Dev-Genç’liler Çanakkale’den haykırıyor:
Füze Kalkanı Değil, Parasız Eğitim İstiyoruz!
İçişleri Bakanlığı'nın kesin talimatı; “Füze
kalkanına karşı hiçbir eyleme izin verilmeyecek...”

Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) / 1 Ocak 2012

Sayı:17

Bir katliamcıdan 19 Aralık itirafı: ‘Operasyon,
DHKP-C’yi bitirmek için yapıldı’

Bitiremediniz!.. Bitiremeyeceksiniz!

BİZ CEPHELİYİZ!

ÇANAKKALE

ANTALYA

Dev-Genç, 42 yıldır anti-emperyalizmin
bayraktarlığını yapıyor!
Gözaltılarla, tutuklamalarla bizi

YILDIRAMAZSINIZ!

Uzlaşmayacağız,
Devrimden Vazgeçmeyeceğiz!

Emperyalizm ve Oligarşiye Karşı
Yürüyüş’ün 23. sayısı da toplatıldı
Dergi büromuzu basarak, çalışanlarımızı tutuklayarak;
para cezalarıyla, dergi toplatmalarıyla, kapatmalarla

Yürüyüş’ü susturamazsınız!

Ö ğretmenimizden

Ö ğrendiklerimiz
RİVAYET ŞUDUR
Komünist Manifesto basıldıktan kısa bir süre sonra
Amerikalı bir gazeteci gelir İngiltere'ye, der ki Marks'a;
“Görüşleriniz hakkında sizinle röportaj yapmak istiyorum”
Marks; “Piyasada bir sterlinin altında bir fiyata derli toplu halde bulursun komünist manifestoyu, tüm görüşlerimiz orada yazılı”
der.
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Susmayacağız! Yürüyüş’ün
sesi ülkemizin dört bir yanında
Yürüyüş
yankılanmaya devam edecek!..
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İşte bu nedenle bizim öğretmenimiz de bize;
"Yoksulluğa ancak yoksullar,
açlığa ancak açlar son verebilir.
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Sohbetler, eve gelen-gidenler, Manifesto’nun hepsini okur ve
gazeteci itiraf eder... “Röportaj bahane ‘HİÇ KİMSENİN ADAM
YERİNE KOYMADIĞI AYAK TAKMINI ÖRGÜTLEYECEĞİZ’
dediğiniz için, senin deli olduğunu ispatlamam için gönderdiler
beni” der.
Marks cevap verir: “Patronların eksik söylemiş... Biz
ZIRDELİYİZ... KİMSENİN ADAM YERİNE KOYMADIĞI AYAK
TAKIMINI ÖRGÜTLEMEKLE YETİNMEYECEĞİZ, İKTİDARI
DA ONLARA VERECEĞİZ.”

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin Yürüyüş dergisinin 18 Aralık 2011 tarihli, 299. sayısı, İstanbul
9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından toplatılmıştı. Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
dergisinin 25 Aralık 2011 tarihli 23. sayısı da toplatıldı.
Dergimizin toplatma gerekçelerinden birisi “Derginin kapağındaki fotoğrafta Halk Cephesi ve DevGenç'lilerin düzenledikleri eylemlerin gösterilmesi” deniliyor.
Peki toplatmayı gerektirecek ne var o resimde? O resim; Amerika’nın Kürecik’e kurmak istediği
füze kalkanına karşı yapılan eylemin resmi. Bu resimden vatanını seven kim rahatsız olabilir?
HİÇ KİMSE RAHATSIZ OLMAZ!
O resimden ancak ve ancak VATAN HAİNİ AMERİKAN UŞAKLARI rahatsız olur.
Ve oldular. AMERİKAN UŞAKLARI dergimize,
TOPLATMA VE 1 AY KAPATMA CEZASI VERDİLER.
Verin Amerikan uşakları! Cezalarla Yürüyüş’ün gerçekleri yazmasını engelleyemezsiniz!
Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık

Ama yok, bitirim gazeteci ısrar eder röportajda, "senin evinde
kalarak yapmak istiyorum röportajı" demeyi de ihmal etmez.

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Onları örgütlemek devrimi örgütlemektir," der.
YOKSULLAŞTIRAN, YOZLAŞTIRAN BU DÜZENDE
HALKIN TEK UMUDU CEPHELİLERDİR.
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FÜZE KALKANI DEĞİL PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ
DEMEK İÇİN MALATYA KÜRECİK’E YÜRÜYORUZ
İstanbul’dan Yola Çıkış
Tarih: 13 Ocak 2011, Cuma
Yer: Armutlu, Gazi Mahallesi, Okmeydanı
Saat: 16.00
Ankara’ya Varış: 22.00
Ankara’dan Yola Çıkış
Saat: 23:00
Sivas-Gürün’e Varış
Tarih: 14 Ocak 2011, Cumartesi, 11.00
Sivas Gürün’den Hareket: 12.00
Malatya Kürecik’e Varış
Saat: 14.00

Yoldaşlarımız, Dostlarımız,
Halkımız!
UZLAŞMAYACAĞIZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ!
Katiller diyor ki; "...hapishaneler
katliamını DHKP-C’yi bitirmek için
yaptık..."
BİZİM TARİHİMİZDE ÖLDÜLER, YENİLMEDİLER YAZAR.
BU NEDENLE BİZİ BİTİREMEZSİNİZ.
BİZİM TARİHİMİZDE KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YENİLMEZ YAZAR, BU NEDENLE BİZİ
BİTİREMEZSİNİZ.
FAŞİZM, tekelci kapitalizmin
özündeki katliamcılıktır, katilliktir.
EMPERYALİZM; çürüyen ve yozlaşan kapitalizmdir.
Tarih onu ölüme mahkum etmiştir.
İpini biz çekeceğiz.
Yok olacaklar,
Yok edeceğiz.
Tarihimiz tanıktır, ipinizi biz çekeceğiz.
Biz bir gecede onar onar öldürüldük.
Biz bir gecede yönetim mekanizmalarımızın neredeyse tümünü şehit
verdik, Kızıldere’yi, 12 Temmuz’u,
16- 17 Nisan’ları yaşadık.
Şaşırıp kalmadık.
Üzülüp ağlamadık.
Hiç uzlaşmadık.
Hiç teslim olmadık.
Bu nedenle bizi yok edemediler.
Biz devrimciyiz.
Biz Marksist- Leninistsiz.
DEVRİMCİLİK;
Bir kimliktir.
Bu kimlik hiçbir şekilde düzenle
uzlaşmaz.
Devrimcilik var olan nesnel durumu aşmaktır. Aşın diye fetva vermek
değil.
Bu nedenle biz devrimciler düzene ait hiçbir şeyi kabul etmeyiz.
Parti-Cephe çizgisi dünyayı değiştirme iddiasıdır.

Devrimi ve devrimciliği nasıl ele
alıyorsa öyle bir kimlik ve kişilik kazandırır.
Parti-Cephe’nin çizgisi uzlaşmazdır.
İnsanlarını da buna uygun şekillendirir.
HER ÖRGÜT, HER İDEOLOJİ
KENDİ İNSAN TİPİNİ YARATIR.
BİZ CEPHELİYİZ. EMPERYALİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI
HALK SAVAŞI VERİYORUZ.
Uzlaşmazlık Parti-Cephe çizgisinin
ideolojik gücüdür.
Emperyalizm ve oligarşi ile uzlaşmaz bir mücadele çizgisi Parti-Cephe
tarihini yaratmıştır.
Parti-Cephe bu mücadele içinde,
eylem tarzı ile
halka yaklaşımı ile
özgücüne güveni ile
örgüt anlayışı ve düzeni ifade eden
her şeyden kopuşu ile DEVRİMCİ
BİR TARZ oluşturmuştur.
15 yaşındaki liselimizden 70 yaşındaki tutsak şehit yakınımıza kadar
aynı ruhsal ve ideolojik şekillenmeye
sahibizdir.
Kimse onlara SINIF DÜŞMANI
İLE UZLAŞMAYI KABUL ETTİREMEZ.
BELİRSİZ BİR DEVLET TANIMI,
YUMUŞATILMIŞ BİR EMPERYALİZM TANIMI,
BELİRSİZ BİR PARTİ VE ÖRGÜT TANIMI,
VİCDANLI BİR BURJUVAZİ
TANIMINI YUTTURMAZ.
ÇÜNKÜ ONLAR İDEOLOJİK
VE SİYASİ OLARAK ÇOK NETTİRLER. BİZ KİMİZ, NE İSTİYORUZ DENDİĞİNDE BU NETLİKTE
ANLATIRLAR HER ŞEYLERİNİ.
TARİH 42 YILDIR PARTİ-CEPHE
İÇİN; ÖLDÜLER AMA YENİLME-

DİLER, DİYE YAZAR.
TARİH İNANÇLARIMIZ İÇİN
YÜZLERCE ÖLDÜĞÜMÜZÜ YAZAR.
BURJUVAZİ VE EMPERYALİZM KARŞISINDA EĞİLİP BÜKÜLMEDİĞİMİZİ DAİMA M-L
SANDALYEMİZDE OTURDUĞUMUZU YAZAR.
BU TARİH TÜRKİYE VE DÜNYA HALKLARINA DÜŞMANIN
BİLE KABUL ETMEK ZORUNDA
OLDUĞU HALKA ZARAR VERMEYEN DEVRİMCİ EYLEM TARZINI ARMAĞAN ETMİŞTİR.
HALKIN BİLGELİĞİNE, GÜCÜNE GÜVENMEYİ,
ÖRGÜTSEL VE İDEOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIN, KENDİ ÖZGÜCÜNE GÜVENİN DEVRİMCİ DOĞRU
OLDUĞUNU KAZANDIRMIŞTIR.
Cepheliler bilirler,
Uzlaşmanın küçüğü büyüğü, önemlisi önemsizi yoktur.
Küçük uzlaşmalar büyük uzlaşmalara,
Düzenin şu ya da bu parçası ile uzlaşmaya,
Düzenin kendisi ile uzlaşmaya...
Önemsiz bir uzlaşma VAHİM sonuçlara yol açan bir uzlaşmaya her an
dönüşebilir.
Uzlaşma KÜLTÜRÜ BİR VİRÜS
GİBİDİR. ÖNLEMİ ALINMAZSA
VÜCUDA GİRER VE HIZLA YAYILIR.
UZLAŞMALARIN NİHAİ SONUCU, BURJUVA İDEOLOJİSİNİN
BÜTÜN BÜNYEYİ KAPLAMASI,
İFLAH OLMAZ NOKTAYA GELMESİDİR.
TAKTİK OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILAN DÜZENİN ŞU
YA DA BU PARÇASI İLE UZLAŞMA STRATEJİK OLARAK YENİLGİYE GÖTÜRÜR.

UZLAŞMA
Reformizmin, oportünizmin teorisidir.
Kendi gücüne güvenmemektir.
Cüretli olmamak,
bedel ödemekten korkmaktır.
Yorgunluk ve bıkkınlıktır.
CEPHELİLER’İN TARİHİNDE
BUNLARIN ZERRESİNİ GÖREMEZSİNİZ.
En önemlisi ideolojik belirsizliğin
doğal sonucu olarak politikada ve
taktiklerde kısırlık ve tıkanmadır.
Bunun gideceği doğal sonuç sağa
sola savrulma ve giderek düzenle uzlaşmadır.
BİR ÖRGÜTÜ DEVRİMCİ ÖRGÜT YAPAN İDEOLOJİK SAĞLAMLILIĞI VE ÖRGÜTSEL BÜTÜNLÜĞÜ, MANEVİ DEĞERLERİDİR.
İDEOLOJİK OLARAK SAĞA
SOLA SAPAN ÖRGÜTLER BURJUVAZİNİN ÖYLE VEYA BÖYLE
MUTLAKA DENETİMİNE GİRER
VE UZLAŞIRLAR.
BURJUVAZİNİN GÜCÜNE TAPINMA BAŞLAR,
EMPERYALİZM DEĞİŞTİ, ESKİ
EMPERYALİZM DEĞİL DEMEYE
BAŞLANIR.
EMPERYALİZME BİZ SANA
DOKUNMUYORUZ MESAJI VERMEK İÇİN EMPERYALİZM HALKLARI KATLEDERKEN BİR TAŞ
BİLE ATILMAZ.
SAVAŞIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI
SAVUNAN VE NE BİZ BURJUVAZİYİ NE BURJUVAZİ BİZİ YENEBİLİR TEORİLERİYLE SINIF DÜŞMANIYLA BARIŞ SAVUNULMAYA
BAŞLANIR. Milliyetçiliğin bugün yaptığı tastamam budur.
Diğer sola bakın hemen hepsi milliyetçi politikalara eklemlenmişler ve
barışı çağırmaya başlamışlardır.
Yok, barış öyle gelmiyor, gelmeyecek.
Barışın yolu üç kelimeden geçer:
Bağımsızlık,
Demokrasi,
Sosyalizmden...

Kendine devrimci, sosyalist, komünist diyenlere bakın...
Kadına şiddet deyip oligarşi ile aynı
pencereden bakıyorlar.
Eşcinsellere özgürlük deyip burjuvazinin ekmeğine yağ sürüyorlar...
İstersen eşcinsel ol umurunda değildir
burjuvazinin yeter ki düzenlerine dokunma.
Reformist cephe ise hep yeni hep
yeniden deyip durur ama ruh bitmiş tükenmiş hiçbir yenilik kar etmez ona...
Akıllı solcuğunu keşfettiler ama bu
da yetmedi bu fazla aklı satacak bir
halk bulamadılar, aklın fazlası ziyan
oldu, ellerinde kaldı, koktu.

Her örgüt, her ̇ideoloji
kendi ̇insan tipini yaratır.
Biz Cepheliyiz.
Emperyalizme ve
oligarşiye karşı halk savaşı
veriyoruz.
Uzlaşmazlık Parti-Cephe
çizgisinin ̇ideolojik
gücüdür.
Kongreler, konferanslar, yayınlar... Bakın salonlarına ilaç için bile
genç bulamazsınız yaş ortalaması elli
olanlar vardır salonlarında.
BİZ CEPHELİYİZ
BİZİM YÖNETİCİLERİMİZİN
BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İSE DEVGENÇ’LİDİR.
Bizim ustalarımız bize gençliğin en
temiz, en dinamik, en devrimci olduğunu, geleceğimizin onlar olduğunu öğretmişlerdir.
UZLAŞMAK
Fikir babası Kuruşçev SBKP sıdır.
Emperyalistlerle barış içinde bir
arada yaşama anlayışında ifadesini
bulan revizyonist politika örgütümüz
içinde varolamadı.
Yumuşatılmış emperyalizm,
belirsizleştirilmiş devlet,
yumuşatılmış eleştiri,
belirsizleştirilmiş devrimciliğe izin

vermeyeceğiz.
UZLAŞMA, STALİN’İN ÖLÜMÜ SONRASI, SSCB’DE 20. KONGREDE KRUŞÇEV’İN BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA TEZİNDEN ALIR GIDASINI.
SINIF DÜŞMANI İLE UZLAŞMADIR. BELİRSİZ BİR DEVLET
TANIMI, YUMUŞATILMIŞ BİR
EMPERYALİZM TANIMI, BELİRSİZ BİR PARTİ VE ÖRGÜT TANIMI, BELİRSİZ BİR BURJUVAZİ
TANIMI ÇIKARMIŞTIR.
BU TABLO İDEOLOJİSİ BULANIK, SSCB VEYA ÇİN, ARNAVUTLUK ŞABLONCUSU OLAN
BİRÇOK OPORTÜNİST, REVİZYONİST ÖRGÜTÜ SARMIŞ VE
BİTİRMİŞTİR.
BİZ CEPHELİLER, MARKSİZME-LENİNİZME VE BİLİMSEL
SOSYALİZME DAHA SIKI SARILARAK, DÜNYA DEVRİM DENEYLERİNDEN DERSLER ÇIKARIP DENEYİMLERİNDEN YARARLANARAK, TARİHİMİZE, ŞEHİTLERİMİZE BAKARAK OPORTÜNİZMİN, REVİZYONİZMİN ÖRGÜTÜMÜZE SIZMASININ ÖNÜNE
KALIN BARİKATLAR ÖRDÜK.
O ZAMAN DA DEDİK BU GÜNLER DEVRİMCİLİĞİN YENİDEN
TANIMLANDIĞI YILLARDIR. DEVRİMCİLİK UZLAŞMAMAKTIR.
HİÇ UZLAŞMADIK.
Biz devrimciyiz!
İdeolojimizde hiçbir belirsizlik
yoktur.
İdeolojik netliğimiz en büyük gücümüzdür.
Biz devrimciyiz.
Biz Parti-Cepheliyiz.
Dünyanın en büyük hapishaneler
direnişini yarattık biz. Koca koca anlı
şanlı devletlerin on bir gün evet sadece
on bir gün ve hata bazılarının sadece
90 (doksan) dakika dayandığı Hitler faşizminin saldırılarına* dayanmanın
ötesinde 22 milyon kez ölerek faşist orduları geldiği yere kadar kovalayan
sosyalist vatanseverlerin geleneğinden
geliyoruz biz.
Biz tam yedi yıl direndik bu kuşatmaya, bu saldırıya.

Bu direnişte devrimcilik yeniden tanımlandı.
Direnmeyen çürür dedik, devrimcilik direnmektir, dedik.
Çürüdüler.
CEPHE BÜYÜYEREK DEVRİM
YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM EDİYOR.
Bir Arap halkından 12 devlet, 5 krallık yaratan emperyalistlerin böl-parçalayönet politikalarına karşı, bize ustalarımız birleş-diren-kazan demiştir.
Böyle yapıyoruz, böyle yapacağız.
Varsın oportünizm, reformizm, Ortadoğu’daki küçük burjuva diktatörlükleri keşfetsin... “Ama Saddam da şöyle
diktatördü, ama Esad da böyle diktatörtü” desin dursun... Bize USTAMIZ der
ki; ÇELİŞKİ DÜNYA HALKLARI
İLE EMPERYALİZM ARASINDADIR, EMPERYALİZME DİRENENLERİN YANINDA OLMALIYIZ. BU,
AMA, FAKAT, ANCAK DEMEDEN
taraf olmaktır.
"... Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşanların izlediği yolu, taktikleri
beğenmeyebilir, yanlış bulabilirsiniz.
Hatta anarşist, terörist olarak da değerlendirebilir. Ama bu örgüt ve gruplar emperyalizme ve faşizme karşı konumlarını sürdürüp savaşmaya devam
ettikçe, dost saflarındadırlar. Dostluk,
özenli bir ilişki, özellikle de düşman karşısında birliktelik demektir. Bunun dışına çıkanlar, düzenin yanında saf tutmuşlar demektir..." Bu kadar açık ve nettir. Biz böyle öğrendik.
Bize ustamız yiğit ve namuslu olmayı öğretmiştir.
Bugün yiğit ve namuslu olmak emperyalizmin baharını kışa çevirmektir.
Bugün yiğit ve namuslu olmak

kurnazlığı reddetmektir, ama sende
diktatörsün dememektir.
Bize ÖĞRETMENİMİZ DER Kİ;
baskı varsa direniş te vardır... Direneceğiz.
Bize USTALARIMIZ DER Kİ;
gençliğe güvenin. Onlar yaratır, üretir
yeniden yaratır...
Güveniyoruz ve onlar Antalya’dan
Malatya’ya, Ankara’dan Kocaeli’ne
halkını ve vatanı sevmenin ustalığını
gösteriyorlar. Yedi kişi veya 70 kişi ile
tüm güçleri ile tüm enerjileri ile.
BİZİM TARİHİMİZDE kahramanlığın ölçüsü bütün tahminleri aşmıştır.
İşte bu nedenle biz kazanacağız.
Bir hayat okulundan geçtik ve en
iyilerimiz bunu hayatlarıyla ödediler.
Düşman karşısında bizi yenilmez kılan bu şehitlerimizdir.
İdeolojik netlik düşmanın gözlerinin içine bakabilmektir.
Gözlerinin içine bakıyoruz ve hiç
gözden kaçırmıyoruz. Düşman karşısında bizi yenilmez kılan işte bu ideolojik netliğimizdir.
BİZİM TARİHİMİZDE ÖLDÜLER, YENİLMEDİLER YAZAR.
BİZİM TARİHİMİZDE DEVRİME
MEŞALE BİZİM KADINLARIMIZ,
DİYE YAZAR.
BİZİM TARİHİMİZDE KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YENİLMEZ, DİYE YAZAR.
Bu nedenle bizi bitiremezsiniz.
DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ.
HALKIN İÇİNE KÖK SALARAK
DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ.
BİZE USTALARIMIZ;
YOKSULLUĞA ANCAK YOK-

Devlet Yıkmaya, Gazi Direnmeye
Hazırlanıyor.
Halk Komitelerinde Örgütlenelim,
Yıkımlara İzin Vermeyelim!
25 Aralık günü Gazi Mahallesi’nde “Yıkımlara Karşı Gazi Halk Komitesi” bir yürüyüş düzenledi. Heykel Parkı’ndan başlayarak önce Gazi sokakları dolaşıldı. Yürüyüş boyunca gecekondu halkına seslenilerek yıkımlara karşı yürüyüşe katılım çağrıları yapıldı.
“İşgalci Değil Halkız Evlerimizi Yıktırmayacağız” pankartının taşındığı eylemde “Zengine Tapulu Villa Yoksula
Polis Zabıta Mafya”, “Gecekondu Halkıyız Haklıyız Ka-
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SULLAR
AÇLIĞA ANCAK AÇLAR SON
VEREBİLİR, diye öğretmiştir...
Halkı, yoksulları, açları örgütleyeceğiz.
Daha büyüyeceğiz. Onun için;
TEK HEDEF DEVRİM, HER ŞEY
BUNA HİZMET ETMELİDİR.
HER ALAN VE BİRİMİMİZ SAVAŞA GÖRE ÖRGÜTLENMELİDİR.
Biz devrimciliğin yeniden tanımlandığı süreçlerde hep direndik, hep savaştık.
Kavgamızı büyütmek için çalışan
Mehmet Başbağ ile büyüdük.
Dayanışmanın ölümü göze almak,
gerektiğinde ölmek olduğunu öğreten
Hasan Beyaz'la söyledik sözümüzü.
Devrimi ve devrimciliği büyütmeye devam edeceğiz.
VAZGEÇMEYECEĞİZ!
HERKES VAZGEÇSE DE BİZ
VAZGEÇMEYECEĞİZ!
VAZGEÇMEYENLER KAZANIR.
BİLİYORUZ Kİ KAZANAN, DİRENEN HALKLAR OLACAKTIR!
Bunları esas alıp yenilmez olacağız.
HALKIZ BİZ, BİZİ BİTİREMEZSİNİZ.
TÜM HALKIMIZIN VE PARTİCEPHELİLER’İN YENİ YILINI
KUTLUYORUZ.
(*) Fransızlar Hitler faşizmine sadece 11 gün, Hollandalılar 90 dakika direnmiş, Avusturya referandum yapıp
hemen teslim olmuş, bazılarının kralları İngiltere’ye kaçmış... Satış, kaçış
ne isterseniz var.

zanacağız”, “Yıkım Değil Tapularımızı İstiyoruz”, “Evlerimizi Yıktırmayacağız Direneceğiz”, “Aç
Kaldık Ev Yaptık Evlerimizi Yıktırmayacağız” dövizleri taşındı.
Yürüyüşün sonunda Heykel Parkı’na dönülerek, burada basın açıklaması yapıldı. Metin Yavuz tarafından yapılan açıklamada, devletin 1 milyon 600 evi yıkacağını belirtilerek, “Depreme dayanıksız” denilerek evlerimizin yıkılacağı söylendi. Eylemde ayrıca, yıkımlara karşı İstanbul çapında “İstanbul Halk Komitesi” kurulacağı bilgisi verildi.
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Bir katliamcıdan 19 Aralık itirafı: “Operasyon, DHKP-C’yi bitirmek için yapıldı”

Bitiremediniz! Bitiremeyeceksiniz!

Biz Cepheli’yiz: Uzlaşmayacağız!
Devrimden Vazgeçmeyeceğiz!
19 Aralık’ta Bayrampaşa Hapishanesi’ndeki katliamın komutanlarından Jandarma Binbaşı Zeki Bingöl, Zaman Gazetesi’yle yaptığı röportajda “Operasyon, solu ulusalcı
kanada getirmek için yapıldı." dedi.
“Örgüt (DHKP-C) tarafından tehdit
ediliyorum” diyen Bingöl, çıktığı
televizyon programlarında da Bayrampaşa katliamının, DHKP-C’yi
bitirmek için yapıldığını, kararın
MGK’da alındığını söyledi.
Katliamcı Zeki Bingöl’ün bu söyledikleri bir itiraftır. Ancak bu itiraf
bizim tarafımızdan bilinmeyen, yeni
bir şey değildir.
Oligarşi F Tiplerini gündeme getirdiği ilk günden itibaren asla hücreleri kabul etmeyeceğimizi ve bu
meselenin “koğuş mu, hücre mi”
tartışması olmadığını söyledik.
Bir başka katliamcı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat
Ertosun da şöyle demişti: “Bu proje
yapılacak. Biz bu ülkede bir düşünceyi yok etmek istiyoruz. Biz bu
düşünceyi ne pahasına olursa olsun
ortadan kaldıracağız.” demişti.
F Tipi tecrit politikası sadece
MGK’da alınan bir karar da değildi.
Emperyalizmin politikalarıydı. Devrimci hareketin tasfiyesi oligarşiye
emperyalizmin dayatmasıydı. Emperyalizm ve oligarşi, devrimcileri
yok etmek, tüm halkı sindirmek,
susturmak, teslim almak amacıyla
tecrit politikasını gündeme getirdiler.
19 Aralık katliamı tecrit politikalarını hayata geçirmek için yapıldı.
Devrimci tutsakları katlederek teslim
alacaklar ve halkı sindireceklerdi.
Hedefte Parti-Cepheli tutsaklar vardı.
Cepheliler’i teslim alırlarsa diğerleri
için bir şey yapmaları gerekmeye-

cekti.
Çünkü yıllardır Cepheliler’i
“yola” getirememişlerdi. 19 Aralık’ta
onlarcamızı katlederek bizi ‘yola’
getireceklerdi. Adalet Bakanı Hikmet
Sami Türk’ün “tahminlerimizin altında zaiyat olmuştur” demesinin altında yatan gerekçe budur.
19 Aralık’ta oligarşi 20 hapishanede 24’ü Cepheli 28 tutsağı
katlederek hapishaneler tarihinin
en büyük katliamını yaptı.
Oligarşinin teslimiyeti dayatması
karşısında direnemeyenler direnişe
saldırarak bunun “kör bir inatlaşma”
olduğunu söylediler.
Hayır, “kör bir inatlaşma” değil
dedik. Bunun devrimci mücadelenin
varlık yokluk sorunu olduğunu söyledik.
Bu direniş, emperyalizmle halkımızın, uşaklıkla vatanseverliğin,
onurla namusun, adaletle adaletsizliğin, iyiyle kötünün, haklıyla haksızın, doğruyla yanlışın, vatanını ve
halkını sevenlerle, vatanını satıp
halkı soyanların savaşıydı.
Ortada arada bir yer yoktu. Düşmanın saldırıları karşısında herkes
yerini direnişe göre belirlemek zo-

19 Aralık’ta
oligarşi 20
hapishanede 24’ü
Cepheli 28 tutsağı
katlederek
hapishaneler
tarihinin en büyük
katliamını yaptı

rundaydı. Reformizm baştan safını
belirledi. Kürt milliyetçileri baştan
biz yokuz dedi. Aydınlar, sanatçılar,
ilerici, demokrat geçinen sendikalar,
dernekler, meslek örgütleri 19 Aralık
öncesinde şu ya da bu şekilde tecritin
karşısında, direnişin yanında yer
alırken 19 Aralık sonrasında faşizmin
terörüyle karşı karşıya kalınca tavırsızlığıyla, devrimcilere “direnişi
bırakın” çağrılarıyla düşmanın yanında saf tutmuşlardır. Oportünizm
ise direnişin uzamasıyla direnişten
kopmuş ve direnmemesini terorileştirmeye çalışmıştır. İşte bu noktada
sınıflar mücadelesinin tarihsel hükmü
işlemiştir.
Hüküm: Direnmeyen çürür!
Evet, “direnmeyen çürür” dedik.
Bunu söylerken yeni bir tespit yapmadık. Kehanette bulunmadık. Bu
sınıflar mücadelesin ortaya koyduğu
tarihsel gerçekti. Bugün reformizmin
oportünizmin içine düştüğü durum
ortada. Bugün sendikaların, meslek
örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin durumu budur.
Büyük Direniş saflaştırmıştır. Büyük Direniş arındırmıştır.
Büyük Direniş’in zaferi her geçen
gün daha somut açığa çıkıyor.
19 Aralık katliamının 11. yıldönümü. O günlerde ne söylemişsek
bugün gerçek olarak kabul edilenlerdir. Oligarşinin, burjuva basının
o günkü yalan ve demagojilerinin
bugün artık hiçbir inandırıcılığı yoktur. Katliamcı Zeki Bingöller’in itirafı
gerçeğin zaferidir. Devrimci ideolojinin burjuva ideolojisi karşısındaki
zaferidir. Direnişin zaferidir.
Dünün reformistleri 12 Eylül faşizmi karşısında direnemeyenlerdir.
Direnmediler, direnmemenin teorisini
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yaptılar: ÇÜRÜDÜLER. Bugün onlara katılanlar 19 Aralık ve sonrasında
direniş saflarını terk edenlerdir.
Zeki Bingöl’ün itiraf ettiği gibi
19 Aralık Cehpe’yi yok etmek için
yapıldı.
Kendi itiraflarıydı yine: Kıbrıs’tan
sonra en büyük operasyondu. Oligarşinin bu gücü karşısında Cephe’nin direnişi kırılacaktı.
19 Aralık katliam saldırısı boyunca düşman bir taraftan en vahşi
saldırılarını yaparken bir taraftan
da sürekli megafonlardan “Teslim
olun” çağrısı yaptı. Saatlerce, günlerce en vahşi yöntemlerle katlederken bir taraftan da “teslim olma”
kapısını açık tuttu. “Ya ölürsünüz
ya teslim olursunuz” dedi. Kurşunlar,
bombalar yağdırıken, kimyasal gazlarla diri diri yakarken “teslim olun”
çağrılarıyla bizim yaşamımız üzerinde uzlaşma arayışı içinde oldu.
“Yaşam kutsaldır” teraneleri okuyanların bu durumda yapacağı koşulsuz eller havada teslim olmak
olurdu. Ama tarih öyle yazılmıyor.
Oligarşinin tüm çabası öyle bir tabloyu yaratmaktı. AMA 20 HAPİSHANEDE TEK BİR CEPHELİ’Yİ
ELLERİ HAVADA TESLİM ALAMADI.
Uzlaşmak teslimiyettir. Düşmanla
hiçbir koşulda uzlaşmadık. Tam tersine feda eylemlerimizle düşmanın
ölümle teslim alma saldırısını boşa
çıkarttık.
Oligarşi için bu saldırı son saldırı
olacaktı. Bu katliamla bizi bitirecekti.
19 Aralık’ın sabahında İçişleri Bakanı
Sadettin Tantan, "Asıl amaç ölüm
oruçlarını bitirmek değil, onun yanında devletin otoritesini sağlamaktır." demişti. Başbakan Ecevit,
"Devletle baş edilemeyeceğini anlamış olmalılar... Hapishanelerde
devlet otoritesi tesis edilmiştir."
açıklamasını yapmıştı. Oligarşi için
erken zafer ilanıydı. Sevinçlerini bir
kez daha kursaklarında bıraktık.
19 Aralık, bir seferde 24 şehitle
tarihimizdeki en büyük katliamdı.
Ancak bir ilk değildi. Tarihimiz oligarşinin imha saldırıları karşısında

8

01 Ocak 2012 / Sayı:17

direnişlerle yazıldı. 12 Temmuzlar’ı
17 Nisanlar’ı yaşadık. Bir gecede
neredeyse tüm Merkez Komitemiz
katledildi. Ama biz bu süreçlerden
de zaferle çıktık. Çünkü onar onar
katledildik ama teslim olmadık. Kuşatıldığımız her üstte, direniş destanları
yırattık. Dünyada sosyalist devletler
yıkılırken, silahlı mücadele veren
devrimci, ulusal kurtuluş örgütleri
bir bir silah bırakırken biz kuşatma
altında sosyalizmin bayrağını dalgalandırdık. Öldük ama yenilmedik.
Direnerek, çatışarak şehit düşmenin yenilmek olmadığını anlamayanlar “polisle düello” yaptığımızı söylediler. “Bir kadro kolay
mı yetişir” diyorlardı. Utanmazca
bizim, “boşu boşuna kadroları harcadığımız” söylendi. Bizi çok düşündüklerinden mi? Hayır. Aynı sözlerle düşman da saldırıyordu.
Bunlar burjuvazinin pespaye düşünceleridir. Reformizm, kendi direnmemesinin, teslimiyetinin gerekçesi yapıyordu bu düşünceleri. Oysa
dünyanın her tarafında direnmekle
teslim olmanın halklar nezdindeki
karşılığı bellidir. Dünyanın her tarafında son sözü direnenler söylemiştir. Teslim olmayanlar asla ölmez.
Teslim olanlarsa fiziken yaşasalarda
gerçekte yaşayan ölülerdir.
"En değerli önder kadrolarımızı,
savaşçılarımızı şehit verdik. İhanetlere uğradık. Sessiz kaldığımız, aktif
olmadığımız süreçler oldu.(....)
Savaşımız, kararlılığımız, saflarımız büyümeye devam etti.
Ne düşman ne de sol bizim gerçeğimizi tarihimizi, yarattığımız gelenekleri ve bu değerlerimizi ne pahasına yarattığımızı anlayamadığı,
anlamak istemediği için hep bir ağızdan "Yok oldular" veya "Bir daha
ayağa kalkamazlar" sözleri açık ya
da gizli sıkça söylediler. Bu yüzeysel
tespitlerde bulunanlar, kendi mücadelelerini başkalarının yok olması
üzerine tasarlayanlar tarih kanla
yazılır gerçeğini unutmuş veya buna
inanmayanlardır."
Devrimcilik adına, sol, sosyalistlik, komünistlik adına şu düşünceler

savunuldu ve savunuluyor: Demokrasi Avrupa'dan bekleniyor. Dünya
halklarının baş düşmanı Amerika’nın
halklara özgürlük, demokrasi getireceği savunuluyor. Devrimciyim,
sosyalistim, komünistim, diyor. Ama
devrim için, sosyalizm için, komünizm için mücadele etmiyor. Devrimsiz faşist düzende demokrasi hayalleri kuruluyor. Devrim iddiasını,
inancını yitirmiş, halkın gücüne inanmayan reformist sol, oportünizim,
Kürt milliyetçi hareket politikada
kendi gücüne değil, başka güçlere
bel bağladılar. Kah Özal'a inandılar,
kah MGK'ya, kah Boyner'e, kah Yılmaz'a, kah TÜSİAD'ta demokratlık
keşfettiler. Kürt Milliyetçileri
MHP'den bile Kürt sorununun çözümünü bekledi.
Bugün AKP kendi politikalarına
hizmet etmeyen halkın tüm kesimlerine saldırıyor. AKP’yi bu duruma
getiren onu kitlelerin nezdinde meşrulaştıran büyük oranda reformizm,
ve Kürt sorununun çözümünü
AKP’de gören Kürt milliyetçiliğinin
politikalarıdır.
Oligarşi bizi de hep düzen içine
çekmeye çalıştı. İnfazlar, kayıplarla,
katliamlarla, işkencelerle, on yılları
ulan tutuklamalarla bunu yapmaya
çalıştı. 19 Aralık’la bunu yapmaya
çalıştı. 19 Aralık sonrasında Büyük
Direniş boyunca bunu yapmaya çalıştı.
Dayı 2002 yılbaşı mesajında bu
konuda bize şöyle demişti: “Bugün
egemenler esas olarak ideolojik olarak bizi teslim almak istiyorlar. Günün
her saatinde, yaşamda, işkencede,
hapiste ideolojik olarak bizi yok
etmek istiyorlar. ‘Halk kitlelerini bireyselleştirdik, açlıkla başbaşa bıraktık. Zulümle örgütlülüklerini büyük
ölçüde dağıttık. Ama devrimciler varoldukça, onları ideolojik olarak teslim alamadıkça, yeniden kitleleri örgütleyecekler, yeniden devrimi dayatacaklar’ şeklinde düşünüyorlar.
Bunun için “öncelikle devrimcileri
yok etmeliyiz, bireyselleştirmeliyiz.
Birbirlerine ihanet ettirmeliyiz. Sistem
içine çekmeliyiz. Sistem içi solculuğu
öğretmeliyiz’ diye düşünüyorlar. (...)
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Burjuvaziden, solculuk maskesi
altındaki sahtekarlardan ödünç alınmış düşünce kırıntıları, buna bağlı
yaşam biçimleri binbir türlü biçimi
ile ortaya çıkar ve örgütlenmenin
önünde engeller oluşturur. Burjuva
ideolojisi ile her türlü bağ koparılamazsa nihai sonuçta onların etkisi
altına girmek, sisteme angaje olmak
kaçınılmaz hale gelir” diyerek bizi
uyarıyordu Dayı.
Ve Dayı’nın önderliğinde oligarşinin bu en sinsi ve en kapsamlı saldırısını dünyada eşi görülmedik bir
direnişi yaratarak boşa çıkarttık.
Oligarşi Amerika’nın, Avrupa
emperyalistlerinin tam desteğini almasına rağmen direnişimizi bitiremedi. Bizi bitiremedi. Bizi istediği
çizgiye getiremedi. Politikalarımız
çok açık ve nettir. Dost ve düşman
kavramı bizim için çok açık ve nettir.
Tüm kadrolarımız, taraftarlarımız,
sempatizanlarımız, halk ilişkilerimize
kadar, tüm Cepheliler için düşmanla
karşı karşıya gelindiğinde yapılması
gerekenler, alınması gereken tavırlar
nettir. “Esneklik” adına düşmanla
uzlaşmak politika yapmak değildir.
Uzlaşmak teslimiyettir. Bunun
aksine verilecek tek bir örnek yoktur.
Çünkü emperyalizmle halklar ara-

sındaki çelişki uzlaşmaz çelişkidir.
Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi
halkların lehine hiçbir şey yapmaz.
Onun için biz kendi gücümüzden,
halkların gücünden, başka güçlere
bel bağlamıyoruz.
Onun için tek bir adamımız da
kalsa direnmekten vazgeçmeyeceğiz.
Emperyalizm ve işbirlikçileriyle uzlaşmadık, uzlaşmayacağız.
"Teslim olmadık, (.....) birçokları
gibi emperyalizmin gücüne tapmadık.
Düşüncelerimizi değiştirmedik, bedel
ödemekten kaçınmadık. Ve bugüne
geldik.”
Dünyada tek başımıza da kalsak,
“tek yol devrim” demeye devam
edeceğiz.
"Biz aynı yerdeyiz. Yerimizdeyiz.
Devrimci çizgimizdeyiz. Bizi sadece
izleyenler dolaylı veya dolaysız zulme alkış tutanlardır. Bu yaşadıklarımızın belki daha fazlasını da yaşayacağız.
Oligarşinin tüm saldırılarına rağmen ısrarla örgütlenme çalışmalarını
sürdürüyoruz. Oligarşinin devrimcileri tüm yalnızlaştırma ve tecrit
politikalarına rağmen ısrarla halka
gidiyor, halkı örgütlüyoruz.
Oligarşi Cephe’yi “bitiremediğini

ancak, marjinalleştirdiğini” söylüyor.
Hayır, Cephe halktır. Cephe halk
hareketidir. Cephe’yi marjinalleştiremezsiniz. Cephe’yi hiçbir şekilde
denetim altına alamazsınız. Cephe
her zaman halkın içinde olmuş ve
gücünü halktan almıştır.
Oligarşinin temsilcileri Amerikan
uşaktlığı yaparken, Cephe BAĞIMSIZ TÜRKİYE diyor. Cephe’nin talepleri etrafında on binler, yüz binler
toplanıyor.
Faşizmin Türkiyesi’nde en küçük
haklar için, en büyük bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Faşizm koşullarında bedelleri göze almadan
mücadelenin başka yolu yoktur. Mücadele bedellerle büyüyor. Tarih
kanla yazılıyor.
Akan kan hep bizim kanımız olmayacak. Halkı aç, yoksul, işsiz bırakan, olmadık acıları, zulmü yaşatan
AKP iktidarının, işbirlikçi oligarşinin
korkularını büyüteceğiz.
Halkın baskı ve terörle sindirildiği
ülkemizde "Silahlı savaşı geliştirmeyen, halkı örgütlemeyen ve silahlandırmayan hiçbir hareketin gelişme şansı yoktur."
Oligarşinin temsilcileri, hiç sevinmeyin. Anadolu’nun her karış
toprağında örgütleneceğiz.

