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Devlet Katillerini Korumaya Devam Ediyor!
AKP’nin Savcıları Dilek Doğan’ın Katiline
“Kasten Adam Öldürmekten” değil,
“İhmalli Davranış”tan İddianame Hazırladı!

Halkın Evlatlarını Katleden Katiller!
Sevinmeyin Boşuna!
Adalet Savaşçıları da
Halkın İddianamesini Hazırladı!
Hiçbir Suçunuz Karşılıksız Kalmayacak!
Yedi Kat Yerin Dibine de Girseniz
Devrimci Adaletten Kaçamayacaksınız!

Berkin Elvan İçin Adalet Yerini Bulsun Diye
BİZ 650 GÜN BEKLEDİK!
ŞİMDİ SİZ BEKLEYECEKSİNİZ!

Dilek Doğan İçin Ne Zaman Gelecekler Diye...
son kontroller yapıldı
emniyet düşürüldü
suskun ilk kez konuşacak
her şey tamam
tarih baba kocaman gözlerini açtı
gelecek nefesini tuttu
yarınlara döşenen kurşun yolları izliyorlar
şimdi sonsuz bir bekleme
gözler uzaklara dalmış
heyecan sarmış tüm bedenleri
damardaki kan coşmuş
öyle bir coşku ki bu
önlenemez güzellikte
hesabını soracağız sloganları kulaklarında
(...)
her zamanki gibi şüpheyle çıktı

durdu baktı
adımlarının sesinden ürktü
havanın sesinden ürktü
havanın soğukluğu içini dondurdu
yürüdü korktu
biri kendine geliyordu
kaçmak istedi
beni bulamazlar diye düşündü sonra
ferahladı
uzun sürmedi korkunun ferahlığı
ıssızlığın çığlığı suskunlukla karşılaştı
bir gün mutlak
hesap soracağız
korkak, şerefsiz, işkenceci
bu kelimeler bu sözler
bir kez daha saplandı beynine...

Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus-info.org yuruyus.biz@gmail.com
Haftalık Süreli
Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mustafa DOĞRU

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyoğlu/İSTANBUL

Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Zübeyde Hanım Mah. Fevzi
Çakmak Cad. 1297. Sokak No: 1 Daire: 1
Sultangazi / İSTANBUL
Tel: (0-212) 536 93 44
Faks: (0-212) 536 93 45

ISSN: 1305-7944
Baskı: Ezgi Matbaacılık
Sanayi Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00
Avrupa: 4 Euro

Hollanda: 4 Euro

Almanya: 4 Euro

İngiltere: £ 3

Fransa: 4 Euro

Belçika: 4 Euro

İsviçre:6 Frank

Avusturya: 4 Euro

İçindekiler
4 Anadolu ihtilalini zafere taşıyacak

26 Halkın Hukuk Bürosu
Amed’i anlatıyor...

tek güç Cephe’dir!

İktidar için
Savaşıyoruz!

9 19-22 Aralık direnişi, Anadolu

13

15

topraklarında, devrim ve
sosyalizm mücadelesinin yok
edilemeyeceğinin destanıdır!
19 Aralık’tan Amed’e,
Amed’den Ankara’ya,
kömürleşen bedenlerimizin
hesabını soracağız!
Biz Diyoruz ki: Katletmek ve
katilleri aklamak, oligarşinin
değişmez geleneğidir
Cephe’nin 1 yılı: Ocak-Mart

16
19 Evin Timtik: “Haklarımızı

21
22

almanın, daha büyük
baskıların önüne geçmenin tek
yolu, direnmektir!”
Savaş ve Biz:
Beklemek ölümdür!
Halkın Mühendis Mimarları:
Emperyalizmi sosyalist
çözümlerle vuracağız!

23 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kürt halkı teslim
alınamayacak! Katliamların
hesabını soracağız!

Tüm Halkımızın
Kavgamızı ve
Umudumuzu
Büyüteceğimiz Yeni
Yılını Kutluyoruz...
Yeni Kavga Yılımızı
Elif, Şafak, Bahtiyar
ve Günayca
selamlıyoruz...

28 Halkın Hukuk Bürosu:
Çevik kuvvet polisleri
işkence makinesidir!
30 10 Soruda:
Eylem örgütlemek!
32 Eylemlerimiz, iktidar
iddiamızı yansıtmalıdır!
34 Kamu Emekçileri Cephesi:
Turnikeler, öğretmen ve
öğrencileri denetim altına
alma araçlarıdır!
35 Gençlik Federasyonu’ndan:
Planlı, programlı çalışmayla
sonuç alacağız!
36 Liseliyiz Biz:
Gelecek bizim ellerimizde!

37 Anadolu Cephesi:
Kitle çalışmasının
etkili bir aracı: Dergimiz!

38 Sanatçıyız Biz:

39

Para için düşüncelerini,
değerlerini satan Yavuz
Bingöl, düşkünleşmekte
sınır tanımıyor!
Halk Meclisleri: Esnaflar;
gücümüz, birliğimizdir!
Halk Meclisleri’nde
birleşelim!

40 AKP faşizminin yalanları çöktü!
Dilek Doğan dosyasındaki
görüntüler, katilleri gösteriyor!

42 “Her gün umudumuzu ve
direnişimizi büyütüyoruz...”

44 Halk Cephesi Amed’de
46 Yürüyüş dergisi, 500. sayısıyla
umudun sesidir! Tutuklanan Halk
Cepheliler serbest bırakılsın!

48 İmbat maden işçileri: “Direne
direne kazanacağız!

50 Sorunlarımızın ortak çözümü için
Öğrenci Meclisleri’nde
örgütleniyoruz

52 İşkenceleriniz, acizliğinizin
göstergesidir!

53 Evin Timtik açlığıyla direnmeye,
emperyalizm saldırmaya
devam ediyor!

54 Avrupa’da Yürüyüş:
Özgür Tutsaklar’ı tecrite, ceza
koğuşlarına koyarak
yenemezsiniz!

55 Avrupa’da Biz: Yaşadığımız
ülkelerde, kendi haklarımızı
sonuna kadar savunmalıyız!

56 Yitirdiklerimiz...
58 Kulağımıza Küpe Olsun...

TAYAD 30. yılı kapsamında
yapılacak olan Tarihi Yazanlar
Müzesi’nde sergilemek için
şehitlerimize ait giysi, saat, defter...
gibi eşyalarını bize gönderin...
Güzeltepe Mah.
Birsel Sok. no:19-2
Güzeltepe-İstanbul
tayadmail@gmail.com
0545 898 98 37

ANADOLU İHTİLALİNİ ZAFERE TAŞIYACAK TEK GÜÇ CEPHE’DİR!

Savaşımız Anadolu Halklarının Kurtuluş Savaşıdır!
Savaşı Sürdürüyoruz! Savaşımızı Tüm Anadolu’ya Yayıyoruz!
Parti-Cepheli Olmanın Onuruyla Savaşıyoruz!
Parti-Cepheli Savaş, İktidarı İstemektir!
Parti-Cephe ile Güçlenerek Yürüyoruz!

İktidar İçin Savaşıyoruz!
Yoldaşlar,
Dostlarımız, Halkımız!
Faşizmin Baskı ve Zulmü Altında Yaşamak İstemiyorsak Savaşı
Büyütmeliyiz.
Büyüteceğiz.
2015’te de yeni gelenekler yaratmaya devam ettik.
Bedeller ödedik, yeni mevziler
kazandık. Daha da ustalaştık.
İddialarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz vardı; bunlardan yaptıklarımız, yapamadıklarımız oldu.
Kampanyalarımızla, ısrarlı mücadelemizle, her koşulda adalet arayan, hesap soran eylemlerimizle emperyalizmin ve oligarşinin korkularını büyütmeye devam ettik. Tüm
dünyayı ayağa kaldıran, halkın yüreğini ferahlatan adalet eylemlerimizle halka umut olduk, güven olduk.
Halkımızın bilincinde zulüm varsa, halkın adalet savaşçıları da var
düşüncesini büyüttük.
Ölülerimizle bile düşmana korku
saçıyoruz. Günay Özarslan yoldaşımızı kendi geleneklerimizle uğurlayabilmek için bile 80 saat direnmek,
sokak sokak çatışmak zorunda kaldık. Halkın örgütlü gücü karşısında
bir kez daha mağlup oldular; halk
evlatlarına sahip çıktı, Gazi’nin sokaklarını dar etti düşmana.
Bu direnişten bize kalan, kararlılık, boyun eğmezlik, savaşçı dinamizmi ve disiplindir. En önemlisi de

halkın direnişe katılımıdır. 80 saat sürmesi direnişin halklaşması, çoluğuyla- çocuğuyla, kadını erkeğiyle, 7’den
70’e direnen halkın sahiplenmesidir.
Düşman katlederek moral üstünlüğü ele geçirmek için korku yaymaya çalışırken, savaşçımızın cenazesini sahiplenmemizle gösterdiğimiz irade ve emekle, katliamlarını onları vuran bir silaha dönüştürdük.
Moral üstünlüğü yine biz kazandık.
Yine onlar, yine katiller kaybettiler.
Bu 80 saatlik direnişi, büyütecek
tüm mahallelere yayacağız.
Şehitlerimizle Savaşarak Kazanacağız! Biz kazanacağız!
Çünkü; meşru olan, halka karşı savaşanlar değil, halk için savaşanlardır.

Nasıl Bir Dünyada
Yaşıyoruz?
Açlığın, yoksulluğun,
Sömürü ve talanın,
Baskı ve zulmün; hergün bir önceki güne göre arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yıl da azalmadı yoksulluğumuz, baskı ve zulüm. Tam tersine geçtiğimiz yıla göre daha da arttı. Bunu kimimiz yaşayarak, kimimiz
ise kıyılara-sahillere vuran çocuk
ölüleriyle canlı tanıkları oldu.
Gözümüzün içine baka baka katlettiler bizi...
Amerika’nın yarattığı işbirlikçi,
çapulcu sürüsü IŞİD’i AKP eliyle
besleyenler, şimdi IŞİD’e operasyon

düzenliyoruz diyerek; yine, halkların kanına giriyor, toprakları işgal etmeyi sürdürüyorlar.
Kendi yarattıkları canavar IŞİD,
yoksul bıraktıkları, ambargoyla tecrit ettikleri, halkları birbirine düşürdükleri yerler dışında sonunda kendilerini de, bol ışıklı başkentlerinde
buldu. Paris’te onlarca halktan insana kendi suçlarının bedelini ödettiler.
İşte bu gün böyle bir dünyada yaşıyoruz. Onlar katlediyor, talan
edip, işgal ediyor… Biz ise her yerde ölüyoruz. Hem de onar onar, yüzer yüzer ölüyoruz.
Koskoca kuşatılmış dünyada, savaşan bir tek biz varız…
Bir başımızayız savaşan… Ama
yalnız değiliz. Dünya halklarının
onurlu tarihi, dünya halklarının emeği, onurlu gelecek özlemi ve gücü bizimle…
Milyonların değil, milyarlarca
halkın umuduyuz. “Emperyalizm
değişti” diyenlerin pespaye düşünceleri daha şimdiden iflas etmiştir.
Emperyalizm dünya halklarının kanını dökmeye, ülkeleri işgal etmeye
devam ediyor. Halklara kan ve gözyaşından başka verebilecekleri hiçbir şeyleri yoktur.
İşte Ortadoğu, Suriye; müdahale ettikleri topraklarda katledilen
yüzbinler ve göç yollarına düşen milyonlar! Bunların sorumlusu emper-

yalizmden başkası değildir. Emperyalizm ve halklar arasındaki çelişkide
değişen bir şey yok; biri diğerini yenmeden de olmayacak.
İşte bu yüzden uzlaşmayacağız,
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
kurbanı değil, celladı olacağız!

Ne Olursa Olsun…
Her Şeyi Silah Yapıp
Emperyalizme
Direneceğiz!
Dün Ankara’daki Amerikan konsolosluğuna yaptığımız eylemle nasıl onları sarstıysak… Bugün de
emperyalizme karşı savaşımızı büyüterek sürdürüyoruz. İstanbul İstinye’de; inşaat malzemelerini bile
başka ülkelerden getirip, özel inşaa
ettikleri kartal yuvalarında Amerikan
Konsolosluğu’na yönelik saldırı düzenleyen savaşçılarımız, bu öfkemizin ifadesidir. 51 yaşındaki bir kadın savaşçımız elindeki kleşle bu öfkenin, bu kinin ifadesidir. Kurşunlarının bittiği yerde, teslim olmayan
sesi, elinde fırlattığı taşı; milyonların öfkesidir. Sınıf bilincinin ifadesidir. Mahir’lerden bugüne anti-emperyalist geleneğin devamıdır.
Kızıldere’nin “dönmeye değil ölmeye geldik” diyen sesinin bir taşta
somutlanmasıdır.

Nasıl Bir Ülkede
Savaşıyoruz?
Faşist AKP iktidarı, efendilerinden aldıkları güç ve destekle zulmünü sürdürüyor. Kendi yasalarına
dahi uyma ihtiyacı duymuyor; çalıyor, yağmalıyor, halkımızı aşağılıyor,
çocuklarımızı katlediyor. Yetmiyor
katilleri ödüllendiriyor. Kürt halkımıza saldırıyor, 90 yıllık imha operasyonlarına devam ediyor.
Seçimlerle yine AKP iktidara
geldi. Halkı yalan- demagojiyle kandırmaya devam etti. Seçim oyunlarına katılan Kürt milliyetçiler, oportünist, reformistler ise onlara bu demagojilerini meşrulaştıracakları zemini sundular.
Biz AKP’nin seçimlerde kazanmasına şaşırmadık. Şaşırmadık çünkü biz faşizmi de, yaşadığımız yeni

sömürge ülkemizin gerçeğini de biliyoruz. Ama bunu bildikleri halde
kendilerini devrimci veya sol ilan
edenler, bile bile bu oyuna ortak oldular. Sol ve küçük burjuva aydınlarımız şaşkınlık içinde kalırken biz
bu gerçek karşısında şaşırmadık.
Çünkü; faşizmin demokrasicilik
oyununu biliyorduk. Halkımızın alternatifsiz olduğunu biliyorduk. Faşizmin seçim sandığı ile değil, silahla
yenileceğini, devrimin silahla yapılacağını ve silahla korunacağını biliyorduk.
“Direnmeyen çürür, savaşmayan ölür” dedik. Türkiye solu siyasal olarak ölmüştür. Sol’un düzen içine çekilme projesinin gönüllü uygulayıcıları olup, parlamentoyu umut
olarak görmenin ya da Ortadoğu’da
emperyalizmin kara gücü olmanın,
başka açıklanabilir bir yanı yoktur.
Milliyetçiliğin çıkmaz yolunda bundan ötesi yoktur. Ölülerine bile sahip çıkamaz, hesap soramaz duruma
gelmenin başka türlü izahı yoktur.
Suruç’un, Ankara’nın ve Kürt
illerinde yürütülen savaşın sorumluluğu ve hesabını sormakta bizim
boynumuzun borcudur.

Tarihin Çarkı Dönüyor,
Halklarımızın Eşitlik,
Özgürlük ve Adalet
Savaşı Sürüyor!
Yeni yıla yeni umutlarla, hedeflerle giriyoruz. Hayallerimizi gerçeğe
dönüştüreceğiz. Eksiklerimizi giderecek, hedeflerimizi büyüteceğiz.
Hedeflerimiz; hayallerimizin büyüklüğünde, iddiamızın gücünde,
dünya ölçeğindedir. Devrimciler
için hiçbir şey imkansız değildir.
Parti-Cepheli savaş, iktidarı istemektir, Parti-Cephe ile Güçlenerek
Yürüyoruz, İktidar İçin Savaşıyoruz

Yolumuz Uzun,
Görevimiz Büyük!
Halklarımızın kurtuluşu vatanımızın bağımsızlığı için yola çıktık.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
için mücadele ediyoruz. Bu uğurda,
hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan,
kan ve can bedeli, tam 46 yıldır bir

savaş yürütüyoruz.
Bu süre içinde 600’ün üzerinde
şehit verdik. Ve abartısız on binlerce insanımız işkencelerle, hapishanelerle tanıştı.
THKP-C’den Devrimci Sol’a ve
bugünlere umut olabilmişsek bu en
başta tutsak ve şehitlerimizin sayesindedir. Alnımız ak, başımız diktir.
Bize güvenen, oğullarını kızlarını bu
savaşa veren halkımızın yüzünü
kara çıkarmadık, bundan sonra da çıkartmayacağız.
Kanla yazılan tarihimiz; halklarımıza verdiğimiz sözlerin garantisi, geleceğe ait hedeflerimizin güvencesidir.
Evet, yeni kavga yılına girerken
yeni umutlarla, yeni hedeflerle giriyoruz.
Milyonları örgütleyeceğiz. Bütün
yoksul mahalleler bizim olacak. Bunun için savaşımızı tüm Anadolu’ya
yayacağız. Halkımızın yaşadığı, nefes alıp verdiği her yerde biz olacağız.

Bütün Dağlar ve
Şehirler Bizim Olacak!
Dağların doruklarında, şehirlerin
sokaklarında adım atmadığımız bir
karış toprak, kapısını çalmadığımız
tek bir ev bırakmayacağız.
Öylesine söylenmiş bir söz değil,
bu, bir iddiadır. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptık. Bundan
sonra da kimsenin kuşkusu olmasın,
söz ve eylemimiz bir olacak. Anadolu ihtilalini büyüteceğiz.

Anadolu İhtilalini
Zafere Taşıyacak
Tek Güç Cephe’dir!
Çünkü; pek çok alanda ilk olmanın bedelini gözaltılar, işkenceler,
tutuklanmalar ve şehitlerle ödemiştir. Devrimin, özgürlüğün bedelleridir bunlar. Cephe açıkça ortaya koyar ki; bu bedelleri ödemeyi göze almadan, devrimci bir örgüt olunamaz.
Cephe; önderliğiyle, kadrolarıyla
ve taraftarlarıyla bu bedelleri ödeyerek kanıtlamıştır kendini. Bu güveni vererek, umudun, kurtuluşun,
geleceğin adı olmuştur.

Emperyalizme ve
Faşizme Karşı
Savaşmayan
Vatansever Değildir
Bütün ülkelerin devriminde, bütün
mücadelelerde, yüksek bir vatanseverlik duygusu, büyük bir halk sevgisi olmadan ve ulusal değerler taşınmadan; geniş halk kitleleri, emperyalizme ve faşizme karşı örgütlenmemiş ve zafere ulaşılamamıştır.
Halklar kültürleriyle, ulusal kimlikleriyle, vatanlarıyla vardırlar ve bu
değerlerle birlikte yaşamlarını şekillendirirler. Bunlar ortadan kaldırıldığında halk, ulus ve bunların yüzyıllar
boyunca oluşturdukları kültürler, değerler ortadan kalkarak yerini her türlü değerden, duygudan yoksun, adeta
robotlaşmış bir yaşama bırakır ki,
böyle bir yaşamı halklar kabul edemez.
Emperyalizm ideolojik, ekonomik, politik, kültürel hegamonyasıyla esas olarak bu noktada halkları teslim almakta, onların ulusal kimliklerini yok ederek yalnızlaştırmakta,
kendine güvensizleştirerek, bunalıma
düşürmekte ve ardından halklarla istediği gibi oynamaktadır.

Bu “Kader”i
Değiştireceğiz. Esaret
Halkların Yazgısı Değildir!
Özgür bir vatanda, özgür bir halk
olarak yaşamak istiyoruz. Sömürünün
ve zulmün olmadığı bir ülke istiyoruz.
Türkiye ve tüm dünya halklarının en
temel hakkıdır bu. Bu hakkı kullanmak için savaşıyoruz. Hakkımız olanı almak için ölüyoruz. Vatanımızda
özgürce yaşamak hakkımızdır. Her
karış toprağımızı özgürleştireceğiz.

Nasıl Yapacağız?
Halk ve vatan sevgisiyle. Tarihimizden, şehitlerimizden aldığımız
güç ve sınıf kinimizle başaracağız.
Halk sevgisi halkı örgütlemektir. Sevdiklerimiz için emek harcarız,
bedel öderiz.
Kimdir halk? Halk biziz, annebaba, emmi, dayı, kardeş, işçi, öğrenci, mahalleli, köylü, madenci...
devrimden çıkarı olan herkes.

Sevdiklerimizin sömürü ve zulmün esiri olmasını istemeyiz. Aç, işsiz, eğitimsiz, evsiz-barksız kalmasını
istemeyiz. Sevdiklerimizi koruruz,
canımızdan esirgeriz. Eğer onları örgütleyemiyorsak bu sevgimiz gerçek
değildir.
Halkı sevmek onları örgütlemektir. Halkı örgütlemeyen, onun için
mücadele etmeyen, halkı sevemez. Sınıfına yabancılaşır, yozlaşır. Tarihini
unutur. Köklerinden kopar, daldan düşen yaprak gibi kalır ortada. Rüzgar
nereye savurursa oraya gider. Vatanından, toprağından uzak düşer.
Nedir Vatan?
Tek başına üzerinde yaşadığımız
toprak parçasından ibaret değildir
elbette. Halkların ekonomik, kültürel,
tarihsel ve toplumsal olarak üzerinde
yaşadığı toprağıdır vatan. Acılarımızı, sevinçlerimizi, umutlarımızı yaşadığımız, alınterimizi akıttığımız,
doyup, aç kaldığımız topraklardır
vatan.
Bu halk, bu vatan bizim.
Halk büyük ailemiz, vatan ise bizim evimizdir. Anamızın, babamızın,
eş-dost akrabamızın yaşadığı yerdir.
Mezarlarımız vardır bu topraklarda.
Vatan anamızdır! Ana gibi sahiplenmeliyiz vatanı. Vatana sahip çıkmak için her yerinde biz olacağız.
Vatanseverlik kuru kuruya bir
toprak sevgisi değildir. O topraklar
üzerinde bağımsız, özgür, onuruyla
yaşama isteği ve iradesidir. “Vatansever olmadan devrimci olunmaz.”
diyor Dayı.
İşte bunun içindir ki, vatanseverlik, vatan toprakları üzerinde yaşayan
halk için, kendini feda edebilmektir.
Bu istek ve iradenin, bu fedanın somutlandığı yer Parti-Cephe’dir.

Parti-Cephe
Anadolu İhtilalidir!
İlkeleri, kuralları, savaşma ruhuyla ihtilalci bir örgüt, Dayı’dan bize
mirastır...
Leninist örgüt anlayışı, her türlü
çarpıtmaya karşı mücadele mirasımızdır...
Örgüt içi işleyişte, güven ve ilkeleri esas almak, mirasımızdır. Çalışma tarzında programlılığı, kolekti-

vizmi esas almak, mirasımızdır.
İnanç, coşku, sorumluluk ve fedakarlıkla tanımlanan Parti-Cephelilik anlayışı mirasımızdır.
Halkımızın haklarıyla, özgürlükleriyle onurluca yaşama istek ve iradesini ortaya çıkartacak olan güç biziz. Bunu ete-kemiğe büründürecek
olan biziz. Biz hayata geçirecek, biz
gerçek yapacağız!
Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi mücadelesi
veriyoruz. Hiçbir halk işgal altında,
onursuzca yaşamak istemez. Hiçbir
halk boyunduruk altına girmez. Hiçbir halk cellatlarıyla iyi geçinemez.
Halkın çıkarı örgütlenmekte ve kendi iktidarını kurmaktadır.
Örgütlendiğimiz yer özgürleştirdiğimiz yerdir.

Halkı Sevmek
Silahlanmaktır
Biliyoruz ki kurtaracağımız yer bizim vatanımız, örgütleyeceğimiz bizim halkımızdır. Silah burda saklıdır.
Savaşçı burda saklıdır. Bu toprakların ekmeğini yiyen, suyunu içen halkımızla örgütleneceğiz. Ekmeğini
veren halkımız silahlarını da verecektir.
Bu silahlarla savaşacağız. Bunlarla
adalet olacağız. Bu halkın evlatları, bu
silahlarla savaşacak. Ve nihayetinde
kendi ordusunu yaratacak, sırtımızdaki bu kamburdan, asalaklardan
böyle kurtulacağız.
Yoksul halkımızın adalet savaşını büyüteceğiz. “Kondulardan gelip
boğazımıza sarılacaklar...” korkularını gerçekleştireceğiz. Saraylarını
başına yıkmak için bütün yoksulları,
bütün konduları örgütleyeceğiz. Berkin bizim çocuğumuzdu. Hasan Ferit, Günay Özarslan, Dilek Doğan...
Halkın evlatlarını katledenleri mahallelerimize sokmayacağız.
Halk sevgisi, halk örgütlülüklerini kurmaktır; halkın kendi kendisini yönetmeyi sağlamaktır.
Vatan büyük evimizdir. Evimize
yurdumuza sahip çıkmak için örgütleneceğiz; kendimizi savunmak için
örgütleneceğiz.
Halkın kendi örgütlerini meclislerini kuracağız. Tüm mahallelerde

Halk Meclisleri, Halk Komiteleri
olacak. Halkımız faşizmin saldırılarından korunmak için kendi güvenlik
önlemlerini almak zorundadır.
Halk milislerini kurarak, kendi güvenliğini kendisi sağlayacak. Kendi
sağlığını, kendi üretimini, kendi marketini, kendi kooperatifini, kendi
enerjisini, kendi okullarını kuracak.

Yoksulluğumuza Son
Vermek İçin
Emperyalizme Karşı
Savaşmak Zorundayız!
Savaşı büyütmenin anahtarı halkı
örgütlemekte; şehirde ve kırda gerillayı büyütmektedir.
Halk ve vatan sevgisi; savaşmaktır, savaştırmaktır. Savaşmak
için halkın silahlı gücünü, halkın özgücünü büyütmektir. Halk çocuklarının tüm bir halkın geleceği ve özgürlüğü için savaşmasıdır.
Halk ve vatan sevgisi; umudu
büyütmek, savaşı tüm Anadolu’ya
yaymaktır. Marksizm-Leninizmin
yol göstericiliğinde kurtuluşa kadar
savaşmaktır.
Halk kurtuluş savaşımızı, yeni
savaşçı ve komutan kuşağıyla büyüteceğiz.
Halk ve vatan sevgisi, halkın savaşına komutan olmaktır...Yeni bir
komutan kuşağı yaratmaktır.
Yeni komutanlarımız; örgütleyecek, savaşacak ve savaştıracaktır, zafere yürüyecektir.
Komutanlarımız düşüncelerini, yaşamını, yaptığı her işi iktidar
bilinciyle ele alan; en küçük faaliyetini dahi bir ülkeyi fethediyormuş
gibi örgütleyen sıra neferlerimizdir.

Adaletimiz Cüretimiz
Kadar Büyük Olacak!
Bütün bu hedeflere ulaşacak siyasi
cüretimiz vardır. Tarihimiz buna tanıktır.
Mahir ve Dayı’dan öğrendiğimiz
iki temel noktayı hiç unutmadan devrim yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.
-Her zaman ihtilalci olan tarafta ısrar,
-Hangi saldırı ve kuşatma altında olursak olalım siyasi hedef-

lerimizi küçültmemek....
Biz her zaman olduğu gibi siyasi
cüretimizin gereğini yerine getireceğiz.
DEVRİMİN GEREKTİRDİĞİ
SİYASİ VE ASKERİ ÖRGÜTLÜLÜKLERİMİZİ BÜYÜTECEK;
DÜŞMANIMIZI TAM KALBİNDEN VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
ONLARIN NEFESİ KESİLECEK HALKIMIZ ÖZGÜRLEŞECEK. ADALETİMİZ, CÜRETİMİZ KADAR BÜYÜK OLACAK!

İdeolojik Sağlamlığı
Olmayanlar
Savaşamazlar
Doğruları bilmek yetmez. Bunları hayata geçirecek cürete de sahip olmak gerekir. Bu cüretin kaynağı Parti-Cephe çizgisidir.
İdeolojik olarak bağımsız olan bir
çizgi ilkeli ve tutarlı olabilir. Gerektiğinde bedel ödemeyi göze alabilir.
İdeolojik sağlamlığı olmayanlar
ve kendine güvenmeyenler bedel
ödemeyi de göze alamazlar; ilkelerinden taviz verirler. Siyasi ölümlerin başlangıç noktası budur.
Bütün sapmaların, savrulmaların, düzeniçileşmelerin altında yatan Marksist-Leninist bakış açısı
ve cüretten yoksunluktur.
Marksist-Leninist tavrı almak, fiziksel imha da dahil, en ağır saldırıları göze almak demektir.
Dayı’nın belirttiği gibi “bugünün dünyasında, yalnız başına kalmayı göze almadan güçlü olmak ve
düşmana karşı savaşmak mümkün
değildir. Yalnız başına emperyalizme, oligarşiye ve onun uzantılarına
karşı savaşmak, hiçbir teknik ile silahla değiştirilemeyecek dünyanın en
büyük gücüdür.
Bu kendine güvendir. Bu ideolojik sağlamlıktır”

Kürt, Türk ve Tüm
Milliyetlerden Halkımız!
Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı savaşmadan, oligarşinin iktidarını yıkmadan yeryüzünde bizim için
adalet, özgürlük, demokrasi yoktur.
Kürt halkının kurtuluşu Ana-

dolu ihtilalindedir.
Ülkemiz Bağımsız, Halklarımız
Özgür Olsun Diye; Birleşelim Savaşalım Kazanalım!
Bugünün dünyasında savaşsız,
silahsız politika yapılamaz!
Savaşmak yenilmez kılar halkları. Halkı emek ve sabırla biz kazanacağız, halk kazanacak!
Vatanımızı, özgürlüğümüzü ve
geleceğimizi Cephe’yle kazanacağız.
Hiçbir şeyi unutmayacağız ve dökülen her damla kanımızın hesabını
soracağız! Her karış toprağımız için
can verecek can alacağız! Yaşatmak
için ölecek, hesap sormak için öldüreceğiz!
Tüm ülke, vatan topraklarımızın
her yeri savaş alanımızdır. Halkın düşmanları, düşmanlarımızdır.

Yoldaşlarımız,
Dostlarımız, Halkımız!
Gençlik toplumu harekete geçiren
bir dinamit fitili derken, bugün liseliler Berkin’in arkadaşları, abileri bu
mücadeleyi liselerde büyüterek sürdürüyor. Berkin’in hesabını, adalet talebini, parasız, halk için eğitim talebiyle büyütüyorlar.
Gençlik AKP faşizminin tüm tutuklamalarına karşı, tek başına da olsa
bulundukları her yerde, Anadolu’nun
her karışında direnişini sürdürüyor.

Yoldaşlarımız,
Dostlarımız, Halkımız!
Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, halkı baskı altına alıp sindirmek isteyen, her türlü saldırıya karşı halkın meşru savunmasını sağlayacak olan Halk Meclisleridir.
Halk Meclisleri; tarihin derinliklerinden gelen, gelenek ve değerlerden oluşan... halkın, yasalarla kendini sınırlamadığı meşru gücüdür.
Halk Meclisleri; halkın kendi kendini yönetmeyi öğreneceği, kendi
gücünün farkına varacağı, bu gücü örgütlenerek büyüteceği yerlerdir.

Yoldaşlarımız,
Dostlarımız, Halkımız!
Çözüm Bizde, Çözüm
Ellerimizde...
Çözüm Bizde, Çözüm

Birliğimizde...
Çözüm Halk
Meclislerindedir!
Bugün AKP iktidarı, evlerimizde
bile bizi, evlatlarımızı katlediyor.
AKP iktidarı “Cephelileri tutuklamalarla bitireceğiz” diyor. Hergün
yeni bir yoldaşımız tutsak alınıyor. Birer birer, onar onar, tutsaklarımızın sayısı büyüyor.
Buna karşı cevabımız ise her zamanki gibi savaşı büyütmek, savaşı
halklaştırmaktır.
Faşist iktidarın; katletme ve tutuklamasına karşı vereceğimiz cevap;
Savaşı halklaştırmak, halkı savaştırmaktır. Biz halk çocuklarıyız.
Halk savaşı veriyoruz ve halkın iktidarını istiyoruz.
Halk Meclisleri, komiteler, liselerden başlayarak üniversitelerde
gençliği örgütleyerek savaşımızı büyüteceğiz… Halk bizim en büyük gücümüzdür, savaşın sahibi, iktidarın sahibidir, geleceğimizdir.
Mahallelerde milis, saraylarınızda sizi bulan halk kurtuluş savaşçıları,
dağlarda Cephe gerillalarıdır.
Vietnam’ı işgalci emperyalistler
için bataklığa çeviren halk önderi Giap’ın dediği gibi savaşımız;
“Maddi gücü moral güçle yenmek,
güçlü olanı güçsüz olanla yenmek,
modern olanı ilkel olanla yenmek, saldırgan emperyalistlerin modern ordularını, halkın yurtseverliği ve devrimi tam olarak gerçekleştirmek azmiyle yenmek olan bir askeri sanattır.”

İşte bu yüzdendir ki bizi yenemezsiniz.
Halkı yenemezsiniz. Yaratan ki vareden ki onlardır… Onların bir parçası olan, onların çocukları olan bizleri yenemezsiniz.
HALKTAN YANA OLANLAR,
VATANSEVERLER!...
HERKESE ÇAĞRIMIZDIR!
SAVAŞMALIYIZ!
CEPHE’NİN SAVAŞINA KATILIN !
CEPHEYİ DESTEKLEYİN!
ÇÜNKÜ CEPHE HALKTIR!
HALKI HİÇBİR GÜÇ YENEMEZ.
SAVAŞ, SİLAH VE HEDEF...
HEPSİ ZAFERİMİZ İÇİNDİR.
ÜLKEMİZİ, VATANIMIZI EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞ
ALANINA ÇEVİRELİM!
HALKIMIZIN KURTULUŞU
DÜZENLE UZLAŞMADA DEĞİL, FAŞİZME KARŞI SAVAŞTADIR!
BU SAVAŞI YAYIYORUZ! BU
SAVAŞI BÜYÜTÜYORUZ!
SAVAŞACAĞIZ, SAVAŞTIRACAĞIZ!
PARTİ-CEPHELİ OLMANIN
ONURUYLA SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
GELECEĞİ BİZ KAZANACAĞIZ. GELENEKLERİMİZ BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAKTIR!
BİZ KAZANACAĞIZ! ÇÜNKÜ

Kürdistan Halkı Yalnız Değildir
İstanbul, Okmeydanı’nda Anadolu Kahvesine 16 Aralık’ta saat 22.00 civarında Cephe Milisleri Kürdistan’da
yaşanan katliamlarını teşhir eden bomba süslü pankart
bıraktılar. Pankartta “Katledilen Kürt Halkımızın Hesabını Soracağız / DHKC” yazılıydı. Ajitasyonlarla yaşanan katliamı, faşist AKP’yi ve eli kanlı katil polislerini halka teşhir edene Cephe Milisleri, pankartı bırakıp
ajitasyon çektikten sonra, havaya ateş açarak eylemi iradi olarak bitirdiler. Eylemde; “Kürdistan Halkı Yalnız
Değildir!”, “Adalet Cephenin Namlusundadır!”, “Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar!”, “Kürdistan Goristan
Ji Bo Faşistan!” sloganları atıldı.

BİZ HALKIZ VE HAKLIYIZ...
YENİ BİR DÜNYA İÇİN YOLA
ÇIKTIK VE O DÜNYAYI KURACAĞIZ!
EL ELE, OMUZ OMUZA,
SIRT SIRTA VEREREK KAZANACAĞIZ!
ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK
KARARLILIĞIYLA KAZANACAĞIZ!
KARDEŞLİĞİMİZİ, KÜLTÜRÜMÜZÜ, İHTİLALİMİZİ BÜYÜTMEK İÇİN KAZANACAĞIZ!
BİZ KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ;
HALKA DÜZEN DIŞINDA BİR
ALTERNATİF SUNAN SADECE
İHTİLALCİLERDİR!
KANIMIZ ANADOLU TOPRAKLARINI SULAMAYA DEVAM
ETSE DE, EMPERYALİZM KARŞISINDA, OLİGARŞİNİN ZULMÜ
KARŞISINDA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Yoldaşlarımız,
Dostlarımız, Halkımız!
Yeni kavga yılını hedeflerimize
ulaştığımız, sözlerimizi gerçekleştirdiğimiz, zafere bir adım daha yaklaştığımız bir yıla çevireceğiz.
Yeni yıla bu kararlılıkla, bu umutlarla, bu hedeflerle girerken bütün
bunları birlikte kazanacağımıza, hayallerimizi birlikte gerçeğe dönüştüreceğimize olan inancımızla, yeni
yılınızı kutluyoruz.

İzmir Kaynaklar Mezarlığı’nda,
Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi
20 Aralık’ta, İzmir Buca Hapishanesi önündeki
açıklamanın ardından devrim şehitleri Gökhan Özocak,
Gürsel Akmaz, Müjdat Yanat, Ümit Doğan Gönül’ün mezarları ziyaret edildi. Anma da saygı duruşu ve kısa bir
konuşmanın ardından mezar başlarında “Diri Diri Yaktılar, Kahramanlar Ölmez ve Bize Ölüm Yok” türküleri okundu. Yapılan anmaya 12 kişi katıldı. Mezar ziyareti esnasında, polisler pişkince ve utanmadan ellerinde karanfil tutarak, anma yapan insanların fotoğraflarını çekti ve mezar ziyaretlerinin ardından otobüs ve yol
boyunca yürüyen insanları takiplerine devam etti.

19-22
1 9-22 ARALIK DİRENİŞİ;
Anadolu Topraklarında
Devrim ve Sosyalizm Mücadelesinin
Yok Edilemeyeceğinin Destanıdır!
Katliam ve direnişin 15. yılında fedalarla
direnen kahramanları ve eli kanlı katilleri anlatmaya devam ediyoruz. Anlatalım ki unutulmasın; çünkü 19 Aralık hala devam ediyor.
Bir gece yarısı gelip evlerimizi basıyorlar, çocuklarımızı, gençlerimizi, halkımızı katlediyorlar.
Bu yüzden unutmayacak, affetmeyeceğiz.

Ceyhan Hapishanesi:
8.5 saat süren saldırıya jandarma ve
gardiyanlar haricinde çevik kuvvet
ekipleri de katıldı. Saldırıda çeşitli
türde gaz bombaları kullanıldı. Saldırının durdurulması için kendini yakan Halil Önder ağır yaralandı. Katliamcıların umurunda değildi, ağır
yaralı Halil Önder’in de içlerinde olduğu koğuşlara yönelik saldırı kesintisiz sürdürüldü. Tutuklular, çatışma
sırasında bir teğmen ve bir askeri
rehin aldılar. Onları, bombalardan en
az etkilenecekleri korunaklı bir
bölgeye yerleştirdiler. Burunları
kanamadı.
SONUÇ: Operasyon sonunda tüm tutuklular yaralıydı.
Operasyonun durdurulması için
feda eylemi yapan Halil
Önder, 26 Aralık’ta şehit düştü.

Çankırı
Hapishanesi:
Saldırı on saat
sürdü Çankırı’da.
On saat boyunca
tutukluların üzerine aralıksız sinir ve göz yaşartıcı gaz bombaları yağdı.
Bu süre içinde yaralanmadık hiç
kimse kalmadı. Ama artık
ayakta duramaz hale

gelmek de işkencenin bitmesi anlamına gelmiyordu: “Bu daha ölmemiş” denilerek, sürdürüldü
işkence. Çankırı’daki katliam saldırısında bedenini
tutuşturan birinci ölüm orucu ekibi direnişçilerinden
İrfan Ortakçı ve Hasan Güngörmez, yanan bedenleriyle saldırıya maruz kaldılar.
SONUÇ: Çankırı Hapishanesi’nde de hemen
bütün tutsaklar yaralanırken, yoldaşlarını korumak ve operasyonu durdurmak için feda eylemi yapan İrfan Ortakçı, Hasan Güngörmez
katledilen tutsaklarımızdır.

Uşak Hapishanesi:
Uşak Hapishanesi’nde devrimci tutuklu
olarak yalnız kadın tutuklu ve hükümlüler vardı.
Ama “Türkiye Cumhuriyeti ordusu” için bunun
hiç bir önemi, ayrımı yoktu. Tüm hapishaneler
için yapılan plan, Uşak için de geçerliydi. Kısa
süre önce, mafyacılar karşısında “kuzu” kesilen
asker ve gardiyanlar, kadın devrimci tutuklular
karşısında birer vahşi kesilmişti.
SONUÇ: Uşak Hapishanesi’ndeki saldırının
sonucu; iki ölü, onlarca yaralı oldu. Katledilen
tutuklular: Yasemin Cancı, Berrin Bıçkılar.
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Buca Hapishanesi:
19 Aralık’ın ilk provalarının yapıldığı yerlerden biriydi Buca. 21 Eylül 1995’te, aynı 19
Aralık sabahı olduğu gibi katletmek için girmişlerdi Buca’ya. Kalkanlı, kasklıydılar o gün
de. O gün de ellerinde silahlar, itfaiye hortumları,
demir çubuklar vardı. Malta kandan bir nehire
dönmüştü o gün; Üç tutuklu -Turan Kılıç,
Yusuf Bağ, Uğur Sarıaslan- demir sopalarla,
kasaturalarla, işkencelerle katledilmişti. 19
Aralık’ta Buca koğuşlarına giren katliamcılar
“tecrübeli”ydi. Girdiler, işkencelerden geçirdiler,
hücrelere attılar.

Aydın Hapishanesi:
Gardiyanlar, subaylar, astsubaylar, polisler,
katliam saldırısını birlikte gerçekleştirdiler.
Saldırıda yüzlerce gaz ve sinir gazı bombası
kullanıldı. İtfaiye aracı, “değdiği yeri yakan
bir köpük” sıktı. Köpük sıkmayı Ulucanlar’da
denemiş ve “etkili” olduğunu görmüşlerdi!
Hortumla “kükürt gazı” püskürttüler. İşkence,
Aydın Hapishanesi’nde başladı, Aydın Jandarma
Alay Komutanlığı’nda ve Aydın Devlet Hastanesi’nde devam etti, Sincan’a kadar. “Hayat

DİRENECEĞİZ KAZANACAĞIZ!
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Tüm saldırılara rağmen; büyük
bedeller ödenerek, büyük bir iddia
ve kararlılıkla sürdürülen direniş,
hiç kuşku yok ki, tüm dünya
halkları için; emperyalizme, faşizme
karşı direnmek diye bir sorunu olan
herkes için tarihi derslerle doludur.
Çünkü dünyanın en uzun, en zorlu,
en büyük hapishaneler direnişi;
Anadolu topraklarında ihtilalin
öncüleri tarafından yaratılıyordu.
kurtarma”nın nasıl bir katliam ve işkence operasyonu olarak düzenlendiğinin tüm aşamalarını görebilirsiniz
Aydın’da da. Yaralı olmayan tek bir
tutuklu kalmamıştı o gün.

