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Amerikan Füze Radar Sistemi
Kürecik’te Faaliyete Geçti!

Halk Düşmanı AKP’ye Karşı
Birleşelim, Örgütlenelim, Güçlenelim!

AKP Küçükarmutlu’da saldırıya geçti!
Onlarca ev basıldı, 15 gözaltı!

Faşizmin Adaleti, Halkı Sindirmenin
Aracıdır!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Düşmanın düşman olduğunu, yüzyılların
sınıf kini ile saldırdığını, bizi yok etmek için

her şeyi yapacağını
aklımızdan çıkartmayacağız!

Düşman bizi yok etmek istiyor.

Biz de onları...

Ne yapacağız?

Direneceğiz. Savaşacağız.

Abartmak cesaretimizi kırar, abartmayacağız.

Temkinli olacağız.

Temkinli olmak ne demektir?

Önlem almak demektir. 

Önlemler kurallarımızdır.

Kurallı ve ilkeli olacağız. 

Direneceğiz. Savaşacağız.

Biz Kazanacağız !..

Gerisi hayat...Gerisi hayat...

Kitabın Adı: Liseli Devrimci Gençlik Tarihi 
Yayınlayan: Boran Yayınevi

Boran yayınlarından yeni bir kitap daha çıktı. Kitap
Türkiye devrim mücadelesinde liselilerin yerini ve tarihi
anlatıyor. 

Kitabın önsözünde Boran Yayınevi şöyle diyor:
"Liselilerin devrimci bir tarihi vardır bu ülkede... Çünkü
onlar bağımsız, demokratik bir ülke kurma kavgası için-
de HALK İÇİN EĞİTİM mücadelesi ile yerlerini aldılar.
Onların adı Liseli Devrimci Gençlik'ti... Liseli Devrimci
Gençlik, bir tarihin, geleneğin, mücadele anlayışının,

onurun ve halkın gençliği olmanın adıdır bu ülkede...
Tarihlerinden ve geleneklerinden aldıkları bu güçle,

işgalleriyle, boykotlarıyla, Susurluk'daki devletten hesap
soran öfkeleriyle faşizmin korkulu rüyası olmaya devam
ediyorlar. Çünkü güçlerini onurlu tarihlerinden alıyorlar.

Boran Yayınları Liseli Gençlik Tarihi kitabında Liseli
Gençliğin bu onurlu tarihini anlatıyor. Ve diyor ki, Boran
Yayınevi; 

“Önümüzdeki yıllar liselilerin, Anadolu'nun dört bir
yanında daha güçlü olarak ayağa kalktıkları ve alevlenen
bir umut haline geldiklerine tanık olacaktır.

Zafer dolu yıllar onları bekliyor...

ÇIKTI



İİ ç i n d e k i l e r
39 Liseliyiz Biz: Liselerde

komitelerin kurulması!

41 Gençlikten haberler...

42 Haklıyız Kazanacağız:
Sosyalizimde
Hidroelektirik Santralleri!

43 Tecritten haberler...

44 Kaçak Güreş: 
Ajitasyon ve
propagandamızın gücü,
ideolojimizin gücüdür!

45 Dünden Bugüne Halk
İsyanları: Baba Zünnun
ve Hubyar Sultan!

47 Tarihimizden
Öğreniyoruz:
Sanatçılar, “Hepimiz
Tecritteyiz” diyerek
tecrite karşı örgütlendiler!

48 Avrupa’dakiBiz...

49 Avrupa’da Yürüyüş...

51 Sanatçıyız Biz...

52 Yitirdiklerimiz...

54 Berkan...

55 Öğretmenimiz

6 Her şey bizden sorulur diyen AKP,

Hrant Dink’in de katilidir!..

9 Düşünce ve örgütlenme

özgürlüğümüzü
engelleyemediniz,
engelleyemezsiniz! 

12 Halkların katili Amerika,

üslerinizle birlikte atacağız sizi
vatanımızdan! 

15 Son 40 günde 449 gözaltı

327 tutuklama... Oligarşinin
adaletine güvenilmez! 

16 Haberler...

19 Siz saldırdıkça biz örgütleneceğiz

ve tükeneceksiniz saldırdıkça...
Tanıyacaksınız
Küçükarmutlu’yu

21 Devrimci Okul:
Demokratik aile (2)

24 Evrensel’in devrimcileri yok

saymasının nedeni; ülkemizdeki
devrim mücadelesinden
duyduğu rahatsızlıktır!

4 Halkın adaletini isteyelim!

Yaşasın Halkın Adaleti...

35 Parasız eğitim, sınavsız
gelecek hakkımız! 
İstiyoruz, alacağız! (1. bölüm)

37 Gençliğin Gündeminden:
Üniversitelerde her
hakkımızı canımız pahasına
savunduk!

38 Gençlik Federasyonu’ndan:
7 yıllık Büyük Direniş
gençliğin yolunu
aydınlatıyor! 

28  Tarih yazanlar ve hikaye
anlatanlar... Bir Özgür
Gelecek Tefrikası!

31 Devrimci İşçi Hareketi:
Sağlık haktır! AKP, sağlık
hakkımızı gasp etti!

32 Hayatın Öğrettikleri:
Gerçekler güçtür, ısrarcı ol,
teslim olma!

33 Halk Düşmanı AKP: 
AKP hastaneleri tekellere 
veriyor. Hastaneden de 

sağlığı parayla alacağız!

Cemo halkın ortak
düşü, ortak türküsü

Bir yıl böyle geçti
Şöhret olmak ve

sokaklarda aç ölmek
Van’ın mavi gözleri
Devrimcilere bir saldırı

filmi: Aşk ve devrim
33 kurşun... bir kez

daha...
Dev-Genç’li
Sen ölürken

Kültür Sanat Yaşamında TAVIR 
Ocak Sayısı 

ÇIKTI!

Ülkemizde Gençlik

Kaybeden Devlettir!..
Yıldız Teknik Ünüversitesi öğrencisi Ayhan
Efeoğlu, 6 Ekim 1992’de gözaltına alındı ve

kaybedildi. Ayhan Çarkın, itiraflarında Ayhan
Efeoğlu’nun cesedini Trakya’ya gömdüğünü

açıkladı.

Ayhan Çarkın, Ayhan
Efeoğlu’nun nereye

gömüldüğünü açıklasın.

TAYAD, Ayhan
Efeoğlu’nun mezarının

nerede olduğu
açıklanana kadar 

HER CUMA 
SAAT:19.00’DA

TAKSİM’DE
YÜRÜYÜŞ YAPACAK!



24 Aralık 2010’da basılan dergi-
mizin teknik işlerinin yapıldığı

Ozan Yayıncılık’tan gözaltına alınıp
tutuklanan çalışanlarımızın mahke-
mesi 13 ay sonra 20 Ocak 2012’de gö-
rüldü. Mahkemede 3 kişi tahliye
olurken 6 çalışanımız hala tutuklu. Bir
yıl boyunca iddianame bile hazırlan-
madı. Çalışanlarımız neyle suçlan-
dıklarını bile bilmeden tutuklu kal-
dılar. Faşizmin işkenceci polislerinin
hazırladığı fezlekede “terörist” demesi
yetiyor faşizmin mahkemelerine: So-
mut delillerin olup olmamasının, hat-
ta delil olup olmamasının hiç önemi
yoktur. İhtiyaç olan “deliller” tutuk-
luluk süresi içinde yaratılır. Bir yıl, iki
yıl iddianame bile hazırlanmadan tu-
tuklu kalabilir devrimciler...

Uzun tutukluluk süreleri, oligarşi
içi çatışmada “paşalar”, “profe-

sörler” de tutuklanınca geniş kesim-
lerin gündemine girdi. Oysa devrim-
ciler için bu durum hiç değişmedi. 12
Eylül Cuntası’yla birlikte burjuva
anlamda da olsa “hukuk”tan bahset-
mek sözkonusu değildi. Devlet Gü-
venlik Mahkemesi (DGM)lerin ku-
rulmasıyla 12 Eylülün faşist yargısı
kurumsallaştırıldı. On yıllar boyunca
her türlü hukuksuzluk devrimciler için
hukuk oldu. İşkencelerin, infazların,
kayıpların, katliamların, toplu me-
zarların “meşru” görüldüğü ülke-
mizde hukuksuzluğun adı mı olur?
Olmadı. Sosyal demokrat geçinenle-
rin iktidarında İnsan Hakları Baka-
nı’nın denetiminde devrimciler ku-
şatıldıkları üslerde katledildiler. O dö-
nemin katliamcılarından Ayhan Çar-
kın bugün katliamlarını “itiraf” eder-
ken aynı partinin milletvekilleri bu-
gün, sanki bunlardan haberleri yok-
muş gibi konuşuyorlar. Bu katillere
madalyalar takılırken “kahraman”
olarak göklere çıkartan burjuva basın
bugün ilk kez duymuşlar gibi haber
yapıyorlar. 

Diyarbakır’da JİTEM’in kullan-
dığı binanın bahçesinde 20’in

üzerinde kişinin gömülmüş cesedi bu-

lundu. Devrimci hareketin cezalan-
dırdığı JİTEM’ci Turan Ünal katlet-
tikleri devrimcileri, yurtseverleri dev-
let binalarının inşaatlarının temel be-
tonunun içine gömdüklerini itiraf et-
mişti. Bu itiraflar üzerine ne dün, ne
bugün hiçbir soruşturma açılmadı. Bu
devletin temelinde katledilen dev-
rimcilerin, yurtseverlerin cesetleri
dolu. Faşist devlet katliamlarla ayak-
ta duruyor. Katliamlarla terörle yö-
netiyorlar halkı. Faşist devletin mah-
kemeleri ise devletin katliamlarını, te-
rörünü meşrulaştıran  kurumlardır.
Bugüne kadar bu saldırılar hep dev-
rimci, yurtsever, ilerici, demokratla-
ra karşı yapıldığı için hep sessiz ka-
lındı. 

On yıllardır faşist devletin terö-
rüne, hukuksuzluğuna, adalet-

sizliğine karşı hep devrimci, demo-
krat, ilerici, yurtseverler mücadele etti. 

AKP’nin iktidara gelmesiyle bir-
likte faşist devletin devrimcile-

re karşı kullandığı terör yöntemleri-
ni AKP, oligarşi içi çatışmada iktidarı
tamamen ele geçirmek için oligarşi-
nin diğer kesimlerine karşı kullan-
maya başladı. Bugün artık AKP dev-
letin tüm kurumlarına hakimdir. Oli-
garşi içi çatışma hiç bitmeyecek olsa
da AKP çatıştığı kesimleri büyük
oranda etkisiz hale getirmiştir.
AKP’nin bu çatışmada kullandığı en
önemli silahı yargı olmuştur. 

Geçmişte devrimcilere karşı kul-
lanılan bu silah DGM’lerin ka-

patılıp ACM’lerin açılmasıyla kap-
samı daha da genişletilerek halkın her

kesimine karşı kullanılmaya başladı.
AKP kendi politikalarına karşı olan
herkesi ACM kapsamına sokup “te-
rörist” diye tutuklatıp aylarca sorgu-
suz sualsiz F Tiplerinde tutabiliyor.
130 bine yaklaşan, hapishanelerdeki
tutukluların sayısı bu terörün boyu-
tunu gösteriyor zaten. 

AKP’nin yargı terörü içinde halk
adeta adalete susamıştır. AKP’yi

destekleyen kesimlerde bile bu te-
rörden yakınmalar başlamıştır. “Pa-
rasız Eğitim İstiyoruz” dediği için ay-
larca tutuklu kalan ve 15 yılla yargı-
lanan Gençlik Federasyonu üyeleri ile
500 civarında öğrencinin tutuklu ol-
ması, KCK adı altında sürdürülen tu-
tuklama terörü, 100’e yakın gazete-
cinin “terörist” denilerek tutuklan-
ması, oligarşi içi çatışmada tutukla-
nanlara yapılan keyfilikler, İlker Baş-
buğ’un bile tutuklanması, CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu’na açılan so-
ruşturma, Hrant Dink davası ve ben-
zeri birçok dava düzenin yargısının
kendi içinde de iflası olmuştur.  En
son CHP, AKP’nin Kanun Hükmün-
de Kararnamelerle yapılan düzenle-
melerle  ilgili Anayasa Mahkemesi’ne
yaptığı iptal başvurusuna bakan he-
yette Anayasa Mahkemesi Başkanı
AKP’li Haşim Kılıç’ın da yer alma-
sından dolayı “reddi hakim” tale-
binde bulunduğu için 6 bin TL para
cezasına çarptırıldı. Artık bırakın
halkın düzen mahkemelerinde hak,
hukuk, adalet arayışını düzen parti-
lerinin bile itirazı para cezasına çarp-
tırılıyor. Kimse AKP’nin mahkeme-
lerinin kararlarını sorgulamaya bile
cesaret edemeyecek. Kararlara kim-
se itiraz edemeycek...

Ancak AKP’nin yargısı ne kadar
halkı sindirmeye çalışırsa çalış-

sın, ne kadar terör estirirse estirsin bu
adaletsizliğe karşı büyük bir öfke
duyulmaktadır. Hrant Dink kararından
sonra ölüm yıldönümünde on binler-
ce kişinin “sessiz” diye yapılan ey-
lemde “adalet istiyoruz” diye hay-
kırması düzenin yargısına öfkenin

Artık bırakın halkın
düzen mahkemelerinde

hak, hukuk, adalet arayışını
düzen partilerinin bile itirazı
para cezasına çarptırılıyor.

Kimse AKP’nin
mahkemelerinin kararlarını

sorgulamaya bile cesaret
edemeyecek. Kararlara kimse

itiraz edemeyecek...

Faşizmin Adaleti Halkı Sindirmenin Aracıdır

Halkın Adaletini İsteyelim

44

Yürüyüş
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2012

Sayı: 301



büyüklüğünü göstermiştir. Artık AKP,
“yargı-hukuk” maskesi altında te-
rörünü meşrulaştıramıyor. 

AKP, yargının bu denli inandırı-
cılığını yitirmesinden dolayı

manevralar yapmaya başladı.
AKP’nin Adalet Bakanı üst üste re-
form paketleri açıklıyor. Mahkeme-
lerin hızlandırılacağı, uzun tutukluluk
sürelerinin kısaltılacağı, geçmişte ve-
rilen basına toplatma, kapatma, yayın
yasağı, para cezaları gibi hükümlerin
kaldırılacağını söylüyor. 

Yargının özellikle son zamanlar-
daki kararlarında AKP içinden de

“itiraz” oldu. İlker Başbuğ’un tutuk-
lanmasında “tutuksuz yargılanma-
lıydı” gibi, Hrant Dink mahkemesinde
“vicdanlar tatmin olmadı” gibi
AKP’nin en üst düzeyde yaptığı açık-
lamalarla bu kararlardan kendileri
sorumlu değilmiş gibi, mahkemelerin
bağımsız kararlarıymış gibi görüntü-
ler vermeye çalıştılar. 

Bunların hepsi AKP’nin manev-
rasıdır. AKP’nin iflas eden yar-

gısına halkın güvenini yeniden ka-
zanmak için yapılan manevralardır.
Faşist düzenin yargısının işlevi asla
değişmeyecektir. Tutukluluk sürele-
ri kısaltılacak, tutuklamalar, zorlaş-
tırılacak derken neleri kastettikleri bel-
lidir. Devrimciler için, halk için yar-
gı terörü daha da pervasızca kullanı-
lacaktır. Molotofun bomba sayılma-
sı, devletin birinci sorununun “terör”
olduğunu açıklaması, “Kentsel Dö-
nüşüm”ün de birinci hedefinin “terörü
bitirmek” olduğunun itiraf edilmesi
halka karşı savaşın sadece yargı yo-
luyla da değil, her türlü yöntemle sür-
dürüleceğinin göstergesidir. Onların
kastettikleri çek,  kaçakçılık, dolan-
dırıcılık, soygun, yağma, talan gibi
adli suçlarda tutuklamaların zorlaştı-
rılmasıdır. 

Terörle Mücadele Yasası olduğu
sürece oligarşinin yargısı dev-

rimcilere ve halka karşı en etkili si-
lahlardan birisi olarak kullanılmaya
devam edecektir. 

AKP’nin manevraları da halkı
kandırmak ve oligarşi içi ke-

simlerin güvenini yeniden kazan-
maktır. 

Düzen partisi CHP’nin Genel Baş-
kanı Kılıçdaroğlu, düzen adına

kaygı duyuyor ve “Bağımsız yargıya ih-
tiyacımız var” diyor. TÜSİAD Başka-
nı aynı şekilde yargıya olan güvenin
kaybolduğunu söylüyor ve isteklerini sı-
ralıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkan
Vekili Nihat Özdemir, “Adil yargılan-
ma hakkı istiyoruz” diyor. Bunlar oli-
garşi içi kesimlerin düzenin yargısına
olan güvensizlikleridir. İstedikleri ada-
let de düzen için adalettir. AKP’nin ma-
nevraları bir yerde bu kesimleri rahat-
latmak içindir. En somut örneği, “Ha-
beral genelgesi” diye tutukluların ya-
kınlarının ölümü durumunda tutukluya
izin verilmesidir. Haberal gibi düzenin
adamlarına bu yasa çıkartılırken diğer
taraftan Abdullah Öcalan’a tecrit ya-
sallaştırılmıştır. Aynı tecrit düzenin
tehlikeli gördüğü bütün devrimci
tutsaklar için de uygulanacaktır. 

Yeni yargı reform paketleriyle de
aynı şey yapılacaktır. ACM’le-

rin kapsamından bazı “suçlar” çıka-
tılıp düzene karşı çıkanlar için “terör”
adı altında her türlü saldırı meşru-
laştırılacaktır. Bu saldırıların sınırla-
rını çizecek bir yasa da yoktur. Me-
sele yasa meselesi, değildir. AKP
birde reformlarla, sorun “yasa” so-
runuymuş gibi göstermeye kalkıyor.
Hayır mesele yasa meselesi değildi.
AKP “terör” demagojisi altında her
türlü saldırıyı meşrulaştırıyor. İşte
somut örnek, yüze yakın gazetecinin
hiçbirine gazeteci demiyor AKP, ya
“teröre destek verdi” diyor, ya da “te-
rörist.” AKP düzene karşı çıkan her-
kesi yine “teröre destek verdi” diye tu-
tuklayacak, “teröre destek verdi”
diye işten atacak, “teröre destek ver-

di” diye mal varlığına kadar el ko-
yacak...

Sonuç olarak AKP’nin yargı re-
formu adı altında yaptığı, yıpra-

nan yargıya güvenin yeniden sağlan-
masıdır. CHP’sinden TÜSİAD’ına
yargıdan şikayet edenler, “bağımsız
yargı isteyenler yine çözüm olarak dü-
zenin yargısını göstermektedirler. 

Oligarşi içi kesimlere yönelik sal-
dırılar, çatışmanın seyrine göre

bir süre daha artar ya da eksilir. An-
cak kendi içinde bir uzlaşma sağlar.
Sonuç olarak bu yargı düzenin yar-
gısıdır. TÜSİAD’ları hep koruya-
caktır. Esas olarak yargının halka
yönelik saldırılar her geçen gün daha
da pervasızlaşacaktır.  Oligarşinin
yargısında halk için ADALET asla
olmayacaktır. 

Halk için adalet HALKIN ADA-
LETİDİR. Halkın adalet tale-

bini yükseltmeliyiz. Düzenin adalet-
sizliğine karşı düzenden adalet bek-
lemek yerine düzenin adaletsizliğini
teşhir etmeliyiz. Sorunun ne yasalar,
ne mezuat, ne de ağır işleyen devlet
bürokrasisi olmadığını bilmeliyiz.
Bu düzende halk için asla adalet ol-
mayacaktır.

Adalet, düzenin adaletsizliğine
karşı bizim talebimizdir. ADA-

LET için düzenin yakasına yapışma-
lıyız. Her şeye rağmen suçlular bel-
ki yargılanmayacaktır. Gazi dava-
sında olduğu gibi, bir çok katliam da-
valarında olduğu gibi. Ama düzen ya-
lanlarıyla halkı “hukuk, adalet” adı-
na aldatamaycaktır. Halkın nezdinde
faşist düzen bin kere mahkum ola-
caktır. 

19 Aralık katliam davası somut ör-
nektir. Üzerinden yıllar geçmesi-

ne rağmen devletin katliamcılığı or-
taya çıkartılmıştır. Katil devlet halkın
nezdinde mahkum edilmiştir. Halkın
Adalet talebinin yükseltilmesi, dü-
zenin adaletine güvenmediğimizin
gösterilmesi, suçlunun devlet oldu-
ğunun en geniş halk kesimi tarafından
görülmesi devletin pervasızlığını da
geriletecektir. Halkın Adalet talebi-
linin yükseltilmesi, katillerin halkın
adaletine hesap vermesini sağla-
yacaktır. 

Halk için adalet HALKIN
ADALETİDİR. Halkın adalet

talebini yükseltmeliyiz.
Düzenin adaletsizliğine karşı
düzenden adalet beklemek

yerine düzenin adaletsizliğini
teşhir etmeliyiz. Sorunun ne

yasalar, ne mezuat, ne de ağır
işleyen devlet bürokrasisi
olmadığını bilmeliyiz. Bu

düzende halk için asla adalet
olmayacaktır. 
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Geçtiğimiz hafta içinde sonuçla-
nan Hrant Dink davasında mahke-
menin verdiği karar tepkilere neden
oldu. Ve her zamankinden farklı ola-
rak bu tepkiyi verenlerin içinde dü-
zenin temsilcileri de vardı. Başbakan
Tayyip Erdoğan ve AKP’nin bakanları
“Dava daha bitmedi, temyizi bek-
leyin” derken TÜSİAD “Karar vic-
danlarımızı sızlattı” diyordu. Bur-
juva basın mahkemenin kararına
tepki anlamında daha “cesur” baş-
lıklar attı. Öyle ki mahkeme başka-
nının kendisi de “Karar beni de
tatmin etmedi” diyerek bu koroya
katıldı. Adeta birbirlerini destekler
tarzda açıklamalardı bunlar. Başta
AKP olmak üzere oligarşinin tem-
silcileri yaptıkları açıklamalarla tep-
kilerin önünü kesmeye, öfkeyi ya-
tıştırmaya deyim yerindeyse katil-
liklerini gizlemeye çalıştılar. Burjuva
medyası, TÜSİAD'ı, Cumhurbaşkanı,
Bakanı, Başbakanı ile AKP'si ve biz-
zat kararı veren mahkeme başkanı
mahkeme kararına gösterilen haklı
tepkiler karşısında timsah gözyaşları
dökmekten geri durmadılar. 

Oysa gerçek ortadadır. Bu ül-
kede adalet yoktur. Bu düzenin
adaletinin vicdanı yoktur... 

"Temyizi bekleyin" demek, "bu
karar vicdanımızı sızlattı" demek,
halka, “siz susun, mahkeme kararını
eleştirmeyin” demektir.  Oligarşinin
temsilcileri olmayan şeyi söylemek-
tedirler. Böylece hem gerçek yüzle-
rini, katilliklerini gizlerken hem de
düzeni aklamaya çalışmaktadırlar. 

Mahkeme Başkanı Hakim Rüstem
Eryılmaz, mahkemenin kararını şu
sözlerle ortaya koyuyordu: “Belli
bir suçun varlığını ve bu suçtan
dolayı cezalandırılması için bizce
yeterli delil olması gerekir. Bu sebeple
örgüt varlığı yönünde yeterli delile
ulaşamadığımızdan dolayı beraat
kararı verdik.” 

Bu karar açıkca devleti aklayan
bir karardır. Karara yönelik tepkiler,
açığa çıkan öfke bundandır. Ve yine

düzenin temsilcilerinin bu öfkeyi
bastırmak için tepki gösterenlerin
“içine” karışması da elbette bun-
dandır. 

Düzenin sözcüleri, bu ülkenin
Başbakanı daha dün Ergenekon da-
vası ile ilgili eleştirilere ve tepkilere
karşı “Yargıya müdahale etmeyin”
diyordu. Şimdi ise “Durun bu işin
temyizi var, temyizi bekleyin” diyor.
Yani yargıya kimse karışamaz, ka-
rışılacaksa ben karışırım, diyor.
İşte gerçek budur. İşte düzenin adaleti
böyledir. Bunun adı açıktır ki fa-
şizmdir. Yasaması, yürütmesi, yargısı
her şey AKP’dir. Her şey Tayyip Er-
doğan’dır. O halde Hrant’ın katili
AKP’dir, Erdoğanlar’dır.

Katilleri Koruyan ve
Ödüllendiren AKP 

Hrant Dink’in katledilmesinde
daha en başından açığa çıktı ki Trab-
zon Emniyeti ve Trabzon Jandarması
ile İstanbul Emniyeti olayın doğrudan
içindedir. Birbirleriyle koordineli bi-
çimde, Hrant’ın katledileceğinden
haberdar olmalarına rağmen seyret-
mişler, hatta seyretmekle kalmamışlar
katillerin işini kolaylaştırmışlardır.

Elbette Hrant’ın katledilmesinin so-
rumluları bunlardan ibaret değildir.
Hrant’ın katledilmesinden sonraki
gelişmeler katillerin kimler olduğunu
açık biçimde ortaya koyuyordu. 

Olayın ardından İstanbul Cum-
huriyet Başsavcı vekilliği cinayet ih-
timali olduğu iddia edilen “30 kamu
görevlisi”ne ilişkin "görevi ihmal"
suçundan soruşturma açılabilmesi
için İstanbul Valiliği'nden izin istedi.
Valilik soruşturma izni vermedi.
İstanbul Bölge İdari Mahkemesi de
valiliğin kararını onayladı. Böylece
daha baştan soruşturmanın kapsamı
daraltıldı. Hrant’ın katledilmesi, açığa
çıkan bir iki katille sınırlandı. Otuz
kamu görevlisi ise devletin koru-
ması altına alındı.

Bunlardan biri dönemin İstanbul
Valisi Muammer Güler'di. Muam-
mer Güler AKP'den milletvekili
olarak ödüllendirildi. Dönemin İs-
tanbul Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah da halen görevli olduğu Os-
maniye Valiliği’ne getirilerek ödül-
lendirildi. 

Dönemin Emniyet Genel Müdür-
lüğü İstihbarat Daire Başkanı Ra-
mazan Akyürek de soruşturma
izni istenen 30 kişi arasındaydı.
Ramazan Akyürek halen Ankara Em-
niyeti Araştırma Planlama Kuru-
lu’nda uzman olarak çalışıyor. Ak-
yürek, İdare Mahkemesi’ndeki göreve
iade davasını kazanmasına rağmen
kendi isteğiyle İstihbarat Daire Baş-
kanlığı görevine dönmedi. 

Hrant Dink’in öldürüldüğü tarihte
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstih-
barat Şube Müdürü görevini yapan
ve Trabzon’dan gelen cinayet hazırlığı
ile ilgili istihbaratları değerlendir-
mediği iddia edilen Ahmet İlhan
Güler de Hrant’ın katledilmesinin
ardından önce Florya Polis Okulu’na
tayin edildi. Sonra 4. yıldızını da
alarak terfi etti ve halen 1. sınıf
emniyet müdürü olarak Araştırma
ve Planlama Kurulu uzmanı olarak
görev yapıyor. 

Her Şey Bizden Sorulur Diyen AKP,
Hrant Dink’in de Katilidir!..



Hrant Dink'in avukatları "30 kişilik
soruşturma izni istenenler listesi"nde
adı geçmeyen dönemin Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü İstihbarat Daire Baş-
kanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yıl-
mazer'in de soruşturma kapsamına
alınması talebinde bulundular. Cinayet
öncesi Trabzon Emniyet Müdürlü-
ğü’ne birden çok ihbar yapıldığı ve
bu ihbarların İstanbul İstihbarat Şube
Müdürü Ali Fuat Yılmazer’e iletildiği
iddia ediliyordu. Ali Fuat Yılmazer
de Hrant’ın katledilmesinden sonra
İstanbul Emniyet Müdür Yardım-
cılığına getirilerek ödüllendirildi. 

Şu anda Emniyet Teftiş Kurulu
İstanbul Bölge Başkanlığı’nda Polis
Müfettişi olarak görev yapan, Hrant
Dink cinayeti döneminde Trabzon
Emniyet Müdürü olan Reşat Altay
da sorumlulardan biriydi. Bizzat
Reşat Altay verdiği ifadelerde Trabzon
Emniyeti'nin Dink’in katledilmesin-
den haberi olduğunu itiraf ederken,
kendini aklamak için yalanlar söy-
lemeyi de ihmal etmedi. Tüm katiller
gibi yaptıklarını savunamadı. 

“Görevi ihmal suretiyle görevi
kötüye kullanma” iddiasıyla yargı-
lanan 8 sanıktan dönemin İl Jandarma
Komutanı Albay Ali Öz ile İl Jan-
darma İstihbarat Şube Müdürü Yüz-
başı Metin Yıldız 6 ay, 4 sanık 4 ay
hapis cezasına çarptırılırken sanık-
lardan 2’si ise beraat etti. 

Cinayette sorumluluğu açık olan
Albay Ali Öz komik denecek bir
"ceza" almasına karşın verilen ceza
her şeye rağmen cinayetteki sorum-

luluğunun açık ifadesi oldu. 

2004 yılında Hrant Dink’i İstanbul
Valiliğine çağıran dönemin İstanbul
Vali Yardımcısı Ergun Güngör de
"30 kişilik liste"de olanlardandı.
Hrant Dink öldürülmeden önceki
yazdığı son yazılarında Vali Yardımcı
Ergun Güner'i ziyareti sırasında iki
MİT'çi tarafından tehdit edildiğini
söylemişti. Hrant Dink cinayeti son-
rası Ergun Güngör önce Çorum Vali
Yardımcılığı’na atandı, oradan da
Yalova Vali Yardımcılığı’na getirildi.
Hrant Dink'i "tehdit eden" Handan
Selçuk ve Özer Yılmaz isimli iki
MİT'çi hakkındaki soruşturma ise
"zaman aşımı süresi dolduğu" ge-
rekçesiyle yapılamadı. 

Liste uzayıp gider. 

Katillerin "30 kişilik liste"yle sı-
nırlı olmadığı, katilin bizzat AKP
iktidarı olduğu, onun devleti olduğu
yukarıdaki birkaç örnekle dahi açık
ve nettir. 

Samast, Hayal, Tuncel...
Gerçek Katil AKP'dir 

"Ne Uludere'deki 34 vatandaşı-
mızın, ne de İstanbul'da, sokak or-
tasında hunharca katledilen Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı Hrant Dink'in
davası, hiç kimsenin endişesi olmasın,
geçmişte olduğu gibi, Ankara'nın de-
rin dehlizlerinde kaybolmaz, kaybo-
lamaz." (Tayyip Erdoğan) 

Yalan söylüyor! 6-7 Eylül olay-
larından 1 Mayıs ’77 katliamına 16
Mart ’78’den 24 Aralık Maraş kat-

liamına, Muammer Aksoy cinaye-
tinden Sivas katliamına, Gazi kat-
liamından Bahriye Üçoklar’a... On-
larca, yüzlerce katliam davasının
üzeri devlet tarafından kapatılmıştır.
Adalet tecelli etmemiştir. 

"Türkiye artık eski Türkiye değil.
Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kal-
maz. Hiçbir tezgah, hiçbir komplo,
hiçbir provokasyon gizli kalamaz.
Bir kere şunu herkes bilsin; 6 farklı
dilde, aynı ezgiyle, aynı duyguyla
söylenen Sarı Gelin türküsünü, Şişli'de
sıkılan bir kurşun susturamaz" (Tay-
yip Erdoğan) 

Yalan söylüyor! Türkülerimiz aynı
değildir, ezgilerimiz aynı değildir,
duygularımız aynı değildir. Biz halkız,
onlar halk düşmanı. Biz vatanseveriz
onlar vatan haini. Biz ezileniz onlar
ezen. Onlar bize, türkülerimize, ez-
gilerimize, duygularımıza düşmandır.
“Hepimiz aynı gemideyiz” yalanı
gibi “aynı duyguyla söylenen Sarı
Gelin türküsünü” diyerek öfkemizi
dindirmek, kinimizi yumuşatmak
istiyorlar. 

"Bakınız olay olmuştur ve 32 saatte
faili yakalanmıştır. Bu, yürütmenin
bu konu üzerinde ne kadar hassas
olduğunu, ne kadar bu işte işi sıkı
tuttuğunun bir ifadesidir. Dolayısıyla
şu anda sağda solda köşelerinde yazı
yazanlar yürütmeye konuşurken, hü-
kümetimize konuşurken önce ken-
dilerine şöyle bir çeki düzen versinler
de ondan sonra konuşsunlar. Bu bir
faili meçhul olmamıştır. Anında işin
üzerine gidilmiş ve 32 saatte netice-

"Hrant Dink'in Türklüğe hakaret davasında mahkum
edilmesini savunanların ödüllendirildiğini ifade eden
Turgut Kazan, Hrant Türklüğe hakaret suçu işlememiştir
diyen hukukçuların da sürgün edildiğini söyledi. 

Bu cinayete ilişkin planın ilk adımı, Hrant'ın "Türklüğe
Hakaret" iddiasıyla atılmıştır, diyen Turgut Kazan dava
sürecinde yaşananları şöyle anlattı. 

•Hrant'a verilen cezayı onayan Yargıtay 9. Ceza
Dairesi Başkanı Hasan Gerçeker Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığına getirildi. 

•Hrant'a verilen cezaya itirazı reddeden ve Hrant'ın

ceza almasını canla başla savunan, 35 sayfalık mütalaa
hazırlayan Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu üyele-
rinden, Nihat Ömeroğlu'nun oğlunun İstanbul'daki
nikah törenine Başbakan Erdoğan katıldı. 

•Hrant'ın mahkum edilmesi yönünde oy veren diğer
üyelerden Hasan Erbil, Yargıtay Başsavcılığına getirildi. 

•Yargıtay Başsavcılığı değiştikten sonra, Dink'in
Türklüğe hakaret suçu işlemediğini söyleyen, 9 ve 12
sayfalık iki ayrı tebliğname ile böyle bir suç işlenmemiştir
diyen Ömer Faruk Eminağaoğlu İstanbul'daki sulh
ceza mahkemesine sürgün edildi." (19 Ocak 2012,
Birgün Gazetesi) 

Oligarşinin Adaleti: Hrant'a Ceza, Katillerine Beraat 
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lendirilmiştir." (Tayyip Erdoğan) 

Yalan söylüyor. “Faili meçhul”
denilen gerçekte failinin devlet olduğu
çok açık olan davalarımız bitmemiştir.
AKP döneminde sanki bütün bu kat-
liamlar aydınlatılmış, açığa çıkartılmış
ve sorumluları yargılanmış, cezalan-
dırılmış gibi Tayyip Erdoğan demo-
goji yapmaktadır. AKP de kendinden
önceki iktidarlar gibi katliamların,
provakasyonların, cinayetlerin so-
rumlularını yargılamamış, dahası yeni
katliamlara imza atmıştır. Ayyuka
çıkan katliamlar ve cinayetlerde ise
göstermelik birkaç katil yargılanmış,
göstermelik cezalara çarptırılmış ve
dosya kapatılmıştır. Böylelikle devleti
de “aklamışlardır”.

"AK Parti'nin aklığına temizliğine
kimse leke süremez gölge düşüremez.
Kaldı ki Dink davasında da dosya
kapanmamış süreç tamamlanmamıştır.
Devam eden bir süreç var. Temyiz
aşamasında umuyorum ki yargı şüp-
heleri giderecek kamu vicdanını ra-
hatlatacak adımları atacaktır." (Tayyip
Erdoğan) 

Yalan söylüyor! Düzenin adaleti
bu kadardır. Vicdanı bu kadardır. Bi-
zim vicdanımızı rahatlatacak olan
bu halk düşmanı düzenin tüm ku-
rumlarıyla yerle bir edilmesidir. 

"Bu Dava Böyle Bitmez!"
Üzerine Gitmemiz Gereken
AKP’dir 

Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili
mahkeme kararında mahkeme heyeti

Dink’in katledilmesinde rolleri açık
ve sabit olan tetiği çeken katillere
en hafif cezaları verirken asıl ve en
önemlisi de cinayeti Ogün Samast
ve Yasin Hayal'le sınırlandırarak
adeta cinayeti aklayıcı bir rol oynadı. 

Oligarşinin mahkemeleri devrim-
cilere, ilericilere, halka karşı cezalar
yağdırırken halka, devrimcilere karşı
suç işleyen, katliamlar yapan, cina-
yetler işleyen katillerini ise aklama
işlevine sahip olduğunu Dink’in kat-
ledilmesinde bir kez daha gösterdi. 

Hrant'ı katlettirenin AKP olduğu
açıktır. Hrant'ı sahiplenenler sonuç
almak istiyorsa katledenin, yani
AKP'nin üzerine gitmelidir. Evet bu
dava böyle bitmemelidir. Ancak bunu
devletin yargısından bir sonuç çıka-
cağı, kitleleri adalet beklentisi içine
sokmak, mahkemelerden bir şeylerin
çıkacağını beklemek, düzenden ada-
let beklemek temelinde ele almaya
kalkmak yanlıştır. 

Bunu yapanlar bugün mahkeme
kararı karşısında hayal kırıklığına
uğradıkları gibi yine hayal kırık-
lığına uğrayacaklardır. Dava dü-
zenin yargısında, adaletinde, mah-
kemelerinde, emperyalizmin mah-
kemelerinde, AİHM'lerde değil halk-
ların vicdanında, adaletinde karara
bağlanacaktır ve bağlanmıştır. 

Adalet İstiyoruz! 

Bizim "Adalet İstiyoruz" tale-
bimiz düzenden adalet beklediği-
mizden değildir. 

“Adalet İstiyoruz” talebimiz

düzenin halk düşmanı yüzünü or-
taya sermek, adaletsizliğini gös-
termek, katilliğini yüzüne vurmak,
kendi yasalarını, hukukunu işlet-
meye zorlamak içindir. 

AKP de "Bu işin daha temyizi
var, temyizi bekleyin." diyerek bu
dava böyle bitmeyecek diyor. 

Peki ne çıkacak temyizden? 

Elindeki katili dahi serbest bırakan
bu düzenin adaletinden, gerçek so-
rumluları yargılaması beklenebilir
mi? 

Bu düzenin adaleti, gerçek so-
rumlu AKP'yi nasıl yargılayabilir? 

Hrant Dink cinayeti devletin Er-
menilere, azınlıklara, Aleviler’e, Kürt-
lere düşmanlığının ifadesidir. 

Bakmayın söylemlerine, bakmayın
"Şişli’de patlayan bir kurşun Sarı
Gelin türküsünü susturamaz" ifade-
lerine. Bunlar ucuz demogojilerdir.
Gerçekte bu devletin savunucuları
halka, kendisinden olmayana karşı
düşmandırlar. Bu ve bundan önceki
yüzlerce örnek bunun kanıtıdır. 

Adalet İstiyoruz! 

Bizim "Adalet İstiyoruz" talebimiz
gerçek adaletin halkın devrimci ada-
leti olduğunu haykırmaktır. 

Bizim "Adalet İstiyoruz" talebimiz
düzenin gayri meşruluğunun, halkın
iktidarının meşruluğunun ve haklılı-
ğının ifadesidir. 

İşte bunlardan dolayı "bu dava
böyle bitmez" demek halkın iktidarı
için mücadele etmek demektir. 

Hatay Özgürlükler Derneği, Arap Alevilerin Kıddes
Bayramı dolayısıyla 22 Ocak günü Gümüşgöze Belde-
si’nin Hıdır Türbesi’nde birlik beraberlik ve dayanışma
yemeği düzenledi. Kar yağmasına rağmen mahalleden
birçok kişi yemeğe katıldı. Kazanların piştiği bu yemekte,
mahalleden genç yaşlı birçok kişi yardım ederek daya-
nışmanın güzel örneklerini gösterdiler.

Yemekten önce dernek adına bir konuşma yapan İb-
rahim Aslanhan, halkın değerlerini, geleneklerini ne

kadar önemsedik-
lerinden bahseder-
ken bugün emper-
yalizmin yaydığı
yoz, bencil, birey-

ci, ahlaksız kültürün hal-
kın değer ve geleneklerini
ne kadar tahrip ettiğini
anlattı. Yozlaştırma sal-
dırısına karşı halkın de-
ğerlerini, geleneklerini sahiplenmenin öneminden bah-
seden Aslanhan, herkesin bayramını kutladı. Ve yozlaş-
maya karşı yürüttükleri mücadelede herkesi yanlarında
olmaya çağırdı. Mahalleden yemeğe 100 kişi katıldı.

Arap Halkının Kıddes Bayramı’nı
Dayanışmayla Kutluyoruz



24 Aralık 2010 tarihinde Yürüyüş
dergisinin teknik işlerinden sorumlu
Ozan Yayıncılık sabaha karşı heli-
kopterler eşliğinde, yüzlerce çevik
kuvvet polisi ve kar maskeli özel tim-
ler tarafından kapıları, duvarları kırı-
larak basıldı. Aynı gün yapılan ev bas-
kınlarıyla da birlikte 12 kişi gözaltı-
na alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si
tutuklandı. Bu baskından 5 ay sonra
Necla Can ve Gülsüm Yıldız da göz-
altına alınıp tutuklandılar. Tutukla-
nanların ilk mahkemesi, baskından
tam 13 ay sonra 20 Ocak 2012 tari-
hinde görüldü. 