Gaf değil, Amerikan uşaklarının pervasızlığıdır:
Kendinizi aldatmayın! Değerlerinize sahip çıkın!
Amerikan uşağı AKP’nin İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin kudurmuş köpekler gibi sağa sola saldırıyor. Komünizm karşısında ideolojik olarak kendini savunamayan
dinci yobazlar yıllardır hakaretlerle, küfürlerle karalama
kampanyaları yapmışlardır. Aynı zihniyetle İdris Naim
Şahin şöyle diyor: "Geçen yüzyıldan bu yüzyıla kokmuş
ideolojilerin, bu memlekette bıraktığı kötü miras var.
Solculuk adına yapılan özentilerle, üretilen, türetilen
bir şer örgütü, bir bölücü örgüt. Komünizm kalmadı,
sosyalizm kalmadı. Lenin gitti. Stalin gitti, Castro gitti,
gidiyor"
Kokmuş olan sensin, alçak herif. Senin beynin
kokmuş. Yıllardır sosyalizme karşı Amerika’nın maşası
olarak kullanıldınız ve halen kullanılıyorsunuz. Kokmuş,
çürümüş beyninle sosyalizmi, komünizmi değerlendericek
sende kapasite mi var? Sende beyin mi var? Amerikan
uşakları. Amerika’nın maşaları. Maşa olarak kullanılmaktan

başka ne işe yararsınız? Kuduz köpek gibi sağa sola saldırmaktan, katletmekten başka ne bilirsiniz?
Şahin’in bu sözleri 26 Aralık tarihli Birgün gazetesinde
“İçişleri Bakanı Şahin, ardı arkası kesilmeyen talihsiz
sözlerine 'sosyalizm'le devam etti.” başlığıyla verdi.
Reformizm, küçük burjuvazi, AKP’nin saldırıları, hakaretleri karşısında “gaf” diyerek, “talihsizlik” diyerek
gözlerini kapatıyor. Daha da ötesi saldırıları “yumşatarak”
üstünü örtüyor. Ne talihsizliği, ne gafı. Hadi kendinizi
‘aldatıyorsunuz’ da halkı niye aldatıyorsunuz. Bakan
Şahin, senin değerlerine alçakça saldırıyor. Hakret ediyor.
Sen “talihsizlik” diye üstünü örtüyorsun. Ne talihsizliği;
yaptığı her açıklamadan sonra operasyonlar başlayıp onlarca, yüzlerce kişi gözaltına alınıp tutuklanıyor. Açıkça
terör estiriliyor, siz hala “talihsizlik” diyorsunuz. Çok
güveniyorsunuz faşizmin demokrasicilik oyununa. Ama
yanılıyorsunuz: Artık “akıllı solculuk” da bitti.
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Erzincan

Antakya

İzmir

ÖFKEMİZ O GÜNKÜ GİBİ TAZE! KATLİAMCILAR HAK ETTİKLERİ
CEZAYI ALANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK!
19-22 Aralık 2000 Hapishaneler
Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçti.
Şehitlerimizi de, onları katleden katilleri de unutmadık. 11 yıl sonra
hesap sormaya devam ediyoruz, ta
ki katiller halka hesap verinceye
kadar.

İstanbul-Mecidiyeköy: Halk Cephesi, 22 Aralık’ta AKP Mecidiyeköy
ilçe binasının önünde eylem yaptı.
AKP’nin iktidar olduğu tarihten itibaren katliamın savunucusu ve sürdürücüsü olduğunu belirten Halk
Cephesi, “19-22 Aralık Katliamının
Hesabını Soracağız” pankartını açarak, AKP il binası önüne tabut bıraktı.
50 kişinin katıldığı eylemde yapılan açıklamada, “Katliamlara, tecrite, sansüre rağmen 7 yıl sürdü
büyük direniş. Kahraman 122 şehidimiz saldırılar karşısında barikattı.
122 şehidimiz, yenilmezliğin ifadesi
oldular. Çünkü içinden kahramanlar
çıkaran bir halk asla yenilmez. 1922 Aralık tarihi hafızalardan silinmeyecek bir tarihtir. Katliamdaki
pervasızlıkla birlikte, kahramanlık
destanlarının yazıldığı bir tarihtir.
Bu tarihi asla unutmayacak, unutturmayacağız. Kahraman şehitlerimizi
onurla, gururla anacak milyonlar.
Katledenler lanetle anılacaklar. Ve
görülecek hesap mahşere kalmayacak.” denildi.
Eylemde, “19-22 Aralık Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “19-22 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız” sloganları atıldı.
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İstanbul-Gençlik Federasyonu:
Dev-Genç’liler, 22 Aralık Perşembe
günü Federasyon binasında bir araya
gelerek, 19-22 Aralık’ta katledilen
28 devrimci tutsağı andı. Anma dünya
devrim şehitleri adına bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Ve sonrasında
yapılan konuşmalarda, “Hayata Dönüş” adıyla gerçekleştirilen katliamın
aslında devrimcileri yok etmek için
gerçekleştirilen bir katliam olduğundan bahsedildi.
Liseli Dev-Genç’lilerin, Ümit İlter’in “Şahidimsin, Canan ve Zehra”
şiirini okumasının ardından, hapishaneler katliamını anlatan belgesel
izlendi. Anma hep bir ağızdan “Bize
Ölüm Yok”, “Halkımızın Gelini”
marşları söylenerek bitirildi.

İstanbul Üniversitesi: Dev-Genç’li
öğrenciler, 23 Aralık günü İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde
eylem yaptılar. Tüm öğrencilere yapılan çağrıyla başlayan eylemde ilk
olarak, “Hayata Dönüş” adı altında
katledilen 28 devrimci tutsak şahsında
tüm devrim şehitleri adına 1 dakikalık
saygı duruşu yapıldı.
Yapılan konuşma ve okunan şiirlerin ardından, marşlar söylendi. 1922 Aralık katliamını fotoğraflarla anlatan bir sergi de vardı eylemde. Bu
sergi öğrenciler tarafından büyük ilgi
gördü.

Kırklareli-Babaeski: Trakya Kültür Merkezi (TKM), 17 Aralık günü
bir anma düzenledi. 19 Aralık şehit-

lerinin saygıyla anıldığı anma töreninde, Maraş Katliamı ve 19 Aralık
Katliamı’nı konu alan 30 dakikalık
slayt gösterildi. Ardından hapishanelerde yapılan katliamın nedenleri
üzerine bir konuşma yapıldı. TKM
müzik topluluğunun verdiği kısa konserle birlikte 2 saatlik anma programı
sona erdi.

Antakya: Halk Cephesi, 21 Aralık
günü Antakya Ulus Alanı’nda 19 Aralık
katliamcılarından hesap sormak için
eylem yaptı. Eylemde “19 Aralık Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız/
Halk Cephesi” pankartı ile katliamın
belgesi olan fotoğraflar taşındı.
Bir açıklama yapılarak, “Göstermelik olarak yargılanan 39 erle kandırılmaya çalışılıyoruz. Bu oyunu
bozmak elimizdedir. Gerçek katillerin
cezalandırılmasını sağlamak elimizdedir.” denildi. Eylem atılan sloganlarla bitirildi.
Bursa: 19-22 Aralık katliam ve direnişinin 11. yıldönümü dolayısıyla
Bursa Halk Cephesi bir anma gerçekleştirdi. Saygı duruşuyla başlanan
programda, destansı direnişi anlatan
bir konuşma yapıldı.
İki Halk Cepheli, katliam saldırısında şehit düşen 28 devrimci tutsağın
özgeçmişlerini okudular. Ardından,
hazırlanan belgesel izlendi. İki DevGenç’li de, Ümit İlter’in “Berrin ve
Yasemin’e” şiirini karşılıklı okudu.
Programın bir diğer bölümünde
ise, o dönemde tecrite karşı mücadele
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Dersim

Ege Üni̇versi̇tesi̇
ederken katliamdan 13 gün sonra tutuklanıp 2 yıl Tekirdağ F Tipinde
kalan Tuncel Ayaz unutmamak üzerine
bir konuşma yaptı. Söz alan bir Halk
Cepheli ise süreci anlatarak hesabının
mutlaka sorulacağını belirtti. 25 kişinin
katıldığı anma birlikte türküler ve
marşlar söylenerek bitirildi.

İzmir-Ege Üniversitesi: 21 Aralık’ta Ege Üniversitesi kampüsüne
“19-22 Aralık Katliamının Hesabını
Soracağız” yazılı pankart asıldı. Üzerinden yıllar da geçse, 19-22 Aralık
Katliamı’nın unutulmayacağı, hesabının sorulacağı Dev-Genç’lilerin
astığı pankartla birkez daha gösterildi.
Aynı gün, Eğitim Fakültesi ve
Öğrenci Çarşısı’na da “19-22 Aralık
Katliamının Hesabını Soracağız'”,
“DEV-GENÇ” ve “CEPHE” yazılamaları yapıldı.

Erzincan: Gençlik Federasyonu tarafından Erzincan’ın Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda, 21 Aralık günü
bir eylem yapılarak, 19-22 Aralık
katliamının sorumlularından hesap
soruldu. Eyleme kızıl flamalar ve
dövizlerle katılan Dev-Genç’liler katliamlara karşı duydukları kini dile
getirip, katillere karşı öfkelerini atılan
sloganlarla teşhir ettiler.
Eylemde Ali Arslan tarafından
yapılan açıklamada, 19-22 Aralık’ın
IMF talimatlarıyla yapıldığı anlatılarak, AKP’nin de bu katliam politikalarının devamcısı olduğu belirtildi.
50 kişinin katıldığı anmaya, 30 kişilik
öğrenci grubunun katılması ise polisler tarafından engellendi. Eylem
sloganlarla sona erdi.
Muğla: Muğla Sınırsızlık Meyda-

nı’nda 19 Aralık günü Dev-Genç’liler
tarafından, “19-22 Aralık’ta Hayata
Dönüş Operasyonunda Diri Diri Yakanlar Hesap Verecek” yazılı pankart
açılarak eylem yapıldı.
Eylemde operasyonun devrimcileri yok etmek amaçlı yapıldığı anlatıldı. Halk açıklamayı büyük bir
dikkatle dinlerken, sivil polisler engel
olmaya çalıştı. Ancak hem halkın
hem de Dev-Genç’lilerin müdahaleleri ile polisin bu tavrı engellendi.
Eylem sloganlarla bitirildi.
Ayrıca Muğla’da Dev-Genç’liler,
24 Aralık günü 19-22 Aralık şehitleri
için anma töreni düzenledi. 28 kişinin
katıldığı anmaya saygı duruşu ile
başlandı. Saygı duruşunun ardından
konuşmacılar, tecritin yalnızlaştırmayı,
iradesizleştirmeyi, kimliksizleştirmeyi
amaçladığını; özgür tutsakların bu
saldırılara karşı Ölüm Orucu direnişi
ile cevap verdiğini anlattılar. Anma,
sinevizyon gösterimi ve karşılıklı
soru cevapların ardından bitirildi.

Malatya: 21 Aralık günü Malatya
Haklar Derneği’nde 19-22 Aralık şehitleri için anma yapıldı. Şiirle başlayan anmada yapılan konuşmada,
“Onca şehide, onca operasyona, onca
gözaltı ve tutuklamalara rağmen BİZ
varız. Örgütlülüğümüzden, düşüncelerimizden, inancımızdan, iddiamızdan
ödün vermedik. Düşmanlarımız yine
şaşkınlık içinde ‘Kızıldere’nin adı
bile değişti, siz değişmediniz. Hala
aynı şeyleri savunuyorsunuz.’ diyor.
Hiçbir güç bizi değiştiremez. Halkın
umudu BİZİZ. Anadolu topraklarından
ne bizi, ne umudu silebilirler. Biz
var olduğumuz sürece halkımızı da
teslim alamayacaklar.” denildi. Okunan şiir ve metnin ardından sinevizyon
gösterimi yapıldı.

İst-Meci̇di̇yeköy
Samsun: Samsun Halk Cephesi’nin,
18 Aralık günü yaptığı anma devrim
şehitleri için yapılan saygı duruşuyla
başladı. “Hesap sorulacak günün ferahlığıyla…” sözleriyle bitirilen bir
konuşmanın yapılmasının ardından,
Pablo Neruda’nın “Bir Ceza İstiyorum” şiiri okundu. 19 Aralık şehitlerinin özgeçmişlerinin okunduğu anmada katliamın görüntülerinden oluşan bir de sinevizyon gösterimi izlendi. Anma söylenen türkülerle sona
erdi.

Çanakkale: Çanakkale’de DevGenç’liler 18 Aralık günü, devrim
şehitleri için yapılan saygı duruşuyla
başladıkları bir anma düzenlediler.
FOSEM'in hazırladığı “O günün hikayesi” adlı belgeselin izlenmesinin
ardından, konuşmalar yapılarak katliamın unutulmadığı, unutturulmayacağı anlatıldı.
Katliam saldırısında Bayrampaşa
Hapishanesi’nde 6 kadının diri diri
yakılmasını ve devletin bu katliama
dair verdiği sahte raporları konu eden
bir de tiyatro oyunu oynandı. 50 kişinin katıldığı anma, Çanakkale Gençlik Derneği girişiminin müzik korosu
eşliğinde çekilen halaylar ve atılan
zılgıtlarla bitirildi.
Çanakkale’de 19 Aralık günü de
Saat Kulesi’nin önünde Çanakkale
Gençlik Derneği Girişimi tarafından
bir eylem gerçekleştirdi. “19-22 Aralık
Katliamının Hesabını Soracağız Halk Cephesi/Dev-Genç” pankartının
açılmasıyla başlayan eylemde, F Tiplerine karşı devrimci tutsakların 7
yıl boyunca direndiği, bu uğurda 122
devrimcinin şehit düştüğü ve can
bedeli 10 saatlik sohbet hakkınının
kazanıldığı anlatıldı. “Ülkemizde
haklar ve özgürlükler mücadelesi
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can bedeli veriliyor. 122 devrimcinin
şehit düşmesi en çarpıcı örnektir.
Bizler bu katliamın tanıklarıyız. Öfkemiz o günkü gibi taze. Katliamcılar
hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemiz sürecek.” denilen eylem,
sloganlarla bitirildi.

Adana: 22 Aralık günü Halk Cephesi
tarafından yapılan anmada, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Haklıyız Kazanacağız” pankartı ile katliamda yaşamını yitirenlerin karanfillerle süslü resimleri de yer aldı.
Saygı duruşuyla başlayan anma
programında, sinevizyon gösterimi
ve konuşmalar yapıldı. Anma hep bir
ağızdan söylenen marşlarla sona erdi.

Aydın: Eğitim-Sen Aydın Şubesi,
25 Aralık günü sendika binasında
19-22 Aralık katliamında şehit düşenleri anma programı düzenledi.
Program devrim şehitleri için yapılan
saygı duruşu ile başladı.
Açılış konulmasını yapan Eğitim-Sen Aydın Şubesi Örgütlenme
Sekreteri Ali Gün, 19-22 Aralık Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçtiğini,
ancak halen katillerin yargılanmadığını, adaletin yerini bulmadığını belirtti. “O Günün Hikayesi” adlı sinevizyonun izlenmesinden sonra kat-

liamı Bursa Hapishanesi’nde yaşayan
Enis Aras’ın konuşması ile programa
devam edildi. Soru cevap bölümünden
sonra verilen küçük konserle program
sona erdi. Anmaya 60 kişi katıldı.

İzmir: İzmir Halk Cephesi, 25 Aralık
günü ölüm orucunda şehit düşenleri
ve bütün devrim şehitlerini Berrin
Bıçkılar’ın mezarı başında andı. Mezarlığın girişinde bir çevik kuvvet
otobüsü ile sivil polislerin beklediği
görüldü.
Mezarlığın girişinden Berrin Bıçkılar’ın mezarına kadar yürüyüş
yapan Halk Cepheliler, “Emekçi Analarımız Yaşatmak İçin Öldüler, 19
Aralık’ın Hesabını Soracağız” pankartını taşıdılar. Mezar başında, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
yolunda şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşundan sonra Berrin’in hayatını
anlatan bir metin okundu. “Berrin
Güneşin Kızı” şiirinin okunduğu
anma, slogan ve marşlarla bitirildi.
Kocaeli: Kocaeli'deki DevGenç’liler, 22 Aralık günü Halkevi
Köprüsü’nden sallandırdıkları “1922 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız - Halk Cephesi/Dev-Genç”
pankartıyla, 19 Aralık şehitlerinin
hesabının sorulacağını hatırlattılar.

 FKÖ ile Hamas işbirlikçi AKP marifetiyle
Amerikan çözümünde birleşti
Hamas yaptığı açıklamayla Filistin
Kurtuluş Örgütü (FKÖ)’ne katılacağını
bildirdi. İslami Cihat Örgütü'nün de
FKÖ'ye katılacağı söyleniyor.
Uzun süredir işbirlikçi AKP başta
FKÖ ve Hamas olmak üzere Filistinli
örgütlerin birleşmesi yönünde "çaba"
sarfediyordu.
Mahmut Abbas liderliğindeki
FKÖ, emyeryalizmle uzlaşma içinde
olan bir FKÖ'dür. Hamas'ın FKÖ'ye
katılması da emperyalizmle uzlaşma
noktasında birleşmedir.
Bu proje Amerikan projesidir. Ve
işbirlikçi AKP aracılığıyla uzun sü-
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redir yapılan görüşmeler sonucunda
hayata geçirilmiştir.
Hamas, sosyalizmden etkilenen
Filistin Kurtuluş Örgütü’nü etkisizleştirmek için emperyalistler tarafından kurulmuş ve beslenmişti.
90'lardan sonra FKÖ'nün uzlaşma
çizgisine girmesiyle birlikte Hamas
İsrail'e karşı yaptığı özellikle feda
eylemleriyle öne çıktı. Silahlı mücadelesi sürdürmesi ve uzlaşmaz
tavrıyla hızla gelişmişti. 2005 yılında
yapılan seçimlerde oyların büyük
çoğunluğunu alarak hükümeti kurma
görevini üstlenmişti. Ancak emper-

Antalya: Antalya Halk Cephesi, 18
Aralık’ta Kışlahan meydanında yaktıkları meşaleleri ile 19-22 Aralık
katliamının ve direnişinin yıldönümü
nedeniyle eylem yaptılar. Ellerinde
şehitlerimizin fotoğraflarının da olduğu “Emekçi Analarımız Yaşatmak
İçin Öldüler 19 Aralık Katliamının
Hesabını Soracağız” yazılı pankart
ile kortejlerini oluşturdular.
Attalos Meydanı’na kadar yapılan
yürüyüş halk tarafından da ilgiyle
izlendi. Attalos Meydanı’nda basın
açıklaması yapan Halk Cepheliler,
“Unutmadık 19 Aralık katliamını.
Bugün ilk günkü gibi acı ve öfke
doluyuz. Ne 28 şehidin gülümseyen
fotoğrafları, kömürleşmiş bedenleri
gitti gözümüzün önünden, ne de sizin
katil yüzleriniz. Sorumlular cezalandırılıncaya kadar da size unutturmayacağız.” dediler.
Açıklamanın ardından eylem biterken; Antalya Halk Cephesi 19
Aralık günü de 19 Aralık katliamı
ile ilgili bir seminer düzenledi. Antalya Dev-Sağlık İş Sendikası’nda
düzenlenen seminerde katliamı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
19 Aralık’ta Uşak Hapishanesi’nde
olan Yurdagül Gümüş, oligarşinin
katliam saldırısıyla amacının ne olduğunu, katliama devrimci tutsakların
verdiği cevabı ve direnişi anlattı.
yalistler Hamas'ı silahlı mücadeleyi
bırakmadığı için meşru görmemiş
ve tanımamıştı.
2005'ten beri Hamas uzlaşma
noktasına çekilmeye çalışıldı. Ambargolar uygulandı. İşbirlikçi AKP
ise çok daha özel bir görev üstlendi.
Bir taraftan Hamas'ın mücadelesi
savunulur gibi yapıldı. Ancak Hamas
sürekli AKP aracılığıyla Amerika'nın
istediği çizgiye çekmeye çalıştı.
Özellikle Hamas'ta son süreçte
emperyalizmin Libya'da, Suriye'de
ve bütün Ortadoğu’daki politikaları
karşısında susarak onay verdi.
Sonuç olarak bugün gelinen noktada Hamas'ın FKÖ'ye katılması işbirlikçi AKP aracılığıyla Amerikan
"çözümü"nde buluşmaktır.
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ÇANAKKALE

İstanbul Cevahi̇r

İçişleri Bakanlığı'nın kesin talimatı: “Füze kalkanına karşı
hiçbir eyleme izin verilmeyecek...”

Dev-Genç 42 Yıldır Anti-emperyalizmin
Bayraktarlığını Yapıyor!
İşkencelerle, Gözaltılarla, Tutuklamalarla

YILDIRAMAZSINIZ!

Amerikan uşağı AKP’nin
tehditleri vız gelir:
 İZMİR’de Liseli Dev-Genç’liler ve Halk Cephesi’nin
açtığı açlık grevi çadırına 1 hafta boyunca AKP’nin polisleri saldırdı. Onlarca kişiyi gözaltına aldı. Her saldırıdan sonra çadır yeniden kuruldu. Sonunda KAZANAN
DEV-GENÇ’LİLER OLDU!
 KOCAELİ’de polis 7 gün boyunca 15 kez saldırdı 61
kişi gözaltına aldı iki kişi tutuklandı. Her saldırıdan sonra Dev-Genç’liler yeniden çadır kurdu ve KAZANAN
DEV-GENÇ’LİLER OLDU!
 DERSİM’de üç gün açık kalan çadıra AKP’nin polis bir kez saldırdı. 3 kişi gözaltına alındı. Çadır yeniden
kuruldu. KAZANAN DEV-GENÇ’LİLER OLDU!
 EDİRNE’de 5 gün boyunca 10 kez saldırdı. 71 kişi
gözaltına alındı. KAZANAN DEV-GENÇ’LİLER
OLDU!
 ÇANAKKALE’de polis 3 kez saldırdı 33 kişi gözaltına alındı. KAZANAN DEV-GENÇLİLER OLDU!
 ANTALYA’da polis 3 kez saldırdı. 18 kişi gözaltına
alındı. Dördüncü seferde KAZANAN DEV-GENÇ’LİLER OLDU!
 ANKARA’da çadır kuruldu 5 gün boyunca füze
kalkanına karşı açlık grevi yapıldı. Binlerce imza toplandı, bildiri dağıtıldı. KAZANAN DEV-GENÇ’LİLER OLDU!
 İSTANBUL ŞİŞLİ CEVAHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜNDE LİSELİ DEV-GENÇ ve HALK
CEPHESİ’NİN AÇTIĞI ÇADIRDA DİRENİŞ DEVAM EDİYOR!

Emperyali̇zmi̇ Vatan
Topraklarımızda
İstemi̇yoruz
Bağımsızlık,
Demokrasi̇ ve
Sosyali̇zm
Mücadelesi̇ni̇
Yükselteli̇m
Ekim ayından bu yana
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç
tarafından yürütülen Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz kampanyası, halkımızın sahiplenmesi ve büyük bir
coşkuyla sürdürülüyor.

İstanbul-Şişli
18 Aralık’ta Cevahir AlışVeriş Merkezi önünde kurulan
direniş çadırı eylemi devam
ediyor. Eylemin 4. günü olan 21
Aralık’ta, masa kurulup bildiri dağıtıldı yine. 22 Aralık günü,
Devrimci Mücadelede MimarMühendisler “Yaşasın DevGenç Yaşasın Dev-Genç’liler”
sloganını atarak, kırmızı karanfillerle ziyarete geldiler. 23
Aralık’ta, gün boyu bildiriler
dağıtılarak, imza toplandı.
24 Aralık’ta, şehit ve özgür
tutsak yakınları çadırı ziyaret

DEVRİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

etmeye devam ettiler. Türkan
Albayrak da 2. kez ziyarete
geldi. Gelen misafirlerle, 13
Ocak'ta Malatya Kürecik’e yapılacak yürüyüş hakkında da
konuşuldu.
27 Aralık’ta da, Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde,
NATO üssünün ülkemize kurulmasını duymayan öğrenci
kalmaması amacıyla Liseli
Dev-Genç’liler tarafından bildiri dağıtıldı. Aynı zamanda
sesli konuşma da yapılarak,
füze kalkanının kuruluş amacı anlatıldı. Polisler ve okulun
faşistlerinin sataşmalarına rağmen, Liseli Dev-Genç'liler 500
adet bildiri dağıttılar.
Eylemin bitmesiyle okulun önünden ayrılan Liseli
Dev-Genç’liler faşistler tarafından takip edildiler. Füze
kalkanıyla ilgili bildiri dağıtılmasına izin vermeyeceklerini
söyleyen faşistlere, Liseli DevGenç'liler, “Okula yine geleceğiz. Füze kalkanını anlatmaya devam edeceğiz. Bizi engelleyemezsiniz.” cevabını verdiler.
Cevahir Alış Veriş Merkezi önündeki direnişin 9.günü
otobüs duraklarında bekleyen
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ÇANAKKALE
insanlara bildiri dağıtarak başladı. İmza
da toplayan Liseli Dev-Genç'liler, füze
kalkanının ne olduğunu, ne amaçla kurulduğunu da anlattılar. Gün içinde 500
imza toplandı ve yüzlerce bildiri dağıtıldı.
10. günde ise 1 saatlik bildiri dağıtımından sonra, masaya gelen insanlara
kampanya hakkında bilgi verildi.

rı Kaptanpaşa Lisesi’nin önüne giderek
bildiri dağıttılar. Liselilerin kampaya
hakkında bilgi sahibi oldukları görülürken;
Malatya Kürecik’e yapılacak yürüyüşe katılmak isteyenler oldu. Polisin tacizleri altında bir saate yakın süren çalışmada 400
adet bildiri dağıtıldı.

Çanakkale
İstanbul-Esenler
24 Aralık’ta Esenler Yenimahalle’de
saat 19.30'da bir araya gelen Liseli DevGenç'liler, Terazidere metrosundan yürüyüşe başladılar. Sloganlarıyla coşkulu bir şekilde yürüyen liseliler, Bahçeli
Kahve önünde eylem yaptılar.
Eylemde yapılan açıklamada, “Ülkemizde kurulmak istenen radar üssüne karşı örgütlü mücadelemizi kimse engelleyemez, bizleri haklı ve meşru taleplerimizden vazgeçiremezsiniz.” denildi.
Eylem “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganıyla bitirildikten sonra, Halk Cephelilerin mahallede Dev-Genç marşını
söylediği eyleme, 35 kişi katıldı.

İstanbul-Taksim
Taksim Galatasaray Lisesi önünde her
hafta sonu açılan masa, 24 Aralık’ta da
açıldı. 15.30-18.30 saatleri arasında açık
kalan masada, imza toplayan Liseli
Dev-Genç'liler, masaya gelenlere ülkelerinde birçok Amerikan üssü olduğunu
ve bu Amerikan üslerinin birçoğunun bilinmediğini anlattılar. TAYAD'lı Aileler
de masaya gelerek Liseli Dev-Genç'lileri
ziyaret etti. Çalışmanın sonunda 500 bildiri dağıtıldı ve 50 adet imza toplandı.

İSTANBUL - OKMEYDANI
Liseli Dev-Genç’liler 23 Aralık’ta,
daha önce polisin saldırısına uğradıkla-
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Çanakkale' de 16-21 Aralık günlerinde Demircioğlu Caddesi’nden Aynalı Çarşı’ya kadar ve kordon boyunca
yaygın bir şekilde bildiri dağıtıldı. Çalışma sırasında 24 Aralık’ta Çanakkale’de
açılacak çadıra destek çağrısında bulunuldu.
21 Aralık’ta Saat Kulesi önünde eylem yapan Dev-Genç’liler, Edirne’de yaşanan saldırıları protesto ettiler.
Dev-Genç’liler, önceden duyurdukları gibi 24 Aralık günü Çanakkale’de
Saat Kulesi’nin olduğu meydana çadır
kurmak istediler ancak, AKP’nin polisinin daha Dev-Genç’liler alana gelmeden saat kulesinin çevresini ablukaya aldıkları görüldü. Alana girmek isteyen
Dev-Genç’lilere polis saldırdı. Polisin
saldırısı sonucu Fırat Kıl, Meltem Kılıç,
Onur Kaya, Ali Aytaç, Ömür Açıkgöz,
Eser Hüzmeli, Hanife Yılmaz, Sema Talay, Tülay Gül, Ayfer Hacıoğlu, Helin
Böleç, Oğulcan Nasiç, Ceyda Şahin,
Mehmet Durgun, Faruk Akdeniz isimli
15 Dev-Genç’li gözaltına alındı. Eyleme
destek veren ÖDP’li Barış Lokumcu,
YDG’li Ufuk Talanç, DGH’li Yusuf
Kaya ve Serdar Tokkaya, DGH’li Ali Yenal ile Ekim Gençliği’nden Gamze Özdemir de gözaltına alındı. Gözaltılar
daha sonra serbest bırakıldı.
25 Aralık günü iki ayrı yerde, İnsan
Hakları Parkı ile Cuma Pazarı’na çadır
açmak isteyen Dev-Genç’lilere polis
saldırdı yine. Bu saldırılarda da, 8'i

ANTALYA
Dev-Genç’li ve 5'i diğer soldan olmak
üzere 13 kişi gözaltına alındı. İşkencelerle gözaltına alınanların çadırları ve eşyaları AKP'nin polisleri tarafından çalındı. Gözaltına alınanlar daha sonra
serbest bırakıldı.
Dev-Genç’liler, gözaltına alınan arkadaşlarını hastanede ve karakol önünde yalnız bırakmazken; serbest bırakılan
Dev-Genç’lilerden Düzgün Ataş’ın dudağının polisler tarafından yüzüne basılarak patlatıldığı ve hastanede 5 dikiş
atıldığı görüldü. Orkun Uz'a ise karakoldaki asansörün içinde, kamerasız ortamda işkence yapıldı. Televizyonlara,
“vatandaş tokadı” diye verilen olayı
yapanın ise emekli bir polis olduğu öğrenildi.
Aynı gün, yaşanan gözaltıları protesto
etmek için Çanakkale Adliyesi önünde
eylem yapıldı. Liseli Dev-Genç’liler,
“Vatanımızın bağımsızlığı için değil 15,
100 kez de bizlere saldırsalar bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler.” dediler. 50 kişi coşkulu bir şekilde halay çekerek eylemlerini bitirdiler.
26 Aralık’da ise 60. Yıl Parkı'nda çadır açıldı. Bir önceki saldırıyı gören bir
teyze Dev-Genç'lileri sahiplenerek yanlarında durdu. Civarda duranları çadıra
desteğe çağırdı. Bu sırada saldıran polis
Fatma Gül Kılıç, Rojda Etik, Tülay
Gül, Ali Erol ve fotoğraf çekmek için
orada bulunan Sema Talay’ı gözaltına
aldı.
27 Aralık günü ise Saat Kulesi’nde
eylem yapmak için toplanan ve polis barikatıyla karşılaşan Dev-Genç’liler, halka, basın açıklaması yapmanın anayasal
bir hak olduğunu, bunun için hiçbir
meydanın kapatılamayacağını, yapılan
uygulamanın anti-demokratik ve keyfi bir
tutum olduğunu anlattılar.
Barikat açılmayınca yolun ortasında
oturma eylemi başlatan Dev-Genç’liler

BİZ CEPHELİYİZ UZLAŞMAYACAĞIZ

ANKARA

ANKARA
alan açılana kadar ayrılmayacaklarını belirtti. Dev-Genç’lilerin ısrar ve kararlılığı sonucu barikat açıldı ve günlerdir girilemeyen Saat Kulesi’ne giren DevGenç’liler basın açıklaması yaptı. Eylem,
marşlar ve çekilen halaylarla, kazanılmış
bir zaferin coşkusuyla sona erdi.

son alınan 3 kişinin götürülmesinin üzerinden 10 dakika geçmeden, 3 DevGenç’li daha aynı yerde pankart açarak
sloganlarla eylemlerine başladılar. Polisin şaşkınlığı, “Üçüncü kez geldiler oha
be” sözüyle kendini gösterdi. Ardından
saldırıya geçerek üç kişiyi daha işkence
yaparak gözaltına aldılar.
Halk eylem yerinde yoğun biçimde
bekledi ve polise engel olmaya çalıştı.
Üçüncü saldırıda ise; İsmail Hakverdi,
Güney Güzelkara ve Dilber Güzel gözaltına alındı.
Tam polis herkesi gözaltına aldım
diye düşünürken, Dev-Genç’liler dördüncü kez eylem alanına gittiler ve alana oturarak konuşmalar ve sloganlar
eşliğinde eylemlerini sürdürdüler. Yorulan polis eyleme saldırmazken; gözaltına alınan 18 kişi aynı gün serbest bırakıldı.
27 Aralık’ta aynı yerde eylem yapan
Dev-Genç’liler, “Talebimizi haykırmak
için dün yine buradaydık. Ama gördük
ki AKP faşizmi ve onun polisi topraklarımıza Amerika’nın füze kalkanının kurulmasına çoktan razıydı... Ama biz dün
dediğimizin arkasındayız, bizi haklı ta-

Antalya
Kışlahan’da 17 Aralık günü yapılan
eylemle Liseli Dev-Genç’liler, “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” diye halka seslenerek imza masası
açtılar. Masada kampanyanın amacı ve
13 Ocak’ta Kürecik’e gidileceği anlatıldı.
4 saat açık kalan masada 118 imza toplanırken, 17 tane Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.
Antalya Kışlahan meydanında 26
Aralık günü de eylem yapıldı. Basın açıklaması yapılarak, 3 günlük açlık grevi yapılacağı bilgisi verildi ve kampanyanın
amacı anlatıldı. Polis, vatansever gençliğin talebine saldırarak cevap verdi. Ertuğrul Sağlam, Müslüm Dülkadir, Mehmet Sinan Mitil, Keçel Türkkan, Eda
Çapo, Çağın Sözen, Muhammet Demir, Ömer Kanat, Kubilay Öngel, Mert
Koca, Müslim Ertuğrul Karacan ve Gülçin Bulut gözaltına alındılar.
EDİRNE
Gözaltına alınan 12 kişinin ardı
sıra 3 Dev-Genç’li pankartları ve
dövizleriyle bir kez daha alana indiler. Alandaki kalabalık henüz
gözaltına alınanların şaşkınlığını atlatmadan 3 Dev-Genç’liyi karşılarında görünce alkışlarla destek verdiler. Sloganlar eşliğinde konuşma
yapan Dev-Genç’liler 10 dakika
sonra bir saldırıya daha uğradılar.
Bu saldırıda da Önder Dalkılıç,
Nazım İlgeç ve Aysun Saban gözaltına
lebimizden kimse geri çekemez. Alanalındı.
larda “Amerika Defol” demeye devam
edeceğiz. Füze kalkanı istemediğimizi
Ama polis hedefine ulaşamayacaktı
söylemeye devam edeceğiz!” dediler.
çünkü Dev-Genç’liler kararlıydı. En

Açıklamanın ardından çadır kurmaya başlayan Dev-Genç’lilere Antalya
halkı da yardım etti. Polis bu destek karşısında uzaktan seyretmekle yetindi.
Eğitim-Sen Başkanı Nurettin Sönmez ve şube sekreteri Muhsin Uygur ile
SES Yönetim Kurulu’ndan 10 kişi,
ÇHD’den 3 avukat, ESP ve PSAKD Antalya şubesi yönetiminden Ersin Elyakut
da Dev-Genç’lileri yalnız bırakmadılar.

