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PKK Tutsakları Açlık Grevlerini Bitirdi
Oligarşiyle Uzlaşma Kürt Halkına

Özgürlük Getirmez!

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜ
ANADOLU İHTİLALİNDEDİR!

Bütün Ülkeyi Hapishaneye Çevirdiler!
Şimdi Bütün Ülkeyi “Hayata Dönüş”

Operasyonlarına Çeviriyorlar!

Bunlar, Bayrampaşa Hapishanesi’nde değil 
İstanbul Üniversitesi önünde yapıldı!

AKP’nin Polisi Kimyasal Gazlarla 
Dev-Genç’lileri Yaktı!



Çıktı!Çıktı!

Çıktı!Çıktı!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

TARİHDEN GELECEĞE UZANIYORUZ 
Tarihleri onurlu bir mücadelenin ışığı ile
parlayanların gelecekleri de aydınlıktır.

Ve sosyalizmin tarihi, yarattıkları, insanlığın
kurtuluşu olması için yeterince aydınlıktır.

Ölecek olan sosyalizm değil, yaşamını bu umudun
öldürülmesine bağlayan emperyalizmdir...

“Emperyalizme teslim olmaktansa adayı
batırırız” diyenlerin soyundan geliyoruz biz...

Devrime ve sosyalizme inanan tüm dünya
halklarına sesleniyoruz!

Sosyalizm vardı, varolacak, yaşayacak,
yaşatacağız!.. Bunun için ne bedel ödenmesi
gerekiyorsa ödeyeceğiz. Ama inanıyoruz ki,

ne adanın ne de Türkiye yarımadasının
batırılmasına gerek yoktur...

Çünkü ezilen halklar emperyalizmi
okyanusun dibine gömecek güce sahiptir.

Dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız!..info@yuruyus.com
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33 Devrimci İşçi Hareketi:

Saldırılara karşı
birleşelim, 

di̇reneli̇m, kazanalım!

34 DY kalıntısı İMO

yönetiminin kuyruk acısı
dinmiyor

37 Grup Yorum ev hapsi ile

ehlileştirilemez, yola
getirilemez! 

38 Kürt milliyetçilerinin

hapishane
politikalarındaki

42 Oligarşiyle uzlaşma Kürt

halkına özgürlük
getirmez

46 Haklarımızı patronlara

bırakmayacağız, yeni
direnişler kazanacağız!

49 AKP’nin zulmüne karşı

Kerbela öfkesiyle karşı
çıkalım

51 Avrupadaki Biz: Politeknik

direnişi, 39. yılında yapılan
gösterilerle selamlandı

52 Yitirdiklerimiz...
54 Haberler...
55 Öğretmenimiz: Tarihten

geleceğe uzanıyoruz 

5 Gençlikten Haberler: AKP’nin

polisi kimyasal gazlarla
Dev-Genç’lileri yaktı!..

9 Röportaj: Kimyasal gazlarla halkı

teslim alamazsınız

11 Gençliğin Gündeminden:
Düzenin gençler arasındaki yeni
modası; bunalım gençlik

11 Hücrelerden: Tutsak
Dev-Genç’liler anlatıyor

12 Liseliyiz Biz: Devletin

saldırmadığı akıllı, uslu
gençlik olmayacağız

14 Tutsak Dev-Genç’lilere

mektup yazalım, yazdıralım...

15 AKP operasyonlarıyla kendi

pisliğini devrimcilere
bulaştıramaz!

17 Bütün halk birleşeceğiz,

milyonları örgütleyeceğiz!

20 DHKP-C halktır! Katiller,

işkececiler, halk düşmanları tek

gözünüz açık uyumasını

öğrenin!

soralım

26 Örtülü ödenek harcaması on

yılda 103 milyondan 869
milyona çıktı

27 Cepheli: Cepheli tutsak

yoldaşlarını unutmaz

28 Emperyalizmin gayri

meşru çocuğu İsrail kana
doymuyor!..

30 2012’nin ilk 9

ayında tekeller 17.8
milyar TL kar etti!
Tekeller 17.8 milyar kar
ettiği için 

32 Sınıf Kini: Bizler,

düşmanda olmayan bir
hazineye, adalet
duygusuna sahibiz!

21 Özgür Tutsaklardan:
Özgürlüğe bir küçük
kapı daha açtık!

22 Başarı ve başarısızlık

24 HHB: Faşizmin maskesi
eskiden “demokrasi
paketleri”ydi şimdi

25 Sağlıklı ve Güvenli

Bir Yaşam: Sağlığımızı
kar aracı olarak gören
AKP ve ilaç
tekellerinden hesap

Ülkemizde Gençlik

4 Tutsak Dev-Genç’liler
onurumuzdur! Uğruna tutsak
düştükleri değerler halkındır...

Devrimci İşçi
Hareketi

Düzenleyeceği
Dayanışma Konseri

İle İşçileri Birlik
Olmaya Çağırıyor!..

BİRLEŞELİM
DİRENİŞİMİZİ
BÜYÜTELİM!

Konser!

24 Kasım günü Ankara Nazım
Hikmet Kültür Merkezi'nde
yapılacak olan Grup Yorum

konseri afişleri Mamak Şirintepe,
Şahintepe ve Ege mahallelerine

yapıldı. Konsere çağrı amaçlı
Tuzluçayır, Tekmezar Parkı ve
Şirintepe Mahallesi’ne pankart

asıldı.

GRUP YORUM KONSERLERİNİ,
EV HAPSİNE KARŞI EYLEME

DÖNÜŞTÜRELİM!



“Dev-Genç’liler liderdir 
Liderler hiç durmazlar 

Oligarşi yaşarken 
Yorulup oturmazlar” 

Eski bir devrimci marşa ait olan
bu sözlerin Dev-Genç’lileri

tarifinde eskiyen bir şey yoktur. Ma-
hirler’den bugüne Dev-Genç’liler ül-
kesinin geleceği, halkının kurtuluşu için
mücadelenin en önünde olanlardır. 

Hesapsız, çıkarsız, fedakar, atıl-
gandır gençlik. Ne zaman in-

sanlığın olumlu bu özellikleri ardı ar-
dına sıralansa arkasından bir Dev-
Genç’linin adı gelir. Adı Buluthan
olur, Selma olur, Hasan Selim olur… 

Bir yaş grubunu tarif etmenin
ötesine geçen bu özellikler

ülkemizde Mahirler’den bugüne Dev
Genç’lilerle özdeşleşmiş durumda-
dır. Örneğin Dev-Genç’li şehitleri-
mizi anlatan satırlarda mutlaka onla-
rın hesapsızlığına, fedakarlığına, atıl-
ganlığına dair satırlara rastlarız. Dev-
Genç’liler için bir istisna olmaktan çık-
mıştır fedakarlık, atılganlık, hesapsız
çıkarsız olmak. 

Gençliğin mücadelede ön saf-
larda yer almasını sağlayan bu

özellikler Mahirler’in; Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ida-
mını engellemek için kendini fedayı
göze aldığı Kızıldere’ye uzanan bir sü-
reci başlatarak; dayanışmanın, sahip-
lenmenin doruğunda örneklerin ya-
şanmasına neden olmuştur. 

“Bir direniş geleneği yaratma-
lıyız. Bu direnişte bir çoğumuz,

belki de hepimiz ölebiliriz, ama gele-
cek kuşaklara bir direniş geleneği
bırakırız...” der Mahir Çayan. Çünkü
1972 Mart’ında Kızıldere’nin yolu
devrimin yoludur; sahiplenilen De-
nizler’in şahsında devrimdir, sosya-
lizmdir. 

Şimdi bu sözün karşılığı yeni şe-
hitler vermek pahasına şehit-

lerimizin hesabını sormak, tutsakları-
mızı yeni tutsaklar vermek pahasına
sahiplenmektir. 

7günde 10 saldırı, 16 gözaltı

43 yıllık onurlu geleneğin sahi-
bi Gençlik Federasyonu’nun

tutuklu Dev-Genç’lilerin serbest bı-
rakılması talebiyle başlattığı kam-
panya ikinci ayını geride bıraktı.
Kampanya çerçevesinde iki aydır İs-
tanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü
önünde her hafta oturma eylemi
yapan Dev-Genç’liler kampanyayı
büyüterek üniversite önlerinde aça-
cakları çadırlarda bir hafta boyun-
ca açlık grevi yapma, her hafta bu
çadırı başka bir üniversitenin önü-
ne taşıma kararı aldılar.

Gençlik Federasyonu’nun İs-
tanbul Üniversitesi Beyazıt

Kampüsü önündeki çadır ve açlık
grevi eylemi oligarşiyle yeni bir ira-
de savaşının yaşanmasının da başlan-
gıcı oldu. 

13 Kasım günü “Tutsak Dev-
Genç’liler serbest bırakılsın” ta-

lebiyle Dev-Genç’lilerin kurduğu aç-
lık grevi çadırına AKP’nin işkenceci
polisleri 7 gün boyunca gazları, cop-
ları, kalkanlarıyla saldırdılar. Dev-
Genç’liler çadırı vermemek için di-
rendi. 7 gün içinde 10 kez saldıran ve
16 Dev-Genç’liyi gözaltına alan iş-
kenceciler, her seferinde çadırı, pan-
kartları, tüpü ve hatta çöpleri bile ça-
lacak kadar acizleşti. AKP’nin işken-
ceci polisleri o kadar acizleşti ki her sal-
dırıda ne olduğu henüz bilinmeyen
kimyasal bir gaz kullandı. 

Bir Dev-Genç’li sıkılan kimya-
sal gazı şöyle anlatıyor: "Ba-

yılacak gibi oldum, gaz sıktıklarında
göremez oldum, kafam sürekli yanı-
yor. Saldırmadan önce silahla tehdit
ettiler, gaz sıktıktan sonra vurmaya
devam ettiler, kalkan ve silah dip-

çikleri ile vurmaya devam ettiler,
küfür ettiler, kelepçeyi sürekli sıkı-
yorlardı."

Bu kadar düşmanlar gençliğe,
bu kadar gözü dönmüş bir

şekilde saldırıyor işkenceci polisler. Ne
için? Gençlik tutsaklarını sahiplen-
mesin diye. Sınavsız gelecek parasız
eğitim istedikleri için, füze kalkanı-
na hayır dedikleri için bugün 15
Dev-Genç’li tecrit hücrelerinde. Son
olarak kendisi de tutsak Dev-Genç’li-
lerin serbest bırakılması için eylem-
lerde yer alan Gürkan Türkoğlu adlı
Dev-Genç’li komployla geçtiğimiz
haftalarda tutuklandı. 

Bugün “Tutuklu Dev-Genç’li-
ler Serbest Bırakılsın” kam-

panyası AKP’nin saldırıları nedeniy-
le yeni tutsaklıklar, sakat kalmalar pa-
hasına sürüyor. 

Tutuklu Dev-Genç’liler bu hal-
kın onurudur. Faşizmle yöne-

tilen bir ülkede; işkenceli saldırıları, bu
saldırılar sonucunda sakat kalmaları,
yeni tutsaklıklar yaşamayı göze al-
madan bir sahiplenme yaratmak, tut-
saklarımızın serbest bırakılmasını sağ-
lamak mümkün değildir. 

Tutsaklarını sahiplenmeyen bir
mücadelenin hiçbir inandırı-

cılığı olmadığı gibi, devrim mücade-
lesinde yeni bir mevzi, yeni bir gele-
nek yaratması da mümkün değildir. 

Tüm halkımız, başta kendine
devrimciyim demokratım di-

yen işçisi, memuru, gecekondulusu
tüm halkımız tutuklu Dev-Genç’lile-
ri sahiplenmeli, onların serbest bıra-
kılması için sürdürülen kampanyaya
destek olmalı ve kimyasal saldırılar
kullandırtacak kadar acizleşen iktida-
ra karşı mücadeleyi büyütmelidir. 

Tutsak Dev-Genç’liler bu halkın
onurlu evlatlarıdır. Gençliği-

mize, geleceğimize sahip çıkmak gö-
revimizdir. 

Tutsak Dev-Genç’liler Onurumuzdur
Uğruna Tutsak Düştükleri Değerler

Halkındır 

7 Günde 10 Saldırı 16 Gözaltı: İrade Savaşını Biz Kazandık
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Gençlik Federasyonu’nun “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz”,
“Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bı-
rakılsın” talepleri ile başlattığı kam-
panya çerçevesinde, 13 Kasım günü
Beyazıt’ta bulunan İstanbul Üniver-
sitesi Merkez Kampüsü önünde açılan
çadırda yapılan açlık grevi eylemine
polis azgınca saldırmıştı.

Dev-Genç’lilerin 13 Kasım gü-
nünden beri İstanbul Üniversitesi
Beyazıt Meydan’ında “Tutsak Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın” tale-
biyle açtığı açlık grevi çadırına
AKP’nin işkenceci polisleri tam 10
defa saldırdı. Dev-Genç'liler işken-
ceyle gözaltına alındı ve üzerlerine
tıpkı 19-22 Aralık hapishaneler kat-
liamında kullandıkları şekilde tutkal
gibi yapışan, değdiği yeri yakan bir
kimyasal gaz sıkıldı. Kendilerinin
yetmediği yerde sivil faşistleri Dev-
Genç'lilerin üzerine saldırttılar. Dev-
Genç'lilerin kafaları yarıldı, kolları
morardı.

