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OHAL, TERÖRLE MÜCADELE
dediklerinin "halkla mücadele"
olduğunu artık herkes biliyor.
Halka karşı savaşa, halkın faşizme
karşı savaşıyla cevap verilir.
Her alanda anti-faşist öfke ve
kararlılığımızla militanca direnmeliyiz.
Faşizme karşı mücadelede daha usta,
daha büyük düşünen, daha iddialı,
daha planlı bir tarz geliştirmeliyiz.
Birleşerek, direnerek bu saldırıyı da
püskürteceğiz.
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Türk halkımız! Kürt milliyetçi
hareketin gerçekleştirdiği,
halktan insanların zarar
gördüğü eylemler, devrimci
eylemler değildir!
Kürt halkımız! Katliamların
sorumlusu Türk halkı
değildir, oligarşidir

FAŞİZMLE YÖNETEN AKP
SUÇLUDUR!
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TÜRK HALKIMIZ!
Kürt milliyetçi hareketin gerçekleştirdiği, halktan insanların zarar gördüğü eylemler
devrimci eylemler değildir.
Ancak halka zarar veren, halkı katleden anlayışın sorumlusu da Kürt halkı değildir.
Halkı katleden anlayışı milliyetçi önderlikler yaratmıştır.

KÜRT HALKIMIZ!
Katliamların sorumlusu Türk halkı değildir, oligarşidir. Halka zarar vermek,
emperyalizme ve oligarşiye hizmet etmektir. Kurtuluşa giden tek yol ortak mücadeledir.
Kürt Halkımızın Talepleri
Haklıdır!
Kürt halkımızın hakları, Kürt
halkımızın ulusal
talepleri haklıdır. Ve on
yıllardır yaşadığı imha, inkar ve
asimilasyon politikalarının Kürt
halkımıza yaşattığı tüm
sonuçları yok etmek, ülkemiz
topraklarında yaşayan tüm
halkların sorunudur. Kürt
halkımızın acıları tüm
halklarımızın acılarıdır.
Kürt halkımızın özgürlüğünün
yolu ile tüm halklarımızın
özgürlüğünün yolu ortaktır.
Türk Halkımız!
Evet, Kürt Milliyetçi
Hareketin Halkları Birbirine
Düşmanlaştıran, Şovenizmi
Körükleyen Yanlış Eylem
Çizgisinin Devrimci Eylem
Anlayışıyla Uzaktan Yakından
Bir İlgisi Yoktur.
Devrimci Eylem, Halktan Tek
Bir İnsanın Bile Zarar
Görmeyeceği Biçimde
Planlanan ve Hayata
Geçirilendir. Halktan Bir Tek
Kişinin Bile Zarar Görmemesi
İçin Her Tür İhtimalin Hesaba
Katıldığı Eylemdir. Kürt
Milliyetçi Hareketin Beşiktaş
Eylemi Bu Anlayışla Hayata
Geçirilmemiştir. . .
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TÜRK HALKIMIZ!
Kürt milliyetçi hareketin gerçekleştirdiği, halktan insanların zarar gördüğü
eylemler devrimci eylemler değildir.
Ancak halka zarar veren, halkı katleden anlayışın sorumlusu da Kürt halkı
değildir.
"Kurunun yanında yaş da yanar"
anlayışı dünyanın hiçbir yerinde halkın
çıkarlarını savunan, halk için mücadele
eden önderliklerin savunduğu bir anlayış
olamaz.
Halkı katleden anlayışı milliyetçi
önderlikler yaratmıştır.
Kürt halkının talepleri ile milliyetçi
önderliklerin yanlış eylem çizgisi arasındaki
farkı görmek; Kürt halkının geleceğiyle
başta Türk halkımız olmak üzere, tüm
halkların geleceğinin ve "kaderi"nin ortak
olduğunu kabul etmek zorundayız.
Bizim niyetlerimizin dışında tarihsel,
ekonomik ve siyasi bir zorunluluktur bu...
Bizler; Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü, Boşnak, Terekeme, Çingene... tüm milliyetlerden; Alevi, Sünni
tüm inançlardan halklar olarak aynı
düşman tarafından sömürülüyoruz.
Özgürlüklerimizi ve demokratik haklarımızı
gasp eden, ulusal taleplerimizi vahşetiyle
bastırmaya çalışan aynı düşmandır.
Bu düşmanın adı emperyalizm ve
oligarşidir.
Kürt halkını imha ve asimile etmeye
çalışan da bunlardır.
Türk halkının ulusal onurunu ayaklar
altına alanlar da....

Kürt Halkımızın Talepleri
Haklıdır!
Kürt halkımızın hakları, Kürt halkımızın ulusal talepleri haklıdır. Ve on
yıllardır yaşadığı imha, inkar ve asimilasyon politikalarının Kürt halkımıza

yaşattığı tüm sonuçları yok etmek ülkemiz topraklarında yaşayan tüm halkların sorunudur. Kürt halkımızın acıları
tüm halklarımızın acılarıdır.
Kürt halkımızın özgürlüğünün yolu
ile tüm halklarımızın özgürlüğünün yolu
ortaktır.
Oligarşi Kürt halkımızın haklarını
gasp etmeye, tüm vahşetiyle Kürt halkımızı
katletmeye devam ediyor. Kürt halkımızın
üzerine bombalar yağdırıyor, bodrumlarda
yakıyor, yollardan ölülerimizi bile alamayacak hale getirmeye çalışıyor.
Oligarşinin halkları birbirine düşürmeye çalışan provokasyonları, HDP il
binalarına saldırıları, tutuklama terörü,
bombardımanları, katliamları, döktüğü
kan öncelikle Kürt halkının taleplerini
gasp etmek içindir.
90 yıldır sürdürdüğü imha, inkar ve
asimilasyon politikalarının devamıdır.
Bugün oligarşi yönetememe krizi
nedeniyle halkın her kesimine, her milliyetten insanımıza, tüm emekçilere
olanca pervasızlığıyla saldırıyor.
İşçileri işten atıyor, haklarını gasp ediyor, kamu emekçilerini işlerinden atıyor...
Artık avukatlar, gazeteciler mesleklerinin
gereğini bile yapamaz durumdadır.

Faşizme Karşı Birleşelim,
Savaşalım ve Kazanalım!
Faşizm halka düşmanlıktır. Çünkü,
faşizm zulüm ve işkencedir.
Faşizm soframızdaki ekmeğin hergün
biraz daha küçülmesidir. Faşizm "daha
fazla ücret" isteyen sesimizin kısılmasıdır.
Faşizm F tipleridir, katliamlar, kayıplardır.
Faşizm sadece işimize geri dönebilmek ve çalışma hakkımızı savunmak
için günlerce sokakta bir anıtın önünde
beklemektir.

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

Anıtın önünde direnme hakkını
kazanmak için bile, defalarca gözaltına alınmak ve işkence görmektir.
Faşizm, direnme hakkını kazanmak için bile; dişle, tırnakla
can, kan bedeli direnmenin zorunlu
olduğu koşullardır.

TÜRK HALKIMIZ!

Faşizm halka düşmanlıktır. Çünkü faşizm zulüm ve işkencedir.
Faşizm soframızdaki ekmeğin
hergün biraz daha küçülmesidir.
Faşizm "daha fazla ücret" isteyen
sesimizin kısılmasıdır.
Faşizm F tipleridir, katliamlar,
kayıplardır.
Faşizm sadece işimize geri dönebilmek ve çalışma hakkımızı savunmak için günlerce sokakta bir
anıtın önünde beklemektir.
Anıtın önünde direnme hakkını
kazanmak için bile, defalarca
gözaltına alınmak ve işkence görmektir.
Faşizm, direnme hakkını kazanmak için bile; dişle, tırnakla can,
kan bedeli direnmenin zorunlu olduğu koşullardır.

Evet, Kürt milliyetçi hareketin
halkları birbirine düşmanlaştıran, şovenizmi körükleyen yanlış eylem
çizgisinin, devrimci eylem anlayışıyla
uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.
Devrimci eylem, halktan tek
bir insanın bile zarar görmeyeceği
biçimde planlanan ve hayata geçirilendir. Halktan bir tek kişinin
bile zarar görmemesi için her tür
ihtimalin hesaba katıldığı eylemdir.
Kürt milliyetçi hareketin Beşiktaş eylemi bu anlayışla hayata
geçirilmemiştir.
Faşizmin terörü, vahşeti hangi
boyutta olursa olsun, dünyanın hiçbir yerinde M-L örgütler bu türden
halktan insanların katledildiği eylemlere başvurmamışlardır.

KÜRT HALKIMIZ!
Katliamların sorumlusu Türk halkı
değildir, oligarşidir. Halka zarar vermek, emperyalizme ve oligarşiye hizmet etmektir. Kurtuluşa giden tek yol
ortak mücadeledir.
Ankara Kızılay, Vezneciler, Beşiktaş... vb. eylemler "hedef polis"ti
diye meşrulaştırılamaz. Tonlarla ölçülen miktarlarda kullanılan patlayıcılar, halkın en yoğun bulunduğu
yerler ve saatlerde patlayan bombalar...
vb. nin asla halkımızın zarar görmeyeceği eylem biçimleri olamaz.
Kürt milliyetçi hareket Türk halkına "Siz de bizim yaşadığımız acıları
yaşayın" diyor. Yaşayınca ne olacak?
Kürt halkımız haklarını elde edebilecek mi... Katliamlar duracak mı?
Halklar kurtulaşa ancak birbirlerinin acılarını dindirerek ulaşabilirler.
Halkların birbirlerinin acısını çoğaltarak özgürlüğe ulaştıkları dünya tarihinde bir kez bile görülmemiştir.
Acıları dindirmenin tek yolu ise
ortak düşmana karşı savaşmaktır.

Kürt milliyetçi hareket halka zarar
verme anlayışını devam ettiriyor. Çünkü bu tür eylemlerle uzlaşma politikalarıyla sonuca gitmek, oligarşiyi
uzlaşma masasına oturmak istiyor.
Hedef halkı "canından bezdirmek"tir.
Halk yorulacak, korkacak, bıkacak
sonra oligarşiye "Kürt milliyetçi hareket ile masaya oturun" diyecek.
Hiçbir hak, bir diğer halkın kanı
üzerinden pazarlık yapılarak elde
edilemez. Bu tarz kazanamaz. Çünkü bu tarzın haklılığı ve meşruluğu
yoktur. Haklılığı sağlayan egemen
olana karşı durmaktır.
Hak düşmana karşı savaşarak,
gerektiğinde ezilenlerin kanları birbirine karışarak elde edilen kazanımdır.
Bu çıkmazı yaratan milliyetçiliktir.

KÜRT HALKIMIZ! TÜRK
HALKIMIZ!
Milliyetçiliğin bizleri yani acıları
ve sevinçleri ortak olanları bölmesine
izin vermeyelim.
Milliyetçilik halkların kardeşliğinden değil, halkların düşmanlığından
beslenir.
Oligarşi nasıl ki halkları dinler,

mezhepler, milliyetler temelinde
bölüp parçalayarak yönetiyorsa,
Kürt milliyetçiliği de halkları
birbirlerine karşı Kürt-Türk diye
düşmanlaştırıyor. Kürt milliyetçi
harekete göre düşman emperyalizm ve oligarşi değildir. Tam
tersine emperyalizm sırtlarını
yaslayacakları, oligarşi ise uzlaşacakları birer güçtür. Düşman
ise "TÜRKLER" olmuştur.
Milliyetçilik burjuva ideolojisidir. Bu ideoloji halka güvenmez. Halkın çıkarlarını esas almaz. Ayrı bir örgütlenme, milliyet temelinde örgütlenmeyi savunan Kürt milliyetçiliği eyleminde de birleştiren, saflaştıran
değil, bölen ve ayrıştırandır. Kürt
ve Türk halklarını birbirine düşmanlaştırır. Oligarşinin halkları
birbirine düşman eden şovenist
politikalarına zemin sunar.

TÜRK, KÜRT, ARAP,
LAZ, ÇERKEZ,
GÜRCÜ, BOŞNAK,
AZERİ, TEREKEME,
ÇİNGENE...vb. TÜM
MİLLİYETLERDEN; ALEVİ,
SÜNNİ TÜM
İNANÇLARDAN
HALKIMIZ...
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MİLLİYETÇİLİK BÖLER,
DEVRİM BİRLEŞTİRİR
Devrimciler birleştirmelidir.
Ancak Beşiktaş'ta Kürt milliyetçi
hareket tarafından gerçekleştirilen 37'i
polis ve 7'si halktan olmak üzere
toplam 44 kişinin öldüğü, yüzden fazla
insanın yaralandığı eylemden sonra,
devrimci örgütlerin değerlendirmeleri
bu sorumluluğa uygun değildi.
Halkın Günlüğü: "Öte taraftan eylemin doğrudan güvenlik güçlerine
dönük olduğu, hedefin polis kuvvetleri
olduğu açıktır. Bu anlamda savaş kuralları içinde yer alan devrimci bir
eylemdir. Devrimci eylemde sivil insanların ölmesi üzücü ve kabul edilmezdir. İrademiz dışında da gelişse,
bundan üzüntü duyar, özür dileriz.
Doğru tavır budur. Devrimci eylem,
sivillerin ölmesini içeren veya öngören
bir planla ele alınamaz. Sivil ölümünden sakınmak ve bu kaybı önlemek

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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"Kaybı önlemek için maksimum hassasiyet göstermek şart" dedikten sonra
"savaş hukukuna uygun devrimci bir
eylemde istem dışı sivillerin ölmesi"
mümkün görülebiliyor.
Maksimum hassasiyet ölçüsü acaba
nedir Halkın Günlüğü'nün...
Kilolarca miktardaki en etkili patlayıcıyı bir futbol maçı sonrası stadyum
girişinde, şehrin en merkezi yerlerinden
birisinde patlatmak; gerçekten de
"maksimum hassasiyet" sınırlarına giriyor mu?
Eylem zaten "savaş hukuku"na uygunmuş. Ancak eylemin "savaş hukuku"na uygun olan yanı nedir... Hedefin
polis olması mı...Hedef "savaş
hukuku"na uygun ama bir stadyum
çıkışında siz eylem planlarsanız ve
halktan insanlar ölürse bu istem-dışı
oluyor.
Bu nasıl bir "savaş hukuku"dur.
Bizim bildiğimiz böyle bir savaş hukuku
yoktur.

için maksimum hassasiyet göstermek şarttır. Fakat hedefi güvenlik güçleri olan ve bu anlamda savaş hukukuna uygun
olan devrimci bir eylemde istem
dışı olarak sivillerin ölmesizarar görmesi gerekçesiyle, eylem tamamen gerici gösterilemez. Eleştiriler tamamen bu
zemin üzerine oturtulamaz. Eylemin devrimci özelliği ve hedefinden anlaşılan yanı olumlanmalı ama sivil ölümler de
eleştirilmelidir. Doğru tavır bu
olmalıdır. Zira eylemde siviller
doğrudan hedeflenmemiş, güvenlik güçleri hedef alınmıştır.
Hassas davranılmaması ya da
sivillerin ölümünü kabullenen
planlama yanı ve sonuçları da
elbette eleştirilmesi gerekendir."
(Halkın Günlüğü, 14 Aralık
2016)
Halkın günlüğü, eylemin
tüm devrimci olmayan özelliklerine rağmen ne yapıp edip
"devrimci" ilan etmeye kilitlendiği için en hafif deyimle
tutarsızlaşıyor.
"Kaybı önlemek için maksimum hassasiyet göstermek
şart" dedikten sonra, "savaş hukukuna
uygun devrimci bir eylemde istem
dışı sivillerin ölmesi" mümkün görülebiliyor.
Maksimum hassasiyet ölçüsü acaba nedir Halkın Günlüğü'nün? Kilolarca miktardaki en etkili patlayıcıyı
bir futbol maçı sonrası stadyum girişinde, şehrin en merkezi yerlerinden
birisinde patlatmak; gerçekten de
"maksimum hassasiyet" sınırlarına
giriyor mu?
Eylem zaten "savaş hukuku"na
uygunmuş. Ancak eylemin "savaş
hukuku"na uygun olan yanı nedir?
Hedefin polis olması mı... Hedef "savaş hukuku"na uygun ama bir stadyum
çıkışında siz eylem planlarsanız ve
halktan insanlar ölürse bu istem dışı
oluyor.
Bu nasıl bir "savaş hukuku"dur.
Bizim bildiğimiz böyle bir savaş hukuku yoktur.
Devrimci eylem, halkın adalet an-

layışının ifadesidir.
Eylemde "istem dışı" siviller ölünce bu yine de devrimci eylem özelliğini yitirmiyor Halkın Günlüğü’ne
göre...
Devrimci eylem, halkın adalet anlayışının ifadesidir. Halkın adaleti adı
üzerinde halk düşmanlarına zarar vermek, halka zarar vermemek demektir.
Halkın Günlüğü halktan ölümleri
"istem dışı" ilan edince en azından
Kürt milliyetçi hareket doğrudan halkı
değil, polisleri hedefleyince eylem
de halkın adaleti ölçülerine uyuyor,
öyle mi?
Yani buna da şükür... Kürt milliyetçi hareket daha önce doğrudan
halkı hedeflemiş, eylemde hedefin
belirsiz olduğu eylemler de yapmıştı...
Tabi bu durumda Kürt milliyetçi hareketin ittifakları sol ve solun değerleriyle asla bağdaşmayacak olan bu
eylem anlayışının sahipleriyle birlikte

ne yaptıklarını hiçkimseye
anlatamazlar.
Halkın Günlüğü de Kürt
milliyetçi hareketin Beşiktaş
eylemi ile birlikte "devrimci
eylem yaptılar sonunda" diye
sevinmeye başladı.
Halkın Günlüğü "Varsın
ırkçı-milliyetçi faşist güruhlar
birleşe dursunlar, devrimci
eylemin hesap soran gücü
onların kâbusu olup kof böbürlenmelerini yerle bir etmiştir…" diyor. (a.g.y)
Kürt milliyetçilerinin eylem çizgisinin yarattığı en
olumsuz sonuçlardan birisi
kuşkusuz halkları yanlış saflaştırmasıdır. Halkı faşizm
saflarından yana saflaştırmasıdır. M-L ideolojinin değil,
milliyetçiliğin yön verdiği
bir silahlı mücadelenin sonucudur bu.
Çünkü milliyetçilik, emperyalizmin, oligarşinin karşısında halklarıbirleştiren bir
ideoloji değil, bölüpparçalayan bir ideolojidir. Kaynağını
burjuvaziden alır... Adalet
ölçüsüyoktur.
Halkın Günlüğü de sol,
devrimci, komünist olduğunu iddia
eden bir anlayış olarak milliyetçi
ideolojinin bu "benmerkezci", bölen,
parçalayan tavrının bir parçası oluyor.
Rahatlıkla "varsın ırkçı-milliyetçi
faşist güruhlar birleşe dursunlar" demek en hafif deyimiyle sorumsuzluktur. Halkın Günlüğü devrimci bir
anlayış taşıyorsa, halkı faşizmin etkisinden kurtarmayı kendisine dert
etmelidir.
Halkın Günlüğü soruna subjektif
ve görmek istediği gibi bakıyor. En
başından Kürt milliyetçilerini olumlamak ve eylemi devrimci bir eylem
olarak ilan etmek istiyor. Böylece
kendi durumunu meşrulaştırmaya,
gün geçtikçe emperyalizmin kara gücüne dönüşen Kürt milliyetçi anlayışla
olan ittifakının zeminini güçlendirmeye çalışıyor.
Minareyi çalmış kılıfını hazırlıyor!
Tabiki aynı zorlama politikayı
Ziya Ulusoy'un Yeni Özgür Politi-
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Ziya Ulusoy'un Tevfik Fikret'i neden
bizlere örnek göstediği ise çok anlaşılır
değil...
"Aydınlanmanın büyük şairi Tevfik
Fikret, zalim Abdülhamit’e Ermeni devrimcilerin hesap soran eylemini öven
şiir yazmaktan çekinmedi. Erdoğan’ın
cellatlarından hesap soran eylemlere
ilişkin bütün ilerici ve demokratik
güçlerin tavrı, Tevfik Fikret’in direnişçi
tutumu olmalıdır ki, Erdoğan faşizmine
karşı direniş, ısrarlı ve güçlü olsun,
gelişip büyüsün." diyor. (a.g.y)
Sanıyoruz Ziya Ulusoy'un Kürt milliyetçilerinin iyice meşruluğunu yitiren
mücadele tarzlarına haklılık kazandırmak üzere verdiği bu "zorlama"
Tevfik Fikret örneği yerine bulabileceği
başka bir örnek yoktu.
Elbette yanlış ve meşru olmayanı
savunmak kolay değildir. Ziya Ulusoy'a
bu konuda "hak" veriyoruz.
Geriye de sadece bir "entellektüel
komiklik" kalıyor.

ka’daki yazısında da görebiliyoruz.
"Kürt Özgürlük Hareketi barikatla, gerillayla inatla direnişi
sürdürdüğü gibi, feda eylemleriyle
de hesap sormaya çalışıyor. Güvenpark’takinde olduğu gibi sivillerin ölümüne yol açmasını
haklı olarak eleştirebilirsiniz. Fakat
Erdoğan faşizminin soykırımcı
saldırılarına karşı barikattan feda
eylemine neden direndiğini eleştirmek, soykırımcı kurumları hedeflemesini eleştirmek, şovenist
mutabakatın Türk halkı üzerindeki
süren etkisine boyun eğerek, yenilmesini istemek demektir."
(Yeni Özgür Politika, 17 Aralık
2016)
Birincisi; Kürt milliyetçi hareketin inatla her yerde direnişi
sürdürmeye çalışması söz konusu
değildir.
Parti il binaları polis ablukasına
alınır. Meclis Grup Toplantıları’na
izleyici yasağı konur. Vekiller tutuklanır. Belediyelere kayyum
atanır... Hakların gaspına yönelik
hiçbir alanda hiçbir direnişi yoktur
Kürt milliyetçi hareketin... Ziya
Ulusoy'un feda eylemleriyle hesap
sormak dediği kilolarca, tonlarca
patlayıcının halk ve düşman ayrımı
yapmaksızın her yerde patlatılmasıdır.
Bunun da halkın adaletiyle ve halk
savaşıyla bir ilgisi yoktur. Devrimci
eylem halka gerçekleri açıklamak
üzere halkı örgütlemek hedefli yapılan
eylemdir. Yani özünde iktidar hedefi
vardır. Kürt milliyetçilerinin ise tüm
demokratik yada silahlı çalışmalarının
odağında oligarşiyi uzlaşma masasına
oturtmak ve düzen içileşme hedefi
vardır.
İkincisi: "Güvenpark’takinde olduğu gibi sivillerin ölümüne yol açmasını eleştirebilirsiniz" ama yine de
bu eylemler doğrudur deniyor.
Hiçbir devrimci sonuç yaratmayan,
tam tersine halkları bölen parçalayan
ve devrimci mücadeleye en küçük
bir ilerleme sağlamayan eylemleri
yapmaya devam edelim. Ziya Ulusoy’un tam olarak söylediği budur.
Tastamam her şeyiyle bu çizgi devam etsin. Her şeyimizi oligarşiyle

masaya oturmaya odaklayalım.
Hepbirlikte emperyalizmin siyasi
ve ideolojik önderliğini yaptığı; teslimiyet, uzlaşma ve tasfiye politikalarına uyum sağlayalım...
Ziya Ulusoy'un Tevfik Fikret'i neden bizlere örnek göstediği ise çok
anlaşılır değil...
"Aydınlanmanın büyük şairi Tevfik
Fikret, zalim Abdülhamit’e Ermeni
devrimcilerin hesap soran eylemini
öven şiir yazmaktan çekinmedi. Erdoğan’ın cellatlarından hesap soran
eylemlere ilişkin bütün ilerici ve demokratik güçlerin tavrı, Tevfik Fikret’in direnişçi tutumu olmalıdır ki,
Erdoğan faşizmine karşı direniş, ısrarlı
ve güçlü olsun, gelişip büyüsün." diyor. (a.g.y)
Sanıyoruz Ziya Ulusoy'un Kürt
Milliyetçilerinin iyice meşruluğunu
yitiren mücadele tarzlarına haklılık
kazandırmak üzere verdiği bu "zor-

lama" Tevfik Fikret örneği
yerine bulabileceği başka
bir örnek yoktu.
Elbette yanlış ve meşru
olmayanı savunmak kolay
değildir. Ziya Ulusoy'a bu
konuda "hak" veriyoruz.
Geriye de sadece bir
"entellektüel komiklik" kalıyor.

Kürt Milliyetçileri
Halka Zarar
Veren Eylem
Çizgisiyle Yanlış
Saflaşma
Yaratıyor
Birleşik Haziran
Hareketi de
"Provokasyon
Edebiyatı"yla Bir
Başka Yanlış
Saflaşma Çizgisi
Ortaya Koyuyor

Birleşik Haziran Hareketi'nden Birgün yazarı
Melih Pekdemir:
"AKP-Devlet diyor ki
'onlar şurada canlı bomba
patlattılar, orada bombalı araç patlattılar, burada sivilleri katlettiler. Madem
öyle işte böyle…'
PKK diyor ki 'ama onlar da şu
şehri yıktılar, o bodrumda gençleriyaktılar, bu mahalleyi bombaladılar,
sivilleri katlettiler. Madem öyle işte
böyle…'Bombardımanlar, bombalar,
canlı bombalar… Ama sonuç hep
cansız, masum, silahsız siviller...
Unutmadık, HDP 'Seni başkan yaptırmayacağız' demişti. 'Madem öyle'
dediler, 'biz de sana siyaset yaptırmayacağız.'
Peki, sahne sadece siyaset yaptırmayanlara ve siyaset yerine terör yapanlara mı kalacak? Çünkü TAK ısrarla sivil siyaseti, demokrasiyi, masumları bombalayıp duruyor. Halk
otobüsündeki silahsız gençleri katlediyor.
TAK, halk düşmanı bir örgüttür!"
diyor.
(Melih Pekdemir, Birgün, 19 Aralık
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"TAK terörüyle özgürlük zemini
değil, dikta zemini pekiştirilir. 'Seni
Başkan Yaptırmayacağız' iddiası yerini
fiilen 'Seni Reis Yaptırıyoruz' siyasetine bırakır. TAK da, Reislik için
bi 'Allah’ın lütfu' kapısıdır.
TAK’ın, AKP iktidarına karşı çıkmak adına yaptığı insanlık dışı saldırıların bakılınca sanki, Kürt siyasetindeki demokratik melekeler ve refleksler körelmiş mi diyeceğiz?
Hayır, ama Kürt siyasi hareketi
de, faşizm ve uygulamalarını normalleştirme yönündeki bu tür vahşete
fiilen barikat oluşturmalıdır. Aksi
halde köprü durumuna düşecektir"
(a.g.y)
Devrimci eleştiri böyle olmaz.
Kürt milliyetçi hareket'in eylemleri
nedeniyle, ülkemizde faşizmin "normalleş"tiğini; faşizmin saldırılarının
arttığını savunmak devrimci eleştiri
değildir.
Ülkemizdeki faşizm gerçeği Kürt
milliyetçi hareketin eylemleriyle başlamadı. Zulüm ve işkence Kürt milliyetçi hareketten önce de vardı...
Katliamlar, sömürü, F tipleri Kürt
milliyetçilerin eylemleriyle de başlamadı. Ya da ülkemizin 35 milyon
metre karesini emperyalistlere üs olarak Kürt milliyetçileri vermedi.
Zulmün ve baskının sorumlusu
emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Evet... Kürt milliyetçilerinin yanlış
eylemleri nedeniyle tüm Türkiye halkları zarar görüyor. En önemlisi de
halka zarar veren eylemler nedeniyle
halklar devrimci mücadelenin değil,
faşizmin saflarında birleşmeye başlıyorlar. Devrimci eylemin halka gerçekleri göstermek, halkı düzen saflarından kopararak devrimci saflarda
birleştirmek özelliğine zarar veriyorlar.
Milliyetçilik bölüyor, parçalıyor...
Aslında Melih Pekdemir "sizin
eylemleriniz yüzünden AKP faşizminin terörü artıyor" derken, kendi reformist düzen içi politikalarının önlerinin tıkanmasından rahatsız oluyor.
Bu anlayış Devrimci Yol'un geçmişte yaptığı, "silahlı eylemler nedeniyle faşizm tırmanıyor" edebiyatının devamıdır. 1980 öncesinde de

Kürt Milliyetçileri Halka Zarar Veren Eylem Çizgisiyle
Yanlış Saflaşma Yaratıyor
Birleşik Haziran Hareketi de "Provokasyon
Edebiyatı"yla Bir Başka Yanlış Saflaşma Çizgisi Ortaya
Koyuyor
(.....)Ülkemizdeki faşizm gerçeği Kürt milliyetçi
hareketin eylemleriyle başlamadı. Zulüm ve işkence
Kürt milliyetçi hareketten önce de vardı... Katliamlar,
sömürü, F tipleri Kürt milliyetçilerin eylemleriyle de
başlamadı. Yada ülkemizin 35 milyon metre karesini
emperyalistlere üs olarak Kürt milliyetçileri vermedi.
Zulmün ve baskının sorumlusu emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Evet... Kürt Milliyetçilerinin yanlış eylemleri nedeniyle tüm Türkiye halkları zarar görüyor. En önemlisi de
halka zarar veren eylemler nedeniyle halklar devrimci
mücadelenin değil, faşizmin saflarında birleşmeye
başlıyorlar. Devrimci eylemin halka gerçekleri göstermek, halkı düzen saflarından kopararak, devrimci saflarda birleştirmek özelliğine zarar veriyorlar.
artan sivil faşist terör karsışında, DY
geleneğininde içinde olduğu reformist
kesim, "provokasyona gelmeyelim"
anlayışı içindeydi.
12 Mart döneminin başbakanı Nihat Erim Devrimci Sol tarafından cezalandırıldığında burjuva basın bile
bunu bir hesap sorma eylemi olarak
kabul etmişti. Bu eylem oligarşinin
kadrolarının moralini bozdu, halk kesimlerinin ise sempatisini kazandı.
Bu dönemde DY’nin yayın organı
Demokrat gazetesi Nihat Erim'in kim
olduğunu bile yazmadı. Yine aralarında DY, nin de olduğ u reformist
oportünist soldan bir bölüm eylemin
yanlışlığından, maceracılığından, provokasyonundan, CIA’dan kaynaklandığından söz ettiler.
Özellikle faşist şef Gün Sazak'ın
Devrimci Sol tarafından cezalandırılmasından sonra, hepsi hep bir ağızdan, oligarşinin ağzıyla Devrimci
Sol'a küfretmeye ve gelecek cuntadan
Dervimci Sol'un sorumlu olduğunu
belirtmeye başlamışlardı.
Yani, oligarşinin terörünün kendilerini bulacağı korkusu, artık "akıllı
solculuk" yapma alanlarının kalmaması, bu reformist cephede telaş ya-

ratıyor ve bu telaş artan faşist terörden
oligarşiyi değil de eylemi yapanları
sorumlu tutmaya kadar varıyor.
Elbette Kürt milliyetçi hareketin
yanlış eylemleri, küçük burjuva milliyetçiliğinin sonuçları boyutuyla ideolojik
olarak, sınıfsal olarak eleştirilmelidir.
Kürt milliyetçi hareket bu yanlarıyla
devrimci mücadeye zarar vermektedir.
Kürt milliyetçi hareket politikasızdır.
Milliyetçiliğin yarattığı çıkmazı tüm
sonuçlarıyla yaşamaktadır. Emperyalizmin ideolojik ve siyasi olarak etkisi
altında bağımsız bir politikası yoktur.
Oligarşi ise Kürt milliyetçi harekete
imhayı dayatmaktadır. Köşeye sıkışmış,
küçük burjuva milliyetçi bir hareketin
yapacağı bir pratiği sergilemektedir
bugün Kürt milliyetçileri...
Bu tablo içinde TAK ya da PKK
"halk düşmanı bir örgüttür" demek de
halk güçleri ile halk düşmanları arasındaki saflaşmayı yerine oturtmamaktır.
Daha da önemlisi bugün bu sözlerin oligarşinin başlattığı linç kampanyası, AKP faşizminin artan saldırıları ve imha politikaları sürecinde
söylenmesi de önemlidir. Bu sözler
AKP'nin herkesi Kürt milliyetçi harekete karşı birleştirmeye çalıştığı bir
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Özellikle faşist şef Gün Sazak'ın Devrimci Sol
tarafından cezalandırlamasından sonra hepsi hep
bir ağızdan oligarşinin ağzıyla Devrimci Sol'a
küfretmeye ve gelecek cuntadan Dervimci Sol'un
sorumlu olduğunu belirtmeye başlamışlardı.
Yani, oligarşinin terörünün kendilerini bulacağı
korkusu, artık "akıllı solculuk" yapma alanlarının
kalma ması bu reformist cephede telaş yaratıyor ve
bu telaş artan faşist terörden oligarşiyi değil de
eylemi yapanları sorumlu tutmaya kadar varıyor.
Elbette Kürt milliyetçi hareketin yanlış eylemleri,
küçük burjuva milliyetçiliğinin sonuçları boyutuyla
ideolojik olarak, sınıfsal olarak eleştirilmelidir. Kürt
milliyetçi hareket bu yanlarıyla devrimci mücadeye
zarar vermektedir. Kürt milliyetçe hareket
politikasızdır. Milliyetçiliğin yarattığı çıkmazı tüm
sonuçlarıyla yaşamaktadır. Emperyalizmin ideolojik
ve siyasi olarak etkisi altında bağımsız bir politikası
yoktur. Oligarşi ise Kürt milliyetçi harekete imhayı
dayatmaktadır. Köşeye sıkışmış, küçük burjuva
milliyetçi bir hareketin yapacağı bir pratiği
sergilemektedir bugün Kürt milliyetçileri...
Bu tablo içinde TAK ya da PKK "halk düşmanı bir
örgüttür" demek de halk güçleri ile halk düşmanları
arasındaki saflaşmayı yerine oturtmamaktır.
dönemde söyleniyor.
Bayraklı "teröre lanet" mitingleri
örgütleniyor. AKP’de herkesi kendisinin yaptığı gibi Kürt milliyetçilerini
mahkum etmeyi dayatıyor.
Melih Pekdemir ve Birleşik Haziran Hareketi çevresi de bu saflaşmada AKP’den yana tavır alıyorlar.

Bugün "VAHŞETİN HER TÜRÜNE KARŞI SEFERBERLİK" şeklinde
bir çağrı yapmak, AKP' nin yarattığı
siyasi tabloda kendine yer açmak, onun
icazetinde politika yapmak demektir.
Melih Pekdemir "TAK ısrarla sivil
siyaseti, demokrasiyi, masumları bombalayıp duruyor" diyor.

Bombalanan hangi demokrasidir...
Meclisinde yer almak istediğiniz ama
bir türlü giremediğiniz oligarşinin
ahırı mı...
Hangi sivil siyaset? Sivil toplumcu,
reformist ve düzen içi solculuğu rahat
rahat yapamıyor oluşunuz mu...
Melih Pekdemir ve Birleşik Haziran
Hareketi de AKP nin yarattığı saflaşma
içinde ve yanlış yerde duruyor.

TÜM MİLLİYETLERDEN,
TÜM MEZHEP VE
İNANÇLARDAN
HALKIMIZ!
MİLLİYETÇİLİK BÖLER
DEVRİM BİRLEŞTİRİR...
Bağımsız bir ülkede, özgür ve kardeş halklar olarak yaşamak istiyorsak
birleşmeliyiz.
Türk ve Kürt halkının açlıktan,
yoksulluktan, ulusal baskıdan, asimilasyondan, bağımlılıktan kurtuluşu
BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, SOSYALİST BİR ÜLKEDİR.
Emperyalizmi kovmadan, faşizmi
alt etmeden, bağımsızlık ve demokrasi
hayaldir. Kürt ve Türk halkının ulusal
ve sınıfsal kurtuluşunun yolu; iki halkın birlikte mücadelesinden, ortak
devriminden geçiyor. Birlikte devrim
için mücadeleye çağırıyoruz.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı;
AKP faşizmine karşı birlikte örgütlenelim, birlikte savaşalım.
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
KÜRT HALKININ KURTULUŞU
ANADOLU İHTİLALİNDEDİR!
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM,
KAZANALIM!

Torbacı Zehirler Halk Meclisi Temizler!
Şerefsiz Torbacılar Mahallemizden Defolun!

araya gelme çağrısıyla birlikte son verildi.


İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, Hastane Sokağı’nda
başlattığı “Uyuşturucuya Karşı Oturma Eylemi” kampanyayı
kararlı eylemliklerle devam ettiriyor. En son 12 Aralık’ta
beşincisi yapılan eylemde halka Tedavi Merkezi müjdesi
verildi. Merkez, uyuşturucu bağımlısı gençlerin ücretsiz
ve ilaç almadan tedavi göreceği bir rehabilitasyon merkezi
olacak. Çalışma sırasında Feriköy’de yaşayan biri aynı
sorunu Kule mevkiinde yaşadıklarını belirtti. Ve orada
yaşayan halkın bundan büyük sıkıntılar çektiğini ileterek
yardım istedi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen 30 kişinin
katıldığı oturma eylemine bir daha ki hafta aynı saatte bir

Halk Cepheliler, Avcılar sahil Ambarlı ve Şükrübey’de
14 Aralık’ta esnaf ziyareti yaptı. Sahilde bulunan kafe ve
esnaflara kendilerini tanıtan Halk Cepheliler, ülkenin ekonomik krizini konuştu. Esnafların birçoğu iş yapamadıklarını,
ciddi borç altına girdiğinden bahsetti. Sohbet sırasında esnaflara Yürüyüş Dergisi de dağıtılarak, haftaya dergide
yazılanlar üzerine sohbet edileceği söylendi.
Avcılar Şükrubey ve Parseller mahallesinde aynı gün
aile ziyareti yapan Halk Cepheliler, Parseller’de bulunan
ailenin evini ilk defa ziyaret etmiş oldu.
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Esnaf Ziyareti Gündemimiz: Ekonomik Kriz

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
1-Örgüt bilinci; iktidar iddiası ile
mücadeleyi büyütmektir.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı
savaşmaktır.
2-Örgüt bilinci; örgütünü sahiplenmek, şartlar ve koşullar ne olursa
olsun ona tabi olmaktır.
Tüm zorlukları, olanaksızlıkları göze
alarak devrimin hamalı olmaktır.
3-Örgüt bilinci; örgütü sahiplenmek, Cephelinin pratiği ile yaşamı ile
örgüt bilinci, örgüt ruhu ve disiplini
ile uyum içinde olmaktır.
4-Örgüt bilinci; örgütün ideolojisini
politikalarını halka taşımaktır. Her
alanda örgütlenme yaratmaktır.
Tersi durumlarda amaç ve hedeflerimizin dışına çıkarız ki, orada örgütü
sahiplenmek yoktur.
5-Örgüt bilinci;yaşamı, pratiği örgütlemektir. Nerede olursak olalım
tüm bedelleri göze alıp görev ve soSayı: 553
rumluluklarımızı yerine getirmektir.
Yürüyüş
Emekçiliğimizle, mütevaziliğimizle
25 Aralık
herkese örnek olmaktır.
2016
Her alana BİZ'i taşımak kollektivizmi yaşatmaktır.
Sahiplenmek, herkesin değişip dönüşeceğine inanmaktır. Ve herkese
emek vermektir.
Sıra neferi olmaktır.
6-Örgüt bilinci; örgütün ilke ve
kurallarına uymak, uyulmasını sağlamaktır.
Örgüt bilinci çelişkilerle, eksiklerle
sürekli çatışma halinde olmaktır.
7-Örgüt bilinci; kuşatmalarda son
mermimize kadar çatışmak, düşmanı
silahlarımızla slogan ve tilililerimizle
karşılamaktır.