Edirne
Edirne’de 5 gün süren çadır direnişi
20 Aralık’ta yapılan eylemle sonlandırılırken, 30 kişi gözaltına alınmıştı. DevGenç’lilerin eylemine destek veren sendikacıları da dinlemeyen polis, yaptığı
konuşmalar sırasında İçişleri Bakanlığı’nın kesin talimatı olduğunu, füze
kalkanına karşı hiçbir eyleme izin verilmeyeceğini itiraf etti.
Bu itiraf vatan hainliğinin itirafıdır.
Emperyalist efendilerine karşı hesap
verememenin ezikliği ile düşmanca saldırıyorlar Liseli Dev-Genç’lilere. Polis
de halkın değil emperyalistlerin güvenliğini sağlamak için saldırıyor, işkence
yapıyor vatanseverlere. Edirne’de vatanseverlerin sokulmadığı İlhan Koman Parkı, MHP’li faşistlere sonuna kadar açık tutuluyor. Buradaki gerçek, devletin kimin devleti olduğunun işaretidir.
Gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakılırken; polisin boş durmadığı ve
Dev-Genç'lilerin ailelerini telefonla arayarak korkuttukları öğrenildi. Polis her
yerde aynı yöntemi deniyor, aileleri
gençlerin üzerine salarak kazanacağını
hesaplıyor; ancak Dev-Genç’liler ailelerini kendileri de arayarak, polisin
oyununu boşa çıkardılar.

Hatay
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç, 20

DEVRİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ
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Aralık günü Nimet Fahri Öksüz Lisesi
önünde eylem yapıp imza masası açtı.
Eylemde imza toplayanları engelleyen
öğretmen ve okul idaresi yapılan konuşmalarla teşhir edildi.
Eylem sırasında 20 imza toplanırken;
100 bildiri ile 8 Ocak günü yapılacak Liseliler Şenliği’nin el ilanları dağıtıldı.

Dersim
Dersim’deki Liseli Dev-Genç’lilerin,
20 Aralık’ta İsmet İnönü Ticaret Meslek
Lisesi önünde başlattığı çadır eylemi 4.
günün sonunda 23 Aralık günü bitirildi.
21 Aralık günü, ülke genelinde yapılan grev nedeniyle okulda eğitim yapılmadığı için, öğrencilerden çadırı ziyaret edenler oldu. Ateş başında yapılan
sohbetlerin ardından mahalle içinde birlikte kuşlama yapılıp, bildiri dağıtıldı.
Çadırın son günü olan 23 Aralık’ta,
polislerin kamera çekimi yapmak istemesi polisin ne amaçla çekim yaptığının
mahalle halkına anlatılıp teşhir edilmesiyle engellendi. Dersteki öğrencilerin de
camlara çıkıp alkışlarıyla destek vermeleri üzerine polisler arabalarına binerek kaçtılar. Teneffüste Liseli DevGenç’lilerin yanına gelen öğrenciler,
polisin tekrar gelme ihtimaline karşı
derse girmeyerek çadırda kaldılar.
Direniş çadırı eylemi, saat 12.00’de Liseli Dev-Genç’lilerin çadırı kaldırıp, yolu
trafiğe kapatarak ateş yakıp halaylar çekmesiyle sona erdi. Eyleme 50 kişi katıldı.

Ankara
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, Ankara’da da direniş çadırı kurdular.
24 Aralık günü Sakarya Meydanı’nda,
AKP’nin polisinin ablukasına rağmen çadır eylemlerini başlattılar. Basın açıklaması yapan Liseli Dev-Genç’liler, “Bugün burada 5 günlük açlık grevi çadırımızı kurarak, Füze Kalkanını ve
AKP’nin işbirlikçi yüzünü halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Kuracağımız
çadırımıza tüm halkımız davetlidir.”
diye konuştular. Açıklamadan sonra çadır kuruldu ve halaylar çekildi. 70 kişinin katıldığı eyleme Devrimci Memur
Hareketi, Devrimci Mücadelede Mühendis ve Mimarlar da destek verdi.
Çadır önünde imza masası kurularak,
imza toplamaya ve bildiri dağıtmaya baş-
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layan Dev-Genç’lilerin kuşlama yaptığını
gören belediye işçileri yanlarına gelerek
direnişi desteklediklerini, bu yüzden
kuşlamaları süpürmeyeceklerini söylediler. İlk gün boyunca 420 adet imza toplandı, 2000’e yakın bildiri dağıtıldı.
Eylemin 2. günü olan 25 Aralık’ta da
halka yapılan konuşmalar eşliğinde
kampanya bildirileri dağıtıldı, imza toplandı. İşkenceci Ankara polisi de eyleme
karşı tahammülsüzlüğünü, eyleme katılan Dev-Genç'lilerin ailelerini arayarak
gösterdi. Polisin “Gelin çocuğunuzu
buradan alın, yoksa gözaltına alacağız”
diyerek korkutma çabalarından etkilenen
bir aile, kızlarını eylemden almak istedi. Ama eyleme katılan Dev-Genç'li ailesine katıldığı eylemin meşru olduğunu söyleyerek eylemden ayrılmadı. 2.
günde 800 imza toplanırken, 3000 bildiri
de dağıtıldı.

Muğla
Dev-Genç’liler, 15-20 Aralık günleri boyunca Muğla’daki liseler, yüksek
okullar ve Muğla Üniversitesi çevresine
kampanya afişlerini yapıştırdılar.
17 Aralık günü de Sınırsızlık Meydanı’nda yapılan sesli konuşmalar eşliğinde bildiri dağıtıldı. Bildiri dağıtımı sırasında halkla sohbet eden Dev-Genç’lilerin sloganlarına halk da alkışlarla destek verdi.

İzmir
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, 21 Aralık günü Karşıyaka Çarşı’da
imza masası açtı. 500 bildiri dağıtılarak,
120 imza toplandı. Halka yapılan konuşmalarda füze kalkanı ile ülkemizin
kirletildiği, katliam ortağı haline getirildiği anlatıldı. Eylemde ayrıca Yürüyüş
dergisinin tanıtımı da yapıldı.
İzmir’de 24 Aralık günü de Karabağlar Cumhuriyet Lisesi’nin önünde bildiri dağıtıldı. Eylem sırasında Mert
Toka, Nazlıcan Aydın, Dilek Kaya ve Didem Tütenk isimli Liseli Dev-Genç’liler, polisi tarafından gözaltına alındı.
26 Aralık günü de Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 10 tane
kampanya afişi asıldı. Ayrıca 19-22
Aralık Katliamı’nı teşhir eden 10 afiş ile
10 tane de Ege Gençlik Derneği'nde verilen bağlama, gitar ve tiyatro kursları-

nın tanıtım afişi asıldı.

Malatya
Malatya’da 14.sü yapılan eylemle,
Malatya halkının füze kalkanını istemediği duyuruldu. 23 Aralık günü AKP
Malatya il binası önünde yapılan eylemde, “Amerika’nın, NATO’nun kalkanını vatanımızın bir köşesine yerleştirmek isteyenler vatansever değillerdir.
Onlar dolara tapanlardır. Onların dini,
imanı dolardır. AKP iktidarı açıklasın!
Malatya Kürecik’e kurmak istedikleri
füze kalkanında bu halkın vatanın ne çıkarı vardır?” açıklamasında bulunuldu.
Ardından 10 dakikalık oturma eylemine geçildi. Eylem boyunca yoldan geçen insanlara bildiriler dağıtıldı. Eylem
sloganlarla bitirildi.

“Nato Ve Füze Kalkanı Karşıtı
Birlik” Yürüyüş Yaptı
Ülkemizin dörtbir yanına kurulan
NATO Koruma Kalkanları ve en son olarak da Malatya Kürecik’te kurulması
planlanan kalkana ve Amerikan emperyalizmine hayır demek için NATO ve
Füze Kalkanı Karşıtı Birlik 25 Aralık’ta Şişli Cami önünde eylem yaptı.
“Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak NATO ve Füze Kalkanına Geçit Yok” yazılı pankartın açıldığı eyleme katılan 300 kişi, Şişli Cami
önünden Mecidiyeköy AKP İlçe Başkanlığı önüne doğru yürüyüşe geçti.
AKP Şişli İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan
Sevinç Ateşçi, “AKP hükümeti ‘komşularla sıfır sorun’ politikası ile başladığı
yolda, şu an İran ve Suriye ile savaşın eşiğine gelmiş durumdadır. Son yapılan
YAŞ toplantısında ana gündem olarak
Suriye’nin alınmış olması, TSK’nin savaşa hazırlık durumunun incelenerek, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için
tedbirlerin alınmış olması, açıkça savaşın kapıda olduğunun göstergesidir.”
diye konuştu ve eylem sloganlarla sonlandırıldı.
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Örgüt Olmadığını, Devrimcilerle İlgisinin Olmadığını
Kanıtlamaya Çalışan Bir Sol; TÜSİAD Solculuğudur!

Hopa Davası:
“Bize Terörist Gibi Davrandılar”

Bugün AKP
iktidarının reformizm bir yana, düzen içi burjuva
partilerinin muhalefetine bile tahammülü yok. AKP, “sağ-sol” demeden
kendisi gibi düşünmeyen, kendi politikalarına hizmet etmeyen her kesime saldırıyor.
Reformizm de uzun yıllar sonra
ilk kez oligarşinin saldırılarının hedefi
oldu.
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri
öncesi Hopa’da Hidro Elektrik Santrallerinin yapılmasına karşı gerçekleştirilen eylemler kapsamında Başbakan Erdoğan’ın Hopa’ya gelişi
protesto edildi. Bu protesto sırasında
polisin saldırması sonucu emekli öğretmen Metin Lokumcu katledildi.
Metin Lokumcu’nun öldürülmesi
sonrasında yapılan protestolarda çok
sayıda Halkevci ve ÖDP’li gözaltına
alınarak tutuklandı.
Bu tutuklamalar devrimcilik yapıldığı için değil kendi deyimleriyle
"muhalefet" yaptıkları ve AKP'nin
de en küçük bir muhalefete bile tahammülsüz olduğu için yaşanmıştır.
Tutuklamalar sonrası, tutuklamalarla ilgili Halkevleri’nin yaptığı "Sokağı Özgür Bırak" kampanyası, kampanyada gerçekleştirdikleri eylemler,
kampanyanın üzerinde yükseldiği temel ve mahkemelerde yapılan savunmalar solla, solculukla bir ilgilerinin de kalmadığının göstergesi
oldu.
Ve bir kez daha yaşandığı gibi,
tutuklamalar sürecinde reformizm,
tarihi kendisiyle başlatmıştır.
F Tipi hapishaneleri ve tecrit uygulamalarını keşfettiler.
Tutuklanan öğrenciler F Tiplerinde
tecriti yaşadıklarını basit örneklerle
anlattılar. Bu örneklere şaşkınlıklarını
dile getirdiler.
Reformizm F Tiplerini bir kez
bile gündemine almamıştı. F Tiplerinden cenazelerimiz çıkarken gör-

mezden gelmişti. Sanki bu ülke kendilerinin değildi, sanki bu ülkenin
hapishaneleri kendilerinin değildi.
Kendilerini o derece yabancı görüyorlardı. Doğrudur, yabancılaşmışlardı halka, ülkeye, hapishanelere,
mücadeleye...
AKP'nin faşizmini keşfediyorlardı.
Demokratik haklardan, bu hakları
dile getirmekten sözediyorlardı.
Demokratik haklarımızı kullanmak uğruna faşist linçlere uğradık.
Linç saldırıları altında yürüdük. Reformizm yoktu yanımızda. Değil yanımızda olmak "bizim onlarla bir
ilgimiz yok" dediler, ilgileri olmadığını kanıtlamaya çalıştılar.
Bu nasıl sol? Artık solla ilgisi olmayanların dahi şaşırdıkları bir durumdur. Dergilerine bir tane toplatma
gelmez, hakkında bir dava açılmaz.
Bir tane tutsağı yoktur. Tutsaklığı
yaşamadığı için karşılaştıkları uygulamalara şaşırırlar. Yaptıkları eylemlere bakın. Yaptıkları savunmalara
bakın.

Bu Sol Olsa Olsa
TÜSİAD Solu,
TÜSİYAD Solculuğu Olur
Bu sol "halkın haklarını" savunamaz. Yaptığı en fazla muhalefet
solculuğu olur. Muhalefet etmek
protesto etmekle sınırlı kalır... Oysa
devrimcilik değiştirmek için mücadele
etmektir. Bedel ödemektir.

“Terör, Terörizm”
Demogojileri Mücadelenin
Meşruluğunu Yok Etmek
İçindir
Halkevciler, devamcısı oldukları
DY’lilerin 12 Eylül cuntasının mahkemelerinde “biz örgüt değiliz, dergi
çevresiyiz” diye nedamet getirdiği

gibi onyıllar sonra ilk kez faşizmin
mahkemeleriyle, terörüyle karşı karşıya geldikleri noktada kendi meşruluklarını, mücadelenin meşruluğunu
savunacakları yerde “terörist” olmadıklarını kanıtlamaya çalıştılar. Oligarşiye, “biz terörist değiliz” dediler.
Ve tutukluların sahiplenilmesi için
bu temelde bir kampanya yürüttüler.
Neden?
Hopa ve Ankara tutuklamalarının
olduğu dava “THKP-C silahlı terör
örgütünün legal uzantısı” Halkevleri’ne üye olmaktan açılmıştı. Oligarşinin mahkemelerinin suçlaması
buydu.
Halkevleri kampanyasını bunun
üzerine kurdu. Sadece kampanya değil mahkemedeki savunmalar da bu
temel üzerine kuruldu. Yani “terörist
olmadıklarını” kanıtlama üzerine…

“Sokağı Özgür Bırak”
Diyorlar. Kim Özgür
Bırakacak? AKP mi?
Halkevciler, “Sokağı Özgür Bırak”
kampanyası boyunca “terörist” olmadıklarını söylediler. Tamam, siz
“terörist” değilsiniz. Peki kim terörist?
Reformizme göre bu sorunun cevabı devletin “terörist” dedikleridir.
Onun için devletin delil olarak sunduğu bir şemsiyeyle, plastik flama
sopalarıyla, ’70’lerden kalma bir kaç
kitap bulundurmakla “terörist” olunamazdı. Böyle “terörist” mi olurdu.
Ortada bir “terörist örgüt” bile yoktu.
’70’lerde bitmiş, artık olmayan bir
“örgüt” THKP- C ile suçlanıyorlardı.
Reformizm “biz terörist değiliz”
derken kasdettiği “eline silah almamış” olmasıdır. “Molotof atmamış”
olmasıdır, devletin ölçülerine göre
“yasadışı eylemler yapmamış” olmasıdır. Yıllardır Denizler’i de “bir
tek adam öldürmedi” diye savun-
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muşlardır. Aynı bakış açısının sonucu
olarak “adam öldürdükleri” için Mahirler’i savunamamışlardır.
Onlara göre "öğrenciler, gazeteciler, belediye başkanları, akademisyenler ve sendikacılar" olunca
terörist olmaz. Peki terör ne, terörist
kim?
Elbette devrimciler terörist değildir. Ancak reformizmin “biz terörist
değiliz” söylemi ve bu temeldeki
pratikleri kendini düzene kanıtlama
çabası olduğu için çarpıktır. Ve “terörizmi” düzenin tanımladığı çerçevede aldığı için çarpıktır.
Mahkemede dile getirilen savunmalarda deniliyor ki; “Hopa'daki
olayları protesto etmek için 31 Mayıs’ta Ankara'da düzenlenen gösterilere katıldık, ancak bu eyleme ‘yasa
dışı örgütlerin’ çağrısıyla değil,
KESK, Eğitim-Sen, Halkevleri gibi
yasal örgütlerin çağrısıyla katıldık,
bu eylemlere katılmak demokratik
bir haktır.”
Reformizmin tanımlamasına
göre, bir muhalifler vardır. Bir de
teröristler vardır. Bakın savunmalarına, ifadelerine: “Bize terörist
gibi davranıldı” deniyor. Ne anlama
gelir bu tanımlama tekrar düşünülsün.
“Terörist”e işkence yapılabilir,
“terörist” katledilebilir, “terörist”kaybedilebilir, “terörist” tecrit hücrelerine
atılabilir, “terörist” onursuzca soyularak üzeri aranabilir. Kısacası “terörist”e her şeyi yapmak mübahtır.
Onun için yıllardır ne kayıplara ne
infazlara ne işkencelere ne de hapishanelerde yaşanan katliamlara, tecrite
sesinizi çıkartmadınız. Çünkü onlar
“terörist”ti...
Hopa davası tutuklularından ve
ilk mahkemede tahliye edilenlerden
Çağrı Yılmaz’ın ifadeleri nasıl bir
kafa karışıklığı içinde olunduğunu
da gösteriyor aslında. "Hopalı Çağrı
Yılmaz, emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünden çok etkilendiği
için o basın açıklamasına katıldığının
altını çiziyor. Cezaevine girdikleri
ilk andan itibaren kendilerine 'terörist
gibi' davranıldığını ifade eden Yılmaz,
şunları anlatıyor: 'Cezaevi idaresi,
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Reformizmin
tanımlamasına göre, bir
muhalifler vardır. Bir de
teröristler vardır. Bakın
savunmalarına,
ifadelerine: “Bize terörist
gibi davranıldı” deniyor.
Ne anlama gelir bu
tanımlama tekrar
düşünülsün.
terörist algısı ile yaklaştı bizlere. En
ufak isteklerimiz bile göz ardı edildi.
Sigara yakmak için çakmak bile verilmedi.'" (11.12.2011, Radikal Pazar,
Özgürlüğün İlk Günü, röportaj)
Bu yaklaşım faşizm gerçeğini
kavramamak demektir. Ancak her
şey bu kadar basit de değildir. Halkevleri’nde ifadesi bulan anlayış
meşruluğu haklılığında, ideolojisinde
değil düzende arayan bir anlayıştır.
Çünkü “terör, terörizm” tartışmaları özünde meşruluk tartışmasıdır.
Oligarşinin halka, devrimcilere
uyguladığı terör de, terör demagojilerinin amacı da onları düzen
içinde tutmak, düzene tabi kılmaktır.
İşte bu nedenle devrimciler, ilericiler oligarşinin, devletin ağzıyla
konuşmazlar. Düzenin çizdiği sınırlarla hareket etmezler. Meşruluğu
onun yasalarında aramazlar. Böyle
yaparsa eğer kendini inkar eder. Reformizm kendini inkardır.
"Doğallığında demokratik ve meşru taleplerini ifade eden bunun için
protesto etme hakkını sonuna kadar
zorlayan herkes 'terör' kapsamında
yargılanıyor. AKP ve düzen karşıtı
olmanın yani, devrimci-sosyalist-muhalif olmanın kendisi 'terörist' olmakla
eş değer tutuluyor. Dolayısıyla geniş
toplumsal kesimlerde AKP'ye karşı
olursam bir gün kendimi sanık sandalyesinde 'terörist' olarak bulabilirim
algısı yerleşik hale getirilmeye çalışılıyor." (Birgün Gazetesi, Ozan Sürer,
22 Aralık 2011)
Evet tam da budur. İşte faşizm
gerçeği budur...
FAŞİZMİN OLDUĞU YERDE
FAŞİZME KARŞI HALKIN HER
TÜRLÜ MÜCADELESİ, HER
TÜRLÜ ÖRGÜTLENMESİ MEŞ-

RUDUR.
Devrimciler mücadelelerini ve
örgütlenmelerini bu çerçevede ele
alırlar. Düzenin izin verdiği sınırlar
içinde ele almazlar. THKP-C DE
OLİGARŞİNİN SÖYLEDİĞİ
GİBİ “TERÖR” ÖRGÜTÜ DEĞİL, TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞI, HALKIMIZIN KURTULUŞU İÇİN SİLAHLI MÜCADELEYİ TEMEL ALAN HALKIN İKTİDARI İÇİN EMPERYALİZME
VE OLİGARŞİYE KARŞI SAVAŞMIŞ DEVRİMCİ BİR ÖRGÜTTÜR. 1970’lerde fiziken yok
edilmiş olsa da THKP-C, ideolojik
olarak, pratik olarak devrim mücadelemizde yaşamaktadır.

Reformizmin Düzen İçi
“Tehlikesiz”, Yoz Eylem
Anlayışı
Halkevciler’in “Sokağı Özgür
Bırak” kampanyası çerçevesinde en
“etkili” eylemleri “saç kesme” eylemi oldu. İyi güzel, berber tutup
saç kestirdiniz. Peki sen şu F Tipinde
saçların kesilirken ne yaptın? Nasıl
direndiniz bu onur kırıcı keyfi uygulamaya? Biliyormusunuz bu tür
onur kırıcı uygulamalara direnmek
devrimciliğin temel kurallarındandır.
Ne yaptınız? Direndiniz mi? Slogan
attınız mı? Protesto ettiniz mi?
Yumurta, pasta, boya atma, saç
kesme, düdüklü, zırıltılı eylemler,
maske takma, yüz boyama, soyunma
gibi protesto eylemleri Avrupa burjuva
demokrasisinin vitrinlik eylemleridir.
Bu eylemler “sivil toplumculuğu”
veya “muhalif” olmayı sadece protesto etmekle sınırlayan anlayışların
başvurdukları eylem biçimleridir.
Bu sadece protestoculukla yetinen
bir eylem anlayışıdır. Burjuvazinin
icazetinde, burjuvazinin kabul edebileceği sınırlar içinde bir muhalefet
anlayışıdır. Temelinde devrimcilik
değil düzeniçilik vardır. Yapılan her
eylemde emperyalizme ve oligarşiye
düzen için tehdit olmadığını gösteren
bir mesaj vardır.
1996’da bir grup ÖDP’li genç kızın Ankara Güven Park’ta “soyuna-
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rak” yaptıkları eylem, reformizmin
bu yozlaşmış eylem biçimini benimsemesinde dönüm noktalarından biri
olmuştur. Bu tür eylemler DY-ÖDP
çizgisi ile özdeşleşmiş olmakla birlikte
reformizmin genel eylem anlayışı
haline gelmiştir.
Eylem, sloganıyla, muhtevasıyla,
biçimiyle kitleleri bilinçlendirir, örgütler... Peki reformizmin bu eylem
anlayışı taleplerin, amacın yozlaştırılmasından, sulandırılmasından
başka neye hizmet ediyor?
Örneğin halkların kanını emen
tekeller, “Sermaye pabucu yarım,
çık dışarı oynayalım” diye “göbek
havası”yla alkışlanarak protesto edildi
reformist anlayışlar tarafından.
Bir başka eylemde barikat başında
“uzun eşek” oynandı.
Sonuçta yumurta atmaktan, saç
kesmeye, uzun eşek oynamaya kadar
yapılan bu tür eylemler düzenle devrim arasındaki tercihin sonucudur.
ÖDP-DY’nin düzeniçi legal particiliği “geceleri rahat uyuyan devrimcilik” olarak bedel ödemekten
kaçan bir mücadele anlayışında somutlanmıştı. Düdük çalmalı, süpürgeli, soyunmalı, saç kesmeli, yumurtalı ve benzeri eylemlerde bu anlayışın
ürünü olarak ortaya çıkmıştı.
Ama artık bugün AKP iktidarının
yüzde 50 gibi bir oy desteğine rağmen
en küçük düzen içi bir muhalefete
dahi tahammülü yoktur. Demokrasicilik oyunu faşizmin çizdiği sınırlar
içindedir. Eylemleri yozlaştırarak,

sulandırarak faşizmin saldırılarından kurtulamazsınız.
Halkevci olmak, ÖDP’li olmak,
CHP’li olmak ya da çevreci olmak,
futbolcu olmak... faşizmin politikalarına hizmet etmiyorsa saldırılarına
maruz kalacaktır.

Düzenin Takdirine
Mazhar Olmak
Gurur Duyulacak Değil
Utanılacak Bir Şeydir
Reformizmin bütün çabası “devrimcilerden farklı olduklarını” düzene
kanıtlamaktır. Eylem biçimlerinden
pratiklerine, söylemlerinden politikalarına bunu her noktada görmek
mümkündür.
2005 Nisanı’nda TAYAD’lı Aileler
Trabzon’da devletin örgütlediği linç
saldırısına uğradılar. Oligarşi TAYAD’lılar şahsında tüm devrimci ve
demokratlara saldırıyordu. Saldırılan
hak ve özgürlük arayışıydı. Devrimcilik, demokratlık, ilericilik sınavdaydı. Ve bu sınavda kalanlardan
biri de Halkevleri’ydi. Halkevciler
TAYAD’lılar Trabzon’da linç saldırısına maruz kalırken UÇAKLA
TRABZON’A GİDİP LİNÇ SALDIRILARI KARŞISINDA “BİZ
KESİNLİKLE YOKUZ” DİYE
AÇIKLAMALAR YAPTILAR.
TAYAD’lılarla tek kelime konuşmadılar. HEM DE TRABZON VALİLİĞİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ
İLE GÖRÜŞÜP “ONLARIN BİZİMLE BİR İLGİSİ YOK” DE-

Demokrat Olmayan Bir Tavır:
“Bizim Olayla İlgimiz Yok!”
“Halkevleri Heyetinin Raporu” / 2005.04.08
“Trabzon ilinde 06.04.2005 günü yaşanan TAYAD’lı
gençlere yönelik linç girişimi olayı ve yerel Halkevleri
örgütlülüğünü hedef alan sonraki gelişmeler üzerine, ...
ivedi olarak uçakla Trabzon’a hareket ettik ve 07.04.2005
günü sabah 07.00 sularında Trabzon’a vardık.”
Sonra, “Halkevi’nin çağrısı ile bir araya gelmiş olan
dost kurum temsilcileri ile (Eğitim Sen, Or Kam-Sen,
Tüm Bel-Sen, ESM ve Türk-İş Bölge Temsilciliği) görüşüldü.”
Ama saldırıya maruz kalan TAYAD’lılarla, HÖC’lülerle görüşülmüyor.

DİLER.
İşte o noktadan bugün gelinen
nokta “biz terörist değiliz” savunmasıdır. Düzenin kabul edeceği en
geri çizgiye çekilip “masum” olduklarını ispatlamaya çalışırlar.
Bu konuda oldukça ‘başarılı’dırlar.
TÜSİAD’ın bile sahiplenmesini sağlamışlardır. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı
Ümit Boyner 9 Aralık’taki Yüksek
İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada şunları söylüyordu: “Uzun tutukluluklar bağlamında
simgesel önem taşıyan Hopa Davası
ve Galatasaray Üniversitesi öğrencisi
Cihan Kırmızıgül’ün duruşmaları da
başlıyor. 281 ila 500 arasında öğrencinin yıllarını hapishanelerde geçirmesi geçmişe yolculuk duygusu
uyandırıyor. 1960’larda gelişmiş ülkelerin gençlerin sorunlarına eğilerek,
taleplerini dinleyerek aştıkları büyük
öğrenci isyanları sırasında Türkiye
aksi yöne giderek geleceğini inşa
edecek bu gençlerimizi şiddetle terbiye yolunu seçti. Bu tercihin sonucu
kaybedilmiş binlerce canın maliyetini
biz unutmuş değiliz. Benzer bir maliyetin yeniden ödenmesini istemiyoruz.”
Her yıl polise yüzlerce zırhlı araç
hibe eden halk düşmanı TÜSİAD
mı gençlerimizi düşünecek? TÜSİAD
sahiplenmesi tam da sermayeye yaraşır bir sahiplenme. İşin maliyet hesabını yapıyor.
Hiç kuşkusuz TÜSİAD gibi halk
düşmanı işbirlikçi tekellere bu açık-

“Saat 15.00 itibariyle Trabzon Valiliği ve Trabzon İl
Emniyet Müdürlüğü’ne geçilerek, burada ilgililerle görüşüldü.”
Ama yine TAYAD’lılarla, HÖC’lülerle görüşme
yok. Halkevleri heyetinde avukat olmasına rağmen,
linç saldırısına maruz kalan TAYAD’lılarla da görüşmüyorlar.
Çünkü Halkevi’nin tüm sorunu, “olayla ilgisinin olmadığını” açıklamak. Saldırının niteliğini anlamaktan
uzak, “kendi kurumunu” kurtarma peşinde: Panik içinde
bunu kanıtlamaya çalışıyor her kuruma. Bu panik hali,
Trabzon Halkevi adına yapılan açıklamada daha aleni
hale geliyor.
(Ekmek ve Adalet; Sayı: 156
1 Mayıs 2005)
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lamayı yaptırtan reformizmdir. Ve
reformizm TÜSİAD’ın desteğini alma
şerefine de nail olmuştur.

Onlar Gibi Olmak
Onlar Gibi Yaşamak,
Savaşmak ve Ölmektir
9 Aralık’taki Hopa davasında tutuklular ve avukatları THKP-C diye
bir örgütle ilgili olmadıklarını, silahlı
bir örgütle bağlantılarının bulunmadığını kanıtlamaya çalıştılar. THKPC’nin, Mahirler’in onurlu geçmişini
savunmadılar. Bırakalım Mahirler’i,
THKP-C’yi savunmayı, Hopa’daki
HES’leri protesto eyleminde katledilen Metin Lokumcu mahkemede
sözkonusu dahi edilmedi. Katledenlere yönelik hesap soran bir yaklaşım
yoktu. Bunun yerine kendini “masum” göstermeye, “suçsuz” göstermeye çalışan, bunu kanıtlamaya çalışan bir tutum hakimdi.
Mahkemede bu tablo çizilirken
mahkeme önünde “Mahir Hüseyin

Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atılıyordu.
Hopa davasının savunmasında
“yargılananlar sol-sosyalist fikirlerdir” deniyor. Halkevleri Genel
Başkanı İlknur Birol Hopa davasının
görüldüğü mahkeme önünde kitleye
seslenirken "gençlerimizin şahsında
Mahirler, Denizler yargılanıyor"
diyor...
Her şey sanki Hopa davasıyla
başlayıp onunla bitiyor. Devrimcilerin
bugüne kadar ödedikleri, ödemeye
devam ettikleri bedeller gözardı ediliyor. Onlarca, yüzlerce kez yargılandık, katledildik. F Tiplerinde, linç
saldırılarında, alanlarda… Halkevlerini, reformizmi göremedik yanımızda.
Lafa gelince devrimciliği ağızlarından düşürmezler. THKP-C’yi, Mahirler’i dillerinden düşürmezler. Ama
düşmanla karşı karşıya geldikleri
ilk anda devrimcilik rafa kalkar,
kendilerini inkar ederler, THKPC’yi ‘bitirip’, Mahirler’i öldürürler.

 Diyarbakır Valisi’nden bir
itiraf: “Köylerde erkek kalmadı”
Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Silvan’ın köylerine jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında Diyarbakır Valisi yaptığı açıklamada “o kadar
çok operasyon yapmışız ki bazı köylerde erkek kalmamış”
Eserinizle övünebilirsiniz. Nasıl bir ülke yarattığınızı
görün. Devrimci, demokrat lise öğrencilerinin bile peşine
onlarca polis takıp 24 saat takip ederek terör estirirken
diğer taraftan okul kantinlerinde uyuşturucu satışına
göz yumarsanız sonuç böyle olur. Yoksul gecekondu
mahallerine kadar uyuşturucuyu sokan yine devlettir.
Köylerdeki esrar tarlaları sizin yarattığınız pazarın ürünüdür. Geçin bunları. Uyuşturucuya karşı mücadele ediyoruz havalarıyla kimseyi kandıramazsınız. Köylerdeki
o esrar tarlalarından da mal gibi haberiniz vardır sizin.

 Asgari Ücret ve Vekil Ücreti

Ancak biten THKP-C değil, ölen
Mahirler değil, ölen, biten reformizmdir.
Mahirler yaşamlarıyla, ölümleriyle, teorisi, ideolojisiyle Türkiye
devrim tarihine eşsiz bir miras bırakmıştır. Hayatları pahasına Denizlerin idamını engellemek için
Kızıldere’ye uzanan yol, bu eşsiz
mirasın doruk noktasıdır.
Hala “Mahir Hüseyin Ulaş” sloganlarının atılıyor olması THKP-C
ideolojisinin gücünü göstermektedir.
Diğer yandan eylemiyle, söylemiyle,
pratiğiyle, yaşamıyla bu ideolojiyle
hiçbir ilgileri olmayanların hala bu
sloganı kullanıyor olmaları büyük
bir çelişkidir.
Mahirler, Hüseyinler, Ulaşlar, özleri sözleri bir devrimcilerdir ve Türkiye halklarının onurudurlar. Onları
sahiplenmek özü-sözü bir olmaktır.
Onların yolunda; devrim yolunda
yürümektir. Eylemiyle, söylemiyle,
yaşamıyla düzenle uzlaşmamaktır.

yıl aynı. Açlık sınırının altındaki Asgari ücrete bir
kuruş fazla vermemek için günlerce pazarlık yaparlar.
Sonunda 659 lira olan asgari ücret 701 liraya
çıkartıldı. Yani 42 lira zam... Artı cop ve gaz
bombası...
Ama milletvekili maaşlarına zam yapmak için
40 tane dümen çevirerek tüm partiler birlik olup
bir anda çıkartıverirler. Yine öyle yaptılar. Fransız
meclisinde “Ermeni soykırımı yapılmamıştır” demeyi
suç sayan yasa oylanırken dikkatler oraya çekilip
gece yarısı mecliste milletvekillerine "Kıyak emekliliği" “Kaymaklı emekliliğe” dönüştürdüler. Eskiden
milletvekilliği yapmış , tüm emeklilerin maaşı
2.750 TL dan 8.050 TL ya çıkarıldı.
Halkın iyileşmek için almak zorunda olduğu
her bir kutu ilaca belli bir ödeme yapması karar
bağlanırken , aynı kanunun "kuyruğuna eklenen
bir madde" ile milletvekillerinin "Kıyak emekliliği"
“Kaymaklı emekliliğe” dönüştürülüyor.
Yani; YOKSUL HALKTAN İLAÇ KUTUSU
BAŞINA ÖDEDİKLERİ PARALAR TOPLANACAK. MİLLETVEKİLLERİNE "KAYMAK
EMEKLİLİK MAAŞI" olarak dönecek. (Milletvekillerine zam Cumhurbaşkanlığından geri döndü.
Ancak değişen çok fazla bir şey olmayacaktır.)

Mecliste asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Her
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KURTULUŞ İÇİN

Ders:

ramda olması
gerektiği gibi
gitmediğini
görürüz. Bu
noktada söylediğimiz zaten
az insanla,
kampanya çalışması yaptığımız, her şeye yetişemediğimiz olur.
Oysa zaten kampanyamızın amaçlarından biri de ve hatta esas nedeni de
bu çalışmalarla yeni insanlara ulaşmak, yeni insanları çalışmalarımıza
katmaktır. Bizler bu gerekçelere sığınırken esasında yaptığımız çalışmaların amaçlarını unutmuş oluruz.
Bu durumda kendimize sormamız
gereken şey “Neden insan yok?” sorusudur. Gerçekten insan yok mudur?
Biz her türlü faaliyetimizi halkın
içinde yapıyoruz. Ve örgütlülüğümüzü bu denli canlı, dinamik tutan;
tarihimizi, geleneklerimizi yaratmamızı sağlayan güç de halkla olan bu
kopmaz bağın ürünüdür. Sorun insanımızın olmaması sorunu değildir. So-

İŞ ÇOK İNSAN
YOK

Sevgili Devrimci Okul öğrencileri, bu haftaki konumuz hemen hepimizin zaman zaman ifade ettiği “Öyle
çok iş var ki, kiminle yapacağım?”
söylemi üzerine. Evet, iş çoktur ve bizim işimiz daha da çok olmalıdır. Halk
savaşını örgütlemek, emperyalizm
ve faşizm gibi hayatın her alanında
saldıran bir düşmana karşı hayatı örgütlemek alt alta sıralanamayacak
görev ve sorumluluklar yükler bizlere. Ve bizim için devrimcilik, bu bitmez tükenmez görev ve sorumlulukların altından halkı örgütleyerek kalkabilmektir. Parti-Cephelilik halkı
örgütlemek, Parti-Cephelilik halkla
birlikte savaşmaktır.
“Hiç adam yok ama yine de çok
adam var. Çok adam var, çünkü işçi
sınıfında ve toplumun gittikçe farklılaşan tabakalarında, karşı çıkmak isteyen huzursuz kişilerin sayısı her yıl
biraz daha artıyor. Aynı zamanda, hiç
adam yok, çünkü bütün güçleri, hatta en önemsizleri bile işe koşarak geniş, düzenli, birlikte eylemleri örgütleyecek usta örgütçülerimiz yok.”
(Lenin, Toplu Eserler, Cilt 5)
“İş çok adam yok” deriz. Neden
böyle bir gerekçeye sığınırız?
Bulunduğumuz alan ve birimler
farklı da olsa, gerekçeler bu konuda
çok da değişmez. Mesela; bir kampanya örgütlenecektir. Kampanyanın
eylemleri olur, afişler, bildiriler ve kuşlarla, açtığımız masa ya da çadırlarla
duyurusu yapılır. Kampanyamızın içeriği ne olursa olsun hedefimiz değişmez. Hedefimiz halka ulaşmak,
politikalarımızı halka anlatmak, bu konuda düşmanı halka teşhir etmek ve elbette ki halkı da bu kampanyanın bir
parçası haline getirmek, örgütlülüğümüze katmaktır.
Kampanya çalışmalarına başlarız, bir programımız ve hedefimiz vardır ancak zamanla kampanya çalışmalarımızın hiç de çıkardığımız prog-
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run kafamızda insanlarımıza ulaşacak
yol ve yöntemlerimizin olmamasıdır.
Sorun halka gitmekteki, halka bakış
açımızdaki eksiklerimizdir.

Çalışma Tarzımız, Halka
Bakış Açımız Nasıl Olmalı?
Esas bakmamız gereken yer, bulunduğumuz alanda, birimde nasıl
çalıştığımız ve insanlara nasıl yaklaştığımızdır. Çalışma tarzımız yaptığımız işlerin sonuçlarını, yaratmayı hedeflediğimiz halk örgütlenmelerini, günlük yaşamımızdaki davranışlarımızı, halkla kurduğumuz bağlarımızı, her şeyi, yani nasıl bir devrimcilik yaptığımızı belirler.
Bizler bulunduğumuz alanda birimde devrimci saflıkla ve devrimci coşkuyla çalışan, dinamik, insanlarımızın
ve olanaklarımızın, koşullarımızın ayrıntılarına vakıf olan, militan bir çalışma tarzını hayata geçirebilmeliyiz.

