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19- 22 ARALIK’TA 20 HAPİSHANEYE BİRDEN YAPILAN OPERASYONDA; 

19 Aralık Hesap Sorma Bilincimizdir!

19 Aralık Şehitlerimizin Yaktıkları Feda Ateşleriyle Yürüyoruz!



İ ç i n d e k i l e r
21 Ülkemizde Gençlik: Her gün

geleceğiz, örgütlenmedik
öğrenci kalmayacak!

23 Gençlik Federasyonu’ndan:
Sorunu bul, çelişkiyi gör,
sorunu çöz!

24 Liseliyiz Biz: Sorunlarımızın
çözümü için buluşuyoruz!

26 Anadolu Cephesi: Anadolu’da
devrimcilik yapmak...

28 10 Soruda: Dergi dağıtımı

30 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP, kamu emekçilerinin iş
güvencesini kaldırıyor!

32 Sanatçıyız Biz:
Cumhurbaşkanlığı
Kültür Sanat Ödülleri’nde

sanatçı göremedik!

34 Sanat Meclisi: “Sanat alanı
ağır bedeller ödemek

zorunda kalıyor”

36 “Grup Yorum çıkmayacak!
Başka kim çıkarsa çıksın!”

37 TAYAD’lı Aileler:
“Adalet” konulu, ulusal
karikatür yarışmasına
çağırıyoruz!

38 Halk Meclisleri: Hasan
Feritler’in mücadelesi
geleceğimizdir!

39 Halk Meclisinin çalışmalarını
yaygınlaştırarak, meclisi
güçlendireceğiz!

41 Ne DİH’i, ne de Grup Yorum’un
türkülerini saldırarak
bitiremezsiniz!

43 Cumhurbaşkanı hangi ahlaktan
bahsediyor?

44 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
İşbirlikçi Barzani Kürt halkının
sorunlarını çözemez!

46 Savaş ve Biz: Savaş moralle

yürür! 

47 Halkın Adaleti: 23 Aralık’ta
Ankara’ya yürüyoruz!

49 Cephe Milisleri: Devrimcilere
kurşun sıkmanın bedeli vardır!

50 Dilek’in hesabı mahşere
kalmayacak!

52 Hayatın Öğrettikleri: 
İki göz konduda savaş yemini

53 Avrupa’da Yürüyüş: Evin Timtik
açlık grevinin 60. gününde! 

55 Avrupa’daki Biz: Kolektif
yaşayacağız, öğreneceğiz,
öğreteceğiz!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Duvarları çarpınca görenler, tecriti
yaşayınca keşfedenler kervanına
Can Dündar da Katıldı!

6 Amed halkını teslim alamazsınız!
Kürdistan’da katleden
AKP’den hesap soracağız!

7 Biz Diyoruz ki: 29 yıldır devrimci
gazeteciliğin onurlu sesiyiz!

8 Devrimci yayın alanında 29 yıl...
Kurtuluşa kadar susmayacağız! 

11 Toplu dergi satışları örgütleyelim!
500. sayımızda

5 dergi fazla satalım!

12 500. sayımızla halka umut
olmaya devam ediyoruz!

13 Faşizmle yönetilen ülkelerde
basın özgür olamaz!

15 Diri diri yakanlar
katletmeye devam ediyor!
Diyarbakır, Suruç, Ankara

sorulacak hesabımızdır!

18 Özgür Tutsaklar’dan:
“Yalnız kalabiliriz” demiştik, 
“Direnmeyen çürür” demiştik,

öyle de oldu...

20 Seyhan’ın kömürleşen bedeni,
hafızalarımıza hesap sorma

kararlılığı olarak kazındı!

Kürt Halkının Kurtuluşu
Anadolu İhtilalindedir!

4 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı, Kürdistan’da sürüyor!



Ülkemiz faşizmini  “sürekli” niteli-
ğiyle tanımlarız. Faşizmin sürekliliği
“siyasi bir tanım” olarak kavramak
devrimciliğin uzlaşmazlığını ve devrim
iddiasını da büyütmek demektir.

Faşizmin “sürekliliği” demek em-
peryalizme göbekten bağımlı olmak;
ülkemizdeki demokrasi sorununun, em-
peryalizmin bizden çaldıklarıyla doğ-
rudan bağlantısını kurmaktır. Katmerli
bir sömürü, halkın çelişkilerinin had
safhaya çıkması ve iktidarın sürekli bir
yönetememe durumuyla karşı karşıya
kalması...

İşte ülkemizdeki egemenlerin baskı
ve zulümden başka bir yöntemi hayata
geçirememelerinin nedeni budur. 

Katliamlar faşizmin en sık başvur-
duğu yöntemlerdendir.

İmha, gözdağı ve teslim alma araçları
olarak; çözümsüzlüğün getirdiği sonuç
olarak, katliamlar her dönem oligarşinin
elindeki silahtır. 

Bu silahın namlusu her zaman halk-
lara dönüktür. Yer, zaman, kullanılan
araç fark etmeksizin katlederek halkı
teslim almaya çalışır. 

Katliam Yapmak
Oligarşinin
Çözümsüzlüğüdür!

Oligarşi IMF politikalarıyla halkı
teslim almak isterken, 19 Aralık 2000
Hapishaneler Katliamı’nda çözümsüzdü. 

Bugün Kürt halkını katletmeye de-
vam ediyor. Çünkü çözümsüzdür. Kürt
halkının kendi kaderini tayin hakkı dı-
şında sunulan her yöntem “çözümsüz-
lük”tür.

Oligarşi, Kürt halkına ne “kendi ka-
derini tayin hakkını” tanıyabilir ne de

en küçük bir demokratik hak ve özgürlük
verebilir. Bugünkü tabloda bu gerçek
bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Oligarşi Kürt halkını açlıkla, susuz-
lukla, katlederek, taş taş üstünde bırak-
mayarak, halkı topyekün yaşadığı ma-
hallelerde gözaltına alıyor. Kundaktaki
bebeklere kadar katlediyor. Uçaklarla
halkın üzerine bombalar yağdırıyor.

Hala pek çok şehre asker, polis,
özel harekatçılar sevkedilmeye devam
ediyor; havaalanlarından, otoyollardan
asker ve polisler, zırhlı araçlar, ağır si-
lahlar akmaya devam ediyor. 

Sokağa çıkma yasakları; halkın kat-
ledildiği, evlerinin başına yıkıldığı dö-
nemlere dönüşmüş durumdadır. Sokağa
çıkma yasaklarına ancak halk evini
yurdunu terkedip gitsin göç etsin, diye
ara veriliyor. 

Halkı göçe zorlamak özel bir poli-
tikaya dönüşmüş durumdadır. Bölgede
sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde
yaklaşık 300 bin kişinin göç ettiği tah-
min ediliyor. Sadece Sur ilçesinde 20
bin, Nusaybin’de de 50 bin kişi göç et-
miş durumda.

Ya evini yurdunu terk edeceksin
yada katledileceksin tehdidini yaşıyor
Kürt halkı... Evleri, okulları, hastaneleri
salt bu nedenle tahrip ediliyor; yakılıyor,
yıkılıyor.

Katliamlara eşlik eden bir göç poli-
tikasıyla halk teslim alınmaya çalışılı-
yor.

Başbakan Davutoğlu “ben de sokağa
çıkma yasağından yana değilim. Ama
karar almadan yapılacak her operasyon
sivil kayıplara yol açacaktır” demago-
jisiyle tehditlerine devam ediyor. Da-
vutoğlu ve Erdoğan her ikisi de aynı
ağızdan  “o bölgeler tertemiz edilinceye

19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı 
Kürdistan’da Sürüyor!Kürdistan’da Sürüyor!

Kürdistan’da “Kürdistan’da “Taş ÜstündeTaş Üstünde
Taş BırakmamakTaş Bırakmamak” ” 

Oligarşinin Çözümsüzlüğüdür!Oligarşinin Çözümsüzlüğüdür!

Ve Sonuç: Daha Fazla Çözümsüzlük!

�� Oligarşi Kürt halkını
katletmeye devam ediyor.
Çünkü çözümsüzdür!

� AKP faşizmi,
12 Ağustos’tan bu yana
Kürdistan’da 17 ilçede 52 kez,
183 gün süren yasaklar ilan
etti. 

� 1 milyon 300 bin insanı-
mız yasaklardan zarar gördü.

� Sadece 4 ayda 130’u
aşkın insan katledildi.

� 17 ilçede kurşunların
değmediği ev kalmadı.

� Katil AKP! Kürt halkı

üzerinden kanlı ellerini çek! 

� Kürdistan Kürt

Halkınındır!

� Kürt Halkının Kurtuluşu

Anadolu İhtilalindedir!

500 SAYIDIR SUSMAYAN4



kadar katledeceğiz” diyorlar.

Kürt halkı sokağa çıkma yasağının
kaldırılması, en temel ihtiyaçlarının
karşılanması gibi talepleri dile ge-
tirdiğinde yeni katliamlar yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağının protesto
edildiği gösterilerde gençler katle-
diliyor. Bu halkımıza açılmış bir sa-
vaştır. Bu savaşı açan oligarşi kendi
tükenişini hazırlıyor.

Direnen Kürt Halkının
Yanındayız

AKP faşizmi, 12 Ağustos 2015
tarihinden bu yana Kürdistan
kentlerinde başlattığı saldırılarda;
17 ilçede 52 kez,  toplamda ise
183 gün süren yasaklar ilan etti. 

1 milyon 300 bin insanımız
yasaklardan zarar gördü.

Sadece 4 ayda 130 u aşkın
insan bu saldırılarda katledildi.

17 ilçede kurşunların değ-
mediği ev kalmadı.

Kürt Halkı Direniyor.
Kürt Halkı Direndiği
İçin Katlediliyor!

AKP faşizmi oligarşinin 90
yıllık tarihinin devamcısıdır. De-
ğişen hiçbir şey yoktur. 90 yıldır
oligarşinin Kürt halkı için bul-
duğu çözüm; imha, ilhak ve asi-
milasyondur. AKP iktidarının “açılım”
adını verdiği süreçte de Kürt halkına
zulüm, katliam ve işkence dışında
bir alternatif sunmamıştır. 

Oligarşi on yıllardır imha, ilhak
ve asimilasyon politikalarını hiç de-
ğiştirmemiştir. Kürt halkının müca-
delesi geliştikçe, ulusal bilinci güç-
lendikçe de, oligarşi asimilasyon po-
litikalarına ağırlık vermiştir. Kürt
halkının en demokratik meşru hak-
larını tanıdığında, bunun arkasının
gelmeyeceğini düşündüğü için, asi-
milasyon politikalarıyla beraber baskı
ve imha politikalarını da sürekli hale
getirmiştir.

Oligarşinin başka bir çözüm sun-
ması da imkansızdır.

Ülkemizin “sürekli faşizm” ko-
şulları ve bu koşulları yaratan siya-

sal-ekonomik nedenler başka türlü-
süne izin vermez.

Oligarşi katlederek kendi varlığını
ve geleceğini sağlamak zorundadır.

19 Aralık, Maraş, Sivas ya da
bugün Kürdistan’da yaşananların
kaynağı arasında bir fark yoktur.
Katleden devlettir. Devlet aynı ke-
sintisizlik içinde halk düşmanlığının
gereğini yapacaktır.

Faşizmi Yaratan Koşullar
Değiştirilmeden,
Kürt Halkının Gerçek
Özgürlüğüne Kavuşması
Mümkün Değildir...

Emperyalizmle bağımlılık ilişki-
lerine son verilmeden;

Faşist devleti yıkıp parçalayacak
olan anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim gerçekleşmeden; Kürt halkı
da diğer haklarımız da hak ve öz-
gürlüklerine kavuşamazlar.

Bu nedenle bugün “Kürt Halkının
Kendi Kaderini Tayin Hakkı” dışında
öne sürülen her “çözüm” aslında çö-
zümsüzlüktür; oligarşiye soluk al-
dırmaktır. 

Kürt halkının da, diğer ulus ve

milliyetlerden halkımızın da, kurtuluş
umudu ve çözümü birbirinden farklı
değildir. 

Tüm halklar ortak bir savaş ve-
rerek ortak kurtuluşa yürüyecektir. 

Kürt halkının kurtuluşu, Anado-
lu’nu diğer ezilen halklarıyla birlikte,
kurtuluşa kadar savaştadır. Anadolu
ihtilalindedir. Devrimci halk iktida-
rındadır. Türkiye halklarının adalet,

eşitlik ve onurlu bir yaşam mü-
cadelesindedir. 

Sosyalizm kavgasındadır.

Kürt halkı ancak Anadolu
halklarıyla omuz omuza sava-
şarak; anti-emperyalist, anti-
oligarşik halk devrimini ger-
çekleştirerek, kendi kaderini ta-
yin hakkını kazanabilir. 

Kürt Halkının Kaderi;
90 Yıllık İlhak, İmha,
Asimilasyon
Uygulayanların
İktidarı Yıkılmadan
Değişmez!

Kürdistan Kürt halkınındır.
Kürdistan’da ne yapılacağına
karar verme hakkı ve yetkisi
sadece Kürt halkına aittir. Bu
hak emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaşılmadan kazanılamaz.

Bu hakkımızı elimizden alanlara,
bizi kendi ülkemizde tutsak duruma
düşürenlere, Türkiye’yi bir halklar
hapishanesine çevirenlere karşı sa-
vaşacak ve kazanacağız. Türk ve
Kürt halkı bu savaşta yan yana, omuz
omuza ortak düşmanlarına karşı bir-
likte savaşacaklar; zaferi birlikte ka-
zanacaklar ve kendi iktidarlarını ku-
racaklardır. 

Kürdistan Kürt Halkınındır!
Kürt Halkının Kurtuluşu
Anadolu İhtilalindedir!
Halklarımızın Kurtuluşu
İçin Birleşelim, Savaşalım,
Kazanalım!
Kürt Halkının Kurtuluşu
Anadolu İhtilalindedir!

Kürt halkının kaderi,
90 yıllık ilhak, imha;

asimilasyon uygulayanların
iktidarı yıkılmadan

değişmez!
Kürdistan Kürt halkınındır!

Kürdistan’da ne
yapılacağına karar verme

hakkı ve yetkisi sadece
Kürt halkına aittir!

Bu hak emperyalizme ve
oligarşiye karşı

savaşılmadan kazanılamaz!
Kürt halkının kurtuluşu
Anadolu ihtilalindedir!

20 Aralık
2015

Yürüyüş

Sayı: 500

5DEVRİMCİ GAZETECİLİĞİN ONURUYUZ!



Faşist AKP, Kürt halkımıza yönelik katliamlarına devam ediyor.
Diyarbakır’da 14 Aralık’ta, HDP’nin Sur İlçesi’nde sokağa çıkma
yasağını protesto etmek için düzenleyeceği yürüyüşe saldıran halk
düşmanı katil polisler 2 Kürt gencimizi katletti. Öldürülen gençlerimizin
adları Şerdıl Cengiz (21) ve Şiyar Salman (18). AKP faşizmi Kürdistan’da
ve tüm ülkede halka karşı açtığı savaşı  yeni katliam ve baskı uygula-
malarıyla büyütüyor. Siyasi ömrünü tüketmiş oligarşi ve iktidar bekçisi
AKP, yönetememe krizi derinleştikçe,  daha da fazla saldırganlaşıyor.

Kürdistan’da sokaklar, meydanlar kan gölüne döndü. Çocuk-
larımızın, gençlerimizin beyinleri sokaklara akıtılıyor. Bebeklerimiz
doğmadan annelerinin karnında can veriyorlar. Ekmek alabilmek için,
yaşamını sürdürebilmek için ve en önemlisi de AKP faşizmine boyun
eğmemek için, ölümü göze alarak sokağa çıktı Kürt halkımız.

Kürt halkımız direniyor. Teslim olmuyor. Şehitlerine sahip çıkı-
yor… Bu nedenledir ki AKP faşizminin bütün kontrgerilla yöntemleri,
katliamları, faşist terörü sonuçsuz kalıyor. AKP faşizmi bir kez daha
Kürt halkımız karşısında yenilmiştir.

Her gün yeni bir itirafını yaşıyoruz bu yenilginin. Her yeni
katliam, AKP’nin Kürt halkımızı teslim alamadığının kanıtıdır. Baş-
vurduğu her kontrgerilla yöntemi, her hukuksuzluk; AKP faşizminin
Kürt halkımız karşısındaki siyasi yenilgisinin, güçsüzlüğünün, direniş
karşısındaki çaresizliğinin ve derin açmazının bir göstergesidir. AKP
faşizminin saldırganlıktaki pervasızlığı, gücünden değil tam aksine
güçsüzlüğünden, bu derin açmazından kaynaklanıyor.

Faşist Davutoğlu açıkça  “terörü temizlemek ”  demagojisiyle, ev ev
katliamlar düzenleyeceklerinin duyurusunu yapıyor. İnfazları sürdüreceğiz
diyor AKP faşizmi. Sokağa çıkma yasakları yeni il ve ilçelerle yaygın-
laştırılarak sürdürülüyor. AKP faşizmi çok daha büyük katliamlara
hazırlık yapıyor. Bir yandan Kürdistan’a askeri sevkiyatlar devam
ederken öte yandan başta öğretmenler olmak üzere devlet memurlarına,
Kürdistan illerinden ayrılma talimatları gönderiliyor. Binlerce devlet
memuru Kürdistan illerinden ayrılmış durumda.

Ne yapsanız boşuna!
Kürt halkımızı teslim alamıyorsunuz ve alamayacaksınız. Kürt

halkımızın yurtsever direnme dinamiklerini yok edemeyeceksiniz.
Kürt halkımız,  faşist devletinize boyun eğmeyecek. Kürt halkımız,
katil devletinizle barış olamayacağı gerçeğini her geçen gün daha
açık olarak görmektedir. Faşizme olan öfkesini büyütmekte, bu
öfkeyle direnmektedir. Bugün Kürdistan’da yaşanan, emperyalizmin
ve faşizmin halklarımıza yönelttiği “Ya Teslim Olacaksınız Ya Da
Öleceksiniz”  tarihsel dayatmasının bir örneğidir. 

Kürt halkımız ve halklarımız,  bu dayatmanın karşısına direnişi
koymaya devam ediyor. Faşizmin kanlı tarihi ve halklarımızın mücadele
tarihi defalarca kez kanıtlamıştır ki, gerçek ölüm teslimiyettir. Düşmanla
uzlaşmaktır gerçek ölüm. Kürt halkımız ve halklarımız; teslimiyet,
tasfiye ve boyun eğdirme saldırısı karşısında direnerek durabilir. Onurunu
ve geleceğini ancak savaşarak koruyabilir… Faşizmin savaşına birleşerek,
direnerek, savaşarak; Halkın Savaşını Büyüterek cevap verelim!
Katledilen Kürt Halkımız İçin Adalet İstiyoruz!       
Kürdistan’daki Katliamların Hesabını Soracağız!
Amed Halkı Yalnız Değildir!
Kürdistan Goristan Ji Bo Faşistan! Kurtuluşa Kadar Savaş!

Halk Cephesi

AMED Halkını Teslim Alamazsınız!AMED Halkını Teslim Alamazsınız!
Kürdistan’da Katleden AKP’denKürdistan’da Katleden AKP’den

Hesap Soracağız!Hesap Soracağız!



�� Biz Diyoruz ki; 1986’da Yeni Çözüm’le başlayan, 1990’da
Mücadele, 1995’te Kurtuluş, 1999’da Vatan, ardından 2002’de
Ekmek ve Adalet ve 2005’te Yürüyüş’le süren 29 yıllık devrimci
basın mücadelemiz devam ediyor.

� Biz Diyoruz ki: 29 yıldır kesintisiz  halkın sesi olduk, halkın
umudunu büyütüyoruz.

� Biz Diyoruz ki: Halkın gündeminde ne varsa Yürüyüş onu, dev-
rimci bir bakış açısıyla sayfalarına taşıdı. Karşı-devrim cephesindeki
gelişmeleri değerlendirdi. Ve her satırıyla, her sayısıyla bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesini büyüttü.

� Biz Diyoruz ki: Bedeller ödeyerek şehitler vererek gerçekleri ve
doğruları yazmaya devam edeceğiz.

� Biz Diyoruz ki: Devrimci basın halk için, halkın haklarını savu-
nan, gerçekleri yazan,  doğruları can pahasına savunandır.

� Biz Diyoruz ki: Korkularınızı büyüteceğiz, ne pahasına olursa
olsun biz gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.

� Biz Diyoruz ki: Yürüyüş dergisi satarken felç bıraktığınız Ferhat
Gerçek’leri unutmadık.  Ferhat için döviz taşıyan Engin Çeber'i
Metris Hapishanesi’nde katlettiniz. Hesabını sorduk.

� Biz Diyoruz ki: Dergimizin meşruluk savaşını bedeller ödeye-
rek kazandık. Bu meşruluğu mahallelerde, meydanlarda, okullarda,
fabrikalarda, işyerlerinde, halkımızın olduğu her yerde savaşarak
elde ettik. 

� Biz Diyoruz ki: Devrimci basın alanında, 29 yıllık dişe diş bir
mücadele sonucu mevzilerimizi kazandık. Bu mevzilerden hiçbir güç
bizi söküp atamaz. Yayınlarımızın her birine büyük emekleri geçen;
cüretleriyle, kararlılıklarıyla devrimci gazeteciliğin ne olduğunu
öğreten devrim şehitlerimiz var.

� Biz Diyoruz ki: Bizi susturmak için her yola başvurdular, 
Susturamazlar... Çünkü halk susmaz! Halkın mücadelesi yenilmez.

29 Yıldır Devrimci Gazeteciliğin
Onurlu Sesiyiz!BİZ DİYORUZ Kİ;�



Her alanda olduğu gibi devrimci
yayın alanında da düzen ideolojisiyle,
oportünizm ve reformizmle aramıza
kalın çizgiler çizdik. 

Devrimci yayın politikasının ne
olduğu konusunda önderimiz Mahir
Çayan şunları söylemiştir:

"Emperyalizmin işgali altında olan,
dolayısıyla halk savaşının zorunlu bir
durak olduğu ülkelerde sosyalistlerin
temel mücadele metotları, politikleşmiş
askeri savaş metodudur. Bu metodu,
temel metot olarak alanların, devrimci
yayın politikası da buna uygun olmak
zorundadır. " 

Bu ne demektir?
İhtilali hedefleyenlerin, yayın or-

ganları da ihtilalci bir çizgiye sahiptir.
Düzenin icazetine göre çıkmaz, ken-
disini faşist düzenin yasalarıyla sınır-
landırmaz. Uzlaşmazdır. Militandır.

Mahir’in, devrimci yayın politikası
ile reformist-oportünist yayın politi-
kasının farkını ortaya koyarken vur-
guladığı temel nokta; emperyalizm
ve oligarşi ile savaşı, örgütlenmeyi
dergi çıkarmaya indirgeyip, indirge-
memektir.

Düzene karşı savaşı meşru gör-
meyenler sığınak olarak boşuna "biz
dergi çevresiyiz"  dememişlerdir. 

Dergi-gazete örgütlenmenin temeli
değil, aracıdır.

Kitleleri örgütlemede, eğitmede

bir araçtır, tek araç değil.
Kadroları eğitmede bir araçtır  -

tek araç değil.
Kitleler, kadrolar savaşın kızgın

pratiği içinde bilinçlenir, eğitilir ve
örgütlenirler.

Ancak bu durum, yayın faaliye-
tinin çok da önemi olmadığı anlamına
gelmez. Yayın faaliyetini abartmak,
örgütlenmenin temeli yapmak ne ka-
dar yanlış ve çarpıksa, yayın faali-
yetini önemsiz görmek de başka bir
yanlış, çarpık anlayıştır.

Her alanda olduğu gibi düzen,
yayın - propaganda alanında da tekel
ve hakimiyet kurmuş durumdadır.
TV’leri, günlük gazeteleri, günlük,
haftalık, aylık; kültür, sanat, spor,
magazin vb. dergi ve gazeteleriyle
kendi ideolojisini ve kültürünü kit-
lelere yaymaktadır. Düzen için tüm
bunlar yalan ve demagojinin aracı-
dırlar. Kitleleri yönlendirmenin, em-
peryalizm ve oligarşinin günlük po-
litikalarını, kitlelere taşımakta kul-
landıkları araçlarıdır. Emperyalizm
ve oligarşi bu araçları etkin şekilde
kullanmaktadırlar.

1960-70’li yıllarda emperyalizmin
gerilla hareketlerini bastırmak için
geliştirdiği "Ayaklanmaya Karşı Mü-
cadele"  stratejisinin önemli ayakla-
rından biri de basın faaliyetiydi.

"Ayaklanmaya Karşı Mücadelede

ağırlığı, gizli servislerin geliştirilip
güçlendirilmesine, baskı metotlarının
inceleştirilmesine ve BASIN FAA-
LİYETİNE VERDİ, İNSANLARIN
KAFASINI DA FETHETMEK GE-
REKİYORDU. ABD DOSTU MED-
YALARA MİLYONLAR AKITILDI,
SAĞ GAZETECİLER FİNANSE
EDİLDİ VE ULUSLARARASI BA-
SIN KURULUŞLARI, insan hakları
ve basın özgürlüğünün ABD yoru-
muyla donatılıp yetiştirildi..."(abc,
Gerilla Bilanço Çıkarıyor)

Peki kitleler devrimci ideoloji ve
politikayı, devrimci eylemi nereden,
nasıl öğrenecekler?

Düzenin kitle iletişim araçlarında
devrimci eylemlere yer yoktur, gör-
mezden gelinir, yok sayılır, ya da
çarpıtılarak verilir.

Kendi iktidarımızı kurana kadar
düzenin olanaklarına sahip olama-
yacağız. En büyük propaganda ara-
cımız GERÇEKLERDİR. Devrimci
politikanın kendisidir.

Gerçeklerin yalanlarla karartılmaya
çalışıldığı, haklı olmanın yetmediği
bugünün dünyasında GERÇEKLERİ
anlatmak, gerçeğin, haklının sesi olmak
bedel ödemeyi göze almaktır, cüretli
olmaktır, feda ruhunu taşımaktır, dü-
zenle hiçbir koşulda uzlaşmamaktır.

GERÇEKLER; Anadolu’muzun
tutsak edildiğidir. Halklarımızın sö-

DDEVRİMCİ YAYIN ALANINDA 29 YIL...DEVRİMCİ YAYIN ALANINDA 29 YIL...
KURTULUŞA KADAR SUSMAYACAĞIZ!KURTULUŞA KADAR SUSMAYACAĞIZ!

HALKIN ve UMUDUN SESİ OLMAYA HALKIN ve UMUDUN SESİ OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ!DEVAM EDECEĞİZ!
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mürüldüğü, zulme uğratıldığıdır; em-
peryalizm ve işbirlikçilerinin dünyayı
halklar için cehenneme çevirdiğidir;
kurtuluşun ancak savaşmaktan geç-
tiğidir; halkların birleşmesi, örgüt-
lenmesidir; bir yanda Erdoğanlar,
Sabancılar, Koçlar, Eczacılar, Zor-
lular... gibi vatan hainleri... diğer
yanda halkları ve vatanlarının öz-
gürlüğü için tereddütsüz ölüme yü-
rüyen şehitlerimiz...

İşte dergilerimizle taşıyacağımız
bu düşüncelerdir, bu politikalardır,
bu değerlerdir, bu öfkedir...

Çözüm'den Yürüyüş'e
29 Yıldır Halkın
Onurlu Sesiyiz!
Hiçbir Baskı, Yasak,
Zulüm Bunu
Engelleyemedi!

Çözüm, Mücadele, Kurtuluş, Va-
tan, Ekmek ve Adalet, Yürüyüş...

Baskılar, yasaklar, işkenceler, tut-
saklıklar, saldırılar, katliamlarla dolu
29 yıl... Sayfalara sığmaz... Sadece
birkaç örnek vereceğiz:

Yeni Çözüm dergisinin bugüne ka-
dar çıkmış 9 sayısından 3’ü toplatıldı.
Birçok yörede polis dergimizi bayi-
lerden topluca satın alarak, dağıtımını
ve okunmasını engellemeye çalıştı.

(15 günlük) Mücadele dergimizin
yayınlanan 24 sayısının 11’i toplatıldı.
Onlarca muhabirimiz, 53 kez gözal-
tına alındı, 15 muhabirimiz tutuklandı.
15 büromuz baskına uğradı. Bir yıl
içinde sadece Ankara büromuz 11
kez basıldı.

(Haftalık) Mücadele dergisinin 2
yıl içinde çıkardığı 101 sayıdan 88'i
toplatılmıştı. Yani onda dokuzu. Üstelik
toplatılmayan 13 sayı hakkında da
mahkemelerde davalar açıldı. Sadece

1994 yılı içinde, 18 kez büro baskını
yaşandı.

Kurtuluş dergisinin İstanbul’daki
merkez bürosu 1993 yılında polis ta-
rafından basıldı. 22 kişi gözaltına alınıp
işkence merkezine götürüldü. 1996’da
İstanbul merkez bürosu polis tarafından
iki gün üst üste basıldı. 1997 yılında
Kurtuluş Ankara temsilciliği kontrgerilla
tarafından bombalandı.

Kurtuluş dağıtımcısı 17 yaşındaki
İrfan Ağdaş, 13 Mayıs 1996’da Ali-
beyköy’de dergi dağıtırken sırtından
vurularak katledildi. 20 Ağustos
1996’da dergimiz dağıtımcılarından
Senem Adalı ve Muhammed Kaya
kaldıkları evde polis tarafından katle-
dildiler.

30 Ekim 2000’de işkencecilerin
hedefi Cağaloğlu’ndaki Vatan Merkez
Bürosu’ydu.  Büro, yüzlerce polis ta-
rafından kuşatıldı. Kar maskeli ölüm
mangaları, ellerinde balyoz, matkap,
balta, beton kırma makineleriyle, ok-
sijen kaynakları ve otomatik tüfekle-
riyle büronun kapısına dayandılar.

1 Nisan 2004 tarihinde emperya-
lizmle el birliğiyle yaptıkları "1 Nisan
Operasyonu"nda Ekmek ve Adalet
dergisinin İstanbul’daki bürosu dı-
şında, Ankara, Samsun, Hatay, Mer-
sin, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Bursa
temsilcilikleri de polis tarafından ba-
sıldı. Çalışanlar, muhabirler gözaltına
alındı. Büroları yıkıp döktüler.

7 Ekim 2007’de Bahçelievler’de
Yürüyüş dergisi dağıtımı esnasında
polis genç Yürüyüş okuru Ferhat
Gerçek’i sırtından vurarak felç etti.

Yaklaşık 1 yıl sonra ellerinde Yü-
rüyüş dergisi, Ferhat Gerçek için adalet
isteyen Engin Çeber, İstinye Polis Ka-
rakolu ve Metris Hapishanesi’nde
süren işkenceler sonucu katledildi.

Bu saldırıları, baskı ve katliamları

sloganlarımızla, barikatlarımızla, di-
renişlerimizle karşıladık. Çünkü haklı
ve meşru olan bizdik. Suçlu olan ise
faşizmdi.

Çözüm'den Yürüyüş'e
29 Yıldır Hep Aynı
Doğruyu Savunduk:
Bağımsız Demokratik
Sosyalist Türkiye!

Biz kimiz? Kime karşı ne için
savaşıyoruz?

Bu soruya cevabımız her zaman
açık ve net oldu.

Ne istediğimizi çok iyi biliyorduk.
Bundan vazgeçmedik. Gücümüz,
haklılığımız buradan geliyordu. Dev-
rim ve iktidar iddiamız da buradan
geliyordu.

Emperyalizmin başını çektiği tas-
fiyecilik saldırısı karşısında hedefimizi
yitirmedik. Ne istediğimizi unutma-
dık.

Kimileri "emperyalizm değişti",
"bağımsızlığın modası geçti", "dev-
rimin koşulları kalmadı" diyerek var-
lık nedenlerini ortadan kaldırdı. Yaz-
dıkları ve söyledikleriyle de düzene
hizmet ettiler. Emperyalizmin ideo-
lojik etkisi altına girdiler.

Biz ise rotamızı şaşırmadık. "Taş
devrinde kalmış olmakla"   suçlandık.
Hayal dünyasında yaşamış olmakla,
deli olmakla itham edildik. “Herkes
değişti, her şey değişti"  siz de değişin
"  dediler.

Baskı, sömürü, zulüm, emperya-
lizm, işbirlikçiler var olduğu sürece
biz de bu halimizle var olmaya devam
edeceğiz dedik.

İdeolojimizden aldığımız güç ve
inançla yazdık. Devrimin, sosyalizmin,
halk ve vatan sevgisinin propagan-
dasını yaptık. Bağımsız, demokratik,

20 Aralık
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sosyalist Türkiye'nin sesi olduk.

Devrimci Basın Yayın
Alanında, Düzenle
Cepheden Savaşın Adı
Olduk!

Kendimizi düzenin yasalarıyla sı-
nırlamadık. Bu faşizmin yasalarına bo-
yun eğmek demekti. Kendi haklılığımız
ve meşruluğumuzdan güç
aldık.

İcazetçi olmadık. Sa-
vunmada kalmadık. Tersine
düzene cepheden tavır al-
dık. Çünkü meşru olan biz-
dik. Meşru olmayan fa-
şizmdi, halk düşmanlarıy-
dı.

Her alanda olduğu gibi
devrimci yayın alanında da
ilkler, gelenekler yarattık.

Bu çizgimizi daha ilk
Çözüm dergisi çıktığında
ortaya koyduk ve kesin-
tisiz devam ettirdik.

Statükocular, meşruluk-
larına inanmayanlar "bu
dergi kapatılır, bu dergi çok
radikal"   diyerek ortaya koydular şaş-
kınlıklarını. Statüleri sarstık.

Baskı ve saldırılara karşı barikatlar
kurduk, çatıştık, mevzilerimize elinizi
kolunuzu sallayarak giremezsiniz de-
dik.

Pek çokları bunu da anlamadılar
ve hala anlamıyorlar da; bir dergi
bürosunda barikatlar kurulması ve
çatışılması, kapıların çelik kapılar
olması onlara göre yadırgatıcıydı!
Olmaması gerekendi!

Bunlar yapılmasa düzen saldır-
mazdı onlara göre!

Bunların yapılması meşruluğu-
muzu, haklılığımızı gölgeliyordu on-
lara göre!

Bunların yapılması kitlelerin, hal-
kın bizden korkmasını, bizden uzak
durmasını sağlıyordu onlar için!

Evet, düzenin istediği sınırlarda
yazmış olsaydık, bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm istememiş olsay-
dık, halkın sesi olmamış olsaydık
düzen saldırmazdı bize.

Kaldı ki, işte son birkaç ayda yaşa-
nanlar, bir kez daha bizim haklılığımızı
ortaya koyuyor; oligarşi, AKP faşizmi;

burjuva muhalefete bile tahammül gös-
termiyor. Gazeteleri kapattırıyor, ga-
zetecileri işten attırıyor, gerçekleri
yazan söyleyen gazetecileri tutuklattı-
rıyor. Kendi yasasını çiğniyor.

Düzenle cepheden savaşmak, dü-
zene alternatif olmak demekti. Halkın
kurtuluşu ve iktidarı için savaşmaktı.
Bu savaşı yayın alanına taşımaktı.

Bize Yönelik Saldırılarının
Tek Bir Anlamı Vardı:  Bizi
Düzene Çekmek 
Cevabımız da Hep Aynı
Oldu: Bu Düzeni
Yıkacağız!

18 Ocak 2013’de onlarca devrimci
kuruma saldırdı AKP’nin polisi. Bun-
lardan biri de Bağımsızlık Demokrasi
Sosyalizm İçin Yürüyüş dergisiydi.
Dergimiz basıldı, talan edildi. 

O günlerde şu satırları yazmıştık
dergimiz sayfalarında:

"Herkesin ağzından çıkan kelime-
lere dikkat ettiği bu süreçte, Biz
diyoruz ki; SAVAŞI BÜYÜTECE-
ĞİZ! Bu sürecin PKK'yi silahsızlan-
dırma ve teslim alma süreci olduğunu
söylüyoruz. Kimse kendini kandır-
masın, NE BARIŞI diyoruz! (...) Biz
her alanda direnmekten bahsediyoruz.
İdeolojik olarak da, her alandaki di-
renişlerimizle de, silahlı eylemlerimizle
de, OLİGARŞİ İÇİN TAM BİR ÇI-
BAN BAŞIYIZ! (...) HERKES "BA-
ĞIMSIZLIĞIN MODASI GEÇTİ"

DERKEN BİZ; 350 BİN KİŞİLİK
BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİ
YAPTIK. DÜŞMAN, TECRİTİ
TESLİM ALMANIN ARACI OLA-
RAK KULLANIRKEN, BİZ TEC-
RİTİ NASIL PARÇALADIĞIMIZI
ANLATTIK. (...) Nice kuşatmaları
yardık... Oligarşinin her türlü saldırı-
larına karşı aşılıyız. Asla geri adım

atmayacağız. 
Bizim asıl hedefimiz

oligarşinin korkularını bü-
yütmektir. Hedefimiz, feda
ruhuyla silahlı savaşı bü-
yütmektir... Faşizmin te-
rörü bizi teslim alamaya-
cak. Herkes barış, uzlaşma
demeye devam etsin. Biz
KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ demeye devam
edeceğiz."   (27 Ocak
2013, Yürüyüş)

İşte Çözüm'den Yü-
rüyüş'e 29 yıldır bu an-
layışla çıktık. Bu anlayışla
yazdık. Bu anlayışla hal-
kın, haklının sesi olduk.

Bu anlayışa sahip ol-
duğumuz için susturama-

dılar sesimizi. Ve susturamayacaklar!

Biz Gücümüzü
Marksist - Leninist
İdeolojimizden,
Halklarımızdan Alıyoruz!
Bu Gücü Hiçbir Şey
Yenemez!

Cepheliler! Cepheye Gönül Ve-
renler! Halkımız!

Dergimiz devrim iddiamız, inan-
cımızdır.

Dergimiz alınterimiz, emeğimiz,
ödediğimiz bedellerdir.

Dergimiz meşruluğumuzdur, hak-
lılığımızdır, ihtilalin sesidir.

Dergimiz halk ve vatan sevgi-
mizdir.

Dergimiz şehitlerimizdir.
Dergimiz faşizme kinimizdir.
Bu iddiayı, bu emeği, bu kini, bu

sevgiyi, bu sesi büyütelim.
Dergimizi buluşturduğumuz her

yeni insan, her ev, her sokak, her ma-
halle, her il, her köy... bu anlamı taşır.

Bağımsız Demokratik Türkiye İçin; 
1986’da Yeni Çözüm, 1990’da Mücadele, 1986’da Yeni Çözüm, 1990’da Mücadele, 

1995’te Kurtuluş, 1999’da Vatan, 1995’te Kurtuluş, 1999’da Vatan, 

2002’de Ekmek ve Adalet, 2005’te Yürüyüş’le 2002’de Ekmek ve Adalet, 2005’te Yürüyüş’le 

Devrimci Basın Mücadelemiz Sürüyor!
Baskınlar, Gözaltılar, Tutsaklıklar, ŞehitliklerleBaskınlar, Gözaltılar, Tutsaklıklar, Şehitliklerle

29 Yıldır Halkın Onurlu Sesiyiz!
500 Sayıdır Susmayan 500 Sayıdır Susmayan 

Devrimin ve Umudun Sesi Yürüyüş’le Devrimin ve Umudun Sesi Yürüyüş’le 
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Yürüyüş dergisinin 500. sayısını
çıkartıyoruz. 29 yıldır süren devrimci
yayın faaliyetimizde 2005 yılında
bayrağı devralan Yürüyüş dergimiz
500. sayısını çıkartıyor. 500 sayıdır
gerçekleri yazıyor Yürüyüş. 

Oligarşi; karşısında devrimci bir
irade olmasaydı, böyle bir dergiyi
kesinlikle çıkarttırmazdı. Söylediği
bütün yalanları teşhir eden, halkın,
devrimin, gerçeklerin sesi olan bir
devrimci yayına kesinlikle izin ver-
mezdi. Bugün 500. sayımızı çıkartı-
yorsak ödediğimiz bedeller sayesinde
çıkartıyoruz. İrfanlar, Enginler, Fer-
hatlar sayesinde çıkartıyoruz. 

Toplu Dergi Satışları 
‘Yürüyüş’ümüzün 
Meşruluğudur

Oligarşi, Yürüyüş’ün sesini kesmek
için her yola başvurdu ve başvurmaya
da devam ediyor. Fakat buna karşı
Yürüyüş okurları da oligarşinin saldı-
rılarına Yürüyüş’ü daha fazla sahip-
lenerek cevap verdi, veriyor. Sahip-
lenmenin en bariz göstergelerinden
biri, şehir şehir, semt semt, sokak
sokak yapılan toplu dergi satışlarıdır.
Yürüyüş satışları, toplu satışlarla bin-
lerce Yürüyüş’ü halka ulaştırıyor.

Oligarşinin polisi, toplu dergi sa-
tışlarına tahammül edemiyor, saldı-
rıyor. Polisin tahammül edemediği
şey; bütün saldırılara, sindirme ça-
balarına rağmen dergimizin meşru
bir şekilde İstanbul’un, Anadolu’nun
merkezi yerlerinde, emekçi halkımızın
arasında, yoksul gecekondu mahal-
lelerinde toplu halde ve kapı kapı
dolaşılarak halka ulaştırılmasıdır. 

Oligarşi, okurlarımızın toplu dergi
satışlarına tahammülsüzlüğünü sal-
dırarak gösterdi, kimi zaman da silah
kullanarak saldırdı. Bu saldırılardan
birinde Bahçelievler’de dergi dağıtımı
esnasında polis, genç Yürüyüş okuru
Ferhat Gerçek’i sırtından vurarak
felç etti. Yürüyüş okurları, Ferhat

için adalet isteyen eylemleriyle di-
kildiler bu kez polisin karşısına.

Polis, Ferhat için adalet isteyen
Yürüyüş okurlarının eylemlerine de
defalarca saldırdı. Bu eylemlerden
birinde, elinde Ferhat Gerçek’in dö-
vizini taşıyan Engin Ceber gözaltına
alınıp tutuklandı. Engin, İstinye Polis
Karakolu ve Metris Hapishanesi’nde
işkenceyle katledildi.

Tüm bunlara rağmen Yürüyüş
şimdi Ferhatlar’ın, Enginler’in sesiyle
yankılanıyor mahallelerde, caddeler-
de, sokaklarda. Yürüyüş’ün meşruluk
savaşı bedeller ödenerek kazanıldı
ve kuşku yok ki bu meşruluk; ma-
hallelerde, meydanlarda, sokaklarda,
okullarda, fabrikalarda, işyerlerinde,
Yürüyüş’ün halka ulaştırıldığı her
yerde, gerektiğinde yeni bedeller
ödenerek savunulacak. 

Her Alanda, Her İlde Toplu 
Dergi Dağıtımlarını
Örgütleyelim!

Meşru olan, haklı olan biziz. Haksız
olan, gayri meşru olan AKP faşizmidir.
Yasal bir dergiyi meydanlarda toplu
satmanın önünde hukuki olarak hiçbir
engel yoktur. Oligarşinin saldırmasının
sebebi sınıfsaldır. Halka, devrimcilere,
gerçeklere düşmanlığıdır. Sadece iki
kişiyle bile toplu dergi satışına çıkabi-
liriz. Mahallelerimizde, metrobüs du-
raklarında, otobüs duraklarında, okul-
larda masa masa, bölüm bölüm dola-
şarak dergimizi halka ulaştırabiliriz.  

Dergi Sayımızı Arttırmak
Kendine Cepheli’yim 
Diyen Herkesin 
Görevidir!

Sattığımız dergiler; bizim örgüt-
lülüğümüzün, gücümüzün bir göster-
gesidir. Çünkü dergi halka ulaştırdı-
ğımız politikalardır. Halka ulaşma gü-
cümüzün bir göstergesidir dergimiz.
Bir yerde dergimiz dağıtılmıyorsa,

halka ulaştırılmıyorsa o yerde Parti-
Cephe çalışması yapılmıyordur. Belki
başka çalışmalar yapılıyordur, ama
bizim politikalarımız halka ulaşmıyorsa
o çalışmaya Parti-Cephe çalışması di-
yemeyiz. Bu yüzden dergi dağıtmak;
bütün kadrolarımızın, taraftarlarımızın,
sempatizanlarımızın görevidir. Der-
gimizi dağıtmak bütün insanlarımızın
hedefi olmalıdır. Gittiğimiz her yere
dergimizi götürmeliyiz. Bütün insan-
larımızdan dergi satmalarını isteye-
bilmeliyiz. Peki nasıl arttıracağız dergi
sayımızı? Dergi dağıtımcılarımızı art-
tırmalıyız. Bir kişiye daha vermek
için can atmalı insanlarımız. 

