-22
Aralık hapishaneler katliamı teşhir
edilip “19 Aralık’ın Hesabını Sormak,
Berkin’in Hesabını Sormaktır” sloganı
yazıldı.

14 Aralık günü ise Bahariye Cad-
desi’nde masa çalışmasına devam
eden Dev-Genç'liler 60 dergiyi halka
ulaştırdı. F Tipi Film DVD’sinden ve

27 Aralık’ta Bostancı Gösteri Mer-
kezi'nde olacak Grup Yorum’un kon-
serinin biletlerinden 3’er tane satıldı. 

Çalışmalarda 3-4 Ocak’ta Şişli
Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak
olan Gençlik Kurultayı için çağrı
bildirileri dağıtıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi:
MSGSÜ Dev-Genç Seher Şahin

Dayanışma Odası çalışmalarına de-
vam ediyor. 15 Aralık günü odanın
kütüphanesini düzenleyip, özgür tut-
saklardan gelen tabloları ve önderle-
rimizle Dev-Genç şehitlerinin re-
simlerini duvarlara astılar. Seher Şa-
hin'in silüetini odanın girişine çizen
Dev-Genç’liler çalışmalarına devam
ediyor.

ANKARA 
Ortadoğu Teknik Üniversi-

tesi:
Dev-Genç'liler 16 Aralık günü

ODTÜ'de, 19-22 Aralık 2000'de ha-
pishanelerde katledilen devrimciler
için yazılama yaptılar. ODTÜ’de
Kimya Bölümü, Hazırlık, Kütüphane
ve İktisadi Bilimlerde Dev-Genç im-
zalı “Seyhan Doğan’ın Hesabını So-
racağız”, “19-22 Aralık 2000’de Ha-
pishanelerde Katledilen 28 Devrim-
cinin Hesabını Soracağız”, “Diri Diri
Yakılan 6 Devrimci Kadının Hesabı-
nı Soracağız” yazılamaları yapıldı. 

KOCAELİ: 
Dev-Genç'liler 11 Aralık’ta Umut-

tepe Kampüsü’nde masa açtılar. Öğ-
rencilerin çeşitli sorunları için bilgi-
lendirme yapan Dev-Genç’liler öğ-
rencilerin haklarını geri alması için
başlatılan imza kampanyasına destek
çağrısı yaptılar. 5 saat açık kalan
masada 400 bildiri dağıtıldı ve 5 Yü-
rüyüş Dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

ESKİŞEHİR: 
Anadolu Üniversitesi’nde 12 Ara-

lık günü Dev-Genç'liler masa açtı. Ye-
mekhane önünde açılan masada, öğ-
renciler Grup Yorum Korosu ve öğ-
renci meclisi çalışmaları konusunda
bilgilendirildi. Son zamanlarda sivil
faşist çetelerin devrimci demokrat öğ-
rencileri takip ederek darp etmeleri
teşhir edildi. Dev-Genç’in, tüm bas-
kılara rağmen çalışmalarına devam
edeceği belirtildi. İki buçuk saat açık
kalan masada 2 adet Tavır Dergisi öğ-
rencilere ulaştırıldı.

15 Aralık günü ise 3-4 Ocak tari-
hinde Şişli Kent Kültür Merkezi’ne
yapılacak olan gençlik kurultayının af-
işlerini astılar. Eğitim Fakültesi, Hu-
kuk Fakültesi ve yemekhaneye top-
lamda 50 adet afiş asıldı. İletişim Fa-
kültesi’nde de masa açıldı. Öğrenci-
lerle yapılan sohbetlerde Dev-Genç
Kurultayı’ndan, Grup Yorum Koro-
su’ndan ve öğrenci meclisi çalışma-

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Cephesi’ne Omuz Verelim!
Hatay Çanakkale

Yürüyüş
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Dev-Genç yaptığı yazılı açıklama ile İstanbul Üniversi-
tesi'nde aylardır süren baskı ve ÖGB-polis saldırılarına kar-
şı halkın adaletini sağladığını söyledi. Açıklamada “Bir sü-
redir ÖGB-polis işbirliğiyle okuldaki kolluk kuvvetleri öğ-
renciler üzerinde terör estirmekte ve saldırılar olmaktaydı.
Yaklaşık 15 gün önce ÖGB’ler okulda asılı olan Dev-Genç
pankartına saldırmış ve tepki gösteren Dev-Genç'lilere işkence
yaparak gözaltına almış ve bu esnada bir Dev-Genç'linin ko-
lunu kırmıştı. 8 Aralık'ta ise gasp edilen kulüp odası hakkı
için İstanbul Üniversitesi Dekanlığı’nı işgal eden Dev-
Genç'liler yine polis-ÖGB işbirliği ile gözaltına alınmış, yer-
lerde sürüklenmiş, işkenceye maruz kalmıştır. Dev-Genç'li-
lere yönelik gerçekleşen saldırılarla ilgili ÖGB'ler defalar-
ca uyarılmasına rağmen aynı saldırılar sürdü. Bunun üzeri-
ne, 11 Aralık'ta İstanbul Üniversitesi Hergele Meydanı’nda
işkenceci ÖGB’lerden biri, Dev-Genç’liler tarafından taki-
be alınıp, sopalarla dövülerek cezalandırıldı! Cezalandırmanın
ardından “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Gençliler”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atan
Dev-Genç'liler “Bütün ÖGB’lere sesleniyoruz! Elinizi dev-
rimci kanına bulamayın! Siz de halk çocuğusunuz, halkın ço-
cuklarına el kaldırmayın! İşkenceci, katil polislere özenmekten
vazgeçin! Güvendiğiniz polisler her zaman yanınızda ol-
mayacak! Bu saldırılarınız sürdükçe halkın adaletiyle kar-
şılaşmaktan kurtulamazsınız!” diyerek eylemlerini bitirdiler.
Aynı gün Fen Edebiyat Fakültesinde Hergele Meydanı’nda
cezalandırmayı sahiplenen ozalitler asıldı.

Polis Saldırıları Dev-Genç’lileri
Engelleyemez!

Antalya'da Liseli Dev-Genç’liler Hacı Malike Meh-
met Bileydi Anadolu Lisesi çıkışında bildiri dağıtmak
istedi. Özel güvenlik görevlisi, polisi arayıp okulun ka-
pısını kapatarak bildirinin öğrencilere ulaşmasını en-
gellemeye çalıştı. Okul önüne gelen polis, Dev-Genç’li-
lere saldırarak ellerindeki bildiriyi almaya çabaladı. Öğ-
renciler bildiriyi vermeyince, polis keyfi kimlik kont-
rolü yapmak istedi. Kimlik vermeyen Dev-Genç’liler,
avukatlarını çağırdı ve polisi teşhir etti. Avukatın gel-
mesiyle tutanak tutuldu ve Dev-Genç’liler iki saat son-
ra serbest bırakıldı.

Dev-Genç İstanbul Üniversitesi’ndeki Bir ÖGB’yi Cezalandırdı 21 Aralık
2014

Yürüyüş
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larından bahsedildi.

HATAY: 
Saray Caddesi’nde Dev-Genç’in

kurultayı için 13 Aralık’ta masa açıl-
dı. Açılan masada 500 bildiri dağıtıldı,
9 Yürüyüş Dergisi ve 4 Umut Veren
Asi Gazetesi halka ulaştırıldı. Dev-
Genç'liler “Demokratik Eğitim Ba-
ğımsız Türkiye İçin 3-4 Ocak’ta İs-

tanbul Şişli Kent Kültür Merkezinde
Dev-Genç Kurultayımızda Buluşa-
lım” şeklinde halka çağrılar yaptı.

ZONGULDAK: 
8 Aralık günü, Bülent Ecevit Üni-

versitesi'nde çalışma yapan Dev-
Genç'lilerin bildirilerin dağıtımı okul
yönetimince yasaklandı. 9 Aralık
günü okulun bahçesindeki kapılara
“Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız-
Dev-Genç” yazılı pankart astılar.
Pankartın başında 5 dakika durup aji-
tasyon çeken Dev-Gençliler, eylem-
lerini haklarını talep eden sloganlar
atarak bitirdiler.

KARS: 
F Tipi Film Tecrite Sıkılan Kur-

şundur 
Kars Dev-Genç'in kurduğu Özgür

Sinema Topluluğu 16 Aralık’ta Kars
şehir sinemasında F Tipi Filmi gös-
terime sundu. Yaklaşık 250 kişinin ka-
tıldığı gösterim öncesi 122 şehidin
anısına bir dakikalık saygı duruşu için
çağrı yapıldı. Saygı duruşunun ar-

dından sunum metni okundu. Su-
num metninde; “Yeri gelecek nam-
lularımız, bu düzenin kültürüne sıkı-
lan kurşun olan filmlerimizle sora-
cağız hesabını. Bugün izleyeceği-
miz F Tipi Film tecrite sıkılan kur-
şundur…” denildi. Film gösteriminin
ardından kalan izleyicilerle filmin
değerlendirmesi yapıldı.

ÇANAKKALE:
Çanakkale On Sekiz Mart Üni-

versitesi Biga İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi’nde Öğrenci Mecl-
isleri toplantısı gerçekleştirildi. Bi-
ga’da 16 Aralık’ta topluluk odasında
öğrenci meclislerinin tanıtımı ve öğ-
renci meclislerinin amaçları anlatıldı.
14.00–15.00’e kadar süren toplantı-
da üniversite sorunları konuşuldu.
Nasıl bir üniversite istiyoruz konusu
üzerinde duruldu. Öğrenciler konuya
yoğun ilgi gösterdi. Sonraki hafta oku-
lun sorunları hakkında konuşulmak
üzere sözleşildi. Toplantıya 25 kişi ka-
tıldı.

Kocaeli



Liseli Dev-Genç'liler 12 Aralık'ta, önceki hafta yapılan
işgal ve ardından yaşanan polis saldırısına ilişkin Şair Abay
Lisesi önünde eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada
Dev-Genç’liler, okullarında yaşadıkları sorunların çözü-
münün örgütlenmekten geçtiğini belirttiler. “Aidat ve aidat
adı altında toplanan tüm paralara son verilsin. TV, gazete-
lerde, haber sitelerinde bangır bangır eğitim ücretsizdir di-
yen hükümet, öğrencilerden okul kayıtlarından başlayarak
bütün yıl içinde öğrencilerden defalarca kez para toplaya-

rak hakkımızı gasp ediyor. Liseliyiz biz. Ücretsiz eğitim hak-
kımızı alacağız” denildi. "Devamsızlık günlerinin 20 gün-
den 10 güne çekilmesi, ders geçiş notlarının 45’ten 50’ye
çıkarılması öğrencileri okuldan eve evden okula duyarsız
bir gençliğin yaratılması içindir" denildi. Hiçbir sosyal hak-
tan yararlanamayan liseli gençliğin tüm sorunlarının çözümü
için tek yolun örgütlenmek, örgütlenmenin yolunun ise öğ-
renci meclislerinden geçtiği açıklandı. Coşkulu geçen
açıklama sloganlarla bitirildi. Eyleme 20 öğrenci katıldı.

Ortak Sorunlarımızın Çözümleri

Öğrenci Meclislerinde!

Öğrenci Haklarımızı İstiyoruz Alacağız!

Yürüyüş
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Öğrenci meclisleri kurulduğu her
okulda gençliği hareketlendiriyor.
Kurulan her meclis gençliğin örgüt-
lü gücünü bir kat daha arttırıyor. Ku-
rulan meclisler örgütlenme çalışma-
larını sürdürüyor.

İzmir: 
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi’nde öğrenci meclisleri ça-
lışması yapıldı. 3 gün süren çalışma-
lar boyunca 150 adet anket yapıldı, 400
adet bildiri dağıtıldı, 7 adet ozalit
asıldı. Sınıflarda tahtalara duyurular ya-
zıldı, bildiriler bırakıldı. Bir gün açık
kalan masaya gelip bilgi almak isteyen,
sorunlarını dile getiren öğrenciler ve
herhangi bir sorunla ya da saldırıyla
karşılaşıldığında öğrenci meclisinin ya-
nında olacaklarını söyleyen öğretim
görevlileri de oldu.

Yapılan ankette ise öğrencilerin
yaşadığı en temel sorunların ne ol-
duğu, çözüm önerilerinin olup olma-
dığı, öğrenci meclislerinin kurulma-
sının gerekliliği üzerine sorular so-
ruldu. Anketlerde ve birebir sohbet-
lerde her öğrencinin sorunlar yaşadığı,

bunların çözümü için birlik
olmak, beraber hareket et-
mek gerektiğini söylediler.
Yaşanan sorunların çö-
zümsüz olmadığı, bu çö-
züm yolunun ise birlik ol-
maktan geçtiği anlatıldı. 

Çalışmalar sonunda ya-
pılan değerlendirme top-
lantısında öğrenciler so-
runlarını anlatırken pahalı-

lık, ulaşım zorluğu, eğitimin bilimsel
olmaması, nitelikli sosyal alanların ol-
maması, yurtların uzak, pahalı ve
konforsuz oluşu gibi birçok sorunu
dile getirdiler. Toplantıda değerlen-
dirme yapılıp daha detaylı bir şekil-
de görüşler ve çözüm önerileri alın-
ması gerektiği dile getirildi. Öğrenci
meclisi girişimi çalışanları, 11 Ara-
lık’ta yapılacak olan öğrenci meclis-
leri toplantısına hazırlanma kararı
ile çalışmalarını sonlandırdı.

Antep: 
Dev-Genç'liler Antep Üniversi-

tesi önünde 11 Aralık’ta öğrenci
meclisleri masası açtı. Öğrencilere
meclislerin işleyişi anlatıldı, herkesin
eşit söz ve karar hakkına sahip olacağı
ve sorunlarımıza çözüm bulabilmek
açısından her düşünce ve inançtan in-
sanın bir araya gelmesinin zorunlu-
luğu anlatıldı. Çalışma sırasında ma-
saya gelen ve meclislerin farklı dü-
şünceye sahip insanları barındırması
açısından işlevsiz olacağını düşün-
düğünü belirten bir kişiye, "bizim tek

düşmanımız emperyalizm, işbirlik-
çileri ve sömürücü asalak patronlar-
dır; farklı milliyet ve inançtan insan-
lar kardeştir” denildi. Bir buçuk saat
süren çalışmada 10 bildiri dağıtıldı, 2
kişi ile birebir ilişki kuruldu ve 2 Yü-
rüyüş Dergisi gençliğe ulaştırıldı.

Çanakkale: 
12 Aralık’ta Fen Edebiyat Fakül-

tesi’nde masa açan Dev-Genç’liler,
öğrenci meclislerini tanıtmak ama-
cıyla gün boyunca okulda çalışma
yaptı. Bildiri dağıtan ve öğrencilerin
sorunlarını dinleyen Dev-Genç’liler
anket çalışması da yaptı. 

Hatay: 
13 Aralık'ta farklı farklı yerlere

“Demokratik Lise Bağımsız Türkiye
İçin Öğrenci Meclislerinde Bileşelim”
pulu yapıştırıldı. Toplam 30 tane pul
yapıştıran Liseli Dev-Gençliler pul-
ları yapıştırdıkları anda liseli öğren-
cilerle sohbet ettiler.

Liseli Dev-Genç'liler Hacı Ali Nur-
lu Anadolu Lisesi’nde öğrenci meclis-
leri çalışması yaptı. 3 afiş okulun ka-
pısına asıldı. Çalışma esnasında polisi
arayarak Liseli Dev-Genç’lileri ihbar
eden işbirlikçi okul müdürü uyarıldı.

Kırklareli:
Kırklareli Öğrenci Meclisi 14

Aralık'ta merkezde öğrenci meclis-
leriyle ilgili 15 adet afiş astı. Yapılan
afişlerle gençlik, Öğrenci Meclisle-
rinde birleşmeye çağırıldı. 

Antep



Katil polis boş durmuyor. Dev-
rimcilerin ailelerini arayıp tehdit edi-
yor, devrimcileri, devrimcilere destek
veren aileleri sokak ortasında kaçır-
maya çalışıyor. Bu hafta yurdun çe-
şitli yerlerinde yaşanan polis tehdit ve
tacizleri, kaçırma girişimlerine karşı
Halk Cepheliler her yerde polisleri teş-
hir etti. 

İstanbul:
Sarıgazi Halk Cephesi yaptığı ya-

zılı açıklamada, polisin dernek üye-
lerini arayarak tehdit ettiğini bildirdi.
Açıklamada “Sarıgazi Haklar Der-
neğine gelip giden Fadime Yiğit,
Gamze Yiğit ve Öykü Özdemir’in ai-
leleri polis tarafından aranarak ‘Vatan
emniyetten arıyoruz. Kızlarınız
DHKP-C’nin faaliyetlerini yürütüyor.
Mahkemeleri var, nerelere gidip gel-
diklerini biliyoruz. Vatan emniyete ge-
lin görüşelim. Kızlarınızı kandırıp ai-
lesinden uzaklaştıracaklar daha son-
ra da eylemler yaptıracaklar. Kızla-
rınıza sahip çıkın yoksa gereği yapı-
lır’ diye tehdit edilmişlerdir” denildi.
Halk Cepheliler “AKP’nin katil pol-
islerini uyarıyoruz. İnsanlarımızı teh-
dit etmekten vazgeçin. Tehditleriniz
bize sökmez. Arkadaşlarımızın başı-
na gelebilecek her şeyden AKP’nin
katil polisi sorumlu olacaktır” denil-
di.

Bursa:
Halk Cephesi yaptığı açıklama

ile İnegöl polisinin Gurbet Yeşilır-
mak’ı kaçırma teşebbüsünde bulun-
duğunu söyledi. Açıklamada 11 Ara-
lık'ta çocuğunu okuldan almak için
evinden çıktığı esnada kırmızı renkli
plakası “mutluyuz” yazısıyla saklanan
bir aracın Yeşilırmak’ı bir süre takip
ettiği ifade edildi. Takipten sonra,
araçtaki 2 kişinin sokak ortasında Ye-
şilırmak’ın yolunu kesip zorla arabaya
bindirmek istediği bildirildi. Aynı
aracın daha önce de Yeşilırmak’ı ta-
kip ettiğinin ifade edildiği açıklama-
da Halk Cepheliler “Tehdit ederek, ka-
çırarak ailelerimizi devrimcilerden ya-
lıtamazsınız” dediler.

Antep:
Halk Cephesi yaptığı açıklamada

Dev-Genç'li İsmail Atalamış’ın oku-
duğu dershaneye iki sivil polisin git-
tiğini bildirdi. Sivil polisler, dersha-
ne öğretmenleriyle görüştükten son-
ra İsmail Atalamış’ı dershaneye ça-
ğırtmış ve iyi papaz rolünü oynaya-
rak İsmail’in, polislerin çetelerle iliş-
kilerini ifade etmesinden sonra gerçek
yüzleri açığa çıkan siviller daha son-
ra dershaneden defolup gitmişlerdir.

Antep Halk Cephesi açıklama-
sında “Ne biz, ne de ailelerimiz tek bir
saniye yozlaşmış düzeninizin pisliğine
karşı gerçeğin sesini yükseltmekten
vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonra si-
zin yalanlarınızı dinleyecek tek bir sa-
niyemiz de, sizin iğrenç yüzlerinizi
görmeye katlanacak midemiz de yok.
Bizleri rahatsız etmekten ailelerimi-
zi taciz etmekten vazgeçin!” dedi.

İzmir: 
Dev-Genç'liler yaptıkları açıkla-

mada İzmir polisinin devrimcilerin ai-
lelerini arayıp tehdit ettiğini bildirdi.
Açıklamada, polisin Sibel Karahan’ın
ablasını arayarak kendisini Sibel’in ar-
kadaşı olarak tanıttıktan sonra aileyi
korkutmak amacıyla Sibel’in kötü
yolda olduğunu söylediği bildirildi.
Polisin daha da ileri giderek Sibel’in
Yunanistan’da eğitim alacağını, silahlı
eylem yapacağını, sahip çıkılmazsa
her şeyin kötü olacağını, utanmazca
“o örgüte gitmesin mesela … örgü-
tüne gitsin” dediği ifade edildi. Dev-
Genç'liler polisin bu tacizlerine kar-
şı yaptıkları açıklamada “sizin kom-
plolarınıza, sokak ortasında kaçır-
malarınıza hatta sokak ortasında kat-
letmelerinizin zeminini yaratmanıza
izin vermeyeceğiz” dediler.

Ermenek:
Liseli Dev-Genç'liler 13 Aralık

günü katledilen maden işçilerinin ai-
lelerini ziyaret etmek için Karaman
Ermenek’e gitti. Liseli Dev-Genç’li-
leri Ermenek’te misafir eden CHP
Gençlik Kolları Şubesi AKP’nin ka-
til polisleri tarafından tehdit edildi.
Katil polis CHP Gençlik Kolları’na

“Onları sahiplenmeyin, misafir et-
meyin, biz onları kaçıracağız” dedi. 

Liseli Dev-Genç yaptığı açıkla-
mada polisleri uyararak “Ailelerimi-
zi sahiplenmemizi engelleyemezsiniz.
Bizi böyle kaçırma, gözaltı tehditle-
riyle korkutamazsınız” dedi.

Antalya: 
Dev-Genç Kışlahan Meydanı’nda

yaptığı eylemle polisin devrimcilerin
ailelerine karşı tacizleri protesto etti.
Açıklamada, 11 Aralık günü polisle-
rin bir Dev-Genç'linin ailesine gide-
rek “kızınız terör örgütü üyeleriyle gö-
rüşüyor” dediği, bir başka Dev-
Genç'linin de Ordu'daki ailesine de
polisin gittiğini ve aileye “kızınız as-
lında iyi kız ama o teröristler ile gö-
rüşmeye devam ederse sonu kötü
olur” diyerek gözdağı vermeye ça-
lıştığı söylendi. “Bir Dev-Genç'li ar-
kadaşımızın da İstanbul'da ki ailesi-
ni arayıp babasının memurluğu üze-
rinden 'bakın siz memursunuz böyle
devam ederse işinizden olabilirsiniz'
diyerek ailemizi korkutmaya çalış-
mıştır… yine bugün saat 14.00 sıra-
larında katil polisler başka bir Dev-
Genç’li arkadaşımızın öğretmen ba-
basının okuluna giderek 'oğlunuz
Dev-Genç'ten ayrılmazsa sizi de ha-
pise attırırız' diyerek tehdit etmiştir”
denilerek aynı gün yaşanan polis ta-
cizine örnek verildi. Dev-Genç’liler
“AKP’nin katil polislerini uyarıyoruz.
Ailelerimizden ve bizden uzak durun.
Bu şekilde biz Dev-Genç’lileri kor-
kutamazsınız. Ailelerimize bizi terö-
rist olarak gösteren katil polisler asıl
terörist sizsiniz! Berkin'i vuranlar, Ali
İsmail'i döverek öldürenler, güpe-
gündüz sokak ortasında Ethem'i vu-
ranlar, Mehmet Ayvalıtaş'ı ezerek
katledenler, Abdo'yu, Medeni'yi, Ah-
met'i ve daha ismini sayamadığımız
birçok halk çocuğunu katledenler,
mahallelerimize uyuşturucu çeteleri-
ni sokup terör estirenler sizlersiniz.
Bizleri zehirleyenler, Hasan Ferit'in
kanlı gömleğini çalanlar size sesle-
niyoruz asıl terörist sizsiniz! Halk düş-
manısınız” dediler. 13 kişinin katıldığı
eylem hesap soran sloganlarla bitirildi.

Tehdit Ederek Kaçırarak Ailelerimizi Devrimcilerden Yalıtamazsınız
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19-22 Aralık Katliam ve direniş
günlerinin yıldönümü dolayısıyla ya-
zılamalar yapıldı. Bayrampaşa Ha-
pishanesi’nde diri diri yakılan 6 Cep-
heli kadını, 4 günde katledilen 28 dev-
rimciyi unutturmayacağız, 7 yıl ara-
lıksız süren irade savaşını ve 122 şe-
hidi unutturmayacağız. Halkın ev-
latlarının kömüre çevrilen bedenlerin,
şehitlerin hesabının sorulacağı bir
kez daha ilan edildi.    

İSTANBUL
Esenyurt: Cepheliler 14 Aralık

günü, 19-22 Aralık hapishaneler kat-
liamıyla ilgili Yeşilkent Mahallesi’ne
4 adet yazılama yapıldı.

Armutlu: 19-22 Aralık hapisha-
neler katliamının yıldönümünde, kat-
liamın hesabının sorulacağına dair ya-
zılamalar yapıldı. Armutlu sokakları
Cephe'nin hesap soracağız sloganla-
rıyla süslenmeye başlandı. Armutlu
ana caddeye “19-22 Aralık Katlia-
mı’nın Hesabını Soracağız-Cephe”
imzalı yazılama yapıldı.

Okmeydanı:Okmeydanı’nda 9
Aralık akşamı yazılama yapan Cep-
heliler, Umudun adını ve katillerden
hesap sorulacağını duvara yazdılar.
Yolağzı, Hasköy ve Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi'nde yapılan yazıla-
malarla 19 Aralık Katliamı’nın he-
sabının sorulacağını belirttiler.

Amed: Cepheliler 19-22 Aralık
Katliamı’nı halka anlatmak için yok-
sul halkın matbaası olan duvarlara ya-
zılamalar yaptı. Bir gecede 40 yazı-
lama yapan Cepheliler; “19-22 Ara-
lık Katliamı’nın Hesabını Soraca-
ğız- DHKP-C”, “Seyhan Doğan’ın
Hesabını Soracağız- DHKP-C”, “28
Devrimcinin Hesabını Soracağız-
DHKP-C”, “Biji Berxwedane 19-22
Aralıke- Amed Cephe”, “Titre Oli-
garşi Parti-Cephe Geliyor -Amed
Cephe”, “DHKP-C”, “DHKC”,
“CEPHE”, “Savaşımızın Kurmayı
DHKP’ye Bin Selam- Amed Cephe”

sloganları duvarlara nakşedildi.

ADANA
Cepheliler 15 Aralık'ta “Umudun

Adı DHKP-C”, “DHKP-C”, “19 Ara-
lık’ın Hesabını Soracağız/CEPHE”
imzalı yazılamalar yapıldı.

EDİRNE
Cepheliler 15 Ara-

lık'ta umudun adını
duvarlara taşıdı.
“Cephe” ve  “19-22
Aralık Katliamı’nın
Hesabını Soracağız!-
Cephe’’ yazılamaları
yapıldı.

ESKİŞEHİR
Eskişehir merkez-

de 13 Aralık'ta, yazı-
lamaya çıkan Cephe-

liler “DHKP-C”, “Dev-Genç”, “Kur-
tuluş Kavgada Zafer Cephede” yazı-
lamaları yaptı. Anadolu’nun dört bir
yanında kavgayı büyütmeye devam
eden Cepheliler duvarların halkın
matbaası olduğunu, halk düşmanlarına
göstermeye devam ediyor.

Umudun Adı ve
Şehitlerin Hesabını Sorma Kararlılığı
Duvarlara Nakşedildi
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19 Aralık 2000... 

Diri diri yakıldık... Gaza boğulduk... Kur-
şunlandık. 

Günler, aylar, yıllar boyu aç kaldık. 

Sesimiz kesilmek istendi... Hakkımızda al-
çakça yalanlar üretildi. 

... 

Büyük hapishaneler katliamının üzerinden
14 yıl geçti. 

O gün katliam çığırtkanlığı yapanlar, "bi-
tirdik" diyenler bugün sorumluluğu üzerle-

rinden atmaya çalışarak “bilmiyorum,
hatırlamıyorum” diyorlar. 

O gün bizim için “bittiler” di-
yenler bugün kendileri çürüdüler,
bittiler. 

O gün büyük hapishaneler kat-
liamına, tecrit saldırısı olarak şekil-
lenen emperyalizmin ve oligarşinin
devrimciliği tasfiye saldırısına karşı
büyük bir inanç, kararlılık ve bağlı-

lıkla, ölümüne direndik... O gün biz
sansürün, tecritin karanlığını beden-

lerimizle aydınlattık. 

İşte o gün ne dediysek, o
gün hangi noktadaysak bugün
de bir milim sapmadan aynı
yerimizdeyiz. 

19 Aralık bizim için
yaşayan bir tarihtir.
Geçmişte kalmayacak,
dönüp dönüp bakaca-
ğımız, kahraman şe-

hitlerimizden öğrenece-
ğimiz, ideoloji-

mizden ve poli-
tikalarımızdan
güç alacağımız,
bizi geleceğe

taşıyacak önemli
bir dönemeç-

tir. 