Militan, savaşçı bir çalışma tarzını
hayata geçirebilmemiz demek, bulunduğumuz alanda-birimde yapılan işlerin içinde olmak demektir. Denetimi
karşılıklı bir eğitim olarak ele almak demektir. Birlikte çalıştığımız insanlarımızın, halkımızın nasıl yaşadığına, nasıl düşündüğüne, işleri nasıl yaptıklarına
vakıf olmak demektir. Militan çalışma
tarzı, bulunduğumuz alanı-birimi, insanlarımızı tanımaktır. Beklentileriyle,
hedefleriyle soyut, ayakları yere basmayan değil, karınca çalışkanlığı ve ısrarıyla, bıkmadan, usanmadan ve azimle hedeflerimize ulaşmaktır.
Halk gerçeğimizi, insan gerçeğimizi
kavramadan, bulunduğumuz alanda-birimde komite çalışmasını doğru bir tarzda hayata geçirmeden, örgütümüzün
doğrularını ve hedeflerini içselleştirmeden, stratejik hedeflerimizden kopmuş, ezbere ve esasında kendisi de ne
yapacağını kafasında netleştirmemiş bir
çalışma tarzı gerçeklere çarpıp tepetaklak olmaktan kurtulamaz. İşte bu durumda ortaya çıkan bir gerekçedir, “insan yok” gerekçesi.
Oysa Parti-Cepheli nasıl bir ülkede, nasıl bir düşmana karşı, nasıl
bir savaş yürütülmesi gerektiğini
bilir. İnsan yok değil, insan çoktur ancak insanlarımızı emperyalizmin
yoz kültürünün etkisinden, çürümüşlüğünden çekip alacak gücümüz
var mı? İnsan yok değil, yoksulluk ve
baskıyla sinmiş, elindeki son lokmasını da kaybetmek istemeyen, korkuları olan halkımıza gerçekten inanıyor
muyuz? İnsanları eğitiyor muyuz,
dinliyor muyuz, insanlarımıza güveniyor muyuz? Eğittiğimizde, kavrattığımızda neyi, neden, nasıl yapacağını
anlattığımızda yapabileceklerine güven duyuyor muyuz, her şeyi onlarla
birlikte çözeceğimizi görüyor muyuz, bu güveni kendimizde buluyor
muyuz? İşte bu iddiadır. İnsanlara, halka güvenmek iddiadır. Halka öğretmek, halktan öğrenmek imkan-olanak
diye sadece para, ev, araba istemek değil halkla deneyimini ve düşüncelerini
paylaşmak, onları tanımak, emek harcamak iddiadır.
Halka görev vermeyen halka inanmaz, onların politik kararlar alabileceğine de inanmaz. Bu nedenle iş
yaptıracak adam da bulamaz. Kimse
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hazır gelmeyecek, biz örgütleyeceğiz, biz hazırlayacağız.
Halka inanmayan birisine, her
şeye hazır insan da verilse, değerini bilmeyecek, en küçük sorunu
bile büyütecektir... Onu yapmıyor,
bunu bilmiyor diye horlayacaktır.
Bu ise bizim devrimciliğimizi de
bitirir. Bir tek kendimizin olmadığını görmeliyiz. Eğer bunu aşabilirsek ve de bildiğimiz her şeyi
öğretirsek, başka insanların da
yapabileceğini göreceğizdir.

Bir Yerden Başlamak, O
İddia ve Görevi Kendinde
Bulmaktır
Düşmanın sürekli saldırdığı, demokratik mücadelede Cepheli tarzını yok etmeye çalıştığı bir süreçte, az
sayıda insan ile çalışmalarımızı örgütleyebilmeliyiz. Çalışan az sayıda
insanımızın olması, insanımızın olmadığı anlamına gelmez. İnsan büyük
bir enerjidir, her şeyi değiştirebilme
gücüne sahiptir. Yeter ki, insanlarımızın yeteneklerini açığa çıkarmalarını sağlayabilelim, bütün enerjileriyle
mücadeleye sarılmalarını başaralım.
Tek başımıza da olabiliriz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Dayımızın kendi kadrolarından beklentilerinde tarif ettiği gibi, gerektiğinde
tek başımıza yürümeyi de öğrenmeliyiz. Bunu başarabilmenin yolu ideolojimizi, stratejik hedeflerimizi, devrimcilik nedenlerimizi, tarihimizi, hak
ve insan gerçeğimizi, örgütümüzü,
kendimizi ve düşmanı iyi öğrenmek,
iyi tanımak ve kavramaktan geçer.
Bu bilgiye sahip olmak bize güç ve güven verir. Bu gücü ve güveni kendimizde duyarak yaptığımız çalışma
aynı gücü ve güveni halka taşımamızı sağlar. Çalıştığımız alanlar-birimlere,
insanlarımıza, hedeflerimize böyle bir
vakıflığı sağladığımızda kiminle, neleri, nasıl yapacağımızı görebiliriz.
Kitle çalışması yapmak mı? Sadece tanıdığımız iki ailemiz mi var mahallede, onlardan başka bizi kimlerle tanıştırabilirler, mahallede kimler yaşar,
kimleri tanırlar? Mahallenin sorunları
nelerdir, daha önce orada başka siyasi
çalışmalar yapılmış mıdır, düşmanın ça-
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Biz büyük bir aileyiz. Biz bir
halk örgütüyüz. Tarihimiz ve
ideolojimiz bize çok daha
fazlasını yapacak gücü verir.
Bu iddia ile söyleriz “ Dünyayı
bir kez de Türkiye’den
sarsacağız” diye.

lışmaları nelerdir? Kimseyi tanımıyor
muyuz? Her mahallede mutlaka köyyöre dernekleri vardır, kahvehaneler vardır ya da insanlarımızın ibadetlerini yapmak için gittikleri camileri-cemevleri
vardır. Doğumlar, cenazeler olur mutlaka. İnsanlarımızın mutluluklarını,
acılarını paylaşmak bir bağ kurmamızı sağlar. “Başınız sağolsun” dediğimizde hiç kimse “Ben seni tanımıyorum, niye diyorsun?” demez. Halkımız
ne olursa olsun, değerlerini, kültürünü,
geleneklerini sever ve korur.
Liseliler vardır mahallemizde. Liseliler öğrenmeye açıklığıyla, hesapsızlığıyla, halk ve vatan sevgisini en saf
halinde barındırmasıyla gelirler bize.
Onları geliştirmek, onlar üzerinden
ailelerine, komşularına, mahalleye
ulaşmak bize bağlıdır. Emek harcadığımızda, güven verdiğimizde insanlar
da bütün olanakları ile yanımızda yer
alırlar, bizimle birlikte mücadele ederler. Bu noktadan sonrası ise kadrolaştırmaktır, insanlarımızı gerçekliklerine
göre ama asla o gerçekliğe teslim olmadan, statükoculuğa düşmeden hedefler koymalıyız, eğitmeliyiz, onların
da hedefleri olmasını sağlamalıyız.
Dergi okurumuz mu? Dergiyi sahiplenmesini, dergi dağıtmasını sağlamalıyız. Aile ilişkimiz mi? Bizi komşuları, akrabaları ile tanıştırmasını sağlamalıyız. Kampanyalarımızı kendi
çevrelerinde örgütleyecek duruma getirebiliriz. Sadece maddi olarak olanak
sağlayabilirim diyen biri mi? O noktada koşullarını zorlamasını isteyebiliriz.
İnsanların yaşamlarına girebilmeliyiz,
küçük de olsa onları düşündüğümüzü,
önemsediğimizi gösterecek, görmelerini
sağlayacak şeyler yapmalıyız. Çocuklarına gösterdiğimiz ilgiden, evdeki işlerine yardım etmeye, hastalandıklarında
ilgilenmekten, sadece bize dertlerini ra-

hatça anlatmalarını sağlamaya kadar
onlardan biri olabilmeliyiz aynı zamanda.
Sabırla çalıştığımızda sonuçlar
aldığımızı görürüz. Halkımızın bizden başka güvenebileceği, sırtını
yaslayabileceği kimsesi yoktur çünkü. Doğrularımızla, ahlak ve kültürümüzle, dürüstlük ve çalışkanlığımızla gittiğimizde bizi bağırlarına
basacaklardır. Bu nedenledir ki
“insan yok” demeyeceğiz, çünkü
esasında orada insanlarla kurulmuş bir
bağ yoktur.

Savaşımızın İhtiyacı
Olan Kadrolar Halkın
İçindedir, Bulup
Çıkarmalıyız
“Bir yandan en değerli kadrolarımızı kavga içinde kaybederken, diğer yandan kadro meselesini önemsemeyen bir tutuma girmek asla hoşgörülemez. Bizler bir bilgiçler derneğinin değil, her zaman ateş hattında olan bir hareketin insanlarıyız. En
dinamik, en cesur ve en bilinçli unsurlarımız en ön saflarda yer almaktadırlar. Düşman, özellikle faşist ülkelerde, ilk önce bu ön saflardaki
adamların peşine düşmekte, öldürmekte, hapse ve toplama kamplarına
atmakta, akıl almaz işkenceler yapmaktadır. Bu durum saflarımızı durmadan yenilememizi, bir yandan eski
kadroları elde tutmaya çalışırken diğer yandan da yeni kadroları yetiştirmemizin ve eğitmemizin gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Halk, Birleşik Cephe hareketinin bizim etkimiz altında büyük bir güç kazanması ve ortaya binlerce yeni işçi sınıfı kavgacısı çıkarması, kadroların
hızla eğitilmesi için ayrı bir sebep ve zorunluluk olmaktadır. Bunun da ötesinde, yalnız genç unsurlar ve işçiler değil, daha önce politik bir harekete karışmadığı halde saflarımıza katılan kişiler de devrimci bir nitelik kazanmaktadırlar. Sosyal Demokrat Parti’nin eski üyeleri ve militanları büyük
gruplar halinde bizden tarafa geçmektedirler. Teorik eğitimden yoksun olan
bu yeni kadrolar, eylemlerinde kendi
kendilerine çözmek zorunda kaldıkla-
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rı önemli meselelerle karşılaşmakÇünkü “insan yok”
tadırlar. Bu da kendilerine, özellikle yasal olmayan komünist partilerin
değildir, bizim
de, özel bir çaba harcanmasını geörgütlemediğimiz insanlar
rektirmektedir.” (Faşizme Karşı Birvardır. İnsanları idealize
leşik Cephe-Dimitrov)
etmemeliyiz ama düzenin
En son Mehmet Başbağ yoldaşımızı şehit verdik. Her şehit düşen
krizinin insanları
yoldaşımız sorumluluklarımızı bir kat
yoksullaştırarak saflaşmaya
daha artırıyor. Savaşımız her alanda
ittiğini görmeliyiz.
ve her anımızda çatışmalarla, bedellerle büyüyor. Her insanımıza bu
gözle bakmalı, insanlarımızın taki bütün dezavantajlarına karşın “İnaleplerine, sorunlarına ciddiyetle eğilmeli
nıyoruz ki, sonucu belirleyici etken, inve eğitmeliyiz. Bugün sadece bir dersan, moral ve doğru liderliktir.” diyor.
gimizi alıyordur ve biz o kişiyi tanıyaVietnamlı devrimcilerin kabileleri örrak, anlayarak ona daha ileri adımlar atgütlemek için gösterdikleri ısrar ve satırmalı, bizimle birlikte devrimcilik
bır örnektir bizim için.
yapmasını sağlamalıyız. Yapabileceği
“Kabileler halinde yaşayan azıngüvenini vermeliyiz.
lıkları kazanmak çok uzun süreli bir
Halkı sadece yardımcımız, olanakçaba gerektiriyor. Bunlardan çoğuimkan olarak düşünmemeliyiz, halkınun yazılı bir dile sahip olmayışı, bümız savaşımızın asli unsurudur. Halk
yük bir kısmında ise öğrenmenin çok
Cephesi şehidimiz Hasan Beyaz bunun
zor oluşu ve -çok haklı bazı tarihsel neen somut örneğidir. Şehidimizin babadenlerden ötürü- oralarda yaşayan
sı olarak BİZİ sahiplenmiştir. Ancak HaKinh ya da ‘Viet’ etnik çoğunluğa karsan Beyaz, sadece sahiplenmekle kalşı besledikleri derin güvensizlik, sorunu
mayıp demokratik alanda Cephenin her
daha da karmaşık hale getiriyor. Anişine koşturmuştur.
cak ilk direniş sırasında Ho Shi Minh,
Herkes gelişebilir, herkes değişebidağlık bölgelere gönüllüler gönderdi.
lir. ‘96 ölüm oruçlarını, Büyük Direniş’i
Çoğu Fransız olan gençlerden oluşan
düşünün. Şehitlerimizi düşünün. Ayçe
gönüllüler, kabile halkları ile kaynaşİdil Erkmen bir üniversite öğrencisiymak onların güvenlerini kazanmak
ken katıldığı saflarımızda, Ölüm Orugibi çok uzun vadeli ve karmaşık bir
cu savaşçısı olarak şehit düşmüş, devgöreve kendilerini adamışlardı. Böyrimci kadın kimliğini yaşamında sole bir görev onların göreneklerine uymutlayarak öğretmenimiz olmuştur.
mayı, saç uzatmayı, bazı durumlarda
Gülsüman Dönmez gibi; yoksul gecedişlerini sökmeyi, çürütülmüş çiğ et yekondu mahallelerimizin analarındandır
meyi, onların dillerini öğrenmeyi ve en
o; temizlik işleriyle yaşamını sürdüönemlisi koşullarını ve sorunlarını inrürken, bir çocuğunu bizlere emanet
celemeyi gerektiriyordu. (…) Konuşedip Ölüm Orucu direnişinde yerini altuğum kadroların tümü, böyle bir görmış, halkımızın geleneklerine bir yeevin uzun ve sabırlı bir çalışmayı genisini daha ekleyerek şehit düşmüştür.
rektiren niteliklerinde ısrar ediyordu.
Hülya Şimşek, Pir Sultan sevgisiyle kar(…) Kişilerin bölgeyi incelemek
şı çıktığı adaletsizliklere hayatını ortave ürünü on beş ya da yirmi yıl sonya koyarak ateş açmış, Ölüm Orucu dira alınmak üzere gönderilmesi, Vietrenişinin zafere taşınmasında bir halka
namlı devrimcilerin ne denli uzak göolmuştur.
rüşlü olduklarına tipik bir örnektir. Bu
kadro yatırımı yalnızca ilk direniş ya
da ikinci bir direniş ihtimali için ka“İnsan Yok” Değil
bilelerin desteğini sağlamak gibi bir
İnsanlarımızı Bu Kavgada
yaklaşımla ele alınmıyordu. KabileVar Edecek Güce Sahibiz
lere ait sorunların ve önlemlerin kökenine inebilmek için gerekli ve teVietnam devrimin önderi Ho Chi
Minh, Vietnam’ın düşman karşısındamel bir öncü tarama çalışması olarak



görülüyordu. Ancak bundan sonra,
onların yaşam düzeyi de, kabile geleneklerini alabildiğine koruyarak,
Kinh halkının yaşam düzeyine yükseltilebilirdi.” (Vietnam KazanacakWilfred G. Bruchett)
Sabırla ve kararlılıkla örgütlenen kabile halkları sayesinde Güney
Vietnam’ın en stratejik bölgesi düşmanın eline geçmemiştir. Ho Chi
Minh “Azim, azim, azimle bir insan
her şeyi başarabilir” demiştir ve
Vietnam halkı bağımsızlığını böyle
kazanmıştır. Halkların direnişini besleyen öz her yerde birbirine benzer.
Mahir Çayan ve yoldaşlarının Kızıldere’de şehit düşmesinin ardından “artık bittiler” denmiştir. Bitmemiş, Dayılarla birlikte bugünlere
aynı gelenek büyüyerek devam etmiştir. Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde “bittiler”, “güçleri kalmadı” diyenlere cevabımız zafer olmuştur.
Düşmanın her türlü saldırısına cevabımız 55 bin kişilik, 150 bin kişilik
konserlerimiz, 1 Mayıs’ta kızıl bir nehir gibi akan 30 bin kişilik kortejimiz
olmuştur. Biz büyük bir aileyiz. Biz
bir halk örgütüyüz. Tarihimiz ve
ideolojimiz bize çok daha fazlasını yapacak gücü verir. Bu iddia ile söyleriz “Dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız” diye. Yoksul halkımızın yaşaması için gecekondular
yaptık, mahalleler kurduk. Sorunlarının çözümü için halkı Halk Meclisleri’nde örgütledik, “Hiç insanımız
yok” denildiği 1984 Ölüm Orucu
sürecinde TAYAD’lılar Taksim Anıtı’na koydukları çelenkle direnişin sesini duyurdular. En zorlu süreçler
böyle aşılmıştır.
Tarihimizden öğrenerek, biz de
aynı emek ve ısrarla, militanlıkla
halkı örgütlemeliyiz. Çünkü “insan
yok” değildir, bizim örgütlemediğimiz
insanlar vardır. İnsanları idealize etmemeliyiz ama düzenin krizinin insanları yoksullaştırarak saflaşmaya ittiğini görmeliyiz. Ezilen halkın içinden nice yiğit savaşçılar çıkmıştır,
daha da çıkacaktır. Düzenle çelişkisi olan her insanı örgütleyebilir, herkesi çalıştırabilir, kadrolaştırabiliriz... Gücümüze inanalım.
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Sağlıklı ve
Güvenlikli
Bir Yaşam
Hakkımızdır

Emperyalizmin Sağlık Politikası Akıl
Dışıdır, Halk Sağlığına Düşmandır
3

Sermaye geliri 16 Milyar 137
Milyon TL iken; döner sermaye
gideri ise 15 Milyar 455 Milyon
TL olmuştur. Döner sermaye demek, tedavi sırasında hastanelere
ödenen para demektir. Cebimizden ödeAKP’NİN YALANI: “Hastanelerde rehin
diğimiz vergilerin
kalma ayıbına son verdik.”
hepsi AKP’nin ve
DOĞRUSU: Evet, hastaneler faturayı
onun korumalığını
yaptığı
tekellerin ceödeyemeyen hastaları artık rehin almıyor.
bine gitmektedir.
Hastaya senet imzalatılıyor, sonra icra
Bize geri dönen ise
memurları geliyor. Ödeyemeyenlere de
yapılmayan tedaviler, olmayan hastahapishane yolu görünüyor.
neler, ölüme terk
edilen insanlarımız663 sayılı Kanun Hükmünde Kadır...
Türkiye’nin
bütün bölgelerinde
rarname (KHK) ile Sağlık Bakanlı“sağlık kampüsü” yapılması planlağı’nın yetkileri yeniden düzenlendi.
nıyor.
20’yi aşkın olacak olan bu
Emperyalist ve işbirlikçi tekellere
kampüslerin
3 tanesinin ihalesi yapıldı.
daha çok para aktarmak üzere yapıldı
Sadece 3 kampüs için tekellere ödebu düzenleme.
necek yıllık kira bedeli toplamı 745
Buna göre, kamu hastaneleri ile
milyon 730 bin TL’dir. Diğerlerinin
Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum
de ihalesi tamamlandığında, en az 25
Sağlığı Merkezleri birbirinden işleyiş
yıl boyunca her yıl için milyarlarca
olarak ayrıldı. Bütçeleri ayrıldı. Sağlık,
liralık kaynak, emperyalist ve işbirlikçi
sağlık eğitimi ve denetim dahil bütün
tekellere, kampüs hastanelerinin yükhizmetler alınıp satılabilir hale getirildi.
sek işletme ve kira bedelleri için ak“Muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar,
tarılacaktır. Bunun yanı sıra laboratetkik ve tahlil işlerinden; aşı, ilaç,
tuvar, görüntüleme, yemek, temizlik,
serum, insan kanı ve kan ürünleri
güvenlik bakım, morg, gasilhane ve
imaline; yabancı hastalara ticari
daha pek çok hizmet için de ayrı
amaçla sağlık hizmeti verilmesinden,
olarak para ödenecektir. Tekellerin
özel sektörün yanı sıra kamu sağlık
cebine giden paradan artanı da sağlık
kuruluşlarına kredi notu verilmesi ve
çalışanlarına ödenecek. Artık sağlık
akredite edilmesine; sağlık alanında
çalışanlarının, kurulan yeni kampüsverilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın
lerin ihtiyacı olan para halkın tedavi
hizmetlerinden, uzmanlık belgesi vesırasında ödediği paralarla karşılandığı
için; daha fazla para kazanmak isteyen
rilmesi, sertifikasyon ve sınav hizAKP, hastalık ve hastalardan alınan
metlerine kadar her şey Sağlık Baparaları artırmak yoluna gidecek. Aykanlığı ve bağlı kuruluşlar tarafından
rıca sağlık çalışanlarına verilen paranın
parayla ve para odaklı yapılacaktır.
da azaltılmasıyla devlet ve tekeller
Kısacası bu kurumlar kamu hizmeti
daha fazla kazanacak.
olan sağlık hizmetini üreten kuruluşlar
olarak değil tıpkı özel şirketler gibi
İşte 663 sayılı KHK ile sağlığımız,
kar getiren bir işletmeye böyle dönüşkar elde etmek için sağlık hizmeti vetürülecek. AKP diyor ki, “Hastanelerde
recek.” (Türk Tabipleri Birliği, T. C.
rehin kalma ayıbına son verdik.” Ama
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Sağlık Holgerçekler hiç de öyle değil.
ding’e, Devlet Hastaneleri’nden ‘Şirket
Hastaneleri’ne”)
Zonguldak Ereğli’de, Ferdi Ünsal,
babası
Adem Ünsal’ı, 21 Ekim 2011
Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık
günü
şiddetli
karın ağrısı şikayetiyle
kuruluşlarının 2010 yılındaki Döner
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Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Acil’de bakılan Ünsal’a, bir şeyinin
olmadığı söylenerek eve gönderildi.
Ertesi gün şikayetleri artan Ünsal’a
sonda takılarak tekrar eve gönderildi.
Eve gitikten sonra karnının iyice şişmesi ve sondasından kan gelmesi
üzerine 23 Ekim günü sabah saat
10.00’da bir kez daha hastaneye gidildi. Ancak doktor akşam saat
17.00’de geldi. Geldiğinde de yakınlarına, “Babanızın durumu çok kötü,
her şeye hazırlıklı olun” dediler.
3 günün sonunda Zonguldak Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hasta
hemen ameliyat edildi. Midesinde delinme vardı ve durumu ağırdı. Hastanede yapılan kalp masajında da kalp
kapakçığına zarar verildi. Yüzde 3
yaşama şansıyla 23 Ekim akşamı
ameliyata alınan Ünsal’ın, 24 Ekim
sabahı cenazesini, ailesine teslim
ettiler. “İnsan canı bu kadar ucuz...”
diye çok söylenen bir cümle vardır.
Halkımızın canının hiçbir değeri yoktur
AKP’nin gözünde. Ve bu cümle gerçek
anlamını bulmaktadır bu örnekte.
Ünsal ailesi, babalarını kaybetmekle kalmadı üstelik. Babasının cenazesini alırken bir kağıt imzalattılar
oğluna. Ferdi Ünsal, yaşadıklarını
şöyle anlattı: “Bana ‘kağıdı imzala,
cenazeni al git’ dediler. Benim de
babamın da hiçbir sosyal güvencemiz
yoktu. Ben günlükçü işlerde çalışıyorum ve devletten alınan yardımlarla
hayatımızı sürdürmeye çalışıyorduk.
Babamı toprağa verdikten sonra,
bana bir kağıt geldi. 6 buçuk milyar
hastaneye borcumuz olduğu yazıyordu. Orada meğer 3 bin lira değerindeki senede imza atmışız.”
(20.12.2011, Ereğli Haber)
Tayyip Erdoğan’ın, “Hiçbir sosyal
güvencesi olmayanlardan hastanelerde bir lira alınamaz” genelgesini
dile getiren Ünsal, işleyişte öyle olmadığını öğrenmiş oldu...
Tefecilerden senet karşılığı borç
para alınması gibi, devlet hastanelerinden senet karşılığında tedavi
satın alınmaktadır. Senedi imzala-

BİZ CEPHELİYİZ UZLAŞMAYACAĞIZ

yanları ise icra mahkemeleri, hapis cezaları beklemektedir.
Rehin kalan hasta zaten hastaneye ek yük demektir, gittikçe
artan borç anlamına gelmektedir. Oysa bulunan yeni yöntemle, yani senet imzalatma ile hasta ölene kadar hastaneye
borçlu hale getirilmektedir. Faizler faizleri, taksitler taksitleri
kovalayacak ve hiçbir geliri olmayanlar birer köle haline
getirilecektir.
Aynı Yaşar ailesinin başına gelenler gibi. Ocak 2007’de
Konya’da sezaryenle doğum yapan Raziye Yaşar, 3 gün
hastanede rehin kaldı. Basının olayı haber yapması
üzerine anne ve bebeğini taburcu eden hastane, 5 yıl sonra
2011 Aralık’ında 2 bin 232 liralık fatura gönderdi. Yaşadıkları çile nedeniyle kızlarına Çilem adını veren aile,
borcu 7 gün içinde ödemezse haciz gelecek...
663 Sayılı KHK’nın getirdikleri bunlarla bitmemektedir.
Devlet hastaneleri, artık özel şirketler gibi yönetilecek.
Doktor ya da farklı bir statüdeki sağlık emekçisi olması
şartı aranmayan, dört yıllık herhangi bir yüksek okuldan
mezun kişiler “Hastane Yöneticisi” olacak. Hastaneler
birer ticarethane gibi yönetilecek. Kar-zarar ilişkisi üzerinden
bakılacak bütün hastalara.
Hastanenin başhekimi de hastane yöneticisine bağlı
olacak ve bütün kararlara uymak zorunda kalacak. İdare,
“şu hasta kar getirmiyor” dediğinde, hastayı kapı önüne
koymak zorunda kalacak. Direnirse işinden olacak. Çalışma
hakkı devlet güvencesinden çıkartılan sağlık emekçileri,
hastanelerde sözleşmeli olarak çalışacak. Bu ise, iş güvencesini yıktığı için, sürekli bir işten atma tehdidi altındaki
sağlık emekçisi, kendisine dayatılan bütün yaptırımları
kabul etmek durumunda kalacak. Her bir sağlık emekçisinin
bir üstündeki amiri tarafından performansı yetersiz bulunursa,
sözleşmesinin süresi bile beklenmeden feshedilebilecek.
Ayrıca hastane yöneticilerinin keyfiyetine bağlı olarak,
sağlık emekçilerine görev yaptığı yerde ikamet etmek zorunluluğu da getirilebilecek. Hastasıyla, doktoruyla tüm
bir halk bir cenderenin içine sokuluyor. Sıktıkça sıkacaklar
bu cendereyi ve çıkan suyu ile zenginliklerini artırıp,
posasını, yani bizi çöpe atacaklar.
Buna sesimizi çıkartmazsak, dur demezsek, yaşamak
ölmekten beter hale getirilecek. Yaşam hakkımıza saldıran
AKP’nin icraatlarını anlatmaya devam edeceğiz.
(Sürecek)

Sağlıkta Dönüşüm’e Dünyadan Örnekler:
Meksika’nın Perote kasabasında, Mart 2009’da
nüfusun yarısından çoğunda nezle, alt ve üst solunum
yolu enfeksiyonlarının görülmesi üzerine, sağlık yetkililerinin herhangi bir girişimde bulunmadığını fark
eden belediye, durumun vahametini göstermeye çalışan
bir rapor hazırlamış. Hazırlanan raporla durum sağlık
yetkililerine bildirilmeye çalışılmış olmasına rağmen,
sağlık yetkilileri hiçbir şey yapmamışlar. Çünkü:
Meksika, sağlıkta reform gerçekleştirilen ilk ülkelerden
bir tanesi. İnsan ve toplum sağlığı hizmetlerinin birbirinden ayrılmış olması nedeniyle olay farkedilmemiş;
farkedildikten sonra da merkezi müdahale etmenin
önünde sağlık sisteminin engel olduğu görülmüştür.

Tek Başına İnsanın Değil,
Halkın Kurtuluşu İçin
Savaştılar. Sağlık Emekçisi
Şehitlerimiz
14 Şubat 1961’de İstanbul’da doğdu.
1978'de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken Dev-Genç içinde yer aldı. Cunta
yıllarında mücadeleyi tereddütsüz sürdürdü.
Okulunu bırakmak durumunda kaldı. Hapishanelerde 1984 Ölüm Orucu sürerken, o
dışarıdaydı; harekete feda eylemleri dahil
her türlü eyleme hazır olduğunu bildirdi.
İlginç ÖZKESKİN
30 Nisan 87'de bir eyleme giderken gözaltına alındı. İşkencede direndi. Tutsaklık yılları direnişlerle geçti. Eskişehir tabutluğu açıldığında oraya
gönderilenler arasındaydı.
’93 Mayısı’nda tahliye oldu. Devrimci hareketin
yeniden toparlanmasında görevler üstlendi. ’94'te
yeniden tutsak düştü. İşkenceden bir kez daha zaferle
çıktı. Ümraniye'de 4 DHKP-C'linin şehit düştüğü 4
Ocak direnişinde yer aldı. 1996 Ölüm Orucu eyleminin
65. gününde, 24 Temmuz 1996’da Bayrampaşa Hapishanesi’nde şehit düştü.
Tutsaklığı paylaştığı bir yoldaşı anlatıyor: İlginç'i,
birlikte sağlıkçılık yaptığımız dönemde daha fazla
tanıma fırsatı buldum. Bir yandan yoldaşlarımızın sağlığıyla ilgileniyor, diğer yandan da benim gelişimim
için emek harcıyordu.
İlginç gerçekten mütevazı ve emektar bir insandı.
Bir yoldaşımız rahatsızlandığında gece saat kaç olursa
olsun gelir tedavisiyle ilgilenirdi. Salt ilaç verme olarak
da görmüyordu görevini. Bunun için ziyaret günleri
aileleriyle sohbet eder, yoldaşlarımızın her şeyiyle ilgilenirdi.
Sağlık konusunda sorduğumuz sorulara hiçbir zaman
‘şunu yap, bunu kullan, bir şey olmaz’ gibi kestirmeden
cevap verdiği olmazdı. Çok sabırlıydı. En küçük şeyleri
bile en ince ayrıntısına kadar anlatır, kavramamızı sağlardı. Kendisi tıp eğitimi görmüş olmasına rağmen
bizim önerilerimizi her zaman dikkate alır ve dinlerdi.
...Ölüm Orucu'nda olan diğer yoldaşlarımızla sohbet
ediyorduk, İlginç de bir süredir rahatsızlanmaya başlamıştı. Orada bize “Bir şeyim yok, doktorluğumu kullanıp
kendimi tedavi ettim. Önceden daha çok kusuyordum,
şimdi yarım saatte bir, bir yudum su içiyorum. Böylece
kusma sayısını günde bir defaya indirdim” diyerek
orada bile bize yöntem sunuyordu. Ölüm Orucu'nun
ilerleyen günlerine kadar rahatsızlanan yoldaşlarımızla
kendisi ilgilenmişti. Emektarlık, mütevazılık, sabır...
bunlar hepimizin kazanması gereken özellikler. İlginç
tüm bu yanlarıyla örnek aldığım bir yoldaşım. Belki
çok fazla ifade edemedim fakat devrimci özellikler
onun yaşamında somutlanıyor...
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Röportaj

Sağlık Hakkımızın Gasp Edilmesi, Tüm
Halkın Örgütlü Gücüyle Durdurulabilir

Bu Gücü Örgütleyelim!

AKP’nin “Sağlıkta Dönüşüm”
paketinin neler getirdiğini sağlık
emekçileri anlatıyor. Bu konuyla ilgili
görüştüğümüz hemşire ve doktorlarla
yaptığımız röportajları yayınlıyoruz:
Onur Bilgiç (Asistan Hekim)
“Hastaneler Ticarethane
Olacak”
Yürüyüş: AKP iktidarıyla birlikte
mesleğinizde yaşadığınız sorunlar
nelerdir?
Onur Bilgiç: AKP iktidara geldiği
ilk andan itibaren sağlıkta köklü değişiklikler yapacağını açıklamıştı.
Zaten önceki yıllarda birikmiş ciddi
sorunlar sebebiyle de buna da uygun
bir zemin oluşturulmuştu. Sağlık Bakanlığı 1980-2002 yılları arasını
“Teorik reform çalışmalarının yapıldığı dönem” olarak tanımlıyor.
2002 sonrasını ise “Sağlıkta dönüşüm projesi dönemi” olarak tanımlıyor. Bu proje kapsamında bütün
sağlık emekçileri esnek koşullarda,
güvencesiz ve daha ucuza çalışmak
zorunda kalıyor.
Sağlıktaki aksaklıkların, sorunların
sebebi kötü yönetim değil de, sanki
hizmeti verenlerin sorumsuzluğu ve
hataları gibi gösterilerek, sürekli bu
yönde açıklamalar yaparak, halkı bizim karşımıza almaya çalışıyorlar.
Bu da hergün daha fazla artarak bizlere karşı hasta ve hasta yakınlarının
sözlü ve fiziki şiddete yönelmesini
arttırıyor.
Çok kolay bir şekilde diyebiliriz
ki son yıllarda, sağlık emekçilerine
karşı olan şiddette patlama yaşandı.
Nitelikli hekimlik yapmak zorlaştı.
Örneğin, poliniklerde çok fazla sayıda
randevu verilerek bir hastaya düşen
zaman azaldı. Hekimlerin hem maaşları emeklerine göre düşük tutularak, ek ödeme, yani döner sermaye
ödemelerine muhtaç hale getiriliyor,
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hem de başhekimlikler aracılığı ile
sürekli hastanenin döner sermaye
gelirlerinin arttırılması açısından zorlanıyor. Yeterince muayene edecek
vakti olmayan hekimler ister istemez
hatalar da yapabiliyor. Ancak bunun
için de malpraktis (tıbbi uygulama
hatası) davaları açılmasının önü açılarak, hekimler yüklü miktarda tazminat ve ceza davaları ile yargılanıyor.
Yine döner sermaye ve performans
sistemi ile çalışma barışı ortadan
kalktı, hekimler puan toplama arayışına sokularak birbirlerine rakip
hale getirildi.
Yürüyüş: Sağlıkta Dönüşüm programının Dünya Bankası'nın bir
programı olduğu açıkça beyan
ediliyor. Bu emperyalist programın hedefi nedir?
Onur Bilgiç: Sağlık bir sektör
olarak düşüldüğü andan itibaren çok
büyük bir rant alanına da dönüşüyor.
Çünkü sağlık hizmetlerinin kendine
has özellikleri vardır ve bu sebeple
çok kolay kar sağlanabilir. Örneğin
hizmeti alan değil, hizmeti veren
karar vericidir. Hasta tedaviyi veya
yapılacak tetkikleri sadece kabul ya
da ret edebilir. Sağlık hizmetleri
ertelenmez ve yerine başka bir şey
koyulamaz. Son yıllarda sağlığa harcanan para oldukça artarken biz daha
sağlıklı bir halk haline gelmiyoruz.
Düşünün ki ülkenin yıllık kişi başı
sağlık harcaması 1000 TL'ye çıktığında yıllık 70 milyar TL'lik bir
para yapıyor. Bunun ne kadar çoğunu
tekellere aktarabilirse o kadar çok
kar edecek, bu sayede derinleşen ve
sıklığı gittikçe artan emperyalist krizleri o kadar yumuşatabilecek.
Yürüyüş: Aile hekimliği denilen
uygulama gerçekte nedir?
Onur Bilgiç: Ülkemizde uygulanan aile hekimliği birinci basamak

sağlık hizmetlerinin özelleşmesidir.
Aslına bakarsanız Küba'da da ABD'de
de aile hekimliği modeli uygulanıyor.
Ancak Küba kamu yoluyla koruyucu
sağlık hizmetleri ön planda tutarak
halk sağlığını önemserken, ABD tanı
ve tedaviyi ön planda tutarak şirketlerin daha çok kar etmesini önemsiyor. Ülkemizde uygulamaya koyulan aile hekimliği modeli daha
çok ABD'dekine benziyor.
Yürüyüş: Hastaneler ticarethane
mi olacak? Uygulamadaki durumu anlatır mısınız?
Onur Bilgiç: Evet hastaneler ticarethane olacak. Üstelik bunu saklamıyorlar. Hatta kamu özel ortaklığı
adı altında sık sık iyi bir şeymiş gibi
savunuyorlar. Zaten bir süredir uygulanan performans sistemi ile işletme
mantığı yerleşmeye başladı. Performans sistemi ile bakılan hasta sayısı,
yapılan ameliyat sayısı, servislerde
yatan hasta sayısı gibi kriterlere göre
sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler hesaplanıyor. Zaten şu anda
bütün devlet ve üniversite hastaneleri
bu şekilde çalışıyor.
663 sayılı KHK ile kamu hastaneleri birliği ve sağlık serbest bölgeleri tanımlanıyor. Kamu hastaneleri
birliği ile illerdeki hastaneler ve genel
olarak da birlikler sınıflandırılacak.
Şu anda özel hastanelerin olduğu
gibi A'dan E'ye 5 sınıf olacak.
Muhtemelen de şu andaki özel hastanelerde olan uygulama A sınıfından
daha çok katkı payı alınması gibi
çeşitli masraflar daha çok olacak.
Bu da yoksulların daha iyi merkezlerde tedavi olmasını zorlaştıracak. Birliklerin ve hastanelerin
başına atama yoluyla gelen ve sadece
4 yıllık bir fakülte mezunu olma
şartı ile 8 yıllık herhangi bir işte çalışmış olması şartı aranan bir kişi
atanacak.
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Düşünün İstanbul'da binlerce yatak
kapasitesi olan büyük hastanelerin
başına sağlık alanıyla hiç ilgisi olmayan bir yönetici gelebilecek. Bu
kişi aynı zamanda sözleşmeli olarak
çalışacak. Bakanlık bu yöneticiyi genel sekreter olarak tanımlasa da bence
CEO (İşletme Müdürü) olarak adlandırmak daha doğru. Eğer genel
olarak birliğin özel olarak da hastanenin performansında bir alt sınıfa
düşme ya da düşük sınıftaki hastane
belirli bir sürede üst sınıfa çıkamazsa
CEO'nun ve onunla beraber altındaki
bütün yönetici kadrosundakilerin sözleşmesi karşılıksız fesh edilecek. Aslında burada daha çok kar uğruna
kendisi için çalışanları bile harcayabileceğini tekrar görüyoruz.
Ülkemizin bütün bölgelerinde yapılması süreci başlatılan yirmiyi aşkın
“sağlık kampüsü”nden ihalesi yapılan
sadece üçü için özel sektöre ödenecek
yıllık kira bedeli toplamı 745 Milyon
730 Bin TL’dir. (Kayseri için 137
Milyon, Ankara Etlik için 319 Milyon,
Ankara Bilkent için 289 MilyonTL.)
Diğerlerinin de ihalesi tamamlandığında en az 25 yıl boyunca her yıl
için milyarlarca liralık kaynak ulusal
ve uluslararası şirketlere, kampüs
hastanelerinin yüksek işletme ve kira
bedelleri için aktarılacaktır. Aslında
KHK'daki şu cümle çok açıktır; “Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek
tıbbi teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, 6/6/1985 tarihli...”
Buraların diğer bir yönü de son teknoloji adı altında aslında henüz tam
olgunlaşmamış tanı ve tedavi yöntemlerinin buralarda denenebilcek
olmasıdır.
Yürüyüş: AKP'nin yabancı
doktor-hemşire işe alma kararını
nasıl değerlendiriyorsunuz,
amaç nedir?
Onur Bilgiç: Bence bu konuda
iki önemli nokta var. Birincisi, yurtdışından gelerek daha ucuza çalışacak
olan doktor ve hemşireler sayesinde
şu anki emek değerini ucuzlatmak.
İkincisi, ise uluslararası tekellerin

şirketlerinin önemli noktalarında kendi kadrolarını çalıştırma isteği.

taki bu saldırıya karşı ne yapmalıdır, bu saldırı nasıl durdurulabilir?