Malatya Hapishanesi:
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Gaz bombaları, sis bombaları, ses
bombaları... Coplar, duvarları yıkmalar... Sonra işkence... Sonra F
Tipi... Her yerde aynı... Malatya’da
da operasyon böyle gelişti. Tutuklular,
bombalardan kaçamasın diye, katliamcılar, önce koğuşun kapısını kilitlediler. Sonra tavanı delip oradan
bomba attılar. Malatya’da siyasi tutsakların sayısı azdı. Operasyon yapılan koğuşlarda 15-20 kişi vardı.
Ama katiller, işkenceciler, gardiyanıyla, askeriyle, özel timleriyle binlerceydiler. Binlerce de gaz, sis, ses
bombaları vardı.

Bartın Hapishanesi:
Saldırıya, 2000’e yakın asker,
gardiyan, özel tim katıldı. Saldırıda
çeşitli gaz bombaları, büyük küçük
silahlar, el bombaları, bombaatarlar,
büyük iş makinaları, kamera, ve basınçlı su sıkan araçlar kullanıldı. Üç
tutuklu saldırının durdurulması için
bedenini tutuşturdu. Saldırı durmadı.
O kadar yoğun gaz bombası kullanıldı
ki, işkencecileri kapıda ilk karşılayan
tutuklular, atılan gaz bombaları sonucu hemen o anda bayıldılar. Saldırı
sonucunda onlarca tutuklu ağır yaralandı.
Üç tutuklu, saldırıyı durdurmak
için kendini yaktı. Saldırı sürdü. O
gün zulmü durdurmak için bedenini
tutuşturanlardan Ali Koç, daha sonra
ölüm orucunda şehit düştü. Her şeyi
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en özlü şekilde, saldırıyı durdurmak için Bartın’da bedenini
tutuşturan ölüm orucu direnişçileri söylüyordu: “Bizim kurtarılmaya ihtiyacımız yok!”
Ama zaten saldıranların da “kurtarma” diye bir derdi yoktu. Bu
o kadar belliydi ki, operasyonlar
boyunca, açlığın 60. günlerine
gelmiş, bedenen zayıflamış ölüm
orucu direnişçilerine, diğer tutuklulardan farklı olarak, göstermelik anlamda bile bir ihtimam gösterilmemiştir. Tersine;
Ölüm orucu direnişçilerinin üzerine
gaz bombaları yağdırılmış, cop ve tekmelerle yere yıkılmış, yerlerde sürüklenmişlerdir. Dahası, çoğu yerde, diğer
tutuklulardan farklı olarak, “ölüm orucunu bırakmaları için” fazladan işkenceler görmüşlerdir.

Direniş ve Zafer
Geleneğimizdir:
19-22 Aralık’ta
Fedalarla Direndik
Devrimci hareketin tarihinin ve
siyasal çizgisinin en belirgin özelliklerinden biri de hayatın her alanında
yaratılan geleneklerdir. Bu geleneklerin kaynağı, en başta iktidar iddiası
ve halka olan güvendir. İşte hapishanelerdeki gelenekler de bu bilinçle
yaratıldı. Buca, Ümraniye, Ulucanlar
ve 19-22 Aralık hapishane direnişleri
de böyle yaratılmıştır.
Gerek 19-22 Aralık Katliamı’yla,
gerekse de sonrasındaki saldırılarıyla
oligarşi; çeşitli demokratik kesimleri
sindirmekte, F Tiplerine karşı direnen
solun büyük kısmını direnişten uzaklaştırmakta kısmi başarılar elde etse
de, direnişin bitirilmesi noktasında
hiçbir “başarı” elde edilememişti.
Çünkü işte tam o noktada, karşısına
eğip bükemediği bir irade çıkıyordu.
O irade devrimci hareketin iradesiydi.
19-22 Aralık’ta tarihin en vahşi
hapishane katliamlarından biri gerçekleştirilirken, aynı zamanda tarihin
en büyük hapishane direnişlerinden
biri yaratılıyordu.
Devrimci tutsakları teslim almak
için ellerindeki en büyük kozlardan
biri olan “ölüm”, 19 Aralık Katlia-

mı’nda etkisizleştirilmişti. Fedalarla
yenildi ölüm.
Bu büyük çatışma, hemen 19 Aralık sabahı işkenceli sevklerle açılan
F Tipi hapishanelerin hücrelerinde
de devam etti ve F Tipleri de büyük
direniş karşısında etkisiz kaldı.Bırakın
tutsaklara boyun eğdirmeyi, bırakın
tutsakları sosyalizm düşüncesinden
vazgeçirmeyi, bırakın örgütlülüklerini
dağıtmayı, en başta direnişi kıramadılar; direnişi kıramadıkları için de
direnişin ördüğü barikat önünde çakılıp kaldı oligarşi.

Zafer Fedalarla
Kazanılmıştı
Yaşadığımız katliam saldırısının
amacı ve anlamı, halkımızın özgürlük
ışığını söndürmekti. Ama biz devrimin
meşalesi olduk. Halkın kurtuluş umudunun karartılmasına izin vermedik.
Ve devrimin yolunu, bir kez daha
feda ateşlerimizle aydınlattık. Bu direnişin Ümraniye cephesini anlatan
“Canım Feda” adlı kitapta Ahmet
İbili’nin fedailiğini şöyle anlatıyorlardı tutsaklar:
“Özgür Tutsaklar olarak, cesetlerimizi çiğnemeden direnişçilerimize el
sürdürmeyeceğimiz, kararımızdı. Fakat
direnişçilerin de bir kararı vardı ve bu
kararı da ilan etmiştik: “Operasyon
olursa kendimizi yakarız!”
Operasyon başladığında, ekip komutanı Ahmet İbili’nin hatırlattığı
da işte bu karardı. Ve şimdi vaktiydi...
Vaktiydi, emperyalizmin karanlığını
tutuşturmanın.
Sosyalist inancımızın özgürlük
ateşleriyle, devrim yolunu aydınlatmanın vaktiydi...
Vaktiydi, bir kez daha Pir Sultan
olup darda dalgalanmanın ve Bedreddin gibi katlimizin fermanına
mührümüzü basmanın...
Boyun eğdirilmeye çalışılan bir
halkın eline, ölümsüz bir silah vermenin vaktiydi…
Vaktiydi feda semahına durup,
kırklara karışmanın...
“Teslim olun” diyen halk düşmanlarının karşısına, halkın kurtuluş
umudunun fedaisi olarak çıkmanın
vaktiydi...
Toprak olacağını bilerek ve dünya
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cennet olsun diye, halk sevgisi dolu
yüreğini çıkarıp orta yere koyarak,
“cesaretiniz varsa gelin” demenin
vaktiydi...
Anadolu’nun kurtuluş umudu olan
devrimin yok edilemeyeceğini tarihe
ateşle yazmanın vaktiydi...
Zafer ya da yenilgiyi, “ödül” ya
da bedeli tercih etmenin vaktiydi…
Vaktiydi feda eyleminin...
Tarih olmuş ve tarih yazmış ebedi
kahramanlarımıza ve geleceğin özgür
insanlarına borcumuzdu bu. Ödeyecek ve böylece, dünden yarına uzanan
geleneğe, fedadan bir halka da biz
ekleyecektik.
Bir duvar ardına sinip bekleyerek,
kendini korumanın değil, geleceği
korumanın vaktindeydik artık. Ki
herkes kendini korumanın derdindeyken, geleceği korumak için serdengeçmeyi onur biliriz.

“Teslim Olun ya da
Ölün” Denildiği Yerde,
Ölmenin Vaktiydi Artık
19 Aralık’ta oligarşinin saldırısı
karşısında en güçlü barikat, feda savaşçıları tarafından örüldü.
Direniş, 19 Aralık sonrasında da
sürekli farklılaşan koşullar içinde,
oligarşinin başvurduğu yeni taktikler
karşısında kendi biçimlerini yarattı;
oligarşinin her taktiği, direnişin yeni
bir taktiği ve elbette hiç değişmeyen
kararlılığıyla karşılandı. Direniş kendi
kültürünü de yarattı. Bu kültür FEDA
kültürüdür. Bu kültür VEFA kültürüdür. Bu kültür BAĞLILIK’tır. Bu
kültür SABIRDIR, İRADEDİR, “SONUNA KADAR” diyebilmektir. Bu
kültür DİRENME kültürüdür.

Tarihin En Büyük
Hapishaneler
Direnişi, Dünyanın
Türkiye’sinde Yaratıldı
Tüm saldırılara rağmen; büyük
bedeller ödenerek, büyük bir iddia
ve kararlılıkla sürdürülen direniş,
hiç kuşku yok ki, tüm dünya halkları
için; emperyalizme, faşizme karşı
direnmek diye bir sorunu olan herkes
için tarihi derslerle doludur. Çünkü
dünyanın en uzun, en zorlu, en büyük

hapishaneler direnişi; Anadolu topraklarında ihtilalin
öncüleri tarafından yaratılıyordu.

Direnişi Yenilmez
Kılan Güç, Örgütlü
Güçtür

19-22 Aralık; tarihte kalan, geçmiş
bir olay değildir. Yaşayan ve devam
eden bir gerçektir.
19-22 Aralık; emperyalizmle,
oligarşiyle savaşın adıdır; ezenlerle
ezilenlerin savaşı...
Burjuvazi ile proletarya arasındaki
sınıflar savaşının ifadesidir!

Oligarşi, 19 Aralık’ta yaptığı kanlı katliamla F Tipi
hapishaneleri açmış; tutsakları birüç kişilik hücrelere atarak ve birbirlerinden kopararak, örgütlülüğü dağıtıp, direnişi bitirme hesapları yapmıştı.
Ancak ne 19 Aralık Katliamı, ne
de sonrasındaki F Tipi hücreler direnişi bitirememişti. Her koşulda direnişin sürüyor oluşu, kuşkusuz tutsakların örgütlülüğü sayesindeydi.
Ki zaten oligarşinin hedefi bu örgütlülüğü bitirmekti. Bu nedenle 19
Aralık’ta diri diri yakmışlar ama hedeflerine ulaşamamışlardı. Hücrelerin
her türlü zorluklarına, tecrite rağmen
tutsaklar burada da örgütlülüklerini
korumuşlardı. Düşman ne yaparsa
yapsın devrimcilerin beynine kazınmış olan örgüt bilincini ve disiplinini
yok edemiyor, hedeflerine ulaşamıyordu.
Direniş, bütün dünyaya devrimci
iradenin ve örgütlü gücün yenilmezliğini bir kez daha ilan etti.
19-22 Aralık’ta fedayı kitleselleştiren direnişimiz, Alişanlar’ın feda
ruhuyla büyüdü.
19-22 Aralık, tarihte kalan, geçmiş
bir olay değildir. Yaşayan ve devam
eden bir gerçektir. 19-22 Aralık emperyalizmle, oligarşiyle bir savaşın
adıdır; ezenlerle ezilenlerin savaşı...
Burjuvazi ile proletarya arasındaki
sınıflar savaşının ifadesidir!
Kuşkusuz ki tüm bu hazırlıkların,
kanlı katliamların sebebi ve öncelikli
hedefi devrimciler, Parti-Cepheli Özgür Tutsaklardı. Ve elbette saldırı
halkın mücadelesineydi. Anadolu’da
mücadeleyi, devrimciliği yok etmek
içindi. 19-22 Aralık saldırısıyla halkımız korkutulup sindirilmek istendi.
Amaçları bu topraklarda direnişin,
kararlılığın, uzlaşmazlığın sembolü
Parti-Cephe’yi yok etmektir. Halkın
savaşan örgütünü, öncüsünü yok

ederlerse, halkın direnme dinamiklerini bitirip halkı umutsuzlaştırabilirlerdi.

Direnişin
Düşürdüğü Maskeler!
Gerek 19-22 Aralık direnişi, gerekse 7 yıllık Büyük Direniş, adeta
bir turnusol işlevi yerine getirmiş,
gerçeklerle gerekçeler, keskinliklerle
pasifizm, oportünizmle devrimci çizgi, reformizmle devrimcilik arasındaki
farkı göstermiştir.
İki politika, iki yol vardı. Biri direnmeyenlerin yoluydu, teslimiyete
çıkıyordu. Diğeri ise direniş yoluydu,
uzun ve zorluydu. Birinci yoldan
her kim, kişi, örgüt, parti yürüyorsa
çürüyordu. İkinci yoldan gidenler
ise çok bedel öder; ama zafer kazanılırdı. Öyle de oldu!
19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra
PKK’sinden EMEP’ine, ÖDP’sinden
TKP’sine hepsi cenazemizi kaldırmaya hazırlandılar. Onlara göre direniş bitmişti. Devrimci hareketin
operasyonla tasfiye edildiği, “devrimci demokrasinin” artık bittiği, hareketin bir daha kendini toparlayamayacağı tespitleri yapılıyordu. Tarih
direnenleri de, direniş kaçkınlarını
da yazıyordu sayfalarına...

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

“Cepte Keklik mi
Sandınız?” (EMEP)
“Aynı Mahalleden
Değiliz” (ÖDP)
“Farkımızı Koyduk
İyi Oldu” (PKK)
“Cepte keklik mi sandınız?” diyerek; zulmü, ölümleri ve direnişi
seyrettiler. “Aynı mahalleden değiliz”
diyerek,;19 Aralık’ı ve Nazi kamplarına dönen F Tiplerini görmezden
geldiler, “orada” artık onlardan kimse
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Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

yoktu. “Farkımızı koyduk iyi oldu”
diyerek; kendilerinin artık devrimcilerden farklı olduğunu gösterip, direnişle yollarını ayırdılar. Böyle bir saldırı karşısında direnilmemesi “fark
koymak” olarak açıklanabiliyordu.
19 Aralık’ın hemen ertesinde “devrimci demokrasinin sonunun geldiğini,
tasfiye edildiğini” (SİP Genel Başkanı
Aydemir Güler’in 22 Aralık 2000’deki
açıklaması) belirtip, alelacele “ölüm
ilanımızı” verenler de çıktı.
Reformizm bekliyordu ki, devrimci
hareket tasfiye edilince, meydan kendilerine kalacak; oligarşinin çizdiği
sınırlar içinde, kendilerini eleştiren,
sorgulayan hiçbir güç olmaksızın istedikleri gibi solculuk, komünistlik
oyununu oynayabileceklerdi...
19 Aralık’ta şehitler verilirken, onlar direnişin dışında kaldılar. Bu tavır,
daha sonra bizzat PKK önderi Abdullah Öcalan tarafından “farkımızı
koyduk iyi oldu” sözleriyle tarih önünde tescil edildi. Direnişin dışında kaldıkları, düşmanın manevralarına kolaylık sağladıkları gibi, sonrasında direnişe ideolojik olarak da saldırmaktan
geri durmadılar. PKK’nin tarihine ve
siyasi çizgisine damgasını vuran pragmatizm ve benmerkezcilik, 19-22 Aralık Direnişi’ni; “Barış sürecine zarar
vermek”le, “komplo” ile suçlayabilecek
kadar çarpık bir noktaya kadar savurmuştur onları.
Direniş; reformistlerin, oportünistlerin, Kürt milliyetçilerinin, tüm çevrelerin hesaplarını bozdu, maskelerini
düşürdü.19-22 Aralık ve F Tipleri onların beklediği, “tahlil ettiği” gibi gelişmedi. Devrimci hareket, bu büyük
katliama ve kuşatmaya rağmen dünyanın en büyük hapishaneler direnişini
örgütledi ve devrimciliği yeniden tanımladı.

19-22 Aralık Katliamı’nın
Sürdürücüsü AKP’dir!
15 Yıldır Katiller
Yargılanmadı,
Biz Yargılayacağız!
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın üzerinden 15 yıl geçti. Katiller,
siyasi sorumlular hala yargılanmadı.
Katliam yapıldığında iktidarda DSP,
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MHP ve ANAP’tan oluşan koalisyon
hükümeti vardı. O gün iktidarda bir
başka parti de olsa yapılacaktı bu katliam. Çünkü 19-22 Aralık Katliamı’nın
arkasında ABD ve AB emperyalistleri
vardı.
Elbette sorun hapishaneler sorunu
değil, DHKP-C’nin, devrim umudunun
Anadolu topraklarından yok edilmesi
sorunuydu. DHKP-C yok edilmeden
ülkede istikrar sağlanamaz, IMF politikaları hayata geçirilemezdi. DHKP-C
yok edilsin ki, Anadolu toprakları yağma
ve talana açılabilsindi...
Ki zaten 19-22 Aralık’ın katillerinden Zeki Bingöl, yıllar sonra 19
Aralık “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun DHKP-C’yi bitirmek için yapıldığını itiraf edecekti.
Katliamın sorumluluğunu bugün
AKP taşımaktadır. Aradan 15 yıl geçti,
AKP 19 Aralık Katliamı’nın sorumlularını hala yargılamadı. Bırakın yargılamayı, katilleri aklamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çünkü
AKP döneminde 19 Aralık katliam
politikaları hiç bitmedi. Bugün Suruç’ta, Ankara’da, Cizre’de, Nusaybin’de... yaşananlar 19 Aralık’ın devamından başka bir şey değildir.
AKP, F Tipi tecrit politikasını iktidarları boyunca sürdürdü. 25 kişi
AKP’nin tecrit politikalarının sonucunda katledildi.
25 devrimci tutsağın katilidir AKP.
Bugün 19 Aralık Katliamı’nı, tecrit
politikalarını havalandırmalara taktıkları kameralarla, avukat görüş yerlerine cam kafes yaparak, ağırlaştırarak
sürdürüyorlar. Hasta tutsakların tedavilerini engelleyerek, katlederek sürdürüyor AKP 19 Aralık Katliamı’nı...
AKP, bu politikalarını; Berkin Elvan’ı,
Günay Özarslan’ı, Dilek Doğan’ı ve
Ermenek’te, Soma’da madencileri katlederek sürdürüyor.
Emperyalistler ve işbirlikçi katiller;
ne yaparlarsa yapsınlar, Anadolu topraklarından umudu yok edemediler...
Çünkü halk susmuyor artık; devrimcilerle birlikte ekmek istiyor, adalet
arıyor. Bu yüzden saraylarınıza dayanıyor. 19 Aralıklar’ın, Büyük Direniş’in izinden Haziranlar’ı yaratıyor.
Umudun Çocuğu Berkin için milyonlar
olup sokaklara akıyor. Günay oluyor;

kendi geleneklerine göre cenazelerini
uğurlamak için bile 80 saat ölümüne
direnmek, çatışmak zorunda kalıyor.

Biliyoruz ki teslim olmayanlar ölmez! Direnen, savaşan kazanır, direnmeyen
çürür ve ölür.
Sonuç Olarak;
1- F Tipi tecrit hapishaneleri emperyalizmin bir projesidir: Emperyalizm, çıkarlarının önünde ENGEL olarak gördüğü ve TESLİM ALMAK
İSTEDİĞİ GÜÇLERİ önce TECRİT
edip YALNIZLAŞTIRIR ve sonra da
TERÖRİZM demagojileriyle İMHA’ya yönelir. Bu politikanın temelinde fiziki imhadan çok BEYİNLERİN İMHA EDİLMESİ yani DÜŞÜNCELERİN TESLİM ALINMASI
ön plandadır.
2- Sorun tek başına F Tipi meselesi
değildi, asıl olarak Türkiye topraklarından devrim umudunun silinmesiydi.
Bunun için öncelikle devrimcilerin,
özelde de Parti-Cepheliler’in teslim
alınması, imha edilmesi gerekiyordu.
3- Düşmanın imha saldırıları karşısında Özgür Tutsaklar’ın direniş biçimi Ölüm Orucu direnişi ve FEDA
olacaktı. 20 Ekim 2000’de büyük direniş başladı. Oligarşi; direnişi bitirmek,
tutsakları teslim almak ve tüm halka
gözdağı vermek için 19-22 Aralık Katliamı’nı yaptı. Bu katliam saldırısında
28 tutsak katledildi.
4- Büyük Direniş; düşmanın katliamlarına, F Tipi tecrit hücrelerine, burjuva medyanın sansürüne, oportünizmin,
reformizmin tüm saldırılarına rağmen
7 yıl sürdü. 122 kahramanımızla kazandığımız zafer tarihe mal oldu. Devrimci hareketin kanla yazılan tarihine
yeni zafer ve direniş gelenekleri eklenirken, direnmeyenler ise tarihin utanç
sayfalarında yerini aldı.
5- Katliamın ardından 15 yıl geçti;
katiller yargılanmadı. 19-22 Aralık;
etimizdeki yanık, bilincimizdeki öfke,
sorulacak hesabımızdır. Seyhanlar’ın
kömürleşen bedenlerini hiçbir güç
bize unutturamaz; hesabını sormadan
bize ölüm, katillere rahat yok. Bekleyin, bizim de günümüz gelecek!
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19 Aralık’tan Amed’e Amed’den Ankara’ya
Kömürleşen Bedenlerimizin Hesabını Soracağız!
Zaferi Seyhan’ın Kömürleşen Bedeniyle İnşa Edeceğiz!
Erzurum

Alibeyköy

Halk Cepheliler örgütlü oldukları her
yerde 19 Aralık Katliam anmalarını gerçekleştirdiler. 19 Aralık şehitlerini anmak,
aynı zamanda onların mücadelesinin devamlılığı anlamına da geliyor. Halk Cepheliler 19 Aralıkta direnmenin siyasi önemini, o gün direnmeyenlerin bugün nasıl
çürüdüklerini; devrimciliğin devamlılığının
o günlerde direnmekten geçtiğini anlattılar.

Halkın Hukuk Bürosu:

Okmeydanı

HHB, 19 Aralık Katiamı’na ilişkin
yaptığı açıklamada neden tutsakların katledildiğini, dünyadaki gelişmeleri, devletin
halka vermeye çalıştığı gözdağı politikalarını anlattı.
Açıklamanın devamında: “Direniş
Destanları Yazan Müvekkillerimizi Saygı
Ve Bağlılıkla Anıyoruz! Katledenleri
Unutmadık, Unutturmayacağız!
Onlar dört duvar arasında değildiler.
Bu nedenle 19 Aralık sabahının şafağında
korkunç sesleriyle nazlı seher sabah uykularını bölenler ‘teslim olun’ diyorlardı!
‘Teslim mi olacaksınız yoksa ölecek misiniz?’ ‘Direneceğiz, öleceğiz ama asla
teslim olmayacağız’ dı cevapları…” denildi.

İstanbul:
Halk Cephesi, 19-22 Aralık 2000'de
20 hapishanede yapılan ve 28 devrimci
tutsağın şehit düştüğü hapishaneler katliamının 15. yıldönümünde Bayrampaşa
Hapishanesi ve Cebeci Mezarlığı'nda
anma gerçekleştirdi. Bayrampaşa Hapishanesi'ne doğru pankartlarla ve Büyük
Direniş'te şehit düşen 122 devrimcinin
fotoğraflarının olduğu dövizlerle yürüyüş
başladı.
Bayrampaşa sokaklarını; 15 yıl önce
diri diri yakılan 6 devrimcinin öfkesiyle,
Elif, Şafak, Bahtiyar'ın coşkusuyla haykırdıkları sloganlarla inleten Halk Cepheliler hapishane önüne geldiklerinde,
AKP'nin katil polisleri de TOMA'sıyla,
çevik kuvvetiyle hapishane önünde ve
çevresinde yığınak yapmışlardı. Halk
Cepheliler, hapishane önünde çember
oluşturarak yolu trafiğe kapattı. Hapishane

önündeki anma, 1 dakikalık saygı duruşu
ile başladı. 19 Aralık ile ilgili Halk
Cephesi adına yapılan açıklamada; 28
devrimcinin katledildiği; ancak teslim
olmayarak, direnerek onurun ve yenilmezliğin kazanıldığı vurgulandı.
Açıklamanın ardından TAYAD'lı Aileler adına 19 Aralık'ı Bayrampaşa Hapishanesi'nde yaşayan Mehmet Güvel
konuşma yaptı. 19-22 Aralık Katliamı'nın
hesabının er ya da geç sorulacağını belirtti.
Umudun Çocukları Orkestrası ve İdil
Halk Tiyatrosu, yapılan eylemde şarkı
ve şiirlerle yer aldılar.
Ardından otobüslere binilerek Cebeci
Mezarlığı'na geçildi. Saygı duruşunun
ardından Halk Cephesi adına bir konuşma
yapıldı. Ardından Büyük Direniş'te iki
kızını, Canan ve Zehra'yı şehit veren Ahmet Kulaksız, TAYAD'lı Aileler adına
bir konuşma yaptı. Büyük Direniş'te
büyük bedeller ödediğimizi; zaferi, şehit
düşen 122 devrimciyle kazandığımızı
belirtti ve bizim de onların ödediği bu
bedelleri karşılıksız bırakmayacağımızı,
tam bağımsız Türkiye'yi kuracağımızı
söyledi. Ardından 19 Aralık Katliamı ve
Büyük Direniş üzerine şiirler okundu.
Sonrasında Grup Yorum marşları ve
türküleri tüm kitle ile birlikte hep bir
ağızdan söyledi. Şehitlerin mezarları tek
tek ziyaret edilip karanfiller bırakıldı ve
yürüyüşle program sona erdi.
Okmeydanı: 18 Aralık’ta Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneğinde Halk
Cepheliler 19-22 Aralık hapishaneler katliamında katledilen devrimci yoldaşlarını
düzenledikleri gecede andılar.
Devrimci İşçi Hareketi: Devrimci
İşçi Hareketi 20 Aralık’ta, 19-22 Aralık’tan
Kürdistan’a devam eden katliamların anmasını yaptı. 19 Aralık Katliamı’nı Bayrampaşa Hapishanesi’nde yaşayan Münevver Aşçı; katliamda neler yaşandığını,
devrimcilerin diri diri fosfor bombalarıyla
yakıldığını ve kendisini feda eden tutsakları
anlattı.
Gazi Ticaret Lisesi: Gazi Ticaret Lisesi’nde 17 Aralık’ta Liseli Dev-Genç’liler,
19-22 Aralık Katliamı anması yaptı.
Anma yapılan sınıfta okul bitimine kadar
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duruldu ve merak edip gelen öğrencilere
19-22 Aralık katliamı anlatıldı.
Kuruçeşme: Kuruçeşme’de 20 Aralık’ta
Devrimci İşçi Hareketi, 19 Aralık anması
yaptı.
Karadeniz Özgürlükler Derneği:
Karadeniz Özgürlükler Derneği tarafından
4 ilde 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı
anması yapıldı. Artvin’de ve Trabzon’da
Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler tarafından
anma yapıldı.
Samsun’daki anma, 18.00’da bir
kitabevinde gerçekleştirildi. Türkiye hapishanelerinde siyasi tutsaklığın köklerinden
itibaren hapishane direnişlerinin anlatıldığı
bir konuşma yapıldı.
Kütahya Dev-Genç: Kütahya’da DevGenç’liler 19 Aralık günü, 19 Aralık anması
yaptı. Anmaya Suruç, Ankara katliamlarının
ve 19 Aralık Katliamının hatırlatılmasıyla
başlandı.
Malatya: 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamının 15. yılında 19 Aralık günü Malatya’da bulunan Ölüm Orucu şehidi Feride
Harman, Şengül Akkurt ve Cihan Gürz’ün
mezarları ziyaret edildi.
Mersin: Mersin’de 19-22 Aralık anması
yapıldı. Saygı duruşunun ardından 19-22
Aralık Katliamı’nı anlatan bir yazı okundu.
Mersin Halk Cephesi 19 Aralık günü
eylem yaptı. Eylemde “19-22 Aralık’ta Katleden Devlet, Silopi’de, Sur’da, Cizre’de
Katletmeye Devam Ediyor Hesap Soracağız!”
pankartı açıldı.
Eskişehir: Eskişehir’de 17 Aralık’ta 19
Aralık Hapishaneler Katliamı’nın anması
için çağrı ozalitleri yapıştırıldı. 20 Aralık’ta
ise Gültepe Kültür Dayanışma Derneği’nde
19 Aralık anması yapıldı.
Antalya: Akdeniz Üniversitesi’nde 21
Aralık’ta Dev-Genç’liler 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı için yürüyüş yaptı.
Olbia Çarşısı Girişinde toplanan Dev-Genç’liler Olbia İş Bankasına kadar yürüdü. Yapılan
saygı duruşundan sonra basın metni okundu.
Sivas: Sivas Ali Baba Mahallesinde Berkin Elvan parkında Dev-Genç’liler ”Sey-

han’ın Kömürleşmiş Bedeniyle Zaferi İnşa
Edeceğiz! Dev-Genç” yazılı pankart astılar.
Erzurum: Erzurum Halk Cephesi ve
Dev-Genç, 19 Aralık’ta İHD binasında 19
Aralık anma programı düzenledi. Program
ilk olarak 122’ler ve tüm devrim şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Erzurum Halk Cephesi, Dev-Genç adına
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nı
anlatan metnin okunmasının ardından belgesel gösterimiyle program devam etti.
Kayseri: 19 Aralık’ta Kayseri EğitimSen şubesinde 19-22 Aralık Katliamı ile
ilgili panel ve belgesel gösterimi yapıldı.
Dersim: 19 Aralık’ta Dersim Yer Altı
Çarşısı üzerinde bir eylem gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamada; “Bugün 28 devrim
şehidi bizlere teslim olmamayı öğretiyor.
Dersim’de 20 Aralık’ta, 19-22 Aralık şehitleri
için Dersim Temel Haklar Derneği’nde yemek verildi.
Edirne: Dev-Genç’liler 20 Aralık’ta 1922 Aralık Katliamı’nda şehit düşen tutsaklar
için bir anma düzenledi. Yapılan anmada
ilk başta “Tecrit Nedir, 19-22 Aralık 2000
tarihindeki katliamda ne olmuştur, katil
devlet bu saldırıyla neyi hedeflemiştir” yazısı
okundu
Adana: 19 Aralık Katliamı’yla ilgili 21
Aralık’ta eylem yapıldı. Açıklamada 19-22
Aralık’ta hapishanelerde 28 devrimci tutsağı
katleden zihniyetle bugün Kürdistan’da katliam yapan zihniyet arasında hiçbir farkın
olmadığı anlatıldı.
Antep: 21 Aralık’ta, Antep Özgürlükler
Derneği’nde 19-22 Aralık Katliamı anması
gerçekleşti. 19 Aralık’ı devletin nasıl planladığı, ölüm oruçlarına bir müdahale olmadığı,
ölüm oruçları ve fedanın düşmana vurduğu
darbe hakkında konuşuldu.
İZMİR:
20 Aralık’ta “19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nın” yıldönümünde, Buca Hapishanesi önünde basın açıklaması yapıldı. 24
kişinin katıldığı açıklamaya yaklaşık 35-40
polis ve TOMA getirilmişti.

İstanbul'da ve Anadolu'da 19
Aralık anma ve eylemlerinin
duyurusu yapıldı.
İSTANBUL:
Çayan:
16 ve 17 Aralık'ta Çayan,
Nurtepe ve Sokulu Caddesine
afiş asıldı. Çalışmaya 5 kişinin
katıldığı çalışmada toplam 150
adet afiş asıldı.
Gülsuyu:
Gülsuyu Mahallesi’nde 19
Aralık çalışmaları son güne
kadar devam etti. 17-18 Aralık
günleri Heykel Çevresi ve Emek
Caddesine 50 adet 19-22 Aralık
Katliamı’nın hesabını sorulacağını belirten afişler asıldı.
İZMİR:
Doğançay'da
TAYAD’lı
Ailelerin düzenleyeceği 19
Aralık paneline çağrı çalışması
yapıldı. Çalışmada 100 adet bildiri halka ulaştırıldı.
SAMSUN:
Samsun'da
Karadeniz
Özgürlükler Derneği çalışanları
19 Aralık’ta düzenleyecekleri
“19-22 Aralık Hapishaneler
Anması” için afişleme yaptı. 16
Aralık’ta 3 Halk Cepheli Çiftlik
Caddesi çevresinde ve Gazi
Caddesinde toplamda 80 afiş
yapıştırarak Samsun halkına
etkinliğin duyurusunu yaptı.
DERSİM:
13-14 Aralık günlerinde
Dersim’in
Atatürk
Mahallesi’nde bulunan esnaf ve
evlere, Anadolu Lisesi okulu
öğrencilerine bildiri dağıtımı
yapıldı. 12 ve 14 Aralık günü de
merkez esnafına ve gençlerin
gittikleri kafeteryalarda bildiri
dağıtımı yapıldı.
MERSİN:
Mersin Kazanlı ilçesinde 18
Aralık’ta
"19-22
Aralık
Şehitlerimizi Diri Diri Yakanları
Unutmadık! Unutturmayacağız,
19-22 Aralık Şehitlerimizin
Hesabını Soracağız!" Halk
Cephesi imzalı 450 adet kuşlama yapıldı.
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+ Biz Diyoruz ki;
Katletmek ve Katilleri Aklamak,
Oligarşinin Değişmez Geleneğidir
 Biz Diyoruz ki; AKP’nin savcısı Dilek Doğan’ın katiline ‘kasten adam
öldürmekten değil, "öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi"nden dava
açtı. Ayrıca; katilin suçunu hafifletmek için Dilek’in ailesine soruşturma
açılacak.
 Biz Diyoruz ki; Çürümüş düzenin her yanı kokuşmuştur. Faşist devletin hukuku, yargısı, yasaları halkın evlatlarını katleden katilleri korur,
devrimcileri hapse atar.
 Biz Diyoruz ki; Bugüne kadar hiçbir katliam davasında adalet yerini
bulmamıştır. Hukukun, katliamcıları koruduğunun en açık örneği katliam
davalarıdır.
 Biz Diyoruz ki; İşkencecileri, katliamcıları koruma kalkanı; ZAMAN
AŞIMI, GİZLİLİK KARARI, DELİL KARARTMAKTIR.
 Biz Diyoruz ki; Kızıldere, 12 Temmuz, 16-17 Nisan, 19 Aralık
Katliamı, Berkin Elvan’ın katilleri ya hep aklandı, ya da halkı susturmak
için sadece göstermelik davalar açıldı. DÜZEN AKLIYOR AMA HALKIN
ADALETİ AFFETMEYECEK!
 Biz Diyoruz ki; Halka karşı savaşan, katilleri koruyan düzenin karşısında sadece biz varız. Katilleri yerin yedi kat altına girseler de halkın adaletinden KAÇAMAYACAKLAR!
 Biz Diyoruz ki; Hasan Ferit’in, Günay Özarslan’ın, Uğur Kurt’un,
Berkin’in ve Dilek Doğan’ın kanı daha kurumadı. KATLİAMCILARIN
YAKASINA YAPIŞALIM, HESAP SORALIM!
 Biz Diyoruz ki; Dilek Doğan'ın katillerinin cezalandırılması demek,
işkencecileri koruyan ve kollayan devletin ve iktidarların cezalandırılması
demektir. Adaletin tecellisi, ancak böyle mümkün olacaktır.
 Biz Diyoruz ki; Adaleti faşist devletten beklemiyoruz. Çünkü halk
düşmanı, halka savaş açmış bir devlet, adaleti sağlayamaz! Cepheliler;
işkencecilerin, katillerin yakasını bırakmayacak! Adalet böyle sağlanacak!
 Biz Diyoruz ki; Bize sorgulamalar, davalar açarak, bizi hapishanelere
atarak korkutamazsınız! Bizim topraklarımız direnişlerle dolu.
 Biz Diyoruz ki; Hiçbir halk düşmanı, halkın adaletinden kurtulamayacak!
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1 Ocak: Cephe savaşçısı Fırat Özçelik, Berkin’in katillerinin isimlerinin
açıklanması için Dolmabahçe Sarayı’na yönelik silahlı eylem gerçekleştirdi.
2 -3 Ocak: Gülsuyu’nda 50 Cepheli, silahlarıyla çetelerden hesap sormak için eylem yaptı.
3 Ocak: Grup Yorum Eskişehir’de
konser gerçekleştirdi.
*Başbakan Davutoğlu’nun Mersin’de konuşma yaptığı salonda pankart açarak başbakanı protesto eden iki
Halk Cepheli gözaltına alındı.
3-4 Ocak: Dev-Genç kurultayı
yapıldı.
4 Ocak: Polis Gazi Halk Meclisi’ne saldırdı.
*Dev-Genç’liler Okmeydanı’nda
Berkin için korsan eylem yaptı.
*Cephe milisleri Gazi Mahallesi’nde uzun namlulu silahlarla Berkin
Elvan’ın doğum gününde eylem yaptı.
4-5-6-8 Ocak: Grup Yorum, 30. Yıl
konserleri için Ankara, Eskişehir, Sivas, Zonguldak ve Çorum’da söyleşi
gerçekleştirdi.
5 Ocak: Gülsuyu’nda 4 Ocak’ta
katil polis tarafından kaçırılarak
gözaltına alınan 4 Halk Cepheli’nin
serbest bırakılmaları talebiyle CHP
Maltepe İlçe Teşkilatı işgal edildi.
*Berkin’in doğum günü için Okmeydanı’nda toplanan kitle, Feriköy
Mezarlığı’nda Berkin’i mezarı başında andı. Adana, Dersim, Antalya,
Bursa, Zonguldak, Antep, Eskişehir,
Amed, Elazığ, Erzincan ve Van’da
Halk Cepheliler, Berkin’in katillerinin
açıklanması için eylemler düzenledi.
*Yıkımlara Karşı Alibeyköy Halk

Komiteleri 5 Ocak’ta Akşemsettin, Karadolap, Alibeyköy Merkez ve
Çırçır mahallelerinde; “Kentsel Dönüşüm Politikalarını Yok Sayıyoruz,
Yerinde Islah Yerinde Dönüşüm ve Tapumuzu İstiyoruz” sloganlarıyla harekete geçtiler.
6 Ocak: Hasan Ferit Gedik mahkemesi için Halk Cepheliler adliye
önündeydiler.
7 Ocak: Mardin Kızıltepe’ye Uğur
Kaymaz’ın mezarına gitmek isteyen
Kürdistan Halk Cepheliler ve DevGenç’liler gözaltına alındı.
*Yapı Kredi Bankası Cepheli İşçiler tarafından bombalandı.
8 Ocak: Gülsuyu’nda Cepheliler
halkla birlikte çetelere karşı tüm gece
boyunca nöbet tuttu.
10 Ocak: Armutlu Halk Meclisi’nin çağrısıyla ilk büyük halk toplantısı gerçekleşti.
*Bağcılar’da Cepheliler tarafından
fark edilen bir sivil polis aracı tahrip edildi. Gülsuyu Cephe Milisleri son 4 gündür mahallede yaşanan çete saldırıları ve
polis terörüne karşı eylemler düzenledi.
10 Ocak’ta Gülsuyu’nda çeteci Barış
Yılmaz’ın evi Cephe Milisleri tarafından
tarandı. 11 Ocak’ta ise Emek Caddesi’nde bulunan Mahir Hüseyin Ulaş
Parkı’na gelen çeteciler orada bulunan
insanlara saldırdılar. 3 kişiyi yaralayan
çetecilere, Cephe Milisleri tarafından
anında cevap verilmesi sonucu çeteciler
kaçtılar.
11 Ocak: Halkın Mühendis Mimarları ve Devrimci İşçi Hareketi, 6
Eylül 2014’te Torunlar GYO Menkul’a
ait rezidans inşaatında 10 işçinin katledilmesini protesto etmek için Şişli
Camii önünden Torunlar İnşaat’a yürüyüş düzenledi.
12 Ocak: Halk düşmanı AKP’nin
katil polisi, Bayramtepe Mahallesi’nde bulunan Anadolu Halk Okulu’na baskın düzenledi.
*Maltepe Hapishanesi’nde dev-

rimci tutsaklar kameraları kırdılar.
13 Ocak: AKP’nin Gazi Mahallesi’nde halka rağmen açtığı imam hatip lisesinin kapatılması için 1.5 aydır
yürütülen mücadele, Halk Meclisi kararıyla 13 Ocak günü çadır eylemine
dönüştürüldü.
15 Ocak: Gazi Mahallesi’nde polisin terörüne karşı Cephe Milisleri sokaktaydı. TOMA’lar ve akreplerle
saldıran polise karşı Cephe Milisleri
molotofları ve uzun namlulu silahları ile saatlerce çatışarak polisi mahalleden kovdu.
*Yaklaşık 1.5 yıldır Yunanistan
hapishanelerinde tutulan Türkiyeli
devrimcilerin mahkemesi, Midilli
Adası’nda başladı.
15-19 Ocak: Cepheliler, devlet
tarafından katledilen tüm çocuklar
için İstanbul, Muğla, Dersim ve Van’da
adalet eylemleri düzenledi.
18 Ocak: “İşsizliğe, Düşük Ücretle
Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mühendis Mimar Meclisleri’nde Örgütlenelim” kampanyasının başlangıcı olarak
yapılacak yürüyüşe polis saldırdı.
18 Ocak: Dortmund’da Grup Yorum, şarkılarını ırkçılığa karşı seslendirdi.
23 Ocak: Okullarda karne dağıtım
günü Cepheliler Türkiye’nin dört bir
yanında Berkin için eylemler gerçekleştirdi.
24 Ocak: Hollanda, Grup Yorum
konserini yasakladı.
25 Ocak: Cizre’de yaşanan zulme
karşı Şişli Camii önünden pankart
açıp giydikleri kefenlerle AKP Şişli
İlçe Teşkilatı’na yürümek isteyen
Halk Cephelilere polis saldırdı.
*Armutlu’da Cepheliler, karakola
saldırarak işgalci karakoldan ve işkenceci polislerden hesap sordu.
29 Ocak: Gazi Mahallesi girişinde bulunan Nena Renta Car isimli işyeri, uyuşturucu satıldığının belirlenmesi üzerine Cephe Milisleri tarafın-
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dan tarandı.
30 Ocak: Elif Sultan Kalsen, Taksim Meydanı’nda halk düşmanı polislere yönelik silahlı eylem gerçekleştirdi. DHKC, “Meydanlardan saraylara her yerde karşınızda bizi bulacaksınız! Berkin Elvan’ın katillerini cezalandırmazsanız her yerde savaşçılarımızın namlularıyla karşılaşırsınız. 600 gündür ADALET istiyoruz; ADALET yok! Faşist devlet kendi yasalarını dahi uygulamıyor. Adaleti biz sağlayacağız!” açıklaması yaptı.
31 Ocak: Okmeydanı Halk Meclisi, yozlaşmaya ve uyuşturucuya karşı yürüdü.
***

2015-ŞUBAT
1 Şubat: Adana, İzmir ve Mersin’de Halk Cepheliler, Berkin ve tüm
katledilen çocuklar için adalet eylemleri düzenledi.
*FOSEM, Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda Berkin Elvan resim şenliği
düzenledi.
*AKP’nin katil polisleri, hem Taksim’i hem Kadıköy’ü abluka altına
aldı. Taksim’de “15’inde Bir Fidan
Umudun Çocuğu Berkin Elvan” kitabını satan 10 Dev-Genç’liyi gözaltına
aldı.
Polisin standa saldırıları daha sonraki günlerde de devam etti.
2 Şubat: İsmetpaşa Caddesi’nde
dolaşan akrepler, Cepheliler tarafından
molotoflanıp yakıldı.
Kuruçeşme Mahallesi'nde 2 Şubat'ta Cepheliler ana caddeye çıkıp
yolu kapatarak, halka Taksim eylemini ve baskınları anlatan ajitasyon çekti.
*Yenibosna’da uyuşturucuya karşı Bahçelievler Halk Meclisi yürüyüş
yaptı.