Dergi komitelerimizi kurmalıyız.
Her alanımızın, her mahallemizin,
her ilimizin dergi komitesi olmalı.
Kapı çalışması yapmalıyız. Ev ev,
kapı kapı insanlarımıza gitmeli, dergi
satmalıyız. Yaptığımız bütün çalış-
malara dergimizle gidebiliriz, gitme-
liyiz. Mahallemizde baskın mı oldu?
İnsanları eyleme çağırırken ev ev do-
laşırken dergimizi götürmeliyiz.

Sonuç olarak; 
Faşizmin dergimize yönelik sal-

dırıları sürüyor, sürecek. Dergimize
açılan davalar, kesilen para cezaları
yanı sıra bürolarımız basılıyor, mu-
habirlerimiz gözaltına alınıyor, tu-
tuklanıyor. Mücadelemiz büyüdükçe
faşizmin saldırılarının artacağı da
bir gerçektir. Faşizmin saldırılarını
püskürtmenin yolu daha fazla Yürü-
yüş dergisinin halka ulaşmasını sağ-
lamaktır. Bütün okurlarımız bir kişiye
daha Yürüyüş dergisini ulaştırmalıdır.
Dergimizi okuyarak, okutarak her
birimiz bir okuyucu daha bularak
sahiplenmeliyiz Yürüyüş dergisini.

Her Alanda, Her İlde, Her Mahallede
Dergi Komitelerimizi Kuralım!

Toplu Dergi Satışları Örgütleyelim!
500. Sayımızda 5 Dergi Fazla Satalım!
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Yürüyüş dergisinin 500. sayısının
coşkusuyla İstanbul mahalleleri ve
Anadolu illerindeki dergi dağıtımı her
geçen gün artıyor.  

İSTANBUL
Armutlu:
13 Aralık’ta Liseli Dev-Genç’liler

toplu Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Ayrıca Dilek Doğan’ın ağzından akta-
rılarak yazılan mektup halka ulaştırıl-
dı.

9 Aralık’ta 4. bölgede yapılan dergi
dağıtımı esnasında, 21 Aralık günü
gerçekleştirilecek olan Hasan Ferit
Gedik mahkemesine çağrı yapıldı. 

Birinci bölgede 15 Aralık’ta kapı
çalışması ile dergi dağıtımı yapıldı.
Uzun zamandır gidilmemiş veya dergiyi
tanımayan ailelere, kurulan açlık grevi
çadırı üzerine bilgi verildi, insanlar
çadıra davet edildi. Kürdistan’da yaşa-
nan katliamlarda halkın yaşadığı vah-
şete değinilerek haberin doğru yerden
takip edilmesinin sağlıklı olabileceği
üzerine konuşuldu. 

Esenler:
Tepe Mahallesi’nde 15 Aralık'ta 20

adet Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
Esnaflarla sohbet edildi. Hasan Ferit
Gedik’in 21 Aralık’ta görülecek olan
mahkemesine çağrı yapıldı.

Bağcılar: 
Göztepe bölgesindeki esnaf ve evle-

re 14 Aralık’ta 32 dergi verildi.
Yenimahalle’de 10. sokağa 12 dergi
verildi. Sohbetler edilip çay içildi.
Yemek ikramında bulunanlar oldu.
Adalet üzerine Hasan Ferit Gedik ve
Ankara Yürüyüşü hakkında çağrılar
yapıldı.

Taksim:
Liseli Dev-Genç’liler 8 Aralık’ta

İstiklal Caddesi’nde, halka ülke gün-
demi ile bilgi verildi.

Kadıköy:
12 Aralık’ta İskelede bir araya gelen

Halk Cepheliler, Kadıköy halkına umu-
dun sesini taşıdı. Dergi dağıtımı,
Bahariye Caddesi’nden başlandı ve
Boğa Meydanı’ndan iskeleye doğru
yol boyunca devam etti. “Yürüyüş

Halktır Susturulamaz, Devrimci
Basın Engellenemez” sloganları
atıldı ve ajitasyonlarla Yürüyüş
dergisinin dağıtımı yapıldı.
Dergiyi yurt dışında  takip etti-
ğini söyleyen oldu. 

ESKİŞEHİR:
9 Aralık’ta Gültepe

Mahallesi Halk Caddesi üze-
rinde esnafa dergi dağıtımı
yapıldı.

13 Aralık’ta Gültepe
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi okuru
iki kişi, 30 dakika süren kapı çalışma-
sıyla dergiyi halka ulaştırdı.

İZMİR:
Halk Cepheliler 11 Aralık’ta Küçük

Çiğli ve Balatçık bölgesinde Yürüyüş
dergisinin dağıtımını yaptı. Mahallede
kapı kapı dolaşıldı ve esnaflarla sohbet
edildi. Özellikle kadınların çalıştıkları
tekstil atölyelerinde kadınlar, dergi
alarak devrimcileri desteklediklerini
söyledi. AKP’nin katliamcılığı ve hır-
sızlığı, emekçilerin örgütlenmesi gerek-
tiği üzerine konuşuldu.

ANTALYA:
10 Aralık’ta Şafak Mahallesi gece

kondu bölgesinde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Halkla yıkım sorunları
üzerine sohbet edildi ve toplam 5
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Ayrıca
11 Aralık’ta Gebizli Mahallesi’nde
yapılan çalışmada adalet yürüyüşünden
bahsedildi ve halk AKP’ye olan öfkesini
dile getirdi. 

EDİRNE:
Dev-Genç’liler 11 Aralık’ta Saraçlar

Bölgesi, İstasyon Mahallesi ve Trakya
Üniversitesi’nde Yürüyüş dergisini
halka ve öğrencilere ulaştırdı.

HATAY:
9 Aralık’ta Mustafa Kemal

Üniversitesi esnafına 43 Yürüyüş der-
gisi dağıtıldı. Ayrıca 12 Aralık’ta
Samandağ merkezde esnaflara ve evlere
dergi dağıtıldı. Çalışmada dergimizi
okumanın önemi anlatıldı.

ANTEP:
9, 10,11 ve 12 Aralık tarihlerinde

Düztepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi

okurları tarafından dergi
dağıtımı yapıldı. Çalışmada esnaflara
dergi dağıtıldı. 10’unda kapı çalışması
yaparak halka ulaştırıldı. Ve 11’nde,
halk 8 gün önce Yürüyüş dergisi dağı-
tımı yapan iki kişinin gözaltına alın-
masına üzüldüğünü, işkenceyi ancak
şerefsizlerin ve ruh hastası kişilerin
yapabileceğini söyledi. Son olarak
12’sinde dergi dağıtımı kaldığı yerden
devam etti. 

DERSİM:
Umudu büyütmek için her yere

sesimizi ulaştıracağız. 1, 5, 6, 8 ve 11
Aralık tarihinde Yürüyüş dergisinin
dağıtımı yapıldı. Dergi okurları, “Bizler
dergimizle gerçekleri göstermeye her
zaman devam edeceğiz, tüm baskılara
rağmen halka ulaştıracağız” diyerek,
Pertek, Hozat, Ovacık ve Merkez’de
yapılan dergi dağıtımlarında toplamda
595 dergiyi halka ulaştırdı.

Duvarları Yürüyüş Dergisi
Afişleri ile Donattık

Dersim’de 12 Aralık’ta Moğultay
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin tanı-
tım afişleri asıldı. Afişleme çalışması
yapılırken AKP’nin polisleri zırhlı bir
araçla çalışma yapanları taciz etmeye
çalıştı. Bütün engellemelere rağmen 50
afiş duvarları donattı.

Baskılara, Yasaklara, Saldırılara Rağmen
500. Sayımızla Halka

Umut Olmaya Devam Ediyoruz

Antalya

Kadıköy

İzmir

Yürüyüş
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Basın Özgürlüğü, 
Özgür Basın(!)

Can Dündar ve Erdem Gül'ün tu-
tuklanmaları, ülkemizdeki basın öz-
gürlüğü kavramını yine dillere dü-
şürdü. Bu tutuklamaların ülkemizdeki
basın özgürlüğüne büyük bir darbe
olduğu söylenir oldu. Ülkemizde ba-
sın özgürlüğü vardı da, bu tutukla-
malarla mı darbe aldı? Veya, Can
Dündar ve Erdem Gül tahliye olur-
larsa veya kendilerinin de dediği
gibi, yargılanmaları tutuksuz yürü-
tülürse; basın özgürlüğümüze yeniden
mi kavuşacağız? 

Can Dündar ve Erdem Gül'ün de
ötesinde, daha düne kadar tüm faşist
katliamların şakşakçısı, hatta provo-
katörü rolünü yerine getiren Bugün
gibi halk düşmanları bile, oligarşi
içi çelişkiler sonucunda, kendilerine
biraz dokunulduğunda, 'özgür basın'
oluvermişlerdi.

Peki Bu İşin Doğrusu Nedir?
“Basın özgürlüğü” kavramı da

ülkemizde gerçek anlamının çok dı-
şında kullanılmaktadır. Bu durum
sadece basın özgürlüğü ile sınırlı de-
ğildir. Tüm hak ve özgürlükler ko-
nusunda aynı ikiyüzlülük mevcuttur. 

Yaşam hakkı denir, yaşam özgür-
lüğü denir... Ama yargısız infazlarda,
işkencelerde, gözaltında kayıplarda,
kitle katliamlarında insanlar katledilir. 

Örgütlenme özgürlüğü denir...
Ama halkın en sıradan talepleriyle
gündeme getirdiği örgütlenmeler, 'te-
rör örgütü' suçlamalarıyla imha po-
litikalarına kurban edilir. 

Seçme-seçilme özgürlüğü denir...

Ama tekellerin temsilcilerinin dışında
hiçbir gücün bu özgürlüğü yoktur. 

Seyahat özgürlüğü denir... Ama
emperyalizmin çizdiği sınırlar emek-
çilere kapatılmıştır, çok istiyorlarsa
da yoksul mezarlığı haline dönen
Ege ve Akdeniz’i seçmek zorunda-
dırlar. 

Barınma hakkı, konut hakkı denir...
Ama gecekondular başımıza yıkılır. 

Temiz su hakkı denir... Ama mus-
luklarımızdan zehir akar. 

İnsanca yaşam için özgürlükleri-
mizi daha da sıralamak mümkündür.
Üstelik güya bu özgürlüklerimiz be-
lirli yasalarla, hatta Anayasa ile de
'teminat' altına alınmıştır.

Basın özgürlüğü de böylesi bir
anayasal 'teminat' altındadır. 

Ama faşizmin olduğu, faşizmle
yönetilen bir ülkede ne basın özgür-
lüğünden, ne de diğer temel hak ve
özgürlüklerimizden bahsedebilmek
mümkündür. Tüm sınıflı toplumlarda
olduğu gibi, ülkemizde de Anayasa
ile teminat altına alınan haklar, sadece
hakim sınıflar için geçerlidir. Zalime
ve tekellerin çıkarına hizmet etmeyen
hiçbir hak ve özgürlüğün yaşama
şansı yoktur. Nasıl ki, faşist bir rejime
demokrasi deniliyorsa; sansüre de
basın özgürlüğü denilmesi hiç şaşırtıcı
değildir.

Peki Hiç mi Hak ve
Özgürlüklerimiz Yok?

Var elbette. Eğer bedelini ödemeyi
göze alıyorsak, her türlü özgürlüğü-
müz vardır. Basın özgürlüğü, düşün-
cenin ifadesidir. Düşüncenin ifadesi
özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü
iç içedir. Düşüncenin örgütlenme öz-
gürlüğü yoksa, düşüncenin ifade öz-
gürlüğü de yoktur. Bu özgürlükleri
kullanmanın bedeli vardır. Bu bedel
kimi zaman polis copuyla, kurşunuyla,
kimi zaman onlarca yıl hapislikle,
kimi zaman şehitliklerle ödenir. 

Bizim ülkemizde de durum böy-
ledir. Bırakalım halkın iktidarı için
örgütlenmeyi; konserler, anmalar ya-
saklanabiliyor. Hatta insanlar; Grup

Yorum konserlerine katıldılar, Kı-
zıldere anmasına katıldılar diye 'terör
örgütü' suçlamasıyla hapishanelere
atılıyor. 

Mezar Taşlarımız Bile
Yasaklanabiliyor

Devrimci şehitlerin mezar taşla-
rında yazan 'Öldüler, Yenilmediler'
sözleri bile defalarca dava konusu
olmuştur. Şehitlerimizin mezarlarına
bu iki kelimeyi yazmanın bedelini
birçok insanımız ve şehit ailemiz
mahkemelerle, tutsaklıklarla ödemiş-
tir. 

Bu iki kelimeye bile tahammülü
olmayan bir düzenle, faşizmle karşı
karşıyayız. Ama evladını faşizmin
işkence ve katliamlarında kaybeden
ana-babalarımız, çocuklarının mezar
taşına yazdırdıkları o iki kelime için
bedeller öderken; nedense hiç kimse
düşünce özgürlüğünden bahsetmi-
yordu. Mezar taşlarımızı bile yasak-
lamaya kalktılar. Yasakla bir yere
varamayınca, mezar taşlarımızı kır-
dılar. Ama mezar taşlarımızın bile
bedeli ödendi ve bugün şehitlerimizin
mezarları 'Öldüler, Yenilmediler' ma-
dalyası ile faşizme meydan okumaya
devam etmektedir. 

Sadece Devrimci Basın,
“Özgür Basın”dır

Bugün ülkemizde sadece devrimci
basın, “özgür basın”dır. Dergimizin
devrimci yayıncılık ilkelerinden kay-
naklı olarak düzeni hedef almayan
hiçbir yazı, yorum, fotoğraf ve çizim
yayınlanmaz. Bizim her sözümüz fa-
şizmi, emperyalizmi ve düzeni he-
defler. 

Devrimci yayıncılık geleneğimiz
süresince birçok şehit verdik. Sadece
yazı işlerindeki arkadaşlarımız değil,
dağıtımcılarımız da işkencelere ve
kurşunlara hedef oldular. 

SS Yasası da denilen Sürgün ve
Sansür Yasası sürecinde, dergileri-
mizin çoğu sayfaları boş siyah say-
falar olarak da olsa çıkıyordu. Boş
sayfaları bastırdık, boş sayfaları da-

CCan Dündar ve Erdem Gül Tahliye Olurlarsa veya Kendilerinin de Dediği Gibi, 
Yargılanmaları Tutuksuz Yürütülürse; Basın Özgür mü Olacak? 

Faşizmle Yönetilen Ülkelerde Basın Özgür Olamaz!
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ğıttık. Onun için bile dağıtımcılarımız
hem kurşunlandı, hem de onlarca
yıllık mahkumiyetlere çarptırıldı. 

Bugün Can Dündar ve Erdem
Gül'ün mahkumiyetine sebebiyet ve-
ren yazının onlarca, yüzlerce kere
daha fazlası, bizim tek bir sayımızda
çıkmaktadır. Ödediğimiz bedeller ve
ödemeyi göze aldığımız bedeller kar-
şılığı biz bugün halen devrimci ya-
yıncılığa devam ediyoruz. 

Bizim mezar taşlarımıza dava
açılırken, 'ama teröristin mezarıydı'
diyenler... 

Dergi bürolarımız ve yayınev-
lerimiz basılıp talan edilirken, 'ama
o terör örgütünün yayın organıydı'
diyenler... 

Yazarlarımız ve dağıtımcıları-
mız tutsak düştüğünde, 'ama onlar
teröristti' diyenler... Bugün hükü-
meti rahatsız edecek bazı şeyler
yazdıklarında, gördükleri muame-
leye de 'Bize terörist muamelesi ya-
pıldı' diyebilecek kadar kişiliksiz-
leşebiliyorlar. 

Oysa ortadaki gerçek çok açık ve
yalındır. Mezar taşlarımızı bile ya-
saklayan da, dergi çalışanlarımızı, da-
ğıtımcılarımızı tutuklayan da, katleden
de faşizmdir. Bugün tutuklandıkları
için kendilerini 'terörist muamelesi'
yapıldı diyerek acındıranlar, kendi
yaşadıklarından da asla ders çıkar-
mayacaklardır. Kendi durumlarının
faili olan faşist rejime karşı bayrak
açanların onurlu saflarında yer almak
yerine; faşizmin deyimiyle, faşizmin
kurbanlarıyla aynı muameleyi görmeyi
kabullenmiyorlar. Ve halen “teröriste
mübah; ama bize yapılmamalı” di-
yenler, her zaman faşizmin kurbanı
olmaya da devam edeceklerdir. 

Çözüm, Faşizme Karşı
Mücadeledir

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde
de demokratik hak ve özgürlüklerin
kullanım alanlarının yolunu açan
devrimcilerdir. Sadece 12 Eylül son-
rasını bile ele aldığımızda, hayatın
her alanındaki özgürlüklerin öncü-
lüğünü devrimci hareketin yaptığını
görürüz: 

12 Eylül sonrası; 
İlk kitle gösterisini TAYAD'lılar

yaptı. İlk öğrenci boykotunu Dev-
Genç'liler yaptı. İlk devrimci ya-
yıncılığı Yeni Çözüm başlattı. İlk
işçi grevini Migros'ta Devrimci İşçi

Hareketi başarıya ulaştırdı. 
İlk halk direnişi olarak 1 Ma-

yıs'ları, Küçükarmutlu’yu, Mehmet
Akif Dalcı ve Sevcan'la sembol-
leştiren Devrimci Sol Güçler'di. 

Basın açıklamalarından bugün
meşrulaşmış olan her türlü kitle ey-
lemliliğine kadar tüm hak ve özgür-
lüklerin öncülüğünü Halk Cephesi
geleneğini yaratanlar yapmıştır. Hiçbir
direniş alanı kendiğilinden açılma-
mıştır. Demokratik alanların geniş-
lemesi, hep bu konuda bedel ödemeyi
göze alan ve ödeyen devrimciler sa-
yesinde olmuştur. Bu öncülüğün be-
deli kanla, canla ödendi. Hem de
yüzlerce kere.

Devrimci hareketin bu öncülük
misyonu, halk düşmanı oligarşi ve
emperyalizm tarafından her zaman
imha politikalarıyla yok edilmeye
çalışıldı. Her hak arayışımız terör
demagojisiyle damgalanmaya ve öz-
gürlük sloganlarımız da boğulmaya
çalışıldı. Hiçbir hak ve özgürlük,
diğer hak ve özgürlüklerden bağımsız
ele alınamaz. Sorunun nereden kay-
naklandığı doğru tespit edilemezse,
çözümü de bulunamaz. Faşizmle yö-
netilen bir ülkede, her hak ve özgürlük
faşizme karşı mücadele içinde var
olur. Gerçek anlamda basın özgür-
lüğü de Demokratik Halk İktida-
rı’ndadır.

Madde 30- Düşünce ve Basın Özgürlüğü 
a-) Anayasaya ve halkın çıkarlarına aykırı olmamak

kaydıyla, her vatandaşın düşüncelerini, tüm basın,
yayın araçlarını kullanarak serbestçe açıklayıp yaymak
ve herkese açık olan kaynaklardan hiçbir sansüre uğra-
madan bilgi edinmek hakkı vardır. b-) Herkes bilim ve
sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma
ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına
sahiptir. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bilimsel araş-
tırmaları destekler ve teşvik eder. 

c-) Her vatandaş anayasa ve halkın çıkarlarına aykırı
olmamak kaydıyla, süreli ve süresiz yayınların basım,
yayın ve dağıtım hakkına sahiptir. Basın, radyo ve TV
gibi tüm iletişim araçları halkın ve onun örgütlü güçle-
rinin denetimi ve yönetimindedir. 

d-) Halkın örgütlü güçlerinin basın-yayın faaliyeti,
basımevleri, kağıt stokları, ulaştırma araçları ve bu hak-
kın kullanımı için gerekli diğer maddi şartların sağlan-
masıyla devletçe desteklenir. 

NEDEN? Çünkü, küçük bir azınlığın geniş halk kitle-
lerini sömürmesine ve bu sömürüyü sürdürmek için baskı
uygulamasına dayanan rejimlerde, egemen sınıflar halkın
gerçekleri görmesini, bilinçlenmesini engellemek için
hep düşünmeye, düşüncelerin açıklanmasına yasaklar
getirmişlerdir. Bu baskılar; sansür uygulamaları, kitap,
gazete, dergi toplatma, kapatma, para cezaları, kendi
yasalarını çiğneyerek basın-yayın bürolarını basma,
muhabirlere yönelik gözaltı, işkence ve hatta doğrudan
katletme boyutunda çok çeşitli biçimlerde uygulanmıştır. 

Demokratik Halk Cumhuriyeti, halkın değişik sınıf
ve katmanlardan oluştuğu, dolayısıyla bu değişik
kesimlerin çıkarlarının da, ideoloji ve kültürlerinin de
kendi içinde farklılıklar göstereceği ve bu anlamda
farklı düşüncelere sahip olmasının doğal bir sonuç
olduğundan hareketle; bu kesimlerin çıkar ve talepleri-
ni, ideoloji ve kültürünü ifade eden her türlü düşünceyi
ve bu düşüncelerin serbestçe basın, yayın yoluyla dile
getirilmesini güvence altına alır. 

HHALK ANAYASASI TASLAĞI’NDA DÜŞÜNCE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
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2. BÖLÜM
Unutun Diyorlar:

Seyhan’ın kömürleşmiş bedenini, diri diri
yakılan 6 kadın yoldaşımızı;

Yaşadıklarımızı, 28 yoldaşımızı, maltalara
akan kanlarımızı;

Bize bunları yaşatanları, kanla yazılan tarihi
unutun diyorlar. 

Kimilerinin unuttuğu, kimilerinin unutmak
ve unutturmak istediği, belki bazılarının hiç bil-
mediği, ama bizim asla unutmadığımız ve unut-

turmayacağımız bir tarihtir 19 ARALIK...

Boşuna Beklemeyin!
Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi

unutsa bile biz unutmayacağız ve akan
her damla kanımızın, düşen her canımızın
hesabını fazlasıyla soracağız!

28 insanımızı bu katliam sırasında
katlettiniz; 6 kadını diri diri yaktınız.
Yoldaşlarımızın kömürleşmiş bedenleri
belleklerimizin en taze yerinde duruyor. 

Katliamın Üzerinden
Tam 15 Yıl Geçti!
Bu; 180 Ay, 780 Hafta,
5478 Gün Demektir

Bekledik, 5478 gündür bekli-
yoruz! Şimdi bekleme sırası siz-

de: Gün bizim, gece bizim;
Bekleyin!

Katlettiğiniz insanların
yedi göbek sülalesi unut-

madı hiçbir şeyi. Siz yakar-
ken bedenlerimizi, o gün

doğan çocuklarımız he-
sap sorma yaşına gel-
di. Öfkemizi biriktir-
diğimiz 15 yıl, dire-
nişin içinde büyüyen

15 yaş! Çocuk diye
burun bükmeyin,
Berkin’i katletti-
ğinizde 14’ün-
deydi. Sarayları-
nızı sarsan Şa-

faklar’ı bu direniş
örgütledi. Yedi
göbek sülalemi-

zin, 70 milyon halkımızın nice Elifler’i, Bah-
tiyarlar’ı var… Bekleyin!

Biz Unutmayacağız, Katillerimizi
Affetmeyeceğiz.
Adaleti Biz Sağlayacağız!

Geçen haftaki sayımızda; F tipi hücre ha-
pishaneleriyle neyin hedeflendiği, kimin ne
yaptığı, nasıl tavır aldığı ve 19 Aralık katliam
sürecine nasıl gelindiği konularını anlatmıştık.
Katliam ve direnişin 15. yılında fedalarla
direnen kahramanları ve eli kanlı katilleri an-
latmaya devam ediyoruz. Anlatalım ki unutul-
masın; çünkü 19 Aralık hala devam ediyor. Bir
gece yarısı gelip evlerimizi basıyorlar, çocuk-
larımızı, gençlerimizi, halkımızı katlediyorlar.
Bu yüzden unutmayacak, affetmeyeceğiz.

19-22 Aralık 2000’de 20 hapishanede
gerçekleştirilen saldırıda;

8 jandarma komando taburu, 37 bölük olmak
üzere 8 bin 335 askeri personel görevlendirildi.

Binlerce gardiyan ve “ilave kuvvet” olarak
Çevik Kuvvet ekipleri kullanıldı.

20 bini aşkın gaz bombası kullanıldı.
Yalnız Çanakkale Hapishanesinde 5 bin 48

adet gaz bombası kullanıldı.
Ümraniye, Bayrampaşa ve Çanakkale’deki

saldırılarda Skorsky helikopterleri kullanıldı.
28 tutukluyu katlettiler.

15 Yıl Önce Devrimci Tutsakların
Kaldığı Hapishanelerde
Neler Yaşanmıştı?

Ve bir kez daha, emperyalizmin bekası için,
halkın kanı dökülecekti bu ülkede. IMF prog-
ramının gerçekleşebilmesi için F tipine geçişi
zorunlu gördüğünü açıkça ifade eden Ecevit'in
liderliğindeki DSP-MHP-ANAP hükümeti,
ordu, polis, yargı ve burjuva basın el ele, gün
gün kan dökmenin hazırlığını yürütmüşlerdi... 

19 Aralık 2000 gecesi, sinsice kuşatmışlardı
hapishaneleri; Özgür Tutsaklar her şeye hazırdı...
Kimse onların elini havada göremeyecekti...

19-22 Aralık’taki Hapishaneler Operasyo-
nu’nda, Türkiye tarihinin en kanlı sayfalarından
biri yazıldı. Dökülen kan bizimdi. Kan dökenler
bu ülkeyi yönetenlerdi. 

19-22 Aralık katliam saldırısı, devrimci tu-
tukluların haklı, demokratik taleplerle başlat-

119-22 Aralık; Katliam ve Direnme Günlerinin 15. Yılı...
Teslim Alamadılar! Adalet Mücadelemiz Sürüyor!

Diri Diri Yakanlar Katletmeye Devam Ediyor; Diri Diri Yakanlar Katletmeye Devam Ediyor; 
Diyarbakır, Suruç, Ankara Sorulacak Hesabımızdır!Diyarbakır, Suruç, Ankara Sorulacak Hesabımızdır!

20 Aralık
2015
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tıkları ölüm orucu direnişini kırmak
için yapılmıştı. Ölüm orucu direnişini
kırmak, tüm halk muhalefetini sin-
dirme planının ilk adımıydı. 19 Ara-
lık’ın üzerinden 15 yıl geçti. Ve
büyük bedellerle, 122 kahraman şe-
hidin canlarıyla yarattığı direniş ve
zafer yol göstermeye devam ediyor. 

Bayrampaşa Hapishanesi:
Saldırıda 2 otobüs dolusu jandar-

ma timi, 30 otobüs jandarma ekibi,
aydınlatma cihazı taşıyan askeri bir
araç, bir skorsky helikopter kullanıldı.
Jandarmanın elinde bomba kalmadı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden
takviye alınan gaz bombaları kulla-
nıldı. Operasyon 14 saat sürdü. 

SONUÇ: 12 tutuklu katledildi.
55 kişi yaralandı. Tutuklular tedavileri
dahi yapılmadan, F tipi tecrit hapis-
hanelerine sevk edildiler.

Katledilen tutuklular: Mustafa
Yılmaz, Özlem Ercan, Cengiz Ça-
lıkoparan, Seyhan Doğan, Murat
Ördekçi, Şefinur Tezgel, Ali Ateş,
Gülser Tuzcu, Aşur Korkmaz, Ni-
lüfer Alcan, Fırat Tavuk, Yazgülü
Güder Öztürk.

Bayrampaşa Operasyonu, 19 Ara-
lık Katliamı’nı yapanların tüm kat-
liamcılıklarını en açık, en pervasız
şekilde sergiledikleri yer oldu. Tam
12 tutuklu ve hükümlü katledildi.
En büyük katliamı Bayrampaşa’da
yaptılar. Çünkü Bayrampaşa yıllarca
“örgütlerin merkezi” diye hedef gös-
terildi. Ölüm orucu ile ilgili iktidar

yetkililerinin de muhatap alıp,
direnişçiler adına görüşmeler
burada yapıldı. Bayrampaşa’da
yapacakları katliam, bu nedenle
verilecek gözdağının simge-
leştiği bir yer olmalıydı. Böyle
düşündüler. Katliam saatlerinde
dahi, “kalaşnikof silahla ateş
ediyorlar” haberleri yaptırdılar
televizyonlara. Oysa bilirkişi
raporunda da açıkça görülecekti
ki, ne çatışma ne de tutukluların
ateş açması doğru değildi. Tüm
silah atışları operasyonu dü-
zenleyenler tarafından yapıl-
mıştı. TV’ler, gazeteler ise gör-
meden, duymadan, bilmeden
jandarmanın, polisin kendilerine
verdiği haberleri yayınlayarak

katliama ortak oldular. Erkekler bö-
lümünde ölümler kurşunlarla olurken,
kadınlar bölümünde ise Hitler’in kul-
landığı yöntemlerle 6 kadın tutuklu
DİRİ DİRİ YAKILDI. 

Onlarca tutuklu yanık yaralarıyla
hastanelere kaldırıldı. Hastanelere
kaldırılanlardan Birsen Kars’ın am-
bulanstan indirilirken söylediği, “Bizi,
6 kadını diri diri yaktılar” sözleri 19
Aralık Katliamı’nın simgesi haline
geldi. Vahşeti, katliamcılığı en özlü
olarak; yanıklar, yaralar içinde olanlar,
gözlerinin önünde yoldaşları diri diri
yananların, yüreklerinden kopup gelen
isyan sözleri anlatabilirdi. Öyle de
oldu. “Böyle bir vahşet olabilir mi”
diye düşündü izleyenler. Kimileri
inanmak istemedi. Beyni pislikle
dolu olanlar, bu devletin onlarca
yıllık katliamlar tarihini görmek is-
temeyenler, devrimcilere “terörist”
diyenler, “o kadın devleti değil örgütü
kastediyordur” deme alçaklığını bile
gösterdiler. Adli Tıp bilirkişi raporu
basına yansıyıp; iktidarın, Adalet Ba-
kanı’nın, jandarmanın, İçişleri Ba-
kanı’nın tüm yalanları çöktüğünde
herkes gerçeği anladı. En keskin dev-
let savunucularının dahi ‘çıt’ı çıkmadı.
Nasıl çıkabilirdi ki? 

Devlet başından beri sürekli yalan
söylemiş, yalanları ortaya çıkmıştı.
İnsanları diri diri yakan bir zihniyeti
kimse savunamazdı. Devrimciler 19
Aralık’dan önce de, sonra da ne söy-
ledilerse harfiyen doğru çıktı. 

Ümraniye Hapishanesi:
Saldırıda binlerce gaz bombasının

yanısıra zehirli gaz püskürten sırt
tüplerinde taşınan silahlar, Skorsky
helikopteri kullanıldı. Jandarma de-
polarında gaz bombası tükendi, An-
kara Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa
ve Ümraniye’deki saldırılarda kul-
lanılmak üzere 400 adet gaz bombası
gönderdi. Operasyon 83 saat sürdü. 

SONUÇ: Beş tutuklu katledildi,
yüzlercesi yaralandı ve F tiplerine
sevk edildiler. 

Katledilen tutuklular: Ahmet İbili,
Alp Ata Akçayöz, Ercan Polat,
Rıza Poyraz ve Umut Gedik

Ümraniye Hapishanesi’ndeki kat-
liam ve direniş, operasyonun en uzun
sürdüğü yer oldu. Tam 83 saat bo-
yunca zehir fışkıran gaz tüplerinden,
tutukluların üzerine atılan gaz bom-
balarından Nazi gaz odaları yaratıldı.
Öyle yoğun gaz bombası kullanıldı
ki, Ordu’nun operasyon timlerinde,
jandarmada bir tek gaz bombası kal-
madı, polisten (Ankara Emniyeti)
takviye bomba aldılar. Yalanlarla
dolu jandarma tutanağında, tek doğru
söyledikleri de buydu; “yoğun olarak”
kullandılar gazları. O gazların in-
sanları zehirleyeceğini bilerek attılar. 

Gaz bombalarının üzerinde “insan
bulunmayan yere atınız” yazısını oku-
dukları halde yüzlerce insanı daracık
yere sıkıştırdıklarında da attılar bu
bombaları. Yarattıkları gaz odasında
Umut Gedik zehirlenerek öldü. Binlerce
kurşun yağdırdılar. 5 tutuklu bir asker,
jandarmanın kurşunlarıyla vuruldu. 

Ahmet İbili saldırıyı durdurmak,
arkadaşlarını kurtarmak, katliamı
protesto etmek için, bedenini ateşe
verdiğinde yanan bedenine kurşunlar
yağdırdılar. Otopsi raporunda çoğu
başından olmak üzere, tam 8 kurşun
çıktı yanan bedeninden. Böyle bir
vahşetti yaşanan. Tanıkların, yaşa-
yanların anlatımları, belgeler katliam
gerçeğini ortaya koyarken; jandarma
düzenlediği tutanakta sanki kimseyi
öldürmemişler gibi, sanki gaz oda-
larını yaratan onlar değilmiş gibi
kendilerini aklamaya çalıştılar. 

Yalanlar öyle açıktı ki, cezaevi
savcısı, cezaevi müdürü ve gardi-

19 Aralık 2000'de, F Tiplerine götürmek
için gelen karşı-devrim güçlerinin karşısına
ilk dikilenler, DHKP-C Ölüm Orucu direnişçileri
olmuştur. 

Günler öncesinden, böylesi bir durum
olduğunda bedenlerini tutuşturacaklarını
ilan eden DHKP-C 1. Ekip Ölüm Orucu
Direnişçileri, söylediklerini yaptılar. 

Saldırı olduğunda bedenlerini tutuşturarak
ölüneceğini ilan eden bildirinin altında
imzası olan MKP, dilekçeye imza atsa da,
bunun "BLÖF" amaçlı olduğunu, Bursa Özel
Cezaevi'nde yanlış anlama sonucu feda
eylemi uygulandığını ve bir yoldaşlarının
şehit düştüğünü açıklamışlardır.
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yanlar dahi, jandarmanın düzenlediği
bu tutanağa imza atmadılar. Operas-
yonu düzenleyenler suçlarını çok iyi
biliyordu. Bunun için de tüm suçlular
gibi delilleri yok etmek istediler. Bi-
lirkişi raporuyla bu gerçek belgelendi.
Operasyonda kullandıkları bombaları,
mermi kovanlarını toplayıp götür-
düler. Binlerce mermi ve bombanın
direk öldürme amaçlı özel silahların
kullanıldığı ortaya çıkmasın istedi-
ler...

Çanakkale
Hapishanesi:

Saldırıda 5 bin 48 adet gaz
bombası, binlerce kurşun ve
Skorsky helikopteri kullanıldı.
Saldırıya Balıkesir’den ve İs-
tanbul-Halkalı’dan jandarma
özel operasyon timleri katıldı.
Operasyon 56 saat sürdü. Ba-
rikatlar yıkıldıktan sonra, is-
tisnasız tüm tutuklular işken-
ceden geçirildi. 

SONUÇ: Dört tutuklu kat-
ledildi. Yüzlerce tutuklu ve
hükümlü yaralandı. F tipi hücre
hapishanelere sevkedildiler.

Katledilen tutuklular: Fidan
Kalşen, İlker Babacan, Sul-
tan Sarı, Fahri Sarı. 

Çanakkale, dört tutuklunun
katledildiği, 26 tutuklunun ağır
yaralı olarak hastaneye sev-
kedildiği, operasyonun en kanlı
yaşandığı yerlerden biri oldu.
Balıkesir’den, İstanbul’dan
takviyelerle sayıları binleri bu-
lan askeri birlikler, üç gün bo-
yunca bombaladılar Çanakka-
le’yi. Üç gün boyunca mer-
miler yağdırdılar. Katliam ne
kadar boyutluysa, o kadar çok
yalan söylemek durumunday-
dılar. Çanakkale’deki operas-
yon da, üzerinde en fazla yalan
söyledikleri operasyonlardan
biriydi. 

En başta, zulüm saldırısını
durdurmak için bedenini tu-
tuşturan, yoldaşları için, zulme
direnmek için kendini feda
eden Fidan Kalşen üzerine,
daha ilk andan itibaren yalanlar

söylediler. “Arkadaşları yaktı”
dediler. “Elleri demire bağlanıp ya-
kıldı” dediler. “Tutanak” adını ver-
dikleri resmi yalan belgelerine de
böyle geçtiler. Öte yandan, ne Sultan
Sarı’nın, ne Fahri Sarı’nın, ne İlker
Babacan’ın nasıl öldüğüne dair hiç
bir şey söylemediler. Jandarma tuta-
nağına bakan, onların öldürüldüğüne
dair bir iz göremez. Katledenlere,
işkence yapanlara değil, katledilen-
lere, işkence görenlere dava! Çanak-
kale’deki 19 Aralık Katliamı sonra-

sındaki önemli gelişmelerden biri de
buydu. 

Havada uçan Skorsky helikopteri,
hapishanenin çevresindeki hendek-
lerde sipere yatmış binlerce asker,
dört bir yandan duvarları delen iş
makinaları, hapishanenin çatısında
mevzilenmiş kar maskeli, tam do-
nanımlı özel timler... Evet, bu tasta-
mam bir savaş sahnesi. “Ölü ya da
diri ele geçirilmeye” çalışılanlar, bu
halkın evlatları, bu toprağın direnen
insanları. Ele geçirmeye çalışanlar,
bu ülkeyle, bu halkla hiç bir ilgisi
kalmamış bir ordu...

Bursa Hapishanesi:
Kurşunlar, gaz bombaları vardı

Bursa’da da. Bir “düşman” bölgesine
girer gibi kalkanlı, uzun namlulu si-
lahlarla girmişlerdi hapishaneye. Tu-
tuklular, saldırıdan korunmak için
koğuş değiştirdiler, barikat kurdular,
iki tutsak bedenini tutuşturdu. Ama
saldırı sürdü. Tutukluları etkisizleş-
tirdikten sonra da işkenceye son ver-
mediler. F tipine sevkten önce, Bursa
Hapishanesi’ndeki hücrelere attılar
tutukluları. Ve sevk edinceye kadar
işkence yaptılar. 

“Can istiyorsanız alın size can!”
Katliam saldırısı ve bu saldırı karşı-
sında tutukluların, ölüm orucu dire-
nişçilerinin tavrı, Bursa Hapishane-
si’nde işte bu cümlede özetlendi� :
katledilen Murat Özdemir ve Ali
İhsan Özkan fedayı kuşananlardı.

“Ya teslim olacaksınız, ya öle-
ceksiniz!” sesleri yankılanıyordu Bur-
sa’da da. Ulucanlar’dan hatırlaya-
cağınız o vahşetin sloganı, 19 Ara-
lık’ta tüm hapishanelerdeydi. Baş-
bakan’ından bakanına, Genelkur-
may’ından polise hepsi bir ağızdan
bunu bağırıyorlardı. Bu dayatmayı
kabul ettirmek için, “insan bulunan
yere atmayın” yazılı bombalar, in-
sanların içine, dahası, nişan alarak
üstüne atılıyordu. 

DEVAM EDECEK...

19 ARALIK ÖNCESİ
20 Ekim - DHKP-C, TKP(ML) ve TKİP’den

816 tutuklu ve hükümlü, Süresiz Açlık
Grevi’ne başladı.

14 Kasım - TAYAD’lı Aileler, ölüm orucuna
başladı.

19 Kasım - Süresiz açlık grevi, Ölüm
Orucuna dönüştürüldü.

25 Kasım - Ankara’da F Tiplerine Karşı
Mitinge 7 bin kişi katıldı.

29 Kasım - 2. Ölüm Orucu Ekipleri ölüm
orucuna başladı.

6 Aralık - Türk-İş, DİSK, KESK ve Hak-İş
Başkanları, “ölüm orucunu bırakın” çağrısı
yaptılar.

7 Aralık - Aydınlar, Sanatçılar açlık grevine
başladı.

9 Aralık - Bir grup aydın ve milletvekili
Mehmet Bekaroğlu’ndan oluşan heyet,
direnişteki tutukluların temsilcileriyle
görüştü.

11 Aralık - Ecevit “Kamuoyu ilgisi devam
ederse bu eylem bitmez” demeciyle direnişe
karşı saldırı işaretini verdi.

12 Aralık - Polis, Kızılay’da tutuklu
ailelerine saldırdı.

13 Aralık - RTÜK ve DGM, ölüm orucuyla
ilgili haberlere sansür uygulamaya başladı.

15-16 Aralık - İktidar, görüşmeleri
keserken, zorla müdahale tehditleri yaptı.
Direnişçiler, saldırı olursa kendilerini
yakacaklarını açıkladılar.

19-22 Aralık: Dört gün sürecek olan
saldırıyla; devrimci tutsakların bulunduğu
hapishaneler yakılıp yıkılarak, 28 tutsak
katledildi. Tutsaklar F Tiplerine sevk edildi.
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19 Aralık operasyonunun üzerinden
yıllar geçti. O günlerde doğan çocuk-
lar şimdi 15 yaşında. Aradan yıllar geç-
ti; ama tıpkı Maraşlar, Çorumlar, 1 Ma-
yıslar gibi hafızlarda yer etti. 

Açılan davalarda katiller aklandı,
aklanıyor. Bir taraftansa zalimin zul-
müne ve devrimci tutsakların direni-
şine örnek olarak gösteriliyor. 

Biz, tutsaklar olarak her 19 Ara-
lık günlerinde o günleri yeniden ha-
tırlatıyor, yaşıyoruz. 

“Ya düşünce değişikliği ya da
ölüm”ün dayatıldığı günlerdi. Ki dö-
nemin başbakanı Ecevit, bunu çok
açık biçimde ifade etmişti. Tüm hal-
kı dize getirmek için önce devrimci
tutsaklar teslim alınmalıydı. Bu yüz-
den tüm devrimci tutsakların iradesi
kırılmalıydı. 

F tipi hapishaneler, tekli, üçlü
hücreler bunun için inşa edilmişti.
Düğmeye basıldı ve televizyonlarda
tutsakları hedef alan haberler yapıl-
dı. Burjuva basın, satılmış kalemler
hedef gösteren haberler yazdılar. 

Bizler ne yapılmak istendiğinin far-
kındaydık. Bu yüzden sürece hazır-
lıklıydık. Onların saldırıp F tiplerine
götürmesini beklemeden, güçlü bir
karşı koyuşla düşmanı geriletebilirdik.
Tüm solu da kapsayan topyekün bir
direniş gerçekleştirebilirsek sonuç
alabilirdik. 1996 Ölüm Orucu buna ör-
nekti. Ancak böyle olmadı. Bir siya-
set dışında solun tümü Ölüm Orucu-
na katılmadı. Erken bir hamle olarak
gördüler. Aslında bedel ödemekten ka-
çıyorlardı. Biz, bir taraftan direnişe ha-
zırlanırken, bir taraftan da sol üzeri-
ne çok konuştuk, çok tartıştık. Söz-
lerimize genelde “tek başımıza da kal-
sak” diye başlıyorduk. 

Hapishanelerde pek çok ölüm

orucu gönüllüsü vardı. Dire-
nişçi olanlar 20 Ekim’de kı-
zıl bantlarını kuşanıp yola
koyuldular. Direnişçiler şiir-
ler okudular, türküler, marş-
lar söylediler, oyun oynadılar. 

Geride kalanlara vasiyetle-
rini bırakırken aynı zamanda
büyük bir yaşam enerjisine sa-
hiptiler. Çanakkale Hapisha-
nesi’nden Fidan, direnişçi ol-
duğunda öylesine sevinçliydi ki
gülmekten çenesinin ağrıdığını,
gülüşünü bastıramadığını söy-
lüyordu. Geride kalacak olanlar için
kendini feda etme sevinci, coşku-
suydu bu. 

Hapishaneden hapishaneye mek-
tuplar yazılıyor, yola koyulanlar kut-
lanıyor, herkes birbirine kararlılık
mesajları iletiyordu. 