Geçmişte kalmayacak. Diri diri yakılan be-
denlerimizi, cesetlerimiz üzerinde zafer çığlıkları
atanları, “bitirdik” diyenleri, aç bedenlerimizi
unutmayacağız, unutturmayacağız. 

ADALET, halkların binlerce yıla uzanan
en önemli değerlerinin başında gelir. Bu değer
insanlık tarihi kadar eskidir. Bu değer insan-
laşmanın, sınıfsız, sömürüsüz bir topluma uzan-
manın tarihidir. 

Bu değerden uzaklaşmak tüm bunlardan
uzaklaşmaktır. 

Adalet için hesap soracağız. Değerlerimize
sahip çıkmak için hesap soracağız. 

Savaştığımız ve istediğimiz özgür, bağımsız,
demokratik, sosyalist bir ülke için hesap sora-
cağız. Baskı, sömürü ve zulme son vermek
için hesap soracağız. 

Hesap sormak kim olduğumuzu unutma-
maktır. Ne için savaştığımızı unutmamaktır. 

19 Aralık’ın hesabını sormak bugünlerle
sınırlı, yılda bir kez anmayla sınırlı bir şey de-
ğildir. Hesap sormak bir bilinç, bir kültür, bir
ideolojidir. Hesap sormak düşüncede, yaşamda,
savaşmada ifadesini bulur. 

Baş düşmanımız emperyalizme karşı sa-
vaşmada, milyonları örgütlemede, savaşı bü-
yütmede, asla affetmemekte, devrim iddiasını
sürdürmede somutlanır. 

19 Aralık’ın Hesabı
Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı Savaşmaktır 

O gün bir ülkeyi işgale gider gibi geldiler
hapishanelere. Pek çok silahı ilk kez, devrimci
tutsaklar üzerinde denediler. Dört duvar arasında,
yüreklerinden, beyinlerinden başka silahları
olmayan devrimcilere karşı binlerce katil sü-
rüsüyle geldiler. 

19 Aralık Büyük Hapishaneler Katliamı
saldırısı, F tipi hapishanelerle sınırlı bir saldırı
olmadı. Amaçlarının “hayata dönüş” olmadığı
daha ilk anda herkesin göreceği netlikte açığa
çıktı. 

19 Aralık tecrit saldırısı genel bir saldırıydı.
Devrimcileri, dünya halklarını teslim alma sal-
dırısıydı. Asya’da, Afrika’da, Latin Amerika’da...
emperyalizmin dünya halklarına yönelik sal-
dırısının ülkemizdeki adıydı 19 Aralık. Devrimin,

19 ARALIK SORULACAK HESABIMIZDIR! 
SORULMADIK HESABIMIZ KALMAYACAK!
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devrimciliğin bu ülke top-
raklarından sökülüp atılması
için gündeme getirildi. 

Amerikan emperyalizmi
ve AB emperyalizmi bu tas-
fiye saldırısının, F tipi tecrit
saldırısının baş mimarlarıydı. 

Oligarşinin “Avrupa Stan-
dartları” diyerek gündeme
getirdiği politikalar F tipi
tecriti meşrulaştırmanın, Türkiye fa-
şizmine meşruluk kazandırmanın
önemli araçlarından biri oldu. 

Ebu Gureybler, Guantanamolar
ve ismi duyulmamış CIA’nın gizli
zindanları Amerikan emperyalizminin
F tipleriyle neyi amaçladıklarının
açık kanıtlarıydı. Bunu başaramadı-
larsa bunun nedeni dünyada eşi ben-
zeri görülmedik 7 yıllık görkemli
direnişimizdir. 

Emperyalizm ve onun işbirlikçisi
oligarşi tüm katliamların, açlık, yok-
sulluk, sömürü, zulüm, yozlaştırma
politikalarının baş sorumlusudur. 

19 Aralık’ın hesabını sormak em-
peryalizme ve oligarşiye karşı sa-
vaşmaktır. 

Emperyalizm ve oligarşilerden
çözüm bekleyenler geçmişin hesabını
soramazlar, şehitlerinin hesabını so-
ramazlar. Geleceğe yürüyemezler.
Halkların kurtuluşunu sağlayamazlar. 

19 Aralık’ın Katillerini,
Siyasi Sorumlularını
Affetmeyeceğiz 

19 Aralık’ın katilleri yargılanmadı.
Yargılanmalarını beklemiyorduk. 

Bugüne kadar düzenden kendimiz
için bir adalet beklemedik. Çünkü
bu düzen baskı ve sömürü düzenidir.
Bu düzen savaştığımız bir düzendir. 

ADALET İSTİYORUZ sloganı-
mız düzene değil halka sesleniştir. 

ADALET İSTİYORUZ sloganı-
mız ne için ve kime karşı savaştığı-
mızdır. 

Yeni bir düzen için; halkın iktidarı
için savaşıyoruz. Halkın iktidarını
savaşımızla kuracağız. Adaleti de
mücadelemizle sağlayacağız. 

19 Aralık 2000’den bugüne kat-

liamı teşhir etme, hesap sorma temelli
mücadelemiz sonucunda göstermelik
davalar açmak zorunda kaldılar. Aç-
tıkları davaya bakın. Katliamın suç-
lusu diye askerleri çıkardılar. 

Katliamın siyasi sorumluları bel-
lidir. Affetmeyeceğiz. 

19 Aralık'ın katilleri Soma'nın,
Ermenek'in, Berkin'in, Roboski'nin
katilleridir. 

Bu ülkede adalet istemenin bedeli
de ölümdür. Hesap sormak, adalet
istemek köklü bir sorundur. Düzenin
temelleriyle ilgili bir sorundur. 

19 Aralık’ın
Hesabı
Milyonları
Örgütlemektir 

Milyonları örgütlemek
devrim ve iktidar iddia-
mızdır. 

Milyonları örgütlemek,
onları emperyalizmin ve

oligarşinin karşısına dikmek demektir. 

Onlar örgütlenmelerimize saldır-
dılar. Tecritle örgütlenmelerimizi boğ-
mak, bitirmek istediler. Sesimizin
Türkiye halklarına ulaşmasını iste-
mediler. Katillerimizden hesap sormak
daha büyük örgütlenmelerle, milyonları
örgütlemekle cevap vermek demektir. 

İşçi, memur, öğrenci, köylü, yok-
sul... Türk, Kürt, Alevi-Sünni tüm
halkımızı meclislerde, milislerde ör-
gütleyerek; siyasal, ekonomik, de-
mokratik, kültürel, askeri kendi öz
örgütlenmelerinde örgütleyerek cevap
vermeliyiz oligarşiye. 

Örgütlemek hesap sormaktır. 

Şehitlerimizin son nefeslerinde
sizi seviyoruz, sizin için ölüyoruz,
"bir canım var halkıma feda olsun"
sözleri güçlü bir örgütlenme çağrısıdır.
Halka güvenin ifadesidir. 

Dünyada devrimcilerin dışında
hiç kimse halk için ölümü seve seve
göze alacak bir inanca, sevgiye ve
ideolojiye sahip değildir. İşte bu
bizim en güçlü örgütlenme silahı-
mızdır. Bu silahla, bu silahın gücüyle
gitmeliyiz milyonlara. 

19 Aralık’ın Hesabını
Sormak
Savaşı Büyütmektir

Savaşı büyütmek asla soyut bir
söylem olmadı bizim için. Devrim-
ciliğimiz gibi somuttu. Ne istediğimizi
bildiğimiz kadar netti. 

Görev, önderimizin, Dayımızın
önümüze koyduğu gibi halkı örgüt-
lemek ve silahlı savaşı büyütmektir. 

Savaşı büyütmek; 

Daha çok meclis, daha çok komite
kurmak demektir. 

Daha çok milis örgütlenmeleri

19 Aralık bizim için
yaşayan bir tarihtir.

Geçmişte kalmayacak,
dönüp dönüp

bakacağımız, kahraman
şehitlerimizden
öğreneceğimiz,

ideolojimizden ve
politikalarımızdan güç

alacağımız, bizi geleceğe
taşıyacak önemli bir

dönemeçtir. 

19 Aralık 2000’de
Bayrampaşa

Hapishanesi’nde
6 devrimci kadın tutsağı

kimyasal gazlarla diri diri
yaktılar. Hücrelerde

ranza demirleri eridi,
bedenlerimiz kömürleşti...

Tek bir devrimciyi
teslim alamadılar. 

Yürüyüş
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yaratmak demek. 

Daha çok silahlı, kitlesel eylemler
demek. 

Daha çok kadrolaşmak demektir. 

Sesimizin, politikalarımızın ifadesi
olan dergimizi milyonlara ulaştırmak
demek. 

Savaşı büyütmek dağları, şehirleri
ile ülkemizin her karış toprağında
olmak demektir. Halklarımıza umut
olmaktır. 

19 Aralık’ın Hesabını
Sormak Şehitlerimizin
Bıraktığı Mirası Devrime
Taşımaktır 

19 Aralık şehitlerimiz tereddütsüz

ölümü kucaklarken gözleri asla arkada
değildi. Onlar davamızın haklılığına
inanarak gittiler ölüme. Kazanaca-
ğımıza olan inançla göğüslediler ölü-
mü. 

19 Aralık'ta iki ideoloji, iki sınıf,
iki dünya, iki ahlak savaştı. 

Devrimciliğin tasfiye edilmesine
karşılık 7 yıl süren dünyada eşi ben-
zeri olmayan bir direnişle; inanç ve
kararlılıkla cevap verildi. 

Düşmanlarımız ve sözde dostla-
rımız ölümlerimizde "bitişimizi" gör-
düler. 

Oysa her ölümümüzde biz de-
ğerlerimizi pekiştirdik. İdeolojimizi
büyüttük. Geleneklerimize halkalar
ekledik. Devrimciliği yeniden tanım-

ladık. Biz öldükçe biten düşmanla-
rımız oldu. 

19 Aralık şehitlerimiz bu anlamda
bize çok güçlü bir miras bıraktı. Bu
miras Marksist-Leninist ideolojimizin
ete kemiğe bürünmesidir. Hayatın
içinde somutlanmasıdır. Devrimciliğin
saflaşmış halidir. 

Bu çok güçlü bir mirastır. 

İşte bize düşen görev bu mirası
devrime taşımaktır. Devrim önce
ideolojide, yaşamda, düşüncede, dav-
ranışta ifadesini bulur. 7 yıl süren
direnişimizde 19 Aralık kahraman-
larımızla devrimi her an her saniye
yaşadık, yaşattık. 

Şimdi görev bu mirasla yaşamak,
savaşmak ve ölümü göze almaktır. 

Hatay TAYAD’lı aileler 11 Aralık’ta yaptığı açık-
lama ile Bolu hapishesinde özgür tutsakların yaşadıkları
saldırıları duyurdu. Açıklamada “Özgür Tutsakları
işkence ile teslim alamayan Bolu hapishane idaresi,
tutsaklara karşı psikolojik savaş yürütüyor. Biz onları
Ulucanlar’dan, 19 Aralıklar’dan tanıyoruz. Baskı,
zulüm, işkenceler ile özgür tutsakları teslim alamadılar,
şimdi de küçük beyinleriyle başka hesaplar yapmaya
başladılar. Hak ihlalleri, yayın yasakları tutmayacak.
Cam fanusları, kameraları da başlarına çaldık, yine
hesapları tutmadı. Şimdi de Bolu idaresi başka
hesaplar peşinde. Akıl hastası bir tutukluyu, özgür
tutsakların kaldığı hücrelerin yanına getirmiş, psikolojik
baskı yaratmaya çalışıyor. Özgür tutsakların her gün
attığı slogandan sonra küfür, hakaret yağdıran adli
tutuklu, idare tarafından özel olarak o hücreye yer-
leştirilmiştir. 25 gündür özgür tutsaklar bu saldırıyla
karşı karşıyadır. Yaşadıkları böylesi durumları özgür
tutsaklar hiçbir şekilde mektupla dışarıya yansıtamı-
yorlar. Hapishane idaresi hak ihlallerini anlatan mek-
tuplara el koyuyor” denildi.

TAYAD’lı Aileler tutsakların seslerini dünyaya
duyuracaklarını belirterek “haklı mücadelelerinin sür-
dürücüsü olacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız.
Evlatlarımız için her türlü bedeli göze almaya hazırız.
Tekrar tekrar Bolu hapishane idaresini uyarıyoruz!
Evlatlarımızın üzerinden kanlı ellerinizi çekin. O
elleri kırmasını biliriz” dediler.

İşkencehanelerinizi 
Başınıza Yıkarız!

Tecritle, İşkencelerle Devrimci
Tutsakları Teslim Alamazsınız!

19-22 Aralık 2000 tarihinde hapishanelere yapılan ope-
rasyonda 28 devrimci tutsak katledilmişti. Operasyon
yapılan hapishanelerden biri olan Ümraniye Hapishanesi’nde
yapılan katliamın yargılama(ma)sına 10 Aralık günü devam
edildi. Gerçek sorumluların yargılanmayıp sadece 39 askerin
yargılandığı mahkeme 2 Nisan tarihine ertelendi.

Aynı gün mahkemenin yapıldığı Kartal’daki İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı önünde  Halk Cepheliler bir eylem
yaptılar. Yapılan açıklamada o gün yaşanan katliam anlatılarak
devrimcilerin direnişinin hapishanelerde, meydanlarda, zul-
mün olduğu her yerde devam ettiği ve 122 kez ölündüğü
belirtildi. 19 Aralık’ta tutsakları, Soma’da işçileri diri diri
yakan Ermenek’te ise suda boğan devletin olduğu vurgu-
landığı 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 de
TAYAD’lılar eylem yaptılar. Açtıkları pankartla 19 Aralık’ın
hesabını soran üç TAYAD’lı işkencelerle, adaletin olmadığı
adalet sarayında gözaltına alındılar. 

19 Aralık’tan Ermenek’e Katleden Devlettir

KATLİAMIN HESABINI
SORACAĞIZ
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Ankara’yı bilir misiniz? Gidip gör-
meyeniniz var mı? O zaman hazırlanın sizleri Ankara’ya
bekliyoruz, “elin altına.” Burası Sıhhiye Meydanı, eskiden
burada meydan diyeceğin bir alan vardı. “Meydan’’ adı
kaldı ama kendisinden eser kalmadı. Kesildi biçildi böylece
o koca meydandan geriye işte bu park kaldı. Sıhhiye de-
nilmesinin nedeni Hacettepe ve Ankara gibi iki
büyük tıp fakültesi ile yine Türkiye’nin en
büyük hastanelerinden Numune Hastanesi’nin
birbirlerine yakın yerlerde olması. Hastanelerin
altında sıhhiye köprüsü, demiryolu ile ayrılır
ve orada bir park var. Sıhhiye Parkı daha sonra
devletin kontra elemanı Mehmet Ali Ağca ta-
rafından katledilen Milliyet Gazetesi Başyazarı
Abdi İpekçi’nin adını aldı.

Yaşadığımız mekanlar tarihe tanıklık ederler.
Abdi İpekçi Parkı 2003 yılında Büyük Direnişe
tanıklık etti. 2003 yılı Ekim ayından 2007 Ocak
ayına kadar TAYAD’lı ailelelerin direniş mevzisi
oldu. Dört mevsim yaz-kış, gece- gündüz tam
tamına 3 yıl, 4 ay, 2 hafta, bir gün, toplam
1230 gün süren bir irade savaşı...

Ankara’yı bilenler bilir: Bu irade savaşı
sadece faşizme,  tecrite karşı bir irade savaşı
değildir, her mevsimi ayrı zordur Ankara’nın. Kasım’ın
15’inde başlar dondurucu soğuklar. Baharda yağmur
çiselemez, kurşun gibi yağar, yazın sıcağı Ankara’ya
hastır: yakar kavurur... 1230 gün boyunca doğanın
zorlu koşullarına karşı da bir irade savaşı verilmiştir.
Ülkemizde ve dünyada direniş  örnekleri içinde bir ilk
yaratıldı.

TAYAD’lı aileler bir parkı nasıl direniş mevzisine ge-
tirdiklerine gelince, onlar, önce evlatlarını sahiplenen
sonra da evlatlarının davalarını sahiplenen ailelerdi. 

19-22 Aralık 2000…. 
Bu dünya nasıl Hitler’in katliamlarını unutmuyorsa,

19-22 Aralık 2000’de altı kadını diri diri yakan, yirmi
sekiz devrimci tutsağı katleden katil devletin yaptıklarını
da unutmayacak. Devlet hapishanelerde Avrupa patentli
tecrit ve tredman politikalarını hayata  geçirmek için  F
tipi hapishaneler yaptı. Buna karşı hapishanelerde açlık
grevi ve ölüm orucu başlatıldı. 19-22 Aralık 2000’de
savaşa gider gibi sayıca binlerce asker, binlerce çeşit
silahla dört duvar arasında tutsaklara saldırmıştı fakat is-
tediğini bulamadı, tek bir Cepheli tutsağı teslim alamadı. 

Tam yedi yıl sürdü. İçeride tutsaklar, dışarıda başta
TAYAD’lı ailelerin başlattığı eylemler sonucu tecrit po-
litikası boşa çıkarıldı. Dünyada pek çok ilkler bu direniş
boyunca yaratıldı. Abdi İpekçi Parkı direniş mevzisi de
bunlardan yalnızca bir tanesidir.

TAYAD’lı ailelerin evlatlarının sesini duyurmak, tecritin
kaldırılması talebiyle Abdi İpekçi Parkı’nda üç günlük
çadır kurma isteğini valilik reddetti. Bunun üzerine oturma
eylemi üç günlük yerine 1230 gün devam etti.

Direniş içinde bir direniş başladı. Demokratik hakkını
kullanmak için bir hafta, günde en az dört beş kez aileler

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

3 Yıl, 4 Ay, 2 Hafta, 1 Gün, 
Toplam 1230 Gün Süren 
Bir irade Savaşı...
Ankara’yı bilenler bilir:
Bu irade savaşı sadece faşizme,
tecrite karşı bir irade savaşı değildir,
her mevsimi ayrı zordur Ankara’nın.
Kasım’ın 15’inde
başlar dondurcu soğuklar. Baharda
yağmur çiselemez kurşun gibi yağar,
yazın sıcağı Ankara’ya hastır:
yakar kavurur... 1230 gün boyunca
doğanın zorlu koşullarına karşı da
bir irade savaşı verilmiştir.
Bu direniş hakkında daha geniş
bilgiyi “ELİN ALTI” kitabından
öğrenebilirsiniz...

ABDİ İPEKÇİ PARKI DİRENİŞİ

ELİN ALTI

Yürüyüş
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saldırıya uğradı. Gözaltılar, işkenceler, kırılan kemikler,
Ankara’nın ayazı, baskı ve zulüm kar etmedi. İçeriden
özgür tutsaklar, dışarıda TAYAD’lı aileler için bir park
direniş mevzisine  böyle dönüştü. Sabrın ve kararlılığın
gücünü, tutsakların sesini duymayan kalmadı. Öyle ki
hapishanelerden, yurt dışından postacılar mektup taşımaya
başladı, dedik ya burası bir direniş parkı oldu.

Üç yıl boyunca civarda bulunan esnaflar, her hafta
kurulan pazara gelip gidenler, günlük işine, okuluna
giden memurun, öğrencinin basının ilgisini çeken bir
yer haline geldi.

Yine “Elin altında’’ devrimciliğe ilk adımını atanlar
oldu. Devletin devrimcilere karşı “terörist’’ söylemi
burada onlarca, yüzlerce insanla ilişkiye geçilerek boşa
çıkarıldı. Yıllarca MHP’ye oy vermiş bir işçi sırf işyerindeki
arkadaşının ısrarıyla TAYAD’lı ailelerle tanışmış ve dev-
rimcilerin neden içerde olduklarını anlamış. Direniş
boyunca maddi, manevi desteğini sunmakla birlikte  “ben
devrimcileri bilmezdim, bu vatanın gerçek sahipleri
sizlersiniz’’ demesi gibi… Daha nice düşüncelerin
yanlışlığı, devrimcilere karşı örgütlenen kimseler gördükleri
devrimciler karşısında kendileriyle hesaplaşmaya tutuşu-
yordu... “ben sizi böyle bilmezdim’’ itirafları boşuna
değildi. Emekliye ayrılmış ablalarımız şöyle gönüllerince
gezmek, dinlenmek yerine beyaz tülbent, alnına kızıl
bandı kuşanıp direnişin bir parçası oldular. O her biri
cihan parçası annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin
emektarlıklarını nasıl anlatmalı, dostlarımızın gecelerini-
gündüzlerini mevsimleri önüne katıp direnişi zafere ulaş-
tırana kadar devrimcileri sahiplendiler. Bugün direniş
içinde büyüyen çocuklar var, bugünün Dev-Genç’lileri.
Artık orası dostların uğrak yeri, acıların, sevinçlerin pay-
laşıldığı “elin altına gel’’, “TAYAD’lıların oturduğu
yere” diye tarif edilen adres, halkın büyük bir kesiminin
TAYAD’lı ailelere hak gördüğü bir park oldu. Direniş
parkı oldu. 

19 Aralık Katliamı’ndan sonra kimsenin dışarıya çı-
kamadığı, en somut talepleri için bile eylem yapamadığı
bir dönemde Abdi İpekçi Parkı, eylem yapmak isteyenlerin
kendilerini meşru gördükleri yer oldu. 

TAYAD’lılar nasıl aylarca direniş yapıyorlarsa biz
de gidip Abdi İpekçi Parkı’nda sesimizi duyuralım de-
diler... Türbanlısından, emeklisine, memurlarından
ataması yapılmayan öğretmenlerine kadar 19 Aralık
Katliamı’nın suskunluğunu, sinmişliğini Abdi İpekçi
Parkı’nda eylemler yaparak üzerlerinden attılar. 

TAYAD’ın 1230 gün direnişinden öğrendiklerimiz
ise, meşruluk bilinci mücadelede sınır tanımıyor, kararlılık
ve inancın peşinden gitmek, zafer ancak böyle kazanı-
labiliyor. O “elin altı” TAYAD’lı ailelerle bütünleşti,
şimdi umudu anlatır. Örgütlenenin yeri mekanı yok.
Birleşmenin yeri mekanı yok. Abdi İpekçi Parkı Büyük
Direnişi, bir ilki anlatır.

Ankara'da liseli bir kız ar-
kadaşımız vardı. Benden önce
dernekte çalışan arkadaşları-
mız ilgilenmişler. Dernek çev-
remizden orta yaşlı bir ilişki-
miz ise, bu arkadaşımızın dü-
zenli kitap okumasını takip
etmiş. Ki bu ilişkimiz bizi
tanıyan bilen biri olduğundan
okuma konusunda doğru ki-
taplara yönlendirmiş. Kitaplar
seçmiş okuması için ve ar-
kadaşımız da bu sayede çev-
remizdeki insanlarımıza göre
en düzenli kitap okuyanlardan
biri olmuştu. 

Liseli arkadaşımız hiçbir
işten kendini geri çekmiyor,
büyük bir istek ve gönüllü-
lükle işlerine sarılıyordu.
Dergiler kalmış dağıtmamız
gerekir dediğimizde, eline
30-40 dergi alıp, dergi iliş-
kilerine götürüyordu, bildiği
sokakta çatkapı çalışması
yapıyordu. Ki kendisi de
babasının dükkanına verilen
dergileri okuyarak bizi ta-
nımaya başlamış biriydi. 

Bu liselimizi; iş yapma
tarzımızı öğrensin, bizi daha
fazla tanısın-sahiplensin diye
toplantılarımıza katmaya baş-
ladık. Müzik grubunun ça-
lışmalarını örgütleme konu-
sunda kendine güvensiz ol-
duğundan, liselilerden oluşan
müzik grubunun çalışmala-
rının başında birebir kendi-
miz durup teşvik etmeye ça-
lıştık. Grup dağılmaya yüz
tuttuğunda, şartları zorladık
programlara çıkmalarını sağ-
ladık. 

Liselimiz bu düzenin
içinde olumlu yanlarıyla öne
çıkan, hayatına nasıl yön

verirsen öyle şekillenecek
bir arkadaşımızdı. Üniver-
siteyi kazanmış, bizim iste-
diğimiz yerleri tercih olarak
yazmış ve istediğimiz yere
yakın bir yeri kazanmıştı.
Ama ailesi üniversiteye gön-
dermeyeceğini söylüyordu.
Nice genç kızlar gibi bir ha-
yat örmek istiyorlardı kız-
larına, köye götürmek ev-
lendirmek gibi. 

Bir arkadaşımızla beraber
ailesiyle konuşmaya gittik.
Babasına; ya çocuğunu bize
ver ya da okuması için üni-
versiteye gönder, önü açık,
açık kapıları kapatma diye
konuştuk. Ama baba kendi
istediğinden vazgeçmedi. 

Liselimiz ailesinin geri
çekmeye çalışan tavırları
karşısında özgüvenle hareket
ediyordu. Biz de hep arka-
sında olduk. Okula kaydını
yaptırması için gerekli ola-
nakları yarattık. Kayıt için
yola çıkana kadar olan he-
yecanını paylaştık, yanından
ayrılmadık. Gittiği yerde
ona yardımcı olacak insan-
larımızla görüşmesini sağ-
ladık. 

Üniversiteye kaydının
üzerinden bir iki ay geçtikten
sonra arkadaşımız 18 Ocak
operasyonunun getirdiği zor-
lukların, devletin o dönem-
deki baskılarının karşısında
birebir duran biri olarak gö-
revler üstlendi, zorlukların
üstesinden geldi ve gençlik
mücadelesini halkın müca-
delesinden ayrı görmeden
mücadelesine devam ediyor. 

HAYATINA YÖN VERMEK
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Gebze Hapishanesi'nde günlük
iki kez düzenli attığımız sloganları-
mıza yasak konuldu. (12:15-16:00 da
“Tecrit işkencedir. Tecrite Son,
Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Halkların Mücadelesi, Kahrolsun
Faşizm Yaşasın mücadelemiz, Bas-
kılar Hücreler Bizi Yıldıramaz” slo-
ganlarını atıyoruz.) Bu sloganlar 19
Aralık 2000 tarihinden beri tüm ha-
pishanelerde günlük attığımız slo-
ganlardır. 

Tecritin varlığı, emperyalizmin-fa-
şizmin varlığı slogan atmamızın ne-
denleridir. Gebze Hapishanesi’nde
de on dört (14) yıldır slogan atılıyor
olmasına rağmen 31 Ekim 2014 ta-
rihinden itibaren slogan atmamız ge-
rekçe gösterilerek hakkımızda tutanak
tutuldu. Her gün attığımız sloganlar
için tutanak tutulmaya devam edili-
yor. Bu tutanakların tamamı sırayla
ceza kararına dönüşüyor. 27 tutsak
hakkında tutulan bu tutanaklar  cezaya
dönüştürüldüğünde 2 yıl 6 aylık ceza
anlamına geliyor. Şu haliyle Zeynep
Gonca Karakoç'un hapiste kalacağı
süre 1 yıl 5 ay uzamış olacaktır. Bu
süre hak edilmiş tahliye tarihidir.
yoksa cezalar daha fazladır. Aynı du-
rum Gamze Eroğlu için de geçerli-
dir. Hapiste kalma süresi iki yıl daha
uzatılmıştır. 

Zeynep Gonca Karakoç'a ve Ye-
liz Türkmen'e görüş cezası veriliyor.
Geri kalanımıza iletişim cezası veri-
liyor. Bu farkın gerekçesi yok. Ka-
nunun yanlış yorumu var. Henüz
hiçbir ceza onaylanmadı. İki ceza ka-
rarı için İnfaz Hakimi daha önce
benzer kararları onaylamıştı. Aley-
himizde kararlar veriyor. 

Savcı Alparslan Kaplan (geçici bu

göreve bakıyor) her konuda bize
karşı tavrı olumsuz, slogan atmayı
suç görüyor. Ceza infaz kanunu
dahi sloganları "gereksiz" diye
ayırıyor. Neye göre, nasıl? Key-
filiği beraberinde getiriyor. Bu ko-
nuda savcının tavrı saldırganca

"slogan atmasın" diyor. Böyle bir
şeyi önermenin ahlaka aykırı oldu-
ğunu söyleyen Gülay Efendioğlu'na
"hakaretten" tutanak tuttu, soruş-
turma başlatıldı. 

Hapishane idaresi savcı-İfaz Ha-
kimliği en meşru hakkımızı kullan-
dığımız için bizi en ağır şekilde ce-
zalandırıyor. ömür boyu görüş ileti-
şim vb. haklarımızı kullanmamızı
engelleyecek bir uygulama başladı ve
sürüyor. 