Kanser Hastası
Mesude Pehlivan
Serbest Bırakılsın!
Devrimci İşçi Hareketi 21 Aralık’ta
bir açıklama yayımlayarak kanser hastası Mesude Pehlivan’ın bir an önce
serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada: “Hapishanelerde tecrit uygulaması sürüyor. Hapishane koşulları tutsakların yaşamlarına uygun değilken,
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ÖRGÜT BİLİNCİ

Çünkü yaratılan geleneklere
bir halka daha eklemektir örgüt
bilinci ve ruhu.
8-Örgüt bilinci; bencilliğe asla izin
vermemek ve her aşamada kollektivizmi
ısrarla hayata geçirmektir.
9-Örgüt bilinci; devrimci ahlak ve
kurallarımızı içselleştirerek, devrimci
eğitim ve kültürü öğrenerek ve öğreterek, öğrendiklerimizi pratiğe uygulayarak güçlenecektir.
10-Örgüt bilinci; tüm duygularımızı
devrimcileştirerek, coşkumuzu, heyecanımızı, iddiamızı, iktidar hedefimizi,
hırsımızı, sınıf kinimizi halka taşımaktır.
11-Örgüt bilinci; günlük yaşamı
ve pratiği örgütlüyerek disipline ederek,
ilke ve kurallarımıza uymaktır.
12-Örgüt bilinci; öğrenmeye açık,
öğretmeye istekli olmaktır.
Tüm zaaf ve eksiklerimizin üzerine
cüretle gitmektir.
Devrimci doğrularımızı yükseltmektir.
13-Örgüt bilinci; iktidar iddiamızdır,
ideolojik netliğimizdir, emperyalizmin,
oligarşinin tüm saldırılarına ve teslim
alma politikalarına karşı direnmektir.
Örgüt bilinci; devrimciliktir, devrimcilik dünyanın en soylu damarı ve
en onurlu görevidir. Bu sorumluluk
halkın kurtuluşudur. Bizler halkın sömürüden, zulümden kurtuluş mücadelesinin gönüllüleriyiz.
Bu gönüllülüğü güçlendiren ise
örgüt bilincimiz ve coşkumuzdur.
14-Örgüt bilinci; devrimcilik "ruh
ve coşku işidir" sözünü bilince çıkartmak için her şeye karşı ilgili olmaktır, çözümler üretmektir.
15-Örgüt bilinci; bir ömür boyu
devrimcilik yapmaktır.

hasta tutsaklar bu koşullarda yaşamaya
mahkûm ediliyor. Her türlü baskı işkence şu an hapishanelerde uygulanıyor. Tutsakların her türlü hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor, hatta alınıyor. Kitap hakkı, sohbet hakkı, tedavi
hakkı. Hasta olan bir insana uygulanabilecek en büyük işkencelerden biridir. Tedavi hakkını engellemek... Bu
uygulama, hapishanede ölüme mahkûm
etmektir” denildi.

16- Örgüt bilinci; örgüt ruhuna sahip
olmadan hiçbir işten sonuç alamayız.
Alsak da kalıcı olmaz. Çünkü;
örgüt bilinci ve ruhu ile örgütlenmeyen
hiç bir işin temeli sağlam olmaz.
17-Örgüt bilinci; her işin baştan
sona ayrıntılarıyla örgütlenmesidir.
Ayrıntıları örgütlemek koletivizmi
hayata geçirmektir.
18-Örgüt bilinci; örgüte bağlılıkta
halk ve vatan sevgisinde sınıf kini ve
iktidar iddiasında somutlanır.
19-Örgüt bilinci; devrimi adım
adım örgütlemektir.
20-Örgüt bilinci; örgüte güvendir,
halka güvendir, yoldaşlarına güvendir.
21-Örgüt bilinci; ülkemizde devrim
yapacak tek gücün devrimci hareket
olduğunu bilmek ve örgüte güvenimizin sınırsız olmasıdır.
22-Örgüt bilinci; halka örgütün
politikalarını, ideolojisini taşımaktır.
Örgütün politikalarını ve ideolojisini
taşıyacak olan kadrolarımız ve yöneticilerimizdir.
23-Örgüt bilinci; sürecimizin yönetici ve komutanlarını yetiştirmektir.
Kırlarda ve şehirlerde savaşı büyütmektir.
24-Örgüt bilinci; feda ruhu ile savaşa, savaşmaya, savaştırmaya hazır
olmakdır.
25-Örgüt bilinci:
Halkı örgütlemek
Silahlı savaşı yükseltmektir.

Gözaltılar, Tutuklamalar
Bizleri Yıldıramaz!
Ankara’da 21 Aralık sabah saatlerinde
birçok eve DHKP-C operasyonu adı altında baskın düzenleyip evde bulduğu
kişileri işkenceyle gözaltına aldılar. Ellerinde bir listenin olduğu belirtiliyor.
Gözaltına alınanların Kazan Cumhuriyet
Başsavcılığı’na götürüleceği bilgisi verildi.
Açıklama yapan Ankara Halk Cephesi:
“Arkadaşlarımızın başına gelebilecek
her şeyden Ankara Emniyeti ve Kazan
Cumhuriyet Başsavcılığı sorumludur!
Gözaltına alınanlardan isimlerini öğrenebildiklerimiz: Can Ardıç, Zeynep Yayla.
Cem Ermiş’in evine baskın düzenlendi,
fakat kendisi evde bulunamadı.”

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

19 ARALIK GÜNÜ DİRENDİĞİMİZ İÇİN
BUGÜN VARIZ!

19 Aralık, Emperyalizmin
“Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm” Dayatmasına
Verdiğimiz “Direniş” Cevabıdır
19 Aralık, Emperyalizmin Siyasi ve İdeolojik Önderliğini Yaptığı;
Tasfiye, Uzlaşma ve Teslimiyet Politikalarının Sonuç
Alamayacağının İlanıdır
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19 Aralık Marksizm-Leninizm’de Israrın Direnişi ve Zaferidir-2
FEDA SİLAHI KUŞANILDI
Ölüm orucu direnişi, F Tiplerinin
tecridi esas olan işkenceli ölüm olduğu gerçeğini iyice teşhir ederken
demokratik kamuoyunu da önemli
ölçüde harekete geçirdi. Bu koşullarda
sürecin git gide aleyhine döndüğünü
gören oligarşi katliam silahını daha
erken devreye sokma kararı aldı. Fakat bunun için hazırlıkları tamamlanmamıştı henüz. Aralık başlarında
Adalet Bakanlığınca görevlendirilen
yazar Yaşar Kemal, gazeteciler ve
Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun
da içinde yer aldığı bir arabulucu
heyet ile tutsak temsilcileri arasında

görüşmeler başladı. Bu görüşmeler
sürerken bir yandan da F tiplerinde
inşaat ve katliam hazırlığı da tüm
hızıyla sürüyordu. Yani görüşmelerin
tek bir amacı vardı: Oyalama. 9 Aralık'ta Adalet Bakanı Hikmet Sami
Türk, F tiplerine geçişin ertelendiği
ve toplumsal mutabakat sağlanmadan
gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Bu
da başka bir oyalama hamlesiydi.
Tutsakların bu açıklamanın resmiyete
bağlanması talebi bu yüzden karşılıksız bırakıldı. Aynı günlerde arabulucu heyetin görüşmelerine de Bakanlık tarafından son verilerek " ope-

rasyon" tehditleri daha yüksek sesle
dillendirilmeye başlandı.
Oligarşi katliama hazırlanıyordu.
Tutsaklar da yüreklerini mevziye
sürmüş, bekliyorlardı. Ölüm Orucu
Direnişçileri de bir operasyon yapılması durumunda kendilerini yakarak
cevap vereceklerini açıkladılar. Feda
silahı da sürülmüştü cepheye. Yürekle, bedenle, fedayla, elde ne varsa
onunla direnilecekti saldırı durumunda. Çünkü tutsaklar bu saldırının
sadece bedenleri değil, beyinlerini
de teslim almak için yapıldığını biliyorlardı.

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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19-22 Aralık Şehitlerimizi

Diri Diri Yakanları Unutmadık!
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DİRİ DİRİ YAKTILAR
“En son çıktığımızda artık alevlerden hiçbir şey görünmüyordu.
Gülser kapının ağzında alev alev
yanmıştı. Yazgülü Güder Öztürk, Özlem Ercan, Şefinur Tezgel, Seyhan
Doğan, Nilüfer Alcan ve Gülser Tuzcu
alevler içinde diri diri yandılar. Hepimizi yakmaya çalıştılar. Biz aşağıya
inince bu sefer yemekhaneye yoğun
bomba attılar. Hepimiz havalandırmanın ortasına geçtik ve halay çekmeye başladık. Gelin hepimizi tarayın
ama hiçbirimizi teslim alamazsınız
diye bağırdık onlara. Gaz bombalarının yoğunluğu bütün havalandırmayı kapladı. Sürekli ‘ Şehitlerimizin
hesabını soracağız. Bizi diri diri yaktınız. 6 tane canımızı diri diri yaktınız,
gelin bizi de tarayın ama asla teslim
alamayacaksınız’ dedik”
( Hapishanelerde Katliam, Anadolu yayınları syf:19)
Yukardaki anlatım Ölüm Orucu
şehidi Hamide Öztürk'e ait. Hamide
o gün Bayrampaşa Hapishane’sinde
diri diri yakılmaya çalışan kadınların
arasındaydı. Kendisi o gün hayatta
kaldı ama o gün 6 kadın tutsak orada
diri yakılarak katledildi.
Bayrampaşa Hapishanesi 19 Aralık Katliam saldırısının en vahşi yaşandığı hapishanelerin başındaydı.
Buradaki saldırıda ağır silahların,
helikopterlerin yanında kimyasal silahların da kullanıldığı katliam saldırısı karşısında Ölüm Orucu dire-

nişçileri Fırat Tavuk ve Aşur Korkmaz
daha önceden ilan ettikleri üzere saldırıyı durdurmak için bedenlerini
ateşe verdiler. Ali Ateş, Mustafa Yılmaz, Cengiz Çalıkoparan ve Murat
Ördekçi ise silahla vurularak katledildi. 19 Aralık Bayrampaşa Hapishanesi’nde şehit düşenlerin sayısı
12'ydi.
Katliam saldırısı o sabah 20 hapishanede birden eş güdümlü olarak,
saat 05:00 civarında başlatıldı. Bu
operasyon TSK'nın Kıbrıs Harekatından sonra gerçekleştirdiği geniş
çaplı askeri operasyonuydu. Toplam
8 Jandarma komanda taburu, 37
bölük olmak üzere 8 bin 335 asker,
binlerce çevik kuvvet ve binlerce
gardiyan katıldı. Ümraniye ve Çanakkale Hapishanelerinde tutsakların
direnişi 22 Aralık'a kadar sürerken 4
gün süren saldırılara da kapalı alandaki tutsaklara karşı 20 bini aşkın
gaz bombası kullanıldı. Yüzleri karanlık maskelerin arkasına saklanan
katiller sürüsü, her yerde katletmek
için gelmişti. Katliam saldırısı sonunda Bayrampaşa Hapishanesi dışında: Ümraniye Hapishanesi’nde
Ahmet İbili katliam operasyonunun
durdurulması için bedenini ateşe vererek: Ercan Polat, Umut Gedik, Alp
Ata Akçayöz ve Rıza Poyraz ise katiller sürüsü tarafından vurularak
şehit düştüler.
Çanakkale Hapishanesi’nde ise
bu kez Fidan Kalsen'di katiller sürüsünün karşısına çıkıp
" operasyonu durdurun
yoksa kendimi yakarım
"diyen Fidan gerçekleştirdiği feda eylemi
sonucu şehit düşerken,
İlker Babacan, Fahri
Sarı, Sultan Sarı askerler tarafından katledilerek şehit düştüler.
Bursa Hapishanesi’nde Halil Önder'di
yoldaşlarını korumak
için en öne atılıp kendini feda eden.
Çankırı Hapishane-

Katliam saldırısı o sabah 20
hapishanede birden eş
güdümlü olarak, saat 05:00
civarında başlatıldı. Bu
operasyon TSK'nın Kıbrıs
Harekatı’ndan sonra
gerçekleştirdiği geniş çaplı
askeri operasyonuydu.
Toplam 8 Jandarma
komanda taburu, 37 bölük
olmak üzere 8 bin 335
asker, binlerce çevik kuvvet
ve binlerce gardiyan katıldı.
Ümraniye ve Çanakkale
hapishanelerinde
tutsakların direnişi 22
Aralık'a kadar sürerken 4
gün süren saldırılarada
kapalı alandaki tutsaklara
karşı 20 bini aşkın gaz
bombası kullanıldı.
Yüzleri karanlık maskelerin
arkasına saklanan katiller
sürüsü, her yerde katletmek
için gelmişti.
si’nde İrfan Ortakçı ve Hasan Güngörmez operasyonun durdurulması
için bedenlerini ateşe verirken, düşman onların yanan bedenlerine saldıracak kadar alçaktı.
Uşak Hapishanesi’nde Cepheli
Kadın Tutsakların Direnişiyle karşılaştı katiller sürüsü. Yasemin Cancı
ve Berrin Bıçkılar feda ateşiyle ölümsüzleştiler.
Katliam sonunda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 28'di. Yüzlerce
tutsak yaralandı. Binlercesi işkencelerle F Tipi Hapishanelere sürüldü.
Fakat direniş oralarda sürecekti.
(devam edecek)
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Halkın
Hukuk
Bürosu

FAŞİZME KARŞI OLMAK SUÇ DEĞİLDİR!
HALKIN AVUKATI BARKIN TİMTİK'E ÖZGÜRLÜK!

Avukat Barkın Timtik tutsak alındı.
-OHAL dediklerinin "halkla mücadele" olduğunu artık herkes biliyor.
Polis halkın geleneğinin yerine getirilmesine engel olmak için cemevindeydi. Barkın halkın geleneğine, geleneksel haklarına sahip çıkmak için
oradaydı. Çünkü biz halkın hukukçuları, hukuku faşizmin elinde bir
silah olmaktan çıkartıp, halkın hukuku
haline getirmek istiyoruz.
-Faşizmin saldırılarına boyun eğmeyeceğiz. Çünkü avukatlık mesleğinin gereğini yapmak istiyoruz. Faşizm artık mesleğimizi dahi yapamayacağımız koşulları getirmiştir.
-Faşizm halkı sindirmek, zulmü
meşrulaştırmak için "hukuk devleti"
maskesi takar. "Yargılama sürecindeyiz"
yalanıyla halkı oyalar. "Yargının tartışılmazlığı" dedikleri faşizmin otorite
kurma ihtiyacından doğar.
Yargıyı tartışmamak, faşizmin otoritesini tartışmamaktır.

Oligarşinin, emperyalizmin düzenine karşı olanlar, faşizme karşı mücadele edenler, onun yargısına da karşı
olmak durumundadırlar. O "yargı" tarafından cezalandırılmayı da göze alarak gerçekleri dile getirmelidirler.
Biz Barkın Timtik'in tahliyesini
"yargının tartışılmazlığı" ve "hukuk
devleti" yalanına karşı olduğumuz
için istiyoruz.
-Faşizm, Barkın'ı tutuklayarak mesleğimizin üzerine ipotek koyuyor.
Mesleğimizi tutuklama tehdidi altında
yapmamızı istiyor. Bunu asla kabul
etmeyeceğiz!
-Demokratik haklarını, halkın geleneklerini kullananlar değil, faşizmle
yöneten AKP suçludur.
-Faşizm suç yaratıyor. Halkın cenazelerine, yedi yemeğine katılmak
suç değildir. Bu tehdide boyun eğmeyeceğiz!
-Faşizme karşı olmak suç değildir.
-Faşizm tutsak ederek bizim mü-

cadelemizi yok edemez. Halkın avukatlarını yok edemez. Halkın avukatları
Özgür Tutsak da olurlar... Özgür Tutsaklık ise faşizmin teslim alma politikalarının karşısındaki temel güçlerden
birisidir.
Sonuç olarak dışarda ya da tutsak
olarak halkın avukatları teslim alınamaz ve mücadelesine devam eder.
-Haklıyız ve faşizmden daha güçlüyüz.

ALEVİ İNANCINA DÜŞMANLIĞIN SON ÖRNEĞİ:

CEMEVİ SALDIRISI
Kıraç Cemevi, 15 Aralık tarihinde
savaş alanı gibiydi. Halk savaşcısı
Oğuz Meşe için cemevinde verilen
yemeğe devlet, tahammül etmediği
için cemevinde bulunan insanları gaza
boğdu. Önce akrep denilen zırhlı
araçla cemevinin bahçesine girmiş
sonra içerde çocukların, yaşlı insanların
olduğu yemekhane kısmına yoğun bir
biçimde gaz atmışlardır.
İçerden insanların dışarıya çıkmasını beklemiş, insanlar çıkmayınca
camları kırıp, tavanlardan gaz atmaya
devam etmişlerdir.
İçerde bulunup dışarıya çıkmak
istemeyenleri ise dayak ata ata, sürükleyerek dışarıya çıkartıp gözaltı
aracına atmışlardır.
Gözaltına alınanlar arasında Halkın
Hukuk Bürosu avukatı Barkın Timtik
de yer alıyordu. Barkın Timtik, gözaltı
şekline, saldırıya, gaz atılmasına itiraz
ettiği için gözaltına alındı. Ve yine itirazı
nedeniyle daha fazla darp edildi, araç
içersinde yumruklandı, saçları yolundu.

Gözaltına alınanlara işkence Kıraç
Karakolu yakınındaki basketbol sahasında devam etti. Sırtlarını duvara dönüp
tekbir getirmedikleri, slogan atmaya
devam ettikleri için işkenceye uğradılar.
Top sahasında bulunanlar, biber gazına
tekrar maruz kaldılar ve plastik mermiyle
tarandılar. Birçoğu plastik mermiyle
yaralandı. Yine de slogan seslerini susturamadılar, istedikleri sonuca ulaşamadılar. Onca darp ve işkence, aşağılama, küfür gözaltına alınanları dize
getirmeye yetmedi. İşte bunun adı haklılığa inançtır.
Korkunun değil, haklılığın, inancının zaferidir.

AKP Halka Düşmandır
Cemevi; Alevilikteki başlıca ibadet
mekanıdır. Alevilerin zikir yaptıkları,
hak ile batıl alanı ayırdıkları, ölmeden
önce öldükleri, sorguya çekilip soruldukları ya da bağlama çalarak, karşılama
ya da semah döndükleri ibadethanedir.
Alevi topluluğunun tapınma dışında
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toplumsal, bireysel sorunlarının çözüme
kavuşturulduğu bir meclis işlevi de görmektedir. Cemevleri yeri gelmiş sohbet
muhabbet ocağı olmuş, yeri gelmiş eğitim-öğretim yuvası olmuş, yeri gelmiş
yoksullara aşevi olmuş, yeri gelmiş
dostluk, kardeşlik, birlik, dirlik evi
olmuş ve olmaya da devam etmektedir.
Cami ne kadar kutsalsa, cemevi
de kutsaldır. Buralara savaş döneminde
bile saldırı yapılması lanetlenir.
AKP’nin inançlara da, özellikle alevilere olan düşmanlığını bir kez daha
bu saldırıda gördük.
Bir ibadet yerinin kapılarının kırılması, camlarını kırıp içeriye onlarca
gaz bombasının atılması, orada bulunanlara işkence yapılması hiçbir dinde
kabul edilecek bir olay değildir.
Tabi, Tayyip Erdoğan seferberlik
ilan etti. Seferberlik düşman gördüğün
herkesi ez, imha et, çalışamaz duruma
getir, anlamı taşıyor olmalı.
Seferberlik, herkesin tabi olması,
itiat etmesi bunlar olmazsa itiraz et-
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memesi olmalı.

Başaramıyorlar, Başaramayacaklar
Saldırı varsa, direniş olacaktır. Bu
hayatın yasasıdır. Bu yasayı ortadan
kaldıramazsınız. Halklar haklılığına inandıkları konularda öyle ya da böyle direniş
yöntemleri bulurlar. Herkes kendine
göre bir direniş yolunu buluyor.
Bu saldırı esnasında, halkın avukatları, arkadaşlarının gözaltında olması
sebesiyle önce tutulduğu karakol içinde
oturma eylemi yaptılar. Oturma eylemlerine tahammül edemeyenler onları

dışarıya attılar. Arkasından sokak ortasında direnmeye devam ettiler. Sokakta, polis barikatlarının önünde beklemeye başladılar. Arkadaşları Barkın
Timtik, adliyeye sevk edilinceye kadar
karakol önünde nöbet tuttular.
Halkın avukatları, arkadaşlarının işkence gördüğünü biliyorlardı. İşkenceyi
belgelemeye çalıştılar. İşkencenin yapılmadığı yalanlarını fotoğraflarla tekzip
ettiler. Bu gerçekler karşısında işkenceciler, işkence yok , işkence yok demeye
başladılar.
İşkence insanlık suçudur ve savunulamaz. İşkence yapar ama savunamazsınız, yalan söylemeye, gerçeğin

üzerini kapatmaya çalışırsınız. Yaptığını
savunamamak aşağılık bir durumdur.
Güçsüz, korkak ve aşağılık oldukları
için savunamazlar.
Gözaltına alınanların 26'sı tutuklandı.
Savcılar ve Sulh Ceza Hakimleri talimat
almış gibi yaşlı, hasta, özürlü olanları
dahi tutukladı. Tutuklanma zorunlu bir
koşul olmadığı halde tutuklandılar. Tutuklanma intikam almak aracı olarak,
gerçeği gizleme, işkenceyi aklama aracı
olarak kullanılmaktadır şimdi. Ve ne tutuklamalar, ne işkenceler, ne baskılar
ve saldırılar işe yarayacak. Haklı olan
biziz. Kazanacak olanda biz olacağız...

Kıraç Cemevi’nde Gözaltına Alınan Halk Cepheliler, AKP İktidarının Tükenmişliğidir

Oğuz Meşe Onurumuzdur!
Kıraç Cemevi’nde 15 Aralık’ta
Oğuz Meşe için yapılacak olan anmaya
polis saldırısıyla ilgili yapılan açıklamaları yayımlıyoruz:
Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016
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Halk Cephesi (15 Aralık):
Bir devlet, bir ibadethaneye, bir
inanç kurumuna girip içerideki herkesi
gözaltına alıyor. Neden?
Oğuz Meşe’nin anısına yapılan
helva dağıtımına katıldıkları için…
Suç: Oğuz Meşe’yi sahiplenmek!
Çünkü Oğuz Meşe bir gerillaydı.
Oğuz 20 yaşında bir gerillaydı. İşte
tam da bugün yaşananlar gibi adaletsizlikleri gördü Oğuz. Halkı adalete
doyurmak için dağlara çıktı... AKP
iktidarı, halkın öfkesinden duyduğu
büyük korkuyla şuursuzca saldırıyor.
Çünkü adaletin halkın ellerinde olduğunu biliyor. AKP’nin ne kadar küçük
ve tükenmiş olduğunun göstergesidir
bu yaşananlar.
Başta Kıraç Cemevi olmak üzere
tüm cemevleri ve Alevi kurumları;
kendi ibadethanelerinize bile sahip çıkamayacaksanız; kültürünüzü, inancınızı
nasıl yaşatacaksınız? Düzenin Alevi’si
mi olacaksınız? Sessiz kalarak kendinizi
koruyamazsınız... Cemevlerinize ve
halk çocuklarına sahip çıkın! Bu zulüm
düzeni sürdüğü sürece Oğuzlar dağlara
çıkmaya devam edecek. 20 yaşındaki
dağların şahanı Oğuz, halkın ta kendisidir. Halkı bitiremeyeceksiniz.”

Devrimci İşçi Hareketi (16 Aralık):
“Halkın ve dünya halklarının geleneğidir cenazeye sahip çıkmak ve saygı
göstermek. Hiçbir dinde ve mezhepte
cenazeye saygı ve anma yasaklanmaz...
Katil AKP hem dindar görünüp hem
de ölüye ve ibadete en saygısız iktidardır... Her ağzını açtığında kuduz
köpekler gibi salyalar saçarak halka
saldıran halk düşmanlarıdır. Onun
içindir Kıraç da Oğuz Meşe’nin anmasına saldırması... Oğuz Meşe için
yapılacak anmayı ve helva dağıtımını
engellemek için cemevi basılarak gözaltına alınan 25 kişi serbest bırakılsın.
Halkın avukatı serbest bırakılsın.”
Avcılar-Bahçelievler Halk Cephesi
(15 Aralık): “…AKP’nin korkusu
büyümekte, cemevlerine alçakça saldırıp
halk ve devrimcileri gözaltına aldırmakta.
Devrim şehitlerini anmak onurdur!..
AKP ve onun paralı köpeklerini uyarıyoruz: Arkadaşlarımızın başına gelecek
herhangi bir şeyde misliyle hesabı sorulacaktır... Bizler Oğuz Meşe ve tüm
devrim şehitlerini anıp, unutturmayacak
ve anılarını mücadelemizde yaşatacağız.”
Çayan Halk Cephesi (15 Aralık):
"Faşizm artık cemevlerimize de saldırıyor. Bir gerillamızın 7 yemeğine
bile tahammülleri yok! Kıraç Cemevi’ne giden 25 Halk Cepheli arkadaşımız bir anmaya gitti diye işkencelerle

gözaltına alınıyorlar. Ama bilmiyorlar
ki şehitlerimiz bizlerin onurudur, şehitlerimizi anmaktan vazgeçmeyiz..."
Nurtepe Güzeltepe Halk Meclisi:
“... AKP’nin katil polisleri çevik kuvvetiyle, yunus polisiyle cemevini ibadethanelerimizi basıyor. İnsanları duvarlara yaslayıp plastik mermi ile
hedef alarak işkence yapıyor ama bizleri yıldıramayacaklar şehitlerimizi
kendi geleneklerimize göre uğurlamaktan kendi geleneklerimize göre 7
yemeğini vermekten alıkoyamayacaklar Kıraç Cemevi’nden zorla işkenceyle
gözaltına alınan 25 Halk Cepheli serbest bırakılsın.”
Alibeyköy Halk Cephesi ve Liseli
Dev-Genç (18 Aralık): “…4 gün
boyunca halkın avukatı Barkın Timtik
AKP’nin kiralık katilleri tarafından
çok ağır şekilde işkencelere maruz
kaldı.Avukat Barkın Timtik ve beraberinde gözaltında tutulan diğer yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!”
Elazığ Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği: ... İnsanlarımızı işkenceyle
gözaltına aldılar. Buradan tüm Alevi
kurumları ve derneklerine sesleniyoruz:
Eğer bunlara ses çıkartmazsak yakında
çağımızın tekfirci yezitleriyle karşı
karşıya gelmemiz uzak olmayacak.
Örgütlenelim Pir Sultan’ın dediği gibi:
“Gelin canlar bir olalım / Münkire
kılıç çalalım / Yoksulun hakkın alalım.”
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Grup Yorum
Anadolu Halkının Faşizme Karşı Savaş ve Direniş Çığlığıdır

Çünkü, Grup Yorum; 31 yıllık
tarihi boyunca faşizme karşı sazıyla,
sözüyle, gitarıyla savaşmış bir müzik
grubudur.
Çünkü, Grup Yorum; 31 yıldır
ülkemizin meydanları, alanları
faşizme karşı Grup Yorum’un
şarkıları, türküleri, marşlarıyla
direniyor.
Çünkü, ülkemiz topraklarında
bir direniş meydanı yoktur ki, Grup
Yorum’un sesiyle tanışmamış olsun.
Çünkü, ülkemiz topraklarında
direnen bir kesim yoktur ki, yanında Grup Yorum’u görmemiş olsun.
Çünkü, Grup Yorum; Anadolu
halkının 12 Eylül faşizmine karşı
savaşı içinde doğmuş, açık faşizmin
kurumlaştırıldığı ülkemizde, faşizme
karşı savaşını 31 yıllık tarihi boyunca,
her türlü bedele rağmen sürdürmüştür.
Çünkü, faşizm, Grup Yorum’u
sayısız kez tutsak almış, hapishanelere
kapatmıştır. Grup Yorum’un sesini
boğmaya gücü yetmemiştir.
Çünkü, faşizm, Grup Yorum’u
sayısız kez işkencelerden geçirmiş,
üyeleri hakkında on yıllarca hapis
kararları almış, hapsetmiş ama tek
bir gün olsun, Anadolu halkının kavgasını Grup Yorum’suz bırakmayı,
Grup Yorum’u tek bir gün olsun
Anadolu halkının kavgasından ayırmayı başaramamıştır.
Çünkü, faşizm, Grup Yorum’un
susturmak için solistlerini söyleyemez
hale getirmek için, işkence yaptı,
saz çalan, gitar çalan parmaklarını
kırdı, yine de faşizme karşı savaşımızı
Grup Yorum’suz bırakmayı başaramadı.
Çünkü, Grup Yorum; tek bir

üyesi dışarıda bırakılmayacak şekilde
tutsak edildiğinde de, meydanlarda
yeni yeni Grup Yorum üyeleriyle,
faşizme karşı halkın marşları, türküleri, şarkıları yine Grup Yorum’un
dilinden söylenmeye devam etti.
Grup Yorum’un yeni müzik kasetleri
çıkmaya devam etti.
Çünkü, Grup Yorum; tutsaklık
koşullarında da faşizme karşı halkın
savaş çağrısı olmaya ve halkın
marşlarını, türkülerini üretmeye devam etti. Grup Yorum üyeleri tutsaktı,
tutsaklık koşullarında ürettiği şarkıları
alanlarda, meydanlardaydı.
Çünkü, Grup Yorum; sadece
Anadolu halkının kavgasını değil,
dünya halklarının kavgasını
türküleştirmiş bir müzik grubudur.
Çünkü, Grup Yorum; Sierra
Maestra’da Hasta Siempre’dir,
CHE’dir.
Çünkü, Grup Yorum; MAO’nun, Ho Amca’nın yürüyüşünde, Sarı
Nehre doğru akan kalplerin içindedir.
CHE’nin yürüdüğü patikalardadır.
Hiç durmadan, yorulmadan savaşan

Küba’dadır
Grup Yorum.
Çünkü, Grup Yorum; İrlanda’da,
İngiliz emperyalizmine karşı savaşta,
Stalingrad’da Nazi Almanyası’na
karşı direnen Sovyet yoldaşlarının
savaş çığlığındadır.
Çünkü, Grup Yorum; dünya
halklarının, emperaylizme karşı
kazandığı zaferlerin halaylarındadır.
Çünkü, Grup Yorum; emperyalizme karşı direnen Filistin halkıyla
birlikte nefes alıp veren müzik
grubudur.
Çünkü, Grup Yorum; Suriye
halkının emperyalizme karşı bağımsız
ülke, özgür vatan toprakları için
savaşının tam içindedir.
Çünkü, Grup Yorum; Irak
halkının emperyalizme karşı savaşındadır, Abir’e ağıttır, Yankee’lere
karşı dillerde silahtır.
Çünkü, Grup Yorum; sayısı milyarlarca yoksul dünya halkının acılı
sesidir, öfkeli sesidir, coşkulu ve
umutlu sesidir.

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

Mühürleriniz Bize Vız Gelir!
Adana Özgürlükler Derneği, 14 Aralık’ta basılarak talan edildi. Kitaplar
ve diğer eşyalar yerlere atılarak arama yapıldı. Açıklama yapan Adana
Özgürlükler Derneği çalışanları şunları ifade etti: “Soruyoruz: Ne buldunuz?
Ne arıyorsunuz? OHAL bahanesiyle daha önce iki defa mühür vurulan
derneğimize, çocuk katili polisler bir kez daha mühür vurdular. Bundan
önceki mühürler gibi sökülüp atılmıştır. Bizim yüreğimiz, halk ve vatan
sevgisiyle mühürlüdür. Sizin taktığınız mühürler bize vız gelir. Derneğimizi
yıksanız ne değişecek? Mücadelemizden vazgeçeceğimizi sanıyorsanız,
yanılıyorsunuz. Kaldı ki, bugün derneği basan polisleriniz, halktan insanlara
“bunlar dediklerini yapar” demiştir. Evet, tüm söylediklerimizi yapacağız.
Ne OHAL’iniz, ne KHK’larınız, ne de başka bir kuvvetiniz, halkın coşkun
akan selini engelleyemeyecek.”
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HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016
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Tarihin ve bilimin yasaları diyor
ki; Üretim ilişkileri ile üretici güçler
arasında zorunlu uygunluk vardır.
Bu yasa, insanlığın büyük yığınlarının yaşamsal çıkarlarını ifade
eder.
Bu yasa; "Ezilen ve sömürülen
yığınların devriminin bilimi"dir.
Buna Toplumların Gelişim Yasası
ya da Zorunlu Uygunluk Yasası denir.
Bu yasaya göre üretim ilişkileri,
üretici güçleri geliştirdiği sürece
uyum vardır. İşte bu uyum toplumların ekonomik gelişme yasalarını
oluşturur.
"Yeni üretim ilişkileri her zaman
yeni olarak kalmazlar, kalamazlar;
eskimeye başlarlar ve üretici güçlerin
sonraki gelişmesi ile çelişkiye düşerler; yavaş yavaş üretici güçlerin
en önemli devindiricisi rollerini yitirip, onların köstekleri haline gelirler.
Bu anlamda üretici güçler, üretimin gelişmesinin belirleyici öğesidirler. Bu, üretim ilişkileri ile üretici
güçlerin niteliği arasındaki zorunlu
uygunluk yasasıdır.
Üretici güçler nasılsa, üretim ilişkileri de ona göre olmalıdır.
Üretim ilişkileri üretici güçlerin
gelişmesine engel olduğu zaman toplumların gelişim yasası, yani zorunlu
uygunluk yasası bozulur ve üretici
güçler üretim ilişkilerini değişmeye
zorlar... Bu zorlama yeni bir üretim
ilişkisinin doğmasına neden olur.
Yeni üretim ilişkisi yeni toplumun
doğması demektir. Buna toplumsal
devrim denir...
Toplumsal devrim ile birlikte toplumların gelişim yasası olan zorunlu
uygunluk yasasına uygun olan yeni
bir üretim ilişkisi kurulur...
İlkel komünal toplumdan köleci
topluma, köleci toplumdan feodal
topluma, feodal toplumdan da kapitalist topluma geçiş zorunlu uygunluk
yasasının bozulmasıyla gerçekleş-

miştir.
KAPİTALİST ÜRETİM İLİŞKİLERİNDE ZORUNLU UYGUNLUK YASASINI BOZAN EMPERYALİST ÜRETİM İLİŞKİLERİDİR!
Kapitalizmin emperyalizm aşamasında üretim tekellerin devasa
fabrikalarında toplumsallaşmıştır...
Bu binlerce işçinin aynı fabrikada
çalışmasını getirmiş yani güçlü bir
işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
Buna karşı üretim araçları bir
avuç tekelci burjuvazinin elinde toplanarak tekelleşmiştir...
Yani kapitalizmin emperyalist
aşamasıyla birlikte üretim toplumsallaşırken, üretim araçlarının mülkiyeti bir avuç tekelin elinde birikerek
özelleşmiştir.
ÜRETİM TOPLUMSAL, MÜLKİYET ÖZEL
Bu da üretim ilişkilerindeki zorunlu uygunluk yasasının bozulmasına
neden olmuştur.
Kapitalizmin emperyalist aşaması
bu noktadan itibaren toplumun gelişmesinin önünde engel olmaya başlamıştır.
Ve bunun içindir ki emperyalizm
ÇÜRÜYEN ve YOZLAŞAN KAPİTALİZMDİR.
Bozulan zorunlu uygunluk yasasının uygun hale getirilmesi demek;
üretimin toplumsallaşmasına uygun
olarak üretim araçlarının da toplumsallaşması demektir.
Yani SOSYALİZMDİR!
Böylece sosyalizmde üretim toplumsal, üretim araçları da bir avuç
tekelin değil, bütün toplumun malı
haline getirilmiş olur ve zorunlu uygunluk yasası toplumu geliştirecek
şekilde uygun hale getirilmiş olur...
Onun için biz diyoruz ki, biz TARİHSEL VE TOPLUMSAL OLARAK HAKLIYIZ VE KAZANACAĞIZ!
ÜRETİM ARAÇLARININ TOP-

LUMSALLAŞMASI ANCAK BİR
DEVRİMLE GERÇEKLEŞİR...
Kapitalist toplumdan önceki sınıflı
toplumlarda toplumların gelişimi yani
köleci toplumdan feodal topluma,
feodal toplumdan kapitalist topluma
geçiş ESKİNİN BAĞRINDA YENİNİN BOYVERMESİYLE olmuştur.
Eski toplumdan yeni topluma geçişte üretim araçlarının özel mülkiyeti
sadece el değiştirmiştir. Bunun için
eski toplumun bağrında yeni toplumun yeşermesi mümkün olmuştur.
Kapitalist toplumdan sosyalist
topluma geçiş, üretim araçlarının
mülkiyetinde köklü bir değişikliği
gerektirdiği için eski toplum olan
emperyalist kapitalizmin bağrında
yeni toplum olan SOSYALİZM yeşermez.
Tekellerin özel mülkiyetinde toplanan üretim araçlarının toplumsallaştırılması ancak ve ancak zora
dayalı bir DEVRİMLE mümkündür.
Parti-Cephe tekellerin özel mülkiyetine son vermek için, yani DEVRİM için savaşmaktadır.
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ
ÇÜNKÜ;
Tarihsel ve Siyasal Olarak Haklı
Olan Biziz
Tarihin ve Bilmin Yasaları Bizden
Yana
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü Biz Halkız… Halk; Üretendir, Yaratandır… Ancak Halk,
Ürettiği, Yarattığı Şeylere Sahip Olamaz… Bir avuç Sömürücü Asalak
Burjuvazi Halkın Ürettiklerine El
Koyar. Burjuvazi Asalaktır… Biz
halkın olanı almak için savaşıyoruz.
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü; Biz Halkın Çıkarları için
Savaşıyoruz… Halkın Asalak Burjuvaziden Kurtuluşu İçin Mücadele
Ediyoruz!
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-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü; İki Sınıf Var, Burjuvazi
Ve Proletarya… Biz İlerici Olan Proletaryanın Saflarındayız.
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü; Burjuvazi Çürüyüp Yok
Olup Gitmekte Olan Kapı̇talist Düzeniın Temsı̇lcı̇sı̇dı̇r. Biz Doğup Gelişmekte Olan Sosyalizmin Temsilcileriyiz.
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü Biz; Burjuvazinin Çürümüş Asalak Yok Olmakta Olan Kapitalist Düzenini Yıkmak İçin Savaşıyoruz, Burjuvazi Çürümüş Asalak
Düzeni Korumak İçin Bize Saldırıyor.
-Haklıyız Kazanacağız;

Çünkü Emperyalizm Emekçi Halkin Sömürüsü Üzerine Kurulmuş
Asalak Bir Düzendir.
Biz Emperyalist Sömürü Düzenini
Yıkıp Halkların Eşit ve Özgür Yaşayabileceği Bir Düzeni Kurmak İçin
Savaşıyoruz.
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü; Burjuvazinin Emperyalist
Sömürü Düzeni Adaletizdir. Biz Sömürüye Son Verecek Sömürüsüz,
Herkesin Eşit ve Özgür Olduğu Adaletli Bir Düzen Kurmak İçin Savaşıyoruz.
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü Burjuvazinin Emperyalist
Düzeni Adaletsizliği Kaynağı Olduğu
İçin Sömürü Düzenini Zora, Baskıya,

Teröre Dayalı Sistemlerle Yönetiyor.
Biz Bu Baskı, Terör, Faşist Düzeni
Yıkıp Yerine Halkların Özgür Olduğu
Bir Düzen Kurmak İçin Savaşıyoruz.
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü Biz; Sınıflı Toplumlardan
Beri Ezilenlerin Yanında Yer Alıyoruz,
Ve Sınıfların Ortadan Kaldırılmasını
İstiyoruz.
-Haklıyız Kazanacağız;
Çünkü Biz Sayısı Milyarları Bulan Halk İçin Savaşıyoruz. Halkın
Çikarları Devrimdedir. Ve Biz Halkı
Devrim Saflarına Kazanacağız. Halkımız Çıkarlarının Devrimde Olduğunu Gördüğü Zaman Safını Bizim
Yanımızda Belirleyecektir.

19-22 Aralık Zulmüne Karşı Ölümüne Direnenleri
Asla Unutmayacağız!