Halk Cephesi ve Yürüyüş okurla-
rı, tutuklu Yürüyüş dergisi çalışanla-
rını sahiplenmek için İstanbul, Der-
sim, Malatya, Adana, Antalya ve bir-
çok ilden otobüsler kaldırarak sabah
saatlerinde Ankara Abdi İpekçi Par-
kı’nda buluştular. Abdi İpekçi Par-
kı’ndan başlayarak Ankara Adliye-
si’ne kadar sloganlar eşliğinde yürü-
nerek gelindi. Burada “Düşünce ve
Örgütlenme Özgürlüğünü Sadece
Devrimciler Savunabilir Tutuklu Yü-
rüyüş Çalışanları Derhal Serbest Bı-

rakılsın”, “Yürüyüş Dergisi Çalışan-
ları Serbest Bırakılsın”, “180 Sayıya
168 Dava! Helikopterli Baskın Dü-
şünce ve Örgütlenme Hakkımıza Sal-
dırılara Son Vereceksiniz, Haklarımızı
Kullanacağız”, “Gülsüm Yıldız Ser-
best Bırakılsın” yazılı pankartlar açı-
larak, atılan sloganlarla, devrimci
basına uygulanan hukuksuzluk halka
teşhir edildi. 

“Bu Ülkede Gerçekleri Söyleme-
nin Bedelleri Olduğunu Biliyoruz.

Bu Bedelleri Ödedik, Ödüyoruz ve
Ödemeye de Devam Edeceğiz”

Mahkeme önünde bekleyiş sürer-
ken, ilk kez hakim karşısına çıkan Yü-
rüyüş çalışanları ve diğer devrimci-
lerin kimlik tespitlerinin yapılmasının
ardından duruşma başladı. 

Gülsüm Yıldız savunmasında na-
sıl gözaltına alındığını anlattı. 19 yıl-
lık memur olduğunu belirten Yıldız,
Büro Emekçileri Sendikası 1. No’lu
Şube yöneticisi olduğunu söyledi.
Sendikacı olarak sosyalist düşüncelere
sahip olduğunu anlatan Yıldız, “Ne-
rede bir hak gasbı, nerede bir haksızlık
varsa orada olmak benim görevim.

Sendikacı olmayı bir tarafa bırakın, in-
sanın bu refleksleri olmasa haksızlı-
ğa göz yumarsa, her şeye sessiz kalırsa
geriye bir ottan başka ne kalır?” dedi. 

Gülsüm Yıldız’dan sonra savun-
masını yapan Necla Can, Ozan Ya-
yıncılık’a yapılan baskınla büronun ne
hale getirildiğini, polisin yaptığı hu-
kuksuzlukları anlattı. “30 senedir çe-
şitli tarihlerde gözaltına alındım, fa-
lakaya yatarıldım, askıya asıldım,
elektrik verilerek işkenceye uğra-
dım, ancak boyun eğmedim. 12 Ey-
lül’den sonra devlete daha çok muhalif
oldum” diyen Necla Can, kendisinin
devrimci ve sosyalist biri olduğunu
söyledi. 

Cihan Gün, savunmasında 13 ay-
dır tutuklu olduğunu belirterek, tu-
tukluluğunun hiçbir hukuki dayana-
ğının olmadığını, tamamen siyasi ik-
tidarın kararıyla tutukluluğunun sür-
düğünü söyledi. İddianamede Engin
Çeber ile ilgili anlatımlarının delil ola-
rak gösterilmesinin işkenceci polis-
lerin aklama çabasından başka bir şey
olmadığını söyleyen Cihan Gün, “Siz-
ce Engin Çeber’e ‘terör örgütü men-

Tutuklu Yürüyüş Çalışanlarının İlk Duruşması Yapıldı
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subu’ denmesi, savcının bu katliamı
aklamaya çalışması değil de nedir?
Engin Çeber, Yürüyüş dergisini da-
ğıttığı için işkenceyle katledildi. Ben
de Yürüyüş dergisinin çalışanı oldu-
ğum için 13 aydır tutukluyum.” dedi. 

Naciye Yavuz savunmasında 13
aydır tutuklu bulunmasının sebebinin
sahip olduğu düşünceler olduğunu
söyledi. Bürodaki bir Yürüyüş dergi-
sinin üzerindeki parmak izlerinin
kendisi hakkındaki deliller arasında
yer aldığını belirten Yavuz, dosyada-
ki delillerin inandırıcılıktan çok uzak
olduğunu, ciddiyetsiz hazırlandığını
söyledi. 

Kaan Ünsal, iddianamenin baştan
sona düşünce ifade ve örgütlenme öz-
gürlüklerinin, devrimci düşünceleri-
nin, devrimci kişiliklerinin hedef alı-
narak hazırlandığını söyledi. Dosya-
nın tamamen şişirme olduğunu söy-
leyen Ünsal, “Yürüyüş dergisine ya-
pılan saldırı, bizlerin tutuklanması, bu
dosyada yer almamız tamamen key-
fidir, hukuki temeli yoktur” dedi. 

Yürüyüş tutsaklarından bir diğeri
olan Musa Kurt, kendisi hakkındaki
iddiaların gerçek dışı olduğunu söy-
ledi. Dergide çıkan röportajın “örgüt
raporu” diye iddianameye konulma-
sının iddianamenin ciddiyetini gös-
terdiğini söyleyen Musa Kurt,
AKP’nin kendilerine “Sömürüyü,
zulmü yazmayacak, devrimci basın ol-
mayacaksınız!” dayatmasında bu-
lunduğunu belirtti. 

Halit Güdenoğlu ise, Yürüyüş
dergisinin 30 yıllık devrimci basın ge-
leneğinin temsilcisi olduğunu söyle-
di. Devrimci basın olarak tarafsız
olmadıklarını, tarafsızlığı asla kabul
etmediklerini söyleyen Güdenoğlu, ta-
raflarının halkın yanı olduğunu belirtti.
Devrimci basın olarak gerçekleri yaz-
dıklarını söyleyen Güdenoğlu, “Bu ül-

kede gerçekleri söylemenin bedelle-
ri olduğunu biliyoruz. Bu bedelleri
ödedik, ödüyoruz ve ödemeye de de-
vam edeceğiz.” dedi. 

Mahkemede yargılanan bir diğer
devrimci Remzi Uçucu, polislerin
komplolarını teşhir etti. “Vatansever
olmak suçsa ölene kadar bu suçu iş-
lemeye devam edeceğim!” diyen
Uçucu, sempozyuma katılmanın,
Amerikan Konsolosluğu önündeki
eyleme katılmanın suç olmadığını
belirtti. Eyüp Baş’ın ve Güler Zere’nin
cenazesine katılmakla da suçlandığı-
nı belirten Uçucu, “Devrim ve de-
mokrasi mücadalesine şehit düşenler
onurumuzdur” diyerek devrimcilerin
cenazesine katılmanın suç olamaya-
cağını anlattı. 

Hapishanelerdeki hasta tutsaklar-
dan biri olan Mehmet Ali Uğurlu da
dosyasında yer alan tutuklanmasını
gerektirecek delilleri sayarak, bunla-
rın hiçbirinin suç delili sayılamacağını
belirtti. 

Mahkemenin sonunda Gülsüm
Yıldız, Necla Can ve Mehmet Ali
Uğurlu’nun tahliyesine, Abdullah
Özgün, Hatice Ruken Kılıç, Remzi
Uçucu, Halit Güdenoğlu, Naciye Ya-
vuz, Kaan Ünsal, Musa Kurt ve Cihan
Gün’ün tutukluluk hallerinin deva-
mına karar verildi. Mahkemenin bir
sonraki duruşması 10 Nisan tarihine
ertelendi. 

İçerde mahkeme sürerken, dışar-
da tutsakları sahiplenmek ve bu hu-
kuksuzluğu teşhir etmek için topla-
nıldı ve saat 12.30’da bir açıklama ya-
pıldı. Açıklamada, tutuklamaların ka-
sıtlı olarak yapıldığı, devletin amacı-
nın ülkedeki devrimcileri ve devrim
mücadelesini bitirmek olduğu ama bu-
nun başarılamayacağı belirtildi. Son
aylarda en ufak hak talebini dile ge-
tiren basın kuruluşlarına bile baskın

yapılıp basın çalışanlarının tutuklan-
dığı, burada önemli ve gerekli olanın
bu haksızlıklara karşı çıkmak gerek-
tiği ifade edildi. Basın açıklamasından
sonra şair Mehmet Özer konuşma
yaptı ve ardından Grup Yorum, tür-
küleriyle eyleme destek verdi.

Açıklamanın ardından mahkeme-
nin önünde bekleyiş devam etti. Ha-
vanın çok soğuk olmasına rağmen
düşmana olan öfke ve çekilen halay-
lar, söylenen marşlar o soğuğu kırı-
yordu. Bu coşkuyu gören halk merak
edip bekleyenlerin yanına gelip neden
burada olduklarını, bu soğukta bek-
lediklerini sordu. Nedenini öğren-
dikten sonra desteklediklerini, doğru
bir şey yaptıklarını, bu iktidarın elin-
den gelse herkesi tutuklayacağını be-
lirttiler.

Akşam saatlerinde biten duruşma
sonucunda Av. Selçuk Kozağaçlı bil-
gilendirme amaçlı bir açıklama ya-
parak, tahliyelerin sevindirici oldu-
ğunu ama tüm tutsakların serbest bı-
rakılması gerektiğini, çünkü tutuklu
kalmalarını gerektirecek bir suç un-
surunun olmadığını, belirtti. Ayrıca bu
davanın ceza ile sonuçlanmasının ta-
mamen hukuka aykırı olacağını ve bü-
yük bir hak ihlalinin gerçekleşeceği-
ni söyledi. 

Tahliye haberi geldikten sonra
kalabalık bir halay kuruldu. Ardından
tutsakları karşılamak için Sincan 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nin önüne
gidildi.

Yürüyüş Gerçekleri̇n
Halka Ulaşan Sesi̇di̇r

Ferhatlar’ın, Enginler’in sesi Yü-
rüyüş dergisi yoksul gecekondu ma-
hallelerinde halka ulaşmaya devam
ediyor. 22 Ocak günü İstanbul 1 Ma-
yıs Mahallesi’nde bir araya gelen
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Yürüyüş okurları, megafonla yap-
tıkları konuşmalar eşliğinde dergi
dağıtımına başladılar. Yapılan ko-
nuşmalarda; Amerikan emperyaliz-
minin ülkemizde kurmak istediği
füze kalkanına karşı verilen mücadele,
Kentsel Dönüşüm Projesi ile AKP ik-
tidarının evlerimizi yıkmak istediği,
örgütlü mahallelerimizi dağıtmak
için saldırdığı anlatıldı. 2 saat süren
dergi dağıtımında 100 dergi halka
ulaştırıldı.

18 Ocak günü de 1 Mayıs Ma-
hallesi’nin duvarlarına Halk Cephe-
si imzasıyla “Yürüyüş Dergisi Sus-
turulamaz”, “Yürüyüş Dergisi Çalı-
şanları Serbest Bırakılsın”, “Yürüyüş
Dergisi Çalışanları Kaan Ünsal ve Na-
ciye Yavuz Serbest Bırakılsın”, “Yü-
rüyüş Dergisi Çalışanı Cihan Gün Ser-
best Bırakılsın” yazılamaları yapıldı.

Meşruluk Toplatmalarla
Cezalarla Yok Edi̇lemez

Adana’da 16 Ocak günü kargo ile
gelen Halk Gerçeği dergileri gasp

edilmişti. Dergileri almak için 17 ve
18 Ocak’ta Adana Emniyet Müdür-
lüğü’ne giden Niyazi Harnuboğlu, 7.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin Halk Ger-
çeği isimli dergiye toplatma kararı çı-
kardığını öğrendi ve kendisi de sav-
cılık kararıyla gözaltına alındı. Har-
nuboğlu, aynı gün çıkartıldığı mah-
kemede serbest bırakıldı.

Adana’da polis ve yargı işbirliği ile
devrimci basına yönelik yapılan bas-
kılar 23 Ocak günü Adana Adliye bi-
nasının arka girişinde yapılan ey-
lemle protesto edildi. “Devrimci Ba-
sın Susturulamaz” pankartının taşın-
dığı, Halk Cephesi ve Yürüyüş yazı-
lı önlükler giyilerek yapılan eylemde
açıklamayı Mehmet Bıldırcın yaptı. 

Bıldırcın, “Adana 7. Ağır Ceza
Mahkemesi, Adana polisinin iste-
ğiyle, keyfi olarak el koyduğu yasal
dergilere toplatma kararı çıkarmış
ve hakim tam da polisin isteğine uy-
gun olarak dergi okuru Niyazi Har-
nuboğlu adına gelen herhangi kitap,
dergi, afiş, broşür vb.ye el koyma ka-
rarı çıkartmıştır...” diyerek yaşanan

baskılara değindi. Baskılara boyun
eğilmeyeceğinin söylendiği eylem,
sloganlarla sona ererken; eylemden
sonra 40 adet Halk Gerçeği dergisi
halka ücretsiz olarak dağıtıldı. DHF
temsilcisi de eyleme destek verdi.

Sesi̇mi̇zi̇ Duymayan
Kalmayacak

Halk Gerçeği okurları İzmir’de 21
Ocak günü Yamanlar Mahallesi’nde,
22 Ocak günü de Bademler Kö-
yü’nde ve Güzeltepe Mahallesi’nde
Halk Gerçeği dergisinin tanıtımını
yaptılar.

Yürüyüş dergisine yönelik baskı-
ları, kurulacak ve halka karşı savaş-
ta kullanılacak olan 6 bin dönümlük
istihbarat köyünü halka teşhir ettiler.
Dergi tanıtımı sırasında halktan bir
kişi Halk Gerçeği okurlarını çay iç-
meye davet etti. Ankara’daki TE-
KEL direnişçilerinden olduğunu be-
lirterek, sendikaların tavrını eleştirdi:
“Bizi oyalamak için varlar” dedi. İki
günde 80 dergi halka ulaştırıldı.
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26 Ocak 2011 tarihinde İzmir Özgürlükler Derneği,
Yamanlar Özgürlükler Derneği, Doğançay Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği ile bazı evlere yapılan baskınlarla
tutuklanan devrimcilerin yargılandığı davanın duruşması
23 Ocak günü İzmir Bayraklı Adliyesi’nde görüldü. Du-
ruşmanın yapıldığı saatte İzmir Halk Cephesi de Adliye
önünde eylem yaptı.

“Derneklerimizi ve Düşüncelerimizi Savunacağız, Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz” pankartının taşındığı eylemde ya-
pılan konuşmada, birlikte çay içmenin, sohbet etmenin,
sendikaya üye olmanın, torba yasasını protesto etmenin,
TEKEL işçilerine destek olmanın, Buca işçilerine des-
tek olmanın, taşerona karşı olmanın, derneklere gitme-
nin örgüt üyeliği olarak gösterildiği belirtilerek: “Bu dava

polisin zorlama delililerle yarattığı bir davadır. Bir senedir
bu mahkemede adaletin, hak ve özgürlüklerin mücade-
lesini veriyoruz. Bir senedir suçtan sayılmayan deliller-
den hak ve özgürlük mücadelesi verenler tecrit hücrele-
rinde kalıyorlar.” denildi. 

21 kişinin katıldığı eylemde “Baskılar Bizi Yıldıra-
maz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Tu-
tuklu Devrimciler Serbest Bırakılsın”, “Örgütlenme ve
Düşüncelerimizi İfade Etme Hakkımız Engellenemez”,
“Adalet İstiyoruz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganları atıldı. 

Duruşma sonunda Ferit Mutlu ve Necdet Yıldırım tah-
liye edilirken, 2 devrimcinin tutukluluk halinin hukuk-
suz bir şekilde devam etmesine karar verildi.

DAYANIŞMAYI, ÖRGÜTLÜLÜĞÜ NEDEN CEZALANDIRIYORLAR?
OLİGARŞİ NEYİ YASAKLIYORSA BİZ TAM TERSİNİ YAPACAĞIZ

1 MAYIS İZMİR



Burjuva basında kısa bir haber
olarak çıktı. Haberin kaynağı Ame-
rika’dan yayın yapan CNN televiz-
yonu. Haber şöyle: “Türk Dışişleri
kaynaklarının verdiği bilgiye göre
Kürecik’te kurulan radar üssünde
Amerikan ve Türk askerleri birlikte
görev yapıyor.” 

Malatya-Kürecik’e kurulan Ame-
rikan Füze Radar Sistemi faaliyete
geçmiş. Amerikan askerleri toprak-
larımızda kurulan füze üssünde faliyet
gösteriyor. Türkiye hakları bunu
Amerika’dan yayın yapan bir tel-
evizyondan öğreniyor. Başbakan’ın,
bakanların hiçbir haber değeri taşı-
mayan açıklamaları burjuva basında
çarşaf çarşaf haber yapılıp manşetlere
taşınırken, Amerikan Füze Radar
Sisteminin faaliyete geçmesi birçok
gazetede haber bile olmadı. 

Neden haber yapmıyorsunuz? Ay-
lardır emperyalis ülkelerin nereye
kurulacağına karar vermek için zir-
veler topladığı NATO şemsiyesi al-
tında ülkemizde kurulmasının, faa-
liyete geçmesinin bir haber değeri
yok mu? Bütün kanallar bir AKP’liyle
dolu. Neden ülkemize ilişkin haberleri

yabancı basından öğreniyoruz. Her
konuda bir AKP’liyi çıkartıp daki-
kalarca konuşturuyorsunuz, neden
bu konuda da bir AKP’liyi çıkartıp
konuşturmadınız. 

Açıklayın Amerikan uşakları! Tür-
kiye halklarından neyi saklıyorsunuz?
Çıkartıp bir AKP’liye niye sormu-
yorsunuz bu Füze kalkanı radar sis-
temi kimi koruyacak? Kime karşı
yapıldı? Topraklarımızda Füze kal-
kanının ne işi var? Amerikan asker-
lerinin ne işi var? 

Amerikan Füze Radar Sistemi
Türkiye halklarının yararına ise niye
açılış törenleri yapmıyorsunuz? Neden
halka gerçekleri açıklamıyorsunuz?

AÇIKLAYAMAZSINIZ! ÇÜN-
KÜ HEPİNİZ AMERİKANIN UŞA-
ĞISINIZ. HALK DÜŞMANISINIZ!
AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİ VATAN
HAİNİSİNİZ!

AKP, ülkemizi Amerikanın Or-
tadoğu halklarına karşı kullanılan
savaş karargahı haline getirdi. 

Vatan hainleri! Sözde milliyetçi
geçinirsiniz. Başbakan Erdoğan İs-
rail’e “posta koydu” diye elinize

bayrak alıp aşağılık kompleksiyle
sokaklarda şarlatanlık yaparsınız. İs-
rail’i korumak için yaplan Amerikan
Füze kalkanına karşı neden sesinizi
çıkarmıyorsunuz. 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ı,
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu, “Pro-
fesör Davutoğlu, strateji uzmanı”
diye göklere çıkartıyorsunuz. Bu füze
kalkanları hangi “derinlikli” stratejinin
ürünüdür? 

Erdoğan gibi, Davutoğlu gibi
Amerikan uşaklarıyla aşağılık kom-
lekslerinizi gideremezsiniz. Sizin
Başbakanınız, Dışişleri Başkanınız
Obamanın yaverliğini yapıyor. Ame-
rika onları Ortadoğu’da müslüman
halklara karşı maşa olarak kullanıyor. 

Neden yazmıyorsunuz bunları?
Yazamazsınız. Burjuva basının, halkın
haber alma hakkıyla ilgisi yoktur.
Emperyalizmin işbirlikçisi tekellerin
medyasının görevi gerçekleri çarpıtıp
halkı kandırmaktır. 

Suriye’de Amerikan kaynaklı ha-
berlerle Esat zulmünden bahsediyor-
sunuz. Neden ülkemizdeki zulmü
yazmıyorsunuz?

Halkların Katili Amerika, 
Üslerinizle Birlikte Atacağız Sizi

VATANIMIZDAN!

Kürecik’te Amerikan Füze Radar Sistemi Faaliyete Geçti!
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Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz kampanyası, 14
Ocak’ta Malatya Kürecik’te yapılan
çalışma ile sonlandırıldı. Fakat ça-
lışmalar yine devam ediyor. Liseli
Dev-Genç’liler oldukça emperya-
listler rahat hareket edemeyecekler.

İSTANBUL-TAKSİM
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’li-

ler 21 Ocak günü Galatasaray Lisesi
önünde imza masası açtı. Açılan
masada "Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz" kampanyası
halka anlatıldı. Masa açılışı esnasında
gelen sivil polisler, Liseli Dev-
Genç’lilerin tavrı üzerine masayı
terketmek zorunda kaldılar. 

Yağmura ve soğuk havaya rağmen
halkın masaya ilgisi yoğundu. Ölüm
Orucu şehidi Hülya Şimşek'in kardeşi
masayı ziyaret ederek imza verdi.
Üç saat açık kalan masada 350 adet
bildiri dağıtıldı, 80 adet imza toplandı
ve Halk Gerçeği dergileri halka ulaş-
tırıldı. 

İZMİR
Dev-Genç'liler 20 Ocak günü İz-

mir’de Karşıyaka Çarşı'da bildiri da-
ğıtıp kuşlama yaptılar. Karşıyaka
Çarşı'nın çeşitli yerlerinde bildiri da-
ğıtılırken; halka yönelik yapılan ko-
nuşmalarda 14 Ocak'ta Malatya-Kü-
recik’te yapılan yürüyüş anlatıldı;
"Bizler Mahirler’in, Ulaşlar’ın yol-

daşlarıyız. Va-
tan topraklarına
bir hançer daha
saplanırken,
Ortadoğu'da

halklar katledilirken sessiz kalama-
yız." denildi. 45 dakika süren çalışma
boyunca 300 bildiri dağıtıldı ve yüz-
lerce kuşlama yapıldı.

ÇORUM
Halk Cephesi/Liseli Dev-

Genç'liler 17 Ocak günü Bahabey
Caddesi’nde afişleme yaptılar.
Ertesi gün, afişlerin hepsinin sö-
küldüğünü fark eden Dev-
Genç'liler tekrar afişlemeye çık-
tılar. Bahabey Caddesi’nde sö-
külen afişlerin yerine tekrar afiş-
leme yaptılar. Daha sonra cadde
üzerinde afişlemeye devam eden
Dev-Genç'liler Özdoğanlar Kav-
şağı çevresinde, Bahçelievler
Polis Karakolu karşısındaki pa-
nolara ve Atatürk Lisesi civarında
afişleme yaptılar. 

18 Ocak günü yapılan afiş-
lemeler bir saat geçmeden sivil
polisler tarafından tekrar söküldü.
Dev-Genç'liler iki sivil polisin
afişleri söktüğünü görünce pol-
islerin yanına gittiler Dev-
Genç'lileri gören polisler oradan
hızla kaçtılar. Dev-Genç'liler bu
sırada ''Amerika Defol Bu Vatan
Bizim'' sloganını attılar. 

Saat 15:30 sıralarında Baha-
bey Caddesi’nde tekrar afişle-
meye çıkıldı. Sökülen afişlerin

yerine yenileri yapıştırılırken; afiş-
leme sırasında ''Amerika Defol Bu
Vatan Bizim”, “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç'liler”, “İşbirlikçilik
Yapmak Şerefsizliktir”, “Bedel Öde-
dik Bedel Ödeteceğiz”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz'' sloganları atıldı.

Çorum halkı, Liseli Dev-Genç’li-
lerin eylemlerini izleyerek, destek-
lerini sundular. 2 günlük çalışmada
toplam 88 afişleme yapıldı. 

EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEMİZ
KESİNTİSİZ SÜRECEK

Çorum

İstanbul Taksim

İzmir

Füze radar sistemiyle Amerika
Ortadoğu halkarını katlederken İs-
rail’e kalkan olacaktır.

Halk Cephesi Olarak
Diyoruz Ki; 
Ortadoğu Halklarının 
Katili Olmayacağız!

Amerikan füze kalkanı radar sis-
teminin ülkemize kurulacağı açık-
landıktan sonra Halk Cephesi olarak
Füze kalkanına karşı bir kampanya
başlattık. Aylardır Anadolu’nun dört
bir yanında Füze kalkanına karşı ey-
lemler yapıyoruz. 

Afişlerle, bildirilerle, pankartlarla,
duvar yazılamalarıyla şehir merkez-
lerine kurduğumuz açlık grevi ça-
dırlarıyla füze radar sistemini halkı-
mızın gündemine sokmaya çalıştık.
Füze radar sisteminin ülkemize ku-
rulmasını engellemeye çalıştık. Bunun
için bedeller ödedik. Amerikan uşağı
AKP’nin polisleri açtığımız tüm açlık
grevi çadırlarına defalarca kez sal-
dırdı. Yüzlerce insanımız gözaltına
alındı. Tutuklananlar oldu. Aylarca
ülkemizin bir köşesinde füze kalka-
nına karşı bir eylem yapılırken bur-
juva medya bunların hiçbirini gör-

medi. Ancak polis saldırdığında küçük
küçük haberler yaptı. 

Burjuva basının işlevini defalarca
yazdık. Füze kalkanına karşı yürüt-
tüğümüz kampanya bunu bir kez
daha göstermiştir. Burjuva basını da
emperyalizmin işbirlikçisidir. Halktan
gerçekleri gizlemek ve bilinçleri çar-
pıtmak için vardır. Burjuva ideoloji-
sinin propaganda aracıdır. 

YA “SOL” BASIN?
Ülkemizde anti-emperyalizmin,

bağımsızlığın bayraktarlığını yapan
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soldur. DEVRİMCİLERDİR. Ül-
kemizin yeni-sömürgeleştirilme sü-
recinden beri emperyalistlerle gi-
rilen bağımlılık ilişkilerine karşı
mücadele eden ülkemizin solcuları
sosyalist aydınları olmuştur. 60’ların
ortalarından sonra anti-emperyalizm
devrimciler tarafından fiili müca-
deleye dönüşmüştür. Amerika’nın
6. Filosu limanlarımıza sokulmamış,
karaya ayak basmak isteyen Ame-
rikan askerleri Dev-Genç’liler ta-
rafından denize dökülmüştür. 50’ler-
den beri anti-emperyalizmin, ba-
ğımsızlığın tutarlı, kararlı tek sa-
vunucusu devrimciler, sosyalistler
olmuştur. 

Ancak, Amerika’nın füze radar
sistemine karşı olduğunu söyle-
mesine rağmen birkaç açıklamanın
dışında sol fiili olarak hiçbir şey
yapmamıştır. Bir şeyler yapmak
bir yana sol da burjuva basın gibi
Füze kalkanına karşı aylardır eylem
yapan Halk Cepheliler’i onlarda
görmezden gelmişlerdir. Hatta bu
görmezlik o boyuttadır ki, burjuva
basın kadar bile haber yapmamış-
ladır. Evrensel gazetesi bu konuda
ibretlik bir örnektir. Burjuvazinin
düşmanca yaklaşımının kat kat faz-
lasını onda da görebilirsiniz. Füze
kalkanına karşı yapılan haberi an-
laşılmaz hale getirmek için haberin
tüm unsurlarını yok etmiştir. 

Sol, anti-emperyalist bilincini
yitirmiştir. Emperyalist bir saldırı
karşısında sol refleks olarak em-
peryalizmin karşısında yer alır.
Çünkü emperyalizm dünya halk-
larının düşmanıdır. Emperyalizm
dünyanın hiçbir yerinde halkarın
lenine bir şey  yapmamıştır. Em-
peryalizmin uydurduğu “Arap ba-
harı” safsatası karşısında tutunduğu
tavır solun emperyalizm konu-
sundaki düşüncelerinin çarpıklığını
da ortaya koymuştur. 

90’lardan sonra sol, demokrasiyi,
özgürlükleri, bağımsızlığı emper-
yalizmden bekler olmuştur. Aynı
çarpıklığın sonucudur ki, emper-
yalizmin işbirlikçiler aracılığıyla ül-
kemiz üzerinden yürüttüğü politi-
kalar karşısında tavırsız kalmıştır.
Füze kalkanına karşı ciddi bir şey

yapmadığı gibi onlarca kez polisin
azgınca saldırılarına maruz kalan
Halk Cepheliler’in yanında yer al-
mamış, destek olmamıştır.

Amerikan Füze Radar 
Sistemini O Dağdan 
Söküp Atacağız!

Füze kalkanının kurulmasına
karşı aylarca süren bir kampanya
yürüttük. Tüm çabalarımıza rağmen
Füze kalkanının kurulmasına engel
olamadık. 14 Ocak’ta Türkiye’nin
dört bir yanından Malatya-Kürecik’e
yaptığımız yürüyüşte Amerikan uşa-
ğı TSK askerlerinin tüm engelle-
melerine rağmen Füze radar siste-
minin kurulduğu dağın yakınlarına
kadar gittik. İşbirlikçi AKP halktan
ne kadar gizlemeye çalışsa da füze
radar sisteminin kurulduğunu gör-
dük. Yürüyüşün geçen haftaki sa-
yısında ilk kez resimlerini yayınladık.
Bu hafta Amerikan CNN televiz-
yonundan füze radar sisteminin faa-
liyete geçtiğini öğreniyoruz. 

Amerikan uşağı askerler Halk
Cepheliler’e “Bir siz çıktınız birde
biz çıktık bu dağa.” diyor. Ame-
rikan Füze radar sistemine iyi
bekçilik yapmış. Kürecik halkını
bile dağın yakınlarına yanaştır-
mamışlar. 

Yalan söylüyor Amerikan uşak-
ları. O dağın eteklerine Kürecik
köylülerini dahi yanaştırmazlarken
Füze radar sistemini kuran Amerikan
askerlerine  korumalık yapıyorlardı.
O dağda bir de Amerikan askerleri
var. Dışişleri Bakanlığının CNN’e
yaptığı açıklamada “Radar üssünde
Amerikan ve Türk askerleri birlikte
görev yapıyor.” demiş. Bu da ya-
landır.  “Türk askerleri” orada Ame-
rikan askerlerine korumalık yapı-
yorlar. 

Sevinmeyin Amerikan uşakları.
Sevinmeyin Amerikan conileri.
Uşaklarınız sizi sonsuza kadar ko-
ruyamayacak. Bugün engel ola-
madıysak da radar üssünün ku-
rulmasına, yarın uşaklarınızla, üs-
lerinizle birlikte söküp atacağız
sizi dağlarımızdan, vatanımızdan...

Halk Düşmanı AKP’ye Karşı14
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KCK operasyonu altında Kürt
halkına karşı, Kürt milliyetçi hare-
ketine karşı iki yılı aşkın tutuklama
terörü aralıksız sürüyor. Her operas-
yonda onlarca kişi hatta yüzü aşkın
kişi tutuklanıyor. Tutuklama rakam-
larının çokluğu terörün boyutunu
ifade etmek için yeterli olmuyor. En
son dokunulmazlığı olan Milletvekili
Leyla Zana’nın evine zorla girilip
eşyalarına el konuldu. İki eski BDP
milletvekili tutuklandı. 

KCK operasyonları adı altında
yürütülen tutuklama terörünün baş-
ladığı 2009 yılı Nisan ayından bugüne
8 binin üzerinde BDP’li gözaltına
alındı ve 5 bine yakın kişi tutuklandı.
BDP tutuklama rakamlarını açıkla-
dığında AKP’nin İçişleri Bakanı İdris
Naim Şahin BDP’nin rakamları şişi-
rerek verdiğini söyledikten sonra
“Gerekirse o kadar kişiyi gözaltına
almaktan çekinmeyiz!” diye tehdit
etti. 

12 Haziran seçimlerinden hemen
sonra burjuva basın aracılığıyla 1500
kişinin gözaltına alınacağı haberleri
yayıldı. Adeta her operasyondan sonra
kimlerin gözaltına alınacağının listesi
dolaştı. 

Son 40 gün içinde 449 kişi göz-
altına alındı ve 327 kişi tutuklandı. 

AKP, gözaltı ve tutuklamalarla
BDP’ye “Benim parlamentomda, be-
nim düzenimde var olmak istiyorsan,
ya benim dediğim gibi olursun ya
da sana yaşam hakkı tanımam!” diyor.
Daha açık ifade edersek AKP; “ne
demokrasisi” diyor, benim istediğim
çizgiye geleceksin...” diyor. İkinci
bir seçenek tanımıyor. İki yıldır süren
tutuklama terörü BDP’yi bu çizgiye
getirme politikasıdır. 

AKP’nin Kürt politikası açık ve
net. Daha doğrusu oligarşinin Kürt
politikasının özü dönem dönem biçim
değiştirse de özü hiç değişmemiştir.

İlhak, inkar, imha ve asimilasyon...

Peki AKP’nin tutuklama terörü
pervasızca sürerken BDP ne yapıyor
bu teröre karşı? Ortalıkta tutuklama
listeleri, rakamları dolaşırken ne tür
önlemler alıyor. Neden önlem almı-
yor? Neye güveniliyor? AKP’nin
yargısına mı, adaletine mi, neye?

Tutuklanan binlerce BDP’li yasal
bir partinin üyeleri, yöneticileri, ça-
lışanları, oy veren, eline silah almamış
“suçsuz” kişiler olarak mı görülüyor.
“Suçsuzlar, nasıl olsa bırakılırlar”
diye mi düşünülüyor? 

Böyle düşünülüyorsa BDP’liler
yanılıyor. Faşizmin adaleti yoktur.
Faşizmin yargısı, mahkemeleri halkı
sindirmenin, teslim almanın en önemli
araçlarından birisidir. Ki, yargı bugün
AKP’nin yargısı haline dönüşmüştür
ve halkı sindirmek için AKP en etkili
biçimde kullanmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen BDP’liler
AKP’nin tutuklama terörüne karşı
ne bir politika üretiyor, ne bir müca-
dele geliştiriyor, ne de önlem alıyor.
Her ay yüzlerce kişi gözaltına alınıp
tutuklanıyor. BDP’liler adeta tutuk-
lama sırasının kendilerine geleceği
günü bekliyor. 

Hayır, böyle taktik, böyle politika
olamaz. Bu Kürt milliyetçiliğinin dü-
zenle uzlaşmacılığının geldiği nok-
tadır. Taktik adına ilkesizlik meşru-
laştırılmıştır. Askeri, siyasi, demo-
kratik bütün politikalar hükümetle-
düzenle emperyalizmle uzlaşma üze-
rinde kurulmuştur. Bunun için ideo-
loji, ilkeler önemli değildir. Uzlaşma
politikasına hizmet eden herkesle an-
laşıp her proğramı uygularlar.  “Tak-
tik” anlayışları bunu getiriyor. 

AKP iktidarı PKK’yi tasfiye etmek
için, her türlü yöntemle saldırmayı
kendinde meşru görüyor. Gerillayı
halktan tecrit etmeye çalışıyor. “Terörü
bitirmek” adına kimyasal silahlar

dahil her türlü yönteme başvuruyor.
Kürt milliyetçi hareketi hala “barış”
diyor. “Akan kan dursun” diyerek
kendi mücadelesinin meşruluğunu
reddediyor. Kiminle barış? Oligarşinin
Kürt politikası bu kadar açıkken, oli-
garşiyle barışmak mümkün mü?

Kürt milliyetçi hareketin milliyetçi
politikaları, ilkesiz, kuralsız eylem
anlayışları kendi mücadelelerinin
meşruluğunu yok etmiştir. Onun için
mücadelenin meşruluğu savunula-
mıyor. Ne olursa olsun “Akan kan
dursun” deniliyor. Ne demek “akan
kan dursun” “Akan kan dursun”
demek, bugüne kadar verilen müca-
delenin boşuna verildiğini söylemek-
tir. Bunca bedel boşuna mı ödendi?
Akan kan üzerinden politika yapar-
sanız, oligarşi de “Silahı bırak, kan
akmasın” diyecektir. “Akan kanın”
tek sorumlusu seni gösterecektir. 

Nitekim gösteriyor. Binlerce kişiyi
gözaltına alıp tutukluyor, onlar da
teröre karışmasaydı, terörle bağını
kesseydi” diyor. “Terörü bitirmek”
adına kimyasal silahlarla gerillalaları
katlediyor. 

Kürt milliyetçi hareket ne yapıyor?
Her koşulda oligarşiyle uzlaşmanın
koşullarını arıyor. 

BDP, mecliste oligarşinin burjuva
politikacılarından farklı olarak ne
yapıyor? Düzen partilerinin demok-
rasicilik oyununun klasik didişme-
lerinden başka yaptığı bir şey yok.
AKP, BDP’yi “terörle bağını kes-
mezse meclisten atmakla tehdit
ediyor. BDP’li Aysel Tuğluk Baş-
bakan Erdoğan’ı “Kürdüyle, Tür-
küyle herkesin Cumhurbaşkanı
olacak tarihsel bir şahsiyet” olarak
görüyor. 

Bu düzenin nesine güveniyorsunuz?
AKP’nin tüm saldırılarına rağmen
“müzakereler sürsün” diyorsunuz...

Son 40 Günde
449 Gözaltı 327 tutuklama...

Oligarşinin Adaletine Güvenilmez!
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Devrimci İşçi Hareketi (DİH),
DİSK Genel Kongresi öncesinde baş-
lattığı çalışmalarına 20 Ocak günü
Ankara Yüksel Caddesi’nde yaptığı bil-
diri dağıtımı ile devam etti. 200 adet bil-
diri halka ulaştırılırken; DİH’in nasıl bir
sendika istediği, nasıl bir DİSK istediği
anlatıldı. 22 Ocak günü de, işçilerin yo-

ğun olarak yaşadığı Ankara
Hüseyingazi Mahallesi’nde
30 adet afişleme yapıldı.

Ankara'da DİH'liler, 25 Ocak
günü de Çankaya Belediyesi önünde
50 adet broşür dağıttılar. Bu sırada
sendikalı olan Çankaya Belediyesi ça-
lışanları ile yapılan sohbette işçiler
sendikalara güvensiz olduklarını;
sendikalarının, sorunlarına duyarsız
olduğunu söylediler.

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi,
21 Ocak 2012 tarihinde 61 sayılı özel
açıklama yayınladı. 

Açıklamada, HaberTürk Gazete-
si yazarlarından Umur Talu’nun 9
Ocak 2012 tarihli "Hep o taşı öperek,
hep o düşü görerek" başlıklı yazısın-
da Sabancılar’ın cezalandırılması ey-
leminden hareket ederek  gerçek dışı
“iddia” ve “söylenti”lere gerçekleri
çarpıttığını,  Talu’nun daha önce
2000 yılında da benzer çarpıtma ya-
zıları yazdığını kendisine iddia eddi-
ği konularda cevap verildiğini ancak
Talu’nun buna rağmen bu tür yazıla-
rı yazmasının bilinçsizlikten değil, bi-
rilerine yaranmak için bilinçli olarak
Sabancılar’ın cezalandırılmasına iliş-
kin eylemi çarpıttığı söyleniyor. 

Özel açıklamada Umur Talu’ya
şöyle deniyor: “Bir aydın, bir gaze-
teci yazdıklarının sorumluluğunu ta-

şımak zorundadır.

Kime ne anlatıyorsunuz? Kimle-
re ne mesaj vermeye çalışıyorsu-
nuz?

Metin Göktepe'nin katledilmesine
ilişkin bir yazı yazmışsınız, ama dev-
rimcilere saldırıyor, küfrediyorsunuz.

Sizin niyetiniz gazeteci Metin
Göktepe'nin neden öldürüldüğünü,
kimlerin öldürdüğünü yazmak da
değil. Amacınız patronlarınıza, ikti-
dara yaranmak için devrimci harekete
çamur atmaktır. 

Birazcık namuslu olsanız Metin
Göktepe'nin neden öldürüldüğünü
yazardınız. 

Metin Göktepe'nin katledilmeden
öncesini neden anlatmadınız?

Devlet 4 Ocak 1996'da Ümraniye
Hapishanesi’nde DHKP-C tutsağı
dört devrimciyi demir çubuklarla,
kalaslar, coplarla vura vura katletti.

Metin Göktepe hapishanede katledi-
len devrimcilerin cenaze töreninden
gözaltına alınan ve işkencelerden
geçirilen 500 kişiden birisiydi. Dev-
letin işkencecileri tarafından katle-
dildi. Ümraniye Hapishanesi’ndeki 4
devrimcinin katledildiğini niye yaz-
mıyorsun da dönüp dönüp Sabancı-
lar'ın cezalandırılmasında karanlık
noktalar arıyorsun? Dört devrimcinin
katledilmesini yazsan bu sefer "Hep
karanlık, hep iddia, hep kim kiminle
ve kim kimin elinde ya..." gibi ipe
sapa gelmez, cümleler kuramaya-
caksın. Sabancılar, 4 Ocak'ta devle-
tin Ümraniye Hapishanesi’nde 4 dev-
rimcinin işkenceyle katledilmesine
misilleme olarak Ahmet Fazıl Özde-
mir Silahlı Propaganda Birlikleri-
miz tarafından cezalandırılmıştır”

Açıklamada ayrıca faşist Gün Sa-
zak’ın cezalandırılmasına ilişkin de
bilgi veriliyor. 