Attığımız sloganlar mücadelemi-
zin küçük bir kısmını oluşturuyor. An-
cak şu da var ki slogan devrimci tut-
sağın kimliğidir. Özgür tutsaklar için
sloganlara yapılan müdahale siyasi
kimliğe yönelik müdahaledir. Kabul
edilemezdir. Sloganlarımızın gerek-
liliğinin slogan atmayı meşru bir hak
olduğunu her koşulda savunuyor ve
tüm ayrıntılarıyla anlatıyoruz. Her
güne tutanak tutulup ceza verilmesi
uygulaması hiç bir hapishanede yok.
Bakırköy Hapishanesi’ne sevk istei-
ğimiz; “aynı suç grubu için Bakırköy
Hapishanesi’nin kapasitesi dolu” de-
nilerek reddedildi. 

Sevk istemek için yeni yönetme-
liğe göre bir ay daha beklememiz ge-
rekiyor. 

Hastane sevklerimiz gerçekleş-
miyor. Hapishane çıkışında asker
araması dayatılıyor. Personel askeri
personel yeterli olursa arar deniliyor.

İki kez Banu Özcan bu dayatmayla
karşılaştı kabul etmedi ve işkencey-
le zorla koğuşa geri getirildi. Bunu
protesto edip, slogan atıp kapı döv-
düğümüz için hepimize "disiplin ce-
zaları" verildi. Bu ugulamanın key-
filiğini şöyle somutlayabiliriz: Bir gün
önce mahkemeye giderken sorunsuz
dışarı çıkabiliyoruz. Ertesi gün has-
taneye giderken asker araması daya-
tılıyor ve hastaneye gidilemiyor. Ay-
rıca slogan atıp atmadığımızı ya da ki-
min atıp atmadığını tespit etmek için
havalandırmaya bakan idare bölü-
münün boyalı pencereleri kazınarak
gizlice izleniyoruz. Bu camlar ya-
takhaneyi çok net görüyor. Havalan-
dırmayı ve yatakhaneyi artık rahat
kullanamıyoruz. İzlediklerini tuta-
nağa yazıyorlar. Biz slogan attığımı-
zı zaten kabul ediyoruz meşruluğunu
savunuyoruz. İzlemek ayrı bir baskı
aracıdır, ahlaksızcadır.

Sonuç Olarak; Gebze Hapisha-
nesi’nde her türlü keyfi uygulamalar
sürüyor. Tutsaklar olarak zaten koyu
bir tecrit altındayız. Sahip olduğumuz
en temel haklarımız da bizleri teslim
almak için bize karşı yaptırım olarak
kullanılmaktadır. 

Faşizmin işkencelerine, gayri meş-
ru keyfi uygulamalarına karşı diren-
memiz, sloganlarla protesto etmemiz
en meşru hakkımızdır. 

Cezalar, soruşturmalar bizi teslim
almaya yönelik faşist uygulamalardır
ve devrimci tutsaklar olarak asla ku-
bul etmeyeceğiz. 

Gebze M Tipi
Kadın Hapishanesi

Özgür Tutsaklar 

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Tecrit, İşkence, Zulüm Serbest; Direnmek Yasak

Sloganlarımızdan Korkuyorlar

Sevinç de Bizim Acı da! Biz Halkız! Büyük Bir Aileyiz!

Sarıgazi Halk Cephesi Tüm Yıldız Ailesine
Başsağlığı Diliyor!

Sarıgazi Halk Cephesi Dede Yusuf Yıldız'ın vefatından dolayı Yıldız ai-
lesine başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda “taraftarımız Yıldız
ailemizin dedesi Yusuf Yıldız vefat etmiştir. Tüm Yıldız ailesine başsağlığı
diliyoruz” denildi.
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba; 

Savaş, politikaların başka araç-
larla yürütülmesi olarak açıklanmış-
tır. Dünya üzerinde tek bir savaş yok-
tur ki sınıfsal temelleri olmasın. Bu ne-
denledir ki savaşı yürüten taraflar ken-
di sınıfsal çıkarları doğrultusunda ha-
reket ederler. 

Dünya üzerinde  iki cephe arasında
sürmektedir bu savaş. Bir tarafta hal-
kı iliklerine kadar sömüren baskı al-
tında tutan, kapitalizmin bir dişlisi ha-
line getirmeye çalışan burjuvazi var-
dır. Diğer tarafta ise halk vardır. Ezi-
len,  sömürülenler vardır. 

Ve savaş bir yandan tank ile top ile
silah ile sürdürülürken, diğer yandan
ideolojik, siyasal alanda sürdürül-
mektedir. 

Tarih ve bilimin yasaları bu iki ta-
rafın çıkarlarının birbiriyle uzlaşmaz
olduğunu, birinin zayıflamasının diğer
tarafın gelişmesi anlamını taşıdığını
söyler. Ancak yine bu yasalar göster-
miştir ki bu savaşımın sonunda kaza-
nacak olan halktır. Ezilen, horlanan,
hayvan yerine konan, aç ve açıkta bı-
rakılan, katledilenlerdir. Bu savaşın
zaferi sosyalizmin inşaası ile olacaktır. 

Bu tarihi savaşta biz Cepheliler de
yerimizi almaktayız. Önderimiz Da-
yı’nın ifade ettiği gibi “Dünyayı Birkez
de Türkiye’den Sarsacağız”. Çünkü hal-
kız, haklıyız, kazanacağız. Emperya-
lizmin ve işbirlikçi oligarşinin korku-
lu rüyası olacağız.  

Zırhımız, Kalkanımız,
Silahımızla Savaştayız

Burjuvazinin her türlü ideolojik
politik saldırılarına karşı beynimize
devrimci ideolojiyi miğfer yapıp ko-
ruyacağız. 

Burjuvazi önce beyinlere saldırır,
teslimiyet dayatır. Savaşma dinamik-
lerini ve umutlarını yok eder. Devrim-

ci hareketimi-
zin 45 yıllık
t a r i h i n d e
600’e yakın
şehidimiz, ve-
rilen yüzler-
ce, binlerce
tutsak, yaşa-
nan işkence-

ler göstermiştir ki öldürmek ile işken-
ce ve tutsaklık ile mücadele bitme-
mekte, her geçen gün halkın içine nü-
fus etmektedir. Hiçbir silah, kurşun,
bomba, özgürlük, bağımsızlık, insan-
ca yaşam olan sosyalizm düşümüze iş-
lememektedir. O sebepten ötürü her tür-
lü yozluğu, kafa karışıklığını, bilgi
kirliliğini, güvensizliği, spekülasyon-
lar yaymaktadır. Beynimizi berrak tut-
mak için ideolojimizi, beynimizi ko-

ruyan bir miğfer yapmalıyız. 
Her yer bir savaş alanıdır. Gerek

düşmanın fiziki saldırıları, gerekse iç
düşmanımız olan zaaf ve eksiklikleri-
mizin bizi bıraktığı en güç anlarda, güç
alacağımız kaynağımızdır ideolojik
netliğimiz. Devrimimizin, zaferimi-
zin garantisidir ideolojik netliğimiz.  

Tarihten ve bilimin yasalarından al-
dığımız gücü sol yumruğumuzla sıkı sı-
kıya tuttuğumuz bir kalkana dönüştü-
rüp kendimizi, yoldaşımızı ve halkımızı
koruyacağız.

Silah düşmana darbe vurmayı sağ-
layan araçtır. Fakat kalkan, kendin ile
birlikte başucunda omuz omuza sa-
vaştığın yoldaşını da korur. Yoldaşla-
rımızla birleştirdiğimiz kalkanlarımız
ise uğruna ölümlere gidip geldiğimiz

halkımızı korur. Ona gelecek her tür-
lü saldırının önünde barikat oluşturur. 

Biz de sınıf savaşımında tarihin ve
bilimin muştusunu verdiği zaferimizi
ideolojik, politik, ekonomik, askeri
tüm saldırılardan koruyacak kalkana
dönüştüreceğiz. 

En güçlü ve yenilmez silahımız
olan sınıf kinimizle emperyalistlere
ve işbirlikçi oligarşiye karşı Cepheli-
ler olarak savaş arenasındayız. 

Donanımsız Asker
Yenilir

30 Mart’ta Kızıldere’de feda ruhuyla
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye gel-
dik” şiarının yükseldiği, teslim olma-
manın tarihi yazıldı. Kerpiç evin bağ-
rına bastığı 10 devrimcinin karşısında
tankı, topu silahıyla bir ordu asker

yer alıyordu. Yenilen düşman, ka-
zanan ölü bedenleriyle Mahir Ça-
yan ve 9 yoldaşı oldu. 

Vietnam küçük yoksul bir ülke.
Karşısında dünyanın jandarmalı-
ğına soyunmuş, ekonomisini as-
kerileştirmiş, büyük silah tekeline
sahip ABD emperyalizmi. Kon-
serve kutularından ve en ilkel si-
lahlarla kafa tuttukları ABD em-
peryalizmine binlerce Vietnamlı
ölüp teslim olmayarak koca bir to-
kat atıp kazandı zaferi. 

Küba… Fidel, Che ve 81 dev-
rimcinin öncülüğünde başlatıldı
devrim yürüyüşü. İlk saldırıda 12

kişi kaldı. Ancak devrim yürüyüşü
sürdürülerek emperyalistlerin yüreği-
ne sokulmuş bir hançer misali durarak
zafer kazanıldı. 

Bir yandan elindeki son marka si-
lahıyla korkuyla sağa sola ateş açan İs-
rail askeri, onun karşısında avucunun
içinde fırlatmaya hazır tuttuğu taş ile er-
ken büyüyen Filistinli çocuklar. 

Yani özetle demek istediğimiz  sa-
vaşta askeri donanımdan önce bilinci-
ni ve yüreğini sınıf kini ile donatmak
zorunludur. Askeri güç zafer kazan-
dırmış olsa idi, 2001’de Amerika Af-
ganistan’a, 2002’de Irak’a atılan bin-
lerce bombayla, milyonlarca kurşunla,
tankıyla, topuyla, her türlü askeri do-
nanımıyla halkları teslim alabilirdi. 

Emperyalizmi yenilgiye uğratan
sınıf bilinciyle donanmış, ezilen, sö-
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mürülen vatan toprakları işgal
edilen dünya halklarıdır.

ABD’nin Korkusu
Donanımsız Askerler
Degil, Donanımlı
Cephelilerdir

Stalin, “dünyadaki bütün
her şey içinde en değerlisi ve
en belirleyici olanı insandır,
kadrolardır. Şunu kavramalı-
yız ki, içinde bulunduğumuz
koşullarda, her şeyi kadrolar
belirler” diye açıklamıştır. 

Che ise; “kadro merkezde-
ki yetkililerden gelen talimatları doğ-
ru yorumlayabilecek siyasi gelişim
düzeyine yükselmiş, bu emir ve tali-
matları benimseyen bunları yönelim-
ler olarak kitlelere ileten bir kişi, kit-
lelerin en derin isteklerini iç dürtüle-
rini gösteren belirtileri algılayabilen bir
kimsedir. 

Kadro hem ideolojik hem de yö-
netmek bakımından disiplinli, demo-
kratik merkeziyetçiliği bilen ve uy-
gulayan, çeşitli yönlerinden en iyi bi-
çimde yararlanarak üzerine yeni yön-
temlerimizin çelişkilerini fark edebi-
lendir. Ortaklaşa tartışma tek karar ve
sorumluluk ilkesini üretim alanına
uygulamayı bilir. 

Kadro dürüstlüğü, bağlılığı denenmiş,
fiziksel ve moral cesaretini, ideolojik ge-
lişimiyle birlikte her zaman her çeşit mü-
cadeleye girmeye, devrim yürüyüşüne
gerektiğinde hayatını ortaya koyarak
uyum sağlamaya hazır durumda bulu-
nacak biçimde çelikleştirmiştir. 

Aynı zamanda kişisel çözümleri
yapmaya yeterli biridir. Bu özelliği ge-
rektiği kararları almasını ve disipline
ters düşmeyen yaratıcı, insiyatifini
kullanmasını sağlar. (Che politik ya-
zılar sf. 123-124)

Bu uzun tanımlarla anlatıldığı gibi
kadro aynı zamanda kavgayı, savaşı
yürütendir, komutandır. Büyük bir
politik bilince sahiptir. Ölme ve öl-
dürme, hesap sorma, adalet, özgürlük,
halk ve vatan sevgisiyle donatmıştır bi-
lincini. 

İçinde bulunduğumuz ezen ve ezi-
len savaşında, zaferi de, yenilgiyi de
doğacak olan savaş stratejisini, kural-

larını hayata geçirecek kadrolardır.
Stalin’in dediği gibidir çünkü “her şeyi
kadrolar belirler”

Her Cepheli aynı zamanda devri-
min, sosyalizmin kadrosudur. Bu bi-
linçle donatılmış olduğundan ABD’nin
korkusu olmuştur Cepheliler. Bu kor-
kudur emperyalizme sayfalarca rapor
hazırlatan. Cepheli devrimcilerin ba-
şına para ödülleri koydurtan ‘terör’ lis-
telerinin başına yazdırtan.  

Çünkü Cepheli kadrolar donanım-
ları, ellerinde tuttukları silah, belleri-
ne sardıkları patlayıcı, hazırladıkları
bombalardan önce;

Ne için savaştığını, kim için sa-
vaştığını, neden savaştığını, kime kar-
şı savaştığını, nasıl savaştığını bilirler.

Cepheliler; kendi gücünün bilin-
cinde, düşmanı tanıyan sürekli ken-
dinde yeni insanı yaratandır. 

Kendisini dünün değil, geleceğin
insanı olarak gören, yarını bugünden
inşa edenlerdir. 

Baş çelişkilerin emperyalizm ol-
duğunu bilerek iç ve dış düşmana
karşı uzlaşmaz bir kavgaya girendir.

Cepheliler, bu bilinçle donanımını
sağlamış, savaşın en keskin anında dahi
bu donanımla her şeyi bir silaha dön-
üştürmüş, bedel ödemiş ve bedel ödet-
mişlerdir. Bu donanım 19 Aralık’ta
Cephelilere zafer kazandırmıştır. Bu
donanım 122’lerimizi 7 yıl, 28 mev-
sim direniş arenasında tutup zaferi ar-
mağan etmiştir. 

Emperyalizmi bu nedenle korkutan
Alişan Şanlı’nın beline sardığı patla-
yıcı değil, beyninde, yüreğinde taşıdığı
bilinçtir. Cepheli kadroların ideolojik
politik donanımlarıdır, Marksist- Le-

ninist devrim anlayışıdır, uzlaş-
maz netliğidir. 

Aksi takdirde bugün emper-
yalist ülkelerde de kendilerine
karşı çeşitli eylem ve saldırılar
yaşanmaktadır. Fakat bunlar em-
peryalistleri Cephelilerin ey-
lemleri kadar korkutmamaktadır. 

Ya da ülkemiz soluna baktı-
ğımızda, ne Kürt milliyetçileri,
ne de şu an silahlı mücadeleyi sa-
vunan hiçbir örgütlenme em-
peryalizmin korkulu rüyası ol-
mamaktadır. 

İngiltere’de yapılan 21. Yüz-
yılda NATO ve Güvenlik Gerçek

Vizyon başlıklı toplantıda NATO kur-
maylarının dile getirdiği bir gerçek var-
dır: “21. Yüzyıl, ayaklanmalar yüz-
yılı olacaktır… 21 yy’ın ilk otuz yı-
lını geri ülkelerde ortaya çıkacak
ayaklanmalarla geçeceği, ekonomik
eşitsizliklerin artmasıyla ayaklan-
maların önünün alınmayacağı” tes-
piti ve işbirlikçiler, bu korkularının
önünü alabilmek için kendilerince çe-
şitli önlemler almışlardır. Fakat nafi-
ledir çabaları. Çünkü toplumlar tari-
hinin yasaları bizden yanadır, er ya da
geç bu çürümüş, kokuşmuş düzen
yerle bir edilecek sosyalist toplumun
temelleri inşa edilecektir. 

Bugün kafalar ne yana çevrilse
bir savaş nedeni ile karşılaşılmaktadır.
Açlık, yoksulluk, işçilerin köle ko-
şullarında çalıştırılmaları, halkın top-
rağını ekemez, suyunu kullanamaz
hale getirilmesi, toprağını ekenin ise
ürününü satamaması, her geçen gün
yoksullar artarak çoğalırken zengin-
lerin daha da zenginleşmesi savaş ne-
denlerini beslemektedir. Daha da sa-
yılacak binlerce neden vardır. 

Haziran Ayaklanması’nda da gö-
rüldü ki halkın düzenle olan çelişkileri
oldukça fazladır. Bu çelişkileri derin-
leştirmeli; halkı örgütlemeliyiz. Yani
savaşı halklaştırmalı, halkı savaşa ka-
tıp, halkla birlikte savaşmalıyız.

Savaşın bir yanı kendini korumak
ise diğer yanı da düşmanı zayıflamak
yok etmektir. Devrim yolunda bir en-
gel olmaktan çıkarmaktır. Bu da ancak
daha çok örgütlenmekten geçmektedir.
Devrimin kadrolarını çoğaltmak, ideo-
lojik politik bilinç ile donatmaktan geç-

Her yer bir savaş alanıdır. 
Gerek düşmanın fiziki saldırı-
ları, gerekse iç düşmanımız

olan zaaf ve eksikliklerimizin
bizi bıraktığı en güç anlarda,
güç alacağımız kaynağımızdır
ideolojik netliğimiz. Devrimimi-

zin, zaferimizin garantisidir
ideolojik netliğimiz. 
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mektedir. 
Düşmanın her türlü saldırısını

püskürtmek, darbeler vurmak için ta-
arruza geçmektir hedefimiz. 

Bunları başarabilmek;
Daha çok okumaktan
Daha çok yenilenmekten
Daha çok araştırmaktan
Daha çok çoşku ve heyecandan
Daha çok düşünmek, kafa yor-

maktan
Daha çok emekten
Daha çok yorulmaktan
Daha az uyumaktan
Daha çok örgütlenmekten, silah-

lanmaktan geçiyor.
Evet, silahlanmalıyız... Halkımı-

zı da silahlandırmalıyız. Düşmanımız
bugün halka karşı tepeden tırnağa si-
lahlanmıştır. Bütün örgütlülüğünü
halka karşı savaşa göre düzenle-
mektedir. 

Bin yıllardan beri savaşın kendi
yasaları vardır. Savaşın yasalarına
uyan kazanır. Savaşı kazanmanın
birinci yasası haklı ve meşru olmak
ise ikinci kuralı savaşı bir sanat gibi
ele almak ve savaşmayı, savaştırmayı
öğrenmektir. 

Her Cephelinin görevi savaşı sa-
vaşmayı öğrenmek ve öğretmektir.

Cepheliyi, Cepheli yapan neden-
ler:

1-M-L eğitimin sürekliliği ve
güncel politikalarda öğretilmesi;
Cepheliyi tarihin ve toplumun yasa-
larından yola çıkarak bugüne ve ya-
rınına öngörüyle baktırtır. 

2- Feda Ruhu; Cepheliyi cüretli
kılar. Çünkü cüret imkansız denile-
ni başartır.

3- Direnme ve Savaşma Kararlı-
lığı; Cepheliyi zafere kitler, düşma-
na olan kinini biler. 

4-Halk ve Vatan Sevgisi; Cephe-
liye savaşma nedenlerini her gün ha-
tırlatır.  Bağımsızlık ve özgürlük
düşünü büyütür. 

5- Uzlaşmazlığı; Cephelinin dost
düşman ayrımındaki netliğinin gös-
tergesidir. 

6- Yoldaş Sevgisi; Cepheliyi
emekçi ve vefalı kılar.

Sevgili okurlar;
Haftaya başka bir konuda görüş-

mek üzere... Hoşca kalın..

Halkımızın bir sözü vardır:
"Kargadan başka kuş tanımaz".
Dar pratikçiler böyledir. Sadece
kendi yaptıklarını görürler ve her
şeyi kendi yaptıklarından ibaret sa-
nırlar. Ve sadece kendi yaptıklarını
gördükleri için de objektif olanı, ger-
çeğin tamamını görmezler, göre-
mezler. Çünkü teoriyi küçümserler.

Dar pratikçilerin düşüncelerinde
yaşamında teorinin yol göstericiliği,
mücadelenin zengin deneyimleri
yoktur. Oysa dar pratikçilerin yap-
tıkları faaliyetler mücadele tarihi
boyunca yüzlerce kez yapılmıştır ve
yapılmaktadır. Ama dar pratikçi
yaptığı faaliyeti, kendinden başka-
sı yapmamış gibi hareket eder. Ken-
dinden önce o faaliyetin nasıl ya-
pıldığını araştırmaz, faaliyete baş-
kalarının karışmasını istemez. Çeşitli
etkenlerle yaptığı faaliyette başarı-
lı olmuşsa, yine halkımızın deyişiyle
"başı göğe erer."

Dar pratikçilik özünde devrim-
cileşememektir. İhaneti barındırır.
'Ben bulunduğum yerde taş üstüne
taş koyarım' iddiasındadır. Oradaki
başarıyı kendine yazar. Kendisi ba-
şarmıştır. Eksiklerse onun dışında-
dır. Çünkü bu anlayışta herşey ken-
di etrafında dönüyordur. Dünyayı o
yaratmıştır. Yapılan her şey ya ona
karşı yapılıyordu, ya da o yapmıştır.

Dar pratikçilik kendini farklı
göstermekten, kendini ispatlama
isteğinden doğar. Dar pratikçilik
subjektivizmdir ve subjektivizmin
hakim olduğu kafada "Biz" yoktur.
Dar pratikçi "biz bugünlere nasıl
geldik, nasıl geliştik, yüzbinleri bi-
raraya nasıl getiriyoruz, milyonla-
rı nasıl örgütleyeceğiz" diye dü-
şünmez, sormaz. Sadece kendisinin
nasıl başarılı olacağını düşünür, öğ-
renmesi gereken bilgi ve deneyim-

leri de kendine göre belirler, sınırlı
öğrenir. Gerçeklere subjektivizmin
penceresinden bakar ve gerçeklerin
bir kısmını görür, üstünkörü bir bi-
linç ve deneyim edinir. Subjekti-
vizmi, "ben"i aşamadığından geliş-
mez. Ama gelişen mücadele, müca-
delenin ihtiyaçları dar pratikçiye
değişimi dayatır.

Subjektivizmi Aşmak,
Kendimizi Yenilemek
İçin Ne Yapacağız?

Kim olduğumuzu, neyi, hangi
misyonu temsil ettiğimizi kavraya-
cağız. Bunun için sürecin tümüne,
içinde bulunduğumuz objektif ko-
şullara vakıf olacağız, kendimizin sü-
recin neresinde olduğunu göreceğiz.
"Biz kimiz, ne istiyoruz, ne yapı-
yoruz, nasıl çalışıyoruz, kollekti-
vizmi emek verimliliğini arttırmak
için daha ne yapmalıyız?..." sorular
soracağız, hayatın içinden, kitap-
lardan cevaplar bulacağız. Hayattan,
halktan, tarihten öğreneceğiz. Dev-
rim süreçlerinin bilgi ve deneyim-
lerini öğreneceğiz. İsteyen, öğrenen
ve öğrenme isteği büyük olan dev-
rimcilerin nasıl geliştiğini öğrene-
ceğiz. Örgütlendiklerinde halkın na-
sıl bir yaratıcı güç olduğunu öğre-
neceğiz. Öğrenmede bir sınır tanı-
mayacak, bol bol okuyacağız. Dün-
yaya, ülkemize, halkımıza, kendi-
mize sınırlı bilgi ve deneyimleri-
mizle değil, subjektivizmle değil,
Marksizm-Leninizm'in öğreticili-
ğiyle, yol göstericiliğiyle bakacağız.
Bakmak ve öğrenmekle yetinme-
yeceğiz, öğrendiklerimizi hayata
gecirecek, bilgi ve deneyimlerimizi
büyüteceğiz.

Subjektivizmi aşmak biz olmak
için; öğrenmede, hayata geçirmede
daima bir adım önde olacağız.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

DAR PRATİKÇİLİK



Mukaddes karın
Sen ey kırmızı gözlü ana,
Sen ey kahredip yaratan,
Sen ey köprü altlarında 
sularla yan yana yatan
Sen ey yangınlı meydanların sesi.
Sen ey şiirlerin şiiri, 
bestelerin bestesi
Sen ey kardeşim
Sen ey kahrolası
Sen ey darağaçlık.
Sen ey
Her şey 
Sen ey AÇLIK!!!
Çıplak ayaklarına 
alnımı koyar and ederim ki,
Derim ki
DÖVÜŞECEĞİM,
Benim, bizim, onun, onların değil
Senin mukaddes karnın doyana

kadar...
N. Hikmet, 835 Satır’dan

Türkiye’nin yaklaşık nüfusu 75
milyon, gelir durumu hesaplamasın-
da 15’er milyonluk 5 dilime bölüne-
rek, dilimler arası gelir durumu
hesaplanıyor. TÜİK “Gelir ve
Yaşam Koşulları Araştırması 2013”
verilerine göre en yoksul yüzde 20
ile en zengin arasındaki fark 7,7 ola-
rak hesaplandı. Yani yüzde yirmilik
toplam gelirden zenginlerin payına
yüzde 46.6 pay düşerken en düşük
gelire sahip olanların payına yüzde
6.1 düşüyor. Bu yüzdelik hesapların
gerçeğini artan işsizlik, açlık ve
yoksulluğumuzdan biliyoruz.
AKP’nin zenginliği artarken orta
halli dediğimiz kesim borç içindey-
ken AKP Osmanlı hanedan yaşamı-
nı inşa ediyor. Recep Tayyip
Erdoğan’ın başbakanlık döneminde
yapımına başlanan saray 1,5 milyon
TL’ye mal oluyor. Yani AKP dünya
ülkelerinin en büyük sarayına sahip
oldu. Saraya harcanan para ile 24
bin 415 öğretmenin bir yıllık maaşı 

ödenebiliyor. Ankara’daki her bir
kişiye 136, İstanbul’daki her bir
kişiye 44 ya da 75 milyonluk nüfu-
sa 8 dolar düşüyor. Ayrıca hastane,
okul, kreş, kütüphane, spor salonla-
rı gibi binlerce hizmet alanına bu
para harcanabilirdi.

AKP aç gözlü ve kibirlidir. Bu
özellikleri AKP’nin milletvekille-
rinde, bakanlarında, tekellerinde
görüyoruz. AKP halkı aşağılayan,
horlayan bir anlayışa sahiptir.
Çünkü yeşil sermayesine güveniyor.
AKP emperyalist ülkelerle kurduğu
dostluğa güveniyor. Çünkü onların
iyi bir işbirlikçisi. 

AKP’nin saray saltanatları sade-
ce bir iki binadan ibaret değildir.
Nerdeyse tüm kurumları bakanlık
binaları bir kaç BDDK’nın
(Bankacılık Düzenleme Denetleme
Kurumu) yıllık kirası 13 milyon 85
bin TL, Türkiye Adalet
Akademisi’nin kirası 1 yılda 1 mil-
yon 453 bin 691 TL. Türkiye
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın hizmet binasının yıl-
lık kirası 2 milyon 708 bin 475 TL.
Bu liste daha da uzayıp gidiyor. Aile
Bakanlığı, Kamu Gözetimi
Topluluk Kurumu, Yurtdışı Türkler
ve Akrabalıklar Topluluk Kurumu 

gibi kurum binalarına ödenen para-
lar birbirleriyle yarışır halde. Bu har-
camalar sadece basına yansıyan
kısmı. Bir de bu kurumlar için kulla-
nılan ulaşım araç giderleri var.
Makam araçlarına, özel uçaklara har-
canan milyonlar var. Bu harcamaları
düşünün, bir de orta gelire sahip bir
memurun 2000 TL ile nasıl geçine-
bildiğini, yine maden işçilerinin
aylık asgari ücretinin 780 TL olduğu
ve bu ücretle geçinebileceğimizi
belirleyen AKP’nin harcamalarına
bakalım. Hak mı bu, adalet mi bu?

