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İçindekiler
4 Hiçbir kuşatma halkın savaşını,

43 Devrimci İşçi Hareketi:

26 Küba’da sorunların çözümü

Cephe’nin gelişimini
engelleyemeyecek!

ABD ile işbirliğinde değildir!
29 Kamu Emekçileri Cephesi:
Doktor Che,
YENİ İNSANI BÜYÜTECEK VE
halkın sağlıkçılarını çağırıyor!
BİZ KAZANACAĞIZ!
Halkın sağlıkçıları
8 Umut biziz, umut devrim,
meclisinde birleşelim!
umut sosyalizm!
32 Sanatçıyız Biz:
11 Bu Halk Bu Vatan Bizim:
Emperyalizm için sanat,
Halkın belleğine kazınanlar...
sömürünün perdesidir!
Dersim’de doğan güneştir 12’ler
33 Sınıf Kini: Açlığa ancak açlar
12 “Yavuz hırsız,
son verebilir! Yoksulluğa ancak
ev sahibini bastırır!”
yoksullar son verebilir!
14 Fethullahçıların yayın organları 34 Hayatın Öğrettikleri:
“özgür basın”ın değil,
Biz uzak durdukça
kontranın sözcülüğünü
uyuşturucu çeteleri sarıyor
yapmıştır!
çocuklarımızın çevresini!
16 Halkın Mühendis Mimarları: 35 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kaçak sarayda oturanlar halkın
“Derin müzakereler” Kürt
barınma hakkına dil uzatamaz!
halkının çıkarına olamaz!
17 19 Aralık’ın hesabını sormak,
savaşı büyütmektir!
Ülkemizde Gençlik
Cepheliler savaşı büyütmek
için bir adım öne!..
23 Halkın Hukuk Bürosu:
36 Gençlik Federasyonu’ndan:
Bayrampaşa Hapishanesi
Gençliği örgütleyecek
Katliamı’nın sorumluları
geleceği kuracağız! - 3
hesap vermekten
39 Ülkemizde Gençlik:
kaçamayacaklar!
Dev-Genç bir gelenektir,
gelenek güçlenerek sürüyor!
24 Devrimci Okul: Ben değil, BİZ!

Çaresiz değilsiniz,
çare kendi ellerinizde!
Çare devrimcilerde!

45

İki elimiz, madencileri
katledenlerin yakasında olacak!

47 Özgür Tutsaklardan:
Dev-Genç’li

48 YÜRÜYÜŞ:
Bizleri sömürenlere,
aç, yoksul bırakanlara karşı,
umudun sesini
her alana taşıyoruz!

50 30. yılında direniş
türkülerini Grup Yorum’la
birlikte söyleyelim!

52 Maraş’tan 19 Aralık’a
katledenleri unutmadık,
affetmeyeceğiz!

54

Avrupa’da Yürüyüş:
19 Aralık Katliamı’nı dünyanın
hiçbir yerinde, hiçbir zaman
unutmayacağız!

56 Yitirdiklerimiz...
58 Kulağımıza Küpe Olsun
59 Öğretmenimiz...
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Geldiler, saldırıp katlettiler 19 Aralık 2000'de.
Direndik fedalarla. Öldük, yandık, teslim olmadık.
28 canımız bayraklaştı barikatlarda.
Umudu yok edemediler...
Direnmeyenler, savaşmayanlar çürüdü.
Bedenleriyle alevden barikatlar kuranlar,
küllerinden yeniden doğdu.
Haziran Ayaklanmaları’nda milyonlar olup
direndiler zalime, zulme, zorbalığa.
Umut büyüyor.
Yaşasın 19-22 Aralık Direnişimiz.
Selam Olsun 19-22 Aralık Şehitlerimize
Düşlerini Zafere Taşıyoruz, Sözümüzdür...

Selamlar ve sevgilerimizle...
Sincan 1 no'lu F Tipi Özgür Tutsaklar...

HİÇBİR KUŞATMA HALKIN SAVAŞINI,
CEPHE’NİN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEMEYECEK!

YENİ İNSANI BÜYÜTECEK VE
BİZ KAZANACAĞIZ!
YENİ İNSAN DEVRİMİN GÜVENCESİ,
CEPHE’NİN GELECEĞİDİR!
"Daha yüksek bir savaş,
daha büyük bir kararlılık, daha
çok cesaret,
daha çok cüret demektir.
Savaş bir yerde cesaret ve cüretle
sürmek zorundadır.
Daha cesaretli, daha cüretli, daha
kararlı olan kazanacaktır"
(Dayı)
Bizi güçlü kılan uğruna savaşılacak
doğrulara sahip olmamızdır.
BU GÜÇ İLE SAVAŞACAĞIZ,
DİRENECEĞİZ VE KAZANACAĞIZ.
İdeolojik ve siyasi öncülüğünü emperyalizmin yaptığı tasfiyecilik, inkarcılık ve uzlaşma politikalarına asla
teslim olmayacağız.
Kuşatma işte tam da budur. Herkesi
içine alan, yok eden bir ateştir. Herkesi
teslim almak ister.
Biz teslim olmayacağız, uzlaşmayacağız...
Öyle bir ateşin etrafında yürüyoruz
ki ayağımız kaysa, yakıp bizi de kül
edecek bu ateş.
Ama bizim ayaklarımız sağlam
basar.
Geleneklerimiz, tarihimiz, şehitlerimiz tanığımız ve garantimizdir.
45 yıldır her sınavdan başarı ile geçmiş ideolojimiz, her saldırıdan çok
daha güçlüdür.
Oligarşi tüm kurumlarını seferber
ederek saldırıyor; bu beklenmeyen bir

saldırı değildir. Oligarşi, ancak "devrime gebe" bir ülkenin egemen sınıflarının gösterebileceği bir pervasızlıkla, zulmünü yaygınlaştırıyor.
Kriz yeni bir olgu değildir.
Kriz ne yalnız ekonomik, ne de yalnız siyasidir.
Her alanı her kesimi etkileyen bir
kriz sözkonusudur.
Kriz hem oligarşiyle halk arasında,
hem de oligarşi içi çelişkiler üzerinde
etkilidir.
Oligarşi önümüzdeki günlerde de
krizin yükünü çok daha boyutlu olarak
halka yüklemeye çalışacaktır.
Ama bir yandan kendi iç çelişkilerinin yol açtığı "istikrarsızlığı" tam olarak
çözememekte, öte yandan "sosyal patlama" yeni bir ayaklanma korkusu da yakasını bırakmamaktadır.
Hükümetler; tekelci kesimlerin krize karşı istediği "önlemleri" alır, tekeller için yeni kaynaklar yaratabilir
belki... Ancak halkın mücadelesinin
bastırılamadığı koşullarda, bunların
fazla bir önemi yoktur.
Oligarşi açısından krizin yükünü
halka yükleyebilmenin ve bu yük altında halkın patlamasının önüne geçebilmenin tek bir yolu vardır: Halk ve devrimciler üzerinde daha fazla terör estirmek, örgütlü güçleri sindirerek dağıtmak
ve etkisiz hale getirmek.
Her alanda baskı politikalarının
devamı, krizin devamı demektir.
Bu da baskı politikalarının oligar-

şinin istediği biçimde her kesimi sindiremediğini, istediği sonuçları alamadığını göstermektedir.
Bu kesimlerin başında devrimci
hareket geliyor.
Kürt milliyetçilerinin siyasal gerileyişi artık tartışmasız bir gerçektir.
Düzen için Kürt milliyetçilerini, reformist solu ya da devrimcileri siyasal
açıdan geriletmek yeterli değildir.
Oligarşi artık bu anlayışların kitle
tabanını daraltmak ve giderek hareketsiz hale getirmek ihtiyacındadır.
Bunun nedeni halktan duydukları
korkudur.
Haziran Ayaklanması’nın tekrarının
kabusları olmasıdır.
Baskı yasaları bu nedenle gündeme
getirilmiştir.
Oligarşi kendiliğinden başlayıp sönecek olan bir "sosyal patlama",
"kamu güvenliğinin sarsılması"ndan
çok devrimcilerin önderlik edeceği
ya da müdahalede bulunacakları bir
patlamanın, ayaklanmanın korkusunu
yaşıyor.
Bu korku, uygulanan baskı ve terörün Cephe üzerinde bir "kuşatma"ya
dönüştürülmek istenmesinin de nedenidir.
Baskı politikalarının amacı halkın
tepkisine, öfkesine, ayaklanmasına
önderlik edecek yapının dağıtılmasıdır.
Baskı yasalarının nedeni, işsizliğin
durmadan büyümesi; açlığın, yoksulluğun artmasıdır.

Madenlerden, iş yerlerinden onar,
yüzer ölülerimizin çıkmasıdır.
Ekmek, adalet ya da sağlıklı bir gelecek vermedikleri için, uyuşturucuyla imha etmeye çalıştıkları gençlerimizin öfkesini bastırmak içindir o yasalar...
Haziran Ayaklanması; sosyal patlama korkusu en az tekeller kadar,
yok olan solun da korkusudur.
Bu korkuyla Kürt milliyetçilerinin
uzlaşma politikalarına çok daha sıkı sarılıyorlar. Hızla düzeniçi olma yolunda ilerliyorlar.
Sonuçta tüm bu yöntemlerin ve
araçların etkisinin geçici olacağı açıktır.
Çok çeşitli biçimlerde eylemler,
direnişler gelişecektir.
Hapishanelerde tecrit; şovenist saldırılarla halkın birbirine düşürülmek istenmesi, üniversitelerde faşist çetelerin harekete geçirilmesi, demokratik kurumlar
üzerinde yoğunlaşan baskılar, en basit demokratik talepler, gösteriler karşısındaki gaz, toma, jop hep bu amaca yönelik
olarak birbirini izleyen, birbirini bütünleyen saldırı hamleleridir.

Direniş ve Savaşı
Örgütlemeli, Yönetmeliyiz!
Oligarşi "sosyal patlama tehlikesi"ni NATO toplantılarında, emperyalist
toplantılarda tespit ettikleri "21. Yüzyıl, ayaklanmalar yüzyılı olacaktır”
derken devrim tehlikesini görüyor,
bundan korkuyor. Ama görmek ve korkmakla kalmıyor. Korkusunu yaratan
nedeni ortadan kaldırmaya, etkisizleştirmeye çalışıyor.
Bizim açımızdan ise sorun ne yapacağımıza, neyi ne kadar başarabileceğimize bağlıdır.
Belirttiğimiz gibi oligarşinin tüm
baskı, tehdit ve oyalama manevralarına
rağmen eylemler, direnişler olacaktır. Süreç açısından öncelikli görevlerimizden
biri tam bu noktada ortaya çıkıyor.
Sadece "tahlil"lerle, "çağrı"larla
yetinenler, koşullar üzerinde hiçbir etkide bulunamazlar.
Bulunduğumuz her alanda, tüm
olanaklarımızı seferber ederek, direnişleri örgütlemeli, mevcut direnişlere
müdahale edip güç vermeliyiz. Gücümüz haklılığımız ve meşruluğumuzdur.

Direniş ve Savaşımız
Meşrudur!
Saldırı kişileri ve kurumları kuşatarak geriletmeyi, yıldırmayı hedefliyor.
Saldırıları göğüslemek, direniş çizgisini
tereddütsüz uygulamaktan geçiyor.
Direnişin siyasal temeli, meşruluğa
inançtır. Buna sabır ve cüreti de eklemeliyiz.
Meşruluğa inanç tam olduğunda, sabır ve cürete sahip olunduğunda bu saldırıları göğüslemek, saldırı ve kuşatma
altında dahi gelişimi sürdürmek mümkündür.
Meşruluk her alana yönelik propaganda ve ajitasyonda, eğitim faaliyetlerinde hatta tek tek insanların eğitiminde öne çıkarılmalıdır.
Bu noktada herkesin kafası net olmalıdır.
Netlik yalnızca Cepheliler’le sınırlı kalmamalı, bulunduğumuz alandaki kitlelere de taşınmalıdır.
İdeolojik olarak kitlelere krizin bizim krizimiz olmadığını; halkın, devrimcilerin mücadelesinin "terör" olmadığını, direnişimizin haklı, meşru olduğunu kavratmalıyız.
Kitlelerde meşruluk sorunu varsa
bunu çözmek görevimizdir.
Bunu kendiliğindenciliğe bırakamayız. Bunu başarmak için eğitim temel
halkalardan birisi olmakla beraber, asıl
olarak pratikte göstermeliyiz.
Devrimci teorinin bilinen doğrusudur:
"Kitleler esas olarak kendi deneyleriyle öğrenirler."
Kitleler kendi deneylerini yaşayarak öğreneceklerdir. Deneyler üzerine
oturmuş bir eğitim ise bilince dönüşecektir. Aksi halde kitleleri suçlama
gelişir ki, bu kitleleri suçlayanlar açısından politikasızlığın, yılgınlığın, yorgunluğun ifadesidir.
DEVRİM İÇİN GEREKEN CÜRETE VE SABIRA SAHİBİZ!
HER ZAMANKİ İNANCIMIZ VE
GÜCÜMÜZDÜR:
BİR NESLE MAL OLSA BİLE;
HAZIRLANACAK,
SAVAŞACAK
VE KAZANACAĞIZ!
Savaşmak ve kazanmak için gereken UMUT ve CÜRETTİR.

UMUDUMUZU BÜYÜTECEĞİZ!
Umut eylemin anasıdır, umudumuzu büyüteceğiz.
Umut devrimci değerlerimizdendir. Değerlerimizi büyüteceğiz.
Umut geleceğe inanmaktır. Geleceğe inanıyoruz, çünkü onu biz kuracağız. ÇÜNKÜ KENDİMİZE İNANIYORUZ.
Sabır ve cüret de bu süreçte özel bir
rol oynayacaktır.
Bunlar her Cepheli’nin kuşanması
gereken silahtır.
Sabır, bizi küçük burjuva yakın
devrim hayallerinden ve dolayısıyla hayal kırıklıklarından korur; cüret ise
devrimin şiddeti karşısında küçük burjuva geriye çekilmelerin, sinmenin
önünde barikat olur.
Dayı "Daha yüksek bir savaş,
daha büyük bir kararlılık, daha çok cesaret, daha çok cüret demektir.
Savaş bir yerde cesaret ve cüretle
sürmek zorundadır. Daha cesaretli,
daha cüretli, daha kararlı olan kazanacaktır.
Bugünkü savaş gücümüzü ancak
daha kararlı ve cüretli olmakla büyütebiliriz. Büyümek, düşman güçlerine vurmak, etkisiz kılmak ve imha etmek demektir.
Dağda, şehirde, ovada, zindanda,
her yerde Parti ve Cephe anlayışıyla
düşmana vurmalıyız. Vurmak kazanmaktır"
Sabır da gereklidir. Çünkü saldırıların göğüslenmesini, kuşatma altında
mücadeleyi, kısa vadeli süreçler olarak
görmemek durumundayız. Oligarşi
esas olarak saldırıyı her zaman sürdürecektir. Bunun sürekliliği ülkemiz
koşullarının ortaya çıkardığı bir özelliktir.
Saldırıların gelip geçici olmadığının
bilinciyle örgütlenmeli, çok kısa vadeli ama geçici sonuçlar ortaya çıkarmak
yerine, kalıcı örgütlülükler yaratmayı,
mücadeleyi süreklileştirecek temeller atmayı hedeflemeliyiz.
Bu hedef elbetteki anlık durumlarda gereken tepkileri göstermenin, gelişmelere müdahale etmenin, hızla örgütlenmeler yapmanın önünde engel
değildir. Halkın ve devrimcilerin hemen
her kesimi, düşmanın saldırı hedefleri içindedir.

Kuşkusuz düşmanın belli öncelikleri
olacak, bunlara göre zamanlamalar yapacaktır.
Bu saldırının öncelikli hedeflerinden
birisinin Cephe olduğu açıktır.
Ancak bu durum diğer muhalif kesimleri, saldırı hedefinde olmaktan çıkartmaz.
Düzen onları da en geri noktaya çekilmeye zorlamaktadır.
Nereye kadar gerileyeceklerdir?
Özgürlük, emek, sosyalizm deyip, bu
kavramların temsil ettiği değerlerin
meşruluğunun savunulmadığı yerde,
hiçbir mücadele verilemez.
Siyasal gerileme,
ideolojik kanama,
örgütsel daralma...
Bu kavramlar reformizm ve oportünizmin içinde bulunduğu durumu tanımlıyor.
Özgüven kaybı, devrimcilikten geriye düşüş ve sonunda mücadeleyi terk
etmek ve düzene dönüş sonucunu yaratıyor.
Meşruluk, saldırılar karşısında direnmenin ön koşuludur.
Susmak, sinmek, meşru direniş ve
savaş biçimlerinden vazgeçmek, yenilgiyi baştan kabullenmektir.

Direnişi ve Savaşı
Büyütecek Devrimi
Geliştireceğiz!
BİLİYORUZ. Savaşta en önemli dayanak noktası iradedir.
Gerisi sonra gelir. DİRENİRSEN
YAŞARSIN!
DİRENİRSEN SAVAŞMA GÜCÜNÜ VE AZMİNİ BÜYÜTÜRSÜN!

Direnişin Doğası
Devrimcidir!
Devrimciliğin doğası direniştir.
Umut etmek vazgeçmemektir. Savaşmaktan vazgeçmemektir.
VAZGEÇMEYECEĞİZ!
Emperyalist ülkelerde de kriz her geçen gün derinleşirken, bağımlı bir Türkiye ekonomisinin, krizden çıkması
mümkün değildir. Halkın mücadelesini
bastıramadıkları sürece, siyasal krizden
de kurtulamayacaklardır.
Böyle bir ülkede; devrimciler görevlerini yerine getirdikleri taktirde,

devrimin gelişmemesi için hiçbir neden
yoktur.
Cepheliler, bulundukları her alanda
direniş ve savaşı geliştireceklerdir. Direniş ve savaş devrimi geliştirmektir.
Türkiye halkları, Cephe önderliğinde direnecek, savaşacak ve devrime ulaşacaktır.
Emperyalizmin ve oligarşinin hiçbir
vahşeti, hiçbir manevrası artık bunu engelleyemez.

Biz Kazanacağız!
Emperyalizme ve Faşizme
Karşı Savaşacağız!
Yeni İnsanı Büyütecek
ve Kazanacağız!
Yeni insan devrimin güvencesi,
Cephe’nin geleceğidir.
Savaşımızın asli gücü insandır.
Yeni insan emperyalizmin ve oligarşinin tüm kuşatma saldırılarını boşa
çıkararak devrime yürüme gücümüzdür.
Parti-Cephe yeni insanı yaratmıştır.
Fedalarla yaratmıştır.
12 Temmuzlar’da, 16-17 Nisanlar’da, 19 Aralıklar’daki kömürleşen bedenlerde, alevler içinde zafer işareti yapan parmaklarda ve daha nice direnişlerde yaratmıştır.
Büyük Direnişle yaratmıştır.
Feda ruhuyla düşmana vuran savaşçılarıyla;
İbrahim Çuhadarlar’la, Muharremler’le, Alişanlar’la yaratmıştır.
Ülkemizin sosyalist geleceğindeki
insan malzemesini, bugünün Cepheliler’inde görmek mümkündür.

Yeni İnsan, Geçmişten
Geleceğe Savaşarak
Yarattığımız Köprüde
Yürümeye Devam Ediyor!
Yeni direnişlerle, yeni savaşlar içinde, yeni değerler ve gelenekler yaratarak, yeni insanı büyütmeye devam edeceğiz.
Yeni insanı geliştirmek; yeni bir
hayat kurmak, çürüyene çürütene vurmak, gelişene ve geliştirene sahip çıkmaktır.
Yeni insan kırda tepenin ardına
ulaşmaya çalışırken, dergi dağıtırken gidilmeyen ev bırakmamak için emek ve-

rirken yaratılır. Daha fazla emek, sabır,
cüret, fedakarlık... Yeni insan; kendini
zorlayan ne varsa, onunla çatışmada yatıyor.
Bir devrimci; elinden geleni yaparak
iktidarı isteyemez. Elinden geleni yaparak devrim yapamaz. Elinden geleni
yaparak kimseyi savaştıramaz.
Elinden gelenin fazlasını istemek,
elinden gelenleri çoğaltmak ve iktidarı istemektir.
Bu iddiaya sahip olmaktır.
Bu öfkeyi ve kini duymaktır.
Bu düşüncenin olmadığı yerde, düşmanla uzlaşmacılık vardır.
Devrimcilik her gün değil, her
saat değil, her dakika değil, her an
"yeni insan" olmayı gerektiren bir iştir.
Beyin çok kısa anlarda bile birçok şey
düşünebilir. Bunlar devrime ait düşünceler değilse düzene aittir. İşte yeni insan mücadelesi o kısacık anlarda bile verilmesi gereken bir mücadeledir.
Yeni insan bazen gitmediğimiz mahallede, çalmadığımız kapının ardındadır. Bazen kılık kıyafetimizde, düzen
ve disiplinimizdedir.
Yeni insan uykumuzun en bastırdığı anda bitmesi gereken iştedir.
Sırtladığımız yükün fazlasını alabilmek için kendini zorlamaktır.
Yeni insan daha fazla emektedir,
daha fazla fedakarlıktadır, daha fazla sabırdadır.
Halkın değerlerini savunmada daha
fazlasını verebilmektir.
Yeni insan, devrimcinin zorluklar yaşadığı her şeyin üstüne, uzlaşmaz bir şekilde gittiği yerdedir.
YÜRÜYELİM...YÜRÜYELİM
Kİ; düzenin hiçbir şekilde sızamayacağı, kıpır kıpır beyinlere sahip olalım... Umut yürümeyenleri arkada bırakarak, yürüyenlerin umudunu öfkeye çevirmektir. Çevireceğiz!..

Cepheliler;
Ufkumuz, sınırsız ama hedeflerimiz
somut olmalıdır.
Düşman legalde ya da illegalde sürekli olarak birim, alan örgütlenmelerinin yönetim mekanizmalarını dağıtmayı, kadro ve yöneticileri etkisizleştirmeyi hedefliyor.
Hiçbir hukuki dayanağı olmayan

gözaltı ve tutuklamalar, kaçırma, haber
gönderme gibi doğrudan ve dolaylı değişik biçimlerdeki tehditler öncelikle
buna yöneliyor.
Saldırılar tüm kadrolarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı bazı görevlerimizi ertelememeyi zorunlu kılıyor. Bunlardan biri, alternatif yöneticiler yetiştirmek, diğeri KOMİTELEŞMEKTİR. ALTERNATİFLERİMİZİ
HAZIRLAMALIYIZ.
Yönetici kendi altındaki insanları,
yalnız anlatarak değil, pratiğin içinde ye-

tiştirecektir.
Alternatifi ile birlikte yürüyecektir.
KOMİTELERİMİZİ KURMALI
BÜYÜTMELİYİZ.
KOMİTE BOŞLUKTA BİR ŞEY
BIRAKMAZ.
KOMİTELERİMİZ yaşamın ve savaşın karşımıza çıkardığı her sorunu çözer..

Cepheliler, Halkımız;
Geleceğin özü biziz.
Sözü biz,
Gözü biziz...

Tarihe ses, geleceğe nefes oluyoruz.
Yarattığımız her direniş dalga dalga
büyüyerek, milyonlara ulaşıyor.
Feda ruhu ile ölümü de, zulmü de
yenme geleneğini yarattık...
Şimdi milyonlarla devrime yürüyeceğiz.
Halkımızın, yoldaşlarımızın 2015
yılında yeni yılını kutluyoruz.
BİZ KAZANACAĞIZ!
ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ VE HAKLIYIZ!

Gün Bizim, Gece Bizim!
Halka ve Devrimcilere Karşı İşlenen
Hiçbir Suç Cezasız Kalmadı Kalmayacak!
Cephe Milisleri; halk düşmanlarına karşı eylemlerini sürdürüyor.

İSTANBUL
Armutlu: 17 Aralık’ta mahallede
devriye atan Cephe Milisleri “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir, Çeteler Halka
Hesap Verecek, Umudun Adı DHKP-C,
Armutlu Cephedir Mücadeledir” sloganıyla sokaklarda dolaştılar. Armutlu Meydanı’ndan çekilirlerken Akrep aracıyla gelen polisler biraz duraksadıktan sonra hızla meydana girmeye kalktı. Cephe milisleri, akrep aracındaki polislere pompalı tüfeklerle ateş açtıktan sonra güvenli bir
şekilde mahallenin içlerine çekilerek eylemlerini bitirdiler. Cephe Milislerinin çekildiğini gören katil polisler Armutlu
meydana ellerinde silahlarla gelip terör estirmeye kalksalar da, korkularından fazla duramayıp tekrar
araçlarına binip uzaklaştılar.
Gülsuyu:
Hasan Ferit Gedik’in katillerinden Mesut Turhan ve Zafer Turhan’a ait Gülsuyu Esenkent Merkez taksi durağı, 17
Aralık’ta Cephe milisleri tarafından basılarak tarandı. Cephe Milisleri “Hasan Ferit’in
katillerine dünyayı dar edeceğiz. Her yerde karşılarına çıkacak, hiçbir yerde barındırmayacağız. Adaleti mutlaka

sağlayacağız. Hasan Ferit'i katledenler,
devrimcilere el kaldıranlar, gençlerimizi uyuşturucu ile zehirleyenler adaletimizden kaçamayacak” dediler.
Gazi:
Bekleyin Bizi Halk Düşmanları
İntikam Günümüz Korkunç
Olacak!
19 Aralık sabahı Gazi’de Cepheliler
19 Aralık Katliamı’nın hesabını sormak
için Nalbur, Dörtyol, Düz ve Köşe Durağı bölgelerinde pankart astılar. Cephelilerin pankartları “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız DHKC”
imzalıydı. Uzun namlulu silahlarıyla
pankartları asan Cepheliler çektikleri
ajistasyonlarda 19-22 Aralık Katliamı’nın hesabını soracağını belirttiler.
Köşe Durağı bölgesindeki pankartı asan

Cephelilere polis müdahale etmedi.
Cepheliler gittikten sonra 3 tane zırhlı
araçla pankartın etrafında gezindiler
ama korkularından aşağıya bile inmediler. Acizce çevrede kendilerine sadece slogan atanlara küfür ettiler.

Bir Avuç Kömür;
Bir Halkın Öfkesi,
Bir Halkın Adaleti, Bir
Devrimin Müjdesi Olacak!
19-22 Aralık 2000 hapishaneler katliamının hesabını sormak için 18 Aralık
gecesi Gazi Mahallesi Köşe durağına “1922 Aralık’ın Hesabını Soracağız- Hasan
Ferit Gedik Cephe Milisleri” yazılı bomba süsü verilmiş pankart asıldı. “19-22
Aralık’ın Hesabını Soracağız, Katil Devlet Hesap Verecek, Umudun Adı
DHKP-C” sloganlarının atıldığı
eylemde silahla da güvenlik alındı. Hasan Ferit Gedik Cephe milislerinin yaptığı açıklamada: “1922 Aralık’ın hesabını mahkemelere havale etmiyoruz. Bu düzenin mahkemelerinden adalet beklemiyoruz. Adaleti biz sağlayacağız. Seyhanlar’ın kömürleşmiş
bedenleri bizlerin yüreğindeki
yangın yeridir. Onları o hale getirenler korkun bizden! Biz geliyoruz! Bekleyin bizi zamanı geldiği anda kapınızı çalacağız” deGAZİ nildi.

İS
YA TİY
PA O
C RU
A Z
Ğ
IZ

Halkımız! Dünya Halkları!
Dünyayı Kan Gölüne Çeviren, Açlığa, Yoksulluğa, Sefalete
Mahkum Eden Emperyalistler ve İşbirlikçileridir...

Umut Biziz, Umut Devrim,
Umut Sosyalizm

Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı Devrim İçin Savaşı Büyütelim
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AKP, tüm kurumlarını halka karşı
savaşa göre yeniden örgütleyip donatıyor. Uzun süredir AKP’nin yönetememe krizini yazıyoruz. Oligarşik düzen kendi içinde AKP’nin alternatifini
yaratamadığı sürece, bu kriz derinleşerek büyüyecektir. Ve AKP’nin halka
karşı faşist terörü büyütmekten başka
hiçbir politikası olmayacaktır. Çünkü
AKP’nin gerçek ve tek alternatifi
halktır. Korkusu ise halkın devrimci
politikalar öncülüğünde büyüyen muhalefetidir. İşte bu korku, AKP’yi kendi
iktidarını desteklemeyen tüm kesimleri,
düşman olarak görmesine neden oluyor.
AKP her kesime ya benden yanasın
ya da düşmanımsın dayatmasını yapıyor.
Bu kriz derinleşerek büyüyecektir.
Ve bu koşullarda reformizmin, uzlaşmacılığın yeri yoktur.
Haziran Ayaklanması’ndan sonra
AKP iktidarının hiç de sağlam zemine
basmadığını görmüştür. Ve AKP,
buna göre yeni çıkartılan terör yasalarıyla, polis teşkilatının iç savaşa
göre TOMA’larla, zırhlı araçlarla,
gaz bombalarıyla donatılması, bu
krizin sonucudur.
Yapılan “yüksek korunaklı” saraylar, “üst düzey” koruma önlemleri
bunun sonucudur. Halktan ve devrimcilerden korkusudur AKP’ye bunları yaptıran.
AKP’nin son çıkardığı baskı yasaları bu korkunun ürünüdür. Baskı
ve terör yasaları ile, katliamlarla
AKP halkı ve devrimcileri sindirmek
istiyor.
Ancak AKP sonuç alamayacaktır.

Halkın büyüyen öfkesine, devrimci
politikalar öncülüğünde direnişine
engel olamayacaktır.
Çok çeşitli biçimlerde eylemler,
direnişler büyüyecektir.

AKP Faşizmi, Faşist
Terörüyle Halk
Muhalefetini Büyütürken
Örgütlü Kesimleri
Etkisizleştirmekte ve
Dağıtmaktadır.
AKP’nin kendi iktidarını desteklemeyen tüm kesimleri düşman olarak
görmesi ve saldırması muhalefet cephesini büyütmektedir. Fakat bu muhalefetin en büyük zaafı örgütsüz
oluşudur.
Çünkü AKP iktidara geldiğinden
beri esas olarak saldırılarını örgütlü
kesimler üzerinden sürdürmüştür.
Devrimcileri yok etmek için, emperyalizmin ve oligarşinin F tipi
tecrit saldırılarını olduğu gibi sürdürmüş, direnen devrimci hareketi,
19 Aralık katliam politikalarıyla sindirilen halktan tecrit ederek, yok etmeye çalışmıştır. 7 yıl süren büyük
direniş boyunca AKP’nin bu politikası
sürdü. Reformizm ve küçük burjuva
düzen içi güçler, daha 19 Aralık Katliamı yapılmadan sindirilmişti. F tipi
tecrit politikalarına karşı direnmeyen
ve direnmemeyi meşrulaştırmaya çalışan oportünizm süreç içinde çürüyerek yok olmanın eşiğine geldi...
Kürt Milliyetçi Hareket ise sürecin
başından beri uzlaşmacı-teslimiyetçi,

tasfiyeci bir tavır içinde oldu. Öcalan’ın da “AKP’ye iktidarı altın tepsiyle biz sunduk” diye itiraf ettiği
gibi Kürt Milliyetçi Hareket iktidarı
boyunca AKP’ye koltuk değnekliği
yapmıştır.
Bugün reformizm, oportünizm
Kürt Milliyetçi Hareketin bu uzlaşmacı-teslimiyetçi-tasfiyeci politikalarına yedeklenmiş durumdadır... Yani
bu güçler “örgütlü” bir güç olarak
yönetememe krizi derinleşen AKP
açısından bir tehdit oluşturmamaktadır.
Tam tersine bu kesimler AKP faşizmine karşı halkın büyüyen öfkesini
“çözüm, barış, uzlaşma” adı altında
düzen içine çekmeye çalışmaktadır.
Bunun en bariz ve ibretlik örneği
Haziran Ayaklanması’nda yaşanmıştır.
Kürt Milliyetçi Hareket Haziran
Ayaklanması’nı “çözüm sürecini sabote etmeye yönelik” bir giriş olarak
değerlendirmiş, reformizm, oportünizm ise daha ayaklanmanın ilk gününde ayaklanan halkı dağıtmaya,
ayaklanmayı bitirmeye çalışmıştır.
Ayaklanmaya işçiler, memurlar, öğrenci gençlik, esnaflar... bütün olarak
halkın tüm kesimleri katılırken, sözde
koca koca işçi memur sendika konfederasyonlarının, meslek örgütlerini,
odaların esamesi bile okunmamıştır.
Örgütlü olarak bilinen işçi-memur
sendikaları, odalar, meslek örgütleri
halk ayaklanırken hareketsiz kalarak
AKP politikalarına hizmet etmişlerdir.
AKP, iktidarı boyunca bu kurumları
tek tek hedef alarak saldırmıştır.Ve
saldırılar karşısında direnmeyen bu
kurumlar kendi kitlesinden dahi so-

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI

yutlanmış, bugünkü halini
almışlardır.
AKP’NİN SİNDİREMEDİĞİ, TESLİM ALAMADIĞI TEK GÜÇ
DEVRİMCİ HAREKETTİR! CEPHE’DİR
Oligarşi’ye “Kızıldere’nin adı değişti siz hala değişmediniz”
dedirten, Amerika’ya "7 YIL DİRENİŞ
Mİ OLUR, İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK BİLİYORUZ... TEKRAR
ML BİR ÖRGÜTÜN YERYÜZÜNDE
GÜÇ OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ... DÜNYAYA OLUMSUZ ÖRNEK OLACAKLAR BUNDAN SONRA HERKES KENDİNİ
BİZE KARŞI EYLEM YAPABİLECEK GÜÇTE HİSSEDECEK, BU
COK AMA COK TEHLİKELİ BİR
YÖNELİM... BUNA ASLA İZİN
VERMEYECEĞİZ... DHKP-C BÖLGESEL ÇIKARLARIMIZA TEHDİT
OLUŞTURUYOR...” dedirten Büyük
Direnişimizin zaferidir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri F
tipi tecrit politikalarıyla devrimcileri
teslim alamadılar. 7 yıl süren direnişimizle, 122 şehidimizle emperyalizmin, faşizmin her türlü saldırılarına
karşı direnileceğini tüm dünya halklarına gösterdik.
7 yıl boyunca bize “niye ölüyorsunuz” diyorlardı, bütün sol yok
olurken, silahlı mücadele yürüten
bütün örgütler silah bırakırken, bizim
varlığımız, yok edilememiz, bugün
direniş çizgimizin bütün halkın elinde
silaha dönüşmesi neden öldüğümüzün
cevabıdır. Büyük direnişin zaferinin
büyüklüğünün kanıtlanmasıdır.
Sol, düzenle uzlaşma-teslimiyet,
tasfiye sürecini yaşarken, halkın direnişlerinin büyümesi, büyük direnişimizin halkta karşılığını bulmasıdır,
direnişin zaferidir.
AKP’nin korkularını büyüten, oligarşinin açmazı, bu gerçekliktir. Halkın öfkesi düzen içi muhalefette
değil, devrimci politikaların öncülüğünde gelişmektedir.
Süreç artık iki binli yılların F tipleriyle halkın sindirildiği değil, Büyük

Direnişin etkisiyle, halkın direnişinin
büyütüldüğü süreçtir.