Katiller Halka Hesap Verecek!
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19 Aralık 2000 yılında katil devlet 20 hapishaneye
birden saldırdı. 28 devrimciyi katletti. Katil devlet, devrimcileri F tipi hapishanelere işkencelerle, katlederek
götürdü. Devrimciler, tecrit işkencesine karşı 7 yıl Ölüm
Orucu ile direndi. 122 şehidin ardından Adalet Bakanlığı
bir genelge yayınladı. 7 yıl boyunca tecriti kabul etmeyen
katil devlet, sonunda tecrit uyguladığını kabul etti. Ve
tecriti kaldırmak için adım attı; 10 tutsağı haftada 10
saat biraraya getireceğini taahhüt etti. Hatta dönemin
Adalet Bakanı Cemil Çiçek kamuoyu karşısında, bunun
en kısa zamanda 20 saate çıkarılacağını söyledi. Tüm
bunları 45/1 sayılı genelge ile kamuoyuna ayrıca deklere
etti. Ama katil devlet, hiç bir zaman sözünü tutmadı.
Halk Cepheliler dün olduğu gibi bugün de faşizme
karşı direnişlerini sürdürdüğüne ve 19-22 Aralık'ı unutmayacaklarına dair açıklamalar yaptılar. Konuyla ilgili
yapılan açıklamaları yayınlıyoruz:

İkitelli – Altınşehir Halk Cephesi: Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in “Önce Hapishaneler
Sorununu Çözmeliyiz” diye çıktığı yolda “Hayata
Dönüş” adı verilen 19-22 Aralık Katliamında; F Tipi
Hapishanelerin açılmasına, Devrimci Tutsakların tecrit
edilmesine karşı Direnen, Diri Diri Yakılan, Katledilen
Canlarımız, Yoldaşlarımız Ölümsüzdür!... Şimdi Devam
Ediyor 19-22 Aralık Katliamı AKP Faşizmiyle… 19-22
Aralık Katliamının Hesabını Sorduk, Soracağız!”
Kamu Emekçileri Cephesi (20 Aralık):

Devrimci Tutsaklar Öldüler Ama Teslim Olmadılar!
“… Türkiye hapishaneler tarihi, katliamlar tarihidir.
Hangi hükümet gelirse gelsin, ilk el attıkları yer olmuştur
hapishaneler. Mutlaka yok edilmesi gereken yerlerdi
buraları.
… Koyu tecrit işkencesi yaparak, istediklerini elde
edeceklerini düşündüler. Ama başaramadılar. 7 yıl süren
ölüm orucuyla 122 kez öldüler ama teslim olmadılar.
Karşılarında, ‘aman dileyen’, ‘boyun eğen’ kimse yoktu.
Hücre hücre direnenler vardı. Yoldaşları için kendisini
ateş topuna çevirenler vardı. Sosyalizme inanan, halkı,
vatanı için canını seve seve verenler vardı. İşte teslim
alamadıkları, bu inanç, sevgi ve bağlılıktı.
Başaramamalarının en büyük kanıtı; Hasan Selimler,
Şafaklar, Bahtiyarlar, Çiğdemler, Elifler, Bernalar oldu.
Tecrit, onları teslim alamamıştı. Onlar, özgür tutsaklıktan
özgürlüklerine kavuştuklarında, halkın adaleti olma arzusuyla yanıp tutuştular. Gencecik ömürlerini adalet
uğruna feda ettiler, halka umut oldular.
Bugün de katil, halk düşmanı AKP, hapishanelere
saldırmaya devam ediyor. Sürgünler, işkencelerle tutsakları
sindirmeye, yıldırmaya, teslim almaya çalışıyor. Ama
dünden bugüne hapishaneler tarihine baktığımızda, katliamların, saldırıların karşısında; kazanan, direnen, teslim
olmayan Özgür Tutsaklar oldu. AKP de kaybedecek ve
kazanan yine Özgür Tutsaklar olacak. Kimsenin bundan
şüphesi olmasın…”

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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SORUDA

olmaya başlayan bu yeni kesim toplumda bir üstünlük,
bir ayrıcalığa da sahip oluyordu. Bu "üstün" kişi kendi
gücünü, iktidarını ve bağımsızlığını korumak ve
haklı göstermek için dini
kullandı. Bireyi topluma
Bilgi Tarihten, bilimden,
üstün tutan bu eğilim, Röönderlerimizden, geleneklerimizden nesansta daha da biçimgüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz!
lenmiştir. Mesela başta din
kurumları olmak üzere bütün
kurumlar
onun çıkarına uygun
1- Bencillik nedir?
olarak
düzenlenmelidir.Tarihte
özel
Bencillik "başkalarının ya da toplumun menfaatlerini değil, kendi ki- mülkiyetin en gelişmiş biçimi olan
şisel menfaatlerini, çıkarlarını merkez burjuvazi ve onun bütün kurumları
olarak kabul eden bir davranış tarzı" bu dünya görüşünü benimseyip geolarak açıklanabilir. Kendisi için lişmiştir. Daha fazla kazanmak, başolana toplumsal olan karşısında ön- kalarından üstün ve ayrıcalıklı olmak,
celik verir ve bireyseli tek belirleyici zengin olmak, kendisi için yaşamak
olarak görür. Bencil insanda kendi artık bu kesimin amacı haline gelihtiyaçları, düşünceleri, duyguları miştir.
Komünist Manifesto'da bu durum
esastır ve her şeyin önündedir.
şöyle ifade edilir: "Burjuvazi, üstün2- Bencillik nasıl ortaya
lüğü ele geçirdiği her yerde, bütün

BENCİLLİK
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çıkmıştır?
Burjuvazinin ideolojisi, bencilliğin insanın doğasında olduğunu savunur. Oysaki bu
doğru değildir. Bencillik toplumların gelişimiyle birlikte ortaya çıkmış ve burjuva ideolojisinin esaslarından biri haline
gelmiştir. Bencilliğin tarihsel
kökeni köleci toplumla birlikte
sınıflı toplumun gelişimine dayanır.
İlkel komünal toplum düzeninde özel mülkiyet diye bir
şey yoktur. Birlikte çalışıp ortaklaşa tüketiyorlardı. Birlikte
avlanıyor, bitki topluyorlardı.
Doğa karşısında tek başına güçsüz olduklarından bu birliktelikle hayatlarını devam ettirebiliyorlardı.
Sınıflı toplumla birlikte, üretim araçlarının gelişmesiyle ihtiyaçtan fazlası üretilirken, özel
mülkiyet güçlenmiş oldu. Takas
olarak adlandırılan ürün değişimi yapılarak ihtiyaçlar giderilmeye çalışıldı. Bu alışverişte
bazılarının elinde ürün fazlası
birikmeye başladı. Bu ürün fazlası ve üretim araçlarına sahip

Devrimcilik yapan herkesin
mutlaka bu düzenle bir çelişkisi
vardır. Düzeni değiştirme iddiasıyla devrimciliğe başlar ama
üzerinde taşıdığı kimi düzen
alışkanlıklarından da bir anda
kurtulamaz. Örneğin bencilliğe
dayanan kimi yanlarını da beraberinde getirir. Örneğin tembellik yapar, bunu "benim çalışma tarzım böyle, kafamı dinlendirmeden yeni bir işe başlayamam", "ağrılarım var, ayağa
kalkamıyorum", "her şeyi de
ben mi yapacağım" gibi gerekçelere dayandırır. Oysaki tembelliğinde dayandığı yer, bencilliktir. Çünkü tembellik yapan
kişi asalaklaşır ve yapmadığı
her iş, başkasının omuzlarına
binecek ek bir yüktür.

feodal, ataerkil, romantik ilişkilere
son verdi. İnsanı "doğal efendileri"ne
bağlayan çok çeşitli feodal bağları
acımasızca kopardı ve insan ile insan
arasında, çıplak öz-çıkardan, katı
"nakit ödemeden" başka hiçbir bağ
bırakmadı. Dinsel tutkuların, şövalyece coşkunun, dar kafalı duygusallığın en ilahi vecde gelmesini, bencil
hesapların buzlu sularında boğdu."

3- Bencilliğin
nedeni nedir?
Tarihsel süreciyle değerlendirirsek
daha fazla kazanmak, başkalarından
üstün ve ayrıcalıklı olmayı istemek,
zengin olmayı istemek, kendisi için
yaşamak artık burjuva ideolojisininin
amacı haline gelir.
Sömürü sisteminin getirdiği bir
sonuç olarak ezilmekten, güçsüz olmaktan korkarlar. Yaşamını sürdüremeyecek olmanın kaygısını taşır.
Kendinin korumaya alır, savunur, sınırlar. Paylaşmanın kendisinin sonu
olduğunu düşünür, elindekileri kaybedeceğini düşünür. Tek başına
güç olmaya çalışır.
Örneğin bizim gibi yeni sömürge ülkelerde de, paylaşan,
başkaları için çalışan çabalayan,
fedakarlık gösteren insanla alay
edilir; "safın teki", "bu adam hayatta başarılı olamaz", "sonunda
düşecek, kaldıranı olmayacak o
zaman dersini alır" denilerek o
kişiyi bireyselliğe yöneltmek için
elden gelen herşey yapılır.
Oysa biz paylaştıkça çoğalırız,
sorunlarımıza çözümler buluruz.
Çin'de yapılan bir röportajda
köylü kadın şöyle diyordu: "Eskiden birileri etli yemekler yerken
biz ekmek bile bulamıyorduk,
aç kalıyorduk. Oysa şimdi ekmek
yiyebiliyoruz ama herkes yiyebiliyor. Kimse açlıktan ölmüyor."
şeklinde açıklamıştı. Bu sosyalizmin gerçekleştiği bütün ülkelerde bencilliğe bireyciliğe karşı
gelişen kolektivizmin sonucudur.

4- Düzen neden bencilliği
yaygınlaştırır?
İçinde yaşadığımız düzenin
bize aşıladığı bencillik egemen-

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

Tarihsel süreciyle değerlendirirsek daha fazla
kazanmak, başkalarından üstün ve ayrıcalıklı olmayı
istemek, zengin olmayı istemek, kendisi için yaşamak
artık burjuva ideolojisinin amacı haline gelir.
Sömürü sisteminin getirdiği bir sonuç olarak
ezilmekten, güçsüz olmaktan korkarlar. Yaşamını
sürdüremeyecek olmanın kaygısını taşır. Kendini
korumaya alır, savunur, sınırlar.
lerin iktidarı daha uzun süre sürdürmeleri için yapılan bir saldırıdır. Bunun sonucunda halkı rahatça sömürecektir. Fakat halktan hiçkimse bu
durumla ilgilenmesin diye de her
türlü koşulu yaratır. Düzen, insanlar
tek tek bireyler halinde yaşasın, kendi
dertleriyle boğuşsun ama asla örgütlenmesinler, düzenin çirkefliğini, sömürüsünü, zulmünü görmesin ister.
Bencil, bireyci insanlar yetiştirir.
Eğitim sisteminden TV programlarına, reklamlardan gazetelere, siyasete
kadar, aklımıza gelebilecek her alanda
her kurumunda bu düşünceyi insanlara yaymaya çalışır.
"Benim o" gibi bisküvi reklamları,
"Bu Tarz Benim" TV programları
gibi özellikle gençlik üzerinde bencilliği "üstün insan" olabilmenin bir
gereği gibi gösteriyor. Banka reklamlarında da zirveye yükselmesinin
yolu çok çalışmak olarak gösterilir.
Oysaki bunun arkasındaki "yanındakinin ayağını kaydır, üstüne bas,
zirveye çık" gerçeğinden oluşan sömürü çarkını gizler.
Bireyciliğe dayanan burjuva devlet
kendi varlığını sürdürebilmek için,
özellikle gençleri kendi gelenekleri
ve kendi çıkarları doğrultusunda yetiştirmeye çalışır. Düzenin halka bireyciliği yaygınlaştırmanın temel nedeni halkın birliğinden, dayanışmasından korkmasıdır. Eşitsiz, adaletsiz
bir düzeni "her koyun kendi bacağından asılır", "bana dokunmayan
yılan bin yaşasın", "gemisini kurtaran
kaptan" gibi, sen önce kendini kurtar,
başkalarından sana ne anlayışını geliştirir. Yalnızlaştırır. Ve insanlar yaşadıkları işsizliğin, yoksulluğun kendi
yeteneksizliklerinden kaynaklandığını
düşünür. Veya "kaderimiz böyle ya-

zılmış" diye inanırlar. Yalnız olduğunu
düşünen halk, bu sorunla bir tek kendisinin karşı karşıya olduğunu sanan
halk güçsüzdür. Tüm umutlar hayaller
bireysel kurtuluşa yönlendirilir. Oysa
bir araya geldiklerinde sorunlarının
ortak ve nedeninin bu düzen olduğunu
göreceklerdir.
Emperyalizm ve oligarşi, kendi
sonunu milyonların bir araya gelip
baş kaldırmasında görür. Bundan
korktuğu için de bencilliği; "özel insan" yanılsamasıyla halka, gençlere,
çocuklara yayar.

5- Bencillik devrimci
yaşama nasıl yansır?
Devrimcilik yapan herkesin mutlaka bu düzenle bir çelişkisi vardır.
Düzeni değiştirme iddiasıyla devrimciliğe başlar ama üzerinde taşıdığı
kimi düzen alışkanlıklarından da bir
anda kurtulamaz. Örneğin bencilliğe
dayanan kimi yanlarını da beraberinde
getirir. Örneğin tembellik yapar, bunu
"benim çalışma tarzım böyle, kafamı
dinlendirmeden yeni bir işe başlayamam", "ağrılarım var, ayağa kalkamıyorum", "her şeyi de ben mi yapacağım" gibi gerekçelere dayandırır.
Oysaki tembelliğinde dayandığı yer,
bencilliktir. Çünkü tembellik yapan
kişi asalaklaşır ve yapmadığı her iş,
başkasının omuzlarına binecek ek bir
yüktür, bunu düşünmeden kendi canının istedikleri, rahatı ve konforu
önemlidir. Bunu yaparken, her türlü
fedakarlığın, üstün bir çabanın ve
emeğin sonucunda yaratılacak olan
devrimin bir neferi olduğunu unutur.
Devrimci yaşam içerisinde bencil
insan her şeyin odağında kendisini
görür, benmerkezcidir, eleştirilere
karşı tahammülsüzdür, herkesin onun

isteklerine boyun eğmesini ister ama
eleştiri de kabul etmez, eleştirildiğinde
ise dünyası yıkılır. Çünkü onun en
değerli varlığına "ben" olgusuna dokunulmuştur, buna izin vermek istemez. Her şeyin en önünde olmak
ister ama bu mücadelenin en ön saflarında olmak anlamında değil elbette.
En iyi görünmek, en çok ilgilenilen
kişi olmak, en güzel lafları duymak
onun mutluluk sebepleridir. Öyle ki,
başkasının mutsuzluğu bile kendi
mutluluk sebebi olabilir.
Kolektif, komite çalışmaları sürdüremez. Olumsuz giden işlerden
başkalarını suçladığı gibi olumlu,
başarılı işleri ise kendine mal eder.
Bir iş için başarılar ona, başarısızlıklar
başkasına aittir. Bir sorun ortaya çıktığında beraber göğüsleyemez, kasar,
eleştirileri üstüne almaz. Oysa iyi iş
de kötü iş de bizimdir. Sorumluluğu
paylaşmadığımızda bencilliğe düşeriz.
Sorunları da çözümleri de paylaşmak
devrimci olandır.
Statükoculardır. Kendince haklı
nedenleri dayatır, kendini savunur,
sınırlar. Güvensizliğinden sürekli savunma durumundadır. Kendini savunma biçimi de yoldaşlarına saldırgan tavır ve sözlerle olur. Mütevazi
davranmaz. Popülist ve kariyerist
yanları vardır başkalarını küçümser,
sevmez. Sevgiyi dahi paylaşmaz.Kendine liberal başkalarına sekter yaklaşır.
Kuralları, disiplini başkasına uygular,
kendi disiplinsizliği meşrulaştırır,
hoş görür, eleştirilmesine izin vermez.
Beyni değil, duyguları ve ruh hali
onu yönlendirir.
Oysaki, beynini kullanıp düşündüğünde kendini görecektir. Duyguları ve beynini birleştirdiğinde devrimci olanı yakalayacak ve olaylar
ya da kişilerin durumuyla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurarak düşünecektir. Böyle olduğunda kendi gelişimini ve insanlar üzerindeki olumlu
etkisini de görecektir.
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6- Örgüt içinde birey olmak
ne demektir?
Devrimcilik; örgütlü çalışma tarzını da beraberinde getirir. Buna karşın bireyci çalışma tarzı izlenmesi
özünde bir ideolojik tercihtir. Örgüt-
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süzlüğü dayatmaktır.
Çalışmaları kolektif yürütemez.
Tek başına çalışınca daha iyisini yapıyorum, daha hızlı sonuç alıyorum,
yalnız çalışmayı seviyorum demek,
ben bitireyim de diğerleri ne yaparsa
yapsın, tek yapayım en iyisini ben
yapayım" demektir. Ancak bencil insanlar yalnız çalışmayı sever. İnsan
örgütleyemez, eğitemezler. Asan, kesen, kelle koparandır. Kendisini geçecek insan yetiştiremezler.
Küçük iş büyük iş ayrımı yapar.
Rahatlarına düşkündürler, elini taşın
altına koymaz, işi başkalarına yüklerler. Zor işleri ise kariyerist yanlarını
güçlendirecek ise tercih ederler.
Kendisi için yaşarlar başkaları
için yaşamazlar. Fedaya dair değerleri
de zayıflamıştır. "Ben"i kaybetmekten
korkarlar.
Benim alanım benim düşüncem
benim önerim... Örgütlü düşünmek
yerine kendisini dayatarak örgütsüzlüğü savunur.
Sayı: 553
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7- Neden devrimci yaşamda
bencilliğe yer olmamalıdır?
Bireycilik kapitalizmin ideolojisidir. Devrimciler ise kolektivizmi
savunurlar.
Bireyci ya da kolektif yaşamak
aynı zamanda bir ideolojik tercihtir.
Yani bizim beynimizde ve pratiğimizde süren bencillikle paylaşımcılık, bireycilikle kolektivizm arasındaki gelgitler gerçekte beynimizde
kapitalizmle sosyalizmin savaşımıdır.
Bencil insanların çalışmalarından
verim alınamaz. O sadece kendi bildiğini okur ve katılımın olmadığı,
ruhsuz, coşkusuz, yaratıcı düşüncelerin gelişemediği bir çalışma olur.
Toplantılarda devrimcilikten çok düzenin patronu gibi davranır. Bu da
tartışmaları, tahammülsüzlükleri getirir. Sorunlar kişiselleştirilir.
Bu küçük burjuva yanlarımız bizi
sekterlikten liberalliğe, toplulukla
aynı ruh halini bir türlü paylaşamayan
biri olarak hissetmemize kadar götürür. Politika üretemez duruma geliriz. Bir süre sonra kendi devrimciliğini de bitirir.
Bir Arap atasözünde dendiği gibi:
"Yalnız yiyen yalnız boğulur."

Devrimci yaşamdaki bencilliğin temelinde örgütsüzlük
yatar. Örgütsüz düşünen insan,
bütünü, örgütün çıkarlarını düşünmez. Bütünden kopar.
Örgütün dışında yaşayamayacağını ifade etse bile pratikte
örgütsüzlüğü, yani düzeni devrimci yaşama taşımaya başlar.
Örgütün kararı, öncelikleri onun
için belirleyici değildir. Her
fırsatta ve her koşulda kendini
dayatır. Kendi istediği gibi devrimcilik yapmayı tercih eder.
Kaba bir ifadeyle "tatlı su devrimciliği" yapmak ister.
Her bir kişinin kişilik özellikleri farklılıklar taşıyabilir,
ama örgütün çıkarları öncelikli
olmalı ve örgütün programları
eksiksiz hayata geçirilmelidir.

8- Birey ve bireycilik
arasındaki fark nedir?

Örgütlü düşünce ve yaşam
biçimiyle yok edilir. Beynimiz
örgütlü düşünecek, ben diye
değil, "Biz" diye düşünerek
ilk adım atılır. Bencillik paylaşımla, birlikte hareket etmek ile kolektivizmle ortadan
kalkar. Kolektivizmi bu yüzden her alanda her koşulda
her birimde hayata geçirebilmeliyiz.
Kolektivizm ile tek tek bireylerin, alanın, birimin sorunları bütünün sorunu haline
gelitirilirken, hareketin sorunları da tek tek bireylerin
kadro ve militanların sorunları haline dönüşür.

Özellikle 12 Eylül sonrası
ülkemizde diğer solda "birey
olma" üzerine çarpık düşünceler ortaya çıkmaya başladı.
Örgütle bireyi karşı karşıya getirecek görüşler savunuldu. Örgütün bireyin özgürlüğünü kısıtladığını, özel
yaşamı ortadan kaldırdığını keşfettiler.
Mücadele içinde birey olmak özgürlüğünü yitirdiklerinde yakınmaya
başladılar. Biz birey olmayı unuttuk
derler.
Aslında herkes bir bireydir. Onların sancısı nasıl bir birey olduklarıyla ilgilidir. Eski dönemlerde sosyalist bir birey olabilmişler, ama burjuvazinin şeklini çizdiği birey olamamışlardır. Birey olmak derken bireyci olmayı keşfetmektedirler. Yoksa
toplumsal, sosyolojik bir kategori
olarak birey farklı bir şey, davranış,
düşünme biçimi, ideoloji ve kültür
olarak bireycilik farklı bir şeydir.
Burjuvazinin hakim olduğu bir düzenin içinde "özgür bir ben" olamaz.
İçinde yaşadığı düzende istediği gibi
yaşayamaz, ayrı bir ben olamaz.
Bireycilik burjuvazinin üretimdeki
toplumsallaşmasının, bilinçde toplumsallaşmaya dönüştürememesi için
ideoloji ve kültürel savaşının sonucunda gelişmiştir.

Bu ideolojik kaynak anlaşılırsa
bireyciliği neden kesin ve net bir şekilde bilincimizden pratiğimizden
uzaklaştırmamız gerektiği anlaşılacaktır. Örgüt "ben"i yok etmez. Burjuvazinin çıkarına uygun yaratmak
istediği şekli ortadan kaldırır. Sosyalizm düşünen, üreten, gelişen yeni
insanını yaratır.

9- Sosyalist toplumda,
örgütlülükte sınırlar
var mıdır?
"Sovyetler Birliğinde kişinin sınırlandığı inkar edecek miyim? Tabii
ki, edecek değilim. Yeni hayat şekilleri
kurmak hakkına sahip olduğunun bilincine varmış halk kitlesinin iradesi
karşısında ne kadar dahi olursa olsun,
bir kişinin tek başına erişemeyeceği
hedefe erişmeyi üstüne almış halk
kitlesinin karşısında kişinin iradesi
sınırlıdır. Sovyetler Birliğindeki işçi
ve köylülerin ileri unsurları bir çok
engelleri aşarak hedefe doğru ilerlemektedirler." (Küçük Burjuva İdeolojisi Eleştirel Bir Bakış - Maksim
Gorki, Sayfa 70)
Maksim Gorki'nin de dediği gibi
yaratıcı olan, ilerleten kolektivizmdir.

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

Sosyalizmde kişi sınırlıdır. Çünkü
kolektivizmde daha üretken, verimli
ve hızlı sonuca ulaşır. Tek başına
birey güçsüzdür.

10- Bencilliği nasıl
yok ederiz?
Örgütlü düşünce ve yaşam biçimiyle yok edilir. Beynimiz örgütlü
düşünecek, ben diye değil "Biz" diye
düşünerek ilk adım atılır. Bencillik
paylaşımla, birlikte hareket etmek
ile, kolektivizmle ortadan kalkar.
Kolektivizmi bu yüzden her alanda
her koşulda her birimde hayata geçirebilmeliyiz.
Kolektivizm ile tek tek bireylerin,
alanın, birimin sorunları bütünün sorunu haline gelitirilirken, hareketin
sorunları da tek tek bireylerin kadro

ve militanların sorunları haline dönüşür.
Birimin herhangi bir sorunun, bir
kampanyanın, eylemin, o birimdeki
herkes tarafından, halk tarafından
kendi sorunu olarak kabul edilmesi
kolektif bir yaşam çalışma sağlar.
Yapılan her işte, her düşüncede,
davranışta örgütün çıkarı var mı, gerekli mi, örgüte mi hizmet eder, düzene mi sorusunu sormak gerekir.
Örgüt için doğru, gerekli olan ne?
Kolektivizmi yaşatamazsak biz olarak
da düşünemeyiz. Burjuvazi bencilliği
sadece halk saflarında değil devrimci
saflarda var olan düzenin ekonomik,
sosyal, kültürel etki alanından tam
anlamıyla kurtulamamış kişileri de
koparıp almaya ve yeniden düzenin
bireyleri yapmaya çalışır. Biz ko-

Katiller Halka
Hesap Verecek!
Halkın Hukuk Bürosu:
“Hayata Dönüş” Diyerek Diri Diri Yakılan Müvekkillerimizin Kül Olan Bedenlerini Unutmadık!
“… 19-22 Aralık 2000 tarihi Türkiye faşizminin
hayata geçirdiği en büyük katliam tarihlerinden biridir.
Hapishanede tutsak olarak bulunan devrimciler en
vahşi yöntemlerle katledilerek, devrimci düşünce tasfiye
edilmek istenmiş, tecrit ve F tipleri aracılığıyla da
halk örgütsüz bırakılmak istenmiştir. Ama faşizm devrimci irade karşısında yenilmiştir.
Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya yetkililerine yönelik “İnsanları canlı canlı yaktığınız fırınlarla mı övünüyorsunuz. Bizim tarihimizde utanılacak
hiçbir iş yoktur” diyerek aslında 19 Aralık Katliamı’nı
da sahiplenmektedir. İnsanların diri diri yakıldığı,
tutsak olan devrimcilerin kurşunlandığı bir katliamı
görmezden gelerek katliamlar tarihini gizlemeye çalışmaktadır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP
faşizmi hapishanelerde, sohbet hakkını gasp etmeye
çalışarak, kitap hakkını yasaklayarak, işkenceyi ve
tecriti meşrulaştırarak 19 Aralık katliamcı geleneğinin
mirasçısı olduklarını göstermektedirler. Hapishane
içine polis, asker sokmaya çalışan ve direnişlere özel
harekât polislerinin müdahale etmesini teşvik eden
AKP’de aynı katliamcı politikaların devamcısıdır.
Ancak bilinmelidir ki, dün 19 Aralık’ta işkenceye,
bin bir çeşit gaz bombasına, diri diri yakmaya, kurşunlamaya ve katliamlara ölüm pahasına direnen dev-

lektivizmi yaşatırsak, kolektivizmin
zenginliğini, güzelliğini, coşkusunu,
paylaşımını yaşatırsak burjuvazinin
bu saldırılarını da boşa çıkartırız.
Çalışma tarzında kolektivizmi hayata geçirmekte ısrar etmeliyiz. Böylece bireyciliği mahkum edebiliriz.
Yalnızca örgütsel işleyişte, eylemde
değil, yaşamımızın bütününde, yememizden, giyim kuşama, düşüncelerimizi paylaşmada, acı ve sevinçlerimize kadar her şeyi paylaşım üzerine kurduğumuzda, bulunduğumuz
birimler güçlenecek, değişecek, geliştirici, verimli yerler haline gelecek.
Hem kendi devrimciliğimiz hem de
bulunduğumuz alanı büyütmek için
bencilliklerle savaşmalı, kolektivizmi
büyütmeliyiz.

rimci tutsaklar, bugün yine aynı kararlılıkla direnmektedir. Bizler de müvekkillerimizi diri diri yakan, kurşunlayan ve işkencelerden geçiren katillerden gerçekten
hesap sorulana kadar peşlerini bırakmayacağız! Müvekkilleri için bedenini 293 gün ölüme yatıran avukat
arkadaşımız Behiç Aşçı nezdinde, 19 Aralık 2000 katliamıyla ve hapishanelerle aramızda farklı bir bağ da
kurulmuştur. Biz de aynı kararlılık ve iradeyle müvekkillerimizin haklarını ve kendi haklarımızı sonuna
kadar savunacağız. 19 Aralık 2000 katliamını gerçekleştirenleri ve o zulme karşı ölümüne direnenleri asla
unutmayacağız!”
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Ankara Devrimci İşçi Hareketi:
“... Unuturuz sandılar katledenleri. Unuturuz sandılar
ihanet edenleri.
Katliamı yapan Ecevit iktidarıydı. Ecevit 70 yıllarda
ilk iktidar olduğunda Anadolu’da Karaoğlan diye
anılırdı. TAYAD’lı analar onu öldüğünde Karayılan
olarak kaydetti tarihin zulüm sayfalarına. Çocuklarımız
nasıl eriyerek öldüyse öyle öl dediler. Tarih katliam
yapanları ve katledilenleri unutmaz. Oligarşi bu katliamı
esas olarak halkı sindirmek ve işçi sınıfının tüm kazanımlarını yok etmek için yaptı.
Devrimciler işçi sınıfın öncüleriydi. Öncüleri sindirirse herkesi susturabilir ve tüm emperyalist politikaları
hayata geçirebilirdi. Ama olmadı direndi devrimciler.
Emperyalistlerin şimdi “7 yıl direniş mi olur adamlar
7 yıl direndi” dediği, bir destan yazdı. 122 Şehidimizi
Saygıyla Selamlıyoruz.
Sanmayın ki Unuttuk Bu Yaşananları! Sanmayın
ki Hesabı Mahşere Bıraktık! Katillerden Hesap Soracağız!”

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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 Biz Diyoruz ki;
Emperyalizm ve Oligarşi Için "Halep Kaybedildi"
Bir Halkın Kendi Vatanı Için Savaşması Suç Değildir.
 Biz

diyoruz ki; emperyalist haydutluk, işbirlikçilerin yağması öyle

pervasızki, başka bir ülkenin toprağını işgal etmeyi haklı ilan ediyorlar.

 Biz diyoruz ki; HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜ, VATANIN BAĞIMSIZLIĞI

İÇİN EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK MEŞRUDUR!

 Biz diyoruz ki; EMPERYALİZM DİRENEN HALKLAR KARŞISINDA

ÇARESİZDİR. Vatanımızı emperyalist haydutlardan kurtarana kadar savaşacağız.

 Biz

diyoruz ki; Bombalanıp yok edilen şehirler, katledilen halkların
sorumlusu emperyalizm ve onun işbirlikçileridir. Suriye halkının toprakları için
savaşmaktan başka bir yolu yok.

 Biz diyoruz ki; Halep Suriye halkınındır ve halklar, emperyalizmin işgal

ve tecrit politikasına karşı sadece savaşarak kazanabilir, Suriye halkı direnmenin
meşruluğu ve haklılığı ile ayakta.

 Biz diyoruz ki; ABD emperyalizminin, başta Ortadoğu halkları olmak

üzere, ezilen tüm dünya halklarını sömürmek amacıyla yaptığı katliam ve
işgallerine dur demek için, Suriye halkının yanında olmak için anti-emperyalist
mücadeleyi büyütmeliyiz.

 Biz diyoruz ki; Emperyalizm kazanamaz. Bütün planlarını bozan, yeniden

yeniden planlar yapmak zorunda bırakan bir gerçek vardır. O gerçeğin adı
direniştir. Filistin’de, Suriye’de, HALKLARIN DİRENDİĞİ HİÇBİR YERDE
EMPERYALİZM ZAFER KAZANAMAYACAK!

 Biz diyoruz ki; bugünün dünyasında, ezilen dünya halkları ile emperyalistler

arasındaki çelişki, baş çelişkidir. Bu çelişki çözülmeden halkların kurtuluşu asla gerçekleşmeyecektir. Çelişkinin çözüm yolu bellidir. Tüm ezilen dünya halklarının;
dişiyle, tırnağıyla, emperyalizme karşı savaşmasıdır.

 Biz

diyoruz ki; Emperyalistler ve işbirlikçileri, Suriye halkını kuşatıp
kendi kanında boğmak için ellerinden geleni yapıyor. Ama Suriye halkı, haklı
davasında, direnişinde yalnız değil. Çünkü, yanında ezilen dünya halkları vardır.
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Halk Olarak Kendi Kendimizi

Yönetebilir miyiz?
bile 15 milyon kişi aç, 55 milyon
kişi yoksul yaşamaktadır. Bugün krizin derinleşmesi ile birlikte bu tablo
Diyoruz ki, Halk Meclisleri’nde
daha da kötüleşmiştir.
kendi kendimizi yönetelim. Peki halk
Bu, emperyalizmin işbirlikçisi oliolarak kendi kendimizi yönetebilir
garşinin yönettiği ülke tablosudur.
miyiz?
İşbirlikçiler, ülkemiz topraklarının
Kendi kendimizi yönetebiliriz, di35 milyon metre karesini ABD ve
yorsak, bunu neye dayanarak söylüNATO’nun üssü yapmıştır.
yoruz?
Emperyalizmin yeni sömürgesi
Biz Halk Olarak Sorunlarımızı
haline getirilmiş olan ülkemizde dış
Kendimiz Çözecek,
borç geçen yılın rakamlarına göre
Kendi Kendimizi Yönetebilecek
450 milyar dolar, ve her yeni
Güçte ve Yetenekte miyiz?
doğan çocuk 2 bin dolar
borçla
doğuyor.
Evet Kendi
Bu tablo bize neyi
Kendimizi
gösterir? Oligarşinin
Yönetebiliriz.
iktidarda
olduğu TürKooperatifçilikle, maddi ve manevi ihtiyaçHalkın kendi
kiye tablosunu gösların en az gider ve maliyetle giderilmesi
kendini yönetmesi için
terir. Ama bu kadar
mümkün olur. Diğer bir ifadeyle üretici ile
çürümüş, kokuşdeğildir; oligarşi,
tüketici arasındaki kademeler, kooperamuş, asalak burjuvalara
böylesi büyük sömütifler vasıtasıyla ya tamamen kalkihtiyacı yoktur.
rüyü halka kabul ettirememakta ya da en aza inmekteİşte önümüzde oligaryeceği için, aynı zamanşinin, burjuvazinin yönetttiği
dir.
da bu sömürü, açlık ve yokTürkiye tablosu duruyor.
sulluk tablosuna zulmü ekler, fa780 bin kilometre kare yüz ölçümü, 55 gölü, 83 akarsuyu,
32 ovası olan; üç yanı denizlerle çevrili, yer altı ve yer
üstü zenginlikleri ile kendi halkımızın karnını rahatlıkla doyurabileceği bir ülkede yaşıyoruz.
Böyle bir ülkede halkımızın durumu nedir?
Ancak 80 milyonluk ülkemizde
bir yıl öncesinin rakamlarına göre

Kooperatif

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
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Yürüyüş
25 Aralık
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Atasözü:
Ağrısız baş
mezarda gerek

Faşizme karşı örgütlenmekten ve savaşmaktan başka yol yoktur
- Avukatımız Barkın Timtik ve
26 devrimci; faşizmin katlettiği halkın onurlu evladı Oğuz Meşe’yi
andıkları için tutuklandılar. Faşizmin hukuku yoktur, adaleti yoktur.
Faşizmin yasaları halka zulüm ve
devlet terörü için vardır.
- Hasköy’de halkın her kesiminden katılımla, uyuşturucuya
karşı 80 kişilik halk toplantısı yaptık.
Toplantımıza, kendini AKP’li,
MHP’li, CHP’li, SP’lisi gören halk
da katıldı. Çünkü, oligarşinin bu
partileri halkın sorunlarıyla ilgili
değildir, çözüm üretmez. Biz halk
olarak kendi gücümüzü birleştirip,

sorunlarımıza çözüm üreteceğiz.
- Hapishanelerde devrimci tutsaklara işkence yapılıyor.
17 Yaşındaki Hakan İnci ve Muratcan Arslan, Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde İşkence Gördüğü
İçin Açlık Grevine Başladı!
Onlar, bağımsız Türkiye, parasız,
demokratik eğitim istedikleri için
tutuklandılar. Hakan’a ve Muratcan’a sahip çıkmak, kendi taleplerimize sahip çıkmaktır. Sahip çıkalım. Faşizmi protesto edelim,
mektup yazarak tutsaklarımızın yanlarında olduğumuzu gösterelim, onlara moral verelim.

- Gazi Mahallesi’nde iki LİSELİ
DEV-GENÇ’Lİ dergimizin dağıtımını yaptıkları için polis tarafından
işkence yapılarak, üzerlerine kurşun
sıkılarak gözaltına alındılar. Yürüyüş dergimizi her türlü bedele rağmen sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.
Siz de bir yakınınıza, en yakınınızdaki arkadaşlarınıza okutun.
Dergimizi okuyalım, okutalım.
- Gazi Mahallesi’nde Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezimizi yeni yerinde açıyoruz, tüm halkımızı HFG merkezimizi sahiplenmeye çağırıyoruz.

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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şizmle yönetir. Bunun sonucu
olarak, on binlerin katledildiği,
kaybedildiği, yüz binlerin işkencelerden geçirildiği, hapsedildiği bir ülkedir oligarşinin
yönettiği ülke.
Biz diyoruz ki, biz halk
olarak birincisi bundan daha
kötü yönetmeyiz, ikincisi tersine biz bu tabloyu tersine çevirecek kadar iyi yönetiriz.
Halk olarak tek dezavantajımız
yönetim deneyimine sahip olmayışımızdır.

Yönetme
Deneyimini
Kazanmak İçin Halk
Meclislerimiz ve Halk
Komitelerimiz Var

Sayı: 553
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Halk üretendir. Biz ürettiğimiz halde burjuvazinin bizi
yönetmesini kabul edemeyiz.
Üretmek demek emek harcamak demektir. Emekçi olan
biziz.
Emek, her şeyi öğrenmenin
temel aracıdır. Yönetmeyi de
öğrenebiliriz. Bunun için temel
araca, emeğe biz sahibiz. Burjuvazi asalaktır, asalaklar emek
harcamazlar, çürümüş faşist
devletin terör gücüne dayanarak
iktidarlarını sürdürmektedirler.

İyi yönettikleri için değil, bizim
asıl dayanak noktamız emeğimiz olacaktır. Emeğimiz, eğitimimiz ve üretimimizle güçlendireceğiz halk iktidarını.
Fakat yönetme işini yarına
bırakamayız. Ne kendimiz için
üretme görevimizi yarına erteleyebiliriz, ne de kendi kendimizi yönetme görevimizi yarına
erteleyebiliriz. Bunun adımlarını
bugünden, elimizdeki olanaklarla atacağız ve bu adımları
giderek hem büyütecek hem
de hızlandıracağız.
Kendi kendimizi yönetmemizi engelleyen bu faşist düzendir. Bu nedenle kendi kendimizi yönetme hakkımızı aynı
zamanda bu faşist düzene karşı
mücadele içinde elde edeceğiz.
Sonuç olarak:
1- Evet kendi kendimizi
yönetebiliriz.
2- Kendi kendimizi yönettiğimiz ülkemizde açlık,
yoksulluk ve zulmü bitirebiliriz.
3- Kendi kendimizi yönetme deneyimine ve yönetici
kadrolarımıza Halk Meclislerimiz ve Halk Komitelerimizde faşizme karşı mücadele
içinde sahip olacağız.

DEVRİM
Be heey Kürdistan
dağları !
Be heey memleketimin
toprağı!..
Her kaçak köşe
her ince patika
ve tüm keçi yolları...
Ve fidanlar,
makinalar, mavzerler,
pankartlar, afişler,
ille de kızıl güller...
size elimiz değmedi
ayağımız varmadıysa eğer
ant olsun, ve şart olsun
köpeklerin bile sokulmadığı kuytulardan
Aslanın tam midesindeki ekmeği alan
halkım!
Ant olsun
"Sözümüz Var" hıncıyla
"Biz Kazandık" türküsü kardeşlerin
namlularında çaldığında.
Devrimin koca sevecen eli
okşamadık çocuk başı
ve dikilmemiş sökük
kaynamamış tencere bırakmayacak
yurdumda...
Gülnihal Yılmaz
Çanakkale Hapishanesi

İdeolojik Mücadele

Yöntem ve Araç

Sol içi şiddetin temel nedenlerinden biri, reformizmin
ve oportünizmin ideolojik mücadele yürütecek tutarlı
bir ideolojilerinin olmamasıdır.
İdeolojilerine güvenenler, kendi düşüncelerini halka
ve kendileri dışındaki devrimci örgütlere zorla kabul ettirmeye çalışmazlar. Halkı ikna edeceklerine inanırlar.
Halkı örgütlemek için doğru bir ideolojiye ve bu
ideolojiyi halka götürecek emeğe ve tutarlı bir mücadeleye
ihtiyaç vardır. Marksist-Leninistler bunlara sahiptir. Bu
gerçeklikleriyle halka giderler.
Ama sol içi ilişkilerde şiddet uygulayanların bilin ki,
halka anlatabilecekleri bir şeyleri yoktur. Kendi gerçeklerini halktan gizlemek için şiddet yöntemine başvururlar.
Gerçeklerin üzerini halka karşı, devrimcilere karşı şiddet
uygulayarak kapatmak isterler.
O halde soldan gelen saldırılarda da gerçek çözüm,
saldırmak değil kendini savunmak ve halka gitmektir.