3 Şubat: Van’da 8 Halk Cepheli
gözaltına alındı.
*Antalya Halk Cephesi elektrik
fatura ödeme merkezi önünde zamları protesto etti.
4 Şubat: Halkın Mühendis Mimarları yayınladıkları açıklamada,
AKP’nin TMMOB’a dönük saldırılarına karşı direnişe devam edeceklerini belirtti ve 2 günlük açlık grevi gerçekleştirdi.
5 Şubat: Berkin’in hesabını sormak
için yola çıkan Dev-Genç’liler Ankara’da işkence ile gözaltına alındılar.
6 Şubat: Gazi Mahallesi’nde Cepheliler, polislerin zırhlı araçlarını yaktı.
*Okmeydanı Dörtyol AKP seçim
bürosu, Cephe milisleri tarafından
molotoflanarak tahrip edildi
7 Şubat: Halk Cepheliler’e yönelik ev baskınları ve tutuklama terörüne karşı AKP İstanbul il binası, Cephe Milisleri tarafından tarandı.
8 Şubat: Halk Cepheliler İstanbul
Taksim’de bulunan Burger King'in
çatısında “Berkin İçin Adalet İsteyenlere Saldıran Katilleri Koruyan
AKP’den Hesap Soracağız!” yazılı
pankart açtı.
*İstanbul Barosu Kültür Merkezi’nde “Teoride ve Pratikte Devrimci
Avukatlık” paneli gerçekleştirildi.
*AKP’nin İstanbul İl Kongresi’nde
Berkin Elvan’ın katillerinin tutuklanması için pankart açan DEV-GENÇ’li
Leyla ERDOĞAN ve Hicri SELVİLER tutuklandı.
14 Şubat: TAYAD’lı Aileler, Dersim’de AKP İl Binası önünde hapishanelerdeki saldırılara karşı bir eylem
yaptı.
14-15 Şubat: Kamu Emekçileri
Kurultayı’nda kamu emekçilerinin sorunları ve çözümleri tartışıldı.
15 Şubat: İstanbul Emniyet Mü-

dürlüğü’nün önünde ev baskınlarına ve
saldırılarına karşı oturma eylemi yapmak isteyen 40 Halk Cepheliye polis
saldırdı.
16 Şubat: Gazi Mahallesi'nde polisler tarafından kaçırıldıktan sonra 75.
Yıl Polis Merkezi'nde işkence yapılarak tutuklanan Eser Çelik için yürüyüş
yapıldı.
18 Şubat: Gazi’de Eser Çelik için
yürüyüş yapıldı. Akrep ve TOMA’lar
yakıldı. Yenibosna’da da pankart asıldı ve gösteri yapıldı.
*Armutlu ve Bahçelievler’de Halk
Cepheliler Özgecan Aslan için yürüyüş
düzenledi.
21 Şubat: Dersim Belediye Konferans Salonu’nda “Hapishanelerde
tutsakları 24 saat kamera ve cam kafeslerle izlenmesine karşı sessiz kalmayacağız” başlıklı panel düzenlendi.
21 Şubat: Diyarbakır’da Grup Yorum söyleşisi yapıldı.
*Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi’nde
işkenceci polisler halka teşhir edildi.
22 Şubat: Altınşehir’de Berkin
Elvan Halk Kütüphanesi açıldı.
25 Şubat: Devrimci İşçi Hareketi,
Quasar İnşaat'ın 6. katında iskele kuran işçinin yere düşerek hayatını kaybetmesi üzerine inşaatın önünde açıklama yaptı.
26 Şubat: Halk Cephesi, Beyrut'ta
düzenlenen Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumu’na katıldı.
28 Şubat: Hatay Harbiye Mahallesi’nde bulunan BİM şubesi, Cephe
sempatizanları tarafından uzun namlulu
silahla tarandı.
*Kıbrıs DEV-GENÇ 27 Şubat’ta
bir basın açıklaması yaparak, AKP iktidarının işçi katliamları ve DEVGENÇ’lilere getirilen yasaklamalar
ve tutuklamalara karşı 28 Şubat’tan itibaren 1 aylık açlık grevi yapacağını duyurdu.
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1 Mart: Halk Meclisleri 1. Kurultayı
Gazi Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
2 Mart: Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi çalışanları uyuşturucuya karşı çadır açtı.
4 Mart: AKP’nin uyuşturucu çeteleri Hasan Ferit’in mahkemesinde devrimcilere bıçaklarla, şişelerle, silahlarla
saldırıp adliye içine kaçtı ve polise sığındı.
8 Mart: Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde Cepheli kadınlar, Kadıköy’de düzenlenen yürüyüşe katıldı.
9 Mart: Şadi Özpolat Almanya'da
tutsak bulunduğu hapishanede açlık grevine başladı.
11 Mart: Berkin’in ölüm yıldönümünde Halk Cepheliler bulundukları
her alanda boykot örgütleyip hayatı durdurdular.
*Uğur Kaymaz’ın mezarının başında yapılan açıklamadan sonra yola
çıkan Halk Cepheliler, ilk olarak
Amed’de eylem yaptılar. Amed'ten
sonra Urfa'ya geçtiler. Halk Cepheliler
"Berkin ve Uğur için ADALET" talebiyle Urfa 'da da eylem yaptılar. Yapılan eylemde 15 Halk Cepheli gözaltına alındı.
12 Mart: Gazi ve Ümraniye katliamlarında hesabını sormak için Halk
Cepheliler yürüdü.
13 Mart: Okmeydanı’nda şüphe çeken iki kişi, sivil polis oldukları anlaşılınca mahalle halkı ile beraber dövülerek teşhir edildi.
*Hasan Ferit Gedik duruşmasında
çeteler mahkeme önünde avukatlara saldırdı.
14 Mart: Halk Cephesi yaptığı
açıklama ile çetecilerin Özgürlükler
Derneği'ne gelen Mazlum Arslan’a bıçaklı saldırıda bulunduğunu duyurdu.
15 Mart: Wan’da Grup Yorum
konseri, Kürt milliyetçilerinin tüm engellemelerine rağmen yapıldı.
16 Mart: Dev-Gençliler 16 Mart
Beyazıt Katliamı’nda şehit düşenleri anmak için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi önüne yürüyüş düzenledi.
17 Mart: İkitelli’de milisler tarafından“Çetelerden Hesap Soracağız /
CEPHE” yazılı pankart, Hasan Ferit’in
katillerinin polis-çete işbirliği ile ger-

çekleştirildiğine ilişkin ajitasyon çekilerek asıldı.
*Dev-Genç
Milisleri, AnkaraEskişehir yolu üzerine "16 Mart
Katliamı’ndan Hasan Ferit Gedik'e
Katleden Devlettir Hesap Soracağız
- DHKC/DEV-GENÇ" yazılı bomba
süslü pankart astı.
*İzmir Güzeltepe Mahallesi’nde
Cephe Milisleri, Berkin’i selamlamak
için Güzeltepe Sağlık Ocağı karşısına,
“Berkin’i Vuranlar Hesap Verecek /
DHKC” yazılı bomba süsü verilmiş
pankartı astıktan sonra molotofları
meydanda patlatarak yolu trafiğe kapattı.
19 Mart: Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir ödül töreninde Dev-Genç’liler Tayyip Erdoğan’ı
protesto etti.
21 Mart: Halk Cepheliler yurdun
dört bir yanında Newroz kutlamaları gerçekleştirdi.
23 Mart: Çetecilere karşı Cephe
Milisleri uyarı amacıyla AKP Maltepe Esenkent Mahalle Temsilciliği’ni; bir sonraki gün de çetelerin
üssü olan Cadde Tekel'i taradı.
*Grup Yorum’un stadyum konserleri yasaklandı.
24 Mart: Polis Gazi Halk Meclisi’ne baskın düzenledi ve Gazi Halk
Meclisi temsilcisi Mehmet Yücetepe’yi gözaltına aldı. Mahalle halkı polisle çatıştı. Polis, 14 yaşındaki Deniz
Genç’i gaz kapsülü ile başından vurdu.
25 Mart: Amed Halkın Hukuk Bürosu açıldı.
26 Mart: Berkin Elvan için hayatı
durdurma çağrısı yapan sanatçı ve yazarlara yönelik linç kampayasına karşı Sanat Meclisi basın açıklaması yaptı.
28 Mart: TAYAD, devrimci tutsaklarla dayanışma konseri gerçekleştirdi.
*Gazi Mahallesi’nden yola çıkan
Halk Cepheliler, Kızıldere'de 5. kez önderlerini andılar.
29 Mart: Polis NEFA Tekstil’den işten çıkarıldıktan sonra fabrika önünde
çadırıyla direnişe geçen NEFA işçisi Erkan Munar ve destek için yanında bu-

lunanlara saldırdı.
31 Mart: Çağlayan Adliyesi’nde
Berkin Elvan dosyasına bakan savcı
Mehmet Selim Kiraz, Cephe savaşçıları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol
tarafından rehin alındı. Berkin'in katillerinin açıklanmaması üzerine savcı,
Cephe savaşçıları tarafından cezalandırılırken; Cephe savaşçıları çatışarak
şehit düştüler. Cephe açıklamasında
“Tam 655 gün boyunca Berkin Elvan’ın
katillerinin yargılanması için adalet
istedik. Adalet istedik diye üzerimize
gaz bombaları atıldı, TOMA’larla su sıkıldı. Yerlerde sürüklendik, gözaltına
alındık, tutuklandık. 655 gündür Berkin Elvan için adalet istiyoruz” denildi.
*31 Mart - 4 Nisan 2015 tarihlerinde
toplam 4 gün içinde; 226 Halk Cepheli gözaltına alındı 20 Tutuklama yapıldı.
*Hasköy Sütlüce AKP il binası
çevresinde bekleyen katil polisler, Cephe Milisleri tarafından tarandı.
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Röportaj
Avusturya Parlamentosu Önünde Açlık Grevi Direnişi 70’li Günlere Ulaşan Evin Timtik:

“6 Ay Boyunca Yürüttüğümüz Hukuk Mücadelesinden
Sonuç Alamadığım İçin Direnişe Başladım...

Haklarımızı Almanın, Daha Büyük Baskıların
Önüne Geçmenin Tek Yolu Direnmektir”
Yürüyüş: Bize
kendinizi tanıtır
mısınız?
Adım Evin Timtik,
2009 yılında Avusturya'ya gelip iltica talebinde bulundum. 2010
yılında talebim kabul
edildi. İki dönemdir
Anadolu Federasyonu'nun yönetim
kurulundayım.

Yürüyüş: Direnişe ne zaman
başladınız? Nedenlerini,
taleplerini ve neden açlık
grevine dönüştürdüğünüzü
anlatır mısınız?
Uzun zamandır Anayasayı Koruma
Örgütü, kurumumuz üzerinde baskı
kurmaya çalışıyor, yani pasaport sorunuyla başlamadı. Kurumumuzun
yasal-izinli faaliyetlerini engellemeye,
engelleyemediğini yasadışı göstermeye
çalışıyor (ki buna kültür merkezinde
düzenlediğimiz futbol turnuvaları, açtığımız yemek standları, 1 Mayıs yürüyüşleri veya Grup Yorum konserlerini de dahil edebilirsiniz).
7 Mart tarihinde pasaportumun
geçerlilik süresi doldu ve başvuruma
red cevabı verildi. İtiraz ettim, yine
reddedildi. 10 Ağustos'ta Federal
İdare Mahkemesi'ne başvurdum.
Uzun zaman gizlilik kararından ötürü
reddin nedenini bile öğrenemedim.
Gelinen aşamada ortaya çıktı ki Almanya-Avusturya-Türkiye işbirliği
ile gerçekleşiyor bu keyfilik.
21 Ağustos'ta, Yabancılar Polisi
(BFA) önünde oturma eylemine başladım. Yani yaklaşık 6 ay boyunca
yürüttüğümüz hukuk mücadelesinden
sonuç alamadığım için direnişe başladım, sonrasında Parlamento binası
önüne taşıdım eylemimi.
Bugüne kadar, birçok eylem yap-

tık. SPÖ, ÖVP, Yeşiller ve KPÖ'den
siyasetçilerle görüşüp sorunun çözülmesi için adım atmalarını istedik.
İçişleri Bakanlığı ve Yabancılar Polisi'ne farklı ülkelerden sürekli protesto faksları ve imzalar gönderildi.
13 Ekim günü sabaha karşı, federasyonumuzun kapısı kırılarak ve
evlerimizin kar maskeli, silahlı polislerce basılıp talan edilmesiyle, benimle birlikte 7 kişinin gözaltına
alınmasından sonra, 20 Ekim'de eylemimi Süresiz Açlık Grevi'ne çevirdim.
Neredeyse 8 aylık bir sürecin tıkanmasından ve pasaport olayının
siyasi baskının bir parçası olduğu
resmi olarak ortaya çıktıktan sonra,
direnişi Süresiz Açlık Grevine
dönüştürdüm. Çünkü direnmek tek
doğru politikadır ve direnmeyip kabullendiğimde, şahsıma ve kurumuma
dönük yeni baskıların önünü kendim
açmış olacaktım.

Yürüyüş: Direnişinize
verilen destekleri biraz
anlatır mısınız?
İngiltere, Türkiye, Hollanda, Belçika, İsviçre, Almanya'da Avusturya
Konsoloslukları önünde ve birçok
şehirde eylemler yapıldı. Taleplerimin
kabul edilmesi için 3 bin imza topladık, binlerce bildiri dağıtıp, ilticacılarla ilgili çalışma yapan birçok
kurum ve kişiyle görüşüp, direnişimizi
duyurmaya çalıştık. Açlık grevinin
49. gününden itibaren, direnişimizi
Viyana Alevi Toplumu binasına taşıdık. Eylem ve diğer çalışmalara
devam ediyoruz.
Sizin aracılığınızla haklı taleplerimizi duyurmamıza katkı sunan;
Halk Cepheliler'e, TAYAD'lılara,
Dev-Genç’lilere, Anadolu Federasyonu'na, Avrupa Halk Cephesi'ne
bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Ayrıca ATİGF, ADHK ve kapılarını bize açan Viyana Alevi Toplumu'na, bizi sahiplenen değerli üyelerine, destek açlık grevi yapan, imza
atan, bildirilerimizi dağıtan, eylemlerimize katılan, telefonla arayan,
mesaj gönderen, direnişimizi direnişi
kabul eden herkese teşekkür ederim.

Yürüyüş: Pasaport
hakkınızı aldınız ama
direnişiniz sürüyor. Şu
andaki talepleriniz nelerdir?
Evet, aslında direnişe başlarken
amacımız, Federal İdare Mahkemesi'nden olumlu bir karar çıkarmaktı.
Hukukta emsal teşkil etme olayı olduğundan, hakkımda verilecek olumsuz bir kararın benden sonra aynı
duruma düşürülecek ilticacılara da
uygulanmaması için başlamıştım. Ve
aslında lehimize karar çıkmasıyla
bunu başarmış olduk. Bu safhada
direniş bırakılabilirdi belki; ancak
sürdürmek gerektiğini düşündüm.
Çünkü Avrupa'da insan hakları, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, yargı
bağımsızlığı diye bir şey yoktur.
Amacım bu aldatmacayı teşhir etmektir aynı zamanda.
Saldırmazlık anlaşmasıyla övünen
AB üyesi bu ülkede, vatandaş olmayanların eylem yapma, hakkını arama
hakkı yoktur. Direnme hakkının olmadığı bir yerde hiçbir hakkınız yoktur, kazanılmış haklarınızın bir ga-
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- Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
önündeki engeller
kaldırılsın!
-Almanya-Türkiye-Avusturya işbirliğine son!
- Pasaportum ve
seyahat özgürlüğüm
derhal geri verilsin!
rantisi de yoktur. Yine bu ülkenin
mahkemesinin verdiği kararı, Yabancılar Polisinin tanımaması söz
konusu. Buradan; istihbarat teşkilatının yargı kararlarının da üzerinde
olduğunu anlıyoruz.
Bu süreçte, Türkiyeli göçmen örgütlerinin de değişik biçimlerde, Anayasayı Koruma Örgütü'nün baskısına
maruz kaldığını öğrendim ve bütün
göçmen kurumlar üzerindeki baskıların kaldırılmasını istiyorum. Direnişin 118, açlık grevinin 58. günündeyiz ve taleplerimi şöyle sıralıyorum:
-Anadolu Federasyonu ve göçmen
dernekleri üzerindeki baskılara son!

Yürüyüş: Son olarak ne
söylemek istiyorsunuz?
Bu süreçte birçok şey gördüm,
öğrendim, yaşadım, yaşıyorum. Ama
en temel şey, emperyalizm karşısında
bireyin ne kadar savunmasız ve çaresiz olduğudur. O yüzden örgütlenmek zorundayız. Avrupa emperyalizmi, halkların hayatıyla oyuncak
gibi oynuyor; çocuklarımızı elimizden
alıyor. Kimimizi sınırdışı ediyor, kimimizi 3 aylık oturumlara ya da
imza vermeye mahkum ediyor. Yalnızlık ve çaresizlik duygusu ile bunalıma, intihara, yozlaşmaya sürük-

lüyor. Oysa bizler emeğimizle varız,
katledilmeden, aşağılanmadan, kendi
kültürümüz ve emeğimizle onurlu
bir yaşam sürmek istiyoruz. Adil ve
güvenli gelecek hakkımızı istiyoruz.
Siyasi iltica hakkımızın gereği olarak,
kendi doğrularımızla yaşamak istiyoruz. Haklarımızı almanın, daha
büyük baskıların önüne geçmenin
tek yolu direnmek.
O yüzden diyorum ki örgütlenmek
zorundayız, hakkımızı almak, kazandığımız haklarımızı korumak için
örgütlü bir biçimde direnmek zorundayız. Irkçılık, iş, ev, okul, hayat
pahalılığı, bürokratik işler, yozlaşma,
işsizlik vb. sorunlarımız var. Birçok
insan, benzer sorunlarla cebelleşiyoruz, o halde neden bir araya gelmeyelim? Halk Meclisleri bunun en
kolay yolu aslında. Sizin vasıtanızla
herkesi Halk Meclisleri’nde yer almaya, kendi sorunlarımızı, kimseden
medet ummadan kendimiz çözmeye
çağırıyorum.
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Direnenler Yalnız Değildir; Çünkü Biz Varız! Merkel'in Polislerine Boyun Eğmeyeceğiz!
Avrupa emperyalizmi işçi sınıfının, göçmenlerin
ödediği bedeller sonucu aldığı hakları baskı ve işkence
ile geri almaya çalışıyor. Bu baskılara direnenler emperyalizmin ırkçı, faşist yüzüyle karşı karşıya kalıyor.
Ama devrimciler ve devrimci gençlik var olduğu müddetçe bu baskılara boyun eğdiremeyecekler.
23 Aralık öğlen saatlerinde Düsseldorf Avusturya
Konsolosluğu önünde, açlık grevinin 65. gününde olan
Evin Timtik'i desteklemek için gerçekleştirilen zincirleme
eylemine saldıran polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına
alınan 6 kişi saat 17.00'da serbest bırakıldı..

Köln: 20 Aralık Pazar günü saat 17.00- 19.00 arasında
Köln Merkez Tren İstasyonu önünde Evin Timtik’in
açlık grevi direnişini destekleyen eylem yapıldı. Almanca
olarak “Evin Timtik’in İltica Hakları Gasp Edilemez”
yazılı pankartın açıldığı eylemde: Avusturya devletinin
ırkçı politikasını protesto eden sloganlar atıldı.

Hamburg:

16 Aralık 2015 Çarşamba günü, Hamburg’un en işlek caddelerinden biri Monckebergstrabe’de
Hamburg Anadolu Gençliği tarafından bildiri dağıtımı
gerçekleştirildi. 250 adet bildiri Hamburg halkına ulaştırıldı.
18 Aralık 2015 Cuma günü ise, Hamburg’daki Avusturya Fahri Konsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde, Almanca bir açıklama okunarak, Evin’in
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59 gündür süresiz açlık grevinde olduğu ve artık her
geçen gün hayati tehlikesinin arttığı dile getirildi. 1
saat süren eylem, açıklamanın bir örneğinin fahri konsolosluğun posta kutusuna atılmasının ve 250 adet
bildiri dağıtımının ardından sonlandırıldı.

Berlin: 15 Aralık Günü Berlin’de Junge Welt gazetesi
yazarıyla görüşülerek Evin Timtik hakkında bilgi verildi.
16 ve 17 Aralık günleri Berlin’de bulunan Avusturya
Konsolosluğu’nun önünde pankart açılarak, Evin Timtik’in yalnız olmadığı belirtildi. Her iki eylemde konsoloslukla görüşme istediği bildirildi. İstek kabul
edilmedi. Alman polisi; Avusturya Konsolosluğu’nun
açıklamayı istemediğini, onlara başvurduklarını ve
rahatsız etmemelerini istediler. Eylemciler bunu kabul
etmediklerini, kendileriyle görüşülmediği sürece her
seferinde zillerini çalıp ve bildirileri posta kutularına
koyacaklarını belirttiler.
19 Aralık Cumartesi günü Almanya Dışişleri Bakanlığı
önünde bir gösteri düzenlendi. Eyleme 18 kişi katıldı.
21 Aralık Pazartesi günü yine Almanya Dışişleri
Bakanlığı önünde pankart açıldı, gösteri düzenlendi.
Bakanlık binasına girilerek, Almanya Dışişleri Bakanı
Frank Walter Steinmeier ile görüşme talebi bildirildi.
Bakının binada olmadığı iletildi. Dosya bırakılarak binadan ayrılındı.
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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Beklemek kararsızlığın, cüretsizliğin ifadesidir...
Beklemek; yapmayı istememektir. Beklemek; devrimden vazgeçmektir...
Bekleme anı; düşmana kendisini toparlama ve saldırma fırsatı vermektir...

BEKLEMEK ÖLÜMDÜR!

Faşizmi yıkmak için elimizden
geleni yapmalıyız. Bir an önce hiç
beklemeden. Devrimci mücadelede
sıradanlığa tereddüte yer yoktur. Beklemek ölümdür. Ahla, vahla devrim
olmaz. Zamanımızın her anını, her
işimizi, çevremizdeki her şeyi faşizme
karşı mücadelede kullanmalıyız.
Kimseden vazgeçmeden, aklımızı,
gücümüzü kullanarak, hiç durmadan
bu savaşı vermeliyiz.
Elbette mücadelede sorunlar, zorluklar, olumsuzluklarla karşılaşacağız.
Her şey hayal ettiğimiz gibi ilerlemez.
Bu konuda tarihimizden öğreneceğimiz sayısız örneğimiz vardır. 1992
de örgütümüzün içinde darbe yapıldığı günlerde beklemedik; yolumuzda
yürüdük.
Parti kuruluşu bu koşullarda gerçekleşti. Yılmadan, yorulmadan silahlı
mücadeleden vazgeçmeden hızla kavgayı büyüttük. Kimse yaşanan olumsuzluklara takılıp kalmadı. Dayı, yaşanan sürecin zorlukları karşısında
beklemedi. Dayı, kavgayı hep bir
adım öne taşıma cüretiyle hareket
etti. Bekleyelim önce koşullar değişsin, sonra harekete geçeriz anlayışı
düzene aittir.
Biz düşmanın saldırıları karşısında savunmada kalmayacağız,
taaruza geçeceğiz.
"Bir kere ayaklanma başlayınca
en büyük kararlılıkla davranınız ve
saldıraya geçiniz. Savunma her türlü
silahlı ayaklanmanın ölümüdür, daha
düşmanla boy ölçüşmeye fırsat kalmadan savaş kaybedilir. Henüz güçleri dağınıkken, düşmanlarımızın üzerine baskın yapınız, küçük de olsa
günlük yeni başarılar hazırlayınız;
ilk başarıları hareketin size kazandıracağı yüksek morali sürdürünüz;
daima en güçlü atılımı izleyen ve
daha güvenilirden yana arka çıkan
kararsız unsurları etrafınıza toplayın,
düşmanlarınızı, güçlerini size karşı
topluca çıkarmaya fırsat bırakmadan

geri çekilme halinde savaşmaya zorlayınız ve devrimci politikanın bildiğiniz en büyük ustası olan Danton
un sözleriyle “cüret, daha cüret, daima cüret" (Partizan Savaşı, sayfa
72)
Savaş da, savaşanlar da ortadadır.
Biz beklemeyeceğiz. Beklemek düşmana fırsat vermektir. Düşman yılların sınıf kiniyle bizi yoketmek için
saldırıyor. Ve onun düşünmesine, savunmaya geçmesine yeni taktikler
geliştirmesine fırsat vermemeliyiz.
Silahlı eylemlerimizde, kurumlarımıza karşı yapılan baskınlarda ya
da düşmanın halkı teslim almaya yönelik her politikasında uyanıklığı elden bırakmadan hızlıca geri adım
attıracak cevaplar vermeliyiz.
Derneklerimiz mi basıldı? Bir taraftan derneği hızlıca toparlayacağız,
bu baskının teşhirini güçlü bir şekilde
yapacağız. Derneğe astığımız "teslim
olmayacağız, hesap soracağız" pankartlarıyla, halkla yaptığımız kitlesel
yürüyüşler, basın açıklamalarıyla
düşmanın acizliğini teşhir edeceğiz.
Bir taraftan da, biz de onların kurumlarını basacak, yakıp yıkacağız.
Misliyle cevap vereceğiz.
Bir insanımız mı yaralandı ya
da şehit düştü? Hemen sahiplenebilmeli ve cevap verebilmeliyiz.

lemedikleri yerden vurmalıyız. Yapılacak ortadadır. Ödediğimiz bedellerin hesabını soracağız. Asla affetmeyeceğiz. Zafer; bedellerle, zorla,
silahlarla gelecek.
Düşman bizi hareketsiz bırakmak
istiyor. Aranmamızı çıkartıyor, binlerce eve baskın düzenliyor. Hareketsiz kalmayacağız. Düşmanı hareketsiz bırakacak planlar geliştireceğiz. Hiçbir zaman düşmanınkinden
daha güçlü teknik olanaklarımız ve
büyük silahlarımız olmayacak.

Hesap Sormak İçin
O Kadar Çok Nedenimiz
Var Ki...

Dinamizm İse Üretir,
Geliştirir

Çevremize bakmamız yeterli...
Ayakları çıplak çocuklar, iftar çadırlarında uzayan sıralar, otobüslerde
yorgunluktan ayakta duramayacak
halde kalan insanlar, yozlaşan, kendi
kültürünü unutan gençler...Ve yanımızda olmayan şehit, tutsak düşen
yoldaşlarımız, kendi hayatımız, ailemiz..
Her an her saniye düşmana vurmanın yollarını bulmalıyız. Onları
hiç beklemedikleri bir zamanda, bek-

Bilgi, Emek ve Cüretle
Her Tür Engeli Aşarız
Beklemek; kararsızlığın, cüretsizliğin ifadesidir. Beklemek, yapmayı
istememektir. Beklemek, devrimden
vazgeçmektir.
Bekleme anı; düşmana kendisini
toparlama ve bize saldırmak için hazırlanma fırsatı yaratır.
Oysa, savaşta esas olan düşmana
soluk aldırmamaktır.
Beklemek devrimcinin dinamizmini köreltir. Çünkü beklemek durağanlık üzerine kuruludur. Pratik
yoktur. Hareket yoktur.
Dolayısıyla pratikten doğan bilgi
de yoktur. Bilginin ve yenilenmenin
olmadığı yerde çürüme başlar. Beklemek çürütür.

Beklemek yerine savaşın içine
girersek başarısız da olabiliriz. Sonuç
alamayabiliriz. Ancak çok değerli
bir kazanım elde ederiz. O da bilgidir.
Bu bilgi bizi gelecekte vereceğimiz
savaşlar için de büyütür. Bekleyen
ise her koşulda kaybeder.
Beklemeyeceğiz. Hızlıca karar
alıp uygulayacağız. Savaş beklemeye
izin vermiyor. Beklemek düşmana
zaman kazandırmaktır.
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Beklemeyeceğiz,
Saldırıya Geçeceğiz!

21

3. Eda Yüksel Halk İçin Bilim,
Halk İçin Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,
26-27 Aralık’ta İstanbul Küçükarmutlu’da…
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Bizler, halk için mühendislik
mimarlık yapan sosyalist mühendis
mimarlarız. Halkın Mühendis
Mimarlarıyız. Bu düzenin bizden
çaldığı teknik bilgiyi, üretme ve
yaratma becerisini, neden-sonuç
ilişkileri kurma becerisini tekrar
kazanma savaşı veriyoruz. Hayatın
her alanında sosyalist alternatifler
yaratarak bu çürümüş düzene bir
darbe de biz vuracağız! Bu sene 2627 Aralık’ta Küçükarmutlu’da
düzenleyeceğimiz Eda Yüksel Halk
için Bilim, Halk için Mühendislik
Mimarlık Sempozyumu’na tüm halkımızı, meslektaşlarımızı, emperyalizme ve faşizme karşı duran tüm
aydınları çağırıyoruz.
Mühendis mimarlar olarak bizler,
tüm meslek grupları gibi, birçok
sorunla
karşı
karşıyayız.
Şantiyelerde, ofislerde saatlerce
çalıştırılıyoruz; fakat emeğimizin
karşılığını alamıyoruz. Yaptığımız
projeler, harcadığımız emekler, patronların cebinin daha fazla dolmasına
yarıyor. Mesleki bilgi birikimimizi
halkın ihtiyaçları için kullanamıyoruz. İçinde yer aldığımız projenin,
çalıştığımız işin kime, neye hizmet
edeceğini bilmeden çalışıyoruz.
Yalnızca ihtiyaç duydukları kadarlık
bilgiyi bizimle paylaşıyorlar. Çoğu
bilimsel bilgiyi kendilerine saklıyorlar.
Hiçbir iş güvenliği, hiçbir tedbir
alınmadan fabrikalarda, şantiyelerde çalıştırılıyoruz. Adına iş kazası
derlerken onlar, biz ise katlediliyoruz. En demokratik haklarımız için
sokaklara, meydanlara çıkıyoruz.
Ve topluca katlediliyoruz…
“…Biliyoruz, suç kesin
Suçlu malum;
Suçlu emperyalizm
‘İyi halsiz’ katillere,
Adil olmaktır en büyük ceza...”
Evet, emperyalizmdir; azgın
sömürü düzenidir bizi insanlıktan

çıkaran. Emperyalizmin yoz kültürüdür
bizi
bencilleştiren.
Kendimize, başkalarına güvenmeyecek hale getiren. Ne için yaşadığımızı, ne için çalıştığımızı, kim için
ürettiğimizi sorgulamayacak hale
getiren. Umutsuz, güçsüz, hiçbir
sorununu çözemeyen, zavallı bireylere dönüştüren. Emperyalizm ve
işbirlikçileridir, faşizmdir bizi meydanlarda, sokaklarda vahşice, kalleşçe katleden.
Bu düzen alternatifsiz değildir.
Alternatif sosyalizmdir! Sosyalizm,
insanın güçlülüğüne dayanır.
İnsanın bilimsel bilgiyle dolu olmasına, kendine güvenli olmasına,
kendine ve diğer insanlara güvenmesine, hayatın her alanında kolektivizmi işletmesine dayanır.
Bu sene 26-27 Aralık’ta
Küçükarmutlu’da 3.sünü düzenleyeceğimiz Eda Yüksel Halk için
Bilim, Halk için Mühendislik
Mimarlık Sempozyumu’nda;
Kentsel politikaları konuşacağız.
Emperyalizmin kent politikalarını
anlatacak, buna karşı yerinde iyileştirme projelerini, Küçükarmutlu
Mahallesi’ndeki yarışmamızı anlatacağız.
Emperyalizmin tarım ve gıda
politikalarını konuşacak, buna karşı
yapmış olduğumuz halk bahçesi
örneklerini anlatacağız. Dünyadan
halk bahçesi örneklerini sunacağız.
Emperyalizmin enerji politikalarını konuşacak, buna karşı halkın
kendi enerjisini ürettiği çözümleri,
rüzgar türbini projemizi anlatacağız.
Ülkemizdeki mühendis mimarların özel sektörde, kamuda, üniversitede yaşadıkları sorunları, adaletsizlikleri konuşacağız. Bu sorunların çözümünü tartışacağız.
Sempozyumumuza tüm halkımızı, meslektaşlarımızı, emperyalizme
ve faşizme karşı duran tüm aydınları çağırıyoruz.

SEMPOZYUM PROGRAMI
26 Aralık 2015 Cumartesi
10.00-10.30: Açılış Konuşması ve Sinevizyon
10.30-12.30: 1. Oturum: Kentsel Politikalar
 Emperyalizmin Kent Politikaları
(Barınma Hakkına Bakışı, Sosyal Mekanlara
Bakışı, Üretim Tüketim İlişkilerinde Kentin
Yeri)
 Alternatiflerimiz
Mimarlık Yarışması
Yerinde İyileştirme Projeleri
Armutlu Cemevi Projesi
12.30-14.30 Öğle Arası ve Müzik Dinletisi
14.30-16.30: 2. Oturum: Tarım ve Gıda
Politikaları

 Emperyalizmin Gıda Politikaları
 Alternatifimiz: Halk Bahçeleri
 Yurtdışından Örnekler
Filistin: Zafer Tarlaları

27 Aralık 2015
09.00-10.00: Kahvaltı
10.30 – 12.30: 3. Oturum: Enerji Politikaları
 Emperyalizmin Enerji Politikaları
 Sosyalist Alternatifler, Dünyadan
Örnekler
 Alternatifimiz: Rüzgar Türbini
 Türkiye’den Halkın Kendi Enerjisini
Ürettiği Diğer Örnekler
12.30-14.30: Öğle Arası ve Tiyatro
14.30-16.30: 4. Oturum: Ülkemizde
Mühendislik Mimarlık
 Ülkemizdeki Mühendislik Mimarlık
Eğitimi
 Ülkemizde Mühendis Mimarların
Yaşadığı Adaletsizlikler (Kamuda, Özel
Sektörde ve Akademide)
 Çözüm: Mühendis Mimar Meclisleri
 Halk İçin Mühendislik Mimarlık
17.30 – 18.30: Forum ve Sonuç Bildirgesi

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Kürt Halkı Teslim Alınamayacak!
Katli̇amların Hesabını Soracağız!
Kürdistan’ın belli başlı bazı il ve
ilçelerinde aylardır devam eden sokağa çıkma yasakları ve katliamları
boyutlanarak devam ediyor. Katliamların yaşandığı yerlerden halk göç
ediyor. Devlet ise tanklarla, havanlarla
kentleri yerle bir ediyor, çocuk büyük
demeden her gün insanlar katlediliyor.
Devlet yüzlerce insanın katledildiği açıklamalarını yapıyor. Bölgeden
göç eden insanların sayısı ise yüzbinleri buluyor. Buna karşılık saldırıların hedefi olarak belirlenen Kürt
milliyetçi hareketin yaklaşımı ise sıradan bir tepkinin ötesine geçemiyor.
Onca katliama, saldırıya denk düşecek bir tepki ortaya koymuyor. Yaşanan katliamlar halka karşı yapılan
katliamlardır ve oligarşi bu konuda
yalnız da değildir. Katliamın baş destekçileri her zaman olduğu gibi emperyalist devletlerdir, ABD ve AB’dir.

Saldırı ve Katliamlar
Halkı Sindirmeye
Yöneliktir!
Başta Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin
ve Derik olmak üzere Kürdistan’ın
bir çok ilçesinde uygulanan sokağa
çıkma yasakları altı aydır devam ediyor. Belli sürelerle konulan sokağa
çıkma yasakları kimi ilçelerde defalarca gündeme getirilerek neredeyse
kesintisiz bir hal aldı. Ve bu ilçeler
başta olmak üzere Kürdistan’da kapsamlı bir saldırı için devlet büyük
bir güç yığınağı yaptı. On bin kişilik
bir güçle operasyon yaptıklarını açıklıyorlar.
Basına yansıdığı kadarıyla 14 general, 26 albayın komuta ettiği bu
büyük gücü denetlemek ve yönlendirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
yanında kuvvet komutanlarıyla birlikte bizzat bölgeye gitmiştir.
İlk olarak 17 Ağustos tarihinde

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugüne
kadar Diyarbakır'ın Sur, Bismil, Yenişehir, Lice, Silvan, Hani ve Hazro,
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ile Mardin'in
Nusaybin, Dargeçit ve Derik ilçeleri
başta olmak üzere yedi ilin 21 ilçesinde uygulandı. Tümünde toplamda
200’lü günleri geride bırakan sokağa
çıkma yasaklarının olduğu ilçelerde
halka karşı pervasız saldırı ve katliamlar yaşandı.
Basına yansıyan bilgilere göre
son on bir aylık süre içinde 195
gerilla veya milis, 157 de sivil hayatını
kaybetmiştir. Bu katliamların büyük
kısmının son altı ay içinde gerçekleştiğini söylemeye gerek yoktur. Ve
bunların içinde bir çok çocuk ve
yaşlı insanın da olduğu bilinmektedir.
Devlet sokağa çıkma yasağı uyguladığı ilçelerde tanklarla, havanlarla
ve ağır makinalı silahlarla evleri
yerle bir etmektedir. Halkın göç yollarına düşmesi için de elinden geleni
yapmaktadır.
Şu ana kadar 300 bin kişinin göç
ettiği belirtilmektedir. Ve bu sayı
gün geçtikçe artıyor. Göçlerin artması
için panik yaratmaya çalışan devlet
geçtiğimiz günlerde operasyona başlamadan önce öğretmenlere mesaj
çekerek, izinli olduklarını belirtti.
Yani geliyorum dedi. Böylece halkı
paniğe sevk ederek göç yollarına düşürmeyi hedeflemişlerdi.
Saldırılara ilişkin olarak Yurtsever
Devrimci Gençlik Hareketi (YDGH) sorumlularından Çekdar isimli
bir militan Özgür Gündem gazetesine
şunları söylüyor:
“Burada en çok halk hedef alınıyor. Halk korkutularak sindirilmek
isteniyor. Onun için de en fazla halka
saldırıyorlar. Halkı psikolojik ve ekonomik olarak sindirmek istiyorlar.

Bu iki şey üzerinde çok duruluyor.
Göçertme politikasıyla her ikisini
bir arada yapmak istiyorlar. Mesela
infazlarla da korkutmak, terbiye
etmek istiyorlar. Bakın sitelerine
en çok işledikleri bu iki temadır.
Zorla bir göçertme politikası var.
Mesela evler hedef alınarak saatlerce bomba atar ve A-4 silahlarıyla
tarayabiliyorlar. Halka, “burada
artık size yaşam alanı yok’ mesajı
veriyorlar. İnsanlar, mahalleler bu
şekilde yalnızlaştırılmak isteniyor.
Sonuç almayı umdukları yol budur.”
(20.12.2015, Özgür Gündem)
Devletin hendekler bahanesine
ilişkin de şunları belirtiyor:
“Hendekler bahane. Bu devlet,
Kürtlere karşı tasfiye planını devreye
koymuştu. Ne yapsaydık da yine bu
saldırılar olacaktı. Bu çok eskiden
verilmiş bir karardı. Hendekler olmasaydı başka bir şey bahane olurdu.
Osmanlı paşaları gibi kelle istenecekti. Baksanıza son birkaç ayda kaç
kadın, çocuk katledildi. Kaç yaşlı ve
genç katledildi.”
Kısacası oligarşi Kürdistan’da
Kürt halkını hizaya çekmek istiyor.
Teslim almak istiyor.
Bunun için devletin her ağzını
açan yetkilisinin ağzından kan damlıyor. Kürdistan’da onlarca katliam
yapmış olan bir devlet geleneğinin
bugün her türlü kontrgerilla yöntemiyle halka karşı açtığı bir savaş
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Kürt milliyetçi hareketini
bölgede kendi kara güçleri olarak
kullanmak istemelerine rağmen
halkın hizaya getirilmeyip
direndiği koşullarda bu gücü
değerlendirmenin maddi zemini
de ortadan kalkmış olacaktır.
Çünkü, halk desteğine sahip
olmayan veya halkın sürekli
sorun çıkardığı bir yerdeki
gerilla güçleri halka rağmen
emperyalizmin istediği gibi
kullanabileceği bir güç olmazlar.
Emperyalistler bu nedenle halkı
hizaya getirmeyi temel önemde
görüyorlar.