Bir taraftan da olası bir saldırıya kar-
şı hazırlık yapılıyordu. Halkımız, dev-
rimci tutsakları eller havada teslim ol-
muş olarak göremeyecekti. İstedikle-
ri gibi ellerini kollarını sallaya sallaya
girip bizi tecrit hücrelerine götüreme-
yeceklerdi. Her türlü olasılığa karşı biz
de hazırlıklarımızı yapıyorduk. 

“Hapishaneler sorunu”nun çözü-
münü isteyen bir grup aydın, bakan-
lıkla tutsaklar arasında arabuluculuk
yapıyor, görüşmeleri sürdürüyordu.
Onlara göre ölümler yaşanmadan bu
sorun çözülecekti. Ancak aydınlar al-
datılıyor, zaman kazanmak için kul-
lanılıyorlardı. “Anlaşmak üzereyiz”
denirken bir anda görüşmeler kesil-
di. Saldırı planları öncesinden yapıl-
mıştı zaten. Bu arada hapishanelere
yönelik bir saldırı olursa, ölüm oru-
cu direnişçileri kendilerini yakacak-
larına dair dilekçeler verdiler.  

Ölüm orucu direnişinden aylar
önce tatbikatlar yapılmış, hapishane
maketleri üzerinden saldırı planları
hazırlanmıştı. Hapishanenin etrafına
hendekler kazılıp, kum torbalarıyla si-
perlikler örülmüştü. 

Herkes direnişçilere özenle yak-
laşıyordu. Onlar en önce yürüyenlerdi.

Yoldaşları, halklarının geleceği için
bedenlerini köprü yapmışlardı. İçe-
cekleri hazırlanıyor, yoldaşları her tür-
lü ihtiyaçlarını karşılıyordu. 

Bedenleri hepimizin gözleri önün-
de eriyordu. Gözleri çukurlaşıyor,
avurtları çöküyordu. Eriyen beden-
lerde direniş daha bir gözle görülür
hale geliyordu. 

Sık sık görüşlere çıkıyorduk. Ai-
lelerin tavırları farklı farklıydı. Çoğu
bizleri destekliyordu; ama evladının
ölmesini de istemiyordu. TAYAD’lı
ailelerimiz, hep yanımızda oldukla-
rını, kendi bedenlerini ortaya koya-
caklarını ve evlatlarını öldürtmeye-
ceklerini söylüyordu. İçerisi dışarı-
sıyla birbirimize kenetlenmiştik. 

Vakit gelmişti, 19 Aralık’a bom-
balarla, kurşunlarla, “teslim olun”
çağrılarıyla girdik. 

Gece nöbetçisi arkadaşlarımız;
koridora, maltaya giren, silahlı, gaz
maskeli askerleri görür görmez kapı-
ları zincirlemiş, barikat kurmuş, ilk ya-
pılması gerekenleri yaparak içeride-
kilere ulaşmalarını engellemişlerdi.
Nöbetçilerin haber vermesiyle herkes
önceden planlanan görevinin başına
koşmuştu. Ranzalar, dolaplar uçarca-
sına barikatlara taşınıyor, refakatçılar
oradan oraya koşturuyordu. Direniş-
çilerin güvenliğini alanlar etrafların-
dan hiç ayrılmıyordu. Öncelikle on-
ların hedef alınacağını biliyorduk. 

“Tufan”, “Atmaca” gibi isimlerden
sonra operasyona “Hayata Dönüş” adı
vermeyi uygun bulmuşlardı. Ölüm

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Büyük Direnişe Başlarken; 
“Yalnız Kalabiliriz” Demiştik, Öyle de Oldu...

“Direnmeyen Çürür” Demiştik, Öyle  de Oldu...
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orucu direnişçileri, yoldaşlarından
ayrılarak hayata döndürülecekti. “Tes-
lim olun” çağrıları yapılıyordu me-
gafonlardan. Barikatlardaki yoldaş-
larımız “asıl siz teslim olun” diye ce-
vap veriyordu. “Elinizi halkın evlat-
larının, devrimcilerin kanına bula-
madan bırakın silahlarınızı”, “Ame-
rika’nın uşağı olmayı reddedin. Bu ik-
tidar onlardan izinsiz hapşırmaz bile!
Sizi kullanıyorlar”. 

Arkadaşlardan biri sözünü biti-
rince diğeri konuşmaya devam edi-
yordu. Sonunda onlar da megafonla
konuşmaya başladı. “Biz de Ameri-
ka’ya karşıyız. Bunu söylemenin yolu
siyasetten geçer. Girin, meclise iste-
diğinizi söyleyin. İnandığınız sosya-
lizmi de gördük. Elena Çavuşesku al-
tın topuklu ayakkabıyla geziyormuş.
Onlar saraylarda yaşıyor, siz ölü-
yorsunuz. Sosyalizm yok oldu gitti, bo-
şuna direnmeyin. Gelin teslim olun!”

Her “teslim olun” çağrılarına slo-
ganlarla cevap vermeye başladık.
Barikatlara ateş ediyorlardı. 

Ölüm orucu direnişçilerinin bu-
lunduğu koğuştaysa ayrı bir heyecan
vardı. Direnişçilerden bir kişi kendini
feda edecekti. Ve Fidan kimseye fırsat
vermeden ortaya çıkmıştı. “Ben” de-
mişti. “Beni seçtiğiniz için sağolun” Se-
çilen kimse yoktu; ama öylesine he-
yecanla, coşkuyla öne atılmıştı ki,
Fatma Ersoy itiraz edecek oldu, vaz-
geçti. “Hepimizin sırası gelecek na-
sıl olsa” diye düşünüyordu. Kim ağzını
açacak olsa Fidan “ben, ben” deyip,
başkasının konuşmasına izin vermi-
yordu. Kendini hazırlamıştı buna. Ai-
lesini, çevresini de… Görüş kabinin-
de babasına vasiyetini anlatırken Ke-
kil amca düşünceli düşünceli dinlemiş,
sonra da itiraz etmişti. İtirazı Fidan’ın
cenazesinde davul-zurna çaldırmak
istemesineydi. “El alem ne der” de-
mişti. Bir de bizden isteği vardı. “Kı-
zımın mezar taşına ‘adaletin tecellisi
için şehit düştü’ yazdıracağım” demişti. 

Fidan etrafındaki yoldaşlarıyla ku-
caklaştı. Sonra baktı, herkesle kucak-
laşmak zaman alacak, bundan vazgeçti.
Hapishanenin farklı bölümlerindeki ba-
rikatın başındaki yoldaşlarının yanına
uğradı. “Sizi çok seviyorum”, “Parti-
mi, önderimi, yoldaşlarımı çok sevi-

yorum” diye ilerlemeye devam etti.
Tutsakların çoğu maltadaydı. Malta bo-
yunca sağlı sollu gruplar halinde bek-
leyen herkesle vedalaşarak ilerleme-
ye devam etti. Çok hızlıydı, çok coş-
kuluydu, hep gülüyordu. Bir halaya gi-
der gibiydi. İçi içine sığmıyordu san-
ki. Kırmızılar giymiş, göğsüne de bir
bayrak yerleştirmişti. Çakmağı ve
kibriti cebinde hazırdı. 

Barikat kurulu üst şebekeye ulaş-
tı. Ve parmaklıkların önüne geçti. Du-
varın arkasında saklanmış olan özel
time yönelik konuşma yaptı; “Siz bu
vatanı sevemezsiniz!...” Bedenini
alev topuna çevirdi. 7 dakika boyunca
hiç yerinden kıpırdamadan kollarıy-
la göğü kucaklar gibi dimdik durdu,
zafer işareti yaptı. 

Fidan şehit düştükten sonra sal-
dırıyı arttırdılar. Bütün hapishane
simsiyah bir dumanla kaplandı, gaza
boğuldu. Hapishane duvarları kep-
çelerle, vinçlerle yıkıldı. Yine de
korkuyor, içeri giremiyorlardı. Yıkı-
lan duvarlardan ateş ediyor, içeriye
gaz bombası yağdırıyorlardı. 

Gaz yoğunlaştıkça biz bir koğuş-
tan başka bir koğuşa geçiyorduk.
Sonunda bol pencereli büyük bir ko-
ğuşta toplandık. Yatakhane ve ders-
haneden oluşan büyük bir koğuştu bu-
rası. Yaklaşık 150 kişiydik. 

Yıkılan duvarlardan üst katımıza
geçiş yapmışlardı. Kompresörlerle
tavanlarda futbol topu büyüklüğünde
delikler açtılar. Oradan gaz bombası
atmaya başladılar. Herkes Ö.O dire-
nişçilerini korumaya çalışıyordu. Bir
süre sonra açılan deliklerden namlu-
lar uzandı ve ateş ettiler. Pek çok kişi
bu esnada yaralandı. 

Tüm siyasetler birlikte direniyor-
duk. Bulunduğumuz hapishanede bu
anlamda siper yoldaşlığının en güzel
örneklerini yaşıyorduk. Bu tabloyu sa-
dece TDKP tutsakları bozdu. Küçük
bir gruptular. Dışarı çıkmak istedik-
lerini söylediler. Sonra da dizler üze-
rinde eller havada teslim oldular. 

Üçüncü günde 2 şehidimiz ve
pek çok yaralımız vardı. Onlar sal-
dırdıkça biz sloganlarımız ve marş-
larımızla cevap veriyorduk. İtfaiye
hortumlarıyla içeriye su sıkmaya
başladılar. Köpüklü su hızla yükseli-

yordu. Koca koca masaları, ranzala-
rı ve bizleri savuruyordu. Aynı za-
manda tepemizden ateş etmeye de-
vam ediyorlardı. İtfaiye çengellerini
bir zıpkın gibi kullanıyor, denk ge-
tirdiklerine saplıyorlardı. Kimi yol-
daşlarımız da böyle yaralandı. 

Fidan dışında üç şehidimiz daha
vardı. Fahri, Sultan, İlker... Üçü de
katledilmişti. Pek çok hapishaneye
böyle saldırılmış, yoldaşlarımız kur-
şunlanmış hatta Bayrampaşa’da 6
kadın diri diri yakılmıştı. 

Sadece biz tutsaklara değil, hapis-
hane önlerinde, hastanelerde, morg-
larda bekleyen ailelerimize de azgın-
ca saldırdılar. Katliamları protesto
edenler gözaltına alındı, tutuklandı. 

İşte F tipi hapishaneler böyle açıl-
mış oldu. Devrimci tutsakları birbi-
rinden ayırarak, yalnızlaştırarak dire-
nişi kıracaklarını, tutsakları teslim
alacaklarını sananlar direnişimize
çarpmıştı. 19 Aralık Katliamı aynı za-
manda tecrit koşullarında 7 yıl sürecek
bir direnişin de başlangıcı olmuştu. 

“Yalnız kalabiliriz” demiştik, öyle
de oldu. 19 Aralık öncesi ve sonrası
Ölüm Orucuna başlayan tüm siya-
setler iki yıl içerisinde birer birer di-
reniş mevzisini terk ettiler. Düşmanın
elini güçlendirdiler. Türlü türlü oyun-
larla karşılaştık. Direnişçilerin tahli-
yesi bunlardan biriydi. Tahliye edi-
lenler dışarıda Ölüm Orucu’na devam
etti. Zorla müdahaleyi denediler, di-
renişçilerse kendilerini yakarak feda
dediler ve direnişin kırılmasına izin
vermediler. Dışarıdan pek çok ölüm
oruççusunun hapishanelere destek
vermesiyle direniş daha da güçlendi. 

122 şehit verilerek 7 yıl süren di-
renişimiz tarihe mal oldu. Yeni de-
ğerler ve gelenekler yaratıldı. Dev-
rimci tutsakların teslim alınamayacağı
dost da düşman da gördü. 

Yola koyulurken “direnmeyen çü-
rür” demiştik, ne yazık ki öyle oldu. Bu-
gün sol , dost ve düşman kavramını bir-
birine karıştırmış durumdadır. Emper-
yalizmin kanatları altında, varlık gös-
termekten rahatsızlık duymuyorlar.
Nasıl bu noktaya geldiklerinin ceva-
bıysa geçmişlerindedir. Bizse; devrim
yolunda, ezilen halklarla birlikte, kararlı
adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 

20 Aralık
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Seyhan’ın Kömürleşen Bedeni, Hafızalarımıza 
Hesap Sorma Kararlılığı Olarak Kazındı!

19 Aralık’ın 15. Yılında AKP Faşizmi Katletmeye Devam Ediyor
Katliamlara, Adaletsizliğe Teslim Olmayacağız!

Katliamlar Devlet Politikasıdır! 
Acılarımızı Kine, Öfkeye Dönüş-
türüp, Hesap Sormaya Devam
Edeceğiz!

Devletin “Hayata Dönüş” Operas-
yonu adını verdiği katliamda şehit düşen
19-22 Aralık Şehitleri için seminer dü-
zenlendi.  11 Aralık’ta Armutlu Özgür-
lükler Derneği’nde düzenlenen program,
katledilen devrimciler nezdinde 1 da-
kikalık saygı duruşu ile başladı.

Saygı duruşundan sonra yapılan ko-
nuşmada, devletin faşist saldırıları kar-
şısında “bir canım var feda olsun hal-
kıma!” diyerek ölüm orucunda bedenini
ateşe verip tutuşturarak ölümsüzleşen
Ahmet İbili’lerin direnişi anlatıldı. Halka
düşmanlığını hapishanelerde devrim-
cilere bombalar yağdırarak, işkence ya-
parak, onları kurşunlayarak, bedenlerini
küle dönüştürüp tanınamayacak hale
getiren devlet, yine vahşetiyle halka
olan düşmanlığını göstermişti. Burası
2000’lerin Türkiye’si…

Hapishaneler Katliamı, Dilek Do-
ğan, Berkin Elvan, Hasan Ferit Gedik,
Suruç, Cizre, Ankara, Silvan ve her-
kesin çok yakından tanık olduğu kat-
liamların birbirleriyle hiç uzak olma-

dığı anlatıldı. Anlatımlardan sonra 20
dakikalık video izlendi. Devletin ha-
pishanelere neden katliam düzenleyip,
halka saldırdığını, ödenen bedelleri
çok iyi özetleyen video izlendikten
sonra, o zamanlara tanık olup duygu
ve düşüncelerini ifade edenler oldu.

Ateşli silahla katledilen Mustafa
Yılmaz’ın vasiyetinde “Ben öldüğüm-
de parmaklarınızı ağzımın kenarla-
rından gerip dişlerimi gösterin ki beni
gülerek öldü bilsinler” diye anlatan
akrabası o dönemde dışarıda da ken-
dilerinin aynı durumu onlarla yaşa-
dıklarını, kendi ailelerini unuttuklarını,
acı çektiklerini söyledi.

Yine polis kurşunuyla katledilen Di-
lek Doğan’ın babası Metin Doğan ise
“ölü toprağının silkelenmesinin” ge-
rekliliğini vurgulayarak orada bulunan-
lara güçlü olunması gerekliliğini söyledi.
Halkın yorumlarıyla gerçekleştirilen 30
kişilik program 2 saat sonra sona erdi.

TAYAD’lı Aileler:              
Taşıdığımız Her Bir Tabutun
Hesabı Sorulacak!

11 Aralık’ta, TAYAD’lı Aileler’le
birlikte 19-22 Aralık Katliamı’nda ya-

şamını yitiren 28 devrimci tutsak için
anma yapıldı. Seminer öncesi evler do-
laşılarak bildiriler dağıtıldı ve mahallede
sesli çağrı yapıldı. Anmanın olacağı
yer, anma başlamadan süslendi. Seyhan
Doğan’ın kömürleşen bedeninin fotoğ-
rafları asıldı. Anma 19-22 Aralık devrim
şehitleri nezdinde tüm devrim şehitleri
için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Saygı duruşunun ardından programa
şiirle devam edildi. Şiirin ardından 15
dakikalık katliamı anlatan bir sinevizyon
gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösteri-
minin ardından TAYAD’lı Mehmet Gü-
vel, 19 Aralık tarihinde Bayrampaşa
Hapishanesi’nde yaşadıklarını anlattı.
Yapılan konuşmaların ardından program
sonlandırıldı. Anmaya 35 kişi katıldı.

Katliamlara Adaletsizliğe
Teslim Olmayacağız!

Anadolu’da Antalya, Kürdistan’da
Dersim, İstanbul Armutlu, Bağcılar,
Bahçelievler, İkitelli, Okmeydanı,
Gazi, Çayan’da 19 Aralık’ın 15. yıl-
dönümüyle ilgili toplantılar düzenlendi,
afiş, bildiri, pankart çalışmaları yapıldı.
Kahve ve sokak konuşmalarıyla halk
anmaya çağrıldı.

Yürüyüş

20 Aralık
2015

Sayı: 500

500 SAYIDIR SUSMAYAN22 0

Halk Cephesi’nin Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Bağımlılıkla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde düzenlediği anma



Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç, 12 Aralık’ta Karabük’te
hayatına son veren üniversite öğrenci-
si Ayhan Mutlu ile ilgili bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “Karabük’te üni-
versite öğrencisi 19 yaşındaki Ayhan
Mutlu, kaldığı yurdun sekizinci katın-
dan atlayarak hayatına son verdi.”
“Üniversite öğrencisi ölüme atladı”
başlığı ile Yurt gazetesinin 4. sayfa ha-
berini okuduk 11 Aralık günü. Ve şu so-
ruyu sordu birçoğumuz; 19 yaşındaki
bir genç, ömrünün baharında, en güzel
çağında ölümü neden tercih ediyor? Ga-
zetedeki habere göre kız arkadaşıyla te-
lefonla konuştuktan sonra kendini yurt-
ta 8. kattan atıyor Ayhan. Evet, görü-
nürde bu bir neden olabilir elbette. An-
cak biz devrimciler olaylara hiçbir za-
man bu kadar yüzeysel bakmayız, bak-

mamalıyız. Ve biz diyoruz ki; Ay-
han’ın katili bu düzendir! Çünkü bu dü-
zende insanların beyni uyuşturuluyor;
yaşamı bu kadar hiçleştiriliyor, değer-
sizleştiriliyor. Düşünemez, çözümsüz,
umutsuz, çaresiz insanlar haline geti-
riliyor. Düzen istiyor ki gençlik halkı-
nın yaşadığı sorunlara karşı duyarsız-
laşsın apolitikleşsin. 

Bizler gençlerin yanında olduğu-
muzu göstereceğiz. Ayhan Mutlu’nun
katili bu düzendir. İnsanların hiçbir
değerinin olmadığı bu düzene tek bir in-
sanımızı daha kurban vermemenin so-
rumluluğu, gençliğin öncüsü Dev-
Genç’lilerin omuzlarındadır! Gençlik bi-
zim gençliğimiz; onları düzene bırak-
mayacak, devrime örgütleyeceğiz!”
denildi. 

Halkın Emeğine Göz
Dikenleri Affetmeyeceğiz

1 Mayıs Mahallesi’nde Liseli
Dev-Genç’liler, daha öncede uyarılan
2 hırsızı 11 Aralık’ta hırsızlık yapa-
cakları anda yakaladı. Liseli Dev-
Genç’liler, 2 hırsızı döverek halkın
adaletiyle cezalandırdı.

Ayhan Mutlu’nun Katili Bu Düzendir!

Stantta Yeni 
İnsanlarla Tanıştık

15 Aralık’ta Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi’nde Dev-Genç’lilerin inisiyatifinde bulunan Halk
Bilim Topluluğu, film gösterimi için okulda etkinlik stan-
dı açtı. Yeni insanlarla tanışıldı, film konusu hakkında
bilgiler verildi. 6 saat açık kalan stantta Grup Yorum’dan
‘Cemo, Gel ki Şafaklar Tutuşsun’ şarkıları çalındı. Ça-
lışmaya 10 kişi katıldı.

İşten Atmalarla, Sürgünlerle Sindireceğinizi
Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz!

Dev-Genç, Hatice Dağlı’nın Berkin Elvan’a adalet istediği
için işten atılmasıyla ilgili 9 Aralık’ta bir açıklama yaptı. Açık-
lamada: “Katledene katil demek suçtur bu ülkede; çünkü bu ül-
kede adalet yok, bu ülkede faşizm var. Faşizmin olduğu, adale-
tin olmadığı bir yerde adaleti halk savaşçıları sağlar, bunu da net
bir şekilde halkın beyninde somutlaştırdı Berkin Elvan dosya-
sı. Bugüne kadar adalet istediği için, katile katil dediği için yüz-
lerce insan işinden atıldı, tutuklandı, halen de tutuklanıyor. İşte
bu yüzlerce insandan biri Hatice Dağlı, sosyal medya üzerinden
Berkin’i katledenlere katil dediği için ‘yüz kızartıcı suç işledi-
ği’ gerekçesiyle işinden atıldı. Hatice Dağlı suç işlememiştir; asıl
suç işleyen, katleden devlettir. Faşizm halkı teslim almak istiyor,
sonunun geleceğini biliyor çünkü. İşten attığı Hatice öğretmen
“Merhabalar. Benim aylardır içimde biriktirdiğim, sessiz çığ-
lıklarım var, duyulmayan. Yarın benim için, hayatımın en iğrenç
günü olacak. Yıllardır hayali ile büyüdüğüm öğretmenlik mes-
leğimin son günü. Memurluktan tamamıyla men edildim. Bir daha
hayatım boyunca bırakın öğretmen olmayı, hiç bir şekilde me-
mur olamayacağım’ diyor. Ne istiyor katil AKP iktidarı; insan-
ları yozlaştırmak, depolitize etmek, bunlarla yaptığı katliamın suç-
luluğunu perdelemek. Katil devlet halkı sindiremeyecek Hati-
ce öğretmen gibi binler var” denildi.

Dev-Genç’lileri 
Teslim Alamazsınız!

Mimar Sinan Üniversitesi önünde Berkin için ada-
let isteyen ve oturma eylemi yaparken gözaltına alınıp
tutuklanan Dev-Genç’liler, hapishanede hücrelerine ta-
kılan kameraları kırdıkları için 8 Aralık’ta elleri ke-
lepçelenerek süngerli odaya atıldılar. Ne okullarda, ne
hapishanelerde kendilerini teslim alamayacaklarını be-
lirten Dev-Genç’liler, halk düşmanlarından yaptıkla-
rının hesabını soracaklarını vurguladılar. 

DUYURU:
İstanbul Dev-Genç’e aşağıda verdiği-

miz telefon numarasından uluşabilirsiniz
Telefon No: 0555 883 15 52
İstanbul Dev-Genç

Gençlerimizin Yozlaşmanın Bataklığına 
Sürüklenmelerine İzin Vermeyeceğiz

Alibeyköy’ün Karadolap bölgesinde 8 Aralık’ta Halk Cep-
heliler, Karadolap Parkı’nda Sayayokuşu gençleri ile tanıştıktan
sonra onlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda “Biz kimiz? Ne isti-
yoruz?” ve mahalledeki güncel olan yozlaşma sorunları konu-
şuldu. Tekrar bir araya gelmek için gün ve saat belirlendikten son-
ra toplantı bitirildi. Toplantıya 13 yeni genç katıldı.
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ANTALYA:  14 Aralık’ta Antalya Dev-Genç’liler, Ak-
deniz Üniversitesi’nde fakülte kantinlerinde ve dersliklerde
bildiri dağıtıp yazılama yaptı. 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı için yapılacak olan eylemin bildirisi, Edebiyat
ve Eğitim Fakültesi’nin dersliklerindeki sıralara bırakıl-
dı. Dersliklerin tahtalarına “19-22 Aralık Hapishaneler Kat-
liamı’nın Hesabını Sormak ve Katledilen Canlarımızı An-
mak için Eylemdeyiz - Dev-Genç” yazıları yazıldı. Yeri
ve tarihi belirtildi. Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri’nde top-
lam 7 yazılama yapıldı ve 250 bildiri dağıtıldı.

HATAY:  11 Aralık’ta Mustafa Kemal Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi’nde bir sınıfa ve fakülte bahçesine 2
adet “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın! / Dev-
Genç” imzalı yazılama yapıldı.

MERSİN:  11 Ekim’de Çağdaşkent Mahallesi’nde 4

adet yazılama yapıldı. “Dilek Doğan Ölümsüzdür", "Ber-
kin için Gelenler Dilek için de Gelecek", "Dilek Doğan’ın
Hesabını Soracağız”, “DHKP-C” yazılamaları duvarlara
işlendi.

Gülsuyu:  13 Aralık’ta Halk Cepheliler, Gülsuyu’nda
devrimci tutsak Hakkı Avyüzen için 2 adet “Hakkı Avyüzen
Onurumuzdur! Halk Cephesi” imzalı yazılama yaptı.

15 Aralık’ta Liseli Dev-Genç’liler,
Gazi Ticaret Lisesi’nde Öğrenci Mecl-
isleri toplantısı için yazılama yaptı ve
öğrenciler ile sohbet etti. Çalışmada
10 yazılama yapıldı. Öğrenciler ile
Öğrenci Meclisleri’nin önemi konu-
şuldu. Ve okulun bitiş saatinde 18 Ara-
lık komitesi ile toplantı yapıldı. Top-
lantıya 6 kişi katıldı.

Öğrenci Meclisleri
Toplantısında En Geniş
Katılımı Sağlayacağız

Gazi Ticaret Lisesi’nde 10 Ara-
lık’ta, Öğrenci Meclisleri’nin 18 Ara-
lık’ta yapacağı büyük toplantı için ça-
lışma yapıldı. Çalışmada öğrencilerin
yaşadığı sorunlarla ilgili 30 anket ya-
pıldı, 50 bildiri dağıtıldı, 35 yazılama,
1 sınıf konuşması yapıldı ve 1 çağrı
pankartı asıldı.

Liseli Dev-Genç’liler, 11 Ara-
lık’ta Gazi Ticaret Lisesi’nde yap-
tıkları çalışmada 1 çağrı pankartı, 10
çağrı yazılaması ve 10 anket yaptı.
Öğrenciler ile Öğrenci Meclisi ve top-
lantının önemi konuşuldu.

Liseli Dev-Genç’liler, Gazi Ticaret
Lisesi öğrencileri ile 10 Aralık’ta “Meş-

ruluk” üzerine eğitim çalışması yaptı.
Düzenin gençliğe uyguladığı yozlaş-
tırma politikaları ve gençliğin düzene
karşı ne yapabileceği konuları konu-
şuldu, tartışıldı. Aynı zamanda Öğren-
ci Meclisleri çalışması da alındı, Öğrenci
Meclisleri’nin işleyişi, Öğrenci Mecli-
si’nin neden olması gerektiği konuşul-
du. Öğrenci Meclisleri’ni geliştirmek ve
yaymak için herkes neler yapabileceği
üzerine düşüncelerini ifade etti. Konu-
şulanların pratikte nasıl uygulanacağı-
nın da belirlendiği çalışmaya 8 kişi ka-
tıldı. Bir sonraki toplantının tarihi be-
lirlenerek çalışma bitirildi.

14 Aralık’ta Liseli Dev-Genç’liler
Bağcılar Barbaros Lisesi’nde “Pa-
rasız Eğitim, Sınavsız Gelecek ve Ber-
kin Elvan İçin Adalet İstiyoruz!”
kampanyasının çalışmasını yaptı. Sa-
bah 2 Liseli Dev-Genç’li okula gire-
rek 11 liseliyle tanışıp sohbet etti, bu-
nun karşısında liselilerin tepkileri
çok iyiydi. 1 adet Yürüyüş dergisi ve-
rildi. 1 sınıf konuşması yapıldı. Bun-
ların ardından, gerici müdür yardım-
cısı Liseli Dev-Genç’lileri okuldan çı-
karmak istedi. Okul müdürü ile tar-
tışma sonucunda okul müdürü ta-
hammül edemeyip polisi aradı. Bunun

ardından iradi olarak okuldan ayrılan
Liseli Dev-Genç’liler: “Her gün ge-
leceğiz, örgütlenmedik öğrenci kal-
mayacak” dedi. Ardından ertesi gün
çalışma yapmaya gittiklerinde, oku-
lun çevresinde polis ablukası olduğu
için okula giremeyen Liseli Dev-
Genç’liler, çeşitli yollarda girmeye ça-
lıştı; fakat bu engeli aşamayan Lise-
li Dev-Genç’liler: “Bugün giremedik;
ama yarın mutlaka gireceğiz ve kö-
leleştirmeye çalıştığınız liselilerin
özgürlüğü için hiç yılmadan mücadele
edeceğiz” dedi.

Liseliler Geleceğin
Umududur! Bu Umudu
Her Yere Yayacağız!

9 Aralık’ta Dersim’de liseliler,
okullardaki yaşanan sorunlarını Dev-
Genç’li liselilerle konuştu. Birçok
okulda yaşanan olayları anlatan lise-
liler, çözümlerin kendilerinde olduğunu
belirtti. Şimdilik bir okulda kendi ara-
larında eğitim çalışması olarak Yürü-
yüş dergisinde çıkan “10 Soruda Top-
lumlar” başlıklı yazı alınacak. Bununla
birlikte ortak filmler de izlenecek.

Ülkemizde Gençlik

Meclislerle Örgütlülüğümüzü Büyütüyoruz

Hesap Soran 
Sloganlarımızı 

Duvarlara Nakşettik

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

GGençlik Federasyonu’ndan

Devrimcilik sorun çözmektir. Biz,
bulunduğumuz alanın sorunlarını,
devrimin sorunlarını çözmekle gö-
revliyiz. Yaşamın içindeki küçük bü-
yük her sorunu çözdükçe devrime bir
adım daha yaklaşacağız. Sorunları
çözdükçe hem devrimi büyüteceğiz
hem de kendimizi güçlendireceğiz. Bu
yüzden sorun çözmesini öğrenmeliyiz. 

Birçok defa sorunlar içinde boğu-
lup kaldığımızı, gençliğin sorunları-
nı çözmede eksik kaldığımızı, yeter-
sizliklerimizi, çözüm bulamadığımı-
zı, çözümsüz kaldığımız noktada in-
sanlardan vazgeçme yanlışına kapıl-
dığımızı, sorunu çözeyim derken so-
runun bir parçası olduğumuzu ve
bunların bizim moral ve motivasyo-
numuzu düşürdüğünü düşünürsek bu-
nun önemli olduğunu görürüz zaten.

Biz gücümüzün kaynağını bilim-
sel doğrulardan alıyoruz. Sorun çöz-
mek de sistemli bir şekilde ele alın-
malıdır. Böyle ele aldığımızda, kar-
maşık gibi görünen şeylerin aslında
hiç de o kadar zor ve anlaşılmaz ol-
madığını görürüz. Sorunlar bizi ür-
kütmez ve onları çözebilecek gücü
kendimizde bulabiliriz.

Sorun Çözme 
Konusundaki Bilimsel 
Doğrular Nelerdir?

1-Her sorunun mutlaka devrimci
bir çözümü vardır. 

2-Her sorun, kendi içinde çözü-
münü de barındırır. 

3-Hiçbir sorun kendiliğinden çö-
zülmez.

Bu bilimsel doğruları kendimize
rehber edineceğiz ilk önce. Elbette bu
doğrular, sadece ezberlenerek haya-
ta geçirilemez. Biz yalnızca bunları
ezberlemişsek dilimiz doğru söyler
ama yaşamımız ve çalışmamız buna
uymaz. Hayat hazır reçeteleri kabul
etmez. Neyi nasıl yapacağımızı, bu

doğrularımız ışığında sistemli düşü-
nerek biz bulacağız. 

Sistemli Düşünmek 
Şu Adımlardan Oluşur:

1-Soru sor, anla, gerçeği gör.
2-Analiz et, sorunun bilimsel ne-

denlerini, temel çelişkisini bul. Ana
halkayı yakala.

3-Baş çelişkiyle çatış ve onu çöz!

En Kısa Haliyle Bir 
Sorunun Çözümü 
Bu Aşamaları İzler...

1-Soru Sor, Anla, Gerçeği Gör!
İlk önce sorunumuz nedir onu

doğru anlamalıyız. Gerçeği görmeli-
yiz. Örneğin, derneğimizdeki iki ar-
kadaşımız arasındaki sorunu tartışı-
yoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Tek bir
tarafın dediği ile hareket etmeyeceğiz.
Her iki taraf ile konuşacağız. Görü-
nen ile yetinmeyiz çünkü her duydu-
ğumuz, doğru ve gerçek değildir.
Doğru olsa bile sorunun tali bir nok-
tası olabilir. Bu yüzden yetinmeye-
ceğiz, sorunun köküne inmeye çalı-
şacağız. Bunun yolu da soru sor-
maktır. Her bulduğumuz cevaba yeni
bir “Neden?” sorusunu soracağız.
Öğrendiklerimizi de tekrardan bir
mantık süzgecinden geçireceğiz.

Yapacağımız iş, ilk nedene ulaş-
maktır. Yaşadığımız birçok sorunu
kolayca halledilebilir hale getirmenin
en önemli adımı budur. Gerçeğe ulaş-
mamızın başka yolu yoktur. Yoksa iki
yoldaşımız arasındaki tartışmanın o
gün yaşanan ile sınırlı olduğunu sa-
nırız. Onun arka planında birikenleri,
yaşananları görmediğimiz için, biz so-
runu çözdüğümüzü düşünsek bile iki
arkadaşımız arasında benzer bir so-
runun çıkmasını engelleyemeyiz.

2-Ana halkayı yakala, sorunun
nedenini bul!

İlk nedene ulaşmaktır amacımız.
İlk neden düzendir, düzenin yarattı-
ğı zaaflardır. Sorunu yaratan düzen
zaafını bulduğumuzda onu yakala-
yacağız. Sımsıkı tutacağız. 

Nasıl anlayacağız aradığımızın o
olduğunu? Olaylar mantıklı bir neden-
sonuç ilişkisi içinde yerine oturuyorsa,
tartıştığımız sorun ve onun benzeri so-
runlar o neden etrafında dönüyorsa
bulduğumuz şey, sorunun ilk nedeni
demektir. Sorunumuzun kaynağın-
da o vardır. Ana halkamız, baş çeliş-
kimiz bizim hareket noktamız olacak. 

3-Çatış ve çöz!
Sorunu yaratan nedenleri ortadan

kaldırdığımızda sorun da yok ola-
caktır. Sorunumuzun kaynağındaki
zaaf için de geçerli bu.  Baş çelişkiyle
çatışmadan devrimci bir çözüm müm-
kün değildir. Zaaflarımızı nasıl yok
edebileceğimiz konusunda ise şablon
bir cevap bulunamaz. Sorunun somut
tahlilinden yola çıkarak doğru yol ve
yöntemi biz bulacağız. Sorunlar ile
uğraştıkça bu konuda deney tecrübe
sahibi olacak ve ustalaşacağız. 

Eğitmek, eleştiri-özeleştiri bizim
zaaflar karşısındaki en büyük silahı-
mızdır. Bu silahı nasıl kullanacağımız
bizim yaratıcılığımıza, sorun çözme ko-
nusundaki deneyimlerimize kalmıştır. 

Sonuç olarak;
1-Devrimcilik sorun çözmektir.

Sorun çözmesini öğreneceğiz.
2-Sorunlarımızı çözmek için ger-

çeği görmeliyiz. Gerçeğe ulaşmak için
sistematik düşüneceğiz. Gerçekler
ile hareket etmezsek kafamızı çok du-
varlara vururuz. 

3-Baş çelişkiyi tayin etmede, çe-
lişkiyi çözme sanatında ustalaşmalı-
yız. Bunun için sorumluluk hissetmeli
ve sorunlarımızın çözümüne aday
olmalıyız.

Sorunlarımızı Çözmek İçin Sistematik Düşünmeliyiz...

Sorunu Bul, Çelişkiyi Gör, Sorunu Çöz!...
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 

katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Öğrenci Meclisleri Nedir?
Öğrenci Meclisleri en öz haliyle gençli-

ğin kendi sorunlarını tartıştığı, çözüm ara-
dığı, söz ve karar hakkının olduğu yerlerdir.
Öğrenci Meclisleri özel olarak gençliğin aka-
demik-demokratik ve ekonomik sorunları-
nı çözmek, genel olarak da eğitimi parasız
bilimsel ve demokratik hale getirmek için
mücadele eder. Elbette gençliğin sorunları ül-
kemizde yaşanan sorunlardan, yoksulluktan,
katliamlardan bağımsız değildir. 

Öğrenci Meclislerinin amacı, gençliğin
söz ve karar hakkını gençliğe vererek gen-
çliğe kendi sorunlarını çözmesini, kendini yö-
netmesini öğretmektir. Gençliği politikleş-
tirir, gençliğin özgücünü gösterir, onu so-
runlardan çıkartıp çözümün parçası haline ge-
tirir. Gençliğin kendine güvenmesini ve
gençlik kitlesine öncülük yapmasını sağlar. 

Gençliğin Sorunları Nelerdir? 
Bugün okullarda birçok sorun yaşanıyor.

Kantin fiyatlarının pahalılığından tutun da,
tuvaletlerin sağlıksız pis olmasına ka-
dar...öğretmenlerin not tehditleri altında,
öğrencilere fiziksel şiddet uygulanan okul-
larda okuyoruz. Okullarımızın önünde uyuş-
turucu satılıyor, okul çıkışlarında satırlı
kavgalar yaşanıyor. Okula gitmek için oto-
büse ve okul servislerine verdiğimiz paralar
nedeniyle okulda aç kaldığımız günler olu-
yor. Çeşit çeşit sınav sistemleri de işin cabası.
Sınavdan sonra hayatımızın hiçbir yerinde
kullanamayacağımız bilgileri ezberliyoruz.
Sınavdan çıkar çıkmaz bu bilgileri unutu-
yoruz. Hiçbir işe yaramayan sınavları geç-
mek için ise en yakın arkadaşlarımızı kıs-
kanır, onlarla yarışa girer hale getiriliyoruz. 

Öğrenci Meclislerinde 
Sorunlarımızı Nasıl Çözeriz? 

Tarih kitaplarında sayfalarca Fatih Sultan
Mehmetler’in ahlaksızlıkları anlatılırken bi-
zim kahramanlarımız Şeyh Bedreddin’ler
satır aralarında dahi geçmiyor. Bu sorunları
öğrenci meclislerinde çözeceğiz.  Nasıl mı bir-
lik olup irademizi ortaya koyarak. Çözmek

için birlikte uğraşarak. Kimi zaman
tuvaletlerimizin temiz olması için
imza toplayacağız kimi zaman
okullarımızda kantin pahalılığına
karşı kantin boykotları yapıp ker-
mesler düzenleyeceğiz. Yaşanan
katliamlara karşı basın açıklama-
ları, işgaller, korsan gösteriler dü-
zenleyeceğiz. Bunların hepsine
birlikte karar vereceğiz. Birlikte de-
neyip birlikte ders çıkaracağız.
Yalnız değiliz. Birlikte güçlüyüz.

Öğrenci Meclislerini Na-
sıl Kuracağız? 

Bulunduğumuz okulun sorun-
larını bileceğiz. Okulumuzu, ar-
kadaşlarımızı tanıyacağız. Onla-
rı Öğrenci Meclislerine çağıraca-
ğız, Öğrenci Meclislerini anlata-
cağız. Okulumuzda yaşanan so-
runlar üzerine toplantılar düzen-
leyerek başlayacağız. Okulu-
muzda yaşanan sorun uyuşturucu
ise bunu nasıl çözeceğimizi ko-
nuşacağız. Çözümleri tartışacağız. 

Oy çokluğu ile seçilen dele-
gelerimiz olacak. Dokuzuncu,
onuncu, onbirinci, onikinci sınıf-
ların delegelerinden ya da daha dar
sınıflarımızda güvendiğimiz so-
rumluluk sahibi arkadaşlarımızdan
seçtiğimiz delegelerimiz olacak.
Onlar bizi temsil edecekler. 

Acil bir durumda delegelerimiz
toplanacak ve bizim adımıza karar
alacaklar. Ya da öğrenci meclisle-
rinde alınan kararların uygulan-
masını sağlayacak delegelerimiz. 

Delegelerimizden oluşan yü-
rütme komitemiz olacak. Yürütme
komitesi kararların uygulanıp uy-
gulanmadığını denetleyecek, Öğ-
renci Meclislerinin işlemesini sağ-
layacak. Sorunlarımızla ilgilenen
komisyonlarımız olacak. Örneğin
uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı

Liseliler! Sorunlarımızın Çözümü İçin
18 Aralık Cuma Günü Saat 16.00’da Hasan Ferit Gedik Savaş ve

Kurtuluş Merkezi’nde Buluşuyoruz!
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mücadele komisyonu, kültür-sanat komisyonu gibi... Bun-
ların hepsi okulumuzun öğrencilerinden, bizlerden oluşacak. 

Öğrenci Meclislerinde eline halkın kanı bulaşmamış
herkes katılabilecek. Halk düşmanı olmayan herkes Öğ-
renci Meclislerinde söz sahibi olacak. 

Sabit toplantılarımız, film izleme, okuma günlerimiz
olacak. Okullarımızda sergiler, anmalar örgütleyeceğiz.
Okullarımızda dayanışmayı örgütleyeceğiz. Dersleri kötü
olanlara dersleri iyi olan arkadaşlarımız yardım edecek.
Öğrenci Meclisleriyle paylaşımı, birliği örgütleyeceğiz. 

Öğrenciler, 
Liseliler, Öğrenci Meclislerini kısaca anlattık.  Ama asıl

olarak adım attığımızda, Öğrenci Meclislerini kurduğu-
muzda, bunun için emek harcadığımızda göreceğiz. 

Biz ilk adımımızı 18 Aralık Cuma günü Hasan Ferit
Gedik Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde ŞAİR ABAY
KONANBAY LİSESİ ve GAZİ TİCARET LİSESİ öğ-
rencileryle atıyoruz. Bütün İstanbul’dan, bütün Anado-
lu’dan liselilerimizi de Öğrenci Meclislerini ilan ettiğimiz
büyük toplantımıza bekliyoruz. 

Bir İnsan Nasıl Yaşamalı?
Bir Ömür Boyu Devrimci!

Dersim’de liselilerle umudu büyütme üzerine
çalışma yapıldı. Bu haftaki konu; ‘Bir Ömür Boyu
Devrimcilik’ idi. Bir insanın nasıl yaşaması gerektiği
ve devrimciliğin bir ömür boyu nasıl sürdürülebilece-
ği üzerine sohbet edildi. Çalışmada “Liselilerle
umudu büyütmeye devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.

���

İzmir’de Dev-Genç’liler
Özgürlüğüne Kavuştu

19 Kasım’da yapılan operasyonla tutuklanan
Mustafa Ali Tombul, Can Karataş, İbrahim Gençgör
ve Mahir Uğur Akbaş, 14 Aralık’ta yapılan ara duruş-
mayla tahliye edildi. İzmir Halk Cephesi yazılı yaptı-
ğı açıklamada şunlara değindi; “Son bir haftada tutuk-
lanan dört çocuğumuz için yapılan üç açıklamaya da
polis saldırmış ve iki defa Halk Cephelileri gözaltına
alıp işkence yapmıştı. Buna rağmen ne gözaltılar ne
işkenceler kar etmedi. Faşizm bir kez daha direnişe
boyun eğdi ve arkadaşlarımızı serbest bırakmak
zorunda kaldı. Şimdiye dek faşizme karşı hep diren-
dik ve hep biz kazandık. Bugün de arkadaşlarımızın
serbest bırakılmasıyla bir kez daha direnişin ve zafe-
rin gururunu yaşıyoruz.”

���

Öğre nc i Meclisle ri
To plan tısına E n Ge niş
Katılım ı Sağ layacağız

Gazi Ticaret Lisesi’nde 10 Aralık’ta, Öğrenci
Meclislerinin 18 Aralık’ta yapacağı Büyük Toplantı
için çalışma yapıldı. Çalışmada; öğrencilerin yaşadığı
sorunlarla ilgili 30 anket yapıldı, 50 bildiri dağıtıldı,
35 yazılama, 1 sınıf konuşması yapıldı ve 1 çağrı
pankartı asıldı.

Liseli Dev-Genç’liler 11 Aralık’ta Gazi Ticaret
Lisesi’nde yaptıkları çalışmada; 1 çağrı pankartı, 10
çağrı yazılaması ve 10 anket yaptı. Öğrencilerle
Öğrenci Meclisi ve toplantının önemi konuşuldu.