Bir sorunu çözme yöntemimiz öncelikle ana halkayı
yakalamaktır. Her sorunu ortaya çıkaran temel bir neden
ve bunun yanında tali nedenler de vardır.
Sorunu çözmek için öncelikle temel nedeni bulmamız
gerekir. Temel nedeni bulmak için soru sormamız gerekir.
Temel nedeni tersine çevirip, çözüme ulaştırdığımızda
sorunu da esas olarak çözüme ulaştırmanın yolunu açmış
oluruz. Bir sorunu çözmek için doğru yöntemimiz budur.
Fakat, temel nedeni bırakıp da sorunu etkileyen ama
temel olmayan nedenlerle öncelikli olarak uğraşırsak, bu
yöntem yanlıştır. Bu yanlış yöntem, sorunu çözmemizi engeller. Biz tali nedenleri ortadan kaldırabiliriz, ama temel
neden ortada durduğu için sorun, varlığını sürdürür.
Peki ülkemizde açlık, yoksulluk ve zulmün temel
nedenleri nelerdir? Emperyalizmdir, bağımsızlık ile çözeriz;
faşizmdir, halk demokrasisi ile çözeriz; oligarşik iktidardır,
halk demokrasisi ile çözeriz.

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

Faşizm Karşısında
Kazanmaktan Başka Yolumuz

Yoktur!

15 Aralık günü, faşizmin katlettiği
Cephe gerillası Oğuz Meşe için Kıraç
Cemevi’nde 7 yemeği verildi. AKP
faşizmi işkenceci katil sürüsünü buraya sürdü, 32 kişi çok ağır işkencelerle gözaltına alındı; 6 çocuk serbest
bırakıldı, 26 kişi tutuklandı.
Gözaltına alınanlardan biri Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın
Timtik. Avukat olduğu için Barkın
Timtik’e özel olarak ayrıca işkence
yapıyorlar. Gözaltına aldıkları devrimcilere yaptıkları işkence yetmiyor,
üzerlerine plastik mermi sıkıyorlar,
Av. Barkın Timtik’in yüzünü hedef
alıyorlar. Seçtikleri devrimcilerin yüzünü tekmeliyorlar...
Hukuki suçları? Yok.
Faşizme göre suçlular, çünkü
bir devrimciyi sahiplendiler.
Gazi Mahallesi’nde iki LİSELİ
DEV-GENÇ’li dergimizi dağıttıkları
için işkenceyle gözaltına alınıyor,
üzerlerine mermi sıkılıyor.
Yine Gazi Mahallesi’nde iki dev-

rimci katledilmek isteniyor,
halkın sahiplenmesi katledilmelerini engelliyor ama gözaltına alınıyorlar.
Bu sadece son günlerde yaşananların bir kısmıdır. Gözaltı
ve tutuklama terörünün uygulanmadığı gün, yok gibidir.

Susarsak
Faşizm Meşrulaşır
Hemen her gün mahallelerimizde
gözaltılar yaşanıyor, bizim çocuklarımız
devrimciler, gözaltına alınıp tutsak
ediliyor. Bu kadar büyük tutuklama
furyasının nedeni, oligarşinin yönetemeyecek kadar güçsüz olmasıdır.
Güçsüzlüğü askeri güçsüzlük değildir sistem; ekonomik, siyasi, sosyal
krizdedir. Güçsüzlüğünün nedeni de
budur. Bu nedenle her gün saldırıyor,
karşısında direnebilecek, kendisine
itiraz edebilecek güç bırakmamak
istiyor.
Devrimcilerin gücünü kırdıklarında sıra ondan sonrakilere gelecektir.
Oportünistleri, reformistleri, Alevileri,
halkın diğer kesimlerini, yani faşizm
kendisinden olmayan herkesi hedef
alır, alacaktır.
Bunun önüne geçmenin tek bir

yolu vardır. Birincisi mahallelerimizde
devrimcilerin gözaltına alınmasına
tavır almalıyız. Mahallelerimizde
polislerin öyle ellerini kollarını sallayarak gelip devrimcileri, halka önderlik yapan insanları gözaltına alıp
tutsak etmesine tavır almalıyız.
Bunun için yapabileceğimiz çok
şey vardır. Devrimcileri gözaltına
almaya geldiklerinden, gittikleri ana
kadar herkes kendine uygun biçimlerde protesto eylemleri yapabilir.
Polisin karşısına taşıyla, sapanıyla
çıkabilen de olacaktır, önlerine barikat
olarak dikilen de.
Gözaltı engellenemezse, oturma
eylemleriyle, yürüyüşlerle, duvar yazılarıyla, ev ev anlatarak, teşhir ve
propaganda faaliyetiyle tavır alabiliriz.
Sesimizi çıkarmalıyız.

Örgütlenmeliyiz
Faşizmin bu kadar çok devrimciyi
tutsak almasının nedeni daha büyük
saldırılar karşısında direnecek güç
bırakmamaktır.
O halde direnerek güçlerimizi büyütmeliyiz. Gerektiğinde halktan her
kişi bir devrimci kadro gibi hareket
edebilir.
Görevimiz faşizmin karşısında
örgütlü gücümüzü büyütmektir. Fa-
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görevlerine çözüm üretmek; coşku ve morali büyütecektir.
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"Coşkusuzluk, moralsizlik tabii bir ruh halidir. Ancak bu ruh hali, belli bir
m
ortamdan, belli bir pratikten kaynağını alır. Coşkusuzluk, moralsizlik gibi sorunların
ve
ortaya çıktığı yerlere bakalım; mücadele ve örgütlenmeye belli bir yoğunlaşma yoktur.
Mesela yayınlarımız orada ciddi bir biçimde okunmamakta, gerektiği gibi tartışılmamaktadır. Dergiyi
tartışmayınca tabii sorunlar küçük şeyler tartışılıyor. Devrime, o alandaki, birimdeki işlere yoğunlaşamayınca, boşluğu kişisel sorun ve sürtüşmeler dolduruyor... İşlerin yapılamaması, aksaması moralleri daha
fazla bozuyor. Morallerin bozulması işleri ve ilişkileri daha da kötü bir duruma getiriyor. Bu bir
KISIR DÖNGÜ olarak böyle sürüp gidiyor. Biri diğerini büyütüyor.
Beynimizin ve vücudumuzun dinamizmini körelten her türden olumsuz moral etkiyi
cesaretle ele alıp çözümlemeliyiz." (7 Mayıs 1999, Bağımsızlık ve
Demokrasi Yolunda Kurtuluş, Sayı: 29)
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şizm tutsak ederek bizi bitiremez.
Faşizmin hapishaneleri çokluğumuzu
almaya yetmez. Faşizmin zindanlarına
sığamayacak kadar sayımız çoktur.
Bu çokluk ancak örgütlü hareket edebilirse, örgütlü hareket edebilecek
mekanizmalara sahip olduğu zaman
faşizmin karşısında güç olabilir ve
direniş gösterebilir.
Bu örgütlü güç halkın kendi gücünü görmesini sağlar, faşizm karşısında cüretini büyütür, korkularını,
çaresizliğini yenmesini sağlar.
Halk Meclislerinde, Halk Komitelerinde, Milislerde örgütlenmenin
değişik biçimlerinden hangisinde yapabiliyorsak orada örgütlenmeliyiz.
Legal örgütlenmeler faşizmin terörüne daha açık örgütlenmelerdir, o
halde illegal örgütlenmeliyiz. İllegal
örgütlenmelerimizi daha büyütebilir,
yaygınlaştırabiliriz.

Fakat, tüm bunların yapılabilmesi
için faşizmin karşısında başka çaremizin olmadığını görmemiz ve bunu
çevremizdeki herkese anlatmamız,
kavratmamız gerekir.
Bunu kavramak, bugünün dünyasında yaşamak için bedel ödemekten korkmamamız gerektiğini gösterir
bize. Cüretli olmalıyız ve bunu faşizm
karşısında yaşam hakkımızı koruyabilmek için de, faşizm karşısında en
sıradan haklarımızı korumak için de
yapmalıyız.

Faşizm Yenilmez Değildir
Faşizme yenilmez bir güç atfetmemeliyiz. Bu kendi kendimize karşı
savaşmak anlamına gelecektir. Faşizm, beyinlerimize yenilmezliği, faşizme karşı bir şey yapılamayacağı
düşüncesini sokmayı başarırsa daha
baştan kazanır. Ama tersine, karşısında
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direniş görürse, halkın cüretini görürse
faşizm geri adım atacaktır.
Oğuz Meşe’nin cüreti bunun için
bize örnek olmalıdır. Sabah akşam
bombalanan dağlardan, binlerce kişilik
oligarşinin ağır silahlarla kuşanmış
ordusunun arasından geçebiliyorsak,
düşmana darbe vurmaya gidiyorsak,
bunu yapamayacağımız yer yoktur.
Bu cüretle savaşırsak kazanırız.
UNUTMAYALIM, FAŞİZM
KARŞISINDA KAZANMAKTAN
BAŞKA YOLUMUZ YOKTUR.

Ajitasyon Propaganda:

Devrimci eğitim soyut değildir. Devrimci eğitim,
Almanya emperyalizmi, Devrimci Halk Kurhalkın, devrimin sorunlarının çözümüne hizmet eden tuluş Partisi-Cephesi yöneticisi olma iddiası
eğitimdir.
ile Musa Aşoğlu’nu tutsak etti. Musa Aşoğlu
Bugün sorunumuz faşizmin saldırıları karşısında ABD emperyalizminin başına 3 milyon dolar
örgütlenmek ve direnmektir. Eğitim buna hizmet ödül koyduğu devrimcilerden biridir.
etmezse, o eğitim kişiye dünyanın en fazla bilgisini de
Bir yanda emperyalizmin Ortadoğu’da maverse eğitim sayılmaz. Eğitim bilgi yüklemek değil, şalığını yapan, işbirlikçi AKP iktidarı var, diğer
eğitilen kişinin devrimci kişiliğini
yanda emperyalizmin başına
geliştirmek, mücadelenin
ödüller koyarak aradığı
devrimciler. Hangisomut görevlerini çöEmperyalizm ve oligarşinin en ağır
si vatansever?
zecek hale getirsaldırıları karşısında savrulmamızı
mektir.

Devrimci Kişilik:

engelleyen, Marksist-Leninst ilkelere
bağlı kalarak sürekli kendimizi
O halde devrimci
veya emperyalizyenileyerek ayakta dimdik
kişilik, Marksist-Lenime karşı savaşmakalmamazı sağlayan devrimci yanların devrimciliğinden
nist ideolojiyi özümsemiş,
kişiliktir
benimsemiş ve yaşamına uygusöz edilemez.
layan kişiliktir.
Ne demektir bu?
Marksizm-Leninizmin temeli, bilimsel düşüncedir.
Devrimci kişilik bilimsel düşünen kişiliktir.
Bilimsel düşünce, ülkemiz ve dünya gerçeklerinin
bilimsel çözümlemesini yapmayı sağlar. Devrimci kişilik,
o halde, ülkemiz ve dünya gerçeklerini bilimsel temelde
çözümleyen ve bu bilemsel gerçekler çerçevesinde, emperyalizme karşı savaşan, faşizme karşı savaşan kişiliktir.
O halde anti-emperyalist, anti-faşisttir devrimci kişilik.
Emperyalizmle şöyle ya da böyle işbirliği içinde olanların
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Ülkemiz ve dünya gerçeklerini çözümlemek, sınıflar mücadelesi gerçeğini çözümlemek demektir,
devrimci kişilik o halde, sınıflar mücadelesi gerçeği ile
hareket eden, sömürücü sınıflarla uzlaşmaya çalışmayan,
sömürücü sınıfların iktidarlarını yıkıp yerine halkın iktidarını kurmak için savaşan kişiliktir.
Devrimci kişilik tarihe de bilimsel yöntemlerle bakan
kişiliktir, tarihsel gelişimin ileriye doğru olduğunu, emperyalist sistemin de sonsuz olmadığını bilen ve yıkılacağını bilimsel gerçeklerle çözümlemiş kişiliktir. Devrimci
kişilik gücünü bu bilimsel gerçeklerden alır.
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Mahallelerimizin Şahanları
Halktır!
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Küba Devrimi’nin komutanlarından Camilo diyor ki: “Ordu, üniformalı halktır”.
Aynı cümleyi mahallelerimizin
Şahanları için de kurabiliriz: “Mahallelerimizin Şahanları devrim
için silahlanmış halktır”.
Mahallelerimizin Şahanları yerel
askeri örgütlenmelerdir. Yerel örgütlenmeler olması, mahallelerimizin
şahanlarına halkın savaşa katılımını
örgütleme olanağı verir.
“Halkın öfkesini açığa çıkarmak,
halkın düzenle olan çelişkilerini somut, elle tutulur hale getirmek buna
özgü devrimci politikalar üretmekten
geçiyor... Milis, halkın düzene, düzenin bütün kurumlarına ve uygulamalarına yönelik öfkesini biçimlendirecek devrimci örgütlenmeler
olacaktır. Devrimci bir tarzda yoğrulup, biçimlendirilen öfke, düşmana
yöneltildiği noktada önemli bir gelişmeyi ifade edecektir.” (29 Ağustos
1992, Mücadele)
Bunun anlamı mahallelerimizin
Şahanlarının, halkın savaşa daha fazla
katılımını hedefleyeceği, halkı savaşa
kattıkça büyüyüp, yenilmez bir güç
haline geleceğidir.
Mahallelerimizin Şahanları bugüne kadar atılan adımları, giderek
halkın çocuğundan yaşlısına, kadınerkek savaşta yer aldığı bir içeriğe
kavuşturacaktır. Bunu halkın temel
talepleri etrafında gerçekleştirecektir.
Resmi ve sivil faşist teröre karşı
halkın devrimci şiddetini örgütleyecektir. Faşist uyuşturucu çetelerine
karşı halkın devrimci şiddetini örgütleyecektir.
“Ordu saldırılarına karşı, semtlerin savunmasına genç-ihtiyar, kadın-erkek bütün Katolikler katılmaktadır. Yetişkin erkekler, tüfekler ve
ateşli silahlarla, gençler ve çocuklar,
benzin ve çivi bombalarıyla askerlere

Mahallelerimizde
Şahanlarımızı Büyütelim!

nefes alacak zaman bırakmamaktadırlar. Kadınlar ise, çöp tenekeleri kapaklarının
birbirine vurulmasına dayanan bir
alarm sistemiyle, ordunun (...) habersizce bastırmasına engel olma
görevini yüklenmişlerdi”. (İrlanda
Sorunu, Georg Kramer, syf.197)
İşte, İrlanda örneğinde anlatıldığı
gibi bir savunma gücü, gençlerden
yaşlılardan çocuklardan ve kadınlardan,
yani bir bütün olarak halktan oluşuyor.
Mahallelerimizin Şahanları bu demektir. Bizim ülkemizde de mahallemizin şahanları böyle bir direniş örgütledikleri için çok kez mahallelerimizden faşizmin polis güçlerini sürüp
çıkarmayı başarabilmişlerdir.
Halk, savaşa elindeki her türlü
olanağı kullanarak katılır. Bu olanaklar, savaşın; haberleşmeden, düşman içine sızmaya, düşmandan gizlenmekten, eylemden sonra çekilmeye, silah ve savaşçı bulmaya kadar
tüm ihtiyaçlarına cevap verir.

Halkı Savaşa
Nasıl Katacağız?
Bilinir, savaşımızın başında halkın
en bilinçli kesimleri savaşa aktif olarak katılır. Ama savaşımızın gelişimi
içinde, daha geniş kesimler savaşımızın içinde daha militan bir şekilde
yer almaya başlar.
İşte mahallelerimizin Şahanları
halkın bu savaşa katılma dinamiklerini
örgütleyip, halktan her kesimin savaşa
katılımının uygun araçlarını oluşturmayı başarmalıdır.
Savaşta İrlanda örneğinde de olduğu gibi, ev kadınlarının da, çocukların da, gençlerin de yaşlıların
da kendi özelliklerine uygun olarak
üstlenebilecekleri görevler vardır.
Mahallelerimizin şahanları bu görevleri, halkın kendi koşullarını dikkate alarak örgütleyebilir, halkı savaştırabilir.
Mahallelerimizin Şahanları sadece

bir ekip örgütlenmesinden ibaret değildir, aynı zamanda, ihtiyaçlarını karşıladığı, çeşitli biçimlerde savaşta destek
aldığı halk bağlantıları vardır. Ve iradi
olarak bu bağlantılar örgütlenir.
Mahallelerimizin Şahanları faşizmin başa çıkamayacağı, yenilgiye
uğratamayacağı kadar güçlü bir örgütlenmedir. Gücünü halk olmaktan
ve savaşını doğrudan kendi bölgesinde, kendi yaşam alanlarında sürdürmesinden alır. Bu gücü oluşturmak
için, mahallelerimizin Şahanları
halk bağlantılarını daha ileriye taşıyacak ve geliştirecektir.
Mahallelerimizin Şahanları halkın savaşa katılımını yeni ekiplerle
de hızlandıracaktır.
Mahallelerimizin Şahanları eylem
biçimlerinde de daha yetkinleşecek,
halkın daha doğrudan katıldığı eylem
biçimlerini zenginleştirecektir.
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SONUÇ OLARAK:
- Halk olarak mahallelerimizde
şahanlarımıza katılalım, Şahanlarımızı örgütleyelim, büyütelim.
- Şahanlarımızı sadece mahallelerimizi düşmana karşı savunan
güçler olarak görmeyelim, mahallelerimizi şahanlarımızla birlikte
savunalım.
- Bilelim ki, mahallelerimizin
şahanları demek halk demektir,
yani, biziz, demektir. Bizimle birlikte varlığını sürdürebilir, bizimle
birlikte eyleme geçebilir, bizimle
etle tırnak gibi bütünleşmiştir.
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Asgari Ücret Komisyonu İşçilerle Alay Ediyor

ASGARİ ÜCRET
EMEKÇİLERE DÜŞMANLIĞIN İLANIDIR
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Günlerdir bir araya gelen komisyon, bir türlü asgari ücretin ne kadar
olacağına karar veremedi.
TÜİĶ'in 2015 yılı verilerine göre,
sigortalı çalışan 13 milyon işçiyi ilgilendiren ücret aylardır belirlenemiyor.
Milletvekillerinin ücretleri konusunda jet kararlar alan faşist iktidar,
emeğini satarak geçinen işçiler için
aynı hızda davranamıyor.
Kim bu komisyon?
"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" der ya halkımız. Kimlerden
oluştuğunu görünce zaten oradan da
işçi için hayırlı bir sonuç çıkmayacağı
anlaşılacaktır.
Komisyon Türkiye'nin en çok
üyesi olan işçi sendikasının yani
Türk-İş Sendikası’nın 5 temsilcisi,
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonun 5 temsilcisi ve iktidar
adına Çalışma Müdürlüğü’nün 10
temsilcisinden oluşuyor.
Aylardır toplanıp karar alamayan
bu komisyon, işçilere asgari ücret
olarak, köle sahiplerinin köleleri için
açlıktan ölmesin, ama kendisine de

kar getirsin diye verdiği değerin üstünde değildir. Sadece doysun. Ve
çalışsın.
Türk-İş Sendikası’nın yaptığı
araştırmaya göre 2016 Kasım ayı
açlık ve yoksulluk sınırı 4 kişilik
bir aileye göre şöyledir: Açlık sınırı
1.386.22 yoksulluk sınırı 4.515.37
TL, bekar bir işçinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ücret ise
1711.50 kuruş olarak belirlenmiş.
Hal böyle iken Türk-İş Sendikası
asgari ücretin 1.600 TL DİSK 2.000
TL olmasını istiyor. İktidar ve TİSK
ise 1.300 TL de kalmasından yana...
(DİSK komisyonda yok onu ayrı bir
kefeye koyalım ama ufku ise sadece
2.000 TL ile sınırlı). Buradan işçi
lehine bir sonuç çıkmayacağı kesindir.
Bugün işçilerin birçok hakkı gasp
edilmiş durumdadır. Mesai saatleri
8 saatten 12 saate kadar çıkmış olmasına rağmen asgari ücret birçok
ilde 1300 TL bile değildir. Belirlenen
rakam o olsada birçok iş yerinde asgari ücret tam uygulanmamaktadır.
Katil devlet günlerdir Asgari Ücret

Tespit Komisyonu’na dayanarak masalı ile işçiler ile alay ediyor. İşçiye
bulamadığı kaynağı halkı katletmek
için kullanıyor. İşçilere bulamadığı
kaynağı sermayeye peşkeş çekiyor.
Sermayenin gak deyince vergisini
indiriyor, guk deyince SSK borcunu
siliyor. Asgari ücret hesaplarken bir
işçinin nelere ihtiyacı olur üzerinden
hesap yapmıyor. İnsan ne ile yaşar
sosyal bir varlıktır demiyor.
İşçiler! halkımız bu halk ve işçi
düşmanlarıdan bir şey beklemek kendimizi aldatmak olur. Bunlar oligarşinin çıkarının dışında kimseyi düşünemez.
Bakın Çalışma Bakanı ne diyor."
Zeytin ağacını sirkelemeyelim bir
daha ki sene de lazım olacak" Yani
patronlara kıymayalım diyor. Onlardan bir kişi binlerin emeği ile semiriyor.
Buna dur demek bizim elimizde.
"Onlar vermeyecek, biz alacağız"
demeliyiz. Bu nedenle örgütlenmeliyiz. Onlar bu gücü bizim örgütsüz
oluşumuzdan alıyorlar. ÖRGÜTLENELİM!

DİRENİŞLER VE
KAZANILAN
ZAFERLER
SÜRECİMİZİN
KOMUTANLARINI
VE
SAVAŞÇILARINI DA
YETİŞTİRİYOR

Tutsak Madencilere
Bizler de
Yeryüzünden Seslenelim

DİRENMEK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR
YEMEK YEMEK GİBİ
SU İÇMEK GİBİ...
DİRENMEK, FAŞİZM KOŞULLARINDA
VAR OLMANIN VE FAŞİZMİ YOK ETMENİN
BİRİNCİ KOŞULUDUR
Direnmek, egemene karşı, güçlüye
karşı boyun eğmeyenlerin tavrıdır,
savaşıdır. Direnmek, iktidarın zorbalığına boyun eğmemektir, bir aşamada
baş kaldırmak ve dövüşmektir. Teslim
olmamaktır. Ve Anadolu tarihi;zorbalığa, sömürüye, baskılara karşı direniş destanlarıyla dolu bir tarihtir.
Direnmek bir gelenektir Anadolu’da.
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OĞUZ
BU DİRENİŞLERİN
BÜYÜTTÜĞÜ
GENÇ BİR İŞÇİYDİ

Katil devletin SOMA’da 2014 yılında
madende katledemediği için OHAL’de tutuklattığı madencileri yalnız bırakmayalım.
Biz de onlara yeryüzünde seslenelim. Gökhan
Ayaydın, Volkan Çetin, Gündoğan İşçi, Turgut
Onur, Fırat Kaya ve Mehmet Ter'e destek
mektupları yazalım. SOMA madenlerinde
çalışan 10 işçinin emeğine alınterine sahip
çıkmak suç değildir. Hak arayan madencileri
yalnız bırakmayalım.
Mektup Adresi: 1. NO’LU T TİPİ
HAPİSHANE ŞAKRAN/ALİAĞA İZMİR
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DİRENMEK
DİH GELENEĞİDİR
Nefa Tekstil fabrikasında çalışan Erkan Munar’ın
işten atılma nedenini patronları “işçileri kışkırtmak ve
iş yerinin huzurunu bozmak” şeklinde açıklıyordu.
Erkan Munar 4 ay boyunca direndi. Fabrikanın önüne
çadır kurdu, polisler gözaltına aldı. Birçok kez gözaltına
alındı. Denetimli serbestlikle bırakıldı. Tehdit edildi.
Çünkü hakları için direniyordu Erkan Munar ve işçiler
için kötü bir örnekti! Erkan Muna,r direnen Sarıyer Belediye işçilerinin direnişlerine de destek ziyaretleri yaptı.
Erkan Munar direnişe başlarken yaptığı açıklamada;
“Ben Erkan Munar; Haksız yere atıldığım işime
geri dönmek, eşimin çocuğumun ekmeğine, onuruna
sahip çıkmak için 23 Şubat 2015 tarihinden itibaren
çadır direnişine başlıyorum. Yaşasın NEFA Direnişimiz,
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Zafer Direnen Emekçinin
Olacak” dedi. (Yürüyüş sayı 458)
Zafer tek başına da olsa, patronlar, polis, mahkemelere
karşı örgütlü direnen emekçinindir. Ona patronlar, polis,
mahkemeler karşısında boyun eğdiremeyen, güç veren,
haklılığı ve meşruluğuna olan inancıyla birlikte mücadele
kararlılığıdır. DİH ile birlikte örgütlenen, zafer kazanılan
bir direniştir NEFA Tekstil direnişi de…
Erkan Munar’ın direnişleri de kendilerinden önce

direnen kazanan ve zaferi kendilerinden sonrakilere
miras bırakan DİH önderliğinde ki direnişlerin bir ürünüdür.
Tek başına da olsa direnen, sabır ve kararlılıkla baskılara göğüs geren Türkan Albayrak’ın kazandırdığı
direniş kararlılığı ve örgütlü güçle birlikte DİH’in politikalarının yol göstericiliğinde kazanılan zafer, kendisinden
sonraki direnişleri ve zaferleri de yaratmıştır.
Her direniş ve zaferi bir sonrakini doğurmuş, adım
adım işçi sınıfının geneline fiili meşru direniş bilincini
taşımış, yeni geleneklerin yaratılmasına da zemin yaratmıştır.
DİH önderliğinde yaratılan geleneklerin ve ilklerin
örneğini, ünü ülke dışına taşan ve “Türkiye’de işçi
sınıfı mücadelesi; sosyalizmin tohumlarını ekiyor, patronsuz üretim gerçekleştiriyor” dedirten örneği olan
Kazova Direnişi bu süreçlerin sonrasında yaratıldı.
Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine, fiili meşru
mücadelenin yarattığı zaferlerden birini daha yazdıran
DİH, kapitalizm koşullarında, faşizmle yönetilen emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkede patronsuz üretimi
gerçekleştirerek bir ilk yaratıyordu.

Devrimci İşçi Hareketi
Direnen Emekçilerin Yanında
Ankara Yüksel Caddesi’nde KHK ile işini kaybeden
“KHK ile İhraç Edildim İşimi İstiyorum” diyen, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’ya Ankara Taşeron İşçileri
Meclisinden ve DİH’ten ziyaret gerçekleştirildi.
Aziz Nesin’in “Ah Bizim Eşekler” kitabından ve
İranlı yazar Behrengi’nin “Küçük Karabalık” kitabından
öykülerin okunduğu eylemin bir hayli desteği vardı.
Adana’dan açığa alınmış emekçilerin de destek verdiği
eylem akşam saatlerinde sonlandırıldı. Her gün anıtın
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altında işi için direnen emekçilere destek çağrısı yapıldı.
Yüksel’de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
‘İşimi Geri İstiyorum’ oturma eylemi devam ediyor.
Hafta sonu Adana, İzmir ve Sinop’tan Kamu Emekçileri
Cepheliler desteğe geldi. Cumartesi günü öykü etkinliği
yapan direnişçiler, her gün imza toplama ve bildiri dağıtımına devam ediyor. Pazar gününü hep birlikte
söylenen türkülerle bitirdiler.

Mesude Pehlivan
Yalnız Değildir

Ankara’da Taşeron İşçi Meclisi
Toplantılarımız Sürecek

Ankara’da TAYAD’lı aileler hasta tutsak Mesude
Pehlivan’ın serbest bırakılması için 16 Aralık'ta
Natoyolunun birçok yerine afiş astılar.
Faşizmin zindanlarında kanser hastası olmasına
rağmen serbest bırakılmayan ve tedavisi yapılmayan
Mesude Pehlivan’ın sesini Ankara’nın duvarlarına
ve duraklarına afiş asarak duyuran TAYAD’lı aileler
hasta tutsakların sessizce katledilmesine izin vermeyeceklerini ve AKP’nin tecrit politikasını, tutsaklar
üzerindeki baskı ve zulmü halka anlattılar.

Ankara'da 17 Aralık'ta, Taşeron İşçi Meclisi, toplantı
düzenleyerek Taşeron İşçilerin örgütlenme sorunları ve
meclisin işleyişini tartıştı. Ve DİH’in Meclis Broşürü
okundu. Neden meclislerde örgütlenmek gerektiği ve bugün
işçilerin sorunlarını sendikaların neden çözemedikleri anlatıldı. Kapitalizmin, çürüyen emperyalizm çağında sendikalar
devrimci değil ise sermayeye hizmet eder dendi. Kınık’ta
tutuklanan maden işçilerinin mektubu okunarak dayanışmanın
önemine de değinilen toplantıda bir takım kararlar da
alındı. 18 kişinin katıldığı toplantı 2 saat sürdü.

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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15 Temmuz’dan
bu
yana AKP faşizmi
OHAL bahanesiyle bir
milyondan fazla insanı mağdur etti.
32 bin kişi tutuklanırken 70 bin kişi
gözaltına alındı, işkence gördü. Ve de
bu süreçte en büyük mağduriyet yaşayanların başında kamu emekçileri geliyor... Toplam 93 bin memur uzaklaştırılırken 60 bin memur bir daha işine
dönememek üzere ihraç edildi. Gazeteler kapatılıp, gazeteciler tutuklandı.
İnsanlar sokak ortasından kaçırılırken,
büyüyen ekonomik kriz yüz binlerce
insanı işsiz bırakırken bir sendika düşünün ki en ufak bir tepkisi dahi yok.
Kendi varlık nedeninden olabildiğince
kopmuş. Sonuna kadar direniş derken
direnenlere karşı tavır alıyor. Bakın
Nuriye Gülmen bu durumu nasıl anlatıyor; “9 Aralık 2016 tarihinde KESK’in
düzenlediği dayanışma etkinliğinde
imza masası açtık. Salonun girişinde,
pankartımızın önünde, masamızın başında Semih’le birlikte direnişimizi anlattık ve etkinliğe gelenlerden imza
aldık. Masaya gelenlerin çoğunluğu
direnişten haberdardı. Bir kısmı Yüksel’e
gelerek imza atmışlardı. İmza atmayanlar ise KESK ve Eğitim-Sen yöne-

ticileri oldu. Bir metre önümüzden
geçen İsmail Sağdıç, Kamuran Karaca
ve Şaziye Köse bırakın imza atmayı
bize selam bile vermediler. Bizi görmezden geldiler. “Direnişi bıraksın”
diye haber gönderen Eğitim-Sen Genel
Başkanı Kamuran Karaca direnişle
ilgili fikirlerini bizimle paylaşmamayı
tercih etti.”
Direnen üyelerine selam dahi vermeyen KESK bu ülkenin hangi sorununa sahip çıkabilir? OHAL başladığından beri on binlerce üyesi atılmış
olmasına rağmen sözde direneceğini
söyleyip pratikte teslimiyeti olağanlaştıranlar bugün hangi haksızlığa
karşı bir direniş örgütleyebilir?
Sözde eylem kararı alıyor, aldığı
eylem kararı valilikler tarafından
OHAL bahanesiyle yasaklanıyor. Peki,
KESK ne yapıyor? Dostlar alışverişte
görsün misali birkaç basın açıklamasıyla geçiştirmeye çalışıyor.
Burada yapılması gereken şey eylemlerde inisiyatifin kamu emekçileri
tarafından elden kaçırılmaması ve yapılan eylemlerin hedefine erişmesinde
söz sahibi olabilme cüretini gösterebilmeleridir.
Biliyoruz ki KESK çoğu zaman
eylem kararları alır bu eylem kararları
ya hiç hayata geçirilmez, ya da çeşitli
bahanelerle ertelenir veya eylemin
etkisini kırmak için olmadık manevralar yapar. “Artık bıçak kemiğe dayandı” deyip ya elimizi çabuk tutacağız ya da yine daha öncesinde olduğu gibi cılız sesler çıkartıp tüm bu
olanları sineye çekeceğiz.
“Aman uzak duralım” mantığı kamu
emekçilerine bir şey kazandırmıyor.
Bunu görelim artık. Bu duyarsızlık ilk
önce bizi ilgilendirmiyor dediğimiz konulardan başlıyor giderek bizi ilgilendiren konularda da duyarsızlaşıyoruz.
Bu duyarsızlaşma tabi ki tepeden
başlıyor. Kamu emekçilerinin tarihine
baktığımızda bunu görmek mümkün.
90’lı yıllarda yükselişe geçen memur
hareketinin o yıllar içinde yaptığı eylemliliklere, 90’lı yılların ikinci yarısından başlayarak bugünlere kadar gelen

sürede yapılan eylemliliklere baktığımızda bariz farkı görmek mümkün.
İşte bugün kamu emekçileri halkı
ilgilendiren konularda ne yapıyor diye
baktığımızda ele-avuca sığan bir şey
yok. Egemenler irili ufaklı tüm muhaliflerine adeta savaş açmış durumda.
Buna karşı ne yapılıyor? Nuriye Gülmen, Semih Özakça günlerdir direniyor, gözaltına alınıyor, işkence görüyor ama bir kez olsun ben de bu
direnişe katılıp bu direnişin bir parçası
olup bir an evvel haklarımızı kazanalım, denilmiyor çoğu kamu emekçisi
tarafından. Üstelik aynı şekilde işlerinden edilen binlerce memur tarafından dahi destek görmüyor.
Kamu emekçileri kendi sorunlarından başlayarak bu ülkenin gerçek
sahiplerinden olduklarını artık göstermek durumundadırlar. Yarın ekmeksiz kaldıklarında, ek işler yapmak
zorunda kaldıklarında, onurları ayaklar
altına alındığında -ki bugün zaten
ayaklar altındadır- feryat etmenin bir
yararı olmayacaktır.
Karar vermek zorundayız;
Ya kölece, onursuz bir yaşamı, devletin verdiği ile yetinen, örgütlenme
hakkı, sözleşme hakkı olmayan bir yaşamı kabul edeceğiz ya da memur meclislerinde örgütlenerek direnecek, sonuç
alacak eylemlerle gücümüzü gösterecek,
birleşecek ve haklarımızı alacağız.

BİLİNCİMİZİN BIÇAĞINA DAİR...
Gerçeğimizi olduğu gibi kavramak
Öfkemizi ayağa kaldırır Ferhat
Ve hakikatimiz olur
Bilincimizin bıçağı
Adı, hınçtır
Çektik mi sayarız Ferhat
Karanlığa
Yalana
Düşmana
Sapladık mı iflah olmazlar
Karanlık ucundan aydınlanmaya başlar
Yalan tepeden dağılır
Ve düşman
Hıncımızın altında kalır...
(Ümit İlter)
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İDEOLOJİK MÜCADELE VERİLMEDEN
SİYASİ ZAFER KAZANILAMAZ
Bütün KEC' liler, KESK'in düzen sendikalacılığına karşı
cepheden ideolojik mücadele vermeliyiz.
Bugün KESK'in politikasızlığı daha gözle görülür elle
tutulur hale gelmiştir. Yani OHAL' den bu yana tek bir üyesinin
hakkını savunamayan, İzmir Tire' de Nuriye ve Semih'i desteklemek için iki günlük açlık grevi yapan KEC'li öğretmene
korkularından sendika kapılarını kapatan, eylem kararı alan
ama en ufak bir engelle karşılaştığı zaman vakit geçirmeden
çark eden KESK'e karşı, cepheden ideolojik mücadele vermeli,
gerçekleri yüzlerine yüzlerine vurmalıyız.
Nuriye'yi Semih'i görmezden gelen gözlerine Nuriye’nin,
Semih’in, Nazife’nin direnişlerini sokmalıyız.
Peki neden yapmalıyız bunları?
Kişisel bir kin mi duyuyoruz KESK'li sendika yöneticilerine.
Hayır, bizim tavrımızın özü KESK in politikalarına sınıf
bilinci ile bakmamızdandır.
KESK' in icazetçi politikalarının kime hizmet ettiğini görmemizdendir.
KESK'LE İDEOLOJİK MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİYİZ!
KAMU EMEKÇİLERİ KANDIRMALARINA İZİN
VERMEMELİYİZ!