DİRENECEĞİZ KAZANACAĞIZ!
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söz konusudur Kürdistan’da. Devletin
en yetkili ağızlarından Başbakan Ahmet Davutoğlu:
"Şehirlerde varlık göstermeye çalışıyorlar. Mahalle mahalle, ev ev
temizleniyorlar. Bu şehirler gerekirse
ev ev bu teröristlerden temizlenecek....
Cizre'de, Silopi'de tek bir mahalle
kalmamış olsun, tek bir ev olmamış
olsun, yığınak yapılmış olsun; bu temizlenecek. Barikatlar açılınca çocuklar okula gidecek."
Bu katliamcı anlayışla halka saldırıyorlar. Bu katliamcı anlayışla sadece son otuz yıl içinde 30 binin
üzerinde insanımızı katlettiler, kaybettiler. On binlerce insanı işkencelerden geçirdiler.

Kürdistan’daki
Katliamlar ABD ve
AB’nin Desteğiyle
Yapılıyor
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Oligarşinin bu katliamları elbette
emperyalistler tarafından da desteklenmektedir. Dönem dönem gerek
ABD ve gerekse de AB emperyalizminden açıklamalar yapılıyor:
“kaygı duyuyoruz, itidalli olmaya
çağırıyoruz’...
Devletin yaptığı katliamlarda çok
öne çıkan ve katliamları teşhir eden
bir durum olduğunda yaparlar bu
açıklamaları da. Ama öte yandan da
hemen eklerler “teröre karşı mücadelesinde Türkiye’nin yanındayız”
diyerek. İşte bu cümle belirler gerçeği.
Bu cümleyle anlatılan biz bu tür
“kaygı” açıklamaları yapabiliriz, “itidalli olun’ deriz ama siz işinize bakın,
halkı hizaya getirmek için elinizden
geleni ardınıza koymayın. Bunun
için tanksa tank silahsa silah veririz
size...
Ve verirler de. Almanlar tank verirler mesela. Ve Kürdistan’da gerilla
cesetleri bu tankların arkasına bağlanarak sürüklenir ve bu tanklarla
dövülür Kürt halkının evleri.
Emperyalistler işlerine gelmediği
zaman silah ambargosu uygularlar,
kendi silahları istemedikleri bir yerde
kullanıldığında buna hemen engel
olurlar. Ama şimdi Kürdistan’da kullanılan silahların, havanların, topların

Halk Çocuğu Öğretmenler
Faşist Devletin Katliamlarına Karşı Çıkacaktır!
"SMS geldi tüm öğretmenler Cizre ve Silopi’yi terk ediyor Şırnak'ın
Cizre ile Silopi İlçesi'nde görevli
öğretmenlere SMS ile mesaj gönderilerek 'hizmet içi eğitime' alındıkları bildirilince ilçeleri terk etmeye başladı. Cizre'de otogardaki
yoğunluk nedeniyle araç bulamayan
öğretmenler yanlarındaki bavullarla
5 kilometre yürüyerek İpek Yolu'na
çıkarak bulabildikleri araçlara bindi."
Basında yer alan bir haber bu...
Devlet bu mesajıyla öğretmenlere
halkı katledeceğiz siz onların yanında
olmayın diyor. Oysa öğretmenler
de bu halkın çocuklarıdır. Halk katledilirken, öğretmenlerin katliamın
yaşandığı yeri terk ederek sadece
kendi canlarının derdine düşmeleri
hem halka karşı sorumluluklarını
hem de taşıdıkları aydın misyonunu
terk etmeleri demektir.
Öğretmenlerin yapması gereken,
katliamın yaşandığı yerde katliamlara

karşı durmak ve halkın yanında olmaktır. Devletin yaptığının meşru
olmadığını bu tavrıyla da ortaya
koymaktır.
Kaldı ki bu ilçelerde halkın öğretmenlere “gitmeyin siz gidince
daha çok katliam yapıyorlar’ dediği
de bilinmektedir. Bu durumda kendi
öğrencileri de katledilen öğretmenlerin, halkın ve kendi öğrencilerinin
yanında bulunmaması sorumsuzluktan başka bir anlama gelmez.
Bu tür mesajlar alan tüm öğretmenlere çağrımızdır: Devletin bu
tür çağrılarına karşı siz de katliamlara
karşı olduğunuzu belirten ve devletin
yaptığının meşru olmadığını belirten
açıklamalar yapın ve halkın yanında
olun.
Halkın evlatları olarak Kürt,
Türk, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü...
demeden tüm halklarımızın katledilmesine karşı çıkalım ve faşist
devletten hesap soralım.

büyük çoğunluğu emperyalist ülkelerden alınma veya onların patentini
taşıyan silahlardır. Ama emperyalistlerin zaman zaman göstermelik
itidal çağrıları dışında bir sesleri çıkmıyor, çıkmaz.
Çünkü Kürt halkının hizaya getirilmesi onların da istediğidir. Kürt
milliyetçi hareketin, bölgede kendi
kara güçleri olarak kullanmak istemelerine rağmen halkın hizaya getirilmeyip, direndiği koşullarda bu
gücü değerlendirmenin maddi zemini
de ortadan kalkmış olacaktır. Çünkü
halk desteğine sahip olmayan veya
halkın sürekli sorun çıkardığı bir
yerdeki gerilla güçleri halka rağmen
emperyalizmin istediği gibi kullanabileceği bir güç olmazlar. Emperyalistler bu nedenle halkı hizaya getirmeyi temel önemde görüyorlar.
Geçmişte Filistin’de FKÖ’yü büyük oranda uzlaşma batağına çekmiş
olmalarına rağmen halk intifada eylemleriyle FKÖ’nün önüne geçebil-

miştir. Bu nedenle Kürdistan’da da
benzer şekilde serhıldanların oluşmasının maddi temeli ortadan kaldırılmak isteniyor. Yani halkın direniş
dinamikleri yok edilmek isteniyor.

Kürt Milliyetçi Hareketin
Direnişi Zorlamadır!
Bu noktada Kürt milliyetçi hareket de nihayet sonunda direniş çağrıları yapmaya başladı. Biz aylardır
neden saldırıya uğrayan ilçelerin
halkı yalnız bırakılıyor diyerek Kürt
milliyetçi hareketi eleştirdik ve çağrılar yaptık. Ancak gelinen noktada
bir adım atıyor gibi görünüyorlar.
Ancak biz bunu, gerçekten bir direniş
ve sonuna kadar götürecek bir iradenin ürünü olarak görmüyoruz. Bu
bizim subjektif yargımız değildir. Bu
tarihsel olarak görülecek bir şey olmakla birlikte Kürt milliyetçi hareketin açıklamalarında da ortaya çıkmaktadır.
Kürt milliyetçileri yaşananların
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nedenlerini ve AKP’nin niteliğini
büyük oranda isabetli olarak ortaya
koyuyorlar. Ancak sanki buna yeni
uyanmışlar gibi de bir tavır takınıyorlar. AKP, MHP’lileşti diyorlar.
Sanki yeni olmuş. Kürdistan’da “kadın da çocuk da olsa” katletme fetvaları verilmesinin üzerinden on yıldan fazla bir zaman geçti. “Tek devlet,
tek millet, tek bayrak” kafatasçılığını
yapmaları da aynı şekilde yeni değil.
Kobane eylemleri döneminde, sadece
iki gün içinde 50’nin üzerinde insanımızı katlederken, faşist değil miydi
AKP? Tabii o zamanlar “çözüm süreci’ vardı ve faşizm görmezden gelinebilirdi!.. İşte görmezden gelinen
faşizm bugün tanklarla evlerimizi
dövmeye, halkımızı açıktan katletmeye başlamıştır.
“Bilindiği gibi daha önce Farqin’de şimdi ise Cizre'de ordu bu
savaşa dahil olmuş durumda. Özellikle AKP, devlet ve ordu yetkililerini
uyarmak istiyorum: Böyle yapmayın.
Ateşle oynuyorsunuz. Böyle yapmaya
devam ederseniz, gerilla da daha da
fedaice katılacaktır. Ve artık Kürt
halkı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağ tamamen kopacaktır. Siz
tank ve toplarla halkımızı ezerseniz,
biz artık beraber yaşayamayız. AKP
yetkilileri şimdi şunları söylüyor:
'Ezeriz sonra da masa çekeriz'. Kusura bakmasınlar. Analarımız, ihtiyarlarımızı, çocuklarımızı şehit ederlerse kimse onlarla masaya oturmaz.
Ne masası. Onlara muhtaç değiliz.”
(Murat Karayılan, Deng’ Kürdistan
radyosundan, 18.12.2015)
Halk katlediliyor, sokaklara ordusuyla polisiyle devlet on binlerce
askerini yığmış ve tanklarla ilçeleri
dövüyor, Karayılan hala tehdit etmekle yetiniyor. Oysa on yıllardır
devlet zaten bunu yapıyor ve siz bu
devletle masaya oturdunuz. Hatta
teorisini yaptınız; uzlaşmalar çoğu
zaman faşist karakterli, diktatörlerle
vb. yapılır diye. Şimdi daha bu durumda bile savaşmıyorsanız, savaşmaktan geri duruyorsanız ve bunun
teorisini yapmaya çalışıyorsanız sizin
savaşmaya niyetiniz yok denmektedir.
Bakın ne diyor Karayılan:
“Oradaki gençler (YDGH kaste-

diliyor- bn) orduya karşı olmadıklarını ilan ettiler ve orduya karşı yaptıkları bir eylemleri yoktu. Onlar,
‘demokratik özerklik istiyoruz; polisin
içimize girmesini istemiyoruz’ diyorlar. “Devletin yerel yönetimini, yerel
idari sistemini reddediyoruz. Kendi
kendimizi yöneteceğiz, kendi kendimizin güvenliğini sağlayacağız’ diyorlar. Yani burada orduya karşı
olma, Türk bayrağına karşı olma,
TC devletine başkaldırma gibi bir
durum yok.” (Yeni Özgür Politika,
21.12.2015)
Kısacası biz devlete başkaldırmıyoruz ve kaldırmaya da niyetimiz
yok ama bizi çok zorluyorsunuz diyor
Karayılan. Halkın her gün katledildiği,
şehirlerin boşaltılıp teslim alınmaya
çalışıldığı koşullarda, hala bu tür
“itidalli” ve “makul” açıklamalar yaparak Kürt milliyetçi hareket Kürt
halkının katillerine zeytin dalı uzatma
çabasındadır. Ancak bu katiller halkı
da ve gerçekte Kürt milliyetçi hareketi
de iyice süründürmeden teslim almak
istemiyorlar. Evet, daha önce yaşanan
Kürt isyanlarında olduğu gibi Kürtleri
bir kez daha hizaya çekmek istiyorlar.
Davutoğlu onun için “temizlik”ten
bahsediyor.
Temizlik, onlara göre hizaya çekilmiş Kürtlerdir. Boyun eğmiş, teslim
olmuş Kürtler... Karayılan’ın açıklamaları bu durumu tersine çeviren
değil, besleyen temeldedir. Bu nedenle
yapılan direniş çağrıları sadece halkın
direnişinin gerisinde kalmakla halktan
kopacakları zorlamasındandır. Yoksa
Kürt halkının direnişi başarıya taşıma
ve faşizme karşı halkın savaşını örgütleme iradesinden değil...

Sonuç Olarak;
1- Devlet Kürdistan’da Kürt halkını teslim almak için katliamlar yapıyor. Halkı yerinden yurdundan ederek teslim almanın koşullarını yaratmaya çalışıyor.
2- Devlet bu saldırılarında en büyük güçlerini devreye sokmuş, genelkurmayı ve kuvvet komutanları
dahil topluca saldırıyı gerçekleştirmektedirler. Saldırılar katletmek içindir. Halkı göç yollarına düşürerek,
çaresiz bırakmak içindir.

Halkın her gün katledildiği,
şehirlerin boşaltılıp teslim
alınmaya çalışıldığı koşullarda,
hala bu tür “itidalli” ve “makul”
açıklamalar yaparak Kürt
milliyetçi hareket Kürt halkının
katillerine zeytin dalı uzatma
çabasındadır.
Ancak bu katiller halkı da ve
gerçekte Kürt milliyetçi hareketi
de iyice süründürmeden teslim
almak istemiyorlar.
Evet, daha önce yaşanan Kürt
isyanlarında olduğu gibi,
Kürtleri bir kez daha hizaya
çekmek istiyorlar. Davutoğlu
onun için “temizlik”ten
bahsediyor.
3- Oligarşi bu saldırılarla Kürt
halkını temizlemekten bahsetmektedir. Kendisine direnen, boyun eğmeyen bir halkı yok etme pahasına
da olsa; katlederek, yakıp yıkarak
teslim almak istiyor.
4- Devlet bu saldırılarında emperyalist güçlerin de açık desteğini
almaktadır. Emperyalistler kimi zaman “kaygı, itidal” ifade etseler de
gerçekte devleti açıkça desteklemekte
ve yaptığı katliamlar konusunda güçlendirmektedirler.
5- Kürt milliyetçi hareket bugün
halka direniş çağrıları yapmaktadır.
Ancak bu tavır ve alttan yaptıkları
tehditler, gerçekte halkın direniş dinamiklerinin önüne geçerek kendi
kontrolüne almaktan öte bir anlam
taşımamaktadır. Halkı düzene ikna
etmeye ve devletle uzlaşmaya yönlendirme amacını taşımaktadır. Karayılan’ın açıklamaları açıkça bunu
ortaya koymaktadır.
6- Kürt halkı asla teslim olmayacaktır, teslim alınamayacaktır. Kürt
halkına yapılan saldırı bize saldırıdır,
Cepheye saldırıdır.
Kürt halkının yaşadığı katliamların
hesabını er veya geç soracağız. Kürdistan kasapları rahat edemeyecekler
ve halkın adaletinden kaçamayacaklardır. Tarihimiz bunun kanıtıdır...
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Halkın Hukuk Bürosu Amed’i Anlatıyor:

AKP FAŞİZMİ KÜRT HALKINI TESLİM ALAMAZ!
18 Aralık 2015:
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Halkın Hukuk Bürosu’ndan
avukatlar olarak Amed'deki ziyaretlerimize Diyarbakır Adliyesi önünde Avukat Tahir Elçi için yapılan
eyleme katılarak başladık. Hala
dosyada şüpheli olarak kimsenin
ifadesine başvurulmamış ve dosyadaki bütün polisler tanık olarak
sıfatlandırılmış.
Bu sebeple Diyarbakır Barosu
avukatları alkışlı bir protesto
gerçekleştirdiler. Halkın Hukuk
Bürosu avukatları olarak bu alkışlı
oturma eylemine katıldık. Bu arada
Amed'deki hemen her cadde ve
sokak başlarında bir polis aracı ve
çeşitli türdeki zırhlı araç ve TOMA
geziyordu.
18 Aralık’ta Konuk evinde başlayan yürüyüşe polis kısa süre içerisinde saldırdı ancak halk dağılmadı. Diyarbakır’ın cadde ve
sokaklarında sokağa çıkma yasağı
protesto edildi. Aralıksız bir şekilde
sürdürülen sokağa çıkma yasağı
yetmezmiş gibi halk elektriksiz ve
susuz bırakılmış durumda. Su vanalarının başında silahlı devlet güçleri
bekliyorlar. Su deposu devlet güçlerince patlatılmış olduğu için halk
dayanışma ile su problemini
aşmaya çalışıyor.
Evinde su kuyusu bulunanlar pet
şişelere doldurdukları suları bahçeden bahçeye atarak susuzluklarını
gideriyor. Yüksek binaların tepesine
çıkmış olan özel harekât polisleri
sokağa çıkanı vuruyor. Çok acil
durumlarda Kürt kadınları ölümü de
göze alarak beyaz tülbentlerini
çubuklara bağlayarak sokağa çıkıyorlar. Sur' un çok yakınında bulunan Dicle Üniversitesi Hastanesi
Sur'dan getirilen hastaları kabul
etmiyor. Doktorlar üzerinde yoğun
baskı sürüyor.
Kısa süre önce Sur'dan getirilen
bir hastayı kontrol eden doktor hakkında soruşturma açılmış. Bu
sebeple hastaları ve yaralıları
Sur'dan uzakta bulunan başka hastanelere taşımak zorunda kalıyorlar.

Yaptığımız bir ziyaret sonunda
Sur yakınlarında bulunan binalara
kurşunların isabet ettiğini öğrendik.
Bunlardan biri fotoğraflanmıştır;
fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla
ağır silahlarla atılmış büyük bir
kurşun uçaksavar mermisine benziyor.
Sur'da bürosu bulunan avukatlar
bürolarına giderek işlerini yapamıyorlar. Aynı şekilde doktora gitmek
gibi yine telafisi imkânsız işler için
bile dışarıya çıkmak mümkün
olmuyor.
Bağlar semtinde öldürülen Şerdıl
Cengiz'in ailesini ziyarete gittik. Aile
bize şunları söyledi: "Doğrusu
şudur; üniversite öğrencisiydi, hiçbir
şekilde silahı yoktu, tırnak çakısı bile
yoktu üzerinde, yüzü de açıktı hiçbir
yasadışı iş yapmıyordu. Buna rağmen tek kurşunla ensesinden vurularak öldürüldü. Onu kurtarmak için
yanına gelen de onu hiç tanımayan
Şiyar ismindeki genci de iki kurşunla
kalbinden vurarak öldürdüler.
Bize olayı anlatan görgü tanıkları bu iki kişiye müdahale etmek
isteyenlere de ateş açıldığını ve bu
kişilerden de yaralananlar olduğunu anlattı. İçinden çıkarılan kurşun
ve görgü tanıklarının ifadelerine
göre mermi Özel Harekât polisinin
yeni kullandığı bir silaha ait, lazer
ile hedef bulan bir silah bu. Yani
vuran kişinin keskin nişancı olmasına gerek yok, çünkü silahlar savaş
silahları, en gelişmiş silahları bize
karşı Kürt halkına karşı kullanıyor
devlet.
Ayrıca şunu da söylemeliyiz ki
bizi hep mağdurmuş gibi gösteriyorlar ama biz yalnızca mağdur
olarak gösterilmek istemiyoruz.
Çünkü biz mağdur olmakla beraber
haklıyız ve direniyoruz, direnmeye
de devam edeceğiz.
Bir başka konu ise; şu anda
ellerinde savaş silahları ile sokaklarımızda gezip çocuklarımızı öldürenler terörle mücadele şubesine
bağlı polisler değildir. TEM şube
amiri onlara emir veremiyor,

yoğunlukla yaşı geçkin altmış yaşına yakın kişiler bunlar. Bir kısmının
uzun sakalları var görgü tanıkları
Arapça konuştuklarını söylüyorlar."
Ayrıca Mezopotamya Hukukçular Derneği'ni ziyaret ettik.
Avukat arkadaşlarımız bize artık
avukatlık yapamadıklarını, bölgedeki hiçbir baroda avukatlık faaliyeti yürütülmediğini söylediler.
Özellikle Cizre-Silopi gibi yerlerde
avukatların evleri basılıyor, evleri
karakol olarak kullanılıyor, sokağa
çıkma yasağı olduğu için mesleklerini yapamıyorlar.
Ancak ülkenin kalan bölgeleri
sessiz; sanki yalnızca bizi vuracak
zannediyorlar. Oysaki bu faşist
uygulamalar ülkenin her yanına
yayılacaktır dediler, biz de kendileriyle dayanışma içinde olacağımızı
söyleyerek
oradan
ayrıldık.
Önümüzdeki süreçte ortak eylem
düzenlemek üzere sözleştik.

20 Aralık 2015:
Halk Cephesi heyeti Amed’ deki
3. günlerinde, Pir Sultan Abdal
Diyarbakır Şubesinde, Maraş ve 19
Aralık Katliamı ile ilgili anma
programına katıldı. Av. Behiç
Aşçı’nın konuşmacı olduğu panelde,
öncelikle Cemevi gençliğinin Maraş
Katliamı ile ilgili hazırladığı anma
programı ve sinevizyon gösterimi
izlendi. Ardından Behiç Aşçı, katliamın askeri ve “Neden devlet F
Tiplerinde ısrar etti?” boyutuna
değindi. Katliamı yaşayan müvekkillerinin anlatımlarını aktardı.
“Katliamcı devlet hiç değişmedi.
Dün 19 Aralık’ta katledilenler ile
bugün Şerdıl ve Şiyar’ın resimlerini
yan yana getirdiğimizde ayırt edemezsiniz… ve bunu bize yaşatan
faşizmdir, faşizme karşı savaşmak
insan olup olmama tercihidir,
savaşmaktan başka yol yoktur”
dedi. Dicle Üniversitesi öğrencilerinden bir kişi, Ölüm Orucu gazisi
Yüksel Doğan’ın 19 Aralık gününe
ve sonrasına dair anlatımlarını
okudu. Cemevi gençliğinin verdiği
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küçük konserin ardından program
sona erdi. Programın ardından Halk
Cephesi heyeti ve Halkın Hukuk
Bürosu (HHB) avukatları Cemevi
yönetimi ve Cemevi gençliği ile
süreç ve AKP saldırıları üzerine
konuştu.
Buradaki tartışma sonrasında
MHD avukatlarından bir kişinin de
katıldığı, Halk Cephesi heyeti ve
HHB avukatları, Şiyar Salman’ın

ailesine taziye ziyaretine gitti.
Ailenin anlatımları dinlendi, başsağlığı dilendi. Hukuki ve manevi
olarak yanlarında olunacağı söylendi. Annesi; “Oğlum 18 yaşındaydı,
üniversiteye hazırlanıyordu. Test
kitapları, hayalleri masanın üzerinde kaldı” dedi. Babası ise; “Şiyar,
Şerdıl’ı kurtarmak isterken vuruldu,
yani insanlık için öldü” dedi. Ayrıca
annesi, “Duyar duymaz gittim, daha

ölmemişti, ayağı sıcaktı. Çorabını
çıkardım, baktım. Beni ambulansa
almadılar, ittiler. Tek çorabı bende
kaldı, tek çorabı ayağında” dedi.
“Hastanede 45 dakika bekletildi, kan kaybından öldü” dedi.
Heyet, başsağlığının ardından telefon numaraları alarak ailenin yanından ayrıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği İnsan Hayatı Üzerinden
Giriştikleri Kirli Pazarlığa Derhal Son Vermelidir!
BASINA VE KAMUOYUNA
Avrupa Birliği
ile Türkiye arasında yapılan
geri kabul anlaşması kirli
bir pazarlığın
sonucudur. Anlaşma ile Türkiye;
göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçişini engelleyerek Türkiye'de ''depolanması'' şartını kabul etmiş ve
bu şartın kabulüyle Avrupa Birliği
ile müzakerelerin yeniden başlatılması, vize muafiyetinin uygulanması
ve maddi desteğin sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu anlaşma Avrupa
Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin ortak
ayıbı ve suçudur. Hatırlatmak isteriz
ki; pazarlık konusu edilen insan hayatıdır.
Yapılan bu anlaşmanın ilk ve erken sonuçları da hızla gözlenebilir
olmuştur. Anlaşmanın kamuoyuna
duyurulması ile birlikte göçmenler;
başta Yunanistan olmak üzere, erişmek istedikleri ülkelere doğrudan
ulaşmak zoru ile karşı karşıya bırakılmıştır.
Göçmenlerin mahkum edildikleri
insanlık dışı seyahat koşulları, kış
mevsiminin iklim özellikleri ile birlikte düşünüldüğünde, yaşama hakkı
güvencesi ve gelecek özlemi ile
başlanan yolculuklar, daha da ölümcül ve tehlikeli bir hal almıştır. Bugünden sonra göç yollarında yaşa-

nacak her ölümün, yahut ağır iklim
koşulları sonucunda ortaya çıkabilecek her hastalığın sorumlusu açıkça
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
imza edilmiş bu kirli pazarlık anlaşmasıdır.
Göç etmek zorunda kalan halkların
yaşamları pahasına Türkiye’yi bir
geçiş ülkesi olarak kullanmak istememelerine ise şaşırmamak gerekir.
Avrupa Birliği’nin kendi sınırlarında istemediği halkların para
karşılığında gardiyanlığını yapmayı
üstlenmiş olan Türkiye, ülke sınırlarındaki göçmen merkezlerindeki
insanlık dışı koşul ve uygulamalarla
bir bütün olarak düşünüldüğünde,
göçmek zorunda kalmış her insan
için adeta bir işkencehanedir.
Bugün Türkiye’deki mültecilerin
barınma şartları ile Avrupa Birliği
ile yürütülen bu pazarlıkların ve
geri kabul anlaşmasının kabul edilebilmesi mümkün değildir.
Ülkelerin ve uluslararası çıkar örgütlerinin anlaşmaları, durumu insan
hakları hukuku açısından hukuka uygun hale getirmemektedir. Yürüttükleri emperyalist politikalar ile türlü
insani drama ve göçe neden olan AB
ülkeleri Türkiye’yi bir “halklar hapisanesine” çevirerek katmerli bir suça
imza atmaktadır. Gelinen noktada
salt söz konusu devletlerin değil, bu
duruma sessiz kalan herkesin sorumluluğu bulunmaktadır.
İnsan Hakları Beyannamesi ve

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile
hakları koruma altına alınan mültecilerin, yaşama hakları ihlal edilmekte
ve işkenceye maruz bırakılmaktadırlar.
Tam da bu konu hakkında 2011
yılında ihlal kararı veren İHAM;
M.M.S./ Belçika Yunanistan Davası’nda hem mültecinin tutulma koşulları, hem de geri gönderilmesi nedeniyle sözleşmenin ihlal edildiğini
her iki ülke yönünden de vurgulamıştır.
Türkiye açısından ise durumu
daha da vahim haline getiren husus;
bölge politikalarına Suriye halkını
alet etmek için sınırsız olarak ülkeye
girişleri kabul edilen göçmenlerin,
hem insan onuruna aykırı koşullarda
(sokaklarda, toplama kamplarında)
“misafir” edilmeleri hem de bu kişilerin adeta insan ticaretine konu
ediliyor olmalarıdır.
Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri
bu kirli anlaşma ile ikiyüzlülüklerini
ortaya koymaktadırlar. Bu çirkin
pazarlığın ve göçmenlere yönelen
insanlık onuruna aykırı uygulamaların derhal sona erdirilmesi gerekmektedir.
Tüm kesimleri göçmen sorununa
duyarlı olmaya davet ediyor, sorunun
takipçisi olduğumuzu bu vesile ile
tekrar ilan ediyoruz.

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
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ÇHD İstanbul Şubesi
Göçmen Hakları
Komisyonu
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Çevik Kuvvet Polisleri İşkence Makinesidir!
Müvekkillerimizin Hayatı Risk Altındadır!
Müvekkillerimiz Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

20 Aralık 2015 günü, Şişli'deki Cevahir AVM önünde, Yürüyüş dergisinin
500. sayısını halka dağıtmak isterken
gözaltına alınan müvekkillerimiz, gözaltına alındıkları andan itibaren polisin yoğun biçimde işkencesine maruz kalmışlardır. Gözaltına alınan 24 müvekkilimizden yaşları 18'den büyük olan 19'u halen Vatan'daki siyasi şubede tutulmaktadır.
Halen siyasi şubede işkence altında tutulan müvekkillerimizle bugün yaptığımız
görüşmede bize aktardıkları anlatımların
bir kısmının yayınlıyoruz:
İLERİ KIZILALTUN:
"Saat 14.20 sıralarında, dergi dağıtımı
yaptığımız sırada, polisin keyfi kimlik
kontrolü dayatması ile karşılaştık. Gözaltına almak için geldikleri belliydi. Bahane arıyorlardı. Biz bu keyfiliği kabul etmeyeceğimizi söyleyip birbirimize kenetlendik ve oturmaya başladık.
Bu sırada saldırmaya başladılar. Kafamı yere bastırıp üstüne bastılar. Sırtımda
tepindiler. Yerde yatar vaziyetteyken kafamı kaldırıp suratıma tekme vurdular.
Kafamı devamlı asfalta vurup kaldırdılar.
Bu sırada çenemde yırtık oluştu, hastanede
buraya dört dikiş atıldı. Başımı yerden her
kaldırışta da suratıma tekme atıyorlardı.
Ayrıca gözüme defalarca yumruk attılar.
Parmaklarını gözümün içine sokmaya
çalıştılar. Bunun nedeni de yeni göz ameliyatı olmuş olmamdı. Ameliyat nedeniyle gözüm çok hassastı ve enfeksiyon riski vardı. Bunu bildikleri için özel olarak
gözüme yoğunlaştılar.

larıyla başımıza bastılar. Kollarımızı
büktüler. Şubede parmak izi alma bahanesiyle darp edildik. Şişli karakolunda çeneme tekme attılar. Ayaklarımıza ve kaval kemiğimize basarak kırmaya çalıştılar. Boğazımızı sıkarak, boynumuzun değişik bölgelerine baskı uygulayarak nefessiz bırakmaya çalıştılar. Şişli Karakolunda ışıkları söndürüp karanlıkta işkence yaptılar. Belimde, boynumda, sırtımda, omuzlarımda yoğun ağrı var."
Gözaltına alındıktan sonra dört kişi ayrı
bir çevik otobüsüne bindirildik. Bu otobüste
altı saat boyunca işkence gördük. Kafalarımızı sağa sola vurdular. Montlarımızın,
hırkalarımızın kapşonlarını yüzümüzü kapatacak şekilde öne doğru çekip uzun
süre nefessiz bıraktılar. Atkı ve fularlarımızla da yüzümüzü kapatıp, boğazımızı sıkıp nefessiz bırakıyorlardı. Bir yandan da
tekme ve yumruklarla sürekli vurdular.
Özellikle kafamıza vuruyorlardı. O kadar
yoğun işkence yaptılar ki, bir süre sonra hepimiz kusmaya başladık. Bir kadın arkadaşımız işkenceden kaynaklı uzun süre baygınlık geçirdi, sürekli kustu.
Hastanede doktor nöroloji, göz ve acil
cerrahiye sevk etti ama ameliyat var denilerek saatlerce bekletildik, bunu da işkenceye çevirdikleri için muayene olamadık.
Gözaltında tutulduğumuz süre boyunca, hastaneye gidiş gelişler dahil her
adım işkenceye çevrildi. Ellerimize çapraz kelepçe taktılar. Bacaklarımıza tekme
attılar, kollarımızı büktüler, vurdular,
(anlatıma uygun şekilde kollarda yoğun
morarma ve şişlik olduğu tarafınıza gözlenmiş ve bu durum fotoğrafla kayıt altına alınmıştır. İlgili fotoğraflar açıklamamız ekinde mevcuttur.) Enseme botlarıyla bastılar. Göğsüme ve karın boşluğuma yumruk ve tekne attılar, elleriyle karın boşluğuma bastırdılar.
Elleriyle boğazımızı sıkıp boğmaya çalıştılar. Göz ameliyatı olduğum için ilaç
kullanmam gerekiyor ama vermiyorlar."
ELİF ERSOY:
"Gözaltına alırken yere yatırıp ayak-
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EYLEM YÜCEL:
"4 kişi diğer arkadaşlardan ayrı olarak
bir çevik otobüsüne bindirildik. Bu otobüste 6 saat boyunca işkence yaptılar. Kafamızı sağa sola vurdular. Ağzımızı fular
ve kapşonla kapayıp nefessiz bıraktılar. Bileklerimizi büktüler, kelepçeyle sıktılar.
Kollarımda morarma ve şişlik var. Kadınlara özel olarak saldırıp küfür, hakaret
ve taciz ettiler."
NECMİYE BİRKOÇ:
"Gözaltına alırken ağızlarımızın içine biber gazı sıktılar. Karakolda kaba dayak işkencesine maruz kaldık. Hastaneden
dönüşte otobüste işkence yaptılar. Sürekli
tekme ve yumrukla darp ettiler. Kafalarımızı sağa sola vurdular. Karakolda
ışıkları söndürüp işkence yaptılar. Karakolun merdivenlerinden sürükleyerek ve
tekmeleyerek indirdiler. Kafamda 3-4 yerde şişlik var. Bileklerde yoğun kızarıklık
ve morarma var."
KADİR DURUKAN ADIYAN:
"Gözaltına alındığımız andan itibaren
tüm aşamalarda işkenceye maruz kaldık.
Alınırken yere yatırıp tekmelediler. Burnum kanadı. Şubede parmak izi alımı sırasında yere yatırıp kafama vurdular, kafamı yere bastırdılar. Kafamda şişlik, yüzümde şişlik ve morarma var. Dudağım
patladı, gözüme parmak sokmaya çalıştılar. Boğazımı sıkıp nefessiz bıraktılar. "
DİLAN POYRAZ:
" Derginin dağıtımına yeni başlamıştık. Başlar başlamaz gözaltı işlemi başladı. Gözaltına alındığımızda bizi diğer
gruptan ayırdılar. Ben, İleri, Aziz, Eylem
ayrı bir araca konulduk. Alır almaz yere
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yatırdılar, bacaklarımı açıp arama yapmaya çalıştılar. Bu aramada taciz edildim.
Kötü oldum. Bu nedenle bir süre ağrı da
çektim ve yürüyemedim. Beni zorla kaldırdılar, kalkmayınca kafama copla vurdular, bayıldım. Bayıldığım için beni
Şişli Etfal Hastanesi’ne götürdüler. Tomografi çektiler, doktor biraz beklesin
dedi.. Mide bulantısı var dediğim halde bir
şey olmaz diyerek beni hastaneden çıkarttılar. Yolda kusmaya devam ettim.
Hala mide bulantısı yaşıyorum...
Yanımdaki arkadaşlarım slogan attığı için sürekli darp edildiler. Üzerlerinde bulunan önlükleri çıkartıp ağızlarını
bağladılar, nefessiz bıraktılar onları. Kafalarını cama, demire, koltuk demirliğine vuruyorlardı.
Ben darbelerden kısa bir hafıza kaybı yaşadım. Kafama vuranı teşhis edebilirim. Darbe aldığım bölgelerim ağırıyor,
karın bölgemde ağrı var, ağrıdan gece boyunca uyuyamadım.
Sol diz kapağımda bağlantı noktasında
kopukluk var, sol kolumda lenf bezlerinde kopukluk var. Doktor ameliyat gerekebilir dedi. Sol kolumu kaldıramıyorum. Saçlarımda ağrı var, çevik arabasının içinde ölümüne dayak yedik. Dayak
6-7 saat boyunca sürdü... "
ÇAĞRI AVCI:
"Ben gittiğimde gözaltı yapmışlardı.
Beni sivil polislerden birisi tanıdı ve
gözaltına alınmamı istedi. Bir anda çevremi siviller sardı, beni arabaya atmaya
çalıştılar. Bu esnada başka kişiler de beni
görünce, polisin aracından almaya çalıştılar. Bu esnada onları da gözaltına aldılar. Hiç bir şey söylemeden doğrudan
vurmaya başladılar. Hiç diyalog kurmulardı. Sadece vuruyorlardı. Arkada olanlara özellikle vurmaya başladılar.
Bizi önce Haseki Hastanesi’ne götürdüler. Doktor kontrolünden sonra bizi
arkadan kelepçelemek istediler. Ben kelepçelenmeyi kabul etmediğim için yere
yatırılıp dövüldüm.
Yolda giderken sürekli vuruyorlardı.
Özellikle bir yerimizi kırmak için vuruyorlardı.
Başıma vurdular sonra kulağımın
içinden kan gelmeye başladı.
Hastaneden sonra, bizi Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. Orada üst
araması yapıldı. Orada da darp ve küfürler yedik. Şişli Emniyet Müdürlü-

ğü’nden sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne getirildik. 2-3 saat boyunca arkadan kelepçeli bir biçimde orada tutulduk.
Sürekli dayaK yedik.
İnerken, parmak izi alınırken, üst
araması yapılırken darp edildik... "
ERCAN GÜNEŞ:
"Arabada yumruk yedim, hakaret ve
küfür yedim. Kadın arkadaşlara ağza
alınmayacak hakaretler ettiler. Psikolojik işkence yaptılar. Sürekli kendi marşlarını açıyorlardı. Taciz ettiler. “İmkan
verseler hepimizin kafasına sıkarız” dediler.
ABDULLAHMAN AZİZ ARSLAN:
"İlk önce diğer arkadaşlarla aynı
arabada idik. Sonra bizi ayırdılar. İleri
isimli arkadaşı arabaya alamadılar. Sonra onu alamayınca bizi de onun olduğu
araca koydular. Dilan arabaya alındıktan
4-5 dakika sonra bayıldı. Onu önce Şişli
Etfal Hastanesi’ne götürdüler. Sonra bizi
Haseki Hastanesi’ne götürdüler. Yol boyunca dövüldük. Slogan atıyorduk. Daha
çok vuruyorlardı. Ağzımızı bağladılar
önlüklerle, kafamızı yere yatırdılar. Ayakları ile sürekli vuruyorlardı. Kafamızı
cama vuruyorlardı. Yolda "trafik var,
yol uzun sürekli sizinle birlikteyiz" diyerek tehdit ediyorlardı.
Benim burnumda et var, burnumu
sıktılar. Nefessiz kaldım, bayılacaktım.
Kendi aralarında bak nefessiz kaldı diye
dalga geçiyorlardı. Doktora gittiğimde konuşamıyordum. On dakika dinlendim,
öyle kendime geldim. En yoğun işkenceyi hastaneden Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne
kadar giden süreçte yaşadık. Hastaneden
önce de sonra da dayak yedik.
Çevik ekibi boynumu çok sıktı. Şu an
hareket ettiremiyorum. Ne yöne döndürsem ağrıyor. Sağ bileğimi büktüler.
Sırtüstü yatamıyorum. Kafamın arkası ağrıyor. Kafamın her yerinde şişlik var.
Beni kulak , burun ve boğaz bölümü
ile Nöroşirurjiye sevk etti doktor. Ama Nöroşirurjiye götürmediler."
BURAK DEMİRCİ:
"Bize saldırıp gözaltına aldılar. Sürükleyerek arabaya attılar. Arabaya
alınca onlarla tartıştık. Kelepçeyi sökmelerini istedik. Bizim bulunduğumuz
araçta kelepçeyi söktürdük. Sonra bize
arabada bir şey yapmadılar. Araçtan indirirken ve bindirirken darp edildik. Di-

ğer araçlarda bulunan arkadaşlara işkence yaptıklarını görüyorduk. Gördüğümüzde slogan atıyorduk, camlara vuruyorduk. Bir ara karşı araçtaki işkenceyi
kestiler. Muayeneden sonra kelepçe takmak istediler. İzin vermeyince işkence başladı. Ters kelepçe yaptılar. Haseki Hastanesi’nden sonra Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne gidiş ve Vatan emniyete götürülmeye kadar işkence devam etti."
ZEYNEL DANACI:
"Ben Çağrı'nın gözaltına alınmasını
görünce gittim. Yardım etmeye çalıştım.
Beni de aldılar. Arabaya alır almaz vurmaya başladılar. Suratımıza, kafamıza her
tarafımıza vuruyorlardı. Şişli Emniyet
Müdürlüğü’nde bir saat kaldık. Bizi nezarethaneye sürükleyerek, torba gibi attılar. Emniyetten hastaneye, hastaneden
emniyete giderken sürekli sürüklendik,
darp edildik. Marş açıyorlardı yolda giderken. Gece saat 10.00’dan sonra Vatan
Emniyet Müdürlüğü’ne getirildik. Araçlarda ters kelepçeli olarak saat 12.30’a kadar tutuldum. Bu süre boyunca sürekli
darp edildim. Parmak izi almak ve üst araması yarım saat sürdü. O da işkenceyle yapıldı. Parmak izi alırken montumun kapşonu ile ağzımı kapatmaya çalıştılar.
Sağ kulağımın arkasında 3 cm yara
var. Kafamda yaralar var, ellerimde yaralar var. Kafada şişlikler var. Boynumda sıkmadan ötürü izler var... "

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

GÖKHAN YILDIRIM:
Arkadaşlarının anlattıklarının benzerlerini anlattı. Ek olarak, siyasi şube polisi onu görünce özel davranmış, her gören
polis "ooo Gökhan gelmiş" diyerek tekme
atığını, "seni tutuklayacağız, o ifadeleri görünce görüşeceğiz seninle" diyerek tutuklanacağı konusunda tehdit ettiklerini anlattı. Vatan Emniyet’e getirildiğinde arabadan adını seslenip indirmişler. “İfaden
var” demişler. Bir polis ayakkabısını ağzına sokmuş. Zorla araçtan indirmiş.
HALKIN HUKUK BÜROSU
Not: 22 Aralık Salı günü adliyeye çıkartılan Yürüyüş dergisi okurlarımızdan
MURAT Işık, Kadir Durukan Adıyan,
Gökhan Yıldırım, Çağrı Avcı, Burak Demirci, İleri Kızılaltun Yürüyüş dergimizi
sattıkları için tutuklandılar. Elif Ersoy da
başka bir davası gerekçe gösterilerek tutuklandı.

DİRENECEĞİZ KAZANACAĞIZ!