18 Kasım'da Beyazıt meydanında
Gençlik Federasyonu tarafından basın
açıklaması yapıldı. Nehir Sarıkaya
tarafından yapılan konuşmada “Biz-
lere sıkılan gazın içeriğinin ne oldu-
ğunu dahi tarif edemiyorum. Nasıl
bir kimyasal ise, sıkıldığı yerde ya-

nıklar oluşturuyor; sıkılan kişiyi ba-
yıltacak kadar etkili, her hak talebi-
mizin karşılığında AKP’nin işkenceci
katil polisi bizleri gaza boğuyor, öl-
düresiye işkence yapıyor. Bunların
tek sebebi var; Dev-Genç’lilerden
korkuyorlar. Biliyorlar ki Dev-
Genç’liler bu halkın onurlu evlatla-
rıdır. Biliyorlar ki Dev-Genç’liler
devrimin öncülerindendir" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği adına
konuşan Av. Ebru Timtik ise, “Polis-
lerin sıktıkları gaz Filistin halkını
vuran, masum çocukları katleden İs-
rail’in gazıdır. İsrail’in maşası olmuş
AKP hükümetinin katil, işkenceci
polisinin yaptığı hiçbir hukuk çerçe-
vesinde açıklanamaz” diye konuştu.

Grup Yorum elemanı İbrahim
Gökçek ise konuşmasında; “Dev-
Genç’liler bu ülkenin en onurlu ev-
latlarıdır. Polisin korkusu, Dev-
Genç’lilerin yeniden mücadele çıtasını
yükseltmesindendir." dedi.

Kurulan çadırın başında halaylar
çekildi, türküler söylendi. Halka,
Dev-Genç’lilerin neden tutuklandığı,
nasıl işkence edildiği anlatıldı.
AKP’nin işkenceci katil polisi oradaki
Dev-Genç’lilerin çoğunluğundan kor-
karak çadıra saldırmadı, saldıramadı.
Onların elinde copları da olsa, kal-

kanları da olsa, gazları da olsa özüne
dönüş yaptılar. Bunların özü kor-
kaklıktır. Bunların özü halka zulüm
etmektir. Bunların özü işkencede in-
san katletmektir.

Çadır yaklaşık olarak 1 buçuk
saat orada kaldı. Kitlenin azalmasını
fırsat bilen işkenceciler 17.30’da
yüzlerce kana susamış çevik kuvvet
polisi Dev-Genç’lilere gazlarıyla,
coplarıyla, kalkanlarıyla saldırdı.
Dev-Genç’liler çadırı vermemek için
orada direndi. Ama sıkılan gazın yo-
ğunluğu, yapılan işkencenin öldüre-
siye oluşundan kaynaklı Dev-Genç’li-
ler kısa süreliğine dağıldı. Orada bu-
lunan işkenceci katil çevik kuvvet
polisi Dev-Genç’lilerin pankartı, ça-
dırı, tüpü hatta orada bulunan çöpleri
bile çalıp gitti. Polis işkenceciliğinin
yanında bu sefer de hırsızlığını gün
yüzüne çıkardı. 6 gün içerisinde 8
çadırı, pankartı ve oradan bulunan
bütün eşyalarımızı çaldılar. 6 günde
8 saldırı… Ve her saldırıda sıkılan
ne olduğu belirsiz bir gaz kullandılar.
Bu kadar acizler ve bu kadar korku-
yorlar Dev-Genç’lilerden.

Dev-Genç'liler, polisin saldırısına
"Polisi uyarıyoruz. Bizler halkın ço-
cuklarıyız, bizler halkın onurlu, başı
eğilmeyen evlatlarıyız. Bizler mil-

Bunlar, Bayrampaşa Hapishanesi’nde Değil 
İstanbul Üniversitesi Önünde Yapıldı! 

AKP’nin Polisi Kimyasal Gazlarla 
Dev-Genç’lileri Yaktı!

Bütün Ülkeyi Hapishaneye Çevirdiler!
Şimdi Bütün Ülkeyi “Hayata Dönüş” Operasyonlarına Çeviriyorlar!
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yonlarız, sizler ise bir
avuç işbirlikçisiniz.
Biz kazanacağız sizler
kaybedeceksiniz. Bi-
zim irademiz çifte su
verilerek çelikleşmiş-
tir" diyerek cevap ver-
diler.

Kazananlar Hep Direnenler
Olacak!

Gençlik Federasyonu’nun 13 Ka-
sım 2012 tarihinde başlattığı 7 günlük
açlık grevi çadırı son olarak 20 Ka-
sım'da açıldı ve saat 15.00’a kadar
süren oturma eylemiyle iradi olarak
sonlandırıldı.

Gençlik Federasyonu bir haftadır
sürdürdüğü açlık grevi ve çadır di-
renişi boyunca 10 kez katil polislerin,
bir kez de sivil faşistlerin saldırısına
uğradı. 16 Dev-Genç'li işkenceyle
gözaltına alındı. Ancak Dev-Genç’li-
ler bir gün olsun uzlaşmadı, çadır
açmaktan ve tutsak Dev-Genç’lileri
sahiplenmekten geri durmadı. Bir
haftalık direnişin son 3 saldırısında
işkenceci katil polis daha önce kul-
lanmadığı bir kimyasal gazı Dev-
Genç’lilerin üzerine sıktı. Her defa-
sında Dev-Genç'lilere azgınca saldıran
polis, son günde de bütün hazırlığını
yapmış, onlarca çevik ve sivil polis-
leriyle, işkence araçlarıyla Dev-
Genç’lilerin karşısına sıralandı.

Dev-Genç’liler ise her hafta Salı
olduğu gibi yine açıklamalarını yap-
mak için toplandı. Gençlik Federas-
yonu adına Mehmet Ali Yılmaz’ın
okuduğu açıklamada öncelikle Dev-
Genç’lilerin bir hafta boyunca uğra-
dığı faşist saldırılar anlatıldı. Yılmaz
“Peki, neden bu kadar pervasızca

saldırıyorlar AKP’nin işkenceci pol-
isleri? Çünkü bu halkın onurlu ev-
latları Dev-Genç’liler bu ülkeye sahip
çıkan, bu düzeni değiştirecek olan-
lardır. Dev-Genç tutsakları ‘Amerika
Defol Bu Vatan Bizim’ dedikleri için,
‘Parasız Eğitim İstedikleri’ için, ‘Ül-
kemizdeki Amerikan Üslerinin Ka-
patılmasını İstedikleri’ için hukuk-
suzca tutuklanmışlardır. Tutsaklarımız
onurumuzdur. Dev-Genç’liler bu ül-
kenin en onurlu evlatlarıdır. Biz va-
tanımızı sevmenin ustası Dev-Genç’li-
ler şu ana kadar saldırılarınıza boyun
eğmedik ve hiçbir zaman da eğme-
yeceğiz! Yaptığınız bu saldırılar Dev-
Genç tutsaklarını sahiplenmemizi
engelleyemeyecek. 19 Aralık katlia-
mın da kullandıkları gibi üzerimize
tutkal gibi yapışan ve değdiği yeri
yakan bir gaz sıktılar. Görün AKP’yi,
tanıyın işkence yapanları. 19 Ara-
lıklar’dan Üniversite Önlerine… Dağ-
lardan Sokaklara… Kimyasal Gaz-
larla Halkı Teslim Alamazsınız! Daha
fazla saldırın daha fazla gaz sıkın
ama hiçbir zaman istediğiniz sonucu
alamayacaksınız. Çünkü sizin karşı-
nızda 43 yıldır emperyalizme ve
onun ülkemizdeki işbirlikçilerine
karşı savaşan Dev-Genç’liler var. Bu
halkın onurlu evlatları Dev-Genç’liler
sizin olduğunuz her yerde karşınıza
çıkmaya devam edecek.” denildi.

50 kişinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen açıklamanın ardından Dev-
Genç’liler marşlarla ve halaylarla

2,5 saat oturma eylemi
yaptı. Bir hafta boyunca
hiçbir saldırıda geri adım
atmayan Dev-Genç’liler
her gün olduğu gibi son
gün de çadırlarını açtılar

ve 43 yıllık direniş mirasında
olduğu gibi polisin tüm baskılarına
rağmen eylemlerini ilk gün söylendiği
şekilde bitirdiler, Dev-Genç’liler ça-
dırlarını kendileri toplayarak Beyazıt
Meydanı'ndan ayrıldı.

Gazlarınız Halkı
Taleplerinden
Vazgeçiremeyecek!

İstanbul Üniversitesi önünde tut-
sak Dev-Genç’lilerin serbest bıra-
kılmaları için bir hafta çadır açıp,
açlık grevi yapacaklarını duyuran
Dev-Genç’liler, bir hafta boyunca
her gün polisin saldırısına uğradılar.
Sürekli çadırları ve pankartları çalınan
Dev-Genç’lilerin üzerinde yeni yeni
işkence yöntemleri denedi polisler.
AKP’nin katil polisleri, ne olduğu
belli olmayan kimyasallarla herkesin
gözü önünde gaza boğarak işkence
yaptılar. 

Dev-Genç’liler, yaşadıkları bu iş-
kenceler hakkında suç duyurusunda
bulunmak için 21 Kasım’da Çağla-
yan’da bulunan İstanbul Adliyesi
önündeydiler. 

“7 Günde 10 Saldırı 16 Gözaltı,
Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartını
açarak “Parasız Eğitim İstemek Suç
Değildir”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganlarını atan Dev-
Genç’liler bir açıklama yaptılar. Açık-
lamayı okuyan Eylem Kayaoğlu,
çadır açma sebeplerini ve saldırıları
anlattı. Berk Ercan ve Erdem Hanoğlu

KİMYASAL GAZLARINIZ,
İŞKENCELERİNİZ NAFİLEDİR!

DEV-GENÇ'LİLERİN
İRADESİNE TESLİM OLUN!
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da polisin saldırısı sırasında yaşa-
dıklarını anlattılar. Son olarak Av.
Ebru Timtik söz aldı. Saldırıda kul-
lanılan gazı anlatan Timtik, “Bu kim-
yasal gaz, gaz değil tamamen sıvıdır.
Elbise ya da başka bir şey tanımıyor,
sıkıldıktan sonra insan vücuduna ya-
pışıyor ve derinin altındaki tabakaya
yerleşip inanılmaz acılar çektiriyor.
Herhangi bir merhem ya da ilaçla
acısı dindirilemeyen bu gazın ne ol-
duğunu merak ediyoruz.” dedi. 

50 kişinin katıldığı eylemin ar-
dından Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulunuldu.

Dev-Genç'lilere Sahip
Çıkmak Onuruna Sahip
Çıkmaktır

Gençlik Federasyonu, aydın ve
sanatçılara 18 Kasım günü bir çağrıda
bulundu.  Çağrıda, "Sizler bu ülkenin
aydın ve sanatçıları olarak, ülkemizde
bulunan adaletsizliklere, zulme karşı;
halka yol gösterme, karşı çıkma,
hakkını aramaya yönlendirme mis-
yonu omzunuza sırtlayanlarsınız. Ve
sizlerin yanı da halkın ve Dev-
Genç’lilerin yanı olmalıdır. AKP ik-
tidarı bugün sadece bize saldırmıyor.
Saldırı tüm halkadır. Son dönemde
tutuklanan kişilerin çoğu devrimci
demokrat, aydın ve sanatçı kesimidir.
Dolayısıyla AKP’nin bize karşı ger-
çekleştirdiği sansüre siz de ortak ol-
mamalısınız. Yeriniz bizim yanımız-
dır, yeriniz bu halkın en onurlu ev-
latları Dev-Genç’lilerin yanıdır. Bu
nedenle tüm aydınlarımızı, sanatçı-
larımızı direniş çadırımızı destekle-
meye çağırıyoruz." denildi.

Dev-Genç’liler Bu Vatanın
En Onurlu Damarıdır! 

Yunanistan Halk Cephesi, Dev-
Genç'lilere yapılan saldırıyla ilgili
olarak bir açıklama yaparak, "AKP
zulmü her yerde… Kah bir hapis-
hanede tutsaklara, kah hapishane-
dekilere destek olmak isteyen tutsak
yakınlarına, hakkını arayan işçiye,
emekçiye, öğrenciye… Herkese, her
kesime azgınca saldırıyor AKP’nin
faşist polisi" dedi.

Dev-Genç'lilerin Anadolu'nun en

onurlu damarı olduğunun söylendiği
açıklama, "Halkı ve vatanı için genç
yaşta kavgaya giren, halkının kurtuluşu
için en önde, ölümü göze alarak yiğitçe
çarpışan bir gelenektir Dev-Genç’lilik.
Faşizmin açlık grevindekilere saldırısı,
taleplerini duymazlıktan gelmesi aciz-
liğindendir. 34 yıl önce yine aynı
yerde saldırmış ve 7 devrimci genci
katletmişti faşizm… Katletmeyle bi-
tiremediniz, bugün yine aynı yerde
aynı kavgayı veriyor dev yürekli Dev-
Genç’liler. Bugün de bitiremeyecek-
siniz" denilerek bitirildi.