Üç çeşit ideolojik mücade vardır:
1- Düşman ile ideolojik mücadele taraflardan
birisi, birini yok edene kadar sürer. dil de hedeflerde buna göre seçilmelidir.
2- Reformizm ve oportünizme karşı ideolojik
mücadelyi aralıksız sürdürmeliyiz. Solla ideolojik
mücadelemizin ilkesi; birlik, eleştiri, .
3- Kendi içimizde ideolojik mücadelede ESAS
İKNA-EĞİTİM ÜZERİNE KURULU OLMALIDIR.
Örneğin düzenin insanlarımızın bilincinde
yarattığı burjuva kültürü kalıntılarını yok etmek,
burjuva kültürünün insanlarımız üzerindeki her
türlü etkisine, gevşekliğe, aylaklığa, tembelliğe,
küçük burjuva disiplinsizliğine ve bireyciliğine,
açgözlülüğe ve kolektif çalışma konusundaki
sorumsuzluğa karşı mücadele etmek.
BUNU NASIL SAĞLAYACAĞIZ.
Oligarşi her türlü kurumuyla, ideolojik kültürel
kurumlarıyla, basınıyla, TV'siyle, eğitim kurumlarıyla, yoz dejenere ilişkileriyle, yaratmış olduğu
yaşam biçimleriyle, devrimcilerle arasında köprüler kurarak, onu bu köprülerden kendi düzenine
çekmek ister. Biz bu köprüleri yıkmalıyız.
Sayı: 553

Nuriye Gülmen’in KESK’in Dayanışma Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi
“Şu açıklıkla bilinmelidir ki, binlerce üyesi açığa alınmış, işten atılmış, üyesi olduğum koskoca bir sendika ve konfederasyon dururken tek başıma direnmeyi ben seçmedim. Bu direniş,
KESK’in yapmadıklarının sonucudur. Bu direniş, KESK’in Kamu Emekçilerinin haklarına yönelik saldırılar karşısında yıllardır sürdürdüğü ‘protestocu’ ve ‘icazetçi’ tarzın bir sonucudur”
Bizler insanız. Konuşmayı, tartışmayı biliriz. İnsanların düşüncelerine önem veririz. Yapacağımız en
fazla eleştirilerimizi yüzlerine söylemek, bahane üretmek yerine direnişe
destek olmaları gerektiğini hatırlatmak olurdu. Ve fakat yüzümüze bile
bakmadılar. KESK Eş Genel Başkanı
Lami Özgen açılış konuşmasında sık
sık direniş vurgusu yaptı ama direnenleri selamlamadı.
KESK yöneticileri dün akşam
“görmezden gelme” işini son kertesine vardırdı.
Bana direnişin başından beri sendikanın tavrıyla ilgili çok sık soruldu:
“Sendika bu direnişi neden sahiplenmiyor?” Bu soru, KESK yöneticilerinin, KESK’e hakim anlayışların
kendilerine sorması ve gerçek cevaplarını araması gereken bir soru
olarak ortada duruyor. Ben, kendimi,

direniş hakkında söylenenlere karşı
bir açıklama yapmaya zorunlu
görüyorum.
Bir aşamadan sonra direniş KESK
içerisinde tartışmalara neden oldu.
Bu tartışmalarda yöneticiler, çeşitli
iddialarda bulundular.
Direnişe başlamadan önce sendikaya haber vermediğim, sendikaya
bu eylemi dayattığım, sendika aleyhinde konuştuğum gibi iddialar sendika toplantılarında süren tartışmalardan benim duyduklarım. Kısaca,
sendika ve konfederasyon eylemi
desteklemek zorunda olmadıklarını,
bunun kendilerine danışılarak yapılan
bir eylem olmadığını ileri sürüyorlar.
Bu tartışmalara uzun uzun değinmeyeceğim. Benim sendikaya haber verip vermemem, KESK yöneticilerine danışıp danışmamam
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KESK’in direniş karşısındaki tutumu
açısından belirleyici değil. Sendika
yöneticisi olmak, faşizmle yönetilen
bir ülkede hak aramak böyle bürokratik fiillere, düşüncelere hapsedilmeyecek kadar ciddi bir iştir. Devrimci olduğunu iddia eden bir sendikanın yöneticileri nerede, hangi
koşulda direnen biri varsa, üyeleri
olsun olmasın güçleri ölçüsünde sahip
çıkmak durumundadırlar. Sendikanın
dayatma dediği, bu zorunluluğun kitleler nezdinde görünür olmasının onlarda yarattığı sıkışmışlık duygusudur.
Kaldı ki, bu eylemi gözlerinin
önünde örgütlediğim, çalışmasını
yaptığım kendilerinin de bildiği bir
gerçek. Eylemden haberleri elbette
vardı; katıldığım şube toplantılarda,
şube ya da temsilcilik yöneticileriyle
yaptığım görüşmelerde de eylemi
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anlattım ve destek çağrısı yaptım.
Başka biçimlere yönelik önerileri
de destekledim. Daha öncesinde de
akademiye ve tüm kamu emekçilerine yönelik saldırılara denk düşecek
bir mücadele programı çıkarılmasını,
açığa alınmış bir kamu emekçisi
olaraktalep ettim. Pek çok üyenin
de talep ettiğine şahidim. Ama bunların hiçbiri KESK’te karşılığını
bulmadı. Zaten bu bir talep meselesi
değil, sendikanın sorumluluğu olan
bir iş. Böyle bir talep olmasa bile
sendika; üyelerini mücadele etmeye
ikna etmekle, teşvik etmekle, çıkarlarının direnmekte olduğunu göstermekle mükelleftir.
Ben açığa alındığımda, yüzlerce
üye ihraç edilmiş, binlercesi açığa
alınmıştı. KESK ve Eğitim-Sen (bir
iki şube hariç) polisten izin alabildikleri ölçüde basın açıklamaları
yapmaktan öteye gitmediler. Defalarca oturma eylemi, miting vs. yapacaklarını ilan edip, polis izin vermeyince bir basın açıklamasıyla durumu protesto etmekle yetindiklerini
de biliyoruz. 15 Ekim eylemi,
KESK’in söz konusu icazetçe tarzının
en net örneğidir. Bütün üyelerini Ankara’da yapılacak mitinge çağırmış,
Ankara Valiliği mitingi yasaklayınca
üyelerine “geri dönün” çağrısı yapmış
ve durumu Yüksel’de yaptığı bir
basın açıklamasıyla protesto etmiştir.
Basın açıklaması ile böylesi büyük
saldırıların püskürtülemeyeceğini
herhalde tartışmaya gerek yok.
Ben maceracı ya da deli değilim,
kahraman olmak peşinde hiç değilim.
Sahip olduğum şey, tarih ve meşruiyet
bilincidir.
Gerçek direnişler ve direnişçiler
gördüm. Çok yakından tecrübe ettiklerim oldu. Bu ülkede direnmenin,
faşizme teslim olmamanın nasıl bir
bedel istediğini çok iyi biliyorum.
Kamu emekçilerinin mücadele tarihini
biliyorum. Kamu emekçileri sendikalarının iktidarın çizdiği sınırların
dışına çıkarak, fiili ve meşru mücadeleyle kurulduğunu biliyorum.
Üyesi olduğum sendikanın ve
onun bağlı olduğu konfederasyonun
bugün ne yaptığını ve ne yapmadığını
da çok iyi görüyorum. Aklımı, bi-

Üyesi olduğum sendikanın
ve onun bağlı olduğu
konfederasyonun bugün ne
yaptığını ve ne yapmadığını
da çok iyi görüyorum. Aklımı,
bilincimi, duygularımı
yönlendiren bu bilgidir. Bu
direniş de, benim, Semih’in
ya da Acun’un şahsına mal
edilmeyecek kadar kökü
derinlerde yatan bir direniş
geleneğinin, sendikanın
bugün devraldığını iddia
ettiği Ayşenur Şimşekler’in,
Elmas Yalçınlar’ın bıraktığı
mirasın devamcısıdır.
lincimi, duygularımı yönlendiren bu
bilgidir. Bu direniş de, benim, Semih’in ya da Acun’un şahsına mal
edilmeyecek kadar kökü derinlerde
yatan bir direniş geleneğinin, sendikanın bugün devraldığını iddia ettiği
Ayşenur Şimşekler’in, Elmas Yalçınlar’ın bıraktığı mirasın devamcısıdır.
Şu açıklıkla bilinmelidir ki, binlerce üyesi açığa alınmış, işten atılmış,
üyesi olduğum koskoca bir sendika
ve konfederasyon dururken tek başıma direnmeyi ben seçmedim. Bu
direniş, KESK’in yapmadıklarının

sonucudur. Bu direniş, KESK’in
kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılar karşısında yıllardır
sürdürdüğü “protestocu” ve “icazetçi” tarzın bir sonucudur.
KESK ve Eğitim-Sen yöneticileri, direnişe destek olmamalarını
açıklamak için bahane üretmekten
vazgeçmeliler. KESK yöneticilerinin direnişle aralarına koydukları
mesafe, direnme fiiliyle, direnme
fikriyle aralarındaki mesafenin en
görünür halidir. Direnişle aralarına
koydukları mesafe kamu emekçilerinin haklarını korumakla kendi
aralarına koydukları mesafenin
resmidir. Bu gerçeği hiçbir bahane,
hiçbir çarpıtma örtemez.
Direniş hem sol kesimden hem
de bu süreçte mağdur edilmiş pek
çok insandan destek gördü. İnsanlar
destek olmanın çeşitli yollarını
buldular, alana gelip yanımızda
durmaktan fazlasını yapmak için çırpındılar. Yurt dışından televizyonlar
gelip direnişinbelgeselini çektiler.
Ama üyesi olduğum sendika ve onun
bağlı olduğu konfederasyon direnişe
dair tek açıklama yapmadı. 19 kez
gözaltına alındım, işkence gördüm.
Diyelim ki, sendika bu şekilde hak
kazanılacağına inanmıyor, direnişin
yöntemini doğru bulmuyor. Peki,
gözaltına alınmama da mı diyecek
sözü yok? “Siz, işine sahip çıktığı
için bir emekçiyi nasıl 19 kez gözaltına alırsınız?”, “Üyemizin kılına
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zarar veremezsiniz” de diyemiyor
mu? İşkence yapamazsınız, diyemiyor
mu? Bugüne kadar demedi.
Yaptığı şey, direnişi neden desteklemediğine dair bahaneler üretmek
oldu.
AKP iktidarının saldırısı tüm
Türkiye halklarına yönelik, örgütlü
ve büyük bir saldırı. KESK’in de bu
saldırılara karşı dik durma zorunluluğu var. Türkiye halklarına karşı
bir sorumluluğu var. Sendikaları kuran, bugün devamcısı olduğunu iddia

ederek adını andığı devrimci kamu
emekçilerine karşı bir sorumluluğu
var. Açlıkla terbiye edilmeye çalışılan,
onuru ayaklar altına alınan, işinden
edilen yüzlerce üyesine karşı sorumluluğu var. Bu saldırılar karşısında
bir direniş örgütlememenin, devam
eden bir direnişe destek olmamarının
hiçbir bahanesi olamaz.
Bu eyleme başlarken KESK yöneticilerine güvenerek yola çıkmadım.
Fakat üyelerin sağduyusuna, Türkiye
halklarının direnenlere sahip çıka-

Kamu Emekçileri Cephesi’nden
Ankara Direnişine Destek
Mücadeleniz Mücadelemizdir, Mücadeleniz
Faşizme Karşı Olan Herkesin Mücadelesidir,
Yalnız Değilsiniz !
Ankara’da 40 gündür direnen, 20 kez gözaltına alınan Kamu Emekçileri’nin
direnişini halka ulaştırmak
amacıyla İstanbul Kamu
Emekçileri Cephesi bu hafta
bildiri dağıttı. Üç haftadır
cumartesi günleri Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde
Nuriye Gülmen, Acun Karadağ ve Semih Özakça’nın
işlerine geri dönmesi için
oturma eylemi yapan
KEC’liler bu hafta bildiri
dağıttı. Üç hafta boyunca
saldıran ve taciz eden polis
bu hafta ortalıkta gözükmedi.
Kamu emekçileri durakta
bekleyen otobüslere de girip bildirilerini halka ulaştırdı.
Gazetecilik okuyan iki üniversite öğrencisi direnişe
destek olmak istediklerini söyleyip, direniş hakkında röportaj yaptılar. Bildiri dağıtımına dört kişi katıldı, bir
saatte 200 bildiri halka ulaştırıldı.
Ankara - Yüksel Direnişi 40. Gün - 18 Aralık:
Yüksel’de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
“İşimi Geri İstiyorum” oturma eylemi devam ediyor.
Hafta sonu Adana, İzmir ve Sinop’tan Kamu Emekçileri
Cepheliler desteğe geldi. Cumartesi günü öykü etkinliği
yapan direnişçiler, her gün imza toplama ve bildiri dağıtımına devam ediyor. Pazar gününü hep birlikte söylenen
türkülerle bitirdiler.


cağına her zaman inandım. İnancım
boşa çıkmadı. KESK, direnişe kurumsal olarak destek olsa da olmasa
da direniş kendi hattında ilerleyecek.
Ama KESK üyelerine karşı sorumluluğu yerine getirip ihraç edilen
üyeleriyle birlikte direnmeyi tercih
etmelidir. Bu tercihi zorunluluktan
geldiğini bilerek yapmalıdır.
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
NURİYE GÜLMEN

Ülke Çapında AKP Faşizminin
Gözaltı ve Tutuklama Terörü Sürüyor
20 Aralık’ta, her seferinde “Demokrasi” naraları atan
AKP’nin “Demokrasi”sinden yine nasibini aldı Halk
Cepheliler ve Dev-Genç’liler. Ankara’da Dev-Genç’li
Eda Kaya’nın evi, kendisinin evde olmadığı zamanda
basılarak talan edildi. Muğla’da bildiri dağıtan Halk
Cepheli Temmuz İnan Üstündağ gözaltına alındı. Sabah
saatlerinde Dersim’e geçişi sırasında, daha önceden halk
savaşçısı DHKC şehidi Elif Sultan Kalsen’in cenazesine
katıldığı gerekçe gösterilen Halk Cepheli Coşkun Özdemir
gözaltına alındı, aynı gün akşamı serbest bırakıldı.


Halk Bilim Topluluğu
Toplantılarımız Sürüyor
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Biga İİBF bünyesinde 15 Aralık'ta, faaliyet gösteren
Halk-Bilim topluluğu toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılacak olan faaliyetler üzerinde duruldu. İkinci döneme
hazırlanacak olan şenlik hakkında, neler yapılabilir
noktası üzerinde duruldu. Topluluk bünyesinde bulunan
ve ücretsiz verilen halk oyunları ve bağlama kurslarının
günleri belirlendi ve kimlerin katılacağı netleştirildi.
Komiteler kuruldu ve bu komitelerin işleyişi hakkında
bilgi verildi görev dağılımı gerçekleştirildi. 16 kişinin
katıldığı programda çiğ köfte gecesi düzenlenerek,
kolektif şekilde yapıldı. Hep bir ağızdan türküler söylendi
halaylar çekildi.

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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Eğitim-Sen Kimin Sendikası?
DİRENEN ÜYESİNE SAHİP ÇIKMIYOR,
"BUNU KİMSEYE AÇIKLAYAMAM" DEMİYOR!
DİRENENLERE DESTEK İÇİN AÇLIK GREVİ YAPAN ÜYESİNE,
SENDİKAYI KAPATIYOR!
"POLİS BASARSA KİMSEYE AÇIKLAYAMAYIZ" diyor
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Nuriye Gülmen, Acun Karadağ
ve Semih Özakça... Üçü de öğretmen.
Faşist AKP'nin KHK'ları ile açığa
alınan binlerce öğretmenden sadece
üçü...
Üçü de öğretmen...
Üçü de Eğitim-Sen üyesi...
Üçünün KHK'larla açığa alınan
binlerce öğretmenden farkları: DİRENMELERİDİR.
Açığa alınan binlerce öğretmenden
sadece üç öğretmen...
Üç öğretmenin açığa alınan binlerce öğretmenden bir diğer farkları
da KEC'li (Kamu Emekçileri Cephe'li)
olmalarıdır.
KEC’li eğitimcilerin direnişleri
AKP faşizminin tüm engellemelerine,
saldırı ve gözaltı terörüne rağmen
destek açlık grevleriyle, destek eylemleriyle büyüyor...
Direnişin büyümesinden korkan
ve direnişin bitirilmesini isteyen sadece AKP'nin faşist polisleri değil;
üyesi oldukları sendika Eğitim-Sen
de elinden geleni yapıyor.
Nuriye, Acun ve Semih'in direnişlerini desteklemek için İzmir Tire'den bir KEC'li öğretmen İKİ GÜNLÜK DESTEK AÇLIK GREVİ yapmak istiyor. Açlık gerevi için de sendikası olan Eğitim-Sen'i kullanmak
istiyor. Sendikanın verdiği cevap İBRETLİKTİR...
"Gece burda kalırsan burayı polis
basar biz de kimseye açıklayamayız"
EĞİTİM-SEN'E SORUYORUZ:
KİME NEYİ
AÇIKLAYAMIYORSUNUZ?
Acun, Nuriye ve Semih üçü de
Eğitim-Sen üyesidir.
Bir sendikanın en temel görevlerinden birisi üyelerinin maddi, siyasi,
hukuksal tüm haklarına sahip çıkmaktır.
AKP kararnameleri ile açığa alınan
binlerce öğretmenin büyük çoğunluğu

Eğitim-Sen üyesi... Eğitim-Sen'in yapması gereken açığa alınan memurların
işine geri dönmesi için büyük direnişler
örgütlemektir. Memurlar işine geri dönene kadar direnişi sürdürmektir...
Böyle bir direnişin, açığa alınan
bütün memurlar üzerinde etkisi olurdu. Sendikal mücadeledeki tıkanmalarının önünü de açardı...
Ancak ne Eğitim-Sen, ne de
KESK, açığa alınan üyelerini sahiplenmek için tek bir şey yapmamıştır...
Ancak direnişi sahiplenenlere ENGEL olmak için sendikayı üyelerine
kapatmaktadır.
Eğitim-Sen direnen bir üyesine
"sokakta kalın, başınıza ne gelirse
gelsin..." diyor.
"Gece burda kalırsan burayı polis
basar biz de kimseye açıklayamayız"
diyor... Polislerin basmasından neden
bu kadar çok korkuyorsunuz?
Ne olur polisler basarsa? İncileriniz mi dökülür? Size "terörrist" mi
derler...
Polisin direnen bir emekçi için
sendikayı basmasından neden bu kadar çok korkuyorsunuz? Kime, neyi,
neden açıklama zorunluluğu duyuyorsunuz? Faşizmin saldırılarına karşı
"DİRENME HAKKI" diye bir hakkın
varlığından haberdar değil misiniz?
Direnmek onurdur, siz onur nedir,
direniş nedir bilmez misiniz?
Polisin sendikayı basmasını açıklayamıyorsunuz fakat, açığa alınan
bir üyenizin direnişini desteklemediğinizi açıklama gereği bile duymuyorsunuz...
Bu nasıl bir sendikacılık... Üstelik
Açlık Grevi yapmak isteyen üyeleri
9 yıl boyunca Tire Eğitim-Sen temsilciliği yapmış bir öğretmendir.
Açığa alınan binlerce öğretmen
kendi emekleri, onurları için direnmezken Nuriye, Acun, Semih 45
gündür direniyorlar. Binlerce memurun sustuğu bir yerde direnmek fa-

şizmin saldırıları karşısında bütün
memurlar için, bütün halk için barikat
olmaktır... Bu nedenle direnenler yalnızca kendileri için direnmiyor. Zulümden, yoksulluktan, aşağılanmaktan
bıkmış usanmış binlerce emekçi için
direniyor. Acun, Nuriye, Semih tüm
halkımıza “Korkmayın, direnin, onur
candan öncedir, direnirseniz kendinize
olan saygınız artar, güçlü hissedersiniz” diyorlar.
KESK, Eğitim-Sen ne yapıyor?
"DİRENİŞİ BIRAKIN" diye haber
gönderiyor. Direnişçilere selam bile
vermiyor... Yazıklar olsun sizin sendikacılığınıza... Direnişi örgütlemeyi,
büyütmeyi bir yana bıraktık, direnişi
bırakın diyerek AKP faşizmine çalışıyorlar...
Direnmeyerek, devrimci düşmanlığı yaparak AKP faşizmine yaranamazsınız. Bu halinizle AKP'nin kapılarınıza kilit vurmasına hiç gerek
kalmamış, siz kendi kapınıza kendiniz
kilit vurmuşsunuz.
Bu nasıl bir yozlaşma, bu nasıl
bir çürümedir ki direnen kandi üyenize
sapip çıkmıyorsunuz. Polisin baskınına karşı direnmeyi meşru görmeyip,
üyenizi sahiplenmemeyi meşru görüyorsunuz....
BÖYLE BİR SENDİKACILIK
YERİN DİBİNE BATSIN!
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FAŞİZME KARŞI
BÜYÜK DİRENİŞ'İN 122 ÖĞRETMENİ

KONUŞUYOR-2

Özgür Tutsaklardan
122'lerden HAMİDE ÖZTÜRK:
"... Biz bu ateş çemberinin arkasından gelecek zaferi görüyoruz
ya, bu en büyük gücümüz işte."
Zafer, bir düş değildir, direnişin
ürünüdür. Böyle olduğu içindir ki
daha direniş içindeyken zaferi görmek, ancak o zaferi an an, gün gün
yaratanlara mahsus bir özelliktir. Zaferi görmek ve gördüğün zaferden
vazgeçmemek, büyük bir güçtür. Söz
konusu olan kararlılıktır. Kararlılık,
devrimci iradenin eseridir. Ki devrimci iradeye sahip olmak, en büyük
güce sahip olmak demektir...
122'lerden AYŞE BAŞTİMUR:
"... Kenetlendiğimiz tek şey var
şimdi Zafer! Hiçbir gücün, zorun
engelleyemeyeceği zafer günü. İnanıyorum ki, engel olamayacaklar.
Hesapları, planları ne olursa o hesaplarını bozmanın yolunu mutlaka
bulacağız."
Devrimci politika demek, faşizmin politikalarını bozmak demektir.
Faşizmin politikası, hak ve özgürlükleri ezip halkı sindirmek üzerine
kuruludur. İşte bu yüzden, faşizme
karşı mücadelede düşmanın politikalarını bozdukça zafer kazanılır.
Tam da bu nedenle, faşizmin hak
ve özgürlükleri ezmesinin karşısına
direnme hakkı ile çıkılması başlı
başına bir zaferdir. Halkın sindirilmeye çalışılmasının karşısına direniş
ile çıkılması zaferin ta kendisidir...
122'lerden ÜMÜŞ ŞAHİNGÖZ: "... Biz ne zaman ki bir direnişe başladık, hep zaferle çıktık.
Zafere olan inancım sonsuz. Şimdiden kazanacağımızı biliyorum.
Zaferi şehitlerimizle kazanacağımızı

biliyorum. Sabo gibi, İdil gibi
şehit düşeceğim."
Artık bu bir gelenek olmuştur... Cepheliler, başladıkları her
bir direnişten zaferle çıkmasını
bilirler. Daha direnişe başlarken, direnişe başlayanların bu güveni taşımasının ardında Kızıldere'den bu
yana kanla yazılan direniş tarihimiz
vardır. Direnişçiler, bu tarihi kuşanmanın sağladığı moral üstünlüğü taşıyıp yansıtırlar. Zafere olan inancın
sonsuz olması kişisel bir olgu değil,
tarihsel bir gerçekliktir. Zafere olan
inancı sonsuz kılan, Kızıldere geleneğinin gerçekliğidir. Bu gelenekten
beslenmeyenlerin böylesi sonsuz bir
inancı da olmamaktadır. Oportünist,
reformistlerin direniş kaçkınlıklarının
sebebi burada aranmalıdır...
122'lerden EYÜP SAMUR: "...
Son olarak şunları söylemek isterim
ki, düşmanın hiçbir saldırısı ölüm
orucu direnişini kıramaz. Düşmanın
hiçbir politikası, feda kültürüyle
yoğrulan bir nesli teslim alamaz."
Direnenlerin iradesi kırılmadığı
sürece, direniş kırılmaz. Direniş demek, irade çarpışması demektir. Siz
bu çarpışmada boyun eğmezseniz direnişinizi de kıramazlar. Ki faşizme
karşı boyun eğmemenin yolu, feda
kültürünü kuşanmaktan geçmektedir.
Feda kültürü, faşizme baş eğmemek
için bedelleri göze alıp gereğini yapmayı içermektedir. Halk düşmanlarının
faşist politikalarının karşısına feda
kültürü ile çıkanları yenilgiye uğratmak
mümkün değildir. Onlar bu uğurda
ölebilirler ama asla yenilmezler...
122'lerden FERİDE HARMAN: "... Haksızlığa karşı direnmek meşrudur."
Faşizm halk düşmanlığı demektir,
halka yönelik saldırı demektir, haksızlık demektir. Böyle olduğu içindir
ki, faşizme karşı direnmek meşrudur.
Haksızlığın karşısına direniş ile çıkılır. Direniş, iki kelimeyle söylersek,

hakkını savunmaktır. Faşizm koşullarında hakkını savunmanın yolu direnmekten geçer ve dünyanın en
meşru işi hakkını savunmaktır. Savunulan haklar, bayraklaşırlar, giderek saflaştırırlar. Ve böylece, direnişten yana olanlar çoğalırlar...
122'lerden ALİ ATEŞ: "... Zaferimiz için ne gerekiyorsa yapmaya
hazırım."
Faşizm karşısında hak ve özgürlükleri savunmanın yolu, direnişin
gerekliliklerini yerine getirmekten
geçer. Ki ancak direnişin gereğini
yapanlar, zaferi de kazanırlar. Zafer
için ne gerekiyorsa yapmak, düşman
politikalarını her an bozmak demektir.
Faşizmin politikalarını bozmak, hakkınızı savunmaktan vazgeçmemek
demektir. Zafer için gereken her
şeyin özünde, direnişin devamlılığı
vardır. Direnişin devamlılığı demek,
her koşulda hakkınızdan vazgeçmeme
kararlılığı korumanız demektir...
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122'lerden FATMA TOKAY
KÖSE: "... Biz, direnişleri direnişlere, zaferleri zaferlere bağlayan
bir ailenin evlatlarıyız."
Direnişleri direnişlere, zaferleri
zaferlere bağlayabilmenin sürekliliğini sağlayan nedir? Bu sorunun
cevabı halk düşmanları karşısında
korunan uzlaşmazlıktır. Eğer uzlaşmaz olmayı koruyamazsanız, düzen
içi olursunuz. Ve böylece, direnişleri
direnişlere ve dolayısıyla da zaferleri
zaferlere bağlayamazsınız. Faşizm,
halk düşmanlığı demektir. Ve halk
düşmanları karşısında uzlaşmaz olmak, faşizmle çatışmak demektir.
Uzlaşmazlık, faşizm karşısında çatışma kültürünü her koşulda koruyup
gereğini yapmaktır. Anti-faşist olmak,
faşizmle uzlaşmayıp faşizmle çatışmak demektir. Cephelilerin direnişleri
direnişlere, zaferleri zaferlere bağlayan bir aile olmasının sebebi, kelimenin gerçek anlamıyla anti-faşist
olmalarından kaynaklanır...

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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122'lerden GÜLNİHAL
YILMAZ: "... Atılım ruhu
ve zafer tutkusu, zaferi kazanma hırsı ve büyütme tutkusu taşımayanlar, bu memlekette hiçbir şey ifade etmiyor."
Oportünist-reformist kesimler, bu memlekette hiçbir
şey ifade etmezler. Çünkü zafer kazanma hırsları yoktur.
Dolayısıyla, kazandıkları bir
direniş de yoktur. Çünkü, direnişin olduğu yerde bunlar
yoktur. Zafer tutkusu demek,
"Ölmek Var Dönmek Yok"
kararlılığına sahip olmaktır.
Oportünist-reformistlerde olmayan da budur. Herhangi
bir direnişe başlasalar bile,
Büyük Direniş’te olduğu gibi,
direnişi bırakmanın olmayan
fırsatını yaratıp direniş saflarını terk ederler. Cepheliler
direnişin, akıllı solcular direniş
kırıcılığının sanatını yaparlar...
122'lerden BERRİN
BIÇKILAR: "... Zaferimizi
hep birlikte kazanacağız. Hepimiz, bu zaferin birer neferiyiz. Biliyorum; böyle ölümler değil, böyle ölümlerden
yoksun kalmak öldürür."
Direnmeyen çürür. Büyük
Direniş’imizin gereğini yapamayan ülkemiz solu siyasal
olarak çürümüş, iradesi ölmüştür. Faşizme karşı direnemiyor oluşu bundandır. Faşizmin OHAL saldırıları karşısında direniş tavrı ve kararlılığı sergileyemeyen akıllı
solcular, geçenlerde Kartal
Meydanı'nda toplanıp direniş
kaçkınlıklarının cenazesini
kaldırmaya çalıştılar. Faşizme
karşı direniş demek, faşizmin
üstüne üstüne yürümektir.
Böyle olduğu içindir ki, faşizm
Nuriye Gülmen'e her gün saldırırken akıllı solcuların Kartal
Meydanı'nda toplanmasına
izin verip özendirir...
122'lerden SERDAR
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DEMİREL: "... Anadolu,
bugüne kadar hiç umutsuz,
çaresiz kalmadı; bugün de
umutsuz değil, çaresiz değil...
Biz varız ve direnmeye devam ediyoruz. Canlarımızın
tohum olup Anadolu'nun
bağrına serpildiği; dünya
yakın tarihinin, en büyük
ve en görkemli direnişini,
ilk günkü kararlılığında, her
şeye ve herkese rağmen sürdürüyoruz."
Çaresizlik, halk düşmanlarının halka dayattıkları sindirilmişlik durumudur. Zorbalığa karşı çare, çözüm bulamayan, bilemeyen halk sinip
başının çaresine bakmaya çalışır. Ta ki, çaresini bulana
kadar... Ve bir gün Börklüceler, Torlaklar, Köroğlu ve devrimciler çıkar ortaya. Çıkar
ve direnişin kıvılcımını yakarak karanlığı aydınlatırlar.
Direnişin ateşi, çaresizliğin
karanlığını tutuşturur. Çaresizliği kabul etmek teslimiyeti
getirir. Teslimiyet, hakkınızdan vazgeçip haksızlığa boyun eğmektir. Halk düşmanlarının istediği tam olarak budur. Size çaresizlik dayatıp
teslim olmanızı isterler. Çaresizlik karşısında halkın bulduğu tarihsel çare, zulme direnmektir. Halk düşmanlarının
çaresizlik dayatmasının karşısında, halkın umudu direnmekten geçer. Anadolu tarihi
bu yanıyla zengindir. Bu toprakların tarihi "Ferman padişahınsa dağlar bizimdir" diyen
halktan insanların direnişleriyle yazılmıştır. Ki tarih bilincini kuşananlar, dünden
bugüne faşizmin dayattığı çaresizliği direnişleriyle ezip
geçmişlerdir...
NOT: Şehitlerin sözleri
"Tarihi Yazanlar Konuşuyor"(Ercan Kartal-Boran Yayınları) kitabından derlenmiştir.
(son)

Özgür Tutsaklık, tutsaklık koşullarında
da halka umut olmak, halkın devrim
umudunu büyütmektir!
Özgür Tutsaklık, tutsaklığın devrim
için savaşın sonuçlarından biri
olduğunun bilincinde, devrimin
gerektirdiği bedelleri severek
ödemekten kaçınmayan tutsaklıktır.
Dolayısıyla, Özgür Tutsaklık,
düşmanından af dilemeyen, icazet
dilenmeyen, merhamet dilenmeyen
tutsaklıktır!
Özgür Tutsak, faşizmin karşısında
halkın temsilcisidir!
Özgür Tutsak, zindanlarda halkın
onurunun savunucusudur!
Özgür Tutsak, zindanlarda Halk
Kurtuluş Savaşı’nın, onurunun
savunucusudur!
Özgür Tutsak, zindanlarda faşizm
karşısında devrimci ideolojimizin
savunucusudur. Marksist-Leninist
ideolojinin geliştiricisi, halka
taşıyıcısıdır!
Özgür Tutsaklarımız, hapishanelerdeki
direnişleriyle, Marksist-Leninist
ideolojinin gücünü tüm dünyaya
göstermişlerdir. Gücünü
büyütmüşlerdir. Buradan yola çıkarak
diyebiliriz ki, tüm dünyanın
Marksizm-Leninizm öldü dediği
koşullarda Özgür Tutsaklık, MarksizmLeninizmin gücünü dünyaya
göstermek, ölümsüzlüğünü
göstermektir!
Özgür Tutsaklık, yaşamıyla ideolojisini
bütünleştirmiş tutsaklıktır.
İdeolojisine uygun bir direniş çizgisi
hayata geçirdiği gibi, ideolojisine
uygun bir yaşam örgütleyendir!
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Gençlik Federasyonu’ndan
Gençliği Yeni Yılda ve Gelecekte
Kazanan Biz Olmalıyız
Biz Dev-Genç’liler gençliğin sorunlarına cevap bulmak ve alternatif
olmak zorundayız.
Mücadelemizin gelişmesi ve sürekliliğinin sağlanması için üç kelimeyi
rehber edinmemiz ve pratiğimizi bu
üç kelime üzerine inşa etmeliyiz.
HEDEF, PROGRAM, DİSİPLİN...
Düzenle kıyasıya bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede bizi varacağımız
yere götürecek, her an adımlarımızı
ayarlayacak bir programımızın olması
şarttır.
Dev-Genç'liler olarak kitle çalışmamızın sürekliliği yeni gelecek olan
yılın ve geleceğin bizim olması için
programlı ve hedefli çalışmayı sürekli
kılmalıyız.
Dev-Genç’liler olarak ilk hedefimiz
nedir?
GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEMEK
Yani gençliği kazanmak.
Pratikte ne kadar işimiz ve yoğunluğumuz olursa olsun kullandığımız
bütün araçlar bu hedefe hizmet eder.

Etmeli.
Bildiri, afiş, yazılama, dergi…
Amacı, hedefi, programı ve bir disiplini olmayan çalışma tarzı bu araçlardan hangisini kullanırsa kullansın
başarılı olamaz. Dünyanın en güzel
yapılmış afişi ya da en iyi dergisi bile
bu üç temel üstünde yükselmeyen bir
çalışmada sonuç vermez.
İnsan örgütlemeyi, örgütleme yapmayı hedefine koymayan, programsız
ve bir disiplini olmayan çalışma tarzı
iktidar hedefi taşıyan DEV-GENÇ’lilerin çalışma tarzı olamaz. İddiamız
kadar net olmalı çalışma tarzımız da .
İddiamız kadar somut, iddiamız kadar
kendine güvenli ve gerçek olmalı.
Dev-Genç'li örgütçüdür, her işe koşuşumuzda örgütlenmeyi, her dergi
ulaştırdığımız insanı kazanmayı hedeflemeliyiz.
Yeni Yılda Yaratıcılığımız, Israr ve
Kararlılığımızla Doğru Çalışma Tarzımızla Kazanan Biz Olmalıyız.
Nedir yaratıcı olmak? Yaratıcı olmak

Ankara’da Devrimci Gençliğe
Polis Saldırısı!
“Gençlik OHAL’e Teslim Olmayacak!”
OHAL’i protesto etmek ve işlerinden atıldıkları için
direnişte olan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Acun
Karadağ’a destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen gençlik örgütlerine AKP’nin polisi saldırarak
gözaltına aldı. 14 Aralık’ta Konur Sokak’ta biraraya
gelen DEV-GENÇ, DGB ve SINIFSIZ üyeleri, üzerinde
“Gençlik OHAL’e Teslim Olmayacak! DEV-GENÇ,
DGB, SINIFSIZ” yazılı pankartla Yüksel Caddesi’ne
doğru yürüyüşe geçti. “Direne Direne Kazanacağız,
Faşizme Karşı Omuz Omuza, OHAL’i Tanımıyoruz,
Gençlik OHAL’e Teslim Olmayacak” sloganlarıyla İnsan
Hakları anıtı önüne gelen geçlere, açıklamalarına başlayamadan polis saldırdı. Saldırı esnasında da aynı sloganları atmaya çalışan gençler, polis tarafından işkenceyle
gözaltına alındılar. Polis, saldırı esnasında çevrede bulunan basına ve halka da tehditler savurdu. 12 kişi işkencelerle ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gözaltılar
gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

Saldırı ve Gözaltılar İle İlgili Ankara

hayal gücü ile akıl arasındaki en güzel
işbirliğidir. Bunu nasıl yaparız.
Hayal edeceksiniz, devrimi hayal
edeceğiz sonra ortaya çıkan fikirleri
aklınızla düzene sokacağız... her türlü
yaratıcı süreçte aklımızı kullanacağız,
yaratıcılık budur.
Zorunluluk insanı yaratıcı yapar. denir. Bizim yaratıcılığımızı ortaya çıkaracak
olan zorunluluğumuz nedir?
Yaratıcı olmak için "zorunluluğu"
tespit etmek, önümüze koyduğumuz
hedefleri ulaşılması "zorunlu" basamak
olarak nitelemek gerekiyor.
Bu hedefe ulaşmak için karşımıza
çıkan her engeli aşmayı, bir mevzi savaşını kazanmak gibi düşündüğümüzde
varılamayacak hedef yoktur.
Devrimcileri yaratıcı yapan zorunluluklar değil, önüne koyduğu hedeflere Sayı: 553
ulaşmayı zorunluluk düzeyinde belirYürüyüş
leyen iradelerdir.
25 Aralık
Sonuç olarak; sonuç alıcı bir çalışma
2016
tarzı için HEDEF, PROGRAM, DİSİPLİN şarttır.

Dev-Genç’in 15 Aralık’ta Yayımladığı
Açıklama:
“… Gözaltı sırasında katil polisler direnişçilere
‘Arkadaşlarınıza söyleyin burada onlara hiçbir şey yaptırmayacağız! Boşa gelmesinler’ diyerek tehdit etmiş ve
alanı terk etmeleri söylenmiştir. Hiçbir koşulda direndikleri yeri terk etmeyeceklerini söylemeleri üzerine gözaltına alınmışlardır. Ardından Dev-Genç’liler ve diğer gençlik örgütleri de üçüncü kez alana çıkmış, belirledikleri
saatte ve belirledikleri yerde tüm ablukaya rağmen yürüyüşe geçmişlerdir… Gözaltı süresi boyunca tehdit ve
işkenceyle karşılaşan gençlik, direnişi ile halka umut
olmuş, gözaltı ve tutuklamalar ile gençliğin yıldırılamayacağı, direnişlere ses olmaya devam edileceği; işi,
ekmeği ve onuru için direnenlerin her zaman yanında
olunacağı AKP’nin katil polislerine bir kez daha gösterilmiştir. AKP’nin gençlikten korkusu her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Korkularını büyütmeye devam
edeceğiz! Onlarca polis ile güç gösterisi yapmaya kalkanlara, halkımızın cevabı da çok net olmuş, işkenceyi önlemek için gözaltılara tepki gösteren halktan insanlarımız
ve gençlerimiz de sonradan gözaltına alınmıştır… Zafer
Direnen Emekçinin Olacak!”

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Düşünceleri İçin, Onuru İçin Faşizmin Hücrelerini Direniş Odağına Çeviren

Liselilerin Sesini Duyuralım!

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016
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Bizler bu ülkenin en onurlu evlatları
olarak, geleceği ve umudu temsil ediyoruz.Omuzlarımızdaki misyonun bilincindeyiz.
Bu ülkenin Liseli Dev-Genç’lileri
olarak Anadolu topraklarının yüreği
Mahir, gözü kara evlatları olarak büyük
bir sorumluluk üstlendik.
Bu sorumluluk emperyalizmin ve
faşizmin, beyinlerini küçük yaşta kendi
işbirlikçi politikaları doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığı liseli gençliği
kazanmaktır.
Bizler Liseli Gençlik olarak bu sorumluluğu üstlendik. Bedeli ne olursa
olsun, KURTULUŞA KADAR SAVAŞACAĞIZ! Zafere kadar bu sorumluluk her türlü bedeliyle omuzlarımızdadır.
Bir sevdadır bizimki vatan sevdası,
halk sevdası, özgür ve eşit bir yaşama
duyduğumuz sevdadır, bizim gözümüzü
bu kadar karartan bizde bu cüreti yaratan. Bu sevda uğruna işkencelerden
geçiyor genç bedenlerimiz. Tutsak düşüyoruz genç yaşlarda faşizmin hapishanelerinde.
Nerede ve hangi şartlarda olursak
olalım insanlık onurunu savunduk. Bu
uğurda okul önlerinde katil polisinden
işbirlikçi ÖGB’sine kadar faşizmin
saldırılarına maruz kaldık. Hapishanelerde onurumuz için açlık grevlerine
girdik direnişlerde bulunduk, bulunuyoruz.
Bugün Hakan İnci ve Muratcan
Arslan direniyorlar. Düzen ideolojisi,
bu yaşlarda gençlerin düşüncelerine
saygı duymaz, onları insan yerine koymaz. Ama devrime gönül veren, sosyalizmin ideolojisiyle şekillenen Liseli
Dev-Genç’liler düşüncelerini savunmak
için, onurları için, hakları için işkenceye
zulme karşı mücadele ediyor. Kavga
veriyorlar.
Yoldaşlarımızla gurur duyuyoruz.

Tüm Liseli Dev-Genç’li Özgür Tutsaklarımızın, Dev-Genç’li tutsaklarımızın mücadeleleri inancınımızı ve coşkumuzu arttırıyor.
Ne mutlu Dev-Genç’lilere ki faşizmin
bunda yozlaştırma ve beyinlerimizi ele geçirme saldırılarına karşı; düşünen sorgulayan,
düşünceleri için mücadele eden, her türlü
bedeli göze alarak direnen gençler yetiştirmeye devam ediyoruz.
Söz veriyoruz size tutsak yoldaşlarımız,
sizlerin sesinize ses olacağız. Sizleri zulmün
elinden alacağız. Sizlere yeni başarılar yeni
zaferler kazandığımızı duyuracağız. Sizler
gibi yiğit halk evlatlarını kazanmaya devam
edeceğiz.
Tüm Liseli Dev-Genç’liler, Dev-Genç’liler!
Düşünceleri için, onuru için faşizmin
hücrelerini direniş odağına çeviren liselilerin
sesini duyuralım. Küçük iş yoktur, elimizden
ne geliyorsa, bir sıraya yazılama bile yazmak
olabilir bu. Ya da sınıf tahtalarına yazılama
yapmak da olabilir.
Elimizden ne geliyorsa yoldaşlarımızın
sesi olalım. Yeni yıla giriyoruz onlara kartlar
atalım. Mektup yazalım. Hakan İnci ve
Muratcan Arslan Onurumuzdur!

Maltepe
Çocuk Hapishanesi’nde
İşkence Var!
Maltepe Çocuk Hapishanesi’ni Arayarak
Hakan İnci ve Murat Can Arslan’a Destek
Olalım! Hakan ve Muratcan’ın yalnız olmadığını, derhal taleplerini karşılamalarını
ve Liseli Dev-Genç’lilere işkence yapmaktan vazgeçmelerini söyleyelim.