29

10

SORUDA

illegal, legal fark etmeksizin devrimci bir adımdır. En küçük bir eylem
bile büyük savaşımızın
bir parçası olması nedeniyle önemlidir.
Eylemlerimizde
amacımız sadece bir
hakkı almak ya da bir
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden saldırıyı, anti-demokragüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz!
tik uygulamayı protesto
etmek değildir.
Elbette amaçlarımızdan
Bir eylemi nasıl
biri budur. Ama daha önemlisi, halörgütleriz?
kın sorunlarına sahip çıkmasını,
Eylemler çok çeşitlidir. Her eyle- demokratik mücadele içinde aktif
min kendi farklı gerekleri ve kuralla- olarak yer almasını sağlamaktır.
rı vardır. Eylem örgütlemek kurmay- Eylem halkın demokratik mücadele
lıktır. Bir eyleme kurmaylık etmek içinde eğitilmesine, örgütlenmesine,
ise eylemin bütün yönlerini görmek, sistem dışına çıkarılmasına yani
öncesini ve sonrasını planlamaktır. devrimcileşmesine hizmet etmelidir.
örgütleyeceğimiz
Eylemler politikalarımızı halka taşı- Çalışmamıza,
malı, kendi kitlemizi ve halkı eğitme- eylemlere de bu gözle bakmalıyız.
lidir. Eylem, kitleselleşmeye ve kad- Çalışma tarzımızı da, kitleye yapacağımız propaganda ve ajitasyonu
rolaşmaya hizmet etmelidir.
Bir eylem örgütlemek için önce da, eylemin şeklini, biçimini de bu
Sayı: 501
eylemin içeriğini ve hedefini belir- perspektifimize göre belirlemeliyiz.
ler; komitesini kurar, iş bölümü Yani stratejik hedeften, kitleleri
Yürüyüş
yapar, program çıkarırız. Daha devrime taşıma, yönlendirme hede27 Aralık
2015
sonra eylemin duyurusunu, ajitas- finden uzaklaşmamalıyız.
yon-propaganda çalışmasını yapaEylem neden iradi
rız.
Eylem örgütlemek disiplin ve bir örgütlenmedir?
yoğunlaşma gerektirir. Telefonla iş
Eylem kendiliğinden ortaya çıkayapmak, eylem örgütlemek, imalı
cak bir durum değildir. Eylem başınkonuşmak disiplini çiğnemektir.
dan sonuna kadar hazırlanışı, güvenEylem her şeydir, içinde devrimliği, kitlelere taşıdığı bilinç ve propaci çalışmanın hemen tüm yanlarını
ganda, son olarak değerlendirme
barındırır. Bir eylem onlarca küçük
süreçleriyle bir bütün olarak harekeişle birleşir.
te, kitle çalışmasına ve emeğe ihtiyaç
Eylemleri gerçekleştirmek için
duyar. Her eylem bir kitle çalışmasıgereken araçlar ve imkanlar emekle,
dır. Protesto edilen, boykot edilen,
halkın imkanları, devrimcilerin
işgal edilen, hesap sorulan vb. tüm
yaratıcılığı ve üretkenliği harekete
eylemlerin kitlelerce nedenlerinin
geçirilerek karşılanmaya çalışılmabilinmesi, kitlelerin katılması açısınlıdır.
dan önemli bir kitle çalışmasıdır.

EYLEM ÖRGÜTLEMEK

1-)

3-)

2-) Bir eylem bizim

4-)

için ne ifade eder?
Eylem devrimci çalışmanın tüm
yönlerini içinde barındırır. Bir eylemde kitle çalışması, ajitasyon, propaganda çalışması, kolektivizm, toplantılar, bildiri dağıtımı, afişleme, kuşlama, akla gelebilecek tüm araçları kullanmak mümkündür. Yani her eylem
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Her eylem için neden
komite kurmalıyız?

Komite her şeyden önce kolektivizmin hayata geçirildiği bir örgütlenmedir. Yani hem aklımızı ortaklaştırır hem de daha güçlü bir sahiplenmeyi hayata geçirir. Aynı zamanda işlerin tek bir kişi yerine birden

fazla kişinin omuzlarında yükselmesini ve bu kişilerin yüklendikleri
sorumluluklar oranında da eğitilmelerini sağlar.
Örgütlenecek her faaliyetin ilk
adımı komite kurmak olmalıdır.
Komite kurmak da yeterli değildir. Komite işletilmelidir.
Komite sadece bir iş paylaşımı
değildir. Birlikte çalışmak, birlikte
değerlendirme yapmak, birlikte
politika üretmektir.
Eylemin daha geniş kesimlerce
bilinmesi, katılımının sağlanması için
eylem içinde farklı sorumluluklar alacak yeni komiteler oluşturmak gerekir. Ajitasyon-propaganda komitesi,
eylem güvenliği komitesi, eylem
koordinasyonu komitesi, kitle çalışması yapacak komiteler...vb. Eylem
ne kadar çok insan tarafından örgütlenir, sahiplenilirse o kadar çok kitlesellik yakalanır ve o kadar çok insan
politik bir sürece katılmış olur.

5-) Eylem neden planlı,
programlı olmak
zorundadır?
En küçük bir eylem bile büyük
savaşımızın
bir
parçasıdır.
Ciddiyetini her eylem yansıtmalıdır.
Bu önemi ve ciddiyeti en iyi şekilde
hayata geçirmek için de plan ve
program şarttır. Oysaki bizim her
eylemimiz devrimci mücadeleyi
büyütmeyi amaçlayan bir araçtır. Bu

Eylem kitleleri ve
kadroları eğiten bir okuldur.
Eylemlerimiz halka düzenin
gerçekliğini, örgütlülüğün
gücünü görmesini, kendisine
ve halka olan güveninin gelişmesini sağlar. En önemlisi de
halkı politikleştirir.
Eylemlerimiz tüm pratik süreci eğitime dönüştürür. Halka
güveni, yoldaşlarımıza güveni,
plan ve programın önemini
kolektivizmin gücünü, kararlılığı, ısrarcılığı, sonuç alıcılığı
en iyi şekilde yoldaşlarımıza
öğreteceğimiz, öğreneceğimiz
bir okula dönüşür.
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aracı en iyi şekilde planlı ve programlı şekilde hayata geçirdiğimizde
amacımıza ulaşırız. Oldubitticilik,
hazırlopçuluk, kendiliğindencilik
devrimci bir tarz değildir.
Eylemlerimizin her anı örgütlü
olmalıdır. Eylem komitesi belirsizlikleri ve kendiliğindenciliği ortadan kaldırmak için eylem öncesi bir
toplantıyla iş bölümü yapmalıdır.
Eylemin yeri ve zamanı, kimlerin katılacağını, ve kimin kimi
veya kimleri eylem alınana getireceği, pankart kullanılacak mı,
pankartı kim hazırlayacak, pankarta ne yazılacak, atılacak sloganlar, kimin nerede duracağı, sloganları kimin attıracağı, pankart
haricinde başka görsel propaganda malzemesi kullanılacaksa, bunları kimin hazırlayacağı, eylem
alanına pankartı kimin getireceği,
yedek pankart ve bu yedek pankartı kimin getireceği, eylemin ne
kadar süreceği, nasıl dağınılacağı,
insanların güvenliğinin nasıl alınacağı, polisin gelmesi durumunda
nasıl bir tavır gösterileceği, konuşmayı kimin nasıl yapacağı, basını
nasıl, ne zaman ve kimin çağıracağı, eylemi kimin nasıl başlatacağı
ayrıntılı olarak konuşulur ve birlikte
program çıkartılır.

6-) Her eylem bir
okuldur, neden?
Eylemi tarif ederken bir kitle
çalışması olduğunu ve neredeyse
devrimci faaliyetin bütününün hayata
geçtiğini aktarmıştık. Eylem kitleleri
ve bizleri eğiten bir okuldur.
Eylemlerimiz halka düzenin gerçekliğini, örgütlülüğün gücünü görmesini, kendisine ve halka olan
güveninin gelişmesini sağlar. En
önemlisi de halkı politikleştirir.
Eylemlerimiz tüm pratik süreci eğitime dönüştürür. Halka güveni, yoldaşlarımıza güveni, plan ve programın önemini kolektivizmin gücünü,
kararlılığı, ısrarcılığı, sonuç alıcılığı
en iyi şekilde yoldaşlarımıza öğreteceğimiz, öğreneceğimiz bir okula
dönüşür.

7-)

Eylemlerde ajitasyon

ve propaganda çalışması
neden olmazsa olmazdır?
Eylemlerimiz bir amaç değil bir
araçtır. Bu araçla amaçladığımız
halkın bilinçlenmesi, örgütlenmesidir. İşte o bilinçlenmede örgütlenmede eylemin duyurusu (afiş, bildiri, kapı çalışması, sesli vb. duyurular) görsel zenginlikte hazırlanan
halka sunulan eylemin nedenlerinin, amaçlarının halka en iyi şekilde
anlatılmasıyla gerçekleşir.
Tüm bunların olmadığı bir
eylem düşünmek mümkün müdür?
Tek bir slogan dahi atılmadan, tek
bir pankart, afiş vb. yapılmadan ve
amaçları olmayan bir eylem olmaz.
Ki silahlı eylemler bile politikleşmiş silahlı propagandayı esas
alarak örgütlenir. Eylemlerimizin
kitleselliği, kitlelerin bilinçlenmesi,
eylemlerimizin daha geniş çevrelerce duyulması için ajitasyon ve propaganda çalışmasının en etkin şekilde hayata geçirilmesi önemlidir.

8-) Eylemlerimiz neden
geniş kitlelerin katılımını
hedeflemelidir?
Eylemlerimiz yapılmak için
amaçlarımız değil en geniş kitlelerin bilinçlenmesini ve örgütlenmesini amaçlayan araçlarımızdır.
Eylemlerimiz halkın en geniş
kesimlerini birleştirecek şekilde
örgütlenmelidir. Eylemlerde kitlesellik yaratmanın en temel yolu ise
kitle çalışmasıdır. Yaygın bir kitle
çalışması yani yüz yüze, bire bir
kapılar çalınarak yapılacak kitle
çalışmalarının kitleselliği sağladığına defalarca tanık olduk.
Ayrıca her eylemin bir hedef kitlesi vardır. Fakat biz eylemin hedeflediği kitleye giderken o kitle dışındaki halklara da gidelim. Kitlesellik
böyle yaratılıyor.
En geniş kitlelerin katılımı için
planlı, programlı komitelerle çalışmamız
şart.
Mesela
Gazi
Mahallesi’nde yapılacak olan bir
etkinlikte planımız, o bölgede oturan ortalama 30 bin evin kapısı çalınarak bildiri ile çağrı yapılacak. 30
bin ev kapısının da Gazi

Mahallesi’nin çevresindeki mahallelere gidilip politikalarımızın götürüldüğünü düşünün. Bu gibi bir
kitle çalışması otomatikman katılması muhtemel kitleyi iki katına
çıkaracaktır.

9-)

Eylem güvenliği
nedir? Bir eylemin
güvenliğini alırken
nelere dikkat etmeliyiz?
Eylem güvenliği adı üstünde
eylemin gerçekleşmesini engelleyecek faktörlere karşı alınacak tedbirler
ve eyleme katılan kitlenin güvenliğidir. Eyleme katılan kitlenin can ve
mal güvenliği eylemi örgütleyen
komitenin sorumluluğudur. Bu yüzden eylem yapılacak bölge, güzergah
önceden tespit edilmeli, eylem öncesi mutlaka kontrol edilmeli ve alternatif güzergahlar da belirlenmelidir.
Eylemlerimizin belirlediğimiz
saat ve yerde gerçekleştirilmesi için
oluşabilecek engellere karşı uyanık
olmak zorundayız. Evet, tek kişi de
kalsak eylemlerimizi yaparız fakat
biz tedbirimizi alalım. Kitle güvenliği eylemden daha önemlidir.
Herhangi bir faşist-çete saldırısına karşı da güvenlik önlemi alınmalıdır. Güvenlikten sorumlu arkadaşlarımız her türlü gelişmeyi görebilecekleri durumda olmalıdırlar.
Herhangi bir saldırı durumunda kitleyi kontrol altına alabilecekleri bir
planları olmalıdır.

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

10-)

Neden her eylem
sonrası değerlendirme
yapmalıyız?

Her eylem sonrası mutlaka o eylemin değerlendirilmesi yapılmalı;
olumluluklar, eksiklikler, olumsuzluklar...vb deneyime dönüştürülmelidir. Eksiklerin, yapılmayanların
nedenlerini bulmalı ve bir sonraki
eylemde bu hataları ve eksikleri
tamamlayacak şekilde hareket etmeliyiz. Bu değerlendirmeleri bir eğitim
çalışması gibi özenli ele almalıyız.
Unutmayalım! Her değerlendirme toplantısı aynı zamanda bir eğitim çalışmasıdır.

DİRENECEĞİZ KAZANACAĞIZ!
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Eylemlerimiz İktidar İddiamızı Yansıtmalıdır!
Yansıtmalıdır

Bir Eylem Örgütlerken Nelere Dikkat Edeceğiz?
Faşizmin, halka karşı açtığı savaşı
her geçen gün daha da büyüterek
sürdürdüğü bir süreçte merkezi yada
alanların özelinde farklı talepler içeren
birçok eylem örgütlüyoruz.
Emperyalizmin ve faşizmin sindirme, teslim alma ve imha kuşatması
altında devrim iddiasını, iktidar perspektifini koruyan; bu iddia ve perspektifle kuşatma karşısında direnişi,
savaşı örgütleyen bir tek biz varız...
Evet; direnişi ve savaşı biz örgütlüyoruz. O halde her eylemimiz
iktidar iddiamızı yansıtmalıdır.
Eylemleri örgütlerken eksiklerimizin bir değerlendirmesini yapmalı
ve bu eksikleri tamamlamak üzere
bir program çıkarmalıyız. Bunu yapmazsak işimizi tesadüflere bırakmış
oluruz. Savaş ise asla tesadüflerle
değil irade ile yürüyor.
Sayı: 501

Eylem Nasıl Örgütlenir?

Yürüyüş

Bir eylemi örgütlerken mutlaka
kurallarımız olmalıdır.
 Öncelikle o eylemi neden
yaptığımızı insanlarımıza net bir
biçimde anlatmalıyız.
 Eylemin hedef nedir... hangi
politik ihtiyacın sonucunda yapılma
kararı alınmıştır... biz bu eylemle
neyi engellemeye ve neyi geliştirmeye çalışıyoruz gibi soruların
cevaplarını net bir biçimde ortaya
koymalıyız.
 Alelacele günü kurtarma telaşı
içinde eylem örgütlenmez. Çoğunlukla eylemlerimizin tarihini ve yerini son anda insanlara söylüyoruz. Bu
doğru bir tarz değildir ve sürekli olarak aynı insanların eylemlere gitmesi
sonucunu yaratır.
 Her eylem için yeterli bir kitle
çalışması zamanı yaratmalıyız. Bu
süre boyunca da ciddi bir kitle çalışması yapmalı ve eylemlere katılan
insan sayısını arttırmaya çalışmalıyız.
 Bir eylem komitesi kurmalıyız. Komite ciddiyettir. Belirsizlikleri ortadan kaldırmaktır.
 Komite ile eylemin önemi

27 Aralık
2015

32

üzerine mutlaka çalışma yapılmalıdır. Eylemin hedeflerini, ne yapacağımızı, eyleme ilişkin politik,
teknik her tür hedefimizi komiteye
kavratmalıyız. Komiteyle yapılacak
olan toplantıya hazırlıklı gitmeliyiz.
Eylemin büyüğü yada küçüğü
olmaz. Tüm eylemleri aynı özen ve
ciddiyetle ele almalıyız.
 Komite görev dağılımı yapmalıdır. Komiteye kitle getirmek
dışında ek bir iş verilmiş ise ( pankart, el ilanı vs.) bunlar ayrı bir
şekilde
organize
edilmelidir.
Eylemin kitle çalışması bölümüne
ise ayrıca önem vermeliyiz.

Kitle Çalışması Yüzyüze
Haber Vermektir
Ayaküstü yada telefonla haber
verme anlayışından çıkılmalı; kitle
çalışması için ayrıca bir program
oluşturulmalıdır. Ayaküstü yada telefonla haber verilen eylemlere katılım sayısı azdır. En kitlesel eylemler
en fazla yüzyüze çalışma yaptığımız,
hazırlıklarına önem verdiğimiz eylemlerdir. Her insanın yanına tek tek
gidilmeli; yeni yada eski insan demeden yüzyüze haber vermeliyiz.
Yüzyüze konuşma aynı zamanda
karşımızdaki insana eylemin politik
hedeflerini; neden o eyleme gelmesi
gerektiğini en iyi anlatacağımız zeminlerdir. Her şeyden önce o insanın
yanına kadar gitmek ona verilen bir
değerdir. Bu değeri vermek bile insanları motive edebilir. O insan "buraya kadar bana birşeyler anlatmak
için geldi" demelidir.
 Kitlemize bir kere haber vermek yeterli olmayabilir. Denetim de
yapmalıyız. Eylem günü yeniden
gidip haber verme yolları bulmalıyız yada tek tek toparlayıp eyleme
götürmeliyiz.
 Eylem alanına mutlak zamanında gitmeli ve öncesinden gelenleri karşılamalıyız. Pankart, el ilanı,
basın açıklamasının gelip gelmediğini, eksiklerin olup olmadığını denetmeliyiz. Ancak eylem malzemeleri-

nin denetleme işini eylem alanına
bırakmamalıyız. Denetim daha
önceden yapılmalıdır.
 Materyaller mutlak bir gün
önceden hazır olmalı, eylem alanına getirecek arkadaşlara emanet
edilmelidir. Bu da yetmez, eylem
saatinden önce bu arkadaşlar bir kez
daha bulunup konuşulmalı ve denetim sağlanmış olmalıdır.
 Eylemde mutlaka insanlarımız bir arada durmalı, eylem
sorumlusunun her söylediğine tabi
olmalıdır. Kendi aramızda konuşma, ayrı durma gibi bir tarzımız
olmamalıdır.
 Düşmanın engelleme, dayatmalarına karşı tarzımız nettir. Biz
Cepheliyiz, bunun meşruluğu ile
hareket ederiz. Açıklama yapma,
yürüyüş yapma haktır. Bu hakkın
hangi sebeple olursa olsun engellenmek istenmesi ise adaletsizliktir.
Bu durum düşmanın yüzüne söylenmeli ve halka teşhir konuşmaları
yapılmalıdır.
 Yanımızda mutlaka megafon,
ses sistemi olmalıdır.
 Düşman saldırısına karşı
direnmeliyiz. Sadece direnmeyi
değil, düşmanı püskürtmeyi de
hedeflemeliyiz. Amacımız her
koşulda eylemi yapmak olmalıdır.
Gözaltı vs. durumlarda kenetlenmeli, direnmeliyiz. Herkesin moralini
yüksek tutacak bir davranışımız
olmalıdır.
 Eylemimizi yaptık, bitirdik.
Pankart, döviz, önlük ses sistemi
vs. materyallerimizi toplamalıyız,
tek tek saymalı ve eksiksiz toplamalıyız.
 Eylem komitesinden en az bir
kişi tüm kitlemiz dağılana kadar
beklemeli; en son kendisi eylem
yerinden ayrılmalıdır.
 Eylemden döndükten sonra
komite olarak değerlendirmesi
yapılmalı, eksikler, olumsuzluklar,
olumluluklar tespit edilmeli ve
sonuçlar çıkarılmalıdır.

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

TURNİKELER, ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCİLERİ DENETİM
ALTINA ALMA ARAÇLARIDIR
AKP iktidara geldiğinden bu yana eğitim
her yıl daha da gericileşiyor. Okullarda
gitgide yaygınlaşan turnike uygulaması
da bunlardan sadece birisidir.
Turnike uygulaması Ocak 2015’te
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 19.
Milli Eğitim Şurası Okul Güvenliği
Komisyonu’na gönderdiği yazıyla başladı. Sıralanan önlemlerle MEB’e bağlı
okullar adeta birer hapishaneye çevriliyor. Güvenlik gerekçesiyle kamera
ve turnike sistemleri ile heryeri gözetlemeyi ve denetimleri altına almayı
hedeflediler. Disiplin soruşturmaları,
okuldan atmalarla da öğrenci gençliğin
mücadelesini bitirmek istediler.
Turnike sistemi öğrencilerin güvenliği ve uyuşturucudan korunması
için kuruluyor gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa gerçekler tüm çıplaklığıyla karşımızdadır. Okullara uyuşturucu polis eliyle ve denetiminde
sokuluyor; gençlere ulaştırılıyor.
Çocuklarımızın, gençlerimizin ca-

nına kasteden bir sistem çocuklarımızın güvenliğini nasıl isteyebilir
ki... Düzen kendi devamlılığını korumak için, öğrencilerin mücadelesini
önlemek için, sürekli korkan güvensiz
bir nesil yetiştirmek için didiniyor.
Alınan kararların gerçek nedeni budur.
Turnikeler ya da buna benzeri şekilde Emniyet Müdürlüğü’nün talimatıyla uygulamaya başlanan diğer
“önlemler” kamu emekçileri ve gençlik
üzerinde bir baskı kurmak amaçlıdır.
Okullarda turnikelerin kurulması
sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de ciddi bir sorundur.
Öğretmenleri adım adım takip
ederek hareketsiz bırakmak istiyorlar.
Okullar bilimin değil baskının, gericiliğin merkezi haline getirilmiştir.
Denetim adı altında öğrenciler ve
öğretmenler üzerinde baskı kurularak
okullar hapishaneye çevrilmiştir.
İşgüvencesi elinden alınmak istenen;
düşüncesini internette paylaştığı için
işinden atılan öğretmenlerimiz için

turnikeler demek adım adım izlenme
demektir. Okula ne zaman girdiği, ne
zaman çıktığının takip edilmesidir.
İstanbul Üniversitesi’nde uygulanmak istenen turnike uygulaması
öğrencilerin tepkileri ve haklarını
aramaları üzerine geri çekildi. Öğretmenler de aynı şekilde bu uygulamayı işlevsiz hale getirmeli ve kendilerine dayatılan politikalara sessiz
kalmamalıdır.
Bugün turnikelere karşı bir şey
yapmazsak, yarın sınıflarda kimlik
kontrolü yaptıklarında hiçbir şey yapamayız. Hastanelerde yüz tarama,
parmak izi alma, göz tarama şeklindeki uygulamaların okullardaki farklı
bir versiyonudur diyebiliriz turnikeler
için. Bu uygulama öğretmenlerin
eğitimci kimliklerine de bir saldırıdır.
Okullar birer işyerine dönüştürülemez. Buna izin vermeyelim. Direnmediğimiz, önüne geçmediğimiz
her saldırı bir başka saldırıya açık
kapı bırakmaktır.

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

Kamu Emekçileri Cephesi (KEC): “Köle Değil Emekçiyiz, İş Güvencemizi İstiyoruz
Alacağız” Kampanyasıyla; İş Güvencesi İnsanca Yaşayacak Ücret, Sendikal Haklar
Üzerindeki Baskıların, Angarya İşlerin Son Bulmasını Amaçlıyoruz...”

Haklarımızı Birleşerek, Direnerek Kazanacağız!
Kazanacağız
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC): Sizi tanıyabilir miyiz?
Mehmet Dersulu. Öğretmenim.

KEC: işyerinizde yaşadığınız sorunlar nelerdir? Özlük haklarınıza yönelik bir saldırı var mı? Varsa nedir?
Mehmet Dersulu: İşyerinde yaşadığımız sorunların
başında angarya işler yaptırılmaya çalışılması geliyor.
Bunun dışında okul idaresi eğitim öğretimin işleyişi ile
ilgili öğretmenlerin düşünceleri alınmadan ben yaptım
oldu bittiye getirmektedir. Öğretmenler kurulu toplantıları
öğretmenlerin aldığı kararlar değil idarenin kendi aldığı

kararların dayatıldığı toplantılar haline dönüştürülmektedir.
Özlük haklarımıza yönelik saldırılarda vardır. Sendikal
haklarımız okul idaresi ve milli eğitim müdürlükler tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. Asli görevlerimiz
dışında ve anayasal düzenlemeleri bile olmayan nöbet
tutma görevi angaryaya dönüştürülmektedir.

KEC: Köle değil emekçiyiz, iş güvencemizi istiyoruz alacağız” kampanyası neyi
amaçlamaktadır?
Mehmet Dersulu: Köle değil emekçiyiz kampanyası;
iş güvencesiyle gelecek kaygısı olmadan, insanca
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yaşamaya yetecek kadar maaşların iyileştirilmesini, sendikal haklar üzerindeki baskılara son verilmesini, emekçiye
yüklenen angarya işlerin son bulmasını amaçlamaktadır.

KEC: Adınız soyadınız mesleğiniz?
Adım Mustafa YURTDAŞ. Ankara Hastanesi Nöroloji
Kliniği'nde asistan doktor olarak çalışıyorum. 4 yıllık
nöroloji asistanlığının 3. yılındayım. Asistan yerine
uzmanlık öğrencisi demek daha doğru aslında.

KEC: İşyerinizde yaşadığınız sorunlar
nelerdir?

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

Mustafa YURTDAŞ: Nöroloji uzmanlıgı için asistan
eğitimi süresi 4 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre dahilinde
servis, poliklinik, yoğun bakımda ve eğitimimizle ilgili
diğer branşlarda rotasyon dahilinde eğitim görmekteyiz.
Farklı iş kollarında olduğu gibi bizim de hastanelerde yaşamakta olduğumuz bazı problemler var. Asistan doktor,
hemşire, uzman doktor, sağlık teknisyeni, taşeron işçi
farklı şekillerde bu problemlerle karşılaşmaktadır.
Biz asistan doktorların sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Örneğin; performans sisteminden dolayı çok
hasta bakmamız istendiğinden eğitim saatlerimiz öğle
aralarına sıkıştırılmaktadır. Hakkımız olan nöbet ertesi
izin hakkı bir çok klinikte uygulanmamaktadır. Bu şekilde
yaklaşık 36 saate varan sürelerde hastanede çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Bunların sonucu olarak; hem asistan
hekim eğitimi hem de sağlık hizmeti niteliksizleştirilmektedir.
Bir diğer konu; kendi branşımız dışında bölümlerde
çalışmaya mecbur bırakılmamız. Mesela ben nöroloji
asistanıyım. Bizim bölümümüzde acil rotasyonu bulunmamaktadır. Bizden ve birkaç bölümden acilde hasta
bakmamız istendi. Başka yoğun bakımda başka branşlardan
hastaları takip etmemiz istendi. Ortak tepki verip bir
arada hareket ettiğimizden başhekimlik geri adım atmak
zorunda kaldı. Mecbur kalınan afet, deprem gibi durumlarda
tabi ki acillerde, farklı yoğun bakımlarda çalışabiliriz
ancak bu durum böyle bir durum değil.
Esas mesele hastanenin hekim açığının bu şekilde kapatılmak istenmesidir. Biz biliyoruz ki hastanenin muhtelif
bölümlerindeki hekim eksiği bu şekilde kapatılmak
isteniyor. Bu durum uzmanlık eğitiminin bir gereği değil,
AKP' nin ve onun uzantısı idarecilerin sağlık politikalarında
geldiği noktanın sonucudur.
Bir diğer mesele tutulan nöbet paralarının tam verilmemesi. Şöyle ki; devlet, aylık tutulan nöbetleri 130
saate kadar ödemektedir. Bir çok yerde asistanlığa başlayan
bir asistan hekim, mesai saatleri dışında, ortalama aylık
10-12 nöbet tutmaktadır. Bu da ortalama aylık 160-180
nöbet saatine tekabül ediyor. Bunun 130 saatinin karşılığı
nöbet ücreti olarak ödeniyor, geriye kalan kısmı adeta
gaspediliyor. Bu durum yıllardır böyle işliyor.

KEC: Özlük haklarınıza yönelik bir saldırı
var mı varsa nedir?
Mustafa YURTDAŞ: Evet var. Mesela biraz önce
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bahsettiğimiz branşımız dışındaki bölümlerde çalışmayacağımızla ilgili itirazlarımızı başhekimliğe ilettiğimizde,
yıllık izinlerimizin iptal edilmesiyle tehdit edildik. Başhekimliğin istediklerini yapmazsak döner sermaye ücretlerinin kesilmesiyle, eğitimimizin bir parçası olan kongre
izinlerinin verilmemesiyle tehdit edildik.
Birçok klinikte asistanlara, yıllık izin hakkımız olan
20 günün hepsini kullanmamıza izin verilmemektedir.
Veya radyoloji, nükleer tıp gibi bölümlerde sadece radyasyon izni(şua izni) kullandırılıyor. Yıllık izinlerini kullanmalarına izin verilmiyor.
Özlük haklarına yönelik saldırı aslında sadece asistan
hekimlere değil, tüm sağlık çalışanlarına yöneliktir. Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Çünkü sağlık hizmeti
kolektif bir çalışmanın ürünüdür. Örneğin herhangi bir
mesele olduğunda; özlük haklarına saldırı yapıldığında
hakkını arayan, itiraz eden hemşirelerin sürgüne benzer
şekilde, ceza niyetine klinikleri değiştiriliyor. Böylece o
kişi cezalandırılmış olunuyor, diğerlerine de gözdağı verilmiş olunuyor.
Taşeron işçilerle ilgili durum daha vahim. 3-4 kişinin
yapabileceği işler bir kişiye yaptırılmaya çalışılıyor. Geçen
aylarda başhekimlikçe toplantıya çağrılan işçilere bir sorunları olup olmadığı sorulması üzerine söz alan bir kaç
işçi sorunlarını anlattıktan sonra, ertesi gün, başhekimliğin
yönlendirmesiyle patronlarınca işlerine son verildi. Tabi
kılıfına uygun gerekçeler uydurularak.

KEC: Köle değil emekçiyiz kampanyası
neyi amaçlamaktadır?
Mustafa YURTDAŞ: Bu kampanya aslında bizlere
ait olanın bizlere geri verilmesini amaçlamaktadır. Kendi
iktidarlarını, sömürü düzenini, yağma düzenini devam
ettirmek için yapmayacak şeyleri olmayanların kendi
mevcut anayasalarına dahi çoğu zaman uymadıklarını
görmekteyiz.
Bu yüzden bize yasaların verdiği hakları geri almayı
hedefleyerek; bununla da yetinmeyip yasaların vermediği
haklarımızı da mücadelemizin meşruiyetine inanarak alabileceğimizi, kazanabileceğimizi göstermeyi hedeflemektedir. Bu kampanya; emekçileri köleleştirip düzenlerini
sağlamlaştıranlara karşı emekçileri kaybettikleri özlük
haklarını geri kazanmak ve daha da öteye götürmek için
bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Yani bize ait olanı kendimiz alacağız. İstediğimiz
budur. Bu kampanya ayrıca sorunları benzer olan kamu
emekçilerinin mücadelelerini de ortaklaştırmayı amaçlamaktadır. Eğitim, sağlık ve diğer alanlarda özlük haklarına
yönelik benzer saldırılar yaşanıyor. Basın açıklamasına
katıldıkları için kamu emekçilerine soruşturmalar açılıyor,
emekçiler açığa alınıyor. “Köle değil emekçiyiz” kampanyası bu saldırıların karşısında emekçilerin yalnız olmadığını, sadece direnerek haklarımızı alabileceğimizi
Hatice Yüksel gibi örneklerle bize gösteriyor.

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik

G ençlik Federasyonu’ndan

PLANLI,
PROGRAMLI ÇALIŞMAYLA

SONUÇ ALACAĞIZ!
Çalışmalarımızdan sonuç almak
istiyoruz. Faşizme karşı gençliği örgütlemek, okullarımızda Öğrenci
Meclisleri kurmak, gençliğin sorunlarına çözümler bulmak istiyoruz.
Halkımızın, özgür vatanımızın bağımsız olmasını istiyoruz. Bunun
için de savaşımızı büyütmek zorundayız.
Harcadığımız bütün emeğin, zamanın, göze aldığımız fedakarlıkların karşılığını alabilmeliyiz. Sonuç almak planlı-programlı bir çalışmanın
ürünüdür.
Kendiliğinden kazanılmış hiçbir
zafer yoktur. Bu yüzden çalışmalarımızda istediğimiz sonucu alamıyorsak, bunun mutlaka yanlış düşünme
ve yanlış çalışma tarzıyla ilişkisi vardır. Plansız-programsız çalışma tarzı
yani kendiliğindencilik de sonuç alamamanın temel nedenleri arasındadır.
“Çok haklı” gerekçeler ve mazeretler ile planların uygulanmadığı, temel ve tali ayrımının doğru biçimde
yapılmadığı, “bizim gerçekliğimize
uymuyor” gibi sözlerle programların
hayata geçirilmediği, hayata geçirmek
için emeğin harcanmadığı, alternatifli
düşünülmeyerek yeni çözümlerin bulunmadığı durumlar bunlardan bazılarıdır. Hangi neden öne sürülürse sürülsün, bu çalışma tarzıyla istediğimiz
sonucu alamayacağımız kesindir.
Planlı-programlı çalışalım diyoruz
ama onu uygulamada sorunlar yaşıyoruz. Söylediklerimiz ile yaptıklarımız arasında çelişkiler oluyor.
Bu çelişkiyi çözmeliyiz.
Elbette faşizm koşullarında mücadele ettiğimizi yadsımıyoruz. Faşizmin saldırıları, önümüze çıkardığı engeller, daha önceden hesaplamadığımız zorluklar çalışmalarımızı etkileyecektir. Liselerde ve üni-

versitelerde faşist idareler hakkımızda soruşturmalar açabilir, okuldan
uzaklaştırma vb. yasaklar verebilir,
gözaltı ve tutuklama gibi nedenlerle
programımız aksayabilir. Programımızda olmayan bir iş çıkabilir ve o iş,
bizim dergi dağıtım zamanımıza denk
geliyor olabilir.
Hepsi planlarımızı tam olarak hayata geçirmemizin önündeki engellerdir. Ama plan ve programlarımızın
hayata geçmemesinde temel mesele
bunlar olamaz. Olursa bizim irademiz
nerede? Bizim emeğimiz, değiştirme
ve dönüştürme gücümüz, sorun çözücülüğümüz nerede?
Temel mesele bizim planlarımızı ve programlarımızı uygulama
irademizdir. Her türlü engele rağmen
onu hayata geçirmek için azami emeği göstermeliyiz. Teori ile pratik arasındaki çelişkiyi emeğimiz ile çözeceğiz.
Böyle düşündüğümüzde plan ve
programlar, bizim için yapılması gerekenlerin sıralandığı gerçeklikten
uzak, soyut bir liste olmaktan çıkar.
Somutlaşır. Çünkü plan-program, karar almak ve uygulamak demektir. Karar almak çok somuttur. Karar almanın ardından gelen pratiktir. Pratik ve
denetim birleştiğinde ise sonuç alınır.
Bu netlikte ve sadelikte düşünmeliyiz.
Plan ve programlarımızı da bu sadelikte hazırlamalıyız. 5N 1K sorularına cevap verebilen net programlarımız olmalı. İdeal planlar ve programlar hazırlamaya değil, onları hayata geçirmeye yoğunlaşmalıyız. Aldığımız kararları nasıl daha sonuç alıcı ve verimli bir şekilde hayata uygulayabiliriz diye düşüneceğiz.
Planlarımızı alternatifli hale getireceğiz. Birisi olmazsa “olmadı” diye
bırakmayacak diğerini deneyeceğiz.

Plan ve program konusunda değinilmesi gereken bir diğer nokta da
bunların oluşumuna insanlarımızı
katmaktır. Planlarımızı çalışma yaptığımız arkadaşlarımızla birlikte oluşturmalıyız.
İnsanların önüne şunu şunu yapacaksın diye işleri koymak doğru değildir. Bu çalışma tarzı kolektivizmden
uzaktır. Kolektif çalışmazsak, insanları
işin içine katamaz ve gerekli moral ve
motivasyonu da sağlamamış oluruz.
Kolektif çalışma tarzı, sahiplenmeyi
arttırdığı gibi üretimi de arttırır. Zenginlik sağlar. Komiteler, boşlukta kalan, örgütlenmemiş iş bırakmaz.
O halde komiteler halinde, kolektif
çalışarak planlarımızı hazırlayacağız. Bu aynı zamanda alternatifli çalışmanın da temelidir. Tek kişi üzerinden yapılan plan ve programlar o
kişi olmadığında aksayacaktır. Ama
komite çalışması ve denetim, aksayan
işlerin, programın alternatifini üretebilir.

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

Sonuç olarak:
1- Planlı-programlı bir çalışmanın olmadığı yerde, kendiliğindenci bir çalışma vardır. Kendiliğindencilik; bir
işi, görevi oluruna bırakmaktır. Bu
tarz çalışma devrimi geliştirecek sonuçlar alamaz. Kendiliğindenciliğin
panzehiri planlı-programlı çalışmadır.
2- Plan-program özünde karar almak ve uygulamaktır.
3- Planlı ve programlı çalışmak temel
ve tali ayrımını yapmaktır.
4- Planlarımızın ve programımızın hayata geçmesindeki temel belirleyici etken, bizim irademizdir. Karşımıza çıkacak sorunlar biz iradi olduğumuz
zaman, işimizi yapmamızı engelleyemeyecektir.

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

GELECEK BİZİM ELLERİMİZDE!

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015
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ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ şiarıyla başladık kurultay çalışmalarımıza. Gördüğümüz her gence
her liseliye geleceğin bizim ellerimizde olduğunu anlattık. Kapı kapı,
sokak sokak, sınıf sınıf gezerek.
Evet gelecek bizim ellerimizde. Bu
halkın, sokaktaki çocukların, en sevdiklerimizin geleceği ve kendi geleceğimiz bizim ellerimizde. Gelecek
Aylan bebeğin ellerindeydi, gelecek
Berkin’in ellerindeydi, gelecek Uğur
Kaymaz’ın, Barış Kurt’un, Sevcan’ın,
Ceylan Önkol’un ve katledilen bütün
çocukların gençlerin ellerinde. Bu
yüzden katledildi Berkin. Elinde sapanı o küçücük yaşında adaleti alacaktı. Nasılda korkuyorlar liselilerden.
Okullarda bize anlatılanlara bir bakalım. Tarihimizi anlatırken bir kez
adı geçiyor mu Şeyh Bedreddin’in,
Börklüce’nin, Seyit Rıza’nın? Anlatılıyor mu kitaplarda Sivas Katliamı,
Gazi Katliamı, Dersim dağları?
Anlatamazlar çünkü bunlar korkulu rüyalarıdır katillerin. Sivas’ta yananların çocukları, Dersim’de diri
diri gömülenlerin torunları, hesap
soracaktır katillerden, bunu biliyorlar.
Bu yüzden hükümleri sürsün diye
onların adaletsizliklerine, zulümlerine boyun eğecek, evine ekmek götüremeyecek, iş bulamayacak ama hayatından memnun olacak bir nesil yetiştirmek istiyorlar.
Biz buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Berkin’in şehitliğinden bu
yana onlarca eylem, onlarca gözaltı,
onlarca tutsaklık yaşadık. Soma’da,
Ermenek’te, Ankara’da katliam oldu,
Kürdistan’da katletmeye devam ediyorlar. 21 yaşında Hasan Ferit Gedik,
24 yaşında Dilek Doğan, Günay
Özarslan, Tahir Elçi daha onlarca
insan katledildi. Her geçen gün daha
fazla insan katlediliyor, daha fazla
adaletsizliğe uğruyoruz.

İktidar kanla besleniyor. Biz buna
izin mi vereceğiz? Böyle bir gelecek
mi istiyoruz? Hergün TV lerde katliam haberlerini duymak, kontrgerillanın patlattığı bombalarla mı uyanmak istiyoruz? Eğer bunu istemiyorsak bunun yolu örgütlenmekten
geçiyor liseliler, mücadele etmekten
geçiyor.
Dışarıda sıra arkadaşlarımız katledilirken; biz doktor olmanın, mimar
olmanın, mutlu olmanın hayalini kuramayız. Katliamlarla, adaletsizliklerle
büyüyoruz. Bunlara alışmayacağız,
susup evimizde oturmayacağız.
Ailelerimize de bunları anlatacağız. Onları sevdiğimiz için; onlar
her ayın sonunu nasıl getireceklerini
düşünürken, Ali Ağaoğulları’nın villalarda yaşadığı bir dünyayı istemediğimizi anlatacağız.
Okullarda yaşanan adaletsizliklere, paralı eğitime karşı boykotlar örgütleyeceğiz, biz olmadan, onların
hiçbir işe yaramadığını göstereceğiz,
işgaller yapacağız. Kendi okulumuzda Liseli Dev-Genç’ i örgütleyeceğiz.
Mücadele etmenin çok yolu, çok
yöntemi vardır, yeter ki bir şeyler yapmak isteyelim. Okullarımızda, evimizde, sıramızda oturduğumuz mahallerde yaşadığımız bütün sorunların
çözümü; adaletsizliklere, bu düzene
karşı mücadele etmekten geçiyor.

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Kitle Çalışmasının Etkili Bir Aracı:
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Dayı diyor ki; “Örgütlenmek,
daha çok örgütlenmek ve halk kitlelerinin doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlülüklerini
yaratmak ve halkı savaştırmak,
savaşı halklaştırmak bugünkü vazgeçilmez sorunumuzdur.” Dayı’mızın bu sözünden yola çıkarak
sorunumuzu, ihtiyacımızı ve olanaklarımızı
ortaya
koyalım.
Sorunlarımız: Örgütlenmek, halkı
örgütlemek ve halkı savaştırmak...
Neden? Çünkü devrim kitlelerin
eseridir. Devrimi halkla yapacağız.
Savaşımız
halkın
savaşıdır.
İhtiyaçlarımız: Halka kişi kişi, ev
ev, sokak sokak ulaşmak yani kitle
çalışması yapmak... Neden? Çünkü
kitlelerle bağ kurmadan, onların
kafalarında hakimiyet kuran düzen
ideolojisiyle, yaşamlarındaki düzen
alışkanlıklarıyla savaşmadan halkı
savaştırmaktan ve halkı örgütlemekten söz edemeyiz.
Olanaklarımız: Astığımız afişler,
dağıttığımız bildiriler, düzenlediğimiz piknikler, konserler, film gösterimleri…vb. Saydığımız olanakların
bir tanesi var ki, o bulunduğumuz
alanın, ilin devrimci faaliyetinden
bağımsız olarak her zaman elimizin
altında bulunuyor: Haftalık dergimiz
Yürüyüş. Bu olanağı yani dergimizi
ne kadar etkin kullandığımıza bakalım. Yürüyüş dergisi her hafta düzenli olarak çıkıyor. Doğrudan dergiye
yönelik baskınlar da yaşanmış olsa,
bilgisayarları parçalanmış, çalışanları
tutuklanmış olsa bile bir kere olsun
yayını aksamıyor. 500 sayıyı geride
bırakan Yürüyüş dergisi yaklaşık on
yıldır her hafta ve dağıttığımız oranda Anadolu’da illerimize geliyor.
Devrimci basın alanında ise Yeni
Çözüm’den Mücadele’ye, Kurtuluş’tan Vatan’a 30 yıllık bir geçmişe
sahibiz.