Bu şaşalı saltanatın giderlerini
kimin ödediğine gelince
Cumhurbaşkanlığı makam binası
olan AK Saray için yapılan tartışma-
lara AKP’nin yaptığı açıklama ise
şöyle: “Türkiye’nin itibarını düşünü-
yoruz, yabancı konuklarımız için
uygun bina yok. Bu binalar milletin
binası” sözleriyle AKP şatafatlı sefa-
hatını da halkın ödediğini ve kendi
deyimi ile milletin adına “itibar”lı
yaşadığını açıklıyor. Ve bu harcama-
ların hesabını kitabını yapanları dev-
lete düşmanlık yapmakla, “terörist”
yaklaşımı olarak en yüksek perdeden
saltanatını savunuyor. İşçilerin,
memurların maaş artışlarına gelince
bütçeden yüzde 2 pay hesapları

Düşmanı
Halk

AKP

AKP’nin Sarayları Saltanatı,
Bizim Açlık Nedenimiz
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yapan AKP kendi hesabına
gelince alabildiğince
hesapsızdır. Bu zihniyetin
temelinde halk hiç   hesap-
ta yoktur. Emperyalistlerin
sadık uşağı AKP bir yan-
dan da Osmanlıya özeni-
yor, onlar gibi yönetmek
istiyor. AKP zenginleştik-
çe, sömürdükçe bizler
borç içinde yaşıyoruz.
Açlıkla, işsizlikle boğuşu-
yoruz. Ölümlerimiz
AKP’ye sinek ölümü gibi
görünüyor. AKP halkın
kedisine  karşı düşmanlığı-
nın farkındadır. Bu yüzden
koruma orduları ile dolaşı-
yorlar, bu yüzden polisi
açıktan vur emrini uygula-
yacak yetkilerle donatıyor-
lar. Halkın saldırılara karşı
savunma yöntemidir kızıl
maske takması, taş atması,
molotof kullanması...
Bunların  bomba kapsamı-
na girmesininin nedeni de
korkularıdır. Biliyorlar
bizim bir gün ARTIK
YETER! diye ayağa kal-
kacağımızı. Bu yüzden
Haziran Ayaklanması gibi
bir ayaklanmanın yaşan-
maması için bunca önlem
alıyorlar. Devrimcilerden,
DKÖ’lerinden, ayaklan-
mada yer alan, destek
veren tüm kesimlerden
intikam almaya devam
ediyor. Fakat tüm önlem-
leri boşunadır. Halk olarak
bu baskı ve zulme karşı
her türlü direnme hakkı-
mız meşrudur. Ya bu meş-
rulukla direneceğiz ya da
bizim kanımızı, iliğimizi
sömüren bu saltanatı sırtı-
mızda taşıyacağız. Bu
mümkün mü? Nazım
Hikmet’in dediği gibi çıp-
lak ayaklarımızı alnımıza
koyup DÖVÜŞMEK için
and içelim. Açlığımıza son
vermek için.  

Halk sevgisinin birbirini bütünleyen
iki yanı vardır.

İlki; halka yönelen sömürü ve zul-
me karşı çıkmak..

İkincisi; halkın her şeyin en güze-
line layık olduğu bilinciyle halk için sö-
mürü ve zulmün olmadığı bir hayat is-
temek..
İşte bu karşı çıkışın ve isteğin ge-

reğini yaptıkça, halk sevgisi de haya-
tın içinde somutlanarak büyür ve kişi-
likte kökleşir.

Halk sevgisinin kişilikte kökleşme-
si demek, aynı zamanda insanın öz-
gürleşmesi demektir. Ki özgürlük, sö-
mürü dünyasında sömürü ve zulme
karşı çıkmakla kazanılabilir ancak.

"İnsanın özgürlüğü" diyordu dünya
halklarının onurlu aydınlarından Jean
Paul Sartre; "kendisine yapılanlara
karşı takındığı tavırda gizlidir."

Devrimci bu olguyu "kendisine ya-
pılanlar" la sınırlı biçimde dar olarak ele
almaz. Onun için, özgürlük, halka kar-
şı yapılanlara takınılan tavır, verilen kar-
şılıkla doğrudan ilgilidir. Bunu sağla-
yan ise halk sevgisidir.

Halk sevgisi, kişiyi bireyciliğin pen-
ceresinden kurtarıp halkla bütünleşir.

Bakın, ne diyordu İbrahim Çuhadar
yoldaşımız: "Halkımı, vatanımı çok se-
viyorum. İnsanlarımızın aç, yoksul iş-
siz, evsiz kalmasını istemiyorum. So-
kaklardan, çöplerden ekmek topla-
masını istemiyorum. Çocuklarımızın
geleceğinin çalınmasını istemiyorum.
Sokaklarda dilencilik yapmasını, ara-
baların vızır vızır geçtiği yollarda
mendil satmasını istemiyorum. Has-
tane köşelerinde ölüme terk edilmesi-
ni, çocuklarını doyuramadığı için in-
tihar etmesini, ekmek teknesi için
kendisini ateşe vermesini istemiyo-
rum..." ( Yürüyüş Sayı :332, 30 Eylül
2012)

Bunlar, herkesin hayatın içinde gör-
düğü gerçeklerdir. Ama görmekle, yo-
rumlamakla yetinmez Cepheli. O, bu
gerçekliği değiştirmek için ileri atılır.

İşte bu "atılım"'ı sağlayan halk
sevgisidir. 

Halkını seven halkın maruz kal-
dıklarına da razı gelmez. Bu uğurda dö-
vüşür ve mücadele içinde özgürleşir. 

Nedir Özgürlük?
Dayımız diyor ki; "Düzenden her

yönüyle kopmalıyız. Bizi düzene bağ-
layan hiçbir şey kalmamalıdır. O za-
man beynimiz, yaşamımız, her şeyimiz
özgürdür."

Düzenden kopmak demek halkla,
halkın umuduyla bütünleşmek demek-
tir. Bu bütünleşme kişiliği güçlendirir.
Halk sevgisi insanı özgürleştirir.

Özgürlük, "halkın isyanını büyütüp
devrime ebelik yapmak" olarak so-
mutlanır.

Bakın, Büyük Direniş’imizin sıra ne-
ferlerinden Ahmet İbili ne diyor:

"Emperyalizmin ve oligarşinin ne
yapmaya çalıştığını biliyoruz. Köleliği
herkese "özgürlük" diye yutturmaya ça-
lışıyorlar. Bunun için "sol" bilinenle-
ri de sömürü düzenlerinin içine çekip,
kendi iktidarlarını güçlendirmeye ça-
lışıyorlar. Düzeniçileşen sol ise, iktidar
bilincini yitirip artık devrimci sol ol-
maktan çıkıyor. Düzenin sol değil ama,
solgun bir aldatmacasına dönüşüyor-
lar. Onların misyonu, solculuğu, hedefi
Avrupa Birliği'ne bağlanmak oluyor ar-
tık. Bizim  misyonumuz ise, halkın is-
yanını büyütüp devrime ebelik yap-
mak.." (Ahmet İbili- Canım Feda-
Syf:42 Boran Yayınları)
İşte bu misyonu, "bizim misyonu-

muz"u yaratan kaynak halk sevgisidir.
Kaynağı halk olan bu misyonu ku-

şananlar yenilmez, sevgileri de asla tü-
kenmez. Tam aksine, o misyonun ge-
reği yerine getirildikçe sevgileri büyür
ve daha bir özgürleşirler.

Halk sevgisi, özgürlük demektir.
Özgürlük, sömürü ve zulme kar-

şı çıkarak halkın her şeyin en güze-
line layık oluğu bir hayatı yaratma
kavgasında yaşanır ancak.

Özgürlüğümüzün kaynağı halk ve
vatan sevgimizdir...

Halk ve Vatan Sevgisi 

ÖZGÜRLÜK
DEMEKTİR
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AKP ile cemaat arasında 17-25
Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla
birlikte, kılıçların karşılıklı olarak
çekildiği, her iki tarafın birbirine
karşı aynı ya da benzer silahlarla
saldırdığı, bu arada pek çok pisliğin
açığa çıktığı bir savaş yaşanıyor. 

Bir süredir kendi rutininde devam
eden, bu arada AKP’nin cemaate
karşı mevziilerini sağlamlaştırmaya
çalıştığı, bunun için yeni yasal deği-
şikler ve yeni “algı operasyonları”
yaptığı bu savaş geçtiğimiz hafta
“paralelcilere” yapılan operasyonla
tekrar alevlendi. 

Basında bir süredir “paralelcilere
yönelik operasyon olacağı” söylen-
tileri vardı… Operasyonun tarihi ve
kapsamına yönelik farklı iddialar
olsa da operasyonun yakın zamanda
olacağı konusunda herkes hemfikirdi.
Kimileri operasyonun 17 Aralık’ta
yani yolsuzluk operasyonunun yıl-
dönümünde olacağını, böylece
AKP’nin yolsuzluk operasyonun rö-
vanşını alacağını yazdı, kimileri ope-
rasyonun genel seçim öncesi olacağını
yazdı… Kimilerine göre bu operasyon
kapsamında 300-500, kimilerine göre
1000-2000 kişi gözaltına alınacak-
tı… Kimilerine göre operasyon sadece
cemaatin emniyet ve basın ayağına
yönelik olacaktı, kimilerine göre
yargı mensuplarını da kapsayacak-
tı… Hatta sendikacıları, siyasetçileri,
devrimcileri de içine alan bir torba
operasyon olacağını, böylece ope-
rasyonun Gezi’cileri de içine alacağını
söyleyenler bile oldu. 

AKP’nin bunu bilinçli bir şekilde
yaptığı ortadadır. Bu haberlerin, “spe-
külasyon”ların kaynağı AKP’dir. Bu
haberlerle 1000 kişinin, 2000 kişinin
gözaltına alınacağı operasyonlar halka
kanıksatılmaya çalışılmaktadır. AKP
böylece hem cemaati operasyon bek-
lentisi içine sokup psikolojik üstünlük
kurmak istemekte hem de tüm halkı
tehdit etmekte, halka gözdağı vermek
istemektedir. Yani bu haberler asıl
olarak AKP’nin psikolojik savaş yön-

temlerinden biridir. AKP bu ha-
berlerle bir taşla iki kuş vurmak
istemekte, hem cemaate hem
halka gözdağı vermektedir. 

Nitekim Fethullahçılar’dan
olduğu bilinen ve Fuat Avni
adını kullanan bir kişinin twitter
hesabından 12 Aralık’ta ope-
rasyon olacağı ve 400 kişinin
gözaltına alınacağını yazma-
sıyla cemaat üyeleri adliye
önünde ve cemaatin gazetesi
olan Zaman Gazetesi önünde kitlesel
eylemler yapmaya başladılar. İki gün
sonra 14 Aralık’ta Zaman Gazetesi
ve Samanyolu TV basıldı. 

Bu söylentiler devam ederken
devrimcilere yönelik operasyonlar
ise hiç durmadı. 

Fethullahçılar’a yönelik operasyon
haberlerinin yapıldığı dönemde An-
kara’da, Kocaeli’nde devrimcilere
yönelik operasyonlarda gözaltılar ya-
şandı. Üstelik neredeyse 3 yıl önce
açılmış bir soruşturma gerekçe gös-
terilerek yapıldı bu operasyon. 

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe
giren yeni yargı paketi, önümüzdeki
günlerde yürürlüğe girecek olan “iç
güvenlik paketi”, yeni TOMA alım-
ları, polislerin sayısının artırılması
vs. vs… Bunların hepsi asıl olarak
halka ve devrimcilere yönelik yeni
saldırıların hazırlığıdır. 

Fethullahçılar’ın tarihlerinde ikti-
darlara karşı çıkmak yoktur. Bütün
tarihleri boyunca Fehullhçılar iktidara
kim gelmişse onu desteklemiş ve kar-
şılığından ondan beslenmiştir. AKP’ye
de iki dönem boyunca en büyük des-
teği vermiş hatta hükümet ortağı gibi
çalışmıştır.  Oligarşinin yönetememe
krizi büyüdükçe aralarındaki çelişki
de büyümüş ve bugün sürmekte olan
çatışmayı ortaya çıkartmıştır. 

Fethullahçılar AKP ile açıktan
çatışmak yerine AKP’yi yolsuzluklar
üzerinden sıkıştırmaya, AKP’yi hırsız
olarak gösterip kendilerini masum,
demokrasinin savunucuları gibi gös-

termeye, son saldırıları da basın öz-
gürlüğü gibi söylemlerin arkasına
sığınarak çatışmayı sürdürmeye ça-
lışmaktadır. Çünkü Fethullahçılar da
AKP kadar suçludur, halk düşmanıdır.
On yıllardır iktidarların yalakalığını
yapan Fethullahçılar birden  basın
özgürlüğünü savunmaya, demokrasi
mücadelesi verdiklerini söylemeye
başladılar. Bunlar İslamcıların klasik
sahtekarlıları, riyakarlıklarıdır. Burada
da AKP ile açıkça çatışmayı göze
alamayıp “demokrasi” maskesinin
arkasına  saklanmaktadırlar.

AKP’nin Fethullahçılar’la olan
çatışması uzlaşmaz çelişkiler değildir,
AKP’nin uzlaşmaz çelişkisi halktır. 

Sonuç Olarak; 
1- Oligarşi içi çatışma AKP ile

Fethullahçılar arasında kıyasıya sür-
mektedir. AKP’nin tek gücü iktidar
olanaklarıdır.

2- AKP iktidarı hiçbir muhalefete
yaşam hakkı tanımayacak kadar güç-
süzdür. Faşist terörden başka politikası
yoktur. 

3- AKP, Fethullahçılar’ı tasfiye
üzerinden tüm halkı sindirmek istiyor.
Yapılan operasyonlar, binlerce kişinin
gözaltına alınacağı haberleri ile faşist
terör halka kanıksatılmak istenmektedir. 

4- AKP’nin asıl korkusu halktır.
Fethullahçılar’a operasyon yapmak
için yapıldığı söylenen yasal düzen-
lemeler Fethullahçılar’ı değil bütün
halkı teslim almak için yapılan yasal
düzenlemelerdir. 

AKP’NİN ‘PARALEL YAPI OPERASYONU’NDA 
ASIL HEDEF TÜM HALKIN SİNDİRİLMESİDİR!
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AKP, yargı eliyle hal-
kı sindirmeye, muhalif-
lerini bertaraf etmeye de-
vam ediyor. Bir yandan
göstermelik yargılama-
larla halkın adalet talebi-
ni dindirmeyi, soğutmayı
amaçlarken bir yandan
da iktidar içi hesaplaş-
malarını görüyor. 

5 Aralık 2014 tarihin-
de İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütü-
len soruşturma kapsa-
mında Hrant Dink’in ka-
tili Ogün Samast’tan "tanık" olarak
ifade alındı. Basına yansıyan bilgile-
re göre tetikçi katil Ogün Samast, 17
Kasım 2014 tarihinde soruşturma
savcısına ifade verme istemini içeren
4 sayfalık mektup yazmış, bunun
üzerine alınan ifade sırasında da ci-
nayeti işleme sebebi ile kamu görev-
lilerinin konumlarını içeren ayrıntılı
anlatımlarının olduğu bir başka di-
lekçeyi de savcıya teslim etmiş. 

Ogün Samast ifadesinde “Sicil
numaralarını verdiğim polis me-
murları, Ramazan Akyürek, Ali
Fuat Yılmazer ve bu dosyada adı ge-
çen diğer kişilerin ilişkileri araştırı-
lınca gerçek ortaya çıkar" diyor.
Bu cümle Ogün Samast’tan alınan ifa-
denin özü özetidir. Bugünlerde “pa-
ralel yapı”nın ortadan kaldırılması
için operasyonlara girişen AKP’nin
polisi, birlikte işledikleri Hrant DİNK
cinayetini, tasfiye etmek istediği Fet-
tullahçıların üzerine bırakmaya çalı-
şıyor. İfadesinde şimdiye kadar kor-
kusundan ifade veremediğini söyle-
yen Ogün Samast‘ın birden bire ifa-
de vermek istemesi, hükümlü bir ki-
şinin devletin polisinin sicil numara-
larını vererek ayrıntılı dilekçeler sun-
masının AKP’nin tetikçi katile yeni çı-
kış yolları ve vaatlerde bulunması ile
ilgili olduğu açıktır. 

Hrant’ın katillerinin kim olduğu
cinayetin işlendiği 19 Ocak 2007 ta-

rihinden bu yana bellidir. Katleden
devlettir, AKP iktidarıdır. 

Halkla, Hrant için adalet isteyen-
lerle dalga geçiyorsunuz. Hrant’ın kat-
ledilmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Ve
cinayetin nasıl işlendiği, işlenmesinin
nasıl mümkün olduğu ortadayken
siz bu devlet katliamını bir iki piyo-
nun üzerine bıraktınız. Hrant’ın avu-
katlarının söylediği gerçeklere kulak
tıkadınız. Gerçek sorumluları gizle-
diniz, aklamaya çalıştınız. 

Dönemin İstanbul Valisi Mu-
ammer GÜLER’dir; siz onu önce
milletvekili sonra İçişleri bakanı
yaptınız. 

Dönemin İstanbul Emniyet Mü-
dürü Celalettin CERRAH’tır; siz
onu vali yaptınız. 

Dönemin Trabzon Emniyet Mü-
dürü Ramazan AKYÜREK’tir; siz
onu İstihbarat Daire Başkanı yaptınız. 

Ramazan AKYÜREK aynı za-
manda 16 Mart Beyazıt Katliamı’nın
sorumlularındandır. 

Dink soruşturmasının kilit ismi de-
nilen Ali Fuat YILMAZER, cinayet-
teki sorumlulukları ortada olmasına
rağmen sürekli olarak terfi ettirildi, bi-
rinci sınıf emniyet müdürü yapıldı. 

Bu adamların kim oldukları ve ci-
nayetteki sorumlulukları gün gibi or-
tadayken siz onları gizlediniz, koru-
dunuz, akladınız, terfi ettirdiniz. Hep

saf, kandırılan, iyi niyet-
li, arkasından iş çevri-
len siz misiniz? Böyle
iseniz basiretsiz, bece-
riksiz bir iktidar olduğu-
nuzu kabul ediyorsunuz.
Ama biz sizin bütün ci-
nayetleri birlikte işledi-
ğinizi biliyoruz. Elinizde
Hrant’ın kanı var… Hal-
kın, halk çocuklarının
kanı var. Suç ortakları-
nızla aranız bozulunca
hemen bir yolunu bulup
bütün suçu dün ortak ol-

duklarınızın üzerine atıyorsunuz.
Düne kadar Hrant DİNK cinayetiyle
Ergenekon bağlantısı kurulurken, Er-
genekoncu denilen kanatla anlaşma-
ya varılınca bu kez cinayeti paralel-
ciler’in işlettirdiği söyleniyor. O za-
man Ergenekoncuları tasfiye etmek is-
tiyorlardı Hrant ile Ergenekon bağ-
lantısı uydurdular. Sahte tanık ko-
nuşturdular. 

Şimdi Fethullahçıları tasfiye etmek
istiyorlar, ellerinde hükümlü olarak
bulunan tetikçi piyon Ogün Sa-
mast’tan ifade alıyorlar. 

Sonuç Olarak; 
1- Hrant’ın katili devlettir, AKP ik-

tidarıdır. 

2- Devlet, halkı baskı altına alıp,
sömürü çarkını sorunsuzca döndür-
meye yarar. Bunun içinde katletmek,
işkence etmek, tutsak etmek, sakat bı-
rakmak, aç bırakmak, yozlaştırmak...
her yol vardır. Ergenekonu, paraleli,
derini, sığı fark etmez, devlet devlettir. 

3- Devletin yargı organı de cina-
yetlerin üstünü örter, çarpıtır, aklar. Bir
gün bir gizli tanık, bir gün bir itiraf-
çı, bir gün bir eski hükümlü… ama so-
nuç ve yöntem aynıdır. 

4- Bugüne kadar birlikte katlettiği-
niz, birlikte soyduğunuz, birlikte sefa-
lete mahkûm ettiğiniz halk sizden yap-
tıklarınızın hesabını tek tek soracaktır.

AKP YARGILAMA OYUNLARIYLA İKTİDAR İÇİ İT DALAŞINI SÜRDÜRÜYOR

BU OYUNA SON VERİN! 
HRANT’IN KATİLİ DEVLETTİR, AKP’DİR!

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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Burjuva politikacıların aynı hafta
içerisinde Dersim’i ziyaret etmeleri
Dersim tartışmalarını yeniden günde-
me getirdi. Önce Başbakan Ahmet
Davutoğlu Dersim'e gitti, ardından
Kılıçdaroğlu, kayınvalidesinin ölümü
üzerine Dersim'e gitti. 

AKP ile MHP arasındaki “ben gi-
derim, sen gidemezsin” restleşmesi
sonucu Faşist MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli de Dersim'e gitti. 

Her gelen kendi siyasi propagan-
dasını yaptı. Kendilerine siyasi mal-
zeme olarak kullandıkları Dersim ve
Dersim halkı, hiçbirinin umurunda
değildir. 

Ahmet Davutoğlu’nu Dersim'de
Kürt milliyetçileri, oportünistler ve
reformist sol karşıladı. Davutoğlu’na
halk düşmanı AKP’nin propagandası-
nı yapma olanağı sundular. Devrimci
örgütler sokaklarda polisle sokak sokak
çatışırken, gözaltına alınıp işkence
görürken, saldırıya uğrarken Kürt mil-
liyetçileri ve onunla hareket eden sol
tepkisiz ve sessiz kaldı.

Peki ne kazandırdı Dersim halkına
Davutoğlu'nun Dersim'e gelmesi? 

Davutoğlu Cemevi’ne gitti fakat
cemevlerinin ibadethane olması ge-
rektiğinden bahsetmedi. Zorunlu din
dersinin kaldırılacağının sözünü ver-
medi. Alevilerin talepleri olan diyanet
işlerinin lağvedilesinden bahsetmedi.
Dersim halkının kutsal saydığı yerlerini
sular altında bırakan, doğayı katleden,
yapımı süren 28 baraj ve HES projesi-
nin iptal edileceği yönünde tek bir ke-
lime dahi kullanmadı. 

Kısacası Davutoğlu Dersim halkı-
nın hiçbir talebini gündemine almadı. 

Davutoğlu Dersim'de yalan ve de-
magojiden başka birşey yapmamıştır.
Dersim Katliamı’nı CHP’nin üzerine
yıkarak sözde katliama karşı çıkıyor-
muş gibi CHP’yi karalayarak politika
yapmaya çalıştı. 

1938 yılında tek parti CHP’nin olduğu

dönemde bugün AKP’nin ideolojik
temelini oluşturan Celal Bayar, Fevzi
Çakmak, Adnan Menderes gibi politi-
kacıların hepsi CHP’nin içinde ve kat-
liamın doğrudan sorumlularındandır. 

Dersim katliamını yapan devlettir.
AKP katliamı CHP’nin üzerine yıka-
rak devleti de aklamaktadır... 

Davutoğlu her yerde olduğu gibi
Dersim’de de riyakarca bir dil ve us-
lup kullanarak halkı aldatmaya çalış-
mıştır. 

Devlet Bahçeli ise devletin haki-
miyetini ülkenin her köşesinde tecelli
ettiğini göstermek için gitmiştir. Polis
ve koruma ordusu içinde Dersim hal-
kına yolları kapattırarak gelmiş, ancak
bir saat durabilmiş ve panik halinde geri
dönmek zorunda kalmıştır. Dersim
halkı gereken cevabı Bahçeli'ye ver-
miştir. 

Ancak ortada ciddi bir sorun dur-
maktadır. AKP ile MHP arasında sınıf-
sal olarak, ideolojik olarak ve işlevsel ola-
rak özünde hiçbir fark yoktur. Her ikisi
de düzen partisidir. Her ikisinin ellerin-
de yoksul halkın, devrimci, demokrat-
ların kanı vardır. Her ikisi de halkın de-
ğil, işbirlikçi tekellerin çıkarını savunur.
Aralarındaki tek fark Davutoğlu riya-
karca nabza göre şerbet verirken Devlet
Bahçeli fikri ve zikrinde taşıdığı tüm düş-
manlığını açıkça ortaya koymuş, kendini
gizlememiştir...

İşte sorun tam da burada başlamak-
tadır. HDP Eş Başkanı Selahattin De-
mirtaş'ın 28 Kasım 2014 tarihinde yap-
tığı açıklamada "Bu konuda hiçbir
sorunla karşılaşmamaları bizim te-
mel dileğimizdir. Bütün siyasi partiler
Türkiye'nin her ilinde siyasi çalışma-
larını yapabilmelidir" dedi. Ve sorun
olarak Devlet Bahçeli'nin kullandığı
dili gösterdi. Bahçeli de Davutoğlu
gibi iki yüzlü bir dil kullanmış olsaydı
hiçbir sorun kalmayacaktı. 

Ne AKP'nin ne de MHP'nin, değil
Dersim'de, Kürdistan'ın hiçbir yerinde

işi yoktur. Her ikisi de halk düşmanı-
dır. Bunu en yakın süreçte Kobane ey-
lemlerinde katlettikleri insanlarımızla
gördük. Ve bu düşmanca politikalarıyla
her gün iç içe yaşıyoruz, sömürülüyo-
ruz. Ancak Kürt hareketi ve onun pe-
şinde sürüklenen sol Bahçeli'ye karşı
gösterdikleri tepkiyi, AKP'ye karşı
göstermemişlerdir. Devrimciler AKP'ye
karşı eylemler yaparken onlar sessiz
kalmışlardır. AKP'nin sömürü politi-
kasının asimilasyon politikasının, Der-
sim'de propaganda yapmasına izin ve-
rilmiştir. 

Soruyoruz, AKP ile MHP arasındaki
fark nerededir? Hiçbir fark yoktur.
Bugün Dersim'e kalekollar yapan, hal-
ka zulmeden MHP değil, AKP’dir.
Çünkü iktidarda olan AKP’dir. 

Halkımızın oluk oluk kanları akıtı-
lırken sokaklarımızda öyle ellerini
kollarını sallayarak ne Dersim'de ne de
Kürdistan'da gezememeliler. Siyaset
yapmalarına da, propaganda yapma-
larına da izin verilmemelidir. 

Demirtaş burjuva siyasetinin ideo-
lojik etkisiyle MHP'nin de Dersim'de
siyaset yapma özgürlüğünü savunur du-
ruma gelmiştir. Tüm sorunu bir dil me-
selesine indirgemiştir. 

MHP'nin ve AKP'nin sınıfsal, po-
litik özünden bağımsız olarak ele alıp,
yalnızca dil ve yaklaşım tarzında sorun
görmek gerçeğe gözlerini kapamaktır. 

Hayır, bizim olduğumuz, bedel
ödediğimiz hiçbir yere hiçbir düzen
partisini, halk düşmanı ya da işbirlik-
çilerin girmesine izin vermeyeceğiz. Bu
özgürlüğü kimseye tanımayacağız.
Hangi dili kullanıyor olursa olsun,
bizler için temel olan hangi sınıfta yer
aldığı, kimin çıkarlarını temsil edip ko-
ruduğudur. Dersim halkı bu oyunlara
gelmeyecektir. Düşmandan dost ol-
mayacağını iyi bilir. Seyit Rıza'nın
kemiklerini dahi halktan saklayan ve
bunu siyasi malzeme yapan burjuva
partilerine izin vermeyecektir. 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Dersim’de Herkes
Siyaset Yapmakta Özgür Mü?
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AKP iktidarı hayatın her ala-
nını olduğu gibi sanat alanını da
gerici-faşist ideolojinin hakimi-
yetine alabilmek için her fırsatı
değerlendirmekten vazgeçmiyor.
Herhangi bir uygulamayı gündeme
getirdiklerinde tepkilerin büyük-
lüğüne göre önce geri adım atıyor,
ardından yine bir fırsat bulup ye-
niden ve bu kez daha pervasız
biçimde saldırıyor. 

Geçmişten bugüne  devletin
sanatla ilişkisi çelişkilerle dolu
olmuştur. Sanatın devlet desteğine
bağımlılığını her iktidar kendi
çıkarları için kullanmak istemiştir.
Ancak bürokratlar, sanatçıların
etkinliğini yine de yok edeme-
miştir. 

AKP eğitimden basına, sağ-
lıktan trafiğe, çalışma hayatının
her dalına müdahale ederek kendi
dinci-gerici-faşist düşüncesine
uygun kültür yaratmak için yeni
düzenlemeler yapıyor. Bunları
yaparken tepkiler karşısında so-
kak kabadayılarının dili ile azar-
lıyor, adeta sövüp sayıyor.  Devlet
tiyatrolarının, opera ve balenin,
orkestraların, kısaca devletin bün-
yesinde çalışan tüm sanat ku-
rumlarının kapatılacağı, özelleş-
tirileceği, AKP’nin kendisine uy-
gun bulduğuna destek vereceği
bir düzenleme adım adım hayata
geçiriliyor. 