Faşizmin Saldırılarının
Hedefinde Hep Biz
Olacağız! Faşizmin
Saldırılarına Göre
Örgütlenmeyen Hiçbir
Hareket Varlığını
Sürdüremez!
Bugün çatışma oligarşi içinde
AKP ile Fethullahçılar arasındaki iktidar kavgası olarak görünmektedir.
Bu doğru değildir. AKP-Fethullahçılar
çatışması görünürdeki bir çatışmadır.
Oligarşi içi bir çatışmadır. Son tahlilde
oligarşik düzen tehlikeye girdiğinde,
oligarşinin çatışan tarafları tüm çelişkilerini bir kenera bırakıp, halka
karşı birlikte savaşırlar.
AKP oligarşi içi çatışmada Fethullahçılar üzerinden, asıl olarak halka
karşı savaşı büyütmektedir. Bunu böyle
görmeyenler son çıkan baskı yasalarına
bakmalıdır. Çıkan yasalarla asıl olarak
hedeflenen halk ve halkın öncüleri
devrimcilerdir. Polislere, “yüzünde
maske vardı”, “elinde molotof vardı”
denilerek devrimcileri ve devrimcilerin
öncülüğünde direnen halkı katletme
yetkisinin verilmesi bunun kanıtıdır.
Bu yasalar halkın her türlü meşru araçlarla direnme hakkını hedeflemektedir.
Fethullahçılar’ın tarihlerinde direniş diye bir şey yoktur, işbirlikçilik
vardır.
Kürt Milliyetçi Hareketin tabanı
her ne kadar molotoflarla, yol kesmelerle... oligarşiye karşı direniyor
gözükse de nihai hedef olarak politikalarının özü oligarşiyle uzlaşmaktır.
Oligarşinin çekincesi Kürt Milliyetçi
hareketten ziyade Kürt halkının direnme dinamikleridir. AKP bunuda
adım adım Kürt Milliyetçi Hareket

ile yok etmek istiyor. İmralı’da başlatılan “çözüm” politikalarının özü özeti budur.
Son “iç güvenlik tedbirleri” yasal düzenlemelerin
açık hedefi Cephe’dir.
Kürt Milliyetçileri, reformizm, oportünizm... herkes
faşizmle uzlaşmaktan bahsederken
halka direnelim, savaşı büyütelim
çağrısı yapan ve savaşan Cephe’dir.
Politikalarıyla milyonları yönlendiren,
öfkesine tercüman olan Cephe’dir.
Yüze takılan maskeler, molotofla direnişler, Cephe ile özdeşleşmiştir. Ve
bu direniş silahı halkın elindedir.
Halk AKP faşizmine karşı maske
takmayı, molotoflarla direnmeyi meşru görmektedir.Ve her geçen gün çok
daha fazla kesimlerin elinde, direniş
silahı olarak kullanılacaktır. Bu yasalarla AKP bunun önünü kesmeye
çalışmaktadır.
AKP faşizminin Cephe’ye yönelik
saldırıları yasal düzenlemelerle de
sınırlı kalmayacak... Bu baskı ve
terör yasalarıyla AKP esas olarak
halka karşı iç savaşın, katliam politikalarının zeminini hazırlamaktadır.
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Tek Bir Adım Geriye
Atmayacağız! Her
Türlü Meşru Araçlarla
Direneceğiz!
Savaşı Büyütecegiz
Karşı-devrimlerin at başı gittiği, emperyalistlerin tarihin sonunu ilan ettiği 90’lı yılların
başında Önderlik, Atılım kararlarını almış ve sürecin temel
şiarı olarak da DAHA HIZLI
KOŞMALIYIZ demişti.
Cepheliler, bugün için de aynı şiarımız geçerlidir. Halkın umudu biziz.
AKP faşizminin saldırılarına maruz
kalan, tüm halk kesimlerini birleştirecek olan, tek örgütlü güç biziz.
Çünkü AKP faşizmine karşı direnen,
halkın savaşını büyütmekten bahseden,
iktidar hedefiyle savaşan, silahlı mücadeleyi savunan tek güç biziz.
Bundan dolayıdır ki, faşizmin

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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bize yönelik saldırıları daha artacaktır.
Bunu biliyoruz ve tüm Cepeliler buna
hazırlıklı olmalıdır.
Buna hazırlıklı olmak ne demektir?
Faşizmin her türlü saldırılarını göğüslemek, direniş çizgisini tereddütsüz
uygulamaktır.
Faşizm sürekli kadrolarımızı hedef
almaktadır.
Faşizmin bize yönelik saldırılarıyla
ilk kez karşılaşmıyoruz. Ya da biz
faşizmi AKP ile tanımıyoruz. ‘90’ların
başından beri bize yönelik saldırılar
hiçbir iktidar döneminde bir diğerinden
daha az olmamıştır. 600 şehidimizin
500’den fazlasını 12 Eylül’den sonra
verdik. İktidara gelen her parti öncelikli tehditlerden biri olarak bizi görmüştür. Kürdistan’dan sonra kayıpların,
katliamların, infazların, işkencelerin,
tutuklamaların doğrudan hedefi biz
olduk.
Bu nedenle operasyonlarla, tutuklamalarla, katliamlarla bizi hiçbir güç
bitiremez.
Bugün AKP’nin politikaları 90’lı
yıllarla bire bir aynı olmasa da amaç
aynıdır. Farkı ise 90’lı yıllarda şöyle
ya da böyle faşizme karşı direniş çizgisinde olan bir sol vardı. 2000’lerin
başında F tipi tecrit politikalarına
karşı direnemeyen sol, büyük oranda
ideolojik olarak da örgütsel olarak
da tasfiye olmuştur. Bugün faşizm
halkın tüm kesimlerine saldırırken
örgütlü bir güç olarak direnen, savaşan
sadece biz varız.
2013 yılının başında, bütün alanlara
yönelik komplolar kurularak yapılan
operasyonlar bizi bitirmeye yönelikti.
Başaramadılar. Operasyonlarla, katliamlarla, tutuklamalarla bizi bitiremeyeceklerini gösterdik... Bu tür saldırılar hep olacaktır.
Bu saldırıları boşa çıkartmanın
yolu, HER CEPHELİ’NİN KENDİ
ALTERNATİFİNİ YARATMASIDIR.
Düşman saldırılarına hazırlıklı olmak demek, faşizmin her türlü terörüne rağmen devrimi örgütlemek, halkın savaşına öncülük yapmaktır.
Sürecin ihtiyaçlarını karşılayacak
kadrolar, yöneticiler olmalıyız. Kad-

rolar, yöneticiler yetiştirmeliyiz. Bunun için her Cepheli bulunduğu her
alanda, kendi alternatifini yetiştirmelidir. Bunun yolu komitelerdir.
KOMİTELER BOŞLUKTA BİR
ŞEY BIRAKMAZ.
KOMİTELER, yaşamın ve savaşın
karşımıza çıkardığ her sorunu çözer.
KOMİTE örgüt demektir. Örgütlenmek demektir.
Bugün AKP saldırılarına hazır olmak demek her alanda KOMİTELERİ
hayata geçirmek demektir.
Halkımız bizimle. AKP faşizminin
saldırılarına karşı bizim dışımızda
politika üreten, direnen yok. AKP
bugün bu kadar pervasız ise bunun
bir nedeni de budur.
Halk AKP faşizmi karşısında teslim
olmuyor, direniyor fakat halk örgütsüzdür. Güçlü bir önderlikten yoksundur.
Bugün görevimiz milyonlara önderlik yapmaktır. Halkı faşizme karşı
savaştırmaktır.
AKP polisini, askerini, sivil faşist
çetelerini tepeden tırnağa halka karşı
savaşa göre örgütlüyor, donatıyor.
AKP iktidarını korumak için her
yola başvurmaktan çekinmeyecektir.
Nitekim bunu her fırsatta gösteriyor.
Dış politikada, emperyalizmin desteğini alabilmek için her türlü uşaklığa
açık. Emperyalizme Ortadoğu’da “bizi
kullanın” diye can atıyor. İç politikada
ise suni ayrılıklarla halkları birbirine
düşmanlaştırarak kendi tabanını militarize ediyor.
AKP en geniş halk kitleleri nezdinde
gayrı meşru bir hal almıştır. AKP’ye
karşı her türlü araçla direnmek, savaşı
büyütmek meşrudur. Çünkü AKP kendi
yasalarını dahi tanımıyor. Kendi ihtiyacı
neyi gerektiriyorsa ona göre yasa çıkartıyor. Tüm yasalar AKP faşizmini
güçlendirmeye yönelik yeniden düzenleniyor. Kendi yasalarını tanımayan bir
iktidarın yasalarına, halkın uymasını
kimse beklemesin.
Gayri meşru olan AKP’dir. Örgütlü
olduğumuz alanlarda, AKP’ye yaşam
hakkı tanımamalıyız. AKP faşizminin
bize saldırısını beklemeden hesap
sormalıyız. AKP suçludur. Her gün

halka karşı suç işliyor.
Halkı savaştırmalıyız. Halkın savaşını örgütlemeliyiz.
Her bir Cepheli binleri, yüzbinleri,
milyonları, yönetecek, savaştıracak,
halka önderlik yapacak savaşın kurmayları olarak kendini görmelidir.
Bugün hiç kimse adaletin varlığından sözedemez.
Bizim de kendi yasalarımız, kendi
adaletimiz var. Faşizm tüm dünyada
insanlık suçudur. Faşizme karşı direnmek, savaşmak onurdur.
Savaşmak için silahlanmalıyız.
AKP halka meydan okuyor. “Bir TOMA’ya zarar verirseniz 10 TOMA
alırız” diyor.
10 değil binlerce TOMA da alsalar,
örgütlü halkın önünde hiçbir güç duramaz. Tarih bunun aksine tanık olmamıştır.
Bizim elbette TOMA’larımız olmayacak fakat en basit silahlarla düşmana en büyük zararı vermeliyiz.
Amerika Vietnam’a en büyük askeri
gücünü yığdığında Vietnam halkının
yaratıcılığı karşısında hareket edemez
hale geldi. Biz de AKP’nin TOMA’larını, zırhlı araçlarını mahallelerimize
giremez hale getirmeliyiz.
Halkı savaştırmayı öğrenmeliyiz.
En basit silahlarla düşmana büyük
zararlar vermek için taktik ve yöntemlerimizi geliştirmeliyiz.
Savaşı savaşarak öğreneceğiz. Halkın yaratıcılığına güvenmeliyiz. Halkın
olanakları ve yaratıcılığı sınırızdır.
Halkı örgütlediğimizde, halka öncülük yaptığımızda halk faşizme karşı
gerçek bir güç haline gelir.
Faşizmi yenme onuru devrimcilere
aittir. Tarih buna bir kez daha tanık
olacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu
olmasın.
TÜM CEPHELİLER 2015 YILINA HALKIMIZA SAVAŞI BÜYÜTME SÖZÜ VEREREK GİRİYORUZ.
FAŞİZM YENİLECEK BİZ
KAZANACAĞIZ! SOSYALİZM
KAZANACAK!
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Halkın Belleğine Kazınanlar...
Dersim’de Doğan Güneştir 12’ler

Kimilerimiz var ki unutulmazlar.
Ne tarih sayfalarından ne de hafızalardan silinmezler. Aradan yıllar
geçse de... Bundan yıllar önce yaşanan bir tarihe yolculuk edeceğiz.
Ve bu yolculuğumuzda tarihe tanıklık edeceğiz.
Katıldığımız bir cenazeydi. Bilmediğimiz, tanımadığımız bir cenaze... Uğrayıp bir baş sağlığı dileyip
acılarını paylaşmaktı, azaltmaktı isteğimiz. Tek katlı küçük bahçeli bir
evdi. Kalabalıktı kapının önü. Kimseyi tanımıyorduk. Cenazenin sahiplerinin kim olduklarını öğrenip
yanlarına gittik. Baş sağlığı dileyip
oturduk yanlarına. Yabancı olduğumuz belliydi. Çünkü ne biz onları,
ne de oradakiler bizi tanıyorlardı.
Ölen teyzenin kızı ağlıyordu. Yanındaki kim olduğumuzu sordu. Devrimci Sol’cu Olduğumuzu duyan
teyzenin kızı ağlamayı bıraktı ve
gözyaşlarını sildi. Derin bir "oh"
çekip oturduğu yerden kalkıp yanımıza geldi. Sıkı sıkıya sarılıp "iyiki
geldiniz" dedi. Üstünden ağır bir
yük kalkmış gibi rahatladı birden.
Ne olduğunu daha tam anlamadan
önümüze çay konuluverdi. Şaşırdık.
Biz misafirliğe değil, cenazeye gelmiştik. Bu çay da niye diye düşünürken, anlamaya çalışırken abla anlatmaya başladı. "Şimdi annem çok
mutlu. Gözü açık gitmeyecek. Gönül
rahatlığı ve huzuru içinde yatacak
mezarında. Ağlamıyordu bunları anlatırken. Sanki acısını unutmuş ya
da azaltmıştı. Bir yandan da bizi etrafındakilere tanıtıyordu. Gururla,
mutlulukla tanıyordu. "Annemin yoldaşları, annemin arkadaşları. Bizim
çocuklar" diye... Sahiplenmenin en
güzelini yaşıyorduk. "Bizim çocuklar..."
Kısa süre içinde bizi tanımayan
kalmadı. Cenaze evinde ne bir ağıt,
ne de ağlama sesleri duyuldu artık.
Var olan eksiklik tamamlanmış, anneye olan görev yerine getirilmişti.

Bunun huzuru ve
rahatlığıyla annesini anlatmaya başladı.
Yıllar önce köylerine gelen Devrimci Sol gerillalarını anlattı. Yaşadıkları, paylaştıkları
o güzel günleri, anılarını anlattı. "Onlarla büyüdük, hep
birlikteydik."
Bunları anlatırken yüzünde bir tebessümle anlattı.
Özlediği her halinden belliydi. Anlatırken yıllar öncesine o günlere
gitti tekrar. Önünde duran bardağından bir yudum çay aldıktan sonra
derin bir iç çekip anlatmaya devam
etti.
"Nisan ayıydı. Tam da 23 Nisandı,
sabahtı. Gerillalar köye geldi. Günler
öncesinden de asker her yanı tutmuştu. Gerillalar köye geldikten
sonra çatışma çıktı. 12 gerillaydılar.
Köyün ortasında çatışmaya girdiler.
Kimse evden dışarıya çıkamıyordu.
12 gerilladan 5'inin silahı yoktu. 7'si
çatışıyordu. Saatlerce sürdü çatışma.
Hepsi de son nefeslerine, son kurşunlarına kadar çatıştılar. 7 gerilla
çatışmada vuruldu. Silahsız olan 5
gerillaya asker "teslim ol" dedi. Gerillalar teslim olmadılar, slogan attılar.
Onları da vuracaklardı. Köyün meydanında, herkesin gözü önünde kurşuna dizeceklerdi. Tam o sırada annem dayanamayıp koştu attı kendisini
askerlerin önüne. Onları durdurmaya
çalıştı. Gerillalara kalkan olmak
istedi. Ama onlar zalimdi. Annemi
de dövüp alıp attılar bir kenara. Gerillalar da kol kola girip slogan atıyorlardı. Sonra peşi sıra kurşun sesleri
geldi. Slogan sesleri kesildi, ağıt sesleri yükseldi. 12 gerillayı gözümüzün
önünde vurdular. Yüreğimiz yandı.
Annem günlerce kendisine gelemedi.
Çocuklarım dediği, bağrına bastığı
kapısını açıp, sofrasını paylaştığı çocuklarını koparıp aldılar. Sonra köylüler olarak 12'lerin şehit düştükleri

yere 12 tane kavak ağacı diktik.
12'ler hala bizimleler, bizim
köydeler. Onlar oradan hiç çıkmadı,
bizden ayrılmadılar.
Dayanamadı annem. Ondan sonra köyde de kalamadı. Annemin
çocuklarısınız. Annem çok huzurlu
gitti. İyi ki geldiniz..."
O gün cenazede tarihe tanıklık
ettik. Halkın o sevgisini, sahiplenmesini gördük ve yaşadık.
Dersim'de doğan güneşti 12'ler.
12'lerin yiğit teyzesi, canını hiç
düşünmeden, bir anlık dahi tereddüte kapılmadan çocukları için feda
etti kendisini. Tarihimizde ne çok
örneklerimiz var böyle. Halkımızın
bu sevgisi, bağlılığı bizi mücadeleye
sıkı sıkıya sarılmamızı sağlıyor.
Unutulmayanlar kimlerdir? Neydi onlar üzerine türküler ağıtlar
yaktıran..?
Onlar 12'lerdi. Onları unutulmaz
kılan, halkın hafızasından silinmez
kılan kendilerini halka ve vatanına
adamalarındandır. Halk için mücadele
eden vatanın bağımsızlığı ve kurtuluşu için çarpışanlar halkın hafızasından silinmezler. Onları unutulmaz
kılan halkına ve vatanına duydukları
sevgi ve verdikleri değerlerdir.
Halk, kahramanlarını unutmaz.
Halk değer verdiği, sahiplendiklerini unutmaz.
12'ler hala bizimle, hala halkımızın anlatımında, halkımızın düşlerindeler. Dersim'de doğan güneştir
12'ler...

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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“YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR!”
AKP, hırsız bakanları ve kara para aklayıcısı Sarraf’tan el konulan milyon dolarları
faiziyle geri ödedi. Bu paralar halkın parasıdır, burnunuzdan fitil fitil getireceğiz

AKP'nin hırsızlık ve yolsuzlukları
karşısındaki tavrı tam da başlıktaki
atasözüne uygun. Daha hırsızlıklarının
ortaya çıktığı ilk andan itibaren soğukkanlı bir şekilde üzerini kapatma
ve adım adım da hırsızlıklarını meşrulaştırma operasyonuna başladılar.
Gelinen noktada ise yaptıkları hırsızlıkların belgesi durumunda olan ve el
konulan paraları dahi alma, hem de
faiziyle alma noktasına kadar geldiler.

17-25 Aralık'taki
Sıfırlamadan Faiziyle
İadeye Gelinen Süreç
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AKP'nin Fethullah Gülen Cemaati
ile ittifak halinde devleti adım adım
ele geçirme programının belli bir noktasından sonra ilişkileri gerilmeye ve
kopma noktasına kadar geldi. Sermaye
gruplarının çıkarları üzerinden başlayan
gerilimler en son dersaneler krizi görünümü altında en uç noktasına geldi.
Bu noktada Cemaat AKP'ye 17 Aralık
2013 tarihinde bir operasyon başlattı.
Birlikte iktidar olduğu AKP'nin tüm
hırsızlıklarını ve yolsuzluklarını en
bilen durumunda olan Fethullahçılar
yaptıkları operasyonla AKP'yi devirme
veya en azından istedikleri bir noktaya
çekme hesabı içine girdiler. Ancak
evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü
AKP, Erdoğan öncülüğünde ilk şaşkınlığı ve korkuyu atlattıktan hemen
sonra karşı atağa geçti.. Erdoğan soğukkanlı bir hırsızın yaklaşımı içinde
öncelikle operasyonun kendisine uzanmasının önüne geçecek tedbirleri aldı.
Paraların sıfırlanmasıyla başlayan bu
operasyonun hemen ardından da devlet
içinde kendilerine operasyon çeken
polisleri temizleme harekatına girişti.
Erdoğan'ın ilk operasyonları sürerken
Cemaat da saldırılarını sürdürüyordu.
25 Aralık'a kadar devam eden operasyonlarda ortaya çıkan belgeler ve bilgiler
gerçekte oldukça somut ve tamamiyle
oligarşinin mevcut yasalarına da uygun
şekilde toparlanan bilgi ve belgelerdi.
Ancak Erdoğan ve tayfası için bunların

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eski İçişleri Bakanı Muammer
Güler, Kara para aklayıcısı Rıza Sarraf, Eski AB Bakanı Egemen
Bağış, Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Eski Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan... Halkın
parasını çalan hırsız ve arsızlar... Yakalanan hırsızlık ve rüşvet
paraları faiziyle birlikte iade edildi...
Halkımız o paraları burnunuzdan fitil fitil getirecek...
hiçbir önemi yoktur. Arsızlıkta sınır tanımadıkları için her türlü yalanı çok
kolay bir şekilde söyleyebilmekte ve
savunabilmektedirler. Öyle ki, kendi çıkardıkları yasalarla toparlanan ve her
şeyiyle somut olan belgeleri dahi komplo
olarak tanımlamaya başladılar. Dahası
bu belge ve bilgilere dayanarak işlem
yapan polisleri görevlerden alma veya
sürgüne yollamalarının üzerinden fazla
bir zaman geçmeden bu kez polislere
emirleri veren ve İçişleri Bakanı’nı
devre dışı bırakan savcıları da görevden
aldılar ve başka savcılar atayarak daha
ilk aşamasından itibaren dosyaya müdahale ettiler.
Artık süreç AKP'nin istediği biçimde
ve çizgide ilerlemeye başlamıştır. Artık
soruşturmadan bir şey çıkmayacağı ve
AKP'nin ipleri eline aldığı da görülmüştür. Ancak AKP için bu yeterli değildir.
Operasyon sonuna kadar devam ettirilmeli ve soruşturmaya uğrayanlar tam
olarak aklanmalı, kendilerine operasyon
çekenler de tam olarak tasfiye edilmelidirler.
Bu süreç polis kadrolarından büyük
bir değişikliğe gitmenin ardından yar-

gıda da aynı şekilde bir tasfiye operasyonunun geniş şekilde yapılmasıyla
devam etti. En son HSYK'nın yapısının
bütün olarak değiştirilmesi ve yapılanmanın tam olarak AKP politikalarına
uygun hale getirilmesiyle sonuçlandı.
Tüm bunların yapılmasının ardından da Fethullahçı kadrolar olan polislere karşı gözaltı ve tutuklamalara
varan operasyonlar yapıldı. Son olarak
da 14 Aralık'ta Fethullah’ın politik
kadrolarına karşı operasyon yapıldı.
Tüm bunları yapan AKP kendi hırsızlığını temize çıkarma ve yeni hırsızlıklarının önünü açmayı da ihmal
etmiyordu.
AKP yıllarca hırsızlıkları ve yolsuzlukları yaparken kendisine en büyük
destekçi güç olan Fethullahçılar’dan
da bu şekilde kurtulmasının ardından
hırsızlık ve yolsuzluktan vazgeçmiş
değil, tersine bu konuda daha da pervasızlaşmış durumdadır.
Tarih çok hırsız ve yolsuz görmüştür. Ancak hiçbiri Erdoğan ve
AKP'si kadar pişkin ve arsız olmamıştır. Ülke tarihimizin gördüğü en
büyük hırsızlardan biri de Erdoğan'ın
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hocası Erbakan'dır. Ancak o bile öğrencisi kadar olamamıştır. En azından
azıcık da olsa kuyruğu kaptırmıştır.
Erdoğan ise hocasını kat be kat
aşarak bu alanda rekor kırmıştır. Hırsızlıkta kuyruğu kaptırmasına kaptırmıştır, ancak hemen arkasında kuyruğunu kurtarması yetmediği gibi
bir de üstüne daha baskın çıkacak
pozisyona gelmiştir. Ortaklarıyla suç
üstü yakalanmalarına rağmen bundan
kurtulmanın yolunu hızla bulmuşlardır. Gelinen noktada ise kaptırdıkları paraları bile geri alabiliyorlar.
Hem de faiziyle birlikte.
Şimdi son bir hamleyle de Yüce
Divan'a gönderilmeye çalışılan hırsız
bakanların kurtarılması operasyonu
yapılıyor. En son mecliste bu işle
görevli olan komisyonun kararı bek-

lenirken AKP yeni bir hamleyle süreci
uzatma manevralarına girişti. Kazara
Yüce Divan'a gitme yolu açılırsa bir
takım pisliklerin ortaya saçılması
tehlikesini göze alamadılar. Biraz
daha zaman kazanarak bunu da atlatma hesabı içindeler.

Sonuç olarak;
1- AKP'nin hırsızlık ve yolsuzluklarla zimmetine geçirdiği paralar
halkın parasıdır. Ve gelinen noktada
bu para için ödenen faizler de yine
halkın cebinden çıkmaktadır.
2- AKP'nin yaptığı hırsızlıklarda
ve yolsuzluklarda Fethullah Cemaati
de ortaktır. Sadece çıkarları çatışma
noktasına geldiği için birbirlerine
operasyon çekmeye başladılar.
3- AKP, tarihin gördüğü en per-

Sorunlarımızı Dayanışmayla,
Örgütlenerek Çözelim

İstanbul'da Eyüp Belediyesi kontrolünde VODAFONE
şirketi tarafından Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi
Şehit Öğretmenler İlköğretim Okulu’nun yanı başına
baz istasyonu kuruldu. 3600 öğrencinin eğitim gördüğü
okulun yanı başına kurulan baz istasyonuna karşı
ayaklanan halk eylem yaptı. Belediye yetkililerinin
“Siz evinize gidin biz yarın kaldıracağız” tekliflerine
karşın buradan ayrılmayacağını açıklayan mahalle
halkı, gecenin soğuğuna karşın gerekirse sabaha kadar
kalır yıkılmadan gitmeyiz dediler.
Polislerin “evinize dağılın” anonslarını dikkate
almayan mahalle halkı her dakika daha da çoğalarak
eylemini sürdürdü. Yapılan eylemi bitiremeyeceklerini
gören polis ve belediye yetkilileri saat 01.00’de personelini gönderip “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”
sloganlarını dinleye dinleye baz istasyonunu yıkmak
zorunda kaldı. “Ben yaparım, gücü yeten varsa yıksın”
diktatörlüğüne karşın Alibeyköy’de asıl gücün halk
olduğu böylece anlaşılmış olundu.

vasız, arsız iktidardır. Hırsızlıkta,
yolsuzlukta sınır tanımadığı gibi bunların üstünü örtme ve yalanlarla hırsızlığını devam ettirmenin önünü açmayı başarmıştır.
4- Hırsızlık ve yolsuzluk halka
karşı işlenmiş en adi ve aşağılık suçlardandır. Bu suçu işleyenler için
burjuva hukuku bile “yüz kızartıcı
suç” tanımlamasını yapmaktadır. AKP
işte böyle bir yüz kızartıcı suçun
içindedir.
5- Hırsızlık ve yolsuzluğuyla tam
bir haramilik sistemi kuran AKP'nin
bu düzeni ömür boyu süremez. Çünkü, haramilerin saltanatının ömür
boyu sürdüğü görülmemiştir. AKP
ve işbirlikçileri er veya geç halkın
adaletine hesap vermekten kurtulamayacaklardır.

Devrimcileri İhbar Etmek Suçtur!
Siz Asıl Berkin’in Katillerine Ceza Verin!
Antakya Dr. Mustafa Gencay Anadolu Lisesi’nde 30 Eylül’de
okul koridorlarının 3 farklı yerine “Berkin İçin, Adalet İçin 6
Kasım’da Boykottayız!” yazılamaları yapılmıştı. Kamera kayıtlarının belirli olmamasına rağmen okul müdürü Ali Demir
ve müdür baş yardımcısı Necati Günay tarafından bazı öğrenciler
öğrenim hayatlarının bitirilmesiyle tehdit edildi ve disiplin kuruluna sevk edildi. Kamera kayıtlarında olay yerinden geçen
Burak Ceviz adlı işbirlikçi öğrenci her gün yüzüne baktığı arkadaşlarının isimlerini okul idaresine verdi.
Hatay Liseli Dev-Genç: “Devrimci öğrencileri tehdit eden,
katil polislerle işbirliği yapan ve devrimcilere ve ailelerine baskı
uygulayan okul müdürü Ali Demir’i, Müdür Baş Yardımcısı
Necati Günay ve aynı zamanda her gün yüzüne baktığı arkadaşlarını
isimlerini faşist idareye veren işbirlikçi öğrenci Burak Ceviz’i
uyarıyoruz. Buradan İşbirlikçi Okul Müdürü Ali Demir’e işbirlikçi
Müdür Baş Yardımcısı Necati Günay’a ve işbirlikçi faşist öğrenci
Burak Ceviz’e sesleniyoruz. Katil polislerle işbirliği yapmak şerefsizliktir! Faşist okul idaresiyle işbirliği yapmak şerefsizliktir!
Hepinizin yerini de yurdunu da biliyoruz. Devrimcileri ihbar eden
dillerinizi keseriz. Sizi uyarıyoruz devrimcileri ihbar etmekten
onlarla uğraşmaktan vazgeçin!” açıklamasında bulundu.
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Kendi Filmlerimizi İzleyelim
20 Aralık'ta Halk Okulu çalışmalarının ardından Hüseyingazi
Kültür Araştırma Derneği’nde F tipi hapishanelere karşı
direnişi ve sonrasında F tiplerinde uygulanan tecriti konu
alan F Tipi Film izlendi. 13 kişinin katıldığı film gösterimi
ertesi gün Halk Cephesi programı duyurulduktan sonra bitirildi.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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Fethullahçılar’ın
Yayın Organları
“Özgür Basın”ın Değil,
Kontranın Sözcülüğünü Yapmıştır!
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Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu
Televizyonu Yayın Grubu Başkanı
Hidayet Karaca ile bir grup medya
çalışanı, AKP'nin tasfiye operasyonlarıyla gözaltına alındılar. Zaman
Gazetesi’ne yönelik baskınlardan
sonra Zaman gazetesi ve Samanyolu
küçük burjuva aydınları dahil çeşitli
kesimlerin dilinde “Özgür basın”
oluverdi… Bütün iktidarların işbirlikçisi olan Fethullahçılar adeta ‘demokrasi’ savunucusu oldular…
Yine kimi reformistler, küçük burjuva aydınları “demokrasi” adına
Fethullahçılar’a sahip çıkıyorlar...
Hasan Cemal'den İhsan Çaralan'a,
Yılmaz Odabaşı'ndan Kemal Burkay'a
kadar hepsi "özgür basın"ı hedef
alan it dalaşını protesto eden yazılar
yazdılar. Devrimci basına yönelik
saldırılar olduğunda çıkarmadıkları
sesleri, burada en gür haliyle duyar
olduk.
Fethullah Gülen’in Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu
yıllardır kontrgerillanın sözcülüğünü
yaptılar. Bütün İslamcılar gibi onlar
da düzene kendilerini kabul ettirmek
için önce devrimcilere saldırdılar.
Kontrgerillanın gönüllü sözcülüğünü
yaptılar. AKP iktidara geldiğinden
bu yana -aralarındaki çıkarların çeliştiği geçen seneye kadar- sürekli
halka, devrimcilere saldırmış, devrimcilere her türlü iftirayı atmış, karalamış bir gazetedir Zaman Gazetesi.
İslamcısı, laikçisiyle tüm burjuva
basının, ilerici, devrimci, demokrat
güçlere karşı iftiralarla, karalamalarla
dolu yaptığı saldırılarda, halka karşı
yürütülen psikolojik savaşta Zaman
ve Samanyolu hep en önde yer almışlardır.

Hasan Cemal, Fethullahçılar'a yönelik operasyonun ardından akşam
saatlerinde Zaman Gazetesi’ni ziyaret
etti, "destek" ziyaretinde bulundu.
Darbe dönemlerinde yaşadıkları olaylardan örnekler anlatan Hasan Cemal,
Zaman çalışanlarına tavsiyede bulunarak, “Daha iyi, daha dolu gazete
yapacaksınız. Böyle günlerde daha
keyifle gazete yapılır, dayanışma
içinde” diye konuştu.
Yılmaz Odabaşı “Bir gazete yaptığı yayınlarla, siyasal iktidar muhaliflerinin elini güçlendirmiş olabilir;
kamuoyunu bilgilendirme, haber ve
bilgi iletme, medyanın asli görevidir
ve herkesin siyasal iktidarın dümen
suyuna gitmek gibi bir yükümlülüğü
olamaz” diye yazdı.
Kemal Burkay da yaşanan gözaltıların, basın özgürlüğüne önem
veren iç ve dış çevrelerde haklı olarak
endişe yarattığını yazdı. “Ben, bu
tür uygulamalara da zaman zaman
bizzat hedef oldum. Örneğin bu ülkenin medyası, özellikle 12 Eylül döneminde, şu son yıllara kadar benimle
ve başında bulunduğum örgütle ilgili
haberlere sansür koydu, onları çarpıtarak verdi. Kürt sorunuyla ilgili
haberler uzunca bir dönem MİT’in
süzgecinden geçerek ya da onun
servis ettiği biçimde verildi” dedi.
Evrensel Gazetesi yazarı İhsan
Çaralan ise yazısında, cemaat medyasının, AKP'nin basın özgürlüğüne
yönelik sayısız saldırılar karşısında
sessiz kalmaktan da öte, bu saldırıların
savunucusu, destekçisi olmasını dile
getirmesine rağmen yazısının sonunda
şöyle diyor: "Ama bütün bunlara
karşın, hükümetin bu son operasyonunu basın özgürlüğüne bir saldırı
olarak görüyor, lanetliyoruz!”

Devrimci basına yönelik saldırılar
hiçbir dönem eksik olmamıştır. Devrimci basın alanında yayın faaliyetlerine başladığımızdan beri baskınlar,
toplatmalar, tutuklamalar, katliamlar
hiç eksik olmamıştır. Bürolarımızın
kapıları, pencereleri, kırılarak içeri
girildi, duvarları yıkıldı talan edildi...
Dergimiz, yıllardır gece yarıları
basılıyor, çalışanları gözaltına alınıyor,
tutuklanıyor. Bunun dışında toplatılıyor, dergimizi dağıtanlar sokak ortalarında vuruluyor, felç bırakılıyor,
hapishanelerde işkencelerle katlediliyor. Bunları ne kadar gördünüz, ne
kadar yazdınız?
İhsan Çaralan ve bütün olarak
EMEP çevresi birgün gelip geçmiş
olsun demedi, basın özgürlüğünü savunmadı. Zaman Gazetesi gibi kontra
bir yayın organını savunmak “basın
özgürlüğü”nü savunmak değildir.
AKP iktidarı ile koalisyon ortaklığı
yaparken Fethullahçılar yüzlerce gazetecinin işten atılmasından doğrudan
sorumludur. Kurulan komplolardan
doğrudan sorumludur. Halka yönelik
yapılan her saldırıdan en az AKP
kadar Fethullahçılar da sorumludur.
Saldırıların ortağıdırlar.
Fethullahçılar da oligarşiyi oluşturan halk düşmanı kesimlerden biridir. Fethullahçılar’ın özgürlüğünü
savunmak, halk düşmanlarının özgürlüğünü savunmaktır.
Bu ülkede devrimcilere demokratlara hala saldırılar sürüyor. Hala devrimciler sokak ortasında katlediliyor.
Hala insanlar basın açıklaması yapmak
istedikleri için biber gazlarıyla, coplarla
gözaltına alınıyor, işkencelerden geçiriliyor, tutuklanıyor. Bu saldırıların
en baş destekçileri de Zaman Gazetesi
ve Samanyolu TV oldu.

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI

yaşanan çatışma, oligarşi içi
Fethullahçılar’a yapılan saliktidar kavgasıdır. Halkın kavdırıları kınayanlar devrimcilere
gası değildir. İkisi de birbiyapılan saldırılarda ortalarda görinden kirlidir, hırsızdır, halk
rünmezler...
düşmanıdırlar.
AKP’nin faşist terörüne karşı
çıkmak için, lanetlemek için
Fethullahçılar ile AKP arahalk düşmanı Fethullahçılar’ı
sında yaşanan iktidar kavgasahiplenmeniz gerekmiyor.
sında “insan hakları, basın öz18 Ocak 2013’te Yürüyüş Dergisi, İdil
Bir yıl önce Halk Cephesi’ne
gürlüğü, demokrasi” adına taKültür Merkezi, Halkın Hukuk Bürosu,
yönelik saldırılarda “11 çelik
raf olmak oligarşi içinde yaşaGençlik Federasyonu ve çok sayıda
kapı” yalanı ile kontra basının
nan "iktidar kavgası"nın üstünü
demokratik
kurum kapıları, duvarları
başını çekenlerden birisi Fethulörtmeye hizmet eder.
kırılarak basıldı. Zaman gibi kontranın
lahçılar’ın yayın organlarıydı.
Basın özgürlüğü temelinde
sözcüleri “11 Çelik Kapı” demogojisi ile
Hangi basın özgürlüğünden,
Fethullahçılar’ın
yanında saf
baskınları meşrulaştırmaya çalıştılar.
hangi demokrasiden bahsediyortutmak
oligarşi
içi
çatışmada
Bugün Zaman Gazetesi aralarındaki
sunuz? Zaman Gazetesi de, Sabir tarafa yedeklenmektir.
it dalaşından dolayı “özgür basın”ndan
manyolu Televizyonu da AKP
3- AKP’siyle, Fethullahçıbahsediyor.
kadar halk düşmanıdır. AKP’nin
HADİ ORDAN KONTRANIN SÖZCÜLERİ lar’ıyla bütün olarak faşizme
yolsuzlukları ile ilgili ortaya
karşı çıkmadan basın özgürlüSİZ KİM ÖZGÜR BASIN KİM!
çıkan Wikileaks belgeleriyle ilgili
ğünü savunamazsınız.
en çok demagoji yapan, üstünü
4- Basın özgürlüğünü sayöneltirken, çok sayıda gazeteciyi
örtmeye çalışan Zaman Gazetesi ve
hiplenmek için önce devrimci basına
gazete ve televizyonlardan kovdurSamanyolu Televizyonu’ydu.
turken, tutuklanan gazeteci sayısı
sahip çıkmalısınız.
Yine Deniz Feneri yolsuzluğunun
yüzlerle ifade edilirken, Zaman ve
Kurtuluş Gazetesi satarken sokak
üstünü örtmeye çalışan gazete ve
Samanyolu AKP’nin bizzat ortağıydı.
ortasında katledilen İrfanlar, sokak
televizyon yine Zaman ve SamanAKP’nin en büyük destekçisi Fetortasında vurulup felç bırakılan Feryolu’dur. Hırsızlıksa en az AKP kadar
hullahçılar’dı.
hatlar, Yürüyüş Dergisi sattığı için
Fethullahçılar da hırsızdır ve hırsızgözaltında ve hapishanede işkenceların hamisidir... Bugün AKP ile araSonuç Olarak,
lerle katledilen Enginler var.
larında süren kavganın özünde yatan
1- Zaman Gazetesi de Samanyolu
5- Halkımız oligarşi içi çatışmada
da kimin daha çok çalacağı, yağmaTelevizyonu da yıllar boyunca muhşunun
ya da bunun yanında değil,
layıp talan edeceği konusunda çıkan
birlik yapmışlar, kontranın sözcüsü
devrimcilerin yanında yer almalıanlaşmazlıktır.
olmuşlardır.. Aralarındaki iktidar kavdır… Çünkü gerçekleri yazan da,
AKP, iktidarının 3. döneminde
gasıdır, çıkar kavgasıdır.
savunan da sadece devrimcilerdir...
medyaya yönelik en büyük saldırıları
2- AKP ile Fethullahçılar arasında
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Hesap Sormamızdan Katil Polis Tacizlerinden
Vazgeç Yoksa Bedelini
Korkuyorsunuz
Ağır Ödersiniz!
Gazi
Özgürlükler Derneği’ne
Korkunuzu Büyüteceğiz!

Amed'de 17 Aralık'ta Ofis Sanat
Sokağı'nda, 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı paneline çağrı için masa ve
19 Aralık'tan Roboski'ye Katleden Devlettir" pankartı ile hapishaneler katliamını anlatan fotoğraf sergisini açan
Halk Cepheliler gözaltına alındı.
Amed Halk Cephesi'nin yaptığı
açıklamada, Cavit Yılmaz'ın ve Malik

Kef'in gözaltına alındığı belirtilerek,
halkın Dev-Genç'lilere sahip çıktığı ve
masa ile eşyaları polislerden geri aldığı
belirtildi. Cavit Yılmaz serbest bırakılırken Malik Kef ertesi gün Kobane
eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Hapishanesi’ne götürüldü.
Amed Halk Cephesi'nin açıklamasında konuyla ilgili olarak, "AKP’nin
katil polislerini uyarıyoruz; çabalarınız
boşunadır. Yaptığınız bütün katliamların
hesabını soracağız." denildi.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!

gidip gelen Turgay adlı bir kişinin
babasını 21 Aralık’ta arayan polis,
"Oğlunuz illegal örgüt içerisinde
faaliyet gösteriyor. Oğlunuz müebbete kadar varan ceza yiyebilir"
dedi. "Benim oğlum ne yapacağını, ne yiyeceğini bilir" cevabını
veren baba, polisi susturdu. Gazi
Özgürlükler Derneği: “Polis o
kadar aciz ki evli çocuklu arkadaşımızın babasını bile arıyor.
Korkmayacağız, sinmeyeceğiz,
hesap soracağız!” açıklamasında
bulundu.
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KAÇAK SARAYDA OTURANLAR
HALKIN BARINMA HAKKINA

DİL UZATAMAZ!
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
‘Ak Saray’ın maliyetini 1 milyar 370
milyon TL olarak açıkladı. Meclis Plan
ve Bütçe Komisyonu’nun 5 Kasım tarihli toplantısında konuşan Şimşek, şu
ana dek 964 milyon TL harcanan ‘Ak
Saray’ın toplam 1 milyar 370 milyon
TL’ye mal olacağını kaydetti. Bu maliyet
basına da yansıyan ana binanın maliyetidir. Arazi değerleriyle birlikte toplam
maliyet yaklaşık 5 milyar TL’dir.
289 bin metrekare alana kurulan
“Ak Saray”, Ankara’nın merkezindeki
tek yeşil alan olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunuyor. Atatürk Orman Çiftliği aynı zamanda sit
alanı statüsünde bulunuyor(du), fakat
Tayyip Erdoğan’a saray yapmak için
söz konusu arazinin yedi hektarlık bölümü Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından sit alanı statüsünden çıkarıldı.
Yapılan itiraz sonucu Ankara 11. İdare
Mahkemesi sit alanından çıkarılması
kararına ilişkin yürütmeyi durdurma
kararı verdi. Böylece alan tekrar sit
alanı statüsüne kavuşmuş oldu. Sonrasında da Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tamamını yapılaşmaya açmayı
amaçlayan Nazım İmar Planı Ankara
5. İdare mahkemesi tarafından iptal
edildi.
Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda “Herhangi bir alanda inşa edilebilecek bir kamu yapısının kültür ve
tabiat varlıklarının sürdürülmesinden
daha önemli bir kamu yararı barındırdığı kolaylıkla savunulamaz. Bu
ölçüt herhangi bir alanda inşa edilebilecek kamu yapısının kullanım ihtiyaçlarıyla karşılanabilir gözükmemektedir” ifadeleri yer aldı. Ve Ak Saray’ın
yıkılması kararı alındı.
Bütün bu mahkeme kararlarına rağmen Tayyip Erdoğan mahkeme kararını
dinlemeyeceklerini ve inşaata devam
edileceğini “Güçleri yetiyorsa yıksınlar.
Neyi durduruyorsun? Her şey bitmiş,
her şey yolunda. Sizin aklınız sonradan
mı başınıza geliyor?” diyerek duyurmuştu.