DERGİMİZ
Dergi Dağıtımları
Örgütlenmemize
Hizmet Etmelidir
Kitle çalışması devrimci faaliyetin özüyse dergi dağıtımları da kitle
çalışmasının en etkin araçlarından
biridir. Dergi dağıtmak için mahalledeysek tek tek evlerin kapısını
çalarız, esnafların dükkanından
içeri gireriz. Sokakta, meydanda
dağıtıyorsak dergi vermek istediğimiz her bir insanı durdurup ona dergimizi anlatırız. Üniversite, lisedeysek her öğrenciyle birebir bağ kurarız... Kısaca dergi dağıtımlarında
karşılaştığımız her bir insanla yüz
yüze görüşür, derginin içeriğinden,
kim olduğumuzdan ve dergiyi
dağıtma amacımızdan bahsederek o
insanı ikna etmeye çalışırız.
Dergimizin girdiği her ev, her işyeri
örgütlenmede üzerine sağlam bir
şekilde duracağımız basamaklara
dönüşmelidir.
Kimi zaman dağıtılmayan dergiler bir yığın haline gelir ve “kalan
dergileri ücretsiz her kapıya bıraksak olur mu” diye sorulur. Bu soruda amaç ve aracın birbirine karıştırıldığını görürüz. Biz dergimizi
okunması ve okutulması için dağıtırız. Bu nedenle ücretsiz olarak kapı
altlarına bırakmayız.
Dergi alanla yüzyüze iletişime
geçmeyi hedefleriz. 1 TL olan ücretini alarak dergiye verilen emeğe bir
başka emekle karşılık verilmesini
sağlamaya çalışırız. Bir sonraki hafta
bir gittiğimiz yerin ikinci, sonrasında
üçüncü dördüncü defa kapısını çalarız, ta ki bir dergi okuru yaratıncaya
kadar. Market broşürlerini, çeşitli firmaların el ilanlarını bilirsiniz, ellere
tutuşturulur ve çoğu kez ne olduğuna
bile bakılmadan yere, çöpe atılır.
Dergimiz bunlardan farklıdır, biz dergimizi okunması ve okutulması için
dağıtırız. Bazen tek amacımız eldeki
dergiyi dağıtmak olur, belli bir düzeni sistematiği olmadan her hafta bir
başka bölgenin kapısını çalar, bir gittiğimiz yere bir daha uğramayız.

Burada dergi amaçlaşmış, kitle çalışması aracı olmaktan çıkmıştır. Bazen
de dergi dağıtımına ayıracağımız
zamanı yeni sayıyı alabilmek için
dergi parası toplamakla geçiririz.
Vaktiyle dergiyi dağıtmamışızdır,
haliyle elimizde dergi parası da yoktur. O esnaftan bu ilişkiye koşarak,
olmadı aidatları buraya aktararak
dergiyi dağıtmama sorununu bir kısır
döngü haline getiririz. Dergi artırma
hedefini kendi kendimize koyamamak da bir başka sorundur. Ya bir
dergi daha fazla vermek için kendimizi zorlamayız ya da hedef koymak
yerine varolan engelleri düşünürüz.
Dağıtacak insan yoktur, zaman
azdır...vb. Yüzer yüzer değilse bile
beşer onar belki de birer birer artırma hedefiyle ufkumuzu sınırlayan
engellerden kurtulabilir, yapabildiğimizi görürüz. Dergi sayısını artırma hedefi yoksa örgütlenme hedefi
de yok demektir. Böylesi durumda
hali hazırda dağıtılan derginin miktarı ne olursa olsun, örgütlenmeye
ne derece hizmet ettiği de ayrıca tartışılmak durumundadır.
Dergimiz Yürüyüş, hem propaganda hem de ideolojik mücadele
aracıdır. Özellikle Anadolu’da kadrolarımızın ve kitlelerimizin eğitiminde önemli bir yeri vardır.
Güncel politikaya vakıf olmamızı
düşmanın saldırıları, oportünizm ve
reformizmin teslimiyetçiliği karşısında sağlam kaleler oluşturmamıza
yardım eder. Dergimizle silahlanmış kitle ilişkileri, geleceğin kadroları olacaktır.
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Para için Düşüncelerini, Değerleri Satan

Yavuz Bingöl, Düşkünleşmekte Sınır Tanımıyor!
Kitaplar Yakılıyor
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Buyurunca Hitler Hazretleri
Zararlı fikirlerle dolu kitapların yakılmasını
Halkın önünde, alanlarda,
Öküzler odun yığınlarına araba araba kitap taşıdı.
Gözden düşmüş şairlerden biri,
Hem de en iyilerinden biri,
Şöyle bir göz gezdirdi yakılacak listesine,
Gitti aklı başından:
Unutulmuştu kendi adı.
Hemen seğirtti çalışma odasına,
Sanki öfkesinden kanatlanmıştı.
O saat bir mektup karaladı zorbalara:
‘Benimkileri de yakın!’ dedi. ‘Benimkileri de!
Yapamazsınız bana bu kötülüğü,
Kenarda bırakamazsınız beni!
Ben de hep gerçeği söylemedim mi kitaplarımda?
Neden davranırsınız bana yalancıymışım gibi?
Yakın benimkileri de! ‘
(Bertolt Brecht)
Yukarıdaki şiir, ülkesi faşizmin çizmeleri altında can
çekişirken, onurlu bir aydının dik duruşunu anlatıyor. Şiir
çok net aslında. Benim sınıfım belli diyor. Faşizme, “sen
benim düşmanımsın, bende senin” diye bağırıyor. “Benim
de kitaplarımı yakın!” demek, onları öldürüyorsanız beni
de öldürün demektir. Ben susmayacağım, direneceğim
demektir.
Faşizmin baskıları altında, eğer birilerine saldırılıyor,
kitapları yasaklanıyor, evleri talan ediliyor, sokak ortasında
katlediliyor, konserleri yasaklanıyor ve sana dokunulmuyorsa senin safın bellidir. Faşizmin safları..
Safları net olanlar, faşizme karşı bende devrimciyim,
solcuyum, halkın safındayım diyenlerdir.
AKP faşizmi bir çok sanatçıyı saflaştırdı. Bu saflaşmada
devrimci sanatçılar en önde bedel ödeyen oldular. Kimisi
faşizme karşı olduğunu eylemleriyle ifade etti, kimisi
sadece bir kaç kelime sarf etti. Kimisi işlerinden oldu,
kimisi tehditlere maruz kaldı. Ama mutlaka saflarını belli
ettiler bir şekilde. Kendisine solcuyum, demokratım
diyenler bu baskılardan en çok nasibini alan oldu.
İşte Yavuz Bingöl de bu beynini ve yüreğini satanlardan.
Battıkça çukurun içinde boğulmak üzere olanlardan.
Yavuz Bingöl’ün, her fırsatta Erdoğan sevgisini saygısını
dile getirmesinin nedeni, somut olarak ortaya çıktı artık.
Biz daha önceki yazılarımızda Erdoğan gibi bir katili savunmasının tek sebebi olabilir demiştik. Ruhunu üç kuruşa
satmak... Yani para..
Yandaş gazete Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Cumhur-

başkanı Erdoğan’ın “sanatçıları”ndan Yavuz Bingöl’ün
milyonluk proje ile dünyayı dolaşacağını duyurdu.
Berkin Elvan’ın annesini yuhalatmasını, “çok insani bir
şey” diye tanımlayan Yavuz Bingöl’ün projesi için Erdoğan’ın
talimatı ile Kültür Bakanlığı’ndan ödenek çıktı. Yavuz
Bingöl Ahmet Yesevi’nin hayatını tiyatrolaştırıp Türkiye
ve Avrupa’da büyük gösteriler yapmayı planlıyormuş.
Aytuğ’un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
“Resepsiyon sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hararetli
hararetli bir şeyler anlatanlardan biri de Yavuz Bingöl’dü.
Öylesine heyecanlıydı ki, Erdoğan’ı bile şaşırttı. Belli ki
önemli bir mevzuydu. Sohbetin ardından konuşulanları
merak edip Yavuz’a sordum. “Büyük bir projemiz var” dedi.
Meğer Ahmet Yesevi’nin hayatını konu edinecek son
derece görkemli bir sahne gösterisi planlıyormuş.”
Erdoğan dahi şaşırmıştır tabii bu kadar düşkünlüğe...
Ahmet Yesevi’yi anlatacak. Ne alaka değil mi? Hayır tam
da Erdoğan’a yaranmak ve para kazanmak için iyi bir
isim. Yesevi 12. yüzyılda yaşamış Türkistanlı bir şair.
Türklerin Şamanizm inancından İslamiyeti seçmelerine
ve Türk dilini İslamiyete taşıyan dini bir lider.
Ahmet Yesevi Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın ilk temsilcisi
olarak görülür. Yani tam da Erdoğan’ın isteyeceği bir
konu. Yavuz Bingöl de din ile milliyetçilikle, Erdoğan’ın
halkın inançlarını kullanmasına yardımcı olacak yani..
Devrimciler diyalektik materyalizmin yasalarına inanırlar.
Yani değişime, dönüşüme. Yavuz Bingöl için hala yazıyorsak
bu onun oradan çıkması içindir. Ama diyalektiğin bir yasası
da bize der ki; çelişki mutlaka çözülür ya düzenden ya devrimden yana... Yavuz Bingöl’ün çelişkisi AKP faşizminden
yana çözülüyor. Yani iyice düzenin içinde kirleniyor.
Faşizm işine yaradığı kadar kullanır, işi bitince paçavra
gibi atar. Hele bir yerde ufak da olsa bir canını acıt.
Yavuz Bingöl de birgün bu kervana girecek.
Berkin Elvan’ın annesinin yuhalanmasına “insani bir
tepki” dediğin için, Erdoğan’ın kanlı ellerini sıktığın için biz
senin ruhunu sattığını her yerde haykıracağız.
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ESNAFLAR GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR
HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu’nun (TESK) sicil
kayıtlarına göre 2 milyonun üstünde
esnaf bulunmaktadır.
- Bunlar 491 meslek kolunda faaliyet göstermektedir!
- İstihdamın yüzde 62’si 10 ve
daha az işçi çalıştıran küçük işletmelerde (esnaflar) gerçekleşmektedir…
- Ülke genelinde 32 farklı esnaf
ve zanaatkar örgütü bulunmaktadır.
- İl ve ilçeler düzeyinde 3164
esnaf ve sanaatkarlar odası bulunmaktadır.
- 82 tane esnaf ve sanaatkarlar
odaları birliği var.
- 13 mesleki konfederasyon var..
Sonuç olarak; esnafların çok geniş
bir örgütlenme ağı olmakla birlikte

bu örgütlerin hiçbirisi esnafların
çıkarlarına hizmet etmemektedir!
Bu örgü tlenmelerin hepsinin
görevi, tekellerin doğrudan denetlediği üst örgütlenmeler eliyle esnaf
ve sanaatkarları düzen içinde tutmak
ve pasifleştirmektir.

Oysa Esnafların Dağlar
Kadar Sorunları Vardır
Bu düzen, esnaf ve sanatkarlarımızın da işçi, memur, köylü gibi
emeğini en ağır şekilde sömürmektedir. Her yıl bu sömürüye dayanamayan yüz binin üzerinde esnaf;
bankalardan aldığı kredi, elektrik,
su, vergi, kira gibi borçlarını ödeyemediği için iflas edip kepenk kapatmaktadır.
Örneğin AKP’nin son 10 yılında
1.328.000 (bir milyon üç yüz yirmi
sekiz bin) esnaf iflas etmiştir.
Yani her yıl 132.800 (yüz otuz iki

bin sekiz yüz) esnaf iflas etmiştir.

Esnaflarımız!
Çaresiz Değilsiniz!
Halk Meclisleri’nde ve
Halkın Esnaf
Koperatifleri’nde
Örgütlenin!
Bu düzen acımasız ve tam bir
kurtlar sofrasıdır.
Kurtlar sofrasında kuzu olmamak
için örgütlenmek zorunludur!
Sizleri köleleştiren bu düzenin
esnaf örgütlerinde değil, Halkın Esnaf
Koperatifleri ve Halk Meclisleri’nde
örgütlenin. Halk Meclisleri, esnaflarımızın da sorunlarının çözüm yeridir.
Her türlü sorununuzu tartışmak
ve çözmek için sizi Halk Meclisleri’nde birleşmeye çağırıyoruz!

HALK MECLİSLERİ
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Komitelerle Daha Güçlüyüz!
Gazi Mahallesi’nde 15 Aralık akşamı ateş başı sohbet yapıldı. Süreç ve eylemler konuşuldu, kararlar alındı, komiteler kuruldu. Ateşbaşı sohbete 100 kişi katıldı.
Gazi Mahallesi Günay Özarslan Direniş Sokağı’nda
bir araya gelinerek yapılan ateş başı sohbet, süreç üzerine yapılan konuşmayla başladı. “Emperyalizmin teslimiyeti ve uzlaşmacılığı dayattığı ve de teslimiyetin ve
uzlaşmacılığın böylesine meşrulaştırılmaya çalışıldığı
bir süreçte Cepheliler olarak çok büyük bir yükü omuzlarımızda taşıyoruz. Direnenlerin, ezilen halkların umudunu temsil ediyoruz. Yoldaşlarımızın başına ödüller
konulan bir imha sürecinden geçiyoruz. Emperyalizm
bizi önemsiyor. Her eylemimizi önemsiyor. Her insanımızı önemsiyor. Bu imha sürecini de aşacağız. Bugüne
emek veren insanlarımız, yarından bakıp bugünü izlemeli ve nasıl bir süreci omuzladığını kavramalıdır. Bu
onuru hissetmelidir.” denildi. Sonrasında “Bizim her
eylemimiz bu misyona yakışır nitelikte ve kitlesellikte
olmalı” denildi. Yılın son günlerinin eylem gündemine
geçilerek eylem takvimi oluşturuldu. Yapılacak eylem
ve etkinlikler açıklandıktan sonra, “ne yapabiliriz” diye
soruldu. Görüş ve öneriler alındı. Günlük olarak masa

açma, kahve ve otobüs konuşması yapma, 19 Aralık
günü 122 kişiyle 122 karanfil alıp Bayrampaşa
Hapishanesi önüne, oradan da Cebeci Mezarlığı’na
gitme. Kitlesel bir şekilde merkezi caddelerde bir uçtan
bir uca bildiri dağıtma gibi öneriler yapıldı. Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nden
katılanlar; Hasan Ferit mahkemesi için her çalışmaya
katılacaklarını söyledi. Ankara yürüyüşü için ve Maraş
için isimler alındı. Daha sonra Kürdistan’daki katliamlara karşı Kürt halkıyla dayanışma yürüyüşüne geçildi.
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AKP Faşizminin, Yalanları Çöktü!
Dilek Doğan Dosyasında Görüntüler
Katilleri Gösteriyor...
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Dilek Doğan'ı katlettiler. Tek kurşunla. Göğsünün ortasına saplandı kurşun. Öylece yere yığıldığında ambulansı
çağırmak yerine ailesinin haklı tepkisini,
öfkesini cezalandırmak istediler.
Dilek ve ailesi hakkında yalanlar
üretmeye başladılar. Dilek'i hastaneye
götürme kaygısından çok kendi suçlarını aklama çabasına girdiler. "Terörist, canlı bomba, çatışma çıktı,
abisi vurdu" gibi birbiri ile tutarsız
yalanlardı bunlar. Ve yalanları, tutmayan boya gibi bir bir döküldü.
Dosya içerisinde yer alan görüntüler,
ailenin ilk anda anlatmaya çalıştığı
gerçeğin ne olduğunu çarpıcı bir şekilde
gösteriyor. Özel harekat polisi Yüksel
Moğultay, Dilek'i hiç bir neden yokken,
bir anda vuruyor. Vurduktan sonra
baba tepki gösterdi diye yere yatırılıyor,
kelepçelenmeye çalışılıyor, silah doğrultuyorlar ailenin üzerlerine.
Ve işte Dilek vurulmadan önce
yaşanan diyaloglar:
Dilek Doğan: Galoşlarınızı giyin,
öyle arayın.
Ağabey Mehmet Doğan: (Polise
hitaben) İçeride yatıyor korkutma ha
Polis Yüksel: Tamam tamam bir
kaldırabilir misiniz? İsmin ne senin?
Dilek D: Dilek
Polis Yüksel: Tamam sakin bir
şey yok.
Dilek D: Yo yo bişey yapmıyorum
ya banane (...anlaşılamıyor)
Polis Yüksel: Salonda durun salonda durun, salonda durun.
Dilek D: Ayaklarınızla basmazsanız sevinirim.
Polis Yüksel: Tamam ona vaktimiz
yok bizim.
Mehmet D: Şu yalnız galoşları
giyin.
Polis Yüksel: Tamam tamam giyin.
Dilek D: Giyin giyin diyosunuz
giriyorsunuz.
Polis Yüksel: Tamam kardeşim
telaş yapmayın, bu bizim görevimiz.

Mehmet D: Tamam senin görevin
ama...
Polis Yüksel: İçeriye, sen öyle
diyorsun diye girmedim girmedim
tamam bakın.
Mehmet D: Bişey yok bişey yok,
problem yok, galoş varsa galoşlarınızı
giyin.
Dilek D: (...anlaşılamıyor)
Polis Yüksel: Bekle bekle canım
benim...
Mehmet D: Aramanızı yapın.
Polis Yüksel: Sen senin ismin
ne?
Dilek D: Dilek
Polis Yüksel: Bu Hatice Ruken
K. burada mı?
Dilek D: Yok...
Polis Yüksel: Burası Gelincik Sokak No... değil mi?
Mehmet D: Tamam burası, sen
galoşları giy, aramanı yap, burada
yok.
Polis Yüksel: Tamam bekle, şu
arkadaşları çağırır mısınız?
Mehmet D: Arama yap.
Polis Yüksel: Abi arama yapacak
arkadaşlar gelsin arama yapsın.
Mehmet D: Galoşlarınızı giyin

aramanızı yapın.
Polis Yüksel: Sizin kimlikleriniz
var mı?
Mehmet D: Var...
Polis Yüksel: Çıkarın kimlikleri
Bu esnada, görüntülere göre, yüzü
kar maskeli, çelik yelekli, otomatik
silahlı beş polis memuru evin kapısı
önünde bekliyor. Polis Yüksel, daha
sonra evin içine giriyor. Tartışmalar
koridorda devam ediyor. Bu esnada,
içerideki odada arama başlıyor.
Polis Yüksel: (Arama yapılacak
ekiplere seslenerek) Geç abim geç
diğer ekipler arkadaşlar geç.
POLİS 2: Arama yapacaklar gelsin
bi an önce...
POLİS 3: Gelin arkadaşlar...
Mehmet D: Takım elbise, arama
yaparken bak abi...
Polis M.Y: Sakin olun.
POLİS 2: Buradan başlayalım mı
Mehmet D: Biz ilk defa yaşamıyoruz bunu, ben 31 yaşımdayım belki
31 defa yaşamışım bunu.
Polis Yüksel: Tamam diyorum,
ben tamam dediysem tamam
Mehmet D: Sıkıntı yok, ben de
bişey demiyorum.
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Dilek Doğan’ı vuran özel harekat
polisi Yüksel Moğultay

Polis Yüksel: Onun için arkadaşlar
aramasını yapsın çıksın.
Baba Metin Doğan: (…anlaşılamıyor) ismini bile bilmiyorum kim,
ney, nasıl bir insan...
Anne Aysel Doğan: Yav bunlarda
ne arıyon.
Baba Metin D: Yav olsun adamlar
görev yapıyor arasınlar
POLİS 3: Tamam (…anlaşılamıyor) Lütfen sakin olun, sakin olun.
Mehmet D: (...anlaşılamıyor) geliyor bitane y..., ben Kayseri’den geliyorum. Ankara’da şu patlamada
var ya bitane polis yok. Kayseri’den
geliyorum. 25 metre arayla polis
koymuşlar, adam soğuktan kapşonu
kafasına geçirmiş böyle soğukta bekliyor. Ankara’da 105-120 tane adam
ölmüş, bir tane polis yok, soğuktan
polis kapşonu kafasına geçirmiş.
Polis Yüksel: Ben sana ne dedim,
ben sana ne dedim. Ben sana ne dedim.
Dilek D: Ya n’apıyosun...
Polisten babaya: ‘Ben yapmadım,
oğlun yaptı’
Videonun 1. dakika 42. saniyesinde polisin, “Ben sana ne dedim’
dediği duyuluyor, bu cümle biter bitmez silah sesi geliyor.
Görüntülerde Dilek’in banyo kapısı önünde hareketsiz bir şekilde

sırtüstü yattığı görülüyor. Diyaloglar
şöyle:
Mehmet D: Dilek Dilek Dilek...
Sivil Polis 1: Aradım 112’yi aradım.
Sivil Polis 2: Kelepçe ver kelepçe...
Mehmet D: Sizi öldürüm lan, hepinizi öldürürüm lan, sizi hepinizi
öldürürüm.
Sivil Polis 3: Sakin sakin sakin.
Kelepçe ver kelepçe ver.
Sivil Polis 2: Gel buraya gel.
Mehmet D: Ya yürü a... k... çocuğu.
Anne Aysel D: Ulan pislikler
oyyyy...
Mehmet D: Dilek dilek dilek dilek...
Polis Yüksel: Senin oğlun yaptı
oğlun, ben yapmadım valla ben yapmadım. Sarhoş bastı sarhoş, sarhoş
bastı sarhoş, sarhoş bastı tetiğe. Oğlun
oğlun, oğlun sarhoş, oğlun bastı
tetiğe, oğlun oğlun.
Anne Aysel D: Oy anam oy oy
Mehmet D: Hepinizi öldürürüm
lan, hepinizi öldürürüm lan, bırak
beni baba...
Görüntülerde, olay sonrası polislerin dışarıya çıktığı, annenin arkalarından terlik ve sandalye attığı, evden feryatların yükseldiği, ağabeyin
polisleri ittiği, babanın da oğlunu
tuttuğu görülüyor.

Kasten Adam Öldürme
Suçu Aklanamaz
Görüntülerin gerçeği açıklıkla ortaya
koymasına; anne, baba ve ağabeyinin
anlatımlarına rağmen dava kasten adam
öldürme suçundan açılmadı. İhmali
suretle adam öldürme suçundan açıldı.
Savcı, katil polisin bir kastının olmadığını anlatmaya çalışıyor. Buna ilişkin
savcının tek delili, sanığın beyanıdır.
Başka hiçbir delil yokken sadece polisin
kendini aklamaya dönük ifadelerine
dayanarak dava daha hafif bir suçlama
ile açıldı.

Polisin Anlatımı
Gerçeğe Uygun Değil
Savcı gerçeği aramış olsaydı, olay
yerine gider, olay yerinde aileyi
dinler, sanığın anlattığı gibi olayın

gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmeye çalışırdı. Fakat
böyle yapmadı. Görüntüleri yeterli
görmedi. Ailenin anlatımını yeterli
görmedi. Olay yerine de gitmedi.
Polis fezlekede ne yazıyorsa onun
üstüne çıkamadı. Polis, fezlekede
(olay özet bilgisini anlattığı üst yazı)
bir mukavemet sonrasında silahın
patladığını söylüyor. Savcı da iddianamesini hazırlarken buna göre hazırladı. Sanığı doğrulayacak tek bir
delil yokken iddianame gerçeği yansıtmayacak bir şekilde oluştururdu.

Polisler Değil,
Aile Suçlandı
Polisler hakkında soruşturma açılması gerekirken aile hakkında soruşturma açıldı. Kızlarının öldürülmesine tepki göstermesi üzerine aile
hakkında yaralama ve memura görevini yaptırmamaktan soruşturma
açıldı. Polislerin ifadesi şüpheli sıfatıyla değil, tanık ve mağdur sıfatıyla
alındı. Hem Dilek'in vurulmasından,
hem de polise mukavemetten suçlu
göstermeye çalışacaklardı aileyi. Hesapları tutmadı. Yalanları döküldü.
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Polis Tutuklanmalıdır!
Tutuklamanın bir tedbir olduğu
söylenir. Yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve sanığın kaçmasını engellemesi amaçlanır.
Fakat yargılanmaktan en çok kaçanlar ve yargılamanın yürütülmesini
engelleyenler için tutuklama kararı
verilmez. Örneğin katlettiği kişiler
nedeniyle polislerin tutuklandığını
görmezsiniz. Dilek'in katili de tutuklanmadı.
Tutuklanmayacak; ama polis korunup kollanacak, belki de terfi ettirilecek. Her zaman yaptıkları gibi
bizden kaçırmak için başka bir ile
atanacak ve mahkemeye getirilmeyecektir. Ona soru sorma, gerçeği
açığa çıkmasını sağlamak için davaya
etkili katılmamızı da engellemeye
çalışacaklardır.
Buna izin vermemeliyiz. Gözümüzün içine baka baka oynanacak
tiyatroyu seyrettiremezler bize. Biz
etkili ve gerçek bir yargılama, halkı
ikna edecek bir ceza istiyoruz.
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Her Gün Umudumuzu ve Direnişimizi Büyütüyoruz!
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Armutlu'daki Dilek Doğan direniş çadırındaki açlık grevi devam ediyor. Direnişçiler
bir yandan direnirlerken bir yandan da kitle
çalışması yapıyorlar ve üretiyorlar. Günlüklerinden kısa kesitler:
2. Ekip 11. Gün – 16 Aralık
Bugün saat: 07.30 civarı çadıra geldik.
Gündem Kürdistan’da katledilen halktı; halkın katliamlardan, kurşunların, bombaların
arasından kaçışlarından, devletin her gün
infaz ettiği Kürt çocuklarından bahsediyor
gazeteler. Dilek Doğan’ın katledildiği ana
ilişkin video kayıtlarındaki konuşma da
vardı bugünkü gazetelerde, onu okuduk.
DİH’ten Mehmet abi çadıra 1 günlük
destek açlık grevine geldi, hep birlikte slogan
saatinde slogan attık. Aynı zaman da 21
Aralık’ta Hasan Ferit’in mahkemesi olduğu
için mahkemenin duyurusunu yaptık. DİH’li
arkadaşlar ziyarete geldiler. Oya Baydak
ve eşi ile toplu fotoğraf çektirdik. Münevver
abla, 19 Aralık Katliamı’nı anlattı. Anlatmaya
başladığı andan itibaren yaşadık o günü.
12. Gün -17 Aralık
Bugün saat 07.00 civarı çadıra geldik,
çayı demledikten sonra günlük sloganlarımızı
attık. Bugün TAYAD’dan Nagihan anne
TAYAD adına 1 haftalık açlık grevine
başladı. Bugün şehidimiz Derya Devrim
Ağırman’ın annesi Dilber ana da geldi ziyaretimize. Almanya’dan da ziyaretçilerimiz
vardı bugün. Akşam Sanayi Mahallesi’nden
bir arkadaşımız geldi çadıra. Biz de Dilek
Doğan’ı anlattık, ülkemizde yaşanan adaletsizliklerin son zamanlarda katliamlarla
daha çok öne çıktığını ve yaşanan tüm bu
adaletsizliklere karşı açlık grevinde olduğumuzu, halkımız için adaletsizliğe susayanların yerine bedenimizi açlığa yatırdığımızı söyledik. Saat 19.00 gibi Şişli, Gazi,
Topkapı ve Anadolu mahalleleri geldi çadıra,
çadırın içi dolup taştı.
13.Gün- 18 Aralık
Bugün de dünkü gibi aynı saatte çadırdaydık. Hep birlikte Dolmabahçe’de eylem
yapan savaşçılarımızdan Ayberk Demirdöğen’e mektup yazdık. Saat 12.00 gibi Evin
Timtik’in annesi Fatma teyze geldi. Bugün
Avusturya Konsolosluğu önündeki eylemden
iki gözaltı olduğunu öğrendik.
Dilek Doğan'ın ailesi de çadırımıza ziyarete geldi.
Dev-Genç'liler 19-22 Aralık’ta feda eylemi yapan Berrin Bıçkılar ve Yasemin
Cancı’nın canlandırmasını yaptılar.

14. Gün – 19 Aralık
Saat 11.00’a kadar kimse gelmedi çadıra,
biz de o zamana kadar mektup yazdık.
Bugün Edirne F Tipi Hapishanesi’nde olan
tutsağımız Özgür Karakaya’ya yazdık. Armutlu’da yaşayan TAYAD’lı Ailelerimiz
çadıra geldiler. Bugün 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın yıl dönümü, her yıl
Bayrampaşa Hapishanesi önüne yürüyüş
yapıldığı gibi bugün de ülkenin dört bir yanından anmaya gelenler oluyor. Armutlu
Halk Cephesi de bugün anmaya araba kaldırdı.
Meksika'lı ve İspanyol arkadaşlar geldiler.
Bu defa Dilek Doğan, Günay Özarslan,
Berkin Elvan ve Hasan Ferit Gedik’in
resmini Armutlu duvarlarına nakşetmeye
gelmişlerdi.
15. Gün- 20 Aralık
Ses cihazından Hasan Ferit Gedik’in
mahkeme çağrısını açtık. Ziyaretçilerimiz
çoktu bugün, yoğun bir gün geçirdik. Sabah
09.00’da TAYAD’lı Ailelerimiz gelmeye
başladı. Öğleden sonra FOSEM(Fotoğraf
ve Sinema Emekçileri) ve Umudun Çocukları
geldiler. Sohbet ettik. Akşam mimar münehdisler geldiler.
2. Ekip 16. Gün - 21 Aralık:
Gündemde en baş sırada Dilek Doğan’ın
vurulma görüntüleri vardı, her gazetede
vardı neredeyse. Herkes hem fikirdi, “asla
unutmayacağız o alçağın yüzünü” dedik.
Dün Şişli Cevahir önünde Yürüyüş Dergisinin
500. sayısının dağıtımını yapan arkadaşlarımız, katil polis tarafından gözaltına alınmıştı,
onunla ilgili konuştuk.
17. Gün - 22 Aralık:
Bugün açlık grevi direnişimizin toplamda
50.günü. Gündemde yine devletin katliamları
vardı, Hasan Ferit Gedik’in dünkü davasını
da yayınlamışlar. Gözaltıları yazmışlar. Haberler ve Kürdistan’daki katliamlar üzerine
konuştuk arkadaşlarla. Daha sonra saat
10.00 gibi toplu şekilde dergimizi sesli okuduk, başlıklar üzerine tartıştık. Saat 11.30
gibi dergi okumamız bitti. Halkın Hukuk
Bürosu öğleden sonra 24 kişinin Çağlayan
Adliyesi’ne çıkarılacağını yazmış, biz de
haberden sonra hemen sesli çağrıya çıktık.
Saat 13.30’da Cihan Haber Ajansından
bir kişi geldi Armutlu’nun tarihiyle ilgili
bizimle röportaj yapmak istediğini söyledi.
O an yanımızda Armutlu’nun eskilerinden
amcalarımız, ablalarımız vardı onlar söz
aldı. Armutlunun tarihini anlattılar.
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Hasan Ferit Gedik’in Gözleri
Vicdanımızın Üzerinde!
Mahkemeye Katılalım, Adaletsizliğe Dur Diyelim!

Hasan Ferit Gedik’in mahkeme çalışmaları, kurulan komitelerle devam
ediyor. Gazi, Alibeyköy, Çayan, Şişli,
Gülsuyu, Maltepe, Okmeydanı, İkitelli,
Taksim’de bildiri dağıtımı, afiş asma,
mahallelerde sloganlarla, marşlarla sesli
çağrılar yapıldı.
Çayan Mahallesi: 19 Aralık’ta Hasan
Ferit Gedik mahkemesi için toplam 5
kahvede konuşma yapıldı. 80 adet bildiri
dağıtıldı. Çalışmaya 3 kişi katıldı. Ayrıca
Sokullu Caddesi’nde “Hasan Ferit Gedik
için Adalet İstiyoruz Alacağız / Halk
Cephesi” yazılı pankart asıldı.

Gazi Mahallesi
Hasan Ferit Gedik’in
Mahkemesine Hazırlanıyor!
Hasan Ferit Gedik’in mahkeme çalışmaları devam ediyor. Komiteler ile
yapılan çalışmalarla halka uyuşturucuya
karşı verilen mücadele, Hasan Ferit
Gedik anlatılıyor ve mahkemeye çağrı
yapılıyor. 17 Aralık’ta Son Durak Bölgesinde sabah erken saatlerde otobüs
durakları dolaşılarak çalışmalar başladı,
otobüs bekleyenlere Hasan Ferit anlatıldı. Akşam saatlerinde ise Son durak
ve Nalbur bölgesinde kapı çalışması
yapıldı. Toplam 250 kapı çalındı. Kapı
çalışmasının yanında Düz, Son durak,
Nalbur ve Ovacık bölgelerinde son olarak Hasan Ferit afişleri ve ozalitleri
yapıldı. Ayrıca Düz bölgesinde 2 kahvede mahkeme çağrı konuşması yapıldı.
Düz bölgesinde Hasan Ferit Gedik’in

mahkemesine çağrı için masa açıldı.
Gün boyu açık kalan masada bildiri
dağıtıldı ve halk mahkemeye çağrıldı.
Bir Hasan Ferit Gedik Mahkemesi,
Bir Adaletsizlik Daha! Adaletsizliğe
Sessiz Kalmayacağız!
Hasan Ferit Gedik’in katillerinin
sözde yargılandığı 21. duruşma, Kartal
Adliyesi’nde yapıldı. Duruşma 29 Şubat
tarihine ertelendi. Duruşmada yine Hasan Ferit’in ailesini tehdit eden ve küfürler savuran çetecileri izlemekle yetindi
mahkeme heyeti. Dışarıda yaşananlar
ise 20 duruşmadır yaşananlardan farklı
olmadı. AKP’nin katil, işkenceci polisleri
yine adliye önünde açıklama yapmak
isteyen Halk Cepheliler’e saldırdı. 21
kişi gözaltına alındı. Halk Cephesi’nin
bununla ilgili yaptığı açıklamada şöyle
denildi: “Bu durum açıkça şunu gösteriyor: Bu ülkede işkence yapmak serbest,
basın açıklaması yapmak suç; uyuşturucu satmak serbest, uyuşturucuya karşı
çıkmak suç… Bu dayatmayı asla kabul
etmiyoruz. Bugün 21 Aralık. 15 sene
önce Ümraniye Hapishanesi’nde katliam
yapan devlet, zaten hapishanede olan
devrimci tutsaklara ‘teslim olun’ anonsları yapıyordu. Bugün de zırhlı araçlarından aynı anonsu yapıyorlar: “Teslim
olun diyorlar.” 19-22 Aralık’ta nasıl
teslim olmadıysak bugün de teslim olmayacağız.
Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Onlara yapılacak her türlü işkencenin hesabını misliyle soracağız.”

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

Adalet İçin Adım Adım Ankara’ya Yürüyoruz!
Gelin Birlikte Adaletsizliğe Dur Diyelim!
Zalimlerden Hesap Soralım!
Adım Adım Ankara’ya Yürüyoruz!
Adalet İçin Bir Adım da Sen At!
Halk Cepheliler, Adalet yürüyüşünün çalışmalarına halkımızın
tüm adalet özlemini yüklenerek devam ettiler. Herkese “gelin adım
adım Ankara’ya yürüyelim” dediler.
İSTANBUL Bağcılar, Çayan, Bahçelievler, Gazi, İdil Kültür
Merkezi, Kuruçeşme Halk Cepheliler bildiri, afiş, ozalit çalışması
yaptılar. Kapı kapı dolaşarak adalet yürüyüşüne çağırdılar.
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HALK CEPHESİ AMED’DE
“Şu anki Yaşananlar Çözüm Sürecinin Tam Bir
Aldatmaca Olduğunu Bize Açıkça Gösterdi”
17 Aralık’ta İstanbul’dan Amed’e
yola çıkan Halk Cephesi heyeti ilk
günlerde aile ziyaretleri yaptı. Ayrıca
Amed Özgürlükler Derneği’nin bulunduğu mahalle olan Bağlar’da ev
ve esnafları dolaştılar.
Tek tek kapılar çalındı, Halk Cepheli
oldukları ve neden Amed’de oldukları
anlatıldı. Katliamın yaşandığı günü ve
artan AKP saldırılarını konuştukları
sırada bir saldırı daha gerçekleşti. Mahalleyi gaza boğan polisin saldırısı
uzun sürdü. Bir ailenin daveti üzerine
eve girilerek ev halkı ile uzun uzun
katliamların savaşarak sona ereceği
konuşuldu. Aile “Şu anki yaşananlar
çözüm sürecinin tam bir aldatmaca
olduğunu bize açıkça gösterdi” dedi.

Halk Cephesi Heyeti
Sur’a Gitti
Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

Halk Cephesi, 21 Aralık’ta saat
15.00’da sokağa çıkma yasağı ile bariyerlerle kapatılan SUR ilçesinin “Tek
Kapı” adıyla bilinen girişinde basın
açıklaması yaptı. TAYAD, HHB ve
Grup Yorum ile birlikte yapılan açıklamada “Kürt halkının yaslanacağı
tek sırt Türkiye halklarıdır. Halkların
düşmanı emperyalizm ve emperyalizmin
beslemesi iktidarlardır” vurgusu yapıldı.
Açıklamada söz alan HHB avukatlarından Ebru Timtik; “Bu sokağa çıkma
yasakları, bu bariyerler surların arkasında yaşanan katliamları, zulümleri
gizlemek içindir. Elinde silah halka
savaş açanlar halk düşmanlarıdır…”
dedi. Ardından Grup Yorum elemanı
Dilan Balcı; “Biz Grup Yorum olarak
yıllardır Kürt halkının yanındayız. Hiçbir katliam Kürt halkına karşı işlenen
suçların karşısında, Kürt halkımızla
omuz omuza savaşmamızı engelleyemez. Bizler devrimci sanatçılar olarak,
bestelerimizi yapmaya ve mücadele
etmeye devam edeceğiz” dedi. Sloganlar
atılıp bildiri dağıtımı yapılarak eylem
sonlandırıldı.
***
AMED HHB:

“Katliamların Sorumlusu
AKP’dir”
44

Amed HHB Kürdistandaki katliamlara ilişkin 23
Aralık’ta bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
“Amerikan emperyalizminin örgütlemesiyle iktidara gelen
ve Amerikan emperyalizminin desteğiyle iktidarda kalmaya devam eden
AKP yine Amerika’nın desteğiyle
halkları katlediyor. (......)
30 günlük bebekten 70 yaşındaki
yaşlılarımıza kadar direnen Kürt Halkını katlediyor. Amed’de Yenişehir
İlçesi Seyrantepe Mahallesi’nde halkın
üzerine gerçek mermilerle ateş açılmış
ve 16 yaşındaki Şiyar Baran şehit
oldu. Mersin’de Davut Özer şehit oldu.
Artık kaçıncı çocuğun katledildiği
sayılamaz hale gelmiştir”

Kürdistan Faşizme
Mezar Olacak!
Halk Cepheliler, Kürdistan’daki
katliamlara karşı gösteri yaptılar.
Halkların birliğini, birlikte savaşmanın
zorunluluğunu yaptıkları eylemlerle
ifade ettiler.
İSTANBUL:
Çayan: Çayan Mahallesi’nde 15
Aralık’ta Kürdistan’da artan baskı ve
katliamlara karşı Kürt halkımızın sesine
ses olmak için yürüyüş yapıldı. Çayan
Halk Cephelilerin açıklamalarında:
“Bugün yapılan katliamlara sessiz kalmayalım. Kürdistan’da her geçen gün
çocuklar katlediliyor. Bu katliamlara
karşı sesiz kalmamak için tencere-tava
eylemleri ve yapacağımız yürüyüşe
çağırıyoruz denilerek halka çağrı yapıldı. 25 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca “Kürdistan Halkı Yalnız Değildir”, “Kürdistan Faşizme Mezar Olacak”, “Kürdistan Golistan Jibo Faşistan”, “Katil Devlet Hesap Verecek”,
“Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”
sloganları atıldı.

Günay Özarslan Direniş Sokağı’nda
yapılan ateşbaşı sohbet sonrası Kürdistan’daki katliamlara karşı yürüyüşe
geçildi. “Kürdistan Faşizme Mezar
Olacak”, “Katliamların Hesabını Soracağız”, “Kürdistan Goristan Jibo Faşistan”, “Katil Devlet Hesap Verecek”,
“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”,
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”,
“Kürdistan Halkı Yalnız Değildir” sloganları ile Cemevi çevresinden başlayarak Nalbur bölgesinin ara sokaklarına
girildi. Sokak aralarında, dört yol ağızlarında durarak ajitasyonlar çekildi.
Katliamlara sessiz kalmamaya, eylemlere katılmaya, hesap sormaya, tencere
tavalarla katliamlara karşı ses çıkarmaya
çağrı yapıldı.
Sokak sokak ajitasyon ve sloganlarla
devam eden yürüyüşe Gazi halkı alkışlar, ıslıklar ve tencere tava çalarak
karşılık verdi. Mahalle halkının öfkesinin pencerelerden sokağa taştığı yürüyüş sırasında komşularını tencere
tava çalmaya çağıran insanlar oldu.
Yürüyüş Kürt halkının yoğun olduğu
Heykel Parkı’nda bitirildi. Burada
Kürtçe ve Türkçe halaylar çekildi.
Okul Caddesi’nden İsmetpaşa Caddesi’ne marşlarla geçilerek tekrar Cemevi
önünde eylem bitirildi.
***

Gazi Halkı, Kürdistan’daki
Katliamlara Karşı Ayakta!

Halk Cephesi Yaptığı
Açıklamalarla,
Katliamlara Karşı
Herkesi Mücadeleye
Çağırdı!
Sokaklara Akıtılan
Beyinlerimiz,
Sorulacak Hesabımızdır
Baş Değil,
Adalet İsteyelim!

Cizre’de, Silvan’da Sur’da, Nusaybin’de faşizm katlediyor. Gazi halkı
katliamlara sessiz kalmıyor. 15 Aralık’ta

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
AKP iktidarının Kürdistan’da yaptığı
katliamlarla ilgili 21 Aralık’ta bir
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açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada “Her gün Kürt
halkının oluk oluk kanı akıyor, Cizre’de,
Sur’da, Silopi’de, Nusaybin’de. Kimisi
daha 1 yaşına yeni girmiş, kimisi
70’inde torununu sahiplenirken sokak
ortasında güpegündüz AKP’nin katil
polisleri tarafından katledilmiş. Katil
AKP, Kürt halkı ve tüm direnenlere
karşı yürüttüğü savaşta, ne cami tanıyor
ne okul, ne hastane! AKP’nin kiralık
katillerinin vurduğu insanlarımızı hastaneler tedavi etmiyor” denildi.