Yürüyüş: Ülkemizdeki doktor açığı
ne durumda? Yetersizliğin sebebi
nedir?
Onur Bilgiç: Aslında kaba bir
hesap yapınca bile böyle bir açığın
bulunmadığı anlaşılıyor. Peki hastanelerdeki bu kadar sıra niye var. Hekimlerin hatta bütün sağlık emekçilerinin kırsal kentsel bölgeler arasındaki dengesizlik, yoksul zengin
bölgeler arası dengesizlik, özel hastane kamu hastanelerindeki hasta başına düşen sağlık çalışanı oranındaki
dengesizlik gibi sebeplerle belli yerlerde yığılmalar oluyor. Bir de buna
ek olarak sevk sisteminin çalıştırılmaması yüzünden hastaların daha
iyi daha bilinen merkezlerde hizmet
almak istemesi eklenince yığılmalar
kaçınılmaz oluyor. Şunu belirtmek
isterim ki herkesin iyi merkezlerde
tedavi olma hakkı var. Bunu sağlamak
için bütün hizmetleri bütün olarak
görüp nitelikli ve standart bir hizmetin
verilmesi gerekir. Tabii performans
sistemi rekabet koşulları oturdukça
bu pek mümkün gözükmüyor.

Onur Bilgiç: Tabip Odaları bu
süreçte il hekim meclislerini sonrasında da sağlık meclislerini kuruyor.
Buralarda alınan kararları da uygulama sözünü ve kararlılık beyanı
açıklanarak sonuç alıncaya kadar
mücadele edeceklerinin sözünü verdiler. Ancak özellikle genç arkadaşlardan yükselen mesleğimizi ve sağlık
hakkını korumak için süresiz grev
yapmalıyız önerisi şimdilik pek dikkate alınmıyor. Şu anda 18 Aralık'ta
Tünelden Taksim meydanına yürüyüş
ve 21 Aralık’ta bir günlük uyarı grevi
yapıldı. Devam eden süreçte yine
meclisler aracılığı ile yeni eylem kararları alınacak.

Yürüyüş: 663 sayılı KHK'yi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Onur Bilgiç: Bu kararname ile
pek çok şey değişiyor. Kamu hastaneleri birliği ve sağlık serbest bölgelerinden biraz önce bahsetmiştim.
Bunlara ek olarak ilaç reklamları
serbestleşiyor. TTB'nin (Türk Tabipleri Birliği) kamu yararına olmasını
düzenleyen kanun maddesinin kaldırılması. Sağlık emekçilerinin meslekten men cezasının bütün o meslek
grubu adına karar veren meslek odalarından bakanlığın belirlediği bir
kurul tarafından verilmesi, asistan
hekimlere göreve başlamadan önce
eğitim süresince alacağı maaş kadar
senet imzalatma -sanki asistanlık
süresince hiç çalışmıyor ve maaşı
haketmiyor gibi- sağlık emekçilerini
ilgilendiren pek çok düzenleme mevcut.
Yürüyüş: Hekim örgütleri sağlık-

Yürüyüş: Örgütlenme özgürlüğünüz var mı? Yoksa engeller
nelerdir?
Onur Bilgiç: Elbette Türkiye koşullarında gerçek anlamda örgütlenme
özgürlüğünden bahsedemeyiz. Parasız
eğitim isteyen Gençlik Federasyonu
üyeleri aylarca hapiste kalırken parasız sağlık isteyenlerin bunun dışında
kalabileceğini sanmıyorum. Ancak
yine de örgütlenme önünde en büyük
engelimiz yine kendimiz olduğunu
düşünüyorum. Hekimler eskiden kalan alışkanlıklarını kırmaya başladı.
Artık meydanlara çıkabiliyorlar, ancak
orada bedeller ödeme pahasına haklarını alıncaya kadar kalabilirlerse
bence başarılı da olacaklar.
Ebru Erbulan: (Hemşire)
“663 Sayılı KHK’nın Hedefi,
Sağlık Hizmetlerinin
Alınır-Satılır Ve Kar Edilir Bir
Şekle Getirilmesidir”
Yürüyüş: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi (KHK) nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ebru Erbulan: 663 sayılı
KHK’nın hedefi, sağlık hizmetlerinin
ticarileştirilmesi, alınır-satılır ve kar
edilir bir şekle getirilmesidir.
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Yürüyüş: Hemşirelerin yaşadığı
en büyük sorun nedir? Diğer sorunlar nelerdir? Yeni KHK bu sorunlara hangi eklemeleri yapıyor?
Ebru Erbulan: Hemşirelerin yaşadığı en büyük sorunu meslek tanımının olmamasıdır. KHK ile bu
durum değişmediği gibi daha da derinleşmektedir.
Yürüyüş: Hastaneler, ticarethane
mi olacak? Uygulamadaki
durumu anlatır mısınız?
Ebru Erbulan: Hastaneler, ticarethane olacak. Çünkü kar edilmesi
hedeflenen ve işletme gözüyle bakılan
bir durumdadır. Uygulama henüz
halkın canını tam olarak yakmasa
da (ücretler şu an düşük olduğu için)
hali hazırda her hastane bir ticarethane
durumunda.
Yürüyüş: AKP'nin yabancı doktor-hemşire işe alma kararını nasıl
değerlendiriyorsunuz, amaç
nedir?

Ebru Erbulan: Yabancı doktor
ve hemşirenin işe alınma amacı hekim, hemşire maaşlarının şu an olduğundan daha aşağıya çekilmesidir.
Yürüyüş: Ülkemizde hemşire açığı
var mı, varsa üniversiteli işsizlerin
olduğu bir ortamda hemşire yetersizliğinin anlamı nedir?
Ebru Erbulan: Meslek sahibi
olarak yeterli bir sayının olduğu bilinmekle birlikte güvencesiz çalışma,
düşük ücretle çalıştırma ve az sayıda
insana çok iş yaptırılması amacı nedeniyle istihdamın az olduğunu düşünüyorum.
Yürüyüş: Meslek örgütleri
AKP'nin sağlıkta dönüşüm saldırısına karşı ne yapmalıdır, bu saldırı
nasıl durdurabilir?
Ebru Erbulan: Bu yasalara karşı
meslek örgütlerinin yapacağı grev
vb. işler ancak bu sorun tüm halkın
sorunu olduğu için hep birlikte
bir mücadelenin örülmesi gerekti-

ğini düşünüyorum.
Yürüyüş: Tam gün yasasının anlamı nedir, hemşirelere pratikte
neler getiriyor?
Ebru Erbulan: Tam gün yasası
muayene vb. bir çalışma şekli çok
fazla olduğundan hemşireleri çok etkilemedi diye düşünüyorum.
Yürüyüş: Örgütlenme özgürlüğünüz var mı? Yoksa engeller
nelerdir?
Ebru Erbulan: Örgütleniyoruz,
örgütlenme özgürlüğümüz var denebilir ancak bunun iki katı baskı ve
sindirilmişliğimiz de var.
Yürüyüş: Sağlık çalışanları
hallerinden memnun mu?
Ebru Erbulan: Çoğunluğumuz
memnun değil ama bu memnuniyetsizliğini dışa vuranımız, dile getirenimiz ve eyleme dökenimiz az. Son
kararname ile geleceğinden umutsuz
sağlık çalışanlarının sayısı hatırı sayılır ölçüde arttı.

Sesimizi Eylem Yapmadan Duyuramayız
Şikayet Değil Hak Alma Mücadelesi Vermeliyiz!
Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) ve Kamu Emekçileri Konfederasyonu’nun (KESK) 21 Aralık’ta düzenlediği bir
günlük grev Anadolu’da da yoğun katılımlarla gerçekleştirildi.
İZMİR’de KESK ve TTB’nin yaptığı bir günlük
grevde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde 25 bin
emekçinin katıldığı miting gibi bir eylem yapıldı. Eyleme
DİSK, Ataması Yapılmayan Öğretmenler (AYÖP) ve
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de destek verdi.
ANTALYA’da sağlığın, eğitimin ticarileşmesine, güvencesiz sigortasız çalıştırılmaya, açlık sınırının altında
asgari ücrete, sağlıkta performans sistemine karşı olan
emekçiler, Antalya'da da grevdeydiler. Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi personeli, hemşire ve doktorları
iş bırakarak hastanenin H Blok’unda toplandılar. A
Blok’a yürüyüş düzenleyen 400 sağlık emekçisi, burada
bir basın açıklaması yaptı. Greve Tıp Fakültesi öğrencileri
ve çeşitli demokratik kitle örgütleri de katıldı. Hastane
önünde yapılan eylemde Grup Umudun Türküsü de,
verdiği kısa konseriyle greve destek oldu. Burada yapılan
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Antalya

konuşmalar ve Grup
Umudun Türküsü’nün
türküleri eşliğinde çekilen
halayların ardından Güllük Caddesi’nde toplan
diğer kitle örgütleriyle
buluşuldu.
MALATYA’da da 21 Aralık günü grevde olan kamu
emekçileri Emeksiz Meydanı’nda toplanarak Soykan
Parkı’na kadar bir yürüyüş yaptılar. Soykan Parkı’na
gelindiğinde yapılan basın açıklaması ve çekilen halaylarla
eylemlerini sonlandırdılar. Eyleme Halk Cephesi de
destek verdi.
BURSA’da 21 Aralık’ta Çekirge ve Muradiye Devlet
Hastaneleri ile birlikte Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
eylem yapan emekçiler, saat 11.00’den itibaren Ünlü
Caddesi’nde toplanmaya başladılar. Halk Cephesi ve
Kamu Emekçileri Cephesi de yerini aldı. Osmangazi
Parkı’na yürüyen emekçiler burada bir açıklama yaptı.
Eyleme yaklaşık 1500 kişi katıldı.

BİZ CEPHELİYİZ UZLAŞMAYACAĞIZ

İstanbul Tabip Odası, ülkemizdeki
“Aile Hekimliği” uygulamasının birinci yılında 560 hekimle yaptığı anket
sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Aile
Hekimliği’nin ne halk yararına ne de
hekimler yararına bir politika olduğunu kanıtlıyor. Bunun yanında uygulamaya dair değerlendirmelerle, aynı
isimle Küba’da hayata geçirilen Aile
Hekimliği politikalarıyla karşılaştırma
olanağı veriyor.
İstanbul Tabip Odası’nın anket sonuçları ve Küba’daki Aile Hekimliği
uygulaması sosyalizmin halka, halk
sağlığına ve hekimlere değer veren tek
sistem olduğunu kanıtlamaktadır.
Anket sonuçlarından başlarsak...
“Aile Hekimleri’nin %60’ı Aile
Hekimliği’ni ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin özelleştirilmesi
olarak değerlendirmiştir.
- %55’i başka bir şansı olmadığından Aile Hekimliği’ne geçtiğini belirtmiştir.
- %42’si Aile Hekimliği’nde ekip
çalışması dışında kalıp, yalnız kalma
duygusuna kapıldığını belirtmiştir.
- %68’i sınıf ve bölge farklılıklarının ileride Aile Hekimleri arasında
ayrışmalara yol açacağına inanmaktadır.
- %36’sı çalışma şartları, ekonomik
özlük hakları bakımından eskiye göre
daha kötü olduğunu, %33’ü ise hiçbir
değişimin olmadığını düşünmekte.
- %45’i Aile Hekimliği’ni yeniden
seçme konusunda tereddüt edeceğini,
%16’sı ise kesinlikle seçmeyeceğini ifade etmektedir.
- Ankete katılan Aile Hekimleri’nin Aile Hekimliği’nin bundan sonraki süreci için %41’i kötüye gidecek,
%38’i sorunlar artacak görüşünde.”
(Basından, 30 Kasım 2011)
Anket sonuçları Aile Hekimliği

Aile Hekimliği,
Kapitalizmde Sağlıkta
Sömürünün,
Sosyalizmde
Koruyucu Sağlık
Hizmetlerinin Adıdır
sisteminin daha çok hekimlere yansımasını gösterse de, çok şey anlatmaktadır.
Aile Hekimliği hayata geçirilirken
sosyalizmden çalıntı söylemler kullanıldı. Oysa uygulama sosyalizmin kötü
bir taklidi dahi olamadı, olamaz.
Çünkü sosyalizm sağlık politikalarının merkezine halk sağlığını geliştirmeyi koyar. Aile Hekimliği Uygulaması’nda ise hekimlerin halk nezdinde itibarı zedelendiği gibi hekimlik
mesleğinin özündeki değerler piyasa
kurallarıyla yok edilir. Kendi geçimini sağlayamayan, geleceğe güvenle
bakamayan, çalışma şartlarından memnun olmayan, bunların sonucunda halk
sağlığını iyileştirme konusunda isteksizleşen Aile Hekimi doğaldır ki halka
yabancılaşacak, görevini para kazanmak için katlanılan bir mecburiyet
olarak görecektir. Oysa sosyalizmde
sağlık politikalarının tamamı hekimden
hastaya sürece dahil olan toplumun çıkarına göre belirlenir ve sağlık hizmetleri toplumsal kolektif bir organizasyon olarak örgütlenir.
Buna göre Küba’da 1983 yılında
Topluma Dayalı Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Modeli olarak uygulamaya başlanan Aile Hekimliği sistemini inceleyebiliriz. Yapılan düzenlemeyle
Küba’da her komşuluk alanında, fabrikalarda ve okullarda Aile Hekimleri
görevlendirildi.
Bir Aile Hekimi’nin 150 aileden sorumlu olduğu bu sistemde hedef, koruyucu sağlık hizmetini geliştirerek hastalıkların önüne geçmek ve insan hayatının daha verimli hale gelebilmesini sağlamak... Bunun için, sağlık eğitimi, tanısal testler, doğum öncesi ba-

kım, bağışıklık kazanma, beslenmenin
izlenmesi, kanser taraması, tütün alışkanlığı, stresle başa çıkma, sağlığın geliştirilmesi ve kronik (süregen) hastalıklarla mücadele konularında hasta takibi yapılıyor Küba’da.
En önemlisi de, hastanın doktora değil, doktorun hastanın yanına gittiği bir
sistem geliştirilmiştir. Hekimlerin günlük mesailerinin belirli bir bölümünü ev
ziyaretleri yaparak kullanmaları sağlanmıştır. Böylelikle hastaların günlük
yaşamlarını da gören doktorlar, onları daha rahat bir şekilde yönlendirebilmiş ve yerinde müdahale yapabilmiştir. Kübalılar’ın, hastalık dönemlerini bilinçli birer hasta olarak geçirmeleri sağlanmıştır.
Sağlık hizmetlerinin koordinasyonu amacıyla Aile Hekimleri ile hastaneler arasında etkin işleyen bir sevk zinciri oluşturuldu. Hastasını hastaneye
sevk eden Aile Hekimi’nin, hastanedeki
tedaviye de katılması ve hastasını takip
etmesi sağlanmıştır. Hastaya sahip çıkılan bu sistemde, Aile Hekimi’nin sorumlulukları da artırılmış, hasta-doktor ilişkisinde güven kurulmuştur.
Bebekler, gebeler, yüksek riskli işçiler ve yaşlılar Aile Hekimleri tarafından düzenli tıbbi muayeneden geçirilmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için, hekimler
tarafından beslenme, gebelik bakımı,
doğum kontrolü gibi konular takip
edilmektedir. Yani hastalıkların tedavisiyle yetinilmemekte; hastalığın ortaya çıkmasını nasıl engelleriz üzerinden sistem geliştirilmektedir. Bu
başarılmıştır da...
Koruyucu sağlık hizmetlerinin yarattığı sonuçları Sovyetler Birliği ör-
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Cepheliler’in Yönettiği Bir
Mahallede Yaşandığı Rivayet Olunur...
Mahallelerden
birinde polisle yaşanan bir tartışma...
Mahallemizde yaşayan halktan biri komşusuyla yaşadığı sorunu çözmesi için mahalledeki polis karakoluna gider ve komşusuyla yaşadığı sorunu anlatır. Karakoldan sorunlarını çözmesini ister.
Polisin cevabı karakolun o mahalledeki işlevini de ortaya koyar: “Git derneğe onlar halletsin sorununuzu,
biz halledemeyiz!”
Polis halkın sorununu çözmesini ne bilsin. O ancak
halka saldırmasını, terör estirmesini bilir. Uyuşturucuyu,
fuhuşu, hırsızlığı bilir...
Yine mahallelerimizden birinde yaşanan bir başka örnek; “Bizimkiler hırsızlık yapan birini yakalamışlar akşam mahalleyi gezerken. Hırsız; mahallede halktan birinin evinin önünden ayakkabı çalıyormuş. Bizimkiler de
neğinde de şu alıntıda görebiliriz:
“Sovyetler Birliği’nin muazzam
insan gücünü herkes kabul ediyordu.
Ama, bu insan gücünün niteliğinin
nasıl bir değişim geçirdiğini pek az insan biliyordu. Toplumsallaştırılmış
sağlık hizmetleri, anne ile bebeklere doğumda gösterilen özen, gençler arasında yaygınlaştırılan kültür fizik ile
spor, ulusal sağlığı çok iyileştirmişti.
Ordu istatistikleri, boy, ağırlık ve göğüs ölçülerinde sürekli artış olduğunu
gösteriyordu.” (Anna L. Strong, Stalin Dönemi, syf: 141)
Küba’da Aile Hekimleri, hizmet
verdikleri yerlerde yaşarlar, halkın
içindedir ve herhangi bir sağlık sorunları olmasa dahi, senede en az iki
kez bütün hastalarını görmek zorundadır. Tüm kasaba, şehir ve köylerde
dağıtılan 20 bin Birinci Basamak Sağlık Merkezleri buna göre düzenlenmiştir. 2 katlı binalarda, alt katlar klinik olarak kullanılırken; üst katlar hekimlerin lojmanı olarak kullanılmaktadır.
Vatandaşların temel sağlık hizmetlerine ulaşması garanti altındadır. Ve bu
sadece sözlü bir hak değildir. 56 bin
doktor Aile Hekimi olarak hizmet vermektedir.
Halkın sağlığı doktorların sadece
birkaç dakikalık muayenesine terk
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niye hırsızlık yapıyorsun diye birkaç
kere vurmuşlar. Kızıp
göndermişler.
O da polise gitmiş; “Devrimciler bana böyle böyle yaptı” demiş. Polis de; “Onlara karışma sen zararlı çıkarsın.”
Düzenin yoz kültürü mahallelerimize kadar ulaşınca
benzer olaylar çok oluyor.
Bir teyzenin çocukları sürekli içip kavga ediyorlar. O
da her defasında polise gidiyormuş. En son yine bir olay
yaşanmış (karakolun orada oturuyorlar zaten). Polis
görmüş ama hemen oradan uzaklaşmış. Teyze arkalarından
gitmiş, “Gelin bir şey yapın yoksa birbirlerini öldürecekler” diye.
Polisler de; “Biz daha fazla uğraşamayacağız bu işi ancak aşağıdakiler (Cepheliler) çözer onlara gidin” demiş.
Teyze sonra çıktı bize geldi. Biz de sorunu çözdük. Halkımız da düşman da görüyor çözümü kimin sağlayacağını...

edilmemiş; halkın kendisi de sağlık hizmetlerinin yönetilmesi işinde bizzat yer
almıştır. Semt birlikleri, kitle örgütleri ve seçilmiş yerel komiteler oluşturularak, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde polikliniklerin yönetimine ve
sağlık hizmetlerinin denetlenmesine katılmaktadır. Oluşturulan komiteler,
sağlık programlarının oluşturulması
ve uygulanması aşamasında rol sahibidirler. Bu komiteler ayrıca sokak temizliği, bağışıklama kampanyaları,
enfeksiyon hastalıklarının kontrolü,
gönüllü kan bağışı, sağlık taramaları
gibi etkinlikler için toplumu harekete
geçirmekte de görevlidirler.
“Ayrıca her yılın sonunda Aile Hekimleri ile halkın resmi ve resmi olmayan temsilcilerinin bir araya gelmesiyle yerel sağlık sorunlarının irdelendiği, önceliklerin belirlendiği ve
çözüm stratejilerinin tartışıldığı toplantılar düzenlenir.
Küba’da Birinci Basamak Hekimleri halk içinde sabit ve güvenilir bir
‘komşu hekim’ bir sağlık yöneticisi,
acil durumlarda ilk başvurulan kişi ve
aynı zamanda halk yararına olan her
türlü faaliyetin sorumluluğunu paylaşan kişi rollerine sahiptir.
Haftanın belirli günleri yapılan ev
ziyaretlerinin temel amaçlarından birisi tıp eğitimi ve sağlıkla ilgili bilgi-

lerin halka ulaştırılmasıdır.
Sağlık alanındaki kaynakların büyük bir kısmı Birinci Basamak Sağlık
Hizmetleri’nin yapılandırılmasına; altyapı, koruyucu tıp etkinlikleri gibi
koruyucu hizmetlere ve anne-bebek
sağlığına ayrılmaktadır.” (Bilim Gelecek Dergisi, sayı: 56)
Emperyalist Amerika’da 2001 yılı
verilerine göre binde 7 olan bebek ölüm
oranı, sosyalist Küba’da binde 6’dır. Ve
gittikçe azalmaktadır.
Küba emperyalist kuşatmaya ve
tüm olanaksızlıklara rağmen halk sağlığını sürekli daha yükseklere taşıyabilmektedir. Çünkü Kübalı hekimler
halk ve vatan sevgileriyle görev yapmakta, böylece zorlukları aşma, daha
iyisini yapma konusunda sonsuz bir
çaba gösterebilmektedir.
Sosyalist Küba’da tüm olanaklar
hekimlerin ve halkın hizmetindeyken
kapitalist sistemde ve elbette ülkemizde sömürü ve sağlıkta piyasalaşma
politikaları hekimlerle halkı karşı karşıya getirmektedir.
Çözüm halkın iktidarındadır.
Sağlık hakkımızı da, insanca çalışma koşullarını da kazanmanın yolu
kapitalizmi yok edip sosyalizmi kurmaktır. Yani doktor Che’nin yolundan
yürümektir.
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Dev-Genç’liler
Bu vatanın onurudur

Vatanı sevmenin
Ustasıyız
çitler kesilir birer birer
cop ve bomba alt edilirler
biz ki gürleyen birer volkanız
Beyazıt patlayan krater

2

Mart’ın onaltısında yedi can
düştük gün ortasında yedi can
bin dallı yasemen olup yeşerdik
faşizmin karşısında yedi can
çaldığım özgürlük ateşini
ülkemin koynunda büyütmek
değil lale bahçelerinden değil
barut yakan avazdan (soluktan) geçer

Devrimci Gençlik
enternasyonalizmin de
bayraktarıdır: 19771978’de ülkemizde enternasyonalist dayanışmanın önemli örnekleri
yaşandı. Bunlardan bazıları şöyle;
- Pinochet faşizminin işkence
merkezlerinden “Esmeralda” isimli
geminin İstanbul’a gelişi protesto
edildi...
- 1977 Kasımı’nda Mogadişu’da
havaalanına baskın yapıp iki Filistinli gerillayı katleden Alman emperyalizmi protesto edildi...
- 1977 Haziranı’nda Molukalı
gerillaları imha eden Hollanda emperyalizmi, İstanbul’da konsolosluğu önünde protesto edildi...
- 1977 Haziran’da Fransız emperyalizminin uçakları Batı Sahra’da Polisario gerillalarının ve Batı
Sahra halkının üzerine bombalar

yağdırdı.
- DEV-GENÇ Tak sim’de ki
Fransız konsolosluğu önüne katliamı kınayan bir pankart astı...
- 1978 Kasım’da Belçika’nın
Katanga’daki gerillalara saldırması protesto edildi...
- DEV-GENÇ, Camp-David
anlaşmasına karşı İsrail, Mısır ve
ABD konsoloslukları önünde kitlesel gösteriler düzenledi. Aynı gece bu konsolosluklara yönelik şiddet eylemleri düzenlendi...
- 1978 Aralık’da ABD üslerinin yeniden açılmasının gündeme
gelmesi üzerine ABD emperyalizmine yönelik gösteriler düzenlendi. Amerikan Hava Yolları taşlanarak, bildiriler dağıtıldı. DEVGENÇ’liler Galatasaray’daki ABD
Kültür Ataşesi’nin bulunduğu yolu kesip gösteri yaptı.
***

Amerikancı Cunta
45 milyon halkı teslim
alamaz
Devrimci hareket, 12 Eylül’den
iki gün önce Edirne’de yapılan NATO Anvil Expres ‘80 tatbikatına
karşı bir kampanya başlatmıştı. Darbe, kampanyayı kesintiye uğratmasına rağmen iki gün boyunca yüzlerce pankart asıldı, el ilanları, bildiriler dağıtıldı...

-

Cuntanın ilk 6-7 ayında cuntaya karşı silahlı, silahsız yüzlerce eylem yapıldı. İzmir’de Ayhan Pektaş 22 Kasım 1980’de emperyalist
bir kuruluşa karşı yapılan eylem sırasında şehit düştü.
- Devrimciler, anti-emperyalist düşüncelerini, Bağımsız Türkiye hedefini terk etmeyip; mahkeme kürsülerinden emperyalizmi ve işbirlikçilerini yargıladılar.
- Amerika, 1986 yılında Libya’yı bombaladığında Libya halkıyla dayanışma içerisinde olan ve
emperyalizmi ilk lanetleyenlerden

birisi devrimcilerdi. Devrimciler tarafından bu amaçla pankartlar asıldı. Bir ABD bankası bombalandı.
- 1987 yılında İntifada’yı sürdüren Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını protesto eden devrimciler
Ankara ve İstanbul’da kitlesel eylemler yaptı, İstanbul’un birçok yerinde pankartlar astı. Amerikan uşakları
Filistin halkını destekleyen bu eylemlerden dolayı tutuklanan devrimcilere onlarca yıllık hapis cezaları
verdi.
- 1989’da CIA ajanı Abromowitz’e protesto: Türkiye’ye büyükelçi olarak atanan CIA ajanı Abromowitz, Dev-Genç’liler tarafından protesto edildi. Kadıköy Mc Donalds ve Laleli’deki Hotel Washington önünde yapılan eylemlerde Amerikan bayrakları yakıldı.
- 1990 Haziran: Coca-Cola devrimciler tarafından boykot edildi.
- 20 Aralık 1990: Amerika’nın
Panama’yı işgali, devrimciler tarafından Beyazıt’ta yapılan eylemle
protesto edildi.
- 23 Aralık: ABD Konsolosluğu’na Devrimci Sol Güçler tarafından
“Panama Halkı Emperyalizme Boyun Eğmeyecek” sloganları atılarak
yürüyüş yapıldı. Gültepe, Bakırköy
ve Fındıkzade’de yüzlerce kişinin
katıldığı eylemler yapıldı.

1990’ların
karşı-devrimlerine karşı
açık tavır alan devrimciler
oldu: Devrimci Sol, Romanya’daki
darbeye ve
bütün olarak karşıdevrimlere
karşı net tavır ala rak
sosyalizmin kazanımlarına
ve değerle-
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rine sahip çıktı. Çavuşeskular’ın idam
edilişi çeşitli eylemlerle protesto edildi.

Amerika’nın Körfez
saldırısına ve oligarşinin
suç ortaklığına karşı
“Emperyalist Savaşa
Hayır” kampanyası:
1991 Körfez Savaşı dönemi, halkımızın anti-emperyalist mücadelesinin
en görkemli, en onurlu safyalarından
birini oluşturur. Bu dönemde emperyalist hedeflere yönelik çok sayıda
eylem yapıldı.
- İstanbul: ABD’ye ait MTMC
Ourport, Türk-Amerikan Board Heyeti Bürosu, Amerikan Denizcilik şirketi ABS, Avrasya Gözlemevi (CIA
ile bağlantılı), Commercial Union Sigorta şirketi, İtalyan Konsolosluğu,
- Adana: Amerikan konsolosluğu ile Türk-Amerikan Derneği,
- Ankara: Fransız Hava Yolları
ile Suudi Arabistan, Japonya, Kanada, Avusturya Hava Yolları’nın bulunduğu bina,
- İzmir: Amerikan Tuslog, Amerikan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Şirinyer ve Bayraklı’daki NATO tesisleri bombalanarak tahrip edildi.
- Şubat 1991: İncirlik Üssü’nde
görevli CIA ajanı Bobie Eugane Moozolle cezalandırıldı. İzmir’de ABD’li
Yarbay Alvin Macke’ye karşı bir
eylem yapıldı, yarbay yaralandı. ABD
Dışişleri Bakanı Baker’in ülkemize
gelişini protesto etmek için; Ankara’da İnterbank ile Amerikan IBM,
Adana’da Türk-Amerikan Kültür
Merkezi ve Amerikan Life Sigorta
şirketi, İzmir’de Amerikan araç bakım merkezi ile American General

32

01 Ocak 2012 / Sayı:17

Motors , İstanbul’da Bank of Boston, SKY Courrier International-INTBSS adlı Amerikan şirketleri, Amerikan Neşriyat Merkezi, Pepsi-Cola
İdare Merkezi, Amerikan Sabancı
ortaklığı Cinge-SA Sigorta Şirketi
ve Amerikan General Motors şirketi
basılıp tahrip edildi.
- American VİNNELL-Brown
Rook Tuslog Genel Müdürü, NATO
Kuryesi, CIA ajanı John Gandy cezalandırıldı.
- Amerika’nın Irak’a saldırısının
fiilen başlamasıyla birlikte silahlı eylemler yapıldı.
- 3 Şubat’tan itibaren ise karartma eylemleri başladı. Birçok semtte
meşaleli yürüyüşler düzenlendi. 20
Şubat 1991’de kepenk kapatma eylemleri örgütlendi.
- Türkiye’nin ABD’nin açık üssü
haline getirilmesini protesto için
çeşitli eylemler yapıldı. Bu eylemlerden İzmir’de emperyalist bir hedefe yönelik yapılan bombalı saldırıda Dev-Genç’li Kahraman Altun
şehit düştü.
***

Afganistan işgali
Dev-Genç’liler
tarafından eylemlerle
protesto edildi:
TÖDEF “YÖK'e ve Savaşa Hayır
Demek için 6 Kasım'da Ankara'ya"
diyerek, YÖK'e karşı mücadelesiyle
Afganistan'ın işgaline karşı mücadeleyi birleştirdi.

‘Irak’ta Savaşa Hayır
Koordinasyonu’ kuruldu:
Irak’ın işgaline karşı devrimcilerin
öncülüğünde onlarca kurumun içinde
olduğu Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu kuruldu. Dev-Genç’liler Koordinasyonun tüm eylemlerinde aktif
olarak yerini aldı.

hesi’nden biri Dev-Genç’li, biri Grup
Yorum elemanı iki kişi katıldı. Son
ana kadar Irak’ın işgaline karşı 68
gün canlı kalkan oldular.

28-29 Haziran 2004;
Halkların düşmanı NATO
ülkemizden defol: 2004 yılı
28-29 Haziran’da ülkemizde yapılan
NATO zirvesi aylar öncesinden ülkemizin dört bir yanında Dev-Genç’lilerin de içinde olduğu devrimciler
tarafından yüzlerce eylemle protesto
edildi. Zirvenin olduğu 28-29 Haziran
günleri ise Okmeydanı’ndan zirvenin
yapılacağı vadiye yürümek isteyen
devrimcilere polis saldırdı. Mahalleye
barikatlar kuruldu ve saatlerce çatışıldı.
***

17 Aralık 2004;
‘Ne Amerika Ne Avrupa,
Bağımsız Türkiye’: 2004
yılında Avrupa emperyalistleriyle işbirlikçi AKP iktidarının yaptığı AB
üyelik görüşmelerinde “demokrasi
ve özgürlükler” demagojileriyle halkta
sahte bir umut yaratıldı. 17 Aralık
2004 AB üyeliğine gün vermek için
AB zirvesi yapıldı. İşbirlikçi AKP,
ülkemizi Avrupa emperyalistlerine
pazarlarken Devrimci Gençlik "Ne
Amerika Ne Avrupa, Bağımsız Türkiye. İşbirlikçiliğe Son!" diyerek
bir kampanya başlattı. Bir ay boyunca
İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den
Adana’ya, Sivas’tan Diyarbakır’a,
Malatya’dan Bursa’ya... Vatansever
devrimci gençliğin bulunduğu her
şehre, her üniversite kampüsüne,
kentlerin meydanlarına "Ne Amerika
Ne Avrupa, Bağımsız Türkiye. İş-

10 Şubat 2003; Irak’ın
işgaline karşı canlı
kalkan: Çeşitli ülkelerden 25 kişinin katıldığı canlı kalkan eyleminin
içinde Haklar ve Özgürlükler Cep-
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birlikçiliğe Son!" sloganı
taşındı.

17 Ocak 2005;
198 Dev-Genç’li
gözaltına alındı
6’sı tutuklandı:
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelip Kızılay’da "Ne Amerika
Ne Avrupa, Bağımsız Türkiye İşbirlikçiliğe Son!" sloganıyla eylem yapmak isteyen Gençlik Federasyonu
üyesi 198 kişi gözaltına alındı. 6
kişi tutuklandı ve bağımsızlık istedikleri için aylarca tutsak kaldı.

26-28 Ağustos 2005;
İncirlik Üssü Kapatılsın:
HÖC'ünde içinde yer aldığı Irak'ta
İşgale Hayır Koordinasyonu içindeyer
alan örgütler ve çeşitli demokratik
kitle örgütü ve sendikalar tarafından
22 ilden 1200 kişinin katıldığı “İncirlik
Üssü Kapatılsın” talebiyle İncirlik’e
yürüyüş yapıldı.

Ocak 2008;
Ortak Düşman
Amerika’dır: Dev-Genç’lilerin
de içinde yer aldığı HÖC tarafından
başlatılan Ortak Düşman Amerika’dır
kampanyası başlatıldı. Aylarca ülkemizin dört bir yanında yapılan eylemlerle halkların düşmanı Amerika

teşhir edildi.

Ekim 2009-2010; İncirlik
Üssü Kapatılsın Amerika
Defol, Bu Vatan Bizim:

17 Nisan 2011; 150 bin
kişilik ‘Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye’ konseri:

Halk Cephesi, 2009 Ekim ayının başında “İncirlik Üssü Kapatılsın, Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” kampanyasını başlattı. Kampanya tüm ülke
çapında etkili bir şekilde hayata geçirildi. Dev-Genç için kampanyanın kuruluşunun 40. yılı olması nedeniyle
ayrı bir önemi vardı. Kampanya kapsamında İstanbul’dan başlayarak İncirlik’e yürüyüş yapıldı. 318 bin imza
toplandı. Bunların dışında binlerce eylem yapıldı.

Ekim 2011“Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise
İstiyoruz: Liseli Dev-Genç ve

Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu: Halk Cephesi,
2009 yılında 4-6 Aralık tarihleri arasında Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu’nu düzenledi.
Sempozyuma Filistin, Irak, Mısır,
Arjantin, Lübnan, Ürdün, Venezuella,
Honduras, Bulgaristan, Yunanistan,

Liseli Dev-Genç’liler Emperyalizme
Karşı Mücadele Bayrağını Taşıyor
Aylardır direnen liselilere polisle
birlikte okul idaresi de saldırıyor
Bursa Yıldırım Fevzi Çakmak
İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisi, Ceyda Çiloğlu, füze kalkanına
karşı imza topladığı için okul müdürü Ersin Poyraz tarafından tehdit
edildi. 16 Aralık günü, müdürün
odasına çağrılan Çiloğlu’na, “Emniyetten bir yazı ve CD geldi.
Yaşın küçük, böyle eylemlerde
görünmene üzülüyorum. Bak, bir
takım dernekler seni kullanıyor
olabilir” denildi. Müdür, babası

Rusya, İtalya ve Bangladeş’ten
anti-emperyalist örgütlerin
temsilcileri katıldı. Sempozyumun ikincisi 2011’de 2526-27 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

ve ablasıyla birlikte füze kalkanına
karşı mücadele eden Ceyda’ya
“Bunun cezası okul değişikliği
ancak; bu seferlik uyarı olarak siciline işlenecek. Bir daha tekrarlanırsa direkt Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidilip okulun değiştirilecek.” tehdidinde bulundu.
14 yaşındaki Ceyda’ya yapılan
tehdit, Liseli Dev-Genç’lilerin
Mahirler’den Denizler’den aldıkları anti-emperyalist direniş bayrağının daha da yükseltmelerine
duyulan öfkedir.

Halk Cephesi, 17 Nisan 2011’de İstanbul Bakırköy Cumartesi Pazarı
alanında uzun süredir çalışmasını
yürüttüğü Bağımsız Türkiye Konserini düzenledi. Dev-Genç’lilerin
Bu konserin başından sonuna kadar
tüm işlerinde emeği çok büyüktür.

Halk Cephesi imzasıyla Amerika’nın
Malatya Kürecik’e kurmak istediği
Füze Kalkanı Radar Üssü’ne karşı
“Füze Kalkanı Değil, Demokratik Lise
İstiyoruz” talebiyle Ekim ayının başında
kampanya başlattı. Kampanyanın başından beri çeşitli eylemlerle füze kalkanı protesto ediliyor. Amerikan uşağı
AKP’nin polisi Liseli Dev-Genç’in
kurduğu açlık grevi çadırlarına saldırıyor. Amerika’ya iyi bir uşak olduğunu
kanıtlamaya çalışıyor.
(Bitti)

AKP’ni̇n Polisi, Devri̇mci̇leri̇
Tehdi̇t Ederek Suç İşliyor
Karadeniz Özgürlükler Derneği üyesi
Mesut Karabulut ve arkadaşı Sevgi Taran'ın
önü 23 Aralık günü akşam saat 17.00 sıralarında Siyasi Şube polisleri tarafından kesildi.
Gün boyu takip edilen Mesut Karabulut
ve arkadaşı, keyfi üst aramasına izin vermediler. Karşılaştığı tavır sonrasında, amacına ulaşamayan polis, kimlikleri geri verip
gitmek zorunda kaldı. Samsun Halk Cephesi, konuyla ilgili yaptığı 25 Aralık tarihli
açıklamayla, polis tacizlerinin mücadelelerini engelleyemeyeceğini duyurdu.
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Kocaeli’de Tüm Demokrat-Sol Örgütlerin Gözünün Önünde
7 Güne Sığdırılan 15 Saldırı, 61 Gözaltı ve 2 Tutuklama!