Bu arada ilk başta başbakanlık
konutu adıyla başlatılan inşaat Tayyip
Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra
Cumhurbaşkanlığı sarayına dönüştü.
Yani aslında en baştan beri bina Tayyip
Erdoğan için yaptırılıyordu.
1150 tane odası bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yalnızca ana binasının maliyetiyle yaklaşık 27400 aileye 100 metrekare büyüklüğünde ortalama bir konut inşa edilebilirdi.
Tayyip Erdoğan böylesi bir saray
yaptırmasının gerekliğini “Bu bina, ülkemiz için bir ihtiyaçtı. O nedenle yapıldı. Yabancı konukları karşılama törenlerini, caddeyi trafiğe kapatmak suretiyle sokakta yapmak durumunda kalıyorduk. Hem kapalı alanda tören yapma şansımız olacak, hem de açık alanda.
Türkiye’ye yaraşan, tüm ihtiyaçlara
cevap veren bir bina yapıldı” diyerek
açıklıyor. Yabancı konuklara mahçup
oluyormuş, sokakta tören mi yapılırmış!
Bunun için halkın 1 milyar 370 milyon
lirasına el koyup kaçak bina yaptırmış
Tayyip Erdoğan. Özrü kabahatinden
büyük bir açıklama. Sokakta tören yapmaktan utanıyor ama kendi yasalarına
rağmen yapılan yasadışı bir binada
tören yapmaktan mahçup olmuyor.
1150 tane odası olan görgüsüzlük abidesi
bir binada oturmaktan utanmıyor sokakta tören yapmaktan utanıyor. Gerçek
sebebi yabancı konuklara rezil olmak
değil, can korkusudur. Halkın içinde
olmaktan korkuyor. Halktan rahatsız
oluyor Tayyip Erdoğan. Daha önce
Ankara Subayevlerinde, İstanbul Kısıklı’da oturup “ben de halkın arasındayım” mesajı veren Tayyip Erdoğan
artık bu oyuna daha fazla devam edemiyor. Yüksek güvenlikli halktan uzak
saraylarda, gösteriş ve şaşanın cazibesini
kimseden saklamaya gerek olmadan
yaşamak istiyor Tayyip Erdoğan.
İnsanlar madenlerde boğularak ölüyorlar ve cenazelerine bile ulaşılamıyor
ama Cumhurbaşkanı 1150 odalı, yüksek
güvenlikli, bol ışıklandırmalı sarayında
oturuyor. Hem de kendi yasalarını çiğ-

neyerek bunu yapıyor. Bu sırada Van’da
depremzedeler hala konteynerlerde yaşıyorlar.
Bir devlet düşünün ki cumhurbaşkanı 1 milyar 370 milyon liralık kaçak
bir binada oturuyor. Diğer taraftan
halkın kıt kanaat geçinerek, dişinden
tırnağından arttırdıklarıyla sahip olduğu
iki göz odalı evlerine “Kentsel Dönüşüm” adı altında el koyma yasaları çıkarıyor.
Gecekonduda oturanları, hırsız, işgalci, fırsatçı olarak damgalamaktan
da geri durmadı bu düzen. Kendi barınma ihtiyacını karşılamak için iki
göz oda ev yapanlar değil, halkın parasıyla kendi yasalarına aykırı bir şekilde
1150 tane odası olan 1 milyar 370 milyon liralık saray yaptıranlar hırsızdır,
işgalcidir.
27 400 ailenin rahatlıkla oturmasına
yetecek kadar parayla kendilerine saray
yaptırıyorlar. Ondan sonra da yoksul
halka işgalci diyorlar. Artık her şey
çok daha açık, net ortadadır.
Gecekondularda yaşayan yoksul
halkımız, bundan sonra faşist AKP’nin
uşakları sizin evinizi yıkmaya gelirse,
size işgalci derse Tayyip’in sarayını
gösterin, gidip önce o sarayı yıksınlar.
Yıkılacak bir şey varsa halkın alın teriyle, dişinden tırnağından arttırılarak
yapılan gecekondular değil, lüks düşkünü Tayyip ve onun gibilerin bizim
cebimizden çaldıkları paralarla yaptırdıkları saraylardır.
Mühendis mimar meslektaşlarımız,
bir yanda saray mühendisi olmak var
bir yanda halkın mühendisi olmak…
Halktan çalınan parayla yaptırılan saraylar, konaklar, yalılar, villalar, köşkler
bir gün tekrar halkın olacak ve biz o
güne kadar gecekonduların, halkın mühendisi olarak kalacağız… Saray kapılarında zalimlerin kölesi olmaktansa
gecekondu sokaklarının çamurunda
halkın mühendisi olalım.

HALKIN MÜHENDİS
MiMARLARI

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI

19 Aralık’ın Hesabını Sormak
Savaşı Büyütmektir!

Cepheliler
Savaşı Büyütmek İçin
Bir Adım Öne!..
19-22 Aralık 2000 yılında aynı
anda 20 hapishaneye yapılan operasyonlarda 28 devrimci tutsak katledilmişti. Devlet her ne kadar katliamın üstünü örtüp, türlü yalanlarla
katliamını meşrulaştırmaya çalışsa
da, aradan geçen on dört yıllık süreçte
bütün gerçekler ortaya çıktı.
Halk Cepheliler her yıl bulundukları alanlarda katliamı unutmadıklarını şehitleri anarak gösterdiler.
Bu yıl da yurdun çeşitli yerlerinde
yapılan anmalarda katliamcılardan
hesap sorma kararlılığını dile getirdiler.

İSTANBUL
Bayrampaşa:
Halk Cepheliler 19 Aralık Katliamı’nın 14. yıl dönümünde 6 devrimci kadının diri diri yakılarak katledildiği Bayrampaşa Hapishanesi

önünde anma yaptı. Sağmalcılar Metro çıkışında toplanan kitle kortej
oluşturarak yürüyüşe geçti. Hesap
soran sloganların eşliğinde Bayrampaşa Hapishanesi’nin önüne kadar
yüründü. 450 kişinin katıdığı eylemde
hapishane önündeki yolun bir yönü
trafiğe kapatıldı.
TAYAD’lı aileler adına konuşan
Gülhan Sağaltıcı “şimdiye kadar yapılan katliamların hiçbirini, bu halka
ve devrimcilere yapılan hiçbir saldırıyı
unutmadık, hepsinin hesabını soracağız! Dünyayı katillere dar edecek,
kâbusları olacağız” dedi. Sağaltıcı’dan
sonra bir kaç gün önceki Ankara baskınında gözaltına alınan Ali Sinan
Çağlar konuştu. Umudun Çocuklarının
çaldığı müzik eşliğinde 19 Aralık’ı
anlatan bir şiir okundu. Grup Yorum
marşlarıyla programda yer aldı. Son
olarak İdil Halk Tiyatrosu 19 Aralık
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Katliamı’nı anlatan tiyatroyu sahneledi. Anma hapishanenin demir kapısının içine girilip karanfillerin içeri
atılmasının ardından bitti.
Anmanın ardında Halk Cepheliler
otobüslerle Cebeci Mezarlığı’na gittiler.
Cebeci Mezarlığı’ndaki yürüyüşün
en önünde tek tipler vardı. Büyük
Direnişte iki kızını Canan ve Zehra
Kulaksız’ı şehit veren TAYAD’lı Ahmet Kulaksız kitleyi saygı duruşuna
davet etti. Saygı duruşundan sonra
yaptığı açıklamada ise Kulaksız “onlar
bize zaferi armağan etti biz de onlara
demokratik halk devrimini armağan
edeceğiz” dedi. Ahmet Kulaksız’dan
sonra Grup Yorum Bir Görüş Kabininde ve Sevdanıza And Olsun şarkılarını söyledi. Şehitlerin mezarları
tek tek ziyaret edildikten sonra anma
bitirildi.
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Cebeci

İstanbul’un Dört Bir
Yanında
19-22 Aralık Şehitleri
Selamlandı!
Çayan’da, Gazi’de, 1 Mayıs’ta, Armutlu’da, Esenyurt’ta, İkitelli’de,
Kartal’da, Sarıgazi’de, Kıraç- Kuruçeşme’de, Kadıköy’de, Okmeydanı’nda, Esenler’de, Bağcılar’da, Taksim’de, Karanfilköy’de, Boğaziçi
Üniversitesi’nde, Alibeyköy’de 1922 Aralık Katliamı afişlerle, duvar
yazılamaları ile, panellerle, yürüyüşlerle, yol kesmeleriyle ve çok çeşitli
etkinlik ve eylemlerle anıldı.
Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Anadolu’dan 19-22 Aralık
Şehitlerine Bin Selam!
ANKARA
Hacettepe Üniversitesi:
16 Aralık gecesi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde 1922 Aralık Katliamı ile ilgili 4 adet
yazılama yapıldı. Ankara'da 19 Aralık
günü, 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nda katledilenler anıldı.
Anma sonrası feda şehidi İrfan Ortakçı'nın ailesi yemek verdi.
84 kişinin katıldığı anma Sincan
Hapishanesi önündeki eylemin çağrısıyla sona erdi
ODTÜ:
Dev-Genç’liler 18 Aralık’ta Fizik
Bölümü’nün çatısından “19 Aralık
Katliamı’nın Hesabını Soracağız!”
yazılı pankart sallandırdılar. Aynı çalışma kapsamında ODTÜ’nün merkezi yerlerine 19-22 Aralık Katliamı’yla ilgili anma programına yönelik
4 tane çağrı metinleri astılar.
Kütüphanenin dış duvarına “19
Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız, Dev-Genç” imzalı yazılama
yapıldı.
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Bayrampaşa

ADANA:
20 Aralık’ta katliamı anlatan bir
panel düzenlendi. 19-22 Aralık katliamını anlatan sinevizyon filmin izlenmesiyle başlayan panelde devletin
2000 yılında neden böyle bir katliam
yaptığı anlatıldı. Katliamdan sonra
direnemeyen ülkemiz solunun günümüze kadar geldiği durumun da
ele alındığı panel bir sonraki gün
yapılacak olan eyleme çağrı yapıldıktan sonra sona erdi.
ANTALYA:
Halk Cephesi 19 Aralık günü meşaleli eylem yaptı. Kapalı yolda Halk
Bankası önünde toplanan Halk Cepheliler kortej oluşturarak yürüyüşe
başladı. 19-22 Aralık şehitlerinin resimlerinin taşındığı yürüyüşte kortejin
önünde tek tipler yürüdü. Kışlahan
Meydanı’na gelindiğinde devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.
35 kişinin katıldığı eylem “kahramanlar ölmez ve sevdamıza ant olsun” marşları söylenmesinden sonra
sona erdi.
21 Aralık günü ise 19-22 Aralık
katliamı konulu panel düzenlendi.
Eğitim-Sen Şubesi’nde yapılan panele
Selçuk Kozağaçlı, Behiç Aşçı, Ahmet
Kulaksız, Akman Şimşek ve TAYAD’lı aileler adına Ferhat Erdoğan
katıldı.
Panelin ardından 19 Aralık Katliamı’nı anlatan sinevizyon ile program devam etti. 70 kişinin katıldığı
program Antalya Halk Korosu’nun
“Bir Görüş Kabininde, Sevdanıza
And Olsun ve Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” türkülerini seslendirmesinden sonra sona erdi.
DERSİM:
Halk Cepheliler 18 Aralık’ta Yenimahalle’de bildiri dağıtımı yaptı.
Önlüklerle yapılan çalışmada halka

Cebeci

19 Aralık Katliamı anlatıldı. Yapılan
sohbetlerde 19 Aralık’ın bugünde,
Soma’yla Ermenek’le devam ettiği,
katliamdan 14 yıl geçmesine rağmen
zulmün hiç bitmediği anlatıldı.
AMED:
Halk Cephesi 20 Aralık’ta eylem
yaptı. Eylemde yapılan açıklamada
19 Aralık Katliamı’nın Roboski Katliamı’yla, Uğur Kaymaz’ın, Berkin
Elvan’ın katledilmeleriyle devam ettiği dile getirildi. Eylem sloganlarla
sona erdi.
21 Aralık’ta ise Makine Mühendisleri Odası’nda Av. Behiç Aşçı,
Hüseyin Karaoğlan ve Halk Cepheli
Nurhan Yılmaz’ın katıldığı bir panel
düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan
program 19-22 Aralık Katliamı’nın
görüntülerinin izlenmesiyle devam
etti. Panelde ilk sözü alan Av. Behiç
Aşçı 19 Aralık sürecinde neler yaşandığı ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek,
Adalet Bakanlığının bu süreci nasıl
ördüğünü anlattı. İkinci olarak söz
alan Hüseyin Karaoğlan, F tiplerine
götürüldükten sonra yapılan işkenceleri anlattı. Nurhan Yılmaz ise 1922 Aralık Katliamı’nın temelde hapishanelere değil halkı teslim almaya
yönelik bir operasyon olduğunu, halkın teslim alınmasına karşı bedenlerle
barikat örüldüğünü anlattı. Panele
20 kişi katıldı.
ÇORUM:
Pir Sultan Abdal Derneği’nde 18
Aralık’ta panel yapıldı. Saygı duruşu
ile başlayan panelde 19 Aralık 2000
öncesi ve sonrası yaşanan süreç anlatıldı. Programın devamında katliamın belgeseli izlendi. Panele 11 kişi
katıldı.
İZMİR:
Dev-Genç’liler 20 Aralık’ta Buca
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Ankara

Burger King çatısından “19-22 Aralık’ta Tutsakları, Soma’da İşçileri
Yakan, Ermenek’te Suda Boğan Devlettir. Hesap Soracağız” ozaliti açtı.
Çevrede bulunan halk alkışlarla yoldan geçen arabalar korna çalarak eyleme destek verdi. 10 dakika sonra
eylem yerine gelen AKP’nin katil
polisi iki Dev-Genç’liyi işkenceyle
ters kelepçe takarak gözaltına aldı.
ERZİNCAN:
Dev-Genç’liler 21 Aralık’ta anma
programı düzenledi. Eğitim-Sen’de
gerçekleştirilen programda hapishaneler katliamını anlatan konuşma yapıldı ve “F Tipi Film” izlendi. Filmin
ardından yapılan dinletide “Diri Diri
Yaktılar, Bize Ölüm Yok, Bir Mevsim,
Güleycan, Bir Görüş Kabininde, Düşenlere” şarkıları söylendi. Etkinliğe
25 kişi katıldı.
TEKİRDAĞ:
Dev-Genç 19 Aralık’ta anma düzenlendi. 19-22 Aralık Katliamı’nı
anlatan konuşmanın ardından “DİRİ
DİRİ YAKTILAR” belgeseli izlendi.
Program okunan şiirlerin ve 19 Aralık
Katliamı üzerine yapılan sohbetin
ardından sona erdi.
KIRKLARELİ:
Trakya Halk Komitesi 21 Aralık’ta
eylem yaptı. Cumhuriyet Caddesi'nde
gerçekleşen eylemde 19 Aralık ve
Maraş katliamları hatırlatıldı. Eylemde yapılan açıklamada 19 Aralık
Katliamı’nın devrimcileri susturarak
halkı teslim almayı amaçladığı vurgulandı. 20 kişinin katıldığı eylem
sloganlarla sona erdi.
BABAESKİ:
22 Aralık’ta Trakya Kültür Merkezi’nde 19-22 Aralık Katliamı ile
ilgili panel yapıldı. Saygı duruşuyla
başlayan paneli 19 Aralık Katliamı

Antalya

sırasında hapishanede olan Kenan
Günyel sundu. 19-22 Aralık Katliamı’nı anlatan bir sinevizyonun izlenmesinden sonra katliam sırasında
Bayrampaşa Hapishanesi’nde tutsak
olan Kenan Günyel 19 Aralık katliamı’nın neden yapıldığını bu katliamın ne amaçladığını anlatarak 19
Aralık Katliamı’yla ilgili bilgiler verdi. 30 kişinin katıldığı panel şiirler
ve Trakya Kültür Merkezi Müzik
Topluluğu tarafından söylenen marşlarla sona erdi.
MERSİN:
21 Aralık’ta Özgürlükler Derneği'nde katliamla ilgili söyleşi gerçekleştirildi. 30 kişinin katıldığı söyleşide 19 Aralık Katliamı ve direniş
anlatıldı. Söyleşinin ardından program
meşaleli yürüyüşle sürdü.
Dernek binası önünden başlayan
yürüyüşe 32 kişi katıldı.
BURSA:
Halk Cepheliler 21 Aralık’ta Baro
Lokali’nde 19-22 Aralık Katliamı
konulu panel düzenledi. Panel 1922 Aralık günlerinde katledilen 28
şehidin özgeçmişlerinin okunmasıyla
başladı. Saygı duruşundan sonra 1922 Aralık Katliamı günlerini anlatan
20 dakikalık sinevizyon izlendi. Panelde katliam süreci ayrıntılarıyla
anlatıldı. Diğer yandan katliama ilişkin bu güne kadar süren davalardan
bahsedildi. Panele 71 kişi katıldı.
Aynı günün gece dayanışma programı yapıldı. Bursa Haklar Derneği
çalışanları yemeğin yenilmesinden
sonra yapılan programın amacını anlattılar. Konuşmanın bitimiyle Bursa
şehitlerimizi anlatan bir sinevizyon
izlendi. Uşak Hapishanesi özgür tutsaklarının 19 Aralık şehitleri için
yazdıkları mektubun okunması büyük
coşku ve alkışla karşılandı. 80 kişinin

Amed

katıldığı program şiirler ve devrimci
marşlarla sona erdi.
KOCAELİ:
Kocaeli Dev-Genç’liler 18 Aralık’ta Gençlik Derneği’nde anma
yaptılar. Devrim şehitleri için yapılan
saygı duruşuyla başlayan anma katliama ilişkin yapılan konuşmaların
ardından hesap sorma kararlılığı dile
getirilerek sona erdi.
URFA:
Urfa Halk Cephesi 16 Aralık’ta
Limon Kitap Kafe'de “F Tipi Film”
gösterimi düzenledi. Filme başlanmadan 19 Aralık 2000 Hapishaneler
katliamının ve 28 devrimci tutsağın
yakılarak katledilmesi anlatıldı. Ardından 7 yıl süren ve 122 devrimcinin
hayatını kaybettiği dünyanın en büyük
direnişlerinden biri olan Ölüm Orucu
direnişinde şehit olanlar nezdinde
tüm devrim şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ailelerin çocuklarıyla katıldığı film
gösterimine toplam 30 kişi katıldı.

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

KÜTAHYA:
Kütahya'da 19 Aralık’ta DevGenç’liler Kütahya Eğitim-Sen şubesinde 19-22 Aralık Hapishaneler
katliamı anması ve “F Tipi Film”
gösterimi yaptılar. 7 yıl boyunca büyük
direnişte şehit düşen kahraman 122
can için 1 dakikalık saygı duruşundan
sonra Kütahya Dev-Genç’in açıklaması okundu ardından F tipi film izlendi. Programa 25 kişi katıldı.
İZMİR:
22 Aralık'ta İzmir Dev-Genç'liler
19-22 Aralık katliamcılarının cezasız
kalmayacağını haykırmak için Konak
Meydanı’nda tahta köprüye “19-22
Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız / Dev-Genç” yazılı pankartı
astılar.
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Kocaeli

Dersim

ESKİŞEHİR:
Eskişehir TAYAD’lı ailelerin düzenlediği 19-22 Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı’nın konu alındığı
‘Yaşayanlar Anlatıyor’ söyleşisi 21
Aralık'ta Gültepe Kültür Dayanışma
Derneği’nde Ankara TAYAD ve Halkın Hukuk Bürosu avukatının katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük Direnişte ölümsüzleşen 122 şehit için
yapılan bir dakikalık saygı duruşunun
ardından, katliam sürecinde hapishanede olanlar katliamı anlattılar.
Dışarıdaki TAYAD’lı aileler ise Abdi
İpekçi direnişini anlattılar. Söyleşiye
katılanların sorularına cevaplar verildi.
Söyleşiye toplamda 26 kişi katıldı.
Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014
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HATAY:
Hatay’da Dev-Genç'liler 19-22
Aralık Direnişini selamladı. Hatay’ın
Sümerler Mahallesi Maksim bölgesine Dev-Genç'liler bomba süslü pankart astı. Dev-Genç'liler 18 Aralık
gecesi “19 Aralık Yüreğimizdeki
Acımız Sorulacak Hesabımızdır!
Dev-Genç” yazılı pankart asıp, önüne
bomba süsü verilmiş paket bıraktılar.
Eylem yerinden güvenli bir şekilde
geri çekildiler. Yaklaşık 1 saat asılı
kalan pankart daha sonra katil polisler
tarafından indirildi.
Halk Cepheliler 22 Aralık’ta Samandağ Abdullah Cömert Parkı’nda
eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada 19-22 Aralık Katliamı’nın
nasıl gerçekleştiği anlatılarak, katillerden hesap sorulacağı ifade edildi.
Eylem atılan sloganlardan sonra sona
erdi.
Halk Cepheliler 22 Aralık’ta Samandağ Abdullah Cömert Parkı’nda
eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada 19-22 Aralık Katliamı’nın nasıl
gerçekleştiği anlatılarak, katillerden
hesap sorulacağı ifade edildi. Eylem
atılan sloganlardan sonra sona erdi.

ANTEP:
Halk Cepheliler ve DevGenç'liler 20 Aralık'ta Hapishaneler Katliamı’yla ilgili anma
yapıldı. Programa başlamadan
önce saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşundan sonra Ümit İlter'in 'Geldik... Geleceğiz' isimli
şiiri okundu. Daha sonra F tipi
tecrit hücrelerinin neden ülkeye
getirildiği, devletin devrimci
tutsaklara yönelik 2000 yılından önceki saldırıları,19-22 Aralık'ta
gerçekleştirilen katliamda devletin
amacının ne olduğu ve katledilen 28
devrimcinin direnişi ve devrimci tutsakların teslim alınamayacağı anlatıldı. Sinevizyon gösterimiyle devam
eden programda şiir dinletisi bağlama
eşliğinde devam etti. Anmaya 18
kişi katıldı.
KAYSERİ:
Eğitim-Sen binasında 19-22 Aralık Katliam anması 20 Aralık'ta yapıldı. İlk önce saygı duruşunun yapıldığı anmada sinevizyon gösterimine geçildi. Konuşmacı olarak katliamı Bursa ve Bartın Hapishanelerinde yaşayan gaziler, yaşadıklarını
ve katliamın politik arka planını anlattı. Akabinde sürecin "hukuki" boyutunu anlatmak bir avukat söz aldı.
Konuşmalar bittikten sonra sohbete
geçildi ve hapishaneler tarihi, katliamlar ve direnişler üzerine tartışıldı.
Anmaya 35 kişi katıldı.
DENİZLİ:
Hapishanelerde 19-22 Aralık'ta
yapılan katliamla ilgili 20 Aralık'ta
anma ve panel yapıldı. Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda yapılan panelde sunum yapılarak katliam ve onurlu direniş anlatıldı. Ardından “Diri Diri Yaktılar”
belgeseli izletildi. Sunum ve belgesel
gösterimi sonrasında Ölüm Orucu

Hatay

Gazisi Enis Aras, yapılan katliamı
ile ilgili konuşma yaptı. Aynı gün
19 Aralık Katliam’la ilgili eylem
merkezde Çınar Donas’ın yanında
yapıldı. 19-22 Aralık'ta yapılan katliam ve direniş halka anlatıldı.
ÇANAKKALE:
Çanakkale Gençlik Derneği’nde
21 Aralık'ta 19-22 Aralık anması yapıldı. İlk olarak saygı duruşu yapıldı.
Sonrasında 19-22 Aralık günü yaşananlar ile ilgili bir yazı okundu, bir
kişi de “Neslime Armağanımdır” şiirini okudu.19 Aralık 2000'de Bayrampaşa'da katliamı yaşayan bir kişi,
o gün yaşadıklarını ve 19-22 Aralık
katliamının ve Ölüm orucu direnişini
politik anlamını anlattı. Özellikle
“Hayata dönüş” operasyonu olarak
adlandırdıkları katliamı önceden hazırlandığına dikkat çekti ve demokratik kitle örgütlerinin TAYAD’lı
ailelere nasıl kapılarını kapattığına
değindi. Anmaya 22 kişi katıldı.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde
Halk Cepheliler 22 Aralık’ta topluluk
odasında 19-22 Aralık anması yapıldı.
Yapılan slayt gösteriminde 19-22
Aralık’ta gerçekleştirilen operasyon
anlatıldı. 28 tutsağın katledilişi 6
kadın tutsağın nasıl diri diri yakıldığı
üzerinde duruldu. 19-22 Aralık operasyonunu anlatan videoların izlendiği, resimlerin gösterildiği, 15 kişinin
katıldığı anma 1 saat sürdü.
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19-22 Aralık Katliamı'nı Unutmayacak,
Katilleri Affetmeyeceğiz!

Şehitlerimize Adalet Sözümüz Var
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı, oligarşinin planladığı gibi
devrimcileri, Cephelileri korkutmamış, yıldırmamış; hesap sorma
isteğini artırmıştır. Sınıf kini artan
Cepheliler, şehitlerine verdikleri
sözleri bir kez daha mezarları başında yineledi.

Sarıgazi

Kuruçeşme

Esenyurt

Kadıköy

İstanbul
İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler 20 Aralık’ta Büyükçekmece
Mezarlığı’nda bulunan Umut Gedik'i mezarı başında andı. Halk
Cepheliler Umut Gedik'in mezarına kırmızı karanfiller bırakarak,
1 dakikalık saygı duruşuyla anma
programına başladılar. Umut Gedik'in hayatı ve mücadelesi anlatıldı. “Bize Ölüm Yok” marşı
okundu. Umut Gedik'in mezarına
kırmızı karanfiller bırakılarak sloganlarla anma sonlandırıldı.
Ankara
21 Aralık’ta Ankara’da 19-22
Aralık Şehitleri için mezar ziyareti
ve Sincan Hapishanesi önünde
yürüyüş yapıldı. Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelen Halk Cepheliler otobüsle Karşıyaka Mezarlığı’na gittiler. Önde tek tiplerin
yürüdüğü arkada “19 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız” yazılı pankartla birlikte ikişerli kortej
halinde yürüyüşe başlandı. Burada
Çankırı Hapishanesi Feda Şehidi
İrfan Ortakçı’nın mezarı başında
başta 19 Aralık şehitleri nezdinde
tüm devrim şehitleri adına saygı
duruşunda bulunuldu ardından
okunan açıklamayla birlikte Bize
Ölüm Yok marşı söylendi. Sloganlarla Ümüş Şahingöz’ün, İsmet
Kavaklıoğlu ve Melek Birsen
Hoşver’in mezarlarına yüründü;
şehitlerin mezar başlarına karanfil
bırakıldı.
Ardından otobüse binilip Sin-
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can Hapishanesi önüne geçildi. 1
No’lu F tipi hapishanenin önünde
yeniden kortej oluşturup yürüyüşe
başlandı. Gür şekilde atılan sloganlara özgür tutsaklar da tecrit
hücrelerinden eşlik etti. Sloganlar
ve marşlarla kadın hapishanesinin
önüne gelindi. Ardından okunan
basın açıklamasında; “19 Aralık’ta,
Maraş’ta, SOMA ve Ermenek’te,
Haziran Ayaklanması’nda katledenin aynı devlet olduğu ve er
ya da geç katliamcı devletten hesap soracağız” dendi. Çekilen halaylarla birlikte son bulan eyleme
35 kişi katıldı.
Kırklareli
21 Aralık’ta Kırklareli’nde
Fevzi Azırcı’nın anması yapıldı.
22 Aralık 1977'de Galatasaray
Mühendislik Yüksek Okulu’nu
basan faşistleri püskürtmek için
kitlenin önünde dövüşürken bıçaklanarak katledilen Fevzi Azırcı,
Trakya Halk Cephesi tarafından
Kırklareli'ndeki mezarı başında
anıldı ve tüm şehitlerimizin hesabının sorulacağı vurgulandı.
Anma bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından Fevzi
Azırcı hakkında bilgi verildi. 20
kişinin katıldığı anma "Bize Ölüm
Yok ve Düşenlere" şarkılarının
söylenmesinin ardından sona erdi.
Anmanın ardından 8 Ekim 1978
günü katledilen Faruk Ersan mezarı başında anıldı.

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Kütahya
Kütahya'da Dev-Genç’liler 22
Aralık’ta Domaniç ilçesine bağlı
Çok köyde bulunan Ölüm Orucu
şehidi Semra Başyiğit'in mezarı
başında anma yaptılar. Büyük
ölüm orucu direnişinde şehit düşen
122 can nezdinde 1 dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehidin mezarı temizlendi,
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kızıl karanfiller bırakıldı. En son
“Bize Ölüm Yok”, “Haklıyız Kazanacağız”, “Kahramanlar Ölmez”
marşları söylendi.

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Tekirdağ
19 Aralık’ta Tekirdağ DevGenç tarafından Cengiz Çalıkoparan mezarı başında anıldı. DevGenç’liler ilk önce mezarı temizlediler ardından bir dakikalık saygı
duruşunda bulundular. Son olarak
Cengiz Çalıkoparan ve tüm 19
Aralık Şehitleri üzerine konuşma
yapılarak anma bitirildi.
Cengiz Çalıkoparan tecrite, F
Tiplerine karşı direnişi kırmak
için gerçekleştirilen 19-22 Aralık
Katliam saldırısında, Bayrampaşa
Hapishanesi'nde katledildi. 19
Aralık operasyonu sırasında, havalandırmada halaya durduklarında hedef gözeterek sıkılan jandarma kurşunlarıyla katledildi. 2.
Ölüm orucu ekibinde olan Cengiz
Çalıkoparan'ın vücuduna üç mermi
isabet etti. Yoldaşları onu ağır yaralı olarak merdiven boşluğuna
çektiler. Cengiz o haline rağmen,
güçlü ve kararlı bir sesle Ümraniye
Katliamı döneminde ağır yaralanıp
ölmemesine atıf yaparak, “Telaş
etmeyin ben ölmem” diyerek çevresine moral veriyordu. Bir süre
sonra şehit düştü.
Hatay
TAYAD’lılar 19 Aralık’ta, Yazgülü Güder Öztürk’ün mezarında
bir anma düzenledi. 19 Aralık
2000’de Bayrampaşa Hapishanesi’nde diri diri yakılan 6 kadından
biri olan Yazgülü nezdinde tüm
devrim şehitleri anıldı. Anmaya
şehitlerden Erdinç Aslan ve Yusuf
Kutlu’nun aileleri de katıldı.
Mersin
Mersin'de mezarı bulunan halk
kahramanlarının mezarları ziyaret
edildi, karanfiller bırakıldı. 1819 Aralık günleri yapılan ziyaretlerde mezarlar temizlendi, karanfillerle süslendi. Karanfiller alınırken şehitlerimiz ve katliamlar
anlatılınca çiçekçi ücret almayarak
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destek oldu, "Her zaman beklerim,
her zaman kapım açık" diyerek
devrimcileri uğurladı. Şehitlerin
mezarı başında devrim sözü verildi, saygı duruşunda bulunuldu.
Antalya
Antalya Halk Cephesi 14 Aralık’ta Ölüm Orucu şehidi Günay
Öğrener’in Burdur’daki mezarı
başında anma yaptı. Anmada “1922 Aralık’ta Diri Diri Yakanlardan
Hesap Soracağız” pankartı ve Günay Öğrener’in resimleri taşındı.
İlk önce 19-22 Aralık şehitleri
nezdinde devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Günay Öğrener’in hayatı anlatıldı. Ardından
vasiyeti okundu. Sonrasında Bize
Ölüm Yok marşı söylendi. Anma
sloganlarla bitirildi.
Dersim
19 Aralık’ta Dersim Halk Cephesi Fidan Kalşen’in mezarı başındaydı. 19 Aralık katliam saldırısının önünde bedenini barikat
yaparak düşmana korku veren
feda şehidi Fidan Kalşen’in Dersim merkezdeki Puluçayır Köyüne
bir gün öncesinden gidip mezarı
temizledikten sonra ailesi ziyaret
edildi. 19 Aralık’ta Fidan’ın mezar
başına karanfil koyuldu, mumlar
yakıldı. TAYAD’lı analar beyaz
tülbentlerinin üzerine kırmızı bantlarını taktılar. “19-22 Aralık Şehitleri Ölümsüzdür Dersim Halk
Cephesi” pankartı açıldı. Sloganlar
atıldıktan sonra, Fidan’ın nezdinde
şehitler için saygı duruşu yapıldı.
Dersim Halk Cephesi’nin açıklamasından sonra, konuşma yapılarak şehitlerin hesabının mahşere
kalmayacağı, hesabının sorulacağı
ve şehitlerin daima başucunda
olup uğruna şehit düştükleri devrimi yapacakları haykırıldı. Son
olarak “Bize Ölüm Yok” marşı
söylendikten sonra topluca Fidan’ın ailesinin evine gidildi. Annesi ve ablaları ile sohbet edildi.
20 Aralık günü yapılacak yürüyüşe
davet edildikten sonra ziyaret son
buldu.

1 Mayıs

İkitelli

Okmeydanı

Sarıgazi
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Bayrampaşa Hapishanesi Katliamının Sorumluları

Hesap Vermekten Kaçamayacaklar

19 Aralık 2000 sabaha karşı
04.30’da, toplam 20 hapishanede kalan binlerce tutsak aynı anda yükselen
dumanlar, patlayan bombalar, makineli
tüfeklerin sesleri ile uyandılar. Devlet
19 Aralık günü hapishanelerde denetim kuracağını, artık kendi kurallarının
dışına çıkılamayacağını ilan ederek
vahşi bir katliam yaptı. Devlet tutsaklara karşı planlanmış, provası yapılmış savaş taktikleri ve savaş silahları ile saldırıya geçti. Özellikle Bayrampaşa Hapishanesi’nde yapılan katliamın delillerini saklamak için gerekeni yaptılar. Önce katliamın niteliğini gösteren delilleri yok etmeye çalıştılar. Operasyonları o kadar vahşiydi
ki, ne yapsalar katliamı gizleyemediler. Katliamın niteliği açığa çıkınca bu
kez katliamın faillerini sakladılar.
Operasyonu doğrudan yürüten birliklerin isim listesini özenle sakladılar.

Katliamı Yapan
Jandarma Özel Asayiş
Birliğinin İsim Listesi
13 Yıl Sonra Geldi
Bayrampaşa Hapishanesi’ne doğrudan müdaheleyi yürüten birlik Ankara
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na
(JÖAK) bağlı birliklerdi. Bu birliğin
isim listesini savcılığa 13 yıl sonra gönderdiler. Savcılığın Jandarma Genel Komutanlığı’na, Bölge Komutanlığı’na, İl
Komutanlığı’na yazdığı yazılara “operasyona katılan birliklerin isim listesi
elimizde bulunmamaktadır” diyerek cevap verdiler. 10 yıl boyunca hiç
delillerin üzerine gitmeyen, delillerin yokedilmeye çalışıldığının açık olmasına
rağmen suç işleyenlerin üzerine gitmeyen soruşturma savcısı hakkında
görevi ihmal suçundan dava açılmasından sonra, “elimizde isim listesi
yok” diyenler Ankara JÖAK'ın listesini savcılığa gönderdiler. Ve 13 yıl sonra asıl sorumlular hakkında ölümlere
sebebiyet vermekten soruşturma yürümeye başladı. Bu soruşturmayla
ilk kez gerçek sorumlulardan bir kısmı
hakkında dava açılma olasılığı doğdu.
Savcı gönderilen isim listesinden

200'den fazla kişinin ifadesini aldı.
Kalan üç kişinin
ifadesi tamamlandıktan sonra operasyona katılan
rütbeliler hakkında davanın açılması gerekmektedir. Bu dava açılırsa asıl sorumlular hakkında açılan ilk dava olacak. Bayrampaşa
Hapishanesi Katliamı hakkında daha
önce bir dava açılmıştı. Bu davada biri
rütbeli diğerleri rütbesiz 39 asker yargılanıyor. Asıl sorumlulardan birçok kişinin ismi de belli olmasına rağmen savcı onlar hakkında dava açmamıştı. Soruşturması devam eden dosyaya gelen
isim listeleri ve alınan ifadeler sonucunda ancak 14 yıl sonra bir davanın
açılması olasılığından bahsediyoruz.
Yani katillerin isimlerini öğrenme ve onlarla yüz yüze gelme olasılığına kavuşacağız sadece. Israrla saklanan isim listesinin açığa çıkması ve bunların ifadesinin alınması önemli elbette.
Hapishaneler katliamı bir devlet
politikası olarak yaşama geçirildi.
AKP’de bu politikanın devamcısı olarak katliamın faillerini saklayarak üzerine düşeni yaptı. Halkın adalet talebi,
hesap sorma kararlığı karşısında şu an
sakladıkları isim listesini açıklamak zorunda kaldılar. Yapılan şikayetler sonucunda soruşturmayı hakkıyla yürütmeyen savcı hakkında dava açıldı. Fakat AKP'nin isim listesini vermesi,
katliamı yapanlardan hesap soracağı anlamı taşımıyor. Katilleri korumak için
yine elinden geleni yapacaktır, yargılamayı sürüncemede bırakarak zamanaşımı ile katilleri aklamaya çalışacaktır.
Tıpkı Ümraniye Hapishanesi’nde yaptıkları gibi. Ümraniye Hapishanesi
hakkındaki yargılama Anadolu 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yürütülmektedir.
Burada birkaç astsubay dışında 200’den
fazla jandarma eri yargılanıyor. Ama
yargılama usulen yürüyor, mahkeme hiç

delil araştırmasına girmiyor, sanıkları
yüz yüze dinlemiyor, avukatların hiç bir
talebini kabul etmiyor. Davanın zamanaşımı ile düşmesini bekliyor. Dosya
içersinde bulunan operasyon görüntülerindeki komutanlar ve operasyonu yapanların kimlikleri tespit edilmesi gerekirken hiç bir işlem yapılmamaktadır.
Yine 19 Aralık Katliam davaları bir kısmı AKP iktidarında zamanaşımı ile düştü. Hatta Çankırı, Uşak, Malatya dosyalarında katliamı yapanlara değil, katliamı yaşayanlara ceza verildi.
Katliamı aklama, tutsaklara ceza vererek suçu gizlemeye çalışma çabalarına rağmen katliamın en ağır yaşandığı
Bayrampaşa Hapishanesi hakkındaki
gerçekler açığa çıkmaya devam ediyor.
Devlet şiddetin en ağırını bu hapishaneye yığdı. Bu nedenle operasyonun tamamı kamera görüntüsüne alınmasına
rağmen görüntüleri göndermiyor. İsim
listesi nasıl göndermek zorunda kaldılarsa bu görüntüleri de göndermek zorunda kalacaklardır.
Sonuç olarak, aradan on yıllar
geçmesine rağmen, 19-22 Aralık Katliamı’nın hesabını sorma kararlığı
ile gerçeklerin açığa çıkması sağlandı.
Katillerin bir kısmının isim listesi ortaya çıktı, şimdi onların cezalandırılmasını sağlamak da devrimcilerin mücadelesine bağlıdır.
Devletin kendi politikasını sürdürme kararlılığı, devrimcilerin hesap
sorma kararlılığı karşısında geri adım
atmıştır.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

23

tek insanların düzenden kalma alışkanlıkları üzerinden yeşertmeye çalışır. “Benim düşüncem”, “benim
önerim”, “yalnız
çalışınca daha verimli oluyorum”,
“ne yapayım, ben böyleyim” vb. söylemlerle pratikte hep kendini dayatan ve
ben olarak mücadelenin içinde kalmayı kabullendirmek isteyen bu yoz kültürün hayat bulmasını ister! Bu kültür
ile burjuvazi, mücadele içinde “BİZ”i
yok ederek, örgüt içinde örgütsüzlüğü
savunan bireyleri yaratmayı hedefler. Ki,
solda bunun çokça örneği vardır.