Umur Talu’ya;
Halkın Adaleti, Sonuçları

Çarpıtılamayacak Kadar Nettir

Halk Düşmanı AKP’ye Karşı16
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Ankara’da Hüseyingazi Mahallesi’nde faaliyet yürüten
Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği (HÜKAD), ma-
hallede yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak 8 Ocak
günü halk toplantısı düzenledi. 

Son zamanlarda yaklaşık 50 ev ve kömürlüğe giren
hırsızlar, yoksul halkın malını çalıp, “Daha girmediğimiz
13 ev kaldı, bekleyin geleceğiz.” şeklinde yazılı notlar
bırakarak halkı tehdit etmeye başlamışlardı. Bunun üze-
rine HÜKAD üyeleri, kapı kapı dolaşarak, 1000 adet el

ilanı ve 48 adet afiş ile halk toplantısının duyurusunu yap-
tılar.

Hırsızlığın sebepleri üzerine konuşulan toplantıda, ma-
halle halkı hırsızlıklar karşısında polisin bir şey yapma-
dığını anlatarak, “Kimi kime şikayet ediyoruz?” dediler.
Dernek üyeleri, halkın sorunlar karşısında çaresiz bıra-
kıldığını, bu düzenin halkın sorunlarını çözemeyeceği-
ni, çünkü zaten o sorunu yaratanın da bu sömürü düze-
ni olduğunu ifade ettiler.

30 kişinin katıldığı toplantıda, hırsızlık tehlikesi ne-
deniyle evlerinden çıkamadıkları için toplantıya gele-
meyen mahallelilerin olduğu anlatıldı. Bunun üzerine 28
Ocak’ta yeni bir toplantı düzenlenmesi ve bu toplantıya
daha fazla katılımın sağlanması kararı alındı.  

Hırsızlık Yoksulluğun Sonucudur
Hırsızlara Karşı Mücadele Yoksulluğumuza
Karşı Mücadele İle Birlikte Yürütülmelidir

İşçiler Örgütlenme Hakkına,
Sendikalarına Sahip Çıkmalıdır
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Devrimci Alevi Komitesi (DAK), 22 Ocak günü Tak-
sim Meydanı’nda yaptığı eylemle “İnanç Özgürlüğü İs-
tiyoruz” talepli kampanyalarını başlattılar. Eylem, kam-
panya hakkında bilgi vermek için yapılan açıklamayla baş-
ladı.

Fatma Budak tarafından yapılan açıklamada, Alevi-
lere uygulanan baskılara ve devletin asimilasyon politi-
kasına değinildi. Budak; “Biz diyoruz ki, hiç kimse inanç-
ları yüzünden baskı altına alınamaz. Ve inanç özgürlü-
ğümüzü ancak tüm inançlardan halklarımızın ortak mü-
cadelesiyle kazanabiliriz… Bizler Kerbela’nın diren-
genliğiyle ve Pir Sultanların uzlaşmazlığıyla savaşaca-
ğız.” diye konuştu.

Yapılan açıklamadan sonra Galatasaray Lisesi’ne
kadar yürüyen DAK’lılar bildirilerini dağıttılar. Dağıtım
esnasında halka seslenilerek inançlara özgürlük istendi-
ği haykırıldı. “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Ker-
bela’da Hüseyin, Dersim’de Seyit Rıza, Sivas’ta Pir Sul-
tan’ız” sloganlarının atıldığı eylem bildiri dağıtımının ar-

dından bitirildi. 22
kişinin katıldığı bil-
diri dağıtımında yak-
laşık 1000 bildiri hal-
ka ulaştırıldı.

DAK, kampanya
çalışmalarını Mer-
sin’de de, 23 Ocak
günü Hastane Cad-
desi’nde yaptığı ey-
lemle başlattı. Mu-
rat Türkmen’in yaptığı açıklamada, “Dün bizi Sivas’ta,
Çorum’da, Maraş’ta, Uludere’de katledenler bugün Al-
eviliğin özünü yok etmeye çalışıyorlar. Bunu Alevi açı-
lımı yalanlarıyla yüzyıllardır uyguladıkları imha, asi-
milasyon, inkar, katliam politikalarını sürdürerek düzen
partilerine yedekleyerek yapmaya çalışıyorlar.” denildi.
“İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” pankartının taşındığı eyle-
me, halk da destek verdi.

İNANCIN ÖNÜNDE DAĞ DAYANMAZ ALEVİLER O DAĞI YIKACAK

Ankara Mamak’taki Akşemsettin Mahallesi'nde Halk
Cephesi tarafından “Kentsel Dönüşüm” saldırısına kar-
şı halk toplantısı düzenlendi.

15 Ocak günü mahallede bulunan kahvehanede ya-
pılan ve “Kentsel Dönüşüm” yalanıyla evlerimizin yı-
kılmasına karşı halkın bir araya gelmesini ve bilgilen-

dirilmesini amaç-
layan toplantıya,
Çağdaş Hukukçu-
lar Derneği’nden
Av. Özgür Yılmaz
ile Halk Cephe-
si’nden iki kişi ka-
tıldı. Mahallenin
kadınlarının da il-
gisinin yoğun ol-
duğu halk toplantı-
sında Özgür Yıl-
maz, yıkımlara kar-
şı hukuki açıdan

nasıl direnilebilineceğini anlattı. Halk Cepheliler ise, yı-
kımlara ancak yozlaşma ve yoksulluğa karşı olunduğu
zaman direnilebileceğini ve ancak örgütlü bir halkın her
baskıya direnebileceğini söyledi. Yıkımlara karşı halkın
mahallelerini ve kültürünü korumalarının tek yolunun ev-
lerine sahip çıkmak olduğu anlatıldı. 

85 kişinin katıldığı toplantı; yıkımlara, yozlaşmaya
ve yoksulluğa karşı her zaman birlikte mücadele edile-
ceği belirtilerek bitirildi.

Trakya Halk Komitesi’nin, “Ergene Trakya’dır. Em-
peryalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” kampanyası kap-
samında 21 Ocak günü Kırklareli’nde eylem yapıldı ve
el ilanı dağıtıldı.

Kırklareli şehir merkezinde bulunan Dingillioğlu
Parkı’nda yapılan eylemde konuşan Mine Uçar, Ergene
Nehri’nin temizlenmesi için mücadele edeceklerini be-
lirterek, bu kirlilikten etkilenen tüm halkı da mücadele-
ye katılmaya çağırdı.

Eylem sırasında “Ergene Emperyalizmin Çöplüğü Ol-
mayacaktır”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıl-
dı. 25 kişinin katıldığı eylemin ardından Trakya Halk Ko-
mitesi’nin önlükleri giyilerek hep birlikte el ilanı dağıtıl-
dı. El ilanı dağıtımı esnasında halktan insanlar da tepkile-
rini dile getirdiler. “Sadece el ilanı dağıtmayın, yürüyüş de
yapalım. Yürüyüş yaparsanız biz de geliriz. Memlektimi-
zi onlara vermeyelim, sahip çıkalım” dediler.

Ergene Evimiz, Aşımız, Geleceğimizdir
Kirletenlerden Hesap Soracağız

Evlerimizi Korumanın Tek Yolu
Örgütlenmek-Direnmektir
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Ankara Mamak'ta bulunan İdilcan Kültür Merkezi,
Halk Okulu çalışmalarına başladı. İdilcan Halk Okulu ça-
lışanları ilkokul çağındaki çocukların derslerine yardım
ediyor, onlarla resim yapıyor, film izliyor, kitap okuyup,
türkü öğretmeye çalışıyor. 

25 Ocak günü, 3 yaşından 12 yaşa kadar 8 çocukla baş-
layan halk okulu çalışması kapsamında, sabah çocukla-
rın derslerine yardım edildi. Ardından dışarıya çıkarak
Devrimci Kardan Adam yaptılar. Çocuklardan biri, kar-
dan adamın boğazına asılan Kızıldere fularına bakıp, Kı-
zıldere neresi diye sordu. Mahir anlatıldı çocuklara, on-
ların güzel gülüşleriyle dolu bir dünya yaratmak istedi-

ği için şehit düştüğü...
Daha sonra bir kısmını kendi emekleriyle yaptıkları

film gösterimine davetiye kartları, çocuklar tarafından kapı
kapı gezilerek mahallenin diğer çocuklarına ulaştırıldı.
Bir apartmanın önünde çocukları elinde el ilanıyla gören
bir teyze, ne yaptıklarını sordu. İdilcan Halk Okulu ça-
lışanları, çocuklarla birlikte yaptıkları çalışmaları anlat-
tı. Teyze, bunları parayla mı yapıyorsunuz diye sordu. Gö-
nüllülük temelinde yapıldığını öğrenince, “Sizin sayenizde
her şey daha güzel olacak. Lütfen, hepiniz evime gelin,
kahve ikram edeyim size.” diyerek sahiplenmesini gös-
terdi. Apartmanda çocuk olan evleri göstererek onlara da
gidilmesini söyledi.

Yollarda karşılaşılan insanlara el ilanı uzatan çocuk-
lar, insanların ilgisini çekti. 

Kollektif yaşamayı, emeği öğretiyorlar çocuklara. Bir-
likte izleyecekleri bir filmin çalışmasını kapı kapı yapan
çocuklar, emeğin değerini anlıyorlar. 28 Ocak günü, saat
12.30 da İdilcan Kültür Merkezi'nde “Bir Böceğin Hi-
kayesi” filmi gösterilecek.

Güler Zere ve hasta tutsaklar için verilen mücadele-
nin anlatıldığı, yönetmenliğini Av. Oya Aslan’ın yaptı-
ğı “Damında Şahan Güler Zere” belgeselinin gösterim-
leri sürüyor.

Belgesel 20 Ocak günü Tekirdağ Eğitim-Sen’de gös-
terilirken; 22 Ocak günü de Okmeydanı Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği’nde izlendi. Okmeydanı’nda 25 kişi-
nin katılımıyla izlenen belgeseli, Tekirdağ’da ise 15 kişi
izledi. Tekirdağ’daki gösterime katılan Oya Aslan, filmi
neden yaptığını anlattı. Aslan, "Umutsuzluğun yaygın-
laştırılmak istendiği bir zamandayız. Umutlu olmalıyız.

Bu film benim ilk denemem. Ben bir sinemacı değilim.
Güler Zere'nin avukatıyım. Sinemayı seviyorum ve bu
sürecin geleceğe anlatılması gerektiğini düşünüyorum.
Aslında bizi en iyi biz anlatırız. O nedenle hepimiz mü-
cadelemizin bir yerini çeşitli araçlar kullanarak anlata-
biliriz." diye konuştu. Karşılıklı soru-cevapların ardın-
dan program bitirildi.

Belgesel, 28 Ocak günü de Dersim’in Hozat ilçesin-
deki Hozat Belediyesi Düğün Salonu’nda gösterilecek.
Güler Zere Halk Kitaplığı tarafından düzenlenen göste-
rim öncesinde Dersim'de bildiri dağıtımı ve afişleme ya-
pıldı. Tunceli Üniversitesi'nin Hozat kampüsünde de bel-
geselin duyurusu yapıldı ve Grup Yorum İnönü konse-
rinin DVD’si izlendi. Ayrıca 50 tane Halk Gerçeği der-
gisi Hozat halkına ulaştırıldı.

Adana'da Siyasi Şube polisleri 23 Ocak günü 2 Halk
Cepheli’nin evlerine giderek tehditlerde bulundu. Hasan Far-
sak'ın evden çıkmasını bekleyen fırsatçı polis, babası Os-
man Farsak’ı evde tek olarak yakalamış, ancak baba pol-
isleri eve almayınca, “En azından dışarı gel, biz valilikten
geliyoruz.” diyerek acizliklerini gösterdiler. Oğlunun ve ken-
disinin, “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanyası ile Maraş Katliamı anmasına katıldığını ve de-
vam ederlerse başlarına kötü şeyler geleceğini söyleyen po-
lislere baba Farsak, oğlunun kendisinin karar verecek yaş-
ta olduğunu ve asıl tehlikeli olanın Amerikan işbirlikçile-

ri ve AKP olduğunu söyledi ve polislerin araca binme
teklifini de reddederek onları kovdu.

Aynı gün Sinan Hüseyin Yelaldı'nın evine de gi-
den polis Yelaldı’nın annesini korkutarak, oğluna ha-
kim olmasını yoksa onu tutuklayacaklarını söyledi.
Sinan Yelaldı bu tehditler karşısında “Ben ne yapıp
yapmayacağımı sizden öğrenmem. Ayrıca gittiğim der-

neğin ne olduğunu sizden daha iyi biliyorum, yasal ku-
rumlara gitmek ve yasal eylemlere katılmak suç değil-
dir!” cevabını vererek polisleri susturdu.

Adana Halk Cephesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şu değerlendirmede bulundu: “Adana polisini uyarıyo-
ruz, tehditlerle bir yere varamayacaksınız! Düşünce ve
örgütlenme özgürlüğüne karşı her saldırının karşısında
duracağız, Amerikan işbirlikçisi vatan hainlerine karşı 42
yıldır sürdürdüğümüz mücadelemiz de bunu kanıtlıyor.
Biz kazanacağız!”

Polisin Devrimcilere Karşı Son Taktiği,
Aileler Üzerinden Baskı Altına Almak 

Ailelerimizi Polisin Korkutmasına
İzin Vermeyecek, Onları Da Örgütleyeceğiz

Devletin Güler Zere’yi 
Katlettiğini

Duymayan Kalmayacak

Çocuklarımıza Tüketimi
Değil Üretimi Öğreteceğiz
Emek Vermeyi Öğrenecek
Bizim Çocuklarımız



24 Ocak 2012 sabah saat 05.00
sıralarında İstanbul Küçükarmutlu’da,
Armutlu halkı polis terörü ile uyandı.
Birçok evi basarak terör estiren polis
Zeynep Yıldırım, Haydar Yıldırım,
Çiğdem Yakşi, Cengiz Karaca, Metin
Doğan, İbrahim Doğan, Ümit Çimen,
Hasan Ferit Gedik, Coşkun Özdemir,
Celal Alpgündüz, Salih Çağın Kul,
Delil Doğan, Ulaş Aslan, Ali Can ve
Sadık Şenbaba'yı gözaltına aldı. Ba-
sılan evler ve işyerleri arama gerek-
çesiyle talan edildi. Yürüyüş dergisi
muhabiri Tahsin Sağaltıcı da haber
yapmak için gittiği Armutlu'da, aran-
ması olduğu gerekçesiyle gözaltına
alındı. Böylelikle gözaltına alınanların
sayısı 16 oldu.

AKP iktidarı, muhalif kesimlere
peş peşe yaptığı baskınlarda halkı
sindirmeye çalışıyor. Hapishanelerde
tecritle, yoksul mahallelerde yıkım
ve yozlaştırma ile halka saldırıyor.
Karşısında direnen hiçbir gücün kal-
masını istemiyor. Armutlu’ya yapılan
baskında da bu sindirme saldırısının
devamıdır. Bu baskın İstanbul’da yı-
kım hazırlıklarının ilk aşamasıdır.
AKP iktidarı halkın evlerini yıkmak
için önce halkın öncülerini devrim-
cileri etkisiz hale getirmeyi hesaplıyor. 

Gözaltına alınanlardan Salih Çağın
Kul’un ikameti belli iken, AKP’nin
polisi, Kul’un akrabalarına ait olan
3 evi aynı anda basmıştır. Amaç
korku yaymak ve aileyi sindirmektir.

Ama başaramayacaklar! Bu halk ev-
lerini yıktırmayacak ve o yıkmak is-
tediğiniz gecekondulardan gelip vil-
lalarınızda gırtlaklarınıza çökecek.

Aynı gün, baskınların ardından
saat 14.30'da Armutlu Cemevi önünde
toplanan Halk Cepheliler ve mahalle
halkı, mahalle içerisinde yürüyerek
baskını protesto etti. “Baskılar Bizi
Yıldıramaz”, “Mahallemizde Uyuş-
turucuya, Fuhuşa, Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz, Gözaltılar Bizi Yıl-
dıramaz” pankartının taşındığı yü-
rüyüşün ardından yapılan açıklamada
"Mahallemizin kuruluşundan beri çe-
tesiyle, fuhuşuyla, uyuşturucusuyla
hiç eksik olmadılar mahallemizden.
Asıl korkularını hepimiz biliyorduk.
Bu mahallenin örgütlü olmasından
korkuyorlardı aslında... Bu baskın
Yıkımlara Karşı Halk Komitesi’ne
yapılmıştır. Bu baskınlar hırsızlığa
karşı mücadele komitelerimize ya-
pılmıştır. Bu baskınlar uyuşturucu
satıcılarının adına onlar için yapıl-
mıştır." denildi. Ayrıca, gözaltılar
serbest bırakılana kadar İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü önünde oturma ey-
lemi yapılacağı bilgisi verildi. 

Açıklamanın ardından evleri ba-
sılan, çocukları gözaltına alınan aileler
söz aldılar. Çocuklarının mahallede
yıkımlara karşı mücadele ettikleri
için gözaltına alındıklarını söyleyerek,
çocuklarıyla gurur duyduklarını ve
sonuna kadar çocuklarının yanında

olacaklarını dile getirdiler. Eylem
sloganlarla sona erdi ve oturma ey-
leminin yapılacağı Vatan'a doğru
yola çıkıldı.

Vatan’daki Emniyet Müdürlüğü’ne
götürülen 16 devrimci için Halk Cep-
heliler, Vatan önünde oturma eylemine
başladılar. Gözaltına alınanların ya-
kınlarının da katıldığı oturma eyle-
minde “Baskılar Bizi Yıldıramaz”
pankartı açıldı. Eylemin gerekçesi
de yapılan açıklamayla halka anlatı-
lırken; Halk Cepheliler, gözaltındaki
arkadaşları serbest bırakılana kadar
Emniyet Müdürlüğü önünde oturma
eylemi yaparak nöbet tutacaklarını,
mahallelerini ve arkadaşlarını sahip-
leneceklerini duyurdular.

Ardından 25 kişinin katıldığı ey-
lem, halaylar çekilerek, sloganlar atı-
larak devam etti. Gözaltına alınanlar
bırakılana kadar Vatan önündeki nö-
betin devam edeceği bildirildi. Bu
arada 24 saat avukat yasağı konulan
gözaltıların dosyasına gizlilik kararı
konulduğu öğrenildi. 

Baskınlar Protesto Edildi
TAYAD’lı Aileler 24 Ocak günü

yaptıkları yazılı açıklamada polis te-
rörünü şu sözlerle protesto ettiler:
“Küçükarmutlu Mahallesi direnişlerle
kurulmuş, tarihi boyunca da direniş-
lere tanık olmuş bir mahalledir. Tecrite
karşı mücadelenin en ön saflarında

Siz Saldırdıkça Biz Örgütleneceğiz 
ve Tükeneceksiniz Saldırdıkça...
Tanıyacaksınız Küçükarmutlu’yu!
Küçükarmutlu Sevcan’dır,
Gülsüman’dır, Şenay’dır, 
İpek Yücel’dir, Mustafa
Bektaş’tır, Canan’dır,

Zehra’dır!..  Çocuğuyla, 
annesiyle, gerillasıyla, 

Dev-Genç’lisiyle, 

Halk Kurtuluş Savaşçısıyla
Küçükarmutlu
VATANDIR!

DİRENİŞTİR! 
Küçükarmutlu HALKINDIR!
Vatan da, halk da, direniş de, 

ZAFER DE BİZİMDİR!

Birleşelim Örgütlenelim Güçlenelim
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yer almıştır. Her karışında evlatları-
mızın kanı-canı pahasına yaratılan
değerler vardır. Tecrite karşı beden-
lerini açlığa yatırarak şehit düşen
TAYAD’lı analarımız Şenay’ların,
Gülsüman’ların mahallesidir. Direniş
mahallesini baskı, gözaltı ve saldırı-
larla sindiremeyeceksiniz.” 

Ankara Halk Cephesi de polis
baskınlarını protesto etmek için aynı
gün eylem yaptı. Eylemde okunan
açıklamada, AKP iktidarı döneminde
ne zaman demokratikleşme sözü söy-
lense hemen mahallelerimize, der-
neklerimize helikopterlerle, silahlarla
baskınlar yapıldığı söylendi. Küçü-
karmutlu Mahallesi’nin baskınlar,
gözaltılar ve tutuklamalarla bitirile-
meyeceğini belirten Halk Cepheliler,
“Bütün derneklerimizi bassanız da,

ki bastınız, bütün arkadaşlarımızı tu-
tuklasanız da, ki çoğu tutsaktır, bizi
bitiremezsiniz. Bizim köklerimiz hal-
kımızın içindedir. Bizi yok etmek
için bütün halkı yok etmeniz gereki-
yor. Yapamazsınız, yok olacak olan,
bitecek olan sizsiniz. Bütün gayri-
meşruluğunuzla siz biteceksiniz. Ta-
rihi halklar yazıyor, tarihi biz yaza-
cağız.” diyerek eylemlerini bitirdiler. 

45 kişinin katıldığı eylemde “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”, “Gözal-
tılar Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Ada-
let İstiyoruz” sloganları atıldı.

Dersim Halk Cephesi de yaptığı
yazılı açıklamada, “Derneklerimizi,
evlerimizi basıyor, gözaltına alıyorlar.
‘Tamam, bu defa bitirdik” demelerine
kalmadan çıkıyor bir genç, mahalle-

den bir amca, bir teyze yıkılmış dö-
külmüş derneği toparlamaya başlı-
yorlar. Alelacele yazıldığı her halinden
belli bir pankart asıyorlar derneğin
kapısına BASKILAR BİZİ YILDI-
RAMAZ diye. Belki çoğu zaman
önünden geçerken bile çekinmişlerdir
ama şimdi sahipleniyorlar o derneği.
İşte bundandır düşmanın onca saldı-
rıya rağmen Cepheliler’i bitireme-
yişi.” denildi.

Trakya Halk Cephesi de “Armutlu
halkına boyun eğdiremeyeceksiniz!
Birgün o villalarınızı bir bir başınıza
yıkacağız! Korkun! korkun büyüyen
açlığımızdan büyüyen öfkemizden!
Haksız hukuksuz bir şekilde gözaltına
alınan 13 devrimci ve 1 Yürüyüş der-
gisi çalışanının serbest bırakılmasını
istiyoruz!” açıklamasında bulundu.

23 Ekim ve 9 Kasım'da yaşanan
Van depremlerinden sonra Van hal-
kının sağlıksız koşullarda kalmaya
mecbur bırakılarak nasıl ölüme terk
edildiğini teşhir etmek için TAYAD’lı
Ailelerin örgütlediği battaniye ve ço-
rap kampanyasında toplanan yar-
dımlar 21 Ocak günü Van’a götürül-
dü.

TAYAD’lı Aileler öncesinde, 18
Ocak günü AKP il binası önünde bir
basın açıklaması okuyarak eylem
yaptılar. 

Açıklamanın ardından 5 dakikalık
oturma eylemi yapan TAYAD’lılar,
üzerinde Van depreminin fotoğraf-
larının bulunduğu temsili bir de çadır
yaktılar.

20 Ocak günü de, Van halkı için
bir aydır topladıkları çorap, battaniye
vb. eşyaları göndermek üzere saat
11.30’da Okmeydanı Sağlık Ocağı
önünde toplanan TAYAD’lı Aileler
burada bir eylem gerçekleştirdiler. 

Eylemde Van halkı için yaptıkları

bir aylık kampan-
ya çalışmalarını
anlatan TAYAD’lı-
lar adına Sezai De-
mirtaş tarafından
bir açıklama ya-
pıldı. 

“Depremde,
Çadır Yangınların-
da, Soğukta Do-
narak Öldüren
Devlettir! Van
Halkıyla Dayanış-
mamızı Büyüte-
lim-TAYAD’lı Ai-
leler” pankartının
açıldığı eylem, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Van Halkı
Yalnız Değildir” sloganları atıldıktan
sonra bitirildi. Eylemin ardından
Van’a doğru yola çıkmayı planlayan
aileler, aracın kaza yapması nedeniyle
21 Ocak günü yola çıktılar. 

TAYAD’lılar Van halkı için 1 ay
boyunca topladıkları 1 kamyon yar-
dım malzemelerini  22 Ocak akşamı

28 saatlik yolculuğun ardından geç
saatlerde Van’a ulaştı. Van’da, kışın
zor koşulları ve halka ulaşımın zor
şartları nedeniyle düzenlemek iste-
dikleri programı gerçekleştiremeyen
heyet, yardımları Van Belediyesi’ne
ait depoya teslim etti ve o gece
Van’lıların misafiri oldu.  TAYAD’lı-
lar ertesi gün yola çıkarak 24 Ocak
günü saat 15.30’da İstanbul’a vardı-
lar.

VAN'DA DEPREMDE ÖLEN, ÇADIRDA
YANAN BİZİZ, YAKAN DEVLETTİR!

DAYANIŞMAMIZLA VAN HALKININ YANINDAYIZ
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Merhaba Yürüyüş okurları. De-
mokratik aile konusuna geçen hafta kal-
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Devletin ailelerimizin bilinçsizliğini,
geri yanlarını devrimci mücadeleye kar-
şı kullandığını anlatmıştık.

Peki Bilinçsizlik  
OnlarıMasumlaştırır mı?

Mücadelemizde devrimcileri
engelleyen en önemli anlayışlardan
biri: "Aileler bilinçsiz" anlayı-
şıdır. Bu devrimcilerde yanlış bir
�hoş görüye� neden oluyor. Ai-
lelerin zaaflarının, düzenden edin-
diği ideoloji ve kültürün üzerine
yeterince kararlı gidilmiyor. En ol-
maz şeyler için bile "ailedir ya-
par" gibi onaylayan bir tutum
takınılıyor. Devrimciliğimize hiç de
yakışmayacak şekilde bütün ini-
siyatif ailelere bırakılıyor. Onlar suç-
layan, biz katlanan... Onlar eleştiren, biz
savunan konumda oluyoruz. Bu yak-
laşım temelden yanlıştır. Böyle yakla-
şanlar bilmelidirler ki aileler konu-
sundaki mücadeleyi baştan kaybet-
meye mahkumdurlar.

Bu arkadaşlar her şeyden önce
mutlak bilinçsizlik diye bir şeyin ol-
madığını bilmelidirler. Bu insanın do-
ğasına aykırıdır. Her insan belli bir bi-
lince sahiptir. Önemli olan bunun han-
gi sınıfın bilinci ve kültürü olduğunu,
hangi sınıfa hizmet ettiğini ortaya
koymaktır. Biz bilinçsizdir diye avu-
nurken, ailelerin bu konuda son dere-
ce bilinçli davrandıklarını, hatta çok et-
kili söylemlerle bizleri etkilemeye ça-
lıştıklarını gözden kaçırıyoruz. Örne-
ğin: "Oku da adam ol" derler. Ne an-
lama geldiğini daha önce inceledik.
Tekrar üzerinde durmayacağız. En mi-
litan düzen yanlıları ise  "bunlar dev-
letin temeline dinamit koyuyorlar"

diye ortaya çı-
kar. Cepheden
evladına karşı
tavır alır. İhbar
etmekten bile
çekinmez. Bun-
ların tavrı çok
açık olduğun-
dan bunun üze-

rinde durmayacağız. 

Başka bir örnek: “Akıllı ol" derler
mesela. Bununla kastedilen nedir?
Herhalde sömürücülere, zalimlere kar-
şı mücadelede akıllıca davran demek
değildir. Tam aksine kendi çıkarını dü-

şün, bencilce davran, saflığı, temiz-
liği, halkı, vatanı bir tarafa bırak, sen
kendini kurtarmaya bak, sömürüye
karşı mücadele edeceğine elinden ge-
liyorsa sen de sömür demektir. Bu an-
layış, burjuva ideolojisinden başka
nedir?  Evet, onlara sorun: "akıllı ol"
dan kastınız nedir diye. Size bunlardan
başka bir şey anlatmayacaklardır. Bu-
nun neresi bilinçsizlik, neresi ma-
sum?.. 

Bu söylemin, biraz ilericilik bulaş-
mış aileler tarafından kullanılan şekli
ise, "ileri gitme, öne çıkma" şeklin-
de olanıdır... Onun çocuğu öne çık-
mamalıdır, akıllı davranıp arkalarda kal-
malı, başkalarını öne sürmeli, kendini
korumalıdır... Yani devrimcilik yapsa
da bunu sahtekarca yapmalı, üçka-
ğıtçılığını öğrenmeli, mücadelenin çı-
karını değil kendi bencil çıkarını önde
tutmalıdır... 

Bu anlayışın altında da yine çirkin
burjuva kültür ve ideolojinin olduğu-

nu görürsünüz yani... Bu da ne bilinç-
sizliktir, ne masumluktur. Ve bunları hiç
hafife almayalım. 

‘90’ların başında keşfedilen "akıl-
lı solculuk " vardır. Yani düşmanın çiz-
diği sınırlar içinde “solculuk” yap-
mak. Düşman devrimci mücadeleyi en-
gelleyemediği noktada, reformizmin
önünü açıp devrimcilere “yapıyorsanız
böyle devrimcilik yapın” demiştir. Ai-
lelerimizde bizim devrimciliğimize
engel olamadığı noktada aynı şeyi
yapmaktadır. 

Yine aileler “nereye kadar evla-
dım, devrimciliğin sonu yok" derler.

Bunun üzerinde ayrıca duraca-
ğız.

Denilebilir ki bu aileler dev-
rimin kendi çıkarına olduğunun
bilincinde değildir, düzenin ger-
çek niteliğini anlamamışlardır.
Bilinçsizlik denilen budur. Ama
bu da bir yere kadar...  Bu an-
lamda bilinçsizlik bir meziyet de
değildir. 

Aile bağını da geride bırakan
korku, bencillik, sinmişlik bü-
tün çıplaklığı ile ortaya çıkar. Ai-
lenin temelini oluşturan, sevgi,
saygı, vefa, sahiplenme gibi

kavramlar yok olur gider... Aile daya-
nışması bir tarafa atılır... Düşmandan
duyduğu korku her şeyin önüne geçer. 

Ailelerin devrimci evlatlarının mü-
cadelesine engel olmak için ileri sür-
düğü hangi gerekçeyi ele alırsanız
alın, bunların altında düşmandan duy-
duğu korkunun yarattığı bencillik var-
dır. Buna karşı mücadele etmeden,
ailelerimizi düşmanın ideolojik etkisi
altından kurtarmadan ailelerimizin
bize karşı, hem de bizim ‘iyiliğimize’
sandığı düşman faaliyeti yürütmesinin
önüne geçemeyiz. 

Devrimciliğin mi Sonu Yok,
Sıradan Yaşamın mı?

Ailelerin en çok karşımıza çıkart-
tığı söylemlerden birisi "Bu işlerin
sonu yok, devrimciliğin sonu yok"
söylemidir.

Bu söylemi en çok gözaltında iş-
kencecilerden duyarız. Bizi inaçları-

Ders:
Demokratik Aile (2)

Ailelerimizi Düzenin
Çıkarlarına Hizmet
Eder Konumdan

Çıkarmalı,
Devrime Hizmet Eder

Hale Getirmeliyiz!
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mızdan, değerlerimizden uzak-
laştırmaya çalışırlar. Devrimin
olamayacağına inandırmaya
çalışırlar. Hatta şunu da söy-
lerler: “Hani devrimin olabile-
ceğini bilsek bizde seninle bir-
likte oluruz. Biz de sizin kura-
cağınız devletin polisi oluruz.
Bak akşama kadar biz de sö-
mürülüyoruz. Anamız ağlıyor.
Ama devrim olmaz. Bak, dev-
rimin yapıldığı koca Sovyetler
Birliği bile yıkıldı. Bırakın bu
işleri. Kendinize yazık etmeyin.
Bu işlerin sonu yok...”  Bu söz-
leri işkencecilerden çok duy-
duk. Sonuç alamayınca bu se-
fer başka bir polis başka bir yöntemle
seni teslim almaya çalışır.  Ne büyük
benzerliktir ki neredeyse kelimesi ke-
limesine aynı  söylemleri ailelerimiz sö-
yer. “Bak oğlum/kızım, geçmişte biz de
yaptık. Bir yürüdük mü yüzbinler yü-
rürdü. Hani ne oldu? Devrimi yapabil-
seydik  biz yapardık. 12 Mart, 12 Ey-
lül silindir gibi ezdi geçti bizi. Sosya-
lizm mi kaldı, Sovyetler dağıldı, bütün
dünyada yıkıldı... Devrimin olacağını
bilsek biz de sizinle birlikte oluruz. Ama
yok, bu işlerin sonu yok...”  

Aynı şekilde, bu söylemlerin bizim
üzerimizde etkisi olmamışsa ailelerimiz
de hemen başka bir taktiğe başvurur-
lar. Bu konuda ailelerimiz hayal ede-
meyeceğiniz kadar yaratıcı olurlar. 

Oysa “sonu olmayan” devrim mü-
cadelesi değildir. Sosyalist sistemin yı-
kıldığı ‘90’lardan bugüne geçen süre
çok açık göstermiştir ki, dünya hakla-
rını açlığa, sefalete götüren emperya-
list sömürü düzenidir. Dünyayı kan gö-
lüne çeviren emperyalizmdir. Sosya-
lizmin, devrimin dünya hakları için ne
kadar zorunlu olduğu her geçen gün
kendini çok daha açık ortaya koy-
maktadır. 

Kaldı ki, toplumsal mücadeleler ki-
şinin yaşamından ibaret değildi. Yapı-
lan her şey sınıf mücadelesinde düş-
mana ya da halkların kurtuluş müca-
delesine hizmet eder. “Benim görme-
yeceğim devrimi ben ne yapayım”
düşüncesiyle hareket edilemez. Sö-
mürü, yağma, talan, soygun, zulüm dü-
zeni çıplak olan gerçektir. Yüzlerce ör-

nekle bu gerçeği gösterebiliriz. Biz bu
sömürü ve zulüm düzeninin neresinde
yer almalıyız? Bir avuç sömürücü asa-
lağın dışında halktan hiç kimse sömü-
rü ve zulüm düzenini onaylamaz.  Bi-
zim ailelerimiz de 73 milyon halkı-
mızdan birisidir. Sorun bizim aileleri-
mizle olan mücadeledeki kararlılığı-
mızdır. 

Aile Bağını Devrimin 
Gücüne Dönüştürelim!

Bütün bunlara rağmen aile bağını
devrimin gücüne dönüştürebilir miyiz?
Evet, dönüştürebiliriz. Daha öncede ifa-
de ettiğimiz gibi bu konuda bir çok
olumlu örnekler vardır. TAYAD gibi
kurumlar vardır. Önemli olan aileler-
le ilgilenmeyi, onları örgütlemeyi sa-
dece hapishaneye düştüğümüzde değil,
her zaman bir sorun olarak önümüze
koymaktır. Böyle düşünüldüğünde
TAYAD örneği hayatın her alanına ya-
yılacaktır. 

Aileler bunun için gerekli potansi-
yele sahiptir. Her şeyden önce emek-
çi insanlardır. Bizim ailelerimizdir.
Düzenle objektif olarak bir çok çeliş-
ki yaşamaktadırlar. Bunun yanında
her ne kadar kapitalizmin kirine pası-
na bulaşsa da, onun tarafından boğul-
sa da, aile ilişkilerinde sevgi, saygı, bağ-
lılık, vefa gibi olumlu duygular ve bu
duyguların yarattığı aile dayanışması
varlığını korur. Bunlar tamamen yok
edilemezler. Ailelerin deyimiyle söy-
lersek; çocuklar "ciğerdir"... Canın bir
parçasıdır... Bu duygularla, özellikle ev-

latları mağdur durumda kaldı-
ğında sahiplenme duyguları
artar. Bizim aile ilişkilerinde tu-
tunacağımız ve geliştireceğimiz
de bunlardır... Bunları toplum-
sal bilinç ve örgütlülüğün gü-
cüyle birleştirebildiğimizde na-
sıl direngen, başeğmez bir mü-
cadelenin ortaya çıktığını gö-
rüyor, yaşıyoruz.

Bu bir mücadele sorunudur.
Sınıf mücadelesinin aileler cep-
hesinde de yürütülmesi soru-
nudur. Hiç unutmamalıyız ki,
aileler cephesinde de bu mü-
cadelenin iki tarafı vardır. Dü-
zen ve devrim tarafı... Ailede

düzeni hangi duygular, davranışlar,
düşünceler temsil ediyor, devrimi han-
gileri; bunu iyi çözümlemek ve gere-
ken tavrı takınmak lazım.  Düşman dü-
zen tarafını kullanmaya çalışır, biz
devrim tarafını geliştirmeye ve güç-
lendirmeye çalışırız. Kimin galip ge-
leceği her şeyden önce hangi tarafın
daha kararlı olduğuna bağlıdır.

Bu mücadelenin öncüsü gençlik ol-
malıdır. Çünkü gençlik ailenin en di-
namik, yeniliğe en açık unsuru olduğu
gibi, aile baskısıyla en çok karşı karşıya
kalandır.  Ailenin diğer unsurları ise
daha çok geleneksel ilişkileri koruma
eğilimindedirler.

Bu mücadelede takınmamız gere-
ken ilk tutum, kararlılıktır... Aileye dev-
rimci yolumuzda yürüyeceğimizi, bizi
bu yoldan hiçbir gücün döndüreme-
yeceğini bütün kararlılığımızla his-
settirmektir. 

Ailelerimiz sonuçta faşist düzende
yaşıyorlar. Bu düzenin nasıl bir düzen
olduğunu biliyorlar. Bir çok aile tar-
tıştığımızda bize hak da verir. Düşün-
celerimizin doğru olduğunu da söy-
lerler. Ancak buna rağmen esas olarak
ailelerin bize karşı çıkmalarının nede-
ni düşmandan duydukları korku ve kay-
gılardır. Yaşayarak görmüşlerdir; ül-
kemizde devrimcilik işkenceleri, göz-
altıları, tutsaklıkları, kaybedilmeyi,
şehitliği göze almak demektir. Bu ger-
çeklik içinde ailelerin “sahiplenme”
duyguları bizi devrimcilikten uzak-
laştırmak için çalışmaktadır. Ve bu
“sahiplenme” düşmanla işbirliğine ka-

Bütün bunlara rağmen aile
bağını devrimin gücüne

dönüştürebilir miyiz? Evet,
dönüştürebiliriz. Daha öncede

ifade ettiğimiz gibi bu konuda bir
çok olumlu örnekler vardır. TAYAD
gibi kurumlar vardır. Önemli olan

ailelerle ilgilenmeyi, onları
örgütlemeyi sadece hapishaneye
düştüğümüzde değil, her zaman

bir sorun olarak önümüze
koymaktır.
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dar gidebilmektedir. Ki, düş-
man da bu yönde çok sistemli,
programlı bir çalışma yürüt-
mektedir. 

Bizim yapmamız gereken
de ailelerimizle çok daha karar-
lı, bilinçli ve sistemli bir müca-
dele yürütmektir. 

Ailelerimizin bilinç düzeyi ne
olursa olsun, sorunu çözecek
olan biziz. Ailelerimiz bize dev-
rimciliği bıraktırmaktan hiç vaz-
geçmeyecektir. Bizi ne kadar
çok sahipleniyor gözükseler bile
bizde küçücük bir tereddüt gör-
düklerinde bize devrimciliği bıraktır-
mak için fırsat kollayacaklardır. 

Bu konuda ailelerimiz bizi en iyi ta-
nıyanlardan birisidir. Sürekli açığımı-
zı kollayacaklardır. Biz ailemizi ör-
gütlemiyorsak, aile bizi düzene örgüt-
leyecektir. 

Bizim onların istediği yola girece-
ğimize dair umutlarını bitirmeliyiz.
Aileyle mücadele bir savaş gibidir. Ai-
lenin tüm çabası sana devrimciliği bı-
raktırmaktır. Sen kararlı, inançlı meş-
rulukla düşüncelerini, mücadeleni sa-
vunduğun sürece, aile bir adım geri atıp
seni bulunduğun noktada tutmak iste-
yecektir. “İlla en önde yürümen mi ge-
rekiyor, biraz ortalarda yürü” diyecektir.
Öğrenciysen eğer, “tamam, devrimci-
lik yap, ama derslerine de çalış. Oku-
lunu da bitir” diyecektir. Okulunu bi-
tirmişsen eğer, “Tamam devrimcilik
yap, ama bir işe de gir çalış, işsiz, güç-
süz, aylak devrimci mi olur” diyecek-
tir. Çalışan bir işçi misin, “işinden atı-
lırsan eve kim bakacak” der. Devrim-
ciliği bırak demeye cesaret edemeye-
bilir.  Ama alttan alta seni evlendirmeye
çalışır.  Sende düzene döndürecek bir
zaaf arar. Gösterilecek en küçük bir te-
reddüt aileyi umutlandıracak, devrim-
ciyi  düzene çekmek için çabasını iki
misli artıracaktır... Bu konuda aileler
çok inatçıdırlar... Yıllarını devrimci mü-
cadeleye vermiş insanlarımızı bile yol-
larından döndürmek için çabayı elden
bırakmazlar. Gördükleri en küçük bir
açığı değerlendirmeye çalışırlar. 