İstanbul Şehir Tiyatroları 100.
yıl kutlamaları AKP'nin sanata
sanatçıya saldırılarının ardından
bir gövde gösterisi gibiydi. Şehir
Tiyatroları’nın da artık hangi oyu-
nu oynayacağı ya da oynamaya-
cağı, hatta hangi oyunu nasıl oy-
nayacağı önceden verilen metin-
lerle ve son provaların görüntü
çekimleriyle denetlenecek. Genel
Sanat Yönetmenliği'ne getirilen
Erhan Yazıcıoğlu bu işleyişe
aday olmuş. Ve Kadir Topbaş

nezdinde AKP’nin gövde göste-
risine dönüşen 100. yıl Galası'nda
Kadir İnanır, Erdal Özyağcılar,
Perihan Savaş, Zihni Göktay,
Cihan Ünal, Sezai Yılmaz, Çiğ-
dem Tunç gibi halkın dizilerden
sinemadan tanıdığı ve demokrat
olarak bildiği isimler bizzat katı-
larak AKP’nin bu politikalarına
yedeklenmişler... AKP de Osmanlı
gibi, halkı karşısına alan, itaat
edecek kullar olarak gören zihni-
yetle kendi kadrolarını üretene
kadar hep devşirmelerle sürdü-
rüyor işini. Tiyatrolar ile ilgili
tartışmalar sürerken tiyatrocular
bu tartışmalar içinde bölük pörçük
ve ortak tavır şekillendiremiyorlar. 

Sanatçı  ''Hiç mi iyi bir şey
yapmıyor hükümet!'' demeye
başlıyorlar önce, ve sonra ''Di-
ğerleri daha iyi olmayacak''
ile zorbayı meşru görüyor. 

Oysa Haziran Ayaklanma-
sı'nda yanyana omuz omuza ol-
dukları halkı artık tanımış olma-
lılar. Gücün kaynağının halkla
bütünleşmek olduğunu anlamış
olmalılar. Yüzünü halka döndü-
ğünde aşılmayacak dağ, yıkıl-
mayacak kale olmadığını bizzat
yaşamış olmalılar.

Bu devlete bağımlı olmak sa-
natçının kaderi değildir. Devlete
bağımlılık nasıl köleci ilişkiyi
getiriyor, sanatı da sanatçıyı da
kişiliksizleştiriyorsa, yüzünü hal-
ka dönmek de o kadar özgür,
paylaşımcı, hemen her sorunu
birlikte çözerek gerçeğin sesi
olan ürünler üretmenin zeminidir.
Bunun içindir çağrımız: tiyatro-
cular, şairler, sinemacılar... bira-
raya gelmeli, sanat meclislerinde
sorumlulukla, duyarlılıkla, so-
runlarınızı birlikte tartışıp birlikte
çözerek yürümeliyiz yolumuza.
Halkın sarıp sarmaladığı sanat
ve sanatçı asla yıkılmaz...

TİYATRO VE TİYATROCULARIN ONURU
TARİHE VE GELECEĞE

SAHİP ÇIKMAYI GEREKTİRİR!

Çorum Pir Sultan Abdal Derneği

Dayanışma Standı Açtı
Çorum Pir Sultan Abdal Derneği çalı-

şanları 13 Aralık’ta dayanışma standı açtı.
Cumartesi pazar alanı Hitit taksi durağı
önünde açılan standda ev yapımı yiyecekler
satıldı. Yanında devrimci tutsakların el emeği
ve yaratıcılıklarıyla üretmiş olduğu bileklik,
kolye, anahtarlık vb. eşyalar sergilendi. 7
kişinin katıldığı ve gelenlerle sohbet edilen
masa, saat 17.00’ da kaldırıldı.

Kars'ta Film Gösterimi
Dev-Genç’lilerin kurmuş olduğu Özgür

Sinema Topluluğu, 4 Kasım’dan beri Kars
Şehir Sineması’nda alternatif film göste-
rimleri düzenliyor. Son gösterimini 9 Aralık
günü Soraya'yı Taşlamak filmi 100 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Gösterimin ar-
dından film üzerine sohbet edildi. 16 Aralık
Salı günü aynı saatte F Tipi Film’in göste-
riminin olacağı duyuruldu.

***

Gazi'de F Tipi Film
Gösterimi Yapıldı

14 Aralık günü, İstanbul Gazi Mahalle-
si’nde, Muharrem Karademir Çay Bahçe-
si’nde F Tipi Film'in gösterimi yapıldı. 30
kişinin katıldığı film gösteriminin ardından
tecrit işkencesine karşı direnen 122 kahraman
şehidimiz ve özgür tutsaklarımız selamla-
narak, 19-22 Aralık katliam ve direniş gün-
lerinin yıldönümü dolayısıyla 19 Aralık'ta
yapılacak olan eyleme katılım çağrısı yapıldı.  

21 Aralık
2014
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“Bu nasıl bir dünya?” sorusunu pek çoğumuz defalarca sor-
muşuzdur. Verdiğimiz cevaplar ise o anki durumumuza göre
değişmiştir. Daha doğrusu bu soruyu sorduran nedene göre de-
ğişmiştir. 

Yaşam koşullarımıza, çalışma koşullarımıza baktığımızda na-
sıl bir dünya olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ev kira-
sını, aylık faturaları, mutfak masraflarını, giyim ihtiyaçlarını vb.
karşılamak için çalışmak durumunda olduğumuz, bir sonraki
maaş gününe kadar bütçemizi denkleştiremediğimiz, gün geç-
tikçe yaşamın daha yorucu olduğunu fark ettiğimiz, huzur ve
mutluluğumuzun çok gerilerde kaldığını düşündüğümüz her ne
sebepten olursa olsun insan ölümlerinin sıradan bir hal aldığı-
nı gördüğümüz bir dünya burası.

Milyonlarca insana sorsak bu soruyu en genelde alacağı-
mız cevaplar bu şekilde olacaktır. 

Kendi yaşantımızın insana yaraşır gibi olmadığını, bir şe-
kilde daha anlarız. O da bizden daha iyi koşullarda yaşayan-
ları gördükçe. Ve bizden daha iyi yaşayanlar bizden daha az
çalışmaktalar. Bu kıyası yapmak başta sorduğumuz “bu nasıl
bir dünya?” sorusunu daha yakıcı hale getiriyor. Kıyas yap-
tıklarımızı küçükten büyüğe sıralarsak, komşumuz, akrabamız,
patronumuz, tv ve gazetelerde gördüğümüz tipler, valiler, ba-
kanlar, başbakan, cumhurbaşkanı şeklinde ilerler. 

Komşunun, akrabanın satın aldığı bir mülk, patronun
bindiği araba, tv ve gazetelerde gördüklerimizin lüks villala-
rı, tatil yaptıkları yerler, devlet erkanının katıldığı davetler, ta-
kılan mücevherler, kullanılan çantalar, yaptırılan özel köşk-
ler...Tüm bunlar azgınca bir sömürünün olduğu adaletsiz bir
dünyada yaşadığımızın göstergeleridir. 

Bu göstergelerden bir tanesi de zengin kodamanlar için ya-
pılmış olan Boatshow fuarıdır. Yani lüks yatların satışa sunul-
duğu bir fuar... Her yıl yüzde 20 oranında büyüyen bu fuar bu
sene Pendik’te açıldı. Bu fuara ilişkin kimi istatistiki rakamlar
da gündeme geldi. Örneğin 3 saatte satılan yatların toplam de-
ğeri 18 milyon TL. En pahalı tekne yaklaşık 16 milyon TL. Fuar
da sergilenen teknelerin toplam değeri 1 milyar TL. Bunların
hepsi “deniz üstünde lüks yaşam” olarak sunuluyor. 

Şimdi bunlara bakıp da “bu nasıl bir dünya?” sorusunu nasıl
sormayalım! Bizler daha yer üstünde, bırakalım lüks içinde ya-
şamayı insan gibi yaşayamıyorken, zenginler için deniz üstünde
lüks yaşam sunuluyor. Bu lüks yaşamın içerisine U şeklinde mut-
faklar, süit banyolar, yüzme platformları, buzdolabı, derin don-
durucular, bulaşık makinesi, klima, ısıtıcı vb. yer alıyor. Her bir
ayrıntı sömürücü tekellerin enselerini biraz daha kalınlaştırmak
için düşünülmüş. Lüks yatların fiyatlarına baktığımızda birçoğumuz

o paranın nasıl bir miktar edebileceğini tahmin edemeyiz bile. Hat-
ta hayal bile edemeyiz. Çünkü bizlerin eline geçen paranın mik-
tarı en fazla birkaç bin TL ile sınırlıdır. Hatta maaşımızın bir kıs-
mına parayı çektiğimiz banka başka borçlarımız için el koymuştur.
Ve bizlerin payına bu durumda geçim derdiyle gece gündüz bo-
ğuşmak, hep bir şeylerin eksikliğini duymak, sevdiklerini doya-
sıya giydirip – yedirmemek, çocuklarımıza her istediğini alamamak,
gözlerinin hep bir şeylerde kalmasının acısını yaşamak düşüyor.
Ve çoğu zaman da daha çok şey yapacakken ömrümüzün baha-
rında “iş kazası” adı altında ölmek ya da sakat kalmak düşüyor. 

Benim kolum makinada kalıyor, bir diğerinin beyni beton
zemine düştüğü için parçalanıyor, ötekinin ciğerlerine kömür
tozu doluyor ve boğuluyor. Sömürücü zalimler ise benim ma-
kinaya kaptırdığım kolumu, diğerinin parçalanan beynini, öte-
kinin karbondioksit dolan ciğerini satarak deniz üstünde lüks
yaşam sürüyor. 

Bu kadar açlık-yoksulluk varken bunca para bir yat için ve-
rilir mi denebilir. Evet verilir. O yatları satın alanların bizlere olan
kinleri o kadar büyük ki, çıkarları için her şeyi yaparlar. Hem de
gözlerini dahi kırpmazlar. Onlara bu kini sağlayan bulundukla-
rı sınıfın özelliğidir. Ve taşıdıkları bu sınıf kiniyle her gün daha
da lüks bir yaşam sürme hayalleri kurarlar. Ama bu hayalleri bo-
şunadır. Ne kadar sömürseler de, bunun için zulmetseler de ezi-
lenlerin öfkesi, kini onları bir gün mutlaka bulacaktır. Deniz üs-
tündeki lüks yaşamlarının içine girecek, hepsini denizde boğacaktır.
Bu tarihin değişmez bir gerçeği olarak sayfalara yazılacaktır. 

Bu Nasıl Bir Dünya?
Asalak zenginler bu lüks yatlara sahip

oldukları için; maden işçileri bu yırtık kara
lastiklere mahkum oluyorlar. Bu ayaklar bir

gün hesap sormasını öğrenecek!

Eğitim-Sen Zonguldak Şu-
besi’nin düzenlediği ve gün-
lerdir Dev-Genç'lilerin emek
verdiği panel çalışmaları ta-
mamlandı. Panel çalışmala-
rında toplam 1000 adet bildi-
ri dağıtılıp, 150 adet afiş ya-
pıldı. 8 Aralık'ta yapılan pa-
nelde konuşmacı olarak; Çağ-
daş Hukukçular Derneği’nden
Av. Selçuk Kozağaçlı, Halkın
Mühendis Mimarları’ndan
Demet Büyüktanır ve Maden
İşçileri Dayanışma ve Müca-

dele Derneği’nden (KINIK)
Ercan Çetinyılmaz'ın yer al-
dığı panele 50’nin üzerinde
kişi katıldı. Panel, katılımcı-
ların sorularına verilen ce-
vaplarla sona erdi.

Dayanışmayı Büyütmeliyiz
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“Eksik gedik de olsa demokra-
siyle yönetiliyoruz” diyen küçük
burjuva aydınlar faşizmi “demokrasi”
diye halka yutturmak için elinden
geleni yapıyorlar. 

“Demokrat” geçinecek, demok-
rasiyi savunacak ya küçük burjuva
aydınımız, aksi durumda faşizm var
dese faşizme karşı bir şey yapması
gerekecek. Ancak bu da bedel ister.
Onun için krallıkla yönetilen Orta-
doğu ülkeleri ile, Afrika ile kıyaslama
yaparak  “eksik gedik de olsa işleyen
bir demokrasimiz var” diyerek sis-
teme sahip çıkılmasını isterler. 

Peki nedir “işleyen demokrasi?”

Beş yılda bir halkın önüne konan
sandıklar. 5 yılda bir önlerine konulan
sandıkla halka, kendilerine zulme-
decek iktidarı seçme hakkı tanınır... 

Halk 5 yılda bir önüne konulan
sandıklarda partilerin belirlediği mil-
letvekillerini seçer. En çok oy alan
parti iktidar olur, bakanlar belirlenir
ve zulüm çarkı dönmeye başlar... 

13 yıllık AKP iktidarında halkın
lehine çıkartılan tek bir yasa, alınan
tek bir karar yoktur.. 

Fakat 1950’lerden beri demokra-
tikleşme paketleri açılır, bu paket-
lerden halkın payına faşizmden başka
bir şey düşmez... 

AKP artık göstermelik demokra-
siye de tahammül edemiyor. Tayyip
Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan
sonra parlamentoda kendi atadığı ba-
kanlara bile güvenmeyip Cumhur-
başkanlığı bünyesinde oluşturacağı
“başkanlıklar”la bir diğer adıyla
“gölge bakanlar”la ülkeyi yönetmek
istiyor... 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın, Anayasa’nın “Cumhurbaş-
kanlığı Genel Sekreterliği’nin ku-
ruluşu, teşkilat ve çalışma esasları,

personel atama işlemleri Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile düzen-
lenir” diyen 107. maddesine daya-
narak, Cumhurbaşkanlığı teşkilatını
kararname ile değiştirmesi, “Sa-
ray’da gölge kabine mi kurulu-
yor?” tartışmasını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile kurulacak yeni başkanlıklar, yü-
rütmenin asli görevleriyle ilgili ça-
lışma yapacak, yani Erdoğan hükü-
metin çalışmalarını bu başkanlıklar
aracılığıyla denetim altına alacak.
Bir başka değişle başkanlık sistemi
fiilen hayata geçirilmiş olacak... 

Cumhurbaşkanlığı 
Bünyesinde 7 Başkanlık 
Kurulacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın onayına sunulan “Cumhur-
başkanlığı Teşkilat ve Çalışma Esas-
ları Kararname Taslağı’na göre ku-
rulacak olan başkanlıkların isimleri
şöyle: 

- Halka karşı savaş bakanlığı olan
İçişleri Bakanlığı’nın gölge bakanlığı
olarak ‘İç Güvenlik Başkanlığı’, 

- Emperyalizmin uşaklığını yapan
Dışişleri Bakanlığı’nın gölge bakanı
olarak ‘Dış İlişkiler Başkanlığı’,  

- Halkı soyan, emperyalist ve iş-
birlikçi tekellerin çıkarlarını koruyan
Ekonomi Bakanlığı’nın gölge bakanı
olarak ‘Ekonomi Başkanlığı’,

- Emperyalistlerin çıkarlarının
bekçiliğini yapan Savunma Bakan-
lığı’nın gölge bakanı olarak ‘Savun-
ma Başkanlığı.’

Madenlerimizi, derelerimizi, ır-
maklarımızı, yeraltı-yerüstü zengin-
liklerimizi emperyalistlere peşkeş
çeken, madenlerde işçileri katleden,
HES’leri, nükleer santralleri mah-

kemenin durdurma kararına rağmen
yapmaya devam eden Enerji Bakan-
lığı’nın gölge bakanı olarak  ‘Enerji
Başkanlığı’, ‘Sosyal İşler Başkan-
lığı’ ve ‘Yatırım İzleme Başkanlığı’
kurulacak. Ve doğrudan Tayyip Er-
doğan’ın atayacağı kişiler tarafından
parlamentodaki bakanların da üstünde
bir gölge kabine oluşturulacak. Asıl
yönetenler bu kişiler olacak. 

Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı olduktan sonra gös-
termelik de olsa seçilmiş bakanlarla
değil, bir dediğini iki etmeyecek
faşist kadroları ile yönetecek. 

Kararname çıkar çıkmaz, Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Ka-
nunu çerçevesinde bu başkanlıklarda
çalışacak kadroların alımı yapılacak.
Süreç tamamlandığında Cumhurbaş-
kanlığı’nda çalışan personel sayısının
400’den  700’e çıkacağı söyleniyor.
Kararname çıktıktan sonra başkan-
lıklara atanacaklardan adı geçen isim-
ler başkanlıkların nasıl olacağı hak-
kında da yeteri kadar bilgi veriyor.

TBMM’de 3’üncü dönemini dol-
duran AKP’li hırsız bakanlar baş-
kanlıklara atanarak kaldıkları yerden
yağma, talan ve soyguna devam ede-
cekler... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Başbakan
Yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir
Atalay bunlardan bazıları... 

Erdoğan bunların dışında daha
önce olmayan Cumhurbaşkanlığına
bir de “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü”
makamı oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği görevine Başba-
kanlık Müsteşarı Fahri Kasırga ge-
tirilirken,  Başbakanlık Müsteşar Yar-
dımcısı İbrahim Kalın da, Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreter Yar-
dımcısı oldu. Katil Erdoğan gittği
her yere kendi tescilli faşist kadrolarını
da götürüyor. 

İşte Faşizmin Demokrasisi
Tayyip Erdoğan Gölge Bakanlarla

Yönetecek!
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7 Aralık’ta devrimci işçiler tara-
fından Avcılar Marmara Caddesi üze-
rinde masa açıldı. Açılan masada
Devrimci İşçi Hareketi dergisi, Diren!
Kazova-DİH fabrikasının kuruluş ça-
lışması için satılan kokartlar ve çeşitli
broşürler satışa sunuldu. Devrimci
işçiler masanın açık kaldığı süre içe-
risinde halkla sohbet ederken halka
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yapılan çalışmada
tanışılan iki işçi, te-

lefonlarını vererek tekrar
görüşmek istediklerini ifa-
de etti.

10 Aralık’ta Kuruçeş-
me Mahallesi çarşamba
pazarında masa açıldı. Açı-

lan masada Devrimci İşçi Hareketi'nin
14 Aralık’ta mahallede düzenleyeceği,
“İşçi Hakları ve İşçi Katliamı” konulu
seminerin bildirileri dağıtılırken ma-
halle halkı seminere davet edildi.
Seminer çalışmaları 13 Aralık günü
de devam etti ve çağrı bildirileri Ku-
ruçeşme’de halka ulaştırıldı.

Seminer günü geldiğinde devrimci
işçiler sabah saatlerinden itibaren ma-

halle sokaklarındaydı. Sokaklardaki
elektrik ve aydınlatma direkleriyle
ağaçlara işçi hakları ve işçi katliamları
ile ilgili dövizler astılar. Çalışma sıra-
sında halkı seminere davet ettiler.
Ayrıca seminer saati yaklaştığında ma-
halleye “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
ve “Patron Sömürüsüne Karşı Örgüt-
lenmeliyiz” pankartlarını astılar. Se-
miner saati geldiğinde devrimci işçiler
ve işçi haklarıyla ilgili bilgi vermek
için bulunan bir avukat, katılımcıların
sorularını yanıtlayıp işçi hakları ile
ilgili bilgi verirken yaşanan işçi katli-
amlarının nedenlerini anlattı. İşçilerin
çözümsüz olmadığının vurgulandığı
seminerde çözümün örgütlenmede işçi
meclislerinde olduğu ifade edildi.

İşçiler Çözümsüz Değildir!
Çözüm; Örgütlenmede, 
İşçi Meclislerinde!

AKP Ermenek’te katlettiği madencilerin üstünü örtmeye,
Halk Cepheliler AKP’den hesap sormaya devam ediyor. Maden
ocağında mahsur kalan 18 işçinin cenazelerinin çıkarılmasının
ardından, Halk Cepheliler işçi katili AKP’nin önüne yürüdüler.
10 Aralık günü Şişli Camii önünde bir araya gelen yaklaşık 60
kişilik Halk Cephesi kitlesi madencilerin 18 tane temsili tabutunu
dizdikten sonra iki kişi başlarında baretleriyle tabutların içine
girdiler. Tüm kortej tabutları omuzlarına alarak Mecidiyeköy
AKP İlçe binasına doğru yürüyüşe geçtiler. AKP önüne varıldığında
Halk Cepheliler 18 tabutu bina önüne bıraktılar. Yapılan
açıklamada yaşanan katliamda kurtarma çalışmalarının işçiler
için değil maden ocağı için yapıldığı vurgulandı. AKP’nin
halkın dini duygularıyla oynayarak yaşananın kader olduğunu
söylediği ve Beşir Derneği, İHH gibi İslamcı derneklerin Erme-
nek’e kurtarma ekiplerinden önce gelerek çadır kurmasının bu
duruma zemin hazırladığı söylendi. Açıklamanın ardından ta-
butların içinde başlarında madenci baretiyle bekleyenler ayağa
kalkarak ellerinde kırmızı boya şişelerini yere attılar. Yere atılan
boya şişeleri değil madencilerin kanıydı. Ardından aynı ocaklarda
yaşandığı gibi işçilerin kanı kömürle örtüldü. Halk Cepheliler
tabutları AKP önünde bırakarak eylemi sonlandırdılar.

İzmir Kınık'ta Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği işçileri 7 Aralık'ta Öğretmenevi
toplantı salonunda işçi meclisleri toplantısı yaptı.
Toplantıda Kınıklı maden işçilerinin sorunları ve
çözüm yolları konuşuldu. İşçilere, örgütlü mücadele
edilince sorunların daha kolay çözüleceği anlatıldı.
İşçilerin sorunlarından biri olan yerli işçi alımının
yapılmayışının nedenleri de tartışıldı. Bu madenle
konuşma kararı alınmıştı daha önceki toplantıda.
Alınan karar doğrultusunda 4 kişilik komite İmbat
Maden İşletmesi müdürüyle konuşmuş maden iş-
letmesi "yerli işçi alımı yapacaklarını ama 3000
işsiz insanın olduğu, bunların da hepsinin işe
alınma imkânının olmadığını ama yerli işçilerin
daha öncelikli olduklarını" söyleyerek bu konuda
bizlere söz vermiştir denildi. Daha sonra İmbat
Madenciliğin yerli işçi alımı yapmadığı anlaşıldı.
Toplantıya 150 kişi katıldı.

Ermenek’te Katledilenler 
Şişli’de Yürüyüşle Anıldı!

İzmir Kınık'ta 
İşçi Meclisleri 

Toplantısı Yapıldı!
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Cepheli Mühendis Mimarlar yap-
tıkları yazılı açıklama ile maden ya-
taklarının ve ülkemizin zenginliklerinin
peşkeş çekilmesine seyirci kalmaya-
caklarını ifade etti. Açıklamada “Bi-
liyoruz ki her gününüzü ‘nasıl yeni
rant alanları yaratırız’ diye planlayarak
geçiriyorsunuz. Siz de bilin ki biz de
bundan sonra her günümüzü ‘halkı
katledenlerden nasıl hesap sorarız’
diye geçireceğiz” diyen mühendis ve
mimarlar Torunlar GYO şirketinin
duvarlarına ve İstanbul Maslak’ta çe-
şitli yerlere “Rant Uğruna Halkı Kat-
leden AKP’den Hesap Soracağız/ Kan
Parası Değil Adalet İstiyoruz” yazılı
20 adet sticker yapıştırdılar.

Halkın Mühendis Mimarları, 11
Aralık'ta Avcılar Mesleki ve Anadolu
Ticaret Lisesi önünde bildiri dağıtımı

yaptı. Bildiri dağıtımında
halk için üretilen projeler
liseli gençlere anlatıldı. 1
saat süren bildiri dağıtımı
sırasında bildiriyi geçen
hafta da alıp okuduklarını
ve destek olmak istedik-

lerini söyleyenlerden iletişim bilgileri
alındı. 300 adet “Rant İçin Değil
Halk İçin Üretim” bildirisi ve 200
adet de Ferhat Gerçek Yürüteci bil-
dirisi liselilere dağıtıldı.

Halkın Mühendis
Mimarları Hüseyingazi
Halkıyla Buluştu!

Ankara'da Halkın Mühendis Mi-
marları Hüseyingazi Mahallesi’nde
çalışmalarına başladı. Öncelikle Hü-
seyingazi Mahallesi halkına kendi-
lerini ve projelerini tanıtmak isteyen
mühendis-mimarlar, 13 Aralık’ta kapı
kapı dolaşarak broşür ve Halk İçin
Mühendislik Mimarlık Dergisi’nin
tanıtımını yaptılar ve halkın sorunla-
rına karşı çözüm üretmeyi hedefle-

diklerini söylediler. Yaklaşık bir saat
süren çalışmanın sonunda 40 adet
broşür ve 1 adet Halk İçin Mühen-
dislik Mimarlık Dergisi dağıtıldı.

Kan Parası Değil
Adalet İstiyoruz!

Torunlar İnşaat’ta yaşanan asansör
katliamını protesto etmek için 3 haf-
tadır eylem yapan Halkın Mühendis
Mimarları ve Devrimci İşçi Hareketi
bu hafta 15 Aralık'ta AKP Şişli İlçe
binası önündeydi. Katliamın ortak-
larından biri olan AKP hükümetini
protesto etmek için yapılan eylemde,
önce basın açıklaması okundu. Basın
açıklamasının ardından iş cinayetleri
üzerine Ümit İlter’in “Ferhat İle Vol-
ta” kitabından şiirler okundu. Bu sı-
rada havaya kâğıt para atılarak kat-
liamın esas sebebinin kar hırsı olduğu
ifade edildi. Şiir okunduktan sonra
oturma eylemine geçildi ve oturma
eylemi sırasında da sesli konuşmalarla
katliamın sorumluları teşhir edildi.
Eyleme 10 kişi katıldı.

Halk Cephesi ve Dev-Genç’liler, 7
Aralık'ta Mersin'de direnen belediye iş-
çilerini ziyaret etti. İlk olarak standı zi-
yaret edip başlattıkları imza kampanya-
sına toplu bir şekilde imza atarak destek
verildi ve açılan çadırda, işçilerle yaklaşık
40 dakika sohbet edildi. İşçiler ziyaretten
mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür
ettiler. Halk Cepheliler, ayrılırken alkışlar
eşliğinde “Belediye İşçisi Yalnız Değil-
dir” sloganı atıldı.

Cepheli Mühendis Mimarlar: 
Halkın Öfkesi Olacağız, 

Hesap Soracağız!

Devrimci İşçi Hareketi hak bilincini geliştirmek için
14 Aralık'ta gerçekleştirecekleri “İşçi Hakları ve İş Ci-
nayetleri” konulu bir seminer için halka çağrı yaptı. 

9 ve 10 Aralık günlerinde Kuruçeşme Mahallesi ve
Hadımköy Yolu üzerine “Uğur Kurt’un Katilini Tanıyoruz!
Katilleri Halka Teslim Edin - Halk Cephesi” ve “Hakla-

rımızı Biliyor muyuz? - Devrimci İşçi Hareketi” ozalitleri
yapıldı. 4 Devrimci işçinin katıldığı çalışmada halkla
sohbet edilerek halk seminere davet edildi. Yapılan ça-
lışmada toplam 20 ozalit asıldı. 9 Aralık’ta bir grup dev-
rimci işçi afişleme çalışması yaparken 2 devrimci işçi
Kıraç merkezde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptılar.

Haklarımızı Biliyor muyuz?
Devrimci İşçi Hareketi’nden İşçi Hakları ve İş Cinayetleri Semineri!

Mersin Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin Direnişine Destek 
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DİH’li işçiler; bu sayfanın fotokopisini çekip ulaşabildiğiniz her işçiye ulaştırın...



30. yıl stadyum konserleri için Grup
Yorum ülkenin dört bir yanını mahalle
mahalle gezmeye devam ediyor. 30
yıldır oligarşinin susturamadığı Grup
Yorum 30. yılını stadyum konserleri
ile dinleyicileri ve Grup Yorum gönül-
lüleriyle buluşacak.

İSTANBUL
Çayan: Halk Cepheliler, Grup

Yorum üyeleriyle birlikte 8 Aralık’ta
Grup Yorum 30. yıl konserlerine hazırlık
söyleşilerinden birini de Çayan Mahal-
lesi’nde yaptı. Yapılan söyleşiye 50 kişi
katıldı ve bir ana komite kuruldu. Bu
komite Grup Yorum’un Bostancı Gösteri
Merkezi’nde yapacağı konser ve Ba-
ğımsız Türkiye Konseri için de çalışacak
denilerek, 20.00’da başlayan söyleşi
22.00’da bitirildi.