���

Öğ ren ci  Mec lislerini
G eliştirme li  ve  Yaym alıyız

Liseli Dev-Genç’liler, Gazi Ticaret Lisesi öğrenci-
leri ile 10 Aralık’ta “Meşruluk” üzerine çalışma yaptı.
Düzenin, gençliğe uyguladığı yozlaştırma politikaları
ve gençliğin düzene karşı ne yapabileceği konuları
konuşuldu, tartışıldı. Aynı zamanda Öğrenci
Meclisleri çalışması da alındı, Öğrenci Meclisleri’nin
işleyişi, Öğrenci Meclisi’nin neden olması gerektiği
konuşuldu. Öğrenci Meclisleri’ni, geliştirmek ve yay-
mak için herkes neler yapabileceği üzerine düşüncele-
rini ifade etti. Konuşulanların pratikte nasıl uygulana-
cağının da belirlendiği çalışmaya 8 kişi katıldı.  Bir
sonraki toplantının tarihi belirlenerek çalışma bitirildi.

���

Halkın Emeğine Göz Dikenleri
Affetmeyeceğiz

1 Mayıs Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç’liler daha
öncede uyarılan 2 hırsızı, 11 Aralık’ta hırsızlık yap-
mak üzereyken yakaladı. Liseli Dev-Genç’liler 2 hır-
sızı döverek halkın adaletiyle cezalandırdı.

���

Kartal’da Ateş Başı Sohbet Yapıldı
10 Aralık’ta Kartal Liseli Dev-Genç’liler sohbet

konusu olarak adaleti konuştu. “Adalet nedir? Neden
adalet istiyoruz? Nasıl alacağız?” soruları üzerine
konuşan liseliler, 1 saat süren ve verimli geçen çalış-
manın ardından sohbeti sonlandırdı.

���

Liseliler Geleceğin Umududur!
Bu Umudu Her Yere Yayacağız!

9 Aralık’ta Dersim’de Liseli Dev-Gençliler, okul-
lardaki yaşanan sorunlarını liselilerle konuştu. Birçok
okulda yaşanan olayları anlatan liseliler, çözümlerin
kendilerinde olduğunu belirtti. Şimdilik bir okulda
kendi aralarında çalışma olarak Yürüyüş dergisinde
çıkan “10 Soruda Toplumlar” başlıklı yazı alınacak.

20 Aralık
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Hayal edelim...
Günün ilk ışıklarıyla kaldığımız

evden sokağa çıktık... Yetişilmesi ge-
reken bir toplantımız var veya derneği
açıp, gelecek insanlar için hazırlık ya-
pacağız. Acele ediyoruz. Gün boyu
yapacak işlerimiz kafamızın içinde dö-
nüp duruyor. Dergiler, biletler, kitap
paraları, borçlar, adalet kampanyası,
eğitim grupları, zorunlu kitle çalışması
saatleri... Düşüncelere öyle dalmışız
ki başımızı kaldırmadan yürüyoruz. 

Hayal ediyoruz ya, dikkat çekmek
istediğimiz nokta şurası; sokak, cadde,
şehir henüz sessiz,  yoğunluk bizim
beynimizde. 

Şöyle de olur mesela; günün so-
nudur, şehir yorgun düşmüştür. İnsanlar
evlerine çekilmiştir. Kalabalık insan
grupları arasında zorlukla ilerleyerek
kendimize yol açtığımız, otobüslerde
dipdibe yolculuk yaptığımız saatler
geride kalmıştır. Günün ilk ışıkları
veya gecenin zifiri karanlığı... Başımızı
kaldırıp etrafımıza bakalım, ne görü-
yoruz? Boş meydanlar, arabaların
park ettiği boş sokaklar mı sadece?
Evlerin pencerelerinden sokağı ay-
dınlatan ışıkları mı? Çalınacak ve
teker teker ama mutlaka içeri girece-
ğimiz kapıları görüyor muyuz? Ör-
gütlememiz gereken milyonlarca insan,
nerede bu hayalin içinde? Kaderini
değiştireceğimiz vatanımızın başka
şehirleri, dağları, ovaları, yeşillikleri,
mavilikleri nerede?

Türkiye nüfusu  2014’te, bir önceki
yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi ar-
tarak 77 milyon 695 bin 904 kişi
oldu. Bu nüfusun yüzde 18,5’i yani
14 milyon 377 bin 18 kişi İstanbul’da
ikamet ediyor. Geriye kalan yüzde
81.5’i, yani 63 milyon 318 bin 886
kişi ise ANADOLU’DA YAŞIYOR.
Sadece İstanbul’u örgütleyerek halkı
örgütlemiş olmayız. Yaklaşık 65 mil-
yon insanın yaşadığı bir yerden bah-

sediyoruz. Hem bizim için bir çalışma
alanı, hem oradan çıkacak yeni kad-
rolar, yeni halk ilişkileri yeni olanaklar
demek Anadolu.

Mücadelenin Anadolu 
Cephesi...

Belki hiç ilgilenmedik  mücade-
lenin bu kısmıyla, uzağımızda gördük.
Ne de olsa İstanbul’da yaşıyoruz.
Kendimizi bildik bileli buradayız.
“Nerelisin?” diye sorsalar; “Sivaslıyım
ama hiç gitmedim” diyeceğiz. Belki
okuduğumuz haberlere şaşırdık, “vay
be! Kırşehir’de stant açılmış”, “Es-
kişehir’de dergi dağıtılıyormuş.”
Veya özlemle, iç çekerek ama so-
rumluluk hissetmeden, kendimizi her
şeyin dışında tutarak andık; “keşke
Hakkari’de insanlarımız, Karade-
niz’de boylu boyunca kurumlarımız
olsa... kırlardan eylem haberleri gel-
se...” diyoruz. Anadolu ise onunla
ilgili duygu ve düşüncelerimizden
bağımsız olarak varlığını sürdürüyor.
ANADOLU BİZİ BEKLİYOR...
Diyor ki bize; beni de hayallerinin
içine al, ne biliyorsan öğret bana. 

Devrimi İstiyor muyuz?
Evet! 
Ömrümüzü Ortaya Koyuyoruz,

Daha Ötesi Var mı? 
Devrim Bize, Biz Devrime Ne

Kadar Yakınız?
Düşlerimiz Kadar...
Devrim isteğimiz ve kararlılığımız

kadar, doğru düşündüğümüz kadar ya-
kın bize...Hayal ettiğimiz ve hedef
koyduğumuz kadar yakın. Çünkü hayal
etmeyen devrimci, var olanı sürdürmeyi
esas alır, yeni hedefler koymaz önüne.
Bir süre sonra da devrimcilik birbirini
tekrar eden faaliyetlere, yetinmeciliğe
dönüşür. Nasıl ki, bir mahalleye daha,
bir okula daha, bir fabrikaya daha
adım atmayı hedefliyorsak, Anadolu’yu
il il örgütlemeyi de hedeflemeliyiz. 

Hayal Edelim
Hedef Koyalım

Anadolu’yu hayallerimizin mer-

kezine almalıyız. Anadolu nun dört
bir yanında örgütlenmeyi, kurum-
laşmayı, savaşmayı hayal etmeliyiz.
Bir mahallenin, bir alanın sorumlusu
olabiliriz, yıllardır kültür merkezinden
dışarıya adım atmamışızdır. Bırakalım
şehir değiştirmeyi, alan değiştirmek
bile aklımıza gelmemiştir. Bildik in-
sanlarla alışageldiğimiz işleri sür-
dürmüşüzdür. Devrimcilik ise, eski
olanı yıkıp yerine yeni olanı koymak
demektir. Eski ile yeni arasındaki
bu değişim sancılı olur. Hayallerimizi
değiştirmek de öyle, sancılı olacaktır.
Aklımıza hep alışkanlıklarımız, vaz-
geçilmezlerimiz gelecektir. Yani mü-
cadeleyi büyütmeyi hayal ederken
ayak bağlarımızdan kurtulmalıyız.
Bu hayallerimizin önündeki sınırları
kaldıracak, bizi özgürleştirecektir.

Anadolu Ne Yana Düşer?
Anadolu bizim için coğrafi bir

terim değildir. Anadolu bizim için
vatandır. Kavganın başkenti İstanbul
dışında her yer Anadolu’dur. Aklımıza
sadece nüfusu yüzbinlerle ifade edilen
şehirler gelmesin. İzmir, Ankara gibi
milyonlarca insanın yaşadığı büyük-
şehirler de Anadolu’dur. Kırklareli,
Karaman, Bitlis de. 

Anadolu’yla bağımız çoğunlukla
memleketimizle sınırlıdır. Coğrafi,
kültürel, siyasal, ekonomik özellik-
lerine dair kulaktan dolma bilgilere
sahibizdir.  Bizim örgütlü olmadığımız
bu yerler örgütsüz değildir. Polisi,
askeriyle, devlet daireleriyle düzen
kurumları vardır. Cemaatler vardır,
sivil faşist örgütlenmeler vardır. Ana-
dolu’da yaşayan halkımız düzenin
baskısı, ideolojik fiziki saldırıları
karşısında savunmasızdır. Çünkü ger-
çek anlamda halkın çıkarlarını ko-
ruyan örgütlenmeler yoktur. 

Bilinmeyen Korkutur,
Biz Öğreniriz!

Yeni bir yer, yeni bir adım, yeni
bir yöntem az veya çok kaygılan-
mamıza yol açar. Nelerle karşılaşa-
cağız, attığımız adım karşılığını bu-

AANN AADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ
Anadolu’da 

Devrimcilik Yapmak
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lacak mı? Yöntemimizden sonuç ala-
cak mıyız? Başarısızlık ihtimali bizi
hep geri çeker, kaygılandırır. Halbuki
yeni bir yere açıldığımızda, önümüze
yeni bir hedef koyduğumuzda bize
yön veren duygu; kaygılarımız, kor-
kularımız değil yeni bir şey dene-
menin heyecanı olmalıdır. Artık şu
bilgiye sahip olmalıyız; halkın olduğu
her yerde örgütlenebiliriz! Halk varsa
ev vardır, para vardır, silah vardır,
istihbarat vardır, kadro vardır... Bize
düşen bunları açığa çıkartmak için
iradi bir faaliyet yürütmektir. 

Karşılaşacaklarımız, yaşayacak-
larımızdan duyduğumuz endişe adım
atmamızı engellememelidir. Aslında
Anadolu’yu iyi tanıyoruz. Eylemle-
rimize katılan, dergimizi okuyan bin-
lerce insan nereden kopup geldi bu-
raya? Bize kapısını açan, olanaklarını
sunan Okmeydanı’nda Sivaslı’dır,
Giresun Alucralı’dır. Beykoz’da Kas-
tamonu’lu, Armutlu ve İkitelli’de
Tokatlı’dır. Esenyurt’ta Karslıdır, Sa-
rıgazi’de, Çayan Mahallesi’nde Er-
zincanlı’dır, Örnektepe, Alibeyköy’de
Erzurumlu’dur. Bağcılar’da Malat-
yalı’dır... 

Mesela devrimci mücadele içinde
dönem dönem belli illerden insanların
yoğunluğu olur. Bir dönem Malat-
yalılar akın eder saflarımıza, bir dö-
nem Tokatlılar, bir dönem İzmirliler...
Neden diye düşündük mü?  Düşün-
düysek Anadolu’da yapılan çalışma-
mızla bağını kurmamız zor olmaya-
caktır. Anadolu ve İstanbul’daki ça-
lışmalarımız birbirini destekler ve
büyütür. Örneğin gerilla faaliyetinin
olduğu bir ilde, bir köyde politik du-
yarlılık artar, o yöre insanlarının
başka illerle de bağlantılı olduğu
yerde de benzer bir durum oluşur.
Veya tersinden hali hazırda çalışma
yürüttüğümüz birimdeki insanları-
mızın Anadolu’yla bir bağı vardır.
O bağ nedeniyle ummadığımız bir
köyde bizi tanıyanlar, gündemimizi
takip edenler çıkar.

Sorumluluk Hissetmemek
Sorumluluk duygusundaki geri-

leme de önümüze yeni hedefler koy-
mamızın önündeki engellerden biridir.
Devrimciliği, bir memur mantığıyla

yürütenler yeni görevlere aday ol-
mazlar. Kendilerine söylenenlerle,
kendilerinden istenenlerle yetinirler.
Oysa yeni görevler almamızın önünde
bir engel yoktur. 

Alışkanlıklarımız 
Bildiğimiz sokaklar, bildiğimiz

insanlar,  bildiğimiz ilişkilerin dışına
çıkmak istemeyiz. Düzen yaşamını
reddettiğimizde yeni bir yaşama kapı
açmışızdır ama attığımız bir adım
bir süre sonra yeterli gelmeye başlar.
Bulunduğumuz yerden hiç ayrılma-
yacakmış gibi düşünmeye başlarız. 

Başımız sıkışsa gidip yardım is-
teyeceğimiz, derdimizi sevincimizi
paylaşacağımız yoldaşlarımız, abi-
lerimiz-ablalarımızdan uzakta kal-
maktan korkarız. Devrimci yaşam
içinde, “iyi kötü” tutturduğumuz dü-
zenden kopmak istemeyiz. Nerede
kalacağız, hangi eve eşyalarımızı ko-
yacağız, yine iki güne bir banyo ya-
pabilecek miyiz, toplantılarımızı ya-
pacağımız yerimiz olacak mı, yol
parası bulmak sorun olacak mı?..
Alıştığımız ne varsa bunlardan kop-
mak zor gelir.

Anadolu’yu hayallerimizin mer-
kezine almalıyız.  Anadolu’nun dört
bir yanında örgütlenmeyi, kurum-
laşmayı, savaşmayı hayal etmeliyiz.

Halihazırda faaliyet yürüttüğümüz
birimde, alanda, mahallede çalışan
ne ilk devrimciyizdir, ne de son ola-
cağız. O birimin insanları, bizim gibi
sayısız devrimciyi tanımışlardır, her
birinden olumlu olumsuz etkilen-
mişlerdir. 

Anadolu’da ise ne olacaksa onu
biz yaratacağız. Her şey bize göre
şekillenecek. Biz ne kadar ilkeliysek,
disiplinliysek örgütleyeceğimiz in-
sanlar da, alan da o kadar ilkeli ve
disiplinli olacak. Halk ilişkilerimiz,
gençlik, memurlar, işçiler, mahalle
esnafı... her şeyi bizden görerek öğ-
renecekler. 

Oranın abisi de biz oluruz, ablası
da. Yöneticisi de biz oluruz dergi
dağıtımcısı da. Bu durum, aynı za-
manda Anadolu’da çalışma yapan
devrimcilere fazladan bir sorumluluk
yükler; zaaflarıyla mücadele etme,
kendini eğitme, bilgisini artırma, bil-

mediklerini öğrenme konusunda. Yani
Anadolu’da çalışma yapmak bir dev-
rimciyi büyütür. Kimseden bekle-
memeyi öğrenir o devrimci. Kendisi
sadece bir mahalle çalışanı, dernek
çalışanı veya işçi örgütlenmesi yapan
değildir. O, hem mahalledeki örgüt-
lenmeyi düşünecek, hem de gençli-
ğinden memuruna, işçisine, yeni bi-
rimler yaratmayı hedefleyecektir. 

Anadolu Vatandır!
Devrimciliğimizin temeli vatan

ve halk sevgisidir. İstanbul kavganın
başkentidir. Anadolu ise, kavganın
kendisidir. Bugün İstanbul’un yoksul
mahallelerine taşınan onca değer,
kültürel öge Anadolu’nun değişik
yörelerinden gelmiştir. Yardımsever-
lik, dayanışma, misafirperverlik, fe-
dakarlık, duyarlılık, türkülerimiz,
halk oyunlarımız, masallarımız... bizi
biz yapan değerlerimizin kaynağıdır
Anadolu... 

“Orda bir köy var uzakta, gitmesek
de görmesek de o köy bizim köyü-
müzdür...” Eski bir şarkıdır, Türk
filmlerinden hatırlarız. Bizim, Ana-
dolu’yla bağımız bu şekilde olamaz.
Çünkü gitmediğimiz, görmediğimiz
yerlere yabancılaşırız. Gitmedikçe,
örgütlenmedikçe oralar bizim olmak-
tan çıkar ve biz kültürel olarak, yaşam
tarzı olarak gitmediğimiz yerlerden
uzaklaşırız. Nasıl ki reformist opor-
tünist solu, ayakları gecekondu ça-
murlarına değmediği için eleştiriyor,
yoksul mahallelerde örgütlenmekte
ısrar ediyorsak, biz de Anadolu’nun
en ücra köşelerinde olacağız. Bu id-
diada olmalıyız.

Anadoluyu bilmeden halkı tanı-
manın bir yanı eksik kalır. Anadolu
insanı daha temizdir, büyük şehir-
lerdeki gibi hesap kitap yapmaz. Bir
kapıdan içeri girmek daha kolaydır.
Mesela örgütlü aile ilişkilerimiz ol-
masa da, kolay kolay sokakta bırak-
mazlar bir devrimciyi. Komşuluk
ilişkileri güçlüdür. Herkesin birbi-
rinden haberi vardır. Düğünde, bay-
ramda, cenazede kimse yalnız kalmaz
Anadolu’da. 

Anadolu’da örgütlenmek için id-
dialı olmalıyız. Aday olmalıyız. Dev-
rimciliğin gereği budur!
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1-) Dergimizi Neden ve
Nasıl Tanıtmalıyız?

Dergimiz karanlığın ortasında bir
fener görevi görmektedir. Burjuvazi-
nin yalan ve demagojileriyle kitlele-
ri karanlığa mahkum etmeye çalıştı-
ğı koşullarda dergimiz; kitlelere ger-
çekleri anlatmakta, bilinç taşımakta ve
halkın kurtuluşu olan devrim ve sos-
yalizmi göstermektir. Bu yanıyla der-
gimizin önemli bir misyonu vardır. 

Dergimiz; Düşmana Karşı En
Büyük İdeolojik Mücadele Aracı-
mızdır,

Dergimiz;Temel Propaganda
Aracımızdır, 

Dergimiz; Meşruluğumuzdur,
Dergimiz; İddiamızdır, 
Dergimiz; Kararlılığımızdır, 
Dergimiz; Halk ve Kadro Eği-

timinde En Temel Aracımızdır.
77 milyonluk ülkede bir damla-

yız. Bu damlanın gücünün farkında
olmalıyız. Dergimizle;

Yalanlar Karşısında Gerçekler
Yanlışlar Karşısında Doğrular
Sorunlar Karşısında Çözümle-

ri anlatıyoruz. 
Derginin ideolojik-politik müca-

deledeki önemini kavramak zorun-
dayız.

Tüm bunları çaldığımız her kapıdaki
insana, sokakta, kahvede, mahallede kar-
şılaştığımız her insana anlatmalı, der-
gimizi okumaları için vermeliyiz. 

2-) Dergimizi En Yaygın
Biçimde Halka Nasıl
Ulaştırırız?

Hemen her faaliyetimizde olduğu
gibi, dergimizin dağıtımında da ko-
miteleşmeliyiz. Komiteler gücümüzdür.

İster toplu dergi dağıtı-
mında olsun, isterse 3-5
kişiyle mahallelerde yap-
tığımız dergi dağıtımında
olsun, mutlaka komite-
leşmeliyiz.

Komiteler faaliyeti
zenginleştirir. Merkezi po-
litikaların kitlelere taşın-
masında, kitlelerin talep-
lerinin, nabzının merkeze
ulaşmasında komiteler

canlı organizmalardır. 
Kendi mahallemizi düşünelim. Ör-

neğin, 4 kişiyle dergimizi dağıtıyor ola-
lım. Bu 4 kişilik komiteyle dergimizi
hangi sokaklarda dağıtacağız, dergimizi
sürekli alan okurlarımız dışında çat kapı
nerelere gireceğiz? Komite olarak
bunu belirlemeliyiz. Ve ufkumuzu bü-
yütüp, dergimizi o mahallede almayan
insan bırakmamayı önümüze hedef ola-
rak koyup, en yaygın biçimiyle dergi-
mizi dağıtmalıyız.

Milyonlara ulaşmak gibi bir he-
defimiz var. Dergimiz bu konuda en
büyük araçlardan biridir diyoruz. Bu
aracı en etkili hale getirmek için sa-
dece derginin dağıtılması yeterli de-
ğildir. O derginin okunmasını sağla-
mak, gruplar oluşturmak, okuma gün-
leri düzenlemek gibi her çaba so-
rumluluğumuz gereğidir.

3-) Dergi Dağıtırken 
Her Kapıyı Çalmalı mıyız?

Evet! Mutlaka...
Hedefimiz, istisnasız herkese der-

gimizi dağıtmak ve okumasını sağla-
maktır. Bunun için her kapıyı çalma-
lı ve dergimizi en yaygın biçimde da-
ğıtmalıyız. 

Evden eve, kişiden kişiye, kulak-
tan kulağa anlatılacak gerçeklerle ör-
gütleneceğiz. Bu, emektir! Yanlış
olan her şeyi yıkan ve yerine yenisi-
ni koyan devrimci emektir. Tek tek ev-
lere girerek, tek tek insanlara dergi-
mizi ulaştıracak ve anlatacağız.

Bu konuda önyargılı, peşin hüküm
veren olmamalıyız. Örneğin, bir ma-
hallemizde dergi dağıtıyoruz. Şu ma-
hallede AKP'liler ağırlıkta, şu apart-
manda MHP'liler var vb. dememeli-
yiz. Gerçeği, iyiyi, doğruyu biz tem-
sil ediyoruz. Kendimizi anlatamaya-

cağımız insan yoktur bu yanıyla.
AKP'ye, MHP'ye, CHP'ye vb. düzen
partisine  oy veren insanlar da sıradan
yoksul halkımızdır. Düzen partilerinin
etki alanından onları çekip alacak
olan da bizleriz.

Bunun için istisnasız her kapıyı
çalmalı, dergimizi dağıtmalıyız.

4-) Dergimizi Dağıtırken,
Dilimiz, Giyimimiz,
Kuşamımız Nasıl Olmalı?

Bir devrimci yaşamın her alanın-
da olduğu gibi giyim-kuşam, tertipli-
düzenli-temiz olmak konusunda da ör-
nek olmalıdır... Peki neden? Çünkü
onun taşıdığı misyon devrimcidir. 

Dergi dağıtırken özenli ve tertip-
li olmalıyız. Giysilerimiz temiz olmalı.
Günlük kıyafetlerimizde; burjuvazi-
nin empoze ettiği ve adına "moda" de-
diği şeyleri giymemeliyiz. Örneğin;
yırtık pantolon, çok dar pantolonlar,
kadınlarda da kısa etek veya vücut hat-
larını belli edecek elbiseler giyilme-
melidir. Abartılı takılardan, tuhaf saç
şekillerinden vb. uzak durmalıyız.

Sade, halkın kültüründe olan, biz
devrimcileri ifade eden giyim ve ku-
şamımız olmalı ve halkın karşısına bu
şekilde çıkmalıyız. Sonuçta biz de hal-
kın evlatlarıyız. 

Dergimizi tanıtırken, sade, anlaşı-
lır, herkesin anlayabileceği bir dil kul-
lanmalıyız. Ajitasyonlarımızda, pro-
pagandamızda bu dile özen göster-
meliyiz. Çünkü amacımız, dergimizi
herkesin alması ve bilinçlenmesidir.

5-) Dergi İçin Gittiğimiz
Evlerde, Karşımıza Çıkan
İnsana Ne Diyeceğiz?

Öncelikle kendimizi ve dergimizi
kısaca tanıtıp içeriğini anlatmalıyız.
Amacımız sadece dergimizi dağıtıp
parasını almak değildir. Amacımız,
öncelikle dergimizi herkesin okuma-
sını sağlamaktır.

Bunun için dergimizi okuyup, iç-
eriğine vakıf olup bu şekilde dağıt-
malıyız. Kendimizin bile vakıf ol-
madığı dergiyi okumasını, halktan
nasıl isteyebiliriz. Bu samimi bir
davranış değildir.

Kapısını çalıp, dergimizi almasını

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz!

SORUDA

DERGİ DAĞITIMI
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istediğimiz insana, dergimizin bu sa-
yısında hangi konuları yazdığını an-
latmalıyız. Örneğin; o sayımızda em-
peryalizmin Ortadoğu'ya yönelik sal-
dırıları ön plana çıkıyorsa, sade ve ya-
lın, herkesin anlayabileceği bir dil ve
üslupla içeriğini kısaca ifade etmeliyiz.

6-) Dergimizi Almayı
Reddedenlere, Kovanlara
Karşı Ne Yapacağız?

Kapısını çaldığımız ve dergimizi
almasını istediğimiz insan, dergimi-
zi almayacağını, bizlerin hemen ka-
pısından gitmemiz gerektiğini söyle-
yebilir. Veya bunu tehdit dolu sözlerle
hareket ederek de yapabilir.

Bu noktada sakin olmalıyız. Kar-
şımızdaki insanın bizi tanımadığını,
amacımızın ne olduğunu bilmediği-
ni unutmamalıyız. Sabırlı ve soğuk-
kanlı olmalıyız. Anlatma, ikna etme
temel yaklaşım biçimimiz olmalıdır.

Buna rağmen bizi istemiyorsa, o in-
sanla tartışmak, kavga etmek ya da o
insana karşı olumsuz (küfür, hakaret,
karşımızdakini rencide etmek vb.)
sözler söylemek yerine "iyi günler" de-
yip oradan ayrılırız. Daha sona yine ka-
pısını çalıp, dergimizi alması yönün-
de ikna etmek için çabalarız. Hiçbir in-
sandan umudumuzu kesmeyiz. Çünkü,
biz devrimciyiz, amacımız halkı ör-
gütleyip bilinçlendirmektir. Her insa-
nın düşüncesi her an çeşitli nedenler-
den dolayı değişmektedir. 

7-) Dergimizi Alıp Bizi
Evine Davet Eden Okuru-
muzun Davetini Nasıl
Karşılarız?

Bizimle ilk kez karşılaşmış in-
sanlar, dergimizi almayı önce redde-
dip, sonra bizim olumlu, yapıcı, ikna
edici çabamız sonucu hem dergimi-
zi almayı kabul eder, hem de evleri-
ne davet edebilirler. 

Bu davetler çoğunlukla yoğun-
luktan(!) reddediliyor. Oysa, 5 daki-
ka da olsa, davet edenlere ayıracak za-
manımız olmalıdır. 

Böylesi bir davetle karşılaştığı-
mızda hemen kabul etmeli ve evine mi-
safir olmalıyız. Aynı saygınlıkta içeriye

girip büyüklerimizin ellerini öpüp kü-
çüklerimize sevgi göstermeliyiz. Evin
içine girdikten sonra, evde başka bi-
rileri de varsa "Merhaba" deyip, var-
sa büyüklerin elini öpüp gösterdikle-
ri yere oturmalıyız. Bundan sonra
kendimizi ve dergimizi tanıtmaya,
düşüncelerimizi anlatmaya başlarız.

İşte, bu noktada çok açık olmalı-
yız. Devrimci oluşumuzu, dergimizi
neden dağıttımızı, amaçlarımızı hız-
la, kısa fakat anlaşılır ve açıklayıcı bir
şekilde anlatmalıyız. Bu süre içinde
onları da tanımalı, düşüncelerini sor-
malıyız. Yeniden gelmek için söz-
leşmeli, geldiğimiz gibi aynı say-
gınlıkla gitmeliyiz.

8-) "Almak İsterdim
Ama Param Yok!" Diyen
Birine Nasıl Davranırız?

Halkımız yoksuldur! Yeri gelir 1
TL verip dergimizi de alamaz. Hatta
almak isteyip de sadece parası olma-
dığı için dergimizi almayanlar da çı-
kabilir. Veya parası olmadığını ama
dergimizi de almak istediğini belir-
tenler de olabilir. Bu noktada ne ya-
pacağız? 

Biz dergimizi halkımız okusun, bi-
linçlensin diye dağıtıyoruz. Elbette
dergimizin sürekli çıkabilmesi için pa-
raya da ihtiyaç vardır. Ama böyle bir
örnekle karşılaşıldığında, yani dergi-
mizi almak isteyip de, parası olma-
dığından alamayanlar için, para ön-
celiğimiz olmamalıdır. "Tamam, siz
alın dergimizi. Haftaya geldiğimizde
parasını alırız sizden, hiç sorun de-
ğil" diyebilmeliyiz. Önemli olan der-
gimizin okunmasıdır. Bunu anlatma-
lıyız. O derginin parasını bir şekilde
telafi edip, dergiye tam olarak öderiz. 

9-) Dergi Okurlarımızla
İlişkimizin Sürekliliğinin
Önemi Nedir?

Kapısını çaldığımız, dergi uzattı-
ğımız, ziyaret ettiğimiz, paylaşımda
bulunduğumuz her bir ailemize yö-
nelik planımız, hedefimiz olmalıdır.
Ailelerimizin devrimci mücadele
içinde yer alması kendi gerçekliğine
göre hareket etmesi bize bağlıdır.
Ailelerin gerçekliğini bilmek; onları

tanımayla, yapabileceklerini ortaya çı-
karmayla mümkündür. 

Bir kez gidip bir daha kapısını çal-
madığımız dergi okurumuzu düşü-
nelim. Sadece o insanın kapısını der-
gi dağıtmak ve parasını almak için ça-
lıyorsak o insanı örgütlemek değildir
amacımız.

Oysa ilişkilerimiz sürekli olmalıdır.
O insana sadece dergimizi dağıtmak
için değil, hal hatır sormak için evine
bir akşam konuk olmak için, dergimiz
üzerine sohbet etmek için de gitmeli-
yiz. İlişkilerimiz ne kadar sürekli olur-
sa örgütlenme faaliyetimiz de aynı de-
recede güçlü ve etkili olacaktır.

10-) Dergimizi Büyük Bir
Güç Haline Getiren Nedir?

“Yıkacağız” dediğimiz faşist dü-
zende devrimci bir yayın çıkartıyoruz.
29 yıldır kesintisiz süren bir yayın
faaliyetimiz var. Yeni Çözüm’den
Yürüyüş’e dergilerimiz emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşiye karşı yürütü-
len devrim mücadelesinin sesi ol-
muştur. Bunun içindir ki, dergilerimiz
29 yıldır da sürekli olarak oligarşinin
saldırılarına maruz kalmıştır. Defa-
larca bürolarımızın basıldığı oldu.
Yüzlerce çalışanımız gözaltına alın-
dı. İşkencelerden geçirildi. Tutuk-
landı. Onlarca yılı hapis cezası aldı.

Ayları bulan kapatma cezaları ve-
rildi. Maddi olarak da dergiyi çıkar-
tamaz hale getirmek için milyarlarca
liralık para cezaları kesildi. Dergi
okurlarımız, dağıtımcılarımız polis te-
rörüyle karşı karşıya kaldılar. Dağı-
tımcılarımız, muhabirlerimiz sokak
ortasında kurşunlandı.

Dergi, çevremizdeki, ülkemizde-
ki, dünyadaki olaylar, gelişmeler kar-
şısındaki duygularımızı, düşüncele-
rimizi, ruh halimizi ortaklaştıran en te-
mel araçlarımızdan biridir. 

Evet, dergi bizim kolektif beyni-
miz, kolektif yüreğimizdir. Aynı olay-
lar, aynı gelişmeler karşısında aynı
duyguları yaşatıyor olmasının nede-
ni de dergimizin bu özelliğidir. Der-
gimiz, taraftarından, yönetici kadro-
larına kadar büyük ailemizin ortak
ürünüdür. Bunun içindir ki, her Cep-
heli için dergimiz maddi ve manevi
çok büyük bir güçtür. 
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İş Güvencesi Nedir?
Devletin istihdam ve üretimde

dengeyi sağlamak amacıyla  işverene
kıyasla zayıf taraf olarak görülen
emekçilerin  korunmasına  yönelik
uygulamalarıdır. Bu uygulama Tan-
zimat Dönemi’nden bu yana vardır.
İş güvencesi yasalarla işten atılmaları
geçerli bir nedene bağlamış, işveren
tarafından geçerli olmayan bir ne-
denden dolayı işten atılmaları geçersiz
kılarak işe iade konusunda yargı yo-
luna başvurma imkanı tanımıştır. Bu
güvence Anayasanın 128. ve 129.
maddelerinde yer  almakta ve 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre ise tanımlanmaktadır.

-İş güvencesinin kalkması,  ida-
recilerin keyfi bir şekilde çalışanları
işten atması demektir.

-İş güvencesinin kalkması, iş
yerinde psikolojik baskı, yıldırma
uygulamaları demektir.

-İş güvencesinin kalkması, kad-
rolaşma demektir.

-İş güvencesinin kalkması, ör-
gütsüzlüktür. 

-İş güvencesinin kalkması, aile
birliğinin dağılmasıdır. 

İş Güvencesinin 
Kaldırılması Ne Kadar 
Zamandır Gündemde?

İş güvencemizin kaldırılması Tür-
kiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün
kurucu üyesi olması sıfatıyla 1995
yılında TBMM'de kabul ettiği kısa
adı GATS olan Hizmet Ticareti Genel
Antlaşması'na kadar geçerli bir ta-
nımdı. GATS,  kamu hizmet alanla-
rının özelleştirilmesine dair ulusla-
rarası bir anlaşmadır. 1995 yılında
kabul edilmesine karşın fiili olarak
uygulanışı  2002 yıllarına denk gelir.
Bu tarih aynı zamanda AKP'nin ik-
tidara geldiği tarihtir.  Torba yasalarla
bir kısmı meclisten geçmiştir. Bu
yasa kamu emekçileri için iş güven-

cesinin kaldırılması demektir. Bu ya-
sayla devlet bütün olarak değil parça
parça iş güvencemizi elimizden alacak
uygulamalar hayata geçirmeye baş-
lamıştır. Devamında 2011 yılında çı-
karılan kanun hükmündeki kararna-
meler, 2012'de Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının bu yöndeki
çalışmaları, Faruk Çelik'in 2013 Mart
ayında çalışması bitirilen yasanın
meclise gelecegini belirtmesi emek-
çilerin başının üstünde Demokles'in
kılıcı gibi sallanmıştır. Şu an içinse
tekrar gündeme gelmiştir. Cumhur-
başkanı açıkça "paralel yapıyla mev-
cut devlet memurları kanunuyla baş-
edemeyiz, değişmeli" diyerek zaten
bu konudaki startı vermiştir. Peşi
sıra bakanların açıklamaları gelmiştir.
Faruk Çelik 2016'da 4/C'lilerin 4/B'li
olacağını söyledi. Aslında gizlenen
memur işçi ayrımını kaldırararak,
çalışan kavramını ortaya atarak her-
kesin sözleşmeli olacağıdır. SGK'ya
göre şu an memurların hepsi 4/C'lidir
zaten. Çelik kanunun 2017'de deği-
şeceğini söylüyor.

İş Güvencemiz
Parça Parça Kalkıyor! 

Performans kriterlerinin ne olduğu
tam olarak bilinememekle birlikte,
hangi durumda performansın yüksek
sayılacağı konusu açık olarak belir-
tilmemektedir. Bu durum idarecilerin
keyfi tutumlarına bağlı olacaktır. Ni-
tekim meclise getirilecek yasada per-
formansı yüksek memurların daha
fazla maaş alacağı var. Öğretmenlere
angarya uygulamaları nota dönüşecek.
Rehberlik çalışmaları, sosyal kulüp
çalışmaları, sınav analizi, yazılılar
ve en önemlisi müdürle iletişim.

Esnek Çalışma
Uygulamaları

Esnek çalışma evde, part-time,
ve daha önemlisi çalışan değil işveren
lehine esnetilmiş çalışma biçimidir.

Yeni yasada bu durum ihtiyaç duyulan
yerlerde veya işlerde görevlendirme
olarak vardır. Eğer siz kendi lehinize
çalışma biçiminizi esnetiyorsanız o
zaman devlet emeklilik hesaplamasını
ona göre yapacağını belirtiyor. 

Hafta sonları yıllık izinden sayıl-
mayacak izin hesabında iş günü esası
olacak. Hamileler, engelliler kurum
amirinin izniyle esnek çalışacak. 

Şu an için esnek çalışma uygula-
maları net olarak karşımıza çıkmasa
da, yasayla birlikte pek çok uygula-
masıyla işimizi zorlaştıracaktır.

Disiplin Cezaları
657 sayılı devlet memurları ka-

nununun 125. maddesi değişiyor.
Özellikle işten çıkarılmalar ve alınan
cezalarda keyfiyet devreye girecek.
Terör örgütlerine destek verenler diye
adlandırılan ve nasıl tespit ettikleri
bilinmeyen, muhalif olan pek çok
kesim işten geri dönmemek üzere
atılacak. 

Sonuç Alıcı Bir Mücadele
Anlayışıyla Çalışmalıyız!

Sınıf ve kitle sendikacılığını terk
eden KESK ve bağlı sendikaların bu
konuyu gündemlerine almaları pek
mümkün görünmüyor. Gündemlerine
alsalar da ısrarcılığı ve sonuç alma
becerisi olmadığından emekçilere
güven vermiyor. Protestoculuktan
öte gitmeyen eylem tarzları sebebiyle,
gücünü her geçen gün kaybeden
KESK, “STK” ya dönüştürülmüş du-
rumda. Kürt milliyetçi hareketinin
düzeniçileşme politikalarına entegre

AKP Kamu Emekçilerinin İş Güvencesini Kaldırıyor

Tüm Kamu Emekçileri Görev Başına! 
Bu Saldırıyı Durduralım!
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olan bir hareket artık kendi varlık
nedenini inkara kadar vardırmıştır.
Bu alanda başka sendikaların müca-
dele yürütemeyecekleri de bellidir.
O halde iş güvencesi ile ilgili hiçbir
şey yapılmayacak mı? Elbette yapı-
lacak. Kamu alanında yapılan ve ya-
pılması düşünülen tüm değişiklikler
faşist politikalarla hayata geçirilirken
devrimci memurların sendikaları bek-
lemesi mümkün değildir. Sayısal
gücü ne olursa olsun, devrimci me-
murlar, sendikaların yerinde saydığı
hatta gerilediği bir dönemde her türlü
zorluğa karşı “İş Güvencesi” talebini
işyerlerinde öne çıkarmalıdırlar. İşyeri
meclislerini oluşturmalıdırlar. Bundan
dolayı hiç kimse "sizler sendika

içinde sendika gibi davranıyorsunuz"
diyemez. İş güvencesi çalışanların
ortak sorunudur. Bu süreçte bize dü-
şen görev, sorunu yaşayan insanları
örgütlemek ve mücadele ettirmektir.
Öyle dönemler vardır ki süreç kendi
örgütlülüklerini yaratır.

Kamu emekçilerinin bu önemli
saldırıyı, sadece basın açıklaması,
bildiri dağıtımı, afişleme vb. gibi
eylem tarzlarıyla püskürtmeleri ger-
çekten çok zordur. Ülkemizde bir
talebi öne çıkartmak ve sonuç almak
için disiplinli, planlı ve özenli olmak
gerekir. Yani "kampanya" haline dön-
üştürmek gerekir. İçeriğinde; afişleri,
bildirileri, imza masalarını, basın
açıklamalarını, yürüyüşleri, özgün

eylemlilikleri kısacası hayatın bü-
tünlüğü ve gerçekliği içinde zamana
yayarak sonuç alabileceğimiz ey-
lemler planlamalıyız. Bu aynı za-
manda KESK'e de önerimizdir. Fii-
li-meşru, militan mücadele verilme-
den ve bedel ödemeyi göze almadan
hiçbir hak alınmaz ve korunmaz. İş
güvencesi de böyle bir haktır. Bunun
örnekleri ülkemizdeki sınıf mücade-
lesi tarihinde çoktur. En yakın dö-
nemde Türkan ALBAYRAK, Hatice
YÜKSEL birer örnektir. Yeter ki is-
teyelim. Tarihimizdeki devrimci di-
renişlerden örnek almalıyız.

KÖLE DEĞİL EMEKÇİYİZ! 
İŞ GÜVENCEMİZİ 
GERİ İSTİYORUZ.

Valiye, Halk Düşmanı Demek Hakaret Değil,
Gerçeklerin Dile Getirilmesidir!
İfade Özgürlüğümüze
Sahip Çıkmaya
Devam Edeceğiz!

Kamu Emekçileri Cephesi Hatice
Yüksel'in mahkemeden beraat et-
mesiyle ilgili 11 Aralık'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Eskişehir’de ba-
sın açıklamasına katıldığı için açığa
alınan ve görevine iade edilmek için
mücadele veren Hatice Yüksel ve
meslektaşıyla dayanışma içerisinde
bulunan Mehmet Doğan, Eskişehir
Valisi’nin açtığı kamu görevlisine hakaret davasının 10
Aralık’ta görülen ilk duruşmasında beraat ettiler. Davanın
konusu direniş sürecinde kullandıkları bildiride geçen 'Halk
düşmanı kimliğiyle tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı
Güngör Azim Tuna' ifadesiydi" denildi.  Davaya bakan
hakim tarafından "halk düşmanı" ifadesinin suç teşkil
etmediği ancak "kaba" bir davranış olduğu söylendi. 

Yine Hatice Yüksel’in açığa alınmasına neden olan
basın açıklaması nedeniyle yargılandığı davada takipsizlik
kararı verildi.

Bunun üzerine kamu emekçileri  "Gerek takipsizlik
kararı, gerekse beraat kararı Hatice Yüksel’in davasının
ne kadar haklı ve meşru olduğunu ortaya çıkardı. Tüm
bunların sonucunda Hatice Yüksel ilgili siyasi kararların
kendi mahkemeleri tarafında da mahkûm olması, sürgün
kararının da bu kapsamda ele alınmasını zorunlu hale
getiriyor ve bu kararın derhal sonlandırılmasını istiyoruz.
Sürgün, Hatice Yüksel’ e verilen bir cezalandırma yıldırma
politikasıdır. Bu politika sonlandırılarak Hatice Yüksel
tekrar Eskişehir’e geri getirilmelidir" denildi.

Gönüllü Eğitim Topluluklarıyla
Halktan Öğreniyor Halka Öğretiyoruz!

Gönüllü Eğitim Toplu-
luğu’nun Gazi PSAKD’ne
düzenlediği halk okulu ça-
lışmaları kapsamında, ka-
dınlara ve çocuklara yönelik
yaptığı kurslar devam ediyor.
8 Aralık'ta saç kesme kursu
verildi. Gazi Mahallesi’nde
çalışan bir kuaförün verdiği
derse 17 kadın katıldı. Ayrıca
GET kurslarına katılan 7. sı-
nıflar için de "Zafer Benim"
filminin gösterimi yapıldı.

HHatice Dağl ı  İçin Adalet İstiyoruz!
Hatice Dağlı emeğiyle geçinen 16 yıllık bir öğretmen.

Berkin Elvan’ın katillerine “katil” dediği için işinden
atıldı, memurluktan men edildi. Hatice Dağlı’nın öğren-
cileri elinden alındı. Berkin için adalet ararken adaletsizliğe
uğradı. Gazi Halk Cephesi Hatice Öğretmen için açıklama
yaparak şunları ifade etti: “Hatice Dağlı’ya sahip çıkalım.
Bugün ona yapılan yarın bize, eşimize, kardeşimize, an-
nemize, babamıza yapılacak. AKP sonu yaklaştıkça yö-
netememe kriziyle daha da saldırganlaşacak. Biz me-
murundan işçisine, öğrencisinden köylüsüne, memuru-
na… Örgütlenirsek AKP’yi alt edebiliriz.  Adalet müca-
delesini büyütürsek AKP’nin zulmüne karşı sonuç ala-
biliriz.

AKP Berkin’in katillerini yargılamak yerine, Berkin
için adalet isteyenleri cezalandırmayı sürdürüyor. 900
günü aşkın süredir Berkin için adalet istiyoruz. Adalet
istemekten vazgeçmeyeceğiz. Adalet mücadelesiyle
AKP’nin sonunu getireceğiz”. 
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“Duyun da inanmayın” der ya halkımız, aynen öyle bir
sahne yaşandı 10 Aralık günü. Tayyip Erdoğan Kültür ve
Sanat Ödülleri’ni dağıttı. Evet, sanat ve Tayyip Erdoğan,
yan yana duydunuz, doğrudur. O gün, Erdoğan’ın sanat ile
ilgili demeçlerini dakikalarca dinledik televizyon ekranlarından. 

Sanatçıları, aydınları tehdit eden, tiyatro salonlarının
kapısına kilit vurduran, devlet tiyatrolarının yönetimlerine
sanattan zerre kadar anlamayan adamları getiren, televiz-
yonları kapattıran, insanları işlerinden kovduran Erdoğan,
sanat adına ödül verdi. Ama televizyon kanallarından bu
görüntüleri izlerken mutlu olduğumuz bir yan vardı ki,
orada gerçek bir sanatçı yoktu. Orada, koltuklarda emret
komutanım dercesine oturan, hatta milletveki ya da Bakanlar
Kurulu’nda oturur gibi mimiksiz tipleri gördük. 