Ders: BEN DEĞİL,
BİZ

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Hepimiz devrimci mücadeleye az
veya çok düzenin tortularını üzerimizde taşıyarak adım atıyoruz. Mücadelenin içerisinde bilinçlendikçe,
devrimcileştikçe ve kendimizle, eksik-zaaflı yanlarımızla mücadele ettikçe, bize ait olmayan tortulardan birer birer kurtuluyoruz.
Kendimizle bu savaşta, “ben” değil “BİZ” olmayı başarmak, pratiğimizde bunu göstermek, her koşulda kolektivizmi büyütmek
önemlidir. Düzenin tüm bencil,
bireyci, kendini düşünen olumsuz özelliklerinden ancak bu şekilde kurtulup mücadele edebiliriz. Ve ancak bu şekilde
devrimciliğimizi büyütüp, düzene tüm kapıları kapatabiliriz.

–Ben Olmak

“Ben” Değil
“Biz” Olmayı
Başarmalıyız

Burjuvazinin
Kültürüdür!

–Örgütlülük İçinde

“Ben” ile başlayan her şey, her
cümle sosyalist kültüre ait olmayan,
burjuvazinin kültürünün dile ve giderek pratiğe yansımasıdır.
Eşitsizliğin, adaletsizliğin, gelecek
kaygısının olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Bireyciliğin, yaşamın her alanında
anında tek tek insanların beyinlerini teslim alıp hayat bulması için, burjuvazi
tüm olanaklarını seferber etmektedir.
Burjuvazi basın-yayını bu anlamıyla verimli kullanır. TV artık halkın her kesiminin evinde vardır. İnternet gittikçe yaygınlaşmakta, özellikle gençliği çepeçevre sarmaktadır.
Burjuva TV, gazete, kitabı, interneti
ile durmaksızın halka bireyciliği,
bencilliği aşılamaktadır.
Elbette bu saldırıdan biz de muaf
değiliz. Çünkü biz de bu düzende yaşamaktayız.
Burjuvazi, devrimci mücadelede
“Biz” olmak yerine “Ben” olmayı tek
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alanlarına müdahale olarak düşünür,
kendi inisiyatiflerinin kırılması olarak
gördüklerinden, statülerini her fırsatta örgütlü mücadeleye dayatırlar. Bu kişiler statükocu ve benmerkezcilerdir.
Dünyayı kendi etraflarında dönüyor sanırlar. Mütevazı değillerdir.
Örgüt içinde birey olmak, kendi
başına iş görmek, tek başına iş yapmak ideolojik bir tercihtir. Devrimciliğin doğasında olan örgütlü çalışma tarzının karşısına, bireyci çalışma
tarzı tercih edilmesidir. Bireycilik
ise burjuvazinin kültürüdür.
Burjuvazinin kültürü ile yaşamını şekillendiren, yön veren statüler
oluşturan bir devrimci, kimseye bir
şey öğretemez, öğretme çabasında da
olmaz. Kitlelere taşıyacağı tek bir kültür vardır; o da burjuvazinin
kültürüdür. Ki, orada da ne örgütlenme çıkar, ne de mücadelenin büyütülmesi.

Birey Olmak,
Bireyciliği Savunmaktır!
Örgütlü mücadele içinde birey
olarak davranan kişinin; yaptığı tüm
işlerde, çalışmalarda, tüm alışkanlıklarında sadece ve sadece kendisine ait doğruları yaşaması söz konusudur.
Bu kişiler, örgütlü yaşama mücadeleye kendini dayatıp beyninde yüreğinde örgütsüzlüğü yaşarlar.
Bir devrimci örgütlü mücadelenin
neresinde olursa olsun, yaşamı ve pratiğinde bireyciliğin tortularının yerine “BİZ” olabilmeyi koymadıkça,
bu tortularla barışık yaşadığı her an
çürüme, gerileme; giderek devrimciliğin bitmesi söz konusu olacaktır.
Örgüt içinde birey olanlar, çalışma
tarzlarını ve yaşamlarını bir statü haline getirirler. Statüleri onlar için değerlidir. Yapılan her müdahaleyi veya
kolektif işleyişi bireysel özgürlük

–BİZ Olmak
Sosyalizmin
Kültürüdür!

Farklı alanlarda, illerde, ülkelerde BİZ olmak örgütlü olmaktır; örgütlü düşünüp, örgütlü yaşamaktır! Aynı şeylere sevinmek, öfkelenmek, kinlenmektir. Örgütsel disiplini, işleyişi, kültürü hayata geçirmektir.
Her şeyden önce bu ideolojik birlik, ruhsal şekilleniştir. Bizler Marksist-Leninist’iz! Bize yön veren ideolojimiz budur! M-L olabilmek, hayatın her alanında “Birimiz hepimiz,
hepimiz birimiz için!” kararlılığıyla hareket etmektir. Bedreddin’in deyişiyle, “Yarin yanağından gayrı, her
şeyde, hep beraber” olabilmektir!
İşte bunun içindir ki; sosyalist
kültürde bireycilik, bencillik, bir tek
kendisini düşünme, kendi doğrularıyla
hareket etme yoktur! Bütün bir ülkenin, bütün dünyanın kurtuluşu için
mücadele edenler “Ben” değil “BİZ”
olanlar olmalıdır.
BİZ olmak; kolektivizmi mücadelenin her alanında içselleştirmek,
her koşulda hayata geçirmektir.
BİZ olmak; BEN olan tüm bireyci-bencil yanlarımızı, statülerimizi
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yıkıp denetime, eleştiri-özeleştiriye, disipline açık olmak; örgütlü yaşamı-kuralları benimseyip, içselleştirip yapmaktır.
BİZ olmak; mütevazı, alçak
gönüllü, verdiği sözü tutan olmaktır.
BİZ olmak; halkın ileri kültür,
gelenek ve değerlerine sahip çıkmak, onları yaşatmaktır.
BİZ olmak; sosyalizmi bugünden kendi yaşamımızla, pratikte
yaptıklarımızla, politikalarımızla halka taşımaktır.
BİZ olmak; burjuvazinin “Her
koyun kendi bacağından asılır”, “Babana bile güvenmeyeceksin” kültürü
karşısında kolektivizmi, yaptığımız
tüm işlerde kitlelere taşıyarak sosyalist kültürü yaygınlaştırmaktır.

–Kolektivizm,
Bencilliğin-Bireyciliğin
Panzehiridir!
Biz olmak için önce kendimize bakacağız. Nasıl düşünüp nasıl yaşıyoruz, hedeflerimiz, amaçlarımız neler,
öfkelendiğimiz, sevindiğimiz, kinlendiğimiz şeyler neler?
Tüm bunlarda örgütlülüğün büyütülmesi, halkın ve vatanımızın kurtuluşu yoksa, beynimizde düzeni yaşıyoruz demektir.
Birbirinden bağımsız, başıbozuk,
denetimsiz, örgütlü bir yapının işlemediği bir örgütte, örgütlü yaşam yoktur. Burjuvazinin kültürü olan bireycilik, BEN vardır orada. BİZ yoktur.
Örgütlü düşünüp örgütlü yaşayarak, kolektivizm mümkün olur ancak.
Kolektivizm, ortaklaşmaktır. Birlikte hareket etmek, birlikte yapmak,
birlikte üretmektir.
Kolektivizm, zorluklar karşısında çözüm yolumuzdur. Tek başımıza
bir hiçiz! Zorlukların altından ancak
ve ancak kolektivizmi orada yaşatarak başarılı olabiliriz.
Kolektivizm, bugünden yarına
kuracağımız sosyalist toplumu yaşamaktır.
Kolektivizm, bencilliğe, bireyciliğe vurulmuş bir darbe, tüm bunların panzehiridir.
Kolektivizm, BİZ demektir. Ko-

Örgüt içinde birey olmak,
kendi başına iş görmek, tek
başına iş yapmak ideolojik
bir tercihtir. Devrimciliğin
doğasında olan örgütlü
çalışma tarzının karşısına,
bireyci çalışma tarzı tercih
edilmesidir. Bireycilik ise
burjuvazinin kültürüdür.

lektivizm, tek tek su damlalarını bir araya getiren, onları birleştiren bir bütünlük sağlayarak önüne çıkan tüm engelleri aşan bir ruh ve coşku halidir.
“İnsanların tecrübe ve birikiminden yoksun olmaları, yeterli siyasi eğitimden geçmemiş olmaları vb. konulardaki yetersizlikleri, ancak kolektif örgütlenme içinde aşılabilir.
Kolektif örgütlenmeye gidilmediği
sürece, insanları daha yakından tanımak, yetenek ve kapasitelerini gözleyebilmek, eksiklerini tespit ederek
gidermek mümkün değildir” (Yolun
Neresindeyiz)
Kolektivizm, bizi bir adım öne taşıyan, yeni insanları tanımada, onların kendilerine olan güvenlerinin,
kapasitelerinin açığa çıkarılmasında
bir nedendir.
Yaptığımız her işte hareketin bir
parçası olduğumuzu görmemizi, hissetmemizi sağlar kolektivizm.
Bunların hepsini yapmamız, kolektivizmi yaşamımızda hayata geçirmemiz için önümüzde hiçbir engel
yoktur. Üretimlerimizi kolektif bir şekilde planlayıp her aşamasında bunu
hayata geçirdiğimizde, içeriği zenginleşecek, daha farklı ürünler elde
edebileceğiz.
“Birlikten kuvvet doğar” der halkımız! Birlikte yaptığımız her işte birbirimizin bilgisinden, deneyimlerinden faydalanırken, bilmediklerimizi
de hızlıca öğreneceğiz.
Birlikte hareket ettiğimizde; örgütsel bütünlüğü, ruhu, coşkuyu, heyecanı, öfkeyi, kini, sevinci, sevgiyi,
bağlılığı yaşar, bizi biz yapan her şeye
sahip oluruz. Birlikten doğan gücümüzle karşımıza çıkan tüm engelleri
aşarız. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” kararlılığıyla hareket etmiş
oluruz. Birlikte tek vücut halinde ha-

reket ettiğimiz için Güler Zere’yi zulmün elinden çekip aldık. Daha onlarca, yüzlerce zaferler kazandık.
Kolektivizm BİZ olmaktır.
Kolektivizm, yüzlerce, binlerce
Parti-Cepheli yüreği; yüzlerce, binlerce Parti-Cepheli beyni birleştirmektir. Binlerce beynin aynı hedef
için çalıştığını, binlerce yüreğin
aynı hedefe ulaşmak için attığı büyük bir güçtür BİZ olmak.

–Milyonları Örgütlemek
İçin BEN Değil,
BİZ Olacağız
Milyonları örgütleyerek, milyonları
savaştırarak devrim yapacağız. “BEN”
yanlarımızla bırakalım milyonları örgütlemeyi, yanı başımızda yoldaşlarımıza dahi bir faydamız olmaz. Sadece kendisini düşünen, kendisini dayatan, geri yanlarını meşrulaştıran vb.
bencil-bireyci bireyler, örgütlenmenin
önündeki ilk ve en büyük engeldir.
Bu engeli BİZ olabildikçe yıkıp
geçeceğiz. Attığımız her adım, kurtulduğumuz her tortu, bizi biraz daha
güçlendirip devrim yürüyüşümüzü
hızlandıracak.
Her şey dönüp dolaşıp BİZ’de düğümleniyor. Tekrar tekrar dönüp kendimize bakacağız. Bildiğimizle asla
yetinmeyeceğiz. Eğitimin sürekliliğine inanarak yaptığımız her işte,
her şeyden öğrenen bir öğrenci oldukça, BİZ olacağız.
Devrimcilik bir yanıyla sürekli bir
öğrencilik, öğretmenliktir. Milyonlardan öğrenirken, milyonlara sosyalist yaşamı, sosyalizmi bugünden
yaşamımızla öğreteceğiz.
Evet, mücadeleyi ancak ve ancak
BİZ olabilenler sürdürür.
Biz olabilenler halkı komitelerde,
meclislerde örgütleyebilirler.
Biz olabilenler; halkın geri yanlarını değiştirip düzenden kurtuluşlarını sağlayabilirler.
Biz olabilenler; milyonları örgütleyip, Bağımsız, Demokratik ve Sosyalist Türkiye yolunda emin adımlarla
yürüyebilirler.
Bu yolda BİZ olarak, kalarak yürüyüp, Devrimci Halk İktidarını kuracağız!
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53 yıldır, ABD Emperyalizminin Komplo, Ambargo ve Suikastlerine Rağmen
Küba'da Sosyalizm Yenilmediyse Emperyalist Politikalara Direndikleri İçindir

Sorunlarının Çözümü ABD ile
İşbirliğinde Değildir
SOSYALİZMİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ YİNE SOSYALİZMDEDİR!
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17 Aralık 2014 günü ABD Başkanı Obama ve Küba Devlet Başkanı
Raul Castro eş zamanlı olarak kameraların karşısına geçerek iki ülke
arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemek ve normalleştirmek için diplomatik görüşmelere başlayacaklarını
duyurdular.
Açıklama, beş yıldır Küba'da tutuklu olan, CIA'nın paravan kuruluşu,
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı
ajanı Alan Gross'un, Küba tarafından
serbest bırakılmasının ardından geldi.
ABD’de Küba ile varılan anlaşma
çerçevesinde Miami'de tutuklu bulunan "Küba Beşlisi"nin kalan son
üç üyesini serbest bıraktı. Böylece
bir süredir, gözlerden uzak Kanada
ve Vatikan'da, içinde Papa Françesko'nun da olduğu arabulucularla
süren ABD ile Küba ilişkilerini geliştirme girişimleri, karşılıklı tutsak
takasıyla sonuç vermiş oldu. Obama,
bunun için Küba'yla yakınlaşmada
rol oynayan Papa Françesko'ya özel
olarak teşekkür etti.
Bu diplomatik ve ekonomik ilişkilerde engellerin kaldırılması yönündeki anlaşmayla, ABD emperyalizminin yarım yüz yıldır tehdit,
komplo, ambargo, terörist suçlamaları
ve suikast girişimleriyle diz çöktüremediği Küba, Amerikan'ın Yeni
Dünya Düzeni politikalarına bizzat
kendisi kucak açmış oldu. Emperyalizmle ekonomik ilişkiye girmek,
kapitalist restorasyonlara kapı aralamak demektir. Bu sosyalizme ihanettir. Küba’nın bu yolu seçmesine
ve halkların düşmanı ABD’yle yakınlaşmasına gerekçe olarak, içinde
bulundukları ekonomik kriz ve zorluklar, emperyalist abluka ve izolasyon gösterilemez. Çünkü bu sorun-

lara çare emperyalizmle
ekonomik, siyasi ilişkiler
geliştirmek değildir. Sosyalizmin sorunlarının çözümü yine sosyalizmdedir.
Kapitalizme yönelen eski
sosyalist ülkeler ve halk
demokrasilerinin bugün
geldikleri nokta, yaşanan
ekonomik, siyasi ve kültürel kriz, yoksulluk, yozlaşma Küba'nın önünde
duran ibretlik örneklerdir.

ABD, Ambargoyu
Kaldırsa da
Başka Politikalarla
Saldırmaya
Devam Edecektir
Küba-ABD arasında diplomatik
ilişkilerin geliştirilmesi konusuyla ilgili
açıklama yapan Beyaz Saray sözcüleri,
ABD Başkanı Barack Obama'nın Küba
Devlet Başkanı Raul Castro ile iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi üzerine 45 dakika süren telefon görüşmesi
yaptığını ve bu görüşmenin 1961’den
bu yana iki ülke liderleri arasında yapılan en kapsamlı görüşme olduğunu
ve ilişkilerin düzeltilmesi kararının
Obama ve Castro tarafından birlikte
alındığını açıkladılar. Küba'yı izole
etmenin işe yaramadığını ifade eden
sözcüler, ABD'li yetkililerin Ocak
ayında Havana'ya gideceklerini ve
Havana'da büyükelçilik açmak istediklerini, Küba Devlet Başkanı Raul
Castro'nun da, Nisan ayında Panama'da
Amerikalılar Zirvesi’nin de katılacağını,
yumuşayan ilişkiler neticesinde ABD
bankalarının Küba bankaları ile çalışabileceğini ve ticari kısıtlamaların da
ciddi şekilde gevşeyeceğini söylediler.

Küba’ya yönelik politikalarında 50
yıldan uzun zamandır, bu kadar önemli
bir değişime gitmediklerini belirten
ABD Başkanı Barack Obama'nın yaptığı açıklama, bir kez daha Amerika
için her şeyin başında kendi çıkarları
geldiğini gösteriyordu. Obama'nın "50
yıldan fazla süredir yaptığımız şeyleri
yapmaya devam edip, farklı sonuçlar
alabileceğimize inanmıyorum. Küba'yı
yıkıma sürüklemek, Amerikan çıkarlarına da Küba halkına da hizmet etmiyor. 50 yıldır işe yaramadı ama yaradığını bile farz etsek, deneyimlerimizden biliyoruz ki, ülkeler, insanları
kaosa sürüklenmediği durumlarda daha
iyi ve kalıcı değişimlere yöneliyor.
Siyasi, sosyal ve ekonomik alanda gereksiz kısıtlamaları kaldırarak, Küba'ya
11 milyon nüfusu için potansiyelini
kullanma fırsatı sunuyoruz. Bu nedenle,
yardım etmek istediğimiz Küba halkına,
ABD'nin yaptırımlarıyla daha fazla
yük getirmemeliyiz." sözleri iki ülke
arasındaki ilişkileri "iyileştirme"nin,
"yakınlaşma"nın ne anlama geldiğini
açıkça ortaya koyuyor. Obama, KübaABD ilişkilerinin gelişmesinin altında
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iyi niyet arayanlara açıkça "çıkarlarımız
ambargoyu kaldırmayı gerektirdi,
kaldıracağız, yakınlaşmayı, gerektirdi,
yakınlaşacağız" diyor. Ambargo ve
bugüne kadar uyguladıkları politikalarla
sonuç almadığını söyleyen ABD emperyalizmi, başka politikalarla saldırmaya devam edecektir. Obama daha
şimdiden hemen arka bahçesinde, sadece 145 kilometre uzakta olan Küba'nın 11 milyon nüfusluk potansiyelinin cazibesini anlatan, ambargo kalktıktan sonra Küba’ya seyahatin ve bu
ülkede iş yapmanın Amerikalılar için
daha kolay olacağının müjdesini vermeye başladı. Küba'da elçilik açmayı
planladıklarını, Küba'nın 'terörizmi
destekleyen ülkeler" listesinden çıkartılmasının yeniden düşünülmesi için
Dışişleri Bakanı John Kerry'e talimat
verdiğini söyleyen Obama'nın cilalı,
parlak sözlerin altında, düşmanlık dolu
gerçek duyguları sırıtıyor. Kolay değişmeyeceklerine inanmasına rağmen
Küba halkına Amerika'nın dostluk
elini uzattığını, aksi halde Küba'nın
yıkıma sürükleneceğini söyleyerek
Küba halkını ve devrimi aşağılıyor.

Küba, Emperyalizmle
Uzlaşarak Sosyalizmi
Savunamaz
ABD ile Uzlaşmak
Demek Sosyalizmden
Taviz Demektir
50 yılın ardından Amerika ve
Küba arasında diplomatik ilişkileri
yeniden kurmak için resmi adımlar
atılırken, Küba Devlet Başkanı Raul
Castro yaptığı açıklamada; ABD’nin
ülkesine karşı 50 yılı aşkın süredir
uyguladığı ticari ve ekonomik ambargonun kendilerine büyük zarar
verdiğini ve sona ermesi gerektiğini
söyledi. ABD ile ilişkileri normalleştirme sürecinde ülkesinin sosyalist
prensiplerinden vazgeçmeyeceğini
vurgulayan Castro, Parlamentoda
yaptığı konuşmada, "Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi sistemini
değiştirmesi talebinde bulunmadığımız gibi, kendi sistemimiz için de
saygı bekliyoruz" diyerek, zafere
ulaştığı günden itibaren Küba devrimini yıkmak için akla gelmedik yön-

ne değişmiştir? Emperyalizmin karakterinde değişen bir şey yoktur. Değişmeye doğru yönelen Küba'dır. Öyle
ki; ABD ile ilişkilerin kurulması görüşmelerine katkılarından dolayı Papa
Francis, Vatikan ve Kanada’ya teşekkür eden Castro, Küba halkının baş
düşmanı için “ABD Başkanı Obama’nın kararı halkımızın saygısını
hak ediyor” diyerek övgüler düzen
noktaya gelmiştir. Bu söylemler ve
katil emperyalistlere methiye, dünya
halklarının gönlünde taht kuran, "emperyalizme teslim olmaktansa adayı
batırırız!" diyen Küba'ya yakışmaz.
temler uygulayan ABD'ye sosyalizme
saygı çağrısı yaptı. Medeniyetten
katletmeyi, işgal etmeyi, talan etmeyi
anlayan, CIA ile Fidel Castro’ya
karşı yüzlerce kez suikast planlayan
Amerika'yla "aramızda temel farklılıklar olsa da ‘medeni bir şekilde’
yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi. ABD
emperyalizmi bugüne kadar sosyalizm
düşmanlığından bir an bile vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir. Saygı
beklemek değil tam tersine saygısızlığının hesabı sorulmalıdır.
ABD emperyalizmi ile girilen bu
ilişkilerin bütün dünyada yaratacağı
kaygıyı ve üzüntüyü de gören Castro;"Amerika Birleşik Devletleri ile
ilişkilerin normalleşmesi adına Küba'nın, bir asırdan uzun süredir mücadele ettiği fikirlerden vazgeçeceğini
kimse düşünmemeli" açıklaması yaptı.
Fakat o kadar basit değil. Emperyalizmin iğnenin deliğinden girip büyük
delikler açtığı deneyle sabittir. Bu nedenle Küba, Emperyalizmle uzlaşarak
sosyalizmi savunamaz. ABD ile uzlaşmak demek sosyalizmden taviz demektir. ABD’nin “başka” saldırı politikalarına kapı açmak demektir. Castro'nun, sosyalizme saygı beklediği
ABD'nin daha yakın zaman önce,
CIA paravan kuruluşu olan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla, 2009 yılında, Küba’da Twitter’a benzeyen bir sosyal paylaşım
sitesi kurduğu ve internet destekli bir
planla ülkede ayaklanma başlatmaya
çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bir yıl içinde,
ABD emperyalizmiyle karşılıklı "medeni bir şekilde" yaşayacak kadar

Emperyalizmle Uzlaşmak
"Zafer Kazanmak"
Değildir
Bütün dünya medyası, ABD ile
Küba arasındaki bu yakınlaşmayı,
sevinç çığlıklarıyla karşıladı. "Sosyalizmin Son Kalesinin Çırpınışları", "ABD-Küba Arasında Buzlar
Eriyor", "54 Yıldır Küs Olan ABD
ve Küba Arasında Barış Rüzgarları
Esiyor" diye verdiler. Küba cephesinde de 'Küba Halkının Tarihi
Zaferi', "ABD'nin geri adımı" ve
“Savaşı kazandık” şeklinde ifade
edildi.
Obama'nın Küba ile diplomatik
ilişkilerin gelişeceğini, ambargoyu
kaldırılacağını açıklaması; emperyalizmle ve oligarşilerle uzlaşıp barış
masasına oturan, silahlı mücadeleyi
terk edip parlamenter yolu tercih
eden Latin Amerika ülkelerinin liderleri tarafından sevinçle karşılandı.
Onlar da Obama'ya övgüler düzmeye
başladılar. Kendilerini devrim cephesinde görenlerle karşı devrimciler
birlikte sevindiler. Venezuela Devlet
Başkanı Nicolas Maduro, "Bu, Küba
halkı için tarihi bir zaferdir" açıklaması yaptı. Maduro ayrıca Obama'nın bu kararını 'cesaret isteyen
bir jest' olarak nitelendirdi.
Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz da iki ülkenin diplomatik çabalarını 'Amerika'daki Soğuk Savaş'ın
bitişinin başlangıcı' olarak değerlendirdi. Brezilya Devlet Başkanı
Dilma Rouseff ise "Bu olay bize
medeniyetimizdeki değişikliği gösteriyor. Uzun yıllar önce bozulmuş
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ilişkilerin tekrar düzelebileceğini
görüyoruz" diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Ban Ki-moon, “İki ülke arasındaki
gelişmeleri yürekten onaylıyorum.
Haberler çok olumlu. Küba ve
ABD’nin ilişkilerini normalleştirmesinin zamanı geldi” dedi. Vatikanlı
diplomatların iki ülkenin görüşmesine
yardımcı olduğunu belirten Papa
Francis de, iki ülke arasındaki gelişmeleri kutladı.

Amerika, Sosyalizm
Düşmanlığından
Hiçbir Zaman
Vazgeçmedi, Vazgeçmez!
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Bugünkü noktaya birden bire gelinmedi elbette. Son yıllarda hem
Amerika hem Küba tarafından ilişkilerin yeniden düzenlenmesi girişimleri bilinmekteydi. Obama sadece
sürecin önünü açan, başlatan olmuştur.
Diktatör Batista’nın devrilmesinden
iki yıl sonra, ABD Ocak 1961’de
Küba ile diplomatik ilişkilerini kesti.
ABD şirketlerini kamulaştırmasına
karşı başkan Eisenhower Küba’ya
ekonomik ambargo uygulamaya başladı.
Küba devrimden bu yana emperyalizmin ambargosu altında yaşamaktadır. Amerika, 1961’den 2014’e,
53 yıl, halkın en temel tüketim ihtiyaçlarına ambargo uyguladı. Küba’yı
“teröre destek olan devlet” olarak
gördü, terörist ilan etti. İdeolojik ve
fiili saldırılarını kesintisiz sürdürdü.
Bu tavır, Kuzey Kore, Vietnam ve
tüm sosyalist ülkeler ve Irak, Libya

gibi emperyalizme boyun eğmeyen,
direnmeye çalışan tüm ülkeler için
de geçerlidir. Küba halkı tüm baskılara, yoksulluğa, zorluklara rağmen
sosyalizmi sahiplendi. Bu sosyalizmin
zaferidir. Sosyalizm Küba'da yenilmediyse emperyalist politikalara direndikleri içindir.
Bugün Obama diplomatik ilişki
geliştirmek ve ambargoyu kaldırmak
istiyorsa altında mutlaka büyük çıkarlar ve hesaplar yatıyordur. Aksi
mümkün değildir. Aksi emperyalizmin doğasına aykırıdır. Amerika hiçbir zaman sosyalizme düşmanlıktan
vazgeçmemiştir. Bugünkü yakınlaşmanın nedenleri bir yanıyla Küba'nın
ekonomisinde kapitalizme ilişkilerin
önünü açan "reform" paketlerine yönelmesidir. Latin Amerika ülkelerinde
silahlı mücadele sürdüren örgütleri
barış masasına oturtmasıdır. Diğer
yanıyla uzun yıllardır, işgallere, katliamlara rağmen emperyalizmle
cepheden çatışmaktan kaçınması,
ulusal ve sınıfsal mücadelelere mesafeli duruşundandır. Dünya kan
gölüne çevrilirken Küba ciddi bir
tavır almamıştır.
Yakınlaşmanın nedeni, ABD emperyalizminin, Venezüella, Bolivya,
Ekvador, Nikaragua ve Arjantin gibi
halktan yana politikalar uygulayan
Latin Amerika ülkeleri üzerine Yeni
Dünya Düzeni planlarıdır. ABD'ye
karşı gelişen tepkiyi azaltma ve onlarla da ilişkilerin gelişmesinin önünü
açma düşüncesidir. Amerika da iyi
bilir ki; Küba'nın Latin Amerika
halklarının gönlünde önemli bir yeri

vardır. Amerika'nın Küba’yla yakınlaşmasında Kolombiya'da önemli silahlı gerilla gücüne sahip FARC'ı
Faşist Kolombiya oligarşisi ile “barış” masasına oturtmadaki başarısının da payı büyüktür.
Küba Devrimi 56'ıncı yılında dünya halkları nezdinde saygınlığını yitirmemişse, Küba halkının ve önderlerinin gericilik rüzgârlarına karşı
taviz vermeden yürümesi, emperyalistlere karşı mücadeleyi hiç bırakmamasındandır. Bugün de Küba'dan
beklenen budur. Küba'nın, sadece
kendi halkına değil dünya halklarına da devrimi koruma borcu
vardır.
Küba'nın önünde, sonuçlarından
ders çıkarabileceği, emperyalizmin
dümen suyuna girenlerin, kapitalist
restorasyonlarla geri dönüş yaşayanların hazin sonuçları vardır. Eksiklerine ve eleştirilerimize rağmen Küba'nın, Fidel Castro'nun "Emperyalizme teslim olmaktansa adayı
batırırız!" kararlılığından ayrılmayacağını umut ediyoruz.
Küba'nın emperyalizm karşısındaki direnişi, dünya çapında ideolojik
bir öneme de sahiptir. Küba'nın,
dünya halkları ve devrimci hareketi
açısından bugünkü önemi, 1959'daki
devriminden çok daha büyüktür. Küba'nın direnişinin önemi; "sosyalizm
öldü" çığlıklarına karşı bir cevaptır.
Küba bu sorumlulukla hareket etmeli, yüzünü emperyalizme değil
dünya halklarına dönmelidir. Sosyalizmin sorunlarına çözümü: emperyalizmde değil sosyalizmde aramalıdır.

Çetelerin Saldırısına Halkın
Dayanışmasıyla Cevap Vereceğiz!
19 Aralık’ı 20 Aralık’a bağlayan gece, İstanbul Gülsuyu'nda, Hasan Ferit’in katili çeteler, Engin Çeber Halk
Kütüphanesi’ne saldırarak, yaktılar. Halk Cephesi bir
açıklama yaparak; “Bu saldırıyı örgütleyenler, AKP’nin
katil polisleriyle aynı masada oturup devrimcilere karşı
saldırı düzenleyen Hasan Ferit Gedik’in katilleridir. Hesap
soracağız! Tüm halkımızı, dostlarımızı hesap sormaya
kütüphanemizi hep birlikte toparlamaya bekliyoruz” çağrısında bulundu.
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Doktor Che, Halkın Sağlıkçılarını Çağırıyor!

“Anlatmanın En İyi Yolu Yapmaktır”
Halkın Sağlıkçılar Meclisi’nde
Birleşelim!

Belki isteyerek seçtik, belki de hasbelkader sağlık emekçisi olduk. Doktoruz, hemşireyiz, diş hekimiyiz, psikiyatristiz, sağlık memuru, laboratuar,
anestezi ya da radyoloji teknisyeniyiz…
Her ne olursak olalım insanın beden ve
ruh bütünlüğünü, gelişimini; yani sağlığını ilgilendiren bir mesleği yapıyoruz.
Sağlıklı yaşam hakkı, insanın en
temel haklarından biridir. Ancak bu
hak, her geçen gün yeni saldırı yasaları
ve uygulamalarıyla gasp ediliyor. Biz
sağlık emekçileri, bir taraftan mesleğimizin onuru, etiği için, bir taraftan
sosyal ve ekonomik haklarımız için
bir araya gelip mücadele ederken; öte
yandan da parçası olduğumuz halkımız
yararına, mesleki bilgi, birikim ve deneylerimizi sunmak durumundayız.
Mesleğe onur kazandıran mesleki
bilgi ve birikimin halkın yararına kullanılmasıdır. Halkın yararını gözetmek,
yoğun bir halk ve vatan sevgisiyle
olanaklıdır. Bu sevgi halkın sorunlarıyla, yoksunluklarıyla, yoksulluklarıyla, acılarıyla daha derin ve gerçek
bağlar kurarak somutlanabilir.
Elbette, hepimiz halk çocuklarıyız,
halkın bir parçasıyız. Ancak, emperyalist kapitalist ideolojik hegemonya
bizi bize yabancılaştırıyor. Öyle ki,
ne hastayı insan olarak görebiliyoruz
ne de yaptığımız işin güzelliğini, yararını, onurunu, etiğini düşünebiliyoruz… Kazanacağımız para, muayene
ettiğimiz hasta sayısıyla belirlenen
performans ölçütleri, ekonomik/sosyal
refahımız, belki mesleğin başında varolan istek, heyecan ve ideallerimizi
de öldürmeye başlamış… Bu bizim
kötülüğümüzden, mayamızın bozuk
oluşundan değil. Kapitalizmin her şeyi
fiyat ve kar üzerine kuran anlayışından
kaynaklanmaktadır. Biz, kişi olarak
bu ideallere sahip olsak da dayatılan
sağlık politikaları karşısında güçsüz
düşüyor, direnemiyoruz… Bu yüzden
birbirimize, halkımıza ve ideallerimize

daha çok, daha sıkı tutunmalı, bir araya
gelmeli, örgütlenmeliyiz. Farklı siyasi
partilere oy veriyor olmak, başka
başka dini inançlara sahip olmak,
farklı milliyetlerden olmak, halkın
sağlığı ve haklarımız için bir araya
gelmemizin önünde engel değildir.
Nasıl ki burjuvazinin kendi çıkarları
için yasalar çıkardığı, kararlar aldığı
meclisi, parlamentosu varsa, bizim de
mesleğimiz ve halkın sağlığı için bir
araya geldiğimiz, kararlar aldığımız,
meclislerimiz olmalıdır.
Sosyalist olmayabiliriz ama sosyalizmin sağlık anlayışıyla bugün yenisömürge bir ülke olan Türkiye’de, Dünya Bankası talimatıyla belirlenen sağlık
politikalarını ve yol açtığı sonuçları
karşılaştırarak değerlendirebiliriz.
Bugün Türkiye'de hastanelerin üçte
biri özeldir. AKP döneminde açılan
hastanelerin %80'i özel hastanedir. SGK
ödemelerinin %40'ı özel sektöre yapılmaktadır. Özel hastanelerdeki MR,
tomografi gibi teknolojik cihaz sayısı,
Üniversite Hastaneleri de dahil bütün
devlet hastanelerindekilerden fazladır.
Sosyalizm yerli üretime dayalı bir
toplumsal düzendir. Örneğin Küba bütün
aşılarını kendisi üretir. Oysa kapitalist
anlayışa göre yönetilen yeni sömürge
Türkiye’de; 1980 faşizminin aşı üretim
merkezini kapattığı gibi AKP de kuş
gribi aşısı üreten birimi kapatmıştır.
Türkiye sağlık sistemi; sağlık tekellerinin kar etmesine uygun bir
şekilde, tekelci bir dönüşüme sokulmuştur. Dünya Bankası'yla 1990 yılının
eylül ayında yapılan Sağlıkta Dönüşüm'le ilgili borç proje anlaşmasıyla
bu süreç başlatılmıştır ve AKP’yle devam etmektedir. AKP bu işin son taşeronudur. AKP döneminde, sağlık
harcamalarında çok büyük bir artış
gerçekleşmiştir. Sağlığa harcanan paranın bugün yaklaşık 60 milyar dolar
olduğu söylenmektedir. Elbette bu harcamalar halkın sağlığı için değil, te-

kellerin kasalarına akıtılmak için yapılmaktadır. Önemli olan bu paranın
nereye yöneldiğidir. Paranın yalnızca
binde 8'i halk sağlığı harcamalarına
ayrılmakta, yaklaşık %95'i ise ilaç ve
hastanecilik yapan şirketlere gitmektedir. Kazanan ilaç ve tedavi hizmeti
üreten sağlık şirketleridir. AKP sağlık
şirketleri yaratmış, patronlara halkın
sağlığı üzerinden para kazanabilecekleri
ortamı sunmuştur. Türkiye’nin en büyük
özel hastanelerinden birinin sahibinin
Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan
olduğu bilinmektedir.
Kapitalizmin sağlık politikası kâr
üzerine kurulmuştur. Teşhisten tedaviye
kadar en pahalı, “en kârlı sektör”lerden
biri olarak görülmektedir insan sağlığı.
Kapitalizmin sağlık politikasına göre
hasta sadece parası alınacak
"müşteri"dir. Oysa ki sosyalizmin sağlık
anlayışı her konuda olduğu gibi kârı
değil, insanı esas alır. Bunun içindir ki
kârdan başka bir şey düşünmeyen kapitalizmin sağlık politikaları insanların
hasta olmalarını önlemeye yönelik değildir. Koruyucu sağlık hizmetleri, kapitalizmin mantığına terstir. Zaten bu
nedenle insanların hasta olmaları kapitalistlerin işlerine gelmektedir. Kapitalist sistemde sağlık politikası, önce
hasta etmeye sonra ilaç satarak, hizmet
satarak para kazanmaya göre şekillenmiştir. İnsanlık, çağımızın vebası olarak
görülen kansere, çok kolaylıkla çözüm
bulabilecek bir gelişim aşamasındayken,
kanser hastalığı kapitalizmin kar anlayışı
nedeniyle bir “sektör”e dönüştürülmüştür. Kapitalizm önce kanser eder...
Sonra, kansere çözüm arıyor gibi yapar...
Kanserden büyük kârlar sağlar..
Oysa Sosyalizm, kansere ya da hastalıklara yol açan nedenleri ortadan
kaldırır! Hastaya para gözüyle değil,
bir yaşamın kurtulması olarak bakar.
Bir hastanın tedavi olmasını en temel
haklarından birisi olarak görür ve sağlığın ücretsiz olmasını savunur.
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İnsan sağlığı konusunda tüm dünyaya örnek olan, devrimden bu yana
Amerikan ambargosu altında yoksunluklara mahkum edilen Küba’da, Kübalı doktorlar, dünya halklarının sağlığı
için fedakarca ve insan sevgisiyle çalışmaya devam ediyorlar.
Küba, uluslararası ilk sağlık yardımını Şili’ye yapmıştı. Küba 1959’daki
devrimden sadece bir yıl sonra, 1960
yılında gerçekleşen ve büyük bir yıkıma
neden olan Büyük Şili Depremi’nden
hemen sonra doktorlarını Şili’ye göndermişti. Daha sonra, Libya ve Irak’a
değişik meslek gruplarından sağlık
emekçisi gönderildi. Sonraki yıllarda
da Cape Verde Adaları, Guinea-Bissau,
Sao Tome, Ekvador Ginesi gibi yoksul
ülkelere sağlık emekçisi gönderildi.
Guyana, Laos, Jamaika, Vietnam gibi
ülkelere de sağlık emekçisi gönderdi.
Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkeye sağlıkçılarla birlikte sağlık yardımı gönderen
Küba, bu ülkelerin bir çoğunda da hastanelerin, tıp fakültelerinin kurulmasına
yardım etti. Onlarca ülkeden on binlerce
öğrenci de Küba’da sağlık eğitimi aldı.
Bu bir ideolojik şekillenmenin, anlayışın
ifadesidir. Bu ideoloji insan onurunu,
insani değerleri, emeği temel alan sistemi, sosyalizmin erdemidir.
Muzaffer devrimci Ernesto Che
GUEVARA’nın Küba Devrimi’nden
sonra, 19 Ağustos 1960 tarihinde Küba
milislerine Devrimci Tıp Üzerine yaptığı
konuşmadan bazı bölümlerle çağrımızı
yineliyoruz; halkın doktorları, halkın
hemşireleri, halkın sağlık emekçileri
olarak Halkın Sağlıkçılar Meclisleri’nde
bir araya gelelim. Halkın sağlıkçıları
olarak yoksul halkımızın yaşadığı mahallelerde ücretsiz olarak halkın sağlığıyla ilgilenmek için örgütlenmeleri
büyütelim. Halkın sağlıkçısı olmak
aynı zamanda meslek onurunu da korumaktır.
Bakın Che, örgütlü bir devrimci
olarak kendisini dağlara çıkaran isyanının nedenlerini şöyle anlatıyor;