Dev-Genç’liler Direnişte,
“Sol” Neredeydi!
NATO üssünün topraklarımızda
kurulmasına izin vermeyen vatansever
Dev-Genç’liler geçtiğimiz haftalarda
Kocaeli’de güçlü bir direnişe imza
atmıştı.
29 Kasım’da başlayan ve 7 gün
boyunca süren eylemlerine Amerikan
uşağı AKP iktidarı 15 kez saldırmış,
61 kişiyi gözaltına almıştı.
Saldırarak, gözaltına alarak, işkence yaparak yıldıramadığı ve direnişleriyle bir zafere daha imza atan
Liseli Dev-Genç’lilerden ikisini tutuklamıştı.
Peki, Kocaeli’de emperyalizmin
işbirlikçilerine karşı Dev-Genç’liler
direnirken diğer sol neredeydi?
Dev-Genç’lilerin saldırılar karşısında tüm demokratik kitle örgütleri,
sendikaları gezip polisin saldırılarına
karşı birlik dendiği, destek istendiğinde kim neredeydi, ne yaptı?
Dev-Genç’liler anlatıyor:
Kocaeli çadırında yaşanan saldırıların ardından bir günde 24 arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Bunun
üzerine aynı gün bu olayı protesto
eden bir eylem yapma kararı aldık.
1.5 saatte açıklamayı örgütlememiz
lazımdı, hava kararmadan yapmak
istiyorduk. Ben ve Kocaeli Gençlik
Derneği’nden iki kişi Kocaeli’deki
demokratik kitle örgütlerini, sol siyasi
partileri gezmeye başladık.
İlk olarak Tüm Bel-Sen’e gittik.
İl dışında toplantıları varmış. Gelemeyeceklerini ama ertesi gün sendikaların ve birkaç sol örgütün AKP’nin
baskılarını protesto eden genel bir
açıklama yapacaklarını, bize de değineceklerini söylediler.
Sonra Halkevi’ne gittik. İçerisi
doluydu. Onlara da bir hafta önce
baskın olmuş bir-iki arkadaşları tutuklanmıştı. Derdimizi anlattık, destek
istedik. İçlerinden bizimle muhatap
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olan takım elbiseli biri bizimle görüştü.
Halkevi: “Haklısınız size
yapılanlardan haberimiz var.
Bizim de şu aralar yoğunluğumuz var, derneklerin yasal
işlemlerini halletmemiz lazım. Biliyorsunuzdur sendikalarla yarın AKP’nin baskılarına karşı bir açıklama
yapacağız, metinde size yapılanlara da değiniriz.”
(Ne kadar büyük bir lütuf. Dev-Genç’lilerden de
bahsedeceklermiş. İşte sol
böyle düşünüyor. Bir basın açıklamasında bir cümleyle işi bitiriyor.
Faşizmin baskılarına karşı koymuş
oluyor.)
Kocaeli Gençlik Derneği: Evet,
AKP faşizmini bugün hatırlamanız
ve bunun için bir şeyler yapmak istemeniz güzel ama biz şimdi o bize
saldırılan alanda bir açıklama yapacağız. Biz 3 kişi kalsak da o alanda
olacağız, ama istiyoruz ki siz de
olayın ciddiyetini görün ve metinde
bizi yazmaktan daha fazlasını yapıp
yanımızda yer alın.
Halkevi: Bizim de arkadaşlarımız
gözaltına alındığında kimse bize destek olmamıştı birkaç gün önce.

Kocaeli Gençlik Derneği: Hayır,
siz demek ki belli şeyleri atlıyorsunuz.
Biz mahkemenin önünde akşama
kadar sizi bekledik, destek olduk.
Hatta açıklamanızda pankartı biz
tuttuk, kitleyi biz yönlendirdik.
Halkevi: Buradaki arkadaşlarınızın önceki tutumlarına bakmak gerekir. Onları değerlendirmek, gözden
geçirmek gerekir. Sadece bu zamanlarda destek istenmemeli. Birliğin,
ilişkilerin önemini daha önce görmek
gerekir.
Kocaeli Gençlik Derneği: Şimdi
oturup bunları konuşmanın yeri ve
zamanı değil, bizim yaptığımız çağrı
anlaşılırdır. AKP baskılarını görüp
açıklama yapma gereği hissediyor-

Polis saldırıyor. Yerlerde sürüklüyor. Sokaktan geçen halktan
insanlar müdahale ediyor. Ama bizim solcularımız, komünistlerimiz
davetiye bekliyor. Ayağına gidilip çağrılıyor. Bu sefer yapmamak
için bin dereden su getiriliyor.
“Bizim de arkadaşlarımız gözaltına alındığında kimse bize
destek olmamıştı” diyor. “Hayır” deniliyor: Biz mahkemenin önünde
akşama kadar sizi bekledik, destek olduk. Hatta açıklamanızda pankartı
biz tuttuk, kitleyi biz yönlendirdik.” Yalan söyleniyor. Yapılan bir destek
bile inkar ediliyor. Yalanı yüzüne vurulunca özür dilemesi gerekirken, o,
destek vermemek için başka gerekçeler uydurmaya çalışıyor.
Bir başkası; “koskoca” parti: “3-4 kişiyle yapılan eylemler ne kadar
etkili olabilir?” diyor. Kim tutuyor sizi, 20 kişiyle destek ver. Ama hayır;
onun derdi gerekçe uydurmak.
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sanız, ilinizde dövülerek aynı gün
gözaltına alınan 24 kişiye de destek
olmak zorundasınız. Samimi olan
da budur, çağrımız dostlarımızadır.
Gerisini sonra tartışacağız.
Halkevi’yle yapılan bu konuşmanın ardından EMEP’e gittik. Yine
anlattık dışarıda 3 arkadaş kaldığımızı
buna karşın bu açıklamayı bizim
değil onların, demokratların ilericilerin sahiplenmesi gerektiğini anlattık.
EMEP: Evet, saldırıları duyduk.
Ama şöyle de bakmak gerekiyor. 34 kişiyle yapılan eylemler ne kadar
etkili olabilir, ne kadar caydırıcı
olabilir ki?
Kocaeli Gençlik Derneği: Ne
kadar caydırıcı olduğu ortada, size
yetersiz geliyor ama düşman bu bir
irade savaşı deyip bir kişide olsa
saldırıyor. Ayrıca tek kişi bile kalsa
düşmana karşı durulur.
EMEP: Öyle tabi ama yine de
birleşmenin, birlik olmanın önemini
kavramak gerekir. Tek başına, az
insanla bir yere kadar.
(Saldırılar karşısında birlik olmayacaksan nerede, ne zaman birlik
olacaksın?)
Kocaeli Gençlik Derneği: Birleşmenin öneminin biz de farkındayız.
Fakat biz de isterdik; biz eyleme
başlamadan önce, gözaltına alınmadan
önce desteğe çağırdığımız örgütlerin
gelip bize destek olmasını.
EMEP: Kimse bizi çağırmadı
yanlışınız var.

Kocaeli Gençlik Derneği: Çağırdık, ama diyelim ki çağırmadık
pencerenizden baktığınızda bile o
kadar insanın yerlerde sürüklendiğini görüyorsunuz, davete ne gerek var. Yoldan geçen örgütsüz,
demokrat, ilerici ya da halktan insanlar polise tepkisini gösterdi,
bizi sahiplendi.
EMEP: İşte aslında mesele örgütlü olmakta. (Çok somut bir şey
istiyorsun. AKP’nin polisi saldırmış.
Saldırıları boşa çıkartmak için anında tepki vermek gerekiyor. 1.5 saat
içinde bir eylem örgütlenecek. Soldan destek isteniyor. Bir olur, beş
olur ya da hiç olmaz... Sol ne yapıyor? İşte sol bunu yapıyor: GEVEZELİK)
Bunları tartışmak için çok derinlere inmek gerekir; geçmişe bakmak,
oradaki bazı şeyleri, nedenleri iyi
incelemek gerekir. Birleşememeyi
ya da neden örgütlerin böyle yaptığını,
yanlışlarımızı o zaman görebiliriz
belki. Geçmişi iyi analiz etmek gerekir.
(Derinlere inmeye gerek yok.
Her şey açıkta. Düşman saldırıyor.
Devrimci-demokrat, ilerici olanlara
düşen görev saldırılara tepki göstermek. Olay bu kadar basit. Dallandırılıp budaklandırılacak bir şey
yok. Düşman saldırırken durun önce
birlik oluşturalım. Sonra protesto
mu edelim diyeceksiniz. Mantık şu:
"Siz bizi cepte keklik mi sandınız?

Bize güvenerek mi eylem yaptınız?”)
Kocaeli Gençlik Derneği: Bakın
biz 42 yıllık tarihimizde her şeyi
çok iyi not ederiz kimin ne yaptığını,
ne zaman hangi tutumu takındığını
hiç unutmayız.
Hafızamız çok iyidir, ama bu konuşma başka yere taşınıyor. Biz
bugün dostumuz olanları yanımızda
göreceğiz. Çünkü bu açıklamayı onlara güvenerek yapıyoruz ve bu açıklamayla o tarihe bir not daha yazacağız.
EMEP: Bu konuşmayı oraya indirgeyemezsiniz dost olan gelir, olmayan gelmez diyemezsiniz. Bu yanlış olur.
(Bizim için bu kadar net aslında
her şey, halkımızın baktığı gibi bakıyoruz ve biz bugün Halk Cephesi
Dev-Genç’liler olarak o alanda dostlarımızı göreceğiz.)
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri
EMEP’ten sonra Eğitim-Sen’le görüştüler. Destek istendi. Onların verdiği
cevap ise şöyle: "Siz de boşa inat etmeyin, neden gelip destek olayım.
İşte herkesi alıyorlar bizi de alırlarsa
paramı siz mi ödeyeceksiniz? Böyle
yerlerde sürüklenerek elinize ne geçecek. Ben neden bu bedeli ödemeyi
göze alayım?"
(Hayır hayır, siz hiçbir bedeli
göze almayın. Sendikalarınızdan,
derneklerinizden, parti binalarınızdan dışarı çıkmayın. Oturun
siz koltuklarınızda. Ama yarın oturacak sendikanızda kalmayacak...)

takip ettirdi. Ardından odasına çağırdığı Liseli Dev-Genç'li Devrim
Top hakkında başka öğrencilere
kendi yazdırdığı ifadeyi imzalatmaya çalıştı. Öğrencilere, müdürün oyununa gelmemeleri
gerektiğini anlatan Liseli Dev-Genç’li, müdür tarafından
tehdit edildi. Aynı gün okulda sınıf temsilcilerinin toplantısına katılan Devrim Top, öğrencilere yaşadıklarını
anlatarak, okul müdürünü teşhir etti. Eğitim-Sen Çorum
Şubesi Eti Anadolu Lisesi temsilcisinin olayla ilgili
olarak müdürle görüşme talebi ise müdür tarafından
kabul edilmedi. Devrim Top, müdürün öfkesinin yaşadıklarıyla ilgili olarak “Biz gerçekleri anlatmaktan
ne zaman geri durduk, ne zaman boyun eğdik ki
orada ben boyun eğeyim.” dedi.

Tek Tip Öğrenci İsteyen Devletin Müdürü Buyuruyor:
“Ağzından Buhar Çıkmıyor, Suçlusun!”
Çorum Eti Anadolu Lisesi’nde okuyan Liseli DevGenç'li Devrim Top, 19 Aralık günü, İstiklal Marşı
okunduktan sonra okul müdürü Osman Bostan tarafından
çağrılarak, “İstiklal Marşı’nı neden okumuyorsun?”
denilerek suçlandı. Delil ise, marş okunurken ağzından
buhar çıkmamasıydı!!!
Osman Bostan, devrimci gençliğe olan düşmanlığını,
Devrim Top’a İstiklal Marşı’nı zorla söyletmek isteyerek
de 2. kez gösterdi. Bununla da yetinmedi, bütün okula
yeniden marşı okutarak, görevlendirdiği iki öğretmen
aracılığıyla da Devrim Top’un marşı okuyup okumadığını
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Özel Dershaneler Yerine Halkın
Yaratıcılığına Ve Örgütlülüğüne
Güvenelim!

Üniversite giriş sınavlarının yaklaşmasıyla beraber, öğrencilerin dershaneye duyduğu
ihtiyaç da artmıştır. Neredeyse çoğu öğrenci okullarını bırakıp sadece dershaneye gider hale gelmiştir ülkemizde. Öyle
ki, 2 milyona yakın öğrenci rapor alarak devlet okullarına ara verip YGS ve LYS'ye hazırlanmak için dershaneye gidiyor. Çünkü düzen yani eğitim sistemi sınavı kazanmaları için başka yol bırakmamıştır. Tek çare olarak
dershaneleri ve özel eğitim kuruluşlarını göstermiştir
onlara. Bunun için devlet liselerinde, üniversitelerinde verilen eğitimi askıya alıp, öğrencileri dershanelere özendirmişlerdir. Amaçlanan yine aynıdır. Her zaman olduğu gibi
birkaç kan emicinin cebini doldurmak ve öğrencileri
sınav sistemiyle daha da umutsuz bireyler haline getirmek.
Sınav sisteminde yapılan değişiklik de mevcut iktidarın ve özel eğitim kuruluşlarının işine gelmektedir. Çünkü
bu değişiklik öğrencileri dershanelere, özel eğitim kurumlarına ve dersliklerine daha da bağımlı hale getirmiştir. Yıllardır uygulanan tek aşamalı sınav sisteminin değiştirilip yerine iki aşamalı YGS ve LYS sınavlarının getirilmesi de sömürücülerin bu amacına uygun olarak düzenlenmiştir. Normal
düzeyde bir dershane bile üniversite sınavına ve SBS'ye
hazırlanan öğrencilerden yıllık ortalama 2 milyar 632 milyon 339 bin TL kazanıyor. Bu rakam dahi bir dershane sahibinin öğrencilerden ne kadar rant sağladığını gösteriyor.
Önceki sınav sisteminde öğrencilerin sadece sınava yaklaşan bir zamanda dershaneye gitmeleri onlar için yeterli oluyordu. Ancak iki aşamalı sınav sistemiyle, bütün bir
yıl hatta okudukları 4-5 yıl boyunca dershaneye gitmeleri
zorunlu hale getirilmiştir. Buna devlet okulları da ortam
hazırlar durumdadır. Hatta bununla da kalmayıp kendi
kazançlarını artırmanın derdine düşmüşlerdir. Çünkü
okulların bazıları öğrencileri anlaşmalı dershanelere yönlendirdiği için prim de almaktadır. Sınav dönemlerinde
öğrencilere düzmece raporlar vererek, müfredatı yarıda
bırakarak okulları tatil etmektedirler. Bu şekilde devlet eliyle dershanelere yönlendirilen gençlik, ezberci bir eğitimle
karşı karşıya kalıyor. Ayrıca devlet okullarının "öğrencilerin sınava hazırlanması için yaptık!" dediği bu uygulama binlerce öğrenciyi dışarıda ve açıkta bırakıyor.
Dershaneye gidemeyen yoksul halkımızın çocukları ise bu
şekilde eğitimlerinden yoksun kalmıştır ki, dershaneye gitseler dahi kazanacakları kesin değildir ülkemizde. Kısaca, öğrencileri bu şekilde çaresizliğe iten, onları okullarından uzaklaştırarak özel dershanelere yönlendiren, eğitim sisteminin kendisidir.
Ülkemiz gençliği olarak bizlere dayatılan; halkın
sorunlarından uzak, sadece sınava endeksli olan ve kendinden başka bir şeyi düşünmeyen bir yaşamdır. Dershanelerle ve ezberci eğitimle böyle bir yaşama alıştırılmaya
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çalışılan gençlik, elbette bunlara boyun eğmemelidir. Şunu
bilmeliyiz ki; düzenin eğitim sisteminde getirilen her uygulama, gençliği teslim almak ve daha fazla sömürmek içindir. Bunlara karşı gelmek, gelecek umudumuzun ve
geleceğe olan güvenimizin bir parçasıdır. Bunun için "yapılabilecek hiçbir şey yok" demek yerine elimizden gelenin
bir fazlasını yapabiliriz. Oluşturulan ücretsiz kurslar, halka açık ve düzene alternatif olan dershaneler bunun bir adımıdır. Devrimci gençler öncülüğünde, halk için açılan bu
ücretsiz kurslar; düzenin bir kenarına atılmış, yoksul halkımızın çocukları için oluşturulan ve yine halkın kendisi tarafından örgütlenen kurslardır. Burjuvazinin ve bir avuç
asalağın cebini dolduran, bizlere sınavdan başka hiçbir şey
düşündürmeyen dershaneler yerine, devrimciler öncülüğünde açılan ücretsiz kurslara gidebiliriz. Bu kurslar; hem
paralı eğitime karşı oluşturulmuştur hem de öğrencilerin
düşünerek ve üreterek yaşamasını amaçlamıştır. Kısacası, eğitim sisteminde yaşadığımız bu sorunların, anti-bilimsel ve anti-demokratik eğitimin, yıllardır çözülemeyen sınav
sisteminin karşısında duracak olan halkın örgütlü gücüdür. Bu yüzden de sorunlarımızı biz gibi düşünerek ve halkın yaratıcılığına güvenerek çözebiliriz. Tersi, biz gençliği
yaşamın bir kenarına atacak ve peşinde koştuğumuz
sınav sistemiyle daha da çaresiz bırakacaktır.

gençliğin tarihinden
31 Aralık- 6 Ocak
31 Aralık 1993: İYO-DER'li öğrenciler Küba Devrimi'nin 34. yıldönümünü selamlamak için İstanbul'un
çeşitli semtlerine afişler ve el ilanları astılar.
5 Ocak 1993: Devrimci mücadeleye öğrenci olarak
bulunduğu İstanbul'da başlayan Ali Efeoğlu DevGenç'in en militan kadrolarındandı. İstanbul’da işkenceciler tarafından gözaltına alındı ve kaybedildi.
3 Ocak 1994: Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'nde sivil faşistler, devrimcilerin okulda bulunmadığı saatte küfürlü yazılama yaptılar. Bunun üzerine
İYO-DER'li öğrenciler, fakültenin kantininde forum
düzenleyerek faşistleri teşhir edip, faşizme karşı mücadele çağrısı yaptılar.
6 Ocak 1994: İstanbul Üniversitesi Merkez
Kampüsü'nde katil Muhsin Yazıcıoğlu tayfasının kurduğu
Nizam-ı Alem Ocakları'nın afişlerini faşistler okul duvarlarına astılar. Devrimciler bu afişleri indirerek müdahale
etmek isteyen dört sivil faşisti döverek cezalandırdılar.
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Gençlik Federasyonu’ndan

Yeni Mücadele Yılının da Bizim Yılımız Olması İçin
Dev-Genç Ruhunu Daha Geniş Kitlelere Yaymalıyız!
Yeni bir mücadele yılına girdik ve
Dev-Gençliler olarak her geçen mücadele yılının bize yüklediği sorumluluğun bilinci ve 42 yıllık mücadele geleneğimizin yol göstereceğiyle,
Dev-Genç ruhunu daha geniş gençlik kitlelerinin kalbine, ruhuna, bilincine işlemek bu sene de baş görevimiz olmalıdır. Gerçekleştirdiğimiz
her türlü eylemi, her türlü faaliyeti bu
nedenle daha coşkulu, daha dinamik
ve daha bilinçli olarak gerçekleştirmeliyiz. Yarattığımız direniş geleneğimizdeki ve yakın tarihmizdeki pratiğimiz bunu dayatmaktadır bizlere.
Geçen sene Dev-Genç’liler olarak
hatalarıyla, eksiklikleriyle yürüttüğümüz kampanyalarımız, eylemlerimizle yeni yeni mevziler açtık demokratik mücadelede.
Liselerde ve üniversitelerde hukuksuz bir şekilde alınan kayıt paralarının kaldırılması ve parasız, bilimsel eğitim için başlattığımız "Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız" kampanyasının adının yazılı olduğu pankartı başbakanın karşısında açtıkları
için tutuklanan Ferhat ve Berna arkadaşlarımızın serbest bırakılması için
ocak ayında yoğunlaştırdık eylemlerimizi. 'Yoldaşların sahiplenilmesinin' en güzel örneklerini verdik bu direnişimizde. Onlarca gözaltı ve saldırıya mağruz kaldık arkadaşlarımızın
serbest bırakılması için açtığımız çadır eylemlerimizde. İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Adana, Edirne ve Ankara' da açtık çadırlarımızı.
Kocaeli' de 3, Adana' da 4 ve Ankara' da 7 kez saldırıya uğradık.
Her saldırı ve gözaltı teröründen sonra aynı kararlılıkla yine açtık çadırlarımızı ve bizim irademiz kazandı.
Aynı dönemde liselerdeki polis terörü, hukuksuzca alınan kayıt paraları ve anti-bilimsel eğitime karşı
başlattığımız 'Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz, Alacağız' kampanyamız kapsamında lise-

lilerin sesi olduk. Okmeydanı’nda,
Küçük Armutlu’da, Sarıgazi’de
Kartal Meydanı' da, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde, Beşiktaş’ta
açtığımız çadırlarda, imza masalarında.
Ve Ferhat'la Berna' nın serbest bırakılması için gerçekleştirdiğimiz
kampanya en geniş kitlelere ulaştı ve
öyle bir hale geldi ki, işbirlikçi AKP
iktidarı bile savunamadı yaptığını. Artık halkın gündemine girmişti Ferhat
ile Berna ve halkımız sahiplendi 2
Dev-Genç' liyi de. Bunun sonucunda arkadaşlarımızı, görülen 4. du-

Bizler gerçek
vatanseverler olarak
bu devletin gözündeki
baş hedefiz, çünkü biz
Dev-Genç’liler olarak
gerçekleştirdiğimiz
her eylemi sonsuz bir
halk ve vatan
sevgisiyle yaparız.
ruşmada düşmanın elinden çekip aldık ve gösterdik umudu tükenenlere,
yılgınlara, umutsuzlara demokratik
mücadelenin nasıl verilmesi gerektiğini.
Yaz döneminde mahallelerdeki
liselilere özel olarak başlattığımız
'Mahallemize, Geleceğimize, Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz' kampanyasıyla, mahallelerde bulunan liselilere düzenin yozlaştırma, kişiliksizleştirme saldırısına karşı alternatif olmaya çalıştık.
Adı vatanseverlik ve anti-emperyalizmle özdeşleşmiş olan geleneğimize, tarihimize “Füze Kalkanı
Değil, Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanyamızla bir halka daha ekledik. "Füze kalkanı" adıyla Malatya-

Kürecik' te kurulacak olan Amerikan
üssüne ve paralı eğitime karşı başlattığımız kampanya kapsamında
Anadolu' nun dört bir yanında masalar
açtık, lise önlerinde bildiriler dağıttık ve hala da kampanya çalışmalarına
devam ediyoruz. Yine Anadolu'nun
dört bir yanında direniş çadırları açıyoruz. Bizim dışımızda hiç kimsenin
'Füze kalkanı' konusunda ciddi bir
ses çıkartmadığı şu süreçte bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından, bu konudaki hiçbir eyleme izin vermeme
emri verildi, bu nedenle çadır açtığımız hemen hemen tüm illerde saldırıya uğradık.
Kocaeli ' de Sabri Yalım Parkı' nda
devrimci ısrar ve kararlılığın en güzel örneklerini sergiledik. 7 gün içinde toplam 15 kere saldırıya uğradık ve toplam 61 arkadaşımız gözaltına alındı. Eylemimizin son günü
ise bir hukuk bürosundan kampanyanın adının yazılı olduğu bir pankartı
sallandırdığı için 2 Dev-Genç’li arkadaşımız işkenceyle gözaltına alınarak, daha sonra AKP' nin faşist yargısı tarafından tutuklanmıştır. Daha
sonra çadır açtığımız Edirne, Çanakkale ve Antalya illerinde de defalarca saldırıya uğradık. Çünkü bizler gerçek vatanseverler olarak bu
devletin gözündeki baş hedefiz, çünkü biz Dev-Genç’liler olarak gerçekleştirdiğimiz her eylemi sonsuz bir
halk ve vatan sevgisiyle yaparız.
Her ne kadar burjuva medya yaptığımız eylemleri yayınlamasa da
veya kontra haberler yaparak eylemimizin meşruluğunu kırmak istese
de meşruluğumuz tarih ve halk önünde tescillenmiştir. Geçtiğimiz mücadele yılı ne kadar dolu, ne kadar yoğun geçtiyse yeni mücadele yılında da
daha da büyük olmalıdır hedefimiz.
Yani yeni mücadele yılının da bizim
yılımız olması için Dev-Genç ruhunu daha geniş kitlelere yaymalıyız. Bu
her Dev-Genç’linin baş görevidir.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseli Dev-Genç'li Vatanseverdir
Liseli Dev-Genç, kimsenin sesini çıkartmadığı bir ortamda füze kalkanına
karşı 3 Ekim 2011 tarihinde bir kampanya başlattı. Yaklaşık 3 aydır Anadolu'nun onlarca şehrinde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” sloganı haykırılıyor. Binlerce bildiri dağıttık, onlarca yazılama yaptık,
onlarca pankart astık, onlarca eylem
yaptık. Ve yüzlerce kez gözaltına alındık.
Sadece Kocaeli'de 7 günde 15 saldırı, 60 gözaltı yaşandı. Edirne'de 5
günde 10 saldırı 71 gözaltı yaşandı.
Saldıranlar, vatanı emperyalistlere satanlar; direnenlerse bu halkın vatansever çocuklarıydı, vatanseverlerdi.
Çalışma yapılan liselerde gençliğe
füze kalkanının neden kurulduğu anlatıldı. Öğretmenlerle tartışmalar yürütüldü. Okul idaresi tarafından ihbar
edildik, tehdit edildik. Elimizdeki dergimizi alıp, okulda çalışma yapmamamızı söylediler. Liselerin önünden işkence edilerek gözaltına alındık. Burnumuz kırıldı, kolumuz kırıldı, ailelerimizle tehdit edildik. Liseli öğrenciler
Dev-Genç’lileri görmesin diye okul
kapıları kilitlendi, önümüze duvarları çıkarttılar. Kampanya çalışmaları yürütürken polis tarafından takip edildik, kameraya çekildik. Halkı üzerimize kışkırtmak istediler. Köylere girmemizi engellemeye çalıştılar. Parkları işgal ettiler,
sırf biz eylem yapmayalım diye. Ve
daha onlarca saldırı yaşadık.
Sonuç ne oldu? Bizi yıldıramadılar!
Vatanseverleri teslim alamadılar. Çadıra el koyduklarında yerde oturduk; parka sokmadıklarında parkı gören binaya
pankart astık; yürüyüş yaptırtmadıklarında direndik; gözaltına alındığımız lisenin önüne tekrar tekrar gittik; kilitli kapıların arkasından kuşlamalar yaptık;
okul pencerelerinden sallandırdık pankartlarımızı; AKP unutturmaya çalıştı
ama NATO’nun füze kalkanını ülkemize
kuracaklarını unutmadık, unutturmadık;
son sesimizle bağırdık: FÜZE KAL-
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KANI DEĞİL, DEMOKRATİK
LİSE İSTİYORUZ!
2 Liseli Dev-Genç’liye karşı 300
kişiyle geldiler!
Teslim alabildiler mi?
AKP’nin polisleri her saldırdığında
daha da kararlılıkla sarıldık kampanyamıza. Polisler yoruldu, biz dinçleştik.
Peki bu gücü nereden alıyoruz? Neden bunca bedeli ödüyoruz? Nedir
bize işkence, gözaltı, tehdit ve tüm baskılara karşı ısrarla mücadele etme
gücü veren?
Düşman sadece ABD’si, Almanya’sı, Fransa’sı... yani emperyalistler
değil. Vatan topraklarında da düşmanımız var, hem de iktidardalar! Emperyalistlerin Ortadoğu halklarına karşı Türkiye’yi merkez yapmasına izin
veren bir iktidar bu! AKP, İsrail Cumhurbaşkanına “one munite” diye çıkışırken; aslında İsrail’in korumalığını üstleniyor Malatya Kürecik’e kurulucak bu üsle...
Susup oturmadık, bizi çocuk yerine
koyanların, düşünmememizi isteyenlerin aslında düşmanımız olduğunu
gördük. Vatanımızı korumak için direnmek gerektiği bilinciyle sarıldık
kampanyamıza. Tarihi bir sorumluluktur bu. Nasıl 6. Filo ülkemize geldiğinde devrimci gençlik nasıl denize
döktüyse Amerikan askerlerini, biz de
emperyalist bir üssü vatanımıza kurdurtmamak için direndik, direniyoruz.
Polisiyle, askeriyle, okul idaresiyle, yasalarıyla bize saldıranlar halk düşmanlarıdır, vatan hainleridir! Vatanımızın satılışına ses çıkartmayalım diye
yaratmak istedikleri yozlaşmış, bencil,
duyarsız gençlik tipine karşı çıktık, uymadık. Vatanseverlik bize, Anadolu’da zalime karşı direnmiş tüm halk
ayaklanmalarından mirastır. Türkiye
devrim tarihindeki onurlu anti-emperyalist mücadelenin bize bıraktığı mirastır. Emperyalizmin tüm dünyada
halkları teslim alma saldırısını görü-
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Liseliyiz Biz
yoruz ve bu saldırıya karşı direnmeden onurlu, namuslu, ahlaklı olamayacağımızı biliyoruz. Vatanseverlik
bugün füze kalkanına karşı çıkmaktır. Bu yüzden mücadele ediyoruz, di-

reniyoruz...
Yoksul halk çocuklarıyız. Halkımızın da Ortadoğu halklarına yapılacak bir saldırıya izin vermeyeceğini biliyoruz. Bunu imza topladığımız

mahallelerde, köylerde gördük, yaşadık. Bize “arkanızdayız, destekliyoruz” dediler. Bu Vatan Bizim! Vatansever gençliği teslim alamayacaklar!

Vatanı Sahiplenmenin Ustası Dev-Genç'liler
İçişleri Bakanı talimat yayınlamış:
"İçişleri Bakanlığı'nın kesin talimatı; füze kalkanına karşı hiçbir eyleme izin verilmeyecek..."
Bu talimatla vazgeçecek olsaydık
hiç çıkmazdık yola... O talimat sadece
İçişleri Bakanlığı ve AKP'nin polisini bağlar, Dev-Genç’liler Anadolu
halklarını ve vatanlarını sevmeye devam edecekler. Onlar bilirki, Anadolu'yu sevmek cesaret ister... Bu cesaret de cüret de Dev-Genç’lilerde var.
Tarih tanığımızdır ki, var!
Vatanı sevmenin ustası Özgür
Tutsak Dev-Genç’lilere mektup kampanyası başlatıyoruz... Onlara yazın,
onlarda size ustalıklarını anlatsınlar.
İsmail Bahçeci'den Ayhan Efeoğlu'na, Hamiyet'ten Ali Rıza Kurt'a...
Kavga sürüyor şimdi; Bilgehan Karpat'tan Gülşah'a... Cemray'dan Melis'e... Bu kavga bitmedi bitmeyecek
Dev-Genç’liler olduğu sürece de
bitmeyecek, sürecek zafere kadar....
Onlar böyle seslenmeye devam edecekler.

Hey Dev-Genç'li
Hey Dev-Genç'li
Savaş vakti yaklaştı
Al silahı vur beline
Emperyalizme karşı
Yolumuzun önderleri
Mahir Hüseyin Ulaş
Savaşıyor Parti-Cephe
Kurtuluşa kadar savaş
Apo Fatih Hasan Haydar
Devrim için öldüler
Devrimciler ölür ama
Devrimler durmaz sürer
İşte bu Dev-Genç’liler yazın...
Bu geleneğin Dev-Genç’liler'ine mektup yazın.
1. Bilgehan Karpat: Sincan 1
No'lu F Tipi Hapishanesi
2. Hakan Karabey: Tekirdağ 1
No'lu F Tipi Hapishanesi
3. Gürkan Türkoğlu: Tekirdağ 1
No'lu F Tipi Hapishanesi
4. Eser Morsümbül: Tekirdağ 1

No'lu F Tipi Hapishanesi
5. Ayberk Demirdöğen: Tekirdağ
1 No'lu F Tipi Hapishanesi
6. Dilek Arslan: Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi
7. Harran Aydın: Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi
8. Melis Ciddioğlu: Bakırköy
Kadın Kapalı Hapishanesi
9. Cemray Baş: Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi
10. İleri Kızılaltun: Kırıklar 1
No'lu F Tipi Hapishanesi
11. Ümit Çobanoğlu: Kırıklar 1
No'lu F Tipi Hapishanesi
12. Burak Demirci: Kırıklar 1
No'lu F Tipi Hapishanesi
13. Candaş Kat: Adıyaman E Tipi
Hapishanesi
14. Gülşah Işıklı: Kandıra Kadın
Kapalı Hapishanesi
15. Meral Dönmez: Kandıra Kadın Kapalı Hapishanesi
16. Tayfun Taş: Kandıra 1 No'lu
F Tipi Hapishanesi

karalılıktır. Kararlı olanların
ve ne istediğini bilenlerin
çelik iradesi devrim için çalışır. Bu yüzden Liseli DevGenç'liler devrimi istemeli.
Her gün, her saat, her dakika aklında devrim olmalı. Bilmelidir ki devrimi düşünmeyenlerin, devrim için çabalamayanların düzene daha çok zaman kazandırdığını. Ve Liseli Dev-Genç'lilerin coşkusu, isteği, cüretliliği mücadeleye hizmet ettiği zaman düzen yerle bir olur. Düzen-devrim arasındaki çatışmada bir irade çatışmasıdır. Bir mevzi çatışmasıdır. Düşmanın mevzisi sağlam gibi görünür,
sağlam değildir. Bunun örneği çoktur; liselerin önleri. Polis-idare işbirliği ve liseliler. Her lisenin önü kavga alanıdır. Liseli Dev-Genç'liler, liselerin önüne kurduğu çadırda kavgayı büyütür. Vazgeçmezler. Kararlılık; çadırlarda,
masalarda ortaya çıkar. Kararlılık, çadırlara doğrultulan
silahların karşısında ortaya çıkar. Liseli Dev-Genç'lilerde de silahların karşısında duracak bu yürek fazlasıyla vardır.

Liseli Dev-Genç'lilerin Kararlılığı Devrimi
Ne Kadar İstediklerinde Somutlanır
Devrimi ne kadar istiyorsan o kadar kararlısındır. Devrimi istemek, devrim yapmak demek büyük bir iddiaya sahip olmak demektir. Ve bugün bu iddianın sahipleri Liseli
Dev-Genç'liler olduğuna göre kararlılıklarında kesinlikle taviz vermemelidirler.
Devrime hizmet edecek ne varsa bunu devrim için kullanmalıdırlar. Devrimi istiyoruz demek sadece yeterli değildir. İnsanın önünde duran koca bir hayat vardır. Liseli Dev-Genç'lilerin önünde duran devrimci bir yaşam vardır. İnsanın beyninde ne varsa ona göre hayatını çizer. Liseli Dev-Genç'lilerde okul sıralarında bu hayatı çiziyor.
Bu adı almak yani Liseli Dev-Genç'li olmak, hayatı çizen
liselilerin, yolun neresinde durduğunu gösterir. O bir tercih yapmıştır artık. Sadece liseli değildir. Dev-Genç vardır arkasında. Mayasında kavga vardır. Bundan sonrası da
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Ülkemizde Gençlik

DEVRİMCİLERİN MÜCADELESİNİN TEMELİ
YASALLIK, YASADIŞILIK DEĞİL, MEŞRULUKTUR!
Polisin gençliğe yönelik baskıları; takip, tehdit, aileleri arama, gözaltı
ve işkence şeklinde artarak devam
ediyor. Son olarak Muğla’da d Ulaş
Doğan polis tarafından telefonla aranarak, 19 Aralık Katliamı’nın anmasına gitmemesi için tehdit edildi.
Muğla Gençlik Derneği Girişimi’nin 24 Aralık’ta yaptığı anmaya
gitmek üzere hazırlanan Doğan, sabah
saatlerinde gizli bir numaradan aranarak, “Yapacağınız etkinlik yasadışıdır, etkinliği yapmayın, eğer yaparsanız hepinizi tutuklarız.” sözleriyle tehdit edildi. Muğla polisinin tüm
tehditlerine rağmen Dev-Genç’liler
anmayı gerçekleştirerek, tehditlerin,
korku yaratma çabalarının sonuçsuz
kalacağını gösterdiler.
Muğla Gençlik Derneği Girişimi,
arkadaşlarının tehdit edilmesiyle ilgili
olarak, “Madem ki yasadışı olan bizleriz, o zaman niye gizli numaralarla aranıp bizler tehdit ediliyoruz.
Kendinizi neden gizleme gereği du-

yuyorsunuz? Madem ki yasadışı olan
bizler idik gelip yaptığımız etkinliği
basıp tutuklasaydınız ya hepimizi. Yasadışılık maskesi altından bizleri sindiremezsiniz.” açıklamasında bulundu.

Oligarşi Faşistlerini
Gençliğin Üzerine Salıyor
Faşist Saldırıları Geri
Püskürteceğiz
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde
28 Aralık Çarşamba günü, sivil ve resmi faşistler, aralarında Dev-Genç'lilerin de olduğu devrimci-demokratyurtsever öğrencilere taşlı sopalı saldırı düzenledi.
Faşistlerin açtığı panel tanıtımı
masasının karşısına, Maraş katliamını ve faşizmi anlatmak için masa
açan devrimci öğrenciler, faşistleri teşhir eden bir konuşma yaptılar. Faşistlerin bildiriyi alıp yırtmasıyla ça-

tışma başladı.
Polisler faşistlerin masasına barikat
olurken; Ege
Üniversitesi'nden dayanışmak amacıyla gelen
devrimci-demokrat öğrenciler, kapıdaki engellemeye rağmen “Faşizme Karşı Omuz
Omuza”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganlarıyla içeri girdiler. Yaşanan çatışmanın ardından devrimcidemokrat öğrenciler barikat kurarak, faşistler okulu terk edene kadar
bekleyeceklerini söylediler. Marşları ve sloganlarıyla bekleyen devrimci-demokrat öğrenciler faşistlerin
okulu terk etmesi ve polisin de geri çekilmesiyle sloganlar ve marşlarla
okuldan ayrıldı.