Bu savaşta biz devrimcilikte karar-
lı olduğumuz sürece, aileyle mücade-
leyi bir an olsun bırakmadığımız süre-

ce ailelerimiz geri adım atacaklardır. Ka-
falarında devrimciliğimiz meşrulaşa-
caktır. Bize devrimciliği bıraktırmak için
söyledikleri her şey birer bahanedir. Baş-
langıçta bunu kabullenemeselerde za-
manla bizim devrimciliğimizi kabul-
leneceklerdir. Düşüncelerimizi, inanç-
larımızı, mücadelemizi her koşulda
sahiplenmemize, kararlılığımıza, say-
gı da duyacaklardır. Ailelerimiz bizde
devrimciliği “geçici bir heves” olarak
gördükleri sürece bizim ailelerimizi
dönüştürmemiz söz konusu olamaz. 

Ailelerimizle olan mücadelemiz
aynı zamanda onları mücadelemizin bir
parçası yapma mücadelesidir. Ailele-
rimiz halkın bir parcasıdır. Devrimci
mücadeleye katacakları mutlaka bir şey
vardır. Yapabilecekleri mutlaka bir iş
vardır. Onlar bizim mücadelemize kar-
şı çıkarken dahi biz onları mücadele-
mizin bir ucundan tutturmalıyız. Bunu
yapmıyorsak ailelerimizi mücadelenin
dışında görüyoruz demektir. Bu du-
rumda düşmanın ailelerimiz üzerindeki
propagandası daha çok etkili olacaktır. 

Soruna Örgütlü
Yaklaşılmalıdır

Her sorunda olduğu gibi bu so-
runda da örgütlü hareket etmeliyiz. De-
mokratik aile mücadelesi kendiliğin-
denciliğe bırakılmamalıdır. 

Sorunun ne kadar ciddi olduğunu,
özellikle gençliğin devrimci mücade-
lesinde ne kadar engel teşkil ettiğini her
an yaşıyor, görüyoruz. Burada sadece
kaba ve fiili engeller de söz konusu de-
ğildir. Bundan daha da önemlisi, bir çok
gencin ailelerle boğuşma içinde ener-

jisinin önemli kısmını tüket-
mesi, bunun psikolojik etkisi
altına girerek verimliliğini ek-
siltmesidir. O halde buna denk
düşen bir ciddiyetle politikalar
üretmek, örgütlenmek ve pra-
tik içinde olmak gerekir. 

Örgütlenmede ilk adım
olarak gençlik bünyesinde,
"Aile Baskısına Karşı Müca-
dele Komisyonu" kurulabilir.
Bu komisyon devrimci-de-
mokrat ailelerden de birileri
alınabilir. Veya onların da-
nışmanlığına başvurulabilir.

Bu komisyonun ana görevi, gençliği
aile baskısı ve buna karşı mücadele
konusunda eğitmek, demokratik aile
mücadelesine öncülük etmek ve bu
konuda gençliği bilinçlendirmek, ai-
leleriyle ciddi,  mücadelenin önünde
engele dönüşen sorunlar yaşayanların
durumuna müdahale ederek çözüm-
ler üretmek, aile baskısı nedeniyle evi-
ni terketmek zorunda kalanlara kala-
cak yer bulmak, maddi ihtiyaçlarını
karşılamak için belirli bir fon oluş-
turmak vb. olarak sıralanabilir. Bu ko-
misyonun mücadelesi ve ilişkileri
geliştikçe "Demokratik Aile İçin Mü-
cadele Derneği" gibi daha organize ve
daha bağımsız örgütlenmeler de or-
taya çıkarılabilir. Bütün bunlar mev-
cut yöneticilerin bu sorunla uğraş-
maması, çözmek için çaba sarfet-
memesi anlamına gelmez. Aile soru-
nu her zaman gündemde olan bir so-
rundur. Önemli olan sorunu örgütlü
bir mücadele perspektifi ile ele al-
maktır. 

Bu konudaki örgütlenmelerimiz
sadece aile baskısına karşı bir savun-
mayı hedefleyen değil, aileleri dönüş-
türme iddiasının sahibi olmalıdır. Bu
öyle bir iddia olmalıdır ki, bugün ço-
cuklarının mücadelesinin önünde en-
gel olarak duran anaları, babaları, "Fa-
şizme ve emperyalizme karşı mücadele
etmezseniz sütümü, hakkımı helal et-
mem" diyecek konuma getirmeyi he-
deflemelidir... diyoruz ve bu konuda-
ki yazı dizimizi burada bitiriyoruz.

Haftaya başka bir konuyla yine
birlikte olmak üzere hoşçakalın.

(Bitti)

Bu konuda ailelerimiz bizi en
iyi tanıyanlardan birisidir.

Sürekli açığımızı
kollayacaklardır. Biz ailemizi

örgütlemiyorsak, aile bizi
düzene örgütleyecektir. 
Bizim onların istediği yola

gireceğimize dair umutlarını
bitirmeliyiz. Aileyle mücadele

bir savaş gibidir.
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Evrensel Ga-
zetesi “emek”ten yana
günlük bir gazete olma iddia-
sındadır. Ancak Evrensel’in haber
tarzı bu iddiasına denk düşmekten
bir hayli uzaktır. 

Evrensel’in haberlerinde devrim-
cilere yer yoktur. Çünkü Evrensel
ve EMEP devrime, devrimcilere uzak-
tır. 

O zaman sorarlar; günlük gazete
olmanın gereğini neden yerine ge-
tirmezsin? Habercilik anlayışı ger-
çekleri yok saymak mıdır? 

Devrimcilerin yok olmasını neden
istersin? 

Aşağıdaki iki haber Evrensel Ga-
zetesi’nde aynı gün ve aynı sayfada
yan yana yayınlandı: 

“Eğitimde adalet istediler. Liseli
Direnişçi Gençlik üyeleri dün, Ca-
ğaloğu’nda bulunan İstanbul Milli
Eğitim Müdürlüğü önünde parasız
eğitim talebiyle basın açıklaması
yaptı. ‘Eğitimde adalet istiyoruz’,
‘Sermaye elini eğitimden çek’ slo-
ganları atan öğrenciler, eylemi ders-
hane borcu yüzünden annesi hapse
girince 3 Nisan 2010’da intihar eden
Soner Semih Sipahi’ye adadı. Öğ-
renciler adına basın açıklamasını
Mehmet Aslan okudu...” (Evrensel
Gazetesi 25.12.2011) 

Bu da aynı sayfadaki diğer ha-
ber: 

“Çanakkale'de 21 öğrenci serbest
bırakıldı. Çanakkale’de, Malatya-
Kürecik'e kurulmak istenen NATO
füze kalkanını protesto ettikleri için
gözaltına alınan 21 öğrenci serbest
bırakıldı.” (Evrensel Gazetesi
25.12.2011) 

İlk haberde
eylemi yapan

gençlik örgütünün
adını veren, ayrın-

tılarına kadar da ha-
beri aktaran Evrensel,

hemen alttaki haberde
ise serbest bırakılanlar için sadece
“öğrenci” ifadesini kullanıyor. Peki,
kim bu öğrenciler? Gazeteciliğin,
haberciliğin en temel sorularından
birisinin cevaplanması gerekmiyor
mu? Oysa o "öğrenciler" dediğinin
bir adı var. Bu sorunun cevabını bil-
miyor musunuz? Yine gazeteciliğin
temel kuralı bilmiyorsan araştırır öğ-
renirsin, ama bu sorunun cevabını
bulmadan o haberi yazamazsın. 

Fakat Evrensel’in sorunu bilme-
mek değil, Evrensel bu sorunun ce-
vabını bildiği için yazmıyor. 

Evrensel’in sorunu başka: Evren-
sel’in Halk Cephesi’nin, Gençlik Fe-
derasyonu’nun eylemleri karşısında
AŞAĞILIK KOMPLEKSİ var.
“Kim” sorusunun cevabını yazmaya
engel olan bu KOMPLEKS izin ver-
miyor. 

Bu, Evrensel açısından yeni bir
durum değildir. Geçmişten bugüne
Evrensel, bu kompleksinden kur-
tulamamıştır.

Nedir Evrensel’in Aşağılık
Kompleksinin Nedeni?

Aşağılık kompleksi kelime anla-
mıyla: Aşağılık duygusudur. Kend-
ini başkalarından aşağı, küçük
görme hissi. Başkalarından aşağı
olma korkusundan doğan yeter-
sizlik, hissi, ruhi bozukluk halidir.

Evrenselciler yani EMEP’in aşa-
ğılık kompleksinin temelinde yatan
nedir? Soruyu şöyle cevaplayalım:

EMEP, “işçi sınıfının anlı şanlı bi-
ricik sınıf partisi”dir. İşçi sınıfının
tek temsilcisi onlardır. 

Halk Cepheliler ise “küçük bur-
juva solcuları”dır. Onlar maceracı,
işçi sınıfından, kitlelerden, halktan
kopuk marjinal örgütlerdir.

Ama gelin görün ki, onyıllardır
tarihleri boyunca “işçi sınıfının biricik
partisi EMEP”in işçi sınıfının mü-
cadelesi adına yarattığı tek bir direniş,
tek bir değer, gelenek yoktur. İşçi
sınıfının biricik partisinin örgütlediği
işçi de yoktur. Amerikancı devlet
sendikası TÜRK-İŞ’in kuyruğuna ta-
kılmaktan başka bir pratiği yoktur. 

Fakat “küçük burjuva solcuları”
dediği Halk Cepheliler oligarşiye
karşı nerede bir direniş yaratılmışsa
orada onlar vardır. Nerede halkın ör-
gütlü mücadelesi varsa orada Cep-
heliler vardır. İşçi sınıfının içinde
yine Cepheliler vardır. İşçi sınıfının
direnişlerinde Cepheliler vardır. Genç-
lik içinde Cepheliler vardır. Yoksul
gecekondu mahallelerinde Cepheliler
vardır. ‘70’lerden bugüne anti-em-
peryalizmin kesintisiz bayraktarlığını
yapan Cepheliler vardır. 70’lerden
bugüne Türkiye devrim mücadele-
sinin tarihine stratejisiyle, taktikle-
riyle, politikalarıyla, pratiğiyle dam-
gasını vuran Cephelilerdir. “Sınıfın
biricik partisi”nin “marjinal”, kitle-
lerden kopuk dediği “küçük burjuva
solcuları” düşmanın onca saldırılarına
rağmen yine ülkemizin kitlesel ör-
gütüdür.
İşte hem “marjinal” deyip, hem

“sınıftan, kitlelerden, halktan kopuk”
deyip halkın içinde kitlesel örgütlü
olan Cepheliler olunca bunun izahı
yoktur.

Bütün sol, sözde Amerika’nın
Kürecik’te kurduğu füze kalkanın

Evrensel'in Devrimcileri Yok Saymasının
Nedeni; 

Ülkemizdeki Devrim
Mücadelesinden Duyduğu

Rahatsızlıktır!
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karşıdır. Ama pratikte aylardır Halk
Cephesi’nden başka ciddi bir şey
yapan yoktur. “Sınıfın partisi” ise
göstermelik olarak bile yoktur. 
İşte EMEP’in KOMPLEKSİ’nin

nedeni budur. Bu durumun EMEP’e
göre hiçbir ideolojik, teorik açıkla-
ması yoktur. Bu kompleksle olanları
görmezlikten gelmektedir. Görmez-
likten gelemeyecek gibiyse  burju-
vazinin yaptığı gibi gerçekleri ters-
yüz etmektedir. 

Buna yüzlerce örnek sayabiliriz,
ama birkaç örnek yeterlidir. 

“Engin Çeber’in işkence sonucu
öldürülmesiyle ilgili 60 kamu gö-
revlisinin yargılandığı davanın 13.
duruşmasına devam edildi.”
01.06.2010 tarihli Evrensel gazete-
sindeki “Engin Çeber’i iki tokat öl-
dürmüş!” başlıklı haberde gardiyan-
ların avukatlarının ismine varıncaya
kadar yazılmış. Ancak Evrensel ga-
zetesi Engin Çeber’in avukatını,
Engin Çeber’in arkadaşlarını, Engin
Çeber’in kim olduğunu ve neden
gözaltına alındığını yazmamış. Ni-
tekim Engin Çeber’le ilgili Evren-
sel’de çıkan haberlerin hemen hep-
sinde bu durumu görmek mümkün-
dür. 

Kendi dışındaki pekçok şeyi de
haber yapan Evrensel örneğin Engin
Çeber’le ilgili duruşmalarda Halk
Cephesi’nin mahkeme önünde yap-
tığı eylemleri de görmezden gel-
miştir. NEDEN? 

Evrensel’in habercilik tarzı sadece
görmezden gelmekten ibaret değildir.
İsimleri gerektiği yerde zikretmeyen
Evrensel, söz konusu olan Halk Cep-
hesi’ni mahkum etmek olunca isim-
leri açık açık yazıyor. 

“... Başvuruların ardından hukuki
süreç başlatıldığını anlatan Çiçek
(BDP Dersim İl Eş Başkanı Sevim
Çiçek-bn), TAYAD’lı ailelerin PKK’li
Ali Yıldız’ın ailesinin Av. Taylan Ta-
nay’a vekalet vermesiyle birlikte
İHD, MEYA-DER ve Dersim Barosu
tarafından başlatılan sürecin sekteye
uğradığını dile getirdi.” (Evrensel,
15.08.2011 tarihli “AKP de CHP de
suç ortağı” başlıklı haberden.) 

Evrensel burada açıktan taraf ol-

muştur. Ancak bu gerçeklerden yana
bir taraflılık değil, siyasal çıkarla-
rının gerektirdiği bir taraflılıktır. 

Çemizgezek’teki toplu mezarların
açılmasıyla ilgili Evrensel’de çıkan
15.08.2011 tarihli haber hemen her
yanıyla tutarsızdır, eksik, yanlış bil-
giler taşımaktadır. 

Bu örnekte de görüldüğü gibi so-
run; Evrensel’in, olayın ne olduğunu
bilmemesinde değildir. Tam aksine
Evrensel olayın ne olduğunu bil-
mektedir. Çünkü bu konuda Ali Yıl-
dız’ın DHKC savaşçısı olduğuna dair
ailesinin, avukatının beyanları vardır.
Ama Evrensel’in aşağılık kompleksi
Evrensel’e gazeteciliğin en temel
kurallarından birini dahi görmezden
gelip yalan, yanlış ve yanlı şeyler
yazdırabilmektedir. 

TAYAD’lı Aileler toplu mezarlarla
ilgili süreci nasıl “sekteye uğrat-
mıştır” peki? Bunun cevabı da yoktur
Evrensel’de. Olamaz da. 

Çünkü Hüsnü Yıldız’ın ölüm oru-
cu eylemi, TAYAD’lı Ailelerin, Halk
Cephesi’nin ısrarlı, kararlı pratiği
sonucu bir ilk olmuş ve toplu me-
zarlar açılmıştır. Meselenin özü bu-
dur. Evrensel’in hazımsızlığı bunadır.
Ve bu hazımsızlığı, aşağılık kompleksi
Evrensel’i,  TAYAD’lı Aileleri,
DHKC gerillası Ali Yıldız’ın avu-
katlarını “kirli siyasete ortak olmak”
suçlamasına götürmüştür. 

Kendi “çabalarından” hiçbir sonuç
çıkmamıştır. Çaba denilen “yasal
başvuru ve hukuki süreçtir”. AKP’ye,
CHP’ye veryansın edenler yasal baş-
vuru ve hukuki süreçlerden medet
ummuşlardır. Ve elbette hiçbir sonuç

alamamışlardır. 
İşte şimdi önleri açıktır! Onlarca

toplu mezardan sözediyorlar. Bu-
yursunlar açtırsınlar toplu mezarları.
Açtıramazlar! Çünkü düzeniçi si-
yaset yapmaktadırlar. 

Evrensel günlerce süren, artık
burjuva medyanın dahi görmezden
gelemediği Hüsnü Yıldız’ın Ölüm
Orucu direnişini haber konusu
dahi yapmamıştır. Geçiştirmekle
yetinmiştir. 

09.08.2011 tarihli “Dersimli ga-
zeteciler Vali’ye tepkili” başlıklı

haberde bu durum çok açık görül-
mektedir. Habere konu olan AKP’li
milletvekili Fatma Şahin’in Hüsnü
Yıldız’ın çadırına gelmesi olayını
Tunceli Valisi’nin Tunceli halkı ile
ilgili söylediklerine indirgemiştir. 

Evrensel’in görmezden geldikle-
rinden biri de Grup Yorum’dur. 2011
1 Mayıs’ında kürsüde Grup Yorum
vardır. Konseriyle yüzbinleri coşturan
Grup Yorum’un varlığını yok say-
mıştır Evrensel. NEDEN? Cevap ay-
nıdır. 

Öyle ya, 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz
diyen devrimcileri “alan fetişizmi”
yapmakla, “sınıftan uzak” olmakla
suçlayanlar, 1 Mayıs çatışmalarında
sınıf dedikleri işbirlikçi, sarı-sendika
Türk-İş’in kuyruğundan çıkamamıştır.
Devrimci politika onları Taksim’e
gelmek zorunda bırakmıştır. “Sınıf,
sınıf, sınıf” deyip, “sınıfla birlikte
olmak” deyip, sonra tutup ‘küçük-
burjuva’ devrimcilerin “alan fetişiz-
mi”ne tabi ol. Olacak şey mi? Ev-
rensel’in kompleksi budur işte. O
alanda yüzbinlerce emekçinin yum-
ruklar havada 1 Mayıs marşını söy-
lemesi Evrensel’i yiyip bitiriyor. Ev-
rensel bu tabloyu yazabilir mi? Bu
tablo bütün işçi sınıfını coştururken
sadece EMEP’lileri coşturmamış, ha-
setinden çatlatmıştır. Burjuva basının
dahi görüp yazdığını Evrensel yaza-
mamıştır.

Şu Eleştiriyi Hangi 
Duygu Yaptırabilir?

2010 yılında Grup Yorum İstanbul
İnönü stadyumunda biletli bir konser
verdi. Konsere tam 55 bin kişi katıldı.

Ama gelin görün ki,
onyıllardır tarihleri boyunca
“işçi sınıfının biricik partisi

EMEP”in işçi sınıfının
mücadelesi adına yarattığı tek

bir direniş, tek bir değer,
gelenek yoktur. İşçi sınıfının
biricik partisinin örgütlediği
işçi de yoktur. Amerikancı

devlet sendikası TÜRK-İŞ’in
kuyruğuna takılmaktan başka

bir pratiği yoktur.
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Bu Türkiye tarihinde bir ilkti. Rek-
ordu. Bu rekor henüz kırılmış da
değil. Yorum’un İnönü konseri ha-
fızalarda olduğu için ayrıntıya gir-
meyeceğiz,  Ev ren sel Kül tür der gi -
si nin Tem muz 2010 ta rih li 223. sa -
yı sı nın baş ya zı sı nda Nu ray San car
Grup Yo rum’un İnö nü Kon se rini
bakın nasıl değerlendiriyor: “Gru -
bun bir po li tik ör güt le or ga nik bir
bağ için de ol du ğu bir sır de ğil dir.
... Bu iliş ki ona baş lan gıç ta bel ki
bir ola nak su nar ama son ra sın da da
gru bun ma kus ta li hi ni be lir ler...”
diyor. Siz nasıl “sınıf” partisisiniz?
Örgütlü sanatçılığa düşmanlığınız
niye? Nuray Sancar değerlendirmes-
inde; Bak ma yın siz 55 bin ki şi top -
lan dı ğı na, bak ma yın siz o coş ku ya...
O sah ne ya lan dır.. O sah ne sa nal dır...
Siz rü ya gör dü nüz... Hem de yan lış
bir rü ya... Grup Yo rum tü ken miş-
tir... Hay ran la rı on dan kop muş tur... 

“Grup Yo rum hay ran la rın dan,
hay ran la rı Grup Yo rum’un mü zi -
ğin den uzak la şır.”

Yo rum bir za man lar diyor,“Pro -
met he us ate şi ni sağ la mış tı bir ke -
re. Bu nu unut mak müm kün de ğil.
25. yıl kon se ri ne ka tı lan ka la ba lık
kit le nin ve fa sı da bu unut ma yış la
il gi li za ten.”

Tekel Direnişini Satan
Mustafa Türkel’i Gençlik
Kampında Panelist Yapan
EMEP mi Sınıf
Partisidir? 

Binlerce Tekel işçisinin Ankara’nın
soğuğunda 78 gün süren ve tarihe
geçecek bir direnişi bizzat bağlı olduğu
TÜRK-İŞ’e bağlı Tek Gıda - İş Sen-
dikası Genel Başkanı Mustafa Türkel
tarafından satıldı. Sadece TEKEL iş-
çilerini değil yüzbinlerce işçiyi köle-
leştiren 4/C yasası yürürlüğe girdi. 
İşçi sınıfına bu düşmanlığı yapan

Mustafa Türkel’i “sınıfın partisi”
EMEP baş tacı yapıyor. Bu işçi düş-
manını kendi kitlesinin eğitimi için
gençlik kampında panelist yaptı. Ne
anlattı Mustafa Türkel o panelde?
Bir direnişin nasıl kırılıp işçilerin
satılacağını mı?

Evrensel’den 
Bir Başka Haber: 

“Şişli Okmeydanı'nda aralarında
dernekler ve kültür merkezlerinin
bulunduğu 3 adrese gece saat
02.30’da eş zamanlı operasyon dü-
zenlendi. Operasyonda aralarında 3
Grup Yorum üyesinin de bulunduğu
34 kişi gözaltına alındı. Haklar ve
Özgürlükler Derneği üyesi olduğu
belirtilen grubun kapıları kilitlemesi
üzerine polis ekipleri kapıları kır-
maya çalıştı. (...)girilen bazı adres-
lerde ise gözaltına alınan şüphelilerin
olduğu öğrenildi. (...) polis girdiği
adreslerde arama yaptı. Adreslerde
bulunan çok sayıda dökümana el
konuldu.” (Evrensel, 10.05.2011,
“Kültür merkezlerine baskın, Grup
Yorum'a gözaltı. Sıra müzik grupla-
rına mı geldi?” başlıklı haberden) 

Bu dil devrimci, demokrat bir ga-
zetenin dili olamaz. Bu dil haberi
polisin dikte ettirdiği burjuva basının
devrimciler hakkında yaptığı haber-
lerin dilidir. Devrimci bir gazeteci
gecenin yarısında bastığı demokratik
kurumlarda “kapıların kilitlenmesi
üzerine polis kapıları kırmaya ça-
lıştı” diye yazmaz. Polisin terörünü,
gayrimeşruluğunu görür ve onu yazar.
Polisin terörüne, gayrimeşruluğuna
karşı devrimcilerin direnişini yaz-
malıdır. Ama Evrensel, haberinde
devrimcilerin direnişini polisin ka-
pıları kırmasına gerekçe olarak gö-
rüyor. ... “Çok sayıda dökümana
el konuldu...” Bu dil kimin dili?

Haberin devamında Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının açıklamalarına
yer verilmesi de adeta sıradan bir
burjuva basının ağzıyla yapılmıştır. 

Evrensel’den başka bir haber: 
“Kürecik’te Füze Kalkanı İste-

miyoruz Platformu tarafından Ma-
latya Belediye Meydanı’nda düzen-
lenen mitinge yağan, yağmura rağ-
men binlerce kişi katıldı. Mitingde
KESK, Kürecik halkı, TKP, dernek
ve dergi çevreleri, Malatya öğret-
menevinin önünde bir araya gelerek
kortejlerini oluştururken, ÖDP ve
Halkların Demokratik Kongresi, Kız
Meslek Lisesi önünde kortejlerini
oluşturdular. EMEP, BDP, ESP ve
EDP pankart açmayarak bayrak ve

dövizleriyle HDK pankartı arkasında
yerlerini aldılar.” (Evrensel,
19.11.2011 tarihli “Savaş kalkanına
karşı barış kalkanı” başlıklı haberden) 

Evrensel’e göre sadece yasal par-
tiler vardır. Evrensel yasal partileri
meşru görür. Bunun dışındakiler ise
“dergi çevreleri”dir. Evrensel’e göre
“dergi çevreleri”nin siyasal bir kim-
likleri, meşrulukları yoktur. Bunun
için Evrensel “dergi çevreleri” di-
yerek aşağılık kompleksini bastırmaya
çalışmaktadır. Örneğin Evrensel’e
göre yukardaki haberde geçen eyleme
Halk Cephesi katılmamıştır. Oysa
Evrensel uygun görmese de Halk
Cephesi bu eyleme kendi kortejiyle,
pankartı ve flamasıyla katılmıştır. Ki
füze kalkanı ile ilgili Halk Cephesi’nin
tüm Türkiye’de süren bir kampanyası
vardır. Daha doğrusu Halk Cephesi
dışında füze kalkanı konusunda
ciddi bir şeyler yapan kimse yoktur.
Onlarca yasal partinin yapmadığını
yapmaktadır Halk Cephesi... Ancak
ne yapsa da Evrensel’de haber değeri
taşımamaktadır. NEDEN? 

Burjuva basının devrimcilerin ey-
lemlerini sansürlemesi, yok sayması,
görmezden gelmesi, yer verdiğinde
ise yalan yanlış yazması bizim için
anlaşılırdır. 

Burjuvazi sınıfsal çıkarlarının ge-
reğini yapmaktadır. Onun ahlakı,
kültürü bunu gerektirmektedir. O,
çıkarları için yalan da söyler, demo-
goji de yapar. Gerçeği yok da sayar. 

Bir de Evrensel’in haberlerine
bakılsın. Yukarıda örneklerini ver-
diğimiz haberlere tekrar bakılsın...
Yeterli gelmediyse Evrensel’den son
bir örnek daha verelim: 

“Tahliye edildikten kısa süre sonra

Zere’nin cenazesinin
sahiplenilmesi Cephe’nin

sahiplenilmesidir. Cephenin
görkemidir, militanlığıdır.

Evrensel utanma belası
zorunluluktan oradadır.

Yoksa Cepheliler’in
omuzlarında yüzlerce şehit

tabutu taşınmıştır. EMEP baş
sağlığında bile bulunmamıştır.
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Devletin, kontr-
gerilla devleti ol-
duğunu Diyarbakır
Sur ilçesinde bir
kez daha gördük.

Diyarbakır Sur ilçesinin İç-
kale Mahallesinde eski bir hapisha-
nenin çevresinde kazı çalışmasında
11 kişiye ait kemik ve kafatası bu-
lundu. Kemiklerin bulunduğu yer
1990’lı yıllarda JİTEM Grup Ko-
mutanlığı tarafından sorgu ve iş-
kence üssü olarak kullanılmıştır. İş-
kencecilerin işkencede katlettikleri
kişileri işkence merkezinin arka bah-
çesine gömüldü. İşkenceciler hesap
sorulmayacağından o kadar eminler
ki hemen  mahallenin içinde, duvarın
dibine gömüyorlar cesetleri. Ne de
olsa hiç yargılanmayacaklar, ne de
olsa iktidar onları savunuyor. İnfazın
yapıldığı yerin az ilerisinde adliye
bulunuyordu. Adliye işkence sesle-
rinin duyulabileceği mesafede. Böyle
bir koruma olmadan işkenceciler bu
kadar kolay insan öldürebilirler miy-
di...

Tüm bunların savcı ve hakimlerce
bilinmesine rağmen insanlara ait ke-
mikler tamamen tesadüf üzerine bu-
lunuyorlar. Yoksa şehir efsanesi olarak

kalacaktı belkide. Bugün devlet bu
suçları faili meçhul suçlar olarak
göstermeye çalışıyor, oysa ne o dö-
nemde faili belirsizdi ne bu dönemde
faili belirsiz bu suçların. 1990 yılla-
rında Diyarbakır JİTEM’de görevli
olan askerlerin listesi bilinmiyor ola-
maz, hepsinin görev listesi ve isimleri,
işledikleri suçlar devlet arşivlerinde
mevcuttur. Failler halka açıklanma-
lıdır. Yapılan kazılardan sonra savcı
soruşturma açtığını açıkladı ve hemen
arkasında dosyaya gizlilik kararı
koydu. Bugüne kadar gizlilik karar-
larının polisin iddianamedeki kom-
plolorını, sahte belgelerini gizlemek,
bilgi saklamak halkın  baskısını azalt-
mak için verildiği gördük. Bu dosyada
savcı asıl sorumluları bulmak ve ce-
zalandırmak için, işlenen suçları or-
taya çıkarmak için, öldürülen kişilerin
kimliğini tespit etmek için çalışma-
yacak. Bu dosya sessizlik içinde ka-
patılmak isteniyor. 

Yakın zamanda Ayhan Çarkın iti-
rafları ile açığa çıkan gerçeklerde
de İstanbul ve Ankara’da açılan so-

ruşturmalarda sav-
cıların tutumunu
gördük, Ayhan
Çarkın, Soner Gül,
Hüsamettin Ya-

man, Ayhan Efeoğlu’nun onun içer-
sinde bulunduğu ekip tarafından ka-
falarına ve enselerine kurşun sıkılarak
öldürüldüklerini, daha sonra Trakya
bölgesinde boş bir alana gömdüklerini
anlattı. 17 Nisan 1992’de Devrimci-
Sol üyelerini katlettiklerini açıkladı.
Çarkın’ın itirafları burjuva basında
ayrıntılı yazmazına rağmen savcılar
henüz bir girişimde bulunmadılar. 

Mehmet Ağar, Ayhan Çarkın’ın
ekibi gizli mi? Katiller gizli saklı
değil, katliller ortalıkta. 

Ancak biliyoruz ki, AKP iktidarı
Mehmet AĞAR ve ekibinin yaptığı
infaz, kayıp ve katliamlarla ilgilen-
miyor, AKP iktidarı 1990’larda ya-
pılan infazlarla hesaplaşamaz.

Devlet, 1990 yıllarda devrimci
mücadeleci, Kürt halkının mücade-
lesini ağırlıklı olarak infazlarla, iş-
kencelerle, kayıplarla bastırmak is-
tiyordu. Şimdi F Tipleriyle , mahke-
melerle, gözaltı ve tutuklamalarla, F
Tipi hapishanelerle yapmaya çılışı-
yor.

Toprağı Kazıyın, 
Faşizmi Görürsünüz

Halkın 
Hukuk

Bürosu

yaşamını yitiren Güler Zere, Elazığ’da
yapılan törenin ardından 1996’da ya-
şamını yitiren 6 arkadaşının yanına
defnedildi. (...) Zere için evinin önün-
de tören düzenlendi. Törene BDP,
EMEP, ESP ve İHD’nin aralarında
bulunduğu çok sayıda kurum tem-
silcisi katıldı. (...)Törenin ardından
Zere’nin cenazesi evinden alınarak
yüzlerce kişinin katılımıyla sloganlar
ve marşlar eşliğinde Perşembe Pa-
zarı’na kadar getirildi. (...) Güler
Zere, 1983’te gözaltında işkence edi-
lerek öldürülen arkadaşı Mazlum
Güder’in yanına defnedildi. Zere’nin
mezarına kendi isteği üzerine Seyhan
Nehri’nden getirilen su ve Dersim
asri mezarlıkta bulunan arkadaşları-
nın, Nazım Karaca’nın Koruk’taki
ve Feride Harman’ın Malatya’da bu-
lunan mezarlarından getirilen toprak
döküldü.” (Evrensel, 12.05.2010 ta-
rihli “Güler Zere toprağa verildi”

başlıklı haberden) 
Haberdeki maddi hataları bir ke-

nara bırakıyoruz. Güler Zere’nin ce-
naze töreni yapılmış. Cenazede EMEP
dahil pekçok siyasi anlayış ve kurum
var ancak Güler Zere’nin yoldaşları,
Güler Zere’nin özgürlüğüne kavuş-
turulması için aylarca kampanya ya-
pan Halk Cephesi nedense yoktur!
Evrensel’e göre Güler’in cenazesini
BDP, EMEP, ESP ve İHD’liler kal-
dırmıştır. 

Nazım Karaca, Feride Harman
kimdir örneğin? Evrensel yazmamış,
Evrensel yazmaz biz söyleyelim:
DHKC gerillalarıdır. Nazım Karaca
gerillada, Feride Harman ölüm oru-
cunda şehit düşmüştür. Yeri geldiğinde
“PKK gerillaları” diye yazan Evren-
sel, söz konusu olan DHKC gerillaları
olduğunda yazmaz. 

Evet, burjuva basını çok iyi anlı-
yoruz. Onların sayfaları, ekranları

devrimcilere, halka kapalıdır. Ancak
Evrensel gibi emekten, emekçiden,
halktan yana olduğunu söyleyen, sol,
sosyalist olduğunu söyleyen, gaze-
tecilik konusunda herkese ders veren
bir gazetenin yukarda örneklerini
verdiğimiz ve daha onlarca örneği
vereceğimiz tarzda burjuva basını
aratmayan haberler yapmasının başka
nedeni yoktur. Zere’nin cenazesinin
sahiplenilmesi Cephe’nin sahiplenil-
mesidir. Cephenin görkemidir, mili-
tanlığıdır. Evrensel utanma belası
zorunluluktan oradadır. Yoksa Cep-
heliler’in omuzlarında yüzlerce şehit
tabutu taşınmıştır. EMEP baş sağlı-
ğında bile bulunmamıştır. 

Evrensel’in aşağılık kompleksi
Zere’nin cenaze törenindeki o gör-
kemi, militanlığı, cüreti yazamaz...
Cephe’yi yazamaz, burjuva basının
yaptığı gibi olanın da üzerini örter.

Sürecek
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Özgür Gelecek dergisinin 21, 22,
23. sayılarında yer alan, "19 Aralık'ta
Ümraniye Direnişi-1, 2, 3," başlığıyla
ve "Bir Tutsak Partizan" imzasıyla
yayınlanan yazıyı okuduk.

Söz konusu yazı, "19 Aralık'ta
biz de direndik" diyebilmenin ve
Büyük Direnişimiz'in dışında kalma
gerçekliklerini örtbas edebilmenin
gayretiyle yazılmış.

Böylesi yanlış bir amaçla yazıldığı
için, içeriğinde birçok yanlış barın-
dırıyor.

Şehitlerimizin kanıyla tarihe ya-
zılan 19-22 Aralık Direnişimiz'in
Ümraniye cephesinde yaşananlara
dair, sözkonusu yazı içinde çarpık
ve yanlış aktarımları açığa çıkarta-
cağız. 

Bir kez daha vurgulayalım ki,
Büyük Direnişimiz'in her bir anına
dair yazılan her şeye duyarlıyız. Hiç
kimsenin çarpık ve yanlış aktarmasına
müsaade etmeyiz. Yoldaşlarımızın
kanıyla tarihe yazılan ve canlarıyla
yaratılan Büyük Direnişimiz ver-
mektedir bize bu hakkı ve sorumlu-
luğu. 

Tarihsel bir sorumluluktur bu. Ve
biz, 19-22 Aralık günlerine, bir bütün
olarak Büyük Direnişimiz'e ve şe-
hitlerimize dair en ufak bir yok say-
mayı, çarpık aktarım ve yanlış anla-
tımı, öncelikle direniş şehitlerine yö-
nelik bir saygısızlık ve haksızlık sa-
yarız. Bu nedenle de tavırsız kalma-
yız. Bugüne kadar böyle davrandık,
bundan sonra da böyle davranaca-
ğız...

Ümraniye Hapishanesi'ndeki di-
reniş, 19-22 Aralık 2000 günleri bo-
yunca sürmüştür. Direnişin Ümraniye
cephesinin şehitleri DHKP-C Dava-
sından Ahmet İBİLİ, Ercan POLAT,
Umut GEDİK, Alp Ata AKÇAYÖZ

ve Rıza POYRAZ'dır. İçinde "Tutsak
Partizanlar"ın da olduğu diğer gruplar,
özgür tutsaklar ve ölüm orucu di-
renişlerinden ayrı durmak için
kendi koğuşlarına (C-3) çekilmiş-
lerdir. 

PKK’li tutsaklar ise “farklarını
koymak” için olsa gerek, askerlere
teslim olarak koğuşlarını boşalt-
mışlardır. 

Direniş sürerken, askerler tara-
fından Cepheli Tutsaklar'ın koğuş
kapısına getirilen TKP/ML tem-
silcisine "dışarı çıkın" çağrısı yap-
tırılmıştır. Ve fakat, “Tutsak Parti-
zan”ın yazısında buna hiç değinil-
memiş.

Neden?
Sorunun cevabı, subjektivizmdir.

Ayrıca sözkonusu yazıda birçok yanlış
ve çarpıklığa imza attıran da aynı
subjetktivizmin köreltici etkisidir.

"Tutsak Partizan", direniş şehit-
lerinin nerede, nasıl vurulup şehit
düştüklerinden habersizdir. Bilmediği
gibi zahmet edip öğrenmemiştir de.
Bu, öncelikle, şehitlerimize saygı-
sızlıktır. Kendilerine "komünist tut-
saklar" diyenler, öncelikle şehitlerin
anılarına saygılı olmayı komünist
ahlakın gereği olduğunu bilmeliler...

"Tutsak Partizan", yoldaşımız Er-
can Polat'a dair hem "Ercan Polat
yara aldığında aynı yerdeydik" diyor,
hem de Ercan'ın Konferans Solonu
civarında vurulduğunu anlatıp, ekli-
yor: "Kan akmaya başladı; yoldaşları
battaniye ile konferans salonuna ta-
şıdılar".

Ercan Polat yoldaşımızın vurulup
katledildiği gün ve yer, sözkonusu
yazıda anlatılan gün ve yerden daha
öncedir. Direnişin üçüncü günü bat-
taniye içinde Ercan'ın cesedini kon-

ferans salonuna taşıdık ve üzerine
Parti-Cephe bayrağı örterek katafalkı
hazırladık. Saygı duruşunda bulunduk.
Yanlış aktarıyorlar ama böylesi yan-
lışlıkları önemsediklerini sanmıyoruz.
Çünkü, şehitlerimizin anısına dair
bir sorumluluk, duyarlılık hissetmi-
yorlar. Öyle olsa, zahmet edip doğ-
rusunu öğrenirler.

Siz önce gidin hangi şehidimizin
nerede ve nasıl katledildiğini okuyup
öğrenin. Madem hafızanız güvenil-
mez durumda, o halde araştırıp doğ-
rusunu öğrenme sorumluluğunu gös-
terin...

Direniş şehitlerimizden Rıza Poy-
raz için şöyle yazıyor “Tutsak Parti-
zan” dostumuz: "İkisinin bedenleri
(Burada katedilen Rıza Poyraz ve
Ercan Polat'tır) konferans salonu-
muzun sahnesinin orada duruyordu." 

Yanlış! Rıza Poyraz yoldaşımız,
direniş sırasında vurulup yaralanmış
olmasına rağmen bütün direniş günleri
boyunca hayattaydı. Kendi ellerimizle
dışarı çıkartıp sedyeye yatırdık. Bilinci
yerindeydi. Askerler tarafından has-
taneye götürüleceği söylenen yolda-
şımızın şehit düştüğü haberini de F
Tiplerindeyken aldık.

"Tutsak Partizan" için bunun bir
önemi var mı? Yok! O "19 Aralık'ta
biz nasıl da direndik" içerikli yalancı
pehlivan tefrikası yazmakla meşgul
olduğu için "ayrıntı"  saydığı şehit-
lerimizin akıbetlerini önemsemiyor.
Ama biz, şehitlerimize dair her bir
şeyi önemsiyor ve 122'ler  hakkında
böylesi çarpık ve yanlış aktarıma
karşı çıkıyoruz. Kimsenin pehlivan
tefrikası yazarken şehitlerimizin anı-
sına saygısızlık etme hakkı yoktur...

"Tutsak Partizan" tefrikasını ya-
zarken, Ümraniye direnişinin içinde
şehit düşen Umut Gedik yoldaşımızın
nasıl katledildiğine değinmemiş bile.

Tarih Yazanlar 
ve Hikaye Anlatanlar...

Bir Özgür Gelecek Tefrikası!
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Eğer "19 Aralık'ta Ümraniye’de Di-
reniş" yazıyor ve yayınlıyorsanız,
öncelikle bu direnişe can veren
Umut'ları doğru bir şekilde anlatmak
sorumluluğunuz olacaktır. Ama siz
hem “19 Aralık'ta Ümraniye'de Di-
reniş"i anlatmaya kalkıyorsunuz hem
de Umut Gedik'in nasıl şehit düştü-
ğüne değinmiyorsunuz bile. Yakışır,
bu yaklaşım "Tutsak Partizan"lara
yakışır ancak...

"Tutsak Partizan"ın anlatımında
direniş şehitlerinden Alp Ata Akça-
yöz'ün anısına da saygısızlık yapıl-
mıştır. 

Özgür Tutsaklar, direnişin son
günü kadınlar koğuşunun yemekha-
nesine çekilmişlerdir. Buraya, pen-
cerelerden defalarca gaz bombaları
atılmış, tavanda açılan deliklerden
uzatılan borulardan da değişik kim-
yasal gazlar verilmeye başlanmıştır.
"Tutsak Partizan", bu gazların etki-
lerini tasvir ettikten sonra şöyle diyor:
"... Nefes almaya çalışan, kapıya ya-
kın dostlar ölümden kurtulmak için
dış kapıyı açıp kendilerini dışarı at-
makta buluyorlardı çareyi. Ve ilk çı-
kanlardan Alp Ata Akçayöz deldikleri
çatıda bekleyen zebanilerin korkuyla
üstüne açtıkları ateş ile şehit düşü-
yor."