“… Gezimi önce bir öğrenci, daha
sonra bir doktor olarak sürdürdüğüm
için yoksulluğu, açlık ve hastalığı, parasızlık yüzünden bir çocuğu tedavi
edememeyi, bizim Amerika’mızın mazlum sınıflarında yaygın olan sürekli
bir açlık ve eziyetle perçinlenen ve bir
babanın oğlunun ölümünü, önemsiz bir
kazadan saymasına vardıran şaşkınlığı
yakından tanıdım. İşte o zaman, benim
için ünlü olmak ya da tıp bilimine
önemli katkılar yapmak kadar önemli
olan başka şeylerin de olduğunu fark
etmeye başladım. O insanlara yardım
etmek istiyordum…. Çok geçmeden temel bir şeyin farkına vardım: Devrimci
bir doktor, ya da sadece bir devrimci
olabilmek için, öncelikle bir devrimin
söz konusu olması gerekiyordu. Tek başına gösterilen çaba, barındırdığı tüm
temiz ideallere rağmen fayda sağlamaz.
En soylu ideal uğruna tüm hayatını
feda etme isteği, Amerika’nın bir köşesinde muhalif olunan hükümetlere ve
ilerlemeyi engelleyen toplumsal koşullara karşı tek başına savaşılıyorsa,
hiçbir amaca hizmet etmez…”
Che’nin tüm Amerika kıtasını baştanbaşa dolaşarak bilincine vardığı
halk gerçeği, bu gerçeğin değiştirilmesi
ödevini yüklüyordu doktor Che’ye…
“...Tam da bu noktada önümüzde
duran sorunun temeline gelmiş bulunuyoruz. Bugün bir kişinin devrimci
bir doktor, yani mesleğinin kendine
kazandırdığı teknik, bilimsel donanımı
devrimin ve halkın yararına kullanan
biri olma hakkı, dahası sorumluluğu
vardır. Bu noktada da bilindik soru
tekrar karşımıza çıkıyor:
Bir kişi toplumsal refah için gerçekten nasıl çalışabilir?
Bir kimse, kişisel uğraşıları ile
toplumsal ihtiyaçlar arasında nasıl
bağ kurabilir?...”
Bu soru halkını ve vatanını seven,
halkın yararını ve sağlığını temel alan
biz sağlık emekçileri açısından da
temel önemde bir sorudur. Ve bu so-

ONLARDAN
runun cevabını Che aynı konuşması
içinde şöyle cevaplamıştır.
“…Hastalıklara karşı yürütülecek
mücadelenin temeli sağlıklı bedenler
yaratmak olmalıdır. Ancak, bir doktorun hastalıklı organizma üzerinde
yapacağı çalışmalarla değil, kolektif
olarak toplumsal bütün üzerinde yapılacak çalışmalarla yaratılan sağlıklı
bedenler olmalıdır. Bu nedenle tıp,
hastalıkların önlenmesi için çalışan
ve toplumu da bu tıbbi görevlere yönlendiren bir bilime dönüşmelidir. Tıp
yalnızca, yaratmakta olduğumuz yeni
toplumun becerilerini aşan cerrahi
müdahaleler gibi acil durumlarda
devreye girmelidir…”
Che doktorluğu ve doktorların şahsında sağlık emekçilerinin insanla,
halkla ilişkilerini ise şöyle tarif ediyor;
“..Dünyada yaşanan tüm gelişmelere rağmen bir doktor her zaman
hastasına çok yakındır ve onu ruhunun derinliklerine kadar bilir. Çünkü
acıya müdahale edip onu dindiren
ve toplum için büyük sorumluluk isteyen o paha biçilmez emeği sarf
eden kişi doktordur..”
Ve yine aynı konuşmasında Che,
sağlık emekçilerinin halkla bütünleşmesinde ve halkla derin ve gerçek
bağlar kurarken dikkat edilmesi gereken
önemli noktalara dikkati çekiyor;
“…Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki
“Hayır. Ben halkımı seviyorum. İşçi
ve köylülerle sohbet etmeyi seviyorum.
Pazar günleri şunu bunu görmeye,
şuraya buraya giderim.” Bunları herkes
yapıyor. Bunları geçmişte hayırseverlik
işi olarak yaptık ancak bugün dayanışma
için yapmalıyız. İnsanlara gidip “İşte
buradayız. Size tüm yardımseverliğimizle
bilim öğretmek, hatalarınızı, kültürsüzlüğünüzü, en temel konulardaki cehaletinizi göstermek için geldik” dememeliyiz. Aksine, araştırmacı bir anlayışla,

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI

Fatma Ersoy, Gülseren Beyaz, Makbule Sürmeli, Necla Çavurmirza, Zehra Öncü, Hüsniye Aydın, Satı Taş

ÖĞRENMELİYİZ
büyük bir bilgelik kaynağı olan halktan
öğrenmeye niyetli bir alçakgönüllülükle
gitmeliyiz. O zaman, çok bilindik oldukları için birer parçamız ve düşüncelerimizin otomatikleşmiş kısımları
haline gelen kimi kavramlar hakkında
ne kadar yanıldığımızı fark edeceğiz.
Kavramlarımızı, yalnızca genel, sosyal
ya da felsefi olanları değil, bazen tıbbi
kavramlarımızı da değiştirmeye sıklıkla
ihtiyaç duyacağız. Hastalıkların her zaman büyük kent hastanelerinde yapıldığı
şekilde tedavi edilmesi gerekmediğini
fark edeceğiz. Doktorun aynı zamanda
çiftçi de olması, yeni gıda maddeleri
üretmesi ve örneğin yeni gıdaları tüketme arzusu yaratması, hem tarımsal
hem de potansiyel olarak dünyanın en

zengin ülkelerinden biri olan Küba'da
bunca kısıtlı ve yoksul olan beslenme
yapısını çeşitlendirmesi gerektiğini
göreceğiz. Böyle durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini, biraz pedagojik,
bazen ise hayli pedagojik davranmamız
gerektiğini göreceğiz
Ve son olarak Che’nin bundan 45
yıl önce Kübalı sağlık emekçilerine
yaptığı seslenişle bitiriyoruz;
“…Sağlık emekçileri olarak bizler,
eğer dayanışmanın bu yeni silahını
kullanıyorsak, hedeflerimizi biliyorsak,
düşmanımızı tanıyorsak, gitmemiz gereken doğrultuyu biliyorsak, geriye
kalan tek şey her gün kat etmemiz gereken mesafeyi bilmektir. Bu mesafeyi
kimse bize göstermeyecektir. Bu mesafe, herkesin bireysel yolculuğudur.
Her gün yapacağı, kişisel deneyimlerinden edineceği ve halkın refahına

adadığı mesleğini icra ederken kendinden katacağı şey
budur. Artık geleceğe yürüyüşümüz için gerekli olan
her şeyi bildiğimize göre,
Marti’nin öğütlerine bir kez
daha kulak verelim….:
“ANLATMANIN EN İYİ
YOLU YAPMAKTIR.”

Tülay Korkmaz

Onlardan Öğrenmeliyiz!
Ülkemizin de Doktor Kevserler’i,
Ercan Gündoğdular’ı, Kalenderler Kayapınarlar’ı’i, Ayşenur Şimşekler’i,
İlginç Özkeskinler’; Hemşire Fidan
Kalşenler’i, Ayşe Baştimurlar’ı, Fatma
Ersoylar’ı, Gülseren Beyazlar’ı’, Makbule Sürmeliler’i, Necla Çavumirzalar’ı, Zehralar’ı, Hüsniyeler’i , Satı
Taşlar’ı, Tülay Korkmazlar’ı var. Onlardan öğrenelim.
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Eda Yüksel’i Mücadelemizde Yaşatıyoruz

Halkın Mühendis Mimarları, kendisi
de elektrik mühendisi olan devrim şehidi Eda Yüksel’i 21 Aralık’ta mezarı
başında andı. Sarıyer mezarlığında yapılan anmaya 23 kişi katıldı. Anma
günü TAYAD’lılar ve Halkın Mühendis
Mimarları Sarıyer mezarlığında toplandılar. Eda Yüksel nezdinde tüm
devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı
duruşu ile başlayan anma Halkın Mühendis Mimarları adına yapılan konuşmayla devam etti. Yapılan konuşmada: “ Mühendislik mesleğini devam

ettirmek yerine yoksul milyonların
kurtuluşu için mücadele etmeye karar
verdi Eda Yüksel. Kuşatıldığı üste teslim olmak bir yana faşizmin ölüm
mangalarına meydan okudu 'varsa cesaretiniz gelin' diyerek. O günden beri
bizlere birçok şey anlatıyor bu cümle.
Düzenle uzlaşmamayı, teslim olmamayı
anlatıyor… Zaferi kazanana kadar yeni
direnişler yaratacak, Eda Yüksel'lerin
teslim olmama geleneğini bedeli ne
olursa olsun yaşatmaya devam edeceğiz” denildi. Halkın Mühendis Mi-

marlarının konuşmasının ardından TAYAD adına konuşan Mehmet Güvel,
Eda Yüksellerin 16-17 Nisan 1992'de
İstanbul Çiftehavuzlar’daki direnişini
anlattı. Yapılan konuşmalardan sonra
Kahraman Altun’un “Kavgamın Çırağı
Olmak İsterim” ve “Neslime Armağanımdır” şiirleri okundu. Şiirden sonra
anmaya katılanlarla birlikte “Varsa
Cesaretiniz Gelin”, “İstanbul Şafakları”
ve “Bize Ölüm Yok” şarkıları söylendi.
Mühendis, mimarlar şehitler için anma
ve aile ziyaretlerinin devam edeceği
belirtildi.

Eda YÜKSEL: 1962 Artvin Borçka doğumluydu. Devrimci mücadele
ile lise yıllarında tanıştı. Hayatı boyunca
DEV-GENÇ’li oldu. Elektrik Mühendisleri Odası’nda devrimci faaliyete devam etti ve yönetim kurulunda görev
aldı. Şehit düştüğünde Devrimci Sol
üyesiydi ve bir üssün kurumlaşmasında
görev yapıyordu.
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EMPERYALİZM İÇİN SANAT
SÖMÜRÜNÜN PERDESİDİR!
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Tekelci burjuvazi, sömürünün tül perdesi olarak sanat
faaliyetlerini kullanır. Emperyalistlerin bu türden faaliyetleri,
efendilerine özenen işbirlikçileri tarafından da taklit edilir.
Ülkemizde de işbirlikçi burjuvazi sanat vakıfları, müzeleri
açarak ya da sponsor olarak halk düşmanı yüzlerine "sanat"
makyajı yaparak "güzel" görünmeye çalışıyor.
Ve fakat, tarihsel ve toplumsal çirkinlikleri hiçbir şey
gizleyemez. Kozmetik olarak kullanmaya çalıştıkları sanat
bile. Çünkü, burjuvazinin sanatı kokuşmuş bir cesetten başka
bir şey değildir. Böyle olduğu içindir ki, burjuvazinin sanat
alanında yaptıkları çürümüşlüğünün kokusunu çıkartır.
Sabancı Holding müzesinin Jaen Mero adlı "ressam"ın
yapıtlarını sergilemesi de bu kapsamdadır. Gazete ve
TV'lerde bu sergiden bahsedildi, propagandası yapıldı.
Öncelikle, söylemeliyiz ki, karikatür ya da desen bile
sayılamayacak şeylerdir bunlar. Herhangi bir anlatım
içermez. Sanatı, hayatı anlamsız göstermenin arasına indirgeyen, metalardır söz konusu olan. Bu yanıyla, sanat
eseri diyemeyiz ama 'Sanat' piyasasının metası diyebiliriz
bunlara. Ki zaten sanat değerinden çok, ticari değerinden
bahsediliyor.
Elbette, burjuvaziden başka bir şey de beklenmez.
Çünkü, "içeriksiz, biçimsiz sanatı sever" burjuvazi.
Burada sözü devrimci aydınlardan Lunaçarski'ye bırakalım: "Bugünün burjuvazisi sadece içeriksiz, biçimsiz
sanatı sever. ( aynı bugünkü gibi)... bunu ( bu içeriksiz
biçimsiz sanatı) tüm halk katmanlarına enjekte etmek
istemektedir." ( Hayatın İçindeki Teori-2, syf: 526, Haziran
Yayıncılık)
İçeriksiz, biçimsiz sanatın halka empoze edilmesi
demek, sanatın asli işlevi olan nesnel gerçekliği estetik
olarak işleyip yeniden yaratarak halkı aydınlatma
işlevinin yok edilmesi demektir.
Burjuvazi, ne kadar sanat sever ve böylece ne denli
"insani" olduğunu göstererek kanlı ve kirli yüzünü gizlemeye
çalışır. Bir diğer yandan da, halkı gerçeklerden uzak
tutmak için sanatın gözbağı olmasını sağlamaya çalışır.
Öne çıkardığı sanatçılar üzerinden de, diğer sanatçılara
"eğer siz de böyle yaparsanız sizi de ihya ederim"
mesajı verir. Böylece, sanatçıyı halktan koparmanın tuzağını
kurmuş olur.
Ernesto Che Guevara'nın ifadesiyle söylersek: "Tekelci
kapitalistler- sadece deneysel yöntemlerle çalışırken bile
sanatın etrafına, onu kendi emirlerine uymaya hazır bir
araç haline getirecek karmaşık bir ağ örerler. Toplumun
üst yapısı, sanatçının eğitimini yapacağı bir sanat tipini
saptar. Buna karşı çıkanlara, toplumun mekanizması
aracılığıyla başeğdirilir, ancak çok ender yetenekli sanatçılar bildiklerini okurlar. Geri kalanlar, ya utanması

kalmamış kiralık adamlar haline getirilir yahut da
ezilirler." ( Sosyalizm ve İnsan Syf: 84- Yar Yayınları )
Bu tuzağa düşmenin, bu kuşatmadan çıkmanın tek bir
yolu vardır: Halk İçin Sanat...
Halk için yapılmazsa sanat, gerçeklerden kaçış kaçınılmaz
oluyor. Çünkü, burjuvazi öyle istiyor. Bunu özendiriyor
ve ödüllendiriyor.
Küçük burjuva sanatçıların içinde bulunduğu durum
da budur: Gerçeklerden kaçış...
Bakın, bir sinema eleştirmeni Antalya Film Festivali'nde
izlediği filmler için ne diyor:
"Antalya'da beş yarışma filmi gördüm, aynı ortak
özellik devam ediyor: Sinemamızda hikayeden kaçış sanat
yapmanın birinci özelliğiymiş gibi benimsenmiş.
Duruyorum ve düşünüyorum, Türkiye'de filmler neden
özellikle son 20 yıllık dönemde hikayeden kaçıyor?
Hikayemiz olmadığı için mi, yoksa her birinin ipe sapa
gelmez bir hikayesi olduğu için mi?
Bence hikayeden kaçışın ardında çok derin bir özellik
var: GERÇEKLİKTEN KAÇIŞ" ( Zahit Atam 19 Ekim
2014 Birgün)
Burada "hikaye"den kasıt, Yılmaz Güney'in ele aldığı,
irdelediği toplumsal konular, bir diğer ifadeyle bireyin
bunalımları değil halkın hikayesidir. Eş deyişle, hayat denilen kavgadır.
Hayatın gerçekliğini belirleyen temel, sınıfsal çelişkilerdir. Bütün toplumsal yapıyı, kişilikleri ve insan ilişkilerini
belirleyen bu gerçeklerdir.
Ve bu gerçeklikten kaçış yoktur. Sanatçı eğer, halkın
hikayesini anlatmıyorsa, burjuvazinin istediği 'masalı' anlatıyor demektir. Bunun arası ortası da yoktur.
Bu dayatmayı esip geçmenin tek yolu, halkı için devrimci sanattır. Devrimci sanat, halkın hayat denilen
kavgasını anlatan sanattır. Devrimci sanat, halk her
şeyin en güzeline layıktır ilkesinden hareketle, estetik yaratıcılıkta sınır tanımayan sanattır.
Devrimci sanat, sanatçıyı özgürleştirdikçe kendisi de
özgürlük ateşine dönüşen sanattır. Ki sanatın özgürlüğü,
halkın hak ve özgürlük kavgasının öncüsü olmaktan geçer.
Devrimci sanat, hayatın gerçeklerini açığa çıkartarak
halkın hayatı sorgulamasına ufuk açan sanattır.
Devrimci sanat, halk düşmanlarına karşı halkın elinde
silah olmayı başaran sanattır.
Sanatın içine burjuva ideolojisinin zehiri karışmadığı
sürece halkın sanatı ilericidir. Devrimci sanatçı bunu yoğurarak yeri alanı yaratandır. Halkın hikayesini anlatmaya
devam edendir.
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"Açlığa Ancak Açlar Son
Verebilir! Yoksulluğa Ancak
Yoksullar Son Verebilir!"
Öğleye doğruydu, yanımızdaki evden çocuk ağlama
sesi geliyordu. İki sese dikkat kesilirim, bir çocukların ağlama sesi, bir de annelerin ağıtlar yakarak ağlamaları. İki
sesi en derin uykularımda bile duyarım. Ağlayan bir çocuktu ve sesi iç yakıcı yakından geliyordu. Dama çıktım
köy evlerini bilirsiniz alt katta ahır, samanlık ve hayat denilen yük eşyalarının konduğu yerler, üst kat ise ev olarak kullanılan yer olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğer
ev tek katlı ise yine bu bölümler avlu içinde yer alır. Dama
çıkınca solumuzdaki komşunun damını duvar kapatıyor
ilerisini göremedim. Sağımızdaki komşumuzun evi ise tek
katlı, araba konulabilecek avlu içindeydi. Damdan onların evini, avluda kendilerini görebiliyorduk. Hatta aramızda
bir duvara atlayınca komşunun damına merdivenlerden
evine de geçilebilirdi. O güne kadar geçmemiştim.
Çocuğun sesi de artarak devam ediyordu. İlk defa duvara atlayıp oradan komşumuzun evine aşağı indim.
Gördüğüm manzaraya şaşkınlıkla baktım. Çocukta beni
görmenin şaşkınlığı ile sustu bana bakıyor. Sarışın bir oğlan üç yaşlarında. Evin içinde yerde dokuma çaput kilim
var o da yer yer açılmış, bir iki yastık var, ev boş başka
birşey yok. Yerde bir bohça... Ekmek bohçası... Parça yufka ekmek, tabak, boş bir tabak. Çocuğa okşayıcı dille konuşarak sokuldum.
"Senin karnın mı acıktı?"
"Gel mutfağa bakalım."
Mutfakta üç sıra rafta tabaklar, bardaklar dizili.
Ortada bir masa, masanın altında tencereler, üstünde kap-

lar üstü bezle örtülü. Sergen bir dolap. Bizim oralarda
peyniri, zeytini koyduğun, kalan yemekleri koyduğumuz
dolaba sergen denir. Buzdolabı öyle her evde bulunmazdı.
Sergen dolapta ağzına atabileceğin bir şey yok. Hemen
damdan eve geçtim yiyecek ne buldumsa bir bohçaya
koyup çocuğun yanına geldim. Çocuk birşeyler yemeğe oyalanmaya başladı. Susması kolay olmuştu. Eve aynı
şaşkınlıkla bir daha baktım. Evin içinde acı bir koku, yanmamış kömürün duman, is kokusu sinmiş. Biz bu sokağa yeni taşındık komşumuzla tanışamamamıştık. Sabahın
erken saatinde karı-koca, iki oğlu birisi büyük diğeri ondan beş yaş küçük evden çıkarlar, akşam geç vakit gelirler, pek göremezdik. Yakalanmamak için eve geçtim.
Akşam geç vakit komşularımız evlerine geldiler. Kulağım
sesteydi annemin "ayıp olur aşağı izlemeyin!" sözü aldırış etmeden aşağı bakıyorum. Kadın çocuğun gönlünü alıcı sesle, konuşuyor, okşayıp seviyordu. Sonra beni
fark etti. Benim aşağı indiğimi fark etmiş olmalıydı.
"Bir daha aşağı inme!" dedi.
Bu olayın tüm ayrıntıları resim gibi bende canlı durur o zaman dokuz yaşındaydım. Liseye gelince bir öykü
yazdım "yoksulluğun kokusu" adını verdim. Biz de yoksulduk ama onlar bizden daha yoksuldu. Yoksulluk içime kokusuyla yerleşmişti, genzi yakan bir koku açlığın
kokusuyla birleşince ağır tokat gibi çarpıyor. Tam bunları düşünürken kadının "Bir daha aşağı inme!" deyişindeki ifadesini açıklayacak bir tanım bulamadım.
Hatıramda derin bir saygı uyandırdı.
Bu hatıra yıllar sonra komşumuzun o günkü yaşını geçmişken yine aynı duruşuyla hatırladım. Mağrur
bir duruştu. Yoksulların alınteri dökerek kimselere muhtaçlık duymadan, sefalete meydan okuyan duruşu. O
mağrur duruşu tüm yoksullarda görebilirsiniz. Tertemiz
alın teriyle yaşıyor olmanın gururunu taşır yüzleri. Ve
haklı olmanın asilliğidir, başeğmeyen duruşları. Ve bu
duruşumuzla son vereceğiz açlığımıza. Yoksulluğa boyun eğmeyeceğiz! Yoksulların bu günkü duruşları varılacak geleceği hatırlatır.
"Açlığa ancak açlar son verebilir!
Yoksulluğa ancak yoksullar son verebilir!"

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Sınıf Kinimizin Ateşini Harlamak İçin
Ateş Başı Sohbetlerinde Buluşalım!
İstanbul’un mahallelerinde artık süreklileşen ateş başı
sohbetlerinin bu haftaki konusu 19-22 Aralık Katliamı oldu.

1 Mayıs:
Halk Cepheliler ateş başı sohbetlerine 18 Aralık akşamı devam ettiler. Şükrü Sarıtaş Parkı'nda biraraya gelen Halk
Cepheliler 19 Aralık Katliamı’nı ve tutsakların ölümüne direnişini konuştular. Yürüyüş dergisinde 19 Aralık'la ilgili
çıkan yazıların okunmasının ardından hesap sormak için daha
çok çalışmak gerektiğini ifade ederek sohbetlerini bitirdiler. Sohbete 15 kişi katıldı.

Okmeydanı: Bu hafta ateş başı sohbet Sibel Yalçın
Parkı’nda yapıldı. 19 Aralık günü ateş yakarak halaylar ve
türkülerle başlayan çalışma 19 Aralık Katliamı ile ilgili sohbetle devam etti. Sohbette 19-22 Aralık 2000’de yapılan katliam ve Büyük Direniş anlatıldı. Okmeydanı’nda yapılan yürüyüşün değerlendirilmesinden sonra halaylar ve türkülerle
ateş başı sohbet sonlandırıldı. Sohbete 46 kişi katıldı.

Dev-Genç’liler Tanışma
Kahvaltısında Buluştular!
Trabzon Dev-Genç’liler, 20 Aralık’ta kahvaltıda bir araya gelerek tanışıp sohbet ettiler. Kahvaltıya 7 kişi katıldı.
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Biz Uzak Durdukça Uyuşturucu çeteleri
Sarıyor Çocuklarımızın Çevresini

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Lise önüne bildiri dağıtmaya gidiyoruz. İçimizde hem heyecan hem
de bir çekingenlik var. İlk kez böyle bir şey yapacağız. Liselilerin
önünde mühendislerin kitle çalışması
yapması “Ne alaka”, düşüncesi de
hala tam olarak aşılmış değil kafamızda. Halkın Mühendis Mimarları olarak liselilerle nasıl bir bağ kuracağız? Pek çok soru işareti var ama
“mutlaka yapılmalı” fikri galip...
Lise önünde buluştuk. Çıkış saati. Kızıl baretlerimizi takıp önlüklerimizi giyince öğrencilerden önce
halkın şaşkın bakışlarıyla karşılaştık. Ve ilk bildirilerimizi onlarla
paylaştık.
Zil çaldı, öğrenciler dağılmaya
başladılar. Bildirilerimizde “Rant
İçin Değil Halk İçin Üretelim” çağrısı var. Genç arkadaşlarımıza faşizmin eğitim politikası ile nasıl
düzene uygun kafalar yaratmaya
çalıştığını anlatan cümlelerimizle
başlıyor bildirimiz. Sonrasında halk
için ürettiğimiz projeleri sıralayıp onları da bu üretime davet ettiğimizi
bildiriyoruz.
Liseliler, büyük bir coşku ve neşeyle çıkıyorlar okul kapısından.
Onların o güleç yüzlerini ve tertemiz
bakan gözlerini görmek bile mücadelemizle gençlik arasıdaki o güçlü
bağı anlatıyor bize. Baretlerimiz ve
önlüklerimiz ilgilerini çekiyor. 20 dakikada bildirilerimizi tüketmekle
kalmıyor, kim olduğumuzu merak

edip tanışmaya geliyorlar.
En çok Ferhat Gerçek yürüteci
çekiyor ilgilerini. Bir grup arkadaş
heyecanla dinliyorlar. Halkın Mühendis Mimarlarıyız, sizler de geleceğin teknisyenleri mühendislerisiniz. Gelin halk için birlikte projeler üretelim diyoruz. Biz de varız diyorlar. “Çok güzel, biz de geliriz”,
“Ben elektrik elektronikteyim,
yardımcı olurum” diyenler oluyor. Maillerini, telefonlarını aldığımız liseliler oluyor. Bir diğer grup
arkadaşlarına vermek için de bildiri istiyor bizden.
Yoldan geçen iki teyze, bunlar siyasi herhalde deyip bize sesleniyorlar. “Uzak durun çocuklarımızdan” diye... “Biz uzak durdukça uyuşturucu çeteleri sarıyor
çocuklarımızın çevresini” şeklinde cevaplıyoruz. Söyleyecek söz
bulamıyor teyzemiz. Okulun güvenliği geliyor sonrasında, müdür
muavininin polis çağırdığını söylüyor. İstediğinizi çağırın daha çok geleceğiz bundan sonra, diyoruz.
Liseliler bildiri namına bir şey bırakmıyorlar elimizde. Yarım saatte
bitiyor işimiz. Ne en baştaki çekingenliğimizden, ne de “ne alaka” düşüncemizden eser kalmıyor. Tam
tersine daha başka ne yapabiliriz,
diye düşünüyor ve heyecanlanıyoruz.
Liselileri faşizmin insanı öğüten,
çürüten düzenine bırakmayacağız.

YİNE GELİRİZ
Yine geliriz
Bir nisan sabahının şafağında
En direngen en savaşçı halimizle
Yine geliriz
Çiftehavuzlar'da tankına topuna
ordusuna karşı
Cesur yüreklerimizle
Cesareti ölümüne haykırışımızla
Gelse de düşman
Kuşatsa da dört yandan
Yenmeye çalışsa da inancımızı
Taşıdığımız bayrağın sesi gibi
"Varsa cesaretiniz gelin" der
Kuşanıp hıncımı, öfkemi
kavganın ilk soluğunda
bir vakit yine geliriz
belki bir nisan sabahı mı
bilmem nerde, ne zaman olursa
Kulağımda Sabo'nun,
Taşkın'ın sesi
Direnişin bitmek tükenmek
bilmeyen çağrısıyla
Ölsek de düşsek de bu yolda
Dövüşmenin en yiğitçe
en onurluca haliyle
Belki Çiftehavuzlar'da
belki Sahrayıcedit'te
Belki dört bir tarafından güzel
Anadolu'nun, direnişin
aklımızda bıraktığı Eda'sıyla
yine geliriz
yine gelirim...

Rant İçin Değil
Halk İçin Üretelim!
Halkın Mühendis Mimarları, İstanbul'da Avcılar Endüstri Meslek Lisesi önünde 3 haftadır bildiri dağıtıyor. 18 Aralık’ta Avcılar Meslek Lisesi önünde liseli gençlere projelerini ulaştıran Halkın Mühendis Mimarları, “Rant için Değil, Halk için Üretelim” ve Ferhat Gerçek Yürüteci bildirilerinden toplam 500 adet dağıttı. Bildiri dağıtımı sırasında Halkın Mühendis Mimarları, liselilerle sohbet etti. Liselilerden projelerde, çalışmalarda yer almak istediğini söyleyenler ve iletişim bilgilerini verenler oldu.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
“DERİN MÜZAKERELER” KÜRT HALKININ
ÇIKARINA OLAMAZ!
Ne zamanki egemenler halk için
ulvi görevlere soyunduklarını söylemiş ve ne yaptıklarını da halktan gizlemişlerse oradan halkın çıkarına hiçbir
şey çıkmamıştır.
Bir süredir İmralı ve Kandil ile koordineli bir şekilde hükümetle müzakerelerin yapıldığı söyleniyor. Gerek HDP
ve gerekse de AKP tarafından çözüm sürecine büyük misyonlar biçiliyor ve bu
yönde açıklamalar yapılıyordu. Bu açıklamaların uyumsuzluklarını defalarca
yazdık... Bu açıklamaların içeriği ne
olursa olsun süreci esas olarak AKP’nin
kendisine göre şekillendirip yönettiğini
söyledik... Her görüşme sonrası HDP’lilerin kitleyi etkileme amaçlı açıklamalarının hemen ardından AKP’nin
sert çıkışları ve adeta HDP’yi azarlayan tavırları uzun süredir devam etmektedir. AKP, HDP’nin açıklamalarıyla yarattığı beklenti havasının boşa
çıkması nedeniyle oluşan tepkilerin
sorumluluğunu HDP’nin açıklamalarına bağlayarak en son HDP’ye tam olarak konuşma yasağı getirdi.
17 Aralık günü HDP heyeti bir kez
daha İmralı’ya gitti. Ancak bu kez ne bir
açıklama ve ne de gidiş gelişlerine ilişkin bir haber çıktı basında. Tersine
bundan sonra “derin ve anlamlı müzakerelerin” İmralı’da yürütüleceği ve
HDP heyetinin de şu an hiçbir açıklama
yapmayacağı kararı aldıkları açıklandı.
Hükümet istediği gibi ve istediği yönde açıklamalar yapıyor fakat HDP’nin
açıklama yapması yasak!..

Müzakerelerdeki Derinlik
Nasıl Bir Derinliktir?
Sözde Kürt sorunu çözülecek, Kürt
halkının talepleri kabul edilecek, devlet
tarihle yüzleşecek vs... Ama halk için yapıldığı söylenenler halktan gizleniyor.
Halktan gizli yapılan bu görüşmelerden halk için, Kürt halkı için bir şey
çıkmayacağını aslında Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları ortaya koymaktadır.

Kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söylüyor Akdoğan:
“Görüşmeler sonucunda yaşananları kamuoyu görecek. Ancak şunu söyleyeyim toplumun kabul etmeyeceği hiçbir
şeyi yapmayız. Toplumun rızası ve desteğiyle bu süreç ilerliyor. Burada toplumu
irrite edecek birtakım gelişmeler olacak
gibi düşünmek doğru değildir. Neticede demokratik bir çözüm olacaksa bu halkın
desteğiyle olacaktır. ...
Aramızda genel bir anlayış birliği var.
Sonuca ulaşılması, problemin çözülmesi ortak amaç. Seçimden önce nihai çözüme ulaşma konusunda ortak amacımız
var. Takvim budur.”

Anlattığı çok
açıktır Akdoğan’ın. “Toplum” dediği
kesimin Kürt halkı olmadığı açıktır.
AKP kendi kitlesine ve faşistlere söylüyor söyleyeceklerini. Seçimden önce
kesin sonuca ulaşacağız ve silahları bıraktıracağız diyor Akdoğan. Ve kendileri açısından temel olan konuları da anlatıyor bu röportajda:
“Burada iki temel parametre var. Birincisi kamu düzeninin sağlanması.
İkincisi bölgedeki tüm paydaşların sürece dahil olmasıdır. Bu iki olgu da bölge halkının talebidir. Hükümet kamu düzeni konusunda kararlı. Bu sürecin tali
konusu değil, asli unsurudur. Süreç
bunun üzerine bina edilecektir. Bu konuda iyileşme sağlanmadan ilerleme
beklemek gerçekçi olmaz.”
Akdoğan’ın parametrelerinin başında
“kamu düzeni” geliyor. Bu silahların bırakılması ve Kürt halkının teslim olma-

sıdır. AKP’nin faşist yasalarının hakim
kılınacağı bir “kamu düzeni” oluşturulmasıdır. AKP’nin çözümden anladığının
bu olduğunu sürekli söyledik. Daha geçenlerde Diyarbakır’da 17 yaşındaki
Kürt gençlerini katleden AKP’nin “kamu
düzeni” anlayışı katliam üzerine kuruludur, Kürt gençlerinin, çocuklarının
katledilmesi üzerine kuruludur.
Öte yandan HDP heyeti yerel yönetimlere bazı hakların verilmesi temelinde
yürütülen görüşmeleri alttan alta “özerklik” gibi ele alıp propaganda etmesi konusunda da AKP’den Bülent Arınç net olarak konuşuyor: "Onlar da özerklik istemiyorlar zaten, istemezler. Çünkü başta
yola çıkarken bazı konuların kesinlikle
kabul edilemeyeceği, bunların dile getirilmemesi de söylendi.”

Sonuç olarak:
1- Süreci yöneten ve yönlendiren
AKP’dir. Derin ve anlamlı müzakerelerin
altını dolduran da AKP’den başkası değildir. Tartışılan müzakere başlıklarını, ana
ekseni: gerillaya silah bırakma üzerine kuruludur. Derinlik buradadır. Hala katledilmekte olan Kürt gençlerinin tüm savunmasının elinden alınmasıdır.
2- Görüşmelerin anlamı ise altı boş
bir “demokratik özerklik” konusudur. Ki bu konuda AKP’lilerin söyledikleri çok açıktır. Yerel yönetimlere bazı haklar verilmesi zaten AB
gündemi nedeniyle hükümetin de atacağı adımlardır ki bunun halka hiçbir yararı yoktur. Özerklik olarak ise asla ele
alınamaz.
3- Kürt halkına dil ve bazı kültürel haklar konusunda da verilecek bir şey yoktur.
Zaten fiili olarak Kürt halkının kullandığı bazı hakların daha da budanmış haliyle “müzakerelerde” yer almasından başka bir sonuç elde edilemeyecektir.
4- Egemenlerin derin sofralarından
halka bir pay düşmez. Egemenler kendi hesaplarına daha fazla adım atmak ve
halkın haklarını budamak için yararlanırlar bu tür derin görüşmelerden.
5- Egemenin hesabını bozmak ve tüm
derinliğiyle birlikte hesaplarını boşa çıkarmak da Kürt halkının tarihe karşı borcu olacak ve er ya da geç bu borcu doğru devrimci bir önderlikte ödeyecektir.
KÜRDİSTAN’DA TEK YOL DEVRİM! KÜRT HALKI İÇİN BAŞKA
KURTULUŞ YOLU YOK!
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Gençlik Federasyonu’ndan

GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYECEK
GELECEĞİ KURACAĞIZ! -3-

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Sonuç olarak:
Gençlik değişime en açık kesimdir. Biz her birimiz nasıl değiştiysek
insanlarımızı da değiştirebiliriz.
Şanslıyız, köklü bir tarihe, geleneğe, deneyime sahibiz. Tarihimizden
öğrenecek, bugünün gerçekliklerini
gözardı etmeden, hedefimizin büyüklüğünü unutmadan yarını örgütleyeceğiz. Yarını kazanmak için bugün gençliği örgütlemek zorundayız.
Biz Dev-Genç’liler belirleyiciyiz. Hem gençliğin örgütlenmesinde,
hem devrim mücadelesinin gelişiminde biz belirleyiciyiz.
Gençliğin tüm olumlu, değerli
yanlarına sıkıca sarılıp büyütecek, geri
yanlarını yok edecek, savaşacağız.
Önce kendimizden başlayıp eğitimi
daimi kılmazsak yenilenemeyiz! Biz
yeninin savaşındayız, yeniyi temsil
ediyoruz. Her konuda yenilenmeyi süreklileştirmek zorunluluktur. Eğer
gençliği örgütleyemiyor, kadrolaşamıyorsak kendimizi değerlendirecek
ve yenileneceğiz.
"'Yeni alışılmamış zorluktaki bir
işte, birçok kez baştan başlamayı bilmek zorunda olduğun basit gerçeğini kavramalıyız: İşe başlandı, çıkmaz
yola girildi, baştan başla, sorunu daha
değişik ele al, kendini çok kez değiştir ama tuttuğunu kopar diyordu' Vladimir İlyiç..." (İşte Lenin/Nadejda
Krupskaya/ Syf: 271/ İnter Yay)

Neler Yapabilir, Hangi
Araçları Kullanabiliriz?
Biliyoruz ki sadece afiş yaparak,
bildiri-dergi dağıtarak, ayda bir toplantı-kahvaltı düzenleyerek, yani yıllardır kullanılan klasik yöntemler
örgütlenmek için yeterli olmuyor.
Elbette bu araçları, yöntemleri yok sayamayız, çalışmaların bir parçasıdır.
Sadece bunlarla yetinmek devrim
hedefimizle, milyonlar olma iddia-
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mızla bütünleşmemekte. Bu nedenle
bildiğimiz klasik yöntemleri, araçları geliştirmek, zenginleştirmek durumundayız.
Düşülen en önemli eksiklerdendir;
bir kampanya örgütlenecek... "Ne-nasıl yapabiliriz" diye tartışıldığında
aynı çerçevede kalıyor. Çalışma dar
çerçeveye sıkıştırılıyor. "Okulda afiş
yapar, masa açarız, bir kaç eylem etkinlik yaparız, bildiri dağıtırız, pankart asarız..." Bunlar elbet önemli ama
örneğin dağıttığımız bildirinin insanları nasıl etkilediğini, gerçekten
okuyanın ne kadar olduğunu, daha ilgiyle yaklaşanları vs. gözlemlemez o
çerçevede yeni politikalar üretmezsek
sadece bildiri dağıtmış oluruz.
Devrimciler yaratıcıdır. Yoksunluklar, ihtiyaçlar yaratıcılığı geliştirir. Biz tüm bilincimizle "bu gençliği örgütleyeceğim, nasıl?" diye önce
iddiamızı sürekli hatırlar sonra nasıl
yapacağımızı düşünürsek her şey
bize araç olabilir.
Öncelikle gündemimiz gençliğin
sorunları olmalı. Çalışmalar içerisinde
gençliğin sorunlarının sistem sorunu,
halkın her kesimininin sorunundan
bağımsız olmadığını anlatacağız muhakkak. Ancak öncelikli çalışma
gündemimiz gençliğin sorunları olmalı ki gençlik daha sahiplensin.
Gençliğe her alanda, ilgi duyduğu her konuda alternatif yaratabilmeliyiz.
Kafelerde, parklarda çok mu zaman geçiriyor gençlik, o zaman kendi parklarımızı, kafelerimizi oluşturmak için çaba harcayacağız. Bir
yandan da gerekirse tek tek insanları ikna etme yöntemiyle düzenin kafelerinden kurtarmaya çalışacağız.
Gençliğin yardımlaşma yönü hala
çok kuvvetli ülkemizde. Arkadaşlık
bağları önemli ve arkadaşlıkların,
paylaşımların samimi, dürüst bir te-

mele oturmasından, insanlarımızın
bencilleştirilmesinden şikayetçi genel olarak gençlik. Bu yanlarını geliştirmek ise bize düşüyor. Bu çerçevede çalışmalar yapılabilinir. Yardımlaşma, dayanışma kampanyaları (ihtiyaç çerçevesinde) düzenlenebilir mesela.
Arkadaş çevremizi geliştirmek,
arkadaş ortamlarını güçlendirip niteliksel olarak da değiştirmeye çaba harcamak bir yanı olabilir. Devrimcilerin herkesten daha geniş bir çevresi olması gerekir. Okullarda örneğin hep
aynı insanlarla zaman geçirmek yerine
bu çevreyi genişletmeliyiz. Girdiğimiz
arkadaş çevresi elbette zaman içinde
bizim emeğimizle niteliksel olarak değişir. Sohbet konuları, ilgi alanları,
yaptıkları değişir, politikleşir.
Gençlik söz-karar hakkı olduğu
kurumlar, birlikler, topluluklar olmasını ister. Düşüncelerinin alınmasını, alınan kararlarda söz sahibi olmasını önemser. Bu yönüyle gençliğin sahipleneceği, kendine ait hissedeceği, söz hakkının olduğunu bildiği,
sorumluluğunu hissettireceği kurumlar, topluluklar oluşturabiliriz.
Öğrenci Meclisleri böyle oluşumlardır ve bunları çalışma yaptığımız
her yerde yaygınlaştırmalıyız. Ancak
yeter değil, okullarda oluşturulan
topluluklarla, kulüplerle, meclisleri
destekleyebilir, güçlendirebiliriz.