HALKIN AVUKATLARINI
BASKILARLA SİNDİREMEZSİNİZ
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları, bürolarına “dinleme” cihazı yerleştiren İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi polisleri hakkında suç
duyurusunda bulundu. 28 Aralık günü Beşiktaş Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan suç duyurusundan önce eylem yapıldı.
Av. Ebru Timtik eylemde yaptığı açıklamada,
“Avukatlık yapma biçimi ile ilgili, siyasi duruşumuzla ilgili, hak ve özgürlüklerle ilgili yaptığımız
çalışmalara karşılık bazı baskılar görüyoruz.” dedi.
Müvekkillerinin Emniyet tarafından “Eğer bu kişileri avukat olarak tutarsanız çocuklarınız tutuklanır” şeklinde tehdit edildiğini; gözaltına alınanlara “Avukatını değiştir, sana biz avukat bulalım”
diyerek baskı yapıldığını; telefonlarının sürekli dinlendiğini anlatan Timtik, baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti. Ardından Cumuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
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MARAŞ’TA DEVLET KATLETTİ

DEVRİMCİLER HESAP SORACAK
Maraş Katliamı’nın yıl dönümünde Maraş’ta yapılması planlanan
anma eylemine gidenler polisin saldırısına uğradı. Devrimci Alevi Komitesi’de (DAK) anmaya katılmak
üzere 23 Aralık günü saat 20.00'da
İstanbul'un 3 ayrı mahallesinden,
Okmeydanı'ndan, Gazi'den ve Sultanbeyli'den otobüslerle yola çıktı.
Maraş Valisi’nin günler öncesinden başladığı "Şehre almayacağız"
tehditlerine rağmen, kanı hiç durmamış olan yaranın hesabını sormak
için düşüldü yola. Maraş'a gidene
kadar iki kere çevrildi araçlar. Maraş'a
girişte durdurulan otobüslerin, ileriye
gidemeyeceği söylendi. Bunun üzerine DAK ve Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği (PSAKD) üyeleri yolu açılana kadar yolu trafiğe kapatacaklarını
ve orada bekleyeceklerini söylediler.
Bu sırada, diğer illerden gelen
DAK’lıların saldırıya uğradığı haberi
üzerine “Kahrolsun Faşizm, Yaşasın
Mücadelemiz”, “Aleviyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Kerbela'da Hüseyin,
Dersim'de Seyit Rıza, Sivas'ta Pir
Sultanız” sloganları atıldı. DAK üyeleri, polise “Arkadaşlarımızı derhal
serbest bırakacaksınız.” diyerek saldırıları protesto ettiler.
Yakındaki köyde açıklama yapmak istediklerini söyleyen DAK’ın
girişimiyle, jandarma geri çekildi.
Ancak, PSAKD DAK’ın eylemini
beklemeden, basın açıklaması eylemini başlattı. DAK üyeleri de “19
Aralık'tan Maraş'a Katleden Devlettir,
Hesap Soracağız!”, “Kerbela Hala
Susuz, Maraş Hala Kan Ağlıyor,
Bayrampaşa'da Hala Tenimiz Yanıyor.

Adalet İstiyoruz!”, “İşte Buradayız!
Astınız, Yaktınız, Kurşunladınız Ama
Pir Sultanlar’ı Bitiremediniz!” pankartlarıyla eylemdeki yerlerini aldılar.
Yapılan açıklamada İmam Hüseyin'in sözleri hatırlatılarak, gelecek
sene tekrar gelineceği vurgulandı:
“Her isteyen her istediğine boyun
eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali
nice olacak? Sanılmasın ki boyun
eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim. Ama bilirim ki Yezidin
önünde eğilirsem eğer; zalimlik azalacağına çoğalacaktır.”
1 Mayıs alanı Taksim Alanı’dır
kavgası nasıl verildiyse ve nasıl kazanıldıysa Taksim, Maraş anması da
Maraş’ta yapılacaktır nihayetinde...
Bu arada, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), anmalarını Pazarcık'a
bağlı Narlı Beldesi'ndeki cemevinde
yaparak, Maraş’a sokulmama saldırısına karşı direnişi değil uzlaşmayı
seçtiler. Direnenleri yalnız bıraktılar.
Hatay, Elazığ, Dersim, Bursa ve
İzmir’den de DAK üyeleri Maraş
anmasına katılmak amacıyla gelmişlerdi. Narlı’da saldırıya uğrayan
DAK’lılar gözaltına alındılar. Daha
sonra serbest bırakıldılar.

Katliam Sırasında
Neredeydiniz?
Maraş katliamında şehit düşenleri
anmak ve hesap sormak için Ankara’dan yola çıkan DAK ve PSAKD
üyelerinin otobüsleri jandarma ve
polis tarafından 4 kez durduruldu.

Sonuncusunda, İstanbul’dan gelenlerle de birleşilerek, oturma eylemi
yapıldı. Maraş katliamı sırasında 3
gün şehre girmeyen devletin jandarması-polisi, bu seferde katledilenleri
anmaya gelenleri engellemek istedi.
Alana çevik kuvvet ekipleri, TOMA’lar, akrepler, askeri araçlar, özel
harekat askerleri getirildi. Keskin nişancılar tepedeydi.
Maraş Valisi’nin de geldiği oturma
eylemi sırasında Gündoğdu, DevGenç ve Zafer Yakında marşları söylendi. Yapılan basın açıklamasının
ardından otobüslere binilerek geri
dönüldü.

Katliamlara Karşı
Mücadele Etmemizi
Engelleyemecekler
Adana’da Devrimci Alevi Komitesi (DAK), Maraş Katliamı’nın yıldönümünde Maraş’a gitmek istemelerinin engellemesiyle ilgili olarak
26 Aralık günü AKP Adana il binası
önünde eylem yaptı. Eylemde “Asıl
Provokasyoncu AKP, Zaman gazetesi
ve Maraş Valisidir” pankartı taşındı.
Maraş’ın AKP’li Valisi’nin yalan
gerekçelerle anma yapılmasını engellemesiyle ilgili Mehmet Bıldırcın
tarafından yapılan açıklamada, “Zaman gazetesinin haberini bahane ederek anma mitingini yasaklayan Vali
ve onun bu kararını onaylayan
AKP'nin İçişleri Bakanı asıl provokatörlerdir. AKP'nin ve işbirlikçi basının tahrikleri, yalan haberleri Maraş'ı
unutturamayacaktır.” dedi. Yerel basının da yoğun ilgi gösterdiği eylem
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sloganlarla sona erdi.

Susma Sustukça Sıra
Sana Gelecek
Antalya’daki DAK üyeleri de 23
Aralık akşamı yola çıktılar. Maraş
sınırına kadar bir engelleme ile karşılaşmayan DAK’lılar Maraş’ta jandarma ve polis barikatlarını geçerek
şehir merkezine kadar ulaştı.
Maraş merkezinde diğer illerden
gelenlerin engellendiğini öğrenen
Antalya DAK üyeleri, Alevi Bektaşi
Federasyonu’nun valiliğin önünde
yaptığı açıklamaya katıldı. Açıklama
biter bitmez, ABF, DAK üyelerini,
toplanmakta olan sivil faşistler ve
polis barikatı içinde bırakarak Narlı’ya
gitti.

Unutmamak Hesap
Sormaktır, Unutmamak
Örgütlenmektir
Alevi Kültür Dernekleri Karşıyaka
Şubesi ve Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği İzmir Şubeleri, 21 Aralık

günü İzmir Karşıyaka’da Maraş katliamını meşaleli yürüyüşle protesto
ettiler.
Karşıyaka dolmuş duraklarından
başlanarak, Karşıyaka İskelesi’ne kadar yüründü. Burada yapılan açıklamada, “Bu katliamı unutmadık, unutturmayacağız. ...Unutmamak her yerde, her biçimde ve her süreçte örgütlenmektir.” denildi. 150 kişinin
katıldığı eyleme Devrimci Alevi Komitesi de destek verdi.

Pir Sultan Döndü mü ki
Biz de Dönelim?
24 Aralık’ta Maraş’ta yapılacak
olan Maraş Katliamı’nın merkezi anmasına katılmak üzere Adana’dan
yola çıkan Devrimci Alevi Komitesi
(DAK) üyeleri, yolda 3 kez durduruldular. 3 kez kimlik aramasından
geçtiler. Amaç Maraş’a sokmamaktı.
Son olarak Maraş Emniyet Müdürü’nün “Buradan sonrası size yasak.
Narlı yoluna giderseniz izin veririz,
yoksa bırakmayacağız.” dayatmasıyla

karşılaşıldı.
DAK üyeleri, “Kimliklerimizi
geri vermeniz için size 10 dakika
süre tanıyoruz, yoksa otobanı trafiğe
kapatacağız.” dediler ve 30 kişi halaylar çekerek, türküler söyleyip, sloganlar atarak kapattılar otobanı.
Polisin saldırısına kolkola kenetlenerek direnildi. 25 dakika süren
direnişin sonunda Mehmet Bıldırcın,
Güray Çetinkaya, Bahri Erinç, Menekşe Tosun, Ayten Çakıcıoğlu, Cem
Tokucu, Sinan Hüseyin Yelaldı, Halime Keçeli, Sıla Yerden, Elif Gök,
Hasan Fersak, Gamze Teke, Mustafa
Karakaş ve Kurtuluş Yıldız işkenceyle
gözaltına alındılar. Ve polis tarafından
kiralanan otobüse yerde sürüklenerek,
biber gazı sıkılarak, tekmelenerek,
zorla bindirildiler.
1 saat otobüsün içinde gözaltında
tutulan DAK’lılar, basın açıklaması
yapmadan hiçbir yere gitmeyeceklerini söylediler. Ve taleplerini kabul
ettirerek basın açıklamalarını yaparak
oradan ayrıldılar.

AYHAN’IN, SONER’İN, HÜSAMETTİN’İN
MEZARINI BULACAK, HESABINI SORACAĞIZ
23 Aralık Cuma akşamı saat
19.00'da, “Ayhan Efeoğlu'nun Mezarı
Nerede, Açıklansın” diyen TAYAD’lı
Aileler, Taksim Tramvay Durağı’nda
Ayhan Efeoğlu
toplandı.
Bir gün önce,
Efeoğlu’nun katillerinden kontrgerilla Ayhan Çarkın,
çıkar çatışmaları
sonucu öldürdükleri MİT’çi Tarık
Ümit'in gömülü olHüsamettin
Soner
Gül
duğu yeri gösterYaman
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mek için ekranlarda boy gösteriyordu. Çarkın, Efeoğlu'nun
dışında, Hüsamettin Yaman ve Soner Gül’ü de ölürdüklerini itiraf etmişti. Çarkın, devrimcileri nereye gömdüklerini açıklamazken; TAYAD’lı Aileler mezarların
yerini sormaya devam etti.
Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar, sloganlarla,
marşlarla yürüyen TAYAD’lı Aileler, “Ölülerimiz mezar
taşsız kalmamalı, bu zulüm artık son bulmalıdır. Ayhan
Çarkın, hesap kitap yapmadan gözaltında katledilen
devrimcilerin nereye gömüldüğünü tam olarak söylemelidir.” açıklamasında bulundu. 37 kişinin katıldığı
eylem, haftaya aynı gün ve saatte toplanmak üzere bitirildi.

BİZ CEPHELİYİZ UZLAŞMAYACAĞIZ

Amerikan Uşağı AKP’nin KÖR Adaleti: İşkenceyi
değil, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
afişini suç olarak gördü!
Amerikan uşağı AKP’nin uşaklığının bir belgesidir:
30 Aralık 2009’da Ankara’da Kocatepe Camisi’nin kapalı otoparkına
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
afişini yapıştıran Seçkin Taygun Aydoğan, Melis Ciddioğlu ve Şahin
İmğa adlı 3 Dev-Genç’liye Ankara
20. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
Faşist devletin kendi yasalarına
göre de en fazla Kabahatler Kanunu’na göre para cezası vermesi gerekirdi. Ancak, Amerikan uşağı polisler, otoparkın özel güvenlik görevlileriyle birlikte, afiş asmak isteyen
üç Dev-Genç’liye saldırıp copladılar,
yerde sürüklediler, yere çarptılar...
Dev-Genç’liler de saldırı karşısında
sessiz kalmadılar. “İnsanlık Onuru
İşkenceyi Yenecek”, “Baskılar Bizi
Yıldıramaz” sloganlarını atarak polisin işkencesine karşı direndiler.
Zorla, işkence yapılarak gözaltına
alınan Seçkin Taygun Aydoğan, Melis
Ciddioğlu ve Şahin İmğa daha sonra
serbest bırakıldılar.
Ancak Amerikan uşağı AKP’nin
polislerine göre “Amerika Defol”
demenin bir cezası olmalıydı. Bunun
için komploculukta uzman AKP’nin
polisi hemen bir suç uydurdu. Kamera
görüntülerine dayanarak afiş asan
üç Dev-Genç’linin gözaltı esnasında
“görevli memura hakaret ve direndiği” gerekçesiyle suç duyurusunda

bulundu.
Mahkemenin tayin
ettiği bilirkişi tarafından
kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucunda bilirkişi afiş
asan gençlerin gözaltı
esnasında "polise hakaret ettiği ve direndiği"
yönünde rapor tuttu. Mahkeme bu
kamera görüntüleri ve rapora göre
üç Dev-Genç’liye 1 yıl 7 ay hapis
cezası verdi. Bu ceza 5 yıl içinde
herhangi bir “suç” işlememek kaydıyla ertelendi.
Oysa bu karara gerekçe yapılan
kamera görüntülerinde üç öğrenciye
yapılan işkence görüntüleri vardı.
Üç Dev-Genç’liyi gözaltına alırken
polis ve Kocatepe Camisi’nin özel
güvenlik görevlileri copla vura vura
yere yatırıyor. Bu görüntüler aynı
gün FOX Ankara Haber kameraları
tarafından saniye saniye çekilmiş ve
FOX TV'nin akşam haberlerinde "Üç
gence orantısız polis dayağı" diye
verilmişti. Üç öğrenci, polisler tarafından yerlerde sürüklendi. Gençlerden Melis Ciddioğlu saçından tutularak yere fırlatıldı. Kafası ve yüzü
asfalta sertçe çarparak yaralandı.
Gençler polisin bu işkencelerine tepki
olarak "İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek", "Baskılar Bizi Yıldıramaz" diye sloganlar attı. Bütün bunlar bilirkişinin rapor tuttuğu kamera
görüntülerinde vardı.

 İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
İşkenceyi Gizlemek Nedir?
Liseli Dev-Genç’liler Kürecik’te kurulmak istenen
Amerika’nın füze kalkanına karşı ülkemizin dört bir yanında çadır açıp açlık grevi eylemi yapıyorlar. Amerikan
uşağı AKP’nin polisleri çadır açılan hemen her ilde kudurmuş köpekler gibi saldırıp işkence yaparak DevGenç’lileri gözaltına alıyor. Dev-Genç’liler tüm dünyada
insanlık dışı bir uygulama olarak kabul edilen işkenceyi
protesto etmek için “İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR” diye slogan atıyor. Yani dünyaca suç

Baştan sona polisin gençlere işkence yaptığını gösteren kamera görüntülerinden işkenceyi görmemek
için; birincisi KÖR olmak gerekir.
Ama ne bilirkişi, ne de mahkeme
kör değildi. Buna rağmen ne mahkeme ne de bilirkişi kamera görüntülerindeki işkenceyi görmediler.
İkincisi, Amerikan uşağı olması
gerekir. Ki öyledir. İşkenceyi görmeyip "Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim" afişini asan gençlere uydurma
bir suçla ceza vermek için ancak
Amerikan uşağı olmak gerekir. Polisinden bilirkişisine ve mahkemelerine efendilerine uşaklıklarını ispatlamak için birbiriyle yarışıyor.
Nasıl olurda; bu kadar Amerikan
uşağı varken üç genç çıkıp "Amerika
Defol, Bu Vatan Bizim" diyebilir?..
Devam edin Amerikan uşakları.
Uşaklığın sonu daha çok uşaklıktır.
Dev-Genç’lileri cezalarla yıldıramazsınız. Bakın Türkiye’nin dörtbir
yanında Amerika’nın füze kalkanına
karşı eylemler yapıyorlar. “Amerika
defol” demeye devam ediyorlar.

olarak kabul edilen işkenceyi teşhir ediyor.
Geçen hafta Edirne’de çadır açan Dev-Genç’lilerin
5 gün boyunca 10 kez saldırıya uğradı. 71 kişi gözaltına
alındı. Her gözaltına alınışta bir kişiye onlarca polis saldırarak işkence yaptı. Bu gözaltıların haberini Kanal
D’nin ana haber bülteni sunucusu Mehmet Ali Birand
verirken öğrencilerin “işkence yapmak şerefsizliktir”
diye attığı sloganları “BİB” yaparak sansürledi.
Kimsenin itirazı yoktur sanırız: “İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!”
Peki siz cevap verin; İŞKENCEYİ SANSÜRLEMEK
NEDİR?
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GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

17 Ağustos’ta Dayanışmamızı Engelleyemediler

Yaşadığımız Vatan Dergisi
Deprem Bölgesindeydi
Yaşadığımız Vatan dergisi, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından yardım
kampanyası başlattı. Yardım çağrısı
karşılıksız kalmadı. Yaşadığımız Vatan’ın
çağrısı üzerine İzmit, Sakarya, Yalova
ve Gölcük başta olmak üzere bütün
deprem bölgesine 300'e yakın insanımız
seferber edildi.
Gençlikten, işçilerden, mahallelerden, memurlar ve sağlıkçılardan, mühendis ve avukatlardan oluşan yüzlerce
insan yıkımlardan etkilenen halkın
yardımına koştu. Çocuk mamasından
ayakkabıya, büyük çadır bezinden havluya, el fenerinden kuru gıdaya kadar
toplanan bütün malzemeler deprem
bölgesine ulaştırıldı.
21 Ağustos'ta Çanakkale Üniversitesi'nden sağlanan bir otobüsle deprem
bölgesine giden 23 Dev-Genç'li siyasi
polis tarafından durduruldu ve 6
saat gözaltında tutuldular. Devlet
yardıma gidenleri engelliyordu.
Anadolu Halk Kültür Dernekleri
Federasyonu, Avrupa genelinde kampanya başlattı. Almanya, Avusturya,
Belçika, Hollanda ve İngiltere'de yürütülen yardım kampanyasında toplanan
eşyalar depremden etkilenen halka
ulaştırıldı. Devlet bu konuda da engel
çıkarttı. Hollanda Anadolu Gençlik
Derneği’nin topladığı 5 tır dolusu
malzeme ile 15 bin gulden parayı
direk deprem bölgesine götürerek
teslim etme talebi kabul edilmedi. Eşyalar kriz merkezine gönderilmek zorunda kaldı.

Cepheli tutsaklar, bulundukları hapishanelerde kan bağışında bulunma ve 3 günlük
iaşe(*) bedellerini gönderme talebinde bulundular. Çoğu hapishane idaresi bu talepleri redderken,
bazı hapishanelerde kabul edildi.
Ümraniye Hapishanesi'ndeki Cepheli tutsaklarının hazırladığı 10 çuval giysi hapishane idaresinin engellemesi sonucu gönderilemedi.
Yine Yaşadığımız Vatan dergisinin
çalışmalarıyla İzmit'te en çok zarar
gören yerlerden birisi olan 60 Evler'de
Necatibey İlköğretim Okulu bahçesine
çadır kuruldu. Okul binası, gelen yiyecek ve giysiler için depo ve dağıtım
merkezi olarak kullanıldı. 27 Ağustos'ta bu çadırdan 58 kişi gözaltına
alındı, gözaltına alınanlar daha sonra
serbest bırakıldı. Tüm engellemelere
rağmen, deprem bölgesinde yardım
faaliyetleri büyük bir coşkuyla yürütüldü.
DEVLET DAYANIŞMAMIZI
İSTEMİYOR. BİRLİK
OLURSAK GÜCÜMÜZÜ
GÖRÜRÜZ DİYE KORKUYOR.
KORKULARINI GERÇEK
KILALIM. VAN HALKIYLA
DAYANIŞMAMIZI
BÜYÜTELİM.
Devlet, Van halkının ölümünü bir
seyirci gibi izledi ve izliyor. Çocuklarımız cayır cayır yanıyor çadırlarda.
Devlet izliyor... Halkımız ise seyirci
değil, dayanışmasını ilk günden itibaren

TEKELLERİN YALANLARINA KARŞI
HALKA GERÇEKLERİ
ANLATMALIYIZ ANLATIRSAK
HALK NEYİN İYİ NEYİN KÖTÜ
OLDUĞUNU ANLAYACAKTIR
Antalya Halk Cepheliler, 21 Aralık günü, ManavgatDeğirmenözü köyünde köylülerle toplantı yapıp HES’i
anlatarak, sinevizyon gösterimi yaptılar. Aynı köyden olan
Halk Cephelilerle birlikte köyün kadın ve erkekleri ile
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ortaya koydu. Ama
devlet ne 17 Ağustos ne de 23 Ekim
depreminde halkın birbiriyle dayanışmasını istemiyor. Örgütlü gücümüzden
korkuyorlar çünkü. Devlet kendisi yardım götürmüyor, basını susturuyor,
ölümlerimizi seyrediyor... Halkın birlik,
beraberliğine de bu yüzden karşı çıkıyor.
Ama biz Van halkının yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz.
Dayanışmayı örgütleyeceğiz, Van halkının yaralarını biz saracağız. Yoksul
halkın yoksul halktan başka dostu yoktur.
(*) İaşe: Beslenme

ayrı ayrı yapılan toplantılarda ertesi gün köye gelecek
olan HES’çilerin köye hangi amaçla geleceği anlatıldı.
Sinevizyon gösteriminin ardından yağmurun başlaması
ile, bir köy evine geçilerek gece saat 02.30’a kadar
toplantıya devam edildi. 22 Aralık’ta ise köyün kadınlarıyla
ayrı bir toplantı yapılarak, HES’in topraklarını ve onurlarını
çalmak olduğu anlatıldı.
23 Aralık’ta 2 kamyon jandarma ve muhtarın yol göstericiliği ile köy okuluna gelen HES’çiler, HES’in yararını
anlatan bir toplantı yapmak istedi; ancak köylülerin sorularına
cevap veremeden köyü terk ettiler. Köylüler, Halk Cepheliler’i
ise en kısa zamanda görüşme isteği ile uğurladı.
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AVRUPA’dakiBİZ
Haftalardır Alman devletinin ırkçılığı çözmek değil, ırkçılığın sorumlusu
olduğunu yazıyoruz. Alman devletinin çözmek
diye bir derdi yoktur.
2000-2006 yılları arasında seri şekilde işlenen
katliamları yapanların failleri ortaya çıkalı yaklaşık
bir buçuk ay oldu.
Biz ırkçılığın Alman
devletinin bir politikası olduğunu
hep yazdık ve halkımız da hep onların bilinçli olarak yaptığını hayatının
her yanında gördü, hissetti.
Devrimcilerin bildiği gerçek, sadece gün yüzüne çıktı. Yani Alman
devleti gizleyemez duruma geldi.
Alman devletinin asıl amacı ırkçılığı çözmek değil, ırkçılıkla halkımızın daha fazla gözünü korkutmak,
baskı altına alarak politikalarını hayata
geçirmek.
SPD (Social Democratic Party) döneminde başlayan ve CDU (Christian
Democratic Union ) ile devam eden ırkçı ve haklarımızı gasp eden yasalar çıkarıldı. Ve bu politikalarını uygulamaya çalışıyorlar şu an.
Almanya sadece yabancıların değil kendi halkının haklarını da gasp
eden yasalar çıkardı. Ama ilk önce yabancılara yönelik olanı hayata geçirdi. Neden, çünkü kapitalizm her zaman önündeki ilk engeli kaldırır.
Bunların başında devrimciler, yabancılar ve sonra kendi halkı geliyor.
Devrimcileri tecrit hücrelerine attı.
Düsseldorf Yüksek Mahkemesi'nin
hakiminin de açıkça belirttiği gibi
keyfi cezalar verildi. Ne demişti hakim, "Pişman olmadığınız için bu cezayı veriyoruz".
Avrupa çok deneyimlidir baskı ve
yıldırma yasaları çıkarma konusunda.
İnsanlarımızı hem en ağır işlerde çalıştırıp aşağılayıcı politikalar yürütürken
buna karşı sesini de boğmak istiyor.
Emekleri sömürülen insanlar tabii
sesini çıkarır. İşte halkımız daha kafasını çıkarmadan o adımını attı ve en
ırkçı yasaları çıkardı.
Kendi halkı da günden güne yok-

Irkçı Saldırılar
Durmuyor

Türkiyeli genç Noel pazarında gezerken ırkçıların saldırısına uğradı ve öldürüsüye dövüldüler pazarın ortasında.
Peki buna etrafta olan insanlar nasıl sessiz kalıyor derseniz, o ayrı bir tartışma konusu. Kendi halkını o kadar
bencil, vurdum duymaz hale
getirmiştir. İnsanlarının onurlarını elinden almıştır Alman
devleti.
Yine Türkiyeliler’in yoğun olarak
yaşadığı, Türkiyeli esnafın olduğu bir
bölge olan Duisburg Pollman'da 14 ev
ve dükkan yakılmaya çalışıldı. Polis
her tarafa dikkatli olun diye ilan asmış.
Kime karşı dikkatli olacağız. İlanı asan polis, bizi ölmemize sebep
olan da polis. Biz kendimizi polisten
korumalıyız aslında. Sivil faşistleri nasıl yakalayamıyorlar, bu kadar Türkiyeli’nin olduğu yere nasıl giriyorlar.
NEREDEN ALIYORLAR BU
CESARETİ?..
FAŞİST ALMAN DEVLETİNDEN ALIYORLAR!
ALMANYA KATİLLER YARATAN BİR SİSTEM OLMUŞTUR.
İNSANLARIMIZIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUDUR!
Evet çok öfkeliyiz. İnanmıyoruz
Alman devletinin yalanlarına.
Ama bizim sessiz oluşumuzdan
alıyorlar bu cesareti. Neyi bekliyoruz
gerçekten soralım kendimize. Düşünelim pazara gidiyorsunuz ve Naziler geliyor sizi öldüresiye dövüyor.
Ve bu gençler 16-17 yaşında.
Nereye kaçacağız, kaçacak yerimiz var mı? Pazarda yapıyor artık
bunu, o zaman sokağa çıkmayacağız.
Hayır çıkacağız. Ama Alman devletinin geri adım atmasını istiyorsak,
sesimizin çıktığı kadar haykıracağız. Alman faşistlerinin demiyoruz,
Alman devletinin diyoruz. Çok açık
söylüyoruz. Bizzat Alman devletinin
desteği ile yapılıyor bu saldırılar. Alman sivil faşistleri kullanılıyor, asıl
BU KATLİAMLARIN EMRİNİ VEREN ALMAN ANAYASAYI KORUMA ÖRGÜTÜDÜR!

Artıyor! Alman
Devleti Katliamlarını
Durdursun!

sulluğa itiliyor. Milyonlarca insan
işsiz, işten atılmaya devam ediliyor.
Yani Avrupa bu yasaları hayata geçirmek için bu ırkçı saldırıları artırıyor. Halkı sindirmek için, sorgulamayan, düşünmeyen insanlar yaratmak istiyor.
Diğer ülkeler Almanya'dan farklı değil.
Örneğin daha geçen hafta, Danimarka'da bir Türkiyeli genci faşistler
öldüresiye dövdü. Genç ölü numarası yaparak kurtuluyor. Ne oldu? Katilleri bulundu mu? Hayır. Nedense
polis hep ırkçı saldırılar konusunda
"aciz" pozlarına girer. Acizlik değil,
açıkca faşizmi desteklemek ve yönlendirmektir yaptıkları. Medyada da
polisin acizlikleri anlatılıyor hep Avrupa'da. Bu işi hafifletmek, vay zavallı
polisler dememizi istiyorlar ama yakalamıyorlar.
8 Türkiyeli ve bir Yunanlı'ın ölümünde Alman devletinin parmağı
olduğu ortaya çıktıktan sonra ırkçılar
korkar siner diye anlatıldı basında. Alman polisi baskınlar düzenliyor, büyük delillere ulaşıyor palavraları atıldı basında.
Daha önce de yazmıştık. Bunlar
göstermeliktir, tam tersine, değil geri
çekilmek artarak sürecek eğer biz sessiz kalırsak.
Evet aynen devam ediyor.
Yine geçen hafta Almanya'da iki
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Avrupa’da
19-22 Aralık katliamının yıl dönümünde Avrupa’nın birçok yerinde
düzenlenen eylemlerle, katliamda şehit düşenler anıldı.

Katletmekle, Sindirmekle
Korkutamazsınız Bizi
Anadolu Federasyonu, Almanya’da devlet eliyle işlenen cinayetlerle
ilgili olarak başlattığı kampanyasını
18 Aralık’ta Köln’de Dom Meydanı’nda yaptığı eylemle duyurdu.
“Alman Devleti Cinayetlerin ve
Irkçılığın Hesabını Vermelidir” yazılı
pankartın taşındığı eylemde basın
açıklaması yapıldı. Ardından “Öldürülen Dokuz İnsanımızın Sorumlusu
Alman Devletidir, Amaçları Bizi
Korkutmak ve Asimile Etmektir!”
başlıklı kampanya bildirileri, Köln’ün
Waydengasse, Kalk, Nippes, Mülheim semtlerinde dağıtıldı.
17 Aralık günü de Nippes semt pazarında Anadolu Federasyonu yazılı
önlüklerle bildiri dağıtımı yapıldı.
Aynı gün Köln’ün Mülheim semtinde Alman anti-faşitler bir yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşe 400’e yakın
anti-faşist katıldı. Yürüyüş, Nazilerin
9 Haziran 2004 tarihinde bomba koyarak 22 insanımızın yaralanmasına
sebep olduğu Keupstr’de başladı.
Mülheim Polis Karakolu önünde biten yürüyüşün ardından Federasyon
çalışanları Keupstr’ye giderek, iki
grup halinde sokakta ve işyerlerine,
kahvelere giderek, bir saat boyunca
bildirilerini dağıttılar. Toplam 700
adet bildiri dağıtıldı.

Avusturya-Viyana
Avusturya’nın başkenti Viyana’da,
Anadolu Federasyonu Avusturya
(AFA) tarafından 18 Aralık günü bir
anma düzenlendi. Kandıra 1 Nolu F
Tipi’nden Bülent Özdemir'in mektu-
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TARİHİ UNUTMAK DÜŞMANI UNUTMAKTIR,
TARİHİ UNUTMAK DEVRİMCİLİĞİMİZİ UNUTMAKTIR,
TARİHİMİZİ, ŞEHİTLERİMİZİ, DOSTUMUZU,
DÜŞMANIMIZI UNUTMAYACAĞIZ...
bunun okunduğu anma töreninde,
AFA bünyesindeki koro tarafından
“Özgür Tutsak” ve “Kahramanlar
Ölmez” marşları seslendirildi. 19
Aralık şehitlerinin özgeçmişleri ayrı
ayrı kişilerin canlandırdığı mizansenle
sunuldu.
Anmaya katılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı
Av. Selçuk Kozağaçlı da bir konuşma yaparak, ‘70'lerden itibaren Türkiye hapishaneler tarihini
özetledi. 19 Aralık sürecini anlattı.
80 kişinin katıldığı anma yapılan
ikramlar, dağıtılan aşure ve yapılan sohbetlerle devam etti.

şuldu.

İsviçre-Zürih
İsviçre Halk Cepheliler, Zürih Halk
Kültür Merkezi’nde bir anma gerçekleştirdiler. 18 Aralık tarihindeki anma
tüm dünya devrim şehitleri için yapılan
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Daha sonra Kandıra F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsakların yazdığı bir
mektup okundu. Katliama dışarıdan
tanık olan Halk Cepheliler, 19 Aralık
2000’de yaşadıklarını paylaştılar. Anlatımların ardından güncel konular
üzerine konuşmalar yapıldı. Yenilen
yemeklerin ardından anma sona erdi.
Anmaya 23 kişi katıldı.

Almanya-Wuppertal
Anadolu Federasyonu, 18 Aralık
günü Wuppertal’da bulunan merkez
binasında bir anma düzenledi. 19
Aralık katliamının ve direnişin anlatıldığı anmada, şehitlerimizin mektupları okundu.

Hollanda-Rotterdam

Anadolu Federasyonu Korosu ile
Köln’de faaliyet yürüten Sanat Atölyesi müzik grubu da sahne alarak konser verdiler. Anmaya yaklaşık 100 kişi
katıldı.

19 Aralık şehitleri 18 Aralık günü
Rotterdam’da da Halk Cepheliler tarafından anıldı. Ölüm Orucu şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı bir pankart ile Mahir Çayan ve Dursun Karataş’ın resimlerinin olduğu pankartların asıldığı salonda yapılan anma,
saygı duruşu ile başladı.
122 Şehit kitabından bazı bölümlerin okunduğu, 19 Aralık katliamının
görüntülerini içeren sinevizyon gösteriminin yapıldığı anma, hazırlanan
yemeklerin yenmesi ve “Bize Ölüm
Yok” marşı eşliğinde 19-22 Aralık şehitlerinin resimleri ve sözlerinin duvara
yansıtılmasından sonra sona erdi.

Almanya-Berlin

Fransa

18 Aralık’ta Berlin Özgürlük Komitesi'nin düzenlediği anma ile 19
Aralık şehitleri anıldı. Katliam saldırısının görüntülerinden oluşan
sinevizyon ve şehitlerin yaşamlarının
anlatıldığı slayt gösterisinin izlendiği anmada; 7 yıl süren Ölüm Orucu
direnişinin siyasal kazanımları, bize
bıraktığı miras ve bu süreçte kimlerin nasıl tavır aldığı üzerine konu-

Halk Cephesi, Fransa’nın Paris,
Nancy, Dreux ve Melun şehirlerinde
de anma düzenledi.
Paris’te 16 Aralık’ta, Dreux’ta 17
Aralık’ta, Nancy’de 18 Aralık’ta ve
Melun’da yapılan anmalar saygı duruşu ile başladı. 19-22 Aralık katliamının amacı ve buna karşı gösterilen
direnişin yarattığı geleneğin anlatıldığı konuşmalar yapıldı. Sinevizyon

Katliam ve direniş görüntülerinin
olduğu bir sinevizyon gösteriminin ardından yapılan konuşmalarda 19 Aralık’ta solun gösterdiği tavır ele alındı.
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gösterimlerinin de yapıldığı anma törenlerinde, katliamı yaşayan tanıklar da
katliamı ve direnişi anlattılar.

Alman Faşizmi, Seyahat
Ediyorsan Örgüt
Üyesisin Diyor
Seyahat Özgürlüğü Delil
Olarak Kullanılamaz
Şadi Özbolat ve Ünal Düzyar'ın
mahkemesi 22 Aralık günü Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde
görülmeye devam etti. Federal Kriminal Dairesi’nden Kröschel isimli bir
ajan dinlendi. Özbolat’ın yaptığı Almanya içi seyahatleri dahi delil olarak kabul ettirmeye çalışan ajanın söyledikleri, Almanya'da seyahat özgürlüğünun olmadığını gösteriyordu.
Duruşma, 10 Ocak 2012 tarihinde devam etmek üzere bitirildi.

Faşizm Türkiye’de de
Almanya’da da
Katlediyor
Faşizme Karşı Mücadele
Etmek Meşrudur
Almanya'nın Stuttgart şehrinde

AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri

19 Aralık şehitleri için 18 Aralık
günü bir anma düzenlendi. Saygı
duruşuyla başlayan anmada sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından yapılan konuşmalarda 19 Aralık katliamı ve büyük direniş şehitlerinin bıraktığı miras anlatıldı. Alman faşizminin örgütlediği Türkiyeliler’e yönelik cinayetlerle ilgili de bir konuşma yapılarak, Dortmund’ta 3 kurşun
sıkılarak öldürülen Maraşlı Mehmet
Kübasil’in hayatı öyküsel bir gösteriyle canlandırıldı.

rinde, “Maraş Katliamının Hesabını
Sormak İçin Maraş’a Gidiyoruz”
başlıklı bildiri dağıtıldı. Halka, esnafa
ve 9 kahvehaneye yaklaşık 1000 çağrı dağıtıldı. Yapılan kahve konuşmalarında, “Maraş Katliamı’nın hesabını
sormak, katillerin yargılanması talebinde bulunmak herkesin insanlık
görevidir.” denildi.

Anma, 2000-2007 Ölüm Orucu direnişinde şehit düşen Gülsüman Dönmez, Şenay Hanoğlu ve Zeliha Ertürk'ün hayatının canlandırıldığı tiyatro gösterimi ile devam etti. Hep
birlikte söylenen türküler ve toplu bir
şekilde tutsaklara yazılan mektuplarla
sona eren anmaya 70'in üzerinde kişi
katıldı.

Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde
19-22 Aralık 2000 hapishaneler katliamının yıl dönümü nedeniyle 26
Aralık tarihinde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ile başlayan anma
iki saat sürdü. Program sinevizyon
gösterimi ile devam etti.

Onurlu Yaşamanın Yolu
Faşizmden Hesap
Sormaktan Geçer
İngiltere’nin başkenti Londra'da,
Dolston ve Stokenewington bölgelerinin Türkiyeliler’in yaşadığı yerle-

19 Aralık İki İdeolojinin
Çarpışmasıydı

Daha sonra Halk Cephesi adına
günün önemi ile ilgili konuşma yapıldı; yapılan konuşmada devlet gerçekliği anlatıldı. İki kültür, iki ahlak,
iki ideoloji, iki irade savaşıydı, bir
yandan ülkemizi emperyalizme peşkeş çekenler, bir yandan vatan için,
halk için kendini feda edenler olduğu anlatıldı. Anma birlikte yenilen yemeğin ardından sona erdi.