Maltepe Çocuk Hapishanesi
İletişim:
0 216 561 81 62
0 506 600 63 39
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Dev-Genç’i Yıllardır Bitiremediniz, Bitiremeyeceksiniz!
Dev-Genç’in, Gençlik Federasyonu baskını ile ilgili yazılı açıklaması: 21 Aralık Çarşamba günü sabaha
karşı 02.00’de yine dayandılar kapımıza. Yıllardır olduğu gibi yine gençliği yıldırmak, halkı korkutmak amaçlı
zırhlı araçlarıyla, uzun namlulu silahlarıyla 7 arkadaşımızı gözaltına aldılar...
Dev-Genç 47 yıldır ülkemizde adalet mücadelesi veren bir öğrenci örgütlenmesidir. “Adalet” kelimesi ile
halkımıza umut taşımış, düşmana da
korku salmıştır Dev-Genç yıllardır.
Yoksul halkın gecekondu direnişinde,
işçilerin grevlerinde, öğrencilerin okulkantin boykotlarında… Dev-Genç her
yerde… İşte bunun için yıllardır söylediğimiz şeyi bir kez daha söylüyoruz;
DEV-GENÇ’İ BİTİREMEZSİNİZ!
Yapılan baskında derneğimizden
hiçbir şey alınmamış. Sadece gelip
duvarları kırıp, duvarlara ahlaksız küfürler yazıp gitmişler. Maddi olarak
zarar vermek amaçlı gelmişler ve mutfak dolaplarından, tezgaha kadar her
şeyi kırmışlar, tüm camları özel bir
çaba ile kırmışlar. 2 ay önceki baskında
olduğu gibi yine derneğimizi toplayacağız.
AKP’nin eli kanlı katil sürüsü!
Sizi uyarıyoruz!
Baskında alınan arkadaşlarımıza
yaptıkları işkencelerin hesabını da bir
bir soracağız. Arkadaşlarımız; Pınar
Birkoç, Hüseyin Kütük, Mahir Doğan,
Cemil Kurt, Melisa Türkecan, Gamze
Sakarya ve Ruhat Kılıç’ın başına gelecek her şeyden siz sorumlusunuz.
Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!
Halkımız!
Biz Dev-Genç’lileriz sizin evlatlarınızız, sizin için mücadele ediyoruz.
Basılan dernek sadece bir dernek değildir. Orası halkın da evidir, oradan
alınan arkadaşlarımız sizin de evlatlarınızdır. Bugün yapılan baskına karşı
hepinizi derneğimizi ve Dev-Genç’i
sahiplenmeye çağırıyoruz.
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGenç’liler!
Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-

delemiz!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
21.12.2016
DEV-GENÇ
Ankara Dev-Genç (21 Aralık):
“… 2 ay içinde yapılan bu ikinci baskında da görüyoruz ki çaresiz bir şekilde kurumlarımızı yerle bir etmekten
başka ellerinden bir şey gelmiyor.
Dev-Genç gücünü halk ve vatan sevgisinden alır. AKP’nin katil polislerine
sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın
Dev-Genç’i bitiremezsiniz.”
Hatay Dev-Genç (21 Aralık): “…
Evet, yine görüyoruz, AKP’nin katil
köpekleri tüm ahlaksızlıklarını, onursuzluklarını gözler önüne serdiler.
AKP getirdiği OHAL bahanesiyle açık
açık muhalif kesimlere saldırmakta
ve sindirmeye çalışmaktadır... Devrimcilerin alnı ak! Tarih boyunca hep
olduğu gibi günü gelecek hepiniz döktüğünüz kanda boğulacaksınız!”
İzmir Dev-Genç (21 Aralık): “…
Federasyonun içerisindeki, Şafak Yayla’nın duvarda olan resminin gözlerini
karalamışlardır. Fakat bilmiyor olacaklar ki Şafak’ın mücadelesine olan
inancı ile doludur gözleri. Ve de nakşedilmiştir o bakış bizim yüreklerimize… İki ay içerisinde ikinci kez
Federasyon’umuzu basıyorsunuz! Bizleri gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz! Unutmayın ki yaptığınız her
şeyin bedelini ÖDEYECEKSİNİZ!”
Mersin Dev-Genç (21 Aralık):
“… Halk Savaşçısı Şafak Yayla’nın
resminden bile korktuklarını fotoğrafı
karalayarak, duvarlara saçma sapan
zırvalıklar yazarak göstermişlerdir.
Evet, iyi tanıyorsunuz bizleri, o yüzden
korkuyorsunuz bu kadar... Korkmaya
devam edin halk düşmanları! Sizler
bizleri her aradığınızda asıl biz sizleri
bulmaya devam edeceğiz! İşkencelerin,
gözaltılarının, ahlaksızlıkların, onursuzlukların hesabını soracağız! O yüzden korkmaya devam edin halk düşmanları!”
İstanbul İkitelli Liseli Dev-Genç
(21 Aralık): “Şehitlerimizin resimlerini
yırttılar, duvarlara faşist yazılar yazdılar.
Bunların hepsini korktukları için yapıyorlar. Devrimcilerden korkuyorlar.

Çünkü Elif olup, Şafak olup beyinlerini
tarıyor devrimciler. Devrimcilerden
korkuyorlar çünkü yönetememe krizleri
büyüyor… Yapılan bu baskınlar, talanlar, gözaltı, tutuklamalar bizleri
mücadelemizden soğutmuyor aksine
daha çok sarılıyoruz mücadelemize
hesap sorma bilinciyle. Yaptıkları her
şeyin hesabını soracağız. Dev-Genç’i
47 yıldır bitiremediler bundan sonra
da bitiremeyecekler!”

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

39

Ülkemizde Gençlik

Baskınlarınız, Gözaltılarınız, Tutuklamalarınız Çaresizliğinizdir!
Faşizm 80 Milyon Halkı Teslim
Alamaz!
Gençlik Federasyonu'nun 21 Aralık
gecesi katil polis tarafından duvarları
yıkılarak basılması ve binanın içindeki
her şeyin pervasızca talan edilip, kırılıp
dağıtılması ve işkenceyle yapılan gözaltılarla ilgili hesap soran açıklamalar
yapıldı. Polisin pervasız saldırı ile
ilgili yapılan açıklamaları yayınlıyoruz:
Devrimci İşçi Hareketi: “… Gençlik Federasyonunu basıp, talan edip
duvarlara ahlaksız yazılar yazanlar siz
bu halkın çocukları olamazsınız! Siz
bu halka düşmansınız! Dev-Genç’liler
“parasız eğitim istedikleri için, bağımsız
bir ülke istedikleri için, adalet istedikleri
için, uyuşturucuya yozlaşmaya karşı
mücadele ettikleri için, faşizme karşı
mücadele ettikleri için” işkencelerle
gözaltına alındılar... Katliamlarınızla,
saldırılarınızla karşısına çıkarak baSayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

Maltepe Hapishanesi 17 Yasındaki
Hakan İnci ve Murat Can Aslan’a
İşkence Yapmaya Devam Ediyor

Hakan İnci ve Murat Can Aslan
Açlık Grevinde!
Dev-Genç (16 Aralık): Halkın Hukuk
Bürosu’nun 14 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre, 12.12.2016 tarihinde Hakan
İnciyle yapılan görüşmede Cuma gününden itibaren açlık grevinde olduklarını,
hapishane içerisinde sürekli olarak keyfi
arama yapmaya çalışıldığı. Süngerli
odaya atıldıklarını, yetersiz olan havalandırma saatlerini protesto etmek için
oturma eylemine işkence yaparak saldırıldığını, kantine ihtiyaç olan malzemelerin getirilmemesi, gazete ve kitapların
verilmediğini iletti.
Bilindiği üzere Hakan İnci daha önceden yapılan işkence ve tecrite karşı
günlerce açlık grevinde kalmış ve haklarını kazanmıştır. Kazanılan zaferin hazımsızlığını çeken Maltepe Hapishanesi
yönetimi şimdide Hakan İnci ve Murat
Can Aslan’a karşı işkence ve tecrit başlatmış ve saldırılarına gün geçtikçe
devam etmektedir.
Hakan’ın direnişi karşısında ezilen
hapishane yönetimi bu saldırılarıyla da
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ğımsızlık ve demokrasi mücadelemizi
sürdürmeye devam edeceğiz.”
TAYAD’lı Aileler: “… Gençlik
Federasyonu binasını basan katil polisler dernek binasının duvarları yıkılıp,
tuvalet lavaboları parçalanıp, günlük
olarak kullanılan eşyaları kullanılamaz
hale getirdi. Polisler duvarda bulunan
Şafak Yayla’nın resmini parçalayıp
duvarlara PÖH yazılamaları yaptı. Bu
bile AKP’nin içinde bulunduğu durumu
anlatmaya yeter. Korkaklığının ve çaresizliğinin ifadesidir bu yaptıkları.
17 Aralık Kıraç Cemevi’nde yedi
yemeği yapan insanlara özel harekâtıyla, zırhlı araçlarıyla saldırıp 90 yaşındaki yaşlı bir insanı bile gözaltına
alıp tutuklaması bu korkunun büyüklüğünü gösteriyor aslında. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak evlatlarımızı
her koşulda sahiplenmeye devam edeceğiz. AKP’nin teslim alma politikalarına teslim olmayacağız!”

TAYAD’lı Aileler, 21 Aralık'ta gece
yarısı AKP’nin katil polisleri tarafından
basılan Gençlik Federasyonu ziyaret
etti. Ardından Dev-Gençl'ilerle dayanışma için Çayan Mahallesinde 5 tane
yazılama yaptılar.
Dersim Halk Cephesi: “Faşist
AKP, sıkıştıkça direnen kendine teslim
olmayanlara saldırıyor… Oğuz Meşe’nin 7 yemeğinin düzenlenip, gerilla
şehidine sahiplenilmesine tahammül
edemediği için 26 kişiyi tutuklarken,
bugünde Gençlik Federasyonu’na saldırıp, yıkarak Dev-Genç’lileri gözaltına
aldı...”
Antep Halk Cephesi: “AKP’nin
katil polislerine sesleniyoruz: Gözaltına
aldığınız Yoldaşlarımızın kılına gelecek
zarardan siz sorumlusunuz! Yaptığınız
işkencelerin hesabını bizzat sizden sorarız! Gözaltında bulunan devrimcileri
derhal serbest bırakın!”

hiçbir şey elde edemeyecektir. Hakan
İnci ve Murat Can Aslanın talepleri
yerine getirilsin.
Liseli Dev-Genç (19 Aralık):
Hakan İnci ve Muratcan Arslan bağımsız Türkiye, parasız, demokratik eğitim istedikleri için tutuklandılar ve şu
anda Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde
tekli hücrelerde tutuluyorlar. Liseli DevGenç’li Hakan ve Murat beraber kalabilmek, aynı havalandırmaya çıkabilmek,
dergi gazete kitap, görüş ve daha birçok
hakları için, insanlık onuru için günlerdir
direniyorlar. Defalarca saldırıya uğradılar.
İşkence gördüler, boğazları sıkılarak
nefes alamayacak hale getirildiler, tekmelenip, yumruklandılar. Sadece 2 liseliye
20 kişilik gardiyan grubu saldırdı.
Murat Can ve Hakan 10 günü geçkin
süredir açlık grevinde. Maltepe Çocuk
Hapishanesi’ni arayarak işkence yapmaktan vazgeçmelerini, taleplerini karşılamalarını söyleyelim. Hakan ve Murat’a
mektuplar yazalım. Yazılamalar yapalım,
direnişlerini herkese anlatalım.
Liseli Dev-Genç’lilerden Liselilere
Destek Çağrısı
Merhaba liseli arkadaşım;
... Şimdi anlatacaklarımızı dikkatli
okuyun. Belki de “okuduklarım bu ülkede

mi yaşanıyor?” diyeceksin. Evet, hiç uzağımızda değil. İstanbul-Maltepe Çocuk
Hapishanesi’nde yaşanıyor. 17 yaşında
iki liseli Bağımsız Türkiye ve Demokratik,
Parasız Eğitim istedikleri için tutuklandı.
17 yaşındaki Hakan İnci ve Muratcan
Arslan hapishanedeki psikolojik, fiziksel
işkencelerle karşı karşıya.
Aileleriyle, arkadaşlarıyla görüşmeleri
kısıtlanıyor. İki haftada sadece 10 dakika
telefonda görüşebiliyorlar. Arkadaş görüşçüleri keyfi bir şekilde engelleniyor.
Tek başlarına, buzdolabı, tuvalet kapısı
dahi olmayan bir hücrede kalıyorlar.
Murat Can ve Hakan’ın birbirlerini görmeleri bile engelleniyor. Gazete, dergi,
kitap yani bir hapishanedeki en temel
ihtiyaçları bile kısıtlanıyor ve daha birçok
hak gaspları var. 17 yaşındaki iki çocuğun
boğazı sıkılarak nefessiz bırakıldı, tekmeler atıldı, yumruklar atıldı. Yirmi gardiyan bizim yaşımızdaki iki çocuğa işkence yapıp hastaneye bile götürmedi.
Tüm bunlara karşı Hakan ve Murat Can
açlık grevine başladı. On günü geçkin
süredir açlık grevindeler.
Ne duruyorsun Hakan’a ve Murat’a
destek vermek için! Duydun artık gerçekleri. Haydi, hep birlikte gür sesimizle
Hakan’a ve Murat Can’a ses verelim!
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Ülkemizde Gençlik
Dev-Genç ve Liseli
Dev-Genç’in yaptığı
çalışmalardan
derlediklerimiz;
ANADOLU
Ankara:
Dev-Genç’liler 15 Aralık’ta Okuma Grupları’nda biraraya geldi. İlk
olarak Okuma Grupları hakkında konuşma yapıldı ve önemi anlatıldı.
Yapılan çalışmada “Kızıldere Adalıların Türküsü” kitabı okundu ve üzerine kısa bir konuşma yapılarak bir
sonraki çalışmaya aynı yerden devam
edileceği duyuruldu.
Ayrıca Dev-Genç’liler 19 Aralık’ta
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde
(ODTÜ), 19-22 Aralık Katliamı’nın
yıl dönümü nedeniyle çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda ilk olarak
Fizik Amfisi’nden “19 Aralık’ın 16.
Yılında Faşizm AKP İle Devam Ediyor! Dev-Genç” imzalı pankart astı.
Ardından katliamda katledilen şehitler
anısına pano hazırlandı. Son olarak
şehitler için hazırlanan panoya gerici
bir kadın tarafından dil uzatılarak
hakaret edildi. Bunun üzerine DevGenç’liler tarafından ilk olarak sözlü
olarak uyarıldı, bunun üzerine aynı
hakaretlere devam eden gerici kadın
tokatlanarak hakettiği şekilde cezalandırıldı. Bunun üzerine kısa bir
açıklama yapan Dev-Genç’liler; “Şehitlerimize dil uzatan herkes karşılığını bulacaktır, şehitlerimiz bizim
en büyük değerlerimizdir!” dedi. Son
olarak tutsak Liseli Dev-Genç’li Hakan İnci ve Muratcan Arslan’ın direnişi ile ilgili üzerinde “Maltepe
Çocuk Hapishanesinde İşkence Var!”
yazılı el ilanlarından 200 adet yemekhane masalarına dağıtıldı.

Elazığ:
Dev-Genç’liler 19 Aralık’ta, fa-

şizm baskısının çokça
yaşandığı bu dönemlerde üniversiteli ve
liseli gençler ile Tanışma Programı düzenledi. Yapılan programda ikramların yanısıra hep bir ağızdan
türküler söylendi. Son
olarak bir daha buluşma sözü verilerek
program sonlandırıldı.

Kütahya

Hatay:
Dev-Genç’liler 15 Aralık’ta Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü’nde gündem üzerine
çalışma yaptı. Çalışma kapsamında
üniversite duvarlarına, “Musa Aşoğlu
Serbest Bırakılsın! Oğuz Meşe Ölümsüzdür! Hasta Tutsak Mesude Pehlivan Serbest Bırakılsın! Gerillaya
Katıl Savaşı Destekle!” yazılamaları
işlendi.

İzmir:
Dev-Genç’liler 17 Aralık’ta, 1922 Aralık Katliamı’nın yıl dönümü
nedeniyle “Hayata Dönüş Operasyonu” konulu belgesel izledi. Gösterimin ardından yapılan konuşmada;
“Hayata Dönüş adı altında devrimcilerin nasıl vahşice katledildikleri
fakat asla bitirilemeyeceği” anlatılarak
çalışma sonlandırıldı.

Kütahya:
Dev-Genç’liler 19 Aralık’ta, 1922 Aralık Katliamı nedeniyle anma
düzenledi. İlk olarak basın metni
okunarak 19-22 Aralık’ta katledilen
şehitler nezdinde bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Ardından yönetmen Özgür Fındık tarafından Büyük Ölüm Orucu Direnişi devam
ederken hazırlanan “Şafağın Göz
Yangını” isimli belgeseli izlendi. Ardından “F Tipi Hapishaneler, Faşizm
Nedir?” konuları üzerine anlatım yapıldı. Son olarak bir evde yemek verilerek program sonlandırıldı.

İSTANBUL
Alibeyköy:

Okmeydanı

Liseli Dev-Genç’liler 18 Aralık’ta Cengiz Topel’de 19-22
Aralık Katliamı ile ilgili Bay-

rampaşa Cezaevi önünde yapılacak
olan yürüyüş ve anmaya sesli çağrı
ile halkı davet etti. Çalışmanın ardından AKP’nin halk düşmanı polisleri mahalleyi ablukaya aldı ve dört
yolda uzun namlulu silahlarla bekleyip halka gözdağı vermeye başladı.
Ayrıca 19 Aralık’ta Liseli DevGenç’liler katliam ile ilgili pano hazırlayarak resim sergisi yaptı ve katliamı anlattı.

Bahçelievler:
Liseli Dev-Genç’liler 16 Aralık’ta
biraraya gelerek Türkü Gecesi düzenledi. Yapılan programda halkın
müzik grubu olan Grup Yorum’un
marşları ve türküleri hep bir ağızdan
okundu. Ve son olarak liseli gençlik
üzerine konuşma yapılarak 8 kişinin
katıldığı program sonlandırıldı.

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

Kartal:
Dev-Genç’liler 14, 15, 16 Aralık’ta
genel gündem üzerine çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar kapsamında ilk
olarak umudun sesi Yürüyüş dergisi
Kartal Merkezi’nde dağıtımı yapıldı
ve çalışmada 60 dergi halka ulaştırıldı.
Ardından devrimci müzik grubu Grup
Yorum üyelerinin tutuklanmasını teşhir eden “Grup Yorum Halktır Susturulamaz!” yazılı pankart asıldı. Ayrıca DHKC Gerilla şehidi Oğuz Meşe
pankart ve yazılamalar ile anıldı ve
selamlandı. Yapılan çalışmada “Oğuz
Meşe Ölümsüzdür!” pankartı asıldı
ve birçok yere “Gerilla Şehitleri Onurumuzdur! Oğuz Meşe Onurumuzdur!
Halk İçin Vuruyor Halk İçin Ölüyoruz!” yazılamaları duvarlara nakşedildi.

Okmeydanı-Hacıhüsrev-Hacıahmet-Taksim:
Liseli Dev-Genç’liler 17, 18 Ara-

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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Ülkemizde Gençlik
lık’ta birçok yerde genel kitle ve
gündem üzerine çalışmalarını devam
ettirdi. Yapılan çalışmalarda umudun
sesi Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Çalışma sırasında halka Dersim’de
ölümsüzleşen DHKC Gerilla şehidi
Oğuz Meşe ve mezarına anmaya giden ve orada gözaltına alınıp hukuksuzca tutuklanan Dev-Genç’liler
hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmalarda toplam 120 dergi halka
ulaştırıldı. Ayrıca 19-22 Aralık Katliamı yıl dönümü nedeniyle birçok
yere toplamda 120 afiş astı.

Okmeydanı:

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

Liseli Dev-Genç’liler 19 Aralık’ta,
Maltepe Hapishanesi’nde işkence
gören, hakları gasp edilen ve buna
karşı insanlık onuru için günlerdir
direnen 17 yaşındaki Hakan İnci ve
Muratcan Arslan için yazılamalar
yaptı. Yapılan çalışmada; “Hakan
İnci, Muratcan Arslan Açlık Grevinde!
Maltepe Hapishanesi’nde İşkence
Var, 17 Yaşındaki Hakan İnci ve Muratcan Arslan Açlık Grevinde! Hakan
İnci, Muratcan Arslan Onurumuzdur!
Liseli Dev-Genç” imzalı yazılamalar
yapıldı.

Sarıgazi:
Liseli Dev-Genç’liler 16 Aralık’ta
biraraya gelerek Sarıgazi’nin Özgür
Tutsağı olan yoldaşları Cafer Koç’a
mektup yazdı. Çalışmada ayrıca son
süreçte yaşanan gündem üzerine değerlendirme yapıldı.

Halk Savaşçılarını Anmak
Suç Değil Onurdur!
Dersim’de şehit düşen DHKC
Gerillası Oğuz Meşe için 11 Aralık’ta
mezarı başında anma düzenlemek
isteyen 6 Dev-Genç’li işkencelerle
gözaltına alınmasının ardından 14
Aralık’ta tutuklandı. AKP’nin bu çaresiz saldırıları üzerine Dev-Genç
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca
şu sözlere yer verdi:

Dev-Genç (14 Aralık):
“Oğuz Meşe daha hayatının baharında emeğini, tüm hünerini devrimci mücadeleye adamış bir halk
çocuğuydu. İşçi direnişlerinden, katledilen halk çocukları için adalet talebine kadar mücadelenin birçok ala-
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nında yer aldı. Gözaltına alındı, işkencelerden geçti. Her gözaltında,
her işkencede biraz daha sıkı sarıldı
mücadeleye. Oya Baydak’ın işini
geri alma mücadelesinde en ön saftaydı. Direnişte yaşanan linç girişiminde burnu kırıldı. Soluksuz direnişe
devam etti. Armutlu’da evinde, annesinin dizinin dibinde AKP’nin katil
polislerince katledilen Dilek Doğan
için adalet çadırları direnişinde yine
en ön saftaydı Oğuz. Gözaltına alındı,
işkencelerden geçti. Soluksuz mücadeleye devam etti. Halkın acılarını
kendine acı bilip acısını öfkesiyle
bileyip yüreğini kuşandı ve Dersim
dağlarına çıktı. Mücadelenin en sıcak
anında ölümsüzleşti. Dev-Genç’liler
onun hayatını, mücadelesini kendilerine örnek almaya devam ediyor…
Bugün halkın en onurlu evlatlarını
anmak suç değildir! Oğuz’umuzu
anmak suç değildir!”
Elazığ Dev-Genç (15 Aralık):
“Şehidimiz Oğuz halkı için savaşan ve bu uğurda şehit düşen bir
devrimcidir… Mezar taşlarımızdan
bile korkuyorlar cümlesinin tamda
yaşandığı andır, mezarlarımızdan
korkuyorlar. Bizler her zaman şehitlerimize bağlılığımızı gösteriyoruz.
Şehidimiz Günay Özarslan direnişinde olduğu gibi gerekirse canımızdan vazgeçeriz ama şehidimizden
vazgeçmeyiz… Dünya gücü (!) AKP
liselilerden korkuyor, korkmakta haklı
çünkü bu sömürü düzenini yıkacak
olanlar liselilerdir. Baskılarınız, göz
altılarınız ve tutuklamalarınızla DevGenç’i uslandıramazsınız. Bizler sizin
bildiğiniz düzen solcularınızdan değiliz.”

Malatya Liseli Dev-Genç (15
Aralık):
“… Oğuz Meşe’yi gözlerinde gördünüz, Oğuz’un sesini duydunuz
ağızlarından. Oğuz’u iyi tanırsınız,
işçi direnişlerinden, hesap sorma bilincinden, hayatını mücadeleye adamasından ve kahramanca şehit düşmesinden. Dev-Genç’li arkadaşlarımızın Oğuz’u yaşatmasından korktunuz sadece Oğuz’u değil tüm şehitlerimizi gördünüz gözlerinde…
Dev-Genç’liler derhal serbest bırakılsın. Şehitlerimizin, devrim şehit-

lerinin mezarına gitmek suç değildir.
Bugün tutuklarsınız, yarın yine gideriz
ve hep gideceğiz çünkü “Onlar Gibi
Direnecek, Onlar Gibi Savaşacak,
Onlar Gibi Yaşayarak, Onlar Gibi
Öleceğiz”. Ne şehitlerimizin mezarı
sahipsiz kalacak, ne de Dev-Genç’i
bitirebileceksiniz. Bizler ardı sıra
gelmekteyiz, Bitiremeyeceksiniz!”

Kültürümüzün Gerekliliklerini
Yapmaktan
Vazgeçmeyeceğiz!
Devrimci Geleneklerimiz İçin
Direneceğiz!
AKP’nin katil polisleri 15 Aralık’ta İstanbul Kuruçeşme Cemevi’nde halk savaşçısı Oğuz Meşe’nin
7 yemeğine saldırdı. Cemevinin içine
birçok kez gaz fişeği atan katiller
içeride yemeğe gelmiş olan 25 Halk
Cepheliyi işkenceyle gözaltına aldı.
İşkence yapmaya Kıraç karakolunda
devam eden katil polisler 25 kişiyi
bir gerekçe göstermeksizin avukatlarıyla görüştürmedi. Yoğun işkence
altında olanların sağlık durumu hakkında net bir bilgide verilmedi. Aralarında Halkın Hukuk Bürosu avukatı
Barkın Timtik, TAYAD’lı ana-babaların da bulunduğu 25 kişi, 20 Aralık’ta tutuklama talebiyle çıkarıldıkları
mahkemede tutuklandı. Bunun üzerine Dev-Genç yaptığı açıklamada
kısaca şu sözlere yer verdi: “Katil
polis bugün bir Cemevi’ne terör estirerek girebiliyor. İnsanlara Cemevi
içerisinde işkence yapabiliyor. Halk
savaşçıları onurumuzdur. Doğru ve
haksız olan AKP Faşizmi ve onun
katil polisleridir. Korkması gerekenler
onlardır. Oğuz Meşe bu halkın evladıdır. Kültürümüzde var olan 7 yemeğini halkı için savaşmış ve şehit
düşmüş bir kahraman için elbette ki
vereceğiz. Bu bizlerin en demokratik
ve insani hakkıdır. Halkımız; AKP
bugün Cemevi’ne işkenceci polisleriyle girip terör estirmeye çalışıyor.
İnsanlara işkence yaparak gözaltına
alıyor. Bugün AKP faşizmine karşı
mücadele saflarında omuz omuza
durmalıyız. AKP Faşizmi 80 Milyon
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Muğla’da 19 Aralık’ta akşam
saatlerinde Dev-Genç’li Temmuz
Üstündağ AKP’nin katil, işkenceci polisleri tarafından bildiri
dağıttığı sırada gözaltına alınmıştır. 21 Aralık’ta mahkemeye
çıkarılan Üstündağ mesnetsiz idODTÜ dialarla tutuklanarak Döverek E
Tipi Hapishanesi’ne yerleştirildi.
Yoldaşları bu hukuksuzluk hakHalkı Teslim Alamaz!”
Malatya Liseli Dev-Genç (20 kında yazılı açıklama yaparak kısaca
şu sözlere yer verdi:

Aralık):

“Günlerce işkence gördüler peki
neden işkence gördüler, neden tutuklandılar? Biz biliyoruz neden tutuklandıklarını, onlar Devrimciydi.
Hakkı, adaleti, özgürlüğü savunuyorlardı. Yoksul halkımızın karnının
doymasını istiyorlardı. Oğuz’un bıraktığı bayrağı taşıyorlardı, gözlerinde
umut, öfke, kin vardı zalimlere karşı.
Halkın Avukatı Barkın Timtik’in ağzında hep “Baskılar Bizi Yıldıramaz,
Direne Direne Kazanacağız” sloganları vardı bu sloganlar faşizmi sağır
etmeye yeterdi… Tutuklanan arkadaşlarımızın suçları Halk Kurtuluş
Savaşçısı Oğuz Meşe’nin yedi yemeğine katılmaları değildi zalimler
için, onların gözünde düşüncelerimiz
suçtu çünkü zalimin sonunu getirecek
olan bizleriz. 47 yıldır olduğu gibi
beyin bile diyemeyeceğimiz organları
hala anlamadı biz düşüncelerimizi
teslim etmeyiz… Üzülmeyeceğiz,
yok üzülmek, sınıf kinimizle bıçağımızı bileyip önceden geldiğimiz
gibi yeniden halkın adaletini nasıl
alındığını size göstereceğiz. Vura
öle, öle vura geleceğiz ve gırtlağınıza
çöktüğümüzde neyin suç neyin suç
olmadığını göstereceğiz. 26 Halk
Cepheli Derhal Serbest Bırakılsın!
Halk Savaşçılarının yedi yemeğine
gitmek suç değildir, asıl suç ibadethanelere saldırıp şehidimize bile
saygı duymamanızdır. Sizden saygı
beklemiyoruz çünkü Şehidimiz Fidan
Kalşen’in dediği “Düşmansınız Siz
Düşmaaaaan!”. Halkın Adaleti Sizden
Hesap Soracak!”

Tutuklamalarla
Dev-Genç’imizi
Bitiremezsiniz!

Muğla Dev-Genç:
“Devrimcileri halkın adalet, özgürlük ve emek mücadelesini savunanları sindirmek için gözaltına almanız yetmez bizleri işkenceleriniz,
gözaltı tutuklamalarınız, F tipleriniz
sindiremez. Biz olduğumuz her yeri
birer direniş ve mücadele alanı haline
getiririz. Bizler gücümüzü sizin gibi
sömürüden, katliamlardan faşizm ve
uşaklarından değil; halkımıza olan
sevgimizden, Kızıldere’nin açtığı
yoldan, Şafaklar’dan, Elifler’den,
Bernalar’dan, Berkin’imizden alırız.
Bu yüzden bizler kazanacağız…”

İzmir Dev-Genç
(21 Aralık):
“Halkı bilinçlendirmek için ve yaşadığımız bütün sorunların
asıl kaynağının AKP
faşizmi olduğunu anlatmak için uğraşan bizleri işkenceyle gözaltına
alıp tutukluyorsunuz.
Bizleri böyle bitireceğinize inanıyorsunuz
fakat çok yanılıyorsunuz! Gelin hadi, gelin
hepimizi tutuklayın!
Duvarlarınız bize vız
gelir! Dayanamaz kendisi yıkılır o kahpe duvarlarınız, bizim kavgamıza olan sevdamızın karşısında.”

lık şehitleri için pankart asıp pano
hazırlarken bir provokatör, önce arkadan resimlerini çekmiş, ardından
Dev-Genç’lilere “devletin okulunda
böyle anma yapamazsınız. O panoyu
sökeceğim vb.” tehditler savurmuştur.
Şehitlerimize de dil uzattığından tokatlanarak gönderilmiştir. Bunun üzerine polis işbirlikçisi provokatör
kadın, AKP’nin haber kanallarına bu
olayı çarpıtarak lanse etmiş ve DevGenç’lileri “okula bayrak yürüyüşüne
gelenlere müdahale edip, kendileri
PKK’li teröristleri anıyorlar” diyerek
komplo haber yayınlatmıştır. Ayrıca
ODTÜ rektörü de Dev-Genç’lilerin
yanına gelip panoyu kaldırmaları ve
soruşturma açma tehdidinde bulunmuştur. Bunun üzerine 21 Aralık’ta
kısa bir açıklama yapan Ankara DevGenç kısaca şu sözlere yer verdi:
“Buradan açıkça uyarıyoruz. Devrimcileri ihbar etmek suçtur ve bu
suçun cezası ağırdır. Dev-Genç’lilerin
başına gelecek herhangi bir şeyden
bu provokatör kadın sorumludur.”

19-22 Aralık Direnişi’nin
Zaferi Gençliğimizdir! Neden?
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Çünkü o gün doğan bir bebek bugünün delikanlı
bir devrimcisi ve o katliamın hesabını sormak için
yeminli bir sıra neferi. O direniş sırasında “direnirsek
ölürüz” diyenler direnmeyenler ise bugün yok olmuşlar. Ama Cephemiz direndiği için bugün gencecik sıra neferleriyle Anadolu’nun şehirleri ve
dağlarında halka umut olmak için soluksuz mücadele
ediyor. Hiç görmedikleri, tanımadıkları şehit yoldaşlarının hesabını bu direniş ruhuyla soruyor. Ve
onların sözlerinden yola çıkarak bugün bulundukları
her yerde o sözleri yemin gibi tutarak bütün inançlarıyla sürdürüyor. Örneğin 17 yaşlarında direnen
o güzel yürekli Hakan ve Murat Can, ikisi Anadolu’nun bir yerinden ama onları biraraya getiren
Cephemiz ve Dev-Genç’imizdir. İşte Dev-Genç
sadece eylemleriyle ve bu koca 47 yıllık tarihiyle
değil, birbirlerini önceden tanımayan insanları
dini, dili, mezhebi, milliyeti ne olursa olsun kardeş
Ankara Dev- yapıyor. Ve bu kardeşliklerden sonu elbette güzelGenç; “Devrimcileri liklerle bitecek birer destan çıkıyor. Biz yine
İhbar Etmenin Ce- Yürüyüş olarak bu güzel gençlerin yani Dev-Genç
zası Ağırdır!”
ve Liseli Dev-Genç’in yaptığı çalışmalardan derAnkara
Dev- lediklerimizi sizinle paylaşacağız ve yine diliyoruz
Genç’liler 19 Aralık’ta ki; Kardeşliğin ve Zaferlerin Dev-Genç’imizin
ODTÜ’de, 19-22 Ara- elleri ile gelmesi umuduyla…

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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Aralarında Grup Yorum Üyesinin, Halkın Hukuk Bürosu Avukatının ve TAYAD’lı Ailelerin de Olduğu

26 Halk Cepheli Tutuklandı
15 Aralık günü Kıraç Cemevi’nde
Oğuz Meşe’nin anısına yapılan helva
dağıtımına katıldıkları için 26 Halk
Cepheli, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklananların isimleri şunlar:
İleri Kızılaltun, Caner Koç, Hasan
Karapınar, Mazlum Arslan, Ekimcan
Yıldırım, Çağatay Mazlum, Mustafa
Kılınç, Mustafa Fırat, Barkın Timtik,
Ercan Şendal, Ümit Bayır, Şiar Yıldız,
Sergül Şimşek, Ecensu Çat, Soner
Güzel, Hasan Güzel, Nagehan Kurt,
Feridun Osmanağaoğlu, Umut Yoloğlu,
Özcan Erdem, Onur Andın, Ali Boran,
Şahin Oğuzhan, Serkan Yanık, Sezai
Demirtaş, Deniz Bayır…

TAYAD (20 Aralık):
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“… Tutuklananlardan Nagihan Kurt,
Sezai Demirtaş ve Feridun Osmanağaoğlu devrimci tutsakların dışarıdaki sesi
olan TAYAD’lı ana-babalardı. AKP, 10
Kasım tarihinde çıkardığı KHK ile kurumumuzu mühürleyip aradan daha bir
hafta geçmeden derneğimizi kapatma
kararı aldı… Dün de üç TAYAD’lıyı
tutukladı. AKP, OHAL’i bahane ederek
halkın temel hak ve özgürlüklere saldırıyor. Muhalif olan herkesi FETÖ’cü,
terörist diye gözaltına alıp tutukluyor.
Kıraç Cemevi’nde gözaltına alınanlar
hakkında da burjuva basında çıkan
‘ihbar üzerine polis Cemevi’ni bastı’
haberleri de AKP’nin halka yönelik saldırılarına meşruluk kazandırmak içindir.
Avukat Barkın Timtik işten atılan işçinin,
evi elinden alınan gecekondulunun, parasız eğitim isteyen öğrencilerin avukatlığını yaptığı için tutuklanmıştır. Et-

hem Sarısülük’ü vurarak katleden Ahmet
Şahbaz bugün elini kolunu sallayarak
dışarıda gezmekte iken tek suçu yoksul
halkın avukatlığını yapmak olan Barkın
Timtik tutuklanarak hapse atıldı. Bizler
TAYAD’lı aileler olarak 30 yıldır faşizme
karşı demokrasi mücadelesi veriyoruz… Derneklerimiz daha önce de basıldı, mühürlendi, kapatıldı, TAYAD’lı
ana babalarımız gözaltına alınıp tutuklandı… Biz hiçbir zaman bu saldırılar
karşısında boyun eğmedik yılmadık…
Evlatlarımız içeride bizler dışarıda hep
gerçekleri savunduk, adalet istedik katledilen çocuklarımız için… Bu saldırılara
da boyun eğmeyeceğiz, yılmayacağız…
Gerçekleri her koşulda haykırmaya,
adalet istemeye devam edeceğiz.”

Kamu Emekçileri Cephesi
(20 Aralık):
“… Faşizmle yönetilen bizim gibi
ülkelerde her şeyin bir bedeli var. Hak
almanın, insanca yaşamanın, adalet istemenin, işine sahip çıkmanın, onurunu
korumanın bir bedeli var. Bu bedeli,
halkın gözünde hiçbir meşruluğu haklılığı olmayanlar ödetiyor. Kendilerine
işlemeyen hukuku; onuruyla yaşayan
direnen emekçilere işletmeye çalışıyor.
Evet, belki dört duvar arasına atıyor,
işkence yapıyor ve de katlediyor, ama
teslim alamıyor, boyun eğdiremiyor.
Hınçları öfkeleri de bundandır. O yüzden her zaman haklının, halkın yanında
olan halkın avukatlığını yapan avukatlara bu kadar pervasızca saldırıyor,
tutukluyor. Avukat Barkın Timtik’in
tutuklanması işte bu yüzden siyasidir.

Nurtepe Güzeltepe Halk Meclisi:
Bu hafta oturma eyleminin 6. haftasında insanlarla
uyuşturucu hakkında sohbet edildi. Bir annenin, kızının
uyuşturucu bataklığından çıkarılması için ne yapması gerektiği üzerine konuşuldu. Gazi'de Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin son durumunu
soranlar oldu. Oturma eylemlerinden artık verim alınmaya
başlandı. İnsanlar geliyor sohbet ediyor, Halk Meclisi
üyeleri de onlara bu mahallede hırsızlığa uyuşturucuya
karşı açılan savaşı daha iyi bir şekilde devam ettireceklerinin
sözünü verdi.
Pazar günleri yapılan uyuşturucuya karşı oturma
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Her zaman haksızlığa hukuksuzluğa
karşı mücadele veren, yeri geldiğinde
müvekkilleri için dayak yiyen, yerlerde
sürüklenen, işçilerin emekçilerin yanında hak alma mücadelesinde yanı
başımızda gördüğümüz halkın avukatlarını tutuklamaları boşunadır… Korkutamayacaklar… Yıldıramayacaklar… Teslim alamayacaklar… Avukatımız olmasından gurur ve onur duyduğumuz Barkın Timtik yine bizimle
olacak. O güzel sesiyle türkülerini şiirlerini yine birlikte dinleyeceğiz…
Her daim yoldaş sıcaklığıyla yanı başımızda olmaya devam edecek…”

Elazığ Halk Cephesi
(20 Aralık):
“… Bu saldırılar AKP faşizminin
devrimcilerden ve halktan nasıl korktuğunun belirtisidir. AKP’ye karşıysan
cemevinde 7 yemeği vermek de suçtur.
Gözaltı süresince 7’sinden 70’ine kadar
herkese işkence uygulanmıştır. Duvara
tek hiza olarak sıralamak istenilmiştir
Halk Cepheliler. Halk Cepheliler bunu
kabul etmeyince herkese saldırmışlar,
insanları üst üste atmışlardır. AKP bu
uygulamaları köpekliğini yaptığı
ABD’den öğreniyor. Onlar da Irak’ta
Ebu Gureyb hapishanesinde yapmıştır
benzer uygulamaları... OHAL ilanından
beri tutuklaya tutuklaya bitirebildin mi
Cephelileri? Hayır, bitiremezsin! O
senin paralı köpeklerin; kardeşlerimize,
analarımıza, babalarımıza kaldırdığınız
elleri tek tek kıracağız.”

eylemi öncesi
Halk Meclisi 17
Aralık'ta bir toplantı düzenledi.
Toplantı öncesi ailelerle yemek yendi, sohbet edildi.
Uyuşturucuya karşı mahallede neler
yapılabilir, kimler nasıl örgütlenir, uyuşturucuyu mahallemizde barındırmama için aileler neler yapabilir, Halk
Meclisi ne yapabilir gibi başlıklar altında toplantı düzenlendi. Toplantıya 30 insan katıldı.