Kültür Sanat Elimizde
Silahtır!
Kültür sanat dalları devrimcilerin
elinde her dönem örgütlenmenin güçlü bir aracı olmuştur, olmaktadır. Değişimde, sorgulamada, kişinin ufkunun gelişmesinde önemli etkidedir.
Gençlik ülkemizde kültür sanat
dallarıyla en çok ilgili, ilişkili olan kesimdir. Tiyatro, sinema, müzik, şiir,
resim gibi sosyal etkinliklere halkın
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büyük kesimi düzenli gidemez, ilgilenmez. Yoksulluk, imkansızlık ve bu
etkinliklerin genel olarak pahalı oluşu halkın önünde engeldir. Buna
karşın en ilgili olan gençliktir.
Okullarda birçok genç oluşturulan
topluluklarla sanatsal çalışmalara
faaliyetlere katılır örneğin. Buradan
hareketle bizim kültür sanat alanında
düzenli çalışmalar yapmamız örgütlenmemizde ciddi etkide bulunacaktır. Hem kültür-sanata olması gereken
misyonu yüklemiş olacağız hem gençliğin sanatla ilgilenmesini yaygınlaştıracağız hem de sanatın değiştirici gücü ile gençliğin değişiminde
etkili olacağız bu çalışmalar ile.

Neler Yapabiliriz?
Her sanat alanına dair topluluklar
oluşturabiliriz. Tiyatro atölyeleri, şiirresim atölyeleri vs. Ancak bu atölyeler sadece tiyatro oynanan, şiir okunan
atölyeler olmamalı. Araştırmaların
yapılacağı, okumaların, tartışmaları yapılacağı atölyeler olmalı. Hazır oyunların oynandığı değilde hem oyun
yazılıp hem oynandığı, üretim merkezi
gibi olmalı. Gelenlerin yaratıcılıkları
geliştirilmeli. İnsanlarımızın düşünmeleri, sorgulamaları, üretmeleri sağlanmalı. Alanın sorunlarına vakıf olunmalı. Kolektivizmin gücü bizzat yaşamda, pratikte gösterilebilmeli yani.
Sonrasında okul okul, şenlik şenlik,
mahalle mahalle gösterimler çalışmalar yapılabilir. Üretmenin coşkusunu
yaşatabilmek çok önemli.
Okullarda, mahallelerde film gösterimleri yapılabilinir. Ancak bunun
bir komitesinin oluşturulması ve örgütlenmesine katılımın sağlanması,
başka insanlara sorumluluklar verilmesi önemli.

Sorunlara Somut Çözüm
Gençlik sorunlarının sadece konuşulup kalmamasını, pratikte çözümler üretilmesini, sonuç alan mücadele hattını önemser ve etkilenir.
Bu yönlü adımlar atabilmeliyiz. Başka gençlik örgütlenmelerinin yaptığı "ilginç", apolitik, mücadeleye hizmet etmeyen eylemlerden gençliği
kurtarmalıyız. Sorun çözümünün,
alternatif yaratmanın bir oyun-eğlence gibi görünmesini önlemeliyiz.

Kimi sol örgütler bugün böyle yapıyor ve örgütsüz gençliğinde çarpık şekillenmesine neden oluyor.
Yemek fiyatlarına zam mı yapıldı? Herkesten önce harekete geçip
boykot, yürüyüş vs. örgütlemeye
başlamalıyız. Böylesi sorunlar gençliğin yakıcı sorunlarıdır. Ancak boykot ederken alternatifi de olmalı, bu
defa okulda yemek sorununu fiilen
çözecek bir çalışmaya girilebilir. Haziran Ayaklanması'nda da gördük ki
gençliğin, halkın paylaşım gücü çok
kuvvetli ve paylaşımın, çıkarsız dayanışmanın olduğu çalışmalara, eylemlere daha doğrusu bir bütün olarak yaşama özlemi var. Haziran Ayaklanma'nın belki de en etki eden yönü
komün yaşam olmuştur. Ortak dağıtılan, yenilen yemekler insanlarımızda çok ciddi bir etki yarattı.
Sonuç alıcı mücadele, pratikten
çözümler gençliğin güvenini, inancını
pekiştirir.

Gençlik Mahalle Bağı
Kurabilmeli
Üniversiteli gençliğin özellikle bizim mahallelerimizle bağı kurulabilmeli. Mahallelerimize gelmeli
gençlik.
Bugün örneğin mahallelerde yaratılan alternatiflerle sosyalizm yaşatılıyor. Halk Bahçeleri, spor merkezleri, halk okulları, rehabilitasyon merkezi (uyuşturucuya karşı)...
Gençliğin bunların içerisinde üretime katılmasını sağlamak önemli.
Sosyalist ülkelerde eğitim-üretim bütünlüğü üzerine inşa edilmiştir eğitim sistemi. Öğrenci öğrenciliğini pratikte-üretimde test eder,
deneylerle eksiğini görür, gelişir.
Bunu biz de kendi mahallelerimizle, alternatiflerimizle gençliğin
bağını kurarak sağlayabiliriz. Üniversitelilerin kendi alanlarıyla ilgili,
bilgilerini pratiğe dökme imkanlarını yaratabiliriz.
Okullarda, halk bahçelerinde,
spor merkezlerinde gençliğin yer almasını sağlamak sosyalizmin imkansız olmadığını görmesini sağlayacaktır. Ayrıca mahalleyle içiçe olması, halktan kopmaması yaratılmak istenen gençlik modelini de
önler. Ülkemizde sistem üniversite-

lerde öyle bir ortam yaratıyor ki, üniversite gençliği kendini ayrı bir yerde, halkın diğer kesimlerinden üstün
görebiliyor. Bu da engellenmiş olur
böylesi bir çalışmayla.
Okullarda da sosyalizmi yaşamda gösteren alternatifler yaratabiliriz
elbette. Örneğin Küba'da oluşturulan
kır okullarında öğrenciler hem eğitim
görmüş, hem üretime katılmış, hem
de çalışmayı öğrenmiştir. Bunlar
bize de ön açıcı örneklerdir.

Her Şey Bize Araç
Olabilir
Biz hedefimizi unutmadıkça her
şey bize araç olabilir. Geziler düzenleyebiliriz. Belki ilden ile gitme olanağımız (maddi olarak) olmayabilir.
Ama gençliğin tanıması, sorunları
görmesi, halkın sıkı sıkıya sarıldığı,
yaşattığı değerlerini görmesi bilmesi gençliğin halka olan güvenini,
sevgisini, inancını güçlendirecektir.
Ülkemizde gençlik halktan çok kopuk
değil. Ancak, genelde sadece kendi
yaşadıkları bölgeleri biliyorlar. Egeli'nin Kürdistan'ı, Kürdistanlı'nın
Ege'yi görmesi etkili olacaktır.
Bir başka ihtiyaç gençliğin kitap,
dergi, gazete okumasını sağlamaktır.
Bunun için önce kendimizden, derneklerimizden başlamalıyız. Bizim
derneğimize, topluluğumuza gelen insan okuma isteği duymalı, okumadığı
için bir mahçubiyet yaşamalı, hissetmeli. Kütüphaneleri yaygınlaştırabiliriz ama önemli olan okumaya
teşviktir. Anlatacağız, sabırla, bıkmadan, göstereceğiz yılmadan.
Tanıştığımız, ilişki kurduğumuz insanlarımızı değiştirmek için eğitim zorunludur. Kişi kişi eğitim çalışmaları, okumalar, tartışmalar dışında her anı
eğitime dönüştürmeliyiz. Bunu yapabilmek için tek tek kişilere göre bir
hedefimiz, programımız olmalı. Aksi
halde kadrolaşacak insanın gelişimini yavaşlatırız bu da bize kaybettirir.
İnsanlarımızla ilişkilerimizde, tartışmalarımızda, çalışmalarımızda kendimize, ideolojimize güvenle hareket
edeceğiz. Ve mütevazi olmak zorundayız. İnsanlar bizi kendine uzak görmemeli, onu anlamadığımızı düşünmemeli. İnsanları dinlemek önemlidir.
Dinleyeceğiz; onun sorununu önem-
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sediğimizi hissetmeli karşımızdaki.
Kurulan ilişki, yaklaşım tarzı değişimde, kararlarda belirleyicidir. Kendimizi düşünelim. Yoldaşlık ilişkileri, yaşam
tarzı devrimcilerin, bizi etkileyen ilk ve
en önemli yanları olmadı mı?
Kalinin'in dediği gibi "Sen işe
ruh katar, örgütünün ilk sıralara çıkabilmesi için her şeyi yapmaya çaba
gösterirsen, bunun için güçlerini ve sıcak kanını harcarsan mutlaka karşılığında gençliğin sevgisini hak edersin. Böyle bir adamı sadece saymazlar, severler de. Bu ise sayılmaktan
daha önemli bir şeydir." (Devrimci

Eğitim Devrimci Ahlak/ Kalinin syf:
238/ Ser yay.)
Tüm bunları, daha fazlasını yapabilir, gençliği örgütleyebiliriz. Bu
güce sahibiz. Belirleyici olan biziz.
Her şeyden önce sabırlı, inançlı, kararlı olmalıyız. Kimse bir günde değişmez. Biz de bir günde değişmedik.
Sabırla emek vereceğiz. EMEK anahtarlarımızdan. Ve Serdar Demirel'in
söylediği gibi "Sabır da bir eylemdir"!
Sonuç Olarak;
"Gençlik kime aitse gelecek onundur." Gençliği örgütlemek zorundayız
ve bunu yapabiliriz.

Yozlaşmaya ve Uyuşturucuya Karşı

Topyekün Mücadele Edelim

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

İstanbul Gazi Mahallesi'nde
Gazi Halk Meclisi'nin 20 Aralık’ta düzenlediği kahvaltıya, meclis yönetiminden Mehmet Yücetepe, Muharrem Cengiz, Sinan
Işık, Gazi Spor Kulübü Başkanı
Süleyman Keklik, Kemal Göçer ve
Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren basın emekçileri katıldı.
Muharrem Cengiz, Gazi Halk
Meclisi’nin her hafta düzenli olarak
mahalle toplantıları ve Pazartesi,
Salı Çarşamba günleri de bir hukukçu nezaretinde Gazi Halk Meclisi’nde halkın sorunlarıyla ilgili toplantılar düzenlediğini ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla birçok
çalışma yaptığını söyledi.
Cengiz ayrıca Gazi Parkı'nın
içerisinde kurulan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş Ve KurtuluşMerkezi’nde uzman bir hekim
kontrolünde madde bağımlısı gençlerle yozlaşmaya ve uyuşturucuya
karşı mücadele ettiklerini söyleyerek,
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merkezin açılışından bu yana yaklaşık 300’e yakın madde bağımlısı
gencin kendilerine başvurduklarını
belirtti.
Kahvaltıda kısa bir konuşma
yapan Gazi Spor Kulübü Başkanı
Süleyman Kekli ise kulüp olarak
sportif başarının peşinde olmadıklarını, mahallede yaşayan gençlerin
kötü alışkanlıklara bulaşmasını önlemek için sporu bir araç olarak kullandıklarını söyledi. Keklik ayrıca,
ilçede bulunan lisanslı 8 amatör takıma uyuşturucu ile mücadele etmek için iş birliği çağrısında bulunduklarını ancak bu kulüplerin
hiçbirinden olumlu cevap alamadıklarını söyledi.
Gazi Halk Meclisi yöneticileri
ilçede faaliyet gösteren yerel basın
organlarının kendi çalışmalarına ilgisiz kalmalarını da eleştirerek,
bu çalışmaların halka duyurulmasında yerel basının daha duyarlı olması gerektiğini söylediler.

45 yıllık tarihimiz, Dev-Genç sözümüz var. Komutan Rızalarımız var
yolumuzu aydınlatan. Daha çok, daha
çok çalışacağız. Sürekli yeni yöntemler üreteceğiz.
Düşman bizi engelleyemiyor, bitiremiyor. Bizim önümüzdeki en güçlü engel yine biziz. Bu engeli aşacak
olan da biziz. Gençliği düzenden,
kendilerini sol sosyalist tanıtan ama
sosyalizmle bağı olmayan örgütlerdende kurtarmalıyız.
Gençlikde gelecekde bizim, DevGenç'in!
Bitti...

Futbol Halkı Uyutmanın
Değil Uyandırmanın
Aracı Olacak
İstanbul'da Kıraç-Kuruçeşme’deki Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Karşı 2. Geleneksel Umut Gedik Futbol Turnuvası'nda 14 Aralık'ta 3. hafta maçları da coşkulu geçti. Bu
hafta grup elemeleri sonuçlandı. Gruplardaki 16 takımdan 8 takım elendi, 8 takım ise
çeyrek finale yükseldi. Sahanın kenarına tutsak ürünleri standı açıldı. Final maçı sonra
yapılacak olan ödül töreni ve şenlik duyurusu
yapıldı.

***

İşçi Katliamlarına
Son Vermek İçin

Devrimci İşçi Hareketi'nde Örgütlenelim
Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 21 Aralık'ta İstanbul Gazi Mahalesi'nde Muharrem Karademir Çay Bahçesi’nde kahvaltı düzenledi.
DİH adına kısa bir konuşma yapılmasının ardından yapılan kahvaltının sonunda “İş cinayetleri ve katliamları” konusunda bir söyleşi yapıldı. Sinevizyon gösteriminin de yapıldığı kahvaltıya 30 kişi katıldı.
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Esenyurt

Bağcılar

Dev-Genç Bir Gelenektir,
Gelenek Güçlenerek Sürüyor!
Dev-Genç'liler 3-4 Ocak tarihlerinde yapacakları kurultaylarının hazırlık ve tanıtım çalışmalarını sürdürüyorlar.

İSTANBUL
Bağcılar: Bağcılar, Liseli Dev
Genç’liler ve Halk Cepheliler 18
Aralık’ta bir araya gelerek DevGenç’in 3- 4 Ocak tarihinde yapacağı kurultayın afişlerinden astı. Bağcılar Asfaltı Caddesi’nden başlanarak,
Akşemsettin Lisesi ve Yavuz Sultan
Selim Lisesi civarında 40 adet afiş
yaptılar.

Zeytinburnu: Zeytinburnu Liseli Dev-Genç’liler 16 Aralık’ta,
Gençlik Kurultayı’na çağrı afişleri
yaptı. Okul önlerinde, cadde üzerinde afiş yapan Liseli Dev-Genç’lileri
önce resmi polis otosuyla geçen polisler taciz etti, ardından faşistler
sözlü sataşmalarla engellemeye çalıştı.
30 adet afişi yapan Liseli DevGenç’liler tüm baskılara rağmen her
yerde çalışmalarını sürdüreceklerini
gösterdiler.
Esenyurt: Liseli Dev-Genç'liler Esenyurt Lisesi ve Nakipoğlu
Anadolu Lisesi çevresine, 17 Aralık’ta
3- 4 Ocak’ta yapılacak olan gençliğin
kurultay afişlerinden 30 tane afiş

astı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler Kurultay çalışması için 21 Aralık’ta Kadıköy’de masa açtılar. Sağanak yağmurun da olmasına rağmen DevGenç’liler 14.00-18.00 arası masa
çalışmalarına devam ettiler. 3-4
Ocak’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde olacak Dev-Genç Kurultayına
çağrı yaptılar, bildiri dağıttılar. Masada
200 bildiri dağıtıldı. 3 Yürüyüş Dergisi ve 1 Grup Yorum atkısı verildi.
Masa süresi boyunca da DevGenç’liler 19-22 Aralık Katliamı’nı
anlatan fotoğraf sergisi yaptılar. Saat
14.00’da başlayan sergide 19-22 Aralık şehitlerinin fotoğrafları, katliamı
anlatan fotoğraflar sergilendi. Halkın
ilgisinin yoğun olduğu sergide birçok
kişiye 19-22 Aralık Katliamı anlatıldı. Çekilen ajitasyonlarda 19-22 Aralık katliamcılarının hala hiçbir ceza almadığı ama bu halkın da bir adaleti
olduğu ve halkın adaletinin katliamcılardan hesap soracağı vurgulandı.

HATAY
Antakya Saray Caddesinde DevGenç'liler 21 Aralık’ta masa açtı.
Açılan masada, 4 Umut Veren Asi Gazetesi, 1 Yürüyüş Dergisi, 200 DevGenç Kurultay bildirisi halka ulaştırıldı. Çalışma boyunca liseli ve üniversiteli gençlikle sohbetler edildi;

edilen sohbette Kurultay’ın önemi anlatıldı. “Demokratik Eğitim Bağımsız Türkiye İçin 3-4 Ocak’ta İstanbul
Şişli Kent Kültür Merkezinde Buluşalım” şeklinde ajitasyonlar çekildi.
23 Aralık'ta ise Dev-Genç’liler Saray
Caddesi’nde ve Antakya parkı çıkışına
Dev-Genç Kurultay’ının afişini astı.
Çalışma boyunca 50 adet afiş asıldı.

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Katil NATO Defol!
19-22 Aralık’ın
Hesabını Soracağız!
19 Aralık’ta Antep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Eski NATO
genel sekreteri Rasmussen, Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Fatma Şahin’in katıldığı
sempozyum yapıldı. Onca güvenlik önlemine rağmen 2 Halk Cepheli Sempozyumun çıkışında “Katil Nato Defol! 19-22 Aralık’ın
Hesabını Soracağız” Yazılı pankartı
açarak; A.Rasmussen ve Amerikan
işbirlikçilerini teşhir ettiler. O sırada
jandarmalar saldırarak 2 Halk Cepheli’yi gözaltına aldı. Halk Cepheliler Binevler Jandarma Karakolu’nda bir süre tutulduktan sonra sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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Ülkemizde Gençlik

Gazi - Şair Abay Lisesi

Dersim

Kırklareli

Sorunlarımıza Çözüm Bulmak, Geleceğimizi Kurtarmak İçin

Meclislerde Birleşelim!

Öğrenci Meclisi kurma ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde her yerde
faaliyetler devam ediyor.

İSTANBUL
Gazi:

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Katil Polis Okulumuza Giremez!
Şair Abay Konanbay Lisesi Öğrencileri 15 Aralık’ta, okula katil polisin girmesine karşı bahçede oturma eylemi
yapıldı. 20 kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemde ajitasyonlarla okul yönetimi ve katil polis teşhir edildi, Berkin’in
katillerinin hala cezalandırılmadığı, Berkin’in katillerinin okula girdiği, ama bir
daha bunu yapamayacağı söylendi. Ve eylem halaylarla sona erdi.
Ertesi gün Soma’da işten çıkarılan
maden işçileri için okul çıkışında yürüyüş yapıldı. Önce kitle okul önünde
Maden İşçisi Onurumuzdur! yazılı pankartı açarak sloganlarla kitlenin toplanması beklendi. 15 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Gazi Cemevi’nde son buldu.

ANKARA
ODTÜ'de Dev-Genç’liler okullarında karşılaştıkları çözülmeyen sorunları (Kütüphane saatleri, yemekhanedeki yemeklerin kalitesi, okuldaki
emekçilerin haklarının gasp edilmesi ve
nicesi) YÖK'ün kurduğu ÖTK'ların
(Öğrenci Temsilciliği Kurulu) çözemeyeceğinin bilincinde olarak, öğrenci gençliğe bir alternatif olarak Öğrenci Meclisi Topluluğu'nu kurdu.
Topluluklarını kurduklarını belirtmek, işlevlerini anlatmak ve faaliyetlerini sürdürecekleri bir dayanışma odası inşa etmek istediklerini bildirmek amacıyla rektörlüğe giden Dev-Genç’liler,
kesin bir red cevabıyla karşılaştı. Bu topluluğun kurulamayacağı, zaten ÖTK'ların olduğu, okul izni olmadan da okulda bir kapı kolunu bile değiştiremeye-
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cekleri söylendi.
Dev-Genç’liler: “Biz bu odanın
hakkımız olduğunu biliyor, yönetime bu
odayı inşa edeceğimizi duyuruyoruz.
Nasıl arkadaşlarımız MSGSÜde, İstanbul Üniversitesi’nde hakkımız olan
odayı aldıysa biz de ODTÜ'de bu odayı inşa edeceğiz! Okulun üçlü amfi binasındaki bir bölümü işgal edeceğimizi ve oraya dayanışma odamızı inşa edeceğimizi duyuruyoruz” şeklinde cevap
verdi.
Bunu okul öğrencilerine ve emekçilerine duyurmak amacıyla 24 Aralık
tarihinde Fizik önünde bildiri dağıtımı
yapmaya başlayan Dev-Genç’ler inşa
hazırlıklarına başladı.

KIRKLARELİ
Öğrenci Meclislerinde Birleşerek
Haklarımızı Kazanacağız!
19 Aralık’ta Kırklareli Öğrenci Meclisi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde
masa açıldı. Açılan masa bildiri dağıtımı ve anket çalışması yapıldı öğrenci
meclisleri anlatıldı. Bu sırada masaya gelen katil polisler masadakileri taciz etmeye çalıştı. Katil polisler kovularak masadan uzaklaştırıldı. Bunu hazmedemeyen katil polis bu sefer de kamera ile
çekim yapmaya başlayınca müdahale
edilip halka bu durum teşhir edildi. Bir
saat açık kalan masada yaklaşık 200 adet
bildiri dağıtıldı, 40 a yakın anket yapıldı.

ERZİNCAN
Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız!
Dev-Genç’liler 15 Aralık'ta Erzincan
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda
dersliklere girerek “Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız! kampanyasının bildirilerini dağıttı. Yaklaşık 100 adet bildiri öğrencilere ulaştırıldı. Liseli Dev-Genç'liler bir gün öncesinde Erzincan Lisesi, Erzincan Meslek Lisesi, Atatürk Lisesi çev-

relerine ve Cumhuriyet Mahallesi’nde
Öğrenci Meclisleri stickerlarını yapıştırdı. Yaklaşık 70 adet sticker okul duvarlarına ve çevrelerine yapıştırıldı.

BURSA
Dev-Genç'liler 16 Aralık'ta Fomara
Meydanı'nda “Haklarımızı İstiyoruz
Alacağız!” kampanyasını yaptıkları eylemle duyurdu.Bir sonraki gün okulun çeşitli yerlerinde kampanya afişlemeleri
asıldı. Ardından yemekhane önünde bildiri dağıtımı yapıldı. Öğrencilerle kampanyaya dair sohbet edildi. Aynı gün yemekhane önünde stant açmak isteyen
Dev-Genç’lilerin masasına polis işbirlikçisi ÖGB saldırdı. Dev-Genç’liler
masa açmanın demokratik hakları olduğunu ve masayı kaldırmayacaklarını
söyledi. Bunun üzerine ÖGB, kartondan
masaya saldırıp çaldı ama Dev-Genç’liler çalışmasına devam etti.

ANTEP
Dev-Genç’liler 18 Aralık’ta Antep
Üniversitesi önünde öğrenci meclislerini duyurmak ve birlik, mücadele çağrısı yapmak için masa açtı. Masaya gelen öğrencilerle ulaşım, barınma ve
har(a)ç sorunları üzerine konuşuldu, 10
bildiri dağıtıldı. Bir buçuk saat süren çalışmada ayrıca Yürüyüş Dergisinin tanıtımı yapıldı, 15 dergi gençliğe ulaştırıldı.

EDİRNE
Öğrenci Meclisleri Girişimi 18 Aralık’ta Balkan Yerleşkesi kantini ve Edebiyat bölümü ile duraklarda anket çalışması yaptı. Öğrencilerle sorunları
üzerine sohbet edildi. Ayrıca Öğrenci
Meclisi çalışmalarına katkıda bulunmaları istendi. Yaklaşık iki saatlik çalışma
sonunda 35 anket yapıldı. Daha sonra
Öğrenci Meclisleri Girişimi kuşlama
yaparak fakülteden ayrıldı.

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI

Ülkemizde Gençlik
Grup Yorum'u
Susturamazsınız!

Düşmanıyla El Sıkışıp,
Dostuna Saldıranlar
Kaybetmeye Mahkumdur
İzmir'de Dev-Genç'liler, Kürt milliyetçilerinin Grup
Yorum söyleşisi sırasında yaptığı saldırılarla ilgili 17 Aralık'ta açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "Ege Üniversitesi, Canan Kulaksız Şenliklerini yaptığımız, Edebiyat Fakültesi önünde toplanan Kürt Milliyetçileri, Çayan’daki olayları bahane edip; 'Bu alanın öz savunması bizde ve sizlere
bu alanda çalışma yaptırmayacağız' diyerek Grup Yorum üyelerini, Dev-Genç'lileri, Halk Cephelileri ve söyleşi için gelen kitleyi alandan zorla çıkarmaya çalıştılar. Saldırı sırasında alanda bulunan bir kişi astım krizi geçirmiş, Halk Cepheli bir arkadaşımız sırtından yaralanmış ve Grup üyesi olan
İnan Altın’a yumruk atılmıştır. Kürt milliyetçilerinin tüm müdahalelerine rağmen söyleşi belirlenen alanda gerçekleştirildi. Söyleşi sırasında müziğin sesini yükselten Kürt milliyetçileri aynı zamanda sloganlar atarak söyleşiyi engelleme
çalışmalarına devam ettiler. Ancak Ege Üniversitesi öğrencileri “Grup Yorum Halktır, Susturulamaz!” sloganları
atıp konser çalışmalarında gönüllü olarak yer almayı istediklerini söyleyerek Grup Yorum’a desteklerini belirttiler.
Kürt Milliyetçileri bilmelidir ki, Kürt halkının özgürlüğü devrimcilere saldırmakla kazanılmaz! Halkların özgürlüğü faşizme ve emperyalizme karşı birlikte mücadeleyle kazanılır" denildi.

Beytepe Faşizme
Mezar Olacak!
Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde 22
Aralık tarihinde kendilerine Anadolu Gençlik Derneği adını veren, şimdilerde 'ilim ve medeniyet topluluğu adı altında kümelenen 'Saadet Partisi'nin'
açıktan örgütlenmesini yaptığı faşist güruh Beytepe
Kampüsü K salonunda bir program organize etmişlerdir.
Dev-Genç'liler ve okulun diğer tüm demokrat ve ilerici bileşenleri 200 kişilik bir grup K salonunun önüne gitti. Devrimcileri gören işbirlikçi ÖGB hemen kapıları kapatmaya ve devrimcileri itmeye başladı. Bekleyiş devam ederken okulun Bilkent kapısı girişine 1
TOMA ve 5 otobüs Çevik Kuvvet yığıldığını gördüler.
Profesörleri, devrimci ve demokrat öğrencileri okula almayan Rektörlük IŞİD çetelerini ve katil polisi çağırmakta hiç tereddüt etmemişti. Program yaptırmamakta kararlı olan öğrenciler K salonunun önünde beklerken Rektör Murat Tuncer geldi ve içlerinde Dev-Genç'lilerin de olduğu bir heyet ile salon içerisinde görüşmeler
yapıldı. Rektör sözde düşünce özgürlüğünden bahsederken devrimciler Şengal’de, Kobani’de kundaktaki
bebekleri öldüren zihniyetin okullarında bırakın programı, nefes bile almamaları gerektiğini, eğer alınırlarsa okulun yangın yerine döneceğini bizzat Rektöre bildirdiler. Bu görüşmeler devam ederken katil Ankara Emniyeti ve Valilik de rektörlüğe programın yapılması ve
çevik kuvvetin içeri alınması doğrultusunda baskı
yaptılar! Fakat devrimci kararlılık kazandı ve etkinlik
iptal edildi. Aynı esnada bir tane halk düşmanı faşist öğrenci cezalandırıldı.

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Haklarımızı
İstiyoruz
Alacağız!
Kaza Değil Katliamın
Sorumluları Halka Hesap Verecek!
Ankara Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün ranta açtığı Teknokent inşaatından düşen işçi Selim Özgür hayatını
kaybetmişti. Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde 17 Aralık’ta Dev-Genç'lilerin de katıldığı eylemle,
bu ölümün normal bir ölüm olmadığı, iş güvenliği olmadan
çalıştırılan işçilerin ölümünün kaza değil bir katliam olduğu,
Hacettepe’de ikinci Torunlar, Soma ve Ermenek’i yaşatmayacakları anlatıldı.
Edebiyat Fakültesi'nde başlayan eylem yemekhane önünde 25 kişinin katılımıyla ve yarım saatlik oturma eylemi ve
Grup Yorum şarkılarıyla sonlandırıldı.

Tekirdağ’da DevGenç’liler 15 Aralık’ta
Namık Kemal Üniversitesi önünde öğrenciler “Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız!” şiarıyla bildiri dağıttılar.
Yarım saat süren bildiri dağıtımı sırasında
birçok öğrenciyle sohbetler edildi. Haklarımızı kazanmak için bir
araya gelerek örgütlenmek gerektiği öğrenci gençliğe anlatıldı. Yarım saatin sonunda 200 bildiri dağıtıldı.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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uPolis-ÖGB Terörüne Son!
Dev-Genç’liler 22 Aralık’ta İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Maslak Kampüsü İnşaat Fakültesi’nde “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız - Dev-Genç” masasını ve resim sergisini İnşaat Fakültesi kantininde açtılar. Masaya 10 dakika sonra gelen ÖGB (Özel Güvenlik Birimi)
tacizde bulundu. Ardından, ÖGB amiri olduğunu söyleyen
Polis işbirlikçisi masaya gelerek polisi çağırmakla tehdit
etti. Daha sonra masada bulunan Dev-Genç’li Onur Duran
yerlerde sürüklenerek işkenceyle okul polisine teslim
edildi. Kendi yasalarına dahi uymayan polisler Onur Duran’ı polis kulübesinde ters kelepçeyle bekletip sonrada okul
dışına zorla çıkarttılar. “Masadan aldığınız eşyaları vermeden
hiçbir yere gitmeyeceğim" diyen Dev-Genç’liye eşyalarını geri teslim etmek zorunda kaldılar.
Dev-Genç’liler: “Gözaltılarınız 19-22 Aralık Katliamı’nı anlatmamıza engel olamaz! “ diyerek, eşyaların teslim edilmesinden sonra çekilen ajitasyonla katliamı anlatan bildiri öğrencilere dağıtıldı ve eylem kendi iradeleriyle
son buldu.

uÖğrenci Meclisleri
Gücümüzdür!
Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Kırklareli Üniversitesi, Kayalı Yerleşkesi, Fen ve
Edebiyat Fakültesi’nde 23 Aralık’ta Öğrenci Meclisleri
Kurultayı gerçekleştirildi.
“Öğrenci Meclisleri Nedir ve Neyi Amaçlar” üzerine
bir yazı okundu. Okunan yazılarda öğrenci meclislerinin
nasıl işleyeceği ve kimlerin yer alabileceği, öğrenci gençliğinin nasıl bir üniversite istediği üzerine konuşuldu ve
üniversitedeki sorunlar üzerine tartışıldı. Öğrenci gençliğinin nasıl bir ülkede yaşamak istediği ve ülkemizin şu
an ki durumu hakkında sohbet edildi. Gençliğin neden meclislerde örgütlenmesi gerektiği anlatıldı. Bugün en meşru hakların bile gasp edildiği bir ülkede hakların ancak bir
araya gelerek alınabileceği anlatıldı.
Ardından yapılan karşılıklı konuşmalar sonucu Kırklareli Öğrenci Meclisleri’nin kurulması kararlaştırıldı. 10
kişinin katıldığı kurultay, Haziran Ayaklanması sırasında başından vurularak şehit düşen Berkin Elvan için Grup
Yorum’un Uyan Berkin türküsü hep birlikte söylendi.

uDev-Genç'lileri
Susturamazsınız!
İzmit merkezde 22 Aralık’ta Furkan adlı Dev-Genç’li
gözaltına alındı. Dernekten çıkarken polis tarafından takip edilen Furkan’ın sırt çantasından şüphelenildiği iddiasıyla işkenceyle gözaltına alındı. Kocaeli Dev-Genç’liler gözaltının amacının Kocaeli'nden yükselen DevGenç'in sesini susturmak, korku salmak ve arkadaşlarını sindirmek olduğunu belirtti. Dev-Genç’liler; “DevGenç’lilerin üstünden o kanlı ellerinizi çekin. Eğer arkadaşlarımızdan birinin başına bir şey gelirse bunun bedelini ödersiniz, ödetiriz!” dedi.
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uDevrimci Tutsaklara
Kalkan Elleri Kıracağız!
Samsun Dev-Genç, Bafra Hapishanesi'nde tutsaklara
yapılan saldırılarla ilgili 23 Aralık'ta açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: “Samsun’daki Bafra T Tipi Hapishanesi'nde kalan devrimci tutsaklara hapishane idaresi disiplin soruşturması açmış ve tutsaklar sözlü ifade vermek
için teker teker avukat görüş odasına alınmış ve ifadeyi
ayakta durarak vermeleri dayatılmıştır. Devrimci tutsaklar bu uygulamanın keyfi ve insanlık onuruna aykırı olduğunu söyleyerek daha önceden de bu şekilde ifade vermediklerini ve bunu kabul etmeyeceklerini söylemiş ve
“Savunma Hakkımız Engellenemez” sloganını atmışlardır.
Hapishane müdürü gözetimindeki gardiyanlar devrimci
tutsaklara saldırmış avukat görüş odasından koğuşa kadar tutsaklara işkence yapmıştır. Tutsaklar yapılan işkence
ile yaralanmış ve darp raporu almışlardır. Hapishane yönetimini uyarıyoruz Devrimci Tutsaklara yapılan her işkencenin hesabını sorduk soracağız!" denildi.

uMüdür Hüseyin Boyraz!
İşbirlikçilik Yapmaktan
Vazgeç!
İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki Şair Abay Konanbay Lisesi'nde, 5 Aralık günü, Öğrenci Meclisleri için konferans
salonunu ve bir odayı kullanabilme talebiyle işgal yapan
Liseli Dev-Genç’liler gözaltına alınmış, okulda öğrencilere katil polis tarafından plastik mermilerle saldırılmıştı.
Okul müdürü Hüseyin Boyraz işgal günü polisi aramış, okula çağırmıştı. Polise giderek gözaltına alınan öğrencilerin üzerine ifade veren Boyraz, gözaltından sonra
çalışma yapmak için okula giden Liseli Dev-Genç’lileri
okula almak istememiş, fakat başarılı olamamıştı. Öğrencilerin aileleriyle de konuşup tehdit eden; okulda yapılan kitlesel Öğrenci Meclisleri toplantısından sonra okulda veli toplantısı düzenleyerek ailelere çocuklarını uzak
tutmalarını söyleyen Boyraz Liseli Dev-Genç'liler tarafından uyarıldı.
Liseli Dev-Genç’liler, 16 Aralık’ta okulda bildiri dağıtıp, bildiriyi duvarlara asarak işbirlikçi okul müdürü
Hüseyin Boyraz’ı teşhir edip uyardılar.

uTürkülerimizi Ekmek Adalet
ve Özgürlük İçin Söyleyelim
Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi’nde 13 Aralık'ta türkü ve
şiir gecesinin üçüncüsü yapıldı. Türkü ve şiir gecesinde halk
türküleri söylenerek, Nazım Hikmetin “Vatanseverliği”,
Ahmet Arif'in “33 kurşun” şiirleri sırayla katılımcılara okutuldu. Denge Hewi'nden gelen solist Kürtçe şarkılar söyledi. Halkın programa ilgisi yoğundu. Programa 35 kişi katıldı. Türkü ve şiir gecesi halaylarla sona erdi.

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI

Çaresiz Değilsiniz, Çare Kendi
Ellerinizde! Çare Devrimcilerde!
Zonguldak/Ereğli Kandilli Beldesi’nde bulunan Hattat Holding’e
bağlı Hema Kömür İşletmeleri 18
Aralık’ta 60 işçiyi işten attı. Daha
önce de 29 işçiyi işten atmıştı.
2005 yılında Türkiye Taşkömürü
Kurumu’ndan rödavans usulü kiraladığı ocakta üretime başladı şirket.
Ancak sözleşme koşullarını yerine
getirmedi. Buna rağmen Hema adlı
şirkete TTK 39 ay ek süre verdi.
Verilen süre doldu fakat şirket yine
eksikleri tamamlamadı. Bunun üzerine haziran ayında yeniden ek süre
istedi. Bu sefer talebi kabul edilmedi.
Ocakta ekonomik değer taşıyan
kömür kalmadığını iddia eden ve
yeni rezervlerin araştırılması için gerekli sürenin verilmediğini bahane
eden şirket geçtiğimiz ağustos ve
eylül aylarında 29 işçiyi işten attı. İşçiler işten atılan arkadaşları için 500
madenci Kandilli’den 40 km. uzaklıktaki Zonguldak Valiliği’ne kadar
yürüdü. İşçiler ne valilikte, ne de ilde
seslerini duyacak kimseyi bulamadılar.
Buna karşılık şirket 489 işçiyi
daha işten çıkarmak için İŞKUR’a
başvurdu. İşçilerin iş sözleşmelerini
22 Kasım’a dek sonlandıracağını
duyurdu. TTK ile yapılan görüşmeler
nedeniyle süre 31 Aralık’a kadar
uzatıldı. TTK ek süre vermeyince
şirket yeniden işten atmalara başladı.
18 Aralık’ta 60 arkadaşlarının işten atıldığı haberini alan 500 madenci
maden ocağını işgal ettiler. Yerin
700 metre derinliğinde 2 gün boyunca
direndiler. Direnişlerine aileleri, diğer
işçiler, halk destek verdi. Direnişin
örgütleyicisi olması gereken sendika
genel merkezi ise eyleme sahip bile
çıkmadı. Madenciler yerin yedi kat

derinliğinde; eşleri, çocukları madenin önünde kışa aldırmadan beklerken sendika yöneticileri adımlarını
dahi atmadılar.
Patron ocakta eylemi sürdürmeleri
halinde tazminatlarını vermemekle
tehdit etti. Sahipsiz kalmaları ve aldıkları tehditler sonucu 470 işçi cumartesi akşamı ocaktan çıktılar.
30 işçi direnmeye devam etti. En
son onlarda pazar sabahı ocaktan
çıktılar. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu “Geldiğimiz noktada
eylem sona erdi. Yapacak bir şey
yok” diyor. Bir sendika şube başkanı
için utanç vericidir bu sözler. Aylardır
belirsizliği ve her gün işten atılma
korkusunu yaşıyor işçiler. Endişeleri
öfkeye dönüşmüş, öfkeleri patlama
noktasına gelmiş. Sendika olarak en
kaba biçimiyle işçilerin işgüvencelerini, kazanılmış haklarını korumak
zorundalar. Sendikaların kurulmasının
temel amacı bu. Bunu yapamadıkları
zaman kendi varlık koşullarını ortadan kaldırırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada sendikalar tarihsel
gerçeklikten ve işçi sınıfından öylesine uzağa düştüler ki işçilerin yerine
patronların haklarını savunur oldular.