Kamu Emekçileri Cephesi
“90’larda Dersim’de Kürt halkını
nasıl göçe zorladıysa devlet, şimdi de
yine göçe zorlamaktadır. Toplam 300
bin insanımızın göç ettiği tahmin ediliyor. Sadece Sur ilçesinde 20 bin, Nusaybin’de 50 bin kişi göç etmiş durumda.
Kürt halkına ya evini terk et, ya öl dayatması yapılmaktadır. Öğretmenlere
kenti boşaltın anlamına gelen mesajlar
atılarak katliam hazırlıkları aleni bir
şekilde yapılmaktadır” denildi

Dersim Halk Cephesi de
yaptığı açıklamada “AKP iktidarı
direnen Kürt halkını teslim alamadı
ve alamayacak. Katil AKP hükümetinden hesap soracağız” dedi.

Antep’te “Haklarımız ve
Yasalar” Konulu
Seminer Düzenlendi
Antep Özgürlükler Derneği’nde
ÇHD’li avukatlarla “haklarımız ve yasalar” üzerine bir seminer yapıldı. 22
Aralık’ta gerçekleşen seminerde Halkın
Hukuk Bürosu (HHB) avukatı Ebru
Timtik, yasaların sermayenin temsilcisi
iktidarlar tarafından şekillendirildiğinden ve bu yasaların sermaye için düzenlendiğinden bahsetti. Yasaların pervasızca hazırlandığı gibi bir yandan
da uygulamalarla bu pervasızlığın kat
be kat arttığını söyledi. Ebru Timtik’in
konuşmasının ardından sorularla devam
eden seminerde kısaca İdare Mahkemeleri, gözaltı hakları ve günlük hayatta
karşılaşılan hukuksal sorunlardan bahsedildi. Son olarak tekrar bir araya
gelme dileğinde bulunularak 20 kişinin
katıldığı seminer sonlandırıldı.

Bütün Duvarlar Bizim
Her Gün Katliamlardan Hesap Soran, Sahiplenmeyi
Vefayı ve Umudun Adını Karşınızda Bulacaksınız
İSTANBUL
Alibeyköy: IMKB Lisesi’nde
Liseli Dev-Genç’liler tarafından bir
adet “Şafak Yayla Yaşıyor, DevGenç Savaşıyor” yazılaması yapıldı.
MALATYA:
Cepheliler 16 Aralık’ta 19 Aralık
Katliamı’yla ilgili yazılamalar yaptı.
Yapılan çalışmada bir adet “19-22
Aralık Katliamın Hesabını Soracağız!” yazılaması yapıldı.
İZMİR:
Dev-Genç’liler Güzeltepe Mahallesi’nde Tutsak Dev-Genç’lileri
sahiplenmek için 6 adet “Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”,
“Elif, Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar”, “Şafak Yayla Yaşıyor DevGenç Savaşıyor”, “Yaşasın DevGenç, Yaşasın Dev-Genç’liler”,
“Dev-Genç” yazılamaları yaptı.
17 Aralık’ta Dev-Genç’liler Dokuz
Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tahtalara, sıralara, duvarlara;
“Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”, “İfade ve Örgütlenme Özgürlüğümüzün Önündeki Engeller
Kaldırılsın” ve “Bağımsız Türkiye
Demokratik Üniversiteler İçin Öğrenci
Meclislerinde Örgütlenelim! DevGenç” imzalı yazılamaları yaptı.
ORDU:
Ordu’da Dev-Genç’liler 20 Aralık’ta, Bucak Mahallesi’nde yazılama
yaptı. Mahallenin çeşitli yerlerine,
“Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar! ve 19 Aralık Katliamı’nın

Hesabını Soracağız! Dev-Genç” imzalı yazılama yaptı.
DERSİM:
Üniversitede, Kürdistan’da yaşanan katliamlarla ilgili “Direnen
Kürt Halkının Yanındayız”, “Kürt
Halkı Yalnız Değildir”, “Kürt Halkına Özgürlük”, “Tutuklu DevGenç’liler Serbest Bırakılsın” yazılamaları yapıldı.
ANTALYA:
Dev-Genç’liler tarafından Akdeniz
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin
dersliklerinde 16 Aralık’ta sıralara
bildiri konulup tahtalara “19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamını Unutmadık
Unutturmayacağız/ Dev-Genç” yazılıp
21 Aralık’ta okulda yapılacak olan
eylemin yeri, tarihi ve saati yazıldı.
Bir Dev-Genç’linin katıldığı çalışmada
100 bildiri öğrencilere ulaştırıldı. 1
saat süren çalışmada 4 tahta yazılaması
yapıldı. Bir sonraki gün ise Akdeniz
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde
ve Merkezi Dersliklerde bildiri dağıtılıp tahtalara “19-22 Aralık Hapishaneler Katliamını İnutmadık/DevGenç” yazılamaları yapıldı. Öğrencileri
eyleme çağıran 5 yazılama dersliklere
yapıldı. Dersliklerdeki sıralara toplam
100 bildiri bırakıldı. Edebiyat Fakültesi’nin bahçesinde insanlarla tanışan
Dev-Genç’liler insanlara katliamı anlattı, öğrencilerle sohbet etti. Akşam
Hemşirelik ve Yabancı Diller Fakültesi’nin duvarlarına “Elif, Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar” ve “Şafak
Yayla Yaşıyor Dev-Genç Savaşıyor’’
yazılamaları yapıldı.
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Bizler Ferhat’ça, Engin’ce Yürüyüşümüzü Sürdüreceğiz!

Devrimci Basın Susturulamaz!
Tutuklanan Halk Cepheliler Serbest Bırakılsın!

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015
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AKP’nin katil polisleri 500. sayımızın toplu dağıtımına azgınca saldırdı; Burak Demirci, İleri Kızılaltun,
Murat Işık, Durukan Adıyan, Gökhan
Yıldırım, Çağrı Avcı ve Elif Ersoy
tutuklandı. AKP’nin tek satırımıza
tahammülü yok. Hele de bunun halka
ulaştırılmasına hiç tahammülü yok.
Katiller de biliyor, bugün gerçeği
yazan her bir satırımızın onlara halktan atılan bir kurşun olacağını. Bu
yüzden saldırıyor; tecriti, katliamları
yazmayalım, halka umut olmayalım
diye! Bunca saldırının, katliamın arasında sesimiz çıkmasın, boyun eğelim
istiyorlar! Ama öfkemiz daha çok
bileniyor, saldırılar karşısında sustuğumuzu ne zaman gördünüz? İrfan’ın sokağa akıtılan kanı hala sıcak,
Engin’in sloganları yoksul konduklarımızdan yükseliyor! Ferhat yine
karşınızda, bizler de Ferhat’ça, Engince yürüyüşümüzü sürdüreceğiz!
7 yıl tecriti biz yazdık, 90’ların
katliamlarını, ölüm mangalarını biz
yazdık, 12 Eylül’ün karanlığını yırtıp
atan biz olduk. İşkencelerinize, katliamlarınıza karşı adaletin sesi olduk.
Alişan’ın, İbrahim’in, Elif Sultan’ın,
Günay’ın sesi olduk. Çağlayan’dan
yükselen Şafak ve Bahtiyar’ın savaş
çağrısı olduk, Dilek’e yakılan ağıtta,
öfkede bizim sesimiz yükseldi. Dergimizin her satırında devrimcilerin
kanı, savaşçıların barutu, işçilerin
alın teri, Kürt halkının isyanı vardır!
Halkı susturabildiniz mi, bizi sus-

turabileceğinizi sanıyorsunuz! Korkunuz büyüdükçe eceliniz yaklaşıyor!
Fünye ile patlatın dergi
paketlerimizi, dava üstüne
dava açın dağıtımcılarımıza, yetmediğinde katledin, felç bırakın! Denemediğiniz bir yöntem kaldı
mı? Yaptığınız katliamların
her biri size geri dönecek!
Biz gerçekleri yazmaya,
halka taşımaya devam edeceğiz! Ne pahasına olursa
olsun halka yapılan katliamları anlatmaya, devrim ateşini harlamaya
devam edeceğiz!..
Yürüyüş Dergisi Dağıtımında
Tutuklanan Halk Cepheliler Serbest Bırakılsın!
Burak Demirci, İleri Kızılaltun,
Murat Işık, Durukan Adıyan, Gökhan Yıldırım, Çağrı Avcı ve Elif
Ersoy Serbest Bırakılsın!
Yürüyüş Dergisi Halkın Sesidir!
Devrimci Basın Susturulamaz!
Tutsak Halk Cepheliler Serbest
Bırakılsın!
Bağımsızlık Demokrasi ve
Sosyalizm İçin Yürüyüş Dergisi
23.12.2015

Baskılarla, Gözaltılarla,
Tutuklamalarla Halkları
Teslim Alamayacaksınız!
Yürüyüş Dergisi 500.
Sayısıyla Umudun Sesidir!
Şişli’de Cevahir önünde 20 Aralık’ta yapılan toplu Yürüyüş dergisi
dağıtımına polis saldırısı oldu. 10’dan
fazla dergi dağıtımcısı gözaltına alındı.
Saldırıyla ilgili İdil Kültür Merkezi, açıklamasında şunlara değindi:
“İşte AKP faşizminin devrimcilerden
ve devrimci düşüncelerden korkusu
bu boyuttadır. Doğruyu söylemek,
doğruyu yazmak, doğruyu halk kitlelerine ulaştırmak onları korkuta-

caktır tabi.
500. sayısı ile Yürüyüş dergisi
yoksullara, ezilenlere, sömürülenlere
her daim yol göstermiştir, AKP faşizmini halklara ilk sayısından beri
teşhir etmiştir. Yürüyüş bir devrimci
basın organıdır ve devrimci basın
her zaman susturulmak istenmiştir,
fakat hiç bir zaman susturulamamıştır.
Alman emperyalizmi dahi yasaklamıştır Yürüyüş dergisini Almanya’da; çünkü anti-emperyalist, anti
-oligarşik duruşuyla Anadolu halkları
başta olmak üzere, bütün dünya halklarına umuttur, çünkü tek yol devrimdir. Bu yüzdendir ki Yürüyüş dergisi gibi halklaşmış bir dergiyi asla
ama asla susturamayacaksınız, daha
da yayılıp büyümesine engel olamayacaksınız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı
ve adaletsizliğe son verilmelidir”.

Yürüyüş Dergisi
Susturulmaz!
Şişli Cevahir AVM önünde gözaltına alınan Yürüyüş dergisi okurları
için Kamu Emekçileri Cephesi ve
Devrimci İşçi Hareketi 20 Aralık’ta
yazılı açıklama yaptı.
Kamu Emekçileri Cephesi açıklamada şunlara değindi: “Faşizm yalan ve demagojilerle yönetir. Ama
Yürüyüş dergisi bu yalan perdesini
yırtan gerçeğin ta kendisidir. Baskılarla, baskınlarla gerçeği hiçbir güç
engelleyemez. Ne yaparsanız yapın,
gerçeklerin halka ulaşmasını engelleyemezsiniz. Biz Kamu Emekçileri
Cephesi olarak Yürüyüş dergisini
sahiplenmeye, okumaya ve dağıtmaya
devam edeceğiz. Çünkü Yürüyüş dergisi, yasal haklarını kullandı diye
sürülen Hatice öğretmenlerin sesidir,
görevine başlatılmayan Berat öğretmenlerin, sendikal mücadelenin yolunu açan Elmas’ların, Ayşenur’ların
sesidir. Yürüyüş, adalet isteyen herkesin sesidir.”
Devrimci İşçi Hareketi ise; “Bu dü-
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zenin sahiplerinin ve de AKP faşizminin bir yalanı kırk kere söyleyip
gerçek yapmanın derdine düşmesinin
nedeni haksız, adaletsiz olmasındandır. Oysaki devrimciler, sınıflar mücadelesi içerisinde tarihsel ve siyasal
olarak haklı oldukları için her zaman
gerçeklere sırtlarını dayarlar. Yürüyüş
dergisi, yazdıklarıyla, İstanbul’un
yoksul emekçi mahallerinin umudu
olmuştur” diyerek gözaltıları ve Yürüyüş dergisi okurlarını sahiplendiklerini belirtti.

Zalimin Karşısında
Mazlumun Yanında Olan
Gerçekleri Halka
Ulaştırmak İçin
Bedeller Ödeyen Yürüyüş
Dergisine Bin Selam
Ankara TAYAD’lı Aileler, Yürüyüş
dergisinin 500. sayısını selamlamak
için 23 Aralık’ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: 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 mücadelesinde; baskılara, katliamlara, operasyonlara, gözaltılara,
tutuklamalara, toplatmalara rağmen
devrimci basının susmayan mevzisi
oldunuz. Nerede bir zalim varsa yazılarınızla karşısında oldunuz, nerede
zulüm varsa tüm gerçekliğiyle halka
anlattınız. Mücadelemizin her anında
gönderdiğimiz haberleri yayınlayarak
sesimiz oldunuz. Tüm engellemelere
rağmen 500. sayıya ulaştınız. Bizler
Ankara TAYAD’lı Aileler olarak; bu
onurlu yürüyüşünüzde her zaman yanınızda olacağız. Sizleri can-ı gönülden tebrik ediyoruz nice bininci,
on bininci sayılara” denildi.

Gözaltılar, Baskılar Bizi
Yıldıramaz!
AKP İktidarı;
Katliamlarına, Baskılarına
Devam Ediyor
Armutlu Halk Cephesi, Yürüyüş
dergisi dağıtımında gözaltına alınan
Halk Cephelilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Yü-

rüyüş dergisi 500 haftadır bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm için çıkıyor.
Oligarşinin ve emperyalizmin halka
olan saldırılarını teşhir ediyor. Burjuvazinin yalan haberlerine karşı gerçekleri yazıyor. Katil AKP’nin işkenceci polisleri saldırmaya katletmeye devam ediyor. Bugün de, polis
destekli çeteler tarafından katledilen
Hasan Ferit’in mahkemesine sahip
çıkmak isteyen insanları işkence ile
gözaltına aldılar. AKP’nin katil
polislerini uyarıyoruz! Arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını
misliyle sorarız, ne baskılarınız, ne
gözaltılarınız bizleri yıldıramaz. Ne
yaparsanız yapın, umudun sesini susturamayacaksınız!”

Katil Polisin
Yoldaşlarımıza Yaptığı
İşkencelerin Hesabını
Soracağız!
Dev-Genç, Cevahir AVM önünde
gözaltına alınan Yürüyüş dergisi
okurları ile ilgili yazılı bir açıklamada
bulundu. Açıklamada şöyle denildi:
“20 Aralık’ta Cevahir AVM önünde
Yürüyüş dergisinin 500. sayısının
dağıtımını yapan yoldaşlarımız, katil
polisler tarafından işkenceyle gözaltına alınmışlardı. Keyfi bir şekilde
gözaltı süresi uzatılarak, yoldaşlarımıza sistemli bir şekilde işkence
yapılıyor. Yoldaşımız İleri Kızılaltun’un gözlerine bilinçli bir şekilde
vurulmuştur. Katiller halka gerçekleri
anlatan Yürüyüş dergisinin ulaşmasını
engellemek için yıllardan beri elinden
geleni yapmıştır. Tüm yaptıklarına
rağmen Yürüyüş dergisi, vatanımızın
dört bir yanında dağıtılmaya devam
edildi.
İşkence gören tüm yoldaşlarımızın
hesabını soracağız sizden. Yaptığınız
işkencelerle öfkemizi ve kinimizi büyütüyorsunuz” denildi.

Yürüyüşümüzü
Arttırarak, Daha Çok
İnsana Ulaşıyor,
Umudumuzu Büyütüyoruz
İstanbul mahalleleri ve Anadolu
illerinde gerçeğin sesi Yürüyüş

dergimizin sayısını arttırarak her
gün yeni insanlara ulaşıyoruz.
Her yeni insan, umuttur,
gelecektir.
İstanbul’da Yenibosna, Kuruçeşme, Gürsel Mahallesi, Kadıköy, Taksim, Büyük Armutlu; Anadolu’da
Adana, Hatay, İzmir, Antep, Kayseri,
Mersin, Antalya’da yoksul emekçi
mahallelerinde umudun sesi halka
ulaştırıldı.

Büyük Armutlu:
19 Aralık’ta Büyük Armutlu tarafında yapılan kapı çalışması ile
Yürüyüş dergisi tanıtımına çıkıldı.
Evine kahve içmeye davet eden bir
teyze ile Hasan Ferit Gedik mahkemesi üzerine konuşuldu. Devletin
kendileriyle işbirliği içerisinde olan
çetelerini besleyip koruyarak her
mahkemede katillerden ikişer üçer
tahliye ettiği ve zaman zaman ailenin
bile mahkeme salonuna alınmadığı,
tehditlerle saldırılara uğradıkları, adaletin olmadığının anlatılması ile aile
mahkemeye çağrıldı. Yine Cizreli
Kürt bir ailenin evine davetiyle gerçekleştirilen sohbette Kürdistan’daki
katliamlar üzerine konuşuldu. Devletin başta Kürt halkı olmak üzere
tüm ezilen halklara düşmanlığı ile
vahşet saçtığı anlatılarak ailenin sorunları dinlendi. Yakın bir zamanda
Cizre’de kuzeninin çatışmada şehit
düştüğünü, kendi anne ve babasının
da burada dayanamayarak Cizre’ye
gittiklerini, gözüne uyku girmediğini
söyleyen abla ile sohbet edildi. Barış
aldatmacaları ile Kürt halkını katleden
devletin politikasının farkında olan
aile ile tekrar görüşmek üzere bir
esnafa geçildi.
Esnaf ile Türkiye’de yaşanan gelişmeler, savaş gerçeği üzerine konuşulup seçimlerin çare olmadığı
üzerine sohbet edildi. AKP faşizmine
karşı aşırı öfkeli olan esnaf yapılan
tartışmada AKP’nin hırsızlık yolsuzluklarını dile getirerek adaletsizlikten
yakındı. Oldukça verimli geçen 3
saatlik gezi ile ev ve esnaflara yapılan
çalışmada toplam 30 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.
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Direne Direne Kazanacağız!
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Soma’da, İmbat Madencilik 1718 Aralık tarihlerinde birçok işçiye
çıkış verdi. İşten çıkarılan bir grup
işçi olarak bizler de Cuma günü itibariyle hiçbir gerekçe gösterilmeden
işten çıkarılamayacağımızı, bu haksızlığa boyun eğmeyeceğimizi söyledik. İşçi toplanma yerinde bekleyişe
başladık, karşımıza saatlerce muhatap
çıkarmadılar ve jandarma çağırdılar.
Saatler sonra şirket avukatı gelip 29
işçinin adını okuyarak işten çıkartıldığımızı, bu sebeple işyeri sahasından
çıkmamızı söyledi. Biz de bu açıklamayı kabul etmediğimizi, işimizi
geri istediğimizi, alıncaya kadar bulunduğumuz alanı terk etmeyeceğimizi söyledik. Gece saat 01.30 gibi
jandarma bizleri gözaltına aldı, yaklaşık üç saat sonra serbest bıraktı.
Hafta sonu tekrar bir araya gelip direniş kararı aldık ve 21 Aralık Pazartesi günü tekrar İmbat Madencilik’e gittik. Yine toplanma yerine
geçtik, sloganlarla direnişimiz başlattık. Pankartımızı açtığımız anda
ise özel güvenlik ve amirleri saldırıya
geçti. Kısa sürede yine jandarma
geldi, alanı terk etmeyeceğimizi, işe
geri alınıncaya kadar direneceğimizi
söyledik ve jandarma yine bizi gözaltına aldı. Birkaç saat sonra serbest
bırakıldık ve yine madenin yolunu
tuttuk, bu sefer içeriye alınmadık;
ama maden önünde beklemeye başladık. Yırtılan pankartımızı onardık
ve onu işçi arkadaşlarımızın görebilecekleri bir noktaya astık. Vardiya
giriş çıkışlarında slogan attık, işçi
arkadaşlarımıza seslendik; “Dün bizim de işimiz vardı; ama bugün
yok!”
Akşam olduğunda direniş ateşimizi yaktık, desteğe gelen arkadaşlarımızla sohbet edip türküler söyledik. Geceyi direniş ateşinin başında
geçirdik. Sabah olduğundaysa yine
vardiya giriş çıkışlarında sloganlar
attık; “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız,
Direne Direne Kazanacağız!” İşten
çıkıp yanımıza gelen arkadaşlarımızdan güvenlik amirleri isim almış,
“Yanlarına giderseniz siz de işinizden

olursunuz” diye çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyorlar. Ama o tehdide
rağmen yanımıza gelen arkadaşlarımız var. Gece ateşimizi etraftan topladığımız odunlarla yakmıştık, üç
işçiyi odun topladığımız bölgeye
gönderip oradaki odunları toplatıp
iş yeri içerisine aldırdılar. Kantinden
alışverişimiz engelleniyor; ne çay,
ne su, hiçbir şey alamıyoruz. Bizim
bekleyişimiz, anlaşılan o ki patronları
rahatsız ediyor. İşçi değil işveren
sendikası Türk Maden-İş Ege Şubesi;
üyelerine “Madende işten atılma ve
bunun devamının geleceğine dair
haberler asılsızdır, işinize adapte
olun ve provokasyonlara gelmeyin”
diye mesaj atıyor. Oysa biliyoruz,
İmbat Madencilik kendi yayınladığı
açıklamada 29 işçiyi çıkardığını, devamının da geleceğini söylüyordu.
Biz en temel hakkımızı, işimizi
geri istiyoruz, bunun için de mücadele
edecek ve direneceğiz. İki kez
gözaltına aldınız, yine tehdit ediyorsunuz, vazgeçmeyeceğiz. İşimizi geri
alıncaya kadar mücadele edeceğiz.
Dedelerimizin topraklarında biz ekmek yiyemeyeceksek, sizin de rahat
rahat işçiyi ekmeğinden etmenize
izin vermeyeceğiz.
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Zafer Direnen Emekçinin Olacak!
Direnen İmbat İşçileri
22 Aralık 2015

Direnen Somalı İşçiler
Yalnız Değildir!
İmbat Madencilik 17-18 Aralık
tarihlerinde birçok işçiye çıkış verdi.
Bu işçiler arasında Soma Katliamı’nın
ardından katliam için adalet talep
eden ve maden işçilerinin dayanışmasını sağlayan Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği üye
ve yöneticileri de bulunuyor.
İşten çıkış gerekçelerini öğrenmek
üzere iş yerlerine giden işçiler, muhatap bulamadıkları gibi patronların
ihbarı ile gözaltına alındılar. Soma
Katliam davası sürerken işçilerin en
örgütlü kesiminin de içlerinde olduğu

madencilerin işten atılması, katliamın
üzerinin örtülmeye çalışıldığını bir
kez daha gösterdi.
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği üyelerinin gözaltına
alındığı haberini alan Devrimci İşçi
Hareketi ve Halkın Mühendis Mimarları, 19 Aralık’ta İzmir’de İmbat
Maden Şirketi önünde bir eylem gerçekleştirdi. Direnen Somalı maden
işçileri ile dayanışmak için yapılan
eylemde halka, AKP’nin Soma Katliamı’nın hesabını vereceği, adalet
için mücadele eden işçileri işten
atarak saldırmaya, katletmeye devam
edeceği anlatıldı. İşten atılan işçilerin
işe geri alınması ve işkencelerle
gözaltına alınan madencilerin derhal
serbest bırakılması istendi. “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Soma’nın
Hesabını Soracağız”, “Direnen İşçiler
Yalnız Değildir” sloganlarının atıldığı
eyleme halk da destek verdi.

İşten Atılan İmbat Maden
İşçileri Yalnız Değildir
22 Aralık’ta, İmbat Madencilik’in sahibi işçi düşmanı asalak burjuva Arif Kurtel’in İzmir - Alsancak’taki
ofisinin önünde Halkın Mühendis Mimarları ve Devrimci İşçi Hareketi basın
açıklaması yaparak İmbat Madencilik’i
halka teşhir etti. Açıklamada şöyle denildi: “Sömürdüğü işçilerin emekleri
üzerinden milyon dolarlar harcayıp at
satın alabilen Arif Kurtel, işçilerin
emeklerinin karşılığını vermediği gibi,
ağzından çıkan bir sözle onlarca işçiyi
işten atabiliyor. İşe giren işçiye seslenen
işçiler ‘Bugün işe giriyorum diye sevinme, dün benim de işim vardı’ dediler.
Evet, ARİF KURTEL gibi işçi düşmanı
patronların egemen olduğu bir dünyada
hiçbir işçinin geleceği yok. Şirket yetkililerinin karşısına dikilen maden işçileri “Dedelerimizin topraklarında biz
ekmek yiyemeyeceksek size de yedirmeyeceğiz” diyerek değerlerine ve
geleceklerine sahip çıktılar.
Patronların çıkarı için, rant uğruna
hiçbir açıklama yapmadan işten çı-
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karılan işçiler geri alınıncaya kadar
Devrimci İşçi Hareketi olarak direnen
işçilerin yanında olacağız. Milyon dolarlık atlarınla çiftliğinde de rahat uyuyamayacaksın işçi düşmanı ARİF
KURTEL!” denildi.

Halkın Hukuk Bürosu:
Soma Katliamı Davası
İzlenimleri, Aralık Ayı Soma
Katliamı Duruşması İzlenimleri
13 Mayıs 2014’te yaşanan, 301 madencinin katledildiği Soma davasının
5. duruşması 15 Aralık’ta başladı. Bu
duruşmada mağdur-tanık işçiler dinlendi.
Duruşma salonu olarak kullanılan spor
salonunun etrafı polis tarafından kuşatılmış durumda. Salona girmek için iki
ayrı arama noktası geçmek gerekiyor.
İçeri girerken su şişesi, çakmak, bozuk
para gibi sanıklara fırlatılması
muhtemel her şeyi bırakıyorsunuz. Salon tamamen
dolu olmasa da, katledilen
birçok madencinin ailesi
burada. Burada devam eden duruşmanın kendile-

rine değil, başkalarına adalet sağlayacağını söylüyorlar. Buldukları
her seferde sanıklara ve onların
avukatlarına ağızlarına geleni söylüyorlar. Salonun büyük bir bölümü eşlerini, çocuklarını kaybeden
kadınlar. Ayrıca bolca çocuk var.
Çocuklardan birisi katliamın olduğu gün doğmuş, çocukların neredeyse hepsinin babası bu katliamda hayatını kaybetmiş. Sanıkların avukatları maden ocağına
çok fazla ihmal olduğunun farkındalar ve bütün suçu işçilerin
üzerine atmaya çalışıyorlar. İşçilerin benzin, makine yağı vb.
şeyler ile ocaktaki bandı yaktıklarını, ya da bantta taşınmayacak
kadar ağır bir makineyi bantta taşıyarak zarar verdiklerini ve bu
şekilde bantın yandığını iddia ediyorlar. İşçilerin patronlarına kızıp
bunu yapmış olduklarını ima ederek işçilere “Yanınızdaki işçi kızgın
mıydı? Neye kızmıştı?” gibi sorular soruyorlar. Mağdur-tanık işçileri sıkıştırıp aynı soruları tekrar
tekrar sorup onları tedirgin ediyorlar.
İşçiler zaten onların üstten üstten konuşmalarından tedirgin oluyorlar, bir
de tekrar tekrar aynı şey sorulunca
panik yapıp yanlış şeyler söylüyorlar.
Avukatlar bunları yüksek sesle söyleyip
kayda geçiriyorlar. O gün hayatını kurtarmaya çalışan mağdur işçileri sanık
durumuna getirmeye çalışıyorlar. Sanıklar da sürekli işçilere sorular sorarak
bir de onlar tedirgin ediyorlar. Sanık
avukatlarına göre üretim baskısı diye
bir şey söz konusu değil. Ya da örneğin
kömür çıkaran işçilere üretim baskısı
sorusu sorulabilir; ama bantta çalışan
işçilere üretim baskısı sorusu sorulamaz.
Taşeron diye bir şeyin sözünü bile geçirmiyorlar. İşlerine geldiğinde mağdur
avukatlarını “işin teorisini” bilmemekle
suçluyorlar. Dinlenen işçiler hayatlarını
sürdürebilmek için diğer madenlerde
iş bulmalarını engellemeyecek şekilde
ifade veriyorlar. Çekingen davranan
işçilerin ısrarla üzerine giden sanık
avukatları, doğruyu söyleyip sorularına
karşı tedirgin olmayan işçilerde ise
mağdur avukatlarını ve aileleri
kışkırtacak şeyler söylüyorlar.

Bilgi Güçtür; Dostumuzu
Düşmanımızı Tanımak
İçin Bilincimizi Hep Diri
Tutuyoruz
Kuruçeşme DİH’liler 17 Aralık’ta
bir araya gelerek DİH broşüründen
Sınıf konusunu okuyup üzerine örneklerle sohbet ettiler. Bir ayakkabı
fabrikasında çalışan işçilerin üst kattan
yağ damlaması nedeniyle kafalarına
poşet geçirerek çalışmalarından tutalım
da, işçilerin bilinçli biçimde yozlaştırılmasına kadar pek çok konu konuşuldu ve tüm bu sorunların çözümünün örgütlü mücadelede olduğu
sonucuna varıldı. Bir işçi Bursa’da
TOFAŞ ve Renault fabrikalarında yaşanan direnişler sonrası fabrika patronunun korkarak işçiye bir defaya
mahsus 3.500 TL para dağıttığını,
bunu metal işçilerinin direnerek kazandığını anlattı. Yapılan çalışmaya
7 işçi katıldı.

BES 1 No’lu Şube Yönetimi
Oya Baydak’ı Ziyaret Etti
BES 1 No’lu şube yönetimi, 18
Aralık’ta Oya Baydak direnişini desteklemek için ziyaret etti. Direniş ile
dayanışmada bulunan şube yöneticileri,
sorunun çözümü olarak sendikanın neler
yaptığını sordu. Şu ana kadar sorunun
çözümüne yönelik hiçbir adım atılmadığı
anlatılınca, bu sendikaların işçiler nezdinde bir inandırıcılığı olmadığı için
örgütlenmelerin bu boyutta gerilediğine
değinildi. En son 12-13 Aralık 2015
tarihinde düzenlenen dayanışma etkinliğinde polis saldırısını kınayan BES 1
No’lu şube yöneticileri, Kani Beko’ya
basının Oya Baydak’ı neden işten çıkardınız sorusuna “Genel-İş Sendikası’nın 45 şube yöneticisinin Oya Baydak’ın performansını düşük buldukları
için istemediler. Onun için işten çıkardık”
demesi üzerine adamların nasıl bir
patron sendikacısı olduklarına dikkat
çekti. Genel-İş Sendikası’nın 45 şubesine, “İçinizde hiç vicdanı olan kalmadı
mı? Kani Beko’nun bu açıklamasını
hepiniz içinize sindirebildiniz mi? diye
sormak gerekir” denilerek BES 1 No’lu
Şube yönetimine desteklerinden dolayı
teşekkür edilerek sohbet sonlandırıldı.

DİRENECEĞİZ KAZANACAĞIZ!
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Sorunlarımızın Ortak Çözümü İçin
Öğrenci Meclisleri’nde Örgütleniyoruz
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Yürüyüş
27 Aralık
2015

18 Aralık’ta, tüm engellere rağmen
Gazi’de Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde Öğrenci Meclisleri toplantıyla ilan edildi. Liseliler toplantı için
öncesinden çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda; sınıf konuşmaları, ajitasyonlar, sesli çağrılar yapıldı. Öğrencilere Öğrenci Meclisleri’nin ne olduğu anlatıldı. Öğrencilerin sorunlarını
çözmesine karşı olan okul idaresinin
öğrenciler üzerindeki baskısına rağmen, sabahçı öğrencilerin çıkış saatinde bir yürüyüş ile HFG Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne
gidilip orada öğrenciler ile halaylar
çekildi, türküler söylendi. Saat 14.00’a
yaklaşınca öğlenci öğrenciler için de

okulda boykota gidildi. Öğlenci
öğrenciler için de okullarda çalışma
yapıldı ve boykota çağrıldı.
Saat 15.30’da Şair Abay Lisesi’nde boykota başlandı. Okulun ses
sisteminden Dev-Genç marşı çalınarak
boykota çağrı yapıldı. Tekrardan okul
idaresinin yoğun engel ve saldırılarına rağmen liseli öğrenciler boykota
katıldı. Okulun bahçesinden yürüyüşe geçildi ve HFG’de sabahçı öğrenciler ile birleşildi. Halaylar ve türkülerin ardından toplantıya başlandı.
Toplantıda; meclis kavramı, Öğrenci
Meclisleri, Halk Meclisleri’nin önemi,
okulda yaşadığımız sorunlar ve sorunların ne olduğunu öğrenmek için yapılan anket sonuçları okundu. Öğrenci

 Eskişehir’de Adalet
Paneli Çalışması Yapıldı

dağıtıldı ve “Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın / Dev-Genç” yazılı 300 adet kuşlama yapıldı.

Eskişehir’de Dev-Genç’liler, 21
Aralık’ta Anadolu Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde 2 Ocak’ta yapılacak
olan “Adalet ve Hukuk” konulu panelin çağrısını yaptılar. Hukuk kantinine afişler asıldı ve kantinde öğrencilere panel hakkında bilgi verildi.
Hukuk Fakültesi hocaları ile tek tek
görüşülüp bildiriler dağıtıldı.

 Düşünce ve Örgütlenme
Özgürlüğü Önündeki
Engeller Kaldırılsın
Mersin Üniversitesi’nde 17 Aralık’ta “Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller Kaldırılsın”,
“Berkin İçin Adalet, Demokratik Bir
Ülke”, “Eşit Parasız Eğitim İsteyen
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın /
Dev-Genç” yazılı 200 adet bildiri

 Hesabımız Mahşere
Kalmayacak!
Antalya’da Dev-Genç’liler, 19-22
Aralık Hapishaneler Katliamı için 21
Aralık’ta yapılacak eylemin bildirisini dağıtıp yazılama yaptı. Dev-Genç’liler 18 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde bildiri dağıttı.
Öğrencileri eyleme çağıran DevGenç’liler dersliklerdeki insanlarla
sohbet etti. Eylemin nedeni ve amacı
öğrencilere anlatıldı. Dersliklerdeki
insanlara ve boş sıralara toplam 350
bildiri dağıtıldı. Otobüs duraklarına,
telefon kulübesine, otobüse ve okul
içindeki reklam panosuna “Elif, Şafak,
Bahtiyar Yıkılacak Saraylar” ve “Şafak
Yayla Yaşıyor Dev-Genç Savaşıyor”

 Nuriye Gülmen:
109 Günümü İstiyorum
Nuriye Gülmen, uğradığı haksızlığı halka
anlatmak için masa açmaya devam ediyor. 21
Aralık, masanın ikinci gününde, bir saat boyunca açık kalan masada 40 adet imza toplandı, 23
Aralık Çarşamba günü 109 günün iadesinin
görüşüleceği duruşmaya çağrı yapıldı.
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Meclisleri’nin önceki faaliyet çalışmalarından bahsedildi. Öğrenci Meclisleri sınıf ve okul komiteleri kuruldu.
Okulda yaşanan iki sorun tespit edildi ve sorunların çözümü ile ilgili neler
yapılacağı konuşuldu, sorunun çözümüne yönelik kararlar alındı. Toplantı sonunda Öğrenci Meclisleri ilan
edilerek bir dahaki toplantı günü belirlendi ve bir daha buluşmak üzere toplantı bitirildi.
***
Gazi Ticaret Lisesi’nde DevGenç’liler, 22 Aralık’ta okulda yaptıkları örgütlenme çalışmalarında, 6
Yürüyüş dergisi ve 10 tane Hasan
Ferit Gedik için hazırlanan broşürü
dağıtırken öğrenciler ile sohbet ettiler. Öğrencilerle Öğrenci Meclisleri
hakkında sohbet edildi. Ders bitiminde öğrenciler ile bir toplantı yapıldı. Toplantıya 6 kişi katıldı.
yazılamaları yapıldı. Toplamda 5 yazılama yapıldı.

 Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek ve Adalet İstiyoruz
17 Aralık’ta Liseli Dev-Genç’liler
“Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek,
Berkin İçin Adalet İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde Yenibosna Çok
Programlı Lisesi’nde basın açıklaması
düzenledi. Basın açıklamasında; bu
ülkedeki eğitim sisteminden, öğrencilerin sömürüldüğü ve 12 sene
boyunca okuduktan sonra hayatımızı bir sınava bağlayan sistemden bahsedildi. Eylemde “Parasız Eğitim
İstiyoruz, Berkin İçin Adalet İstiyoruz, Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganları atıldı. Basın açıklamasına 7 liseli katıldı ve okulun
öğrencileri camdan alkışlayarak destek verdi.

 Nuriye Gülmen İmza Masası
Osmangazi Üniversitesi’ndeki görevine son verilen Nuriye Gülmen, 20 Aralık’ta “Katledilen Çocuklar İçin Adalet İstemek Suç
Değildir! 109 Günümü İstiyorum” talebiyle imza masası açtı. 23
Aralık’ta Eskişehir İdare Mahkemesi’nde kendisine verilmeyen 109
günlük sürenin iadesi görüşülecek. Mahkeme öncesi uğradığı haksızlığı halka anlatmak ve mahkemeye çağrı yapmak için imza toplayan Nuriye Gülmen’in açtığı masada, 45 dakika boyunca 40 imza
toplandı.

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik
Kütahya’da Katil Polisler Dev-Genç’lilerin
Arkadaşlarını Muhbirleştirmeye Çalışıyor!
Kütahya’da işkenceci, katil polisler,
Kütahya Dev-Genç’lilerle gönül bağı
kurmuş kişileri ajanlaştırmaya ve muhbirleştirmeye çalışıyor. Geçen hafta
Dev-Genç’liler ile beraber vakit geçiren
birini polisler yanlarına çağırıp muhbirlik
için işbirliği teklifinde bulundu ve çağırdıkları kişiye de kimin ne yaptığını bildiklerini, ayrıca Dev-Genç’lilerin evlerine baskın yapacaklarını söyledi. DevGenç, bununla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Güçsüzsünüz! Bunu
biliyoruz. Uğruna yaşadığınız, uğruna
savaştığınız ve uğruna öleceğiniz hiçbir
şeyiniz yok. Halk düşmanı AKP’nin
paralı köpekliğini yapıyorsunuz ve bundan dolayıdır da kendinize güveniniz yok.
Çaresizce köpek gibi dolanıyorsunuz kimi
muhbirleştirebiliriz diye. Onursuzca
tekliflerde bulunuyorsunuz muhbirleştirmeye çalıştığınız arkadaşlarımıza.
Para verecekmişsiniz, burs verecekmişsiniz. Bir atasözümüz var ya “Dervişin fikri ne ise zikri de o olur.” Siz herhalde herkesi kendiniz gibi parayla
satın alınabilenlerden sandınız satılık
kuklalar. Herkesi kendiniz gibi onurunu

paraya satar sandınız. Halkın evlatları
sizin gibi onursuz mudur sanıyorsunuz? Paraya yoldaşlarını, arkadaşlarını, dostlarını en önemlisi de onurunu,
haysiyetini satar mı sanıyorsunuz? Yaptıklarınızdan vazgeçin! Etrafımızdaki
insanlardan uzak durun. Onları da kendiniz gibi onursuzlaştırmaya çalışmayın.
Muhbirlik, işbirlikçilik yapmak; halkın
safından zalimlerin safına geçmektir!”

İzmir Polisi Ailelerimizi Taciz
Etmeye Devam Ediyor!
14 Aralık’ta AKP’nin katil polisleri,
Dev-Genç’li Hakan İnci ve Ulaş İnci’nin
ailesini arayarak taciz etti. “Oğlunuzun
Emniyet Müdürlüğü’ne gelmesi gerekiyor, onunla konuşacaklarımız var”
deyip aileyi azarlayarak konuştular.
Ailenin aramalarından rahatsız olduklarını söylemesine rağmen ısrarla aileyi
terörist ilan edip, taciz etmeye devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili İzmir Dev-Genç
şunlara değindi: “Aileyi arayıp taciz eden
işkenceci katil polislerin numaraları,
0505 775 4929 ve 0505 355 6217.
AKP’nin katil polisleri; ailelerimizi ara-

 Sakarya Dev-Genç’liler Tanışma ve
Tutsak Dev-Genç’lilerle Dayanışma Gecesi
18 Aralık’ta Sakarya’da Dev-Genç’liler bir öğrenci evinde toplanarak tanışma çayı düzenledi. Dayı’nın 1989 yılında yazdığı “Bir Dev-Genç’imiz Var” yazısıyla program başladı. Devamında ise Dev-Genç’in 46. yıl sinevizyonu
izlendi. Sinevizyon hakkında düşünceler alınarak Dev-Genç
tarihi konuşuldu. Çay ve sohbetle devam eden etkinlikte
halay çekildi. Ahmet Arif’ten, Ümit İlter’den ve Nihat Behram’dan şiirler okundu. 19-22 Aralık Katliamı’na dair şehit
düşenlerin hayatlarından ve direnişlerinden bahsedildiği
etkinliğe 8 kişi katıldı.

 Erzurum’da Tutsak Dev-Genç’liler
İçin Afişler Asıldı
15 ve 16 Aralık’ta Dev-Genç’liler, Atatürk Üniversitesi İçi, Yenişehir, Yıldızkent ve Telsizler Mahalleleri’nde 25
adet afişleme yaptı. Yapılan çalışmaya 4 kişi katıldı.

 Dev-Genç’liler Onurumuzdur
Sahiplenmeye Devam Edeceğiz
Okmeydanı: 22 Aralık’ta Liseli Dev-Genç’liler, mahallede “Berkin İçin Adalet İsteyen Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!” afişlerini astı. Yapılan çalışmada 30 afiş

yıp taciz etmekten vazgeçin. Aileler
üzerinde baskı kurarak, aileleri korkutarak Dev-Genç’lileri yıldıramazsınız!”.