Kültür ve sanat, sınıfsal bakış açısıyla değerlendirilmelidir.
Bütün kültürel, sanatsal değerler bir sınıfın damgasını taşır,
onun yararınadır. Tıpkı ekonomi, devlet, hukuk, siyaset
gibi sanat da sınıfsal şekillenme içinde yer alır. Belli bir
sınıfın duygu ve düşüncelerini yansıtır. İşte o salonda otu-
ranlarda tam da sınıfının ve de AKP faşizminin ideolojisine
yakın yalaka el pençe duran, sanatı yozlaştıran kişilerdi
gördüklerimiz.

Tanıdık yüzler aradı gözlerimiz bir an, ve bir kişiyi
gördük sadece. O da Orhan Gencebay. Çok da şaşırmadık.
Çünkü Kral’ın soytarısı gibi, her yerde peşinde “Sayın
Cumhurbaşkanı”nın.

Peki, Orhan Gencebay Sanatçı mı?  
“Sanatı para kazanma aracı durumuna getirenlerin çoğu

sahtekardır... Hayır, resim; evlere-saraylara süs olsun diye
icat edilmedi. Siz, sanatçının ne olduğunu sanıyorsunuz? Res-
samsa yalnızca gözleri, müzisyense yalnızca kulakları olan ya
da şairse yüreğinin her kıpırtısında harp çalan, boksörse
yalnızca kasları olan bir geri zekalı mı? Tam tersine! Sanatçı
aynı zamanda politik bir kişidir ve dünyada olup biten iyi,
kötü, korkunç olaylara tüm varlığıyla tepki gösterir.” diye ta-
nımlamıştır Pablo Picasso, sanatçının kim olduğunu. 

Evet, tanıdık yüzler görmedik o salonda. Erdoğan kendince
yeni sanat dalları ya-
ratmıştı, ki bunu bi-
lerek seçiyor. Kendi
dünya görüşüne göre
sanatı kullanıyor.
Çünkü sınıfının yerini,
ideolojisinin yerini bi-
liyor. Sınıfsal davra-
nıyor yani.

Ama Anadolu
halklarının bir sanat
geçmişi de vardır. Bir

süzgeci de vardır. Bu yüzden faşizmin bazı isimlere ihtiyacı
vardır; yani gerçek sanatçılara! Bunları bazen o kişilerin rızası
olmadan da kullanırlar. Hafızalarımızdadır, Erdoğan meclis
kürsülerinden Nazım Hikmet şiirlerini okumuştur. Ahmet
Kaya için numaradan göz yaşları dökmüştür. Nazım Hikmet
ki Erdoğan gibilerine “Düşmanlarım ki kanına susamışım”
demiştir. Ama onun şu an, bu düşmanı kullanmaya ihtiyacı
vardır. Çünkü faşizm, sanat adına tek bir ürün dahi üretemez.
Hocası olan Hitler’in, halkın sosyalizme olan sempatisini kul-
lanmak için partisinin adına “sosyalist” kelimesini koyması
gibi. Her şeyi kullanırlar, faşizmin ahlakı yoktur çünkü.

Münir Özkul’a (Yaşar Usta’ya)
Bir Hakarettir Bu Ödül! Münir Özkul’un
Oynadığı Filmler Halkındır!
Erdoğan’ın Değil!

Tayyip Erdoğan da üstadı Hitler gibi,  Münir Özkul’un
adını kullanmaya çalıştı. Münir Özkul’a Cumhurbaşkanlığı
kültür ve sanat ödülünü verdi. Ödülü kızı aldı, çünkü Münir
Özkul ağır hasta bir durumda uzun süredir. 

Münir Özkul’a bu ödülü oynadığı filmler için verdiğini
açıkladı faşist Erdoğan. Münür Özkul’un oynadığı hemen
hemen bütün filmlerin ufak da olsa siyasi bir içeriği vardır,
verdiği bir mesaj vardır. Genel olarak da, aile bağları,
dostluk, dürüstlük, dayanışma, adaletli kişileri canlandırmıştır
oynadığı rollerde. 

Münür Özkul sağlıklı olsaydı bu ödülü alır mıydı bilmi-
yoruz. Ama bu ödül, Yaşar Usta’ya bir hakarettir. Münür
Özkul’un en bildik karakterlerinden birisidir örneğin Yaşar
Usta karakteri ve o filmde Yaşar Usta, Tayyip Erdoğan gibi
birisi olan işadamı Saim Bey’e;

“Sen, büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar
sahibi Saim bey; sen mi büyüksün? Hayır ben büyüğüm, ben,
Yaşar usta! Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir
hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne
oğluma ne de gelinime hiç bir şey yapamayacaksın! Yıkama-
yacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi!
Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız.

bizler birbirimizi seviyoruz.
Biz bir aileyiz. biz güzel bir
aileyiz. Bunu yıkmaya senin
gücün yeter mi sanıyorsun.
Dokunma artık aileme. Do-
kunma çocuklarıma. Dokun-
ma oğluma. Dokunma geli-
nime. Eğer onların kılına za-
rar gelirse ben, ömründe bir
karıncayı bile incitmemiş
olan ben, Yaşar usta, hiç dü-

Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat 
Ödülleri’nde Sanatçı Göremedik!
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şünmeden çeker vururum seni. Anlıyor musun? Vururum ve
dönüp arkama bakmam bile!” diyor. İşte bu karakteri
canlandıran Münür Özkul’a bir hakarettir bu ödül. Özkul’un
kızı, almamalıydı böyle onursuz bir ödülü. Çünkü çekip vu-
rulacak kadar öfke duyulan bir faşisttir Tayyip Erdoğan!

Sonuç olarak Tayyip Erdoğan da bütün faşist yöneticiler
gibi halkın değerlerini kullanmaya çalışıyor.

Sanat Halkındır Faşizmin Değil.
Bu Yüzden Üstün Olan da Biziz!

Faşizm kitleleri saflaştırır. Sanatçılar da kitlelerin içe-
risinde ve onları da saflaştırdı bir şekilde. Bunu, AKP
faşizmi baskılarıyla kendisi yaptı. Daha önceki resepsi-
yonlarında da halkın saygı duymadığı soytarıları getire-
bilmişti. Çünkü gerçek sanatçılar bu halkın çocukları
yerlerini bilmelidir.

Lenin “Sanat Halkın Malıdır” diyor. Ama AKP faşizmi,

kendi malı olduğunu sanıyor her şeyin olduğu gibi. Vatanın
da sahibi kendisi sandığı gibi, ama sadece sanıyor. Çünkü
sanatın da gerçek sahipleri bu halktır. Bu halkın öncüleri
devrimciler, halkımıza gerçek sanatçıların kimler olduğunu
meydanlarda gazlara, coplara karşı direnerek, bütün baskılara
rağmen yüzbinlerce kişiye konserler vererek göstermiştir.
Tabii sanat adına bu daha başlangıçtır devrimciler için. Hal-
kımızın köylerine kadar giderek göstereceğiz gerçek sanatın
ne ve sanatçıların kim olduğunu.

Evet burjuvazi asla sanatı geliştiremez, üretemez ama
kullanır. Ama şunu da asla aklımızdan çıkarmamız gerekir;
sanat alanında da burjuvazinin hegamonyası vardır. Özellikle
sanatı, televizyonları çok iyi kullanır.  Onun kendi üstünlüğünü
kurmasına engel olmalıyız, bunuda kendi alternatiflerimizi
yaratarak başarabiliriz. Burjuvazinin, faşizmin yoz, üretimden
yoksun, baskıcı sanat anlayışına karşı halkın devrimci sanatçı
bayrağını dahada yükseltmeliyiz. 

Sanat Meclisi, Berkin Elvan için hazırladıkları videonun
yayınlanmasından sonra, sanatçıları hedef alan, hakaret
dolu haber(!) yapan Takvim gazetesi hakkında açtığı davanın
ilk duruşması 10 Aralık tarihinde yapıldı.

Sanat Meclisi’nin bu konuda yaptığı açıklamayı yayın-
lıyoruz:

Sanat Meclisi'nin Takvim gazetesine açtığı hakaret
davası bugün Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde görüldü. Duruşmada söz alan davacılar Tayfun Tali-
poğlu, Efkan Şeşen ve Hüseyin Turan neden şikayetçi ol-
duklarını anlattılar. Saat 10:00'da başlayan duruşmada ilk
olarak Efkan Şeşen konuştu. 

Şeşen şunları söyledi: "Biz birçok sanatçıyı içinde barındıran
Sanat Meclisi isimli örgütlenmenin içinde yer alıyoruz.
Sanatçılar olarak, görevimizdir, bir duyarlılık gösteriyoruz.
Berkin Elvan'ın katillerinin bulunması için çok şey yapıldı.
‘Katil bulunsun’ dedik. Altı yedi tane cümle kullandık bu
videoda; Ben Berkin Elvan...Rahat uyuyor musunuz...Katilim
nerede...bunun gibi. Yani sorular sorduk. Böyle istedik adaleti.
Ama hedef olduk, hakarete uğradık. 

Oysa Anayasa'nın 25. ve devamı maddeleri uyarınca
bizlerin fikrimizi özgürce ifade etme hakkımız mevcuttur.
Dahası hakkımızda bu video ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sonrasında Berkin'in katili bizmişiz, insanları ayaklanmaya
çağırıyormuşuz gibi haberler yapıldı. Oysa bizim çağrımız
bellidir; Adalet istiyoruz! Bu davada adı geçen gazete ve
kişiler dilekçemizde mevcuttur. Gazeteler tarafından hedef
gösterildik. Daha kısa süre önce insanların işlerine giderken
öldürüldükleri bir ülkede bu durum kabul edilemez. Bu nedenle
sanıkların cezalandırılmarını talep ediyorum.” Efkan Şeşen'in
beyanının ardından Takvim Gazetesi, Şeşen hakkında "yan-
daş" demesine itiraz ederek şikayetçi oldu. Hakaret içerikli
söylemler olduğunu belirterek, bunun tutanaklara geçmesini
talep etti. 

Sanat Meclisi'nin Berkin Elvan için hazırladığı videoda

yer aldığı için yandaş medya tarafından hedef gösterilen bir
diğer sanatçı da Tayfun Talipoğlu idi. Talipoğlu, davacı san-
dalyesinden kalkarak şunları söyledi: "Öncelikle ben mesleki
açıdan bir şeyler söyleyeceğim. Gazeteciyim. Ben Abdi İpekçi
ekolünden geliyorum. Bize ögretilenlerin içinde haber yaparken
‘kimseyi hedef göstermeyin’ ilkesi vardı. Şahıslar hakkında
yazı yazarken ‘elinizde delil varsa yazın’ denirdi. Ama son za-
manlarda Türkiye'de taraf olmayan bertaraf olur üzerinden
bakılıyor. Bazıları gazeteciliği birilerinden taraf olmak şeklinde
yanlış anladılar. Gazetecilik değil, hedef gösterme… Gazetecinin
görevi hükümdarın günlüğünü tutmak değildir. Elbette bu
suçtan kimseyi asmazlar ama bu gazetecilerin cezalandırıl-
malarını istiyorum. “

Suç duyurusu kabul edilen diğer sanatçı ise Hüseyin Turan
idi. Ve Turan şunları ifade etti: "Ben yaptığımız işin, hazırlanan
bu videonun arkasındayım. Bize saldıranların, bu şekilde
haber yapanların da yarın öbür gün çocuklarının başlarına,
sokak ortasında böyle bir şey gelseydi yine yapardık. Biz
bütün olarak çocukların sokak ortasında öldürülmemesini is-
tiyoruz. Bu tamamen sanatçı duyarlılığıdır. Tabi "cezalandırılsın”
lafı falan iyi değil. Ama onların bunu vicdanlarında hissetmelerini
istiyoruz. Hala saldırmaya devam ediyorlar çünkü.”

Duruşmanın bu aşamasında salonda bulunan Grup
Yorum elemanı Selma Altın ve şair İbrahim Karaca bu vi-
deoda yeraldıklarını belirterek müşteki olmak istediklerini
belirttiler. 

(...)
Davacı avukatlarından Timtik, sanık avukatının talebine

aynen katıldıklarını ve tutanaklara "yandaş" şeklinde ge-
çilmesini uygun bulduklarını ifade etti ve Takvim gazetesi
avukatına teşekkür ettiler. 

Mahkeme delillerin bilirkişi tarafından incelenmesine
ve bir sonraki duruşmanın 5 Nisan tarihine ertelenmesine
karar verdi.

SANAT MECLİSİ

“Gazetecinin Görevi Hükümdarın Günlüğünü Tutmak Değildir”
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Sanat Meclisi, tüm sanat disiplin-
lerinden sanatçıları bir araya getirerek
gerçekleştirdiği 1. Sanat Sempozyu-
mu’nun sonuçlarını açıkladı. Beyoğlu
Kültür Merkezi’nde bir araya gelen
Sanat Meclisi bu sempozyumdan do-
ğan ortak deklarasyonunu paylaştı.

Sanat Alanı Ağır Bedeller
Ödemek Zorunda Kalı-
yor!

En ufak bir muhalif sesin bile sus-
turulmaya çalışıldığı bir düzende sa-
natçıların kendi sorunları etrafında top-
lanmaya, örgütlenmeye ve çözümler
üretmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çe-
kerek bir çağrı yapan Sanat Meclisi
gerçekleştirdiği sempozyum ile son
yıllarda yaşanan saldırıların ve sorun-
ların, sanatın varlığını ölümcül bir bi-
çimde tehdit eder hale geldiğini kaydetti
ve sempozyumda yaptığı tartışmalar
ışığında bir eylem planı hazırlayacak-
larını belirtti. Sanat Meclisi’nden Meh-
met Esatoğlu, basına yönelik konuş-
masında ülkede insanların ekonomiden
politikaya, adaletsizliklere, kanlı sal-
dırılara dek ağır yaptırımlar altında bu-
lunduğunu belirterek sanat alanının da
bu saldırılardan nasibini aldığını ve her
geçen gün bedeller ödediğini ifade etti. 

Esatoğlu konuşmasında şu ifadelere
de yer verdi: “Biz, zaman zaman ülkenin
acılı, zorlu günlerinde sadece bildiri
yayınlayan bir örgütlenme değiliz. Ak-
sine, kurulduğu günden bu yana gerek
duruşu, gerekse etkinliğiyle sanat ala-
nının yaşadığı sorunlara, tıkanıklıklara
ve yaşadığı baskılara çareler, çözümler
arayan, sanatı omuz omuza çevresindeki
insanlara taşıyan bir oluşumuz. Ger-
çekleştirdiğimiz sempozyumun ardından
yaptığımız konuşma ve tartışmaların
ışığında bir sonuç bildirgesi hazırladık.
Bugün bu bildirgeyi sizlerle ve kamuoyu
ile paylaşmak ve açıkladığımız görüşler
ve ilkeler doğrultusunda da önümüzdeki
günlerde eyleme geçmek istiyoruz.”
Esatoğlu’nun konuşmasının ardından
sanatçı Efkan Şeşen sempozyumun 19
maddelik sonuç deklarasyonunu okudu.
Ve “Bütün Sanatçılar Birleşin” denilerek

tüm sanatçılara örgütlenme çağrısı ya-
pıldı.

Sanat Meclisi Takvim
Gazetesini Dava Etti!

Deklarasyonun okunmasının ardın-
dan yapılan açıklamada ayrıca Takvim
Gazetesi’ne açılan davaya bir çağrı ya-
pıldı. Geçtiğimiz yıl Sanat Meclisi ta-
rafından Berkin Elvan’ın katillerinin
bulunması ve bu soruna dikkat çekmek
talebi ile hazırlanan klibin ardından
bazı gazetelerin kendilerine azgınca
saldırdığını ve ağır hakaretler içeren
haberlerle klipte yer alan sanatçıları
itibarsızlaştırmaya çalıştığını hatırlatan
Sanat Meclisi, karşılıklı davaların açıl-
dığını ifade etti. Klipte yer alan tüm
sanatçılardan soruşturma kapsamında
ifadeler alındığı söylendi. Ardından sa-
natçıların suç duyurusunda bulunduğunu
ve mahkeme tarafından kabul edilen
suç duyurusunun sonucu olarak; Takvim
gazetesinin yargılanacağı davanın açıl-
dığı söylendi. 10 Aralık’ta Çağlayan
Adliyesi’nde görülecek olan ve sanatçı
Efkan Şeşen, Tayfun Talipoğlu ve Hü-
seyin Turan’ın davacı olduğu davanın
ilk duruşmasına tüm sanatçılar davet
edildi.

Sanat Meclisi
1. Sanat Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi:

Sanat Meclisi bileşenleri, 6-7 Kasım
2015 günlerinde 1. Sanat Sempozyumu
için İstanbul Akatlar M. Kemal Kültür
Merkezi’nde bir araya geldi. Sanat ala-
nımız her geçen gün yükselen baskı ve
tehditlerle büyük bir tehlike altındadır.
Ülkede kazanılan her seçim sonrası
tüm kesimlere saldırılarını yükselten
AKP iktidarının, 1 Kasım sonrası he-
deflerinden birinin de sanat alanı olduğu
açıkça görülmektedir. 

Sanat alanının varlığını koruması,
eldeki haklarını yitirmemesi, yıllardır
dillendirdiği sorunlarına çözüm bu-
labilmesi adına Sanat Meclisi, 2015’in
ilk günlerinde hazırlık çalışmalarına
başladığı Sanat Sempozyumu’nu 6-
7 Kasım 2015 günlerinde toplam 16

saat çalışarak gerçekleştirmiştir. Şiir,
müzik, tiyatro, plastik sanatlar, sinema
alanlarında çalışmalar yapan 80 sa-
natçının katılımıyla gerçekleşen bu
sempozyumun sonuç bildirgesi aşa-
ğıdaki gibidir.

Ülkemizde sanatçı ve meslek ör-
gütlerinin büyük kısmı; yönetimleri
çıkmaz içinde bocalayan, içsel ve dışsal
(devlet politikaları) nedenlerle işlevi
kağıt üstünde kalan, varlık sebebine
yabancılaşan ve tabanlarından hızla
uzaklaşan birer tabela örgütü haline
gelmişlerdir. Sanat kesiminde yer alan
sanat insanları, alanlarındaki örgütlen-
melere karşı güvenlerini yitirmiş du-
rumdadırlar. Sanat alanında tüm disip-
linlerden sanatçıları ve alanın bizzatihi
kendisini korumak ve kollamak için
bir güç birliğine acilen gereksinimi
vardır. Bu nedenle sadece sanat disip-
lininin kendi içinde değil, disiplinler
arası dayanışma ve güç birliğini de ör-
gütleme zorunluluğumuz vardır. Sanat
alanında iş güvenliği, iş güvencesi ve
iş sağlığı tehdit altındadır. Sanat insanları
tarafından onlarca yıldan beri mücadele
ederek kazanılan haklar, taşeronlaştırma
ve yasa düzenlemeleriyle ellerinden
alınmış, hedefte son kırıntılar vardır.
İşsizlik korkusu tüm alandaki çalışan-
ların tepesinde “Demokles’in Kılıcı”
gibi sallanıp durmaktadır. Bu nedenle
her kesimdeki sanat çalışanları en ilkel
çalışma koşullarına boyun eğmektedirler. 

Sanat insanları bir yanda görüşlerini
açıkladıklarından ötürü, demokratik
tepkilerini gösterdiklerinden ötürü, de-
mokratik muhalefetin içinde yer aldık-
larından ötürü işlerinden atılıp, ekmek-
lerinden olup, kara listelere alınırken
öte yandan yeni işe başlama durumunda

Takvim Gazetesi’ne Dava Açan Sanat Meclisi’nden Deklarasyon: 

Sanat Alanı Ağır Bedeller Ödemek Zorunda Kalıyor!
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olanlara ise hiçbir alanda konuşmama,
hak aramama ve görüşlerini açıklamama
şartı, çalışma koşulu olarak dayatılmak-
tadır. Sanat alanı örgütlenmeleri ve çev-
relerinde, perspektif sorunu nedeniyle
büyük bir kafa karışıklığı yaşanmaktadır. 

Örgütlenme ihtiyacı yalnızca “eko-
nomik iyileşme” dürtüsüne indirgenip
“demokratikleşme talebi” göz ardı edil-
miştir. Hem ekonomik, hem demokratik
alanda bir mücadeleye ve bunu örgütle-
yecek örgütlenmelere ihtiyacımız vardır.
Sanat alanında bir kural haline getirilen
sansür ve oto sansürün etkisini kırmak,
sanatçıların bireysel karşı çıkışlarıyla
mümkün olmamaktadır. Bunun için de
örgütlü olmak bir ‘tercih’ değil, zorun-
luluktur. Sanat örgütlenmelerinin, aynı
zamanda bir kültür sanat politikasına
sahip olması gerekir. Bu politika, top-
lumsal kültür ve kültürel yabancılaşma
konusunda derli toplu bir donanımla
hareket etmelidir. 

Halkın estetik beğenisini gelişti-
rirken, yaşadığı hayatı o estetik beğe-
niyle bilince dönüştürecek bir sanat

üretimini örgütleme hedefimiz olma-
lıdır. Sanat ve sanatçı, piyasanın insa-
fına terk edilmiş durumdadır. Bu da
sanat üretimine ciddi zarar vermektedir.
Sanatçı kendi istediğini değil, piyasanın
istediğini üretmek zorunda kalmaktadır. 

Bağımsız ekonomik ve demokratik
kanalların açılması, hedefine bunu koyan
bir sanat alanı örgütlenmesiyle müm-
kündür. Sanat alanında piyasa koşulları
egemen kılınarak üretilen her türden sa-
natsal yapıt kitleleri düşünsel olarak ge-
riletmekte, sanatsal beğenisini törpüle-
mekte ve onu yozlaştırmaktadır. İşsiz
ve yoksun kalma korkusu hakimdir. 

Bu nedenle sanat insanları, örgütlü
hareket etmeye yanaşmamakta; bir mes-
lek örgütü olsa bile kendini yalnız his-
setmekte, bireysel tepkilerini çoğu zaman
devlet baskısına muhatap kalmayacak
ölçüde, bir “sitem” düzeyinde tutmakta
ve oto-sansürü hep aklında tutmaktadır.
Çıkarları aynı olanların aynı yerde, ayrı
olanların ise ayrı yerde durması en doğal
olandır. Resmi kaygıları kendine kaygı
olarak almayan birlikteliklere ihtiyaç

vardır. Çünkü sanatın kaygısı, hayatı ve
toplumsal gerçekliği estetize etmektir. 

Sanatçı, politik atmosferin inşa
ettiği korku ortamına karşı bir duruş
sergilemelidir. Bu, bir aydın olarak
onun başlıca görevidir. Geniş kitleleri
cehalet içinde bırakan, kafalarını her
türden gerici düşüncelerle dolduran,
din ve milliyet ayrımı yaparak toplumu
birbirine düşman eden ve çatışma or-
tamına iten politikalara karşı durmak,
daha güzel bir dünyadan yana taraf
olmak bir aydın sorumluluğudur. Sa-
natını halkın yanında durup halkın
içinde üretebilme becerisini göstermek
ise, ‘insan ruhunun mimarı’ olmaktır. 

Sanatın ve sanatçının özgür düşünme,
üretme ve paylaşmasının önündeki tüm
engeller kaldırılmalıdır. Sanat Meclisi
yukarıdaki anılan koşulları değiştirmek
üzere 1. Sanat Sempozyumu sonrasında
yaptığı saptamalar doğrultusunda hareket
edecektir. Yani sempozyumdan öğren-
diklerimizle çok daha güçlü diyoruz ki;
Bütün Sanatçılar, Birleşin!

SANAT MECLİSİ

Antep’te Grup Yorum
Gönüllüleri, 18 Aralık'ta Grup
Yorum'un konseri için baş-
ladıkları çalışmalara son hız
devam ediyorlar. Ellerinde afiş-
leriyle, dillerinde Grup Yorum
türküleriyle; Antep sokaklarını
adımlayarak, tüm yoksul
mahallerde halkın türkülerini
birlikte söylemeye tüm halkı
davet ediyorlar.

6 Aralık'ta Karataş Akkent
Lisesi civarında ve Çarşı böl-

gesinde toplamda 100 afiş asıldı. Aynı gün içerisinde Cengiz
Topel ve Vatan Mahallesi'nde 107 afiş asılırken Karşıyaka,

Gazikent, Karşıyaka Tüneli’nde 200 afiş; Zirve Üniversitesi
etrafına da 20 afiş asıldı. Konserle ilgili bilgi almak isteyen
halkla sohbet edildi. Bir sonraki gün ise Düztepe, Esentepe
Mahallerinde devam eden afiş çalışmasında 170 afiş mahal-
lenin çeşitli bölgelerine asıldı. Yapılan çalışma esnasında katil
polisler gelerek afiş çalışmasını engellemeye çalıştı ama
başarılı olamadı. “Kimlik tespiti yapmamız gerekiyor” baha-
nesiyle Grup Yorum Gönüllüleri’ni durduran katiller gözaltı-
na almaya çalıştılar ama, çevredeki halkın sahiplenmesi ve
kahvelerden halkın çıkıp gelmesi üzerine gözaltı yapamadı-
lar. Çalışmanın devamında Kıbrıs Mahallesi’ne 50, Antep
Üniversitesi etrafına 100 afiş asıldı. 8 Aralık gününde
Güzelvadi, Dumlupınar, Düztepe, Yeşilsu ve Kırkayak bölge-
lerinde devam eden afiş çalışmasında 250 afiş asıldı. Yapılan
çalışmalar boyunca halk Grup Yorum Gönüllüleri’ni evlerine
davet etti ve çay ikram ettiler. Bir sonraki gün ise Düztepe
Mahallesi’nde devam eden afiş çalışmasında 110 afiş asıldı.

11 Aralık'ta ise Antep Üniversitesi ve Tıp Fakültesi böl-
gesinde 150 afiş asılırken aynı gün içinde Mavikent’e 50 afiş,
Karataş Mahallesi’ne 50 afiş, Yukarıbayır ve Kurban Baba
Mahalleleri’nde 105 afiş, Bey Mahallesi ve Cafeler
Sokağı’na 100 afiş asıldı. Bir sonraki gün Saçaklı
Mahallesi’nde 80 afiş Tugay ve Kalyon bölgelerinde 150 afiş
asıldı. Aynı gün içerinde Grup Yorum gönüllüleri Düztepe
Mahallesi’nde stant açtılar. 2 saat boyunca açık kalan masada
halk Grup Yorum türküleriyle konsere davet edildi.

Hep Bir Ağızdan Söylemek İçin Türkülerimizi, Hep Beraber Örgütlüyoruz Konserimizi 20 Aralık
2015
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AKP faşizmi DİSK önünde, 160 gün-
dür direnen Oya Baydak ile dayanışma
için yapılan Kültür Sanat Günleri prog-
ramına saldırdı. Polis şefinin “Grup Yorum
Çıkmayacak! Başka Kim Çıkarsa Çıksın!”
tehditleri, asıl hedefin Grup Yorum’un
olduğunu gösteriyordu. Grup Yorum sah-
neye çıkar çıkmaz 100’ü aşkın polis,
doğrudan sahneye saldırdı. Saldırı sonu-
cunda 3 Grup Yorum elamanı ve 2 DİH’li
işçi gözaltına alındı. Grup Yorum’un sal-
dırıyla ilgili 13 Aralık'ta yaptığı açıklamayı
yayınlıyoruz:

“Siz Saldırdıkça Bizler
Daha Fazla Büyüyeceğiz! 
Türkülerimiz Mazlumun
Yanında Yer Alacak!
Halkın Sanatçılarına
Kalkan Elleri Kıracağız! 

DİSK binasında direnişe devam eden
Oya Baydak'la dayanışma programına
katılan grubumuzun üyeleri İnan Altın,
Özgür Gültekin ve Helin Bölek gözaltına
alındılar. 30 yıldır bağımsız, özgür bir
ülke için türküler söylüyoruz. 

Türkiye'nin en büyük konserlerini ver-
dik en büyük meydanlarında. Türkiye'nin

gördüğü, biletli en kalabalık
stadyum konserini biz yaptık. 

Yüzbinlere, milyonlara ses-
lendik, milyonlarla halay çektik.
Bizim milyonlarımız yürüyerek
geldi o alanlara, birlikte ör-
gütledik o dev konserleri. 21
albüm sığdırdık 30 yıla.  Müzik
alanındaki üretimlerimize Ana-
dolu’da kurduğumuz korolarla
devam ettik. 

Müzik yetmez dedik sinema ile sa-
natın diğer dallarında da varız diyerek
filmler çekmeye başladık. 30 yıldır dev-
rimci sanat için atıyor yüreklerimiz,
özgür ve bağımsız bir ülke için çalıyor
enstrümanlarımız. İşte bunlardan kor-
kuyorlar. Devrimci sanatımızın büyük-
lüğünden, gücünden korkuyorlar. 

Polis bugün DİSK binası önünde
"Grup Yorum burada şarkı söyleyemez”
diye buyuruyor.  Hadi ordan çocuk katil-
leri. Haddinizi bilin! Kim verdi size bu
talimatı, siz onu söyleyin, hangi kendini
bilmez savcı, hakim o pis ellerinizi halkın
sanatçılarına değdirmenize izin verdi.
Söyleyeceksiniz. Bugünlerin hesabını ve-
receksiniz tek tek. Korkun, daha çok kor-
kacaksınız. Çok konserler vereceğiz daha,
yüreğiniz daha çok hoplayacak.

Tayyip Erdoğan, AKP'liler... O dev
koruma ordularının arkasından, sırça
köşklerden, saraylardan gözaltı-katliam
talimatları vermek, televizyonlardan esip
gürlemek kolay değil mi? Yavuz Bin-
göl’ünüz olmayacağız, biz halkın sanat-
çıları, askerleri olmaya devam edeceğiz.
Bugünlerin yarınları da var. Ne demişler
'keser döner sap döner bir gün gelir
hesap döner'. Bunu size unutturmayaca-
ğız." 

Grup Yoruma’ yapılan saldırı; Kamu
Emekçileri Cephesi, Halkın Mühendis
Mimarları, DİH,  Eskişehir Halk Cephesi
tarafından yapılan açıklamalarla protesto
edildi.

AKP Faşizmi, DİSK Önünde Yapılan Oya Baydak’la Dayanışma Programına Saldırdı,
Asıl Hedefin Grup Yorum Olduğu Katil Polisin Tehditlerinde Açıkça Ortaya Çıktı!

“Grup Yorum  Çıkmayacak! 
Başka Kim Çıkarsa Çıksın! ”

Grup Yorum Halktır, Yeni Korolarla
Umudun Türkülerini Büyüteceğiz!

Grup Yorum Korosu, 12 Aralık saat 15.00’da, Tepebaşı Be-
lediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde çalışma-
larına başladı. İlk hafta 20 kişinin katıldığı çalışma eğlenceli
geçti. Kaydını yaptırıp ikinci hafta katılacaklarla birlikte toplam
30 kişi koro için başvuru yaptı.

Koro çalışmasından önce, 9 Aralık'ta akşama kadar koro
duyurusu için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 4 adet pankart
asıldı. İlk iki pankart Gültepe Mahallesi Cemevi’ne asıldı, bir
diğeri şehir merkezinde İl Halk Kütüphanesi’nin önüne, diğeri
de İl Sağlık Müdürlüğü önüne asıldı. Gültepe Mahallesi Halk
Caddesi üzerine yaklaşık 50 adet afiş, 50 adet pul yapıldı. 

Şehir merkezinde kafelere 20 adet afiş yapıldı. Ayrıca
Eskişehir’in yerel gazetesi Sakarya Gazetesi’nde koronun
haberi çıktı. 

Bir sonraki gün ise, Gültepe Mahallesi Salih Zeki Anadolu
Lisesi’nin karşısına 10 adet Grup Yorum Halk Korosu afişi
asıldı. Gökmeydan Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerine 10
adet afiş yapıldı. Anadolu Üniversitesi 2 Eylül kampüsünde
hazırlık sınıflarına 5 adet afiş yapıldı. Saat 15.30 -16.30 arası
Adalar Migros önünde duyuru masası açılarak bir saat boyunca
100 adet koro bildirisi halka ulaştırıldı. Akşam ise Üniversite
Caddesi üzerinde 30 adet afiş yapıldı. Ayrıca onlarca pul asıldı.
11 Aralık günü ise Anadolu Üniversitesi Merkez Kampüs’te
kantinlere afiş çalışması yapıldı. 

Ayrıca pul çalışması yapıldı. Şehir merkezinde bulunan
meslek liselerinin olduğu bölgeye 100 adet pul asıldı. Eski
Bağlar ve  Bağlar Mahalleleri’ne 100 adet pul asıldı. Büyükdere
Göztepe ve Yıldıztepe Mahalleleri’ne, Adalar’a, Osmangazi
Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu girişlerine afiş çalışması yapıl-
dı.
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Konu: Adalet
Bilin: “Halkın ekmeğidir adalet”… 

Bertold Brecht
Adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz… 
Yüzbinlerce liralık arabalar kır-

mızı ışıklarda duruyor ve siyah
camlarına, çıplak ayaklı çocukla-
rımız mendil tutuyor içeriyi gör-
meden, cam bile adaletsiz… 

Dünyada gelir dağılımındaki
adaletsizlikte 2. olduk… 

2002 yılında 5 tane olan dolar
milyarderi bugün 33 tane… 

Dünya’nın en pahalı benzini
Türkiye’de ve Avrupa’nın en ucuz
emek maliyeti Türkiye’de… 

Daha düne kadar; “bu dağları
ben yarattım hey…” naralarıyla
gezen savcılar, bugün siyah şap-
kaların altında gizlenip yurt dışına
kaçıyorlar… 

Adalet tanrıçası Themis’in te-
razisiyle oynayanlar, bugün “öz
Themis’in” kılıcının ucundalar… 

Çocukları katledilen analara
katillerinden daha fazla ceza veri-
yor mahkeme heyetleri… 

İş cinayetlerinde Avrupa’yı 15’e
katlamışız… 

Maden cinayetlerinde dünya bi-
rinciliğini kimseye kaptırmıyoruz… 

Ve işte bütün bunlara karşı çı-
kanları önce meydanlarda katlettiler,
sonra sokaklarda ve sonunda evle-
rinde… Adalet istiyoruz; bol, pişkin,
verimli…

TAYAD (Özgür Tutsak ve Hü-
kümlü Aileleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği): 

“…önce evlatlarımızı sonra
düşüncelerini sahiplendik…”

1986 yılında resmi
olarak kurulmuş olan TAYAD, 30 yıldır kesintisiz olarak sür-
dürdüğü mücadelesini bugün Özgür TAYAD adı altında sür-
dürmektedir. 

12 Eylül sonrası, cunta döne-
minde hapishanelerdeki işkencele-
re ve idamlara karşı, evlatlarını sa-
hiplenmekle tarih sahnesine çıktı
TAYAD’lı Aileler. O günden beridir
de faşizme karşı demokrasi müca-
delesinin en önemli mevzilerinden
birisidir TAYAD. 

84 yılının 19 Mayıs törenlerinde
Taksim Anıtı’na siyah çelenk bırakmış,
Başbakanlık ofisinde işgal eylemi
yapmış, kafes eylemleri, beton tabut
eylemleri ve son olarak da F Tipi Ha-
pishanelere karşı ölüm orucu eylemi
yapmış olan TAYAD’lılar tüm bilinen
statükoları paramparça etmiş, de-
mokrasi mücadelesinin çıtasını yük-
seltmişlerdir. 

Hapishanedeki tutsakları bir an bile
yalnız bırakmamış, tüm ihtiyaçlarının
peşinde koşmuşlardır.

Yarışma Koşulları:
Yarışma Konusu: ADALET
Karikatür sayısı: En fazla 4 ka-

rikatür.
Yarışma ulusal ölçekte bir ya-

rışmadır.
Yarışmaya; orijinal karikatürler,

dijital çıktılar veya kaliteli fotoko-
piler gönderilebilinir.

Yarışmaya internet üzerinden de
katılmak mümkündür. Gönderiler
A4 veya A3 olup 300 dpi çözünür-
lükte ve jpg-jpeg formatında gön-
derilmelidir.

Yarışmanın tüm karikatürleri ki-
taplaştırılacaktır.

Hatay-Antakya’da 6 Kasım’da, şafak operasyonlarıy-
la evleri basılıp gözaltına alınan ve ardından tutuklanan
Hatay Halk Cepheli; Servet Eldem, Halil Yakut, Mert Al-
dıcıoğlu, Caner Sönmez ve Kudret Arslan için 12 Ara-
lık’ta basın açıklaması düzenlendi. 

Açıklamada; ülkedeki faşizm-
den, devletin ve polisin saldırılarına,
hukuksuzluklarına rağmen, arkadaş-

ları serbest bırakılana kadar mücadelelerine devam edecek-
lerinden bahsedildi.

6 kişinin katıldığı açıklamanın ardından yarım saat
oturma eylemi yapıldı. 

Arkadaşlarımız Serbest Bırakılana Dek Mücadelemiz Sürecek!

Ödüller:
Birincilik ödülü: Özgür Tutsaklar tarafından

yapılan Dadaloğlu Heykelciği + kitap seti
İkincilik ödülü: Özgür Tutsaklar tarafından

yapılan Fatma Bacı Heykelciği + kitap seti.
Üçüncülük ödülü: Özgür Tutsaklar tara-

fından yapılan Demirci Efe Heykelciği + kitap
seti.

5 Adet başarı ödülü: Kitap seti
Ahmet Erkanlı özel ödülü
Özgür Tutsaklar özel ödülü
Yarışmaya katılan tüm karikatürcülere ya-

rışma kitabı hediye edilecektir.
Yarışma Jürisi:
– Muhittin Köroğlu (Karikatürcü)
– Hüseyin Çakmak  (Karikatürcü)
– Erdoğan Karayel  (Karikatürcü)
– Sefer Selvi  (Karikatürcü)
– Ümit İlter  (Şair) (Özgür Tutsaklar adına)
– Selçuk Kozağaçlı (Avukat) (ÇHD Genel
Başkanı)
– Fahrettin Keskin (TAYAD Yönetim Kurulu
Başkanı)
Yarışma Takvimi:
-Yarışmaya son katılım tarihi:
22 OCAK 2016
-Jüri Toplantısı: 
24 OCAK 2016
-Ödül Töreni: 7 ŞUBAT 2016 (TAYAD’ın 30.
YIL ETKİNLİĞİ)
Adresler: TAYAD: Güzeltepe Mah. Birsen Sk.
No: 19/2 EYÜP/İSTANBUL
-E-posta: tayadkarikaturyarismasi@gmail.com
-İletişim: TAYAD
-Tel: 0537 853 75 54

20 Aralık
2015
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TAYAD,  “Adalet” Konulu 
Ulusal Karikatür Yarışmasına Çağırıyor! 

TAYAD’lı Aileler



Dünya halkları emperyalist tekeller
tarafından dizginsizce sömürülüyor.
Bir avuç asalağın karı için ülkeler
işgal ediliyor, sömürü politikaları
meclislerden geçip yasalaşıyor.

Bu sömürü ve zulüm düzenine
karşı mücadele ediyoruz. Emperya-
lizm ve faşizme karşı verdiğimiz sa-
vaş bir yanıyla bağımsızlık , sosya-
lizm için, bir yanıyla da halkların
değerlerini, yarınlarını korumak, kur-
mak içindir.

Savaşlarla, iş cinayetleriyle, ya-
rattıkları hastalıklar ve açlık ile hergün
onbinlerce insanın ölümüne neden
olan bu düzen, halklar isyan etmesin
diye baskının, demagojinin yetmediği
yerde halkları, halkların değerlerini
yozlaştırmayı bir politika olarak önü-
ne koyup hayata geçirir. Bu yüzden
de uyuşturucu kullanımını teşvik
eder. Böylece, bir yandan halkları
yozlaştırır bir yandan da direnme
dinamiklerini ortadan kaldırır. 

Uyuşturucu kullanımı sonucu her-
gün binlerce insan ölüyor. “BM Uyuş-
turucu ve Suç Ofisi Direktörü Yury
Fedetov, dünya genelinde hergün
600 kişinin uyuşturucu kullanımı ne-
deniyle hayatını kaybettiniği bildirdi.”
(Yurt Gazetesi/28 Haziran 2015) 

Bu 600 kişiye uyuşturucu temin
etmek için işlenen cinayetlere uyuş-
turucu çetelerinin işlediği cinayetler
de eklenince sayı binleri buluyor.

Uyuşturucu politikası bilinçli bir
politikadır. Bu durumun baş sorumlusu
emperyalizm ve işbirlikçileridir.

ABD’de Detroit şehri yerel meclis
üyeleri, uyuşturucu ile ilgili sorulan
sorulara şu cevapları veriyorlar;

“Bu kapitalist bir endüstri ve
psikolojik eylem aracıdır...

Uyuşturucu, önce bir para kay-
nağıdır. Ama o zenci toplumu içine
yurttaşlık hakları hareketine karşı
mücadele amacıyla sokuldu. Bu, ge-
çen yüzyılda, yerlilerdeki alkol gibi,

yeni bir kölelik biçimidir.”

“Ama unutmamak gerekir ki,
uyuşturucu halkı sakin tutmaya ola-
nak verir. “ (Yürüyüş Dergisi/ Sayı:
439, Syf: 21)

Emperyalizm ve işbirlikçileri uyuş-
turucu kullanımını filmler, şarkılar,
yüksek meblağlı reklamlar ile teşvik
ederek halkların değerlerini yozlaştı-
rırken bir yandan da halka karşı savaşta
kullandığı kontrgerillanın, çetelerin fi-
nansmanını sağlamaktadır.

Nikaragua başta olmak üzere bü-
tün Latin Amerika ülkelerinde em-
peryalizmin beslemesi kontrgerilla

örgütleri, uyuşturucu parası ile finanse
edilmiş, CIA uçaklarla uyuşturucu
taşımıştır. 

Ülkemizde de Mehmet Ağar, Korkut
Eken ve emirlerindeki katil sürülerinin
her türlü uyuşturucu, fuhuş gibi gayri-
meşru işlerine devlet ya göz yummuş
ya da desteklemiş, yol açmışlardır.
Onlar da bunun karşılığında “Bin Ope-
rasyon” yaparak halka ve devrimcilere
karşı savaşmışlardır.

Tüm bunların sonucu hergün ölen
binlerce insandır.

Bu ölümlere dur demek Hasan
Ferit olmaktır! Emperyalizm ve iş-
birlikçilerinin halklara yönelik yoz-
laştırma ve değerlerini çürütme po-
litikasına karşı çaresiz değiliz.

Çare, Hasan Ferit olmaktır!

Alternatif, Hasan Ferit’in mü-
cadelesini omuzlamaktır. 

Hasan Ferit Gedik halkın evlatları
zehirlenmesin, değerleri yozlaşmasın
diye uyuşturucu çetelerine karşı
mücadele etti. Uyuşturucu çeteleri
tarafından katledilerek şehit düştü.
Hasan Ferit’i katleden çeteler fa-
şizmin yargısı tarafından bir bir ser-
best bırakılıyor. Devlet tarafından
yeniden gençleri zehirlesinler diye
sokaklara salınıyorlar. Devletin yar-
gısında, polisinde ve siyasi tüm ka-
demelerinde korunup kollanan çe-
teler, halka karşı yürütülen savaşın
bir parçasıdır. 

Bu çetelere karşı Hasan Ferit
için adalet istemek halkın değer-
lerini, yarınını, geleceğini koru-
maktır. Her yol ve yöntemle adalet
mücadelemizi büyütelim!

Hasan Ferit’in bıraktığı yerden
mücadelesini omuzlayalım!

Zehirlenen gençlerimizi uyuş-
turucunun ve uyuşturucu çetele-
rinin ellerinden alalım!

Adalet mücadelesini yükselte-
lim!

HASAN FERİTLER’İN

MÜCADELESİ 
GELECEĞİMİZDİR!

21 Aralık’ta Hasan Ferit Ge-
dik’in katillerinin yargılandığı
mahkeme var… 

Halk Meclisleri günlerdir kapı
kapı halkımızı ziyaret ederek Ha-
san Ferit Gedik’e adalet için mah-
kemeye halkımızın katılımını sağ-
lamaya çalışıyor. 