Halka Giderek Halktan Öğrendik

Çat kapılara çıkmak için ilk başta çekiniyorduk. Nasıl anlatacağız acaba neler diyebileceğiz. Tepki gösterenlere nasıl cevap vereceğiz kaygılarına düşüyorduk. Toplu satış programımız başladı ve çekine çekine çıktık toplu dergi satışına. Ne de olsa bizden daha deneyimli abilerimiz ablalarımız vardı yanımızda, en azından o güvenle
çıktık. Sokakta önümüze gelen her insanı durduruyor dergimizi anlatıp, tanıtım amaçlı satış yaptığımızı anlatıyorduk. Bir gün Duisburg'da Türkiyeliler’in yoğun yaşadığı bir sokağa girdik. Sokağın başından esnaflardan,
sokakta karşılaştığımız Türkiyeliler’den başladık dergimizi tanıtmaya. İnsanlarımız 'nereye yürüyoruz gençler'
diye soruyorlar, biz de sosyalizme yürüdüğümüzü, dergimizle insanlara ülkedeki ve buradaki mücadeleyi anlatmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Biz sosyalist düşünceden
değiliz ama bu emeğinize karşılık size yine de destek sunmak için derginizi alacağız diyorlar ve bizi güler yüzle
uğurluyorlar. Daha sonra sokakta birkaç kişiye daha an-

latıyoruz. Anlattığımız insanlardan “burada dağıtmasanız daha iyi olur, ileriki esnaflardan alan olmaz, oradakiler faşist” diyorlar. Bizde yine dergimizi tanıtacağız deyip devam ediyoruz yolumuza. Sonra bir esnafa daha giriyoruz. Orada genç bir kız var. Dergiyi veriyoruz, bakıyor, kimin dergisi diye soruyor, devrimcilerin dergisi
deyince tamam alıyorum, diyor. Daha sonra girdiğimiz
esnaflarıda, sokakta durdurduğumuz insanlarla sohbet ediyoruz. Bazıları hemen kestirip atıyor, bazıları ikna olmak
için tartışıyor ama nereye gidersek gidelim kapı kapı dolaştığımızdan dolayı saygıyla karşılaşıyoruz.
İnsanlara gitmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz burada. Kafamızda dergimizin meşruluğu, insanlara karşı önyargılı davranmadan tüm halkımıza gidebilmeli ve kendimizi, düşüncelerimizi anlatmalıyız. Önyargının kaynağı bilmemektir. Halkımıza gideceğiz ve
halktan öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Böyle yürüyeceğiz
o büyük güne.
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180 sayıya 168 dava!..
Sadece 12 sayıya dava açılmamış. Bakın tabloya bakın...
Yüzlerce yıl hapis cezası... Onbinlerce lira para cezası...
88 yazıya örgüt propagandası yapma davası...
51 yazıya ‘suçu ve suçluyu övmek’ten dava...
‘örgüt açıklamalarını yayınlamak’tan 14 dava...

6 Yürüyüş çalışanı 1 yıldır tutuklu
Neredeydiniz bu tabloda?..
Düşünce ve Örgütlenme
Özgürlüğümüzden
Vazgeçmeyeceğiz!
1 yıldır tutuklu bulunan Yürüyüş
dergisi çalışanları için 25 Aralık günü
İstanbul İkitelli'de basın açıklaması ve
dergi dağıtımı yapıldı.
Onur Market önünde yapılan açıklamada, “Yürüyüş dergimiz gece yarısı helikopterlerle basılıyor, kitaplarımıza el konuluyor, dergi çalışanlarımız işkence yapılarak gözaltına alınıp tutuklanıyor. Dergimiz Yürüyüş’e kapatma cezaları veriliyor. Bizler bıkmadan usanmadan halkımıza
gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.” denildi.
Eylem dergi dağıtımıyla devam
etti. Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerinde “Dev-Genç'liler füze kalkanına karşı çıktıkları için gözaltına
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alınıyor, vatansever gençlik bağımsızlık için mücadele etmeye devam
edecek, Maraş katliamının yıldönümünde AKP iktidarı Maraş’a girmeyi
yasaklasa da katliamı gizleyemez.”
sesli konuşmaları eşliğinde Yürüyüş
dağıtımı yapıldı. Bir saat süren dergi dağıtımında 105 dergi halka ulaştırıldı. Eyleme 20 kişi katıldı.

Yürüyüş Dergisini Polis
Terörü Susturamaz
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin 23. sayısı, 28
Aralık günü Adana’da kargodan alınmak üzereyken polis tarafından “toplatma kararı var” gerekçesiyle gasp
edildi. 247 dergiyi gasp eden polis,
Yürüyüş dergisini kargodan almak
için orada bulunan Niyazi Harnuboğlu’nu da gözaltına aldı. Harnu-

boğlu, 4 polis otosu ile gelmiş olan
polis tarafından gözaltına alınırken,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Devrimci Basın Susturulamaz” sloganlarını attı.
Harnuboğlu’nun serbest bırakılmasının ardından, gözaltının yaşandığı kargo şirketinin önüne gidilerek,
halk bilgilendirildi. Gözaltının amacının Yürüyüş dergisini susturmak olduğu anlatıldı. Halk, büyük bir olay
varmış gibi 4 polis otosunun gelmesine ve Harnuboğlu’nun gözaltına
alınmasına tepki gösterdi.

Kitaplarımız, Takvimlerimiz
Halka Ulaşma Araçlarımızdır.

Damında Şahan, Direnişte
Israrın Belgeselidir

Devrimci İşçi Hareketi, 24 Aralık günü İzmir Genel-İş 2 No’lu şubenin Genel Kurul seçimlerinde kitap stantı
açtı. Stantta Boran, Tavır
ve Haziran Yayıncılığın
kitaplarının tanıtımı yapıldı. Halk Cephesi’nin
2012 takvimlerinin de
yer aldığı stantta, Genel
Kurul’un sonunda Devrimci İşçi Hareketi’nin bildirileri de dağıtıldı.

Güler Zere'nin özgürlüğünün kazanılması
mücadelesinin anlatıldığı “Damında Şahan Güler
Zere” belgeseli, 20 Aralık günü, İstanbul
Kadıköy'de Gençlik Federasyonu tarafından
düzenlenen gösterimde izlendi.
Marmara Üniversitesi’nden 10 öğrencinin
katılımıyla izlenen filmin ardından, Güler
Zere'nin serbest bırakılması için yapılan eylemlerdeki ısrar ve kararlılık hakkında konuşuldu.
AKP iktidarının, halkın Güler Zere'yi sahiplenmesine karşılık tahammülsüzlüğü ve saldırganlığını izleyen öğrenciler, yaratılan direniş ve yılmadan verilen mücadelenin önemini vurguladılar.
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Şahkulu Ayaklanması

Dünden Bugüne Anadolu'da

gelip Şahkulu önderliğinde ayaklanmaya başlar. Ve
Manisa'ya gitmeye
hazırlanan Şehzade Korkut'un üzerine yürür. Antalya'nın Subaşısı 3 bin kişiyle Şehzade
Korkut'a yardıma gitse de; Osmanlı,
Şahkulu'na yenilir... Ve Antalya Kalesi’ne kendilerini kapatırlar.
Bu durumu duyan Osmanlı, ayaklanmayı bastırmak için Amasya Sancakbeyi Şehzade Ahmet önderliğinde
Niğde Sancakbeyi Sultan Mehmet
ve Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa'yı görevlendirir.
Osmanlı'nın bu derme çatma ordusu Burdur'da Şahkulu önderliğinde
ayaklanan halk ile girdikleri savaşta
yenilirler... Ve Burdur'u da ayaklanmacılar alır... Ardından da Kütahya'yı
da kuşatıp alırlar.
Bununla da kalınmaz elbet. Şehzade Korkut'un üzerine gidip, Alaşehir
Ovası’nda (Manisa) Şehzade'nin kuvvetleri darmadağın edilir.

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
Osmanlı’ya karşı Anadolu halkının
gerçekleştirdiği en önemli ayaklanmalardan biri 1511'de Şahkulu önderliğinde yaşanandır.
Şahkulu'nun babası Safevi Devleti’nin Sultanı Şah İsmail'in babası
Şeyh Haydar'ın halifelerinden Hasan
Halife’dir.
Şahkulu, Antalya'nın Korkuteli
ilçesinde doğar. Alevi ve Türkmen’dir.
Babası Hasan Halife, Aleviler arasında sevilip sayılan bir kişidir. Babasından sonra, Şahkulu'na da halk
aynı sevgi ve saygıyı gösterir. Halk
onu kısa zamanda önder olarak kabul
eder.
Her ne kadar hareketin ideolojik
motifi Alevilik gibi görünse de, halkı
harekete geçiren, yoğun sömürü, toprakların elinden alınması ve Osmanlı’nın zulmüdür.
Şahkulu, iki yıl boyunca "devlet
ve saltanat bizimdir" diyerek, halk
arasında örgütlenme çalışması yapar.
Halka, yoksulluktan kurtuluşun yolunu
gösterir. Ve başta Türkmen Alevileri
olmak üzere, yoksul köylüler, Osmanlı
tarafından toprakları zorla ellerinden
alınan tımarlı Sipahiler Şahkulu'nun
etrafında toplanır.
Şahkulu Ayaklanması kendiliğinden değil, örgütlü bir halk hareketidir.
Ve bir hedefi vardır. Şahkulu’nun
amacı, Anadolu’da Osmanlı’nın siyasal iktidarına son vermekti.
Osmanlı, Şahkulu'nu gizli gizli
takip eder. Ve Şahkulu Antalya'nın
"Döşeme Derbendi” denilen yerde
toplantı yaparken baskın yapar. Fakat
Şahkulu bu baskından kurtulup ayaklanma hazırlığında olan halka, ayaklanma çağrısını yapar.
Yoksul halktan ve Sipahilerden
oluşan 5 bine yakın halk, bir araya

Durumun ciddiyetinin farkına varan Osmanlı Padişahı II. Bayezit,
Sadrazam Hadım Ali Paşa'yı Şahkulu'nun üzerine gönderir. Sadrazam
Hadım Ali Paşa'nın yanında 4 bin
sipahi, 4 bin yeniçeri askeri vardır.

dırıp, çeşitli zorlukları da aşarak, Sivas'a doğru yönelirler.
Sadrazam Hadım Ali Paşa, iki
haftalık bir takip sonucunda ayaklanmacılara yaklaşır. Ve Sivas yakınlarında Gedik-Hanı yöresinde Şahkulu ve ordusuyla karşılaşırlar. Şahkulu'nun önderliğinde ayaklanan halk
arasında savaş işte burada olur.
Şahkulu ayaklanmasında kadın
ve çocuklar da savaşa aktif olarak
katılırlar. Gün varlık-yokluk günüdür.
İnsanca yaşanacak özgür yarınlara
kavuşmak herkesin emeğiyle, fedakarlığıyla mümkün olacaktır. Ağaç
kökleriyle, hayvan leşleriyle beslenmeye zorlanmaktansa, onurluca savaşıp ölmek yeğdir dediler. Hem ne
demişti Hacı Bektaş-ı Veli "Aslanın
dişisi de Aslan değil mi?" öyleyse
birlikte savaşıp, birlikte kazanmalıydılar...
1511'deki Gedik-Hanı'nda yaşanan
Osmanlı Şahkulu güçleri arasındaki
savaşta Hadım Ali Paşa yaralanarak
ölür. Şahkulu da bu savaşta şehit düşer. Başından beri, Şahkulu'nun önderliğinde hareket eden halk, öndersiz
kalınca İran’a doğru çekilmeye başlar.
Anadolu’da kalanlarsa sürgün edilir.
Ama Şahkulu ayaklanması burada
bitmez... Çünkü ayaklanmayı başlatan
sebepler ortadan kalkmamıştır. Anadolu başka ayaklanmalara beşiklik
etmeye devam eder.

Şahkulu bu sırada Osmanlı'nın
önemli kentlerinden Bursa üzerine
doğru yürümeye başlamıştır. Fakat,
Ali Paşa'nın kalabalık sayılabiOsmanlı’ya
lecek bir orduyla
başkaldıran
üzerine geldiğini
Şahkulu Cepgörünce, Konhelilere diyor ki; zulmün olduğu yerde, zalime karşı
ya'ya doğru çekisavaşmak haktır. Halka zulmeden, katleden, sömüren
lerek, Konya'yı
dünün Osmanlısı bugünün AKP’sidir. AKP, Osmanlı’dan
kuşatır.
günümüze uzanan tarihsel, sınıfsal düşmanlıklarıyla
saldırıyor
halka. Çünkü halkta zulme başkaldıran
Bunun üzerine
Baba
İshaklar’ı,
Şahkulular’ı, Pirsultanlar’ı görüyorlar.
yolunu değiştiren
Maraş katliamının yıl dönümünde nasıl bir kinle salAli Paşa'nın Kondırdığına
bir kez daha tanık olduk. Onun içindir ki,
ya üzerinden yühalka
zulmeden
AKP iktidarına karşı direnmek ve
rüdüğünü görünsavaşmak meşru ve zorunludur.
ce, kuşatmayı kal-

Tarihten Günümüze
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Sanat, Halkın Zevklerini Geliştirmeli,
Taleplerini Yükseltmelidir
“Askerin Babası” isimli bir Sovyet filmi var. Alman faşizmine karşı
Sovyet halkının verdiği savaşın anlatıldığı bu filmin bir sahnesinde,
sanatçının görevini ve sanatın önemini çok güzel bir örnekle anlatır
yönetmen. Alay komutanlığı, cephede, karlar altındaki siperlerde düşmanı beklerken yeni yıla giren Sovyet askerlerini unutmamıştır. Alayın
konser grubu, askerlerin yeni yılını
kutlamak için konser vermeye gelir
kızaklarla. Ama 3 gündür uykusuz
olan askerler uykudadır, uyandıramazlar...
Konser grubu, “Size konser vermek için geldik. Bunu çoktan hak
ettiğinizi söylediler.” der. Askerleri
uyandıramayınca, komutan “Güzel
müzik uykuda da dinlenir.” diyerek,
sanatçılardan konseri vermesini ister.
Ve çalarlar...
Bu bir film değil sadece; bu, sosyalist bir ülkenin sanatına biçtiği
görev ve halkına duyduğu sevgi,
saygıdır, verdiği değerdir. Bu, sosyalist deneyi yaşamış olan Sovyet
halkının yarattığı bir gerçektir.
Sanat halk içindir, halkın duygularını güçlendirmek için vardır. Ve
bunu yaparken kendini halktan üstün
görmez, halkın olanı alır ve onu yeniyle harmanlayarak, yeni bir kültür
yaratmak için halka döner yeniden...
Sanat, burjuvazinin gösterişli salonlarında, bir avuç asalak için icra
edilen tüketim malzemesi değildir.
Sanatçının görevi, manevi değerlerimizi büyütmek, kültürel mirasımızı
sahiplenmektir.
Sanat insan ruhunu besleyen en
önemli kaynaktır.
Sanatçının görevi bunu zenginleştirmek, beslemek ve sanatın sınıfsal olduğunu unutmadan, her yaptığı işte sınıfsal düşünebilmektir.
Emperyalistler vatanımıza üs kuruyorlar, Anadolu’da onlarca Amerikan üssü var. Halkın sanatçısı bunu
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anlatabilmelidir eserlerinde. Çünkü
onun, burjuva sanatçılarınki gibi
amaçsız, idealsiz bir yaşamları yoktur. Bir amacı vardır halkın sanatçısının: Halkını, AYDIN bir halk haline
getirmek, umudu büyütmek...
Sanat halkın zevklerini geliştirmeli, taleplerini sürekli olarak yükseltmeli, halkı yeni güçlü fikirlerle
donatmalı ve onların ileri, hep ileri
gitmesine yardım etmelidir.
Van halkının yaşadığı acıları anlatamıyorsa bir sanatçı, halkından
kopmuş demektir ve yaptığı sanat
denilen şey aslında ideolojik bir saldırıdır. Burjuvazinin saldırısına araç
olmuştur burjuvazinin sanatçısı.
1 Mayıs’larda elele tutuşup “Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım...” şarkısını mı söylemeliyiz? Yoksa; kolkola girip “İşçinin emekçinin bayramı... Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı...” diye
haykırmalı mıyız 1 Mayıs Marşı’nı?
Elbette ki, sanat kavgayı büyütmelidir. Yalnızlık değil, halkların
birliğidir anlatılması gereken, umut
buradadır.
Efkar, umutsuzluk, kahır, bıkkınlık, teslimiyet, bunalım vb. birçok
olumsuz duygunun beslenmesi, körüklenmesi karşısında halkın yenilmez gücünü anlatmakla sorumludur
halkın sanatçısı.
Halklar, yoksulluk altında ezilirken, “yiyecek ekmek bulur muyum
bugün” diye endişeyle yaşarken;
“Filmimizi izlemek için sinemaya
gidin” demek, halktan kopmuş sanatçının işidir.
Burjuvazi sanatı da parayla alınıp
satılan bir mal haline getirmiştir.
Müzik dinlemek için CD al, konsere
gitmek için, film-tiyatro izlemek
için bilet al... “Televizyondan bedava
izleyebilirsin ama ancak ben ne verirsem onu, benim sanatımı...” demektedir burjuvazi...

Ama halkın sanatçısı, mahallelerdedir, işçi direnişlerindedir, eylemdedir, Emniyet Müdürlüğü önünde nöbettedir, hapishanelerde tecrite
direnendir, Van’da yardım depolarında eşya paketleyendir, sanatını
lüks bir yaşam sürmek için değil,
halka sorunlarının çözümünü göstermek için yapandır...
Geçtiğimiz yaz mahallelerimizde,
açık havada kendi sinemalarımızı
kurup, kendi seçtiğimiz filmleri izledik. Mahalle halkıyla birlikte örgütledik, hazırladık film gösterimlerini... Konserler organize ettik, bir
sorunumuza karşı bilinç yaratmak
için... Mahallelerde sanat atölyeleri
kurup, gençlerimizle birlikte üretiyoruz sanatı... Yeni kültürü ancak
böyle yaratabiliriz.
Bu sınıfsal, ideolojik bir savaş.
Kültür-sanat, ezen ve ezilen arasındaki savaştan bağımsız, tek başına
bir kavram değildir.
“Maddi üretim araçlarına sahip
olan sınıf, bu nedenle manevi üretim
araçlarına da sahiptir.” demiştir ya
ustalarımız.
Üretim araçları kimin elindeyse,
yani fabrikalar, çiftlikler, sanayi, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, sanayi
makinaları... Bunlar kimin elindeyse,
manevi değerler de, sanat da, kültür
de onların elindedir. O zaman halkın
kültürünü-sanatını yapmanın, onu
yozlaştırma saldırısından korumanın,
yeni eserler üretmenin yolu var olan
koşulları değiştirmekten geçer. Koşulları değiştirmeden halk sanatını
da olması gerektiği gibi yapamayız.
O zaman diyoruz ki, halk sanatçısının görevi, koşulları değiştirme
mücadelesine katılmaktır. Halk sanatı işte gerçek anlamını o zaman
bulacaktır.
Tüm bu görevleri yapmak için
SANATÇILARIMIZ bugün bu ideolojik mücadelenin en ön cephesinde
savaşmalıdır.

BİZ CEPHELİYİZ UZLAŞMAYACAĞIZ

Merhaba Sayın Bekaroğlu,

Nasılsınız? İyi olduğunuzu umuyor, selamlarımızı
gönderiyoruz.
Size, Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden yazıyorum.
19-22 Aralık döneminde Ümraniye E Tipi Hapishanesi’ndeydim. O katliamda “Hayata Döndürülmeyen”lerdenim. Ve o günden bu yana da F Tipi hücrelerindeyim.
Size yazmak istememin nedeni 7 Nisan 2011’de “Gazete Boyut”ta çıkan röportajınızdır. Sizin de bildiğiniz, yakından takip ettiğiniz üzere 19-22 Aralık 2000 tarihinde
devrimci tutsakların kaldığı 20 hapishanede planlı-programlı bir katliam gerçekleştirildi. Katliamın planları bir
yıl öncesinden hazırlanmış, personel titizlikle seçilmiş, hapishane maketleri üzerinde tatbikatlar yapılmış ve katliama
hazırlanılmıştır. Katliam sonrasında F Tipi hapishaneler
açılmış, hücrelerde tutsakların katledilmesi, işkenceler devam etmiştir.
19-22 Aralık katliamı yaşanırken ve sonrasında siyasi iktidar medya eliyle psikolojik savaş yürütmüş, hücrelere, Ölüm Orucuna, direnişe yönelik gerçekleri dile getiren, sınırlı sayıdaki aydınlar yok sayılmış, sansürlenmiş,
soruşturmalara uğramıştı. Yalanlara demagojilere karşı gerçeklerden yana tavır alan, devrimci tutsakların sesini, taleplerini duyurmaya çalışanlar, baskılara, saldırılara maruz kalmıştır.
19-22 Aralık katliamı sonrasında yaşananlar, ortaya çıkan her yeni belge tutsakların, devrimcilerin söylediklerini doğrulamıştır. Bizim anlattıklarımızı, gerçekleri en son
ortaya çıkan “Tufan” planı da olduğu gibi belgelemektedir. Ortaya çıkan, çıkacak olan tanıklar, belgeler bizleri doğrulamaya devam edecektir.
Sayın Bekaroğlu, yukarıda anlattığım süreçte sizin gerçeklerden yana tavır aldığınıza, yaşanları objektif olarak yorumladığınıza tanık olmuştuk. Arabulucular içinde yer alan
diğer aydınların suskunluğu ya da katliamlar sürerken “tutsakları eleştirmeyi” seçtiği günlerde “Biz arabuculuk yapıp
insanların ölmemesi için çaba sarf ederken, devlet hepimizi
kullanmış, bizi aldatmış. Devlet meğerse başka hazırlıklar
içindeymiş” diyerek gerçekleri dile getirmiştiniz.
Oysa 7 Nisan 2011 tarihli röportajınızda, “İçerdekilerden bir kısmı, tam anlaşma yapılmışken tavır değiştirdiler. Benim kanaatim içerde tutuklu ve hükümlü temsilcisi gibi görünen bazı insanlar da devletle bu operasyon
için işbirliği yapmıştı. Mutabakat bozuldu. Tam anlaş-

ma sağlamışken, talepler artırıldı. Böylece anlaşmazlık
doğdu ve tam da o sırada müdahale yapıldı.” diyerek 11
yıl sonra, devrimci tutsakların temsilcilerini yapılan katliama ortak ediyorsunuz. Bu röportaja yönelik düştüğünüz notta ise, yukarıdaki ifadeleri düzelteyim derken; “Biz
bu operasyonun yapılacağını biliyorduk, gayemiz bunu
engellemekti, gerekçelerini ortadan kaldırmaktı. Bunu
beceremedik, tutuklu ve hükümlü temsilcilerinin son tutumu bunu engelledi.” diyerek tutsakların temsilcilerini
zan altında bırakıyorsunuz. 11 yıl aradan sonra bu ifadeler nereden çıktı? Anlaşılması zor, sizden duymak şaşırtıcı. Biz o günlerde yaşananları, görüşmeleri gün gün, saat
saat yazıp yayınladık. Yaşanan her gelişmenin, ortaya çıkan her resmi belgenin bunları doğrulamasına rağmen sizin bu ifadeleriniz gerçeklerle tezat oluşturmaktadır.
Geçen süreçte 19-22 Aralık’ın üzerindeki sis perdesi
kalktı. Katliamın ayrıntıları, planlar ortaya çıktı. O günlerde
demogojilerden, yalanlardan etkilenip ya da korkularından
tutsaklara sırtlarını dönüp bakanlığın-hükümetin ağzıyla
konuşanlar, bugün ortaya çıkan belgeler-gerçekler üzerinden
katliamın sorumlularının yargılanmasını, cezalandırılmasını talep etmekteler. 19-22 Aralık halk ve devrimciler nezdinde mahkum olmuştur. Katliamı yapanların “haberim yoktu” diyerek sorumluluktan kurtulmaya çalıştığı, operasyonu
savunamaz hale geldiği günümüzde, sizin 11 yıldır söylediklerinizin tersine o dönemdeki siyasi iktidarı, sorumluları aklamaya yönelik açıklamalarınızı anlamak çok zor.
Ulucanlar Katliamı sırasındaki tavrı, açıklamaları, sorumlulukları ortada olan Bülent Ecevit’i, Hikmet Sami
Türk’ü masum göstermeye çalışmanızın nedenini anlayamıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük hapishaneler
katliamının hazırlık ve uygulanması döneminde siyasi iktidarın haberi olmadığını, onlara rağmen yapıldığını düşünmek en hafif ifadeyle bu görüşlerin ayaklarının yere basmadığını ortaya koymaktadır. Katliamlara, zulme karşı tavır alırken tutarlı-objektif değerlendirmelerle yola çıkmak
gerekir. Siyasi iktidar temsilcilerini aklamak adına 11 yıl
sonra gelişmeleri farklı aktarmak, tutsakların temsilcilerini suçlamak tutarlı-gerçekçi bir aydının tavrı olamaz.
Sayın Bekaroğlu, 11 yıl sonra “Ben sadece şüphe uyandıran bu duruma dikkat çekiyorum” diyerek devrimci tutsaklara yönelebilecek her türlü spekülasyona, demagojiye açık olan ifadeleri nasıl kullandınız? Bugüne kadar bizim bildiklerimizden farklı, sizin geçmişte ifade ettiklerinizden farklı bir iddiayı barındıran bu ifadelerinizde geçen tutsak temsilcileri kimlerdir merak ediyoruz. Sizden
iddia ettiğiniz tavrı olan devrimci tutsak temsilcilerini açıklamanızı ya da bu ifadelerinizi düzelterek bir açıklama yapmanızı bekliyoruz.
İyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.... Selamlar...

DEVRİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

29 Mayıs 2011
Veli Dikme

Sayı: 17 / 01 Ocak 2012

51

“Açık Aramak”
Devrimciler insanların peşinden koşup açık aramaz. Çünkü bu tutum ahlaki değildir. Düzenin izlediği, takip ettiği
bir tarzdır. Ama saflarımızda da insanların zaman zaman açıklarını yakalayıp kullanan insanlarla da karşılaşabiliyoruz.
Örneğin “yalan söyleyeceğini biliyordum denemek istedim”, “açık aramıyorum ki, eleştirmek için öğrendim”
gibi ifadelerle görebilmekteyiz. Ya da birine bir eleştiri yöneltiğinde hemen o da
sana bir sürü konuda eleştiri yöneltebilir.
Açık aramak kaçak dövüşmektir.
Güçsüzlüğün ve kendine güvensizliğin
getirdiği bir sonuçtur. Çünkü açık arayanlar doğruyu göstermek, eğitip, dönüştürmek yerine; eksikliği, yanlışı bulup afişe etmeyi, kullanmayı ve teşhir etmeyi esas alırlar. Yani kişinin eksikliklerini doğru yol ve yöntemlerle gidermek
gerekirken; aksine, görüp kullanmayı
tercih ederler.
Düzene ait ve gerileten bir duygu
olan kıskançlık bizi açık aramak gibi bir
noktaya savurur. Açık aramak, bir yar-

gıyla karşımızdaki insana
haksızlık yapmaktır. Adaletsizce yaklaşmaktır. Yapılan eleştirilere
tahammülsüzleşerek hemen eleştirilerle cevap vermektir. “Ama senin de şu
yanın var” diyerek eleştiriyi boşa çıkartmaya çalışmaktır.
Bu tarz ahlaki değildir. Devrimci değildir. Çünkü bu, insanların gelişimini
sağlamak amacıyla takip etmek, denetlemek değildir. Tam tersine insanların
özelliklerini ifşa etmektir. Bu ilişkiler
arasında güvensizlik yaratır, geliştirmez.
İnsanları sevmemektir. Değer vermemektir. Yoldaşça, arkadaşça, dostça bir
tutum değil, düzen alışkanlığıdır. Başkasını karalayarak, bencilce duyguları
tatmin etmeye çalışmaktır.
Bu tip kişilikler sadece kendilerinin
önemsenmesini isterler. Altan alta başkasının gelişimi için önünün açılmasını istemezler. İnsanı devrimcileştiremez,
dönüştüremezler. Karşıdaki insanı küçük düşürmek ve boğmak için fırsat kollarlar. Bunu da kendilerinin ne kadar çok
doğru ve iyi yaptıklarını kanıtlamak için
kullanırlar. Böyle yaparak devrime za-

VAN’I TERK ETMEYECEĞİZ,
DEPREME VE AKP’YE DİRENECEĞİZ
25 Aralık 2011 tarihinde Grup Yorum, Kardeş Türküler ve Gevende,
Bostancı Gösteri Merkezi’nde “Van’ı
Terk Etmeyeceğiz” şiarıyla Van için biraraya geldiler. İlk olarak sahneye çıkan
Gevende, kendine has şarkılarını söyledikten sonra, sahneyi Kardeş Türküler’e bıraktı.
Kardeş Türküler tüm halkların kardeş olduğunu, her yöreden söyledikleri
şarkılarla, türkülerle vurguladı. Türkülerini dillendirdikten sonra, bir konuşma yaparak, son süreçte Kürt halkına yapılan saldırıların arttığını söylediler. Sözlerini, “Van’da yaşanan
depremden kaynaklı olarak böyle dayanışma etkinliklerine Van halkının çok
ihtiyacı var.” diye bitirerek; son sözü
söylemek üzere sahneyi Grup Yorum’a bıraktılar.
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Konsere gelerek Van halkı ile dayanışmayı örgütleyen kitle, Grup Yorum kelimesini sunucudan duyar duymaz ritimli bir şekilde alkış tutarak Yorum’u sahneye çağırdı. Grup Yorum
sahneye çıkınca gösteri merkezinden
bir alkış tufanı yükseldi. Yorum’un şarkılarına tüm kitle eşlik etti.
Grup Yorum, konserin amacıyla ilgili bir konuşma yaparak, “Biz hepimiz
bugün buraya çok önemli bir nedenle
toplandık. Van’da yaşanan yoksullukların nedeni deprem değildir. Depremde yüzlerce insanımız, istenseydi ölmeyebilirlerdi. Ancak Van’da yaşanan
depremin, yoksulluğun, yangınların
sorumlusu bu çürümüş, yoz, kapitalist
sistemdir. AKP iktidarı ‘deprem oldu,
yardımlarla sorunları çözdük’ diyerek
koca bir yalan söylemektedir. Madem
sorunlar çözüldüyse neden hala yüzlerce

rar verirler. Çünkü içten pazarlıklı kişilerdir. Aslında sadece kendilerini aldatmış olurlar. Bu tür anlayışla ve kişilikle mücadele etmek, değiştirmek gerekir. Yanlışı gördüğümüzde uyarmalıyız. Devrimci bir biçimde eleştiriyle, düzeltmeye çalışmalıyız.
Halkı, yoldaşlarını sevmeyenler, değer vermeyenler, insanların açık vermelerini beklemekle uğraşırlar. Aşmanın yolu devrimci olanı özümsemekten
ve bencilliğe ait olanı yok etmekten geçer. İnsanın eksiklerini kullanmak, insanların gerilemesine neden olur. Uzak
durmalıyız. Eğitimi temel alırsak, öğrenmeyi temel alırsak burjuva yanlarımızdan kurtuluruz. Biliriz ki, insanların
açığını yakalayıp, insanlarla dalga geçmek gelişimlerini engellemeye çalışmak
düzene aittir.
Yoldaş sevgimizi daha da güçlendirerek bu tür yanlarımızı disipline etmeyi,
güçlendirmeyi bilmeliyiz. Bunun yolu
ideolojik olarak kendimizi eğitmekten
geçer. Vatan, halk, yoldaşlık sevgisinin
gücüne hiçbir sevgi yetişemez. Bu duygularla dolu olduğumuzda, “açık aramak” gibi geri özelliklerden de kurtulmuş oluruz.

Van halkı yoksulluk çekiyor?.. AKP iktidarı bugün tüm demokratik, aydın,
devrimci kesimlere tutuklama terörü uygulayarak kendi faşist iktidarını korumanın, sağlamlaştırmanın peşinde. Ancak tarih halklara her defasında göstermiştir ki, her zaman haklılar kazanmıştır. Evet biz haklıyız ve er ya da geç
bu sömürüyü uygulayanlar halka hesabını verecektir. Evet biz kazanacağız.
Çünkü biz halkız ve haklıyız.” dedi.
Emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi tarafından sürekli gündeme getirilen “barış” meselesine de değinen
Grup Yorum, “Barış elbette olmalıdır.
Ancak barışa ulaşmanın yolu bizim için
üç şeyden geçer; bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm! Bu üç önemli gerçek
hayat bulmadıkça bizim için barış anlamsız bir şeydir.” diyerek türkülerine,
kitleyi coşturmaya devam etti. 3500 kişinin katıldığı konser, Grup Yorum,
Kardeş Türküler ve Gevende’nin birlikte söylediği iki şarkı ile sona erdi.
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“Ya Düşünce Değişikliği, Ya Ölüm” ikilemi karşısında
Serdar Demirel
onuru seçtim...
7 Ocak-13 Ocak

Cemal UÇAN

1952 doğumluydu. Mücadeleye 1970’li
yılların sonunda katıldı. Cunta döneminde
uzun süre tutsak kalan Cemal, tutsaklığının
ardından İstanbul’da mücadelesini sürdürürken, yakalandığı hastalık sonucu 10
Ocak 1993’te aramızdan ayrıldı.

Refik HOROZ Reyhan Havva İPEK Selim YEŞİLOVA Hüseyin DENİZ
Ülkemiz bağımsız olsun, eğitim halk için olsun, adalet ve eşitlik olsun diyen dört üniversite öğrencisiydiler.
Dev-Genç geleneğinin Diyarbakır'daki sürdürücüsüydüler.
Aynı evde kalıyorlardı. Herkesin bildiği, her gün arkadaşlarının gelip gittiği bir öğrenci eviydi. 12 Ocak 1995’te
kaldıkları evde polis tarafından katledildiler.
Reyhan Havva İPEK, 1970 Urfa Siverek doğumludur.
Kürt (Zaza) milliyetindendi. Fizik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 1993 yılında mücadeleye katılmıştı.
Hüseyin DENİZ,1974 Adana Ceyhan doğumludur. Kürt
milliyetindendi. Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi.
1993 Ekim’inde örgütlü ilişkiler içinde yer aldı.
Selim YEŞİLOVA, Antakya Dursunlu Köyü doğumludur. Arap milliyetindendi. Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi.
Refik HOROZ, 1971 Antakya doğumludur. Arap
milliyetindendi. Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi.
Diyarbakır’da demokratik alanda bir dönem yönetici olarak görev yaptı.

Onlar Vardı

Kavganın ve Hayatın İçinde

Özlem Türk’ün
Sevgi Erdoğan İçin
Yazdığı Şiir’den
...
Düşündüm...
Sevgi'yi anlatan şiirin
başlığı ne olmalı?
Gerek yoktu, Sevgi'nin adı
Şiirin kendisiydi...
Şiirlerde anlatılan
Sevginin yüceliği
yaşam sevinci
huzur, mutluluk, umut,
uğruna canını adadığın
bağlılık
yürekleri coşturan sevda
Sevgi'deydi... Sevgi sevgi'deydi
Sevgi'nin en güzelini yaratandı o

İstanbul’da
devrimci hareketin saflarında mücadeleye
katıldı. Çeliktepe’de
faşist
Mustafa EROL
teröre karşı
halkın güvenliğini sağlama
sorumluluğunu yerine getirirken 12 Ocak 1980’de gericiler tarafından katledildi.

1954 doğumlu olan Mehmet
Tepe, İstanbul
Kuştepe Lisesi’nde mücadele
Mehmet TEPE içinde yer aldı.
Kuştepe Lisesi’ndeki faşist işgalin kırılmasında önemli rol oynadı. Ocak
1978’de Mecidiyeköy’de faşistler tarafından katledildi.

1975 Amasya Gümüşhacıköy doğumludur.
1993’te Özgür Karadeniz ve Samsun Mücadele gazetesi bürolarında çalıştı. 1995 Şubat’ında tutuklandı.
1996 Ölüm Orucu direnişinin 2. ekibinde yer aldı.
19 Aralık katliamını Çanakkale’de yaşadı. Katliam
Özlem TÜRK sonrası götürüldüğü Kütahya Hapishanesi’nde 7.
Ölüm Orucu Ekibi’nde tekrar direnişin bandını kuşandı. 11 Ocak 2003’te, Ankara Numune Hastanesi’nde Mengele artıklarının “zorla müdahale” işkenceleri altında şehit düştü.
1964 Çankırı doğumludur. 1989'da örgütlü ilişkiler içinde yer aldı ve silahlı birliklerde görev üstlendi. 1991’de tutsak düştü. 19 Aralık katliamından
sonra, Sincan F Tipi’nin hücrelerine götürüldü. Sincan’da 12. ölüm orucu ekibinde başladığı direnişte, açlığının 200’lü günlerinde zorla müdahale poSerdar
litikasına
karşı, direnme hakkını savunmak için beDEMİREL
denini tutuşturdu. Feda eyleminin ardından revire
kaldırılan Serdar Demirel, zorla “tıbbi” müdahaleyle 7 Ocak
2006’da katledildi. Büyük Direniş’in 121. şehidi olarak ölümsüzleşti.

Yoldaş / Yar / Anne / Halk
Vatan sevgisi Sevgi'deydi
Sevgi deyince
Sevda gelirdi akla
Sevdayı, sevgiyi
Sevgi anlatırdı yaşamıyla
ağzından çıkan tek bir sözle
el emeği, göz nuru
nakış nakış işlediği bir mendile
küçücük kartlara
bir-iki renkli ip, kalemle
bağlılığı, inancı işlerdi O.
Sevgi 19 kiloluk bedeniyle
Sevdayı işliyordu beyinlere
19 kiloluk bedeniyle
Sevdanın ağırlığını gösteriyordu
Sevgi'nin gözleri karaydı
Ama Sevgi'nin gözlerinde
rengarenk çiçekler açardı
Papatyalar, gelincikler, menekşeler,
nergisler
İlle de kızıl karanfiller

Sevgi'nin gözlerinde açardı
Sevgi'nin kara gözlerinde
yeşil ile mavi bir olurdu
gözalabildiğince yeşilli dağlar
uçsuz bucaksız mavi denizler
O'nun gözlerinde görülürdü
Sevgi'nin gözleri
ve o gözlerdeki ışıltı
yürekleri tutuşturan kıvılcımdı.
Sevgi'nin kınası gelecek...
Dağ kokulu, kekik kokulu, can kokulu...
Kınası toprak, karanfil kokulu.
Sevgi'nin kınasında sevda
kırmızı renginde tutardı
Umut, işliydi kınasının içinde...
Şimdi sevgi sevdadır yüreklerde
kor gibi yanan
Sevgi'nin yanına ulaşmanın
Sevgi'nin sevdasını büyütmenin
Sevgi'nin kınasından yakıp
Sevgi'nin alınbandını kuşanmanın
sevdası...