Dev-Genç'lilerin İradesi
Teslim Alınamaz!

Gençlik Federasyonu'nun, parasız
eğitim istediği, “Füze Kalkanına Ha-
yır!” dediği için tutuklanan Dev-
Genç’lilerin serbest bırakılması için
başlattığı "Dev-Genç Tutsaklarına
Özgürlük" talebi İzmir'de de haykı-
rılıyor. Dev-Genç'liler Beyazıt'ta bu
taleple kurulan açlık grevi çadırına
yapılan azgınca saldırıları boşa çı-
karıyor. Aynı taleple son zamanlarda
öğrencilerin eylemlerine polis-ÖGB
işbirliğiyle saldırılan İzmir Ege Üni-
versitesi'nde 26-30 Kasım arası 5
günlük açlık grevi çadırı açacak olan
Dev-Genç'liler kampanyayı tanıtmak
ve açılacak direniş çadırını öğrencilere
duyurmak için Ege Üniversitesi'nde
çalışmalara başladı.

19 ve 20 Kasım'da Ege Üniversi-
tesi Öğrenci Çarşısı'nda masa açan
Dev-Genç'liler, Dev-Genç tutsakla-
rının serbest bırakılması için imza
topladı. Masaya gelen öğrencilerle
vatanı sevmenin ustası Dev-Genç'li-
lerin neden tutsak düştüğü anlatıldı
ve açılacak açlık grevi çadırı hakkında
sohbet edildi. İki günde iki yüz "Dev-
Genç Tutsaklarına Özgürlük" kam-

panya bildirisi öğrencilere dağıtıldı.
Gün boyu Grup Yorum şarkılarının
çalındığı masada Yürüyüş ve Tavır
dergileri de öğrencilere ulaştırıldı.

İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin, Dev-Genç’lilere
Saldırının Hesabını
Vermelidir

Dev-Genç’lilere yapılan saldırıyla
ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı İdris
Naim Şahin'in cevaplaması için 20
Kasım 2012 Meclis kürsüsünde ko-
nuşma yapıp, bir soru önergesi verdi.

Önergede Tanal şu ifadelerde bu-
lundu: “Değerli milletvekilleri, 17-
18 Kasım 2012 tarihinde İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Meydanı’nda
parasız eğitim isteyen öğrencilere
özgürlük için yapılan basın açıkla-
masında -öğrencilerin üzerine- kim-
yasal madde içeren suyla topluluk
dağıtılmıştır. Sıkılan bu kimyasal
madde öğrencilerin vücutlarını yak-
makta, vücuduna yapışmakta ve iz
bırakmaktadır. Bu, gerçekten, kabul
edilebilen bir davranış değil. Bakan-
lığın bu konuyla ilgili derhal harekete
geçmesini talep ediyorum.”

Tanal, İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin’in cevaplandırması için de şu
soruları sordu: 

“17-18 Kasım 2012 tarihlerinde
İstanbul İli Fatih İlçesi, İstanbul Üni-
versitesi önündeki Beyazıt Meyda-
nında basın açıklaması yapmak iste-
yen bir kısım üniversite öğrencisi
polis müdahalesi ile karşılaşmıştır.
Bu müdahale sırasında polis tarafın-
dan kimyasal maddeler kullanılarak
üniversite öğrencileri dağıtılmaya
çalışılmış ve bazı öğrenciler gözaltına
alınmıştır.

Basına da yansıyan olaylar sıra-
sında kullanılan; kimyasal maddenin,
insan vücudunu yakan, aşırı yanma
hisse veren, nefes darlığı yaratan,
güneş altında derinin kabarmasına
yol açan, elbise, el ve yüzde iz bı-
rakan, etkisi yıkamayla geçmeyen,
yapışkan bir madde olması kullanılan
bu kimyasalın ne olduğu hususunda
önemli tereddütlere yol açmıştır.İzmir
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1- Anılan olayda öğrencilerin üzerinde
kullanılan; insan vücudunu yakan, aşırı
yanma hissi veren, nefes darlığı yaratan,
güneş altında derinin kabarmasına yol
açan, elbise, el ve yüzde iz bırakan,
etkisi yıkamayla geçmeyen, yapışkan
kimyasal madde nedir?

2- Daha önceki olaylarda kullanılan
biber gazıyla anılan olayda kullanılan
insan vücudunu yakan, aşırı yanma hisse
veren, nefes darlığı yaratan, güneş altında
derinin kabarmasına yol açan, elbise, el
ve yüzde iz bırakan, etkisi yıkamayla
geçmeyen, yapışkan kimyasal madde
arasındaki fark nedir?

3- Kullanılan bu madde daha önce
herhangi bir olayda kullanılmış mıdır?

4- Emniyet güçlerince toplumsal olay-
larda kullanılan kimyasal bileşikler ne-
lerdir? Bu maddelerin insan sağlığı üze-
rine kalıcı etkisinin olup olmadığına dair
laboratuvar testleri yapılmış mıdır? Ya-
pıldı ise sonuçların tarafıma verilmesini
talep ederim.

5- Emniyet güçlerince toplumsal olay-
larda kullanılan kimyasal bileşikler ve
biber gazları, ülkemiz dışında başka
hangi ülkelerde kullanılmaktadır?

6- Emniyet güçlerince toplumsal olay-
larda kullanılan kimyasal bileşikler ve
biber gazlarının menşei nedir? Hangi
ülkelerden ithal edilmektedir?

7- 2000 yılından itibaren önerge tari-
hine kadar her yıl için ayrı ayrı belirtmek
üzere kimyasal bileşikler ve biber gazla-
rına ne kadar harcama yapılmıştır? Bu
harcamalar hangi kalemden ödenmiştir?

8- CS gazının üretici firması tarafından
verilen kalite güvenlik belgesinde “uygun
eğitimi almış personel tarafından kulla-
nıldığında insan sağlığına zararlı olmadı-
ğına” ilişkin bilgi yer almakta mıdır? Eğer
bu bilgi mevcutsa bu gazı kullanan emniyet
güçleri gereken eğitimi almış mıdır? Eğer
aldı ise bu eğitimin içeriği hakkında tara-
fıma bilgi verilmesini talep ederim.

9- Emniyet güçlerince toplumsal olay-
larda kullanılan kimyasal bileşikler ve
biber gazları hangi mesafeden, hangi öl-
çülerde ve hangi yükseklikte kullanılması
gerekmektedir?

10- Anılan olayda kullanılan madde
kullanma talimatına uygun mu kullanıl-
mıştır?

11- Anılan olayda kullanılan maddenin
kullanılabilmesi için bakanlığınızdan
izin alınması gerekmekte midir? Eğer
izin alınması gerekiyor ise izin verildiğine
dair belgenin bir fotokopisinin tarafıma
verilmesini talep ederim.

12- Eğer kullanılan maddeler izne
tabii ise bu maddeleri izinsiz kullanan
emniyet güçleri hakkında ne tür işlem
yapılacaktır?”

Türkiye' de hemen hemen  tüm
liselerde yaşanan paralı eğitim so-
rununu Bakırköy Lisesi'nde de ya-
şıyoruz.

Bakırköy Lisesi'nde yaşadığımız
sorun, daha okula giremeden başlıyor.
Okula kayıt yaptırmak için giden
velilere öncelikle yüksek kayıt parası
fiyatları biçiliyor. Veliler itiraz edince
göstermelik fiyatları düşürüyorlar.

Kaydını yaptıran öğrencilerin velileri
“1000 TL ile kurtuldum" diye sevi-
niyorlardı. Evet, zengin aileler o
1000 lirayı ödeyebiliyor ama parası
olmayan yoksul halk çocukarı yine
her okulda olduğu gibi kayıt yaptı-
ramamaktadırlar.

1000-2000 lira arasında değişen
fiyatlar sedece kayıt paralarıydı.
Kantindeki yiyecek fiyatları 5 TL-
10 TL arasında değişiyor. İçecekler
ise 3 TL'den başlıyor. Neden bu
kadar pahalı diye sorduğumuzda ise;
(sanki kullandıkları malzemeler çok
kaliteliymiş gibi) "kaliteli olduğu

için pahalı ama bu fiyatlar uygun"
diyorlardı.

Bunlar sadece okulun paralı eği-
tim sorunu. Bir de okulda faşist-
gerici eğitim sorunu var. Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi derslerinde farklı
dini inançlara sahip öğrenciler zorla
derse sokuluyor. Ayrıca neredeyse
seçmeli dersler haricindeki bütün
derslerde milliyetçiliğin propagandası
yapılıyor. Faşist öğretmenler kendi
gerici görüşlerini bize kabul ettirmeye
çalışıyor ve karşı olan öğrenciler ise
susturuluyor.

Liselilerin
Sesi

Çağdaş Hukukçular Der-
neği (ÇHD), 20 Kasım günü
bir açıklama yaparak, Beyazıt
Meydanı'nda basın açıklaması
yapan Dev-Genç'lilere sıkılan
kimyasal madde ile ilgili "Po-
lisin kullandığı bu gaz, salep
kıvamında, kokusuz, vücuda
yapışarak yakan ve çok uzun
bir süre etkisini yitirmeyen,
değdiği yeri kızartıp şişiren ve
dayanılmaz acılar yaşatan bir
gazdır. 12 Eylül faşist darbe-
sinin ürünü olan 1982 Anaya-
sası'nda dahi, güvence altına
alınmış olan temel hak ve öz-
gürlüklerin kullanımına taham-
mül edemeyen siyasal iktidarı
ve siyasal iktidarın talimatları
doğrultusunda hareket ederek,
toplumsal olaylara biber gazı,
gözyaşartıcı gaz ve son olarak
kimyasal gaz benzeri, insan
sağlığına zararlı gazlar kulla-
narak, faşizan yöntemlerle mü-
dahale eden polisin bu tavrını
kınıyor, sorumluların cezalan-
dırılması için ÇHD olarak sü-
recin takipçisi olacağımızı ilan
ediyoruz" değerlendirmesinde
bulundu.

Devlet Artık Basın
Açıklamalarına

Saldırıda
Kimyasal Madde

Kullanıyor!
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Halkın Hukuk Bürosu, Dev-
Genç'lilerin, anayasadaki “Silahsız
ve saldırısız bir biçimde herkes dü-
şünce ve ifade hürriyetini kullanabilir.”
maddesine karşın, tutuklu bulunan
arkadaşlarının serbest bırakılması için
yaptıkları eyleme saldırıldığını belir-
terek bir açıklama yaptı. 19 Kasım
tarihli açıklamada, saldırıya uğrayan
Dev-Genç'lilerin anlatımları şöyle ak-
tarıldı:

Esma Kat; Çadırı açmak istedi-
ğimiz ilk gün gözaltına alındık. Göz-
altından sonra bir kez daha saldırıya
uğradık. İkinci saldırıda kurmak is-
tediğimiz çadırı, pankartı almışlardı.
Gözaltına alındığımda polis boğazımı
sıkıp cama yapıştırdı ve beş dakika
cam üzerine bastırıp boğazımı sıktı,
astım olduğumu söylediğim halde
gaz sıktı, yüzüme vurdu, yerlerde sü-
rükledi. 

Cavit Yılmaz; Çadırı açmak is-
tediğimiz ilk gün gözaltına alındık
ve sonrasında dört kez saldırıya uğ-
radım. Ellerimi ters bir şekilde ke-
lepçeleyip, kelepçeleri sürekli sıktılar.
Benim katıldığım basın açıklamasına
son saldırıda değişik bir gaz sıktılar.
Gaz şerbet kıvamındaydı. Dokunduğu
yeri uyuşturuyor, vücuda yapışıyordu.
Nefes darlığı yaratıyor, gazdan sonra
da beni ambulans ile Haseki Hasta-
nesi’ne götürdüler. Bu kimyasal gaz
aşırı yanma hissi yaratıyor, gece uyut-
muyor, güneş altında deri kabarıyor,
yıkama ile çıkmıyor, süt ile çıkmıyor,
üzerinden iki gün geçmesine rağmen
hala yanıyorum. Diğer gazlara hiç
benzemiyor. Bu bambaşkaydı. Oturma
eylemimiz devam ederken faşistlerin

saldırısına uğradık, polis fa-
şistleri gördüğü halde mü-
dahale etmedi. Faşist saldırı
esnasında iki arkadaşımızın
başı yarıldı. 

Yakup Işık; Çadırı aç-
mak istediğimiz ilk gün
gözaltına alındık, sekiz kez
saldırıya uğradık. Bayılacak
gibi oldum, gaz sıktıklarında
göremez oldum, kafam sü-

rekli yanıyor, saldırıda suyumuzu,
şekerimizi, montumu çaldılar. Sal-
dırmadan önce silahla tehdit ettiler.
Gaz sıktıktan sonra kalkan ve silah
dipçikleri ile vurmaya devam ettiler.
Küfür ettiler, kelepçeyi sürekli sıkı-
yorlardı. “Sizi de katledeceğiz” dediler.
Kendi aralarında “bunları vurup ata-
lım” diyorlardı. 