Bugün Hasan Ferit için ADA-
LET istemek MAHKEMEYE BİR
KİŞİ DAHA GÖTÜRMEKTİR!

Halkımız! Biliyoruz ki, bu fa-
şist düzenin mahkemelerinde
ADALET YOKTUR! 

Ancak adalet yok diye susup
oturmayacağız. Katillerin yakala-
rına yapışıp adaleti kendi elleri-
mizle sağlayacağız. Faşizmin mah-
kemelerinin katillerini korumala-
rına rağmen biz sahip çıktığımızda
katillerin kolay kolay aklanama-
yacağı da bir gerçektir… Biz sa-
hiplenmemizle katilleri mahkum
edelim… Katiller halkın adaleti
ile hak ettiği cezayı bulacaktır. 

Halkın Adaletinin sağlanması
için mahkemeye bir kişi daha faz-
ladan götürelim. 

Yürüyüş

20 Aralık
2015
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Gazi Halk Meclisi çalışmaları 22
Kasım büyük halk toplantısı sonrası
daha kurumsal, daha istikrarlı ve
daha yaygın bir şekilde sürdürülüyor.
22 Kasım sonrası kurulan ve çalış-
malarını hızlandıran Meclis Komis-
yonlarını tanıtmak, amacını, işleyişini
anlatabilmek ve de genel olarak Halk
Meclisi çalışmalarını anlatmak üzere
Gazi Mahallesi Sondurak bölgesinde
12 Aralık’ta yapılacak olan halk top-
lantısı çalışmaları sürüyor. Çalışma
kapsamında toplantının duyurusunu
yapabilmek için 11 Aralık’ta esnaflar
tek tek gezildi. Sorunlarını Halk
Meclisi aracılığıyla çözebilecekleri
anlatılan esnaflar, sorunlarını dile
getirmek için Sondurak’ta Hakan
Kasa Aile Çay Bahçesi’nde yapılacak
olan halk toplantısına çağrıldı. Ayrıca
esnafların camlarına toplantı çağrı
bildirileri asıldı.

Gazi Halk Meclisi çalışmaları 22
Kasım Büyük Halk Toplantısı sonrası
büyüyerek sürüyor. Son durak bölge-
sinde Gazi Halk Meclisi’ni tanıtmak,
faaliyetlerini anlatmak ve bu bölgede
kurulabilecek Halk Meclisi’nin ön ha-
zırlığını yapmak üzere düzenlenen halk

toplantısı 12 Aralık’ta Son durak Hakan
Kasa Aile Çay Bahçesi’nde yapıldı.
Toplantı hazırlıkları bir hafta öncesinden
başladı. Komiteler kuruldu. Bölgeler
ayrıldı. Kapı kapı, esnaf esnaf gezilerek
toplantının duyurusu yapıldı. Toplamda
500 bildiri dağıtıldı. 150 esnafa, esnaf
çağrı kağıdı asıldı. Son gün sesli çağrıya
çıkıldı. Son durak bölgesi ve Cumartesi
Pazarı gezildi. Halk, Halk Meclisi top-
lantısına çağrıldı. Toplantıda Gazi Halk
Meclisi çalışmaları hakkında bilgi ve-
rildi. Çalışmaların daha da işlerlik ka-
zanabilmesi için, daha fazla soruna
daha hızlı müdahale edebilmek için
Halk Meclislerinin yaygınlık kazanması
gerektiği vurgulandı. Halk Meclisini
Halk Meclisi yapan halkın sahiplen-
mesidir, denildi. Bu konuşmalar ar-
dından toplantıya katılan bir kadın,
“ben bir kadın olarak bu çalışmalara
katılmaya gönüllüyüm” dedi. Genel
olarak halkın, Halk Meclisi çalışmalarını
anlamasına ve daha yakından tanıma-
sına imkan yaratan toplantı, halkın
ilgisi ile çok canlı geçti. Bunun üzerine
Son durak bölgesinde daha geniş bir
halk toplantısı örgütleme kararı alındı.
Bir dahaki toplantının bir düğün salo-

nunda olması kararı alındı. Toplantıya
75 kişi katıldı.

Haftanın İki Günü
Toplanıyoruz

Haftanın iki günü bir araya gelen
Armutlu Halk Meclisi üyeleri 9 Ara-
lık’ta toplantı düzenledi.  Armutlu
gündemi üzerine edilen sohbette so-
runu olanların durumu üzerine ko-
nuşulup tartışıldı. İki ayrı kişiden
dinlenilen iki sorun çözüldü.

Halkın Talep ve
Şikayetlerini Çözüme
Kavuşturmak İçin Varız

Okmeydanı Halk Meclisi Çözüm
Komisyonuna mahallede yaşayan üç
aile sorunlarının çözümü için çeşitli
zaman dilimlerinde başvurdu. Ko-
misyonun işlettiği çözüm süreci kısa
sürelerde başarıyla sonuçlandırıldı.
Sorunların çözümleri, 28-29 Kasım
ve 5-6 Aralık tarihlerinde taraflarla
tartışarak ve olabildiğince uzlaşma
sağlayarak üretildi. Halk Meclisleri
halkın sorunlarına çözümler ürete-
bilmek için kurulmuş örgütlenme-
lerdir.

14 Aralık’ta Gazi Özgürlükler Derneği’nde
Adalet Kampanyası ve önümüzdeki günlerde kam-
panya dahilinde gerçekleşecek eylemleri konuşmak
için toplantı yapıldı. Toplantıda 19 Aralık Katlia-
mı’nın yıldönümü ve Hasan Ferit Gedik mahkemesi,
adalet mücadelesinin, eylemlerin, anmaların ve
mahkemelerin siyasal önemi üzerine konuşuldu.
Herkesin yapabileceği bir şey vardır denilerek

AKP faşizminin saldırılarını arttırdığı bu süreçte
daha fazla sorumluluk almak gerektiğine vurgu
yapıldı. Konuşmaların ardından eylem programı
çıkartıldı, komiteler kurularak komite sorumluları
belirlendi. 15 Aralık’ta büyük bir ateş başı sohbet
düzenlenerek komiteleri genişletme kararı alındı.
Toplantıdan sonra topluca afiş çalışması yapılması
kararlaştırıldı. Yapılan çalışmaya 15 kişi katıldı.

Halk Meclisinin Çalışmalarını Yaygınlaştıracak Meclisi Güçlendireceğiz!

Komitelerle Çoğalacak Kolektivizmle Umudu Büyüteceğiz!

20 Aralık
2015
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Bağcılar:
Hasan Ferit Gedik mahkemesi

için çalışmalar sürüyor.Mahkemeye
katılımın kitlesel olması için çalışan
Cepheliler, afişlerle, kuşlarla, yazı-
lamalarla halkı 21 Aralık’ta Kartal
Adliyesinde çetelerden hesap sormaya
çağırdılar. Bu çalışmalar çerçevesinde,
11 Aralık’ta, 110 afiş yapıldı.12 Ara-
lık’ta, Yenimahalle’de 50 afiş yapıldı.
Çiftlik bölgesinde 200 kuşlama ya-
pıldı. 13 Aralık’ta, Yenimahalle’de
30 afiş asıldı. 14 Aralık’ta, Fatih yü-
rüyüş yolunda 100’e yakın bildiri
dağıtıldı. Göztepe bölgesinin esnaf-
larına 50 bildiri verildi. 15 Aralık’ta,
Yenimahalle’de 100 afiş asıldı.

Gülsuyu – Gülensu:  
Hasan Ferit’in Mahkeme Afişleri

14 Aralık’ta 60 adet Mustafa Bakkal,
Dörtyol’a yapıldı. 2 kişinin katıldığı
çalışma 45 dakika sürdü.

Okmeydanı: 
İTO lisesine 14 Aralık’ta giren 1

Liseli Dev-Genç’liler okul içinde 8
afişleme ve 5 sınıf konuşması yaptı.
Yine aynı gün 2 Liseli Dev-Genç’li
saat 14.30’da Halil Rıfat Paşa Lisesine
giderek Hasan Ferit Gedik mahkemesi
için okul içinde 35 öğrenciyle tek
tek konuştular.

15 Aralık’ta Hasan Ferit Gedik
mahkemesi için 100 afişleme ve 2
ozalit yapıldı. Aynı gün Halk Cep-
heliler 8 adet “Adalet İçin Ankara’ya
Yürüyoruz” adlı yürüyüşün ozalitini
yaptılar çalışmaya 4 kişi katıldı.

Sabah erken saatlerde 1 kişi Adalet
Mücadelesinin bir parçası olan ey-
lemlere ve mahkemelere çağrı afiş-
lerinden 2 saat afiş çalışması yaptı.
Hasan Ferit Gedik mahkemesine
çağrı afişleri ile 19 Aralık katliamını
teşhir eden afişlerden 100 adet Turizm
Otelcilik Lisesinin civarına ve Nalbur
Bölgesinin ara sokaklarına yapıldı.
Sondurak Bölgesinde bir araya gelen
iki Liseli aynı afişlerden 100 adet
yaptı.

Dostluk Konusuyla Devam Ediyoruz
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde her

hafta Cumartesi günleri düzenli olarak yapılan ateş başı sohbetine 12 Aralık
Cumartesi günü devam edildi. Bu haftaki ateş başı sohbetin konusu dostluk,
arkadaşlıktı. Dostluk arkadaşlık konusu halk kültürümüz ve değerlerimizle
birlikte konuşuldu. Tedavi görenlerin ailelerinin de katıldığı sohbette türküler
marşlar söylendi, halaylar çekildi. Patatesin közlenip yenildiği, çayların
içildiği sohbete 30 kişi katıldı.

Ailelerimizle Kahvaltıdaydık! Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde 15 Günde Bir, Pazar Günleri
Düzenlenen Aile Kahvaltısı 13 Aralık’ta Yapıldı!

Tedavi görenlerin aileleri ve Hasan Ferit Aile Komitesi tarafından dü-
zenlenen kahvaltı 1 saat sürdü.  Kahvaltı sonrasında ailelerle sohbet edildi.
Tedavi görenlerin ailelerinin yoğun olarak katıldığı kahvaltı sonrası kapıda
halaylar çekildi, türküler söylendi. Kahvaltıya 40 kişi katıldı.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle 
Mücadele Merkezi Başsağlığı

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde tedavi
gören arkadaşımız Tugay Bal’ın babası Kemal Bal uzun süredir mücadele
ettiği kanser hastalığı nedeniyle 8 Aralık Salı günü yaşamını yitirdi.
Arkadaşımız Tugay Bal’a ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Hasan Ferit Gedik Mahkemesine Çağrıları Sürüyor
Her Kişi Bir Komitedir! Adalet 

Mücadelemizi Birken İki Olarak Büyüteceğiz!

Bağcılar

Gazi Mah. 

Gülsuyu

İkitelli

Hasan Ferit Gedik

Yürüyüş
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“Sanat Direnişin Sesi Oluyor, Di-
reniş Sanatla Büyüyor“ adlı Kültür
Sanat Günleri, AKP’nin katil polisle-
rinin tüm baskı ve saldırısına rağmen,
12-13 Aralık tarihlerinde DİSK’in Şişli
de bulunan binası önünde gerçekleşti-
rildi.

12 Aralık Cumartesi günü saat
13.30’da Şişli Camii önünde toplanan
DİH’li işçiler,  davul-zurna eşliğinde,
“Oya Baydak İşe Geri Alınsın!, Direne
Direne Kazanacağız!, Zafer Direnen
Emekçinin Olacak!” sloganlarıyla, Şişli
sokaklarını dolaşarak, DİSK merkez
binasına kadar yürüdüler. 

Yürüyüş güzergahındaki esnaf dışarı
çıkarak slogan atan işçileri alkışladı.
Araçlar kornalarına basarak destek ve-
rirken, apartmanların pencerelerinden
alkışlayanlar oldu. geçilen sokaklarda
bildiri dağıtımı yapıldı.  Yürüyüş boyunca
takip eden AKP’nin katil polisleri, 1
TOMA  ve 2 otobüs dolusu polisle
DİSK’in önünde bekliyorlardı. 

Sahne için kurulan platformun ku-
rulmasını engellemeye çalıştılar. Davul-
zurna eşliğinde halaylar çekip sloganlar
atıldı. Türkan Albayrak yaptığı kısa ko-
nuşmayla programı başlattı ve sözü Oya
Baydak’a bıraktı.

Oya Baydak direnişini, başından
beri yaşadıklarını,  direnişi sürdür-
mekteki kararlılığını, kazanmadan asla
vazgeçmeyeceğini, dayanışma ve birlik
içinde olunursa bu direnişinde zafere
dönüşeceğini anlattı. Ve “bu direniş
patronlara karşı olsaydı şimdiye kadar
çoktan biterdi. Ama ben sendikacılara
karşı direndiğim için hala bugün dire-
nişimin 159. günü” dedi ve sözünü
“İşçiyim Haklıyım Kazanacağım” di-
yerek bitirdi.

Sonrasında DİH adına yapılan ko-
nuşmada ve Oya Baydak direnişi, linç
saldırıları, patron sendikacılığı ve sen-
dikacıları, işçilerin mücadelesinde bu-
günkü sendikaların patrondan yana saf
tuttukları anlatıldı.

Daha sonra sahne alan Ötekiler
Müzik Grubu seslendirdiği şarkılarla

soğuk havada kitlenin içini ısıttı. 
Sonrasında, Sanat Meclisi sanatçı-

larından bir kadın sanatçı tarafından,
devrimci gazeteci Ulrika Menihof’u
anlatan bir, tek kişilik bir oyun sahne-
lendi.

Oyunun bitiminde sahneyi DİH’in
işçi şairleri, Beltaş İşçisi Rıdvan Ça-
lışkan ve Necati Demirci şiirlerini tüm
direnenler için okudular. 

Saat 18.00’de, Çarli Çaplin’in de-
ğişilmez klasiği, vahşi kapitalizmi an-
latan “Modern Zamanlar“ filminin iz-
lenmesiyle birinci günün programı
sona erdi.  Gün boyu 100’e yakın
insan programı izledi.

***
2. günün programı için öğlen saatle-

rinde hazırlıklar yapılmaya başlandığında
AKP’nin katil polisi sokak başlarını tut-
muş, yine TOMA getirerek çevik yığmıştı.
Halkı korkutmaya çalışıyordu. Bunun
üzerine güvenlik ekibini oluşturan DİH’li-
ler hemen sokağın giriş ve çıkışını
denetim altına alıp gelenleri karşılamaya
başladılar. 

Düzce PTT işçileri ile birlikte Ka-
rikatür sergileri yerlerine yerleştirildi,
DİH’li ailelerin yaptığını yiyecek ürün-
lerinden oluşan satış standı oluşturuldu,
açılan Kazova standına en yeni ürünler,
kazaklar dizildi. Tutsaklar için kazak
satın alındı.

Sonrasında DİH adına yapılan ko-
nuşmada “bugün burada polis kuşatması
altında işten haksız yere atılan DİSK –
GENEL İŞ işçisi Oya Baydak’ın işini
geri istediği, bugün burayı kuşatan
AKP’nin katil, hırsız polisini biz Dilek

Doğan’ın katledilmesinden iyi tanıyoruz.
Bunlar aynı zamanda Hasan Ferit’in
katillerini koruyanlardır. Bunlar aynı
zamanda Şırnak’ta, Diyarbakır’da, Mar-
din’de, Van’da insanlarımızı katleden-
lerdir. Ve her yerde direnmeye devam
edeceğiz DİH’in 46 yıllık tarihi nice di-
renişlerle, zaferlerle dolu. Bir yenisi de
Oya Baydak direnişi olacak” denildi.Son-
rasında DİH in tarihini anlatan video ve
Oya Baydak’ın direnişini anlatan video
izlendi.

Ardından sahneye şair İbrahim Ka-
raca çıktı ve Nazım Hikmet’ten oku-
duğu “Hürriyet” şiiriyle kitleyi selam-
ladı ve söyleşiye geçildi. 

Sonrası sahneye Umut Yağmuru çıktı
ve direniş türküleri fabrikalarda, üni-
versitelerde, hapishanelerde, şehirlerde,
kırlarda tüm direnenler için seslendirdi.

Yüzü kar maskeli kim olduğu bilin-
meyen ve kendini Şişli Emniyet Müdürü
olarak tanıtan kontrgerilla tipli bir kişi
AKP’nin katil polisini temsil ediyordu.
Ve DİH temsilcisi ile görüşmek istediğini
iletti, yapılan görüşme sırasında, hemen
gecenin bitirilmesini, üstlerinden sürekli
baskı geldiğini söyledi. Grup Yorum
sahne almadan programı bitirmeyeceğini
söyleyen DİH’lilere “Kesinlikle Grup
Yorum falan çıkmayacak!” diyerek
türkülerden korkusunu gösterdi. 18.00 a
kadar müdahale etmeyeceklerini söyle-
diler. 

Grup Yorum tam yeni sahneye çık-
mıştı ki, AKP’nin kiralık katil polisi
müdahale etmeyeceklerini söylemesine
rağmen bir kez daha sözlerinde durma-
yarak saat 17.45’te Grup Yorum sahne-

AKP’nin Katil Polisi Oya Baydak’la Dayanışma İçin Yapılan  “Sanat Direnişin Sesi Oluyor,
Direniş Sanatla Büyüyor” Kültür Sanat Günlerine Saldırdı

Ne Oya Baydak’ın Direnişini, Ne Devrimci İşçi Hareketi’ni 
Ne De Grup Yorum’un Türkülerini Saldırarak Bitiremezsiniz!
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deyken 100 polis eşliğinde sahnede olan
Grup Yorum’a saldırdı. Kitlenin sahneyi
sahiplenmesi üzerine göz altına almaya
başladılar. Ve bu ilk saldırıda Grup Yorum
üyesi Helin Bölek, İnan Altn ve Özgür
Gültekin, Kazova kooperatifinden Evin
Ayaz ile DİH li Seval Aracı yerlerde sü-
rüklenerek  göz altına alındı. DİH’liler
göz altına alınan Grup Yorum üyelerini
katil polisin elinden almak için uzunca
süre mücadele etti.

Katil polis ve kar maskeli emniyet
müdürlerinin talimatıyla tekrar kitleye,
pankartlara, direniş çadırına saldırdılar.
Kitle çadırı sahiplenerek polisin elinden

aldı. AKP’nin katil polisine bu da yet-
memişti, GBT yapacaklarını söylediler,
DİH’liler DİSK’in kapılarını kapatarak,
arkasına barikat oluşturarak cevap ver-
diler.Ve barikat ardından marşlar, şiirler,
sloganlar eşliğinde direnişe devam edil-
di. Polisin bekleyişi sürerken Halkın
Hukuk Bürosu avukatları geldiler, iki
Grup Yorum üyesi daha geldi ve Halk
Cepheliler de desteğe geldiler. Ve
DİSK’in kapısı önünde kol kola girerek
polisin karşısında Oya Baydak’ı ve di-
renenleri sahiplendiler. Polisin göz altı
tehdidi ve dağılın çağrısı kar etmedi.
Ve kısa bir süre sonra katil polis defolup

gitti.

Barikat kaldırıldı ve kapıyı Oya Bay-

dak açtı. Desteğe gelen Grup Yorum

üyeleri ile hep birlikte “ Yaşasın Direniş

Yaşasın Zafer, Oya Baydak Yalnız De-

ğildir, Direne Direne Kazanacağız, Zafer

Direnen Emekçinin Olacak” sloganlarıyla

halaylar çekilerek zafer kutlaması ya-

pıldı.

Türküleri Susturamadılar, Grup Yo-

rumu susturamadılar. Çünkü bu halkın

türkülerini yapanlar yasalarını yapan-

lardan daha güçlüdür.

İzmir’in Doğançay Köyü’nde 13 Aralık’ta 19
Kasım’da hukuksuz bir şekilde tutuklanan Mustafa
Ali Tombul, Mahir Uğur Akbaş, Can Karakaya ve
İbrahim Gençgör’ün serbest bırakılması için yapılmak
istenen eyleme onlarca sivil polis, ağır silahlı özel
harekât polisi ve TOMA ile gelen katiller henüz
açıklama başlamadan kitlenin etrafını sararak Mehmet
Ter, Umut Yalım, Abdullah Özgün ve Aygün Aydın’ı
işkence yaparak gözaltına aldı.  İzmir Halk Cephesi yaptığı
açıklamada şunlara değindi: “Buradan bir kere daha katil, iş-
kenceci polise sesleniyoruz. İşkence yapmak şerefsizliktir!
İşkence yapmaktan vazgeçin. Er ya da geç halkın adaletine
yaptıkları işkencelerin hesabını verecekler” denildi.

Gözaltıların İşkencelerin Hesabını Soracağız
Bizleri Teslim Alamayacaksınız

Kırklareli Dev-Genç 13 Aralık’ta katil polisler tarafından
Dev-Genç’lilerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada: “Kırklareli’nde yolda yürüyen, öğrenebildiğimiz
kadarıyla 7 Dev-Genç’li,  AKP’nin korkak-katil polisleri
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Dev-Genç’lilerin
başına gelecek her şeyden Kırklareli Emniyeti sorumludur”
denildi.

Amed’de Katil Devlet 
Katliamlarına Devam Ediyor!

Amed’in Sur ilçesinde günlerdir sokağa çıkma yasağı ve
çatışmalar devam ediyor. 14 Aralık’ta bu durumu protesto
etmek isteyen HDP’li milletvekillerinde olduğu kalabalık
bir gruba Dağkapı meydanında polis saldırdı. Bunun üzerine
halk ve polis arasında çatışma başladı. Ellerinde taşla direnen
halka AKP’nin eğitimli polisleri silahlarla saldırdı, sokak
aralarından evlere kadar biber gazı sıktı. Çatışmaların
yaşandığı Koşuyolu semtinde bulunan Amed Özgürlükler
Derneği’nde bulunan bir kişi, çatışmalar sürerken ellerinde
silahlarla eylemdeki gençleri kovalayan ve “Tekbir Allah-u
Ekber” diye bağıran Hizbullahçılar ve polis derneğin etrafını

ablukaya aldığına tanık oldu. AKP’nin polisleri ve Hizbul-
lahçılar derneğin tabelasını görünce sesli şekilde “Burası
kimin derneği” diye sorduktan sonra “DHKP-C’ninmiş
galiba” diyerek kurşun sıkmaya başladı. 

Amed Özgürlükler Derneği bu konuyla ilgili kısa bir
açıklama yaptı. Açıklamada; “AKP’nin katil polisleri ve
Hizbullahçılar halkı teslim alamayacak.  Amed Özgürlükler
Derneği olarak saldırılara karşı Kürt halkımızın  yanındayız.
Katledilen gençlerimizin hesabını soracağız!” denildi. 

Grup Yorum Korosuna Katılım 
Her Geçen Gün Artıyor

İzmir’in Grup Yorum çocuk korosu çalışmaları devam
ediyor. Çocuklar, 12 Aralık’ta Ege Kültür Sanat Merkezi
Derneği’nde çalışmalarını yaptılar. Çalışmada, Grup Yorum
korosunun tanıtılması ve katılımın arttırılması üzerine konuşuldu. 

İzmir Çiğli’de de Halk Bahçemiz Var
Halkın Mühendis Mimarları 13 Aralık sabahı halk bahçesinde

ailelerle birlikte yaptıkları kahvaltının ardından 2 saat halk
bahçesinde çalışma yaptı. Ekim için toprak hazır hale getirilmeye
çalışıldı.

Dev-Genç Masası İle Yayınlarımız 
Halka Ulaşıyor

Antalya Kapalı Yol’da 13 Aralık’ta Dev-Genç’liler dergi
ve kitap masası kurdu. 3 Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada
halkımızla sohbet edildi, ajitasyonlar çekildi. 

Baskılar Gözaltılar Bizi Yıldıramaz!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir
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Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdo-
ğan; “DAEŞ petrolünü�Türkiye'nin
sattığına yönelik iftirayı kimsenin
atmaya hakkı yoktur. Türkiye�bir te-
rör örgütünden petrol alacak kadar
ahlaki seviyeden yoksun değildir.”
diyor.

Hangi ahlaktan bahsediyor? İş-
birlikçilerin, vatanını, halkını satan-
ların, insan emeğini sömürerek zul-
medenlerin ahlakı olmaz! Onlar,
vatan hainidir. Onlar, halk düşmanıdır.
Onlar, tarih önünde lanetlidir.

Rus uçağının,  Türkiye’nin hava-
sahasını ihlal ettiği iddiasıyla düşü-
rülmesinin ardından, Rusya Savunma
Bakanlığı bir basın toplantısı yaparak;
Türkiye'nin IŞİD'le yasadışı petrol
ticareti yaptığını belirtmiş; "Verilere
göre bu yasadışı ticarete,�Türkiye’nin
üst düzey siyasi yönetim kadrosu,
Cumhurbaşkanı� Erdoğan� ve ailesi
karışmıştır" iddiasını öne sürmüştür. 

Yine Guardian’dan  Observer’
a, New York Times’tan Financial Ti-
mes’a kadar emperyalist ülkelerin
basınında da AKP-IŞİD petrol tica-
retine dair haberler çıkmaktadır. Esas
olarak IŞİD petrollerinin taşınmasını,
pazarlanmasını sağlayan emperya-
listlerin kendileridir.  AKP’yi savun-
maları kendi suçlarını savunmalarıdır. 

Bu durum, Türkiye’de yaşayan
halklar açısından; ayrı bir ispata, bel-
geye, kanıta ihtiyaç duyulmayacak
şekilde nettir. Neden böyledir peki? 

Çünkü bu ülke, 17-25 Aralık rüş-
vet ve yolsuzluk operasyonlarının
ardından açığa çıkan, Tayyip Erdoğan
ve hırsız bakanlarının işledikleri suç-
lara rağmen yargılanmadığı, halktan
çalınan kutu kutu paraların hırsızlara
iade edildiği, hırsızlıkları açığa çı-
karan hakim ve savcıların tutukla-
narak susturulduğu, başka ülke halk-
larını katletmesi için IŞİD’e, MİT
TIR’ları ile silah ve askeri mühimmat
gönderilmesinin haberini yapan ga-
zetecilerin tutuklandığı bir ülkedir. 

O nedenle iktidardakilerin her
türlü pis işin içinde olabileceğini bi-
liriz. Ve yine biliriz ki, ülkemizde

adeta bir saltanat sürdürülmektedir.
Cumhurbaşkanı’nın damadı Berat
Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı yapılmıştır.  Berat Albayrak’ın
dayısının oğlu Ekrem Keleş, 2012’de,
Türkçesi “enerji nakliyesi” demek
olan  Powertrans şirketinin Koordi-
natörü olmuştur. Başta dayı-oğlu ol-
mak üzere Berat Albayrak’ın yakın
çalışma arkadaşları Powertrans şir-
ketinde toplanmıştır. 

Cumhurbaşkanı ve dönemin baş-
bakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)
ile ticaret anlaşmasını yaptığı bölgede,
çıkarılan petrolün taşınması işi bu
şirket tarafından yapılmaktadır. 

IŞİD petrolünün, önce AKP'yle
yakın ilişkileriyle bilinen Kuzey Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY)
taşındığı, buradan kabaca rafine edi-
lerek Türkiye'ye sokulduktan sonra
İsrail üzerinden Avrupa'ya pazarlan-
dığı, uydu görüntülerince de doğru-
landı. IŞİD petrolü, Türkiye’ye gir-
diğinde IKBY petrolü ile aynı konuma
geliyor. İkisi de “kaynağı belirsiz”
yahut “kaçak” olarak satılıyor. Buna
rağmen AKP, IŞİD petrolünü pazar-
ladığını inkar ediyor. 

Powertrans 
Nasıl Bir Şirkettir?

Sahibi belli olmayan Powertrans
şirketi 25 Mart 2011’de yurtdışında
kurulmuştur. Petrol taşımacılığı yapan
bir şirkettir. AKP hükümeti, 18 Tem-
muz 2011’de, yani şirketin kurul-
masından sadece dört ay sonra “Ham
Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üze-
rinden Karayolu veya Demiryolu ile
Taşınmasına İlişkin Karar”ı yürürlüğe
sokmuştur. Daha sonra ham petrolün
Türkiye üzerinden karayolu ve de-
miryolu ile taşınmasına ilişkin kararın
süresi, 31 Aralık 2020 yılına kadar
uzatılmıştır. 

Powertrans’ın Mersin Lima-
nı’ndan kaçak petrol sevkiyatı yaptığı
basına yansımış, ancak olayın üstü
kapatılmıştır.  Geçen haftalarda ise

kaçakçılığa karşı önlem olması ba-
kımından konulan,  petrol taşımacı-
lığında yükün kayıt altına alınması
şartı,  AKP tarafından kaldırılmıştır. 

Haramiler Kesmiş 
Suyun Başını!

Bizzat Cumhurbaşkanı’nın söz-
leşmesini imzaladığı ticaret anlaşması
sayesinde, petrol taşımacılığı işi,
Cumhurbaşkanı’nın kendi kurdurdu-
ğu, Cumhurbaşkanı’nın damadı olan
bakan Berat Albayrak’ın dayısının
oğlunun petrol şirketine ihale ediliyor. 

Basına yansıyan verilere göre
günde ortalama 30 bin varil petrol
üreten IŞİD, varil başı 15-18 dolar
kar ederek ayda 19 milyon dolar ka-
zanıyor. Greenwich Üniversitesi’nin
raporuna göre, IŞİD’in askeri kaza-
nımları, Ceyhan Limanı’ndan petrol
ihracatı ile doğrudan ilişkili.  

Dönelim başa, ne demişti Tayyip
Erdoğan; "DAEŞ petrolünü Türki-
ye'nin sattığına yönelik iftirayı kim-
senin atmaya hakkı yoktur. Türkiye
bir terör örgütünden petrol alacak
kadar ahlaki seviyeden yoksun de-
ğildir." 

Sadece IŞİD’den petrol alacak
kadar değil, bu petrolü kendi adınıza
kendi şirketiniz aracılığıyla pazarla-
yacak kadar ahlaki seviyeden yok-
sunsunuz! Suçunuz sadece katil bir
çeteyle ticaret yapmakla da bitmiyor.
Pis çıkarlarınız için bu çeteleri kur-
durup, besleme suçunu da işlediniz.
Onlar kadar  katliamcı ve halk düş-
manısınız, insanlık düşmanısınız! 

Yalancı, iki yüzlü düzenbazsınız!
Ve er ya da geç yenilmeye, tarihin
çöplüğüne gönderilmeye mahkum-
sunuz!

CCumhurbaşkanı Hangi Ahlaktan Bahsediyor? 
İşbirlikçilerin, Vatanını Satanların, Hırsızların,

Halkı Sömüren ve Zulmedenlerin Ahlakı Olmaz! 
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Geçtiğimiz günlerde Irak Bölgesel
Kürt yönetiminin Devlet Başkanı sı-
fatıyla Türkiye’ye gelen Barzani Kür-
distan bayrağı ile karşılanırken, kar-
şılama protokolü işbirlikçi bir uşağa
yakışır nitelikteydi. Türkiye Cum-
huriyeti devleti sürekli aşağıladığı
ve “aşiret” reisi olarak andığı Bar-
zani’yi yine aynı şekilde karşılamakla
birlikte Kürdistan bayrağını havaalanı
VİP salonuna koydurarak da sırtını
okşuyordu.

Barzani’nin Türkiye’ye çağırılma-
sının ve burada bir dizi görüşmeler
yapmasının elbette Türkiye oligarşisi
için nedenleri vardı. Bunun başında
da Musul’a gönderilen askeri birliklerin
Irak yönetimi tarafından tepkiyle kar-
şılanması gelmektedir. Hem bu konuda
destek almak hem de Kürt milliyetçi
hareketine karşı TC ordusunun baş-
lattığı harekatları koordine etmek ve
PKK gerillalarına daha fazla kayıp
verdirmek için işbirliğinde sınır tanı-
mayan Barzani ile görüşmek gereki-
yordu ve çağrıldı.

Barzani’nin Türkiye’ye geldiğinde
sadece devlet yetkilileriyle görüşme-
diğini, HDP heyetiyle de görüştüğünü
görüyoruz. Bu görüşme talebinin ise
Barzani’den değil, HDP’den geldiğini
de yine basından öğreniyoruz. Kuş-
kusuz bu da Kürt halkı ve Kürdistan
açısından ilginç bir gelişmedir.

Barzani: Emperyalizmin
ve Türkiye Oligarşisinin
İşbirlikçisi 

Barzani niye gelmiştir? Barzani
tamamıyla Türkiye oligarşisinin ihtiyaç
duyması nedeniyle gelmiştir. Gerek
geldiği andan itibaren görüştüğü kişiler
ve gerekse de yaptığı açıklamalarla
Barzani’nin AKP tarafından çağrıldığı
görülmüştür. AKP’nin, Irak Merkezi

Yönetimi ile asker gönderilmesine
ilişkin yaşanan sorunda, elini güç-
lendirmek istediği ve Barzani’nin ta-
mamen buna hizmet amacıyla burada
olduğu ortaya çıkmıştır.

Barzani, iktidar olmasından bu-
güne girdiği tüm ilişkileriyle, em-
peryalizmin bölgedeki en sadık iş-
birlikçilerinden biri olduğunu, defa-
larca ortaya koymuştur.

Son yaşanan gelişme ise Türkiye’nin
bölgeye peşmergelerin eğitimi baha-
nesiyle fazla sayıda asker göndermesi
ve Musul yakınlarındaki Başika üs-
sündeki asker sayısını bin civarına çı-
karması, bölgeye tanklar göndermesi
üzerine Merkezi Irak yönetimiyle tar-
tışmalar yaşandı. Merkezi yönetim, bu
kadar askerin ve tankın bölgeye gön-
derilmesinin eğitim amaçlı olamaya-
cağını, ülkelerinin yabancı bir güç ta-
rafından işgali olarak görüleceğini
açıkladı. Buna karşılık Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere TC yöneticileri üst
perdeden bölgeden askerlerini çekme-
yeceklerini, bunun eğitim amaçlı ol-
duğunu vb. açıkladılar.

Ancak yaşanan gerçek hiç de öyle
olmadığı yönündedir. Esas
sorun, bölgede Irak’ın kendi
içindeki çok parçalı yapının
istikrarsızlığı ve bunun em-
peryalistleri rahatsız etme-
sinden kaynaklanıyor. ABD
başta olmak üzere emperya-
listler Irak’ın işgal edilme-
sinden bu yana bir türlü is-
tikrarı yakalayamadılar. Yö-
neticileri değiştirdiler ancak
yine de ülke içinde istedikleri
bir yapıyı yaratamadılar.

Bölgede emperyalizmin en
sadık ve en istikrarlı işbirlikçisi
başından bu yana Barzani yö-
netimi olmuştur. Bu nedenle

emperyalistler hem Irak politikalarını
Barzani üzerinden yürütmeye çalış-
makta, hem de Barzani yönetimini
güçlendirmeye ve takviye etmeye
çalışmaktadırlar. TC ordusunun eğitim
amaçlı bulunması da bu kapsamdadır.
Ancak gelinen noktada bölgedeki
kaygan zemin nedeniyle emperya-
listler TC ordusu üzerinden bölgeyi
biraz daha takviye etmeye çalışmakta,
Barzani yönetimini de güçlendirmek
istemektedirler. Askeri takviyenin
esas amaçlarından biri budur. Diğeri
ise TC’nin bölgedeki PKK yapılan-
masını gerileterek kendi denetimini
artırma amaçlıdır.

Bu nedenle eğitim amacını aşan
sayıda asker gönderilmiştir. Ancak
Irak merkezi yönetiminin itirazı ve
Barzani’nin tüm çabasına rağmen,
TC askerlerinin bölgede kalması müm-
kün olamamış ve Türkiye’ye doğru
çekilmek zorunda kalmışlardır.

Barzani Kürtler İçin Bir
Hain ve İşbirlikçidir

Emperyalizm ve Türkiye oligarşisi
için, bölgede bu rolü oynayan Barzani
ve KDP yönetiminin; PKK’ye yönelik
saldırılarda ve katliamlardaki rolü
de bilenen bir gerçektir. Temmuz
ayında TC ordusunun Kandil bölge-
sine yaptığı saldırıların, Barzani’nin
bilgisi ve onayıyla yapıldığı, bizzat
PKK’nin askeri kolu HPG tarafından
açıklanmış, basına da yansımıştır.

Basına yansıyan haber şöyle:
“ HPG kaynakları, Türk devletine

ait savaş uçaklarının

İşbirlikçi Barzani Kürt Halkının 
Sorunlarını Çözmez!

Barzani’ye Uzatılan Her El Kirlenir!

Bir hain bir işbirlikçi, Kürtler
katleden, onların kanını döken bir güce
destek olmak, onu daha da güçlendir
mek için geliyor ve Kürt milliyetçileri
onunla büyük umutlarla görüşüyorlar. 

Kürt milliyetçileri işbirlikçilerden ve
hainlerden uzlaşma süreci için yardım
dilenmekten vazgeçip Kürt halkını kat
leden oligarşiyle aralarında geçen uz
laşmaları sorgulasalar daha iyi ederler.
Bu sorgulama Kürt halkının savaşının
yeniden örgütlenip yükseltilmesine
hizmet etmelidir.

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Yürüyüş

20 Aralık
2015
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saat 22:55 sularında Medya Savunma
Alanları’na bağlı Gare, Zap, Çemço,
Metina, Haftanin, Avaşin, Xakurk’ ve
Xin’re bölgelerini bombaladığını bil-
dirdi..

KDP asayiş güçlerinin ise, Rojnews
muhabirleri ve gazetecilerin Medya
Savunma Alanlarına gidişlerini en-
gellemesi dikkat çekti.

Türk başbakanı Ahmet Davutoğlu
yaptığı açıklamada, Medya Savunma
Alanlarına yapılan kapsamlı saldırılara
ilişkin, önceden Mesut Barzani’yle
bir saatlik görüşme yaptığını ve Bar-
zani’nin durumdan haberdar olduğunu
belirterek “ Barzani bizimle işbirliği
içinde olduğunu söyledi’ dedi.” (25
Temmuz 2015, ANHA)

Bu saldırılardan hemen önce Barzani
ABD Savunma Bakanı ile de görüşm-
üştür. Yani onların da bilgisi ve onayıyla
gerçekleşiyor saldırılar. Ki sonrasında
da işbirliği devam etmiş ve bölgede
PKK güçlerine karşı saldırılar yapıl-
mıştır. Kaldı ki Barzani’nin emperya-
lizmle işbirliği yeni de değildir. Irak’ın
işgalinden önceki dönemde de, işgalden
bugüne de Barzani ve KDP, emperya-
lizmin bölgedeki işbirlikçisi olmuştur.
Bu işbirliği aynı zamanda TC ile de
çeşitli biçimlerde süren bir işbirliği ol-
muştur. Bir çok kez PKK güçlerinin
katledilmesinde rol oynamışlar ve bu
konuda PKK tarafından da yıllarca
hain, işbirlikçi olarak görülmüşlerdir.

Ancak PKK’nin uzlaşma, teslimiyet
sürecine girmesiyle birlikte bölgeye
ve Barzanilere ilişkin değerlendirmeleri
de değişmiştir. Kimi zaman çatıştıkla-
rında suçlayıcı bir dil kullansalar da,
genelde Barzaniler ile çatışmama, uz-
laşma içinde olmuşlardır.

En son çatışma ve karşılıklı suçla-
malarından biri Şengal bölgesindeki
varlıklarına ilişkindir. Bölgeyi tümüyle
kendi denetimine almak isteyen KDP,
PKK’yi buralardan uzaklaştırma çabası
içine girerken PKK ise buralarda biz
de varız ve bir gücüz diyerek çekilmeyi
reddetmektedir. Kısacası KDP bölgede
emperyalizmin en sadık ve has işbir-
likçisi olarak Kürtleri de kendi politi-
kalarına göre şekillendirip emperya-
lizmin hizmetine sunmak istemektedir.
Emperyalizmle ilişkiler konusunda
bir karşı çıkışı olmamakla birlikte

PKK ise, kendi varlığını koruma çabası
noktasında, KDP ile sürekli bir çekişme
içindedir. Hal böyle olunca, bu çeliş-
kileri kendi gücünü bölgede iyice tah-
kim etmek amacıyla hem emperyalizm
hem de Türkiye oligarşisi kullanmak-
tadırlar. 

Bir Hain ile Ne ve 
Neden Görüşülür?

Kürt milliyetçileri ise, Ortadoğu
politikacılığı bataklığına o kadar bat-
mışlardır ki bir yandan ilişki geliştir-
meye çalıştıkları Barzani’nin, TC ile
ilişkileri konusunda ise tepkililer.
Şöyle diyor PKK yöneticilerinden
Sabri Ok:

“ Barzani uçakla Cizre, Silopi üze-
rinden, Nis’bin, Amed üzerinde uçarken
Kürdistan’ın bu şehirleri tanklar ve
toplarla dövülüyordu. Barzani buna
rağmen Türk özel kuvvetleriyle, Erdoğan
ve Davutoğlu ile MİT ve başkalarıyla
neler görüştü bilmiyoruz. Fakat halkımız
bütün bunları izlemekte ve tabii ki de-
ğerlendirmektedir. Kürdistan’ı işgal
altında tutan, katliam gerçekleştiren
bir gücü yani sömürgeci Türk ordusunu
Musul’a davet etmek ya da buna sessiz
kalmak ne kadar doğrudur halkımız
daha iyi değerlendirmektedir.

“ Bir taraftan Kuzey Kürdistan’da
her gün Kürtlerin kanına giren, be-
şikteki çocukları ve hamile kadınları
dahil katleden bir güç Kürdistan’ın
diğer tarafında Güney’de KDP peş-
mergelerini eğitiyorsa halkımız bunu
da değerlendirmektedir. Bir taraftan
Kürde nefes aldırtmayan bir güç,
Kürtlerin mezarlıklarını, dağlarını,
taşlarını bombalayan bir ordu öbür
yanda Güney Kürdistan’da Türk bay-
raklarıyla, Türk tanklarıyla binlerce
askeri güç konumlanmaktadır.”

Durum buyken ve Barzani’nin ni-
teliği ortadayken Türkiye’ye geldiğinde
HDP Barzani ile görüşme talebinde
bulunuyor ve çözüm sürecinin yeniden
başlaması konusunda yardım istiyor.
Görüşmeye ilişkin tek açıklama Bar-
zani’den geldi ve bu yalanlanmadı.
Barzani “ Çözüm Süreci’ne ilişkin
olarak “ Sürecin devam ettirilmesi
için ne kadar imkan olduğunu konuş-
tuk” diyor. 

Yine görüşmeler öncesinde basına

yansıyan bir açıklama da, HDP Kür-
distan Bölgesi Temsilcisi Abid İke’den
geliyor: ‘‘Bu görüşmelerin barış sü-
recinin yeniden başlatılmasına vesile
olmasını umud ediyoruz’’ diyor tem-
silci. Keza görüşme öncesinde İdris
Baluken de yaptığı bir açıklamada
AKP’yi suçlayıp Barzani’yi överek
beklentilerini ortaya koymaktadır. Şöy-
le diyor:

“ AKP boğazına kadar yanlışlara
saplanmış bir durumda. AKP’nin sap-
lanmış olduğu bu bataklıkta kendisine
ortak arayışı içinde olduğu bir dö-
nemde yapılan bu ziyaret, herkeste
kaygı uyandırır. Biz Sayın Barzani’nin
AKP’nin bu yanlışlarına ortak olma-
yacak kadar bölgeyi doğru yönetecek
bilgiye ve basirete sahip olduğunu
düşünüyoruz. “ 

İşte bu misyon biçilen Barzani ile,
HDP’liler HDP Eşbaşkanı Figen Yük-
sekdağ başkanlığında milletvekilleri
Osman Baydemir, Dengir Mir Mehmet
Fırat, Leyla Zana, HDP Dış ilişkiler
Sorumlusu Eşbaşkan Yardımcısı Nazmi
Gür ve Mardin Büyükşehir Belediye
Eşbaşkanı Ahmet Türk ile birlikte ka-
tılıyorlar. Yani oldukça kalabalık bir
heyetle.

Bir hain bir işbirlikçi, Kürtleri  kat-
leden, onların kanını döken bir güce
destek olmak, onu daha da güçlendir-
mek için geliyor ve Kürt milliyetçileri
onunla büyük umutlarla görüşüyorlar. 