Bu anlatım çarpıtmadır, yanlıştır
ve bu yüzden de yalandır. 

Yazılanlar açık. Demek, gaz bom-
baları atılınca "dostlar" dedikleri Öz-
gür Tutsaklar, "ölümden kurtulmak
için" kendilerini dışkapıya atıyorlardı,
öyle mi "Tutsak Partizan"? Ve bu sı-
rada, yani panik içinde, Alp Ata yol-
daşımız da şehit düştü, öyle mi direniş
cahili?

Bahsedildiği gibi, kimse kendini
dışarı atmakta bulmadı çareyi. Kim-
yasal gaz verileceği anlaşılınca, ön-
celikle Ölüm Orucu direnişçileri ye-
mekhanenin mutfak olarak kullanılan
kısmına geçirildiler. Çünkü o bölümün
duvarı delinmemişti. Yaralılar, astımı
vb. olanlar ve ölüm orucu direnişçileri
buraya alınarak, mümkün olduğunda
gazdan daha az etkilenmeleri sağ-
lanmaya çalışıldı. Kapıları da kapalı
tutuldu, bir diğer ifadeyle ölüm orucu
direnişçilerinin güvenliği, o koşullarda

bile alınmaya çalışıldı. Bu uğurda,
direnişin başından itibaren olduğu
gibi o sırada da ölüm dahil her şey
göze alınmıştı. Ve işte tam bu sırada
yapılan kimyasal gaz saldırı sırasında
şehit düştü Umut Gedik.

"Kapıya yakın dostlar" denilen-
lerin başında, katillerle muhatap olan
Özgür Tutsaklar'ın temsilcisi Ümit
Günger ve İbrahim Erler gibi şehit-
lerimiz de vardı. 

Ve dış kapıyı açıp kendilerini
dışarı atmadılar asla. "Tutsak Parti-
zan"ın  "ölümden kurtulmak için dış
kapıyı açıp kendilerini dışarı atmakta
bulunuyorlardı çareyi" demesi, ta-
mamen uydurmadır, yalandır. 

Daha sonra, iradi ve düzenli bir
şekilde dışarı çıkma kararı alınıp
düşmana bildirildi. Alınan karar gereği
dışarı çıkılarak, tavandan açılan ateş
sonucu Alp Ata Akçagöz yoldaşımız
katledildi. Ama bu gerçekliğin “Tut-
sak Partizan” için yine bir önemi
yok. Ona göre bunlar "ayrıntı" ve
bir önemi de yok. Şehitlerimizin ha-
tırasını umursamadan uydurup uy-
durup yazmak, "Tutsak Partizan"lar'ın
ahlakına uygun anlaşılan. Ama dev-
rimci ahlaka uygun değildir...

“Tutsak Partizan” sözkonusu ya-
zısında diyor ki; "... TKP/ML, MKP,
MLKP, TKEP/L, TİKB, TKİP,
MLSPB'nin çoğu kitlesi C-3 tarafında
kalırken... çoğunluğunu DHKP-C'nin
ve Ölüm Orucun'da olanların olduğu
diğer ikinci güç ise konferans tara-
fında toplanmıştı." 

Peki, niçin böyle olmuştu? “Tutsak
Partizan” bu soruya bir açıklama ge-
tirmemiş. Çünkü, bu sorunun cevabı

işlerine gelmiyor. Öyle ya, "19 Ara-
lık'ta biz de direndik" diyebilmek
için bu yazıyı yazıp yayınlayanların
"Madem öyle, niçin Ölüm Orucu di-
renişçilerinin yanında değilsiniz?"
sorusuna verebileceği devrimci bir
cevapları yoktur.

Asıl saldırının direnişin asli un-
suru olan Ölüm Orucu direnişçileri
ve Cepheli Tutsaklara yöneleceğini
öngören “Tutsak Partizanlar” C-
3'te kalmayı tercih etmişlerdir. Di-
renişin zorunlu kıldığı bir ayrı düşme
yoktur. “Tutsak Partizanlar”, başından
itibaren kendilerini Cepheli Tutsak-
lar'dan ve dolayısıyla da Ölüm Orucu
direnişçilerinden ayrı yerde  konum-
landırmışlardır. Ki bu yazıyı yazan
“Tutsak Partizan” da hasbelkader
Özgür Tutsaklar'ın yanında mecburen
kalmasaydı, anlatacak bir şey bula-
mazdı zaten. Ki C-3'te yaşananları
da biliyoruz. (Bakınız: CANIM
FEDA- Ahmet İBİLİ- BORAN YA-
YINLARI-Syf:352-355)

“Tutsak Partizan” yazısında 19
Aralık'a nasıl gelindiğine hiç değin-
miyor. Sadece bir yerde "üç yapı ise
20 Ekim de Ö.O'na önceden başla-
mıştı bilindiği gibi” deniyor. Böylesi
muğlak ifadelerle gizlemek istedikleri
kendi iradesizlikleridir.

"Üç yapı" deyip geçiştirdikleri
DHKP-C, TKİP, TKP(ML)'dir. Ve
“Tutsak Partizanlar”a da ölüm orucu
direnişine katılmalarını önermişlerdi
ama TKP/ML tutsakları bu öneriyi
reddedip direnişe katılmadılar.

Aslında, “Tutsak Partizan”ın şu
satırları iradesizliklerinin itirafı sayılır:
"...Ölüm Orucuna (Ö.O) F Tipinden
başlayacak birinci ve ikinci ekiple-
rimiz belirlenmişti. Sonrasında da
ona göre adım atılacaktı..."

Kısacası; “Tutsak Partizan”lar ka-
fada yenilmişler ve F Tipine bir bi-
çimiyle götürülmeyi kabullenmiş du-
rumdalar. Nasılsa götürülmeyi ka-
bullendikleri için ölümüne bir direnişi
düşünemiyor, kendilerini buna göre
hazırlamıyorlar. 

“Tutsak Partizan”lar’ın bu mantığı.
19-22 Aralık 2000’de düşman tara-
fından koğuşumuzun önüne getirilip
eline megafon tutuşturulan TKP/ML

Siz önce gidin hangi
şehidimizin nerede ve

nasıl katledildiğini
okuyup öğrenin.
Madem hafızanız

güvenilmez durumda,
o halde araştırıp

doğrusunu öğrenme
sorumluluğunu

gösterin...

Birleşelim Örgütlenelim Güçlenelim

29 Ocak
2012

29

Yürüyüş

Sayı: 301



Merhaba,
2005 yılına, yani Ceza İnfaz Ka-

nunu (5275 Sayılı Kanun) çıkana
kadar kantinden satın aldığımız
kuru boya kalemleri ile tek tek
yaptığımız takvimleri gönderdik
sizlere.

2005 yılından sonra kuru boya
kalemleri bile yasaklandı. Elimizde
kalanlarla özenerek birkaç tane yapıp
onları renkli fotokopi ile çoğaltıp
öyle yolladık birkaç sene.

Sonra fotokopi çekimi de yasak,
dendi. Ve biz ailelerimize, arkadaş-
larımıza gönderip, onlara fotokopi
çektirip çoğalttırdığımız takvimleri
yolladık birkaç sene.

Şimdi ise dışarıda fotokopi çek-
tirip içeri takvim almak yasaklandı.
Ancak parasını ödeyerek kantinden

satın aldığımız takvim, o da bir adet
olmak kaydıyla girebilirmiş hücre-
lerimize.

Bu durumda burada yaptığımız
takvimi ailelerimize yollayıp onlar
aracılığı ile sizlere ulaşmasını sağlı-
yoruz. Bize geri gelmeden ailelerimiz
sizlere postalıyor bu kez.

Sadece bu kısa anlatımdan bile
tecritin nasıl yalnızlaştırmayı amaç-
ladığını, tüm uygulamaların bu
amaca uygun olarak hayata geçi-
rildiğini görmek mümkün.

Ama aynı şekilde, yalnızlaştır-
maya karşı, mutlaka yeni yeni yön-
temlerle mücadele edildiğini, ailele-

rimizle, sevdiklerimizle bağlarımızın
zayıflaması bir yana daha da güç-
lendiğinde görmek mümkündür.

İşte bu takvim bunun somut kanıtı
olarak geçiyor elinize. İnsanın insana
yasaklanmaya çalışılmadığı, tecritin
insanı yok saymadığı, aydınlık gün-
lerin geleceğine olan sarsılmaz inan-
cımızla kutluyoruz yeni yılınızı.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun.

Selam ve Sevgilerimizle 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi

Aralık 2011

temsilcisinin teslimiyet çağrısı yap-
masına da yol açan mantıktır.

"... O sırada, daha konuşma sü-
rerken, eline megafon verilip itirafçılar
gibi konuşturulan bu kişinin TKP/ML
Temsilcisi olduğu netleşti. Daha doğ-
rusu, eskaza yanımızda kalan birkaç
TKP/ML tutsağı bu kişinin kendi
temsilcileri olduğunu teyit ettiler.
Doğrusu bunu beklemiyorduk.

Megafonla konuşturulan kişinin
kim olduğu netleşince, doğrudan
kendisine seslendik:

-Senin yerin düşmanın yanı değil,
bizim yanımız olmalıydı. Ne işin var
orada? Eline niye aldın o megafo-
nu?

Cevap gelmedi karşı taraftan. Bi-

zim arkadaşlar TKP/ML Temsilci-
si'nin düştüğü bu duruma sinirlenir-
ken, aramızda bulunan birkaç
TKP/ML'li arkadaş ise temsilcillerinin
davranışından dolayı hayli ezildiler.
Doğal ve anlaşılır bir durum. Doğal
olmayan, TKP/ML Temsilcisinin dav-
ranışıydı. Bunun devrimci kültür, ah-
lak ve dostlukta yeri yoktur. Aslında
direnişe yaklaşımlarındaki çarpıklığın
bir sonucuydu bu. Ölüm orucu öne-
rimizi de aynı çarpıklıkla reddetmiş-
lerdi. Bedel ödemekten kaçınmak
için geriledikçe  gerilemiş ve en so-
nunda 'kötü muamele görmeden'
F Tipine gitmenin çağrısını yapan
bir noktaya gelmişlerdi." (Canım
Feda-Syf:357-358)

“Tutsak Partizan” o gün Cepheli

Tutsaklar'ın yanında olduğuna göre,
bütün bunlara tanık olmuştur. Peki,
niçin anlatmıyor bunları? Tek satır
olsun niçin değinmiyor? O zaman,
bir çuval yalana pehlivan tefrikası
berbat olur değil mi?

“Tutsak Partizan”, 19 Aralık Üm-
raniyesi'ni anlatmaya kalkmış ama
Ahmet İbili'nin Feda eyleminden he-
men önce söylediği ve direnişin ru-
hunu özetleyen şiarından bahsetme-
meyi başarmış. Oysa, "19 Aralık'ta
Ümraniye'de Direniş"in tarihe kanla
yazılan şiarıdır bu: "Bir Canım Var,
Feda Olsun Halkıma..."

Sonuç olarak, Ahmet İbili'ler tarih
yazıyor. “Tutsak Partizanlar” ise uzun
uzun hikaye anlatıyorlar. Hepsi bu...

Halk Düşmanı AKP’ye Karşı30

Yürüyüş

29 Ocak
2012

Sayı: 301



Genel Sağlık Sigortası’nın yasa-
laşan ve 1 Ocak 2012’de hayata ge-
çirilmeye başlanan yeni yasa mad-
deleriyle halka ücretsiz sağlık hizmeti
kapıları tamamen kapatılmış oluyor.
Milletvekillerinin maaşlarına yapılan
zam yasasının yanına sıkıştırılan ve
meclisten geçirilen yasa ile halka
“paran yoksa öl” deniliyor. 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Ka-
nunu’nun daha önce iki kez ertelenen
ve 1 Ocak’ta 6262 Sayılı “Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun” adıyla yasa-
laşan yasa hükmüyle halkın sağlık
hakkı bakın nasıl gasp ediliyor?

Bu yasa hükmüyle hiç kimse sis-
temin dışında değildir ve ben sigor-
talı olmak istemiyorum ya da sigorta
primi ödeyecek durumum yok deme al-
ternatifine sahip değil. Hele de asgari
ücretin açlık ve yoksulluk sınırının çok
gerisinde olduğu gerçeğini düşününce
halkın boynuna geçirilenin yağlı ilmek
olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

-Herhangi bir sosyal güvencesi
olmayan kişiler ve 25 yaşını dol-
durmuş ancak hala öğrenci duru-

munda olanlar bile zo-
runlu olarak sigorta pri-

mi ödeyecekler. 
-Aylık olarak kişi başına eline as-

gari ücretin üçte birinden daha az ge-
lir geçenler (294 lira) bunu kanıtla-
maları halinde ücretsiz sağlıktan ya-
rarlanabilecek. Şayet aylık ele geçen
294 liradan bir kuruş fazlaysa bu ya-
saya göre sigorta primi ödenmesi
zorunlu hale getiriliyor. 

-Şayet gelir testi yaptırmayıp 294
liradan daha az gelirimizin olduğunu
bu ay sonuna kadar ispat edemez isek,
hükümet elimize geçen aylık paranın
1800 lira olduğunu kabul edecek ve
kayıtlara aldığımız ücreti asgari üc-
retin iki katı olarak geçirecek. 

-Gelir testi yaptıranlar arasında 35
lira ile 213 lira arasında değişen
oranda sağlık primi ödeme zorun-
luluğunu koymuştur. Prim ödeme
için başvurmayanlara 880 lira ceza
şartı konulmuştur. 

-Sürekli bir işte çalışmayanlara ne
kadar prim ödersen o kadar sağ-
lıktan yararlanacaksın şartı getiril-
miştir. 

-Yeşil kart sahibi herkes artık bu
haktan yararlanamayacak, bir çoğu bu
haktan mahrum bırakılacak. (Gelir dü-
zeyi yeşil kartlılar arasında bir eleme

yaratmış olacak) 
-Aile hekimlerince yazılan reçe-

teden üç ilaca kadar 3’er lira, üçün-
cü ilaçtan sonraki her ilaç için 1 lira
fazladan ödemek zorundadır. Bu
soyguna da katılım payı denilip yap-
tıkları soyguna ortak tutacaklar. 

-Hastaneler sözde bir birlik oluş-
turacak, bu birliği doktor olması şart
olmayan hükümet yandaşları yöne-
tecek. Eğer hastaneyi ticarethane gibi
işletemiyor ve kar elde edemiyorlar-
sa bu heyetin sözleşmesi hükümet ta-
rafından yenilenmeyecek. 

-Tedavinin faturası büyükse, has-
ta hastanede uzun süre yatıyorsa,
hastalığı ağır seyrediyorsa ve kalp,
kanser, organ nakli gibi hayati has-
talıklara sahipse, bir de bunun üs-
tüne primlerini yatırma konusunda
bir düzensizlik varsa GSS, hastaneye
ödeme yapmayarak hastanın kapı
dışarı konulmasını isteyebilecek...

-AKP, Genel Sağlık Sigortası
primini ödeyemeyen yoksulun,
SGK ile sözleşmeli üniversite has-
tanelerine ve özel hastanelere git-
meleri de engelleyecek. 

Recep Akdağ’ın propogandasını
yaptığı gibi bu yasayla “eskisine
göre vatandaşlar daha avantajlı
bir durumda” mıdırlar acaba! Recep

Halk Cephesi / Halk Anayasası Taslağı’ndan;
“Sağlık, konut, ulaşım gibi temel altyapı sorunları hal-

kın karşı karşıya bulunduğu başlıca problemlerdir. Egemen
sınıfların izledikleri her politika bu problemleri büyütmekten
başka işe yaramamıştır. 

Sağlık sorunu, bu alandaki özelleştirmeler ve devlet de-
netimindeki sağlık kurumlarının arpalık olarak kullanılması,
sigorta ve devlet hastanelerinin adeta işlemez hale geti-
rilmesi sonucunda çözülemez hale getirilmiş, ancak parası
olanın yararlanabildiği bir sektöre dönüştürmüştür... (Syf.
46)

(.....) 
Madde 36 Sağlık, Konut, Ulaşım...
a)Herkes doğuştan başlayarak sağlıklı ve güvenlikli bir

yaşam hakkına sahiptir. Devlet bu amaçla insan sağlığını
her şeyin üzerinde tutarak her türden sağlık hizmetleri-

ni ücretsiz karşılar. 
b)Tüm hastane ve sağlık

kurumları merkezi olarak
organize edilip yerel yöne-

timlerin denetiminde toplana-
cak; hastaneler, personel ve cihaz
bakımından ülkenin her yerin-
de asgari standartlara sahip
olacaklardır. 

c)Tüm sağlık hizmetleri ti-
caret aracı olmaktan çıkartılır.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, ilaç sanayinin
emperyalist tekellerin deneti-
minden kurtarılması, tıp eğiti-
minin halkımızın ve ülkemizin
koşullarına göre yeniden biçim-
lendirilmesi, işyeri hekimliğinin kurumlaştırılması, tüm
emekçi semtlerine sağlık kurumları götürülmesi sağlık po-
litikasının öncelikli hedefleridir...”  (Syf. 44-45) 

EŞİT, NİTELİKLİ VE ÜCRETSİZ 
SAĞLIK HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Sağlık Haktır!
AKP, Sağlık Hakkımızı Gasp Etti!Devrimci İşçi

Hareketi

Birleşelim Örgütlenelim Güçlenelim
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Akdağ ki, geçmişte doktorluk yaptı-
ğından, halkın hastane kapılarında ne
sıkıntılar yaşadığından dem vurup, bu
demagojilerin ardına sık sık sığın-
maya kalkan alçağın tekidir. 

İşte AKP’nin “herkese doğu-
mundan ölümüne sağlık sigortası”
dediği yalanın aslı budur. Prim öde-
yecek durumda olanın dahi sağlık
hakkından gerektiği ölçüde yararla-
namayacağı, ödeyemeyenlerin çok
büyük borç yükü altına gireceği, ha-
ciz yoluyla paranın temin edilece-
ği, bunun gerçekleşmemesi duru-
munda da o çok övdükleri F Tipi ha-
pishanelere halkın konulacağı gerçe-
ğiyle karşı karşıyayız. (AKP’nin ne-
den bu kadar çok hapishane açtığı
şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu!)

Bu Deli Dumrul Yasasıdır. 
Geçenden 5, Geçmeyenden 10 Akçe
Alınacak Bu Uygulamayla!

Bu konuda eleştiri alan Başbakan
Erdoğan her zamanki üslubuyla ya-
lanları gerçekmiş gibi, yanlışları da
doğruymuş gibi göstermeye çalışıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Yasa Tasarısı’nı değerlendi-
rirken “Birçok meselede olduğu gibi
çözümsüzlüğü çözüm gibi gösteren-
ler, ucuz popülizme teşebbüs etme-
sinler. Konuyu istismar aracı haline
getirmek isteyenler, realite ile yüz-
leşmek zorundadır” diye arsızca kar-
şı çıkanları suçlayarak tehdit etti.

Neymiş Halkın Yüzleşmek 
Zorunda Olduğu “Realite”? 

Düzeninizin soygun ve talan dü-
zeni olduğu mu?

Yaptığınız her şeyi riyakarlıkla ha-
yata geçirdiğiniz gerçeği mi! 

Halktan oy alırken yoksul oluşla-

rını gözettiğiniz ama soygun yaparken
gözünün yaşına bile bakmadığınız mı! 

Neymiş “realite”? 
Emperyalizmin kurumlarının ta-

limatlarıyla hastaneleri de sattığınız,
ölümüzün, sakatımızın, hastamızın
üzerinden bile nasıl kar elde edece-
ğiniz hesabı yaptığınız mı! Nedir
realiteniz? 

SGS'li herkesin ister devlet hasta-
nelerinde ister özel hastanalerde nereyi
isterse orada tedavi olabildiği yalanı pa-
ramparçadır. Parasız pulsuz bırakı-
lan, haksız hukuksuz bırakılan halk için
her hastane artık yoktur. Hastaneler
soygun kapısıdır. Özel hastaneleri ad-
res olarak gösterip bir süre halkı al-
datmış, suni rahatlama psikolojisi ya-
ratmış olsanız da asıl yaptığınız halkı
kandırmak, halkla alay etmekti. Şim-
di bu kandırmaca devri de bitmiştir.
Halkın bedeller ödeyerek kazandığı
sağlık hakkı, emperyalizmin talimat-
ları doğrultusunda gaspedilmiştir. 

Çok geçmeyecek, halk yaşadık-
larından, gerçeklerden bunu da gö-
recek ve sizi de alaşağı edecektir.

"Toplumun huzur ve
mutluluğunu esas alan
diğer sosyal politikalar
gibi Sosyal Güvenlik

Reformu ile ilgili
düzenleme de toplu-

mun huzurunu, mutlu-
luğunu esas alıyor."(!)

(Recep Tayyip Erdoğan) 

Ankara Ege Mahalle-
si’nde Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışını yapıyorduk.
Hemen bütün siyasetlerin kitle çalışması yaptığı, bizim de
sık sık gittiğimiz bir caddede kapıları çalmaya başladık. İki
kişiydik, başta ikimiz birden çalıyorduk kapıları. Sonra çok
fazla vaktimiz olmadığı için birimiz apartmanın girişinden,
birimiz de en üstten çalmaya başladık kapıları. 

İlk çaldığım kapıyı bir abla açtı. Ben de önce kendi-
mizi tanıttım. Nereden niye geldiğimi, kapıyı neden çal-
dığımı anlattım. O haftaki gündemi anlatmaya derginin
yazılarından bahsetmeye başladım ki abla sözümü kes-
ti. “Biz zaten biliyoruz bunları. Sen bu dergiyi bilme-
yenlere götür” dedi. Daha çok demokrat kesimin otur-
duğu mahallelerde karşılaştığımız genel bir ifadeydi bu.
Herkes her şeyi biliyor, herkes devrimci. Ne o dergi-
yi okumaya ihtiyaçları var, ne de devrimcilere. Bu tarz
ilk önceleri bende bir yılgınlık yaratıyordu. Daha fazla
anlatmak istemiyordum. Ya da ama asıl sizin bu dev-
rimcileri sahiplenmeniz gerekir gibi bir cümleyle söyle-
diklerini kabul eder görünüp dergiyi verebilme kaygısı
taşıyordum. Ama bir süre sonra bu geri adımın arkası gel-
mez oldu. Sürekli alttan almaya başlamıştım. Artık ye-

ter dedim!.. 
O hafta

derginin kapa-
ğında Hüsnü
Yıldız’ın fo-

toğrafı vardı. Toplu mezarlara gömülen kardeşi Ali Yıl-
dız’ın cenazesini alabilmek için ölüm orucuna başlamıştı.
Ablaya Ali Yıldız kim diye sordum. Sadece bu kadar. Abla
afalladı. Bilmiyorum dedi. Ben de “Abla bak elbette her-
birimizin bildiği çok şey var, ülkemizde faşizmin zul-
münden nasibini almamış yoktur. Ama bak Dersim'de
bir direniş var ve sen bunu bilmiyorsun. Bırak da an-
latayım. Sonra sen dergiyi almasan da olur” dedim. Abla
beni dinledikten sonra dergiyi aldı, hadi içeri gir dedi. Ben
de aşağıda arkadaşım bekliyor dedim. Bunun üzerine “Al
o zaman dergini, evimden içeri girmezsen almam dergi-
ni” dedi. Aşağıdaki arkadaşımı çağırdım. Abla bize ev-
deki bütün malzemeleri masanın üstüne serdiği bir
kahvaltı hazırladı. Biz kahvaltı yaparken evdeki sorun-
larını anlattı, derdini döktü. Kızının düğününe davet etti.
Kalabalık gelin, hepiniz gelin dedi. O abla daha sonra da-
vetiye bırakmak için geldi. Sonra her hafta yaptığımız
kahvaltılara gelmeye başladı. 

Bu örnekte ve daha sonra yaşadığım birçok örnekte
şu dersi çıkardım: Birincisi gerçekler çok büyük bir güç-
tür. İkincisi kimsenin statülerini kabul etme ve ısrar-
cı ol. Kazanan hep gerçekler olacak.

Gerçekler Güçtür, 
Israrcı Ol, Teslim Olma!
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AKP sağlık siste-
mini emperyalizmin
talepleri doğrultusunda
tam olarak paralı hale getirdi. Yıllardır
uygulanmak istenen ama bir türlü ha-
yata geçirilemeyen yeni sağlık sistemi
AKP eliyle, TBMM’nin onayına bile
gerek duymadan yürürlüğe sokuldu.

“İleri demokrasi”lerinde halkın ira-
desini temsil ettiği söylenen Meclis’in
onayı alınmadan, Kanun Hükmünde
Kararname ile halkın sağlık hakkı
gasp edildi. Yalanlarla beslediler bu de-
ğişikliğin nedenlerini... AKP’nin seçim
öncesi hazırladığı görüntüler vardı,
evde tek başına hasta yatağında yatan
bir yaşlının evine ambulansla gelen sağ-
lık ekipleri evde bakım yapıyorlardı.
Sağlık hizmeti ayağımıza gelecekti,
buna inanmamızı istediler.

“Aile hekiminiz olacak, ömür
boyu sizi takip edecek”, “İstediğiniz
hastanede tedavi olacaksınız”, “Dok-
torları tam gün sizin hizmetinize
sunacağız”... dediler... dediler. Peki
gerçekte ne oldu?

2012’ye girilmesiyle birlikte sağ-
lık sisteminde köklü bir sömürü sis-
temi değişikliği yapıldı. Genel Sağ-
lık Sigortası (GSS) adıyla uygulamaya
sokulan bu değişiklikle birlikte artık
18 yaşını geçmiş ve 295 liradan faz-
la kazanan herkes, aylık olarak 33 li-
radan başlayan sağlık sigortası primi
ödemek zorunda. 

33 liranın dışında muayene ücre-
ti, ilaç parası da dahil olmak üzere 5
ayrı katkı payı ödetilecek tüm halka...
İlaç ücretlerinin %20’sini ödemeden
ilaç alamayacağız. Kronik hastaların,
ağır hastalığı olanların ölüme gön-
derilmesidir bu uygulama.

Bu açıkça sağlık hakkının gasp
edilmesidir. Önceki uygulama ile yok-
sul halkımız yeşil kartla sağlık hizmeti
alabiliyorken; eşini, çocuklarını ken-
di sigortası kapsamında hastaneye
götürebiliyorken; artık bunu yapmak
da mümkün değil. 18 yaşını geçmiş

çocuklar anne-babalarının sağlık
sigortasının dışında tutulacaklar.
Onlara ayrı olarak sağlık primi öden-
mesi gerekiyor. 25 yaşın üzerinde-
ki her üniversite öğrencisi çalışıp
kendi primini ödemek zorunda.

Ailelerin ödeyeceği sağlık sigorta-
sı ise gelir testine göre belirleniyor. Bu-
nun için atanan 3 bin görevli tüm
Türkiye çapında evleri tek tek dolaşıp,
ev halkının gelir ve gider tespitini ya-
pacak. Ev halkının tümü çalışmıyor
olsa bile, eğer bir kira geliri varsa ya da
bir yakınından maddi yardım alıyorsa,
ondan dahi sağlık primi alınacak.

Yeşil kart uygulaması tamamen
kaldırıldı. 295 liradan az para giren
evlere yeşil kart verileceği söylense
de, bu da sürekli bir denetime tabii tu-
tulacak, gerekli görüldüğünde derhal
kaldırılacak...

İşte halka sunulan yeni sağlık sis-
temi bu. Ve bu sistem AKP tarafından
uygulamaya sokuldu. Halka sorul-
madan, bir gecede elimizden aldılar
tedavi hakkımızı. 

İstediğimiz hastaneye gidebilirsi-
niz diyorlar ama hastaneleri de sı-
nıflandırdılar. 5 gruba ayırdılar has-
taneleri: A, B, C, D, E. Paramız han-
gi sınıf hastaneye gidiyorsa o hasta-
neye gidip, verdikleri kadar sağlık hiz-
meti alacağız. Daha iyi ve gerekli te-
daviyi alabilmek için sınıf atlamamız
gerekiyor. Nasıl atlayacağız? Parası-
nı ödeyerek...

Nasıl ki aynı uçağın içinde kol-
tukları 1., 2. sınıf diye ayırıyorlarsa; bi-
risine yemekler verip, diğerini aç bı-
rakıyorlarsa; birisine televizyon izle-
me imkanı verip, diğerine vermiyor-
larsa  5 gruba ayrılan hastaneler ara-
sındaki sınıf farkı da böyle olacak. 33
lira pirim ödeyenler ağrı kesicilerle te-
davi edilecek; 200 lira sağlık pirimi ve-
renler daha farklı tedavi görecek.

Halkın yanı sıra doktorlar ve sağ-
lık emekçileri de 663 nolu KHK ile
ayrı olarak sömürülecekler. Tüm bu
uygulamayı getiren AKP, ticarileş-
tirdiği sağlık hizmetlerinin başına
da Sağlık Bakanlığı’nı verdi. Devle-
tin elindeki hastaneler Sağlık Ba-
kanlığı’na devredilerek tekellere sa-
tılmasının önü açıldı. 

850 devlet hastanesi Kamu Has-
tane Birliği adı altında toplanacak ve
bu hastanelerdeki başhekim, hastane
müdürü, klinik şefleri ve yardımcıları
işlerini kaybederken, yönetici olarak
bakanlık dışarıdan “genel sekreter”
adı verilen işletmeciler atayacak.
Bir işletmecinin yöneteceği ve tek ka-
rar hakkına sahip olacağı hastanede
sağlık hizmetinin kalitesi değil, has-
tanenin ne kadar kar ettiği önem ka-
zanacak. Kar getirmeyen tedaviler uy-
gulanmayacak. Kar getirmeyen has-
talar hastanelere kabul edilmeyecek. 

Kamu Özel Ortaklığı (KÖO)
adı altında, Sağlık Bakanlığı ve
Kamu Özel Ortaklığı Derneği iş-
birliği “Sağlıkta Kamu Ortaklığı,
Sağlık Kentleri” oluşturulacak. AKP
tarafından “AB yasalarına uyum”
adına gündeme getirilen bu uygula-
ma, “yap-kirala-devret modeli” ile
sağlık hizmetlerinin tekeller eliyle ve-
rilmesini getirecek. Devlet hastaneleri
ihaleye açacak. İhaleye giren ve en
çok parayı veren tekel belli bir süre-
liğine hastanenin işletme hakkını ka-
zanacak. Yani hastaneye kiralaya-
cak ve hastaneyi kiralamak için öde-
diği parayı halktan çıkartmak için tüm
sağlık hizmetlerinden para alacak.
Kayseri’de denemelerine başlanan
bu şehir dışındaki sağlık kampüsle-
rinde, 5 grup halinde sınıflandırılmış
hastanelerde sağlık hizmetini satın al-
mak zorunda bırakılacağız. KÖO,
AKP’nin eğitimde, ulaşımda vs. kul-
landığı bir işletme sistemi. 

AKP Hastaneleri Tekellere Veriyor. Fırından
Ekmeği Nasıl Parayla Alıyorsak, “Kamu

Özel Ortaklığı” ile Hastaneden de Sağlığı
Öyle Parayla Alacağız! 

Düşmanı
Halk

AKP
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Belçika’da iki oğlunun cenazesini
morgdan alamayan, morgda kaldıkla-
rı her gün içine 140 euro ödeyen aile-
nin yaşadıklarını yazdık geçen sayıla-
rımızda. Türkiye’de bunun gibi cena-
zemiz için para ödeyeceğiz ve ödeme-
diğimizde cenazemizi rehin alacaklar

Sağlık Parasız Olmalıdır.
Sağlık Hakkı Parayla
Satılamaz, Alınamaz!

Paran varsa yaşayacaksın, paran
yoksa öleceksin olabilir mi? Bizden
bunu kabul etmemizi istiyorlar. Ka-
bul edecek miyiz? 

Parasız eğitim isteyen Dev-Genç’li-
ler adım adım Ankara’ya yürüdükle-
ri sırada geçtikleri şehirlerden birisinde
halkımızdan birisi, “Parasız eğitim
istiyorlar, parasız eğitim mi olur?” di-

yerek; normal olanın parayla eğitim al-
mak olduğuna inandığını söylemişti. 

Aynısı sağlık için de geçerli. Sağ-
lık da parasız olmalı. Normal olan bu-
dur. Normal olmayan bizden para
alınmasıdır. AKP ya da iktidara gelen
kim olursa olsun bizden bunu normal
görmemizi istiyorlar. Yalanlarla ger-
çekleri çarpıtıyorlar. İnanmayalım.
Sağlık hakkımızın gasp edilmesine
boyun eğmeyelim. Sesimizi yüksel-
telim. Biz sesimizi çıkartmadıkça te-
pemize biniyorlar. Yok diyorlar, daha
iyi olacak diyorlar ama gerçekte öyle
olmuyor. Gittikçe daha fazla sömü-
rülüyoruz. Ezenler, sömürmeden du-
ramazlar. Biz çalışırız, onlar kazanır;
biz üretiriz, onlar sefa sürer; biz gen-
cecik ölürüz, onlar 90’lı yaşlarını
görürler... “Ölüm hep bana mı düşer
usta” deniliyor bir türküde... Evet bi-

zim payımıza ölüm düşüyor. Hasta-
lıklarla yaşamak düşüyor. Doktor
yüzü göremeden, ilaç alamadan ölmek
düşüyor. Bunlar yalan-yanlış şeyler
değil; bire bir yaşadığımız gerçekler. 

ÇOCUKLARIMIZ
HASTAYKEN ÇARESİZCE
OTURMAK İSTEMİYORSAK
İLAÇSIZLIKTAN AĞRILAR

İÇİNDE KIVRANMAK
İSTEMİYORSAK

HASTANELERE SENET
KARŞILIĞI BORÇLANMAK
İSTEMİYORSAK

ÖLMEK İSTEMİYORSAK
DİRENECEĞİZ. TÜM

HALK  ÖRGÜTLENİP
DİRENİRSE KARŞIMIZDA
HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ...

SAĞLIK HAKKIMIZ İÇİN
ÖRGÜTLENELİM!

10 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Okmeydanı’nda ya-
pılan polis baskını ve AKP iktidarının tutuklama terörüyle
tutuklanan devrimcilerin duruşması 19 Ocak 2012 tari-
hinde yapıldı. Mahkeme günü Halk Cephesi de Çağla-
yan Adliyesi’nin önünde eylem yaptı.

“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son! Mahallelerimizden
ve Demokratik Kurumlarımızdan Elinizi Çekeceksi-
niz! Halk Cephesi” pankartının açıldığı eylemde “Key-
fi Tutuklama Zulmüne Son”, “Gözaltılar, Tutuklamalar,
Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” slogan-
ları atıldı. 

Eylemde açıklama yapılarak, “Görevi adaleti değil,
düzenin bekasını sağlamak olan oligarşinin mahkeme-
lerinin devrimcileri yargılayamayacağı kesindir. Sosya-
lizmin, umudun simgesi kızıl bayrağı gayri meşru gös-
termek, halkı itirafçılaştırmaya çalışmak, uydurma asıl-
sız beyanlarda bulunarak kendi yasalarına dahi uymamak
ancak düzenin adalet ahlakına yakışır. Yalan ve demagoji
üzerine kurulu bir mahkemenin gerçekleri haykıran
devrimciler karşısında hükmü olamaz. Ne F Tipleri ne iş-
kenceler bizi umudun türküsünü haykırmaktan vazgeçi-
remez. Çünkü Cephe halktır, bitmez tükenmezliği bun-
dandır! Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücade-
lesinde gücümüz örgütlülüğümüzdür. Örgütlenme hak-
kımızı savunmaya ve bağımsız, sosyalist Türkiye mü-
cadelemize devam edeceğiz.” denildi. 

30 kişinin katıldığı eylemde, Grup Yorum adına
açıklama yapan
Cihan Keşkek,
“AKP iktidarı-
nın bu ülkenin
devrimcilerine
karşı uyguladı-
ğı tutuklama te-
rörünü Grup
Yorum olarak
protesto ediyo-
ruz. İdil Kültür
Merkezi, Ok-
meydanı Hak-
lar ve Özgürlükler Derneği ile Gençlik Federasyonu’na
yönelik AKP’nin polislerinin geceyarısı yaptığı ahlaksızca
saldırıyı unutmayacağız.” diyerek, ülkemizde faşizmin
pervasızlığını bir kez daha ortaya koydu. 

Umudun halklaşmasının oligarşiyi daha da perva-
sızlaştırdığının anlatıldığı açıklamanın ardından, mahkeme
bitene kadar Adliye’de bekleyeceklerini belirten Halk Cep-
heliler, Çağlayan Adliyesi’nin içine girdiler. 

Mahkemede yargılanan devrimciler hakkında so-
mut hiçbir delil olmamasına rağmen, oligarşinin mah-
kemesi tamamen keyfi olarak sadece Yasemin Şen adlı
Halk Cepheli’yi serbest bırakarak diğer tutsakların tu-
tukluluklarının devamına karar verdi. Duruşma 20 Mart
tarihine ertelendi.

AKP POLİSİ İŞGALE GİDER GİBİ BASTIĞI
MAHALLELERİMİZDE BARINAMAYACAK! TUTUKLU

DEVRİMCİLER DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!
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Yürüyüş

29 Ocak
2012

Sayı: 301



Ülkemizde Gençlik

Liseli gençlik, yine bir sınav ya-
rışı içine girmeye zorlanıyor. Yük-
seköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1
Nisan 2012 tarihinde yapılacak.
Okullarla birlikte dershaneye kayıt-
lar da yapıldı. Parası olan dershane-
ye gidecek, olmayan kendisi hazır-
lanacak. 

Lise öğrencilerinin birbirini ezip
geçmesine, rekabete dayalı olan bu
sınav sistemi ile devlet, gençleri ele-
yip, sen eğitimine devam edebilirsin,
sen edemezsin diyecek. Peki eğitime
devam edip edemeyeceğimiz neye
göre belirlenecek? Ve asıl önemli soru
da: Neden böyle olmak zorunda?

1926 yılından bu yana ülkemizde
sınav sistemi uygulanıyor. 1926-
1935 yılları arasında tüm derslerden
sözlü olarak yapılan “Lise Mezuni-
yet Sınavı” vardı. 1935’ten sonra ya-
zılı bir sınav olan “Devlet Olgunluk
Sınavı” uygulanmaya başlandı. 1955
yılında Lise Bitirme ve  Devlet Ol-
gunluk Sınavı birleştirilerek, “Dev-
let Lise Sınavı” adlı tek bir sınav ha-
line getirildi. Liseyi bitirmek için gi-
rilen bu sınavlardan sonra üniversi-
teye giriş sınav yönetmeliği 1968 yı-
lında kabul edildi. 

Ve bu tarihten itibaren üniversi-
teye giriş, sınav sistemiyle yapılıyor.
Sınav sisteminin var olma sebebinin
başında, devletin yeterince okul
yapmaması, mezun olan öğrencileri
istihdam edecek iş alanları yarat-
mamasıdır. İşsizliğin arttığı, üni-
versite mezunlarının da iş bulamadığı
vatanımızda sınav sistemi, liselileri
bölerek, geleceğin işçileri ve me-
murları yaratılmaktadır. 

Yüksek puan alanlar “Sen daha
zekisin” denilerek farklı meslek dal-
larında eğitim alabilirken; düşük
puan alanlara da “Sen işçi olabilirsin,
evlenip evinde oturabilirsin...” de-
nilmektedir. 

Peki Gerçekten Ortada
Bir Zeka Sorunu mu Var?

Kesinlikle hayır! 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
şu sözleriyle sorunun zeka olmadığı-
nı anlatıyor: “Öğretmede ve öğren-
mede bir problem var. Dershanelere
rağmen, bütün okullara rağmen genel
üniversite sınavlarında fen derslerinin
sorularına doğru cevap verme oranı-
nın 4 olduğunu biliyor musunuz? Biz
insanları 12-13 sene okutuyoruz, son-
ra dershanelere gönderiyoruz. Ço-
cuklara okullarda 4. sınıftan başla-
yarak, üniversiteye gelene kadar, 10
yıla yakın İngilizce öğretiyoruz. Her yıl
hiçbir şey yapmadan sadece 10 cüm-
leyi ezberletsek, 100 cümle eder. 100
cümleyle çocuk derdini anlatabilir.
Ama tek cümle bilmeden mezun edi-
yoruz. How old are you? diyemiyor-
lar. Biz öğretemiyoruz.” (HaberTürk
gazetesi, 30 Ağustos 2011)

“Biz öğretemiyoruz” ifadesi, bir
eksikle çok doğrudur: ÖĞRETMİ-
YORLAR... Bu egemenlerin, ezen-
ler üzerindeki genel sistemli bir po-
litikasıdır. Üretime katılacak kadar
öğrensinler, fabrikadaki makinayı
kullanacak kadar öğrensinler, vere-
ceğimiz dizileri izleyecek kadar, ya-
yınladığımız gazeteleri okuyabilecek
kadar öğrensinler istiyorlar. YANİ
ONLARIN İSTEDİĞİ KADAR. 

Daha fazlasını öğrenip, aydınla-
nıp, sömürü sistemini fark edecek ka-
dar öğrenirsek onlar için tehlikeli olu-
ruz. Bu yüzden bize gerekli eğitim
vermezler. 12-13 sene de insan dil öğ-
renemez mi? Ya da üniversite sınav
sorularını cevaplayamayacak kadar
zeka sorunu olan liseliler mi var?