İşçilerden Dursun Altıntaş “6 aydır bu tedirginliği yaşıyoruz. Bu öfkeye dönüşmüş durumda. Bugüne
kadar tüm demokratik eylemleri yaptık. Zonguldak merkeze yürüdük kimse muhatap olmadı. Ankara’ya yürümek istedik sendika engel oldu.
Hükümet olumlu yada olumsuz hiçbir
adım atmadı” sözleriyle durumu
özetliyor. İşçilere cesaret ve güç
verip eylem örgütlemesi gereken
sendika tam tersine işçilerin yapmak
istedikleri eylemlere engel oluyor.
Ankara’ya yürümelerini engelliyor.
İşçiler kendi denetimleri dışında eyleme geçtiğinde de o eylemi sonlandırmak için bütün deneyim ve
birikimlerini kullanıyorlar. İşçilerin
arasındaki birliği bozma, umutsuzluk
yayma, başka yöntemlerle sonuç alınacağına ikna etme, eylemleri zamana
yayma vb...
Patron sendikacığının tek örneğini
Hema’da yaşamadık. Daha yakınlarda Yatağan işçilerinin bir yılı geçik
sürdürdükleri eylemler sendika tarafından sonlandırıldı. Cümleleri
eğip bükerek kazanımla sonlandırdıkları yalanını söylediler. Kazanılan
hiç bir şey yoktu. Santral özel şirkete
devredildi. İşçiler var olan haklarını
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dahi koruyamadılar. Daha önce Tekel
işçilerinin Ankara’da 75 gün boyunca
süren çadır direnişleri sendika tarafından mücadelemiz başka eylemlerle
sürecek diye bitirildi. Çadırlar söküldükten sonra ne eylem yapıldı ne
direniş. Binlerce Tekel işçisi işsiz
kaldı. Sendikaların ihanetlerine başka
bir çok örnek verebiliriz.
Eylemin ardından işçilerden biri
sahipsiz kaldıklarını, ne hükümetin,
ne bölge milletvekillerinin ne de sendikanın yanlarında olmadığını, ne
yapacaklarını bilemediklerini söylüyor. Bir başka işçi “hükümetin madenciye, bırakın madenciyi insana
vermediği değeri görerek grevimize
son verdik. Kaybettik” diyor.
Kaybettiler çünkü çözümü yanlış
yerde aradılar. Yoksulluğumuzun, işsizliğimizin, azgın sömürünün nedeni
hükümettir, milletvekilleridir, bu sistemdir... Soruna kaynaklık edenler
o sorunu ortadan kaldıramaz.
Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Zamanın birinde çok akıllı iki
kardeş yaşarmış. Etrafındaki ve okuldaki bilgiler kendilerine yetmediğinden, annesi onları, bulundukları beldenin bilge adamına götürmüş.
Kardeşler bilge adama pek çok
sorular sormuşlar ve her seferinde
kendilerini tatmin eden cevaplar almışlar. Bundan çok memnun olan
kardeşler, bir müddet için bilgenin
yanında kalıp daha çok şeyler öğrenmek için annelerinden izin istemişler
ve bilge adamın yanında kalmışlar.
Bilge adama sorduklarına ve aldıkları cevaplara çok sevinen ve
mutlu olan çocuklar bir süre sonra
bu işten sıkılmaya başlamışlar. Bilgenin bilemeyeceği bir soru bulmamız
lazım diye düşünmüşler.
Kardeşlerden biri, "Buldum" demiş. "İki elimin arasına bir kelebek
koyacağım ve bilge adama soracağım.
Avucmun içinde bir kelebek var, canlı
mı ölü mü? Ölü derse kelebeği bırakacağım, canlı
derse avucumu
hafifçe bastıracağım. Her ne
derse cevabını
bilemeyecek!"
Kelebeği ellerinde tutan

kardeşlerden biri, kapalı tuttuğu ellerini bilgeye doğru uzatmış ve sormuş..."Avucumun içinde bir kelebek var, canlı mı ölü mü?"
Bilge, uzun uzun çocuğun gözlerinin içine bakmış ve cevaplamış:
"Senin ellerinde evladım, senin
ellerinde...”
Eylemin sonlandırılmasının ardından patronlar 70 işçinin daha işten
atıldığını duyurdu. Madende 800 işçi
çalışıyor. “Şirket yetkilileri, 30 Aralık 2014 tarihi sonuna kadar 497,
2015 Ocak sonuna kadar da 162
kişiyi işten çıkararak iş yerini tasfiye edeceğini tebliğ etti.”
Bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz, hayatımız kendi ellerimizde.
Kaybetmemek için birlik olmak, haklarımıza sahip çıkmak zorundayız.
Kaybetmemek için bizi sırtımızdan
vuran işbirlikçi sendikacılardan kurtulmak zorundayız. Kaybetmemek
için Devrimci İşçi Hareketi saflarında
örgütlenmek zorundayız.
DİH’liler görev sizin! Hiçbir eylem sahipsiz kalmamalı, hiç bir işçi
“sahipsiz kaldık, yol gösterenimiz
olmadı” cümlesini kurmamalı. Yol
gösterecek sizsiniz. Sahip çıkacak
sizsiniz. Bugünü ve geleceği kuracak
olan sizsiniz!

Halk Düşmanlarının
İçimizde Yeri Yok
21 Aralık'ta Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan’ın İstanbul Okmeydanı'ndaki Gürpınar Köy
Derneği açılışına geleceğini haber alan Halk Cepheliler,
derneğe halk düşmanları Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu
ve Ahmet Misbah Demircan’ın resimlerinin asıldığını
gördüler. Halk Cepheliler derneğin yönetimi ile tartıştıktan
sonra, kapıyı açtırtıp dernekte bulunan katillerin resimlerini
yırttılar. Dernek yönetimine eylemlerinin nedenini anlatan
Halk Cepheliler, “Yaptığınız şerefsizliktir, 2 kuruş fazla
para alacağım diye onurunu, şerefini satanların bizim mahallemizde yeri yoktur. Köy yönetimi halkını, değerlerini
ve köylüsünü satmıştır. Berkin’in, Uğur Kurt’un katillerinin
resimlerini asarak Okmeydanı halkına ihanet etmişlerdir”
dedikten sonra ajitasyonlar çekerek köy derneği yönetimini
teşhir ettiler.
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Katil Polis Hesap Verecek!
Antalya Halk Cephesi adalet nöbeti eylemine bu
hafta da devam etti.
20 Aralık’ta Kışlahan Meydanı’nda yapılan eylemde
“Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın Adalet İstiyoruz” pankartı açıldı. Yapılan açıklamada AKP’nin
Berkin Elvan’ın katillerini korumaya devam ettiği
vurgulanarak, adalet yerine gelene kadar Halk Cephesi’nin eylemlerine devam edeceği ifade edildi.
Atılan sloganların ardından eylem bitirildi.
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İki Elimiz Madencileri Katledenlerin
Yakasında Olacak!
Dünya madenciler gününde Zonguldak’ta panel yapıldı. Eğitim-Sen
Zonguldak Şubesi’nin, 8 Aralık’ta
düzenlediği panele, Halkın Mühendis
-Mimarları da katıldı.
Panelde sözü ilk olarak Maden
İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği üyesi ve Soma’da maden işçisi
olan Ercan Çetinyılmaz aldı. Soma’da
yaşanılan katliamı anlatan Çetinyılmaz,
örneklerle orada yaşadıkları sömürüye
değindi. Çalışan işçilerin zorlu koşullara maruz bırakıldığını söyleyen
Çetinyılmaz, katliamdan sonra biriken
öfkeyle işçilerin daha çok birbirine
kenetlenmeleri gerektiğini, bunun için
de Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği’nde mücadele etmenin
gerekliliğine vurgu yaptı.
Çetinyılmaz’dan sonra söz alan
Halkın Mühendis-Mimarları’ndan
Demet Büyüktanır, bu düzende iki

ayrı sınıfın olduğuna vurgu yaparak,
emekçilerin payına düşenin hep adaletsizlik olduğunu, bu adaletsizliğin
kimi zaman emeklerinin karşılığını
alamadıkları maaşla, kimi zaman ise
meslek hastalıkları ve hatta ölümlerle
kapılarını çaldıklarını söyledi. "İki
elimiz katledenlerin yakasında olacak.
Adaleti halkımızla sağlayacağız!” diyerek bitirdi.
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel
Başkanı Selçuk Kozağaçlı ise geçmişten bugüne yaşanılan işçi katliamlarını anlattı. Karadon Maden Katliamında işçi yakınlarına ücretsiz
avukatlık yaptığı için adliyede tehditler aldığını anlatan Kozağaçlı, yaşanılan her katliamın düzendeki adaletsizlikten kaynaklandığını ve bu
sistemde var olan yasaların adalet
getirmeyeceğine vurgu yaptı. Panele
yaklaşık 50 kişi katıldı.

19 Aralık’ta Tutsakları Diri Diri Yakan,
Torunlar İnşaat’ta İşçileri Katleden Devlettir!
6 Eylül’de Torunlar İnşaat’ta 10
işçinin asansörle 33. kattan yere çakıldığı katliamı teşhir etmek için 4
haftadır eylemler yapan Halkın Mühendis Mimarları ve Devrimci İşçi
Hareketi, bu hafta da 20 Aralık Cumartesi günü 13.00’da Galatasaray
Lisesi önündeydi.
19 Aralık Katliamı’nın da; Soma,
Ermenek, Torunlar’daki katliamların
da sorumlusunun devlet olduğunun
vurgulandığı açıklamanın ardından
yarım saatlik oturma eylemine geçildi.
“Torunlar’da Yaşanan Kaza Değil

Katliam”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Kan Parası Değil Adalet
İstiyoruz”, “Mühendisiz-Mimarız
Haklıyız Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde Bertolt Brecht’in “Bir
Ceza İstiyorum” şiirinin de aralarında
bulunduğu şiirler okundu. Sesli konuşmalarla katliam teşhir edildi. Kan
parasını temsil eden boyalı paraların
atılmasıyla eylem sona erdi. 15 kişinin
katıldığı eyleme halktan da destek
verenler oldu.

Kan Parası Değil
Adalet İstiyoruz!
Bir aydan beri her hafta sonu Torunlar katliamını protesto etmek için
eylemler yapan Halkın MühendisMimarları ve Devrimci İşçi Hareketi,
bu hafta 20 Aralık’ta Galatasaray Lisesi Önündeydi. “Torunlar’da Yaşanan
Kaza Değil Katliam!" "Kan Parası
Değil Adalet İstiyoruz", "Torunlar’dan
Hesap Soracağız!" sloganlarının atıldığı eyleme 11 kişi katıldı. Eylemde
önce basın açıklaması okundu, ardından da yarım saatlik oturma eylemi
yapıldı.

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

İşçi Katliamlarına
Son Vermek İçin
Devrimci İşçi Hareketi'nde
Örgütlenelim!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 21
Aralık'ta İstanbul Gazi Mahallesi'nde
Muharrem Karademir Çay Bahçesi’nde kahvaltı düzenledi. DİH adına
kısa bir konuşma yapılmasının ardından yapılan kahvaltının sonunda
“İş cinayetleri ve katliamları” konusunda bir söyleşi yapıldı. Sinevizyon
gösteriminin de yapıldığı kahvaltıya
30 kişi katıldı.
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Haklarımız
Berkin Elvan Ve Uğur Kaymaz İçin
İçin Devrimci İşçi Adalet İstiyoruz!
m a k t ı r,
Berkin'in doğum günü 5 Ocak. Berkin
Hareketi'nde
Uğur ’un
katledilmeseydi 16 yaşında bir liseli
olacaktı. Ama 15 yaşında kaldı.
hesabını
Örgütlenelim

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Devrimci İşçi Hareketi
(DİH), 18 Aralık günü İstanbul
Kıraç’ta afişleme yaptı. 3 devrimci işçinin katıldığı çalışmada
Karakaş Mahallesi'ne ve Üçevler
semtine 50 adet DEV-GENÇ
kurultayına çağrı afişi, 30 adet
Bayrampaşa Hapishanesi önünde
yapılacak anmaya çağrı afişi ve
15 adet Kuruçeşme Mahallesi’nde yapılacak meşaleli yürüyüşe çağrı ozalitleri asıldı. Çalışma sırasında halkla 19 Aralık
2000 tarihinde yaşanan katliam
ve direnişle ilgili sohbet edildi.
19 Aralık’ta ise patronsuz
üretim yapan Kazova Tekstil işçileri direnişlerini ve kazanımlarını tüm işçi- emekçi, yoksul
halka göstermek için, Bağcılar
Kirazlı Mevkii’nde “Gelin Fabrikamızı Dayanışmayla Kuralım”
başlıklı Diren Kazova (DİH)
Kooperatifi işçileri imzalı 40
adet afiş yaptı. çalışmalarını sürdüren DİH, Bağcılar Yeni Mahallede Yürüyüş Yolunda köy
derneklerinde ve “Berfin Tekstil
San.Lt.Şirketi”nin akşam mesai
çıkışında 200 adet Diren Kazova(DİH) bildirisi dağıttı. Ayrıca
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nda 28 devrimci tutsağı
katleden devletten hesap sormak
için yapılacak anmaya, işçiler
davet edildi.

İdil Halk Tiyatrosu
Atölyesi'nde
Buluşalım

Uğur Kaymaz 13 kurşunla katledildi...
Hep 12 yaşında kaldı...
Kurşunların sayısı yaşından çoktu…
Katiller ellerini kollarını sallayarak
hala sokaklarda dolaşmaya devam ediyor.
Nasıl? Neden? Soruyoruz: Neden hala
katilleri bu kadar açıkta ve biliniyorken
cezalandırılmıyor?
Kimi ekmek alırken, kimi babasının
yanındayken, kimi okula giderken, kimi
basit bir gösteriye katılırken katlediliyor
çocuklarımız.
Hep aynı el katlediyor onları, hep
aynı silahtan çıkıyor kurşunlar. Katilleri
birdir çocuklarımızın. Bunun için sorulacak hesapları da birdir. Berkin’in
hesabını sormak Uğur’un hesabını sor-

sormak,
Berkin’in
hesabını
sormaktır.
Bizim
için gerçek doğum günü katillerden hesap sorulduğu
gündür.
Bunun için 6 Ocak’ta Uğur Kaymaz’ın mezarında olacağız.
Berkin’in, Uğur’un ve katledilen tüm
çocuklarımızın hesabını sormak için
herkesi 5 Ocak’ta okula gitmeyerek,
katillerinin kim olduğunu haykırmaya,
6 Ocak’ta da Uğur’un başucuna çağırıyoruz.

Kürdistan Halk Cephesi

Parklarımız Bizimdir, Şehitlerimizin İsmiyle
Yeniden Kuracağız
Halk Cepheliler, İstanbul İkitelli’de Cemevinin
altında bulunan Dostluk Parkı’nın adını değiştirip,
mahallenin yozlaşmaya karşı mücadelesinde
bayraklaşan Birol Karasu’nun adını verme kararı
almışlardı. Bu doğrultuda 21 Aralık’ta, üzerinde
Birol Karasu’nun resmi ve nasıl şehit düştüğüne
dair bilgilerin olduğu bir tabela parka asıldı.

Emek ve Sabırla Üretelim,
Uyuşturucuyla Mücadele Edelim
17 Aralık’ta İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
çalışmaları çerçevesinde el işi atölyesi çalışması yapıldı.
Emeğin ve sabrın öğrenildiği el işi atölyesinin çalışmaları her hafta düzenli olarak yapılıyor. Hep birlikte
üreterek, yeni yeni el becerileri kazandırılıyor. Yapılan el ürünleri bu pazar açılacak
olan umut pazarında sergilenecek.
İstanbul Okmeydanı'nda, İdil Kültür Merkezi bünyesinde faaliyetlere katılan liseli öğrenciler, 20 Aralık’ta doğaçlama atölyesinde
buluştu. Her hafta bir faaliyet gerçekleştiren liseliler İdil Halk Tiyatrosu’nun eğitmenliğinde yaklaşık bir saat boyunca doğaçlama
ve drama çalışmaları yaptı. Gözlem gücünü, güven duygusunu
ve yaratıcılığı geliştirmek için oynanan oyunlara 9 kişi katıldı.
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DEV-GENÇ’Lİ!
Özgür Tutsaklardan
"... Büyük aşklar yolculuklarla başlar
ve serüvenciler düşer yollara ..."
Yol yürümek O'nun işidir. O, yürür adaletsizliklerin üzerine. Menzili nettir. Varsın bütün oklar üzerine
gelsin, varsın o yürürken herkes dursun, varsın döndürmeye çalışsınlar yolundan... O yürür. Yürüdükçe açar
kendi yolunu. Çünkü o Dev-Genç’lidir!
O Dev-Genç’lidir!
O yürür. Yemyeşil canlanır bereketli Anadolu toprağı. Çağıl çağıl
bir nehirdir O. Aktıkça gümbürder,
dikkat kesilir duyanlar ve görenler.
Emekçiler kaldırır başını, selama durur. Gönül verir, söz eder, ardından gelir ana kucağı gibi açar bağrını.
O ki halkın umududur!
O Dev-Genç’lidir!
O yürür. Yağmur dinlemez, sel
dinlemez. Kar, boran, fırtına kar etmez
O'nun yürüyüşüne. Umudun rüzgarıdır çünkü ardındaki, halkın kuvvetidir. Ve her daim O'nun ufkundadır
bahar sabahları hürriyetin. Pırıl pırıl,
güneşli, aydınlık. Bundandır yağmurda sesinin daha gür çıkması,
adımlarını yere daha sert vurması. O
ki zorluklarla çelikleşendir!
O Dev-Genç’lidir!
O yürür. Görülmemiştir halsiz
kaldığı. Yorulduğu görülmemiştir.
Enginler’i fethetme ruhu, derya gibi
doldurur yüreğini. Bu kaynaktan beslenir dizlerindeki derman, bileğindeki kuvvet, başındaki eğilmezlik. En
hızlısıdır hepimizin, en fedakarı, en
direngeni. O ki zaferin teminatıdır!
O Dev-Genç’lidir!
O yürür. Yürüdükçe değiştirir,

dönüştürür etrafını. Mum değil ki
dibi karanlıkta kalsın, fener değil ki
ardına ışık saçmasın. O Selma'dır,
günü gelip tutuşturarak bedenini,
yurdunu boydan boya aydınlatır. O
Eyüp'tür, bir kıvılcımla tutuşturur
adaletsizliğin bozkırını. O ki öğretmenidir, öncüsüdür gençliğin; yarınıdır, kurtuluşudur!
O Dev-Genç’lidir!
O yürür. Umudun dervişidir O.
Sevda ile aşk ile, yeniden karar kendi harcını. Soyunup artıklarından kokuşmuş düzenin, bir yeni insan olur
artık. Yüreğinin temizliği, aklının
aydınlığı gülüşüne yansır. Adını yeniden koyar sevginin de nefretin de.
Bunlarla dövüşür amansız. Düşmana
korku, dosta güven verir. O ki yeni insanın öncüsüdür!
O Dev-Genç’lidir!
O yürür. Yürüdükçe daha iyi yürümeyi öğrenir. Takılıp düşmesi daha
dik doğrulmak içindir. "Zamanın
ruhu"na uymaz O; kendi ruhunu, zamana kabul ettirir. Çünkü bir yanından Mahir el vermiştir O'na; bir yanından Hasan Selim.
Ve o eller, her tarihsel
anda, ya kızıl sancağı kaldırır dimdik,
ya da bir zafer işareti, kanlı ama onurlu. Aksi yazmaz kitabında. O ki her
zorlu sürecin ön açıcısıdır!
O Dev-Genç’lidir!

O yürür. Nazlı nazlı savurur kızıl
fuları yüzünde. O fuları en güzel O taşır. Hakkını vererek, değerini büyüterek. Güzelliğine güzellik katar o fular, cüretine cüret, onuruna onur...
Çünkü Berkin'in emanetidir, başeğmeyen karanfillerin emaneti. Adaleti sağlayıncaya kadar onur borcu sayar taşımayı. O ki değerlerine sevdalıdır.
O Dev-Genç’lidir!
Şarkı söyler gibi dövüşür, şiir
gibi, akan bir su gibi. Hep en önündedir kavganın. Boykotlarda, işgallerde, direnişlerde... Kendi yarınlarını kurmanın ustasıdır, halkına özgür
bir ülkeyi armağan etmenin ustası...
Selam olsun yurduna ve halkına sevdalı Dev-Genç’lilere, Bin Selam!

İzmir
Kırıklar
1 No'lu F Tipi
Hapishanesi
Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Özgür Tutsakların Yayın Hakkı Gasp Edilemez
Hatay
TAYAD’lı Aileler yaptıkları açıklama ile Sincan F tipi Hapishanesi’nde gasp edilen tüm yayınların özgür tutsaklara iade edildiğini bildirdi. Açıklamada “Tarihimiz kazanımlarla doludur. Düşmanın tüm
politikalarını geri püskürtmüşüzdür.” denildi.

Antalya
Antalya’daki TAYAD’lı Aileler
16 Aralık’ta Hapishanelerde yapılan

yayın yasağına karşı Kışlahan Meydanı’nda eylem yaptılar. Eylemde yapılan açıklamada 19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra tutsakların F tipi hapishanelerde her türlü baskı ve tecrite rağmen direndiği ifade edildi. Hapishane yönetimlerinin tecriti ağırlaştırmak için her türlü yönteme
başvurduğu son olarak ise tutsaklara gönderilen dergilerin gasp edildiği söylendi. Direnişlerle bunun da
boşa çıkarılacağının belirtildiği açıklamadan sonra eylem sona erdi.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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Bizleri Sömürenlere Aç Yoksul Bırakanlara Karşı,

Umudun Sesini Her Alana Taşıyoruz
Yürüyüş Dergisi dağıtımları tüm
hızıyla devam ediyor. Yeni yıla daha
çok insana ulaşmanın coşkusuyla
devam eden çalışmalarda dağıtılan
dergi sayısı günden güne artıyor.

İSTANBUL
Karanfilköy:
Halkın Mühendis Mimarları, 19
Aralık günü evleri kapı kapı dolaşarak Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı. 4 kişiyle yapılan ve 21 derginin
halka ulaştırıldığı çalışmada 19 Aralık
Katliamı’ndan ve Halkın Mühendis
Mimarları’nın Küçükarmutlu’daki
çalışmalarından da bahsedildi.

Armutlu:
Armutlu Mahallesi’nde Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yapıldı. 17 Aralık'ta
Liseli Dev-Genç’lilerin katıldığı Baltalimanı’nda yapılan çat kapı dergi
satışında 10 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.

Gazi:
15-16 Aralık günlerinde Ovacık
ve 75. Yıl Mahallelerinde Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yapıldı. Tek tek evlerin kapıları çalınarak yapılan da-

ğıtımda derginin içeriği anlatılarak,
19 Aralık Katliamı’yla ilgili yapılacak
eyleme çağrı bildirileri verildi. Dağıtım sırasında evlerine davet edenler
oldu. Daha sonra mutlaka uğranacağı
söylendi. Toplamda 119 dergi dağıtıldı.

ANKARA
Hüseyingazi:
Geçen hafta kapı kapı dolaşarak
Hüseyingazi Mahallesi halkına kendilerini ve projelerini tanıtan Halkın
Mühendis Mimarları, 20 Aralık’ta
kapı çalışmasına devam ettiler. Halkın
ilgisinin yoğun olduğu çalışmada
mahalle sakinleri Halk İçin Mühendislik Mimarlık Dergisi hakkında
sorular sordular ve mühendislerin
geliştirdikleri projeler için neler yapabileceklerini sordular.
Halkın Mühendis Mimarları ilerleyen haftalarda yapacakları anket
çalışmasıyla Hüseyingazi Mahallesi’nde oturanların ortak sorunlarını
tespit edeceklerini ve hep beraber
çözüm bulacaklarını anlattılar. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda 50 adet broşür ve 1 adet Halk

İçin Mühendislik Mimarlık Dergisi
dağıttılar.

ESKİŞEHİR
Eskişehir’de Halk Cepheliler,
gerçeğin sesi olan Yürüyüş Dergisi’nin 448. sayısını halka ulaştırdılar.
18 ve 20 Aralık günleri yapılan dağıtımlarda halk Grup Yorum konserine davet edildi.

WAN
Wan’da Halk Cepheliler umudun
sesi Yürüyüş Dergisi’ni, yoksul halkımızın olduğu her yere ulaştırmaya
çalışıyor.
Yürüyüş Dergimiz emekçi Kürt
halkının katliamlarla bitirilemeyen
sesidir. Ve umudun sesi Wan’ın yoksul mahallelerinde, depremzede ailelerin konteyerlerinde, esnafın tazgahında, hak ettiği yeri alıyor.
Wan merkezde 16 Aralık – 18
Aralık tarihleri arasında yapılan dergi
dağıtımında toplamda 110 dergi
halka ulaştırıldı..
Yapılan dergi dağıtımı sırasında
halka yeni açılacak olan Dev-Genç
bürosu anlatıldı ve açılışa halk davet

Antalya

edildi.

MARAŞ
Dev-Genç'liler, 17 Aralık'ta Maraş-Pazarcık’ta Yürüyüş’ün dağıtımını yaptı. Esnaf ve kapı çalışmasında halka Ak Saray’ın, her geçen
gün daha da yoksullaştırılan emekçilerin alınteriyle ve can güvenliğinin
sağlanmadığı koşullarda kölecisine
çalıştırılıp katledilen madencilerin
sömürülmesiyle yapıldığı anlatıldı.
Ekmeği çalanların, ekmek almaya
giderken Berkin’i katledenlerin hesap
vereceği belirtildi. Toplamda 25 dergi
halka ulaştırıldı.

MERSİN
Dev-Genç'liler Karaduvar Mahallesi’nde 20 Aralık günü Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımını yaptı. Yaklaşık
2 saat süren çalışmanın sonunda 40
dergi satıldı.

EDİRNE
Dev-Genç’liler haftalık Yürüyüş
Dergisi’nin son sayısını mahalle ve
esnafa tanıttılar. Çalışmada 30 dergi
halka ulaştırıldı.

ERZİNCAN
Dev-Genç’liler 18 Aralık’ta Ulalar
Beldesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin çalışmasını yaptı. Kahvelere giren DevGenç’liler halkla yeni çıkan baskı
yasaları üzerine sohbet etti. Belde
halkı “uzun zamandır sizleri görmüyorduk iyi ki geldiniz” diyerek

karşıladı Dev-Genç’lileri. Yaklaşık
3 saat süren faaliyette 64 dergi halka
ulaştırıldı.

BURSA
Halk Cepheliler dört gün süren
çalışmalarında Yürüyüş Dergisi’ni
Bursa halkına ulaştırdı. 17 Aralık’ta
Adaköy ile başlayan çalışmada köy
kahveleri dolaşılarak dergi tanıtıldı.
Adaköy’de toplam 25 dergi halka
ulaştırıldı.
18 Aralık’taki çalışma Kestel
merkezden başlayarak dükkânlara
tek tek girilerek yoldan geçen insanlara Yürüyüş dergisi anlatılarak
başladı. 5 Halk Cepheli’nin
önlükleriyle katıldığı çalışmada 52 dergi halka ulaştırıldı.
19 Aralık da Halk Cepheliler Teleferik Mahallesi’ndeydi. Yapılan çalışmada
toplam 40 dergi halka ulaştırıldı.
20 Aralık da Gemlik İlçesi’nde yapılan çalışmaya
6 Halk Cepheli önlük giyerek
katıldı. Çalışma Dereboyu
Taşköprü’de devam etti esnaflar dolaşıldı, yoldan geçen
halka Yürüyüş Dergisi anlatıldı Gemlik’te toplam 50
dergi halka ulaştırıldı.

ANTEP
Dev-Genç'liler 23 Ara-

lık'ta Çarşı-Balıklı Meydan’ında
dergi dağıtımı yaptı. Toplamda 6
dergi dağıtıldı.

ANTALYA
Kapalıyol Havuz Meydanı’nda
Yürüyüş Dergisi okurlarınca, derginin
447. sayısının tanıtımı 20 Aralık'ta
yapıldı. Dergi dağıtımında 40 dergi
halka ulaştırıldı.

ÇANAKKALE
Dev-Genç’liler 21 Aralık’ta Esenler Mahallesi’nde yürüyüşün yeni
sayısının tanıtımını yaptı. İki buçuk
saat süren çalışmada 52 dergi halka
ulaştırıldı.

Antep

30. Yılında Direniş Türkülerini
Grup Yorum'la Birlikte Söyleyelim
Grup Yorum, 30. yılını Türkiye genelinde yapacağı 5 stadyum konseri ile kutlayacak. Stadyumları faşizmin halkı uyuttuğu beşikler olmaktan çıkartmak isteyen
Grup Yorum, tüm şarkılarını halkla birlikte hep daha ileriye gitmek için söyleyecek. Tüm Grup Yorum gönüllülerini,
emperyalizme ve oligarşiye karşı stadyumları doldurmaya çağırıyoruz. Konserlerin halkla birlikte örgütlenmesi çalışması, söyleşilerle devam ediyor.
MERSİN: Mersin Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu’nda 11 Aralık
günü Grup Yorum söyleşisi yapıldı.
Söyleşiye 75 kişi katıldı. Aynı günün akşamı Tarsus Pir Sultan Abdal Derneği’nde yapılan söyleşiye 85 kişi katıldı. Yapılan söyleşilerle, Tarsus ve Mersin’in toplamında 55 kişi çalışmalara gönüllü oldu.
Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

BURSA: Uludağ Üniversitesi'nde 16
Aralık'ta Grup Yorum Anadolu Halk koroları çalışmaları başladı. Önce öğrencilerin yoğun bulunduğu yerlere Yorum
Anadolu Halk korosu afişleri asıldı. Ardından yemekhane önünde Halk korosu
için hazırlanan bildiriler dağıtıldı. Grup
Yorum’un Anadolu Halk korosu çalışmalarına öğrencilerin ilgisi yoğundu.
İZMİR: 20 Aralık’ta TÜMTİS İzmir
şubede Devrimci İşçi Hareketi’nin çağrısı üzerine Grup Yorum ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Grup Yorum’un çıkaracak olduğu Ruhi SU türküleri albüm çalışmasının tanıtımının yapıldığı söyleşiye yaklaşık 60 kişi katıldı. Grup Yorum'un 30.
yıl konserlerinin en büyüğünün İzmir’de
yapılacak olduğu vurgulanırken çalışmalar bir kolektivizm ile yürütülürse başarıya ulaşacağına değinildi. Bu konserlere katılımı büyütmemiz gerektiği ve mücadeleyi de yükseltmemiz gerektiğinin
vurgulandığı söyleşide çalışmanın nasıl
yapılacağına dair öneriler de alındı.
ANTALYA: Akdeniz Üniversitesi:
Grup Yorum'un 30. yıl konserleri
kapsamında yapılan söyleşilerin Akdeniz Üniversitesi ayağı gerçekleşti. Polisin ve okul yönetiminin tüm engelleme çabalarına rağmen söyleşi çalışma-
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ları kesintisiz yapıldı.
Dev-Genç'liler Olbia Çarşısı içinde dağıttığı bildiriler ve okulun çeşitli bölgelerinde yaptığı afişlemelerle söyleşinin duyusunu yaptı. ÖGB'nin çalışmalara yaptığı tüm saldırılar püskürtülüp, boşa çıkartıldı. Söyleşi günü geldiğinde ise Edebiyat Fakültesi önünde sesli çağrılarla öğrenciler söyleşiye davet edildi. O sırada
okula Grup Yorum'un gelmesini hazmedemeyen bir grup düzen artığı faşist çete
“Kampüste Bölücü İstemiyoruz” sloganlarıyla söyleşinin yapıldığı alana doğru yürüyüşe geçti. Faşist saldırı ihtimaline karşı devrimci kurumlar Dev-Genç'le
dayanışma amacıyla söyleşinin yapıldığı fakülteye geldi. Provokasyon girişimi
boşa çıkan faşistler ise bir süre slogan atıp
okulun başka bölgesine yöneldiler.
Dışarıda faşist saldırı ihtimaline karşı bir grup Dev-Genç’li önlem alırken içeride ise çalışma ve alanın hazırlığı sürüyordu. Söyleşinin yapılacağı salon ise kısa
sürede hınca hınç dolmuştu. Öğrencilerin,
fakülte çalışanlarının ve aydın hocaların
söyleşiye ilgisi oldukça yoğundu.
Grup Yorum'un projeleri ve güncel siyasetin konuşulup tartışıldığı söyleşide,
“çözüm süreci”yle ilgili fikirleri sorulduğunda “katillerle barış olmaz” cevabından rahatsız olan bir grup “Biji Serok
Apo” sloganları atarak salondan ayrıldı.
Buna karşılık salonda kalan öğrencilerin
bir kısmı “Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganı attı. Söyleşinin bitiminin ardından bir küçük
konser verildi. 30. yıl konserleri ve
koro çalışmaları için onlarca öğrenci gönüllü oldu. Söyleşiye 500 kişi katıldı.
Eğitim-Sen: Antalya Eğitim-Sen binasında 17 Aralık’ta yapılan söyleşide
Grup Yorum 30. yıl konserleri ve önemi
hakkında bilgi verdi. Gündemle ilgili sohbetler edildi. Grup Yorum’un tarihi ve
onu Yorum yapan halkın mücadelesinden bahsedildi. Halkın sanatçıları kavramı konuşuldu. Yavuz Bingöl hakkında Yorum’un düşünceleri soruldu. Çözüm süreci hakkında da sorular soruldu.
Yorum’da çözüm süreci hakkında gelen
sorulara kurtuluşa kadar savaşılması
gerektiğini vurguladı. 60 kişinin katıldığı

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI

ANTALYA

ANTALYA

DENİZLİ

ESKİŞEHİR

UMUDUN ÇOCUKLARI

söyleşide Yorum gönüllüleri ile
konuşuldu. Türkülerle söyleşi
sonlandırıldı.
ESKİŞEHİR:
Eskişehir’de 22 Aralık'ta Adalar Migros önünde Grup Yorum
konseri için masa açıldı. Üç buçuk
saat açık kalan masada, halkla
Grup Yorum’un tarihi üzerine
sohbet edildi. Grup Yorum Korosu
çalışmalarından ve Grup Yorum’un 30. yılında yapacağı stadyum konserlerinden bahsedildi.
Halk Ayaklanması şehitlerinin
ailelerinin konsere katılacak olması insanları sevindirdi. Adalar
ve Doktorlar Caddesi üzerinde
toplamda 38 adet afiş asıldı, 600
adet el ilanı dağıtıldı ve pullamalar yapıldı. Ayrıca Grup Yorum
korosuna 3 kişinin kaydı alındı.
DENİZLİ:
Grup Yorum'un 30. yıl konserleri kapsamında yapılan söyleşilerin Denizli ayağı 19 Aralık’ta
yapıldı. Birinci söyleşi ilk olarak
saat 18.00’da Pınarkent Cemevi'nde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla, ikinci söyleşi ise saat
21.00’da Kınıklı'da Kafe Su'da
yaklaşık 200 kişinin katılımıyla
gerçekleşti. Söyleşilerin ardından Grup yorum şarkılarını söyleyerek programı sonlandırdı.
Program sonunda Yürüyüş ve
Tavır Dergisi standı açıldı. Toplamda 20 Tavır, 80 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
MUĞLA:
Grup Yorum üyeleri üniversite yönetiminin ve polisin tüm
baskı ve engellemelerine rağmen
ilk olarak 20 Aralık’ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karya
Kafe önünde saat 12.30’da yapılan sohbet ve tanışmayla program başladı. 30. yıl Grup Yorum
İzmir konseri üzerine yapılan
sohbet istek üzerine Edebiyat Fakültesi öğretmenleriyle yapılan
görüşme ile sonlandırıldı. Akşam
Konakaltı Kültür Merkezi’ndeki söyleşi ve dinleti için broşür
dağıtımı, afişleme ve kuşlama

çalışması söyleşi saatine kadar
devam etti.
Söyleşi saatinde Grup Yorum üyeleri halaylarla alkışlarla
ve “Türküler Susmaz, Halaylar
Sürer” sloganıyla karşılandı.
Söyleşiye 600 üzerinde katılım
oldu. Zaman zaman tepkili bir şekilde soru alan Grup Yorum üyeleri verdikleri cevaplarla tartışmaların önüne geçti. Grup Yankı ile Grup Yorum’un birlikte
söylediği türküler eşliğinde halay
çekildi, sloganlar atıldı.

Umudun Çocukları
Orkestrası
Çalışmalarına
Devam Ediyor
Umudun Çocukları Orkestrası 19 Aralık günü Bayrampaşa Hapishanesi önündeki anmaya katıldılar. Anmada yapılan açıklamanın ardından Umudun Çocukları Orkestrası “Boran Fırtınası” adlı marşı çaldılar. Hapishane önündeki programdan sonra da Cebeci Mezarlığı’ndaki anmaya katıldılar.
20 Aralık günü ise İdil Kültür Merkezi’nde yapılan anma
programında da “Boran Fırtınası” marşını çaldıktan sonra 1922 Aralık Katliamı’nın anlatıldığı sinevizyonu izlediler...
20-21 Aralık günlerinde derslerine devam eden Umudun Çocukları pazar günü ders başlamadan Koro filmini izledi.

Dünden Yarına
Ustalarımızı Türkü ve
Marşlarımızla Analım
27 Aralık’ta Grup Yorum’un
düzenleyeceği ‘Dünden Yarına
Ustalarımız-Ruhi Su Albümü’
tanıtım konserinin çalışmaları
sürüyor. 16 Aralık'ta İkitelli Parseller'de mahallenin çeşitli yerlerine 100 civarında afiş asılarak
konserin duyurusu yapıldı. Bilet dağıtımı ise İkitelli Özgürlükler Derneği başta olmak üzere mahallenin her tarafında devam ediyor.