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

Müvekkilimiz Hakan İnci’den Gelen Mektubu Yayımlıyoruz
Müvekkilimiz Hakan İNCİ 17 Yaşında. 17 yaşındaki bu yürekli çocuğa
haddini bildirmeye çalışıyor sözüm
ona Hapishane idaresi. Oysa Hakan,
yazdıkları ve yaptıkları ile insanlık
dersi veriyor. Vazgeçmiyor, hakkını
kazanmak için direniyor. Yılmıyor,
geri adım atmıyor. Bu bilinç, bu kararlılık saygıyı ve sahiplenmeyi hak
etmiyor mu?
Hakan İnci, hapishaneye atılan
her çocuk için direniyor. Suçu ne
olursa olsun, hiçbir çocuk hapishaneye atılmamalıdır. Hapishanelerde
şuan 12 ve 17 yaş arası 2416 çocuk
bulunmaktadır. Her biri fiziki ve ruhsal baskı altında tutulmaktadırlar.
Çocuklara karşı işlenen suçlar, halka
karşı işlenmiş suçlardır. Halkın geleceğine vurulan darbedir. Bu nedenle
Hakan İnciler’i, sahiplenmeliyiz.
Hakan İnci’nin Mektubu…
Merhaba size yaşadıklarımı anlatmak istiyorum.
Telefon görüşlerimiz iki haftada
bire düştü. (10 dk)
Görüşçülerime keyfi yasak konuyor.
Açık görüşe çıkarılmadım. (29
Kasım 2016)
Havalandırma 1 saat yetmiyor.
Muratcan Arslan ile aramızdaki
iletişim (alış-veriş) bağı kapatıldı.
Tuvalet kapısı ve ışığı yok.
Buzdolabımız yok.
İstediğimiz gazeteler verilmiyor
Üretim için incik boncuk verilmiyor.
Her günümüz hem fiziki hem de
psikolojik işkence ile geçiyor • Yemek
kaşığımız, tabağımız plastik, bardağımız karton. Sağlıksız.
Kantinde doğru dürüst hiçbir şey
yok, dış kantin yok.
Yemek saatleri düzensiz 07.30’da
kahvaltı geliyor, 11.00’de ekmek,
12.00’de öğle yemeği, 17.00’de akşam yemeği veriliyor.
Her yerde keyfi üst araması yapılıyor.
29 Kasım Salı günü sabah 10.45
– 11.45’de açık görüşe çıkarılmadım,
keyfi üst aramasını kabul etmediğim
için, çıkmak için direndim, işkence

ile hücreye kapatıldım, tişörtüm yırtıldı, sol kol dirseğim
hücre kapısının mazgalına sıkıştırıldı. Hastaneye çıkarılmadım.
30 Kasım’da müdürün tutanağı ile hücre cezası aldık
onun girişi için revire darp,
cebir için çıkarıldım. Doğru
dürüst muayene etmediler, krem
verip yolladılar.
30 Kasım’da yine saat 15.00’te
havalandırmaya çıktık, 15.30 gibi
gelip hücreye almak istediler, biz
çıkmayacağımızı söyledik, sonra gittiler 16.00’de bir daha geldiler; bu
sefer hazır kuvvetle birlikte geldiler,
oturma eylemine başladık, işkenceler
ile hücreye atıldık, boğazımız sıkılarak nefesimiz kesildi, tekmeler attılar, yumruklar attılar.
2 Aralık öğlen 13.05 de hak gasplarına karşı, 13.00’te başladığımız
kapı dövme eylemimize işkenceci
hapishane yönetimi ve hazır kuvvet,
başgardiyan saldırdı, sayıları ortalama
20 kişiydi öyle tahmin ediyoruz. İşkence ile süngerli hücreye atıldık.
Benim sol kol dirseğim 30 Kasım’dan
beri ağrıyordu aldığım darbeler ile
ağrısı arttı Muratcan Arslan’ın kulağı
kanadı, ellerimizde ve parmaklarımızda yaralar meydana geldi. Hastaneye çıkarılmadık.
Diğer tutuklulara tekli hücrede
bile ayakta sayım vermeye zorluyorlar.
04.12.2016 Pazar saat 14.00 gibi
havalandırmaya çıktık, 1 saatin sonunda
kendi isteğimiz ile çıkmadık havalandırmadan, yaka paça işkenceler ile
hücreye atıldık, gözlüğüm düştü işkence sırasında gardiyanlar pis postalları ile ezdiler, her tarafı çizildi gözlüğümün, gözlerimi ağrıtıyor şimdi.
Çizik gözlük. • Havalandırmaya saat
17.00’ye kadar çıkabiliyorken 15.30a
indirdiler. Güneş tepede iken havalandırmaya çıkarılmıyoruz.
06.12.2016 Salı günü öğlen
13.00’te kapı dövmeye başladık yine
13.05 kamera ile gelip, işkence ile
süngerli hücreye attılar. Süngerleri
yoluyorum diye bana ters kelepçe
taktılar. 15.30 gibi çıkartıldık. Bu

sefer kelepçe anahtarını bulamadılar
15-20 dakika kelepçeyle uğraştılar.
En son açıktan kelepçe anahtarı ile
açtılar. Hastaneye çıkarılmadık Murat’ın ayağında ağrı vardı şiddetli,
benimde bileğimde kelepçe izleri ve
belimde tekme ile oluşan ağrı vardı.
Hastaneye çıkarılmak istedik, sonrasında havalandırmaya çıktık 14.30
gibi, 15.30 da yine geldiler, oturma
eylemi yaptık, yine yaka paça işkenceler ile hücreye atıldık, yerlerde sürüklendik, kapşonumuzdan tutarak
sürüklediler, nefessiz kaldık. 16.40’ta
kapı dövdük hastaneye çıkmak için,
süngerli hücreye atıldık yine işkence
ile kemerimiz, gözlüğüm, çorabım
çıkarıldı atıldık süngerli hücreye, Murat’ın kemeri koptu. Süngerleri yine
kopardık, kapı dövdük. 18.35 civarında
çıkardılar çıkarmadan önce mazgalı
açtılar konuşmak için, kolumu mazgaldan dışarı çıkardım, açana kadar
çekmeyeceğim kolumu dedim, aynı
kolumu bir kez daha mazgala sıkıştırdılar. Hastaneye çıkartılmadık.
05.12.2016 Muratcan Arslan mahkemeye diye gitti, 1 Mayıs dosyası
diye götürmüşler. Mahkeme olduğunu
biliyorduk. Dönüşünde işkence ile
onursuz arama yapıldı.
Yemeklerin çiğ geldiği oluyor.
07 Aralık akşam 22.30 süngerli
hücreye atıldık işkence ile.
Gazete sorunumuz var.
Kitap eksiğimiz var.
Murat’ın kemer ve ayakkabı eksiği
var.
Benim tişörtüm yırtıldı.
İtirazım reddedildi, Gençlik baskını ile birleştirildi.
07.12.2016 yaşadığımız olayın tutanağından SEGBİS’e çıkacağımı söylediler çıkmadım • Renkli kağıt--boya
kalemi vermediler. Selamlar…

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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Suriye devletinin ve Halkının Halep Zaferini Kutluyoruz
Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
6 yıldır direnen Suriye devleti yeni bir
zaferle ülke topraklarının hiçbir karışını
katillere bırakmayacağını göstermiş oldu.
Bahsettiğimiz zafer Halep zaferidir.
Halep 5 yıldır emperyalist ülkelerin ve
işbirlikçileri olan Suudi Arabistan, Katar,
Türkiye, Ürdün gibi ülkelerin desteklediği
katillerin (IŞİD, El Nusra şimdi adı
Ahraru Şam, Özgür Suriye Ordusu vb.)
saldırılarıyla 2012 yılında bir kısmı olan
Doğu Halep’i ele geçirmişti. Batı Halep
Suriye devletinde kalmıştı. Doğu Halep’in ele geçirilmesiyle birlikte orada
bulunan tüm sanayi araç ve fabrikalar
işbirlikçiler tarafından Türkiye kaçırılıp
satılmıştı. Suriye devletinin finans ve
ticaret merkezi olan Halep’in işbirlikçiler
tarafından ele geçirilmek istenmesinin
bir amacı da Suriye devletini ekonomik
olarak çökertmekti.
Halep’in işbirlikçiler için stratejik ve
en önemli yanı da Türkiye’ye sadece
60. km uzaklıkta olmasıydı. Suriye’de
savaşın başlangıcından beri işbirlikçilere
en büyük desteği yapan Erdoğan ve
Sayı: 553
onun partisi AKP’dir. Suriye ile 900
Yürüyüş km’ye yakın sınırı olan Türkiye, em25 Aralık peryalizmin işbirlikçisi olan Erdoğan bu
2016
sınırı işbirlikçilerin yol geçen hanına
çevirdi. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
bu katillere askeri ve finansman yardımın
en çok yapıldığı yerlerden biri Halep’ti.
Suriye devleti de bu bilinçle hareket
edip işbirlikçilerin lojistik destek aldığı
en önemli güzergâh olan Castillo yolunu
11 Temmuz 2016 yılında ele geçirerek
Doğu Halep’i tamamen kuşattı. Ve kuşatmayı yavaş yavaş daraltmaya çalıştı.
Tabiî ki işbirlikçilerin bu kuşatmayı yarması için bire bir mücadele eden ve
destekleyen Erdoğan ve hükümetidir.
Açıktan olmasa da tüm istihbarat şeflerini,
devreye sokan Erdoğan, işbirlikçilerin
bu kuşatmayı yarması için yardımcı
oldu. Ama buna rağmen başarılı olamadı.
Suriye devleti askerinin, Rusya, İran ve
Hizbullah’ın yardımıyla Halep işbirlikçilerden büyük oranda temizlendi. 14
Aralık’ta çok küçük bir bölgede kalan
ve kuşatılan işbirlikçiler teslim olmak
zorunda kaldı. Ve orada bulunan işbirlikçiler arasında anlaşma yapılarak kaldıkları bölge boşaltıldıktan sonra işbirlikçiler İdlib’e gönderildi.
Suriye devletinin zaferinin hazım-
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sızlığıyla Türkiye’deki işbirlikçi basın
başta olmak üzere Avrupa basını da dezenformasyon haberlerine başladı. “Halep kan ağlıyor”, “Halep’te siviller öldürülüyor” haberleriyle Suriye devletinin
zaferini itibarsızlaştırmaya çalıştılar. 5
yıldır işbirlikçilerin sivillere karşı yaptığı
katliamları görmezlikten gelen basın bu
yenilginin hazımsızlığıyla sivil ölümleri
hatırlamış oldu.
Bu yalan haberlerle ilgili Başbakan
Yardımcısı Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı
Velid Muallim şöyle bir açıklama yaptı:
“…Suriye ve halkına karşı terörü destekleyen devletlerin Halep’te Kaide Örgütü’nün Suriye kolu Nusra Cephesi,
Nurettin Zenki Hareketi, Ahrar el Şam
İslami Hareketi ve daha başka isimler
altındaki terör çetelerini kurtarma çabaları
çerçevesinde Halep’te Suriye ordusunun
başarıları karşısında kudurmuş bir propaganda hamlesi başlattılar. Batılılar
sahte iddialar ve çarpıtılmış bilgiler üzerine yürüttükleri bu hamle esef vericidir.
Fakat Suriye’nin ordu, halk ve devlet
olarak güzelim vatanın istisnasız her
karış toprağını terörden kurtarma azim
ve kararlılığından hiçbir şey caydıramayacaktır.” dedi.
Suriye’de teröre destekleriyle bilinen
bir dizi devlet yetkililerinin Halep Kentinin %2’sinden az bir alanda arta kalan
terör çetelerini kurtarma endişesiyle bir
gece boyunca uyuyamadıklarına dikkat
çeken Muallim; BMGK’nin (Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu) Halep konusunda
düzenlediği oturumu tam anlamıyla yalan
dolan festivali olarak nitelendirdi. Siyonist
İsrail Başbakanı ve Vahabi Suudi Arabistan rejimlerinin Halep ahalisi için endişeli olduklarını iddia etmeleri ve
BMGK’den bu konuda acil müdahale
talep etmelerinin ironiliğin alası olduğunu
belirten Muallim; Suriye ve halkına yönelik savaşı yürüten ve provoke edenlerin
Suriye halkına özen gösterdiği iddialarının
nifakın alası olduğunu kaydetti.
İşbirlikçiler Halep’in zaferini gölgelemek için Halep’te operasyonlar sürerken
Suriye’nin bir kenti olan Tedmur’a saldırdılar. Bu konuyla ilgili Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar El Esad şu şekilde
bir açıklama yaptı: “Suriye ordusunu
Halep’teki ilerleyişine cevap veriyorlar.
Halep’teki zaferi önemsiz kılmaya çalışıyorlar. Orduyu Tedmur’a yöneltip Ha-

lep’ten uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama
tabi ki işe yaramadı. Tedmur’u daha
önce kurtardığımız gibi şimdi de kurtaracağız. Fakat şu an önceliğimiz Halep’tir” dedi.
Halep’in kazanılması Suriye zaferinin
önemli bir aşamasına geldiğinin göstergesidir.
Başından beri bizler, emperyalizme
karşı direnen bir halkı, bir ülkeyi hiçbir
gücün yenemeyeceğini söylemiştik.
Halep zaferi bunun göstergesidir. Suriye
devletinin Halep zaferini kutluyoruz. İşbirlikçilere karşı direnen halkların yanında
yer almaya devam edeceğimizi buradan
bir kez daha ilan ediyoruz.
Direnen Suriye Halkının Yanındayız!
Kahrolsun Emperyalizm ve İşbirlikçileri!
Yaşasın Halep Zaferi!
Suriye Halk Cephesi / 18.12.2016

Hiçbir Baskı Gerçeklerin
Öğrenilmesini Engelleyemez
Hüsnü Mahalli Serbest Bırakılsın!
Yurt Gazetesi Köşe Yazarı Hüsnü
Mahalli’nin AKP ve emperyalistlerin
Suriye üzerindeki kirli politikaları eleştirdiği ve günyüzüne çıkardığı için 15
Aralık’ta hukuksuzca tutuklandı. Tutuklanması üzerine Basın Emekçileri Meclisi
15 Aralık’ta yazılı açıklama yayınlayarak
kısaca şu sözlere yer verdi: “AKP iktidarı,
kendisine biat etmeyen, yalanlarını servis
etmeyen, borazancılık yapmayan tüm
basın-yayın kuruluşları ve basın emekçilerine düşmandır. ‘Cezalandırma’ yöntemleri ise türlü türlüdür. Basın emekçileri
kimi zaman hedef gösterilir ve fiili saldırıya uğrarlar, gözaltına alınırlar, tutuklanırlar; kimi zaman ise bürolar basılır,
kapatılır. Kısacası, kendisine biat ettiremediği noktada zulmeder. Hüsnü Mahalli
de bu baskılardan nasibini almış ve gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldığı
mahkemece ‘devlet büyüklerine hakaret
ve iftira’ suçlamasıyla tutuklanmıştır.
AKP’nin Suriye politikasını eleştiren,
teşhir eden, Suriye halkının özgürlüğünü
savunan yazıları ile tanınan Hüsnü Mahalli, AKP iktidarının hedefindedir.
Basın Emekçileri Meclisi olarak; muhalif, gerçekleri yazan basın emekçilerine
uygulanan baskılara son verilmesini,
Hüsnü Mahalli’nin derhal özgürlüğüne
kavuşmasını istiyoruz.”
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Hapishanelerde Tecrit Sürüyor! İşkencelerle Sürgün Sevklerle
Onurlu Tutsak Evlatlarımızı Teslim Alamazsınız!

Hapishanelerde bu son dönemde
OHAL bahanesiyle evlatlarımızın
üzerindeki baskıyı arttıran sorumlu
görevli memurlara sesleniyoruz: Çekin kirli ellerinizi onurlu evlatlarımızın üzerinden! Evlatlarımız dört
duvar arasında hayatlarını, canlarını
ortaya koyarak namusu, onuru, insanlığı, adaleti savunmaktadırlar.
FETÖ hikayesi, AKP’nin OHAL bahanesiyle tutsaklar üzerinde arttırılan
baskı, şiddet, onur kırıcı muamele,
yeterli eşya vermeme, özel eşyalarına
el koyma gibi insanlık dışı muamelelerle tutsakların teslim alınamayacağını tarih biliyor siz de öğreneceksiniz.
Biz TAYAD’lı aileler olarak, özellikle F tipi hapishane ve diğer hapishanelerde arttırılan baskıları, saldırıları, hak ihlalleri, kötü tecrit koşullarının vahşetini, en ince ayrıntılarını bile takip ediyoruz. Evlatlarımızın kılına zarar gelirse karşılarına
dikilip, yakalarına yapışıp hesabını

soracağımızı bilmelidirler. Biz aileler
her zaman tutsak evlatlarımızın sesi,
soluğu olduk ve olmaya da devam
ediyoruz.
TAYAD’lı aileler olarak önce evlatlarımızı sahiplendik sonra düşüncelerini ve her daim sahiplenmeye,
sorunlarına çözüm aramaya devam
edeceğiz. Gerektiğinde hapishaneler
önünde kar kış demeden günlerce,
aylarca oturur sabahlayabiliriz. Evlatlarımıza saldıranın, zarar verenin
karşısına dikilir, hesap sorarız.
Evlatlarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. AKP OHAL’i bahane
edip özellikle devrimci tutsaklara
baskıları, saldırıları arttırma emri veriyor. Tutsakları kaldıkları hapishaneden başka hapishanelere sürgün
sevkle, işkence ile götürüyorlar. Götürülürken tutsaklar üzerinde insanlık
dışı muamele ediliyor, onur kırıcı
arama ile özel eşyalarına el koyuluyor,
kaybediliyor, tutsaklar darp ediliyor,
çıplak aramaya maruz bırakılıyorlar,
buz gibi hücrelerde saatlerce çıplak
halde bırakılıyor kadın tutsak evlatlarımız. Tutsaklarımız gasp edilen
haklarını alabilmek için direnişle
karşılık veriyorlar. Seslerini duyurabilmek için bazı yerlerde hücrelerini
yakıyorlar. Bunun arkasında günlerce
hücre cezaları, süngerli hücreye kapatma, görüş ve iletişim yasaklarıyla
ödüllendiriliyorlar ve tekrar başka
yere sürgün ediliyorlar.
Gittikleri yerlerde de hoş geldin
işkencesi ile karşı karşıya kalıyorlar.

Halkın ve Haklının Sesi,
Soluğu Olmaya Devam Ediyoruz
Halk Cepheliler ve Halk Meclisleri her yerde çeşitli
faaliyetler ve eylemlerle zulme boyun eğmeyeceklerini,
halkın ve haklının yanında olmaya sorunlarına birlikte
çözüm aramaya devam edeceklerini dile getirdi. Bu
haftaki çalışmalarından bazıları şöyledir:

Okmeydanı Halk Meclisi: Birlik ve Dayanışma
Programı 5 Aralık'ta düzenlendi. Yaklaşık 25 kişinin biraraya geldiği programda katılımcılara çeşitli ikramlar
sunuldu. Sunulan ikramlarla birlikte Halk Meclisi’nin
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Prog-

Tutsaklara bu kış günlerinde tek battaniye veriliyor. Halkın sanatçıları
Grup Yorum elemanlarına bile İzmit
Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde Selma, Dilan, Helin, ve Sultan’a gittikleri ilk haftada sadece bir
battaniye verildi, eşyaları verilmedi,
insanlık dışı muamele edildi.
Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi’ ne sürgün edilen kadın tutsaklarımız kötü şekilde işkence görmüşlerdir. Slogan attığı için, havalandırmadan içeriye kendi rızasıyla girmek
istemeyen Sevcan Adıgüzel’ in kafası
duvara vurularak kanatılmıştır, göğüs
ucundan sıvı gelinceye kadar sıkılarak
işkence edilmiştir. Zorla hücreye geçirip, hücrede bulunan dikiş iğneleri
vücuduna batırılarak acı çektirilmiştir
ve buna benzer binlerce keyfi, insanlık
dışı, onur kırıcı kötü muamele görüyor
tutsak evlatlarımız. Evlatlarımızın
kılına zarar gelirse sorumlusu AKP
hükümetinin işkenceci hapishane sorumlu memurları olacaktır. Bütün
onurlu, demokrat, duyarlı halkımız
hapishanelerde yaşanan bu tecrit zulmünü duymalı ve bilmelidir. Halk
için, adalet için hayatlarını ortaya
koyan onurlu Özgür Tutsak evlatlarımızı sahiplenmeye devam edelim,
sahiplenelim.
Bütün Özgür Tutsaklarımızı sevgiyle, bağlılıkla kucaklıyorum. Onları,
düşüncelerini, direnişlerini ölümüne
sahipleniyor saygılarımı sunuyorum.
TAYAD’lı Ailelerden Hayat
Uçucu / 16 Aralık 2016

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

ram yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Okmeydanı Halkı, 5
Aralık'ta saat 23.00 civarında Halk Meclisi öncülüğünde uyuşturucunun satıldığı özel hastane ve Şark
Kahvesi telefon kulübelerinin olduğu sokaklarda gezerek devriye attı. Devriye sırasında 2 kişinin alelacele
bir kafeye kaçtığını gören halk kafeye girerek arama
yaptı. Kaçanların uyuşturucu içen kişiler olduğu anlaşıldı.
Uyuşturucu İçenler dışarıya çıkarılıp ajitasyonlar eşliğinde
içmemesi konusunda uyarıldılar.

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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FARC Teslimiyet Anlaşmasını İmzaladı...
Kolombiya'da Beyazlar Giyip Cellatlarıyla Kucaklaşanlar:
İmzaladığınız Kendi Ölüm Fermanınızdır! (2.bölüm)
“Düzeltilip Zenginleştirilen Yeni Anlaşma”da Neler Var?
FARC komutanı Timochenko'nun deyimiyle “düzeltilip zenginleştirilen”
yeni anlaşmanın 56 maddesi, yani tamamı değiştirilmiş. 57 maddelik
anlaşmanın 56 maddesinde yapılan bu değişiklikler asıl olarak
işbirlikçi tekellerin ve büyük toprak sahiplerinin, din adamlarının
talepleri üzerine yapılmış ve haliyle onların lehine olan değişikliklerdir.
“Düzeltilip Zenginleştirilen
Yeni Anlaşma”da
Neler Var?

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

48

Timochenko'nun deyimiyle “düzeltilip zenginleştirilen” yeni anlaşmanın
56 maddesi, yani tamamı değiştirilmiş.
57 maddelik anlaşmanın 56 maddesinde
yapılan bu değişiklikler asıl olarak işbirlikçi tekellerin ve büyük toprak sahiplerinin, din adamlarının talepleri
üzerine yapılmış ve haliyle onların lehine olan değişikliklerdir.
Yapılan anlaşma metninin ve değiştirilen 56 maddenin tamamı olmasa
da bir kaçına bakarak nasıl bir teslimiyet anlaşması olduğunu daha açık
görebiliriz:
- Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) bütün silahlarını 150 gün
içinde Birleşmiş Milletlere (BM) teslim
edecek. “Sürecin sonunda FARC'ın
artık silahlı bir örgüt olarak devam etmeyeceği”ni belirten Santos; 5 ay içinde
FARC'ın tasfiye sürecinin de tamamlanacağı müjdesini veriyordu. Böylece
52 yıldır savaşan ve Kolombiya halkına
umut olan bir örgüt, silahlarını teslim
ederek “barış” tiyatrosundaki son perdeyi de kapamış olacak.
Bir ordu silahlarını bırakmaya hazırlandığı an ordu olma niteliğini kaybeder. FARC'ın geldiği son budur.
- Yeni anlaşma Anayasa’da yer almayacak. Sadece insan haklarına dair
düzenlemelerin Anayasa’da yer alacağı
belirtilirken aslında bu anlaşmanın
yasal anlamda bir hükmünün olmadığı
söyleniyordu. Yani faşizmin hukukuna
göre bile hiçbir karşılığı yok.
- FARC'ın tüm mal varlığına el konularak “mağdurlar”a tazminat olarak
ödenecek. Mağdurları yaratan sanki
FARC'mış gibi, örgüt sadece ideolojik

olarak değil maddi olarak da
teslim alınacak. Ve daha da
önemlisi tazminat ödenerek
halk kurtuluş savaşçılarının tüm
eylemleri halk nezdinde de
mahkum edilmiş olacak ve gayrı-meşru ilan edilecek.
- FARC'ın “Mahkemelerde
yabancı gözlemcilerin bulunması” önerisi reddediliyor ve
“Barış mahkemesinin tüm üyeleri Kolombiyalılar'dan oluşacak” deniyor. Kurulacak “barış mahkemesi”
büyük bir “iyilik” yaparak FARC militanlarına verilecek cezaları ve uygulanacağı yerleri dikkatle seçecek;
yaptırımların hayata geçirilmesini periyodik olarak denetleyecek.
- Yine FARC'ın önerdiği “Toprak
Reformu” yerine “özel mülkiyete ve
mülkiyet hakkına saygı gösterilecek”
şeklinde değiştirilerek patronlar ve
büyük toprak sahipleri lehine düzenleniyor. “Barış” sürecine karşı çıkan
tekellerin “endişelerini gidermek” için
de 10 yıl boyunca “vergi baskısının
azaltılması için mali sürdürülebilirliğe”
özen gösterilecek.
- Özel Barış Yasası (JEP) 10 yıl
boyunca yürürlükte olacak ve sadece
ilk iki yıl boyuna başvuru kabul edecek. Önceki antlaşmada zaman sınırı
bulunmuyordu.
- FARC'ın kuracağı yasal partiye
yapılması kararlaştırılan mali yardım
-ilk antlaşmada olduğuna göre- yüzde
30 düşürülecek. Ayrıca bu yasal parti
üyeleri seçimler aracılığıyla meclisteki
sadece 16 geçici koltukta siyasi görevler üstlenebilecek. Mecliste köylüler
ve azınlıklar için ayrılmış kontenjanlar
için aday olamayacaklar. FARC'ın
yasal kuracağı partinin sınırları daha

şimdiden sınırlandırılıyor. Yarın silahlar bırakıldığında, tam teslimiyet
başarıldığında yaşanabilecekleri kestirmek zor olmasa gerek.
FARC'ın anlaşma için öne sürdüğü;
savaştan zarar görenlerin haklarının
güvence altına alınması, uyuşturucu
ticaretine son verilmesi, barış anlaşmasının eksiksiz uygulanması... gibi
bir dizi talebi daha vardı: Bunların
ne kadarı, nasıl karşılandı bilemiyoruz
ama çok da önemli değil. Çünkü 57
maddenin 56'sının Kolombiya oligarşisi lehine değiştirilmesi yeterince
bilgi veriyor zaten. Kaldı ki bu taleplerin hiçbir somut karşılığı da yoktur.

İmzalar Atıldı;
Latin Amerika’da
“Bir Yıldız Daha Söndü”!
Nüfusu 50 milyonu bulan Latin
Amerika ülkesi Kolombiya'da, 52 yıldır Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) önderliğinde süren savaşta
son noktaya gelindi. Bu süre içinde
binlerce şehit verildi. Geride 300 bini
bulan ölü, on binlerce tutsak ve yerini-yurdunu terk etmek zorunda kalan
6 milyon göç kaldı.
Peki, 52 yılda değişen ne? Emperyalizm mi, oligarşi mi? Hayır, her şey
yerli yerinde; emperyalizm ve oligarşi
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- FARC'ın tüm mal varlığını
el konularak “mağdurlar”a tazminat olarak ödenecek. Mağdurları yaratan sanki FARC'mış
gibi, örgüt sadece ideolojik olarak değil maddi olarak da teslim alınacak. Ve daha da önemlisi tazminat ödenerek, halk
kurtuluş savaşçılarının tüm eylemleri, halk nezdinde de mahkum edilmiş olacak ve gayrımeşru ilan edilecek.
....

- Yine FARC'ın önerdiği “Toprak Reformu” yerine “özel mülkiyete ve mülkiyet hakkına saygı gösterilecek” şeklinde değiştirilerek patronlar ve büyük
toprak sahipleri lehine düzenleniyor. “Barış” sürecine karşı
çıkan tekellerin “endişelerini
gidermek” için de 10 yıl boyunca ‘vergi baskısının azaltılması için 'mali sürdürülebilirliğe’ özen gösterilecek.
sömürmeye, katletmeye devam ediyor.
Öyle ki 52 yıl öncesinden daha vahşice
sömürüyorlar halkları. Kolombiya bugün ABD üsleriyle, aldığı milyarlarca
dolarlık askeri yardımlarla emperyalizmin ileri karakolu, bölgenin İsrail’ine
dönüşmüş durumda. Bir başka sorun
olan uyuşturucu ve paramiliter çeteler
ise hala varlığını koruyor. Köylü hala
aç, yoksul ve topraksız. 52 yıl öncesine
göre halkların adalete ve kurtuluşa
olan özlemleri, ihtiyaçları daha da büyümüş durumdadır.
Kolombiya halkı yoksulluk içinde
yaşamaya devam ediyor. Toprak sorunu çözülmüş değil. Nüfusun en zengin %0.4’lük kesimi ülke topraklarının
%46’sını elinde tutarken, nüfusun
%70’lik kesiminde toprakların yalnızca
%5’i bulunuyor. Nüfusun yarıya yakın
bölümü yoksulluk sınırının altında
bir yaşam sürüyor. Görüldüğü gibi
Kolombiya'nın ekonomik ve sosyal
yapısında da bir değişiklik yoktu.
Değişen sadece FARC olmuştu. 52
yıllık tarihini, ödediği bedelleri, yarattığı

gelenekleri, halklara verdiği sözü, bayrağı üzerine ettiği yemini, devrim ve
sosyalizmi unutmuş ve teslimiyet masasına oturmuştu. Savaş, bir iradenin
karşı tarafa kendisini kabul ettirmesidir.
Uzlaşma söz konusu olduğunda ise
uzlaşmayı isteyen taraf, aslında kendi
iradesini karşı tarafa teslim etmiş olur;
FARC'ın durumu da budur.
FARC ile yapılan teslimiyet anlaşması sonrasında Kolombiya'da bulunan ABD'li diplomat Aronson,
FARC’ı çok uzaklardaki “yıllar önce
sönmüş bir yıldıza” benzeterek, “söndükten yıllar sonra da ışığını görebiliyordunuz. İşte FARC böyle olmuştu”
diyor. FARC, emperyalizmin Latin
Amerika'da söndürdüğü ilk yıldız değildi elbette. “Barış” adı altında emperyalizm ve işbirlikçileriyle uzlaşan,
teslim olan, ışığı sönen FARC değildi
yalnızca. Karanlıkta kalan, savunmasız
bırakılan Kolombiya halklarıydı, çünkü
sönmüş yıldızlar ışık veremezdi.

“Umudun Anlaşması”
Halklara İhanet
Anlaşmasıdır!
Oligarşi ile uzlaşmayı temel politika
haline getiren, hedefine parlamentoyu
koyan bir örgüt için anlaşmaların, ayrıntıların, referandumların bir önemi
de yoktur aslında. Her şey formaliteden
ibarettir; sorun, teslimiyetin adının
konması ve pazarlanmasıdır. Kolombiya devletinin -son dört yıl içinde,
yani görüşmelerin yapıldığı, müzakerelerin sürdüğü bu süreç içindeyaptığı yüzlerce saldırı, önderlerin
imha edilmesi, yüzlerce gerillanın
katledilmesi bile FARC'ı oligarşi ile
uzlaşmaktan vaz geçiremedi. Ve gelinen noktada soysuz bir barış adına,
“umudun anlaşması” maskesiyle teslimiyet imzalandı.
FARC, siyasi ve ideolojik önderliğini emperyalizmin yaptığı “barış
anlaşmasını” imzalayarak; 52 yıllık
tarihini, tüm değerlerini, her şeyini
teslimiyet masasında bırakmıştır.
“Bekleyip, göreceğiz; barış ne getirip ne götürecek” diyemiyoruz, çünkü
bu konuda dünyada o kadar çok deney
ve örnek var ki! Hele de Latin Amerika, adeta bu işin laboratuvarı durumundadır.

“Barış Ne Getirecek, İşte Cevabı:
Kolombiya: 2002’de devlet başkanlığı koltuğuna oturan Alvaro Uribe
ve dönemin savunma bakanı -şimdiki
devlet başkanı- olan Santos'un "Barış"
döneminde ülkede "FARC’a ya da komünistlere yakın" diye toplam 173 bin
183 kişi öldürüldü. FARC’ı destekleyen
34 bin 467 kişi kaybedildi. On binlerce
yerleşim biriminde insanlar zorunlu
göçe tabi tutuldu. 43 gazeteci öldürüldü,
30 gazeteci ise hala kayıp.
2002-2006 yılları arasında “barış”
ve ateşkeslerin olduğu bir dönemde
yılda yaklaşık 20 bin kişi yaşamını
yitirdi. Kızılhaç’ın 2008 yılı raporuna
göre 3 milyondan fazla Kolombiyalı
AUC kontralarının katliamları sonucunda
topraklarını terk etmek zorunda kaldı...
Halkların tarihinde tecrübeyle sabit
olan bir gerçek: Bir yerde ne kadar
çok “barış”tan söz ediliyorsa, bilin ki
orada o kadar çok baskı ve katliam
yaşanıyor demektir.
“Barış Ne getirecek? İşte Cevabı:
El Salvador: İnsan Hakları İzleme
Örgütü’nün, 1994 yılında hazırladığı
El Salvador raporunda; barıştan sonraki
iki yıl içerisinde FMLN’nin 36 üyesinin
öldürüldüğünü, bunlar arasında üst düzey komutanların da bulunduğunu yazıyor ve ekliyordu: “Kurbanların seçimi,
cinayetlerin biçimi savaşın en şiddetli
olduğu dönemde binlerce insan öldüren
ölüm mangalarını hatırlatmaktadır…
Ciddi bir devlet soruşturmasının yokluğu, bu faaliyetlere devlet yetkililerinin
en azından göz yumduğu algısına katkıda bulunmaktadır.” Bu olup bitenler
karşısında FMLN ne yapabildi? Silahlarını çoktan gömmüş, illegal kadrolarını açığa çıkarmış ve kendini seçim
hazırlıklarına vermiş FMLN'nin bu
saldırıları “kınamaktan” başka yapabileceği bir şey yoktu.
“Barış Ne Getirecek, İşte Cevabı:
Güney Afrika: Yine ibretlik derslerle dolu bir başka “barış” örneği de
Güney Afrika'daki Nelson Mandela
önderliğindeki silahlı halk örgütü
ANC deneyimidir.
Güney Afrika'da, yapılan biçimsel
bazı dönüşümler sonrası, tüm dünyada
bunun bir devrim, Mandela’nın da
bir kahraman olduğu ilan edilmişti.
Mandela önderliğindeki ANC, “barış
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anlaşması”nı imzalayıp, silahlarını
gömdükten sonra 1994 yılında seçimleri kazanarak iktidara gelmişti.
Mandela'nın hapisten çıkıp, barış
sürecini başlattığı 1991 yılından,
ANC'nin seçimleri kazandığı 1994
yılına kadar olan süre, aynı zamanda
Güney Afrika tarihinin en kanlı katliamlarının yaşandığı süreçlerden biri
olmuştur. Bu yıllarda ANC’nin onlarca
önder kadrosu sokak ortasında öldürülürken, devlet terörü sonucu katledilenlerin sayısı 20 bini geçmiştir.
Daha da vahim olanı ise iç savaş döneminde değil, ANC'nin seçimleri
kazandığı 1994 sonrası, yani “barış”
sürecinde yaşananlardır:
Yalnızca 1995 yılında 220 bin 990
saldırı vakası bildirilmiş, 26 bin 637
insan öldürülmüştür. Bu, 1984-1994
arasındaki tüm on yılda gerçekleşen
siyasi ölümlerden daha çoktur. 47 bin
506 tecavüz vakası ve 120 bin 952
hırsızlık vakası yaşanmıştır. Bir başka
biçimde ifade edecek olursak: 1995
yılında her gün 52 insan öldürülmüş,
30 dakikada bir tecavüz gerçeklemiş,
11 dakikada bir silahlı soygun olmuş

ve 9 dakikada bir otomobil çalınmıştı...
Barış, Güney Afrika’da yoksul halkalara daha adaletli ve yaşanılır bir
düzen sunmadı. Yoksul halklar arasında
çeteleşme ve suç oranları yükseldi.
Ölümler daha da korkunç biçimler
alarak devam etti. Eski devrimci, yeni
piyasacı ANC’nin ülkede gerçekleştirdiği yapısal reformların ekonomiyi
ve sağlık sistemini çökerttiği yıllarda
bir AIDS salgını başladı. 1997-2005
yılları arasında zirveye ulaşan bu salgın,
yılda 630 bin insanın ölümüne neden
oluyordu... İşte size modern Güney
Afrika ülkesinin onurlu barışı!
Görüldüğü üzere iki farklı ülkeden
bu iki örnek “barış”ın neler kazandırdığı
ve kaybettirdiğini yeterince anlatıyor
olsa gerek. Daha birçok çarpıcı örnek
verilebilir ama hepsinde de öne çıkan
yanlar hemen hemen aynıdır: Zenginlerin de fakirlerin de çoğalması!
Tekeller karlarını katlarken, halkların
payına daha fazla yoksullaşma, daha
fazla emperyalist bağımlılık, hak ve
özgürlük ihlalleri, sürekli artan baskı
ve katliamlar düşmüştür. “Barış” demagojileriyle halkların direnme dina-

Halep Zaferi Halkın Matbaasına Nakşedildi

Ankara Halk Cephesi:

Hatay’ın Harbiye Mahallesi’nde aynı gün, Halep’te
Beşar Esad’ın ve halkının emperyalizme karşı kazandığı
zafer için yazılamalar yapıldı. Suriye'de emperyalizme
karşı savaşın haklı olduğu halkın matbaasına nakşedildi.

Ankara Tuzluçayır’da
15 Aralık’ta DHKC gerillası Oğuz Meşe’nin şehitliği selamlandı. Tuzluçayır’a bir adet “Oğuz Meşe
Ölümsüzdür – Halk Cephesi” pankartı asıldı. Ayrıca
Ankara
General Zeki Doğan Mah,
NATO Yolu ve Tuzluçayır’da 10 adet “Oğuz Meşe Ölümsüzdür” , “DHKC” yazılamaları yapıldı.

"Uyuyan Ses"i İzledik
Hatay'da Umut Veren Asi Gazetesi’nde 17 Aralık'ta
film gösterimi düzenlendi. Bu hafta “Uyuyan Ses” filmi
izlendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da film bittikten
sonra film üzerine değerlendirmeler yapıldı. Film İspanya’da
ülkeyi dikta ile yöneten, kendine muhalif herkesi kadın
çocuk demeden işkencelerden geçirip infaz eden Franco
faşizmini anlatıyor. Soluksuz bir şekilde izlenen film
gelen herkesin üzerinde büyük bir etki bıraktı ve yoğun
duygular yarattı. Film gösterimine 12 kişi katıldı.