Bağcılar: 12, 13, 14 Aralık gün-
lerinde saat 10.00- 12.00 saatleri ara-
sında Bağcılar’da afiş çalışması yapıldı.
19 Aralık Katliamı’nı teşhir eden basın
açıklamasına çağrı yapan afişlerden,
27 Aralık’ta yapılacak olan Grup Yorum
konserinin afişlerinden yapıldı. Yeni
Mahalle, Yavuz Selim, Kirazlı, De-
mirkapı mahalleleri’nde yapılan afiş
çalışmasında yaklaşık 250 adet afiş
yapıldı.

14 Aralık günü Liseli Dev Genç’li-
lerle birlikte yapılan afiş çalışmasında
ise Yavuz Sultan Selim Lisesi yolu
üzerine Dev-Genç Kurultayına çağrı
yapan afişlerden 50 adet yapıldı.

Okmeydanı: Okmeydanı Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele
Merkezi’nde 6 Aralık’ta Grup Yorum
30. yıl söyleyişi toplantısı yapıldı.
Grup Yorum elemanların da katıldığı
toplantıda Grup Yorum’un tarihi hak-
kında konuşuldu ve 30. yılının önemi
vurgulandı. Daha sonra Grup Yorum’un
konser çalışmaları nasıl yapılacağı,
komitelerin nasıl kurulacağı konuşuldu
ve tartışıldı. 25. yıl konserine katılan
ve çalışmalarını yapanlar deneyimlerini
paylaşarak önerilerini paylaştı. Söy-
leşinin sonunda mahallenin genç ve
yaşlılarından oluşan 7 kişilik bir ma-
halle ana komitesi kuruldu. 70 kişinin
katıldığı toplantı Grup Yorum’un tür-
küleri söylenerek sonlandırıldı.

Alibeyköy: 30. yıl söyleşilerinin
bir devamı, Alibeyköy Erzurum Köy
Dernekleri Federasyonu’nda 7 Aralık’ta
yapıldı. Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla
yapılan toplantıda, 30. yılda yapılacak
etkinlikler ile ilgili görüşler alındı.
Konser ve programların daha sağlıklı
yürümesi adına çağrıda bulunan Grup
yorum üyeleri, programlarda ve kon-
serlerde daha fazla insana ulaşmak
için, çalışmaların komiteler şeklinde
sürdürülmesi gerektiğini belittiler. “İnö-
nü konseri ve ardından yaptığımız Ba-
kırköy konserlerimizi bu çalışmayla
başardık. Şimdi daha büyük konserler
yapacağız, bunu yaparken etkinlikle-
rimizin bir parçası olmaları için ko-

mitelerimizi büyütmek gerek” denildi.
Söyleşinin öneriler ve talepler bölü-
münden sonra 12 kişilik Grup Yorum
gönüllü komiteleri kuruldu. Komite
çalışmalarına ilk olarak 27 Aralık Bos-
tancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak
konser çalışmalarını büyütmekle baş-
layacakları kararını aldılar.

Altınşehir: Altınşehir-Şahintepe
Mahallesi’nde 9 Aralık’ta Grup Yo-
rum’un 30. yıl konseri için bir söyleşi
yapıldı. Söyleşi öncesi mahallede yak-
laşık 100 afiş yapıldı. 300 adet el ilanı
kapı kapı gezilerek ve salı pazarında
dağıtıldı. Mahallede iki gündür elek-
triklerin ve suyun kesik olmasına rağmen
halk çalışmayı sahiplendi. Kahveler
mum ve lüks lambası verdi. Kadınlar
karanlıkta komşularını gezerek “ma-
hallemize Yorum gelmiş, çocuklarınızı
alıp gelin” dediler. Akşam 20.00’de
Tuncelililer Derneği`nde başlayan söy-
leşiye Grup Yorum elemanı Seçkin Ay-
doğan katıldı. Grup Yorum’un 30. yıl
konseri hakkında bilgi verildi. Gönüllü
olarak konser için çalışacaklardan bir
komite kuruldu. Hep birlikte söylenen
türküler ve çekilen halaylarla coşku
içinde geçen söyleşi 21.00’da bitti.
Söyleşiye toplam 50 kişi katıldı

ADANA:
Adana’da 11 Aralık’ta Grup Yorum

söyleşisi düzenlendi. Birkaç gün önce-
den çalışmalara başlanan söyleşi çalış-
masına Çukurova Üniversitesi’nden

330. Yıl Grup Yorum Söyleşileri Ülkenin Dörtbir Yanında Devam Ediyor

HATAY

ANTEP

Söylediğimiz Türkülerde 
Senin de Sesin Olmalı
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başlandı. Yemekhane ve R alanı önünde
bildiri dağıtıldı. 11 Aralık’ta akşam saat
18:00 da Sivas Sanat ve Kültür Kafe’de
başlayan söyleşiye 52 kişi katıldı. 5
kişi Grup Yorum gönüllüsü oldu.

Adana’da 12 Aralık’ta da Grup Yorum
söyleşisi düzenlendi. Adana Akkapı Ma-
hallesi’nde 12 Aralık'ta yapılacak olan
Grup Yorum söyleşisi çalışmaları günler
önce başladı. Kapı çalışması yapılarak
mahalle de bildiri dağıtıldı. 5 Eylül’de
Akkapı konserinin olacağını duyan ma-
halleli Grup Yorum’ un geleceğini du-
yunca bu güzel haberi herkese yaydı. 4
günde 1000 bildiri dağıtıldı. Söyleşi
günü geldiğinde 2 saat öncesinden ma-
hallede megafonla çağrı yapıldı. Hava
koşulları nedeni ile kapalı alana alınan
söyleşiye 80 kişi katıldı. 50 kişi Grup
Yorum gönüllüsü oldu.

ANTALYA:
Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde

17 Aralık'ta ki Grup Yorum söyleşisi
için afiş yapan Dev-Genç’lilere ÖGB
saldırdı, afişleri yırtan ÖGB'ye karşı
tekrar afişleme yapıldı. Bildirilerden
isteyen ÖGB'ye bildiri vermeyip ma-
sadan kovuldu. 2 saat süren masa ça-
lışmasında toplam 1000 bildiri dağıtıldı,
toplam 20 afiş yapıldı.

ANTEP: 
30 Yıldır Hep İleri!
Grup Yorum, 30. yılında düzenle-

yeceği stadyum konserleri ile ilgili
söyleşi yapmak için 10 Aralık’ta An-
tep’teydi. Günler öncesinden söyleşi
için hazırlıklar yapılıp, 50 ozalit Düz-
tepe Mahallesi’ne asıldı, 500 bildiri
halka dağıtıldı.

10 Kasım’da onlarca insan Düztepe
Cemevine gelmeye başlamıştı. 19.00’da
Grup Yorum’u tanıtan bir video izlenildi.
Daha sonra Grup Yorum üyeleri söyleşi
için sahnede yerini aldı. “Bizler Mark-
sist-Leninist bir grubuz. Bu ülkede her-
kesin eşit, özgür ve adaletli bir yaşam
sürmesi özlemiyle bir araya gelen bir
grubuz. Bu özlemlerimizin bedellerini
ödeyerek 30 yıl içerisinde daha da güç-
lenerek bugüne ulaştık” dedi. Daha sonra
30. yıl konserleri ile ilgili bilgilendirmeler
yapan Grup Yorum üyeleri 5 bölgede
stad konserleri amaçlandığını ve bunun
için her ilde söyleşiler düzenlediklerini

anlatarak herkesi bu konserlerin ça-
lışmalarında birer Grup Yorum gö-
nüllüsü olmaya davet etti. Halktan
gelen soruları cevaplandıran Grup Yo-
rum daha sonra küçük bir konser
verdi. Uğurlama, Büyü, Cemo, Gel
ki Şafaklar Tutuşsun şarkılarını çalan
Grup Yorum Berkin Elvan için yaz-
dıkları şarkıyı söyledikten sonra salonu
“Berkin Elvan Ölümsüzdür” sloganı
sardı. Çav Bella şarkısının ardından
200’ü aşkın kişinin katıldığı söyleşi
sonlandırıldı.

ELAZIĞ:
Elazığ'da Grup Yorum 30. yıl

konserleri söyleşisi yapıldı. 14 Ara-
lık’ta Elazığ Özgürlükler Derneği’nde
yapılan söyleşiye Grup Yorum ela-
manı İnan Altın katıldı. Söyleşide
Grup Yorum’un 30. sanat yılında ya-
pacağı stadyum konserlerinden bah-
sedildi. Bu konserlerin biride Elazığ'da
yapılacağı duyurusu yapıldı.

“Grup Yorum, faşizme, emperya-
lizme ve yozlaşmaya karşı hiç dur-
madan 30 yıldır sanat cephesinden
savaşıyor. 30 yıldır hiç durmadan
umudun türkülerini haykırıyor. 30.
yılında yapılacak konserlerde bunu
bir kez daha haykıracak. Bu konserleri
örgütlemek için arkamızda büyük
sponsorlar, tekeller yok. Bizler 25. yılı-
mızda, Bağımsız Türkiye konserlerimizde
nasıl binleri yüz binleri bir araya getir-
diysek 30. yılımızda da bunu yapacağız,
bizler kolektivizmin ve halkın gücüne
inanıyoruz ve bunu başaracağız” denildi.
Söyleşi 30. yılın nasıl bir çalışmayla
yapılacağı konuşulduktan sonra İnan
Altın'ın kısa bir müzik dinletisiyle sona
erdi. Söyleşiye yaklaşık 40 kişi katıldı.

HATAY:
Grup Yorum 30. yıl konserlerini

ülke genelinde 5 stadyumda gerçek-
leştireceğini duyurmuştu. Bu konser-
lerden biri de Adana’da gerçekleştiri-
lecektir. Konser çalışmaları kapsamında
Hatay’da 10 Aralık günü iki söyleşi
gerçekleştirildi. Saat 17.00’da Antakya
Eğitim-Sen’de başlayan ilk söyleşide
Yorum dinleyicileri önerileri ile Yo-
rum’un daima yanında olduklarını gös-
terdiler. Konser eğer Antakya’da olsaydı
stadyumu mutlaka doldururduk diye

sitem eden Yorum dinleyicileri söyleşi
sonunda 30. yıl konserleri için çalışmaya
söz verdiler. Söyleşi sırasında açılan
masada çok sayıda Yürüyüş, Tavır,
Umut Veren Asi Gazetesi ve Mahir
Yürekliler kitabı satıldı. Söyleşiye 60’a
yakın Yorum dinleyicisi katıldı.

Saat 19.00’da başlayan Samandağ
söyleşisi belediyenin konferans salo-
nunda gerçekleştirildi. Büyük bir coş-
kuyla salonda yerlerini alan dinleyiciler
30. Yıl konserine de aynı coşkuyla
hazırlanacaklarını belirttiler. Yorum
üyesini soru yağmuruna tutan dinle-
yiciler Ruhi Su albümü tanıtım kon-
serinin bir tanesinin de Samandağ’ında
olmasını talep ettiler. Söyleşi sonunda
iki Yorum dinleyicisi ile Yorum elemanı
üç türkü seslendirdiler. 130 kişinin
katıldığı söyleşi  “Türküler Susmaz
Halaylar Sürer, Grup Yorum Halktır
Susturulamaz” sloganları ile bitirildi.
Söyleşide açılan masada tutsak ürünleri,
kitap ve dergi satışı yapıldı.

mmersin
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MUĞLA:
Muğla Dev-Genç’liler, 18 Aralık’ta yapılacak

olan Grup Yorum söyleşisi için hafta sonu Grup
Yankı ile beraber Sınırsızlık Meydanı’nda türküler
söyleyerek halka 500 bildiri ulaştırdı. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi kapısında da 1500 bildiri da-
ğıtıldı. Kötekli’de 100 den fazla afiş asıldı. 

16 Aralık’ta Sınırsızlık Meydanı’nda 10 kişiyle
500 adet bildiri dağıtıldı. Ardından Saburhane Ma-
hallesi’nde afiş çalışması ve bildiri dağıtımına devam
edildi. Tabakhane ve Eski Muğla civarlarında afiş ça-
lışmasına devam eden Dev-Genç’liler Kurşunlu Ma-
hallesi’nde esnaflara Grup Yorum’u tanıtarak bildirilerle
destek çağrısında bulundu. Mahallelerde halkın yoğun
ilgisinin yer aldığı çalışmaya 10 kişi katıldı.

İSTANBUL
Armutlu: Halk okulunun bu

haftaki çalışması Armutlu Cem-
evi’nde yapıldı. 13 Aralık'ta ya-
pılan çalışmaya 10 kişi katıldı.
Halk okulunun konusu halk mec-
lisleri ve Halk örgütlülükleriydi.
Çalışmanın bu başlığında devrimi
esas olarak halkın yapacağı ve
bunun ancak her alanda halk ör-
gütlenmesi ile mümkün olduğu
konusu işlendi. Halkın sorunla-
rının tek çözümünün devrimde
olduğu belirtildi.  Halk meclis-
lerinin neden gerekli olduğu ha-
yatın içindeki örneklerle tartışı-
larak çalışma bitirildi.

Çayan: Çayan Mahallesi'nde
bulunan Hüseyin Aksoy Parkı'nın
yeni tabelası, Halk Cepheliler
tarafından 1 Aralık’ta asılmıştı.
Hüseyin Aksoy hakkında kısa
bir anlatımın da bulunduğu tabela,
aynı zamanda halka direniş ve
örgütlenme çağrısı demekti. Ta-
belayla, şehitlere verilen değerin,
şehitleri ve mahalleyi sahiplen-
menin bir güzel örnegi olmuştu.
Halk Cepheliler 7 Aralık’ta Çayan
Mahallesi Haklar Derneği’nde
halk okulu çalışması yaptı. Ya-
pılan çalışmanın konusu sahip-
lenmeydi.  Yapılan tartışmalarla
eğitici geçen çalışmaya 10 kişi
katıldı.

Gazi:Gazi Özgürlükler Der-
neği'nde halk okulu çalışmalarına
11 Aralık'ta devam edildi. Bu
haftanın konusu Yürüyüş Dergi-
si’nin önemiydi. Halkın kapıları
Yürüyüş Dergisi’yle her çalındı-
ğında aslında halka gerçeğin,
umut’un, öfkenin taşındığı ifade
edildi. Ferhatlar’ın, Enginler’in,
İrfanlar’ın susmayan sesini her
daim daha büyük bir inançla, coş-
kuyla ve hırsla evden eve, kişiden
kişiye, kulaktan kulağa, mahalle
mahalle yaymak için hep birlikte
söz verildi. Halka ulaştırılan her
Yürüyüş Dergisi’nin düşmana sı-

kılan birer kurşun olduğu vurgu-
landı. Çalışmaya 20 kişi katıldı.

Okmeydanı: Her çarşamba
yapılan halk okulu çalışması bu
hafta 10 Aralık'ta “Biz Kimiz,
Ne İstiyoruz” konusuyla devam
etti. Nazım Hikmet’in “Sosya-
lizm” isimli şiirinin okunmasıyla
başlayan çalışmada, nasıl bir ül-
kede ve nasıl bir dünyada ya-
şandığı tartışıldı. Komünizm,
sosyalizm, Demokratik Halk İk-
tidarı ve bunlara nasıl ulaşılacağı
anlatıldı. Dünyadaki emperyalist
sömürü hakkında rakamsal bil-
gilerin paylaşıldığı çalışmada,
dünyadaki devrim stratejilerinin
ve ülkemizdeki stratejinin ne ol-
duğu anlatıldı. Çalışmaya 23 kişi
katıldı.

1 Mayıs: Mahallede 11 Ara-
lık'ta Anadolu Haklar Derne-
ği’nde bir araya gelen Halk Cep-
heliler gündeme dair sohbet etti.
Yürüyüş Dergisi’nden “Büyük
Direniş” yazılarını okuyan Halk
Cepheliler 19 Aralık’ta Sol’un
durumunu tartıştı. Sohbete 10
kişi katıldı. 

Sarıgazi: Sarıgazi Haklar Der-
neği'nde 14 Aralık'ta halk okulu
çalışması yapıldı. Çalışmanın ko-
nusu 19-22 Aralık Katliamı ve
Büyük Direniş oldu. 19 Aralık
Katliamı’yla emperyalizmin Ana-
dolu topraklarında devrimci ha-
reketi yok etmeyi amaçladığını
fakat 19-22 Aralık Direnişi ve
Büyük Ölüm Orucu Direnişi'nin
bu planı bozarak, umudu büyü-
terek devrim yürüyüşünü daha
güçlü sürdürdüğü ifade edildi.
19-22 Aralık’ta solun tavrı de-
ğerlendirilerek direnmeyenin çü-
rüdüğü gerçeğinin bugün en somut
haliyle gözler önünde olduğu an-
latıldı. O günlerde tutsak olan bir
devrimci katliamı ve F tiplerinde
yaşadıklarını anlattı. Ölüm orucu
şehitlerinden Bülent Çoban’ın ai-
lesi de duygularını ifade ettiler. 

Grup Yorum dinleyicilerinin, Yorumseverlerin
Dersim Merkez’de, Ovacık ve Hozat’ta, Siğenk’te
bulunan liselerde ve Tunceli Üniversitesi’nde tanıtım
ve davet içeren afişler asarak, bildiri dağıtarak yap-
tıkları çalışmalar sürerken Grup Yorum Korosu ça-
lışmalarına başladı.

Ovacık’ta ve Dersim’de koroya katılanlarla birlikte
ilk çalışma 12 ve 13 Aralık tarihlerinde yapıldı. Koro
çalışmasının ardından ise 19 Aralık ile ilgili yapılan
panele katılan Yorum öğrencileri Yorum’un “Diri Diri
Yaktılar” şarkısını seslendirdiler. Grup Yorum Korosu'na
kayıtlar devam etmektedir.

GRUP YORUM ANTAKYA HALK KOROSU
ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR!

Antakya'da Grup Yorum Halk Korosu duyuru
ve kayıt çalışmaları sürüyor. Kısa süre içinde ça-
lışmaya başlayacak olan koroya daha çok halka
ulaşmak için yapılan duyuruda; " Yıllardır kon-
serlerimizde kucaklaşıyor; umudumuzu, coşkumuzu
birlikte haykırıyoruz. 30 yıllık tarihimizde Grup
Yorum’u yaşatan, ölümsüz bir türkü haline getiren
halkımızla birlikte daha büyük korolar kurmayı,
umudun türkülerini tüm dünyaya duyurmayı he-
defliyoruz. Gelin! Bu toprağın türküsünü birlikte
söyleyelim!" denildi. 

antakyahalkkorosu@gmail.com
facebook.com/grupyorum1985

Halk Okullarıyla Bilgimizi ve
Mücadeleye İnancımızı Büyütüyoruz

Dersim'de Grup Yorum Korosu
Çalışmaları Başladı
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Halk meclislerini kurmak için
mahallelerde halk toplantıları yapıl-
maya devam ediyor. Küçükarmut-
lu’da, Alibeyköy’de, Bağcılar’da,
Çayan’da ve Sarıgazi’de halk meclisi
kurmak için halk toplantıları yapıldı.  

İSTANBUL / Armutlu: 14
Aralık'ta Armutlu Cemevi'nde Halk
Cephesi'nin çağrısıyla yapılan halk
toplantısında, halk meclisleri üzerine
konuşuldu. Toplantıya Gazi ve Ok-
meydanı halk meclislerinden birer
kişi de katıldı. Okmeydanı ve Gazi’den
toplantıya katılanlar sırasıyla kendi
yaşadıklarını anlattılar. Halk meclisinin
ne demek olduğunu nasıl çalışacağını
ve kendi mahallelerinde halk mecli-
sinin ne zaman kurulduğunu, bugüne
kadarki çalışmalarının ne olduğunu
örneklerle anlattılar. Armutlu Halk
Meclisi adına yapılan konuşmada da,
halk meclisinin henüz kurulmadığını,
buradaki toplantıda kurmamız ve işler
hale getirmemiz gerektiği söylendi.
Söz alanlar daha önceki tecrübelerini
anlatarak, bundan sonrası için daha
işler bir Halk Meclisi kurulması ge-
rektiği konuşuldu. Halk Meclisi'nin
çalışmalarında yer almak isteyenlerin
isimleri alındı. 10 Aralık'ta halk meclisi
tarafından yapılacak olan toplantının
çağrı ozalitleri mahallenin belli yer-
lerine asıldı. Halk toplantısının çağrısı
için çıkarılan el ilanlarından 100 tanesi
de ev ev dağıtılarak halka toplantının
içeriği anlatıldı. 

Alibeyköy: Halk meclisi kurul-
ması için ilk toplantı 30 Kasım'da
yapıldı. Dernekteki toplantıya katılan
insanlar bölgedeki sorunlar ile ilgili
bilgiler vererek, halk meclisinin ku-
rulmasının artık elzem olduğunu dile
getirdiler. Toplantıya Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi’nden katılan Muharrem
Cengiz, halk meclislerini anlattı. Ya-
şanan sorunların her yerde aynı ol-
duğu ve çözüm olarak halk meclis-
lerinde örgütlenmemiz gerektiğini
anlattı. Gazi Halk Meclisi adına ka-
tılanlar, halk meclisinin nasıl kurul-
duğunu, aynı zamanda karşılaşılan
sorunların nasıl çözüldüğünü anlattı.
Alibeyköy’de yaşanan yıkım saldı-
rıları ve yozlaşma sorunları üzerine,
mahallede toplantı ve ailelerin ge-
zilmesi kararı alındı. Yapılan top-
lantıya 40 kişi katıldı.

1-2 Aralık'ta ise daha önce yapılan
halk meclisi toplantısında alınan karar
üzerine imar bölgesinde yaşayan ai-
leler gezilerek mahalle halkına halk
meclisleri anlatıldı. Yozlaşmayla ilgili
son süreçte mahallemizde yaşanan
sorunlar konuşuldu. Mahallemizde
neler yapabiliriz diye düşünceler
alındı. Çalışmada 6 aile ziyaret edil-
di.

Bağcılar: Her hafta bir araya
gelen halk meclisi çalışmalarını yapan
komite 8 Aralık'ta toplandı. Toplantıda

bir gün önce ailelere verilen kahvaltı
üzerine konuşuldu. İki hafta da bir,
faaliyet yapılması kararlaştırıldı. Ya-
vuz Selim Mahallesi’nde halkın ra-
hatlıkla kullanamadığı bir parkın
çevresinde halk meclisini ve çalış-
malarını anlatma kararı alındı, gün
belirlendi. 19-22 Aralık Katliamı’nın
anma programı konuşuldu. Aynı gün,
halk meclisi toplantısında alınan ka-
rarla bir araya gelen komite Yavuz
Selim Mahallesi’nde kapı çalışması
yaptı. Bir buçuk saat süren çalışmada
dört evin kapısı çalındı, üç eve girildi.
Yozlaşma üzerine konuşuldu, ev sa-
hibi parkta yaşananlardan bahsetti.
Halk meclisinin yozlaşmaya karşı
Bağcılar’da ve diğer mahallelerde
yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Çayan: Nurtepe-Güzeltepe Halk
Meclisi 12 Aralık'ta hırsızlığa ve yoz-
laşmaya karşı Halk Toplantısı gerçek-
leştirildi. Yapılan toplantıda Nurtepe-
Güzeltepe Halk Meclisi sözcüsü, Gazi
Halk Meclisi sözcüsü, Okmeydanı
Halk Meclisi sözcüsü, Halkın Hukuk
Bürosu avukatı da vardı. İlk olarak
Nurtepe-Güzeltepe Halk Meclisi’nin
kısa açılış konuşmasının ardından söz
ilk olarak Okmeydanı Halk Meclisi
sözcüsüne verildi. Okmeydanı Halk
Meclisi sözcüsü; “Halk meclislerinin
temeli 1990’lara dayanır. Bizler o za-
manlarda da kurmuştuk ve güzel so-
nuçlar almıştık. Halkın kendi sorunla-
rına çözüm bulacağı ve hayata geçire-

HHalk Meclisleriyle; Sorunlarımızın Çözümü Daha Kolay 

Halkın Örgütlü Gücünü Büyütüyoruz!

Nurtepe
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bileceği tek yer, halkın kendi örgütlenme
aracıdır ve bu da Halk Meclisleridir.”
sözleriyle kendi deneyimlerini anlattı.
Ardından sözü Gazi Halk Meclisi söz-
cüsü aldı. Konuşmasında; “Gazi Halk
Meclisi çalışmaları ilk olarak 8 kişiyle
başladı şimdiyse 40-50 çalışanımız
var. Birçok şey kazandık halk meclisi
sayesinde. Biz burada halk meclisi ye-
rine oturana kadar, size her türlü destekte
bulunacağız” dedi. Daha sonra sözü
Halkın Hukuk Bürosu avukatı, halkın
sorunlarının tek çözüm yolunun halk
meclislerinde örgütlenmek olduğunu

anlattı. Halkın dile getirdiği sorunlarda
“Mahallemizde kiralar çok yüksek
800-900-1000 TL’ye kiralar var. Ma-
hallemizde bir çöp konteyneri yok,
çöplerimiz yol kenarlarına atılıyor.
Mahallemize kafasına göre emlakçılar
girerek istediklerini sokuyorlar. Ma-
hallemizde kim yaşıyor, komşumuz
kim takip edemiyor ve güvenemiyoruz”
denildi. Toplantıya 60 kişi katıldı.

Sarıgazi: Sarıgazi Halk Meclisi

13 Aralık’ta 3. toplantısını yaptı. Yü-

rüyüş Dergisi’nde yer alan ‘Meclisler’
yazısı okunarak üzerine sohbet edildi.
Yeni katılanlar için halk meclisi hak-
kında bilgilendirme yapıldı. Mahal-
ledeki sorunlar ve halk meclisi ör-
gütlenmesinin nasıl olacağı üzerine
konuşuldu. Halk meclisinin yerinin
tutularak çalışmalarına buradan de-
vam etmesinin daha işlevli olacağı
ifade edildi. Bunun üzerine bir komite
oluşturularak yer bakılması karar-
laştırıldı. Sağlık taraması için mahalle
muhtarı ile görüşülerek doktor ve
sağlık taraması için gerekli ihtiyaç-
ların karşılanması kararı alındı. Halk
meclisi örgütlenmesi için 8 kişilik
ana komite oluşturuldu. Ayrıca 1
hafta içerisinde alt komitelerin oluş-
turulması kararlaştırıldı. Halk mec-
lisinin tanıtımı ve haklarımızın neler
olduğunu içeren bildiriler hazırlanarak
kapı kapı dolaşılıp halk meclisinin
duyurulması kararlaştırılan toplantıya
20 kişi katıldı.

TTürkü 
Gecelerimizde 
Buluşalım!

Kış aylarında gelenekselleşen
Trakya Kültür Merkezi’nin türkü
geceleri hız kesmeden devam edi-
yor. 14 Aralık'ta bu dönemin ikinci
türkü gecesi gerçekleşti. Grup Yo-
rum’un ve birçok yörenin türküleri,
oyun havaları seslendirildi. Ailelerin
evlerinde hazırladıkları yiyecekler
ikram edildi. Coşkulu geçen geceye
30 kişi katıldı. Bir dahaki türkü
gecesinin gelecek ayın ilk haftasında
yapılacağı duyurularak, türkü gecesi
hep birlikte söylenen çav bella mar-
şıyla sonlandırıldı.

Soframız da düşlerimiz de birdir
diyen Halk Cepheliler, düzenledikleri
kahvaltılarla, değerleri yaşatıyor.

Antep: Halk Cepheliler ve Dev-
Genç’liler 14 Aralık'ta toplu kahvaltı
yaptı.  Tanıdık bir ailenin getirdiği
yiyeceklerle hazırlanan kahvaltıya 12
kişi katıldı. Halk sofrasının güzelliğiyle
dayanışma bir kez daha büyütüldü.

Kars: Dev-Genç'liler, Kars Eği-
tim-Sen binasında 14 Aralık'ta kahv-
altıda buluştu. 10 kişinin katıldığı

kahvaltı faaliyeti öğleden sonraya ka-
dar sürdü. Kahvaltıdan sonra sohbet
edildi. Dev-Genç şehidi Ali Demi-
ralp'in hayatı ve mücadelesi anlatıl-
dı.

Kocaeli: Dev-Genç'liler 14 Aralık'ta

Kocaeli Gençlik Derneği’nde kah-
valtıda bir araya gelerek sohbet ettiler.
Pazar kahvaltısına 8 kişi katıldı. Ya-
pılan Pazar kahvaltısının ardından
Dev-Genç'liler mahalle çalışması yap-
tılar.

Kahvaltılarımızla Dayanışmayı
ve Paylaşımı Büyütüyoruz!

47DÜNYA HALKLARININ KATİLİDİR!