Erdem Hanoğlu; Çadırı açmak
istediğimiz ilk gün gözaltına alındık,
beş altı kez saldırıya uğradım. Kalkan
ve coplarla saldırdılar. Portakal gazı
sıktılar, bunun yanında başka bir gaz
daha sıktılar; gözlerimi açamadım,
bayılacak gibi oldum, hastaneye ta-
şıdılar, yüzüm kaynar suya sokulmuş
gibiydi. Gaz elbiselerden içeriye girip
vücudumuzu yakıyordu, bir gün bo-
yunca çıkmadı, bacağımda bitip kol-
larım yanmaya başlıyordu. 

Dilan Poyraz; Çadırı açmak is-
tediğimiz ilk gün gözaltına alındık,
gözaltına alındığımda astım hastasıyım
dediğimde daha çok gaz sıkmaya baş-
ladılar. Yüzüme hortumla gaz sıktılar,
saçlarımın dibinden tutup başımızı
bacak arasına sokmaya çalıştılar. Ke-
lepçeden tutuyorlardı, kafamızı kal-
dırdığımızda coplarla vuruyorlardı,
bacaklarımda ödemler var. Bize por-
takal gazı attılar ama bizden sonraki
arkadaşlara değişik bir gaz atmışlar. 

Birdal Nakay; Beş kez saldırıya
uğradım. En çok yapışkan gazdan et-
kilendim. Yapışkan gaz nedeniyle
hastaneye taşıdılar bizi. Gaz daya-
nılmaz bir yanma hissi veriyor, acıdan
çıldırıyorsun, araçla bizi hastaneye
götürdüler araç trafikte durduğunda
acıdan camları kırmak istedik. Gö-

zümü kapatınca bir daha açamadım.
Derim soyuluyor gibi hissediyordum,
süt döktüm fayda etmedi. Doktor bu
nasıl bir gaz dedi, krem sürdü ama
geçmedi bugün üçüncü gün etkisi de-
vam ediyor. Üstüne normal gaz yedim,
beş saat gözümü açamadım. 

Berk Ercan; (18 yaşında) 13
Kasım’dan bugüne tutsak Dev-
Genç’lilerin serbest bırakılması için
kampanya yürütüyoruz. Burada Be-
yazıt Meydanı’nda parasız eğitim is-
tedikleri için yargılanan tutukluların
serbest bırakılması için oturma eylemi
yapıyoruz. Polis keyfi gerekçelerle
ile üzerimize saldırıyor. Bazen de
sivil faşistleri salıyor üzerimize. Bu-
raya geleli 5 gün oldu, sekiz defa
saldırıya uğradım. Üstelik gözaltında
iken arabada sürekli bir saldırı oldu.
Ya çadırı, çadır olmazsa pankart di-
yorlardı saldırmak ama mutlaka bir
bahane yaratıyorlar.
İlk gün, yani 13 Kasım günü ar-

kadaşlarım Ebru ve Yakup ile oturu-
yorduk. Dövizlerimiz ile sorunlarımızı
anlatmaya çalışıyorduk. Çadırı açar
açmaz çevik kuvvet geldi. Kalkanlarını
önlerine alıp bizi yuvarlak bir çembere
aldılar. Sonra o çemberin içinde bize
vurdular, işkence ettiler. Sonra teker
teker ters kelepçe takarak yere yatır-
dılar. Sırtımıza, kafamıza basarak bizi
yerde tuttular. Sonra arabaya attılar.
Burada da dayak yemeye devam ettik.
Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüp
arabanın içinde beklettiler ve avu-
katlarımız gelene kadar kaldık orada.
Sonra doktora götürdüler. Hepimizin
doktor raporları vardır. O gece serbest
bırakıldık. Ondan sonra da çeşitli sal-
dırılar yaşadık. Ama gözaltına almak
istemiyorlardı. Bizi gözaltına alırlarsa
kendi elleriyle Doktora götürecekler
rapor hazırlatmak zorunda kalacak-
lardı. Bu zahmete katlanmak istemi-
yorlar. İşkence edip bırakıyorlardı.

En azgın saldırı ayın 16’sında oldu.
Cuma günüydü, o gün değişik bir
saldırı örgütlediler. Bir çeşit gaz sıktılar
ki daha önce hiç görmemiştik. Şöyle,
bahçe ilaçlanmasında kullanılanlar gibi

Röportaj

Yakup Işık

19 ARALIKLAR’DAN ÜNİVERSİTE ÖNLERİNE... 
DAĞLARDAN SOKAKLARA… KİMYASAL GAZLARLA HALKI TESLİM ALAMAZSINIZ!
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bir boru içinde katı, uhu gibi yapışkan
bir madde püskürttüler üzerimize. Bu
madde yapıştı elbiselerimizden tenimize
işledi. O gün bizi gözaltına da almadılar
ama daha beter bir işkence uyguladılar.
Gözlerimizi açamadık. Vücudumuzdaki
sızı günlerce geçmedi. Nasıl anlatsam
herhalde kezzap gibi bir şeydi bu, adeta
derimizi parçalıyordu.

Nehir Sarıkaya; (17 yaşında).
Tam sekiz kez saldırıya uğradık, bir
kez de gözaltına alındık. Ama daha
sonra bir suç oluşmadığını gördükleri
için dövüp bırakmayı tercih ettiler.
Kimse kendilerinden hesap sormuyor.
Şu anda tüm vücudum sızlıyor.

Çünkü az önce de gaz sıktılar.
Bizi gaza boğdular ve gitti-
ler

En şiddetli saldırı Erdem-
lerin uğradığı saldırıydı. Ben
orada yoktum ama yapışkan
bir gaz sıkmışlar. Ben arka-
daşlarımın vücutlarını gör-
düm daha sonra. Resmen ya-
nık et gibiydi. Yani kaynar
su döküldüğünde yanar ya

işte öyleydi.
Yusuf Sinan Kul; (17 yaşında)

Bugün altıncı günü eylemimizin. Salı
gününden beri buralardayız. Tutsak
arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını
istiyoruz. Burada her gün ya faşistlerin
ya da polislerin saldırısına uğruyoruz.
Cuma günü ise değişik bir gaz attılar.
Uhu gibi saydam ve yapışkan bir gaz.
Benzin istasyonlarındakiler gibi bir
hortum vardı. Parça parça fırlattılar
üstümüze. Gözlerimi ertesi gün aça-
bildim. Gözümü açtığımda hala sızlı-
yordu. Vücudumda ise üç gün boyunca
ağrı sızı kaldı. Ne yapsak geçmiyordu.
En sonunda katkısız sabun ile yıkayıp

biraz rahatladık. Bu gazın ne olduğunu
bilmiyoruz. İlk defa gördük. Ama üç
gün boyunca aralıksız dayak yesek
böyle acı vermezdi. Ancak biz yine
de buradayız. Arkadaşlarımız serbest
bırakılsın diye bir hafta burada olaca-
ğımızı söylemiştik. Ve işte buradayız

Bir Tanık: Ben o gün internet si-
tesinde arkadaşların duyurusunu gör-
düm ve fotoğraf makinamı alıp direk
üniversite önüne gittim. Orada arka-
daşlar en doğal hakları olan oturma
eylemiyle başladılar. Her şey iyi gidi-
yordu ama arkada 100’e yakın sivil
polis ve iki üç katı çevik duruyordu.
Amirleri sürekli ne yapacağını anlatı-
yordu. Amirleri ‘Çevik’e biber gazıyla
dağıtacaklarını anlatıyordu. Arkadaşlara
çadır kurulduktan sonra hiç bir ikaz
ya da herhangi bir açıklama yapmadan
direk saldırdılar ve yapışkan bir akıcı
madde kullandıklarını gördüm. Bu
maddenin adını bilmiyorum ama çe-
viklerin sırtında normal biber gazı tüp-
lerinin içinden sıvı akıyordu. Gaz değil
bal kıvamında akışkan bir maddeydi
bu."

Çanakkale’de son birkaç aydır AKP’nin ahlaksız polisi, Ça-
nakkale Gençlik Derneği üyelerinin ailelerini taciz ediyor. “Ço-
cuğunuzla ilgili görüşmemiz lazım, oğlunuz-kızınız ‘terör ör-
gütünün’ faaliyetlerine katılıyor, çocuğunuzu bombacı yapacaklar”
yalan ve demagojileriyle panik ve korku havası yaratmaya ça-
lışıyor. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ailelere Dev-Genç’lilerin

fotoğraflarını göstererek; “Bunlar canlı bomba, sizin çocuğunuzu
da bunlar gibi yapmak istiyorlar. Sizin çocuğunuz saf ve temiz
olduğu için sizi aradık” vb. söylemlerle hedef gösteriyorlar. 

Hatay’da da Dev-Genç’lilerin ailelerini arayan polis, “Ço-
cuğunuz bunları eğitiyor, yönlendiriyor” vb. suçlamalarla aileleri
telaşlandırmaya çalışıyor, aileleri tek tek arayarak emniyete
çağırıp katıldığı demokratik eylemlerde çekilen fotoğrafları
göstererek, sanki yaşadışı bir eylem yapılıyormuş izlenimi ya-
ratmaya çalışıyorlar. 

Çanakkale Gençlik Derneği, polisin acizlik içinde yaptığı
bu saldırılarla ilgili olarak 20 Kasım’da yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada, “Arkadaşlarımızı defalarca arayıp çay içmeye
sohbet etmeye çağırıp, işbirlikçi yaratmaya çalışıyorlar. Tam
da AKP’nin ahlaksız polisine yaraşır bu tutuma defalarca tanık
olduk. Ama çabalarınız beyhudedir. Ne ailelerimizden ne de ar-
kadaşlarımızdan işbirlikçi yaratamayacaksınız” dediler.

“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz Ala-
cağız, Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası Bur-
sa’da basın açıklamasıyla başlatıldı.

14 Kasım günü Fomara Meydanı’nda toplanan
Dev-Genç’liler, bu ülkede parası olmayanın okuya-
mayacağını, okusa bile gelecek kaygısı olduğunu,
en demokratik yasal taleplerde dahi AKP hükümetinin
gözaltından tutuklamalara kadar gençliğin üzerinde
baskı yaratmaya çalıştığını halka teşhir ettiler.

“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz Ala-
cağız Milyonları Örgütleyeceğiz” pankartı açılıp
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler, Öğren-
ciyiz Haklıyız Kazanacağız, Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek İstiyoruz Alacağız, Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atılarak başlayan
eylemde Gençlik Federasyonu bildirisi okundu. 15
dakikalık bildiri dağıtımının ardından slogan atılarak
eyleme son verildi.

Röportaj

Erdem Hanoğlu Yusuf Sinan Kul

Parasız Eğitim Talebimizi
Kazanıncaya Kadar

Mücadelemiz Devam
Edecek!

Gençliğin Yükselen Mücadelesini
Engelleyemeyeceksiniz! 
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Düzenin Gençler Arasındaki Yeni
Modası; Bunalım Gençlik

Her gün intihar eden, bunalıma giren, psiklojik destek
alan öğrencileri görüyor, duyuyoruz. Bu durumun birçok
nedeni var. Bunların başında okul, aile ve arkadaşlarıyla olan
sorunlar geliyor. Okulun yoğunluğu, anti bilimsel, anti de-
mokratik eğitim sistemi öğrencileri kadercileştirerek, ben-
cilleştirerek yalnızlaştırılmaları gibi nedenlerle gençlik psi-
kolojik rahatsızlıklar yaşıyor.

Onları bu duruma sürükleyen bir çok neden sayılabilir
fakat hepsinin temelinde olan  bu düzenin kokuşmuşluğu ya-
tıyor. Okullarda daha oyun çağındadaki çocuklardan baş-
layarak sürekli sınav ve proje ödevleriyle düşünmesine izin
vermeden, araştırma yapacağı konuları bile kendisi belir-
leyerek düzenin istediği yönde geliştiriyor. Bunu yaparkende
gözü kendi kar hırsından başka bir şey görmeden, bir canavar
gibi saldırıyor. Düzenin denetiminin dışında gençliğin, öğ-
rencilerin  yetişmesini, gelişmesini engellemeye çalışıyor.
Aile ve arkadaş ilişkilerini bile kendi denetimi altına almak
istiyor. Ancak her zaman hesapları tutmuyor. Bu kadar üs-
tüne düştüğü titizlikle inşa ettiği gençlik, bu yüklemeye da-
yanamayıp çökebiliyor. Hiçbir yerde boşluk bırakamadığı-
nı sanarak  yürümeye devam ediyor,  planlarında bunu he-
saba katarak ilerliyor. Kendi kalıpları dışına çıkanları psi-
kolojik sorunlar yaşayan gençler olarak ilan ediyor. Kendi
kalıpları dışındaki her şeyi delilik olarak görüyor, göstermeye
çalışıyor. Yarattığı sorunlara çözümü de anti depresanları öne
sürerek sözde düzeltmeye çalışıyor. Ancak anti depresan-

lar kullanıldığında düşünce dağınıklığı, odaklanamama ve
sürekli uyku hali gibi etkileri gösterir. Bu da istediği modelin
dışına çıkılmasını engellemek için bir yöntemdir. 