Baskılarınızla Bizi
Sindiremeyeceksiniz!
Ege Tunçsel Serbest Bırakılsın!
İstanbul Üniversitesi öğrencisi DevGenç’li Ege Tunçsel, 14 Aralık’ta yolda
yürürken kaçırılarak gözaltına alındı.
Ertesi gün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Faşist devlet pervasızca gençliğe
saldırarak sindirmeye çalışıyor. DevGenç’li Ege, okuduğu İstanbul Üniversitesi’nde 19 Aralık afişi astığı gerekçesiyle tutuklandı. Kameralardan takip
edilerek kaçırıldı. Dev-Genç şu açıklamada bulundu: “Okulları bilimden uzak,
faşist gerici eğitimleriyle hapishanelere
çevirdiler. Okulun öğrencileri her gün özel
timlerle karşılanıyor. Yapılmaya çalışılan
gençliğin sindirilmesi ve apolitikleştirilmesidir. Ülkemizde 2 bini aşkın öğrenci hapishanelerde tutsak. Faşist devletin
yaptığı tüm adaletsizliklere ve baskılara
rağmen bizler mücadelemizi büyüteceğiz. Yaptıkları tüm zulümlerin hesabını
tek tek soracağız. Tutsak tüm öğrenciler
derhal serbest bırakılsın!”

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

asıldı, çalışmaya 2 kişi katıldı.

 Çalışmalarımızı Aksatmayacak,
Öğrenecek, Güçleneceğiz
Muğla Dev-Genç’liler 16 Aralık’ta toplanarak Yürüyüş
dergisinin 498. ve 499. sayısının içeriğindeki güncel konularla ilgili okumalar yaparak konular hakkında değerlendirme
yaptı. Başyazı okunduktan sonra herkes söz alarak kısa kısa
emperyalizm üzerinde fikirlerini açıkladı. Genel olarak emperyalist yoz kültür ve Kürdistan halklarının geleceği üzerinde tartışıldı. Çalışmaya 7 kişi katıldı.

 Marmaris’te Sorunları Halkla Birlikte
Çözüyoruz
Dev-Genç’liler 12 Aralık’ta Yürüyüş dergisinin dağıtımını, tanıtımını yapmak, yeni insanlara ulaşmak ve Marmaris halkının sorunlarını çözmek için çalışma yaptı. Bir
ailenin evinde kahvaltıda, bir başka ailenin yanında akşam
yemeğinde buluşulduktan sonra lise ve ilkokul çağındaki
gençlerle uzun uzun konuşuldu. Ailenin büyüklerinin de
katıldığı tartışma hoşsohbet bir havada geçti.
Bundan sonraki Marmaris çalışmasında işkencede katledilen ve örnek kişiliğiyle herkesi kendine hayran bırakan
devrimci Baki Erdoğan’ın kız kardeşinin de ziyaret edileceği
kararlaştırılarak Muğla’ya dönüldü.

DİRENECEĞİZ KAZANACAĞIZ!

51

Katliamlar Yapmak Serbest,
Katliamları Anmak Suç!

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

Antalya’da 19-22 Aralık Katliamı ile
ilgili 19 Aralık’ta kapalı yolda yürüyüş
yapmak isteyen Halk Cepheliler’i,
AKP’nin katil polisleri engellemek istedi. Anmayı yapmakta kararlı olan Halk
Cepheliler, çağrı yapılan saatte halk
bankası önünde toplandılar. Pankart
açıp slogan atarken katillerin yolu kapatması üzerine oturma eylemine başlayan Halk Cepheliler, ajitasyonlarla katliam ve keyfi olarak yürüyüş yaptırmayan AKP’li polisleri teşhir etti. Eyleme
25 kişi katıldı. Ajitasyon çekilirken
AKP’nin eli kanlı katil polisleri, oturma
eylemi yapan Halk Cepheliler’e saldırarak işkence ile gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan isimlerini öğrenebildiklerimiz şunlardır: Yurdagül Gümüş,
Birsen, Ferdi İşçi, Onur Osman Şimşek,
Dursun Göktaş, Safigül Polat, Mehmet
Demir.
Saldırılarla ilgili açıklama yapan
Antalya Halk Cepheliler: “... Bu ülkede
katliam yapmak serbest katliamları
anmak suç… Bizler her yerde katliamları duyurmaya devam edeceğiz. 20
Aralık’ta Kızılarık Cemevi’nde yapacağımız paneli daha güçlü yapacağız.” deyip panele katılım çağrısı yaptılar.

İşkenceleriniz
Acizliğinizin,
İşkencecileriniz
Faşistliğinizin
Göstergesidir!
İzmir Halk Cephesi 18 Aralık’ta
gözaltı ve işkencelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlara değinildi:
“İzmir polisinin 19 Kasım günü yaptığı
operasyonla gözaltına aldığı 11 kişiden
4’ünün tutuklanmasını protesto eden
Halk Cepheliler, yoldaşlarının serbest bı-

rakılması için 5 Aralık günü önce İzmir
Karşıyaka Çarşısı’nda açıklama yaptı.
Henüz açıklama dahi bitmeden saldıran
polisler 6 Halk Cepheli’yi ve Can Karataş’ın annesini yerlerde sürükleyerek
gözaltına aldı.
Bir sonraki gün ise Doğançay Köyü’nde yapılan açıklamada yüzlerce
polise karşı sadece iki kişi vardı. İki
Halk Cepheli, Doğançay köyünü ablukaya alan polise rağmen tutuklanan
arkadaşlarının serbest bırakılmasını
istediler. Arkadaşları bırakılana kadar her hafta Doğançay Köyü’nün
meydanında açıklama yapacaklarını
ilan ettiler.
13 Aralık’ta da aynı şekilde yine
Mustafa Ali, Can, Mahir ve İbrahim’in
bırakılması için meydandaydılar; ama
polis bu sefer açıklama bile yapmalarına tahammül edemedi. Önce Mustafa Ali’nin dedesini kışkırtarak Halk
Cepheliler’e saldırttı. Sonra kendileri
işkenceciliklerini bütün halka göstererek Halk Cepheliler’i yerlerde sürükleyerek, tekme atarak, silah dipçikleriyle
vurarak gözaltına aldı. Bu sırada yaşananları cep telefonuyla çeken Aygün
Aydın isimli bir köylüyü de sırf fotoğraf çektiği için gözaltına aldılar. Halk
Cepheliler’i işkenceden geçirerek parmak izi aldılar.
Bir gün TEM Şube’de bekletildikten
sonra ise savcılık kararıyla serbest bırakıldılar. Yapılan işkence sonucu Mehmet
Ter’in kolundaki liflerin koptuğu ve
ancak iki aylık tedavi ile iyileşebileceği
doktor raporuyla belgelendi. Abdullah
Özgün’ün ise sol eli şişmiş ve parmaklarda ilik ödemi oluşmuş, beli ise sakatlanmış. Umut Yalım’ın da sağ ayağı uzun
namlulu silahın darbelerinden dolayı
ezilmiş, her iki eli yapılan işkence sonucu
şişmiş ve sağ eli morarmış durumda.

Buradan işkencecilere sesleniyoruz.
Siz işkence için talimat veren savcılar!
Emin olun, sizler de işkence için verdiğiniz talimatlarınızın hesabını vereceksiniz.”

Dersim’de Bedenleri ile
Bize Yol Gösterenlerin Mezarı Başındaydık!
Dersim’de 19 Aralık’ta Fidan ve Elif
Sultan Kalşen’in mezarı ziyaret edildi.
İlk olarak, Elif’in mezarına karanfiller koyuldu. Ardından Fidan Kalşen’in
başında anma yapıldı. Anmada kısaca
feda eylemi anlatıldı. “Fidan Kalşen
Ölümsüzdür”, “Katil Devlet Hesap
Verecek”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının ardından mezar
başlarına mum yakıldı. Ayrıca “Bize
Ölüm Yok” marşı söylendi. Mezarlık ziyaretinin ardından Fidan ve Elif’in
ailelerinin yanına geçildi.
Aynı gün içerisinde Halk Cepheliler
19 Aralık Katliamı’nın yıldönümünde,
bedenini siper edenlerin başındaydı.
Dersim Merkez Mezarlığı’nda umudun
dağlarında-hapishanelerinde-sokaklarında boran olan Hüsniye Aydın, Haydar
Aydın, Devrim Aslan Güler, Cihan Taçyıldız, Gülseren Beyaz, Adalet Yıldırım,
Fatma Ersoy ve Hasan Beyaz’ın mezarları ziyaret edildi. İlk olarak bütün mezarlıklar temizlenerek anmaya hazırlık
yapıldı.
28 devrimcinin kısa kısa yaşamları okundu. Ardından Muharrem Çetinkaya’nın “Ey Yangın Gülüşlüm” şiiri okundu. “Bize Ölüm Yok” marşının
söylendiği anmada, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Katil Devlet Hesap
Verecek”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. Ayrıca her mezar
başına birer mum yakıldı.

alındı. 15 günde bir film izleme kararı alınan toplantıya 15 kişi katıldı.
20 Aralık’ta iki ayrı 3. sınıf öğrencileriyle toplantı yapıldı. İki ayrı sınıfta toplam 40 öğrenci ile toplantı yapıldı. Toplantıda öğrencilerden
film gösterimi, satranç kursu, yerli malı ve piknik yapılmasını önerenler oldu.

Gönüllü Eğitim Topluluğu Çalışmalarını
Öğrencilerimizle Tartışıyor, Düşünüyor, Çözüyoruz
Gönüllü Eğitim Topluluğu, Gazi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde verdiği kurslara katılan öğrencilerle birlikte toplantı düzenledi. 16 Aralık’ta 5. sınıflarla yapılan
toplantıda öğrencilerin değerlendirmeleri ve önerileri
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Evin Timtik’in Talepleri Kabul Edilsin!
Evin Timtik, Avusturya’da pasaportuna el konularak, iltica hakkı
elinden alındı. Bu haksız, hukuksuz
uygulamaya karşı Evin Timtik, 65
gündür açlık grevi direnişi ile iltica
hakkını geri istiyor. Devrimci İşçi Hareketin’den Bülent Uluada ve Mehmet
Emin Akkoyun, saat 15.15’te Avusturya
Konsolosluğu önünde “Evin Timtik’in
Talepleri Kabul Edilsin – Anti-Emperyalist Cephe” pankartı açarak “Avusturya İşçi Marşı”, “Dev-Genç Marşı”,
“Haklıyız Kazanacağız” marşını söyleyerek oturma eylemine başladılar.
Eylemde sık sık “Evin Timtik Yalnız
Değildir”, “Evin Timtik’in Talepleri
Kabul Edilsin”, “Kahrolsun AB Emperyalizmi” sloganları atıldı. Eylemin
25. dakikasında AKP’nin katil polisi
gelerek taciz etmeye çalıştı, sloganlarla
cevap verilince çareyi takviye ekip çağırmakta buldu. O da kar etmeyince
siyasi şube polisleri gelerek oturma
eylemine son verilmesini söyledi. İşçilerden “süremiz dolana kadar oturacağız” cevabını alınca, eyleme saldırarak gözaltı yaptılar. Gözaltına alınan
DİH’liler asayiş şubede 3 saat bekletildikten sonra akşam üstü hastane
kontrolünden sonra serbest bırakıldı.

Evin Timtik
Yalnız Değildir!
Halkın Mühendis Mimarları direnen

Evin Timtik’e desteğini sunmak için
21 Aralık’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Soruyoruz demokrasi denince akla gelen bu coğrafyanın kan emicilerine, nerede sizin
demokrasiniz? Konuşan, okuyan; sadece sizin çarkınıza su taşıdığı zaman
mı özgür? Bas bas bağırdığınız özgürlükleri elinizin tersiyle iterken tarihin
önünde hesap vermekten kaçabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Siz bizi
tanıyamadınız daha. Bu kaçıncı denemeniz, hangisinde başarabildiniz? Biz
ipucu verelim; Yunanistan’daki Özgür
Tutsaklarımız, Şadi Özbolat, Gülaferit
Ünsal, Zehra Kurtay… Hepsinde siz
kaybettiniz. Halkın Mühendis Mimarları
olarak Evin Timtik’in kazanacağı zafere
olan tüm inancımızla açlık grevi direnişini sahipleniyor ve selamlıyoruz.”

Evin Timtik
Onurumuzdur!
Aysun Saban ve Aysun Kaşdaş
adlı iki Dev-Genç’li 18 Aralık’ta,
İstanbul’daki Avusturya Konsolosluğu
önünde; oturma eyleminin 112, açlık
grevinin 60. gününde olan Evin Timtik için yaptıkları oturma eyleminde,
katil AKP’nin işkenceci polisleri tarafından işkenceyle gözaltına alındılar.
Gözaltına alınırken Aysun Kaşdaş
polis tarafından ensesine darbe aldı
ve bayıldı. AKP’nin işkenceci polisleri

Kestanemizi Pişirdik,
Filmimizi İzledik!
İzmir Halk Cepheliler 13 Aralık’ta
İzmir Güzeltepe’de kestane pişirip,
film izlediler. Saat 18.30’da kiminin
kestane, kiminin patlamış mısır getirerek izlemeye başladığı Bhagat Singh
filmi yoğun ilgi gördü. Aileler, mahallenin çocukları ve Dev-Genç’lilerin
katıldığı film gösterimi 3 saat sürdü.
Film bittikten sonra değerlendirmesi yapıldı. Herkesin

ise bu durumu tutanaklarında “duyarlı
bir vatandaş vurdu” diye belirtti.
Gözaltılarla ilgili Dev-Genç’lilerin
yaptığı açıklamada: “2 Dev-Genç’linin
yaptığı oturma eylemine bile tahammül
edemiyor, azgın köpekler gibi saldırıyorsunuz. Yaptığınız işkencelerin hepsinin hesabını tek tek soracağız! Halk
düşmanlığına çalışan o kafalarınızı tek
tek kıracağız! Arkadaşlarımızın başına
gelebilecek herhangi bir durumdan siz
sorumlusunuz!” denildi.

Evin Timtik
Açlığıyla Direnmeye,
Emperyalizm Saldırmaya
Devam Ediyor!
22 Aralık’ta Halk Cephesi-Uluslararası İlişkiler Komitesi, Evin Timtik’e destek olmak için oturma eylemi
yapan Halk Cepheli ve Dev-Genç’liler
için yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada şunlara değinildi:
“Avrupa emperyalistlerini defalarca dize getirdik, hapishanelerden
yükseldi açlığımız, sloganlarımız da
tek tip dayatmalarına, tecrite karşı
baş eğmedik! Avrupa faşizmine, ırkçı
politikalarına, dayatmalarına karşı
da direnişlerimizi sürdürüyoruz!
Evin Timtik Avusturya’da, bizler
ise bulunduğumuz her yerde emperyalizmin ve Avusturya devletinin karşısına dikilmeye devam edeceğiz!
Bugün de Evin Timtik ve ona
destek olan hiçbir devrimciyi teslim
alamazsınız! Haklılığımızla zulmünüzün üzerine yürümeye, tüm dünya
halklarına savaş çağrısı yapmaya devam edeceğiz!”

Sayı: 501

Yürüyüş
27 Aralık
2015

üzerinde yoğun etki yaratan bir film oldu. Genel değerlendirme, filmin bizim yürüttüğümüz mücadeleye çok yakın
olduğuydu. Açlık grevleri, teslim olmama çizgileri, M-L
bakış açıları ve halkı örgütleme perspektifleriyle Cephe
akıllara ilk gelen oldu. 3 saat süren film gösterimine 25
kişi katıldı.

Düzenin Dayattığı Filmleri İzlemiyoruz
Dersim Haklar Derneği’nde film gösterimi yapıldı.
Düzenin dayattığı filmleri tercih etmeyen liseliler, bu
hafta da 19 Aralık’ta “Kung Fu Panda” filmini izledi.
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Avrupa’da
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500. sayımızda Fransa'da tutulan
devrimci tutsak Erdoğan Çakır'dan
haber alınamadığının haberini yapmıştık. Fransa Özgürlük Komitesinden
edindiğimiz bilgiye göre; Erdoğan ÇAKIRın ailesi ile olan görüşmeden sonra gardiyanlar onursuz çıplak arama
yapmak istemişler. Erdoğan ÇAKIR
onursuz aramayı yeniden reddetmiş.
Ardından gardiyanlar hapishane kararlarına uymadığı için kendisine 8 günlük hücre cezasına vermişler.
 15 Aralık günü hücresine geldikten sonra hiçbir şekilde şeker,
tuz, çay alımı yapamadığını ve hiçbir
şey vermediklerini belirtmiştir.
 16 ve 17 Aralık günleri ise kendisine sadece birer bardak sıcak su, bir
doz şeker ve bir doz kahve verildiğini belirtti.
 18 Aralık günü kendisine eşyalarının verildiğini ve hücrede sıcak su
olmadığı için çay içemediğini anlattı.

Ö zgür Tutsakları
Tecrite Koyarak,
Ceza Koğuşlarına Koyarak
Yenemezsiniz!

Direnişinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan ÇAKIR; bize, halkına ve dostlarına selamlarını ileterek direnişine
destek istemiştir.

Erdoğan Çakır’a Destek
Açlık Grevi
Erdoğan Çakırın açlık grevi direnişine başlamasıyla birlikte Avrupa
Dev-Genç’li Sevil SEVİMLİ de süresiz açlık grevine başladığını duyurmuş ve direniş mevziisinde bir tokat
daha hapishane idaresine atılmıştır.
Bu gelişmeler üzerine, yoldaşlarına destek olabilmek için Belgüzar
ANLAŞ, 4 günlük destek açlık grevine 17 Aralık günü başlamıştır.

İsviçre:
İsviçrenin Zürih şehrinde TAYAD
Komitesi, 19 Aralık günü Fransada, Özgür Tutsak Erdoğan Çakır için imza topladı. Zürichin merkezi yerlerinden

19 ARALIK KATLİAMI DÜN GİBİ
BEYNİMİZDE VE YÜREĞİMİZDE!

İsviçre:
Zürih’te 19 Aralık Katliamı’nı protesto için yürüyüş yapıldı. Yürüyüş
Hechtplatz`da başlayıp Türk konsolosluğu önünde sonlandırıldı. Konsolosluk önünde okunan açıklamada
“Katledilen şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin hesabını soracağız” sözlerinin ardından sloganlar atılarak eylem bitirildi.
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İngiltere:
İngiltere Halk Cephesi, 22 Aralık
Salı günü Londra'da yapılan Erdoğan
Çakır'ın yeğeninin düğününe katıldı.
Erdoğan Çakır'ı desteklemek için bir
imza atma çağrısı yapıldı. Manör
House'de açılacak olan çadırın duyurusunun da yapıldığı düğünde 210
imza toplandı.

Eylemde “İnsanlık Suçunun Zaman Aşımı Olmaz” yazılı Almanca pankartın yanı sıra, şehitlerin resimlerinin
olduğu dövizler, bayraklar eşliğinde taşındı.
19 Aralık şehitlerinden Özlem Ercan`ın ablasını Zuğ Kantonu’nda ziyaret
eden TAYAD’lılar, Özlem Ercan’ı andılar.

rum şarkıları, halk türküleri ve şiirlerle katılan Grup Boran’ın sahnesi coşkuyla dinlendi.
İstanbul’dan canlı telefon bağlantısıyla katılan Dilek Doğan’ın babası yaşadıkları adaletsizlikleri ve Dilek Doğan’ı anlattı. Baba Doğan’ın; ‘gerçek
adaletin haklın adaleti’ olduğunu söylemesi, anmaya katılan yaklaşık 90
kişinin coşkulu slogan ve alkışlarıyla
karşılık buldu. Anma, Haklıyız Kazanacağız marşının hep birlikte coşkuyla söylenmesiyle son buldu.

Stuttgart:
20 Aralık Pazar günü Stuttgart Halk
Kültürevi hazırladıkları programla 1922 Aralık şehitlerini andı. Yapılan etkinlikte adına “Hayata Dönüş” dedikleri katliamın öncesi ve sonrası, o dönemde hapishanede tutsak olan Grup
Yorum üyesi İhsan Cibelik tarafından
anlatıldı.
Aynı zamanda Dilek Doğan içinde
bir anma yapıldı. Konuşma öncesinde
hazırlanan sinevizyon gösterildi. Anmaya, sürece dair bestelenen Grup Yo-

Dortmund:
Dortmund Aile ve Gençlik Dayanışma Evi’nde yapılan anma, devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla
başladı. Öncelikle katliamın amacı anlatıldı. Ardından 19 Aralık’ı yaşayanlar katliamı anlattılar. Konuşmalardan
sonra DayEv kadın korosu ve şiir ekibi güne uygun şarkılar ve şiirler okudu.
Halaylarla biten dinletiden sonra hep
birlikte yemek yendi. Anmadan sonra
ise Avrupa ve Türkiye’deki tutsaklarımıza topluca mektup yazıldı.

UNUTMAYACAK, HESABINI SORACAĞIZ!
19-22 Aralık Katliamı görüntüleri
hala gözlerimizin önünde. Dünyanın neresinde olursak olalım diri diri yakılanların, biat etmeyenlerin direnişini anlatacak, kinimizi büyeteceğiz.
19 Aralık 2015 Cuma akşam saat
17.00’da, Köln Sanat Atölyesi’nde 1922 Aralık Katliamı bir kez daha lanetlenerek, kahraman direniş şehitleri
anıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşu ile
başlayan anma, 19-22 Aralık üzerine
sohbetlerle sürdü.

olan Staufacherda Kolombiyalı ve Filistinli tutsak örgütleriyle ortaklaşa açtıkları stantta imza
toplayan TAYADlılar, Kolombiya ve Filistinli tutsaklar için de bildiri dağıttılar.
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AVRUPA’dakiBİZ

Yüzümüz Her Zaman Vatanımıza Dönük Olmalıdır!
A ncak Yaşadığımız Ülkelerde

Kendi Haklarımızı
Sonuna Kadar Savunmalıyız!
Sahip Çıkmadığınız
Her Hak Talebi, Bir Gün
Size de Dönecektir!
Sanılır ki apolitik insanların “beni
ilgilendirmiyor” demesiyle yada bilmemesinden kaynaklı sahiplenmemesiyle herşeyin farkında olan ama
türlü sebeplerle hak arama mücadelesine katılmayan ya da arada bir katılan insanların arasında fark vardır.
Aslında hiç bir fark yoktur. Hatta siyasi olarak çok daha geridir.
Çünkü bilip de susanlar, gözlerini yumanlar, onlarca bahane üretenler ( bu bahanelerle kendini kandırır
aslında. Kendine olan saygısını yitirir) çok daha fazla değerlerini yitirirler.
Bu değerlerden en önemlilerinden biridir dayanışma. Yozlaşan dayanışma
kültürünün yerini bencillik alır.
Sadece kendini düşünmek “bencillik”tir ve insanlık ahlakına aykırıdır. İnsan, evrensel ahlak değerlerini
kendisinden önce düşünmeli, kendi dışındakileri kendisine yakınlıklarını
dikkate almadan en az kendisi kadar
düşünebilmelidir. Bu değerlere yabancılaşma, “ korkuyorum bu yüzden
katılmıyorum” ya da “çok yoğundum,
işim vardı” gerekçeleriyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
Ne kadar düzen bu yozlaşmayı
sağlasa da, halk özelliklerini, demokrat özelliklerini taşıyan herkes bunun yanlış olduğunun da farkındadır.
Ama yine de kendini kandırır, sustuğunda yeterince katılmadığında onu
gelip bulmayacağı yalanına inandırır
kendisini. Bu şekilde düşünmesinin
sebebi emperyalizmi tarihsel olarak
gerçek anlamıyla tanımamasından
ve kendi gücüne olan güvensizliğinden kaynaklıdır.
Fransa örneği çok nettir. Fransa’da

yaşayan Araplar kaç nesildir Fransızca’yı ana dili gibi konuşmaktalar.
Hatta bir çok Arap da vardır kendisini
Fransız gibi göstermeye çalışan. Şu sıralar ırkçılık arttığı için dışarı çıkmayarak bundan kurtulmaya çalışan
bir Arap komşusunun ırkçılığından
kurtulamıyor ama. Dışarı çıkma, peki
çocukların okula gitmeyecek mi?
Nasıl koruyacaksın kendini?
Ya da Rusya örneğine bakalım.
Orada işçi olarak çalışanlar, birgün
geldi ve işleri ellerinden alındı. Ortada
kaldılar. Oysa orayı kurtuluş olarak
görüyorlardı, iyi de para kazanıyorlardı kendilerinin deyimiyle. Ama
şimdi alınmıyorlar ve Türkiye’de de
iş bulamıyorlar.
Yani vatanımızın bağımsızlığı, ülkemizin özgür olmasıdır bizim tek kurtuluşumuz. Avrupa veya başka ülkelerde olmak kurtuluşumuz değildir. Ki
hem hak ve özgürlükler anlamında,
hem de ekonomik olarak bu ülkelerde de yaşam giderek zorlaşıyor. Fransa’da olduğu gibi bir günde insanların
hayatları değişebilecek bir süreç.
Peki Türkiye’de durum nasıl? Demokrasi, özgürlük, bağımsızlık bunların hiçbiri yok, ağır baskılar var. Kaçılacak yer yok. Ülkemizde sürdürülen mücadeleye, Anadolu ihtilalini örgütleyen devrimcilere sahip çıkmaktan, devrim için mücadele etmekten
başka bir yol yoktur!

Dayanışma Çok Güçlü
Bir Silahtır!
Emperyalizmin ideolojik saldırılarının özü halkın moral değerlerini,
dayanışma kültürünü bir araya gelerek bir şeyleri değiştirebilecekleri
inancını yok etmek üzerine kuruludur.
Çünkü ancak bu şekilde sömürüsüne

azgınca devam edebilir.
Bu yüzden halkı bireyselleştirerek
kendisine, değerlerine topluma yabancılaştırmak ister. İnsanları kalabalıklar içinde yalnızlaştırarak çaresizliğe, düzen karşısında güçsüz hissetmesine, biat etmesine neden olur.
Böylelikle insanlar beraber hareket etmekten uzaklaşır. “Çocuğum okusun
geleceğini kursun, yada çalışayım
bir ev alayım”dır bunun somut hali.
Ama bu düzende geleceğinin garantisi yoktur kimsenin. Biz kendi geleceğimiz için mücadele etmeliyiz.
Evin Timtik, oturum ve seyahat
hakkı için yüz günü aşkındır ve 60
gündür açlık greviyle direniyor. Evin
Timtik’in direnişini sahiplenmek kendi geleceğinize kendi haklarınıza sahip çıkmaktır!
Hitler faşizmi döneminde, Papaz’ın sözlerini biliriz. Komünistleri, Yahudileri, Çingeneleri, Sosyal
Demokratları katlettiklerinde sesini çıkarmadığını söylüyor. Sıra kendisine
geldiğinde ise sesini çıkaracak kimsenin kalmadığını ifade ediyor.
Yani baskılardan susarak kurtulamayız! Direnmek ve hakkımızı istemekten ve almaktan başka bir yolumuz
yoktur. Halkın, devrimcilerin en büyük
silahı dayanışmadır, kollektivizmdir.
Bunun gücüyle mücadele edeceğiz
haklarımız için ve kazanacağız!
Yüzümüz vatanımızdan, orada
sürdürülen mücadeleden asla dönmemeli. Yaşadığımız ülkelerde kendi haklarımızı sonuna kadar savunmalıyız! Bu hakları direnerek bedel
ödeyerek kazandık.
Yaşadığımız ülkelerde verilen
haklar lütuf değildir, emek ve bedellerle kazanılmıştır! Hiçbirinden de
vazgeçmeyeceğiz!
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“Cüret, kararlılık ve inançla çelikleşmiş bir iradeyi
yenebilecek hiçbir güç yoktur.”
Serdar Demirel

4-10 Ocak

Cemal Uçan

Cemal UÇAN:
1970’li yılların sonunda mücadeleye katıldı. Cunta döneminde uzun süre tutsak
kaldı. Tutsaklığının ardından İstanbul’da
mücadelesini sürdürürken, yakalandığı hastalık sonucu 10 Ocak 1993’te aramızdan
ayrıldı.

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

Abdülmecit Seçkin

Orhan Özen

Rıza Boybaş

Gültekin Beyhan

Abdülmecit SEÇKİN, Orhan ÖZEN, Rıza BOYBAŞ, Gültekin BEYHAN:
4 Ocak 1996’da Ümraniye Cezaevindeki planlı ve katliam amaçlı saldırı sonucu çatışarak, direnerek şehit düştüler.
Abdülmecit Seçkin, 1972 doğumlu ve Gürcü milliyetindendi. Bursa İnegöl’de işçi emeklisi yoksul bir ailenin
çocuğuydu. Aslen Artvin Şavşat’lıydılar. 1991’de Devrimci Hareket’le tanıştı. İnegöl’de mahalli alan örgütlenme çalışmaları içinde yeraldı. 1992 Mayıs’ında Milis olarak görev alıp illegal faaliyete çekildi. Bursa’nın yoksul
gecekondu mahallerinde çeşitli görevler üstlendi. Kasım
1992’de tutsak düştüğünde Bursa mahalli alan komitesinde görev almaya hazırlanıyordu.

Mehmet TEPE:
İstanbul Kuştepe Lisesi’nde mücadeleye başladı. Lisede faşist işgalin kırılmasında önemli rol oynadı. Ocak 1978’de İstanbul Mecidiyeköy’de faşistler tarafından
katledildi.
Mehmet Tepe

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

Orhan Özen, Dersimli Kürt Sünni bir ailenin çocuğudur. 1973 Çemişgezek doğumluydu. Onun yaklaşık l yıllık cezaevi süreci hep kendini yenileme, Parti-Cephemizle
daha fazla bütünleşme süreci olmuştur. Bir çatışma sırasında yaralı olarak tutsak düşmesine rağmen, O, hiçbir zaman kendini bırakmamış, yatağa hapsetmemiş, taşımış
olduğu coşku ve hırsıyla, hep ayakta olmuştur. Olumsuzluklarını, eksiklerini aşmada sürekli çaba harcamıştır.
O’nun öğrenmeye olan açlığı, arayışı şehit düştüğü ana
kadar hep var olmuştur.
Rıza Boybaş, 1967 yılında Tokat’ın Almus ilçesine
bağlı Çamdalı köyünde doğdu. Türk milliyetinden yoksul
bir Alevi ailesinin çocuğuydu. Mücadeleye katıldığı ilk
yıllarda başka bir örgütle ilişkisi oldu. 1994 sonlarında o
artık Parti-Cephe saflarında savaşmak isteyen bir devrimciydi. 1995 başlarında örgütlü ilişkiler içine alındı. Lojistik işlerde görev aldı. 1995 Nisan’ında tutsak düştü.
Gültekin Beyhan, 1969’da Kars’ın Tuzluca ilçesinde
doğdu. Azeri milliyetindendir. 1989’da ÇİH-KAD’da
devrimci mücadele ile tanıştı. 1991 yılından itibaren Bağcılar Çiftlik mahalli alan içerisinde örgütsel faaliyetlerimizde yeraldı. 8 Ocak’ta şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşından
Serdar’a...
Merhaba Serdar!
Hatırlarsın, Amerikalı katiller yıllar önce mazlum Irak
halkını yine bombalıyorlardı. Adına da “Körfez Savaşı”
dediler, sene 1991’di. Oysa ne savaşı, basbayağı katliamdı. “Duyulur da durmak olur mu?” demiş halkımız. Biz de durmadık ve gücümüz yettiğince vurduk. Vurduk
emperyalist katillerin yüzüne
öfkemizi. Hem de öyle bir vurduk ki,
gazeteler “Amerika, Irak’tan çok Türkiye’de zayiat verdi” diye yazdılar. Ki zayiat verdikleri
yerlerden biri de, Adana’ydı. Yani senin halkın hıncı olup emperyalistlere vurduğun yer.
Yani senin bu nedenle tutsak düştüğün yerdi...
Hatırlarsın, bizim bir marşımız vardı, yine
var ve daima dilimizdedir. Bazen “Cesaret” diye
anılsa da, bizim için adı hep SDB Marşı oldu:
“Atıldık kavgaya yürüyoruz en önde / devrim
bayrağımız ellerimizde” diye başlayıp devam eder: “Cesaret, cesaret, daha fazla cesaret”! Ki dün ve bugün, emperyalizme
vurmanın yegane yolu budur. Ve biz hep daha fazla
cesaretle vurduk emperyalizme. Ol sebepten kara listelerindeyiz ve adımızı andıkça korkuları büyür.
Hatırlarsın, bizim bir şiarımız vardı: “Daha hızlı koşmalıyız!” Böyle demişti umudumuzun rehberi ve biz ardından koştuk hep. Devrimin yolu üzerindeki bütün statükoları parçalayıp hep daha çok ve hep daha fazla örgütlenmek
anlamına gelir bu şiarımızın anlattıkları. Ve bizim mekanımızın son beş yılında daha hızlı koşmanın adı ve anlamı
Fidan olmaktır. Ki toprağı örgütlemek için umut yağmurunda bir damla olduk işte Serdarca...

Hatırlarsın bizim bir hedefimiz vardı: “Yeni insan!”
Kapitalizmin bulaşığını taşıyan “eski” insanın reddi ve
alternatifi olarak küllerinden yeniden doğan insandı bu.
Sonuç alan ve sonuç almak için sadece elinden geleni
yapan değil, elinden gelmeyeni de getirten insandı
hedefimiz. Ve bazen sonuç almak, Çankırı’nın kar altındaki
toprağında bir kardelen olmaktır...
Yani diyorum ki serdengeçti SDB’li Serdar’ım, hani
diyordun ya başlarken “fırlattım oku” diye, yine hedefini
buldun ve vurdun! Şimdilik zaiyatlarının farkında değiller
ama yarın, onlar için çok geç olacak. Çünkü yeni insanlar doğuyor küllerimizden...
Sana sevgi, sana saygı, sana bin selam
bizim adam, sana bin selam!
“... Sen yenilmez şövalyesi susuzluğumuzun
Sen bir alev gibi yanmakta devam edeceksin...”
Ellerine bak!
Ne müthiş ve kudretli
Değdiği yerde nice yangın
Dokunduğu yeri devrim yapar...
Ellerin, halkın umudu
Yaparken yapılması gerekeni...
Ellerin, adaletin yumruğu
Yıkarken yıkılması gerekeni...
Ellerin Serdar’ın elleridir
yakıp yıkarken zincirleri...
Sen de ellerine bak dostum. Ne müthiş, ne kudretliler
değil mi. Umutlu insan elleri böyledir; ki umutsuzsa bir
insan, ellerinin kudretinden de bihaberdir. Oysa emperyalizmin yüksek teknolojili cümle sofistike silahları, halkın
kudretli elleri karşısında çaresizdir. Ve belki şimdi şöyle
demek gerekir:
Beş parmağın bir olmayan halinin
Bir olan halidir halkın yumruğu
Ve bir kez sıkılınca, ardı devrimdir...

Acımızı, Ekmeğimizi, Direnişimizi Paylaşıyoruz!
Armutlu: 20 Aralık 2015 pazar günü saat 10.00’da, Küçük Armutlu
Cemevi’nde 20 Aralık’ta 30 yıllık bir tarihi ile özgür tutsakların ve ailelerinin yanında yer alan TAYAD’lı Aileler Haziran şehitleri ailelerine
kahvaltı verdi. TAYAD adına yapılan konuşmada, neden bir araya
gelinmesi gerektiğini, buluşmaların ve örgütlü olmanın önemi vurgulandı.
Kahvaltıda 2013’te Gülsuyu’nda AKP’nin uyuşturucu çeteleri tarafından
katledilen Hasan Ferit Gedik’in
annesi Nuray Gedik’te ertesi gün
yapılacak olan Hasan Ferit’in mahkemesine tüm davetlilerin katılYoldaşımız Veysel Şahin’in bamasını ve sahiplenilmesini istedi. bası Adana Dayanışma-Der Ku... Yapılan kahvaltının ardından rucusu ve bir dönem başkanlığını
... Dilek Doğan’ın katledilme görüntülerinin Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının Adalet yapmış olan Eyüp Şahin vefat
Okulu’nda göstereceği gösterime katılmaya gitmesi ile kahvaltı bitti. Kahvaltıya 40 etmiştir. Ailesine ve yakınlarına
kişi katıldı.
başsağlığı dileriz.

Başsağlığı

Kıssadan Hisse

Şiir
Onlar aklın ve hayatın
sesini dinleyen insanlardandır
Sorular sordular, cevaplar buldular
insan olmak; “Anlamak, düşünmek
ve yaşamaktan geçer” dediler...
insan, düşündüğünü yapmayı beceren
tek mahluktur madem
Madem insanı insan yapan
aklı ve elleridir
Madem insanı insan yapan
yürekle birleşen düşüncelerdir
Gelecek akıl, yürek ve bilektedir deyip
Yola koyuldular
(Feda Destanı’ndan)
Gülnihal Yılmaz
Fatma Köse

‘‘Sabahleyin rüzgar duruyor , ama her tayfundan sonra olduğu
gibi şiddetli yağmur başlıyor arkasından. Adadan ayrılamıyoruz.
Nehir, kıyıları zorluyor kabarık sularıyla. Gözlerimiz açlık ve
yorgunluktan çökmüş, örtüden sığınaklarımızın altında yatıyoruz.
Birisi –kim olduğunu hatırlamıyorum- tarihi hatırlıyor. 7 Kasım,
Rus devriminin yıldönümü. Heyecanlanıyoruz , birer devrimci
olarak bütün halk hareketleriyle bir bağ vardır aramızda. Burada
ne diye yattığımız aklımıza geliyor, üzerimizdeki ıslak paçavralar hayallerimizin parlaklığını bozmamalı. ’’
Filipinler Gerilla Savaşı W.J . POMEROY

Özlüsöz
“Herkesten; gerek düşmandan gerekse de dosttan, özellikle düşmandan öğrenmek, düşmanların bilgisizliğimize, geriliğimize güleceğinden
korkmaksızın dişlerimizi sıkarak öğrenmek. Önümüzde bir kale var. Onun
adı, bu kalenin adı, sayısız bilgi dallarıyla bilimdir. Bu kaleyi ne pahasına
olursa olsun almak zorundayız…”
(Stalin\Eserler\Cilt 2)

Atasözü
“İt kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış”

Karikatür

Ö ğretmenimiz
-Tarihimizin bilinmesi önemlidir. Tarihini bilmeyen, tarih bilinciyle hareket
etmeyen bir halk, geleceğini göremez ve ona yön veremez!...
Bizim kinimiz tarih bilincimizdir.
Devrimciler tarih bilincine sahip olmalıdır.
Anadolu'nun tarihi, halkın tarihi; isyanların tarihi, zulme boyun eğmemenin
tarihidir. Bu yüzden destanlar yazılmıştır üstüne sayfalarca. Bu yüzden bu
destanlar, her dönem dilden dile dolaşmaktadır Anadolu'yu. Anadolu halkının kendine has bir tarih bilinci vardır.
Bu tarihi öğrenmek ve öğretmek zorundayız.
Gençliğe halkımızı, halk kahramanlarımızı anlatmalı, tarih bilinci oluşturmalıyız. Bu kimi zaman Mehmet Sait'in türküsü olur, kimi zaman Baba İshak İsyanı olur.
Halk kahramanlarını, isyanlarımızı, şehitlerimizi, halklar mozağiyi oluşumuzu, Geleneklerimizi anlatmalıyız.
Tarih bilinci olmadan; tarihte ilerici, devrimci ögelere sahip çıkmadan,
devrimci bir hareket, bir halk hareketi yükselemez.
Bu nedenledir ki, THKP-C; ülkemiz tarihinde, emperyalizme ve burjuvaziye,
despotik yönetimlere karşı tavır almış, halkçı karakterde kuruluşlara, hatta tek tek
kişilere sahip çıkmıştır.
THKP-C ne yalnız Kızıldere, ne de yalnız bir direniş çizgisidir. THKP-C
büyük bir tarih bilinciyle, Anadolu ihtilalcilerinin yolunu izleyerek, bu tarihte olumlu ve ileri olan her türlü düşünce ve geleneği kendinde somutlamıştır. THKP-C bu
yanıyla oportünizmin ve reformizmin yaptığı gibi reddiyeci değil, tarih bilincine
sahiptir. Bu tarih bilinci ülke ve halk gerçeğinin doğru kavranmasını sağlamış ve bu
kavrayış ışığında devrimci mücadelenin nasıl şekilleneceğini ortaya çıkarmıştır.
Tarih bilinci olmayanlar ne emperyalizmin nasıl şekillendiğini, ne kapitalizmin
nasıl oluştuğunu, ne de dost ve düşmanı doğru saptayamazlar. THKP-C bu bilinçle
ülke toprağına sağlam basmış, ama ülke devriminin, dünya devriminin bir parçası
olduğunu da doğru kavrayarak; sadece dar, ulusal bir hareket olmamış, her koşulda enternasyonalizmin tutarlı savunucusu olmuştur.
-Tarihimiz, üzerinde durulması ve irdelenmesi gereken bir zenginliğe
sahiptir. Bu tarih, belki de hiçbir devrimde görülmeyen, hiçbir teorik kalıba sığdırılamayacak özgünlüklere sahiptir. Bu özgünlükleri, tarihi gelişim içerisinde irdelemek,
dersler çıkarmak görevlerimiz arasındadır."
Tarih bilinci öğrenmektir, dersler çıkarmaktır. Tarih bilinci geçmişi aşmak ve
aynı zamanda gerekli, olumlu yanlarıyla yaşatmaktır.
THKP-C'den Devrimci Sol'a, Devrimci Sol'dan DHKP-C'ye devralınan
bayrağın hep yükseklerde dalgalanıyor olmasının nedeni de budur. Tarihimizi tüm
ayrıntılarıyla bilmek, bilince çıkarmak, sağa sola savrulmadan, onun zengin
deneyleriyle, yol göstericiliğiyle iktidara yürüyebilmek demektir.
Tarihimizi bilmek, zaferi görmektir. Tarih; bir halkın, özgürlük için, adalet için,
kurtuluş için ödediği bedellerdir. Bunun için, bu tarihin gerçek sahipleri şehitlerdir.
Şehitlerle yazılan bu tarihin miladı Mahirler'dir, Kızıldere'dir... Onlar kendilerinden
sonraki tüm devrimci geleneklerin mayasıdırlar. Tohum onlardır. Milat işte bunun
için Kızıldere'dir.

23 Aralık’ta Zulmün, Katliamların Başkenti

ANKARA’YA YÜRÜYORUZ!
19 Aralık ve Kürdistan Katliamlarından
Berkin’e, Günay’a, Dilek Doğan’a

ADALETİN PEŞİNDEYİZ!

yuruyus.biz@gmail.com

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
DİRENECEĞİZ, KAZANACAĞIZ!

www.yuruyus-info.org

ADALET İÇİN