2011 yılında, 2 milyon 19 bin 865
lise son sınıf öğrencisi üniversite sı-
navına girerken, bunlardan sadece
759 bin 638’i üniversiteye gidebildi.

Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek Hakkımız!
İstiyoruz, Alacağız!

1

 Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek, Demokratik Lise
İstiyoruz. 

 Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek Hakkımız!
İstiyoruz, Alacağız!

 Elenmek, Seçilmek İçin
Değil, Halk İçin Eğitim
İstiyoruz!

 Sınavsız Gelecek
İstiyoruz!

 Gerici, Faşist Bir Eğitim
Değil, Demokratik Lise
İstiyoruz!

 Gelecek Sınavlarda Değil,
Örgütlü Mücadelemizdedir! 

 Dershaneye Para, Evimize
İcra, Anne Babamıza Hapis
Değil, Eğitim Hakkımızı
İstiyoruz!

 Geleceğimize El
Koydurtmayacağız!

 Geleceğimize 
Sahip Çıkalım!

 Gerici Eğitim Değil,
Parasız Eğitim İstiyoruz!

 Gerici Eğitim Değil,
Demokratik Lise İstiyoruz!
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1 milyon 260 bin 227 öğrenci geçen
sene liseden sonrasını okuyamadı. Bu
sene de farklı olmayacak bu oranlar.

Yarış atı gibi koşulacak liseliler...
Ailesinin dişinden tırnağından birik-
tirdiğiyle dershaneye gidebilen öğ-
renciler bir adım önde koşuyorlar bu
yarışta. Parası olmayanlar ise geriden
takip ediyor. Her türlü donanıma sa-
hip özel okullarda okuyup olması ge-
reken eğitimi alan liseliler açık ara
önde koşarken; öğretmenin olmadığı,
derslerin boş geçtiği, yetersiz eğitimin
verildiği devlet okullarında okuyan
öğrenciler aksayarak gidiyorlar...

Bunun adı FIRSAT EŞİTSİZLİ-
ĞİDİR. Aynı fırsatlara sahip olmayan,
aynı fırsatlarla sınava hazırlanamamış
öğrenciler aynı sınava girecekler. Bu
EŞİTSİZ, ADALETSİZ eğitim sis-
temi ile hayatımızın geri kalanıyla il-
gili olarak geri dönüşü olmayan bir
karar verilecek.

Parasız eğitim hepimizin hakkıdır.
Üstelik anayasal bir haktır. Ama oli-
garşi halkın eğitimiyle değil, kendi iş-
gücünü oluşturmakla ilgilendiği için
kendi yasasını da çiğner. 

13 Ocak 2012 tarihinde biten sı-
nav başvurularının ardından ÖSYM
tarafından yapılan açıklamaya göre
2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemine (ÖSYS) 1 milyon 860 bin
515 aday başvuru yaptı. 

YGS’ye girecek öğrenci sayısı ise

1 milyon 805 bin 433. 

Bu adayların 783 bin 854’ü lise
öğrencisi. Mezun olup da sınava gir-
mek için başvuran öğrenci sayısı ise
1 milyon 76 bin 661.

Türkiye’deki lise sayısı (özel-ge-
nel-meslek liseleri toplamı) 9 bin
281. Dershane sayısı ise 3 bin 972.

Nasıl bizim hayatımızı puanlarla
belirliyorlarsa, bu rakamlar da eğitim
sisteminin nasıl halka düşman oldu-
ğunu göstermektedir bize.

Dershanelerin iki katından fazla lise
varken, öğrenciler dershaneye gitme-
ye mecbur bırakılıyorlar. Çünkü lise-
lerde gerekli eğitim verilmiyor. Ama
bizim tartıştığımız ana konu bu da de-
ğildir. Ana sorunumuz, sınav sistemi-
nin yanlışlığıdır. Eğitim hakkımız sı-
navlarla gasp edilemez. Sınavsız bir şe-
kilde sahip olmak istediğimiz mesle-
ğin eğitimini almak hakkımızdır. Bu
hakkı gasp edenlerin yaptıkları sı-
nava girmek, gasba onay vermektir.

Yoksulluğumuzdan kurtulmanın,
“kendimizi kurtarmanın” yolu olarak
üniversite kapıları gösteriliyor bizle-
re. Hem anne-babalarımız hem de
devlet tarafından... Ailelerimizin
emeklerini çöpe atmak istemiyoruz.
Büyük bir kaygı ile bekliyoruz sınav
sonuçlarını. 

Bize sınava girmenin hayatımızı
kurtarmanın tek yolu olduğu anlatı-
lıyor ve hayallerimizi, geleceğimizi sı-

nava göre şekillendiriyoruz. Bu sah-
te dünyayı dağıtmak bizim elimizde.
Fırsat eşitliği olmadan girdiğimiz bu
sınavda çok büyük oranda yoksul halk
çocukları gidemeyecek üniversite-
ye. Bunu bilerek razı olmaktansa, sı-
navları boykot etmeye çağırıyoruz li-
seli gençliği.

ÖSYM, 65 milyon 118 bin 25 lira
para kazanacak sadece YGS’den.
(Sınav için her öğrenciden 35 TL para
alınıyor) Soru kitapçığı, fotoğraf, so-
nuç bildirim belgesi... gibi sınavın bü-
tün masrafını bizden çıkartacaklar. Ve
fazlasını da kendi ceplerine atacaklar.

2007'de 163 milyon 710 bin TL
gelir elde eden ÖSYM, 2008 yılında
da 245 milyon 266 bin TL kazandı.
Öğrencilerin ve ailelerinin sırtından
kazanıyor bu parayı tabi...

Sınava girmek bile parayla. Para-
mızla bizi sınavlara hapsetmelerine
izin vermeyelim. Bozuk eğitim sis-
temine karşı sınavları boykot etmek
elimizde. Biz olmadan bu sınavı ya-
pamazlar. 

Hayatımızı üç saate sığdırmaya,
umutlarımızla, özlemlerimizle oyun
oynamaya kimsenin hakkı yok. Bu
hakkı onlara vermeyeceğiz. Üniver-
site kapıları halk çocuklarına açılana
dek mücadele edeceğiz. Haklılığımıza
ve halkımıza güveniyoruz. Umutla-
rımızı mücadele ederek kazanacağız.

(Sürecek)

Ülkemizde Gençlik

Liseliler bu düzenin saldırılarından en çok nasibi-
ni almış kesimdir. Düzen liseliler üzerine yozlaştırma
politikasını hızlı bir şekilde aşılamaktadır. Liselileri uyuş-
turucuya, internet kafelere ve televizyonlara mahkum
etmektedir. Onları sürekli yalnızlaştırmaktadır. Oysa Li-
seli Dev-Genç’liler her zaman bir arayış içindedir her
zaman sorgulayan ve sorguladıkları her şeye cevap bu-
lanlardır. Doğru yolu devrimcilikte bulduklarında, ya-
vaş yavaş o yoz kültürden arındıklarında onlar da an-
lar ki devrimci eğitim bu düzene karşı en iyi silahtır. 

Liseli Dev-Genç’liler devrimci eğitimin gücüne ina-
nırlar. Çünkü bütün insanlığın kurtuluşu buradadır, in-
sanların eşit, özgür kısacası “Bağımsız Bir Türkiye” de

yaşaması ancak devrimci eğitimle, devrimci güçle ola-
caktır. Kendisinin değiştiğine inanan bir liseli, devrim
için birçok liseliye ulaşacak ve onlara da devrimciliği,
devrimci eğitimi aşılayacaktır. İktidarın korkulu rüya-
sı olmaya devam edecek ve bunu daha çok örgütlene-
rek yapacaktır. Örgütlülüğünü devrimci eğitimden
alacaktır. Devrimci eğitimle eğitildikçe değişim dönü-
şümü görecek iktidara kilitlenecektir. Devrimci eğitim
Liseli Dev-Genç’lilerin devrime gitmekte pusulası ola-
caktır. “Bilgi güçtür” sözünün yolundan gidecektir.  

Liseli Dev-Genç’liler devrimci coşkusuyla ve ideo-
lojik netliğiyle düzenin yozluğuna ve pisliğine karşı set
olacaktır.

Liseli Dev-Genç’liler Devrimci
Eğitimin Gücüne İnanırlar
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Ülkemizde Gençlik

Üniversitelerde yaşanan baskılar her geçen
gün artmaktadır. Devrimci gençliğin, öğrenci-
lerle bağı kesilmeye çalışılmaktadır. Faşist
yönetmeliklerden saldırılara, yozlaşmış kültü-
rel etkinliklere kadar birçok alanda bu baskıyı arttırma-
ya dönük düzenlemeler yapılmaktadır. Sivil ya da resmi
polislerin üniversite içinde gezmesinin artık “olağan” bir
hal almaya başlaması bunun kanıtlarındandır. Bu ve bu-
nun gibi tüm uygulamalar devrimci gençliğin mücadele-
sinin önünde engel olamamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi’nin yeni atanan rektörü Murat
Tuncer aldığı “yeni” kararlarla işbirlikçi AKP’nin “de-
mokratik açılım”larına devam etmektedir. Rektörlük, bu
yıl yeni ihaleye çıkarken önceki yıla ait ihale şartname-
sinde gaz bombası, kalkan ve gaz maskesi alımına rast-
ladı. Şartnameden bunlar çıkarıldı. Geçen yıl üniversite bi-
ber gazı alımı için Ankara Valiliği’ne başvurmuştu. An-
kara Valiliği’nin bu izniyle ilk kez ve sadece bir üniver-
siteye gaz bombası, kalkan ve gaz maskesi alınmıştı. Bu-
nunla birlikte artık eylem ve etkinlikler nedeniyle soruş-
turma açılmayacak... Afiş asmak, bildiri dağıtmak serbest...
Öğrencilerle üç buçuk saatlik bir toplantı yapan yeni rek-
tör, her ay gençlerle buluşacak... Ayrıca Uludere katliamını
protesto eden öğrencilerin adını isteyen emniyete liste ver-
medi.

Şimdi tüm bu yaşananlara bakılınca üniversiteye de-
mokrasi geldi diye düşünülebilir. Ama AKP iktidarının ve
onun atadıklarının demogoji ve yalan söylemede üstüne
olmadığını biliyoruz. Kürt sorununu çözeceğiz der katli-
am yapar, eğitimde “fırsat eşitliği”nden dem vurur, her-
kes üniversiteye giriyor der ama bugün milyonlarca genç
parasızlıktan okuyamamaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkün elbette ama bu kadarı bile halkın nasıl kandırıl-
dığını göstermektedir. Hacettepe Üniversitesi’nde yaşa-
nanlar da bunun devamı olan uygulamalardır. 

“Rektör ihaleyi durdurmasa, Hacettepe öğrencilerine po-
lisin yanı sıra özel güvenlik birimleri de biber gazı sıkabi-
lecekti” denebilir. Ki solun tavrı böyledir. Rektörün açık-
lamasına “olumlu, takipçisi olacağız” diyebilmektedirler.
Yine faşizmi “unutup” düzenden beklenti içerisine gir-
mektedirler. İcazetle iş yapmaya alıştıklarından kaynaklı böy-
le düşünmeleri “normal”dir! Ama  durum hiç öyle değil. Özel
Güvenlikler’in (ÖGB) üniversitelerde bulunması zaten doğ-
ru değil! Ki yetkileri olmasa da ÖGB’ler öğrencilere sal-
dırmakta, gücü yetmediğinde polis çağırmaktadır. Alınan
kararın bir diğer amacı da yeni rektörün öğrencilere “iyi rek-
tör” havası vermek içindir. Yarın devrimci mücadele arttı-
ğı zaman rektörün faşist yüzünü gizleyemeyeceği açıktır.
Ortaya çıkan tepkilerden dolayı böyle bir karar almak zo-
runda kalmalarını rektör Murat Tuncer kendine yontmak-
tadır. Bu da düzenin “ben izin verdim” anlayışını halka ka-

nıksatarak tepki göstermenin “boşuna” olduğu anlayışını yay-
mak istemesini göstermektedir.

Nitekim bildiri, afiş asmak, örgütlenmek zaten herke-
sin hakkı! KİME NEYİ SERBEST BIRAKIYORLAR?
Baskılara, işkencelere, okuldan atılmalara karşı yılmadan
bu haklarını savunuyor devrimci gençlik. Paralı, ezberci,
yozlaştıran eğitime, üniversitelerde polis-idare işbirliği-
ne karşı yıllardır mücadele veriyor öğrenciler. Örgütleniyor,
eylemler yapıyorlar. Bu mücadelenin üzerini örtmek için
de böyle demogojilere başvuruyor düzen ve onun savu-
nucuları. Ki bu düzenin savunucuları YÖK’e neden kar-
şı çıkmıyorlar madem bu kadar demokratlar?! YÖK’e
KARŞI ÇIKAMAZLAR! Ya da paralı, ezberci, anti-de-
mokratik eğitime, emperyalizme olan bağımlılığa!.. Asıl
demokratlık, öğrenci haklarını savunma böyle mümkün-
dür. Ama amacı oyalamak, öğrencilerin eğitim sistemine
olan tepkilerini törpülemek olanlar ancak öğrenci gençliğin
önünde yıkılacak set olurlar!

İŞBİRLİKÇİ AKP’nin REKTÖRÜ YALAN SÖY-
LÜYOR! Bizler devrimci gençlik olarak yıllardır parasız,
demokratik, bilimsel, halk için eğitimin mücadelesini ve-
riyoruz. Bu mücadelede birçok bedel ödedik, ödüyoruz.
Tüm haklarımızı bu şekilde savunduk. Kimsenin bunun
üzerinden kendine çıkar sağlamasına izin vermeyiz. Gü-
cümüz örgütlülüğümüzdür. Tüm öğrenciler, halkımız; Ör-
gütlenmek hakkımızdır. Üniversitelerde yarattığımız ta-
rihe, haklarımıza sahip çıkalım. DEV-GENÇ 42 yıllık mü-
cadelesiyle bunun öncüsüdür. 

Gençliğin
Gündeminden

Üniversitelerde Her Hakkımızı
Canımız Pahasına Savunduk!
AKP’nin Rektörü Haklarımızı

“Bahşetmiş” Gibi Göstermekten
Vazgeçmelidir!

28 Ocak-3 Şubat 
3 Şubat 1997: Hukuk profesörü, demokrat, ilerici bir öğ-

retim görevlisi ve aydın Muammer Aksoy katil oligarşi ta-
rafından katledilir. Aynı tarihte Dev-Genç, devletin katliamcı
yüzünü teşhir etmek amacıyla boykot ve grevler örgütler.
Eminönü’nde Dev-Genç tarafından bir eylem yapılır  ve ey-
lemde “Profesör Aksoy’un katili oligarşidir!” yazan pan-
kart açılır.

2 Şubat 1997: Çanakkale şehitler camiinde faşistler,  Çat-
lılar ve onun gibi mafyacı katiller için “vatansever şehit “diye
mevlit düzenlediler.  Bunun üzerine Dev-Genç’liler şehitler
camiinin yanına “Mafyacı Katil Çatlılar Halk Düşmanı-
dır, Gerçek Vatanseverler Devrimcilerdir” “DHKC/DEV-
GENÇ” imzalı pankart açtılar.
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22 Ocak 2007 Büyük bedeller
sonucunda kazanılan bir zaferin tari-
hi.

Devrimci tutsakların F Tipi hüc-
relere karşı başlattıkları ölüm orucu
direnişinin, 7 yıllık can bedeliyle veri-
len mücadelenin ve yazılan tarihin
adı...

Bu tarih genci yaşlısı, işçisi köy-
lüsüyle kısacası tüm halkla birlikte
içerde ve dışarıda örülen mücadeleyle
yazıldı.   

20 Ekim 2000 tarihinde devrim-
ci tutsaklar, emperyalizmin IMF
politikalarına ve F Tipi hücre hapis-
hanelerine karşı bir direniş başlattı-
lar.  Bu direniş tam 7 yıl sürdü ve 22
Ocak 2007 tarihinde kazanımla
sonuçlandı.  Bu tarihte Adalet Bakan-
lığı tecridi kabul eden ve kısmen kal-
dıran genelgeyi yayınladı. Ve 22
Ocak 2007 günü, adını kalın harflerle
yazdırdı tarihin duvarlarına.   

Bu tarih öyle bir tarih ki; direne-
rek kazanmanın, savaşarak öğren-
menin onurunu yaşatmıştır herkese.
Herkesin bu tarihten çıkaracağı ders-
ler vardır ve mutlaka olmalıdır. Bu,
gencinden yaşlısına, öğrencisinden
köylüsüne kadar herkes için geçer-
lidir. 

Tüm halkın haklı mücadelesini
kapsayan ve 2000’de başlayan bu
direniş, Türkiye devrim tarihinde de
bir ilktir. İlk olmanın yanı sıra tüm
öğreticiliğini ve güncelliğini de hala
korumaktadır. Çünkü F Tipi hücreleri
ve buna karşı verilen mücadeleyi
gençlik de dahil herkesin gündemi-
ne sokabilmiştir. Bu yanıyla direni-
şin gençlik cephesinden ayrı bir öne-
mi vardır. 

Başta da belirttiğimiz gibi direniş
gencinden yaşlısına kadar tüm halkı
kucaklamıştır ve tek bir çizgide bir-
leştirmiştir onları. Bu direniş çizgi-
sine gençlik tüm militanlığı ve dina-
mikliği ile katılmıştır. Okul, aile ve
diğer tüm, bağlarını bu süreçte kır-
mıştır. Hücre hücre, gün gün eriyen
bedenlerin acısını yüreğinde hisset-
miş, mücadelenin ve savaşın ger-

çekliğini görmüş-
tür. Gençliğin ver-
diği ya da verece-
ği mücadelenin
sadece okul ile,
akademik-demo-
kratik mücadele ile  sınırlı kalmaya-
cağını anlamıştır. “Düzenin gençliği
teslim almaya yönelik politikalarına,
yoz kültürüne, bireyciliği ve bencil-
liği kanıksatmaya yönelik saldırıla-
rına karşı nasıl barikat olunabilir?”
sorusuna, direniş gerçekliğiyle cevap
bulmuştur. 

Bugün gençliğe apolitikleşme,
yozlaşma, bireycilik ve bencillik
dayatılıyor. Üniversitelerde ve lise-
lerde verilen tüm eğitim, gençliği sin-
dirmek ve susturmak üzerine. Elbet-
te tüm bunlar gençliği vatan ve halk
sevgisinden koparmak, ülke gerçek-
liğinden uzaklaştırmak için yapılan
saldırılardır. Ancak kalın bariyer-
lerle örülmüş bu düzen duvarlarını
yıkan ve yıktıran direniş geleneğini
var eden kararlılık ve meşruluğa
olan inanç olacaktır.   

Büyük Direniş sürecinde üniver-
siteli ve liseli birçok genç, kendisi-
ne dayatılan düzen sınırlarını aşarak
mücadeleye katılmış ve büyük bedel-
ler ödemeyi göze almıştır. Cananlar
ve Zehralar da bu şekilde üniversite
öğrencileri olmalarına rağmen Büyük
Direnişe katılarak şehit düşmüş ve
birer kahraman olmuşlardır. Elbette,
Canan da Zehra da iki kardeş olarak
bir geleneğin temsilcileriydiler. Ölen
ama yenilmeyen, her türlü bedeli
göze alan ve kavgada ustalaşmış 42
yıllık bir geleneğin sürdürücüsüy-
düler. Onlar düzenin istediği gibi
sadece kendi yaşamlarını, kendi gele-
ceklerini düşünmediler. Düzenin
vaatlerine kanmadılar, gelecek kay-
gısına düşmediler. Onlar özgür,
bağımsız bir vatan için mücadele etti-
ler ve onurlu tarihin birer halkaları
oldular. 

Direniş sürecinde onların kaza-
nımı tüm gençliğin kazanımıdır.

Tüm gençliğin halk ve vatan sevgi-
siyle yoğrularak, genç yaşta büyük
sorumluluklar alabileceğinin ve kah-
ramanlaşabileceğinin göstergesidir.

Düzen gençliği her anlamda
güvensizleştirmeye, umutsuz ve çare-
siz bireyler haline getirmeye çalışı-
yor. Gençliğin dinamik ve militan
yapısını köreltmeyi hedefliyor.
Ancak, Büyük Direniş düzenin bu
amacının boşuna olduğunu göster-
miştir dosta ve düşmana. Canan
Kulaksız şehit düştüğünde 20, Zeh-
ra Kulaksız 23 yaşındaydı. Özlem
Durakcan  Liseli Dev-Gençli’ydi ve
19 yaşındaydı. Gençtiler, çok tecrü-
beleri yoktu ama aldıkları sorumlu-
luk ve taşıdıkları misyon büyüktü. Bu
yanıyla yıllardır kendine solcuyum,
komünistim, demokratım diyen ama
mücadeleye bir tuğla taşı bile taşı-
mayanlara bir ders niteliğindeydi
onların şehit düşmesi.             

Kısaca büyük direniş, gençliğin
mücadele anlayışı ve sınıflar sava-
şındaki rolü itibariyle okuması,
öğrenmesi ve dersler çıkarması gere-
ken bir manifesto niteliğindedir.
Geleceğin temsilcisi olma yolunda
olan gençlik, özellikle bu tarihi iyi
öğrenmelidir. Öğrenmeli ve yaratılan
geleneklerin, korunan değerlerin,
yok edilmeye çalışılan ama yok edi-
lemeyen düşüncenin atardamarları
olmalıdır. Bu misyona sahip olmak
gençliğe çok daha büyük sorumlu-
luklar yükleyecektir elbette. Ama
bu noktada kendimize güvenmeliyiz.
Bizleri yok etmeye, gençliğin dina-
mik özelliğini bitirmeye yönelik
politikalara karşı, Kızıldere'de yara-
tılan teslim olmama geleneğiyle,
büyük direnişte canlı tutulan coşku,
moral ve ruhla savaşmalıyız. Bu
savaş akademik-demokratik her alan-
da kazanımlarımızın temelini oluş-
turacaktır. 

Halk Düşmanı AKP’ye Karşı38
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Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik

7 Yıllık Büyük Direniş
Gençliğin Yolunu     
Aydınlatıyor! 



Liseliler ülkemizdeki devrimci mü-
cadele içerisinde önemli bir yere sahip-
tirler. Saf, temiz ve duyarlı yanlarıyla dü-
zenin yarattığı yoz kültürden daha az et-
kilenmişlerdir. Dinamik, atılgan ve mili-
tan yanlarıyla örgütlendikleri oranda hız-
lıca harekete geçerler. Tüm bu özellikle-
riyle yalnızca kendi sorunlarıyla değil hal-
kın sorunlarına karşı da duyarlıdırlar.

Liseliler kendilerine özgü bu yanlarıyla
devrimci mücadele için büyük bir potan-
siyel oluştururlar. Bu potansiyeli örgüt-
leyip devrim mücadelesine katmak bizim
yürüteceğimiz kitle çalışmasına bağlıdır.
Komiteler liseli gençliğin örgütlenmesinde
önemli bir yere sahiptir. Liselerde kura-
cağımız komitelerle liseliler kendi so-
runlarını sahiplenecek, tartışacak ve ken-
di güçleriyle bu sorunları çözmeye yönelik
çalışacaklardır.

Düzenin ülkemiz gençliğine biçtiği rol
ve apolitikleştirme saldırısına, kuracağı-
mız komitelerle karşı durabiliriz. Düzen,
liselilerin kendi sorunlarını sahiplenme-
sini istemez. Düzene göre liseliler kendisi
için yaşamalı, eğlenmelidir. “Boşverme-
li”, çevresine duyarsız olmalı ve bencil-
leşmelidir. Ülkede ve dünyada yaşanan
tüm adaletsizliklere karşı sesini çıkar-
mamalı, yalnızca kendi sorunlarıyla ilgi-
lenmelidir. Halkın gelenek ve kültüründen,
değerlerinden uzak olmalıdır. Ülkemizde
ve dünyada halk açlık, yoksulluk çeker-
ken, katliamlar yaşanırken; topraklarımıza
Amerikan üsleri, füze kalkanları kuru-
lurken liseliler tüm bunlara sessiz kalmalı,
uğruna mücadele edecekleri tek bir değer,
ahlak kuralı bile kalmamalıdır. Okullar-
da verilen eğitimle hedefledikleri, gençliği
apolitikleştirerek devrim mücadelesin-
den uzaklaştırmaktır.

Kuracağımız komiteler bu saldırıları
boşa çıkarmanın önemli araçlarıdır. Ön-
celikli yapacağımız, ülkemizde ve okul-
larda yaşanan sorunları liselilere anlatmak
ve tartışmalarını sağlamaktır. Kuracağı-
mız komitelerle okullarda ve en genel an-
lamıyla eğitim sisteminde var olan so-

runları tartışmak, çözmeye çalışmak
liselilerin, devletin gerçek yüzünü,
adaletsizliklerini yakından görmelerini
sağlayacaktır. Komitelerle liseliler
söz ve karar hakkına sahip olacaklar-
dır. Düşüncelerini ortaya koyacak,
kendilerini ifade edebileceklerdir. Yal-
nızca akademik-demokratik sorun-
larla değil, halkın ve düzenin sorun-
larıyla ilgileneceklerdir. Komiteler
liselilerin politikleşmesini ve siya-
sallaşmasını sağlayacaktır.

Liselerde Komitelerin
Kurulması ve Yürütülmesi

Öncelikle okullarda, sınıflarda,
mahallelerde konuşmadığımız, ken-
dimizi ve mücadeleyi tanıtmadığı-
mız liseli kalmamalıdır. Kurduğu-
muz komitelerin amacına ulaşması için
liselilerin bizi tanıması ve sahiplen-
mesi gerekmektedir. Bunu en iyi on-
larla birebir ilişki kurarak, onların
nasıl yaşadığını, nasıl düşündüğünü
öğrenerek yani onları tanıyarak ya-
pabiliriz. Onların güvenini kazanma-
lıyız. Liselilerin sorunlarına vakıf ol-
malı ve çözmeye çalışmalıyız. Yürüt-
tüğümüz mücadeleyi, faaliyetlerimizi
onlara ısrarla anlatarak, tek alternatifin
devrimciler olduğunu gösterebilmeli-
yiz.

Kuracağımız komiteler liselilerin
yalnızlaştırılmasının yerine örgütlü,
paylaşmayı ve dayanışmayı esas alan
bir yaşamı koyacaktır. Kuracağımız
komitelerde liselilerin sorunları be-
lirleyicidir. Onları dinleyerek sorun-
larına vakıf olabiliriz. İlk etapta
okuldaki bir sorun üzerinden ko-
miteleşmeyi sağlayabiliriz. Ancak
komite bununla sınırlı kalmamalı,
kapsayıcı ve sürekli olmalıdır. Örne-
ğin liselerde sürekli toplanan paralar
yakıcı bir sorundur. Kurduğumuz ko-
miteyle bu sorunu öğrenciler nezdin-
de gündeme getirip tartıştırabiliriz. Bu-
nunla ilgili bildiriler hazırlayıp sınıf-

Liselerde Komitelerin Kurulması, 
Çalışması, Yürütülmesi

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

Liseliyiz Biz
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Liseliyiz Biz
lara dağıtabiliriz. Okullarda yürüttü-
ğümüz mücadele ve taleplerimiz bizi
okul idaresiyle karşı karşıya getirir.
İdarenin bizi ciddiye alması ve talep-
lerimizi karşılaması komitemizin güç-
lenmesi, süreklileşmesi ve öğrencile-
rin sahiplenmesiyle olacaktır. Bu ko-
miteleşme açısından basit bir örnektir. 

Yaptığımız diğer faaliyetlerle ko-
mitelerimizi yaygınlaştırabiliriz; Der-
giler çıkarabiliriz, tiyatro grupları,
halk oyunları ekibi, müzik grupları
oluşturabiliriz. Film günleri düzenle-
yebilir, toplu kitaplar okuyarak üzeri-
ne tartışabiliriz. Böylelikle kolektif bir
yaşamı hayata geçirir, liselilerle sürekli
bir arada oluruz.

Komitelerle faaliyetler, geceler,
şenlikler düzenleyebiliriz. Örneğin; ül-
kemizdeki bir sorun üzerine seminer
verebiliriz. Yaptığımız her faaliyet li-
seliler arasındaki paylaşımı, dayanış-
mayı artıracaktır.

Liselilerin sorunlarını ve talepleri-
ni politikleştirebilmeliyiz. Liseliler yal-

nızca kendi sorunlarıyla değil, halkın ve
dünyanın sorunlarıylya ilgilenmeli ve
sahiplenmelidir. Tartıştığımız talepler
kapsayıcı olmalıdır. Akademik-demo-
kratik taleplerle eğitim sistemini, parasız
eğitimi, öğrenci sorunlarını tartışmalı,
siyasal taleplerle; bağımsızlık ve de-
mokrasi taleplerini; söz, düşünce ve ör-
gütlenme taleplerimizi, ülke sorunlarını
dile getirmeli, bunun yanında sosyal ve
kültürel taleplerimizi, ülke sorunlarını
tartışmalı ve bu sorunlarımız için mü-
cadele etmeliyiz.

1990 yılında kurulan DLMK (De-
mokratik Liseler İçin Mücadele Ko-
miteleri) liseli gençliğin mücadelesi açı-
sından önemli bir yere sahiptir. Liseli-
ler bu komitelerle örgütlenmiş, kadro-
laşmışlardır. DLMK’lı liselerde boy-
kotlar, işgaller gerçekleştirmişlerdir.
DLMK’nın yürüttüğü faaliyetler yal-
nızca akademik-demokratik talepli de-
ğil, tüm dünya halklarının yaşamlarıyla
ilgilidir. Örneğin Irak’ta işgale karşı
2003 yılında Kabataş Lisesi’ne zincir-

leme eylemi yapılmıştır. Polisin sal-
dırdığı bu eylemde DLMK’lılar öğ-
renciler ve halk tarafından sahiplenil-
miştir. Keza 1991’de Irak’ta yaşanan
emperyalist “Körfez Savaşı”nı
DLMK’lılar Pendik Lisesi’ne astıkla-
rı pankartla protesto etmişlerdir. Bu ey-
lem büyük yankı uyandırmıştır.

Komiteler örgütlenmenin önemli
araçlarıdır. Mücadelenin ve liseli gen-
çliğin ihtiyaçlarını gözeterek liselerde
komiteler kurmalı ve yaygınlaştırma-
lıyız. Düzenin, liselileri devrimci mü-
cadeleden uzak tutma çabalarına kar-
şı kuracağımız komitelerin büyük et-
kisi olacaktır. Liselilerin hayalini kur-
dukları gelecek ülkemizde ve dünya-
da verilen sosyalizm mücadelesin-
den ayrı değildir. Tüm liselilere bunu
anlatmalı ve mücadeleye katmalıyız.
Liseli Dev-Genç’in bedeller ödeyerek
yarattığı tarihi, kurduğumuz komite-
lerle daha da büyütmeliyiz. Bağımsız
ve sosyalist bir düzeni liselilerle bir-
likte savaşarak kuracağız.

Okullar 20 Ocak 2012 tarihinde yarı yıl tatiline
girdi; ancak Liseli Dev-Genç'liler yarı yıl tatilinde
de okulun baskılarını protesto etmeye devam ettiler.

20 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında Sarıyer Behçet
Kemal Çağlar okul’unun camından "Baskılara Rağ-
men Dayanışma Yemeğimiz Devam Ediyor" yazı-
lı pankart açıldı. Liseli Dev-Genç’liler, pankartı as-
tıktan sonra, pankart asılan yere öğretmenlerin gi-
rip pankartı indirmemesi için biber gazı sıkarak ora-
dan ayrıldılar. Açılan pankartı gören öğrenciler, ıs-
lık ve alkışla destek verdiler.

Pankart asıldıktan sonra Dev-Genç'li iki öğrenci-
nin ailelerini arayan okul idaresi, "Elimizde kamera
görüntüleri var, sizin çocuğunuzu kandırıyorlar, Pa-
zartesi gününe kadar ya yeni bir okul bulun ceza ver-
meyelim ya da tasdiknameyi alırsınız." diyerek Liseli
Dev-Genç’lileri ve ailelerini tehdit etti. Liseli Dev-
Genç'liler, astıkları bu pankartla, çalışmalarının en-
gellenemeyeceğini bir kere daha gösterdiler.

Tekirdağ Belediyesi’nin
otobüs şirketi olan TU-
REX’in 2012’ye girilmesiy-
le birlikte, şehir içi ulaşıma
%30 zam yapmasıyla ilgili
olarak, Namık Kemal Üni-
versitesi öğrencileri tarafın-
dan 19 Ocak günü Tekirdağ
Valiliği önündeki Tuğlalı
Parkı’nda bir eylem yapıldı. 

Eylemde yapılan açıkla-
mada, “Ancak biz bu zam
zulmüne karşı boyun eğmemekte kararlıyız. Zamlara kar-
şı birlikte ve kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz. Herkesi bu mücadelemize çağırıyoruz. 10 Ocak
tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamasının ardın-
dan başlatmış olduğumuz imza kampanyasıyla 654 imza-
ya ulaştık. Biz halkız. Mücadelemize, hedefine ulaşınca-
ya dek devam edeceğiz. Haklıyız kazanacağız. Zamlar bir
an evvel geri alınmalıdır.” denildi.

“Susma Haykır Zamlara Hayır”, “Ulaşım Haktır Satı-
lamaz”, “Ulaşım Hakkımız Söke Söke Alırız”, “Ulaşım
Zamları Geri Alınsın” sloganlarının atıldığı eyleme 35
kişi katılırken toplanan 654 imza Belediye Başkanlığı’na
teslim edildi.

ULAŞIM HAKKIMIZI GASP
ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

LİSELİLER DAYANIŞMAYLA
GÜÇLENECEKLER

PANKARTLARIMIZI DA LİSELİLERİ DE
SÖKÜP ATAMAYACAKLAR

LİSELERDEN
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Ülkemizde Gençlik

18 Ocak günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
yapılan “Abbas Güçlü ile Genç Bakış” programına konuk
olarak katılan Şevket Kazan, Hüsamettin Cindoruk ve Me-
tin Feyzioğlu, Dev-Genç'liler tarafından protesto edildi. Prog-
ramın başında Abbas Güçlü, “Aramızda protestocular var.
Programımızı sabote edecekler, buna izin vermeyelim.” di-
yerek devrimcileri hedef gösteren bir konuşma yaptı. 
Şevket Kazan ve Hüsamettin Cindoruk sahneye çık-

tıktan sonra bir Dev-Genç'li ayağa kalkarak, “Bizler pro-
testocu değil devrimciyiz. Madımak'ta 33 insanı diri diri
yakanların avukatı Şevket Kazan'dır. Bizler bu ülkenin dev-
rimcileri olarak burada Şevket Kazan gibi faşist katille-
rin konuşmasına izin vermeyeceğiz.” diyerek teşhir ko-
nuşması yaptı. Daha sonra Dev-Genç'liler, “Katil Devlet
Hesap Verecek! Halk Cephesi/Dev-Genç yazılı pankart aç-
tılar. Sonrasında “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Bedel Ödedik Be-
del Ödeteceğiz”, “Katillerden Hesap Sorduk, Soracağız”
sloganları atılarak, salondaki öğrencilere yönelik konuş-
ma yapıldı. Şevket Kazan ve Hüsamettin Cindoruk sah-
neyi terk etmeyince, Dev-Genç'liler sahneyi işgal etti. 

Bu sırada işgale engel olmak isteyen ÖGB ve sivil po-
lisler Dev-Genç'liler tarafından sahneden uzaklaştırıldı.
Sahneden faşist katillerin ve polislerin kovulması ve sah-
nenin kullanılmaz hale getirilmesinin ardından eylem slo-
gan ve teşhir konuşmalarıyla iradi olarak bitirildi.

Kocaeli’de, Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç’lilerin “Füze Kalkanı De-
ğil Demokratik Lise İstiyoruz” kam-
panyası ile yarattığı direnişi hazme-
demeyen polis, 20 Ocak’ta akşam sa-
atlerinde yürüyüş yolunda yürü-
mekte olan Samet Duman isimli
Dev-Genç’liyi gözaltına almaya ça-
lıştı; fakat halkın tepkisiyle karşıla-
şan polis başarılı olamadı.

Samet Duman, kendisini taciz

eden 6 çevik kuvvet polisinin göz-
lerinin içine baktığı için, “önüne
bak lan” denilerek tehdit edildi. Du-
man’ın aldığı tavır karşısında kimlik
kontrolü yapacaklarını söyleyen po-
lis, Duman’ın kimliğini göstermemesi
üzerine bu kez de gözaltına almaya
kalkıştı. Orada bulunan yaşlı bir tey-
zenin “Siz vatansever gençlerden
ne istiyorsunuz be, eşkiya mısınız
siz?” demesi üzerine teşhir olan po-

lis, Duman’ın da direncini kırama-
yınca kaçıp gitmek zorunda kaldı. 

Kocaeli Gençlik Derneği, ko-
nuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama-
da, “Kocaeli polisinin, savcılığının,
üniversitesinin eylemimizin etkisi
altında ezildikleri ve bunun acısını çı-
karmak istedikleri aşikardır. Fakat şu
da aşikardır ki; bizler emperyalizme
ve oligarşiye karşı yürütmüş oldu-
ğumuz mücadelemizi halkımızla be-
raber zafere ulaştırana kadar yılma-
dan yorulmadan devam edeceğiz.”
ifadesinde bulundu.

Birleşelim Örgütlenelim Güçlenelim
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570 bin sınıf, 40 bin okul, 700 bin öğretmeni kapsayan Fır-
satları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 83
bin sınıfta şubat ayında başlatılacak.AKP iktidarı projeyi, eği-
timde bir fırsat olarak sunmak istiyor. Öğrencilere derslerinde
kolaylık sağlayacağını söylüyor. Ama yakın zamanda yapı-
lan ihale tekellere fırsat sağladığını ortaya koyuyor. Cihaz ba-
şına 599 TL ile 4 bin cihaz alınacak. Bunun anlamı eğitim sis-
teminin TİCARETLEŞTİRİLMESİDİR. Yoksul halk çocukları
parasızlıktan okuyamazken bu uygulama tam bir göz boya-
ma, halkı kandırmadır. Böyle bir durumda  teknolojinin öğ-
renciler  değil tekellerin çıkarına kullanılmak istendiği orta-
dadır.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, şubat ayında atanacak 17
bin öğretmenin göreve başladıkları yerde bir yıl staj en az
da 3 yıl görev yapacaklarını söyleyerek buna göre müracaat-
ların olmasını istedi. Böylece  staj yapan öğretmenlere az maaş
verilecek. Ayrıca atamaların yapılmamasından dolayı oluşan tep-
kileri aza indirmek amaçlanmaktadır. Bununla da yetinmeyen
işbirlikçi AKP nin bakanı atamalar için şart koşarak öğretmenlere
“benim istediğim şekilde güvencesiz çalışacaksın, yoksa işe al-
mam” demektedir. Bu şartları yalan ve demogojilerle meşru-
laştırmaya çalışmaktadır. AKP halkın hiçbir sorununu çözemez.

DÜŞMANIN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKACAĞIZ 
MEŞRULUĞUMUZU KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ

AKP, EĞİTİMİ TEKELLERİN
ÇIKARINA GÖRE DÜZENLİYOR

DEV-GENÇ’LİLER FAŞİST KATİLLERİ
OKULLARINDAN KOVDU

DEV-GENÇ'LİLER DİRENİŞTEKİ
SAVRANOĞLU İŞÇİLERİNİ

YALNIZ BIRAKMADI
İzmir'de Dev-Genç'liler, 18 Ocak günü, 171 gündür

direnişte olan Savranoğlu işçilerinin Menemen'deki Sav-
ranoğlu Deri Fabrikası'nın önündeki direniş çadırını da-
yanışmak amacıyla ziyaret etti. 

Sendikalı oldukları için işten atılan ve bunun üzerine
fabrika önünde çadır kurarak direnişe başlayan 51 işçiye
destek vermek için ziyaretlerine giden Dev-Genç'liler "İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Direne Direne Kazanaca-

ğız" sloganlarıyla yürüyerek
çadıra geldiler. Dev-Genç'lileri,
sloganlara eşlik ederek karşı-
layan işçilerle direniş üzerine
sohbet ettiler.

Dev-Genç'lilerin alana gel-
mesinin ardından çadırın ya-
kınına gelen polis ekip otosu
Dev-Genç'liler oradan ayrılana kadar orada kaldı ve iş-
çilerle Dev-Genç'lileri taciz etti. Ziyaret sırasında halaylar
çekildi ve sık sık slogan atıldı. Dev-Genç'liler işçilere "Her
zaman yanınızdayız, yine geleceğiz." diyerek ayrıldılar.

AKP HALKIN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ



20. yüzyılda elektrik üretim ve tü-
ketim hacmi, her ülkenin ekonomik
ve kalkınma gücünün özet gösterge-
sidir. Bu nedenle Sovyetler Birli-
ği’nde ekonomi politikası en yoğun
şekilde elektrik gücünün geliştirilmesi
oldu. 1930-1960 yıllarında SSCB'de
elektrik enerjisi kaynakları yaratılır-
ken, mevcut ekonomik ve çevresel
faktörlerle hidroelektrik enerjisinin
üretimine öncelik verildi. Su enerji-
sinin kullanımı, büyük miktarlarda fo-
sil yakıtlarının -kömür, petrol ve gaz-
yakılmasına gerek bıraktırmıyordu. 