Adana Halk Cephesi:
Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutsak
olan Cengizhan Pilaf, 14 Aralık'ta bulunduğu hücreden
işkence ile çıkarılarak çeteci-mafyacıların bulunduğu
bölüme gönderildi. Adana Halk Cephesi: "Yoldaşımızın
başına gelecek en ufak bir zarardan Kürkçüler F Tipi
Hapishane Müdürü sorumludur. İktidara yaranmak için
devrimcilere saldırmaktan vazgeçin." açıklaması yaptı.
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mikleri de büyük oranda yok edilirken;
mevcut duruma karşı örgütlenip mücadele etmenin koşulları daha da zorlaşmış, teslimiyetin yarattığı umutsuzluk
ve çaresizlik daha da büyümüştür.
Sonuç olarak: DEĞİŞEN SADECE “BARIŞ” MASALARINDA TESLİM OLAN ÖRGÜTLER VE HALKLARA KARŞI SÜREN SAVAŞIN
BİÇİMİ OLMUŞTUR! hepsi o kadar...
Hiç şüphe yok ki Kolombiya'da da
farklı olmayacak. Uzlaşma ve teslimiyet politikalarında bir sona gelinirken bu son asla halkların kurtuluş
umudu olmayacaktır.
Bugün beyazlar giyip cellatlarıyla
kucaklaşanlar, şunu bilmelidir ki imzaladıkları aynı zamanda kendi ölüm
fermanlarıdır.
Halklarının kurtuluşu, ülkelerinin
bağımsızlığı için mücadele eden hiçbir
örgüt “barış” adında bir felaketi, masa
başında teslimiyeti halklarına reva
göremez. Halkların tek kurtuluşu emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşmaktan, halkın iktidarını kurmaktan geçer.

Hatay Halk Cephesi:
Halk Cepheliler, Dersim’de, çatışmada şehit
düşen dağların şahanı
Oğuz Meşe’nin anmasını
17 Aralık’ta yaptı. Öncelikle Oğuz Meşe için 1
Hatay
dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Ardından
Oğuz Meşe’yi tanıyanlar onunla geçen anılarını anlattılar,
nasıl birisi olduğundan bahsettiler. Oğuz’un kendi yazdığı
şiirleri ve Hasan Hüseyin Korkmazgil’in "Tanıklıklardan"
şiirini okudu. Anmaya 13 kişi katıldı.
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DÜZENİN YARATTIĞI
AÇLIK SORUNUNA
ÇÖZÜMÜ BİZ BULACAĞIZ
Tüm dünya üzerinde binlerce çeşidi
bulunan mantar, besin değeri yüksek
bir gıdadır. Özellikle protein ve demir
bakımından oldukça zengin bir besin
olan mantarda; A, B, C, P, D ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, folik asit, selenyum, bakır ve
çinko da bulunmaktadır. Aynı zamanda
bağışıklık sistemini güçlendirmeye
olumlu etkisi olan mantar, bedensel
ve zihinsel gelişimi de destekler. Mantarın yağ oranı çok düşüktür. Bu sebeple diyet menülerinde sıklıkla kullanılır. Sindirim sistemini düzenleyerek
hazmı kolaylaştırır.
Cildin korunmasına yardım eder.
Önemli bir antioksidandır. Şeker hastalığında kullanılır. Birçok kanser
türüne karşı koruma sağlar. Özellikle
mide kanserine karşı büyük faydası
vardır. Tümörlerin büyüyerek yayılmasını engellemeye yardım eder. Hasar gören hücrelerin yenilenmesine
yardım eder. İstiridye mantarı, anemi
tedavisinde kullanılır. Mantar, %90’a
yakın su içerir.
İçinde çok az miktarda karbonhidrat ve yağ bulunması nedeniyle
100 gr taze mantar yendiği zaman
30-40 kalori vermektedir. Dokuların
yara aldığında hücrelerin kendini kolay tamir etmesine yardım eder. Kemik ve dişleri güçlendirir. Kolesterolü

düzenlemeye, dengeye getirmeye
yardım eder. Kalp ve damar hastalarına tavsiye edilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Kan basıncını
kontrol altında tutmaya yardım eder.
Yüksek tansiyonu olanlar her yemeği,
her yiyeceği yiyemiyorlar. Yüksek
tansiyonu olan kişiler de korkmadan
mantar tüketebilir. Tiroid bezlerine
karşı koruma sağlaması da mantarın
faydaları arasındadır. Mantar aynı
zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Bu
sebeple bağırsakları rahatlatması da
mantarın faydaları arasındadır. Tokluk
hissi uyandırır. Yarattığı tokluk hissi
sayesinde kolay acıkmamanızı ve az
yemek yemenizi sağlar. Alzheimer
hastalığı için de fayda sağlar.
Mantarda bulunan protein miktarı
türe göre değişmekle beraber 100 gr
mantarda 3-8 gr’dır. Mantar proteinin
%70’i hazmolabilir niteliktedir. Ayrıca
vücutta bu protein depolanmaz, günlük olarak kullanılır. Hayvansal proteinin ancak %30-40’ı sindirilebilir.
Özellikle etle alınan protein fazlası
vücutta depolanmaya başlayarak birikir. Protein birikmesi özellikle kalp
ve damar hastalıkları olan kişiler için
sakıncalıdır.
Mantar çok hızlı bir şekilde yetişir.
Hasat süresi 40-45 gündür. Yılda 4
kez hasadı yapılabilir. Bir metrekarelik

bir alandan 10-15 kg mantar almak
mümkündür. 25-30 kg ağırlığındaki
bir torbadan takriben 2-6 kg ürün
alınır. Bir aile kendi evinde yetiştirip,
kendi yemeklik mantarını üretebilir.
Ekmek için tarla gerekmez; bodrum
katlarda, garajda, bir odada, bir evde...
Nemli her ortamda yetiştirilebilir.
Birçok farklı yemeği, sotesi, çorbası yapılan mantar, krep gibi yiyeceklerin içine de ilave edilerek harika
tatlar oluşturur. Çok kısa sürede pişmesi ve pratik olması sebebiyle de,
yemeklere ilave edilerek kolayca pişirilebilir. Özellikle yaz aylarında
soğan, biber ve domates ile birleştirilerek enfes sulu yemeği yapılabilir.
Mantar üretmek istiyoruz; çünkü
halkın açlık sorununa basit ve besleyici
çözümlerimiz olsun istiyoruz. Mantar
belirli yöreler hariç bizim mutfak kültürümüzde çok yaygın olmamasına
rağmen; birçok yöremizde mutfağına
girmiştir. Örneğin Dersim’in kendine
has bir mantar türü (kunkor) vardır.
Burada mantarı kurutarak da kullanırlar. Halkımız et alamıyor ama proteini mantardan karşılayabilir. Filistin’de özellikle hamile kadınlar için
mantar üretimi yapılmıştır. Mantarın
kadınların bebeklerini emzirmesi için
çok faydası vardır. Filistin’de hamile
kadınlar, bunu bilerek bol miktarda
mantar tüketmişlerdir..
Biz mantar üretimini öğrenerek,
halkımıza öğretmek istiyoruz. Evlerde
yaygın hale getirmek istiyoruz. halkımız açlık ve yoksullukla karşı karşıya. Yeterli ve sağlıklı beslenme
gibi çok çok önemli bir sorunu var.
Biz de bu soruna alternatif çözümler
üretmek istiyoruz. Üreteceğiz de...
Öncelikle yoksul mahallelerde bunu
yapacağız. En yoksullara gideceğiz
ve onların beslenme sorunlarına çözümler arayacağız. Mantar üretiminin
buna geçici de olsa bir çözüm olacağını düşünüyoruz. Masraflı bir iş
değil mantar üretimi. Güneş gerek-
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ÖĞRENELİM
"El, bin yıllar boyunca
kafaya hocalık etmişti. Eller,
gittikçe daha ustalaşmış, kafa
gittikçe daha akıllanmıştı.
Ustalık, aklı geliştirmişti.
Kafa akıllandıkça da, ellerin yaptığı işe daha çok
karışmaya başlamıştı. Eller
büyük bir taş bloku kaldıramazdı. Oysa, tapınak ya
da piramit yapmak için blokları kaldırmak gerekti."
(İnsan Nasıl İnsan Oldu)
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tirmiyor. Uygun ısı koşulu istiyor, nem istiyor.
Bu konuda daha önce rüzgar türbini üreten insanlarımıza gidip onlardan öğrendiğimiz gibi,
mantar üretim yapan halkımıza da gidecek,
onlardan öğreneceğiz. Mantar üretimi noktasında
bazı uyarılarımız da olacak. Aşağıda bunlardan
bazıları yer alıyor.
* Mantar yetiştiriciliğinin olmazsa olmazı
sonbahar havasının yaratılmasıdır. Yani güneş
ışığı almayan, rutubetli, nemli bir ortam yaratılması gereklidir. Bu ortam; klima, nemlendirme,
ışıklandırma, havalandırma sisteminin kurulması
ile sağlanabilir.
* Misel denilen mantar tohumlarının bulunması
ve ekilmesi önemlidir. Hangi mantar yetiştirilecekse o mantarın miselinin ekilmesi gereklidir.
İstiridye mantarı olarak geçen ancak halk arasında
ağaç mantarı, kayın, kavak, ürgen mantarı olarak
da bilinen mantar, beyaz şapkalı mantarlara göre
hem daha dayanıklı hem de daha lezzetlidir. İstiridye mantarının tadı kuzu eti tadındadır.
* Mantar miselleri yani tohumları toprağa
değil, kompost adı verdiğimiz bitki artıklarından
elde edilen yerlere ekilir. Kompost olarak
genelde saman kullanılsa da en iyi başarı pamuktan elde edilir.
* Beyaz mantar dayanıksız bir mantar olduğu
için küflenmenin üretime zarar vermesini engellemek için ciddi bir ilaçlama yapılır. Özellikle
formaldehit kullanımı yaygındır. Formaldehitin
koklanması bile uzun vadede ciddi rahatsızlıkların temelini oluşturacaktır. Mantar yetiştiriciliğinde kullanılan kimyasal miktarının fazla
olmasından kaynaklı dikkat edilmesi gereklidir.
Bu uyarıların dikkate alınması sağlığımız açısından da çok önemlidir diyor, açlığın olmadığı
bir dünya yaratacağımıza olan inancımızı bir
kez daha belirtiyoruz..

Halk İçin Mühendislik Mimarlık Nedir?
1- Emperyalizmin çaldığı, halka silah ve sömürü aracı
olarak geri dönen bilgi ve teknolojiyi asıl sahiplerine teslim
etmektir.
2- Yaşadığımız vatana ve halkımıza kendi alanımızdan
doğru yapılan saldırılara karşı halkın yanında olmaktır.
3- Halkın ihtiyaçları konusunda halkın öncüsü olup bu ihtiyaçlara halkla birlikte cevap vermektir.
4- Halkın aydını olmaktır. Emperyalizme ve faşizme karşı
mücadelede halkın öncüsü olmaktır. Ülkemizde yaşanan adaletsizlikleri halka anlatmaktır.
5- Kendi mesleki sorunlarının çözümü konusunda politika
üretmek ve bu politikayı pratiğe geçirmektir.

SOSYALİST KAZANIMLAR
1940'lı yıllarda Amerika'da yaşayan Oian Xue Sen isimli, jet
motorları üzerine çalışan bir Çinli, devrim sonrası ülkesine dönmek
ister. ABD'nın havacılık ve uzay sanayisinde çalışan Sen'in vatanına
dönme isteği Amerika tarafından hainlik suçlamasıyla karşılanır
ve Sen'i tutuklarlar. Mao'ya mektup yazan Sen, Mao'nun sahip
çıkmasıyla vatanına döner.
Giderken, yaptığı çalışmalar ve keşifleriyle ilgili tek bir not
defteri bile yanına alamaz.
Mao ile görüştükten sonra kendisine bir görev verilir. Köylüleri
eğitecek ve onlarla birlikte uzun menzilli bir Çin füzesi yapacaktı.
İkinci aşamada ise aynı Çinli köylülere atom bombasını bu füzeyle
atmayı öğretecekti...
Oian Xue Sen, Çin füze programını başarıyla geliştirdi ve
Çin'in bugün de kullandığı Dongfeng (Doğu Rüzgarı) balistik misillerinin ve Uzun Yürüyüş (En. Long March) uzay roketlerinin
atası oldu.
Bilgisini, tecrübesini halkı için kullanan, halkla birlikte üreten
Sen gibi mühendislerle inşa edeceğiz geleceği. Yokluklar içinde,
yetersiz bilgilerle, hammaddelerle üretilenler emperyalizme vurulan
damgadır. Sen'in başarısı, tüm Çin halkının başarısı olmuştur.
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Avrupa’da

Hollanda’da Alman Elçiliği Önünde
Musa Aşoğlu İçin Eylem

Berlin’de Musa Aşoğlu İçin Eylem
16 Aralık günü Berlin Adalet Bakanlığı’nın önünde
devrimci tutsak MUSA AŞOĞLU için protesto eylemi düzenlendi. 14 gündür Almanya devleti tarafından haksız ve
adaletsiz şekilde tutsak edilen Musa Aşoğlu için özgürlük
komitesi çalışanları ellerinde kızıl bayrakları ve dövizlerle
özgürlük istediler. Eylem bir saat sürdü.

Stuttgart Halk Kültürevi’nde
Musa Aşoğlu için 40 Mektup
Stuttgart Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi’nin yaptığı
çağrıyla 19-22 Aralık şehitlerini anma programında,
hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve “başına” 3 milyon
dolar ödül koyunan Musa Aşoğlu için mektup yazıldı.
Küçük çocuklardan yaşlı analarımıza, gözleri iyi görmeyip
ama yine de sesini hapishaneye ulaştırmak isteyenlerden
hemen herkesin ilgi gösterdiği çalışmada Musa Aşoğlu
için 40 mektup yazıldı.

Londra’da Alaettin Kalender’in
Davası Sonuçlandı Biz Kazandık
6 Nisan 2016 günü evi basılarak
gözaltına alınan Alaettin Kalenderin
Mahkemesi 13-16 Aralık tarihlerinde
oldu. Devrimcilik, Sosyalizm, Şehitlerimiz Faşizm Koşullarında Silahlı
Mücadelenin Meşruluğu Anlatıldı.
Alaettin Kalender sadece evinde bulunan 97’den kalma Devrimci Sol dergisindeki bomba yapımını anlatan sayfalardan dolayı yargılanılmaya çalışılıyor.
Mahkemenin üçüncü günü bu iddialara
cevap vermek için savunmaya söz verildi;

Fransa’da Tutsak Olan
Erdoğan Çakır,
Hasta Tutsak
Mesude Pehlivan’ın
Özgürlüğü için
Açlık Grevine Başlıyor
Mesude Pehlivan için dışarda tedavi olma ve yaşama
hakkını isteyelim, diyen Erdoğan Çakır 24-28 Aralık 2016
tarihleri arasında 5 günlük açlık
grevinde olacağım, dedi.

15 Aralık Perşembe günü Hollanda’nın Den Haag
(Lahey) şehrinde bulunan Alman elçiliği önünde Musa
Aşoğlu’nun hukuksuz bir şekilde Alman emperyalizmi tarafından tutuklanması protesto edildi ve “Musa Aşoğlu
için Özgürlük İstiyoruz” talebi haykırıldı.
Musa Aşoğlu’nu sahiplenelim çağrısı yapıldı. Atılan
sloganların ardından eylem sona erdi.
Hollanda Dev-Genç’ten Musa Aşoğlu İçin Bildiri Dağıtımı
17 Aralık Cumartesi günü Hollanda’nın Rotterdam şehrinde “Musa Aşoğlu için Özgürlük” bildirileri dağıtıldı. İki
saat süren bildiri dağıtımında yaklaşık 250 Türkçe ve Hollandaca bildiriler dağıtıldı.

Hollanda Dev-Genç`ten
Pullama Çalışması
20 Aralık 2016 tarihinde Hollanda`nın Rotterdam
şehrinde Dev-Gençliler tarafından Hollandaca ”Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mücadele Etmek Suç Değildir,
Musa Aşoğlu için Özgürlük” pullamalarından yapıştırıldı.

İdeolojik Haklılığımızdan Aldığımız
Güçle Faşizmi Teşhir Ettik
Faşizmin olduğu yerde direnmek
meşrudur.
Herkes bu soruyu sormalı kendine.
Siz de bu soruyu sorun. Neden insanlar
hayatlarını ortaya koyacak kadar bir inancın düşüncenin peşinde giderler. Ben
bunları okumak ve anlamak, meşru ve
haklı bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Halkımız biz yalnız bırakmadı.
Çünkü yargılanmak isteyen bir kişi
değildi dünya halklarının sosyalizm
hayalleriydi aslında. Karar çıkan mahkemede zafer kazanıldı.


14 Aralık tarihinde Yunanistan’ın
Selanik şehrinde Özgür Tutsaklar ve
Grup Yorum ile dayanışma etkinliği
düzenlendi. Aristotelos Üniversitesi
Biyoloji Bölümü Derneği’nde ”Tutsaklarla Ekonomik Dayanışma Örgütlenmesinin” çağrısıyla gerçekleşen etkinliğe
50 kişi katıldı.
Söyleşi Türkiye’deki koşulları ve
buna karşı çeşitli alanlarda verilen mücadele anlatıldı.
Söyleşinin ardından program müzik
dinletisi ile devam etti.

Londra'da Davayı Kazanma
Kutlaması Yapıldı
17 Aralık Cumartesi günü davayı
kazanmamızın coşkusuyla bir kutlama
organize edildi. Dört gün süren dava
kısaca anlatıldı. Davaya katılan, mücadelemize emek veren herkesin kazanımı
olduğu vurgusu yapıldı. “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları
atıldı kazanmanın sevinciyle. Kahkahalarla izlenen kadınlarımız komedi doğaçlama skeçleriyle sahnedeydiler yine.
70 kişinin katıldığı kutlama programı
söylenen türkülerle devam ederken, gece
22:00’a kadar süren kutlama eğlencesi
tatlılar yenilerek sonlandırıldı.

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

Fransa’da Adem Yıldız için 7 Aralık
Çarşamba Libertaire Ras les Murs radyo
programına katılım gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1:30 saat süren program esnasında Adem Yıldız için yapılan kampanyayı
anlatırken aynı zamanda Adem’e karşı yapılan bu işlemin yasa dışı ve hiçbir meşruluğa
dayalı olmadığı nıanlattık.
Aynı zamanda programın ilerleyen saatlerinde Musa Aşoğlu’nun tutuklanmasını
ve onun durumunu anlattık. Musa Aşoğlu’nun
yalnız olmadığını ve herkese kaldığı hapishaneye FAX çekmesi için çağrı yaptık.

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!
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Stuttgart Halk Kültürevi’nde
19-22 Aralık Katliamı
Şehitlerinin Anması Yapıldı
18 Aralık Pazar günü, Halk Kültürevi’nde yapılan anma programı hoş
geldin konuşması, Maraş ve hapishaneler katliamında şehit düşenler için
saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından Stuttgart Halk Kültürevi bünyesinde çalışma yürüten
Grup Yorum Korosu’nun hazırladığı
mizansen, şiir dinletisi ve semah dönülmesiyle devam etti.
Yaklaşık 80 kişinin katıldığı anma
programında, o süreçte Çanakkale Hapishanesi’nde tutsak olan İhsan Cibelik’in anlatımları, sinevizyon ve müzik
dinletisiyle devam etti.

Almanya’nın Essen Şehrindeki
Türkiye Başkonsolosluğu
Önünde 19 Aralık Katliamı
Protesto Edildi
Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016

19 Aralık akşamı Saat 17.00’da
başlayan protesto gösterisi bir saat
sürdü. Almanca ve Türkçe sloganların
atıldığı protesto gösterisinde “19 -22
Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız” pankartı açıldı.
Acıklamada 19 Aralık Katliamı’nda
yaşananlar ve ona karşı sürdürülen
baş eğmez direniş anlatıldı. Katliam
politikasının bugün de tüm hızı ile
sürdüğü ve bunun karşısında tüm halk
olarak direnmekten başka çare yoktur
denildi.

18 Aralık günü Köln Eğitim ve
Sanat Atölye`sinde 19 Aralık Katliamı ve 24 Aralık Maraş Katliamı
protesto edildi ve büyük Ölüm
Orucu Direnişi anıldı.
Sinevizyon gösterisi ile başlayan

program,: ülkemizde faşizm ve emperyalizm gerçeği anlatıldı. Emperyalizmin katliamlar politikasının bir
uygulamasının da bu katliamlar olduğu,
emperyalizmin bunları kendi örgütlediği ve politikalarını belirlediği faşist
devlet aracılığı ile yaptığı dile getirilen
ama bütün bu vahşi katliamlara, işkencelere ve baskılara rağmen Türkiyeli devrimcileri teslim alamadıkları
dolaysıyla da halkı teslim alamadıkları
vurgulandı.

Hamburg’da
19-22 Aralık Anması
16 Aralık 2016 Pazar günü Hamburg’da 19 Aralık anması gerçekleştirildi.
“’Şenay’dan Oğuz’a, Cihan’a,
Onur’a; Mahirler’den 19 Aralık’ta ve
Büyük Direniş’te şehit düşenlere ve
faşizme-emperyalizme karşı dövüşenlere ve düşenlere binlerce selam olsun”
denilerek başlanan anma, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinde şehit düşen
devrimciler için yapılan saygı duruşuyla devam etti.
19 Aralık’a ilişkin bir sinevizyonun
gösterildiği, okunan şiirlerin ve verilen
müzik dinletisinin olduğu anmaya 25
kişi katıldı.

Avusturya
Grup Yorum ile
Uluslararası
Dayanışma II
Bugün, Pazar 18 Aralık 2016 tarihinde Grup Yorum ile enternasyonal
dayanışmanın Avusturya’daki ikinci
müzik çalışması gerçekleşti. İki hafta
önce farklı uluslardan oluşan 6 kişilik
grup “Özgürlük Tutkusu” şarkısını seslendirmişti, şimdi de kolektif bir çalışma
sonucu “Güleycan” eserini Grup Yo-

İsviçre TAYAD, 19-22 Aralık şehitlerini ve direnişini
anma etkinliğini İsviçre’nin Zürich kentinde yaptı.
Lenin`in konferans verdiği ve halka balkondan seslendiği
salonda yapılan anmada salonun duvarları şehitler ve direnişçilerin resimlerle donatıldı. Afiş ve yazılamaların bulunduğu
salonda ayrıca TAYAD masası ve Kolombiya, Filistin ve
Arjantin tutsak örgütlerinin de masaları yer aldı.
Program, Devrim şehitleri için okunan bir şiir eşliğinde
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
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rum’un tutuklu elemanları için çaldı.
Birkaç saat süren çalışmanın sonucunda güzel bir ürün ortaya çıktı.

Innsbruck Halk Cephesi
Grup Yorum’la Dayanışma
Masası Açtı
17.12.2016 tarihinde 14.00-16.00
saatleri arasında Innsbruck Museumstraße´de Faşist AKP hükümetinin
OHAL ile uyguladığı faşizm ve Grup
Yorum elemanlarının tutuklaması ile
ilgili dayanışma masası açıldı. Açılan
masada Almanca ve Türkçe bildiriler
dağıtıldı. TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER! GRUP YORUM
HALKTIR SUSTURULAMAZ! sloganları ile imza toplandı. Grup Yorum
türkülerinin söylendiği masaya Avusturya halkının ilgisi büyüktü.

Viyana’da Kıraç Cemevi
Gözaltılarına Karşı
Eylem Yapıldı
19 Aralık günü, saat 18.00’ de, Viyana TC. Konsolosluğu önünde eylem
yapıldı.
OHAL 80 Milyon Halkı Teslim
Alamayacak, 7 Yemeği Vermek Şehitleri Anmak Suç Değildir” yazılı
dövizler, Av. Barkın Timtik’in fotoğrafları ve kızıl bayraklar taşındı.
6 Aralık günü Dersim’de katledilen
Oğuz Meşe için, Kıraç Cemevinde
verilen yemeğe saldırı oldu. Katil polisler, kanlı postalları ve gaz bombalarıyla cemevine girerek çocuk-yaşlı
demeden 25 kişiyi gözaltına aldı.
Ancak halkın mücadelesi ve direnişleri, kendinden öncekiler gibi
AKP de bitiremedi, bitiremeyecek.
Eylem sloganlarla bitirildi.

Yapılan sunumun ardından 19 Aralık ve Maraş Katliamları’nı anlatan sinevizyon gösterildi.19 Aralık Katliamı’nı
yaşayan bir devrimci o günü ve günümüzde faşizme karşı
mücadelede yapılanları anlattı. ” 19 Aralık`ın bize getirdiği
Elif Sultanlar, Bahtiyarlar ve diğer kahraman devrimcilerdir”
dedi.
TAYAD temsilcisi yaptığı konuşmada günümüzde tutsakların hala hakları ve insanlık onurları için direndiklerini
örneklerle anlattı. Ardından Özgür Tutsak ve aileleri ile
yapılan röportaj gösterildi. Anma marşlarla bittirildi.

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

AVRUPA’dakiBİZ

almanya
belçika

berlin

DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
MUSA AŞOĞLU İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!
hamburg
hollanda

dortmund

fransa
hamburg

atina

hollanda

Faşizmle Yöneten AKP Suçludur!

ingiltere
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“Cüret, kararlılık ve inançla çelikleşmiş bir iradeyi yenebilecek hiçbir güç yoktur.”
Serdar Demirel

02 Ocak - 08 Ocak
Gültekin KOÇ:
9 Nisan 1977 Erzincan-Çayırlı doğumludur. İstanbul’da büyüdü. Devrimcilere
sempatisi lise yıllarında başladı. 1995’ten
itibaren örgütlü bir devrimci oldu, gençliğin
akademik demokratik mücadelesine katıldı.
1 Mayıs 1996’da tutuklandı, Eskişehir Hücre
Gültekin Koç
Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Hücreleri
tanıdı. Defalarca gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. 19-22 Aralık
Katliamı’nda dışarıdaydı ama yüreğiyle diri diri yakılan,
kurşunlanan yoldaşlarının yanındaydı. O andan itibaren
öfkesiyle, kiniyle yoldaşlarının hesabını sormaktan başka
bir şey düşünmedi. 19-22 Aralık Katliamı’na misilleme
olarak 3 Ocak 2001’de, saat 13.50’de Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne karşı feda eylemi gerçekleştirerek şehit düştü.
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 Birlikler’de
Serdar Demirel 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.
Kalender KAYAPINAR:
Hapishanede kanser teşhisi konulmasına
rağmen tedavisi sürekli engellenip ölümcül
noktaya geldiğinde tahliye edildi. 3 Ocak
1996’da tahliyesinden dört gün sonra şehit
düştü. Tutsaklıktan önce Tıp Fakültesi öğrenKalender Kayapınar cisiydi. Tutsaklığı sürecinde Malatya, Amasya,
Antep ve Çanakkale hapishanelerinde kaldı.

Ali Saban

Ali SABAN:
1980’e kadar devrimci hareketin saflarında
mücadele etti. 12 Eylül’de Lübnan’a geçerek
Filistin Halk Cephesi saflarında savaştı. Hareketle yeniden ilişki kurma aşamasındayken,
2 Ocak 1987’de Filistin kamplarında bir çatışmada şehit düştü.

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 biriydi. Aynı zamanda DEVGENÇ’in ilk silahlı gruplarında yer alanlardan da
Ali Efeoğlu
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.

Abdülmecit Seçkin

Orhan Özen

Rıza Boybaş

Gültekin Beyhan

Abdülmecit SEÇKİN, Orhan ÖZEN, Rıza BOYBAŞ, Gültekin BEYHAN:
4 Ocak 1996’da Ümraniye Hapishanesi’ndeki 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 yer aldı.
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.
Orhan Özen, Dersimli Kürt sünni bir ailenin çocuğudur. 1973
Çemişgezek doğumluydu. Onun yaklaşık l yıllık hapishane süreci
hep kendini yenileme Parti-Cephemiz ile 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. Onun 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 yer aldı. 8 Ocak’ta şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Yüreği Katliamın Acısını ve Öfkesini
Hissetmeyenler Gültekin’i Anlayamazlar
Feda eylemi sonrası medyada onlarca yorum çıktı. Emniyet
Müdürülüğü’ne nasıl girdiği gibi bazı teknik konular vardı
örneğin tartışılanlar arasında. Devrimcileri, devrimcilerin yaratıcılıklarını tanımayan kendini dedektif zanneden akıllıların
sorularıydı bunlar. Devrimciler, girilmez denilen yerlere
yönelik eylemlerine bakarlarsa bu soruların ne kadar anlamsız
olduğunu kendileri görecektir.
“Ölümü göze almış insan iradesini yenecek hiçbir güç,
durduracak hiçbir teknoloji yoktur.” İşte basit gerçek budur.
Bir başka tartışılan konu ise, nasıl olurda, bir insan kendi
vücuduna bombaları yükleyip feda eylemi yapar?
Bu sorunun cevabı bu ülke topraklarındadır.
Topraklarımız kan gölüne dönmüştür. Hapishaneler katliamında 31 tutsak katledildi. Kurşunlandı, yakıldılar. Yüzlercesi
ölüm orucunda. Zorla müdahale adına işkenceler uygulanıyor.
Binlerce tutsak ise F tiplerinde her gün iktidarın zulmü ve işkencesi altındadır.
Psikolojik tahliller yapmaya çalışan “çok bilmişler” önce
düşünmelidirler. Bu ülkede yoksulluk, açlık, zulüm gerçeği
gözardı edilerek, halkın adalet arayışı gözardı edilerek hiçbir
psikolojik tahlilin anlamı yoktur. Basit, basmakalıp tahliller
yaşamın gerçeğine çarpar ve dönerler. Gerçek olan bunlardır.
Bunun dışında yapılacak hiçbir tahlilin anlamı yoktur.
Gültekin’i anlamayanlar:
Sizin hiç, bir sabah kalktığınızda onlarca yoldaşınız, arkadaşınız katledildi, yakıldı mı?
Sizin hiç, yüzlerce yoldaşınız hak ve özgürlükler için, de19 ARALIK
Kan kimi zaman
göz çukurlarımızdan aktı
göremez olduk
ama kör olmadık.
Kan, ellerimizden boşandı
parmaklarımız yoktu
ama çolak değildik.
Görmeyen gözümüzle
resmini çizdik umudun
tutmayan elle, sarılır gibi
sevdalımıza,
sarıldık sopamıza
basmayan ayağımızla koştuk

mokratik talepler için ölüme yattı mı?
Sizin hiç ölüme yatan ve açlığın 60’lı günlerinde bir deri bir
kemik olan arkadaşlarınıza bombalarla, kurşunlarla saldırıldı mı?
Sizin yüreğiniz hiç, evladı katledilen anaların çığlıklarının
acısıyla sarsıldı mı?
Siz hiç, gecekondularda açlıktan nefesi kokan insanlarla
birlikte yaşadınız mı? Siz hiç aç kaldınız mı?
Siz hiç, yoksulluğun öfkesini yüreğinizin derinliklerinde
hissettiniz mi? Kimsenin aç olmayacağı bir düzenin özlemiyle
yaşadınız mı?
Siz hiç, kendinizden başkasını düşündünüz mü?
Siz hiç fedakârlık, vefa, onur, namus duygularını yaşadınız
mı?
Yaşamadıysanız bunları, elbette Gültekin’i anlayamazsınız...
Yoksulluk ve Katliamlar Sürdükçe...
Ülkemizi kan gölüne çevirdiler. Milyonlarca açı olan bir
ülke haline geldik. Hapishanelerinde devrimciler onar onar,
otuzar otuzar katlediliyor. Sokaklar, caddeler yaşlı bedenleriyle
sürüklenen analar ile dolu.
Bu ülkeyi yönetenler, katliamlara imza atanlar katliamlarıyla
övünüyor. Şiddeti tek yöntem olarak kullanıyorlar yıllardır.
Ve utanmazca,
Ve hayâsızca,
Ve ar damarı çatlamış,
Ve edepsizce, şiddetlerini örtmek için, katliamlarını unutturmak için “terör” demagojileri yapıyorlar.
Şiddeti devrimciler yaratmadı. Saltanatlarını sürdürmek için
şiddet uygulamaktan başka yol bulamayanların şiddetin anasıdırlar.
Katliamlar yapanlar bütün şiddetin sahibidirler.
Milyonlarca halkı yoksulluğa, açlığa mahkûm edenler şiddetin yaratıcısıdırlar. Ve tüm bunların sürdüğü bir ülkede
“Gültekinler” olur.

barikata
umudun yükünü
kanlı omuzlara vurduk.
ne bir "ah" ettik ne "aman" dedik
düşmanı sevindirmedik yok !
acıyı direnişin tadı bilip
dikildik karşısına zalimin.
Şeref madalyası gibi astık
göğsümüze yaralarımızı
kan verdik bu sefer çeliğe, su değil.
piyade, pompalı, ağır makinalı,
akıllı, termal...
18 çeşit silahla vurulduk
tarih 2000 19 Aralık...

Yüksel EROL:
2 Ocak 1979’da İstanbul Mecidiyeköy’de
faşistlerin kurduğu pusuda katledildi. Gültepe
semtinin örgütlenmesinde yer alan bir devrimciydi.
Yüksel Erol

yaralıydık ve onurlu
bir parçada hüzünlü,
kurşun yakamızdaki karanfille
yüreğimize gömülmedi diye.
yaralıydık, canımız yandı çok.
gülerek dayadık acıya
direndik yaralarımızla
direndik umutla ve aşkla
o kahramanlık günleri ve gecelerinde
domur domur güller açan tek bir
bedendik
tarih 19 Aralık 2000...
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

19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Sorduk Soracağız!
Anadolu ve İstanbul'da 19-22 Aralık
Katliamı’nın hesabını sormak için yapılan eylemleri yayımlıyoruz.
Antalya: Halk Cepheliler 17 Aralık’ta Gebizli ve Kızılarık mahallerinde
19-22 Aralık ve tüm Ölüm Orucu Şehitleri anısına pide dağıtımı yaptı.
Halkın soruları üzerine katliamı gerçekleştirenler teşhir edildi ve Büyük
Ölüm Orucu Direnişi hakkında halkla
sohbet edildi.
Ölüm Orucu Şehidi Günay Öğrener’in Burdur’daki mezarı 18 Aralık’ta
ziyaret edildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından karanfil bırakılarak, konuşma yapıldı. 4 Halk Cepheli katıldı.

Sayı: 553

Yürüyüş
25 Aralık
2016
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Ankara: 19-22 Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı Ankara’da düzenlenen programlarla anılmaya başlandı.
İlk program, 19 Aralık 2000 tarihinde
Çankırı Hapishanesi’nde katliamı durdurmak için feda eylemi yapan ve
kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde şehit düşen İrfan Ortakçı’nın
ailesinin ve Halk Cephesi’nin Tuzluçayır Cemevi’nde verdiği yemekle 17
Aralık’ta başladı. Bir diğer feda şehidi
İbrahim Çuhadar’ın da anıldığı yemekten sonra, Halk Cephesi’nin düzenlediği anma programı için İdilcan
Kültür Merkezi’ne gidildi.
İdilcan Kültür Merkezi’ndeki anma
programı, İrfan Ortakçı ve İbrahim
Çuhadar nezdinde tüm devrim şehitleri
için yapılan saygı duruşu ile başladı.
Saygı duruşunun ardından İrfan Ortakçı
ve İbrahim Çuhadar’ın özgeçmişleri
okundu. Katliam ve buna karşı can
pahasına sergilenen direniş örneklerle
anlatıldı. Yapılan konuşmalar ve anlatımların ardından Mitralyöz Müzik
Grubu türküler ve marşlar söyledi. 55
kişinin katıldığı program, saat 18.00’de
sona erdirildi.
Ankara Halk Cepheliler 18 Aralık’ta
Karşıyaka Mezarlığı’nda Ölüm Orucu
ve feda eylemi şehitleri Ümüş Şahingöz, İrfan Ortakçı, Melek Birsen Hoşver, İsmet Kavaklıoğlu, Cafer Tayyar
Bektaş ve Ali İhsan Özkan’ın mezarlarını ziyaret etti. Katliamla ilgili konuşma yapıldı. Şehitlerimizin sevdiği
türküler ve marşlar söylendi, hayatları

anlatıldı ve anma sona erdirildi. Anmaya 20 kişi katıldı.
Akşam saat 18.00’de ŞahintepeMisket Mahallesi’nde meşaleli yürüyüş
gerçekleştirildi. Mahalle içinde ajitasyonlar ve sloganlarla halka 19
Aralık Katliamı anlatıldı. Açıklamadan
sonra eylem iradi olarak bitirildi. Eyleme 15 kişi katıldı. “19 Aralık Katliamı’nın Hesabını Sorduk Soracağız”
pankartı açıldı.
Hatay: Samandağ ilçesinde 17
Aralık’ta, Abdullah Cömert Alanı’ndaki
ağaçlara, Halk Cepheliler 19-22 Aralık
2000 Hapishaneler Katliamı’nı teşhir
eden fotoğraflar astı. Hacer Arıkan’ın
daha önce vermiş olduğu röportajlardan
bir kesit alınarak ağaçlara yapıştırıldı.
Fotoğraflar asılırken çevreden görüp
gelenler oldu. Halka 19-22 Aralık Katliamı’nın vahşeti anlatıldı, Seyhan’ın
kömürleşen bedenini ve diri diri yakılan
diğer şehitler halka anlatıldı.
Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde
16 Aralık’ta, 19-22 Aralık 2000’de
“Hayata Dönüş Operasyonu” adı altında yapılan devlet katliamının yıl
dönümüne ilişkin yazılamalar yapıldı.
Toplamda 8 adet yazılama halkın matbaası duvarlara işlendi.
Elazığ: 17 Aralık’ta Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği’nde 2000 yılında
yaşanan 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı ile ilgili panel düzenlendi.
Panele Amed Halkın Hukuk Bürosu
avukatı Behiç Aşçı da katıldı.
Halk Cephelilerin düzenlediği panelde 19-22 Aralık Katliamı değerlendirildi. Yapılan konuşmalarda şunlar
ifade edildi: “Türkiye’nin 20 hapishanesinde 20.000 askerle 28 devrimci
tutsağın katledildiği hapishaneler katliamında, binlerce insan üzerinde kullanılması yasaklanan kimyasal gazlar
kullanıldı. Bu kimyasal gazlar arasında
daha önce Filistin’de İsrail tarafından
kullanılan fosfor bombası da yer aldı.
6 kadın tutsak diri diri yakıldı. Bu
vahşet tablosu önünde dönemin faşist
yöneticileri “Biz 200’e yakın tutsağın
ölmesini bekliyorduk daha az oldu
başarılı bir operasyondur” demiştir.
Egemenler hapishaneler nezdinde tüm

ankara
ezilen Türkiye halklarını sindirmek
ve direnme umutlarını yok etmek
istedi. Buna karşı devrimci tutsaklar
7 yıl sürecek büyük direnişe geçti.
Eğer şu an biz devrimciyiz diyebiliyorsak bunu 122 şehidimize borçluyuz.
Ya Özgür Vatan Ya Ölüm diyenlere
borçluyuz.” Panel 2 saat sürdü toplamda 12 kişi katıldı.
Mersin: Davultepe 75. Yıl Mahallesinde "Hayata Dönüş Operasyonu"
adı altında Özgür Tutsakların diri diri
yakılarak katledildiği 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı ile ilgili 1 adet "1922 Aralık Katliamı’nın Hesabı Sorulacak"
yazılaması yapıldı.
Sarıgazi:Üç Halk Cepheli, 19 Aralık'ta Sarıgazi Haklar Derneği’nin binasına 19-22 Aralık Katliamı’yla ilgili
pankart astı.
TAYAD'lı Aileler: Armutlu Halk
Cephesi ve HMM; Vefa Evinde bir
araya gelip 19-22 Aralık Katliamı’nda
ölümsüzleşen devrim şehitlerini andı.
Anmadan önce şehitlerin resminden
ve hapishane resimlerinden oluşan
pano hazırlandı.
Anma, saygı duruşuyla başladı. 1922 Aralık Katliamı’nı anlatan bir yazı
okundu. İki çocuğu da 19-22 Aralık
Katliamı döneminde Özgür Tutsak olan
Fahrettin Keskin de dışarıda yaşananları
anlattı. Daha sonra O dönem Bayrampaşa Hapishanesi’nde bulunan gazimiz
Mehmet Güvel yaşanan katliamı, diri
diri yakılan 6 kadını anlattı. Armutlu
Halk Cephesi’nden bir kişi söz alarak
19-22 Aralık’ı anlattı. Şehitlerin yaşamı
da okunduktan sonra 19 Aralık günü
Bayrampaşa Hapishanesi önünde yapılacak olan anmaya çağrı yapıldı. Anmaya 16 kişi katıldı.

Demokratik Haklarını ve Halkın Geleneksel Haklarını Koruyanlar Degil