Kendi uzlaşma süreçleri, teslimiyetleri
için yardım istiyorlar. Kürtlerin kanını
döken, dökülmesine ortak olan bir hainin
katkısı ve yardımı ancak işbirliğini güç-
lendirmek ve Kürt halkının geleceğini
de teslim etmek olabilir.

Kürt milliyetçileri, işbirlikçilerden
ve hainlerden uzlaşma süreci için yar-
dım dilenmekten vazgeçip, Kürt halkını
katleden oligarşiyle, aralarında geçen
uzlaşmaları sorgulasalar daha iyi eder-
ler. Bu sorgulama Kürt halkının sa-
vaşının yeniden örgütlenip yükseltil-
mesine hizmet etmelidir. 

Bu sorgulama emperyalizme ve iş-
birlikçisi Türkiye oligarşisi ve Barzanilere
karşı savaşmaya hizmet etmelidir. 

Ancak bu temelde geliştirilen bir
sorgulama, Kürt halkının kurtuluşuna
ve mücadelesine hizmet eder.

20 Aralık
2015

Yürüyüş
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“Moral üstünlük devrimin en
büyük silahlarından biridir. Deni-
lebilir ki, nasıl ki askeri yan, oli-
garşinin savaşa güçlü olarak başla-
dığı bir yansa, moral de devrimcilerin
savaşın daha en başından sahip ol-
dukları güçlü yanlarıdır. Böyle ol-
duğu içindir ki düşman saldırıları
devrimci saflarda ve tek tek devrim-
cilerde moral üstünlüktür, yaşattığı
örgütlülük ve devrim inancıdır. Zafer,
herşeyden önce işte budur.”
(11.07.1998 KURTULUŞ SAYI 3)

Savaş gerçeği karşımıza birçok
zorlukları, bedelleri çıkarır. 

Savaşçı düşmanla nasıl savaşı-
yorsa tüm bu engellere karşı da bir
savaş içindedir. Fakat bunları yen-
menin, alt etmenin anahtarı moralli,
coşkulu olmaktan geçer. 

Neler çıkabilir karşımıza? Hangi
engeller, zorluklar motivasyonumuzu
düşürüyor ya da hangilerini morali-
mizle alt ederiz. 

Savaş yaşamın bir gerçeğidir. 
Yürüttüğümüz kavga, güçlü bir

irade ve sarsılmaz bir güç gerektiriyor.
Düzen sürekli olarak her tür saldırı-
sıyla irademizi teslim almaya, moral
barikatlarımızı dağıtmaya çalışır. 

Savaş moralle yürür... Eğitimle
savaşta ustalaşırız. 

Her yenilginin bir adım öncesi
teslimiyettir.

Moral çöküntüdür. Bu nedenle
bir savaşçı moral üstünlüğünü sürekli
korumalıdır. Moral üstünlük devrimin
en güçlü silahlarındandır.

Savaşta ayrılıklar vardır. Sevdi-
ğimiz insanlardan ayrıyızdır, gün
gelir tek başımızayızdır. Özleriz yol-
daşlarımızı... Bu bizi hüzünlendirmez
aksine ayrıklıklar güç verir. 

Hatta özlemek önemlidir de...
Çünkü, özlemek var olduğu sürece
aynı hedeflere doğru yürüyen yol-
daşlar var demektir. Yoldaşlar bir-
birlerini özledikleri için ayrılmazlar

aslında...
Bu nedenle özlemler de savaşçıyı

eğitir; onu güçlendirir. 1996 ölüm
orucu şehidimiz Müjdat Yanat "gerçek
ayrılıklar özlemlerin bittiği yerde
başlar" demiştir. Biz birbirimizi öz-
leyen, birbirimiz için her türlü bedeli
göze alabilen yoldaşlığın ve bağlılığın
sahipleriyiz. Bu büyük bir güçtür.

Ve savaştaki en büyük moral de-
ğerlerimizden biridir. 

Savaşçı her konuya "olmaz" olarak
değil de her zorluğu "nasıl moral
güce dönüştürürüm" bakış açısıyla
bakar. 

Aç kalırız. Yeri gelir parasız, evsiz
kalırız; günlerce yol yürürüz. Ve bir
yandan düşmanın saldırıları sürer,
gözaltılar, tutsaklıklar, şehitlikler ev
baskınları...Tüm bunlar savaşçılığın
bedelleridir. 

Olanaksızlıkların aynı zamanda
savaşı büyüten bir yanı vardır.

Bedellerle öfkemiz büyür, bedel-
lerle daha çok sarılırız işlerimize.
Fakat tüm bunları altetmenin anahtarı
moralli olmaktan geçiyor. Moralsiz
bir insan böylesi koşullarda savaşa-
maz değil mi? Yaptığı işlerden sonuç
alamaz ve yenilmeye mahkumdur.

Bu konuda savaşın ustası Giap der
ki; “ Bizim askeri sanatımız silahlı
kuvvetler, teçhizat ve teknik bakımdan
hala zayıf olan fakat maddi açıdan
çok daha yönlü bulunan bir düşmana
karşı çarpışmak için ayaklanan bir
ulusun askeri sanatıdır. Bu niteliği
maddi gücü moral güçle yenmek, güçlü
olanı güçsüz olanla yenmek saldırgan
emperyalistlerin modern ordularını
halkın yurtseverliği ve devrimi tam
olarak gerçekleştirmek azmiyle yenmek
olan askeri sanattır” (Halk Savaşının
Askeri Sanatı, syf 182)

Tüm saldırıları püskürtecek olan
savaşçıdır.  Moralli, coşkulu ne ya-
pacağını bilen savaşçı her türlü sorunu
çözer.

Moralsiz olanlar, isteksiz olanlar

halka umut taşıyabilir mi? Taşıyamaz.
Biz umutluyuz, coşkuluyuz. Halka
umudu biz taşıyoruz.

Moral umuttur, inancımızdır. Düş-
mana duyduğumuz kindir. 

Moral halk ve vatan sevgimizdir;
güvendir, feda ruhu ve cürettir.

Kısacası moral değerlerimizdir...
Soyut bir duygu hali değildir.

Bir savaşçı değer sahibi olduğu
sürece güçlüdür; bir savaşçı gerçekte
değerleriyle savaş alanında yerini
alır. Bu güçle savaşır.

Moral zafere olan kesin inancı-
mızdır; kuşatmalarda bizi asla yalnız
bırakmayacak olan gücümüzdür.

Moral üstünlük kitlelere güven
verir.

Moralimizin kaynağı haklılığı-
mızdır. Biz tarihimiz boyunca cüret
ve coşkumuzla bedelleri göze alarak
moralimizi hep yüksekte tuttuk. Unut-
mayalım ki moral bozukluğunun ne-
deni kendiliğindeciliktir. Biz savaşı
kendiliğindenciliğe bırakamayız. Bu
düşmana davetiye çıkarmaktır. 

Savaşan ve savaştıran ideolojidir.
Öyleyse, savaşa ideolojik gücümüze
sarılacağız. Hedeflerimizin gerisinde
olmayacağız sonuç alacağız. Israrla
emek harcarsak başarırız. Sorun çö-
zeceğiz. Çözdükçe güçleneceğiz.
Emek harcayacağız ısrarla.

Moral savaşçının gücünü belirler.
Biz halk savaşının kurtuluş savaşçıları
olarak halklara umut dağıtmaya; düş-
manın korkusunu büyütmeye devam
edelim...

Tarihimiz boyunca burjuvazi kar-
şısında moral üstünlüğünü hiç yitir-
medik. Halklarımızın özlemlerine
sürekli cevap olduk. Düşmandan hep
bir adım önde olduk. Cepheli koşullar
ne olursa olsun moral üstünlüğünü
taşıyandır. Cepheliye yakışan budur.

SAVAŞ MORALLE YÜRÜR,
EĞİTİMLE SAVAŞTA
USTALAŞILIR.

BUNU UNUTMAYACAĞIZ!

Moral Umuttur, İnancımızdır... Düşmana Duyduğumuz Kindir... 
Moral Halk ve Vatan Sevgimizdir... Güvendir, Feda Ruhu ve Cürettir...

Savaş Moralle Yürür!

“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Sava
ş ve 

Biz
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“Halkın ekmeğidir adalet” diyor
ya Bertolt Brecht, işte onun için “ekmek
nasıl her gün gerekliyse adalet de ge-
reklidir her gün”. Ekmek kadar, su
kadar gereklidir adalet. Nasıl ekmek
olmadan, su olmadan yaşayamazsa
halk; adalet olmadan da yaşayamaz.
Elbette fiziksel olarak yaşamını sürdürür
belki; ama günden güne, içten içe çü-
rütür adaletsizlik insanı.

Peki, ekmek kadar, su kadar gerekli
bu ihtiyaç karşılanıyor mu ülkemizde?
Halkımız adalet özlemini giderebiliyor
mu? Elbette hayır. Halkımız ekmeğe
aç olduğu gibi adalete de aç. Suya
muhtaç olduğu gibi adalete de muhtaç.
En büyük adaletsizlikten, yani bütün
kötülüklerin ve adaletsizliğin kaynağı
özel mülkiyetten ve sömürüden bah-
setmiyoruz. Düzenin çizdiği sınırlar
içinde ya da burjuva hukukunun ta-
nımladığı anlamıyla bile halkın ya-
şadığı adaletsizlikten, adalete açlıktan
bahsediyoruz. 

Halkımız, düzenin mahkeme ka-
pılarını adalet aranacak yerler olarak
değil; düşmanların, hasımların “sürüm
sürüm süründürüleceği” yerler olarak
görüyor. Peki neden? Elbette bunu
yaratan da yine bu düzenin mahke-
meleridir. Ömürleri bu kapılarda ada-
let aramakla geçmiştir halkın. Ve bu,
onlar için sürünmekle eşdeğerdir.
Halk, bunu kendi deneyleriyle, ya-
şamın gerçekliğinden öğrenmiştir.

Bu düzenin mahkemelerinde halk
için adalet yoktur. Bunu büyük hır-
sızlık, yolsuzluk davalarında, maf-
ya-çete davalarında görür halk. Halka
yönelik işkence, katliam, infaz da-
valarında görür bu gerçeği halk. 

Maraş, Çorum, Sivas, Gazi Kat-
liamı davalarında; Ümraniye, Ulu-
canlar, Diyarbakır, 19-22 Aralık
Hapishane Katliamı davalarında
ve diğer işkence, infaz ve katliam

davalarında yaşananlar, halk için
de adaletsizliğin göstergesidir. Bu

davaların hiçbirinde katiller ceza-
landırılmamış, gerçek sorumlular
yargılanmamıştır. 

Yıllarca süren davalar sonunda ka-
tiller ya hiç cezalandırılmamış, beraat
ettirilmiş, davalar zaman aşımından
düşürülmüş ya da çok fazla teşhir
olmuş birkaç tetikçiye göstermelik ce-
zalar verilmiştir. Onlar da çoğunlukla
ertelenerek katiller korunmaya, el üs-
tünde tutulmaya devam edilmiştir.

Bugün bu adaletsizlik zincirine
yeni halkalar eklenmekte, halkın ada-
let özlemi günden güne büyümektedir.
Yeni işkenceler, infazlar, katliamlar
yaşanmakta, katiller geçmişte olduğu
gibi bugün de düzenin mahkemeleri
tarafından mümkün olan en azami
düzeyde korunmakta, hatta yasalar
çiğnenerek mümkün olanın da öte-
sinde bir koruma sağlanmaktadır. 

Haziran Ayaklanması sürecinde
katledilen insanlarımızın, Ali İs-
mail’in, Ethem’in, Abdullah Cö-
mert’in katillerini korumak için
ellerinden geleni yaptı düzenin
mahkemeleri.

Berkin Elvan’ın vurulmasının
üzerinden neredeyse 1000 gün geçti;
ama katili hala ortada yok. 1000
gündür adalet istemek için, Berkin’in
katillerinin bulunması için yapmadı-
ğımız şey kalmadı. Basın açıklamala-
rından yürüyüşlere, açlık grevlerinden
işgal, boykot, ekmek bırakma gibi ey-
lemlere kadar denemediğimiz yöntem
kalmadı. Kafalarımız yarıldı, kollarımız
kırıldı, gözaltına alındık, tutuklandık.

Yetmedi. Elif-Şafak-Bahtiyar
olup halkın adaletini uyguladık,
Berkin’in katillerini koruyup kol-
layan savcıdan hesap sorduk. Ama
Berkin’in katili hala ortada yok.
Hala Berkin’in katilini korumaya
devam ediyor bu düzenin hakim
ve savcıları. Hala Berkin için adalet

mücadelemize devam ediyoruz.
Hasan Ferit’in Gülsuyu’nda

uyuşturucu çeteleri tarafından öl-
dürülmesinin üzerinden 2 yıldan
fazla zaman geçti; ama katili hala
bulun(a)madı. Bir buçuk yıldır süren
yargılama oyununda göstermelik iş-
lemlerin ötesinde bir arpa boyu yol
gidilemedi. Tetikçiler polis ya da
asker olmamasına rağmen onlar da
diğer işkence, infaz, katliam davala-
rında olduğu gibi mahkemenin ko-
rumasındalar. 

Hasan Ferit için meydanlarda, adliye
önünde adalet isteyenler tekme tokat
yerlerde sürüklenerek gözaltına alınır-
ken, işkencelerden geçirilip tutukla-
nırken, çeteci katiller -tıpkı işkenceci,
infazcı kontralar gibi- düzenin hakimleri
savcıları tarafından korunup kollan-
maya, bir bir tahliye edilmeye devam
ediyor. Biz de Hasan Ferit için adalet
istemeye devam ediyoruz.

Günay Özarslan 24 Temmuz
günü misafir olarak kaldığı evde
infaz edildi. Bedeninden 15 kurşun
çıktı. “Canlı bomba olarak aranı-
yordu, çatışma çıktı” diye yalanlar
söylediler. Aradan 5 aya yakın zaman
geçti; ama Günay’ı infaz eden polisler
hakkında soruşturma dahi açılmadı.

Olayı soruşturması, katiller hakkında
soruşturma açması, delilleri toplaması
gereken savcı, göstermelik de olsa so-
ruşturma bile açma gereği duymadı.
Avukatların suç duyuruları ve yaptıkları
başvurulara savcı; Günay’ın öldürül-
düğü evde hiçbir çatışma çıkmadığı,
bu yönde hiçbir delil olmadığı ve bu
durum polis tutanaklarına bile geçtiği
halde polisin basına servis ettiği ya-
lan-propagandayla örtüşecek şekilde
“çatışma çıktı, polis yasal silah kullanma
yetkisini kullandı” şeklinde cevaplar
vererek olayın üstü örtmeye çalışıyor.
Günay'ın cenazesine katılanlar, Günay
için adalet isteyenler tutuklanırken Gü-
nay'ın katilleri elini kolunu sallayarak

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

Berkin İçin, Hasan Ferit İçin, Günay İçin, Dilek İçin... 
Polisin Katlettiği Tüm İnsanlarımız İçin Adalet İstiyoruz!

23 Aralıkta Ankara'ya Yürüyoruz!23 Aralıkta Ankara'ya Yürüyoruz!
Adaletsizliğe Boyun Eğmeyeceğiz, 

Teslim Olmayacağız!

20 Aralık
2015

Yürüyüş
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dolaşıyor. Hala görevlerinin(!) başındalar.
Yani katletmeye devam ediyorlar.

Dilek Doğan 18 Ekim günü Ar-
mutlu'da ailesi ile birlikte kaldığı
evde polis tarafından vurularak
katledildi. Dilek için de Günay'da
olduğu gibi önce “canlı bombaydı
“dediler. Ardından “çatışma çıktı,
ateş etti” dediler. O da tutmayınca
“abisi polisin silahına sarıldı, o sı-
rada silah patladı” dediler. 

Oysa ne Dilek canlı bomba olarak
aranıyordu, ne çatışma çıkmıştı, ne
tetiği abisi çekmişti. Hepsi polisin
senaryosu, yalanlarıydı. Gerçeklerin
üstünün örtülmesi uğraşıydı. Bununla
da sınırlı değildi gerçeklerin üstünü
kapatma çabası; daha ilk andan itibaren
dosya hakkında gizlilik kararı veril-
mesi, dosyanın kendi yasalarına aykırı
biçimde Dilek'in avukatlarından giz-
lenmesi de bunun bir parçasıydı.

Soruşturmayı yürüten savcı da polisin
son senaryosunu daha "makul" bulmuş
olacak ki, Dilek'i vuran polis hakkında
kasten öldürmekten değil ihmal suretiyle
öldürmekten dava açmış. Savcı, iddia-
namede bunu açıkça belirtmemiş; ancak
olayın oluşuna ilişkin değerlendirmesini,
Dilek'in ailesinin beyanlarını yok sa-
yarak, polisin anlatımına uygun şekilde
yaparak bunu göstermiştir. 

İddianamede yer alan, polis kame-
rasındaki görüntülerin çözümlerinde

geçen diyaloglar ve dosyadaki görüntüler
de polisin doğrudan Dilek'e ateş ettiğini
göstermektedir. Görüntülerde Dilek'in
polislere "Galoş giyin" dediği de açıkça
görülmektedir. Sonuç ne? Katil elini
kolunu sallayarak dolaşıyor. Hala gör-
evinin(!) başında. Yani her şey bunun
apaçık bir infaz olduğunu göstermesine
rağmen düzenin hakimleri, savcıları ta-
rihsel misyonlarını yerine getirerek katili
korumaya devam ediyor. Sadece bunlarla
da sınırlı değil adaletsizlik. 7 Haziran
seçimlerinden sonra halka yönelik ger-
çekleştirilen hiçbir katliamın sorumluları
yargılanmadı, yargılanmayacak. Suruç
Katliamı’nda 33 kişi katledildi, ortada
soruşturma namına bir şey yok.

Dilek Doğan'ın katledilmesinde ol-
duğu gibi gizlilik kararı verilerek dosya
katliamda ölenlerin avukatlarından ve
halktan gizlenmektedir. Ankara Katlia-
mı’nda 107 kişi katledildi. Ortada ne
gerçek sorumlular var, ne de o sorum-
luları bulma çabası... Ve yine gizlilik
kararı...

Bu mahkemelerden adalet çıkar
mı? Bu hakimler, bu savcılar adaleti
sağlayabilir mi? Elbette hayır. 

Başta da söylediğimiz gibi, bu dü-
zenin mahkemelerinden halk için adalet
çıkmaz. Evet, bu mahkemelerde de bir
adalet vardır; ama bu halk için adalet
değildir. Düzenin mahkemelerinde ke-
sinlikle halk için adalet yoktur, ola-

maz.
Peki, ne yapacağız? Bu düzende

adalet yok diye, bu mahkemelerden
adalet çıkmaz, bu hakim-savcılar
adaleti sağlayamaz diye susup otu-
racak mıyız? Adaletsizliği sineye
mi çekeceğiz? Teslim mi olacağız?
Boyun mu eğeceğiz adaletsizliğe?

Elbette hayır. Israrla adalet istemeye
devam edeceğiz. Adalet mücadelemiz;
adaletsizliğin kaynağı olan bu düzeni
yıkma, faşizmi yok etme, adaletli bir
düzen kurma mücadelesidir. Adalet ta-
lebimiz, adaletli bir düzen olan sosya-
lizmi kurmak için demokratik müca-
delemizin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle
basın açıklamalarından yürüyüşlere,
açlık grevlerinden işgal, boykot, ekmek
bırakma gibi eylemlere kadar her eyle-
mimiz aynı bütünün, devrim mücade-
lesinin bir parçası, bir mevzisidir. Bu
mevziyi terk etmeyeceğiz.

İşte yeni bir mevzi. Berkin için,
Hasan Ferit için, Günay Özarslan
için, Dilek Doğan için... Polisin kat-
lettiği tüm insanlarımız için, faşiz-
min aldığı tüm canlarımız için adalet
istemek için 23 Aralık’ta Ankara'ya
yürüyoruz. Adalet özlemiyle yanıp
tutuşan, adalete açlığını gidermek
isteyen herkesi 23 Aralık’taki An-
kara yürüyüşümüze bekliyoruz.

Adaleti onlar vermeyecek, biz
alacağız!

Gazi Mahallesi’nde kurulan komitelerle Düz, Sekizevler,
Nalbur ve Son durak esnafına kahvehanelerine duraklarına
ve Gazi halkının gözünün değdiği her yere Dilek Doğan’ın
resminin olduğu afişler asıldı. 

İç mekân afişi olarak tasarlanan, üzerinde “Dilek
Doğan 18 Ekim’de Kendi Evinde Polis Tarafından Katle-
dildi. Katilleri Açıklansın Yargılansın / Halk Cephesi”
yazılı afişlerden binlerce asıldı. Çalışmalar sırasında es-
naflarla sohbet edildi; yaşanan adaletsizlik ve verilen
adalet mücadelesi anlatıldı.

***

Evimizi Yıkmaya Gelenlerden ve 
Dilek Doğan’ı Katledenlerden Hesap Soracağız

Küçük Armutlu’da, 8 Aralık’ta  “Dilek Doğan” ve Ar-
mutlu’da alınan “yıkım kararı”na tepki göstermek için

bir araya gelen 17
Halk Cepheli, meşa-
leli yürüyüş yaptı.
Armutlu Adalet Ça-

dırı önünden “Dilek Doğan için Adalet İstiyoruz Ala-
cağız!” yazılı pankart eşliğinde, meşalelerle yürüyüşe
geçildi. “Dilek Doğan Ölümsüzdür!”, “Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız!”, “Adalet İstiyoruz Alacağız!” slogan-
larıyla ve ajitasyonlar ile karakolun önünden geçip 1.
bölge çevresinden geçilerek yürüyüş yapıldıktan sonra
çadır önüne gelindi. Burada Dilek Doğan’ın 40 yemeği
için kendi ağzından hazırlanmış olan mektubu okundu.
Mektup okunduktan sonra ise bugünden itibaren her
akşam saat 20.00’da meşaleli yürüyüş yapılacağı açıklaması
yapıldı ve yıkıma karşı nöbet çağrısı da yapılarak yürüyüş
sonlandırıldı. Bir sonraki gün yürüyüşe devam edildi. 

“Dilek Doğan ve Yıkımlara Karşı” ikinci bölgede
gerçekleştirilen yürüyüş ile Adalet Çadırı önünde toplanıldı.
Basın açıklamasından sonra halka, her akşam bölge bölge
yapılacak olan meşaleli yürüyüş çağrısı yapıldı.

Dilek Doğan İçin Adalet İstiyoruz!

Yürüyüş

20 Aralık
2015
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Cephe Milisleri, mafya özentisi Er-
gün Gün'ü cezalandırdığını açıkladı.
Ergün Gün, Çayan Mahallesi halkının
yakından tanıdığı bir çeteciydi. Bir dö-
nem devrimcilerin yakınında olmuş,
onların ekmeğini yemiş; ancak daha
sonra bu değerleri unutarak çeteciliğe
soyunmuştur. 

Yapılan açıklamada Ergün Gün'ün
"devrimcilere düşmanlık yapma nok-
tasına geldiği, devrimcilere kurşun sık-
tığı" anlatıldı. Defalarca Ergün Gün'le
konuşmaya çalışıldığı ve özeleştiri is-
tendiğini aktaran Cephe Milisleri, Ergün
Gün'ün bu çağrılara küfür ve tehditle
cevap verdiğini ifade etti.

Ayrıca Cephe Milisleri açıklamasında
Ergün Gün'ün işlediği suçlar şöyle an-
latıldı:

"Ergün Gün, iki devrimciyi kurşun-
layarak bacaklarından sakatlamıştır.

Devrimci bir kuruma silahla sal-

dırmıştır.
Devrimcilerin dostlarına, halka teh-

ditler savurarak korku salmaya çalış-
mıştır.

Küfür ve tehditlerle, yanında gez-
dirdiği silahlı mafya tiplerle çevresine
AHLAKSIZLIK saçmıştır.

DEFALARCA ÇAĞIRDIK...  Ama
gelip halkın adaletine teslim olmadı...
Pisliklerine devam etti...

Önceki açıklamamızda BİZİM YOL-
DAŞLIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ de-
miştik. Bizim düzenimizde kimse birbirini
satmaz, kimse kimseyi sırtından vur-
maz...

BİZ YOLDAŞLARIMIZ İÇİN ÖLÜR
VE ÖLDÜRÜRÜZ.

Devrimcilere kurşun sıkmanın elbette
bir bedeli vardır.

Ergün Gün'ü herkesçe bilinen bu
suçları nedeniyle cezalandırdık. 

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

"Bizim Yoldaşlığımızı Göreceksiniz" Demiştik, Söylediğimizi Yaptık!
"DEVRİMCİLERE KURŞUN SIKMANIN BEDELİ VARDIR”

Yozlaşmaya Karşı 
Mücadelemizle ve 

Alternatif Filmlerimizle
Barikat Olacağız

Liseli Dev-Genç’liler, 9 Ara-
lık’ta Sarıgazi’de film gösterimi
düzenledi. Film gösteriminden
önce sohbet eden liseliler, örgüt-
lenmekten ve kurultaydan bahsetti.
Daha sonra “Taras Bulba” filmi
izlendi. Film gösterimine 6 kişi
katıldı.

Halkımızdan Öğrenecek, 
Bildiklerimizi de Halkımıza Öğreteceğiz

1 Mayıs Mahallesi’nde her Pazartesi yapılan
halk okulu çalışması, bu hafta 16 Aralık’ta ya-
pıldı. Yapılan çalışmanın öncesinde halk okulu
çalışmasının önemi üzerine sohbet edildi.
Yapılan çalışmada “Devrimcilik-Halk Kültürü”
üzerinde yoğunlaşıldı. Çalışmada emperyalist
saldırıların somut olarak yansıması ve bunlara
karşı en özelinde kişiliklerde değerleri yaşat-
manın ve iç içe olmanın gerekliliği anlatıldı.
Çalışma emperyalist kültürel saldırganlığa karşı
savunmada değil saldırıda olunması gerektiği
söylenerek bitirildi. Çalışmaya 14 kişi katıldı.

Halk Cephesi ve Dev-Genç’liler, 13
Aralık’ta Mersin Haklar Derneği’nde
umudun sesi Yürüyüş dergisinin 500.
sayısını kutlamak için kahvaltı düzenledi.
Kahvaltının ardından Yürüyüş dergisinin
daha geniş kitlelere nasıl ulaştırılabile-
ceği, bunun için nasıl sorumluluklar

alınması gerektiği ve toplu dergi satış-
larının halk üzerinde ne kadar olumlu
etkileri olduğu üzerine tartışıldı. Derginin
499. sayısındaki “Umudun sesi sustu-
rulamaz!” yazısı okundu. Tutsaklara
yılbaşı kartı ve mektup yazıldı. Mek-
tuplara şiirlerle renk katıldı. Kahvaltıya
13 kişi katıldı.

Karadeniz Özgürlükler
Derneği’nde

Emperyalizm Konulu 
Seminer

Karadeniz Özgürlükler Derneği’nde,
13 Aralık’ta ‘Emperyalizm’ konulu seminer
yapıldı. Çalışmada kapitalizmin serbest
rekabet dönemi, tekelleşme, dünya pa-
zarlarının paylaşımının tamamlanması;
1. 2. ve 3. bunalım dönemlerinin karak-
teristik özellikleri, emperyalistler arası
ilişki ve çelişkiler üzerine tartışmalar yü-
rütüldü. 3 kişinin katıldığı seminer soru
ve cevaplardan sonra sona erdi.

Faşizmi Birleşip, 
Örgütlenerek Yenebiliriz!

Trabzon’da bir kafede bir araya gelen
Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler, 12
Aralık’ta faşizm konulu seminer düzenledi.
Faşizmin tanımı, ortaya çıkışı ve ideolojik
kökleri, klasik faşizm ve sömürge tipi fa-
şizm arasındaki benzerlik ve farklar, Yeni
sömürgelerde gizli ve açık faşizm, faşizme
karşı mücadele başlıkları altında tartışmalar
yürütüldü. Bir buçuk saat süren seminer,
soru cevap kısmından sonra sona erdi.
Seminere 12 kişi katıldı.

Kitlelere Daha Fazla 
Ulaşmak İçin 

Sorumluluklar 
Almalıyız

20 Aralık
2015

Yürüyüş
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Küçük Armutlu Adalet Çadırı
Açlık Grevi Günlüğü
"Dilek'in Hesabı Mahşere
Kalmayacak"
"Direnişimizin Dünyaya
Yayıldığını, Tüm Dünyanın
Gözünün Üstümüzde Olduğunu
Bilmek Çok Mutlu Edici"

2. Ekip 1. Gün - 6 Aralık 
Bugün Antalya’dan Oğuz diye

bir arkadaş ziyaretimize geldi, yarım
saat sohbet ettik. 

Fransa’dan 3 kişi çadırımızı ziya-
ret etti. Hasan Ferit’in annesi geldi, o
da bir çay içip kalktı. Sonra Antalya
ve İzmir Dev-Genç’ten iki arkadaşı-
mız geldi.

4. Gün – 9 Aralık
Saat 09.00’da kitap okuduk, der-

gi okuduk. Kitap okurken Hasan
Ferit Gedik’in mahkemesi için çalış-
ma yapan komite geldi, çorba yap-
tırmışlar, Armutlu Meydanı’nda hal-
ka dağıttılar. Saat 12.30’da Murat abi
TAYAD adına 1 haftalık dönüşümlü
açlık grevine başladı.

5. Gün - 10 Aralık
TAYAD’lı Nagehan anne geldi,

bugün TAYAD’ın hem nöbet günü,
hem de ziyaret günü. İlk gelen Nagehan
anne oldu. Saat 14.00’da Gazi’den ve
Okmeydanı’ndan abilerimiz geldi ziya-

rete. Sonra Digiturk’te çalışan 2 kişi gel-
di çadıra. Daha sonra Evin Timtik’i ara-
dık. TAYAD’lılarla birlikte Evin ablay-
la telefondan sohbet ettik. Onlar git-
tikten sonra TAYAD’dan başka arka-
daşlar geldi. Mahalleler, halkın mimar-
ları, Anadolu’dan arkadaşlar geldiler.

6. Gün - 11 Aralık 
Saat 11.00’da gençlikten arka-

daşlarımız geldi. Daha sonra
Antalya’dan gelen Dev-Genç’li arka-
daşımız bir günlük destek açlık gre-
vine gireceğini söyledi. Kıbrıs’tan ve
Gebze’den iki kişi gelmişti, onlarla
sohbet ettik. Gebze’den bizim için
geldiklerini söylediler. Gün içinde
çadırın telefonunu yurt dışından ara-
yanlar oldu, Yunanistan Halk Cephesi,
Almanya ve Suudi Arabistan’dan
arkadaşlar bizleri çok sevdiklerini,
direnişimizin haklılığını bildiklerini
ve sonuna kadar desteklediklerini
söylediler.

8. Gün - 13 Aralık
Halkın Sesi TV’den haberlere

baktığımızda DİSK'in önünde
Devrimci İşçi Hareketi’nin etkinli-
ğinde Grup Yorum'un işkenceyle
gözaltına alındığını, Oya Baydak’ın
çadırının katil polis tarafından par-
çalandığını öğrendik. Bizleri sustu-
ramazlar, direnişlerimizi kıramazlar.

9. Gün - 14 Aralık    
Bugün Açlık Grevi Direnişimizin

42. günü. 
Okmeydanı’ndan gelen bir abla-

mız bir günlük destek açlık grevine
başladı. Bahçelievlerden bir arkadaş
geldi. Daha önce karşılaştığımız biriy-
miş meğer, çay ikram ettik, sohbet
ettik, evine davet etti bizleri. Saat
17.00’da Gazi Mahallesi’nden 2 arka-
daşımız geldi. 5 günlük destek açlık
grevine başladılar. Gazi'den gelen
arkadaşlarla toplam 6 kişi olduk açlık
grevinde.

10. Gün - 15 Aralık
Saat 15.00’da Hasan Ferit

Gedik’in annesi Nuray anne geldi,
Hasan Ferit’in mahkemesi için halka
dağıtılacak olan bir mektup yazmış
çoğaltmış, katlayıp zarflara koyduk.
Gelen halka ulaştırılması için çadır-
da bıraktı Nuray anne mektupları.
Nuray annenin yazdığı mektuptan
ve adalet bildirileri de aldılar. Yaklaşık
1 saat sonra geldiler. Akşama doğru
Dilek’in abisi Emrah abi geldi çadı-
ra, biraz oturup kalktı.

1. ekipten abimiz Veysel abi de
geldi çadıra, TAYAD’dan Rabia anne
geldi, bir de Esenyurt’ta oturan bir kişi
bugün çadırın önünden geçerken
merak edip bizimle tanışmaya geldi. 

Günay, Dilek, Berkin İçin; Soma, Ankara, Suruç, 
Tahir Elçi İçin; Adalet İçin Ankara’ya Yürüyoruz!

Adalet; Ekmek Gibi, Su Gibidir! Adalet Olmadan Yaşanmaz! 
Adalet Mücadelesinde Herkesin Yapabileceği Bir Şey Vardır! Beklemek ÖLÜMDÜR!

Yürüyüş

20 Aralık
2015
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Ankara Yürüyüşüne Halkın
Desteğiyle Hazırlanıyoruz

23 Aralık’ta başlayacak olan “Adalet İçin Ankara
Yürüyüşü” çalışmaları kapsamında, 11-12 Aralık gün-
lerinde kitle çalışması yapıldı. Yürüyüş için gereken
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kumbara çalışması
yapıldı. Bir kadın, çocuğu için kullandığı kumbara-
dan çıkardığı parayı verdi. Çalışma sırasında halka,
yürüyüşe nasıl destek verebilecekleri de soruldu.
Bunun karşılığı olarak evlerden birinden yürüyüşte
kullanılması için 1 çift ayakkabı verildi. Büyük kıs-
mı evler olmak üzere 130 kişiye yürüyüş tek tek anla-
tılarak bildiri verildi. Adım adım İstanbul yürüyüşü
çalışmalarında kapıların çalınmış olması Bağcılar’da
çalışmayı besleyen bir durum. Yürüyüş anlatıldığında
hak verilerek, çalışma doğru karşılandı.

� Armutlu Direniş Çadırını Boş
Bırakmıyoruz!

14 Aralık’ta Gazi Halk Cephesi Armutlu’da
bulunan açlık grevi direniş çadırını ziyaret etti.
Destek açlık grevi direnişini selamlayan Gazi Halk
Cepheliler, 1 saat süren ziyarette adalet mücadelesi
üzerine sohbet etti. Sohbetler, espriler ile direniş çadı-
rındaki moral motivasyonu daha da büyüten Gazililer,
toplu fotoğraf çekilerek çadırdan ayrıldılar.

� Ateş Başı Sohbetin Konusu; Adalet
10 Aralık’ta Kartal Liseli Dev-Genç’liler soh-

bet konusu olarak adaleti konuştu. “Adalet nedir?
Neden adalet istiyoruz? Nasıl alacağız?” soruları
üzerine konuşan liseliler 1 saat süren ve verimli
geçen çalışmanın ardından sohbeti sonlandırdı.

�  Yozlaşmaya Karşı Mücadelemizle ve
Alternatif Filmlerimizle Barikat Olacağız

Liseli Dev-Genç’liler 9 Aralık’ta Sarıgazi’de
film gösterimi düzenledi. Film gösteriminden
önce sohbet eden liseliler, örgütlenmekten ve
kurultaydan bahsetti. Daha sonra film izlemeye
geçildi. “Taras Bulba” filmi izlendi. Film gösteri-
mine 6 kişi katıldı.

� Halkımızdan Öğrenecek, 
Bildiklerimizi de Halkımıza Öğreteceğiz

1 Mayıs Mahallesi’nde her pazartesi yapılan
halk okulu çalışması bu hafta 16 Aralık’ta yapıldı.
Yapılan çalışmanın öncesinde halk okulu çalışması-
nın önemi üzerine sohbet edildi. Yapılan çalışmada
“Devrimcilik-Halk Kültürü” üzerinde yoğunlaşıldı.
Çalışma çoğunlukla emperyalist saldırıların somut ola-
rak yansıması ve bunlara karşı en özelinde kişiliklerde
değerleri yaşatmanın ve iç içe olmanın gerekliliği anla-
tıldı. Çalışma “emperyalist kültürel saldırganlığa kar-
şı savunmada değil saldırıda olunması” gerektiği söy-
lenerek bitirildi. Çalışmaya 14 kişi katıldı.

Dilek Doğan’dan Mektup Var
Ben Dilek Doğan,
Sizin kardeşiniz, arkadaşınız, 
komşunuzum. Sizden biriyim. 
Dostunuzum. Siz gibi yaşamımı 
sürdürme kavgasının içindeydim. 
25 yaşında genç bir insan olarak 
çalışıp didinerek ekmeğimi 
kazanmaya, geleceğimi kurmaya 
çalışırdım. Tıpkı sizin kardeşleriniz, 
arkadaşlarınız, komşularınız gibi…

Ama olmadı. AKP’nin katil polisleri
izin vermedi. Emeğimizle geçinmemize, 
gelecek hayalleri kurmamıza izin vermedi. Bir sabah evimizi bas-
tılar. Hakları yoktu. Karşı çıktım. “Böyle giremezsiniz evimize”
dedim, “kirli ayakkabılarınızla giremezsiniz” dedim; beni vurdu-
lar. Beni öldürdüler. Hayallerimi, geleceğimi söndürdüler.

Küçük Armutlu’yu bilirsiniz. Hani bize çok görülen mahalle…
Hani elimizden alınmaya çalışılan mahalle… Hani evleri yıkılma-
ya çalışılan mahalle… Armutlu’nun çocuklarındanım. Hasan Ferit
gibi devrimcilerin elinde büyümüş, onlarla aynı sofraya oturmuş
Armutlu çocuklarındanım. Onlara kapımızı açtığımız için vurdu-
lar beni. Haksızlığa boyun eğmediğim için, adalet istediğim için
vurdular. “Dilek’i vurursak halkı sustururuz”, dediler. Susacak
mısınız? “Dilek’i vurursak halkı sindiririz”, dediler. Sinecek misi-
niz? “Dilek’i vurursak direnemezler, karşı koyamazlar”, dediler.
Direnmeyecek misiniz, karşı koymayacak mısınız?

Ne kadar bastırsalar bizi susturmak için, o kadar gür haykırma-
lıyız. Adalet istemeliyiz. Hesap sormalıyız. Evet, vurdular beni.
Sizin kardeşiniz de olabilirdi vurulan. Sizin eşiniz, çocuğunuz,
anneniz, babanız da… Daha da vurabilirler pek çoğumuzu. Ama
engellemenin yolu da var katilleri: Adalet Mücadelesi!

Adalet mücadelesini büyütelim. Hep birlikte adalet isteyelim.
Hesap soralım. Onları bizi vurduklarına pişman edelim. Şimdi
Ankara’ya yürümeye hazırlanıyor benim için adalet isteyenler.
Adım adım Ankara’ya adaletsizliğin merkezine yürüyorlar. Adalet
için adım atıyorlar. Sessiz kalma! Tepkisiz kalma! Adalet için bir
adım da sen at! Senin çocuğun da olabilirdi vurulan; senin karde-
şin de eşin de arkadaşın da… Adalet ellerimizde! Adalet halkın
mücadelesinde! Adalet için bir adım da sen at. Adım adım Ankara
yürüyüşüne katıl!

Toplanma Yeri: Kartal Meydanı
Toplanma Tarihi: 23 Aralık Çarşamba
Toplanma Saati: 13.00

21 Aralık Çarşamba Günü Kartal’dan Başlayacak Olan
Yürüyüşün İhtiyaç Listesini Yayınlıyoruz:

  Giyecek, yiyecek, kazak, kumanya, hırka, meyve, mont, çikolata,
ayakkabı, su, çorap, çay, kahve, içlik, şeker – çay kaşığı, yağmurluk,
tencere, eldiven, tava, atkı – bere, tüp – ocak, sağlık malzemesi, şırın-
ga, çay kazanı, ilk yardım malzemeleri, kaşık – çatal, kas gevşetici, tabak
– bardak, ağrı kesici, üçlü priz, uyku malzemesi, uyku tulumu, batta-
niye – yastık. 

Adalet İstiyoruz Alacağız!
HALK CEPHESİ

20 Aralık
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Anadolu cephesindeyim... Hareket için eski, benim için
yeni bir yer burası. Ve bu sebepten tahminimden daha faz-
la ilişki ve imkan olsa da; bunları ve daha fazlasını örgütle-
mek için her zamankinden daha büyük emek ve iddia lazım. 

Her çelişki ve her yer gibi yani; hem zor, hem kolay…
Faşizmin baskı ve katliamları artıyor. Ve tarihin bu en eski

şehirlerinden birinde, tüm saldırılardan nasibimizi almakta-
yız bizler de. 18 yaşın altında genç arkadaşlarımız tutsak. On-
ların özgürlüğü için eylem yapan yoldaşlarımız gözaltında.

Merkezdeki açıklamada gözaltı olduğu haberini öğ-
rendiğimde uzak bir ilçedeydim. Haberi duyunca yola çık-
tım. Gözaltılarla ilgili bilgi almak için önce kültür mer-
kezine geçtim. Burada bir şey öğrenemeyince köydeki der-
neğe uğrayayım, dedim. 

Köye vardığımda vakit geç olmuştu ve dernekte kim-
se yoktu. Köyde başka hiçbir evi, ailemizi tanımadığım
için kendi kendime kızarak geri dönüş yoluna düştüm. Kö-
yün zaten tek bir otobüsü vardı ve o saatte muhtemelen
otobüs kalmamıştı. Uzun aralıklarla da olsa geç saatte ge-
çen dolmuşu beklemeye başladım.

Bir süre bekledikten sonra önümde bir araç durdu. Ön kol-
tuktan daha önce hiç görmediğim bir kadın çıktı. "Bizimle
gelin. Sizi bırakabiliriz" dedi. Biraz da şaşkın "dolmuş ge-
liyor zaten, teşekkür ederim" dedim. Bunun üzerine kadın bi-
raz daha yaklaşarak "Derneğe mi geldin?" dedi. "Evet" diye
cevapladım. "O zaman sizi biz bırakalım" dedi. Araca yak-
laştım. Arka koltukta 10 yaşlarında bir çocuk vardı. Bindim.
“Teşekkür ederim” dedim. Kadın telaşlı bir sesle, "Arkadaşlar

gözaltına alınmışlar, emniyettelermiş, tutuklanmasalar bari"
dedi. “Öyleymiş, ben de ne var ne yok diye bir derneğe uğ-
ramak istedim ama kimse yoktu” dedim.

Benim soru dolu bakışlarımı görünce “Yabancı değiliz biz”
dedi kadın. Derneğe gelen genç arkadaşlarımızdan birinin ak-
rabasıymış. “Benim dernekten olduğumu nerden anladın” diye
sordum gülümseyerek. Aynı sıcaklıkla cevapladı. “Sırt çan-
tandan anladım, bu bizimkilere benziyor, dedim eşime. Ne
bileyim ya, sizi duruşunuzdan bile tanıyoruz…”

Eşi nereye gideceğimi sordu. Merkeze gidebileceğim
bir otobüs durağına bırakırlarsa sevineceğimi söyledim.
Abi, bizde kalabilirsin, dedi. Valla müsaitseniz olur tabi
dedim. Bu sefer abi, “Nereye gideceksin bu soğukta, biz-
de kal. Güvenebilirsin bize, biz de büyük ailenin insanlarıyız
biraz kıyısındayız ama olsun. Önceden CHP’liydik şim-
di Cepheliyiz” dedi. 

Kadın da, onlarda daha önce kalan arkadaşlarımızın isim-
lerini sayarak beni rahatlatmaya çalışıyordu. İçimdeki dev-
rim ateşini harlıyordu. İşte savaşın, mücadelenin halklaşması
böyle bir şeydi. Emeğinin, alınterinin, şehitlerinin, tutsaklarının
olduğu yerde hiç kimseyi bilmesen de onlar seni gelip böy-
le bulurdu işte. Gecenin bir yarısında ortada kalakalmışken
seni alıp iki göz kondularında ağırlar, harlayan sobanın üs-
tünde tüten çorbalarıyla beslerlerdi. Ve kimselere vermezlerdi.

Halk çocuklarının kanı üzerine kurulu o iki bin odalı
sarayınızı, bu iki göz odalı kondularda daha fazla örgüt-
lenerek, halka inanarak, onlardan güç alıp onlarla birlik-
te savaşarak yıkacağız… And olsun!