Hidroelektrik santrallerinde üre-
tilen enerjinin bedeli daha ucuz ve on-
yıllarca aynı seviyede kalabiliyor.
Başka bir ülkeden enerji satın alma-
ya gerek kalmıyor bu yöntemle...
Her ülke, kendi elektriğini rahatlıkta
üretebilir. Örneğin, dünyadaki en bü-
yük hidroelektrik santrali olan Çin’de-
ki “Üç Kanyon” (HES), kendi mali-
yetinin bedelini 5-6 yılda öderken; 50
yıl çalışma kapasitesiyle ülkenin
elektrik ihtiyacını karşılamaya devam
edecektir.

21. yüzyılın başında, Rusya'da, en
ucuz elektrik, sosyalizm döneminde
inşa edilen hidroelektrik santrallerde
üretilmektedir. Örneğin, Sayanska’da
bulunan HES’den elde edilen elektrik,
fosil yakıtların yakılması ile elde
edilenden 5 kat daha ucuzdur, Kras-
noyarsk’taki HES’de üretilen elek-
triğin bedeli 7 kat daha ucuzdur…
Rüzgar ve güneş enerjisinden ise 10
kattan daha ucuzdur.

HES’lerde yakıtların yanması söz
konusu olmadığı için, doğada zarar-
lı maddelerin yanması ve çevreyi
kirletmesi de yok. Yapılan araştır-
malarda 1 kw/h (kilovat saat) elektrik
enerjisinin, su enerjisi kullanılarak
üretimi, insan sağlığına ve çevreye za-
rarı rüzgar enerjisi kullanılarak üre-
tilenden iki kat daha az, güneş ener-

jisinden elde edilenden 6 kat
daha az ve kömürden 40 kat daha az.
Diğer yenilenebilir enerji kaynakla-
rı – rüzgar ve güneş enerjisi gibi – kı-
yaslandığında, hidroelektrik mer-
kezleri enerjiyi biriktirebilir (akü-
müle edebilir) ve gerektiğinde ürete-
bilirler, ki bu durum büyük bir kaza-
nımdır. Hidroelektrik santrallerinin ba-
rajları; sulama, sel baskınlarını önle-
me ve su ulaşımının geliştirilmesi için
kullanılabilir. Bunun için, 1920 yılında
SSCB’nin elektrikfikasyonu için GO-
ELRO (Rusçada “Rusya’nın Elek-
trikfikasyonu için Devlet Komisyonu”
kısaltmasıdır) planı oluşturulurken
hidroelektrik santralleri odak merke-
zi olmuştu. (GOELRO, devrimden
sonra Sovyetler’de ekonomik kal-
kınma için kabul edilen ve uygulanan
ilk uzun vadeli plandır.)

Su Enerjisi Kullanımının
SSCB’de Gelişimi

Çarlık Rusya’sı, büyük nehirlere
yapılacak hidroelektrik santrallerin-
den 850 milyar kw/h elektrik enerji-
si üretebilecek potansiyele sahipti. Fa-
kat bu potansiyel, devrimden önce hiç
kullanılmamıştı. O zamanlar kişi ba-
şına üretilen elektrik enerjisi sırala-
masında ülke son sıralarda yer alı-
yordu. 1913 yılında, Rusya’daki elek-
trik enerjisi üretimi 2 milyar kilo-
vat/saat idi ve bundan sadece 0,035
milyar kilovat/saat’ı hidroelektrik
santrallerinden elde ediliyordu. Birinci
emperyalist paylaşım savaşı ve dev-
rim sonrasındaki karşı-devrimcilerle
süren mücadele, zaten az olan üreti-
mi oldukça azalttı. 

Sosyalist Sovyet iktidarı ise sadece
iki beşer yıllık planlı çalışma ile
1937’ye doğru genel elektrik enerji-
si üretimini 32 milyar Kilovat/saate
kadar yükseltti, ki bu 16 kat artma de-
mektir. Ve bu miktarın 4,2 milyar ki-
lovat/saati hidroelektrik santrallerin-

den elde edilmekteydi. Hidroelektrik
santrallerinden elde edilen elektrik
enerjisinde 100 katı artış demekti
bu. 

1932 yılında Dinyeper nehrine,
Dinyeper adıyla, Sovyet halkı tara-
fından, Avrupa’da en güçlü hidro-
elektrik santrali inşa edildi. Dinyeper
Hidroelektrik Santrali SSCB’nin eko-
nomisinin gelişmesinde büyük rol
oynamıştır. Yine bu dönemde, devri-
min bağrında, Leningrad’ta, kurula-
cak yeni hidroelektrik santralleri için,
sıfırdan, tamamen kendi imalatı olan
su türbinleri ve elektrik jeneratörleri
üretimi yapılan fabrika yaratıldı. Bu
fabrikaya “Stalin” ismi verildi. Ara-
lık 1937’de bu fabrikada Avrupa’nın
en büyük su türbinlerini üreten atöl-
yesi faaliyete geçti. 1939 yılında bu
atölyede 55 MW gücünde su türbini
üretilerek dünyadaki en gelişmiş dü-
zey yakalanmıştı.

Fabrikaya bağlı meslek okulu ve
fabrika teknik üniversitesi de bulu-
nuyordu. İkinci emperyalist paylaşım
savaşı döneminde fabrikanın en de-
ğerli araç ve gereçleri tahliye edil-
mişti. Savaşta ise fabrika birçok faşist
bombalamaya maruz kaldı. “Stalin”
fabrikasının işçi ve mühendislerinin
önemli bir başarısı da bombalamanın
ardından türbinleri tamir ederek Ey-
lül 1942’de, Neva Nehri’nde bulunan
Volhovska Hidroelektrik santralin-
de kullanıma sokmaları oldu. Ki bu-
radan, Ladoga gölünün dibinden 112
kilometrelik kablo ile abluka altındaki
Leningrad’a elektrik sağladılar. “Sta-
lin” fabrikasında su türbinlerinin ye-
niden üretimi 1945 yılında başladı ve
1946 yılında Dinyeper’in faaliyete
geçmesinde kullanılacak, 75 MW
gücünde, yeni ilk Sovyet su türbini ya-
pıldı. Savaştan sonraki 20 yıl, Sovyet
hidroelektrik enerjisinin en gelişmiş
dönemleri oldu. Sovyetlerde üretilen
su türbinlerinin birim gücü 15-20

Sosyalizmde
Hidroelekrtik Santralleri

Onlar savaştılar kazandılarOnlar savaştılar kazandılar

HaklıyızHaklıyız Biz deBiz de

KazanacağızKazanacağız
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yıl içinde 115’ten, 230, 500 ve en so-
nunda da 640 MW’a kadar yükseldi.
Ve bununla da sosyalizmin yurdu bu
dalda dünyada birinci oldu. 

SSCB’de sosyalizmin revizyo-
nistler tarafından yıkılmasından son-
ra Rusya’da, Hidroenerji üretiminde
gelişim tamamen durdu. Ama buna
rağmen, sosyalizm döneminde inşa
edilen hidroelektrik santralleri saye-
sinde, bugün Rusya dünyada HES’ler-

den elektrik üretimi sıralamasında 5.
yerde bulunuyor. (2009 yılı istatis-
tiklerine göre yıllık 167 milyar kilo-
vat/saat elektrik üretilmiş.)

Not: Türkiye’de yapılması plan-
lanan HES’leri eleştirdiğimizi hatır-
latmak isteriz. Her hizmette olduğu
gibi HES’lerde de, insan mı kar mı te-
mel alınarak üretim yapılıyor diye ba-
kıp ona göre değerlendiriyoruz. Tür-
kiye’deki uygulamada nehirlerimiz te-

kellere satılırken; çevrede yaşayan
halkın bu su kaynaklarını kullanma-
sı yasaklanıyor. Çevrenin korunma-
sı düşünülmezken; aksine ormanlar
kesilerek, su yataklarına yön değiş-
tirtilerek doğanın dengesi bozulu-
yor. Sosyalizmde enerji üretiminin te-
melinde insan vardır. HES’ler tekel-
lerin değil, halkın malıdır. Doğayı kir-
leten değil, doğadan üreten merkez-
lerdir HES’ler... 

TAYAD’lı Aileler, 2000-2007
Ölüm Orucu direnişinin zaferinin 5.
yılında bir araya gelerek kutlama
programı düzenlediler. Yıl dönümü
kutlaması, 22 Ocak günü 7 yıllık di-
renişin merkezlerinden birisi olan
Küçükarmutlu Mahallesi’ndeki cem-
evinde yapıldı.

Şehit ve tutsak aileleri, çay ve ik-
ramların ardından zafer programına
başladılar. Programa gelen aileleri 122
şehidin fotoğraflarının olduğu ve
üzerinde “Katilleri AKP İktidarıdır”
yazılı pankart ile “Tecrite Son” pan-
kartı karşıladı. Ölüm Orucu direni-
şindeyken şehit düşen Canan ve Zeh-
ra Kulaksız'ın babası Ahmet Kulak-
sız açılış konuşması yaparak 122’ler
nezdinde tüm devrim şehitleri için
saygı duruşu çağrısında bulundu.
Saygı duruşunun ardından, konuşma
yapan Kulaksız, F tiplerine karşı sür-
dürülen direnişe ve direnişin önemi-
ne değinerek yaşanan süreci özetledi.
Bugün hapishanelerde somut olarak
tek kazanımın sohbet hakkı olduğu-
nu, sohbet hakkı dışında hemen her
şeyin şartlara bağlı olduğunu, disip-
lin cezalarıyla engellendiğini ifade

eden Ahmet Kulaksız, direnişin son
direnişçilerinden biri olan Av. Behiç
Aşcı'ya TAYAD’lı Aileler adına bir
demet karanfil vererek sözü ona bı-
raktı.

Aşcı, adaletin bittiği yerde Ölüm
Orucu direnişine başlayarak müvek-
killerini savunmuş, tecritin kaldırıl-
ması mücadelesinde bir halka ol-
muştu. 122 şehidin direnişini, onların
feda ve kahramanlıklarını, 19 Aralık
katliamında yaşanan saldırının bo-
yutunu anlatan Behiç Aşcı; tutsakla-
rın direniş ve üretimleriyle tecritin et-
kisinin kırıldığını, hafifletildiğini an-
cak tecritin ortadan kalkmadığını,
mücadelenin devam ettiğini söyledi.
Hapishanelerde tecritin ancak ailele-
rin evlatlarını daha çok sahiplenerek
son bulabileceğine değinen Aşcı, tüm
aileleri devrimci tutsakların tecrite
karşı vermiş olduğu mücadelenin
gücüyle evlatlarını daha çok sahip-
lenmeye çağırdı.

Program akışı içinde direnişe dair
şiirler okundu ve hep birlikte, büyük
direnişin şehitlerinden Veli Güneş’in
sevdiği “Geçti dost kervanı eyleme
beni” türküsü söylendi. Daha sonra
bahçeye çıkan aileler zafer halayları
çektiler. Kutlama programına 60 kişi
katıldı.

Şehitlerimiz Mezarsız
Kalmayacak! Ayhan
Efeoğlu’nu Bulacağız

TAYAD’lı Aileler, gözaltında kay-
bedilen Ayhan Efeoğlu’nun mezarı-
nı bulmak için başlattığı kampanya-
larına 20 Ocak günü İstanbul Tak-

sim’deki Tramvay Durağı’nda yap-
tıkları eylemle devam ettiler. 

Buradan Galatasaray Lisesi’ne
doğru halka yönelik konuşmalar ya-
pılarak yüründü. Eylem boyunca
“Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede
Açıklansın”, “Katleden Devlettir He-
sabını Soracağız”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları
atıldı. “Haklıyız Kazanacağız” mar-
şının tüm kitle tarafından coşkuyla
söylendiği yürüyüş esnasında, halk da
alkışlarla eyleme destek verdi.

Galatasaray Lisesi önünde TA-
YAD’lı Ailelerden Naime Kara tara-
fından yapılan açıklamada “Şimdi bi-
zim dile getirdiğimiz gerçekler, bir ka-
tilin itiraflarıyla ortalığa saçıldı. Ama
hala üzeri kapatılmaya çalışılıyor.
Bu böyle devam edemez! Ayhan Efe-
oğlu’nun nereye gömüldüğünün tes-
piti için gereken yapılmalı, cesedi bu-
lunarak ailesine teslim edilmelidir.
Ölülerimizin mezar hakkı için diren-
meye, mücadele etmeye devam ede-
ceğiz.” denildi. 

34 kişinin katıldığı eylem, Ay-
han’ımızı alacağımızın kararlılığı-
nın ifade edilmesiyle bitirildi.

Direnişte De Zafer Halaylarında Da Omuz Omuzayız
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Ajitasyon ve propaganda, kitle ça-
lışmamızın temelini oluşturur. Sayı-
sız bedel ve kahramanlıkla sürdür-
düğümüz mücadelemizde sadece
haklı olmamız yeterli değildir. Hak-
lılığımızı, meşruluğumuzu halka da
anlatmamız ve yaygınlaştırmamız
gerekir. Özellikle devletin yürüttüğü
propagandanın yaygınlığı ve yakıcı-
lığı düşünüldüğünde, ajitasyon ve
propagandamızın önemi daha da an-
laşılır olur. 

Suriye ve İran'a yönelik emper-
yalist saldırı hazırlıklarında Türki-
ye'nin maşa olarak kullanılmasının
“Ortadoğu’da bölgesel güç oluyoruz”
demagojileriyle halkın gözünde na-
sıl meşrulaştırılmaya çalışıldığı buna
örnektir. 

Ortadoğu’da “diktatörlüklerin
devrilmesi”, “demokratikleşme” adı
altında ülkeler yeni-sömürgeler haline
gitiriliyor. Emperyalizmin sömürü-
sünün önündeki engeller kaldırılıyor. 

AKP iktidarı "demokrasi" söy-
lemleriyle halka, devrimcilere saldı-
rıya, infaz ve işkencelerine devam
ediyor. Ve devletin her türlü iletişim
araçlarıyla bu saldırı halkın gözünde
meşrulaştırılmaya, kanıksatılmaya
çalışılıyor. Bunun karşısında, halka
doğruları anlatmanın, alternatifleri-
mizi çıkarmamızın tek yolu etkili pro-
paganda ve ajitasyon çalışmaları-
mızdan geçiyor. 

Propaganda ve ajitasyon çalış-
malarımızın önemli bir bölümünü;
yaptığımız eylemler, yürüyüşler, şen-
lik ve festivaller, piknik ve konserler,
paneller, sergiler oluşturur. Hangi
çalışmamız olursa olsun düşülen
yanlışlardan biri duyurusunu, so-
nuçlarını halkın geniş kesimlerine an-
latmamak olur. 

Mesela; bir sempozyum örgütler-
ken öncesinde, bildiri, afiş, daveti-
yelerle ulaşabileceğimiz en geniş ke-
simlere ulaşmamız gerekir. Oysa za-

man zaman karşılaştı-
ğımız sorunlardan biri
sempozyumun duyuru-
sunun belli başlı birkaç

mahalle ya da okulla sınırlı tutulma-
sı olur. Dağıttığımız bildiri ve dave-
tiyeyi, yapılan bir afişi yeterli görü-
rüz. Halkın daha geniş kesimlerine
ulaşmayı, daha yeni olan bölgelere git-
meyi düşünmeyiz. Buna görünürde
pek çok neden sıralayabiliriz. Zaman
ve insan yetersizliğinden, daha uzak
bölgelerdeki insanların ulaşsak da
ilgilenmeyeceklerine kadar... Çevre-
mizdeki herkesin haberdar olmasının
yeteceği gibi düşüncelerimiz olabilir.
Görünürde sorun bu gerekçelerle
karşımıza  çıksa da, temelinde pro-
paganda ve ajitasyonda hedefleri-
mizi, iddiamızı kavrayamamak ya-
tar. Yaptığımız her türlü eylem ve fa-
liyetlerimizde hedefimiz halka ger-
çekleri, doğruları, mücadeleyi anlat-
mak, örgütlülüklerimizi güçlendir-
mek ve geliştirmektir. 

Sınırlandırdığımız ajitasyon pro-
paganda çalışması, iddiamızdan, he-
defimizden uzaklaşmaktır. Her türlü
ajitasyon ve propaganda yöntemini
yapabilmeyi, duyurabilmeyi hedef-
lemeliyiz. Özellikle ani gelişen du-
rumlarda kitlelere dönük propagan-
da konuşmaları yapabilmeliyiz.

Bir polis saldırısı, linç girişimi ya
da farklı bir durum geliştiğinde bunu
orada bulunan insanlara anlatabilmeli,
düşmanı teşhir edebilmeliyiz. 

AKP halka her gün yalan söylü-
yor, her konuda yalan söylüyor. Bu
yalanını yaymak için bütün araçları-
nı kullanıyor. Halkın öz değerlerini
bile kullanıyor, içini boşaltıyor. 

Haklı, doğru olan biziz; o zaman
bizim anlatacak çok daha fazla şeyi-
miz var. Gerçekleri halka ulaştırmak
için şehitler veriyoruz. Yürüyüş der-
gisini satarken vuruluyor insanları-
mız... Oligarşinin yok etme saldırısı
karşısında bir tek biz varsak, o zaman
halka ulaşmak için bulduğumuz her
fırsatı değerlendirmeliyiz. 

Biz anlatmazsak, eksik kalırsak;

televizyonları, gazeteleri, radyoları,
reklamları, okulları, yasalarıyla...
oligarşi yalanlarını pompalayacaktır
beyinlere... Buna izin vermemeliyiz.

Bir diğer eksiklik ise, faliyetleri-
mizin haberlerini yapmadaki, so-
nuçlarını halka taşıyabilmekteki ek-
sikliktir. Eylemlerimizin haberlerini
yapmayabiliyor ya da geç yapabili-
yoruz. Oysa eylem tek başına bir yü-
rüyüş yapmak değildir. Bu yürüyüşü
yaptığımızı ve nedenlerimizi halka
anlatmak da bu eylemin devamıdır.

Füze kalkanının kurulmaması
için Kürecik’te yürüyüş yapıldı.
Eğer bunu anlatamazsak, eylem-
lerimizi duyuramazsak eylem hiç
yapılmamış gibi olacaktır. Kendi
emeğimize saygının gereği dahi olsa
çalışmalarımızı halka ulaştırmada
geri kalmamalıyız.

Tüm bu gerekçelerle, yapmadı-
ğımız ajitasyon ve propaganda ça-
lışmalarımız esasında propagandayı,
ajitasyonu gereksiz görmemizden, ek
bir külfet gibi görmemizdendir. Biz
anlatıp duyurmadığımızda insanlar
neler yaptığımızı, nasıl mücadele
ettiğimizi bilmezler. Bizi biz değil,
düşman anlatmış olur. Düşmanın
her saldırısından sonra burjuva med-
yada çıkan kontra haberler, devrim-
cileri, mücadeleyi karalamaya yönelik
programlar çok fazladır. Ajitasyon ve
propaganda bu nedenle ideolojik
mücadelenin de bir parçası olarak ele
alınmalıdır. Bu nedenle faliyetleri-
mizin tamamlayıcı yanıdır. Ajitasyon
ve propaganda faliyetlerimiz için
ödediğimiz bedeller unutulmamalıdır.

Ajitasyon ve propaganda halkın
duygularını dile getirmek, örgütümü-
zün halkla bağını daha da büyütmek,
geliştirmek demektir. Halkımıza ken-
di gerçeklerimizi, doğrularımızı anla-
tabilmemizin başka bir yolu yoktur.
Ajitasyon ve propagandamızın olma-
dığı yerde, düşmanın yalanları etkili
olacaktır. Bunu asla unutmadan, asla
kolaycılığa, ciddiyetsizliğe düşme-
den, ajitasyon ve propagandadaki ıs-
rarımızı ve iddiamızı büyütmeliyiz.

Ajitasyon ve Propagandamızın
Gücü, İdeolojimizin Gücüdür!

Kaçak Güreşerek Değil
Devrimci Doğrularla

Yaşamalıyız
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18 yaşındaki bir Özgür Tutsak,
“hücre cezası” nedeniyle tutulduğu
tek kişilik hücrededir. Kapısı sadece
bir saat açılmaktadır. Ve işte o sırada
havalandırmada volta atabilmek-
tedir. Sonra hücre kapısı kapanır.
Vakit geçer ve gece olur. F Tipi
sessizliği olanca karanlığı ile çöker
zamanı üstüne. Özgür Tutsak, oku-
duğu kitaba dalmıştır iyice. Anadolu
tarihine dair kitaptır bu. Ve sayfa-
ların bir yerinde karşısına “Hubyar
Sultan” çıkar. Konu daha da ilgisini
çeker, çünkü kendi aile kökeni de
Hubyar Köyü’ne dayanmaktadır.
Ki Hubyar Sultan da bu köyün ku-
rucusudur. Daha önceden Hubyar
Sultan’ı duymuşluğu vardı elbette
ama bu duyumlar içinde Hubyar’ın
siyasal kimliğine dair gerçek bilgi
bulunmadığını, şimdi okudukça,
hayretle fark eder. 

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı
bir köydür Hubyar Köyü. O bölgedeki
Alevi halkın inanç merkezi, ocağı
sayılmaktadır. Hubyar’ın makamı da
oradadır. Araştırmalara göre iki Hub-
yar Sultan vardır. İlki 13. yüzyılda
ikincisi de 16. yüzyılda yaşamıştır.
Çoğu kez, her ikisine dair rivayetler
birbirine karışıyor. Ve fakat, bugün
kendi adıyla anılan (Tokat-Almus’a
bağlı) Hubyar Köyü’nü kuran, 16.
yüzyılda yaşayan Hubyar Sul-
tan’dır. Hubyar Abdal olarak bilinen
bu halk kahramanı, Celali İsyanla-
rı’nda yer almış ve hatta, 1525 yı-
lındaki Zünnunoğlu isyanına önderlik
edenler arasında bulunmuştur…

Yavuz Sultan Selim gitmiş, Ka-
nuni tahta oturmuştur. Ama Osmanlı
ülkesinde bir şey değişmemiştir. Sö-
mürü azgın, zulüm dizginsizdir köy-
lünün üzerinde. Yavuz, sefere çık-
madan, 40 bin Alevi’yi “önce içeriyi

temizlemek gerek” di-
yerek, katletmiş ama di-
renişi kıramamıştır. 

Anadolu halkı, sö-
mürü ve zulüm altında-
dır. Ekende, biçende ol-
mayan Osmanlı, halkı
sömürmek için ağır ver-

giler koymaktadır. Tokat bölgesinin
Sancakbeyi Hersekzade Ahmet Pa-
şaoğlu Mustafa Bey’in adamları da

bu vergileri toplamak için halkın
üzerinde akbaba gibi dolaşmaktadırlar.
Kime, ne kadar vergi kesileceğini
belirleyenlerin başında da Kadı Mus-
lihuddin ile katibi Mehmet vardır.
Osmanlı’nın kurduğu bu kanlı vergi
çarkı altında halk iyice ezilir ve daha
da yoksullaşır. Ve günlerden bir gün,
Mustafa Bey’in adamları Süğlün
Koca adındaki yoksul bir köylüye
fazladan iki yüz
akçe vergi yazar-
lar. Süğlün Koca
bu haksızlığa itiraz
edince, Mustafa
Bey’in adamları-
nın hakareti ve iş-
kencesiyle karşı-
laşır. Öyle ki, hal-
ka gözdağı olsun
diye, Süğlün Ko-
ca’nın bıyığını ve
sakalını zorla ke-

serler. O günün şartları içinde, bu,
çok büyük bir hakarettir. Bıyığı,
sakalı böyle kesilen biri insan içine
çıkamaz olurdu. Süğlün Koca’ya ya-
pılan hakaret ve işkenceyle halkın
öfkesi de, sabrı da taştı. Süğlün Koca,
kendisi gibi yoksul olan köylülerinden
yardım istedi. Sömürü ve zulme karşı
kendi kaderine sahip çıkmak isteyen
yoksullar, Süğlün Koca’ya sahip çık-
tılar. İçlerinden birine yapılan işkence

ve hakaretin aslında hepsine ya-
pıldığını biliyorlardı. 

Baba Zünnun işte bu isyanın
önderiydi. Yoksul halkın sevip say-
dığı, güvendiği baba Zünnun ön-
derliğindeki köylüler, önce, San-
cakbeyi Mustafa Bey’in konağını
basıp, kadı Muslihüddin ve katibi
Mehmet’i cezalandırıp öldürdüler.
İsyan demek, yoksul köylülerin,
sömürü ve zulmün hesabını sorması
demektir. Baba Zünnun ve yoldaş-
ları da öyle yaptılar: Hesap sordular,
halkın adaletini uyguladılar. İsyan
haberi, her zamankinden daha hızlı
ulaşır İstanbul’a. Mustafa Bey, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın halasının
oğludur. Bu yüzünden, bu isyan,
sarayın canını daha çok yakar. Os-

manlı sarayı, Baba Zünnun ve yol-
daşlarının üzerine Karaman Beyler-
beyi’nin oğlu Hürrem Paşa’nın ko-
mutasındaki orduyu gönderir. Os-
manlı’nın düzenli ordusu ile silah-
lanmış halk olan isyan güçleri ara-
sındaki ilk çarpışma Kurşunlu’da
olur. Osmanlı ordusu dağıtılır, Hürrem
Paşa cezalandırılıp öldürülür. 

Baba Zünnun ve Hubyar Sultan
Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

DDünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da
HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI

HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Baba Zünnun Ayaklanmasına Katılan Hubyar
Sultan, Halk Cepheliler’e Diyor ki; halk kendisini
sömürenlere, aşağılayanlara, onuruyla oynayan-
lara sonsuza kadar sessiz kalmaz. Her nicel biri-
kimin nitel bir patlaması vardır. Cepheliler bu
patlamanın gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Bu
yüzden tarihimizi bilmek önemlidir. Sakalını
kestikleri için ayaklanmayı başlatmış bir halkın
çocuklarıyız biz. Onurumuzu çiğnetmeyeceğiz...

Tarihten Günümüze

Hubyar Sultan
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İsyana duran Anadolu, şairin de-
yimiyle, der ki, “Ne İskender tak-
mışım/ Ne Şah, ne Sultan/ Göçüp
gitmişler, gölgesiz! / Selam etmişim
dostuma / Ve dayatmışım…”

“Baldırı çıplak” diyerek aşağılayıp
horladıkları yoksul halkın isyan or-
dusu karşısında bozguna uğrayan
Osmanlı haramileri, bu kez daha bü-
yük bir güçle saldırıya geçerler. Ve
öncü bir kuvvet gönderip Baba Zün-
nun’u pusuya düşürmeyi planlarlar.
Ama başaramazlar. Çünkü, bu kibirli
beylerin, paşaların askerleri Baba
Zünnun ve yoldaşları karşısında kor-
kup kaçarlar. Paralı askerlerin can
korkusu ile kaçmaları, tabiatlarına
uygun olandır. Halkın savaşçıları ise
ölümüne savaşırlar. Çünkü onlar,
kendi yurtlarını, emeklerini, haklarını,

kısacası kendi hayatlarının ölümüne
savunurlar. Halkın yenilmezliği de
bundandır. 

İlerleyen zaman içinde, Rumeli
Beylerbeyi Hüseyin Paşa’nın askerleri
ile girilen bir çarpışmada Baba Zün-
nun savaşarak ölür. Bunun üzerine,
isyan güçleri o akşam geri çekilip
yeniden toparlanırlar ve gece hücuma
geçerler. Hüseyin Paşa’yı öldürüp
ordusunu dağıtırlar. Ve fakat, isyan-
cıların son zaferidir bu. Diyarbakır
Beylerbeyi Hüsrev Paşa komutasında
bir ordu daha kaldırılır üzerlerine.
Baba Zünnun’un yoldaşları olan o
yoksul köylüler teslim olmazlar, çar-
pışırlar ve çoğu kılıçtan geçirilir. 

Anadolu Osmanlı’nın döktüğü is-
yancı kanlarıyla bir kez daha sulan-

mıştır. İsyan damarına gereken kan
akmaya devam etmektedir. Baba
Zünnun’un ardından isyanlar devam
eder. Adana'da Domuz Oğlan, Veli
Halife ve Tarsus'ta Yenice Bey is-
yanları olur. 

İsyanın kanla bastırılmasının ar-
dından, Hubyar Abdal, Tekeli Dağı
eteklerindeki ormanlık alana çekilir.
Burada bir dergah kurar ve Hubyar
Köyü’de böylece kurulmuş olur.

Kökleri Hubyar Köyü’ne dayanan
genç özgür tutsak da emperyalist ha-
ramilerin sömürü, zulüm ve yozlaştırma
politikalarına karşı çıktığı için hapistir.
Ve köhne duvarlara bakarak der ki:
“Bugünün Zünnunları, Hubyarları
biziz…” Tarih bilinci, işte bu sözleri
söyleyen bilincin ta kendisidir…

Tecrit zulmüne karşı 2000-2007 yılları arasında 7 yıl süren di-
renişte şehit düşen 122’ler, TAYAD’lı Aileler tarafından 23 Ocak
günü İstanbul Mecidiyeköy’deki AKP Şişli ilçe binası önünde
yapılan eylemle anıldı. Tutsaklara uygulanan tecrit işkencesinin
sorumlusu olan AKP’den, Ölüm Orucu şehitlerinin hesabını
sormak için yapılan eylemde, 122’lerin fotoğraflarının yer aldığı
“Katileri AKP İktidarıdır” ve “Tecrite Son” yazılı iki pankart ile
“Sohbet Hakkı Uygulansın”, “Tecrite Son” dövizleri açıldı. 

Eylemde açıklamayı TAYAD’lı Aileler adına, 122’ler arasında
iki kızı olan Ahmet Kulaksız yaptı. Kulaksız, “Hapishanelerde
tecrit devam ediyor. Disiplin cezalarıyla tecrit koşulları daha da
ağırlaştırılıyor, tutsaklar sessiz bir ölüme mahkum edilmek isteniyor.
Hapishanelerdeki en temel sorun tecrittir. Evlatlarımızın tecrit
hücrelerinde sessiz bir şekilde imha edilmesine izin vermeyeceğiz.”
diye konuştu.

Kulaksız, 7 yıllık direnişin 5 yılında AKP’nin iktidarda olduğunu
söyleyerek, “AKP, yalanlarla hapishaneler gerçeğini çarpıtmaya
çalıştı iktidarı boyunca. Kendi koyduğu yasalara uymadı. AKP,
yalan söylemekten vazgeçsin ve kendi çıkardığı 45/1 sayılı yasaya
uyarak 10 saatlik sohbet hakkını uygulasın. 122 canımızın gücüyle,
tecrite karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. 10 saatlik sohbet hakkının
uygulanması ve tecritin kaldırılması için tüm halkımızı bizimle
omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz.” diyerek sözlerini
bitirdi. 

25 kişinin katıldığı eylem “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”,
“Sohbet Hakkı Uygulansın”, “Tecrite Son” sloganlarıyla sona
erdi.
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122 Kez Haykırdık Tecrite Dur Demek İçin
122 Kez Öldük Teslim Olmamak İçin

122’lerimizin Hesabını Soracak                             
Tecrit Zulmünü Yıkacağız

Tutsaklarımızın başına gelebilecek 
herhangi bir “kazadan” 

AKP iktidarı sorumlu olacaktır
Malatya, Elazığ ve Dersim'de 3 Haziran 2011

tarihinde yapılan ev ve dernek baskınlarında
gözaltına alınan ve 6 Haziran günü tutuklanan
Halk Cephelilerin yargılandığı davanın 5. du-
ruşması 17 Ocak günü Malatya'da yapılmıştı.

Mahkemeden sonra Adıyaman Hapishanesi’ne
götürülen Kubilay Uçucu, Uğur Pektaş, Erkin
Kocaman ve Yusuf Yılmaz yolların kardan ka-
pandığı gerekçesiyle geceyi Malatya Hapisha-
nesi’nde geçirdiler. Hapishanede yer olmadığı
söylenerek tutsakların görüş kabinlerinde kalmaları
dayatıldı. Tutsaklar bunu kabul etmeyince yeni
açılan bir koğuşta sabahladılar.

Ertesi gün Adıyaman'a gitmek için yola çıkan
tutsakları taşıyan ring aracı yolun çökmesi sonucu
metrelerce sürüklendi. Bu durum sonucunda ring
aracındaki askerler ve şoför can güvenliği nede-
niyle ring aracından çıkarıldı. Ancak yol çökmüş
ve ring aracı metrelerce sürüklenmiş olmasına
rağmen tutsaklar "sadece askerlerin can güvenliğini
tehdit eden" o ring aracında yaklaşık 1,5 saat
bekletildikten sonra yola çıkarıldılar.

Tutsakların can güvenliklerini düşünmeyen
jandarma, onları ölüme terk ederken kendi canını
kurtarıyor. Bu davranış şekli oligarşinin tutsaklara
yönelik politikasının sonucudur. Tutsakların ca-
nının hiçbir değeri yoktur oligarşinin nezdinde.
Tutsaklarımızın başına gelebilecek herhangi bir
“kazadan” AKP iktidarı sorumlu olacaktır.



10 Temmuz 2006’da çok sayıda
sanatçı Ölüm Orucu direnişçisi Behiç
Aşçı’nın kaldığı direniş evini topluca
ziyaret etti. 

Bu ziyaratte direniş, aydınların
duruşu ve tecrit sorununu çözmek
için aydın sanatçılar cephesinden
neler yapılabileceği üzerine sohbet
edildi. Komisyon kurup Adalet Ba-
kanlığı ile görüşülmesinden, tecrite
karşı daha çok sanatsal üretim ya-
pılması gerektiğine kadar çeşitli öne-
riler çıktı bu sohbetten. Sanatçı Bil-
gesu Erenus’un önerisiyle, 3 gün
boyunca kapalı bir mekanda kalıp
tecriti anlamak ve anlatmak konu-
sunda hemfikir olundu. Ve hızla ha-
rekete geçildi.

26 Temmuz 2006’da İstanbul Ba-
rosu Staj Eğitim Merkezi'nde
toplanan onlarca sanatçı, an-
lamak ve anlatmak için ora-
daydılar. Oyunlarının adı “He-
pimiz Tecritteyiz!”di. Oyun
doğaçlamaydı(*) ama aslında
bir senaryosu vardı. Senar-
yosu, 2000 yılında yazılmış
ve 19 Aralık 2000’de 20 ha-
pishaneye düzenlenen bas-
kınlarla perde açılmıştı. Muhtemeldir
ki, senaryonun yazılmasına, IMF’den
NATO’ya, AB’den ülkemizin işbirlikçi
iktidarlarına kadar herkes katılmıştı.
Senaryonun başlığında TECRİT ya-
zıyordu. Ülkemizin onlarca aydınının
sergileyeceği “politik-belgesel- do-
ğaçlama” oyun, aslında sanatlarının,
aydın tavırlarının gücüyle, kendi dış-
larında yazılmış bu senaryoyu bozmak
üzerine bir oyundu.

Tecrite Karşı Sanatçılar adına Bil-
gesu Erenus’un yaptığı basın açıkla-
masıyla başlayan oyunda “Tecrite
girecek” sanatçılar gardiyanın anonsu
üzerine, üzerlerinde sadece birer ra-
kam yazan turuncu renkli önlüklerini
giyip şeritle ayrılmış alanda bekle-
meye başladılar. Gardiyan rolü oy-
nayacak sanatçılar da yerlerini almıştı.
Bilgesu Erenus kısa bir konuşma ya-

parak “Bu ilk toplantımızdır
amaç tecriti duyurmaktır. Et-
kinliklerimiz sürecek. Biz sa-
natın, tiyatronun dilini kullanmak
istiyoruz. Tiyatro insanı, insana
insanla anlatmaktır. Bu yüzden
tiyatroyu seçtik.” dedi. 

Ve oyun başladı. Tecrite girecek
aydınlar gardiyanların anonsuyla
merdivenlerden tecrit odasına alın-
dılar. Tecrit odasına çıkılırken gar-
diyanlar “Tek sıra olun, konuşmayın!”
şeklinde bağırarak sürekli uyarılarda
bulundular.

Tecrit odasındaki tablo ise şuy-
du:

Korkunç bir sessizlik; kalp atış-
larını, saatin tiktaklarını duyu-
yorsunuz... Kimse konuşmuyor;
çünkü yasak. Gardiyanlar tecrit
odasındakileri sürekli gözetliyor ve
sürekli konuşmamaları, tecrit kural-
larına uymaları için anonslarla uya-

rıyorlar.

Tecrit odasındaki aydın ve sanat-
çılar, turuncu önlükleriyle birer tutsak,
tecrit altındalar ve tecrit altındakilerin
yapmak zorunda bırakıldığı gibi, bü-
tün ihtiyaçlarını dilekçeyle talep
ediyorlar. Odaya alınan gazetecilerin
sorularını da cevaplayamaz onlar;
çünkü “tecritteler, konuşamazlar!”

Gardiyanlar gazetecileri dışarı çı-
karırlar ve gazetecileri, aynen gerçek
hayatta olduğu gibi, “Bunları yaz-
mayın, başınıza iş almayın” diyerek
tehdit ederler.

Oyun gerçekçidir. Çünkü orada
bulunan herkes, bir biçimiyle tecriti
anlamalı, yaşamalı, hissetmelidir.

Oyun, avukat ziyaretlerinin, gar-
diyanların durumlarının canlandırıldığı
birçok bölümle sürer. Çünkü oyun

sürmektedir
F Tipleri’nde.

Bilgesu Erenus açıklar; ça-
lışmaları sürecektir. “Hepimiz
Tecritteyiz” oyununda yer ala-
rak 12 saat boyunca tecriti
bir nebze yaşamış olan ay-
dınlar, sanatçılar, izlenimlerini
yazacaklar ve izlenimler, F
Tipi hapishanelerde yaşanan
sorunlar, Ankara'ya gidecek
aydın ve sanatçı grubu tara-
fından Adalet Bakanlığı'na

iletilecektir... 

TECRİT BUGÜN DE VAR, SA-
NATÇILARIN AYDINLARIN SO-
RUMLULUĞUNA BUGÜN DE İH-
TİYACIMIZ VAR

“Hepimiz Tecritteyiz” sanatçıların,
tecrite karşı mücadeleye, en iyi bil-
dikleri alanda, kendi dilleriyle katıl-
malarının önemli bir örneğidir.

Üreterek direnişin içinde yer al-
mışlardır. Yaşayarak daha iyi anla-
mışlardır. Eserlerini belli bir konuda
üretmeleri yönlendirici olmuş, birlikte
üretmeleri ise coşkulandırmıştır. Bu
sorumluluk duygusu bugün de geliş-
tirilmelidir. 

Sanat Cephesi, üreterek, üretirken
doğacaktır...

(*) Doğaçlama: İçten geldiği gibi,
önceden planlamadan...

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Sanatçılar, “Hepimiz
Tecritteyiz” Diyerek

Tecrite Karşı
Örgütlendiler
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Avrupa’da yetişen
gençlerimizi yazmı-
şızdır bir çokkez. Evet
yazmaya da devam
edeceğiz, çünkü genç-
lik ile güçleneceğiz,
gençlik ile aşacağız
çözülmez denilen so-
runları. Gençlik ile he-
sap soracağız çekilen
acılarımızın, katliam-
ların sorumlularına...

Köln’de “Bizim
Gençlik” dergisinin dağıtı-
mında, dergiyi alan bir kişinin
söylediği: “Eminim ki sizin
gibi gençler oldukça kimse
bize bir şey yapamaz.” sözün-
deki gibi...

Evet yapamayacak. Belki
yine evlerimiz yakılacak, in-
sanlarımız güpegündüz katle-
dilecek, gençlerimiz sokak ortasında öl-
düresiye dövülecek... Ama “Anadolu
Gençlik” mutlaka hesabını soracak,
denilecek. Unutturmamak ve hesap
sormak için bütün demokratik eylem-
lerini sürdürecek. Gerekirse günlerce
“Anayasayı Koruma Örgütü” nün önün-
de bekleyecek. Alman polisinin nasıl ka-
til olduğu halkımıza anlatılacak. Hitler
faşizminin kafa yapısının nasıl devam
ettiğini anlatacak. Almanya devletinin
nasıl NAZİ’leri desteklediğini, nasıl mil-
yonlarca euroyu bu faşistlere akıttığını
gösterecek, hem kendi halkımıza, hem
Alman halkına. 

Karşısında el pençe duran bir
gençlik bulamayacak Alman devleti.
Tam tersine kendi kültürüyle yaşayan,
yabancılaşmaya karşı kendi değer
yargılarına, anadiline sahip çıkan bir
gençlik bulacak. 

Vatansever bir gençlik! Vatanında
yaşanılanlara duyarsız kalmayan bir
gençlik.

Annesinin babasının emeklerini
asla Alman kapitalizmine yedirme-
yecek olan bir gençlik. 

50 yıl önce gelinen “Almanya
Acı Vatan”a ailelerinin emeklerine,
alın terine sahip çıkan bir gençlik. 