Nurtepe

Antep



Yürüyüş Dergisi’ni her gün daha
fazla arttırma hedefiyle halka ulaş-
tırdıkça, gerçekleri de yaymış ola-
cağız. Yalanlarla, sansürle, yozlaş-
mayla beyinleri karartılmaya çalışılan
halkımızı yürüyüşümüzle aydınla-
talım.

İSTANBUL
Altınşehir: Halk Cepheliler 14

Aralık'ta Bayramtepe bölgesi (Mey-
dan, Cuma Pazarı, Tokat Mahallesi)
ve Şahintepe bölgesi'ne (Cumartesi
Pazarı, Meydan, Sonevler) toplamda
100 adet Grup Yorum konseri, 100
adet Dev-Genç kurultayı ve 100 adet
19-22 Aralık afişi asılırken, halka
80 adet Yürüyüş dergisi ulaştırdılar.

Avcılar: Parseller Mahallesi’nde
14 Aralık’ta yapılan Yürüyüş Dergisi
dağıtımında esnaflar dolaşıldı. 2 saat
süren çalışmada 30 dergi halka ulaş-
tırıldı.

Bağcılar: Halk Cepheliler Ta-

vukçu Köprü Caddesi üzerinde 13
Aralık'ta kapı çalışması yaptı.
AKP'nin baskı yasaları ve mahalle-
deki yozlaşmanın anlatıldığı çalış-
mada 32 dergi halka ulaştırıldı. Bir
sonraki gün Kirazlı Mahallesi’nde
bir sokakta kapı çalışması ve dergi
dağıtımı yapıldı. Aynı gün Fatih Ma-
hallesi’nde esnaf çalışması da yapıldı.
Toplamda 75 dergi halka ulaştırıldı.

Gazi: Ovacık ve Karayolları ma-
hallerinde 2 Aralık'ta iki grup şeklinde
bir buçuk saat yapılan Yürüyüş Der-
gisi dağıtımında 65 adet dergi halka
ulaştırıldı.

Esenyurt: Her hafta toplu dergi
dağıtımına çıkan Halk Cepheliler,
bu hafta Esenyurt’un yoksul mahal-
lelerinden biri olan Yeşilkent Ma-
hallesi’ndeydiler. 13 Aralık'ta Cum-
huriyet Meydanı’nda bir araya gelen
46 Halk Cepheli ilk olarak and içip
davul eşliğinde halaylar çektiler. El-
lerindeki dergileri meydanda toplanan

halka tanıtmaya başladılar. Daha
sonra dağıtımın asıl yapılacağı ma-
halleye doğru yüründü. Mahalleye
ulaşıldığında da ev ev, kapı kapı do-
laşıp dergi tanıtımı yapıldı. Evlerden
sepetlerini uzatıp alanlar oldu, toplam
420 dergi halka ulaştırıldı.

1 Mayıs:11 Aralık günü, 1 Mayıs
Mahallesi’nde 8 Halk Cepheli Pazar
Sokağı girişine stant açtı. Açılan
stantta Yürüyüş Dergisi, Kurtuluş
kitabı, Dev-Genç kartları, Grup Yo-
rum atkıları konuldu. 3 Halk Cepheli
pazarda komün satışı yaparken, 3
Halk Cepheli baskı yasalarıyla ilgili
bildiri ve Yürüyüş Dergisi dağıttı.
Çalışma boyunca baskı yasaları ile
ilgili 100 kuşlama yapıldı, 200 tane
baskı yasaları ile ilgili bildiri, 5 tane
Yürüyüş Dergisi, 1 tane Grup Yorum
atkısı halka ulaştırıldı.

ANKARA
Dev-Genç'liler 12-13-14 Aralık'ta

Daha Fazla Emek, Cüret ve Fedakârlıkla
Umudun Sesini Her Alana Ulaştıralım!



Kızılay'da Yürüyüş Dergisi’nin da-
ğıtımını yaptı. AKP'nin başta dev-
rimci demokrat insanlar olmak üzere
halkı sindirmek, terörünü arttırmak
için çıkardığı yeni baskı yasasının
anlatıldığı dergi dağıtımında 77 dergi
halka ulaştırıldı. 

ANTALYA 
Yürüyüş Dergisi okurları 13 Ara-

lık'ta Kışlahan Meydanı'nda, Yürüyüş
Dergisi’nin 446. sayısının satış ve ta-
nıtımını yaptı. Dergi tanıtımında yapılan
konuşmalarda: "Burjuvazinin yalan
haberlerine karşı halkın sesi Yürüyüş
Dergisi okuyalım. Amerikan emper-
yalizmine karşı bağımsızlık mücadelesi
veren devrimci-vatanseverlerin sesi
Yürüyüş Dergisi’ni okuyalım. Baskı
yasalarına karşı Yürüyüş Dergisi oku-
yalım.” denildi. Dergi tanıtımına 12
Yürüyüş okuru katıldı. Okurlar, ertesi
gün Göksu ve Konuksever mahalle-
lerinde yaptıkları dağıtımda 48 dergiyi
halka ulaştırdı.  

İZMİR
Kuruçeşme ve Naldöken mahal-

lelerinde Dev-Genç'liler 9-10 Ara-
lık'ta Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı.
Naldöken Mahallesi’ndeki dergi da-
ğıtımı sırasında devrimcileri gören
mahalle halkından amcalar, sohbet
etmek istediklerini söyledi. Bir kah-
vede çay içip sohbet eden devrim-
ciler, sohbet sırasında faşizmin her
geçen gün daha da azgınlaştığı,
halkın bu süreçte asla umutsuzluğa
düşmemesi gerektiği, aksine her
türlü yöntemle savaşma zamanı ol-
duğu söylendi. Yapılan dağıtımda
25 dergi halka ulaştırıldı.

BURSA
Yürüyüş Dergisi’nin 446. sayı-

sının dağıtımı, 11-13-14 Aralık'ta
Teleferik, Panayır mahalleleri ile
Kestel ve Gemlik ilçelerinde yapıldı.
Bütün evlerin kapısı tek tek çalınarak
halka Yürüyüş Dergisi anlatıldı. 4
Halk Cepheli'nin önlüklerle yaptığı
çalışmada toplam 200 dergi halka
ulaştırıldı.

ESKİŞEHİR

Yürüyüş okurları 13-14 Aralık'ta
Yürüyüş Dergisi’nin 446. sayısının
dağıtımını yaptı. Büyükdere, Gültepe
ve Yıldıztepe mahallelerinde yapılan
dağıtımlarda AKP’nin yeni güvenlik
paketiyle halkı baskı altında tutmaya
çalıştığı belirtildi. Halkla yapılan
sohbetlerde 19-22 Aralık Katliamı
anlatıldı ve halk katliamın yıldönü-
münde yapılacak olan film gösteri-
mine davet edildi. Toplamda 72 dergi
halka ulaştırıldı. 

KOCAELİ
Dev-Genç'liler, 14 Aralık'ta Er-

zurum (Çınarlı), Tavşantepe, Esen-
tepe mahallelerinde ve İzmit mer-
kezde dergi dağıtımı yaptı. Çalışma
sonunda toplamda 65 dergi halka
ulaştırıldı. İzmit merkezde yapılan
dağıtımda polis sürekli taciz etmeye
çalıştı. Dev-Genç'liler, “Bunlar Ber-
kin’in, Ali İsmail'in katili” diyerek
polisi halka teşhir ettiler.

HATAY
Yürüyüş Dergisi ve Umut Veren

ASİ Gazetesi halkla buluşmaya de-
vam ediyor. 13-14-15 Aralık'ta Sa-
mandağ merkez ve çevre köylerinde
yapılan dağıtımda 250 Yürüyüş ve
120 Umut Veren ASİ gazetesi halka
ulaştırıldı. Aynı zamanda Antakya,
Aşağı Okçular, Çekmece ve Armut-
lu’da yapılan dağıtımlarda 200 Yü-
rüyüş ve 215 Umut Veren ASİ ga-
zetesi halka ulaştırıldı. Gazetenin
"Şehitlerimizin Hayatı" köşesinde
Haziran Ayaklanması'nda şehit düşen
Ahmet Atakan’ın hayatını ele alındığı
sayı, halk tarafından sahiplenildi.
Ahmet Atakan'ın hayatının, annesi
Emsal Atakan tarafından yazılıp an-
latılması insanlarda büyük etki yarattı.
Aynı zamanda Atakan ailesi bu ça-
lışmadan dolayı "Umut Veren ASİ"
çalışanlarına teşekkürlerini iletip,
gazetede sürekli yazı yazacaklarını
belirttiler.

AMED
Halk Cepheliler 9-10 Aralık'ta

Kaynartepe-Bağlar-Yeni Hal’de ve
Şehitlik Mahallesi’nde toplam 80

ANTEP

ANTEP

DENİZLİ

ANTALYA

ANKARA



Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı. 

ANTEP
Halk Cepheliler 11 Aralık'ta An-

tep’in Düztepe Mahallesi’nde es-
nafları ve kahveleri gezerek umudun
sesi Yürüyüş Dergisi’ni halkla bu-
luşturdular. Çalışmada 40 dergiyi
halka ulaştırdılar. Bir sonraki gün
ise Antep Dev-Genç’liler Maraş-Pa-
zarcık ve Narlı’da Yürüyüş Dergi-
si’nin dağıtımını yaptı. Narlı’da 16,
Pazarcık’ta 29 olmak üzere toplamda
45 dergi halka ulaştırıldı.

14 Aralık'ta ise Yürüyüş semineri
ve seminerden sonra dergi dağıtımı
yapıldı. Seminerde derginin önemine
ve kitlelere ulaşmadaki en temel
araç olduğuna, her Yürüyüş oku-

rundan bir Yürüyüş Dergisi dağı-
tımcısı yaratılması, devrimci basının
tarihi üzerine konuşuldu. 18 kişi ka-
tılırken yapılan dergi dağıtımında
53 dergi halka ulaştırıldı.

URFA
Her hafta pazar günü açılan masa

bu hafta Grup Yorum'un Kürdistan
programından kaynaklı 14 Aralık'ta
açıldı. Masada “Hasta Tutsaklara
Özgürlük” talebiyle başlatılan kam-
panyasının föyleri, Yürüyüş Dergisi
ve kitaplar yer aldı. Grup Yorum
türkülerinin çalındığı masada Yü-
rüyüş dergilerinin tümü satılırken 1
adet “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş” kitabı satıldı ve 105
imza toplandı.

DENİZLİ 
Halk Cephesi ve Dev-Genç 14

Aralık'ta Pınarkent’te Yürüyüş Der-
gisi’nin 446. sayısının dağıtımını ve
Grup Yorum’ un 19 Aralık’ta yapa-
cağı 30. yıl söyleşisi için afiş çalış-
ması yaptı. Evlerin kapısı tek tek
çalınarak dergi tanıtımı, Grup Yo-
rum'un yapacağı söyleşi ve 21 Aralık
Pazar 19-22 Aralık Katliamı konulu
panele çağrı yapıldı. Toplamda 48
dergi halka ulaştırıldı.

KARS
Kars'ta Dev-Genç'liler her hafta

olduğu Yürüyüş Dergisi’ni 16 Aralık'ta
halka ulaştırmaya devam etti. Bu
hafta da Yürüyüş Dergisi’nin 447.
sayısından 30 tane halka ulaştırıldı.

Okmeydanı’nda yozlaşmaya, uyuşturucuya, fuhuşa, ku-
mara karşı yürütülen kampanya çerçevesinde 13 Aralık'ta
Okmeydanı Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nde panel yapıldı. Panelde mahallede
yaşanan sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda
öneriler alındı. Halk meclisinde alınan kararlarla bu sorun-
lardan el birliğiyle kurtulunacağı, örgütlü halkın önünde
hiçbir gücün duramayacağı anlatıldı. Panele katılanların
halk meclisi çalışmaları içerisinde yer almaları istendi.
Ayrıca daha önce uyuşturucu kullanıp Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ne gelip uyuştu-
rucuyu bırakan bir kişi yaşadığı sorunları ve bu sorunlarla
nasıl mücadele edileceğini anlattı. Konuşmacı olan doktorun
anlatımlarının ardından biten panele 95 kişi katıldı.

Panel için 6-7-9-10 Aralık'ta afiş, bildiri ve ozalit çalışması
yapıldı.  Sivas Yöre Derneği’nde 60 kişinin katıldığı toplantı
yapıldı. Kahveler gezilerek çağrı afişleri asıldı ve bildiri
dağıtıldı. Yöre dernekleri de panele çağrıldı. 15 ozalit
Mahmut Şevket Paşa (MŞP), Piyalepaşa, Yolağzı bölgelerine,
Anadolu Kahvesi, Örnektepe Mahallesi ve Sibel Yalçın
Parkı girişine birer pankart asıldı. MŞP Mahallesi ve Yolağzı
bölgesinde evlere bildiri dağıtılarak panele çağrı yapıldı.

ESENYURT

MMMaahhaall lleemmiizzddee  FFuuhhuuşşuunn  UUyyuuşş ttuurruuccuunnuunn  
KKöökküünnüü  KKuurruuttaaccaağğ ıızz!!

ESENYURT

İstanbul Okmeydanı’nda bulunan Sibel Yalçın Direniş Parkı’nın
yeni tabelası Halk Cepheliler tarafından 10 Aralık günü asıldı.
Sibel Yalçın hakkında kısa bir anlatımın da bulunduğu tabela,
halka direniş ve örgütlenme çağrısı yapıyor.

Sibel Yalçın Direniş Parkı Yeni Tabelasıyla...

ESENYURT



AKP iktidarının adaletsizliğini,
yasadışılığını protesto etmek uyarı
cezasıyla cezalandırılıyor. “AKP ik-
tidarını eleştiremezsin” tavrı tehditle
birleşiyor. Öğrencisinden öğretmenine
varıncaya kadar, politika yapanlar,
AKP'yi eleştirenler tecrit ediliyor.
Yaşanan bu baskının adı faşizmdir.

İstanbul Bakırköy 70. Yıl Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev
yapan öğretmen Gülizar K.’ye, “Öğ-
retmenler odasında yüksek sesli tar-
tışmaya neden olduğu” gerekçesiyle
okul idaresi tarafından uyarı cezası
verildi. Öğlen arasında televizyonda
izlediği haberler üzerine Berkin’in
öldürülmesine tepki gösteren Gülizar

öğretmen ile bu sırada öğretmenler
odasında olan faşist öğretmenler ara-
sında tartışma yaşandı. 

Berkin için üzülmek, onun hesa-
bının sorulmasını istemek, ceza ile
karşılanıyor. Berkin'i sahiplenmeyi
açıktan engelleyebilecek herhangi
bir haklı gerekçe olmayınca, öğret-
mene ceza vermek için şu gerekçe
uyduruluyor: "Öğretmenler odasında
yüksek sesle tartışmaya sebebiyet
vermek." Hakkında soruşturma açılan
diğer bir öğretmen ise İstanbul'da
Zeytinburnu'nda öğretmenlik yapan
Kazım Özalp Ortaokulu öğretmeni
Arzu K. oldu. 3 milyon insanla
birlikte Berkin'in cenaze töreninde

katıldığı ve öğrencilerini Berkin için
eylem yapmaya teşvik ettiği için
Arzu öğretmen tehdit ediliyor. Sınıfta
ses kaydı alınan Arzu öğretmen hak-
kında soruşturma açıldı.

Bir yandan Milli Eğitim Şûrası
kararlarıyla eğitim daha da gerici-
leştiriliyor; diğer yandan eğitimden
sorumlu olan öğretmenler hizaya çe-
kiliyor. 

Cezaları tanımamalı, meşru hakla-
rımız için direnmeliyiz... Örgütlenmek,
faşizmin baskı yasa ve kurallarını ta-
nımamak meşru hakkımızdır. Öğret-
menler, öğrencilerine sadece dersleri
değil, faşizme karşı direnmenin meş-
ruluğunu da pratikte öğretmelidir. 

Faşizm kendinden olmayan her
şeye, herkese saldırıyor... Ya benim
gibi düşünecek, koşulsuz bana itaat
edeceksin yani "insanlıktan" çıkacaksın
ya da ezip geçeceğim...

Emeğini sömürerek seni ezip ge-
çemezsem, zulmümle seni ezip geçerim
diyor... Karşısında hiçbir güç istemiyor.
İşte aile hekimleri de en son bunun
ifadesi olarak meydanlara çıkıp, fa-
şizmin sömürü ve baskısına karşı
ayağa kalktı. Faşizm saldırılar karşı-
sında emekçilerin tepkilerinden kork-
tuğundan, küçük gibi görünen hak
gasplarıyla daha büyük hak gasplarının,
baskı ve sömürünün yolunu yapıyor.
Bugün aile hekimlerine uyguladığı bu
politikanın bir sonucudur. İlk önce
"aile hekimlerini eğitimi için nöbet
düzenlemeyi yapıyoruz" dediler... Son-
ra "aile hekimlerine acilde ihtiyacı-
mız var" derken ardından "Nöbetsiz
sağlık sistemi olmaz"a getirdiler.

Son geldiği nokta ise; "aile he-

kimlerini aileler ile daha çok bir
araya getireceğiz" oldu.

Yarın elbette aile hekimlerinin de
dediği gibi ne diyecekleri, ne yapa-
cakları belli değil. 

Asıl olarak belli değil derken, fa-
şizmin pervasızlığına elbette dikkat
çekiyor aile hekimleri... Bunun dışında
belli aslında... Aile hekimleri ve emek-
çiler hak ve özgürlükleri için diren-
mezse her geçen gün yeni yasa, uy-
gulamalarla mesleğini yapabilmesi bir
yana, insanlıklarından da çıkartılacaktır.
Yok hayır direnirlerse sonuna kadar o
zaman haklarını alabilirler.

Kaldı ki böyle bir düzende, em-
peryalizm işbirlikçisi faşist bir iktidar
tarafından yönetilen bir ülkede hiçbir
doktor, sağlıkçı ne de hasta ne sağlıklı
kalabilir, ne sağlıklı yaşayabilir, sağlık
hizmetlerinden koşulsuz faydalanabilir.
Bu noktada işçi, memur, mühendis,
doktor tüm çalışanları AKP iktidarı
birer köleye dönüştürmüş ve bu kölelik

koşullarını da günden güne zorlaştırıp,
ağırlaştırıyor. Bu yüzden aile hekim-
lerinin sorunlarının çözümü emper-
yalizme ve faşizme karşı mücadele
etmekle ancak gelebilir.

Bu yüzden aile hekimlerinin so-
runlarının çözümü tüm emekçilerin
hak ve özgürlükleri için ortak mücadele
etmesiyle gelebilir. 

Sonuç olarak haklarımız için di-
renmekten başka yapacak bir şeyimiz
yoktur. Bizi insanlıktan çıkartan bu
düzene karşı direnmek meslek onu-
rumuzu- ahlakımızı korumak, insan-
lığımızı korumak için olmazsa olmaz-
dır. Direnelim, boyun eğmeyelim...

Ekonomik- demokratik taleplerimiz
için verdiğimiz mücadeleyi politik
mücadeleyle birleştirelim. 

Hak ve özgürlüklerimiz için, ge-
leceğimiz için, insan kalabilmek için
Amerikan işbirlikçisi faşist AKP ikti-
darına karşı bağımsız Türkiye isteye-
lim!

Öğretmenler Öğrencilerine, 
Faşizme Karşı Direnmenin 
Meşruluğunu Öğretmelidir!

Meslek Ahlakı ve Onuru İçin, İnsan Gibi Yaşayabilmek İçin;

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ İSTİYORUZ!
21 Aralık

2014

Yürüyüş

Sayı: 448
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Atanması yapılmayan öğretmenler çar-
pık eğitim sistemi içinde hak ve adalet
arayışlarını sürdürüyor!

İSTANBUL
Avcılar, Taksim: Ataması yapıl-

mayan öğretmenler 12 Aralık’ta Avcılar’da
ve 13 Aralık’ta Galatasaray Lisesi önünde
imza masası açtı. Yağmurlu hava şartlarına
rağmen masalara ilgi yoğundu. Avcılar’da
bir 5. sınıf öğrencisi ve iki kadrolu öğretmen
de ataması yapılmayan öğretmenlere destek
verdi.

Avcılar’da bir saate yakın açık kalan
masada 80 imza toplandı, Galatasaray Lisesi önünde ise 4 saat
açık kalan masada 400 imza toplandı. Halk, “çocuklarımız öğret-
mensiz, sizler işsizsiniz!” diye tepkilerini gösterdi.

İZMİR: 10 Aralık’ta Kamu Emekçileri Cepheliler, her
hafta olduğu gibi İzmir-Konak'ta Eski Sümerbank önünde ataması
yapılmayan öğretmenler için imza masası açtılar. Ataması yapıl-
mayan birçok öğretmen de masaya gelerek bu konudaki duyarlı-
lığından kaynaklı Kamu Emekçileri Cephelilere teşekkür ettiler
ve birlikte mücadele konusunda neler yapılabileceğini konuştular.
14.30-16.30 arası açık kalan masada yaklaşık 100 imza toplandı.

HATAY: Ataması yapılmayan öğretmenler için 7-8 Aralık'ta
Hatay Samandağ’da biri sosyal hizmet öğrencisi, diğeri esnaf
olan iki kişi imza ve bilgilendirme masası açtı. Standı önce
öğretmen isteyen öğrenciler ziyaret etti ve öğretmen taleplerini
imza föyüne yazdılar. Daha sonra ataması yapılmayan bir öğretmen
gelip imza attı. Samandağ halkının yoğun ilgisi vardı. Samandağ
Eğitim-Sen’den öğretmenler gün içinde masaya uğrayıp desteklerini
sundular. Ataması yapılmayan öğretmenler Samandağ sokaklarındaki
hak arama talebine devam edeceklerini belirttiler. 

☆☆
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC):
İşyeri Meclislerinde Örgütlenelim

Ankara'da işçi ve memur konfederasyonları, AKP'nin halk
düşmanı politikalarına karşı miting yaptı. Gar'da toplanan kitle,
kortejler oluşturarak Sıhhiye Meydanı'na yürüdü. Kamu Emekçileri
Cephesi de mitinge; "Sorunlarımızın Çözümü İçin İşyeri Meclis-
lerinde Örgütlenelim, AKP'nin Saldırı Yasalarına Karşı Emekçilerin
de Yasaları Var!, İş Güvenlik Yasasına Hayır, Koşulsuz Atanma
İstiyoruz" pankartları ile katıldı. Sloganlarıyla yürüyen KEC'liler,
manifesto  ve kurultay çağrı bildirileri dağıttı. Kamu Emekçileri
Meclisi Dergisi’nin yeni sayısının satışını da yapan KEC kortejinde
90 kamu emekçisi yürüdü.   

Çocuklarımız Öğretmensiz,

Öğretmenler İşsiz!

Bir süredir yapımı ekonomik nedenlerden dolayı
aksayan cemevi ve kültür merkezi inşaatı halkın
dayanışması sayesinde yeniden başladı. Yaklaşık
1 ay önce yapılan halk toplantısında “Her Evden
100 Lira” kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya
sonucunda oluşturulan birikimle inşaat bu hafta
kaldığı yerden tekrar başlatıldı. Küçükarmutlu,
Hisarüstü, Büyükarmutlu, Karanfilköy, Karanfildere
mahallelerinde kapı çalışması yapmak için oluş-
turulan komitelerde çalışan halk, imece çalışmasının
en güzel örneklerinden birini gösterdi. Komitelerin
çalışması sonucunda evlerin büyük kısmından
100’er lira toplandı. Her hafta yapılan komiteler
toplantısında bu hafta inşaatın başlamasını ve kam-
panyanın başarısını kutlamak amacıyla cemevi
yönetimi tarafından tatlı ikram edildi. Bağlama
eşliğinde hep birlikte Alevi deyişleri ve türküler
söylendi. Daha sonra yapılan toplantıda cumartesi
günü el birliğiyle tuğla taşıma kararı alındı. Yaklaşık
10 bin tane tuğlanın taşınması için tüm Halk Cep-
helilere ve Armutlu halkına çağrı yapıldı. 

13 Aralık'ta İstanbul 3. Şeb-i Arus törenlerinde
Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden iki Halk
Cepheli gözaltına alındı. İdil Kültür Merkezi
çalışanı Damla Sandal ve Ali Kemal Aşık, prog-
ramda Mevlana’nın “etme” şiirini okuyan Yavuz
Bingöl ve Recep Tayyip Erdoğan sahnede iken
Damla Sandal ayağa kalkıp Yavuz Bingöl diye
bağırdı. Yavuz Bingöl ve Tayyip Erdoğan’ın
sesin geldiği yere bakmasıyla birlikte Ali Kemal
Aşık üzerinde "Berkin Elvan'ın Katili Recep
Tayyip Erdoğan'dır" yazılı pankartı açtı ve
slogan atarak Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto
etti. 

Apar topar gözaltına alınan Halk Cepheliler
bir gün sonra serbest bırakıldı.

Zulmünüzü Mevlana'nın Eteğine 
Gizleyemediniz! 

Halkın Adalet Talebi Orada da 
Yankılandı: "Berkin Elvan'ın Katili

Recep Tayyip Erdoğan'dır!"

Yürüyüş
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Halk n Dayan şmas  
Yoktan Var Eder!

Taksim



Av ru pa’da

Direndi ve Bütün Tutsaklar İçin
Zafer Kazandı!

10 Kasım’dan beri, gasp edilen eği-
tim hakkının geri verilmesi için açlık gre-
vi yapan Nikos Romanos ile dayanışma

amaçlı, Yunanistan’ın dört bir yanında yü-
rüyüş ve işgal eylemleri gerçekleştirildi. Ül-

kenin gündemine giren direniş, 10 Aralık’ta iki mil-
letvekili dışında mecliste oybirliği ile kabul edilen yasa-
nın ardından sona erdi. Yasaya göre tüm tutuklular, ha-
pishaneden ilk 6 ay derslere ve laboratuvar çalışmaları-
na katılacak ve ardından üniversiteye elektronik bilezik-
le gidip, dersleri takip edebilecek.

ZEHRA KURTAY'A
ÖZGÜRLÜK!

Fransa'nın Nancy şehrinde, 13 Aralık günü saat
15.00’de  Nancy Halk Cephesi, Özgür Tutsak Zehra Kur-
tay için bir eylem düzenledi. Eylem boyunca Fransız po-
lisi sürekli eyleme müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık ola-
rak 1 saat 30 dakika süren eylem boyunca “Zehra Kur-
tay’a Özgürlük, Politik Tutsak Zehra Kurtay’a Özgürlük”
(LİBERTE POUR ZEHRA KURTAY ) sloganları atıldı.
Eylem boyunca 250 adet Fransızca bildiri dağıtıldı.

DÜZENİN YOZ DİZİLERİNE KARŞI
ALTERNATİF SİNEMA AKŞAMLARI!
Düzen ahlaki olarak çarpık, kolay yoldan yoldan para

kazanma ve bütün yozlukları anlatan dizileriyle halkımızın
aklına ve beynine girmeye çalışıyor. Buna karşı halkımıza
alternatiflerimiz olmalıdır.

Bremen'de, Halk Komitesi’nin “Si-
nema Akşamları” çağrısıyla bir araya
gelen halkımız, “Her Çocuk Özeldir”
filmini izledi. 

14 kişinin yer aldığı film gösterisi son-
rası çiğ köfte yapılarak izleyicilere dağı-
tıldı. 

Bremen Halk Komitesi'nin düzenlemiş
olduğu sinema akşamları, ayda iki kere
düzenleniyor.

Londra: 13 Aralık günü yeni dö-
nemin ilk filmi Kadir İnanır’ın oy-
nadığı “Eskici ve Oğulları” izlendi.
Filmden sonra haftaya tekrar gö-
rüşmek üzere, bedeni Londra so-
kaklarında gönlü ve beyni eskici ve
oğullarındayken ayrıldı herkes. 

IRKÇI ÖRGÜTLER İŞİD'İ BAHANE EDEREK
IRKÇILIĞI MEŞRULAŞTIRMAYA

ÇALIŞIYOR!
13 Aralık günü Köln Bresslauer Platz’da “Arsch

Huh” diye tanınan Köln’deki ırkçılığa karşı 1992’den beri
faaliyet gösteren derneğin çağrısı üzerine birçok sendi-
ka ve demokratik kitle örgütünün katıldığı yürüyüş ve mi-
tinge yaklaşık 16 bin kişi katıldı. Geçtiğimiz günlerde HO-
GESA (ırkçı faşistlerden ve holiganlardan oluşan güruh)
adıyla sokaklara çıkıp terör estiren, bugünlerde ise PE-
GİDA (Avrupa’nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurt-
severler) adıyla sokaklara çıkan ırkçı faşistlere karşı dü-
zenlenen yürüyüşte Halk Cephesi de pankart ve dövizleri
ile yer aldı.