Halk Çocuklarının Kanı Üzerine Kurulu O İki Bin Odalı Sarayınızı, 
İki Göz Odalı Kondularda Daha Fazla Örgütlenerek, Halka İnanarak, 

Onlardan Güç Alıp, Onlarla Birlikte Savaşarak Yıkacağız… And Olsun!

İKİ GÖZ KONDUDA SAVAŞ YEMİNİ

Sincan Kadın Hapishanesi’nde mahkemeye giden ka-
dın tutsaklara saldırı yapıldı. Ankara Katliamı’nı protesto
ettikleri için haklarında soruşturma açılan DHKP/C,
MLKP ve TKP/ML davasından tutuklu olan kadınlar, 7
Aralık’ta duruşma için adliyeye götürülecekleri sırada sal-
dırıya maruz kaldı.

Hapishane girişine gelen kadın tutsakların, yanların-
da götürmek istedikleri kitap ve yiyeceklere izin veril-
meyeceği söyledi. Hapishane açıldığı günden beri, adli-
ye ya da hastaneye gidişlerde su, kitap ya da yiyecek al-
dıklarını belirten tutsaklar, bu keyfi uygulamayı kabul et-
medi. Bunun üzerine “müdahale ekibi” olarak adlandı-
rılan çok sayıda asker ile gardiyan, hapishane girişine gel-
di. Hapishane 2. müdürünün “Önce ağırlaştırılmışları alın”
emri üzerine asker ve gardiyanlar kadın tutsaklara saldırdı.
Birbirlerine kenetlenen kadın tutsaklar, hücrelerine ka-
dar yerlerde sürüklendi, darp edildi.

8 Aralık’ta açık görüşe giden TAYAD’lı ailelere ma-
ruz kaldıkları saldırıyı anlatan Özgür Tutsaklar, yaşadıkları
hukuksuzluğun ve işkencenin tamamen keyfi olduğunu
belirtti. Bütün kadın tutsakların birçok yerinde zedelen-

me ve morarmanın olduğu saldırıda, bir tutsağın boğa-
zına gardiyanların diziyle bastırması sonucu tutsak, ne-
fes alıp vermekte zorlanıyor.

TAYAD’lı Aileler açıklama yaparak: “Evlatlarımızı hiç-
bir zaman yalnız bırakmayacağız. Sincan Kadın Kapa-
lı Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklarımızın başına ge-
lecek her türlü olaydan hapishane müdürü, 2. müdürü ve
gardiyanlarla, hapishane jandarma tabur komutanlığı so-
rumludur.  Buradan sesleniyoruz hapishane idaresine:
19 – 22 Aralık Katliamı’nın yıldönümünün yaklaştığı bu
dönemde yeni katliamların mı peşindesiniz? Tecrit için-
de tecrit yaratarak tutsaklarımızı teslim alamazsınız. Kat-
lederek bitiremediğiniz devrimci tutsaklarımızı, yeni
katliam provaları ile hiç bitiremezsiniz. Evlatlarımızın sa-
çının bir teline gelecek olaydan, hepiniz sorumlusunuz.
Devrimci tutsaklarımızı keyfi uygulamalarınızla hiçbir za-
man teslim alamadınız, bundan sonra da alamazsınız. Bu-
radan tüm halkımıza, devrimci demokrat kurumlara, ay-
dınlara sesleniyoruz. Sincan Kadın Kapalı Hapishane-
si’nin bu hukuksuzca saldırısını teşhir edelim, tutsakla-
rımıza destek mektupları yazalım” denildi. 

Hayatı n
Öğrettikleri

Keyfi Uygulamalarınızla Özgür Tutsakları Teslim Alamazsınız!

Yürüyüş
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14 Aralık: Direnişin
116, Süresiz Açlık
Grevinin 56. Günü

Sabah saat 07.30’da
kalktık. Tansiyon ve nabız
ölçümleri yapıldı. ATİGF’den destek açlık grevi yapan arka-
daş bugün de yanımızda. Eylem saati yaklaştıkça dernek kala-
balıklaşıyor. Direnişimize destek veren aileler ve arkadaş-
larımız, dostlarımız dernekte toplanmaya başladılar. Herkes
heyecanlı. Bugün bu sorunu çözeceğiz diye düşünen, umut-
lu bakanların umutlarını kırmak istemiyoruz. Biz de umut-
luyuz. Umutlu olduğumuz için direnişe başladık. 

Haklı olmanın, meşru olmanın ve halkımıza güvenme-
nin verdiği bir umut bu… Ama Avrupa emperyalizminin
kazanılmış haklarımıza karşı başlattığı saldırıya karşı zor-
lu bir mücadele vereceğimizin de bilincindeyiz.

Eyleme katılan arkadaşlar dönüyorlar. Biz eyleme katıl-
mayanlar merakla soruyoruz. İçişleri Bakanı, şoförünü diğer kapı-
ya çağırıp kaçarcasına ayrılmış bakanlıktan. O nedenle kendi-
siyle görüşememişler. Bakanın bu tavrı direnişimizin haklılı-
ğını bize bir kez daha gösterdi. Haklı ve meşru olmayanlar ancak
kaçarlar. Eyleme kaç kişinin katıldığını, nasıl geçtiğini soruyoruz.
Yaklaşık 150 kişi olduklarını söylüyorlar.

“Daha fazla olmalıydık. Daha fazla olsaydık, bakan bizim-
le görüşürdü" diyor bir ablamız. 

Bir anda dernek kalabalıklaşıyor, gruplar halinde konuş-
malar, sohbetler devam ediyor.

Bu akşam Alevi topluluğundan aileler bizimle beraber kal-
mak istediklerini söylediler. Üç ablamız eşleriyle beraber

kalıyorlar. Geç saate kadar ablalarımızla, ağabeylerimizle
sohbet edip şarkılar söylüyoruz. Direnmenin zorunluluğu
üzerine konuştuğumuz güzel bir gece oluyor.

Bugün Belçika’dan direnişimize destek için gelen arka-
daşımız süresiz açlık grevine başladı. 

15 Aralık: Bu akşam ailelerle türkü programı yapaca-
ğız. Sabahtan repertuarımızı hazırlamaya başladık.
Düsseldorf’tan arkadaşlar aradılar. Avusturya Konsolosluğu
önünde destek eylemi başlattılar ve direnişin sonuna kadar
devam edeceklerini söylüyorlar. Hamburg’dan arayıp, dire-
nişimizi, sağlık durumumu soruyorlar.

Öğleden sonra Türkiye’den tanıdığımz bir dostumuz ziya-
retimize geldi. Telefonumuzu ve adresimizi internetten
almış. Bize başarılar diledi, yanımızda olduğunu söyledi.
Akşam saat 17.30’da şarkı-türkü programımızı yaptık.
Grup Yorum’dan parçalar ve halk türkülerini söyledik, halay
çektik. Alevi halkımız yine bizlerle beraberdi.

Öğleden sonra bir abimiz, ablamız ziyaretimize geldi.”

EVİN TİMTİK İLE İLETİŞİM:
(0043) 681 106 362 51
E-mail : evin.asylstreik@gmail.com
Facebook: Evin Timtik
Online imza için kısa link: http://chn.ge/1Lwp3ll
Viyana Pasaport Bölge Müdürlüğü 
Tel: (0043) 1 42792 96-7300
İçişleri Bakanlığı-Fax: (0043) 1 531 26-3177 / –
108613
Yabancılar ve İltica Federal Ofisi-Fax: (0043) 1531 26-
5219

Av ru pa’da

Evin Timtik’in
Kendi

Anlatımından
Direnişinin
İki Günü:

Evin Timtik Açlık Grevinin 60. Gününde!
Direnişin Direnişimizdir!

Zaferi Birlikte
Kazanacağız!

Yürüyüş dergimizi sahiplenmek ve halklarımıza gerçekleri
ulaştırmak için açılan standlarımız devam ediyor.

Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da üç ayrı mahalle-
de aynı saatlerde 14:00-16:00 arası açılan standlarda halk-
larla sohbet edildi.

2003’te İngiltere’nin Nottingham şehrinde, iltica duru-
muyla ilgili içişlerini (Home Office) protesto etmek için, açlık
grevi yapıp ağzını, gözlerini ve kulaklarını diken Abbas
Amini’yle tanıştık.

İranlı Abbas Amini sosyalist olduğunu ve yaptığı pro-
testoyu tüm ilticacıların haklarını savunmak için yaptığını
belirtti. Kendisi ve ailesiyle tanışmaktan çok memnun

olduğumuzu belirterek kahvaltıya davet ettik. Geleceğini belir-
tip bir dergimizi alarak ayrıldı standımızdan. 

Wood Green’de 9 Yürüyüş dergisi, 5 Bizim Gençlik ve
3 İngilizce Halk Cephesi broşürü, Edmonton ve Dolston stan-
da 3 Yürüyüş dergisi ve 2 Bizim Gençlik dergisi halklara ulaş-
tırıldı.

Fransa:
Fransa’nın Paris kentinde Anadolu Gençlik 5 Aralık'ta top-

lu dergi dağıtımına çıktı.
Toplu dağıtım esnasında 2 Yürüyüş dergisi ve 18 Bizim

Gençlik dergisi halka ulaştırıldı.

DERGİMİZİ DÜNYA HALKLARINA DA ANLATIYORUZ!
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İltica Hakkımızdır
Alacağız!

Avusturya Devleti, kendi mahkemelerinde 27 Ekim tari-
hinde çıkan karara rağmen Evin Timtik’in pasaportunu gasp
ederek, el koydu. Herkes görmelidir, bilmelidir ki burjuva
demokrasisinin gerçek yüzü budur: Eğer burjuva demokrasi-
si sınırları içerisindeyseniz her türlü düşünceyi konuşabilir, yaya-
bilirsiniz. İyi bir "vatandaş” olarak haklarınız korunur. Ama eğer
Avrupa Birliği’nin çıkarlarına ters düşen, devletlerin politi-
kalarına alternatif teşkil eden düşünceleri savunuyorsanız, hak
ve özgürlük kavramı yerini “güvenliğe” bırakır. Hele de dev-
rimci ya da sosyalistseniz Avrupa Birliği ülkelerinde hiçbir temel
hakkınız yoktur.  Bütün haklarınız tehlikededir. Evin Timtik,
Türkiye’de devrimcilik yaptığı için hedef gösterilip, can
güvenliği tehlikeye girdikten sonra 2009 yılında Avusturya’ya
gitmiştir.  Avusturya’ya gittikten kısa bir süre sonra iltica tale-
binde bulunmuş ve 2010 yılında iltica talebi kabul edilmiştir.
2010 yılından başlayarak Avusturya’da 5 yıllık oturma izni alın-
mıştır. 5 yılın sonunda 4 Mart 2015 yılında oturumunun yeni-
lenmesi için tekrar başvuruda bulunmuştur. Avusturya devle-
ti, bir süre Evin’i oyalamaya çalışmıştır. Ancak en sonunda iti-
raf etmişlerdir: “Almanya'nın iç ve dış güvenliğini tehdit etme-
niz nedeniyle başvurunuz reddedildi.” Gerekçe var mı? Yok.
Somut bir iddia var mı? Yok. Evin’in avukatları bu “tehditin”
nedenini ve kararın gerekçesini sorduklarında, dosyanın
İçişleri Bakanlığı dosyası olduğu ve gizli olduğu gerekçesiy-
le taraflara verilemeyeceğini söylediler.  Alman devletinin güven-
liğinin neden tehdit edildiğini de açıklayamadılar.

Biz Almanya emperyalizminin, burjuva demokrasisinin iç
yüzünü çok iyi biliyoruz. Burjuvazi ikiyüzlüdür, yalancıdır, sah-
tekardır. Görünüşte demokrasicilik oyunu oynarlar, tehlikede
hissetmediği düşüncelere alan açarlar ama kendilerini tehlikede

hissettikleri anda bu yüzleri bir anda değişir. Demokrasileri sade-
ce halkları kandırabilmek için kullandıkları bir süstür. Sistem
krize girdiği anda ilk unuttukları yine bu demokrasileri olur.

Bir devrimci olan Evin Timtik’te şimdi bu çürümüş siste-
me karşı mücadele ediyor. Başka bir yol kalmadığı için, çadır
direnişine başladı ve şimdi hakkını alana kadar sürdüreceği süre-
siz açlık grevi direnişinin 53’üncü gününde. Biz Anti-
Emperyalist Cephe üyesi siyasi kurumlar ve kişiler olarak Evin
Timtik’in arkasında olduğumuzu ve bütün hakları geri verilene
kadar Evin’le birlikte direneceğimizi ilan ediyoruz.

Uluslararası Anti-Emperyalist Cephe

ERDOĞAN ÇAKIR'DAN HABER ALINAMIYOR!
Fransa Paris Villepinte Hapishanesi’nde tutuklu bulu-

nan ve onursuz arama saldırısına karşı süresiz açlık gre-
vinde olan Erdoğan Çakır’dan haber alınamıyor. 

Villepinte Hapishanesi’nin önünde Özgürlük
Komitesi’nin üyelerinin Erdoğan Çakır’ın durumuna
ilişkin bilgi almak için bekleyişleri sürüyor.

Erdoğan Çakır 19 gündür tutuklu bulunduğu Villepinte
Hapishanesi’nde kendisine dayatılan onursuzca arama, tec-
rit ve baskılara karşı açlık grevi eylemi yapmaktadır. 15 Aralık
sabahı saat 11.00’dan sonra kendisinden haber alamayan aile-
si, avukat ve hapishane idaresiyle yaptıkları görüşmelerine
rağmen herhangi bilgi edinemediler. Bunun üzerine akşam
saatlerinde hapishane önüne giden Özgürlük Komitesi üye-
leri, hapishane idaresiyle görüşüp Erdoğan Çakır’ın sağlık
durumuna ilişkin bilgi edinmek istediler. Ancak herhangi bir
bilgi alamadılar. 

Erdoğan Çakır’ın kızı da hapishane idaresinin bilgi ver-
mek istemediğini, babasının hücresinde olmadığını öğren-
diklerini ve Hapishane önünden de bilgi almadan ayrılma-
yacaklarını söyledi.

İsviçre: İsviçre’nin Zürih şehrinde
İsviçre TAYAD Komitesi tarafından 11
Aralık günü Evin Timtik’in eylemini des-
teklemek için masa açıldı.

Staufacher’da açılan masada 4
TAYAD’lı, Evin Timtik’in eylemini
anlatan bildiriler dağıttı.

Stuttgart: Stuttgart Anadolu
Federasyonu, 14 Aralık günü Avusturya
Konsolosluğu’nun önünde bir eylem
gerçekleştirdi. Açlık grevinin 56. günü-
ne gelen Evin Timtik’in şartsız ve koşul-
suz tekrar oturum hakkının geri verilmesi
için yazılan dilekçenin konsolosluğa
verilmesinin ardından, konsolosluk önün-
de pankart açılarak, sloganlarla Evin

Timtik’in hak-
larının gasp
edilmesi pro-

testo edildi.
Hamburg: Hamburg Anadolu

Gençliği, 28 Aralık'ta Hamburg şehir mer-
kezinde Evin Timtik’in direnişini içeren
ve dayanışmaya çağıran bildiriler dağıt-
tı. İnsanların yoğun ilgisini çeken bildi-
ri dağıtımında insanlara Evin Timtik’in
direnişi anlatıldı. 9 gencimizin katıldığı
bildiri dağıtımda toplam 3000 bildiri
Hamburg halkına ulaştırıldı. Yine 14
Aralık günü Hamburg Halk Cepheliler ve
Hamburg Dev-Genç’liler, Hamburg şehir
merkezinde eylem düzenlediler. 11 kişi-
nin katıldığı eylemde 250 bildiri dağıtıl-
dı, defalarca Almanca yazılı açıklama
okundu. Yoğun ilgi duyan, eylemi merak-

la izleyen insanların birkaçı, nasıl yardım
edebileceklerini sordu. Eylem 1 saat
sonra sonlandırıldı.

Düsseldorf: Almanya’nın Düssel-
dorf şehrinde Evin Timtik’i destekle-
mek için Avusturya Konsolosluğu
önünde 5 Aralık Cumartesi günü baş-
latılan oturma eylemi, kararlılıkla her
gün devam ettiriliyor. Her gün bildiri-
ler dağıtılıyor, halk bilgilendiriliyor,
Avusturya devletinin mülteciler poli-
tikası protesto ediliyor.

Anadolu Federasyonu taraftarları 16
Aralık günü de pankart ve dövizlerini
açarak, bildiriler dağıtarak, sloganlar
atarak eylemlerini sürdürdüler.

 Eylem sırasında ayrıca Evin Timtik
aranarak durumu hakkında bilgi alındı.
Sloganlar eşliğinde eylem son buldu.

Zafer Bizim Olacak!

Yürüyüş

20 Aralık
2015
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AVRUPA’dakiBİZ

Kış kampımız yaklaşıyor. Avru-
pa’da yaşayan Türkiyeli gençler ola-
rak hep birlikte aynı sofrada yemek yi-
yeceğiz, sabahları birlikte sporumu-
zu yapacağız, birlikte eğleneceğiz, ha-
laylar çekip türküler söyleyeceğiz.
Birlikte yaşacağız, paylaşacağız, öğ-
reneceğiz, öğreteceğiz. 

Birlik Olacağız!
Birlik Olmak Zorundayız!

Emperyalizm, böl-parçala-yönet
politikasıyla bizim birleşmememiz,
güçlü olmamamız için elinden gele-
ni yapıyor. Kimliğimizi gücümüzü eli-
mizden alana kadar bizi yozlaştıra-
caktır, apolitikleştirecektir, robotlaş-
tıracaktır.

Emperyalizm gençliği daha azgın-
ca sömürmek için robotlaştırmak isti-
yor.  Apolitik olup emperyalist düzene
karşı mücadele etmeyelim istiyor.
Gençlikten çok korkuyor. Çünkü bili-
yor, gençlik militandır öyle kolay ko-
lay baskılardan, tanktan toptan kork-
maz. 

Fiziki şiddetle korkutamadığı genç-
liğin militan özelliklerini yok etmeye
çalışır. Bunu yaparken en önemli ara-
cı, yozlaştırma politikalarıdır. Gençli-
ği yozlaştırarak duyarsızlaştırmaya ça-
lışır.

Gençlik dinamiktir, öğrenmeye açık-
tır, meraklıdır, yaratıcıdır, atılgandır, ye-
niliğe açıktır vs.. Bu özelliklerini de yoz-
laştırarak yok etmeye çalışıyor em-
peryalizm. Duyarsız bencil bir gençlik
yaratmak istiyor ve bunun için her tür-
lü aracı kullanıyor. Örneğin; uyuşturu-
cu, fuhuş, kumar, TV programları,
moda... kısacası her şeyiyle yapıyor
bunu. 

Ama bizler Avrupa’da yaşayan
gençler olarak, emperyalizmin politi-
kalarını uygulamasına izin vermiyoruz.
Her sene geleneksel olarak düzenledi-
ğimiz kış kamplarımızı yapıyoruz. 

Birleşiyoruz örgütleniyoruz. Bir-
likte üretiyoruz. Birbirimize öğretip
birbirimizden öğreniyoruz.

Hepimizin bire bir yaşadığı so-
runları tartışıyoruz. Evet ırkçılığı,
yozlaşmayı, duyarsızlığı, ailevi so-

runları, eğitimde yaşadığımız sorun-
ları, işyerinde yaşadığımız sorunları
hepimiz yaşıyoruz. Bunlar bizim or-
tak sorunlarımız ve bunları ancak
birleşerek çözebiliriz. 

Sorunlarımızı
Nasıl Çözeriz? 

Ancak birleşerek, örgütlenerek.
Evet öncelikle biz birbirimizi tanı-
malıyız. İngiltere’den, Almanya’dan,
Hollanda’dan ve Avrupa’nın dört bir
yanından gelen gençler geliyor bu
kamplara... Birbirimizi tanımıyoruz
bile... Önce birbirimizi tanımalıyız.
Birlikte üretmeliyiz, sohbet etmeliyiz,
anlatılanları dinlemeliyiz, sofrada
yan yana oturup sohbetler etmeliyiz,
aramızda bir bağ kurmalıyız. Belki bir
birimizi ilk defa görüyor da olabiliriz
ya da yıllardır tanıyor da...Bunun bir
önemi yoktur. Biz birbirimize çok
güçlü bağlarla bağlıyız. 
Biziz iki kültür arasında sıkışıp
kalan,
Biziz asimile edilmek istenen,
Biziz Avrupa’da ırkçılığı, yozlaş-
mayı yaşayan, 
Biziz eğitimde, işyerinde fırsat
eşitsizliğini yaşayan...

Biz aynı halkın aynı toprakların
çocuklarıyız. Bu bağlar çok güçlüdür
ve güçsüzleştirilmesine izin verme-
yeceğiz! Bunu da ancak aramızdaki
sevgiyi büyüterek yapabiliriz. Bir
aile olduğumuzu unutmayalım.

Bu sevgiyi büyütmek, daha kitle-
sel olabilmek için kampa mutlaka ka-
tılmalıyız. Yanımızda birini daha ge-
tirmeliyiz. Bir hedef koymalıyız önü-
müze. Kampa kaç kişi katılacak, ben
kaç kişi getireceğim. Fazla idealize et-
meden önümüze ulaşılabilir hedefler
koymalıyız. Sonuç almak istiyorsak
gerçekçi hedefler koyup ona göre
bir çalışma yürütmeliyiz. 

Peki Nasıl Yürüteceğiz
Bu Çalışmayı? 

1- Öncelikle var olan gençlerin
bir listesini çıkartmalıyız. Kampa sa-
dece bir kaç gün kaldığı için hızlı ve
pratik bir şekilde çalışıp sonuç alma-

lıyız. Hızlı bir şekilde var olan genç-
lerin yanına gitmeliyiz, gittiysek tek-
rar gidip sormalıyız, neler yapıyor,
kampa gelecek mi, nasıl gelecek?..
Bunları ayarlamalıyız ve coşkumuzu
taşımalıyız ona. Kampa gelmek için bir
heyecan duymalı, bunu yaratacak olan
da biziz. Yani arayıp sorup tekrar tek-
rar kampımızı coşkulu bir şekilde an-
latmalıyız. Yeni gideceğimiz gençler
konusunda önce bilgi edinmeliyiz.
Kimler var, nerede oturuyorlar, hangi
günler ve hangi saatler arasında evde
veya okuldalar... Önce telefon numarası
veya ulaşabileceğimiz bir mail adresi
bulmalı ve onlara ulaşmalıyız. 

2- Hal-hatır sormalıyız ve okulda,
işyerinde yaşadığı sorunlar varsa on-
ları anlatmasını sağlayıp dinlemeliyiz.
Gündem hakkında da sohbetler ede-
biliriz. Ama biz daha çok dinleyici ol-
malıyız, onun anlatmasını sağlama-
lıyız. Dinledikten sonra kampımızı an-
latmalıyız. Anlatırken somut örnekler
vermeliyiz. 

3- Kampa gelmesi için ikna edip
sürekli aramalıyız.  Sadece bir kere
gitmeyle kimseyi ikna edemeyiz. Sü-
rekli bir bağ kurup onunla ilgilenmeye
devam etmeliyiz. 

4- Yanında birini daha getirmesi
için ikna etmeliyiz. Ona yol yöntem
göstermeliyiz. Nasıl getirecek birini
yanında, nasıl ilgilenecek, nasıl ko-
nuşacak somut olarak neler anlatacak.
Bunları ona öğretip onunda sonuç al-
masını sağlamalıyız.

Sonuç olarak: 
1- Bu sene yapılacak olan kış

kampımızda Avrupa’da yaşayan genç-
ler olarak birleşelim, kampımızda
kollektif yaşamı öğrenelim... 

2- Kampımıza katılarak, Avru-
pa’da yaşadığımız sorunlar karşısın-
da yalnız olmadığımızı gösterelim.

3- Kampa daha fazla genç getire-
bilmek için coşkulu iddialı ve heye-
canlı olalım. Karşımızdaki kişi kam-
pa gelmediği halde bir heyecan du-
yabilmeli ve kampa gelmek isteme-
lidir. Hatta yanında en yakın arkada-
şını, akrabasını getirmelidir.

Kolekti-f Yaşayacağız Öğreneceği-z, Öğreteceği-z!

20 Aralık
2015

Yürüyüş

Sayı: 500
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28 Aralık - 3 Ocak

Turgut İçpınar:
1959 Ordu, Fatsa'da doğan İçpınar, 1975'lerde baş-

ladığı örgütlü yaşamının büyük bölümünde İstanbul
mahalli birimlerde çalıştı. Ayrıca Karadeniz'de de faa-
liyetler yürüttü. 12 Eylül koşullarında 5 yıl tutsak
yattı. Sonrasında da tutsaklıklar yaşadı. Almanya'ya
gidişinden bir yıl sonra, işkencelerin vücudunda yarattığı
tahribatların yol açtığı rahatsızlığı sonucu 1 Ocak 2004

yılında aramızdan ayrıldı.

Gültekin Koç:
9 Nisan 1977, Erzincan-Çayırlı doğum-

ludur. İstanbul’da büyüdü. Devrimcilere sem-
patisi lise yıllarında başladı. 1995’ten itibaren
örgütlü bir devrimci oldu, gençliğin akademik
demokratik mücadelesine katıldı. 1 Mayıs
1996’da tutuklandı, Eskişehir Hücre Tipi
Hapishanesi’ne götürüldü. Hücreleri tanıdı.
Defalarca gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. 19-

22 Aralık Katliamı’nda dışarıdaydı ama yüreğiyle diri diri
yakılan, kurşunlanan yoldaşlarının yanındaydı. O andan
itibaren öfkesiyle, kiniyle yoldaşlarının hesabını sormaktan
başka bir şey düşünmedi. 19-22 Aralık Katliamı’na misilleme
olarak 3 Ocak 2001’de, saat 13.50’de Şişli Emniyet Mü-
dürlüğü’ne karşı feda eylemi gerçekleştirerek şehit düştü.

Gültekin Koç

Kalender Kayapınar:
Hapishanede kanser teşhisi konulmasına rağmen te-

davisi sürekli engellenip ölümcül noktaya geldiğinde
tahliye edildi. 3 Ocak 1996’da tahliyesinden dört gün
sonra şehit düştü. Tutsaklıktan önce Tıp Fakültesi öğ-
rencisiydi. Tutsaklığı sürecinde Malatya, Amasya, Antep
ve Çanakkale hapishanelerinde kaldı.Kalender Kayapınar

Yüksel Erol:
2 Ocak 1979’da, İstanbul Mecidiyeköy’de,

faşistlerin kurduğu pusuda katledildi. Gültepe
semtinin örgütlenmesinde yer alan bir dev-
rimciydi.

Yüksel Erol

Ali Saban:
1980’e kadar devrimci hareketin saflarında mücadele

etti. 12 Eylül’de Lübnan’a geçerek Filistin Halk Cephesi
saflarında savaştı. Hareketle yeniden ilişki kurma aşa-
masındayken, 2 Ocak 1987’de Filistin kamplarında bir
çatışmada şehit düştü.

Ali SabanŞerif Aygün:
29 Aralık 1969’da İstanbul Gamak Motor

Fabrikası'nda işten çıkarmaları protesto eden
işçilere, polisin açtığı ateşle katledildi.  Sal-
dırının hemen ardından İstanbul'un bütün üni-
versitelerinde  öğrenciler forumlar yaparak
polisi protesto etmek için boykota gittiler.Şerif Aygün

Turgut İçpınar

“İnsanın örgütlü olması inanç, bilinç fedakârlık gerektirir. İçten
bir bağlılık gerektirir. İnsan kendini böyle görürse aşamayacağı
zorluk yoktur. Ben ülkemizin nasıl satıldığını, halkımızın nasıl yoksul-
laştırıldığını gördüm. Ben bunu gördümse, artık set olmasını da
bileceğim. Doruklarda tutuşuyorsa bu isyan ateşi ve insanlar namlunun
ucunda yaşamı gülümseyerek karşılıyorsa, halaylar çekiyorlarsa...
ben de zılgıtlarla düşmana inat yerimi almalıyım. Düşmana inat tür-
külerimizi söylemeliyim. Korkusuzca yürümeliyim melunların üzerine...”

Rıza Poyraz

DİLEK'İN GÖZLERİ
BİZE UNUTMAYIN 

HESAP SORUN 
ÇAĞRISIDIR!

İstanbul Küçük Armutlu’da
AKP polisinin katlettiği Dilek
DOĞAN’ın Marsilya AKM Al-
evi Kültür Merkezin de, Mar-
silya Halk Cephesi 40 yemeğini
verdi. Ayrıca 19 Aralık 2000'de
Türkiye hapishanelerinde kat-
ledilen devrimcilerin anması
yapıldı.

AKM’de yapılan anmada,
AKP polisinin katlettiği Dilek
Doğan’ın anısına ve tüm devrim
şehitleri için bir dakikalık saygı
duruşu ile başladı. Konuşmaların
ardından şehitlerimiz için ha-
zırlanan lokmalar dağıtılarak
anma bitirildi.

Hamburg:
Dilek Doğan'ın akrabaları ve

Hamburg Halk Cephesi birlikte
5 Aralık'da  Dilek Doğan’ın 40
yemeğini verdi. Dilek’in ailesinin
ve akrabalarının da katıldığı 40
yemeği öncesinde saygı duruşuna
duruldu, Halk Cephelilerin ha-
zırladığı sinevizyon gösterildi,
Halk Cephesi temsilcileri konuş-
tular ve İstanbul’da olan Dilek
Doğan adalet çadırını aradılar.
Adalet çadırında açlık grevinde
bulunan arkadaşların durumu öğ-
renildi, mücadele anlatıldı. Sine-
vizyon esnasında “Dilek Doğan
Ölümsüzdür”, “Yaşasın Halkın
Adaleti”, “Anaların Öfkesi, Ka-
tilleri Boğacak” sloganları atıldı.
40 yemeği verildikten sonra son-
landırılan etkinlik yaklaşık 3 saat
sürdü. Etkinliğe 170 kişi katıldı.

Şerif Aygün Ağıdı

Mezarlardan çıktılar
Bayram benim neyime
Çekip Şerif'i vurdular
Kan damlar yüreğime

İşte Şerif şehit oldu
Bayram benim neyime
Patronların gönlü oldu
Kin damlar yüreğime

Ezilip duruyoruz
Bayram benim neyime
İktidara yürüyoruz
Gül damlar yüreğime



Feda eylemi sonrası medyada onlarca yorum çıktı. Emniyet
Müdürlüğü’ne nasıl girdiği gibi bazı teknik konular vardı
örneğin tartışılanlar arasında. Devrimcileri, devrimcilerin
yaratıcılıklarını tanımayan, kendini dedektif zanneden akıllıların
sorularıydı bunlar. Devrimciler, girilmez denilen yerlere
yönelik eylemlerine bakarlarsa, bu soruların ne kadar anlamsız
olduğunu kendileri görecektir.

“Ölümü göze almış insan iradesini yenecek hiçbir güç,
durduracak hiçbir teknoloji yoktur.” İşte basit gerçek budur.

Bir başka tartışılan konu ise, nasıl olur da, bir insan kendi
vücuduna bombaları yükleyip feda eylemi yapar?

Bu sorunun cevabı bu ülke topraklarındadır.
Topraklarımız kan gölüne dönmüştür. Hapishaneler kat-

liamında 28 tutsak katledildi. Kurşunlandı, yakıldılar. Yüzlercesi
ölüm orucundaki tuksaklara zorla müdahale işkencesi uygu-
lanıyor. Binlerce tutsak ise F Tiplerinde her gün iktidarın
zulmü ve işkencesi altındadır.

Psikolojik tahliller yapmaya çalışan “çok bilmişler” önce
düşünmelidirler. Bu ülkede yoksulluk, açlık, zulüm gerçeği,
halkın adalet arayışı gözardı edilerek hiçbir psikolojik tahlilin
anlamı yoktur. Basit, basmakalıp tahliller yaşamın gerçeğine
çarpar ve dönerler. Gerçek olan bunlardır. Bunun dışında ya-
pılacak hiçbir tahlilin anlamı yoktur.

Gültekin’i anlamayanlar;
Sizin hiç, bir sabah kalktığınızda onlarca yoldaşınız, ar-

kadaşınız katledildi, yakıldı mı?
Sizin hiç, yüzlerce yoldaşınız hak ve özgürlükler için,

demokratik talepler için ölüme yattı mı?

Sizin hiç, ölüme yatan ve açlığın 60’lı günlerinde bir
deri bir kemik olan arkadaşlarınıza bombalarla, kurşunlarla

saldırıldı mı?
Sizin yüreğiniz hiç, evladı katledilen anaların çığlıklarının

acısıyla sarsıldı mı?
Siz hiç, gecekondularda açlıktan nefesi kokan insanlarla

birlikte yaşadınız mı? Siz hiç aç kaldınız mı?
Siz hiç, yoksulluğun öfkesini yüreğinizin derinliklerinde

hissettiniz mi? Kimsenin aç olmayacağı bir düzenin özlemiyle
yaşadınız mı?

Siz hiç, kendinizden başkasını düşündünüz mü? 
Siz hiç, fedakarlık, vefa, onur, namus duygularını yaşadınız

mı?
Yaşamadıysanız bunları, elbette Gültekin’i anlayamazsı-

nız...

Yoksulluk ve Katliamlar Sürdükçe...
Ülkemizi kan gölüne çevirdiler. Milyonlarca aç olan bir

ülke haline geldik. Hapishanelerinde devrimciler onar onar,
otuzar otuzar katlediliyor. Sokaklar, caddeler yaşlı bedenleriyle
sürüklenen analar ile dolu.

Bu ülkeyi yönetenler, katliamlara imza atanlar katliamlarıyla
övünüyor. Şiddeti tek yöntem olarak kullanıyorlar yıllardır. 

Ve utanmazca,
Ve hayasızca,
Ve ar damarı çatlamış,
Ve edepsizce, şiddetlerini örtmek için, katliamlarını unut-

turmak için “terör” demagojileri yapıyorlar.
Şiddeti devrimciler yaratmadı. Saltanatlarını sürdürmek

için şiddet uygulamaktan başka yol bulamayanlar şiddetin
anasıdırlar. 

Katliamlar yapanlar bütün şiddetin sahibidirler.
Milyonlarca halkı yoksulluğa, açlığa mahkum edenler

şiddetin yaratıcısıdırlar.
Ve tüm bunların sürdüğü bir ülkede “Gültekinler” olur.

Yüreği Katliamın Acısını ve Öfkesini 
Hissetmeyenler Gültekin’i Anlayamazlar

Anıları Mirasımız

Nürnberg Alevi Kültür Merkezi Gençlik Kolları 11 Aralık
2015 Cuma günü Türkiye’de Katliamlar ve 19-22 Aralık
Anması programı düzenledi. Programa konuşmacı olarak
19-22 Aralık Katliamını bizzat yaşayan Ölüm Orucu gazisi
olan Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik ile hapishane direnişleri
ve Büyük Direnişe dair Grup Yorum şarkılarından oluşan re-
pertuarı ile Grup Boran yer aldı.

Gençlik kollarının hazırladığı ve tüm katliamlara değinen
bir sinevizyon izlendi. Ardından İhsan Cibelik katliam
anmasına dair sunuş yaptı.

Direnişin ve zaferin, bütün Anadolu halklarının emper-
yalizme ve faşizme karşı mücadelesini yeniden ve daha
güçlü gelişmesinin ana kaynağı olduğu, bu etkinin daha da
büyüyeceği anlatıldı.

Daha sonra Stuttgart Halk Kültürevinin hazırladığı sinevizyon
izlendi ve çalışmalarını Stuttgart Halk Kültürevinde sürdüren
Grup Boran,  Grup Yorum’un direniş şarkılarını seslendirdi. 63
kişinin büyük bir dikkatle izlediği program, coşkulu şarkılarla
sona erdi. 

19-22 ARALIK KATLİAMININ ÜZERİNDEN 15 YIL GEÇTİ! 
ÖFKEMİZ BÜYÜYOR, BÜYETECECİZ!



Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Can Dündar ve Ankara
Temsilcisi Erdem Gül 26 Kasım 2015
tarihinde tutuklandılar. Tutuklanma-
larının üzerinden iki üç hafta geçti.
O hücrelerde yıllarını geçirenlerin
yanında bir kaç hafta... Denizde bir
damla sadece.

O birkaç hafta, tecritin ölüm ol-
duğunu iliklerine kadar hissetmesine
yetmiş Can Dündar’ın. Ne yazık bir
gazetecinin, hele ki “sosyalist aydın”
tanımlaması yapılan bir gazetecinin
elle tutulacak kadar somut ve çıplak
bir gerçeği, sadece yaşayınca anla-
yabilmesi. Gözünün önündeki devasa
duvarı çarpınca görebilmesi. Aydın
olmak bu mu? Elbette değil. Gözünün
önünü göremeyenler, geleceği görüp
halkı aydınlatamazlar!

Tecrit Ölümdür!
7 Aralık 2015 tarihli Cumhuriyet

gazetesinde Can Dündar’ın köşesinde
hapishaneden gönderdiği yazısı ya-
yınlandı. 

Can Dündar “Yıllar önce ‘Yal-
nızlığa Alışmalı’ diye bir yazı yaz-
mıştım. Ondan beridir alıştırdım ken-
dimi, yalnızlığı severim. Ama bura-
daki, tecrit; hem de ağır bir tecrit...
24 saat hücremizde tek başımızayız. 

Erdem, hemen yanımdaki hücrede
yatıyor. Kapısı kol mesafesinde...
Ama görüşmemiz yasak. Tecrit o ka-
dar sıkı ki avukat görüşüne giderken
bile, karşılaşmayalım diye önce bi-
rimizi içeri alıp sonra diğerimizi gö-
türüyorlar. (...) 

Okuduğum tutsak hatıralarını ge-
çiriyorum aklımdan: Hiçbirinde böyle
ağır bir tecritten bahsedildiğini ha-
tırlamıyorum. 

Belki Guantanamo’da vardır.”
diyor. 

Çok sayıda tutsağımızın Can Dün-
dar’a mektuplar yazarak tecritin ve
F Tiplerinin ne olduğunu anlattığını
biliyoruz. TAYAD’lı ana-babaları-
mızın, o yaşlı halleriyle kapısını aşın-

dırdıkları gazetecilerden
birinin de Can Dündar ol-
duğunu biliyoruz. 

Yıllar boyunca en sağır
kulaklara bile tecriti an-
lattık. Anlatıyoruz... Yıllar
boyunca en kör gözlere
hapishaneler gerçeğini gös-
termek için yapmadığımız
eylem, etkinlik kalmadı. 

Hala yapıyoruz. Fakat
görmeleri, anlamaları için yaşamaları
gerekiyormuş. O birkaç günde tecritin
ölüm olduğunu görmüş, anlamış Can
Dündar. Öyle yazıyor.

Sözün burasında söylenecek tek
şeyi şair Şükrü Erbaş’ın dizeleri söy-
lüyor “Canı cehenneme rahat uyu-
yanın

Kapısını örtenin 
perdesini çekenin,
Yüreği yalnız kendiyle 
dolu olanın,
Duvarları ancak 
çarpınca görenin”
Tam olmamakla birlikte benzer

durumu Tuncay Özkan ve Mustafa
Balbay da yaşamışlardı. 

Tuncay Özkan 19-22 Aralık Kat-
liamı öncesi özel görevlendirilen ga-
zetecilerden biriydi. Katliama uygun
zemin yaratabilmek için tecrit ha-
pishanelerinin reklamını yapmaya
adamıştı kendisini. Sipariş edilen bir
televizyon programında F Tipleri
için "'Türkiye'de çürümeyi önleyecek
cezaevi' diyordu. Hücre içindeki bir
masanın üzerinede plastik bir çiçek
koymuş, 'Dubleks bir evi andırıyor...'
diyerek hücreyi övüyordu" (Büyük
Direniş ve Medya, Boran Yayınları,
syf;5)

O “dubleks ev”e zorla sokulduktan
sonra “Zorbalığın Pençesinde” ismini
verdiği kitabında “diri diri gömüldük
Silivri Toplama Kampına!” diye yaz-
dı. Geçmişte hücreler için söyledikleri
nedeniyle özür diledi. Hiçbir değeri
yoktur o özrün. Çünkü bir özeleştiri

değildir. İktidarın değirmenine su ta-
şıyıp katliamı meşrulaştırmanın, yıl-
larca sürecek bir işkencenin önünü
açmanın karşılığı, kuru bir özür ola-
maz. Kimseyi kandıramaz ve yap-
tıklarını unutturamaz Tuncay Öz-
kan!

Tecrite ve ölüm oruçlarına karşı
kılı kıpırdamayan gazetecilerden bi-
riydi Mustafa Balbay. Şimdi televiz-
yon programlarına elinde hapishane
maketleriyle çıkıyor. Gözleri yaşar-
madan tecriti anlatamıyor. Erdem
Gül’ün çocukları geliyormuş aklı-
na...

Devrimciler ana-baba değiller
miydi? Onların çocukları hiç gel-
medi aklınıza. Devrimci tutsaklar
ve TAYAD 7 sene direndi ölüm
orucunda. 122 tabut taşıdık, omuz-
larımız nasır tuttu. Neredeydiniz?
İlle tutuklanmanız mı gerekiyor-
du!..

Bugün o hiç farkına varmadan
kullandığınız çamaşır suyunu, tü-
kenmez kalemi, su kaynatıcısını,
çatalı vb... alabilmenin mücadelesini
verdi, aylarca Özgür Tutsaklar. Bu
nedenle; gardiyanların saldırısına uğ-
radılar, görüş, iletişim cezaları aldılar.
Aylarca ailelerini, arkadaşlarını gö-
remediler, kendilerine gelen mek-
tupları alamadılar, telefon edemediler. 

Şimdi o hücrelerde çatalla yemek
yiyebiliyorsanız, bir bardak sıcak
çay içebiliyorsanız, tükenmez kalemle
mektup yazabiliyorsanız Özgür Tut-
sakların sayesindedir. Yatın kalkın
onlara dua edin yine!..

Duvarları Çarpınca Görenler, 
Tecriti Yaşayınca Keşfedenler Kervanına 

Can Dündar da Katıldı!

Yürüyüş

20 Aralık
2015

Sayı: 500
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

-Savaşmak İçin İnanmak,
İnanmak İçin Bilmek,

Bilmek İçin Öğrenmek,
Öğrenmek İçin Emek,

Emek İçin Sabır Gerekir.
-Arkadaşlarımızı 

Yapamadıklarıyla Değil,   
Yapabildikleriyle 

Değerlendireceğiz.
Örgütlülüklerimizi

Büyütmenin Yolu Budur.
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Katil AKP Kürt Halkı Üzerinden Kanlı Ellerini Çek! Katil AKP Kürt Halkı Üzerinden Kanlı Ellerini Çek! 

Kürdistan Kürt Halkınındır!Kürdistan Kürt Halkınındır!
Kürt Halkının Kurtuluşu Anadolu İhtilalindedir!Kürt Halkının Kurtuluşu Anadolu İhtilalindedir!

Kürdistan’da Kürdistan’da “Taş Üstünde Taş Bırakmamak” “Taş Üstünde Taş Bırakmamak” 

Oligarşinin Çözümsüzlüğüdür!Oligarşinin Çözümsüzlüğüdür!

Ve Sonuç: Daha Fazla Çözümsüzlük!Ve Sonuç: Daha Fazla Çözümsüzlük!

19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı 
Kürdistan’da Sürüyor!Kürdistan’da Sürüyor!

Bağımsız Demokratik Türkiye İçin; 
1986’da Yeni Çözüm, 1990’da Mücadele, 1986’da Yeni Çözüm, 1990’da Mücadele, 

1995’te Kurtuluş, 1999’da Vatan, 1995’te Kurtuluş, 1999’da Vatan, 
2002’de Ekmek ve Adalet, 2005’te Yürüyüş’le...2002’de Ekmek ve Adalet, 2005’te Yürüyüş’le...

Devrimci Basın Mücadelemiz Sürüyor!
Baskınlar, Gözaltılar, Tutsaklıklar, ŞehitliklerleBaskınlar, Gözaltılar, Tutsaklıklar, Şehitliklerle

29 Yıldır Halkın Onurlu Sesiyiz!
500 Sayıdır Susmayan 500 Sayıdır Susmayan 

Devrimin ve Umudun Sesi Yürüyüş’le Devrimin ve Umudun Sesi Yürüyüş’le 

Devrimci Gazeteciliğin Onuruyuz!