Gerçekleri gören, düşünen belli kalıplar içine sığmayan
ve bu yöne yönelmeyen gençliğe; psikolojisi bozulmuş, bu-
nalımlı, düşünce bozukluğu olan insanlar olarak bakıyor.
Neden mi? Çünkü düzenin yaratmak istediği değil doğru
ve haklı olanı savunur, savundukları bu düzenin vermek is-
tediklerine ters düşer. Sözde destek birimleri olarak kurulmuş
okullarda rehberlik servisleri, dışarda psikoljik destek
alacağı danışmanlar düzenin kirli düşüncelerini yaymaya
devam eder. Onlar da gençlik üzerine binbir hesapla kurulan
planların bozulmaması için, okul dışında başka şeylerle il-
gilenmemeleri, eğitimlerine yoğunlaşmaları doğrultusun-
da yönlendirirler. 

Düzenin bu çarkının dönmesindeki en büyük engel Dev-
Genç’lilerdir. Her şeyi düşünüp kendince çözüm bulan bu
düzen, karşısına çıkan bu engel için çaresiz kalmıştır. Ken-
di düşüncelerini yaymak için ne kadar televizyonunu, eği-
tim sistemini, basınını yoğun baskılarını kullansa da Dev-
Genç’lilerin cüretkar duruşu karşısında kullandığı yöntemler
işlevini kaybeder. Dev-Genç’liler her durum karşısında so-
rarak, sorgulayarak, araştırarak çözüm bularak Düzenin plan-
larını alt üst eder. Dev-Genç'in doğruluğu ve haklılığı kar-
şısında hiçbir durum engel oluşturamaz.

Merhaba;
Sizlere Kırıkkale F Tipi Hapisha-

nesi'nden sesleniyorum. Yıllardır tec-
ritle, işkence ile, katliamlarla halkın-
haklının sesinin kısılmaya çalışıldığı
yerlerden, hücrelerden.  Yıllardır hal-
kı sindirmenin, hak arayamayacak
derecede korkutmanın aracı olarak kul-
lanılmaya çalışılır hücreler... Bu ger-
çeği sizlere bir kez de kendi yaşadık-
larımdan anlatmak istiyorum. 

Adım Candaş, 20 yaşındayım. Fı-
rat Üniversitesi Kimya Mühendisli-
ği 2. sınıf öğrencisiyim. Tutsaklığı-
mın 18. ayındayım. Hakkımda ve-
rilmiş 13 yıl 4 ay hapislik kararı şu
an Yargıtay'ın önünde. Belki de, da-
kikada bir dosya inceleyen Yargıtay,

bu kararın altına imzayı hızlıca ata-
cak...

Suçlarımsa büyük, çok büyük...
Aşure dağıtmak; 1 Mayıs' a gitmek;
Grup Yorum' un 150 bin kişilik Ba-
ğımsız Türkiye Konseri' ne katılmak,
konserin çalışmasını yapmak; "Ame-
rika Defol" dedikleri için tutuklanan
devrimcilerin Erzurum'da görülen
mahkemelerine katılmak; 19 Aralık
2000'de devletin hapishanelerde yap-
tığı katliamı protesto etmek; toplu
mezarların açılmasını istemek; Kı-
zıldere'ye gidip Mahir Çayan'ı an-
mak; "Parasız, Bilimsel, Demo-
kratik Liseler İstiyoruz, Alaca-
ğız" diyen liseli gençliğin yaptığı ba-
sın açıklamasına katılmak... Kısacası
hepsi demokratik eylem ve etkin-
liklerdir... Ama AKP'nin polisi ve
savcısına bunlar tek başına yeterli

gelmiyor ki, arkadaşlarımla akşam
yemeği yemem, onlarla fakülte kan-
tininde buluşup sohbet etmem örgüt
üyeliğimin tamamlayıcı delilleri olu-
veriyor bir anda... 

Başladığımız yere, mektubumun
başına geldik geri... Bu mesaj esas
olarak tüm gençliğe , tüm halkımı-
zadır. Bu mesajla korkutulmaya ça-
lışılan vatansever gençliktir, halktır,
devrimcilerdir. Oysa vatan namus-
tur. Dostluk, yoldaşlık halk değeri-
mizdir. En büyük onur, bunlara sa-
hip çıkmak, vatanın bağımsızlığı
için savaşmak, bedel ödemektir.
Tüm halk düşmanlarına, namus düş-
künlerine karşı bu onuru taşımak bi-
zim, tüm gençliğin görevidir diyor
sevgi ve selamlarımı yolluyorum...

Umutla, Dirençle...
CANDAŞ KAT

Tutsak Dev-Genç’li̇ler Anlatıyor:
Tutsak Dev-Genç’li̇ Candaş Kat Serbest Bırakılsın!
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- "Demek ki, gazsız da
oluyormuş" 
- "Halaylar eşliğinde
YÖK eylemi"
- "Güle oynaya YÖK
protestosu"
- Polis barikatının önünde
horon tepip, halay çekti.
- Bazı öğrenciler,
gazeteciler ve polisler
panzer ve polis barikatı
önünde ayrı ayrı hatıra
fotoğrafı çektirdi."

Bu sene YÖK Ankara'da iki ayrı
eylemle protesto edildi. 3 ve 4 Kasım
günleri Dev-Genç'lilerin yaptığı ey-
leme polis gaz bombaları, biber gazı,
plastik mermilerle saldırdı. Sokaktan
geçen halktan, eylem yapılan bölge-
deki tüm esnaflar çok yoğun sıkılan
biber gazından ekilendi. Dev-Genç’li-
ler kafaları kırılıp gözleri patlatılın-
caya kadar işkence yapılarak gözaltına
alındı. 

9 Kasım’da da Ankara’da çeşitli
gençlik örgütlenmeleri tarafından
YÖK “protestosu” yapıldı. Akşam
televizyonların büyük çoğunluğunda
bu protesto polisin saldırdığı diğer
eylemlere atıfta bulunarak "Demek
ki, gazsız da oluyormuş" diye haber
yaptılar. 

Yani eylemlere yapılan saldırılarda
polisin bir kabahatı yok, eylemciler
“uslu, akıllı” olursa polis de durduk
yere saldırmaz diyorlardı. 

Ertesi gün gazetelerde 9 Kasım'da
TKP, Gençlik Muhalefeti, Öğrenci
Kolektifleri ve Genç-Sen tarafından
yapılan YÖK protestosunun haberi
gazetelerde şu başlıklarla verildi:

- "Halaylar eşliğinde YÖK eyle-
mi"

- "Güle oynaya YÖK protestosu"

- "Demek ki, gazsız da oluyormuş" 
Devletin resmi haber ajansı olan

Anadolu Ajansı eylemi şöyle duyurdu:
"Açıklamanın sonunda gruplar polis
barikatının önünde horon tepip, ha-
lay çekti.

Olaysız sona eren eylemin ar-
dından, bazı öğrenciler, gazeteciler
ve polisler panzer ve polis barikatı
önünde ayrı ayrı hatıra fotoğrafı
çektirdi."

Doğrusu polisin her eyleme sal-
dırdığı günümüzde polis barikatı
önünde “hatıra” fotoğrafı çektirilmesi
çok isabetli olmuş. O anın tarihe
kaydedilmesi iyi olmuş. Herkes bu
eylemden ders almalı; polislerin ga-
zına, copuna, işkencelerine mazhar
olunmadan eylem nasıl yapılır. İki
arkadaş arasındaki tartışmada bile
biber gazı kullanan polis 31 yıldır
gençliğin başında terör estiren faşit
YÖK protestosunda polisle hatıra
fotografı çekiliyor. Herkes refor-
mizmden bunun sırrını öğrenmeli. 

Düşmanın bize karşı tavrı bizim
için önemlidir. Bizi ne kadar ciddiye
aldığını, bize bakışını gösterir. Sal-
dırıyorsa, doğru yoldayız demektir.
Düşmanın saldırısı bizim için bu an-
lamıyla onurdur. Çünkü karşısında
güç olarak gördüklerine saldırır, onları
katleder Devlet. Devrimcilerin, po-
litikalarıyla halkı örgütlemesinden
ve iktidara karşı mücadeleyi örgüt-
lemesinden korkarlar ve bunun için
saldırırlar, katlederler. 

Ama bizim için onur olan, refor-
mizm için akıllılık oluyor. 

2009 1 Mayıs'ında yaşanan ça-
tışmanın ardından TKP'nin eski genel
başkanı Aydemir Güler şunları yaz-
mıştı: “Devlet terörünün düpedüz
'size saldırarak işçilerin 1 Mayıs’a
ilgi göstermelerini engelliyorum’
dediği, medyanın da gerekeni yaptığı
kesimlerin bu saldırıyı zora koşmak
için, oyunu boşa çıkarmak için ne

yapmayı düşündüklerini de merak
ediyorum. Kaldırım taşı sökmeye
çalışmaktan gayrı.” (www.sol.org.tr)

Aynı yazıda Güler, siyasi müca-
delenin amacını şöyle anlatıyor: "Ko-
numuz siyasi mücadeledir. Siyasi
mücadelede amaçlardan biri de,
karşı tarafı gündemdeki tartışmadan
düşürmek ve oyunun kurallarına
itelemektir." Yani kendinizi dövdür-
teceğinize, Devletin eline koz vere-
ceğinize, siz kurallı olarak onları da
kurallı olmaya zorlayın diyor.

Devletin istediği tam da budur
zaten. Kendi kendine çeki düzen ve-
ren akıllı solculuk... 

İşin “sırrı”: “Biz onlardan değiliz.
Biz ‘akıllı’ gençliğiz. Biz kendimizi
dövdürtmeyiz, protestomuzu güle oy-
naya yapar sonra evimize gideriz..."

AKP’nin polisi de aptal değil
tabii ki, “akıllı” gençliği gözünden
tanıyor. Saldırır mı? Saldırmaz...
Tüm gençliğe örnek gösteriyor. Bakın;
bunlar “akıllı” gençlik, kendilerini
dövdürtmüyor. Siz de böyle olun  di-
yor. 

Reformizmin akıllı gençliği farkını
koyuyor.  

Nasıl bir gençliktir ki bu, Türki-
ye'de aile kavgaları bile biber gazına
boğulurken; tek bir biber gazı ye-
meden eylem yapabiliyor? Bu ma-
haretlerinin sebebi nedir? Devrimci
eylem ciddiyetinden uzak, “sempa-
tik” olma kaygısıyla yapılan bu ey-
lemler, Burjuva Medya tarafından
da tercih ediliyor. 

Burjuva Medya neden bu gençleri
örnek gösteriyor? Polis gözaltına bile
almıyor çoğu zaman. Tek bir tutsakları
dahi yoktur. Ama örnek gösterili-
yorlar, çünkü gençliğin devrimci saf-
lara katılmasından korkuyor burju-
vazi. Solcu olacaksanız bunlar gibi
olun diyor. Eylem yapacaksanız bun-
lar gibi yapın diyor. Hele bir de 6
Kasım YÖK Protestoları gibi Dev-

Devletin Saldırmadığı Akıllı,
Uslu Gençlik Olmayacağız!
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rimci Gençliğe saldırarak teşhir ol-
muşsa polis, “akıllı gençlik” imdat-
larına yetişiyor. Bakın durduk yere
saldırmıyoruz. Siz de akıllı olun ken-
dinizi dövdürtmeyin diyor. 

Gençliğin umudu, öfkesi düzen
içine hapsedilmek isteniyor. Bizim
çizdiğimiz sınırlar içinde kalın, işte
böyle olun deniliyor.

Eylem böyle de yapılıyor diyerek
burjuva basında övgü haberleri ya-
pılıyor. Gençliğe solcu olacaksanız
TKP'li olun, ÖDP'li olun, çatışmayın,
devlete karşı gelmeyin, uslu uslu
protestonuzu yapıp dağılın diyor
Devlet. Ve onlar da bu çerçeve içinde
eylem yapmaktadırlar.

Reformizmin Düzen İçi 
“Tehlikesiz”, Yoz Eylem 
Anlayışı 

Yumurta, pasta, boya atma, saç
kesme, düdüklü, zırıltılı eylemler,
maske takma, uzun eşşek oynama,
soyunma gibi protesto eylemleri Av-
rupa burjuva demokrasisinin vitrinlik
eylemleridir. Bu eylemler “sivil top-
lumculuğu” veya “muhalif” olmayı
sadece protesto etmekle sınırlayan
anlayışların başvurdukları eylem bi-
çimleridir. 

Bu sadece protestoculukla yetinen
bir eylem anlayışıdır. Burjuvazinin
icazetinde, burjuvazinin kabul ede-
bileceği sınırlar içinde bir muhalefet
anlayışıdır. Temelinde devrimcilik
değil düzen içilik vardır. Yapılan her
eylemde emperyalizme ve oligarşiye
düzen için tehdit olmadığını gösteren
bir mesaj vardır. Ve “medyatik” olma
kaygısı. Eylemlerine yön veren en
önemli etkenlerden birisi de budur.
Burjuvazinin hoşuna gideceği ey-
lemler yaparak onlara “şirin” görün-
mek ister. Burjuva medyanın övgü-
lerini alacağı ve haber yapılacağını
düşünür. Onun için olmadık şarla-
tanlıklar yaparlar. 