EMPERYALİZM HALKLARIN
KURTARICISI OLAMAZ!

Almanya’nın Stuttgart şehrinde “Ortadogu'da, Dün-
den Bugüne Adım Adım Emperyalist İşgalin Tarihçesi”
konulu panel düzenlendi. Stuttgart Halk Kültür Evi’nde,
7 Aralık günü gerçekleşen panele 80 kişi katıldı.
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Ankara’da 9 Aralık günü sabaha
karşı AKP’nin katil polisleri Halk
Cepheli beş kişiyi evlerinden ve so-
kaktan gözaltına almışlardı.

Ankara Halk Cephesi aynı gün
yaptığı açıklamada gözaltına alınan
Başak Kavruker, İsmail Cengiz

Mumcu ve  Eren Baş’ın savcılıktan,
Bayram Dalyan ve Ali Sinan Çağ-
lar’ın mahkemeden serbest bırakıl-
dığını duyurdu. Açıklamada “Kor-
kuları büyük! O yüzden gece geli-
yorlar sessizce… Evlerimizi basıp
hukuksuzca arama yaptıktan sonra

gözaltına alıyor, üç gün işkenceler-
le hücrelerde tutuyorlar. Yine aynı şe-
kilde yollardan önümüzü kesip iş-
kencelerle kaçırıyorlar. Salı günü
gözaltına alınan arkadaşlarımızın
dosyalarında katıldıkları basın açık-
lamaları ve demokratik eylemler
vardı. Amaçladıkları neydi peki?
Bizleri yola getirmek mi, korkutup
sindirmek mi, yoksa mücadeleden
vazgeçirmek mi? 45 yıllık tarihi-
mizde bir gün dahi yıldığımız, sin-
dirildiğimiz görülmemiştir... Bun-
dan sonra da görmeyeceksiniz! Kor-
kularınızı daha da büyüteceğiz! Mü-
cadelemize, düşüncelerimizi savun-
maya sonuna sonsuza sonuncumuza
kadar devam edeceğiz” denildi.

SOSYALİST YARIŞMA, MÜCADELEYİ BÜYÜTÜR!

GİTMEDİK YER
ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ!

Fransa:
Nancy Yürüyüş okurları

12 Aralık'da, haftalık düzenli
dağıtımlarına devam ettiler.
Bu haftada Commercy, Bar le
Duc ve Metz şehirlerinde Yü-
rüyüş Dergisi halkımıza ulaş-
tırıldı. Toplam olarak 14 adet
Yürüyüş Dergisi dağıtıldı. 

İngiltere: 
Her hafta kesintisiz Londra Wood Green Kütüpha-

nesi önünde devam edilen Yürüyüş Dergisi dağıtımına
bu haftada devam edildi. 14.00-16.00 arası açılan stant
boyunca yine farklı konulardan sohbet edildi 11 dergi
halklarımıza ulaştı. Her hafta daha da fazla insana der-
gimizi ulaştıracağız.

Uyuşturucuya Karşı Biz Varız
14 Aralık günü Mattersburg gençliği tarafından “Uyuş-

turucuya Karşı Biz Varız” kampanyası çerçevesinde se-
miner verildi.

Panel'de, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nin tanıtımı yapıldı. Ardından tedavi
merkezi çalışanı Muharrem Cengiz ile canlı bağlantı  ya-
pıldı. 2 saat süren seminere 43 kişi  katıldı.

HALK TOPLANTILARIMIZLA HALKIMIZA
DOĞRU PERSPEKTİF VERMEYE

DEVAM EDİYORUZ!
Londra'da her pazar düzenli olarak yapılan halk top-

lantıları bu pazar da yapıldı. 19-22 Aralık 2000 Hapis-
haneler Katliamı’nın yıldönümü yaklaşması nedeniyle bu
haftaki konuda 19-22 Aralık “Hayata Dönüş” operasyo-
nu ve direnişti. Dergiden yazıların okunduğu toplantı, soh-
betlerle sona erdi. 

İngiltere

Yine, Yeniden Komplolarını
Boşa Çıkarttık!

19-22 Aralık Katliamı’nı
Unutmadık Unutturmayacağız!
19-22 Aralık Katliamı’nı unutturmamak, şehitlerimizi

sahiplenmek için tüm halkımızı bir arada olmaya çağı-
rıyoruz.

Yer: Abdullah Cömert Parkı
Tarih: 22 Aralık Pazartesi
Saat: 14.00

Hatay Halk Cephesi

Yürüyüş

21 Aralık
2014

Sayı: 448

TÜM EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ İŞKENCECİDİR!54



Avrupa'da ırkçılık bir devlet politi-
kasıdır diyoruz. Çünkü ırkçılık bir kaç
piskopatın işi değildir. Özünde fa-
şizmdir, yani bir yönetim şekli. Kimin,
kapitalizmin yani emperyalistlerin. Bu
politika onların nefes kaynağı, mide-
lerini, avuçlarını para ile doldurma
kaynağı. Bu yüzden onlar yaşadığı
müddetçe hep var olacak. Tabii halkların
mücadelesi de var olacak.

Ne demiştik daha fazla para ka-
zanma kaynağı. 

Nasıl yapıyor bunu? Bir taşla iki kuş
vurarak. Yani ırkçı politikalarla hem göç-
menleri sindiriyor, kölesi gibi çalıştırmak
istiyor. Kültürüne değerlerine sahip çık-
masını istemiyor. Buna sahip çıkan bir
göçmen tabi ki onun politikalarınada kar-
şı çıkacaktır. İkincisi kendi halkını uyu-
tuyor. İşsizliğinin sorumlusu "yaban-
cılar" diye gösteriyor. İslamcı örgütle-
rin katliamlarının sorumluları "şu müs-
lümanlar" diye gösteriyor. Oysa o katilleri
büyütüp geliştiren tasmalı köpeği gibi
kullanan yine kendileridir. Yalnız kendi
halkını bu şekilde kandırıyor. Çünkü
amacı daha fazla kar edebilmek ve öm-
rünü sürdürmek.

Evlerimize Kadar,
Hangi Dili
Konuşacağımıza Siz
Karışamazsınız!

Avrupa emperyalizminin dil konu-
sundaki baskıları yeni değil. Ama arta-
rak sürüyor bu ırkçı politika. Almanya-
da daha öncede bazı eyaletlerde okullarda
dil yasağı konuları tartışılmıştı.

Kreşlere kadar çocuklarımızın han-
gi dili konuşacağı tartışıldı. Kreşden son-
ra okula başlayan çocuklarımız dil test-
lerine tabii tutuldu. Oysa eğitim bilim-
cilerinde söylediği gerçek şudur, bir
çocuk ana dilini ne kadar iyi konuşursa
yabancı dilide o kadar iyi konuşabilir.
Ama buna rağmen daha anaokullarında

çocuklarımıza Almanca zorunluğu ge-
tirilmeye çalışıldı. Konuşmayanları
"Sonderschule" denilen zeka özürlü-
lerin okullarına gönderdiler. Ki 2013 ra-
kamlarına görede bu okulların yüzde
80'ni Türkler oluşturmakta. Daha o yaş-
ta çocuklarımızın hayatlarını karartı-
yor emperyalizm. 

Örneğin Hollanda Göçmenleri
"vatandaşlık uyum sınavı"na tabi tutan
yasa çıkarmıştı. Aynı zamanda ka-
musal alanda yabancı dil konuşulma-
sını yasakladı. 

Şimdi sıra Almanya'da. Alman-
ya'da Hıristiyan Sosyal Birliği Parti-
si'nin (CSU) parti kongresi taslağın-
da "Almanya'da yaşayan yabancı-
ların kamuya açık alanlarda ve hat-
ta evlerinde kendi aileleriyle de Al-
manca konuşmaları gerektiği" ifa-
deleri yer aldı. CSU'nun bu talebine yö-
nelik tepkilere parti yönetimi geri
adım atmadı. Çünkü bir kişinin değil
partinin politikası bu.

Şu An Türkiyeli Gençler
Anadilini Zaten

Almanyanın Asimilasyon
Politikaları Yüzünden
Yeterince Konuşamıyor!
Almanya Hiç Konuşmasın
İstiyor! Irkçılığın Son
Noktası Bu!

Türkiyeli gençlere bir sorun, ken-
dilerini Türkçe mi daha iyi ifade eder-
ler Almanca mı? Almanca diyecektir
büyük çoğunluğu, ama yinede kü-
çümsenmeyecek bir kısmı bunu bile-
meyecek. Çünkü her iki dilide tam va-
kıf değil. Bunun sebebide Avrupa'nın
ırkçı eğitim sistemidir. Gençlerimiz
hangi dile, hangi kültüre ait olduğunu
tam anlayamayarak büyüyor. 

Ama Almanya devletine bu da yet-
miyor, hiç konuşmasın istiyor ana dili-
ni. Bizim hangi dili konuşacağımıza, ne
yemek yiyeceğimize, ne giyineceğimi-
ze emperyalistler karar veremez. Örne-
ğin yemek kültürü de çok önemlidir. Bu
da halkların yozlaşması için bir araçtır.
Örneğin MC Donalds'dan yemek yiyen
çocuklarımıza bakın nasıl şekilleniyor-
lar. Yakında yemeklerimiz içinde bir yasa
çıkarmaya kalkarlarsa şaşırmayın. 

Sesimizi yükseltmeliyiz, biz sus-
tukça sindikçe daha da arttırıyorlar ırk-
çı politikalarını. İnsanlarımıza Türk ol-
mak suç, Müslüman olmak suç gibi
gösterilmeye çalışılıyor.  Bu politika-
lar karşısında bütün göçmenler bir-
leşmelidir. Halkımızı korkularından
kurtarmak, umutsuzluğundan çıkarmak
biz devrimcilere düşüyor. 

Irkçılığa karşı birleşelim, güçlü
olan dünya halklarının kültürleridir.
Dünyayı zenginleştiren ortak diller,
kültürlerdir. Emperyalistler bütün bun-
ların düşmanıdır! 

Bütün göçmenler bütün renkleri-
mizle birleşelim, ana dilimize sahip çı-
kalım!

AVRUPA’dakiBİZ

EEVLERİMİZDE DAHİ HANGİ DİLİ KONUŞACAĞIMIZA
EMPERYALİZM KARAR VERİYOR!
ANADİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

Dil Basit Bir Şey Değildir! İnsanın
Bütün Düşünce Şeklini, Kültürünü-
nü, Hareketlerini, Sevgisini, Öfkesi-
ni Belirleyen Bir Olaydır! Bu Yüzden
Emperyalizm Bu Kadar Israr Ediyor,
Bu Konuda! 

Belirli Bir Süre Sonra Almanca
Konuşan Bir Alman Gibi Düşünü-
yor. Bunu Alman Halkını Aşağıla-
mak İçin Demiyoruz, Ama Malesef
Alman Halkı Bencil Bir Kültürle
Yetiştiriyor Çocuklarını. Severken
Dahi Başka Severiz Biz, Dilimizde
Öyle Kelimeler Vardır. Doyasıya Se-
veriz, Ağlarken Ağıt Çekerek Ağ-
larız. Ama Bu Dili Kullanmazsan
Bu Duygularıda Kaybedersin... 

21 Aralık
2014

Yürüyüş

Sayı: 448

55DÜNYA HALKLARININ KATİLİDİR!



“Kesintisiz devrim duru bir su gibidir.”
Kalender Kayapınar

29  Aralık – 3 Ocak

Gültekin KOÇ:
9 Nisan 1977 Erzincan-Çayırlı doğum-

ludur. İstanbul’da büyüdü. Devrimcilere
sempatisi lise yıllarında başladı. 1995’ten
itibaren örgütlü bir devrimci oldu, gençliğin
akademik demokratik mücadelesine katıldı.
1 Mayıs 1996’da tutuklandı, Eskişehir Hücre

Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Hücreleri tanıdı. Defalarca
gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. 19-22 Aralık Katliamı’nda
dışarıdaydı ama yüreğiyle diri diri yakılan, kurşunlanan
yoldaşlarının yanındaydı. O andan itibaren öfkesiyle,
kiniyle yoldaşlarının hesabını sormaktan başka bir şey
düşünmedi. 19-22 Aralık Katliamı’na misilleme olarak 3
Ocak 2001’de, saat 13.50’de Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne
karşı feda eylemi gerçekleştirerek şehit düştü.

Kalender KAYAPINAR:

Hapishanede kanser teşhisi konul-
masına rağmen tedavisi sürekli engel-
lenip ölümcül noktaya geldiğinde tah-
liye edildi. 3 Ocak 1996’da tahliye-
sinden dört gün sonra şehit düştü. Tut-
saklıktan önce tıp fakültesi öğrencisiydi.

Tutsaklığı sürecinde Malatya, Amasya, Antep ve Ça-
nakkale hapishanelerinde kaldı.

Gültekin KOÇ

Kalender Kayapınar

Yücel EROLl:

2 Ocak 1979’da İstanbul Mecidi-
yeköy’de faşistlerin kurduğu pusuda
katledildi. Gültepe semtinin örgütlen-
mesinde yer alan bir devrimciydi.

Yücel Erol

Ali SABAN

1980’e kadar devrimci hareketin
saflarında mücadele etti. 12 Eylül’de
Lübnan’a geçerek Filistin Halk Cephesi
saflarında savaştı. Hareketle yeniden
ilişki kurma aşamasındayken, 2 Ocak
1987’de Filistin kamplarında bir  ça-

tışmada şehit düştü.

Ali Saban

Turgut İÇPINAR:

1959 Ordu, Fatsa'da doğan İçpınar,
1975'lerde başladığı örgütlü yaşamının büyük
bölümünde İstanbul mahalli birimlerde çalıştı.
Ayrıca Karadeniz'de de faaliyetler yürüttü.
12 Eylül koşullarında 5 yıl tutsak kaldı. Son-
rasında da tutsaklıklar yaşadı. Almanya'ya

gidişinden bir yıl sonra, işkencelerin vücudunda yarattığı
tahribatların yol açtığı rahatsızlığı sonucu 1 Ocak 2004
yılında aramızdan ayrıldı.

Turgut İçpınar

Gültekin’e...
Onur yok ediliyorsa gözlerinin önünde
Ya kör olmaktır tercihin
Ya da onuru var edeceksin
Mesele ölümü kutsamak değil
Göze almak hayat kadar
Ki onur yegane kutsallıktır
Ve aslolan savaşmaktır hayat için
Bir onurdur böylesi yaşayıp ölmek
Ve nasıl bir hayat sorusunun sırrıdır 
Bizim ölümlerimizde haykıran gerçek... 

Ümit İlter

Komutan Erhan Yılmaz
Mezarı Başında Anıldı

Amed Halk Cepheliler, 15 Aralık günü 30 Kasım
1998 tarihinde Ege (Gölgeli) Dağları’nda 20 gün
süren kuşatmayı yarıp çekildikleri Balkıca Köyü’nde
20 saat süren destansı direnişle ölümsüzleşen iki
Halk Kurtuluş Savaşçısı Komutan Erhan Yılmaz
ve Mehmet Yıldırım’ı andılar.  Şehit komutan Erhan
YILMAZ’IN Bismil’de bulunan mezarı başında
yapılan anmada  “Yaşasın Balkıca Direnişimiz!
Komutan Erhan Yılmazve Mehmet Yıldırım Ölüm-
süzdür- Amed Halk Cephesi” imzalı bir ozalit açıldı.
Erhan Yılmaz’ın mezarına kızıl bayrak dikildi ve
saygı duruşuna geçildi. Saygı duruşunun ardından
gerillaların şehitliğinden sonra yayınlanan 78 No’lu
açıklama okundu. Anma sırasında zırhlı araçla gelen
ve ellerinde uzun namlulu silahlarla araçtan inen
ahlaksız Bismil polisi, anma yapan Halk Cephelileri
kamera çekimi yaparak taciz etti. Bir Halk Cephelinin
de kendilerini çektiğini gören korkak ve ahlaksız
polis küfrederek ve araçlara binerek mezarlıktan
uzaklaştılar. Mezarlıktaki anma şehitlerin özgeçm-
işlerinin  okunmasından sonra sona erdirildi. Balkıca
Direnişini anlatan videoyu izlemek ve helva yemek
üzere Amed Özgürlükler Derneği'ne geçildi.

Şerif AYGÜN:

29 Aralık 1969’da İstanbul Gamak Motor
Fabrikası'nda işten çıkarmaları protesto eden
işçilere, polisin açtığı ateşle katledildi.  Sal-
dırının hemen ardından İstanbul'un bütün
üniversitelerinde  öğrenciler forumlar yaparak
polisi protesto etmek için boykota gittiler.

Şerif Aygün



Buca'dan Ümraniye'ye uzanan di-
reniş günlerimizde Uğur, Turan, Yusuf,
Mecit, Orhan, Rıza ve Gültekin vatan
topraklarımızı özgürleştirme mücade-
lemizde şehit düşerken; Ümit Doğan
Gönül ve Kalender Kayapınar yol-
daşlarımız da düşmanın bir başka "yok
etme" politikasıyla öldürüldüler. Par-
ti-Cephe'mize, halklarımıza, vatan top-
raklarımıza adanmış yaşamları, kişi-
likleri yol göstericimiz olacak.

Mücadeleyle tanışmadan önceki
yaşamında ailesinin kendisine sunduğu
olanaklar ve eğitimini gördüğü yer
itibariyle düzenin sunduğu yaşamı,
kişiliği tercih etmemiştir. Kendisi mad-
di olanakları iyi sayılabilecek Kürt-
Alevi bir ailenin oğludur ve tıp eğitimi
görmektedir.

Bugün gençlik olarak halklaşama-
manın, halk kültürümüze yabancılaş-
manın bizleri kavgadan alıkoyan ağır
sonuçlarını hem yaşıyor, hem de yaşa-
tıyoruz. Kalender yoldaşın yaşamı ve
kişiliği bu yanıyla örnektir bizlere. O,
onca olanağa ve düzenin mesleğine biç-
tiği misyona rağmen tam bir halk çocu-
ğudur. Mütevazıdır. Giyimi-kuşamı,
oturması-kalkmasıyla, halklarımızın ge-
lenek ve göreneklerine gösterdiği saygıyla
dikkatleri üzerine çekerdi. Halka, halk
kültürüne yabancılaşma, hor görme,
kendine misyon biçme ona uzak olan

özelliklerdir. Ve o,
varolan bu olumlu
özelliklerini daha

da geliştirerek Par-
ti'mizin tasarrufuna,
halklarımızın hizme-
tine sunmuştur. Halk-
larımıza duyduğu
saygı, sevgi ve bağ-
lılığı Önderlikte, Par-
ti-Cephe'de, yoldaş-

lık ilişkilerinde, aldığı görev ve sorum-
luluklarda somutlamıştır.

O, tamamlayamadığı öğrenimini
Parti saflarında tamamlamaya çalışmış,
mesleğine dair bilgi ve tecrübelerini
yoldaşlarına sunmuştur. Kendimizden
biliriz. Küçük burjuvazinin tembel,
hantal, emek ve özveriden kaçan, zora
gelemeyen yanlarımız çokçadır. "Ra-
hatsızım, hastayım, şuram ağrıyor"
türü bahaneleri görevlerimizi yapma-
manın gerekçeleri olarak dile getirdi-
ğimiz çok olmuştur. Yoldaşımız Ka-
lender, mesleğinin bilgi ve tecrübesini
Parti perspektifimizle bütünleştirerek
sıkça günlük yaşamda dile getirilen
"hastayım" sözüne "dert etmeyin, iyi-
leşince geçer" diyerek emek ve çabanın
her tür hastalığın en iyi ilacı olduğu
bilincini bizlere vermeye çalışmıştır.
Onun cezaevi direnişimizde hastalı-
ğının boyutuna, kendisine verdiği onca
acıya rağmen "önce direnişimiz" de-
mesi ya da ölüm döşeğinde son nefe-
sine kadar Önder'imize, Parti ve yol-
daşlarımıza olan bağlılığını haykırması
örnektir ve bizlere ders olmaktadır.

Kalender Yoldaş, tüm yoldaşlarına
karşı ölçülü, onların her tür sorunlarına
karşı birçoğumuzun gözünden kaçan
ufak ayrıntılara varıncaya kadar duyarlı
ve hassas bir insanımızdı. Bu hassasiyet
ve özen kadın yoldaşlarımıza karşı

daha bir belirginle-
şirdi. Kadın yoldaş-
larımızın gelişimi-
ne ayrı bir önem
verir, destek olur-
du. Kendisi Ma-
latya Cezaevi'nden
Amasya Ceza-
evi'ne sevk oldu-
ğunda tektir. Uzunca
bir aradan sonra yanına
gelen kadın yoldaşlarıyla
ilk karşılaşmasında "verin eli-
nizi öpeceğim" deyişinde yoldaşlarına
olan derin bağlılığını ona özgü bir gü-
zellikte görebilmek mümkündür. 

Yine Amasya Cezaevi sürecinde
hak alma eylemliliği içerisinde ölüm
orucu da gündeme gelmiş, ölüm orucu
ekibinde yer alması noktasında çok
ısrarcı olunca "sen düşmanla olan gö-
rüşmeleri yapacaksın, talimat böyle"
diyen kadın yoldaşına "talimata uya-
cağım" deyişi, ondaki örgüt disiplini
ve terbiyesinin sayısız örneklerinden
sadece birisidir. Direniş sonrası kaza-
nımları hazmedemeyen cezaevi idaresi
faşist yüzünü göstererek direniş içindeki
tutsakları sürgün etmiştir. Yoldaşların-
dan ayrı düşen Kalender yoldaş, onların
sağlığına dair bilgi alınca "artık ölsem
de gam yemem, sizin iyi olduğunuza
dair haber aldım ya!" demiştir.

O, "eski kafayla yeni insan yara-
tılmaz" deyişindeki özlü ifadede kısa
sayılabilecek mücadele yaşamının öze-
tini sunmuş ve hep yeninin peşinde
koşmuştur. Duyarlılığı, özverisi, di-
siplini, sabrı, mütevazılığı, bağlılığı,
halk sevgisi ve daha birçok özelliğiyle
Kalender yoldaşımız şehitler kerva-
nındaki yerini almıştır. Elindeki bayrak
bayrağımız, savaşı savaşımızdır. Gidişi
artan öfkemizdir. Rahat uyu yoldaş!... 

Yoldaşı Kalender Kayapınar’ı
Anlatıyor:
“Halk kültürümüzle
bütünleşmenin örneğiydi...” 

Anıları Mirasımız

Devrim Şehitleri Anıldı
Hozat Halk Cephesi devrim şehidi Nurettin Güler’in

Dersim Hozat Çaytaşı’nda bulunan mezarını ziyaret etti.
12 Aralık’ta yapılan mezar ziyaretinde Nurettin’in mezarı
temizlendi ve mum yakıldı. Mezarın yanına kızıl flama
ve “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür - Xozat Halk Cephesi”
pankartı asıldı. Saygı duruşundan sonra Nurettin Güler'in
anlatıldığı yazı okundu. Nurettin Güler’i tanıyanlar ko-
nuşmalar yaptı. “Nurettin Güler ve Çaytaşı şehitlerinin
yarattığı değer ve gelenek sürüyor. Dağlar şahansız halk
umutsuz bırakılmayacak” dendikten sonra lokma dağıtıldı.
32 kişinin katıldığı ziyaret sırasında köylüler bu ziyaretten

dolayı mutlu olduklarını be-
lirttiler ve evlere çay içmeye
davet ettiler.

Kevser Mırzak'ın
Mezarı Başındaydık

Kevser Mırzak 11 Ara-
lık'ta Ankara Polatlı'da me-
zarı başında anıldı. Saygı
duruşunun yapıldığı anmada, Kevser'in mücadelesi,
militanlığı, öğreticiliği ile ilgili kısa bir konuşma
yapıldı. Hesap soran sloganlar atıldı. Mezar çiçeklerle
bezendi. Anmaya 12 kişi katıldı.

Dersim



MADEM İYİSİN 

Anladık iyisin, 

Ama neye yarıyor iyiliğin 

Seni kimse satın alamaz, 

Eve düşen yıldırım da 

Satın alınmaz 

Anladık dediğin dedik, 

Ama dediğin ne? 

Doğrusun, söylersin düşündüğünü 

Ama düşündüğün ne? 

Yüreklisin, kime karşı? 

Akıllısın, yararı kime? 

Gözetmezsin kendi çıkarını, 

Peki gözettiğin kimin ki? 

Dostluğuna diyecek yok ya, 

Dostların kimler? 

Şimdi bizi iyi dinle: 

Düşmanımızsın sen bizim 

Dikeceğiz seni bir duvarın dibine 

Ama madem bir sürü iyi yönün var 

Dikeceğiz seni iyi bir duvarın dibine 

İyi tüfeklerden çıkan 

İyi kurşunlarla vuracağız seni 

Sonra da gömeceğiz 

İyi bir kürekle 

İyi bir toprağa 

Bertold Brecht 

Şiir

Cennet
Bir gün padişah Nasreddin Hoca’ya

sormuş;
- Ben öldüğümde cennete mi gi-

deceğim cehenneme mi?
Hoca, Padişahtan korkmadan;
- Tabii ki cehenneme gideceksiniz.
Öfkeden padişahın sakalı kabarır.

Nasreddin Hoca;
-Cennete gideceğinizi söylemek

isterdim, ama cellatlarınızın öldürdü-
ğü insanlar yüzünden cennete sığa-
mazsınız. O yüzden mecbur cehenne-
me gideceksiniz...

Fıkra

Bir baba evlatlarının her birinin
eline bir tahta çubuk vermiş ve kır-
malarını istemiş. Çocuklar bu isteğin
nedenini anlayamasalar da çubukları
hiç zorlanmadan kırmışlar. Ortada bir
tane bile sağlam çubuk kalmamış.

Sonra çubukları bir deste halinde
evladının eline verip “haydi bu çubuk
destesini kır bakalım” demiş. Çocuk,
ne kadar gücünü kullandıysa da çubuk
destesini bir türlü kıramamış. Diğerleri
de  güçlerini denemişler ama nafile.
Çubuklar ilk geldiği andaki gibi

sapasağlammış.

Baba; “ Evlatlarım, sizlere çubuk-
ları ayrı ayrı verdim. Yani onları
böldüm, birliklerini bozdum ve si-
zlerde onları en ufak bir sıkıntı olmadan
kırıp parçalayabildiniz. Ancak bu
çubukları bir araya getirip, deste yap-
tığımda hiçbirinizin gücü bu desteyi
kırmaya yetmedi. İşte siz de bu çubuk
destesi gibi her daim birlik olun. Sizi
yalnız bırakmaya, birbirinizle olan
bağlarınızı koparmaya çalışanlar elbet
çıkacak. Sakın ha ayrılmayın.” 

Kıssadan Hisse

FısıIdanan sözIer, çok kere yüksek
sesIe söyIenenden daha uzağa giderIer.

-Çin Atasözü-

Gerçekler kulaktan kulağa fısıldansa
bile pek çok kişiye ulaşır.

Ata Sözü



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Savaşmamanın, savaşamamanın getirdiği
korku ve kendine güvensizlik, savaşan ve

iddialı güçlere saldırır. 
Çünkü maskesi düşecektir.
Faşizm kendinden olmayan

herkese ve her şeye düşmandır.
Bakın onlar silahlı, biz silahsızız mantığı ile

meşruluk arayanlar devleti de faşizmide
tanımıyor demektir. Faşist devletin böyle

yaparlarsa kendilerini koruyacağını sanırlar.
Devletin kendilerini koruyacağını sananlar,

şehitler vererek gerçeği öğrenmişlerdir. 
Faşizmin yenileceğine olan inanç sadece

devrimcileri değil halkı da umutlu yapar.
Bütün sorun halkı, faşizmin
yenileceğine ikna etmektir.

Kendi gücünün farkına
varmasını sağlamaktır.

OTOBÜS DURAĞINDA RESİM SERGİSİ: 
FOSEM, AKP’nin Maden Katliamı’nı 
Resim Sergisiyle Halka Teşhir Etti!



w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

CIA’nın Gizli İşkencehaneleri İtirafı  ABD’yi Aklayamaz! 

TÜM EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ İŞKENCECİDİR!

İŞKENCELERLE, KATLİAMLARLA
HALKLARI TESLİM ALAMADINIZ

ALAMAYACAKSINIZ!

Şeb-i Arus Etkinliğinde Berkin İçin Pankart Açanlar Susturuldu!

ÇÜNKÜ PANKART
KATİLİ GÖSTERİYORDU!

İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK!

DÜNYA HALKLARININ KATİLİDİR!