Evet, bu kadar rahat öldüreme-
meliler insanlarımızı. Nasıl bu kadar
rahat “Defolun Ankara’ya” diyebi-
liyorlar?

Hayır, biz burada emeğimizle va-
rız, onlardan lütuf istemiyoruz, hak-
kımız olanı istiyoruz. 

Alman Devleti yıllarca bilinçli
bir politika izledi. Neydi bu? 

Kendi ülkesine yabancılaşmış,
anadilini konuşamayan, nereye ait
olduğunu bilmeyen bir gençlik yarattı.
Asıl hedefi gençliğin, kendini Al-
man, Belçikalı, Hollandalı gibi gör-
mesiydi, Alman kültürünün üstün bir
kültür olduğunu benimseyen bir Tür-
kiyeli gençlik. 

Bir Alman değil, onlara köle olan
beyinler istedi. Beyni hep Avrupa
Devleti’nin çıkarları için çalışan bir
Türkiyeli gençlik. 

Ne mi istiyor? “Sen ikinci sınıf bir
insan olduğunu kabul edeceksin!
Derslerin çok iyi olsa da, asla bir Al-
man’ı geçemezsin. Üniversiteye girişte
öncelik Alman’ın, sıranı bekleyecek-
sin... İş başvurularında Alman’ın ön-
celiğini kabul edeceksin. 

Sen Alman ırkının üstünlüğünü ka-
bul edeceksin.

Sen Afganistan’ı, Irak’ı, Libya’yı,
bombalamamıza karşı çıkmayacak-
sın. 

Müslümansan, bu dini, gerici-te-
rörist yetiştiren bir inanç olarak gö-
receksin.” diyor ve böyle bir Türki-
yeli gençlik istiyor. 

Ama “Anadolu Gençlik”
böyle bir gençlik yaratmanın
önüne geçecek. 

Avrupa’da yaşayan gen-
çliği örgütleyecek. İnsanları-
mızı sahipsiz bırakmayacak.

Türkiyeli gençlerin olduğu
okulların önlerinde bizi göre-
cekler. Sokaklarda bizi göre-
cekler. Düğünlerde, kafelerde,
istasyonlarda bizim gençliği-
mizi görecekler. 

Kapitalizmin yoz kültürüne kar-
şı, Anadolu kültürünü, sosyalist bir
bilinçle donanmış bir gençlik olacak. 

Avrupa’nın eğitim sistemi ancak
ezberci, ruhsuz, kafası çalışmayan
gençlik yetiştirebilir. 

Sosyalist eğitim ise çok yönlü,
dünya halklarının tarihini bilen, acı-
larını hisseden bir gençlik. 

Sosyalist eğitim sisteminde genç-
lik, sınavlardan en yüksek notu almak
için yarış atı yetiştirir gibi yetiştiril-
mez. Gençliğin çok yönlü gelişimi
sağlanır. Sporda, sanatta, edebiyatta
ve benzeri. Amaç en yüksek derece-
yi elde etmek değil, kişinin çok yön-
lü gelişimini  sağlamaktır. Amaç bu
olunca başarı kaçınılmazdır. 

Kapitalizmin eğitim sistemi eğit-
miyor, sistemin ihtiyacı olan yarış atı
yetiştirmek istiyor. 

“Anadolu Gençlik” sosyalist bi-
linçle örgütlenecek, vatansever, sos-
yalist bir gençlik olacak. 

Okuyan, araştıran, mücadele eden,
asla boyun eğmeyen güçlü bir genç-
lik. 

Evet, Dev-Genç ruhuyla yetişen
bir bu gençlik okumalı, dünyayı,
kendi halkının tarihini öğrenmeli. 

İyi şiir okumalı, bildiri yazabilmeli,
yazı yazabilmeli, müzik aleti çala-
bilmeli. Anadolu halkının yöresel
yemeklerini yapabilmeli. 

Spor yapmalı, temiz tertipli düzenli
olmalı. 

Giyimi kuşamıyla örnek olmalı,
hem sportif hem estetik olmalı. 

Sigara içen bir gençlik olmamalı. 

Yani “Anadolu Gençlik”e bakıl-
dığında güven ve umut dolmalı her-
kesin içi. 

AVRUPA’dakiBİZ

“Bizim Gençlik” dergisini
dağıtanlara, dergi alan bir kişi:

“Sizin gibi gençler oldukça kimse
bize bir şey yapamaz.” diyor. 

Bizim Gençlik, Anadolu
Gençliği Umuttur!

Halk Düşmanı AKP’ye Karşı48
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Kapitalizmin eğitim sistemi
eğitmiyor, sistemin ihtiyacı olan

yarış atı yetiştirmek istiyor. 
“Anadolu Gençlik” sosyalist

bilinçle örgütlenecek,
vatansever, sosyalist bir gençlik

olacak. 
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“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyasının bitiş
eylemi olan Malatya-Kürecik’teki
yürüyüşe katılmak için İngiltere’nin
başkenti Londra’dan giden iki Halk
Cepheli, Anadolu Gençlik Merke-
zi’nde yaptıkları toplantıyla Kürecik
yürüyüşünde yaşadıklarını paylaştılar.

Anlatımlar eşliğinde yürüyüşün
fotoğraf ve görüntüleri izlenirken; ar-
dından yapılan konuşmalarda, “Tek he-
def ve tek karar vardı. Herkes hedef-
lediğimiz yere -füze kalkanının dikil-
diği yere- kadar gitmekte aynı karar-
lılığa sahipti. İstedik ve yürüdük. Ara-
mızda 7 yaşında çocuk da vardı 60 ya-
şında analarımız da vardı. Köylülerden
yaşlı analar da vardı aramızda. Biz-
lerden beklentileri vardı. Ülkemizde
her alanda mücadele tüm sıcaklığıyla
sürüyor. Bizler de burada mücadele-
mize her türlü katkıyı ve desteği sağ-
lamaktan çekinmemeliyiz. Varımızla
yoğumuzla içinde olmalıyız.” denildi.
Yapılan toplantıya 40 kişi katıldı. 

Cenazeleri Sahipsiz 
Bırakmayacağız

Belçika'nın Flaman bölgesindeki
Meulebeke Kasabası’nda yaşayan ve
iki oğullarının cenazesini 16 aydır ala-
mayan Vahit ve Naciye Aygün, Ana-
dolu Federasyonu ve Bizim Gençlik
dergisinden bir heyet tarafından zi-
yaret edildi.

Aygün ailesi yaşadıkları süreci bir
kez de Anadolu Federasyonu ve Bizim
Gençlik çalışanlarıyla paylaştılar. Va-
hit Aygün, Kortrijk Savcısı Marc Al-
legaert’ın dosyanın tamamlanmadığı
gerekçesiyle oğullarının cenazesini
vermediğini belirterek; “Oğullarım
öldüğünde Türkiye’deydim. Haberi
alır almaz hemen geldim. 16 aydır he-
nüz daha yüzlerini dahi görebilmiş de-
ğilim. Bu insanlık mıdır? Bu nasıl bir
adalet? Demokrasinin beşiği diyorlar.
Bu nasıl demokrasi?” dedi. 

Oğullarının cenazelerini alamayan
aile, morga da günlük olarak 140 euro

ödemek zorunda bırakılıyor. Ailenin
yaşadıklarını dinleyen heyet, “Fede-
rasyonumuz, Avrupa’da yaşanan bu
tür hukuksuzluklarla ilgilenen bir ör-
güttür. Bu konuda neler yapabilece-
ğimizi düşünüp sizlere yardımcı ola-
cağız. Yaşanan bu hukuksuzluk kar-
şısında Aygün ailesinin yanındayız.”
diyerek ziyaretlerini tamamladı.

Tutsaklarımız Tecritte 
Bedel Öderken, Dışarıda
Onları Sahiplenmeyi
Arttıracağız

Berlin'de 19 Ocak günü, Berlin
Özgürlük Komitesi, Netzwerk ve Ge-
fangenen Info tarafından 129 a-b yasası,
Almanya'da devrimci tutsaklara uy-
gulanan tecrit saldırıları ve süren da-
valarla ilgili bir panel düzenlendi. 

Özgürlük Komitesi adına yapılan
konuşmada, “Almanya hapishanele-
rinde teslim olmayan, boyun eğmeyen
özgür tutsaklarımız var. Tutsaklarımız
sadece Türkiyeliler, göçmenler için de-
ğil, Almanya halkı için, ezilen halklar
için de direniyor. Haklar ve özgür-
lüklerimiz için bu bedelleri ödüyor.
Bizlere düşen de direnenlere destek ol-
mak, onlara sahip çıkmak, enternas-
yonal dayanışmayı büyütmektir. Bu
saldırıları ancak direnerek, birleşerek
ve örgütlenerek boşa çıkartabiliriz.
Nurhan, Cengiz, Faruk, Şadi, Ünal,
Gülaferit bizlerin onurudur. Onuru-
muza sahip çıkalım.” dendi.

Panelin yapıldığı salonda “Asıl Te-
röristler, Halkları Aç Bırakan ve
Bombalayanlardır-Faruk Ereren” ya-
zılı Netzwerk pankartı ile yine Güla-
ferit Ünsal'ın fotoğrafının bulunduğu
“Politik Tutsaklara Özgürlük, Güla-
ferit Ünsal'a Özgürlük- Bugün Güla-
ferit, Yarın Kim?” pankartı asıldı. 80
kişinin katıldığı panel, Almanya ha-
pishanelerinde yargılanan devrimci
tutsakların mahkemelerine ilişkin
belgesel filmin gösterimiyle sona
erdi.

Sorunlarımızın Çözümü
Örgütlülüğümüzdedir
İngiltere’nin başkenti Londra’da

yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel ve
siyasi sorunlara çözüm bulmak, bir-
likteliği ve dayanışmayı büyütmek
amacıyla İngiltere Anadolu Esnaflar
Birliği’ni kurmak üzere ilk genel
toplantı 18 Ocak günü yapıldı.

60 Türkiyeli esnafın katılımı ile
Kuzey Londra’da bulunan Kervan
Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıda esnafın sorunlarına karşı tek
bir çatı altında toplanmanın önemine
değinildi. İngiltere’de ve çoğunlukla
da Kuzey Londra’da yaklaşık 6700
Türkiyeli esnafın olduğu belirtile-
rek, “Emeğimiz ile varız hakkımızı is-
tiyoruz” sloganı ile çalışmaların ya-
pılması gerektiği belirtildi.

Toplantı sonunda, 21 Şubat’ta
daha geniş katılımlı bir toplantı yap-
ma, oluşturulan 18 kişilik çalışma ko-
mitesi ile Enfield, Harringe ve Hack-
ney bölgelerinde çalışmaya başlanma
kararı alındı.

Engin ve Ferhat’ın  
Sesi Avrupa’da da
Yankılanıyor

Almanya’nın Köln şehrinde Halk
Gerçeği dergisinin tanıtımı yapıldı. 20-
22 Ocak tarihlerinde Mülheim ve
Bergisch Gladbach semtlerinde yapı-
lan dergi tanıtımlarında 20 dergi hal-
ka ulaştırıldı. Çalışma sırasında yeni
ilişkilerle tanışılarak, sohbet de edildi.

Irkçılığa ve Faşizme Karşı
Çalınmadık Kapı 
Bırakmayacağız

Anadolu Federasyonu, 27 Ocak
günü Almanya’nın Wuppertal şeh-
rinde Schwebebahn önünden başla-
yacak ırkıçılığa ve faşizme karşı yü-
rüyüşe katılacak. Eyleme katılım
çağrısında bulunan Anadolu Fede-
rasyonu, Danimarka'da ırkçı bir gru-



bun saldırısına uğrayan Türkiyeli bir
gencin dövülerek öldürüldüği bilgisini
vererek, “Bir gencimiz daha ırkçı
saldırı sonucu öldürülmüştür. İşte
Anadolu Federasyonu kampanyası
ırkçı saldırılara karşı, göçmen halkı-

mızın güçlü bir cevabı olmalı, halk-
ların gücünü hiçe sayamayacaklarını,
ırkçılara ve onları koruyup, kolla
yanlara göstermeliyiz.” açıklamasın-
da bulundu.

Köln Anadolu Federasyonu çalı-

şanları, 20 Ocak günü de Nippes'de iki
camiyi ziyaret etti ve kampanya hak-
kında cami yetkililerine ve hocaya bil-
gi verdiler. Daha sonra cuma çıkışı ka-
pıda iki caminin kapsında da bildiri
dağıttılar.

Bir tren garında genç bir delikanlı
geldi yanıma. Bana yiyecek bir şey alabilir misin diye sor-
du. Üstü başı kirliydi, dağınık tipi vardı. Ben de dilenci
tavrı yüzünden “hayır param yok” dedim. Sonra oturdum
ve delikanlıyı seyrettim. Herkese teker teker gidip bana
yiyecek bir şey alabilir misin diye soruyordu. Kimisi kafa
sallıyor, kimisi hayır diyor, kimisi yüzüne bile bakmıyordu
delikanlının. Sonra gittim yanına ve “gel sana bir şey ala-
cağım”dedim. “Tamam”dedi gülümseyerek. İstediğini ala-
bilirsin ama şuan yanımda sadece 10 euro var dedim. Sa-
dece bir ekmek arası ve bir içecek aldı. Bu arada sohbet
ettik. Neden insanlara gidip yiyecek istiyorsun diye sor-
dum. Delikanlı anlattı. “Annem beni 18 yaşıma bastım
diye evden kovdu. Artık yaşım dolmuş ve kendi başımın
çaresine bakabileceğimin kanaatine varmıştı. Bunun için
evden ayrılmamı istedi ben de ayıldım. Sosyal yardıma

gidip başvuru yaptım, fakat işlemlerin tamamlanması 1,5
ay kadar sürüyormuş. Birkaç hafta daha beklemem ge-
rekiyor, bende bu arada başımın çaresine bakmaya ça-
lışıyorum” dedi. Ekmeğini aldı ve teşekkür etti. Sonra ay-
rıldık. Delikanlının o halinden çok etkilenmiştim. Biraz
uzaklaştıktan sonra bir yere oturup ağladım. İlk verdiğim
cevaptan çok utandım, nasıl bu kadar bencil davrana-
bildim, diye kendimi suçladım. Ne halde yaşayan insanlar
var, dedim. Sistem insanları ne hale getiriyor diye dü-
şündüm. Evet, kapitalist sistem insanları bencilleşti-
yor, bireycileştiyor, para için yapmadığı şey kalmıyor
insanoğlunun, kendi evladını bile kapı dışarı attırıyor.
O gün o genç için çok bir şey yapamadım, ama bugün
ileride onun gibi gençler olmasın diye mücadele edi-
yorum.

“İleride onun gibi gençler olmasın
diye mücadele ediyorum”

AVRUPA’da 
Hayatın Öğrettikleri

Almanya Anadolu Federasyonu,
ırkçılığa karşı yeni bir kampanya baş-
latıyor. Almanya’da son dönem 9 Tür-
kiyeli esnafın ölümünün arkasında
Nazi çeteleri ve Almanya Anayasayı
Koruma örgütünün olduğu ortaya çık-
mıştı. Bu gerçeği teşhir etmek için baş-
latılan kampanyanın ilk eylemi 17
Ocak günü Köln’de bulunan Anayasayı
Koruma Örgütü önünde yapıldı.

Anadolu Federasyonu imzalı, öl-
dürülen 9 insanımızın resminin ol-
duğu ve  “Sıra Bize Gelmeden Bir-
leşelim Örgütlenelim, Irkçılığın So-
rumlusu Alman Devletidir” Almanca
ve Türkçe yazılı iki pankartın açıldı-
ğı eylemde yapılan açıklamada, “Res-
mi rakamlarda 1990-2011 yılları ara-
sı 47 yabancının öldürüldüğü geçi-
yordu. Ama şimdi anlaşılıyor ki bu ra-
kam 183’tür. 183 insanımızı katlet-
mişlerdir. Bu güne kadar ırkçı faşist
çetelerin yaptıkları hep yanlarına kal-

mış, katliamların üstü ka-
patılarak unutturulmaya
bırakılmıştır. HAYIR AR-
TIK YETER! Suçluların
cezalandırılmasını istiyo-
ruz. Sıra Bize Gelmeden
Birleşmeli ve Örgütlen-
meliyiz.” denildi. 

Kampanya kapsa-
mında 24 Mart günü
Köln’ün Mulheim semtinde bir yü-
rüyüş düzenleneceği de duyuruldu. 

ÖRGÜTLÜ OLMAK
GÜÇLÜ OLMAKTIR
Anadolu Federasyonu üyeleri, 21

Ocak günü Almanya’nın Stuttgart
şehrindeki en büyük cami olan Dİ-
TİP’e bağlı Feuerbach Cami önünde,
Nazi terörü ve ırkçılığa karşı hazır-
ladıkları bildiriyi dağıttılar.

“Irkçılığın Sorumlusu Alman

Devletidir, Sıra Bize Gelmeden Bir-
leşelim Örgütlenelim” kampanyası-
nın bildirilerini dağıtmak istediklerini
cemaat başkanına ileten Federasyon
üyeleri, caminin önünde bildiri da-
ğıttılar. 3 Şubat 2008 tarihinde Lud-
wigshafen’de Naziler tarafından ya-
kılan ve 9 insanımızın katledildiği
evin önünde 3 Şubat’ta eylem yapı-
lacağı, 4 Şubat’ta da panel düzenle-
neceği bilgisi verilerek, bununla ilgili
el ilanları dağıtıldı. 2 saat süren ça-
lışma sırasında 500 adet bildiri ile 200
adet el ilanı dağıtıldı.

Halk Düşmanı AKP’ye Karşı50
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Kafkas halklarının Nart efsanesinde
ilk şarkının doğuşu anlatılır. Efsaneye
göre Nartlar 100 yiğit kardeştir. Kar-
deşlerden birini bir gün yılan sokar.
Avcılıkta üstüne olmayan bu Nart'ın
adı Katewan'dır. Katewan zehirin etki-
siyle kendisinden geçmek üzereyken
kendini nehirde yüzen bir kütüğün üze-
rine bırakır. Köye yaklaştıklarında geçip
gitmemek için “Waa Racıira ! Waa
Rayda! Waa Rasa!” diye bağırmaya
başlar. Bu bir imdat haykırışıdır. Nartlar
kardeşlerinin sesini duyup koşarlar, onu
ölüme sürüklendiği nehirden çıkarıp
hemen köye götürür ve iyileştirirler.
Ketewan kendinden geçmiş acılar içinde
günlerce yatar. İlk günkü gibi inlemeye
de devam eder. “Wan Rarira! Wan Ray-
da, Wan Raşa!” Başucunda 99 kardeş
Katewan'ın ızdırabını kendileri de çek-
mektedirler. Giderek yaralı avcının hiç
dinmeyen iniltisine kısık sesle onlar da
katılır. Katewan'ın ızdırabını böylece
paylaşıp hafifletirken kendi acıları da
umuda dönüşür. İlk şarkı böyle doğar.
Zehirli bir yılan ve paylaşılıp dindirilen
acı... Ketewan iyileşip Nartları doyur-
maya devam eder. Şarkılar çoğalır.

Şarkılarımız, türkülerimiz dünyanın
her yerinde birbirine benziyor, yardıma
çağırıyor, acılarımızı dindiriyor, umut
veriyor. Halkların şarkıları acılarından,
sevinçlerinden, hasretlerinden, öfke-
sinden, halk kahramanlarından bes-
leniyor. 

Egemenler ise sanatın her türünde
kapıları halkın sorunlarına kapamışlardır.
İşte burjuvazinin televizyonunda üze-
rimize boca ettiği sanat ürünleri ortada.
Burjuva sanatçılar açıktan küçük bur-
juva sanatçıları ise daha dolaylı yol-
lardan halkın acılarını yok sayıyor.
Kendilerine solcu diyenlerin bile yüz-
lerce insanın hücrelerde, ölüm oruçla-
rında ölüme gidişine sessiz kalması,
kahramanlıkları sanatlarına yansıtma-
maları bunun en çarpıcı örneklerinden
biri olarak geçti tarihe. Ama her şeyin
bir bedeli vardır. Amerikan yalanıyla
zehirlenmiş bir ülkede acıyla inleyen
bir halkın başucunda bencilce keyif
çatarsan, halkın hafızasında yok olup
gideceksin demektir. Bu sonuca düş-
memenin tek yolu ise halka yüzünü

dönmek, devrimi sanatın diliyle söy-
lemektir. Mücadele kendi sanatını ve
sanatçısını da yaratıyor. Yüzbinlere
maloluyor şarkılarımız. Çünkü sözüyle,
notasıyla, yazısı çizisiyle sanatımız
halkın diliyle konuşuyor, onun içinden
geleni söylüyor.

Ama bu, halktan kopmuş sanatçı-
ları düzenin batağından çıkartıp ye-
niden halka götürmeyeceğimiz anla-
mına gelmiyor. Egemenlere karşı hal-
kın safında yer alanların cephesini
büyütmeliyiz. 

Sanat cephesini geliştirmeli ve bir
gün sıranın kendilerine gelebileceğini
de anlatmalıyız sanatçılara. Örgütlenmek
bir ihtiyaçtır. Halktan kopmuş, oligar-
şinin baskıları nedeniyle sinmiş, ben-
cilleşmiş sanatçılar bu ihtiyacı şimdilik
hissetmediklerini düşünüyor olabilirler
ama onlara gerekliliğini anlatmalıyız,
göstermeliyiz.

Örgütlenmenin, barlarda bir araya
gelip muhabbet etmek olmadığını,
örgütlenmenin hak almanın tek yolu
olduğunu göstermeliyiz. 

AKP iktidarı bugün artık sanatçıları
doğrudan hedef alıyor. Sadece dev-
rimci, sosyalist sanatçıları değil, ik-
tidarlarına hizmet etmeyen tüm sa-
natçıları, sanatın tüm dallarını hedef
alıyor. 

İktidarın saldırısına karşı koymanın
tek yolunun örgütlenmek olduğunu
göstermeliyiz.

“Gerilla Bilanço Çıkarıyor” kita-
bında sosyolog James Petras bir anısını
anlatıyor: “Santiago Araştırma Ensti-
tüsü'nün direktörü, taşradan gelmekte
olan annesini karşılıyor. Yeni arabası
ile annesini havaalanından alınca, annesi
soruyor: "Bu güzel arabayı nereden
aldın?" ''Enstitü ödedi, diktatörlüğü
yıkmak için arabaya ihtiyacım var.''
Villalarla dolu bir bölgedeki oğlunun
evine yaklaşınca anne soruyor "Bu
güzel evi nereden aldın?" Oğlu cevap
veriyor: "Enstitü ödedi, diktatörlüğü
yıkmak için yaptığım araştırmamda
bu eve ihtiyacım var." Yemek odasına
giriyorlar ve anne deniz ürünleri, tavuk,
salatalar ve iyi bir kadeh şarapla dona-
tılmış sofrayı görünce şaşırıyor "Pekala

bu yemeğe nasıl ulaştın?" Cevap: "Ens-
titü ödedi, diktatörlüğü yıkmak için
bu yemeğe ihtiyacım var." Bunun üze-
rine anne kafasını kaşıyor ve şu nasihati
veriyor: "Dikkat et ki, kimse diktatör-
lüğü yıkmasın, yoksa sen bütün bunları
kaybedersin!"

Latin Amerika’da yaşanmış olan
bu olay, Türkiye için de geçerlidir. Ka-
pitalizmin, sömürünün olduğu her ül-
kenin aydınları için de geçerlidir. Ay-
dınlar, sanatçılar sorumluluklarından
uzaklaştırılıp, bireyci yaşamlarına hap-
sediliyorlar. Eserini üretmek için evine
kapananlar, ülke dışına çıkanlar; halkı
değil de nerede bireyci safsatalar varsa
onlar üzerinden düşünenler; halkçı ol-
duklarını söyleyip burjuvaziye öze-
nenler; emeği değil sömürüyü övenler,
destekleyenler... Ve daha niceleri... Bur-
juvazinin etkisi ve yönlendirmesi al-
tındaki sanatçının, aydının durumu
kendi konumlarına, ihanettir özetle.
Kendilerine yabancılaşmasıdır.

Bir “sanatçının” örülü duvarlarını
yıkmak için halka götürmeliyiz onu.
Halkın yaşamıyla tanıştırmalıyız sa-
natçıları. Halkın açlığını, yoksullu-
ğunu, yaşadığı soruları görmeli, his-
setmeli. Mesela AKP, İstanbul’da 2
milyon evi, Türkiye genelinde 9 mil-
yon evi yıkacağını söylüyor. Bu yı-
kımın depremle ilgisinin olmayıp yağ-
ma ve talan için yapıldığı açık. Yoksul
halkın evlerinin yıkılmasını, yıllardır
yaşadığı mahallelerinden şehir dışla-
rına sürülmelerini sanatçıların gün-
demine sokabilmeliyiz. 

Sanatçılar halkın yaşamına girdik-
lerinde, onların yaşadıklarını hisset-
tiklerinde bunun sanatlarına da yansı-
dıklarını göreceklerdir. Halkın içine
girmeden, onların yaşadıklarını hisset-
meden, halk adına sanat da üretilemez.
Bugün sanatçıların temel sorunu halktan
kopuk olmalarıdır. Halk tarafından en
fazla tanındığı söylenenin bağı da te
levizyon ekranıyla sınırlıdır. Onun için-
dirki üretilen dizilerde, filmlerde, ti-
yatrolarda, müzikte ya da sanatın diğer
dallarında halk yoktur. Sanat halktan
kopmuştur. Halkı anlatan sanat ürünleri
ancak halkın içinde yaratılır.

Halkın Sanatı, Halkın İçinde Yaratılır

Birleşelim Örgütlenelim Güçlenelim
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

4 Şubat-10 Şubat

12 Eylül’le birlikte devrimci örgütler ağır darbeler almıştı. So-
lun büyük bir çoğunluğu mülteciliği, teslimiyeti seçip umutsuzluğu,
yılgınlığı, teslimiyeti halka yayıyorlardı. Bu koşullarda Ali Hüse-
yin mülteciliğe ve teslimiyete meydan okurcasına savaşa koş-
muştu. Evet 12 Eylül örgütlülüklerimize darbe vurup hareketimizi
zayıflatmıştı. Ali Hüseyin süren direnişimizde bir nefer olarak bir
an önce savaşa girmek için sabırsızlanıyordu. Düğüne gider gibi
vardı gerillaya. 

Mevsim kıştı. Her yanı karlar kaplamıştı. Gerillalar doğanın
ve sürecin tüm zorluklarına rağmen Çemişgezek bölgesinde faa-
liyet yürütüyorlardı. Her zamankinden daha özenli, disiplinli ve
tedbirli hareket etmek zorundaydılar. Çünkü 12 Eylül yalnızca hal-
kı korkutup sindirmekle kalmamış, kendi işbirlikçilerini de ya-
ratmıştı. Hıdır Dinçer ve Veli Polat isimli işbirlikçiler bunlardan
ikisiydi. Aradan yıllar geçse de yaptıklarının hesabını canlarıy-
la verecek olan bu iki insan müsvettesi, Ali Hüseyin’in de için-
de olduğu gerilla birliğini ihbar ettiler. Bunun üzerine düşman Eğ-
nik Köyü’ne operasyon düzenledi. 3 Şubat 1984’teki bu ilk ope-
rasyonu fark eden gerillalar köyden çekildiler. Çemberden çıkıp
Hadişar köyüne vardılar. 

Fakat Hadişar’da ihtiyaçlarını karşılayıp köyden çıkmak için
hareket ettiklerinde onları yine hain bir pusu bekliyordu. Ali Hü-
seyin birliğin öncüsüdür. Köyün alt kısmına vardıklarında bir gü-
rültü kopar. Gürül gürül akan su sesi, yerini silah ve bomba ses-
lerine bırakır. Ali Hüseyin ilk ateşte dizinden yaralanır. Ama ya-

rasından akan kan onu durduramaz. Silahına davranır ve kar-
şılıklı çatışma başlar. Gerilla grubu hemen mevzilenir. 

Birlik komutanı Ali Hüseyin’in yanına yaklaşır ve yaralı ol-
duğunu görünce Ali Hüseyin’e “Yoldaşlar seni buradan çıkarsınlar,
ben çatışmayı sürdürürüm” der. Ali Hüseyin, komutanın bu öne-
risine “Ben yaralıyım, siz birliği alıp gidin, ben düşmanı oyala-
rım.” diye cevap verir. 

Yoldaşları için, öğretmeni Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç he-
sapsız ölümün üstüne gider. Ali Hüseyin’in sözlerinin ardından
Komutan birliği alarak çemberden çıkarır. Küçük bir kaya parçasını
kendine siper yapan Ali Hüseyin’in silahı çalıştığı sürece, düş-
man bir adım bile ilerleyemez.

Çatışma sürerken bir kurşun Ali Hüseyin’in silahının meka-
nizmasına isabet ederken, baş parmağını da koparır. Silahı ar-
tık çalışmaz. Ali Hüseyin silahının o haliyle de olsa düşmanın eli-
ne geçmesini istemez, taşa vurarak parçalar. 

Artık üzerine yağan kurşunlara sloganlarıyla karşılık verir. Kar-
şıdan silah sesi gelmemesi üzerine askerler, köylüleri öne sü-
rerek Ali Hüseyin’e yaklaşırlar. Silahsız ve yaralı olduğunu gö-
ren subay hemen saldırmaya başlar. Daha düşman subayının
ilk hareketi ve saldırısında Ali Hüseyin subayın yüzüne tükürür. 
İşkence yaparak Ali Hüseyin’den yoldaşlarını ele vermesini is-

terler. Ali Hüseyin satmaz yoldaşlarını. İşkencecilerin hiç bir ha-
reketini cevapsız bırakmaz. Köylülere devrimcilerin aciz olduğu-
nu göstermeye çalışan düşman, kendi acizliğinden başka birşey
sergileyemez. Ve bir sonuca varamayacağını anlayan düşman su-
bayı, Ali Hüseyin’i orada katleder, bedenine onlarca kurşun sıkar. 

Cunta koşullarında Ali Hüseyin’in cenazesine katılan yüzlerce
kişi, sloganlarıyla Ali Hüseyin’i bağırlarına basarlar. Onu son yol-
culuğuna direnişine layık bir şekilde uğurlarlar.

"Ben artık halkım için mücadele edeceğim.
Sizleri seviyorum ama halkımı daha çok seviyorum.
Ben hayatımı bir devrimci olarak sürdürmek
istiyorum. Bu beni mutlu  ediyor..."

Ayten KORKULU

Anıları Mirasımız

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtula-
mayarak 8 Şubat 1991’de aramız dan ayrıldı.

Dersim doğumludur. Küçük yaşta devrim-
cileri tanıyan Ali Hüseyin, gerillaya katılma-
dan önce örgütlenme faaliyetleri yürütmüştür.
Çevresindeki insanları, 12 Eylül cuntasına
karşı mücadeleye katmaya, gerilla olarak ye-
tiştirmeye çalışır. Gerillaya katılmadan önce
bir çok insan yetiştirmiş, mücadeleye kazan-
dırmıştır. 

Ali Hüseyin, cunta sonrasında, kaçışın, yılgınlığın re-
vaçta olduğu bir dönemde, 1983’te gerillaya katıldı. Ela-
zığ ve Dersim’de gerilla faaliyeti sürdürdü. 4 Şubat 1984’te
Dersim Çemişgezek bölgesi Hadişar köyünde beraberin-
deki yoldaşlarıyla birlikte jandarma tarafından kuşatıldılar.
Köyde kuşatıldıklarında gerilla grubunda Ali Hüseyin dahil,
4 kişi vardır. Ali Hüseyin düşmanı oyalayarak diğer gerilla-
ların kuşatma dışına çıkmasını sağlamıştır. Ali Hüseyin si-
lahsız kalıncaya kadar düşmanla çatıştı. Düşman yaralı ele
geçirdiği Ali Hüseyin’e işkence yapmış, konuşturama-
mış ve infaz etmiştir.

Ali Hüseyin AVCI

Ali İNAN

1962’de Trabzon Çarşıbaşı’nda doğdu.
Laz milliyetindendi. 1976-77’de daha çocuk
denilecek yaşta mücadeleye katıldı. 12 Ey-
lül’ün işkencehaneleri ve zindanları onu tes-
lim alamamış, onda düşmana karşı bir
ömür boyu savaşacak öfke ve kin bırakmış-
tı. 12 Eylül’ün yılgınlığı henüz kitlelerin üze-

rindeydi. Ve Bahattin artık dışarıdaydı. Şimdi bir adım
değil, on adım öne çıkma zamanıydı. Hapishaneden
tahliye olduktan sonra ilk işi hareketiyle ilişkiye geçmek
oldu. 1988'de silahlı örgütlenmeler içinde yer aldı.
1990'da Silahlı Devrimci Birliklerin ilk üyelerinden oldu.
Atılım yıllarının kahramanlarındandı. Bu nitelikleriyle şe-
hir birliklerinde komutan yardımcılığına yükseldi.
1992'de kır gerillasında görevlendirilen Yılmaz (Bahattin
Anık) yoldaş, Sivas-Tokat Ahmet Karlangaç Kır Gerilla
Birliği'ne sıradan bir savaşçı olarak katıldı. Ama kısa
süre sonra komutan yardımcılığına yükseldi. 1993 son-
larında Karadeniz dağlarında kır birliğini kurmak ve ge-
liştirmek görevi ile Karadeniz Kır Birlikleri Komutanlığı'na
atandı. Bu görevini sürdürürken, 9 Şubat 1994’te Or-
du’nun Kumru İlçesi’ne bağlı Eskiçokdeğirmen Köyü’ne gi-
rerken oligarşinin katillerinin kurduğu pusuda katledildi.

Bahattin ANIK

Bir yoldaşı Ali Hüseyin Avcı’yı anlatıyor:    
Tereddütsüz kendini
yoldaşları için feda edendir!



1968 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy
ilçesinde doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğuy-
du. Ve kendisi de yaşamının her anında bir
emekçiydi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimli-
ği Fakültesi öğrencisiyken örgütlü ilişkiler
içinde yer aldı. Fakültenin 3. sınıfından ayrı-
larak profesyonel ilişkiler içinde yer aldı.
Devrimci Gençlik onu iyi tanır. O, ‘80 sonrası

Devrimci Gençlik kuşağının kararlı insanlarından biriydi.
Oligarşi tarafından “başına ödül konulan” bir devrimci ola-
rak afişe edildi. Onun için devrimcilik bir yaşam biçimiydi.
Afişe edilmesi yaşamını değiştirmedi. Şehitlerimizden
Hamdi Aygül ile akrabalığı vardı. O, yöneticiliğin özveri,
fedakârlık, sabır ve inanç gerektirdiğinin yaşayan bir ör-
neğiydi. 6 Şubat 1992’de Adana’da Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü'nün basılması eyleminde şehit düştü.

Ali AYGÜL

9 Şubat
1996’da İstanbul
Bahçelievler’de
kaldıkları evde
polis tarafından
katledildiler.

Fuat PERK,
1971 Dersim-

Ovacık doğumludur. Liseyi bitirdikten sonra Açık Öğre-
tim’e devam etti. Lise yıllarında DLMK içinde mücadele
etti. EYKAD'da çalışma sürdürürken birkaç kez gözaltına
alındı. Darbe ihanetini duyduğunda hemen darbecilere
karşı tavır aldı. Mütevazı, sessiz ve sakin kişiliğiyle tanı-
nır ve bu özellikleri nedeniyle herkes tarafından sevilirdi.
İnsanlarla çok kolay ilişkiye geçiyor, sıcak ilişkiler kuru-
yordu.

Meral AKPINAR, 1974 İstanbul doğumludur. Aslen
Erzurumludur. İlk ve ortaokulu Yenibosna'da okudu. Bağ-
cılar Lisesi ikinci sınıf öğrencisiyken, okuldan ayrıldı. Dar-
be ihanetinin yaşandığı dönemde devrimci hareketle ta-
nıştı. '93 Mart'ında İbrahim Yalçın Arkan'ın cenazesinde
gözaltına alınarak işkenceden geçirildi. Gördüğü baskı ve
tehditler onu mücadeleden vazgeçiremedi. ‘95 Mayıs’ın-
da bir savaşçı olarak görev aldı. 

Ayten KORKULU, 1975 Erzincan, Çayırlı İlçesi Gelin-
pertek Köyü doğumludur. 1992’den itibaren devrimci ha-
reket içinde yer aldı. O da mücadelesi içinde işkenceler-
den geçti, yılmadı, direndi, kavgaya devam dedi. Şehitle-
rimize duyduğu bağlılığını her fırsatta dile getirirdi. "Bir
gün ben de düşmanla karşılaşırsam, yoldaşlarım gibi
davranacağım, asla teslim olmayacağım." derdi. 

Meral
AKPINAR

Ayten
KORKULU

Fuat PERK

12 Eylül sonrası başka bir siyasi hareke-
tin taraftarı olarak yıllarca cunta hapishane-
lerinde kaldı. Safı hep direnenlerin yanı
oldu. Gittiği Almanya’da Devrimci Hareket
içinde mücadelesini sürdürdü. Yakalandığı
ölümcül hastalığa karşı büyük bir iradeyle
direndi. Felç olup yatağında yaşam müca-
delesi verdiği zaman da moralini hiç bozma-

dı. Mücadeleden kopmadı. “Ben bu hastalığı yenip ayağa
kalkacağım, ülkeme de gideceğim” dedi son anına kadar.
6 Şubat 2002’de aramızdan ayrıldı. 

Ali KILIÇ

14 Yaşındaki Vatansever
İdil, Vatanı Satanlar
Tarafından Cezalandırılıyor

Emperyalizme Karşı
Mücadeleyi Cezalarla
Engelleyemezsiniz

Bursa’da 14 yaşındaki İdil Irmak Zahir, “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanya-
sındaki eylemlere katıldığı için okuduğu İstiklal İlköğ-
retim Okulu’ndan başka bir okula sürgün edildi. Bur-
sa Haklar Derneği, okul önünde yaptığı eylemle sürgünü
protesto etti.

26 Aralık 2011 tarihinde okul idaresi İdil’i müdür-
lüğe çağırarak, Bursa Emniyeti’nden CD ve yazı gel-
diğini söyleyerek, ifade almak istedi. 6 Ocak günü de
İdil’in annesini çağıran okul idaresi, İdil’i Sönmez İlk-
öğretim Okulu’na sürgün etme kararını bildirdiler. 

Bursa’da 16 Aralık günü de, Yıldırım Fevzi Çakmak
İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisi Ceyda Çiloğlu, okul
yönetimi tarafından aynı yöntemle tehdit edilmiş ve kı-
nama cezası verilmişti.

Sürgün edilme kararını protesto etmek için Bursa
Haklar Derneği, 19 Ocak günü İstiklal İlköğretim Oku-
lu önünde, İdil’in ailesiyle birlikte basın açıklaması yap-
tı. “Parasız Eğitim İstemek, Füze Kalkanına Karşı Ey-
lemlere Katılmak Suç Değildir! İdil Irmak Zahir, Bur-
sa Polisi-İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul İdaresi İşbirliği
İle Cezalandırılıyor! Bursa Haklar Derneği” pankartı-
nın açıldığı eylemde Yalçın Doğru bir açıklama yaptı. 

İdil’in Annesi Şengül Ünal da bir açıklama yaparak,
“Çocuklarımıza yönelik bu keyfi baskılara boyun eğ-
meyeceğiz.” dedi.

Eylem sonrası Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü-
ne gidilerek, yapılan eylemle sürgün kararı teşhir edil-
di. 13 kişi katıldığı eylemde alkış ve sloganlarla sona
erdi. 
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NE YANİ YALAN MI? KAÇ GÜNDÜR HASTASIN
BİR ZİYARETİNE GELEN OLDU MU? İŞ OLDU

MU ÇAĞIRMAYA GELİYORLAR AMA...

SUS BE HANIM
ÇOCUKLARIN BİR
SÜRÜ İŞİ VAR HEM

GELMESELER
N’OLUR Kİ?

ARKADAŞLAR MEHMET ABİ
GÜNLERDİR HASTA YATIYORMUŞ

BİRİMİZ ZİYARETE GİTMEDİK
ÇOK AYIP ETTİK

GÖRDÜN MÜ,
HANİ NEREDE
SENİNKİLER?

GERÇEKTEN AYIP
ETMİŞİZ. BU BİZE HİÇ

YAKIŞMADI!
AMA BİZ DE ÇOK
YOĞUNDUK, YENİ

KAMPANYA BAŞLADI
HİÇ BOŞ KALMADIK

NASIL YANİ, BOŞ KALINCA
YAPILACAK BİR İŞ DEĞİL Kİ BU!

İSTESEK VAKİT YARATIRIZ,
BURADA BİLE YARIM SAATTİR

TARTIŞIYORUZ!

MADEM ÖYLE ARAYIN
ARKADAŞLARI İŞLERİNİ

BIRAKIP GELSİNLER
ZİYARETTEN

BEN ÇİÇEKLE,
TATLI ALMAYA

GİDİYORUM

EE BAK HANIM BEN SANA BİZİM ÇOCUKLAR
VEFALIDIR DEMEDİM Mİ?

ÇOCUKLAR, 
ONCA İLAÇ VERDİM İYİLEŞTİREMEDİM,

SİZİ BİR GÖRDÜ CANLANDI ADAM.

YUH OLSUN
BİZE BE!!!