1996’da bir grup ÖDP’li genç kı-
zın Ankara Güven Park’ta “soyuna-
rak” yaptıkları eylem, reformizmin
bu yozlaşmış eylem biçimini benim-
semesinde dönüm noktalarından biri
olmuştur. Bu tür eylemler DY-ÖDP
çizgisi ile özdeşleşmiş olmakla birlikte

reformizmin genel eylem anlayışı
haline gelmiştir. 

Eylem, sloganıyla, muhtevasıyla,
biçimiyle kitleleri bilinçlendirir, ör-
gütler... 

Peki reformizmin bu eylem anla-
yışı taleplerin, amacın yozlaştırıl-
masından, sulandırılmasından baş-
ka neye hizmet ediyor? 

Örneğin; halkların kanını emen
tekeller, “Sermaye pabucu yarım,
çık dışarı oynayalım” diye “göbek
havası”yla alkışlanarak protesto edildi
reformist anlayışlar tarafından. 

Bir başka eylemde barikat başında
“uzun eşek” oynandı. 

F tiplerindeki işkenceyi gündeme
getirmek için dışarda da “saç kes-
tirme” gösterileri yapıldı. Bir başka
eylemde polise su tabancalarıyla su
sıkıldı. 

Bir başka gençlik eyleminde  polis
barikatının üzerine koşup barikatın
önüne gelince “1 Nisan” dövizleri
açıp “1 Nisan şakası” yapıldı. Aynı
günlerde polis devrimcilere azgınca
saldırırken yapılan tam bir şarlatanlık. 

Sonuçta yumurta atmaktan, saç
kesmeye, uzun eşek oynamaya kadar
yapılan bu tür eylemler düzenle dev-
rim arasındaki tercihin sonucudur. 

ÖDP-DY’nin düzeniçi legal par-
ticiliği “geceleri rahat uyuyan dev-
rimcilik” olarak bedel ödemekten
kaçan bir mücadele anlayışında so-
mutlanmıştı. Düdük çalmalı, süpür-
geli, soyunmalı, saç kesmeli, yumur-
talı ve benzeri eylemlerde bu anlayışın
ürünü olarak ortaya çıkmıştı. 

Ama AKP iktidarının artık en kü-
çük düzen içi bir muhalefete dahi
tahammülü yoktur. Demokrasicilik
oyunu faşizmin çizdiği sınırlar için-
dedir. Eylemleri yozlaştırarak, su-
landırarak faşizmin saldırılarından
kurtulamazsınız.

Halkevci olmak, ÖDP’li olmak,
TKP’li, CHP’li olamak, ya da çevreci
olmak, futbolcu olmak... faşizmin
politikalarına hizmet etmiyorsa
saldırılarına maruz kalmaktadır. 

9 Kasımda reformizmin Ankara’da
YÖK’e karşı yaptığı eyleme polis
saldırmamışsa devrimcilerin yaptığı
eylemlere saldırılar karşısında teşhir

olan YÖK ve polisin bu tür eylemlerle
aklanmasına hizmet ettiği için saldı-
rılmamıştır. 

Reformizmin yaptığı bu eylemle
devlet, “bakın polisimiz durduk yere
saldırmıyor” demiştir. Siz de, akıllı
uslu olursanız, bizim çizdiğimiz sı-
nırlar içinde kalırsanız polis saldırmaz. 

Reformizmin gençlik örgütleri de
polise özellikle “biz onlardan değiliz”
demek için elinde geleni yapmıştır. 

Binlerce öğrenci Ankara’da ne
için toplandınız? Polis barikatının
önüne gelince horon tepip hatıra fo-
toğrafı çektirmek için mi? Türkiyenin
dört bir yanında onca yolu bu pozu
vermek için mi geldiniz?

Nedir amacınız? 31 yıldır öğrenci
gençlik üzerinde terör estiren, 12
Eylül gençliğinin yaratılmasında en
önemli etken olan faşizmin en temel
kurumlarından biri olan YÖK’ü böyle
mi protesto edecektiniz. 

Devletin istediği tam da budur
zaten. Kendi kendine çeki düzen ve-
ren akıllı solculuk... 

Yani deniliyor ki; “biz onlardan
değiliz. Biz akıllı solcularız. Bize
saldırmayın. Biz sadece muhalefetlik
yapıyoruz. Bizden korkmayın. Biz
sizin istediğini gençlerdeniz. 

Polisin saldırısını sanki devrim-
ciler istiyormuş. Siz kurallara uy-
mayarak, saldırıyı üzerinize çekiyor-
sunuz diyor. İşkencecileri değil de,
işkence gören, saldırıya uğrayanları
suçluyor. 

Ankara’da yapılan YÖK eylemi
de bu temelde yapılmıştır. Devrimciler
onların deyimiyle kendilerini döv-
dürtmüş, akıllı solcular ise polisle
hatıra fotoğrafı çektirmiştir. “Diren-
meden de, çatışmadan da bir eylem
yapılabiliyormuş” propagandasıyla
devrimcilerin “marjinal” gösterilme-
sine de katkı sağlamış oluyorlar. 

Dev-Genç’liler, burjuvazinin akıllı
çocukları olmayacak; hakların dire-
nilmeden, çatışılmadan alınmayacağı
gerçeğiyle hesap sormaya devam
edecekler. 
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Liseliyiz Biz

Eğitimde yapılan son deği-
şikliklerle beraber 9. sınıflarda
seçmeli derslere 2 yeni ders ek-
lendi. Bu dersler Kur’an-ı Ke-

rim ve Hz. Muhammed’in Hayatı’ydı. AKP iktidarı ge-
tirmiş olduğu bu derslerle ne bilimsel eğitimi ne de de-
mokratik eğitimi savunmaktadır. AKP iktidarının amaç-
ladığı tek şey dindar, gerici, faşist eğitim sistemiyle ken-
di düzenine uygun gençlik yetiştirmektir. Öyle ki, liselerde
getirilen tüm uygulamalar AKP iktidarının bu amacına hiz-
met eder niteliktedir. Bu uygulamalardan en başta gele-
ni ders seçimlerinde görülen adaletsizliktir. Örneğin li-
selerde seçilen derslerin çoğu hatta hepsi AKP iktidarı-
nın okutmak istediği derslerdir. Hiçbir liselinin ve ai-
lelerin ders seçimlerinde karar ve söz hakkı yoktur. Bu uy-
gulamanın nasıl işlediğini Milli Eğitim Bakanı açıkla-
malarından da görebiliyoruz. Şöyle diyor Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer: “Türkiye’de
450 bin öğrenci Kuran-ı Kerim
seçmeli dersini tercih etti.”

Peki gerçekte seçilen derslerin
sayısı Ömer Dinçer’in dediği gibi
midir?

Elbette hayır! Çünkü adına seç-
meli ders denilen bu uygulama
gerçekte seçmeli değildir. 4+4+4
eğitim sisteminde uygulanan seç-
meli dersin aslı seçtirilen derslerdir.
Yani işin özü 450 bin öğrencinin
zorla ve baskıyla Kuran-ı Kerim
derslerini seçtirilmesidir. Bu konuda
öğrenciler farklı dersler seçse de bu
dersler öğrencilere verilmemekte-
dir. Bahane olarak gösterilenler ise
kontenjan yetersizliği, öğretmen
eksikliği, sınıf yetersizliği vs. gibi
nedenlerdir. İşte bu bahanelerle
AKP iktidarı gerici-faşist eğitimini yaygınlaştırıp daha faz-
la öğrenciyi kendi düzenine yedeklemeye çalışmaktadır. 

Seçmeli dersler uygulamasında süre gelen başka bir
konu da halkımızın ve öğrenci gençliğin dini duyguları-
nın sistem odaklı kullanılmasıdır. Amaçlanan sadece öğ-
rencilerin dini bilgileri öğrenmesi değildir. İşsizliğin, aç-
lığın, yoksulluğun olduğu ülkemizde gençliğin dinle
uyutulmasıdır. Haksızlıklar, açlık ve yoksulluk karşısın-
da kaderci bir gençlik yetiştirmektir. AKP iktidarına
göre din sömürü iktidarını sürdürebilmesi için bir araçtır.
İşte liselerimizde bugün uygulanan ve yaygınlaştırılma-
ya çalışılan budur. Öğrenciler din odaklı seçmeli derslerle
kandırılıp düşünmeyen, üretmeyen ve sorgulamayan bir
gençlik haline getirilmeye çalışılıyor.

Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak düzenin istediği gibi

bir gençlik olmayacağız. Ve AKP ik-
tidarının yalanlarına kanmayarak öğ-
rencileri bilinçlendireceğiz.  AKP’nin

bugün söylemiş olduğu 450 bin öğrencinin Kuran-ı Ke-
rim derslerini seçmesi bir yalandan ibarettir. Asıl olan 450
bin öğrencinin alternatif sunulmadan bu dersleri seçme-
ye zorunlu bırakılmasıdır. Ayrıca, AKP iktidarının getir-
mek istedikleri bunlarla da sınırlı değildir. Bir yandan din
dersleri veriyoruz derken bir yandan diğer tüm halkların
inancını yok sayıyor, inançlarını asimile etmeye çalışıyor.
Halkımızın ve öğrencilerimizin inançları öyle yok sayı-
lıyor ki; verilen din eğitiminin temeli dahi asimile ve yok
etmeye dayanıyor. 

İşte böyle bir eğitim sisteminde bize düşen görev daha
fazla mücadele etmek ve alternatiflerimizi büyütmektir.
Alternatif olan nedir? Alternatif olan; parasız, bilimsel, de-
mokratik bir eğitimdir. Tüm halkımızın çocuklarının
okuyabildiği ve dini duygularıyla oynanmadığı bir eği-
timdir. Tüm bu nedenlerden kaynaklı seçmeli ders uygu-
lamasının ne amaçla getirildiğini ve ne istediğimizi lise-

li gençliğe anla-
tacak ve örgütle-
neceğiz.  Gerici-
faşist eğitim sis-
temine karşı an-
cak örgütlü gü-
cümüzle kazanı-
rız. Liseli Dev-
Genç saflarında
örgütlenelim ve
kazanalım!  Ül-
kemizde gençlik
her dönemde fa-
şizmin en çok
saldırdığı ve sin-
dirmeye çalıştığı
kesim olmuştur.
Özellikle 43 yıl-
lık mücadele ta-
rihinde Dev-
Genç'liler bu sal-

dırılardan en çok nasibini alan olmuştur. 43 yıllık bu ta-
rih kesintisiz bedellerle örülen tarihtir. Yeri geldi katledildi,
yeri geldi işkencelerden geçirildi ve kaybedildi ama yıl-
madı. Hiç bir güç Dev-Genç'lileri mücadelesinden alıko-
yamadı. Her zaman yeni sıra neferleriyle çıktı zulmün kar-
şısına... Her saldırıdan daha güçlü bir şekilde çıkmayı  bil-
di. Ve düşmanın bittiler dediği dönemde örgütlenmekten
kaçınmayarak yeni hedeflerle umudu büyüttü.

İşte Dev-Genç bu misyonlarından ötürüdür ki; halkı-
mızın umudu ve kurtuluşudur. Yine bu misyonlarından ötü-
rüdür ki oligarşinin en fazla saldırdığı kesim olmuştur. Ve
bu yüzdendir ki bugün, 14 Dev-Genç'li hala F Tipi tecrit
hücrelerinde tutsaktır.

14 Dev-Genç'li; Parasız eğitim istedikleri, füze kal-

Tutsak Dev-Genç’lilere 
Mektup Yazalım, Yazdıralım;

Tutuklu Dev-Genç'liler ve Adresleri;
1- Hatice Kalkan (Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi)

2- Hakan Karabey (Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi)

3- Ayberk Demirdöğen (Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi)

4- Eser Morsümbül (Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi)

5- Doğan Taştan (Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi)

6- İlkay İşler (Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi)

7- Metin Bulut (Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi)

8- Candaş Kat (Kırıkkale Hacılar F Tipi Hapishanesi)

9- Rıdvan Akbaş (Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi)

10- Gülşah Işıklı (Gebze M Tipi Hapishanesi)

11- Meral Dönmez (Gebze M Tipi Hapishanesi)

12- Cemray Baş (Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi)

13-Melis Ciddioğlu (Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi)

14-Gürkan Türkoğlu (Kandıra 1 No'lu F Tipi Hapishanesi) 
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19 Kasım sabahı İstanbul'un Gül-
suyu Mahallesi'nde yüzlerce polis,
özel tim, zırhlı araçlar ve helikopter-
ler eşliğinde Halk Cepheliler’e yö-
nelik bir operasyon düzenledi. Sabah
saat 05.00’te İstanbul Maltepe’de
bulunan Gülsuyu-Gülensu Haklar
Derneği’ne düzenlenen baskında po-
lis, derneği talan etti, eşyaları çaldı,
devrimci önderler ve savaşçıların fo-

toğraflarını yırtıp yere attı ve 13 dev-
rimciyi gözaltına alındı. 