"Ayaklar Baş Olacak"
Korkusu Yaşayan
Halk Düşmanlarına
Halk Meclisleriyle
Cevap Verelim
Halk Meclisleri halkın öz örgütlenmesidir. Halkın
kendi kendini yönetebileceğini, halkın gücünü gösteren
meclisleri kuralım ve yaygınlaştıralım. Halk Meclisleri, iktidarı alma kararlılığımızdır. İşte bu kararlılıkla İstanbul'da Halk Meclisi çalışmaları yapılıyor.
Bağcılar:15 Aralık’ta Karanfiller Kültür Merkezi’nde
bir araya gelen Halk Meclisi Gönüllüleri ile toplantı yapıldı. Yürüyüş Dergisi’nden Meclisler başlıklı yazı okundu, yazının üzerine sohbet edildi. Bağcılar’da Halk Meclisi’nin çalışmaları üzerine konuşuldu. Meclisi daha işler hale nasıl getirebiliriz denilerek bununla ilgili konuşuldu. Çalışma yapılacak yer, mahalle belirlendi. Bildiri dağıtımı yapmak için tarih belirlendi. Toplantıya 15
kişi katıldı.
Armutlu: Armutlu Halk Meclisi ilk toplantısını 17
Aralık’ta yaptı. Geçen hafta yapılan halk toplantısıyla birlikte kurulma kararı alan ve kurulan Armutlu Halk
Meclisi Küçük Armutlu girişinde hazırlanan binasında ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Armutlu halkının
daha örgütlü olması gerektiği konuşuldu. Toplantıya
gelenler Armutlu’ya ilişkin düşüncelerini coşku ve moralle tartışırlar. 10 Ocak günü Armutlu meydanda çadır kurularak büyük halk toplantısı yapılarak meclisin
çalışmaları ve mahallenin sorunlarının tartışılması karar altına alındı.
İkitelli: İkitelli’de 16 Aralık ve 17 Aralık’ta
Halk Meclis için anket çalışması yapıldı. Mahallenin
sorunlarına vakıf olmak, halkı da bu çalışmaya dâhil etmek amacıyla başlatılan anket çalışması için 15
günlük bir süre konuldu. 15 gün sonunda mahallenin
birçok yerine girilip halkın sorunları konuşulacak ve
Halk Meclisinin kurulması sağlanacak. Dereye atılan çöpler, uyuşturucu, çeteler gibi sorunların öne çıktığı anket çalışması sonucunda halk meclisine dâhil
olabilirim diyenlerin adresleri alındı. Bir halk toplantısı
düzenleneceği ve onların çağrılacağı anlatıldı.

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Türkülerimizi Ekmek, Adalet ve
Özgürlük İçin Söyleyelim
Kıraç-Kuruçeşme mahallesinde 13 Aralık'ta türkü ve şiir gecesinin üçüncüsü yapıldı. Türkü ve şiir
gecesinde halk türküleri söylenerek, Nazım Hikmet’in
“Vatanseverliği”, Ahmet Arif'in “33 kurşun” şiirleri sırayla katılımcılara okutuldu. Denge Hevi'nden gelen solist kürtçe şarkılar söyledi. Halkın programa ilgisi yoğundu. Programa 35 kişi katıldı. Türkü ve şiir
gecesi halaylarla sona erdi.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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;

MARAŞ’TAN 19 ARALIK’A KATLEDENLERİ
UNUTMADIK, AFFETMEYECEĞİZ!

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014
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19-26 Aralık 1978’de Maraş’ta
tarihe “Maraş Katliamı” olarak geçen vahşi bir katliam yaşandı.
Devletin resmi ve sivil görevlilerinin
el birliği ile gerçekleştirdiği bu katliam
sonucunda resmi rakamlara göre 111
insanımız katledildi. Yine Alevilere
ait olduğu tespit edilen 400'ün üzerinde ev ve işyeri yakıldı, yağmalandı.
Yüzlerce işkence, eziyet, hakaret,
tecavüz vakası yaşandı.
Yirmi üç yıl süren davalar sonunda
22 kişi idam, 7 kişi müebbet hapis,
321 kişi de 1–24 yıl arasında ceza
almış olmasına karşılık 1991 yılına
gelinceye kadar bütün sanıklar tahliye
edilmiştir. Bugün de halkı katleden
polisler yargılanmaz ya da cezalandırılmazlar.
Katliamın gerçek sorumluları ise
hiçbir zaman yargılanmamıştır.
Sanıklar daha sonra da devlet görevlerinde bulunmuş hatta meclis çatısı altında milletvekili olarak atıp
tutmaya devam etmiştir. Çünkü katliam bir devlet görevi olarak
Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş
yönetiminde planlanmış ve onun görevlendirdiği MİT mensuplarınca icra
edilmiştir. CIA da bu suçun akıldaneliğini yapmıştır.
AKP’nin kurucu üyesi
Abdülkadir Aksu’dan Mümtazer
Türköne’ye uzanan organik bağı bir
tarafa Maraş Katliamı’nı yapan mantık kendisine AKP’de vücut bulmuştur.
Katliamın yapılış sürecini izleyin;
bugüne uzanan devlet geleneğinin
aynı mantığın devam ettirdiğini göreceksiniz.
Katliamcılar halkı dinsel ve etnik
temelde bölerler ve en gerici duygularını kışkırtırlar. Saldırılar sırasında
kolluk kuvvetleri korkunç bir zafiyet
içine girer ve hassas vatandaşlara
engel olamaz. Katliamcılar yargılanmaz, es kaza yargılanacak olursa
mahkemeler baskı altına alınır, deliller
devlet sırrı denilerek gizlenir. Yasa
değişiklikleri yapılır ve sorumlular

cezalandırılmaz. 19 Aralık
Katliamı’nın gerçek sorumluları yargı önüne çıkarılmadı
bile. Yüzleri apaçık görünmesine karşılık, Berkin
Elvan’ın katili olan polislerin
isimleri gizlenmeye devam
ediliyor.
O dönem Adana’da görülen mahkemeyi faşistler
basmış ve hakimleri tehdit
etmişlerdi. Şehit ailelerinin
avukatları Av. Ahmet Albay,
Av. Ceyhun Can, Av. Halil
Güllüoğlu ise kontr-gerilla
eylemlerinde katledildiler.
Bugün de devlete karşı açılmış davalarda mahkemeler baskı altına alınıyor. Hatta iktidarın isteğinin tersini
yapabilecek bir mahkeme yapısı bile
kalmadı. Avukatlara işkence ediliyor
ve tehdit edilip tutuklanıyorlar.
Gerçekler çarpıtılmaya ve tarihe
yanlış geçirilmeye çalışılır. Devlet
belgelerinde olayların sağ sol çatışması olduğu yazılır. Bugün 19 Aralık
Hapishaneler Katliamı’nı bile “tutsaklar ayaklandı, bize silahlarla
saldırıp ateş ettiler, silah kullanmaya mecbur kaldık” şeklinde açıklamaya çalışan, üniversitelerdeki satırlı bıçaklı faşist saldırıları “karşıt
görüşlü öğrencilerin çatışması”
olarak anlatan zihniyet devam etmektedir. Oysa ki Maraş’ta Alevi
halkımız faşistlerle silahlı çatışmaya
girdiği için değil aksine kendini koruyacak ölçüde silahlanmadığı veya
bir saldırıya karşı hazırlanmadığı
için böyle katledilmişlerdir.
Bugün aynı zihniyetin hiç değişmeden devam ettiğini Haziran
Ayaklanması sürecinde gördük. “İçki
içenler camiye saldırdı, ayakkabıyla
girdi, başörtülü bacımıza saldırdı…
bunlar çapulcu, bunlar dinsiz…” benzeri söylemler en yetkili ağızlardan
düşmedi. Suriye politikasını bile
Alevi- Sunni ayrılığını körükleyerek
yürüten bir başbakandan söz ediyoruz.
Sık sık ana muhalefet partisi liderinin

mezhepsel yapısından söz ederek siyaset yapan ve halkı bölmeye çalışan
bu iktidar yapısı zerre kadar değişmemiştir. Her ne kadar Alevi açılımı
yapıyorum, gerçek Alevi benim diye
propaganda yapsalar da asıl olarak
halkın ayrılığından beslendikleri ve
güçlendikleri için Alevileri aşağılamaya devam ediyorlar.
Oysa Maraş’ta saldırdıkları ve
yok etmek istedikleri devrimci mücadeledir. Mücadelenin büyüyeceğinden korktukları için kontrgerilla
eylemleri örgütlemişlerdir. Maraş
Katliamı sırasında saldırgan katiller,
o dönemin örgütlü bütün güçlerini
hedef almışlardır. DİSK, TÖB-DER,
Pol-DER, CHP, TİKP, Tekstil
Sendikası tahrip edilmiş yağmalanmıştır. Olayların başında öldürülen
iki öğretmen de TÖB-DER’lidir.
AKP ‘nin Maraş Katliamı’na sahip
çıktığını en somut nereden anlayabiliriz;
Olayları örgütleyen devlet görevlilerinin isimlerini açıklamazlar. Gizli
devlet arşivlerini açmazlar. Dört MİT
görevlisinin kim olduğu hala bilinmemektedir. Çünkü AKP bunu hala
devlet sırrı olarak saklamaktadır.
Maraş Katliamı’nın protesto edilmesine ya da kaybedilen insanlarımızın anma programlarına da yasaklar
konulmaktadır. AKP’ nin ildeki temsilcisi olan Maraş Valiliği; yıllardır
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Alevi halkının örgütlü güçlerinin
Maraş’a girmesini yasaklamaktadır.

Yasaklar
AKP’nin Korkusudur!
AKP ülke çapında Maraş
Katliamı’nı anmak için yapılacak
tüm
eylemleri
yasakladı.
Yasaklamanın gerekçesi olarak 'olası olayların bir kez daha yaşanmaması amacıyla' izin verilmediğini açıkladı. Maraş olaylarını yaratan dinci-gerici faşist zihniyet devam ediyor. “Biz vatandaşımızın hassasiyetini hala koruyoruz ha, dikkat
edin, ayağınızı denk alın” demektir
bu. Burası Maraş buradan çıkış
yok zihniyeti devam ediyor demektir.
Yani iktidar 36 yıl boyunca Maraş’ta
hâkim olan çarpık ve tehlikeli düşünceleri yok etmedik diyor.
Hayır, buna inanmadık inanmayacağız. Asıl halkı düşman gören ve
bin parçaya bölmedikçe halkı kontrol

edemeyeceğini düşünen, halktan korkan siyasi iktidardır. Bu yüzden
Alevi- Sünni ayrılığı yaratmakta, faşizmini, dinci gericiliği besleyerek
yürütmektedir.
Bu yüzden Maraş Katliamı anmalarını yasaklamaktadırlar...
Halktan korkuyorlar. Maraş
Katliam anmasında halk katillerin
kimler olduğunu çok iyi bilmektedir.
Halk, 36 yıl boyunca katliamı
unutmadığı gibi katilleri de unutmadı.

AKP sorulacak hesaptan korkuyor. Bugün katilleri koruyan
AKP iktidarıdır. Maraşları sürdüren AKP iktidarıdır.
Bugün AKP’yi oluşturan
zihniyet o gün devrimci mücadeleyi engellemek için; halkları Alevi-Sünni diye bölen oligarşi tarafından tetikçi olarak
kullanılıyordu, bugün doğrudan
iktidarın başı olarak halkları
katletmekte, zulmetmektedir.
Halkımız bunu biliyor ve AKP
bundan korkuyor. Bunun için yasaklıyor Maraş anmalarını... Ancak yasakları halkın önünde engel olamadı.
AKP faşizmi halkın öfkesinin
önünde duramadı. Maraş anmaları
için koydukları kendi yasaklarını
kendileri kaldırmak zorunda kaldılar.
Maraş Katliamı’nı anmaya giden
kitle önüne kurulan barikatlar aşılarak
Maraş’a girildi. Katliam anması
yapıldı ve katliamcılar lanetlendi.

Maraş’ta Katledilenleri ve Katledenleri Unutmadık!

Sayı: 449

Yürüyüş
28 Aralık
2014

Maraş Katliamı Alevilere yönelik saldırıların ne ilki,
ne de sonuncusu oldu. Maraş’ta 19-26 Aralık 1978’de
Alevilere yönelik katliamda yüzlerce Alevi öldürüldü.
Doğmamış, ana karnındaki bebeklerin dahi kurşuna dizildiği bu katliam günlerinde dini inançlar öne sürülerek
halkın ilerici kesimleri katledildi, Alevilerin onuru ayaklar
altına alınmaya çalışıldı. Devrimci kurumlara saldırılar,
yağmalamalar oldu. Saldırı yalnızca Alevi halkına değil,
halkın ileri kesimlerine, devrimcilerine yönelikti aynı
zamanda. Katliamı durdurmak için değil, Alevi halkının
direnişini kırmak için 13 ilde sıkıyönetim ilan edildi!
Aradan geçen 36 yılda Alevi halkı katliamları unutmuyor, suçluları aklamak için kurulan mahkemelerde
adalet aramıyor artık. 36 yıl sonra 21 Aralık akşamı tüm
illerden Halk Cephesi ve Pir Sultan Abdal Kültür
Dernekleri (PSAKD) bu katliamın hesabını sormak için
Maraş’a yola çıktı. Faşizm yasa gücünü tekrar kullandı
ve benzer bahanelerle Maraş’ı, katledilen canlarının he-

sabını sormaya gelenlere kapatmaya çalıştı. Maraş’a
giden yolları kapatarak günü kurtarmaya çalışan iktidar
Alevi canları 6 ayrı noktada durdurdu.
Maraş girişinde bekletilen Halk Cepheliler halaylar
ve marşlarla tüm gün irade savaşı verdiler. Kitleyle jandarmayı karşı karşıya getiren valilik Alevilerin hesap
sormasından, devrimcilerle beraber direnmesinden duyduğu korkuyla sıkıyönetim uyguladı adeta.
Saatlerce Narlı’ya girebilmek için Maraş girişinde
bekletilen Aleviler, Pir Sultan Abdal derneklerinin ve
milletvekillerinin yaptıkları görüşmeler sonucunda hiçbir
sonuç alamayınca yolu trafiğe kestiler. Maraş’a girişte
bekletilen 70 kişilik Halk Cephesi korteji yol kesme eylemine öncülük ederek tüm Alevileri de yanına topladı.
Akşam saatlerinde yapılan yol kesme eylemi sonucu
tüm gün süren irade savaşını kazanan Halk Cepheliler
diğer kurumlarla beraber Narlı’ya geçti. Burada yapılan
açıklamanın ardından tüm kitle şehirlere geri döndü.

DEVRİM İÇİN SAVAŞI BÜYÜTELİM!
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Avrupa’da

Berlin

19 ARALIK KATLİAMI’ NI
DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE,
HİÇBİR ZAMAN
UNUTMAYACAĞIZ!
19-22 Aralık Katliamı’nı teşhir etmek, şehitlerimizi anmak ve katliamın hesabını sormak için Avrupa'nın bir çok şehrinde yürüyüşler ve anmalar düzenlendi.

İsviçre:

İsviçre Halk Cephesi, 19 Aralık günü
Hechtplatz’da 19 Aralık Katliamı’nı protesto eden yürüyüşe başladı.
İsviçre Halk Cepheliler, Türk Konsolosluğu
önünde yaptıkları açıklamada konsolosluk ve çalışanlarının da suça ortak olmamalarını, Türk devletinden katliamın hesabını sormalarını istediler. Eyleme 35 kişi katıldı.

Sayı: 449

İngiltere: Londra’da Türkiye elçiliği önünde bir

Yürüyüş

protesto eylemi yapıldı.
Halk Cephesi'nin örgütlediği eylemde Türkçe ve
İngilizce bildiriler dağıtıldı, okundu. Yaklaşık bir saat
boyunca sloganların atıldığı eylem, devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla sona erdi.

28 Aralık
2014

Berlin: Berlin`de 19 Aralık'ta bir anma düzenlendi. 19 Aralık Katliamı’nı ve Avrupa'daki tutsaklarımızı anlatan açıklamanın okunmasının ardından 19 Aralık Katliamı’nı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından helva dağıtıldı.
Yaklaşık 2 saat süren anma, yapılan duyurularla sonlandırıldı.

Belçika: 19 Aralık'ta Liege'de anma programı gerçekleştirildi.
28 şehit için saygı duruşu, Yürüyüş dergisinden 19 Aralık ile ilgili bir yazının okunması ve gene katliamla ilgili bir
filmin topluca izlenilmesinin ardından Halk Cephesi adına
bir konuşma yapıldı. Tüm 19 Aralık şehitlerinin isimlerinin
ve kısa geçmişlerinin de okunduğu anmaya 22 kişi katıldı.

Hamburg: 21 Aralık Pazar günü 19-22 Aralık Hapishaneler katliamının yıldönümü için anma düzenlendi.
Açılış konuşması ve saygı duruşunun ardından 19 Aralık katliamı ve ölüm orucu direnişini anlatan sinevizyon
gösterimi yapıldı. Daha sonra şiirler okunup, kısa bir aradan sonra müzik dinletisi verildi. Gençlerin hazırladığı müzik dinletisinde coşkulu bir şekilde hep bir ağızdan direniş türküleri söylendi. Saat 13.00'te başlamış olan programa 50 kişi katıldı.
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Londra

Stuttgart: 19-22 Aralık Katliamı’nın yıldönümünde,
21 Aralık Pazar günü Stuttgart Halk Kültür Evi’nde bir
anma etkinliği düzenlendi.
Anmaya saygı duruşu ile başlandı. Ardından 19-22 Aralık Katliamı’nı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı
Daha sonra, direnişe ve katliama tanıklık etmiş kişiler, devrimci tutsakların katliam saldırısı karşısında sergilediği onurlu direnişi anlattı.
Yaklaşık 40 kişinin katıldığı anma, ailelerin yaptıkları yemek ve helvaların birlikte yenilmesiyle son buldu.

Bremen: 21 Aralık Pazar günü saat 19.00’da, Bremen
Halk Komitesi tarafından, 19 Aralık Hapishaneler Katliamları, Maraş Katliamı ve Roboski Katliamı konulu anma
ve söyleşi etkinliği düzenlendi. 12 kişinin katıldığı anma
ve söyleşi, saygı duruşuyla başladı. Aralık ayında yaşanmış olan, tarihe kara bir sayfa olarak düşen üç katliamın
ve gerekçelerinin sinevizyon gösterimi yapılarak anlatılmasından sonra, halk meclisi kurularak, konular üzerine
etkinliğe katılanlar görüşlerini bildirdiler.
Anma ve söyleşi yaklaşık olarak iki saat sürdü.

Avusturya: 20 Aralık 2014'de Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan anma, gelen misafirlerin yerleşmesiyle
başladı. Sinevizyonda “Diri Diri Yaktılar” ezgisiyle başlayarak
ardından yine Grup Yorum’dan “Sevdanıza Ant Olsun” mar-
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şıyla başlandı. 19 Aralık sürecinin anlatılmasıyla anmaya devam edildi.
Ölüm Orucu şehidi Şenay Hanoğlu'nun kızı Pınar Hanoğlu bir konuşma yaptı.
Aralarda ölüm orucu şehitlerin sevdiği türküler söylenerek, şiirler okunarak program devam etti. Anmaya 82 kişi
katıldı, gelenlere verilen ikram ile anma sona erdi.

Fransa: 20 Aralık'ta Paris'te 1 dakikalık sayı duruşu ile başlayan anmada 19 Aralık katliamına dair bir konuşma yapıldı.
Ardından katliamı yaşayanların anlatımlarının olduğu sinevizyon gösterimi ile devam edildi. Düzenlenen panel, “Şe-

hitlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, yarattıkları direniş destanını büyüteceğimize söz veriyoruz.” sözleriyle bitirildi.

Köln: 21 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Köln Sanat Atölyesi'nde 19-22 Aralık Katliamı ve ona karşı gerçekleştirilen Büyük Direnişin anısına toplantı yapıldı. 35 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda saygı duruşunun ardından günün önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Şiir dinletisi sunuldu, sinevizyon
gösterildi ve Büyük Ölüm Orucu Şehidi Şenay Hanoğlu'nun
çok sevdiği ve şehit düşerken kızının başucunda okuduğu "Karahisar Kalesi" türküsü söylenerek anma sonlandırıldı.

Z e h r a Ku r t a y D e r h a l
Se r b e s t B ı r a k ı l s ı n !
Fransız emperyalizmi tarafından iki yıldır tutsak edilen
Wernicke Korsakoff hastası
Zehra KURTAY’ın sağlığından
kaynaklı serbest bırakılması için
yapılan mahkeme 17 Aralık'ta
görüldü.
Aylardır Zehra Kurtay'ın serbest bırakılması mücadelesi ve-

ren Özgürlük Komitesi çalışanları ve dostları duruşmaya katıldı. Fransız Komünist Partisi
dış ilişkiler bölümü Türkiye
masası sorumlusu Pascal Tore'un
da olduğu bir heyet mahkemeye gözlemci olarak katıldı. Mahkeme 11 Şubat tarihine ertelendi.

SOSYALİST YARIŞMAYI YÜKSELTELİM!
İngiltere'de, Yürüyüş Dergisi standı her cumartesi olduğu gibi
bu hafta da Wood Green Kütüphanesi önünde açıldı. İki saat süren standa 26 Yürüyüş Dergisi halklara ulaştı.

Berkin Elvan'ın Hedef Gözeterek
Öldürüldüğüne İlişkin
Bir Kanıt Daha Ortaya Çıktı!
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının 24 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre; “…Daha önce ortaya çıkan görüntüler
ile birlikte ele alındığında açıktır ki, polis doğrudan hedef
gözeterek Berkin'i öldürmüştür. Bu durumda polis hakkındaki dava, tasarlayarak adam öldürme suçundan açılmaktadır.
Adli tıp raporu neden önemlidir?
Adli Tıp raporu savcının hangi sanıklar hakkında hangi sevk
maddesinden dava açılacağını gösterecek önemli delillerden
bir tanesidir. Bilindiği gibi emniyet müdürlüğü görüntüleri olmasına rağmen olay tarihinde orada bulunan polislerin kimliklerini açıklamamaktadır. Muhtemel ki onların elinde daha
canlı görüntüler var, Adli Tıp raporunun bu şekilde hazırlanacağı
dolayısıyla polisler hakkında tasarlayarak adam öldürmekten
dava açılacağını bildikleri için kişilerin kimliklerini gizlemektedirler. Emniyet müdürlüğü delillerin güçlülüğü karşısında
katilleri koruma çabasına girmektedir.
556 gündür Berkin'i vuran polislerin kimliklerinin or-

Nazi Oluşum BOGİDA’ya
Geçit Vermeyeceğiz!
15 Aralık Pazartesi günü Bonn
şehrinde Nazi oluşumu BOGİDA
bir miting düzenledi. Yürümek
istedikleri güzergahta yüzlerce antifaşist kitle, yolu işgal ederek izin
vermedi. Sadece toplanma alanda
2 saatlik bir miting düzenlediler.
Anadolu Federasyonu ve birçok kurum, gösteriye katılarak, Nazilerin yürümesine
izin vermedi. Almanca “İŞİD VE PEGİDA Emperya- Sayı: 449
lizmin Çocukları- HALK CEPHESİ” pankartını açarak Yürüyüş
300’e yakın bildiri dağıtıldı.
28 Aralık
2014
Nazileri protestoya 5000’in üstünde kişi katıldı.

taya çıkartılmamasının bir nedeni Tayyip Erdoğan'ın onları
koruması, öteki nedeni haklarında açılan davanın sevk maddesidir.
Biz zorlukları ne olursa olsun, ne kadar uzun sürerse sürsün, adalet için mücadele etmekten, Berkin'in katillerinin
bulunması, yargılanması ve cezalandırılmaları için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.
Berkin Elvan'ın katillerini açıklayın. Açıklamamak katliama
ortak olmaktır” denildi. Ve açıklamaya ek olarak Berkin’in vurulduğu an görüntülerini ve olay yerinde olan diğer polislerin
nişan alarak yaptığı atışları gösteren görüntüler yer alıyor. Bu
görüntüleri Halkin Sesi Tv'den izleyebilirsiniz.
(Görüntülerin linkidir:http://www.halkinsesi.tv/index.php/acklamalar/21474-berkin-elvann-hedef-goezeterek-oelduerueldueuene-likin-bir-kantdaha-ortaya-ckt.html)
HHB Adresi ve
Telefon Numarası:
Gürsel Mah. Çevik Sok.
No:13/10
Kâğıthane/İSTANBUL
Tel/Faks 0212 296 31 59
halkinhukuk@gmail.com
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“Cüret, kararlılık ve inançla çelikleşmiş
bir iradeyi yenebilecek hiçbir güç yoktur.”
Serdar Demirel

29 Aralık – 3 Ocak

Abdülmecit
Seçkin

Orhan Özen

Rıza Boybaş

Gültekin Beyhan

Abdülmecit SEÇKİN, Orhan ÖZEN,
Rıza BOYBAŞ, Gültekin BEYHAN
4 Ocak 1996’da Ümraniye Cezaevindeki planlı ve
katliam amaçlı saldırı sonucu çatışarak, direnerek şehit
düştüler.
Abdülmecit Seçkin, 1972 doğumlu ve Gürcü milliyetindendi. Bursa İnegöl’de işçi emeklisi yoksul bir ailenin
çocuğuydu. Aslen Artvin Şavşatlıydılar. 1991’de Devrimci
Hareket’le tanıştı. İnegöl’de mahalli alan örgütlenme çalışmaları içinde yeraldı. 1992 Mayısı’nda milis olarak
görev alıp illegal faaliyete çekildi. Bursa’nın yoksul gecekondu mahallelerinde çeşitli görevler üstlendi. Kasım
1992’de tutsak düştüğünde Bursa mahalli alan komitesinde
görev almaya hazırlanıyordu.
Orhan Özen, Dersimli Kürt Sünni bir ailenin çocuğudur.
1973 Çemişgezek doğumluydu. Onun yaklaşık l yıllık
cezaevi süreci hep kendini yenileme Parti-Cephemizle
daha fazla bütünleşme süreci olmuştur. Bir çatışma
sırasında yaralı olarak tutsak düşmesine rağmen, O, hiçbir
zaman kendini bırakmamış, yatağa hapsetmemiş, taşımış
olduğu coşku ve hırsıyla, hep ayakta olmuştur. Olumsuzluklarını, eksiklerini aşmada sürekli çaba harcamıştır.
O'nun öğrenmeye olan açlığı, arayışı şehit düştüğü ana
kadar hep var olmuştur.
Rıza Boybaş, 1967 yılında Tokat’ın Almus ilçesine
bağlı Çamdalı köyünde doğdu. Türk milliyetinden yoksul
bir alevi ailesinin çocuğuydu. Mücadeleye katıldığı ilk
yıllarda başka bir örgütle ilişkisi oldu. 1994 sonlarında o
artık Parti-Cephe saflarında savaşmak isteyen bir devrimciydi. 1995 başlarında örgütlü ilişkiler içine alındı.
Lojistik işlerde görev aldı. 1995 Nisanı’nda tutsak düştü.
Gültekin Beyhan, 1969’da Kars’ın Tuzluca ilçesinde
doğdu. Azeri milliyetindendir. 1989’da ÇİH-KAD’da
devrimci mücadele ile tanıştı. 1991 yılından itibaren
Bağcılar Çiftlik mahalli alan içerisinde örgütsel faaliyetlerimizde yeraldı. 8 Ocak’ta şehit düştü.

Serdar DEMİREL
3 Eylül 1964 Çankırı doğumludur.
Yeni Levent Lisesi'nde öğrenciyken
devrimcilerle iç içeydi. Direnişlerde,
boykotlarda yer aldı... 1989'da örgütlü
bir Devrimci Sol’cu oldu. Daha sonra
Serdar DEMİREL
Silahlı Devrimci Birlikler’de yer aldı.
1991 Haziran’ında tutsak düştü. Son 5 yılını Sincan
F Tipi’nin hücrelerinde geçiren Serdar Demirel,
12. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak başlamıştı.
Açlığının 200’lü günlerinde zorla müdahale politikasına karşı, direnme hakkını savunmak için bedenini
tutuşturdu. Revire kaldırılan Serdar, 7 Ocak 2006’da
zorla “tıbbi” müdahaleyle katledildi. Direnişin 121.
şehidiydi.

Cemal Uçan

Mehmet Tepe

Cemal UÇAN
1970’li yılların sonunda mücadeleye katıldı. Cunta döneminde uzun
süre tutsak kaldı. Tutsaklığının ardından İstanbul’da mücadelesini sürdürürken, yakalandığı hastalık sonucu
10 Ocak 1993’te aramızdan ayrıldı.
Mehmet TEPE
İstanbul Kuştepe Lisesi’nde mücadeleye başladı. Lisede faşist işgalin
kırılmasında önemli rol oynadı. Ocak
1978’de İstanbul Mecidiyeköy’de
faşistler tarafından katledildi.

KAYBEDİLDİ
Ali EFEOĞLU
İTÜ İnşaat Fakültesi sıralarındayken devrim mücadelesine katıldı.
O, yaptığı her işi tam yapanlardandı;
Ali Efeoğlu
hızla gelişti. Teorik olarak DEVGENÇ’in yetkin kadrolarından biriydi. Aynı zamanda DEV-GENÇ’in ilk silahlı gruplarında yer
alanlardan da biri oldu. İşkenceciler karşısında
bir direnişçiydi; gözaltılarında işkencecilere ifade
vermedi. Kardeşi Ayhan Efeoğlu 6 Ekim 1992’de
gözaltına alınıp kaybedildi ve o yılmaksızın mücadeleye devam etti. 5 Ocak 1994’te polis tarafından
gözaltına alınıp kaybedildi. Onu yıldıramayanlar,
işkence tezgahlarında yenemeyenler, katledip kaybettiler.

Anıları Mirasımız
Abdülmecit Seçkin'i
Yoldaşları Anlatıyor:
Mecit yoldaşın cezaevi süreci, kendisini yenileme,
hareketi tanıma süreci oldu. Ve her geçen süreçte biraz
daha olgunlaştı. Darbe ihanetinde en küçük bir yalpalama
göstermedi. Hareketimizi yeterince tanımasa da saflığı
ve emekçiliğiyle ihaneti kavradı ve tavır aldı.
Mecit Yoldaş emekçiydi. '93 özgürlük faaliyetinin
emekçisi. Bıkmadan, şikayet etmeden özgürlük faaliyetinin en ağır işlerini yapanlardandı. Düşman faaliyetimizi açığa çıkardığında “Yine kazacağız” diyordu.
Cezaevi Mecit için bir okuldu. Kendini tanıdığı,
özgür tutsaklığı, hareket kişiliğini öğrendiği, savaşımızın
ihtiyaçlarını yaşadığı bir süreç yaşadı. Adım adım
gelişen bu süreç Parti-Cephe’mizin eleştiri-özeleştiri
kampanyasında adeta bir sıçrama ile devam etti. Açık,
samimi, kendine ve yoldaşlarına güvenli yapısı Partinin
yol göstericiliğinde O'nu hızla olgunlaştırıp geliştirmişti.
Direniş ve kavga romanlarını okumayı severdi
Mecit. Dünya halklarının ve halklarımızın kahramanlığı
coştururdu O'nu. Mecit Yoldaşın halk kültürüne olan
ilgisi sınırsızdı. Halklarımızın ulusal kültürel motiflerine,
gelenek ve değerlerine, halk kahramanlıklarına, önder
kişiliklerine yöneldi, anlamaya çalıştı. Hep bunları tartışmak istedi, tartışırdı. Yoldaşlarının ulusal kültürüne
yabancılaşmasına karşı her zaman tepki gösterir, kendi
milliyetinin halk özelliklerini bilmeyenlere kızardı.
Coşkusu, enerjisiyle, neşesiyle bir moral kaynağıydı.
Çeşitli meseleler üzerine her an üreten, boş durmayı
sevmeyen bir kişilikti.
15 yıl hüküm aldı. Kasım '92'de geldiği Sağmalcılar
Cezaevi'nde Kasım '95'te genel direnişimizin bir
kazanımı olarak Ümraniye Cezaevi'ne sevki çıktı.
Mecit, düşmanın dikkatini daha Ümraniye'ye girer
girmez çekti. Cezaevine girişte askerin onursuz arama
dayatmasına vb. saldırısına, sloganları ve karşı saldırısıyla
cevap veriyordu. Sağmalcılar'ın o “sabırlı” Mecit'i
gitmiş, düşmanın alçaklığı karşısında yerinde duramayan,
düşmana saldırmak için sabırsızlanan Mecit gelmişti.
Kendisine spor ve içtima alma görevi verildiğinde
büyük bir coşkuyla sahiplendi görevini. Bir gün öncesinden sporda söyleyeceğimiz marş ve sloganları
hazırlar, çalışırdı.
13 Aralık Ümraniye Direnişi Mecit yoldaşın atılganlığının, savaşçılığının açık biçimde öne çıktığı bir
direniş olmuştu. Elindeki demir sopasıyla en önde,
düşmanı yaklaştırmıyor, bir an bile önden ayrılmıyordu.

Barikatçımızdı.
Duvar örer gibi barikat örüyordu.
13 Aralık Direnişi, gelişen savaşımızı,
aldığı yenilgileri hazmedemeyen düşman, 4 Ocak'ta
yüzlerce komandoyla saldırıya
geçtiğinde yine en öndeydi.
Düşmanın katliam için geldiğini biliyor ama yine
de neşesini, kararlılığını kaybetmiyordu. Meydan okuyordu. Ölüme hazırdı, iki buçuk saat yüzlerce komandoya
karşı yoldaşlarıyla direniyordu. Öyle ki, en öndeki
Mecit yoldaşın direncini, cüretini gören düşman subayı
O'nu tehdit ediyordu. “Seni öldüreceğiz.” diyorlardı.
Mecit yoldaş da aynı şekilde cevaplıyor, daha bir öfke
ve kararlılıkla sopasını kullanıyordu düşmana karşı.
İki buçuk saat bir avuç tutsağın direncini kıramayan
düşman son çareyi tazyikli su sıkmakta buluyordu.
Barikatlık hiçbir aletin olmayışı, suyun etkisini kıracak
bir şeyin olmamasından da yararlanarak, düşmanın
adım adım koğuşun içine doğru ilerlediği bir andı.
Mecit yoldaşın slogandan sesi tamamen kısılmıştı. Çatışmanın artık son anları. “Bir sigaram var, ne olur ne
olmaz, şunu bir içeyim.” diyerek sigarasına uzanıyor,
derin derin çekiyordu sigarasını. Evet, yaşama son
anına kadar tutkun, ölüme bir o kadar hazırdı yoldaş.
Son haykırışı “Yoldaşlar Bize Ölüm Yok” oldu.
Düşman Mecit yoldaşı alçakça katletti. Seçerek
katlettiği yoldaşlarımızdan biriydi. Yüzlerce asker
daracık koğuşa doluşmuş, tutsaklara azgınca vuruyordu.
Daha sonra Mecit yoldaşı koridora çıkarıp, aynı saldırıyı
orada sürdürdüler. Az öncesine kadar başedemedikleri
tutsakları, savunmasız, silahsız ve yaralı halde yakalamış,
vahşice saldırıyorlardı. Düşman alçaktı, hastaneye
gelene kadar Mecit Yoldaşın hareketsiz bedenine saldırmayı sürdürdü.
Sen rahat uyu Mecit yoldaş. Halkımız; gecekondular,
işçiler, memurlar, gençler seni, sizleri yalnız bırakmadı.
Anaların, babaların çığlığı öfke oldu düşmanın yüzünde.
Molotof olup patladık düşmanın panzerlerinde. O gün
İstanbul alev alev yandı. Direnişin-direnişimiz dalga
dalga yayıldı cezaevlerine, ülkeye, ülke dışına. PartiCephe’miz yoldaşların kanını-kanınızı yerde komadı:
KATİLLER HESAP VERDİ!... Seni böyle andık yoldaş,
unutmayacağız.

Fıkra

Atasözü
"Korkaklığın bedeli, cesaretin bedelinden daha ağırdır."
Arap Atasözü
Çünkü korku bedel olarak insanın onurunu, namusunu; tüm değerlerini elinden
alır. Geriye bir hiç kalır. Cesaretin ödeteceği
en ağır bedel bile bunların yanında önemsiz kalır.

Özlü Söz
Gerçek bilgi, yaparak ve denenerek
öğrenilen bilgidir.
Descartes
Hayatta uygulanmamış bilgi gerçek
değildir. Öğretici de değildir.

Şiir
Koçero
.... paralar girsin diyedir kalantor kasalara
toprak sömürülsün diyedir ortaçağlarda
ışıksız kalsın diyedir bir koca ülke
karanlıkta boğazlaşsın diyedir güzel yüzlü insanlar
fabrikalar işçi yesin para kussun diyedir
kıyılar yağmalansın
ormanlar çiftlikleşsin
bankalar yağ bağlasın, tekeller et bağlasın
holdingler palazlansın ortaklıklar göbeklensin / bu rüzgar böyle essin
bu değirmen böyle dönsün
bu çuvallar böyle dolsun diyedir.
Koçero'nun dağlarda medetsiz yalnızlığı!
gocunmayın güzel beyler
hanımlar, alınıp incinmeyin
yeni değil bu hikaye
bu oyun eski oyun!
.....
Hasan Hüseyin Korkmazgil

Bir kilisede çanları çalan Zangoç
çanın altında dikiliyormuş. Papaz sinirle zangocun 2 metre yanına gelmiş ve;
"Yine kutsal şarabı içtin değil mi?"
diye bağırarak sormuş.
Zangoç: "Ya dediğin hiçbir şey
duyulmuyor. Bağır bağır!" demiş
Papaz iyice sinirlenmiş; "2 metreden nasıl duyulmuyor?" demiş.
Zangoç hala; "Dediğin duyulmuyor. İstersen sonra konuşalım." diyormuş. Papaz çok sinirlenmiş ki neredeyse zangocun üzerine yürüyecekmiş:
"Nasıl duymuyorsun be adam?" diye
kükremiş.

Sonunda Zangoç; "İstersen yer
değiştirelim. O zaman belki duyulur."
demiş ve yer değiştirmişler.
Zangoç; "Şimdi sen söyle bakalım.
Geçen ay toplanan hayır parasına ne
oldu?" diyerek papaza bakmış.
Uyanık Papaz
- "Zangoçcum valla sen çok
haklısın. Gerçekten de 2 metreden
duyulmuyormuş" demiş.
... Fıkra bu işte Hristiyan inancındaki dolandırıcılar uyanık Papaz, müslüman inancında da takkiyeci din bezirganı AKP'liler oluverir.

Kıssadan Hisse
AKBABA İLE ÇAYLAK
Akbaba ile çaylak, güneşli bir yaz
günü, beraberce uçuşa çıkmışlar.
Akbaba çaylağa demiş ki:
-Uzağı benden daha fazla gören bir
kuş veya bir insan olduğunu zannetmiyorum.
-İddiayı ortaya atmak kolaydır. Haydi
bakalım, şu ovanın etrafında neler
görüyorsun?
Akbaba: “Ona gördüklerimden öyle
bir şey söyleyeyim ki, benim gözlerimin
ne keskin olduğunu anlasın.” diye
düşünmüş.
Eğer sözüme inanırsan, ovanın şu
tarafındaki ağaçların yanında bir tanecik
buğday görüyorum, demiş.
Akbabanın bu sözüne çaylak şaşırmış. Fakat soğukkanlılığını elden bırak-

madan:
-Pekala! Haydi öyleyse, inelim
bakalım! Gerçekten orada bir buğday
tanesi var mıdır?
Akbaba gördüğü buğday tanesinden
gözünü ayırmıyor, ona yaklaştıkça heyecanlanıyormuş.
Çaylak, hemen o yakınlardaki ağaca konmuş. Akbaba, buğday tanesine
doğru uçmuş.
Fakat o bir tuzağın buğdayıymış.
Akbaba, buğdayı alayım derken
tuzağa yakalanmış.
Zavallı akbaba, bir buğday tanesi için
tuzağa esir olacağını bilememiş.
Akbabanın tuzağa tutulduğunu gören
çaylak ona seslenerek:
-Tuzağı göremedikten sonra, taneyi
görmüşsün bundan ne çıkar?… demiş.
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