Çok geçmeden mahalle halkı der-
neği sahiplendi. Dernek toparlanarak
önüne “Baskılar Gözaltılar Bizi Yıl-
dıramaz!” pankartı asıldı. 

Polisin basına servis ettiği haber-
lerde bu halkın onuru devrimcilerin
adı, uyuşturucu satıcılarıyla aynı ha-
berlerde kullanılarak, bilinç bulanık-

lığı yaratılmaya çalışıldı.

Baskınlar 20 Kasım' da Anado-
lu'ya yayılarak devam etti. Antalya,
Kocaeli, İzmir ve Malatya’da da ku-
rumlar ve evler basıldı, toplam 12
devrimci gözaltına alındı.

AKP devrimcilere yönelik saldı-
rılarına hiç ara vermeden devam edi-
yor. En son 9 Mayıs' ta Anadolu ça-
pında yapılan baskınlarda 100 Dev-

Yola Gelmeyeceğiz! Bağımsızlık Mücadelesi Vermeye Devam Edeceğiz!

AKP Komplolarıyla Kendi Pisliğini Devrimcilere
Bulaştıramaz!

ABD İşbirlikçisi AKP’den Hesap Soracağız!

 AKP; Uyuşturucunun, Fuhşun,
Ahlaksızlığın, Yozlaşmanın Hamisidir!

 Yoksul Gecekondu Mahallelerinde
Uyuşturucu Çetelerine Karşı Mücadele Eden
Halk Cepheliler’e Sabaha Karşı AKP’nin
Polisi Operasyon Yaptı!

 Gülsuyu’da 13 Devrimci Gözaltına Alındı!

 Antalya, Malatya, Kocaeli ve İzmir’den 12
Devrimci Gözaltına Alındı!

 İftiralarınızla Yalanlarınızla, Terörünüzle
Bizi Yıldıramazsınız!

kanına karşı çıktıkları, Grup Yorum
konserine katıldıkları için tutuklan-
dılar. 1 Mayıs'a katılmak dahi suç ola-
rak gösterildi ülkemizde. Tüm bu
koşullarda Dev-Genç'lilerimizi so-
nuna kadar sahiplenecek ve yaşanan
adaletsizliği tüm halkımıza anlataca-
ğız. Ve DEV-GENÇ TUTSAKLA-
RINA ÖZGÜRLÜK demekten vaz-
geçmeyeceğiz.

Çünkü, DEV-GENÇ; Ülkemizin
en soylu damarıdır. Kesintisiz 43
yıllık mücadelenin adıdır. Ülkemi-
zin onurlu ve gururlu mücadele ta-
rihidir. Dev-Genç, halkımızın kur-
tuluşu ve zaferimizin adıdır.

İşte bu yüzden bir kez daha

haykırıyoruz. 

TUTSAK DEV-GENÇ'Lİ-
LERİMİZ SERBEST BIRA-
KILSIN!

Bakın, oligarşi nasıl hazmedemi-
yor sahiplenmemizi...

Beyazıt önünde sürdürdüğümüz
oturma eylemine 6 günde 10 saldı-
rı oldu. İlk defa kullanılan kimya-
sal gazlar sıkıldı üzerimize... 16
arkadaşımız gözaltına alındı, iş-
kencelerden geçirildi.

Neden; çünkü Dev-Genç'lileri sa-
hiplenmek ve özgürlüklerini istemek
sıradan bir talep değildi AKP iktida-
rı için...

Evet, biz biliyoruz: Dev-Genç'li-
leri sahiplenmek bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelesinde ıs-
rardır. Dev-Genç'lileri sahiplenmek ik-
tidar hedefinden şaşmamaktır.
Dev-Genç'lileri sahiplenmek yoksul
halkımıza umut düşmana korku sal-
maktır.

Bizler Dev-Genç'liler olarak, yine
söylüyoruz; Dev-Genç'lilerimizi sa-
hiplenmeyi asla bırakmayacağız. 

Tutsaklarımıza özgürlük kam-
panyası kapsamında  tutsaklarımıza
mektup yazıyoruz.

Hepimiz Dev-Genç'li dev yürek-
lere mektup yazalım, yazdıralım!

Bakmayın siz AKP’nin dindar geçindiğine
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Genç’li gözaltına alınmış, 30’un üze-
rinde Dev-Genç’li tutuklanmıştı. Bir
kez daha AKP'nin polisinin ahlak-
sızlığına tanık olduk.

AKP iktidarı çaresizliğini Halk
Cepheliler’i karalamaya çalışarak
gösteriyor... Uyuşturucu satıcılarını,
fuhuş çetelerini, bar ve pavyonları ma-
hallelerinden kovanlar, yozlaşmaya
karşı örgütlenenler suçlu(!); uyuştu-
rucu satmak, fuhuş yapmak, hırsızlık
yapmak meşru. Bu, AKP'nin ahlakı-
dır. Bu, kapitalist düzenin ahlakıdır.

“Gizlilik kararı” ardına sığınan po-
lis keyfiyeti işkencelerle sürdü. Ma-
halle halkı derneklerini sahiplenmek
ve saldırıyı protesto etmek için Gül-
suyu Heykel Meydanı’nda aynı gün
protesto eylemi gerçekleştirdi. Ey-
lemde yapılan açıklamada baskınlar
ve gözaltılar hakkında bilgi verildi.
Sloganlarla bitirilen eyleme, Partizan,
ESP ve KÖZ destek verdi.

TAYAD’lı Aileler, polis terörüyle
ilgili olarak bir açıklama yaparak,
“Baskı, gözaltı, işkence, kimyasal
gazlar ve terörle halkın mücadelesi-
ni engelleyemezler! Tüm halkımızı
AKP'nin faşizmine direnmeye çağı-
rıyoruz!” dediler.

AKP polisinin bu hukuksuzluğu-
na karşı 20 Kasım tarihinden itibaren
Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde
Halk Cephesi tarafından oturma ey-
lemi başlatıldı. Gözaltındaki Halk
Cepheliler serbest bırakılana kadar sü-
receği belirtilen eyleme polis önce gaz
sıkarak saldırdı, ardından işkencelerle
9 kişiyi gözaltına aldı.

Liseli Dev-Genç’liler, arkadaşla-
rı Yusuf Sinan Kul’un da gözaltına
alındığı bu saldırının ardından bir
açıklama yaparak, “Bu terörün nedeni;
yıkımlara, yozlaşmaya, çeteleşmeye
karşı mücadele etmemizdir” dedi.

Aynı akşam tekrar başlanan otur-
ma eylemine ise TOMA denilen araç-
la, tazyikli su ve kimyasal gazlarla
tekrar saldırıldı, yaralananlar oldu. 

21 Kasım’da saat 14.30 civarında
tekrar başlanılan oturma eylemine po-
lis yine saldırdı. Bu saldırıda, Kemal
Avcı sıkılan gazdan kaynaklı hasta-
neye kaldırıldı. Gençlik Federasyonu
çalışanlarından Ebru Yeşilırmak ise

yine gazdan kaynaklı fenalaştı. Yeşi-
lırmak, “Astımım var” diye uyarıda
bulunmasına rağmen polis gaz sıktı. 

Gençlik Federasyonu bu saldırının
ardından bir açıklama yaparak, “Tes-
limiyetin kol gezdiği günümüzde
‘Milyonları Örgütleyeceğiz’ diyebil-
menin büyük iddiası kudurtuyor böy-
le onları” ifadesinde bulundu.

21 Kasım günü gece 24.00 saat-
lerinde 11 Halk Cepheli, Emniyet Mü-
dürlüğü önünde gözaltlıların serbest
bırakılması için tekrar oturma eyle-
mine başladı. Polis, tazyikli su ve kim-
yasal gazlarla 4. kez saldırarak in-
sanları yaraladı. İşkenceci polisler
Halk Cepheliler’in kararlılığına ta-
hammül edemedikleri için yoldan
geçen tüm halka tazyikli su ve kim-
yasal gazlarla saldırdı. Halk Cephe-
si 4. kez yaşanan saldırıyla ilgili, “İs-
tediğiniz kadar gaz sıkın, cop kulla-
nın yine de vazgeçiremeyeceksiniz
bizi” açıklamasında bulundu.

Okmeydanı Halk Cephesi de 20
Kasım’da yaptığı açıklamada,
“AKP’nin tüm saldırıları boşunadır.
Katil polislerini halkın üzerine sala-
rak, helikopterle, panzer ve akreplerle
yoksul mahalleleri işgal ederek, der-
nek ve evleri basarak, işkencelerle
devrimcileri gözaltına alarak mil-
yonları örgütlememizin önüne ge-
çemez. İşçi, köylü, memur milyonları
örgütleyeceğiz” dedi.

21 Kasım'da Trakya Halk Cephe-
si ve Yunanistan Halk Cephesi de bir
açıklama yaparak saldırıları kınadı.

Gözaltına alınlardan iki çocuk
serbest bırakıldı.

22 Kasım günü savcılığa çıkarı-
lan devrimcilerden 4’ü savcılıktan, bir
kişi de mahkeme tarafında serbest bı-
rakıldı.  

Serhat Yurtsever, Barış Gürbey,
Hasan Gürbey, Yener Danacı, Mesut
Yavuz ve Yusuf Aydındağ ise yoz-
laşmaya, uyuşturucuya karşı mücadele
ettikleri için tutuklandılar.

Antalya
20 Kasım günü Antalya’da sabah

saat 04.00’te dernek ve ev baskınla-
rı düzenlendi. AKP’nin kiralık katil-

leri ellerinde uzun namlularla evleri
ve dernekleri basarak 12 devrimciyi
işkenceyle gözaltına aldı. 

Baskınlar sonucunda Mehmet Ali
Uğurlu Malatya’dan, Sinan Mitil Ga-
ziantep’ten, Ertuğrul Karaca İstan-
bul’dan, İsmail Hakverdi İzmir’den,
Güney Güzelkara Kocaeli’den, Nazım
İlgeç Nazilli’den, Hasan Dut, İzzet
Günay, Yurdagül Gümüş, Muhammet
Demir, Gülçin Bulut, Önder Akdemir
de Antalya’dan gözaltına alındı. Dos-
yada gizlilik kararı bulunduğu için ne
avukatlarıyla ne de aileleri ile görüş-
türülmediler.

Antalya Halk Cephesi, aynı gün
saat 17.00’de Kışlahan Meydanı’nda
ev ve dernek baskınlarını protesto etti.
40 kişinin katıldığı eyleme DHF, Pir
Sultan Abdal Derneği ve EMEP des-
tek verdi.

Kocaeli
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri,

20 Kasım günü İnsan Hakları Par-
kı’nda, Kocaeli, İzmir ve Antalya'da
yapılan ev ve dernek baskınlarını
protesto etmek için eylem yaptılar.

Eylemin ardında Güney Güzel-
kara'nın kaldığı yurda gidilerek, yurt
görevlisinden ve arkadaşlarından bil-
gi alındı. Güzelkara'nın işkenceyle
gözaltına alındığı ve buna karşılık slo-
ganlarla bu hukuksuz baskını teşhir et-
tiği öğrenildi. 

Malatya
Malatya’da 20 Kasım günü saat sa-

bah 5.00’te yapılan ev baskınında
AKP’nin işkenceci polisleri tarafından
Mehmet Ali Uğurlu işkence ile göz-
altına alındı. Yapılan baskında 2 saat-
lik ev araması sonucu bilgisayara iş-
kenceci polisler tarafından el konu-
lurken, arama süresince dışarıdakile-
re haber verilmesin diye ailesine bas-
kı uygulandı ve telefonları toplandı. 

Malatya Halk Cephesi, Uğur-
lu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili
yaptığı açıklamada, “Arkadaşımız
sağlık problemleri olan birisidir, ba-
şına gelecek tüm olumsuzluklardan
AKP ve katil polis sorumludur” dedi.
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Kaynamayan Boş
Tencereleri̇mi̇zle AKP
Zulmünü Teşhi̇r Etmeye
Devam Edi̇yoruz!
Bu Ses Örgütlenmeye
Çağridir, Evden Eve,
Kulaktan Kulağa
Yayılmaya Devam Edi̇yor! 

Halk Cepheliler, Milyonları Ör-
gütleyeceğiz şiarını her yerde hay-
kırmaya devam ediyor. Yoksul ma-
halllerde, okularda, caddelerde, AKP
zulmüne karşı halkı birleştirmek,
mücadeleyi büyütmek için her gün
daha fazla bir hırsla, kararlılıkla mü-
cadele sürmeye devam ediyor. Halk
Cepheliler eylemleriyle, işçi, köylü,
memur, gençlik, tüm halkı birleşip,
örgütlenmeye çağırırken “Hesap So-
ralım Birlik Olup Vuralım!” diyen
ses daha bir yüksek çıkıyor.

İstanbul-Okmeydanı
17 Kasım’da Okmeydanı sokak-

larında halkın AKP’ye olan öfkesi
tencere tava sesleri ile yükseldi. Di-
kilitaş Parkı’ndan başlayan yürüyüş
Piyalepaşa Caddesi’nin ortasında bi-
tirildi. Yürüyüş sırasında arabaların-
dan ve evlerinin camlarından bal-
konlarından alkışlayanlar oldu. 
İstanbul-TAYAD

TAYAD’lı Aileler 17 Kasım günü
masa açarak halkı bilgilendirdi. Ga-
latasaray Lisesi önünde açılan masada

14.00 ile 16.00 saatleri arasında 1300
bildiri dağıtıldı. Liseli bir genç, masa
açık kaldığı sürece ailelerle beraber
bildiri dağıttı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Eyleme hafta içinde yapılan afiş-

lemeler ve bildiri dağıtımıyla hazır-
lanıldı. Eylemden önce yakılan ateşle
halka yürüyüşe katılma çağrısı yapıldı.
Yürüyüş mahalle içinde atılan slo-
ganları ardından ateş etrafında çekilen
halayla sonlandırıldı.

İstanbul-Avcılar
14 Kasım günü Avcılar Merkez

Mahallesi’ne, Marmara Caddesi’ne,
Merkez Postane bölgesine, metrobüs
yoluna 40 adet "Milyonları Örgütle-
yeceğiz" afişi asıldı.

İstanbul-Çayan Mahallesi
Çayan Mahallesi’nde Halk Cep-

heliler her cumartesi olduğu gibi 17
Kasım günü AKP zulmüne, yıkımlara,
tecrite ve zamlara karşı tencere tava
eylemi yaptılar. 

Daha sonra Dilan Kafe önünde ya-
pılan açıklamada, yoksulluğa, yozlaş-
maya ve yıkımlara karşı mücadele çağ-
rısı yapıldı. Her hafta cumartesi günü
yapılan eylemlere tenceresiyle, tavasıyla
tüm halk katılmaya çağırıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi
17 Kasım günü Gazi Mahalle-

si’nde Halk Cepheliler AKP’nin zam-
larına ve zulmüne karşı eylemlerine

devam ettiler. Gazi Eski Karakol
Durağı’nda toplanan 25 kişi ellerinde
tencere ve tavalarıyla yürüyüşe geç-
tiler. “AKP Zulmüne Karşı Tüm Halk
Birleşeceğiz Milyonları Örgütleye-
ceğiz” pankartı taşındı. Sekizevler
bölgesinden yürüyen Halk Cepheliler,
Gazi Özgürlükler Derneği önünde
eylemlerini bitirdiler. 

İstanbul-Gülsuyu
Gülsuyu Mahallesi’nde eylem ön-

cesi kapı çalışmalarında halka çağrılar
yapıldı ve 200 adet bildiri dağıtıldı.
17 Kasım Cumartesi akşamı Gülsuyu
Mustafa Bakkal Durağı’nda tüm halk
AKP zulmüne karşı direnmeye ça-
ğırılarak sloganlarla, alkışlarla ellerde
tencere tavalarla Esenkent son dura-
ğına yüründü. Durak meydanında
yakılan ateşler etrafında türküler söy-
lenip halaylar çekildi ve ardından
eylem sloganlarla sonlandırıldı.

İstanbul-İkitelli 
İkitelli’de her cumartesi yapılan

tencere tava eylemi bu hafta da 1.
Sokakta başladı. Tencere tava vurarak
yürüyen Halk Cepheliler, “Zam Zu-
lüm İşkence İşte AKP”, “Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız”, “AKP Zulmünü
Yeneceğiz” sloganlarıyla yürüdüler.
AKP zulmünü yaptıkları konuşma-
larla teşhir ederek AKP’den hesap
sormak için yapılan yürüyüşe katılım
çağrısı yaptılar. “Her hafta cumartesi
sokaklarda AKP’den hesap sormaya
devam edeceğiz.” diyen Halk Cep-

Bütün Halk Birleşeceğiz,
Milyonları Örgütleyeceğiz!

Sarıgaziİzmir
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heliler 4 sokak dolaştıktan sonra ey-
lemi 1. Sokak’ta sona erdirdiler. Yü-
rüyüş sırasında ışıklarını yakıp sön-
dürerek destek olanlar oldu. Eyleme
16 kişi katıldı.

İstanbul-Sarıgazi
17 Kasım günü Nazım Hikmet

Parkı’nda toplanarak yürüyüşe baş-
landı. Eylem sloganlar ve alkışlar
eşliginde sürerken AKP’nin halk düş-
manı polisi yürüşe katılan insanları
taciz etmeye çalıştı. Bunu başaram-
yarak halkın örgütlü gücünü gören
polis yürüyüş yerinden ayrıldı. Eylem,
Sarıgazi festival alanınına gidilerek
ateş yakılıp, halaylar çekilerek slo-
ganlar eşliğinde sona erdi.

İstanbul-Örnektepe
Örnektepe Mahallesi’nde 17 Ka-

sım Cumartesi günü ilki yapılacak
olan tencere tava eyleminin duyrusu
yapıldı. 14-15 Kasım tarihlerinde iki
gün süren çalışmada ayrıca eyleme
çağrı için 15 adet ozalit mahallenin
duvarlarına asıldı. 100 adet milyonları
örgütleyeceğiz kampanya afişinin
asldığı çalışmanın ardından yapılan
2 günlük kapı çalışmasında toplam
150 kapı çalınırken; her eve kam-
panya bildirisi ve cumartesi günü
yapılacak olan eylemin bildirisi ve-
rildi. Karadenizli halkımızın yoğun
yaşadığı bir sokakta yapılan kapı ça-
lışması sırasında AKP zülmü ve
geçim sıkıntıları üzerine halkımızla
sohbetler edildi. 

İstanbul-Bağcılar 
Yenimahalle’de, AKP zulmüne

karşı tencere-tava eylemlerine devam
edildi. 17 Kasım günü saat 20.00’de
Karanfiller Kültür Merkezi önünde
toplanan 20 kişilik kitle sloganlarla
yürüyüşe geçti. AKP’yi teşhir eden
sloganların atıldığı eylem ateş yakı-
larak ve halaylar çekilerek bitirildi.

İzmir
İzmir’de 14 Kasım çarşamba günü

Devrimci İşçi Hareketi üyeleri afiş-
leme yaptılar. Şirinyer, Akıncılar,
Gediz, Üçkuyular ve Kuruçeşme ma-
hallelerinde yapılan çalışmada 100
adet “Milyonları Örgütleyeceğiz”
afişi asıldı. 

Dev-Genç’liler de 13 Kasım günü
Ege Üniversitesi öğrenci çarşısında
kampanya masası açtılar. Yapılan ça-
lışma boyunca Grup Yorum şarkıları
çalındı. Yemekhanede bildiri dağıtıldı.
Yapılan sesli duyurularda öğrencilere
AKP zulmüne karşı bir araya gelme
çağrısı yapıldı. 200 bildiri dağıtılarak,
500 adet kuşlama yapılan çalışmada
ayrıca Yürüyüş dergisi de dağıtıldı.
İzmir’de 17 Kasım günü de “İşçi

Memur Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz
AKP Zulmünü Yeneceğiz” kampanyası
dahilinde Narlıdere semtinin İnönü
Mahallesi’nde bildiri dağıtımı ve eylem
yapıldı. Kentsel Dönüşüm yasası kap-
samında yıkımların yapılacağı bir ma-
halle olan bu mahallede, AKP’nin ya-
saları, zulmü teşhir edildi.

İzmir-Doğançay
İzmir Doğançay Köyü’nde, her

hafta cumartesi günü yapılan tencere
tava eylemi 17 Kasım günü devam
etti. Eylem saati olan 20.00’de eline
tencere, tabak, kepçe, teneke alan
Doğançaylılar bir araya geldi. Yu-
karıçeşme Meydanı’nda toplanan,
tencere tavalarını birbirine vurarak
eylemi başlatan köylüler, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” slo-
ganıyla yıllardır tanıdıkları sömürü
düzenine olan öfkelerini birbirlerine
karışan sesleriyle köyün tüm duvar-
larından içeriye kadar ulaştırdılar. 

“İşçi Memur Gençlik Tüm Halk
Birleşeceğiz Milyonları Örgütleye-
ceğiz” pankartının açıldığı eylemde,
“Zam Zulüm İşkence İşte AKP”,
“Yoksulluğa Karşı Umut Cephede”,

“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Ka-
dar Savaş” sloganları ile yüründü.
Sık sık durarak, tencere-tava eylem-
lerinin kuru gürültü yapmak için
değil, artan zamlara, geçim sıkıntısına,
gençlerimizin yozlaşmasına, mezarda
emekliliğe, karşı öfkemizi dile ge-
tirmek için, yaşadığımız sorunlara
dikkat çekmek için yapıldığı anlatıldı. 

20 Kasım gecesi de Halk Cephe-
liler, Doğançay’da yazılama yaptılar.
Mahallenin çeşitli bölgelerine “Yok-
sulluğa Karşı Umut Cephe'de”, “Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“AKP Zulmüne Boyun Eğmeyece-
ğiz”, “Hesap Soralım Birlik Olup
Vuralım”, “AKP Zulmüne Teslim
Olmayacağız”, “AKP Zulmüne Karşı
Birleşelim” sloganları yazıldı. 

Yazılama sırasında birisinin ihbarı
üzerine, günlerdir hırsızlık ihbarlarına
rağmen mahalleye uğramayan po-
lisler, mahalleye 4 ekip gelerek, si-
renleri açık vaziyette mahallede turlar
atmaya başladılar. Buna rağmen Halk
Cepheliler eylemlerine son vermediler
ve yazılamaya devam ettiler.

Bursa 
14 Kasım günü Fomara Meyda-

nı’nda toplanan Dev-Genç’liler bu
ülkede parası olmayanın okuyama-
yacağını, okusa bile gelecek kaygısı
olduğunu, en demokratik yasal ta-
leplerde dahi AKP hükümetinin göz-
altından tutuklamalara kadar gençliğin
üzerinde baskı yaratmaya çalıştığını
halka teşhir ettiler.

“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz Alacağız Milyonları Ör-
gütleyeceğiz” pankartı açıp “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”,
“Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz Alacağız”, “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” slo-
ganları atılarak başlayan eylemde
Gençlik Federasyonu bildirisi okundu.

TAYAD - Şişli Okmeydanı Bursa
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15 dakikalık bildiri dağıtımının ar-
dından eyleme son verildi. 

Ankara
18 Kasım günü yapılacak eylem

öncesinde, kaynamayan tencere ve
tava eylemlerinin çağrısı 50 afişin
asılması ve 200 el ilanının kapı kapı
dolaşarak dağıtılmasıyla yapıldı. Halk
“Eyleme gelemesek de tencereleri-
mizle alkışlarımızla mutlaka sizlere
destek olacağız” dedi.

Ankara Halk Cephesi tencere tava
eylemlerinin ilkini 18 Kasım günü
yaptı. Yapılan eylemde “Halk düşmanı
AKP’nin politikaları halkta tepkiye
dönüşmüyorsa; nedeni halkın örgüt-
süzlüğüdür. AKP, halk örgütsüz ol-
duğu için saldırılarında bu kadar per-
vasız olabiliyor” denildi. Okunan
açıklama sırasında çalınan tencere
tavaların ardından, her hafta yapılacak
eyleme çağrı yapılarak eylem bitirildi. 

AKP’ni̇n Kentsel Dönüşüm
Yalanina Karşı Halka
Gerçekleri̇ Anlatacağız!

İstanbul
Halk düşmanı AKP, “Kentsel Dö-

nüşüm” adı altında halka yönelik
saldırısını sürdürüyor. Halkın onlarca
yıldır alnının teriyle biriktirip aldığı
evlerini yalanlarla ellerinden almaya
çalışıyor. Yalancı AKP halka “Top-
rağınız çok değer kazandı, başınıza
talih kuşu kondu size gelecek aracıyla
anlaşınız” diyerek halkı kandırmak-
tadır. İstanbul'un birçok mahallesinde
bu yalanlarla halkı aldatan AKP ve
onun belediyeleri şimdi de Bağcılar
Göztepe Mahallesi’nde bu yalanlarla
halkı kandırıyorlar.

AKP’nin yalanlarını açığa çıka-
racağız… Halkımızın evlerinin yı-
kılmasına izin vermeyeceğiz. Hal-
kımızla birlikte halk düşmanı AKP'ye
ve onların işbirlikçilerine karşı mü-
cadele edeceğiz.

Halkımız yalnız değildir. Bizler
Halk Cepheliler olarak her daim hal-
kımızın yanında olacağız. Çünkü biz
halkız ve haklıyız. Biz gücümüzü
meşruluğumuzdan alıyoruz. Bu meş-
ruluğumuzun inancıyla milyonları
örgütleyeceğiz.

Halk düşmanı AKP'nin yalanlarına
karşı Halk Cepheliler Göztepe Ma-
hallesi’nde evleri yıkılacak ailelerle
bir toplantı yaptılar. 18 Kasım 2012
tarihinde yapılan toplantıda Çağdaş
Hukukçular Derneği’den gelen bir
avukat yıkımlarla ilgili mevzuatı an-
lattı. Halkın sorularını yanıtlayan
avukat, hukuki boyutu anlattıktan
sonra sözü Halk Cephelilere verdi.
Halk Cepheliler, “Daha önceki ya-
pılan yıkımlarda halk borçlandırılarak
mağdur edildi. Aynı politikayı ma-
hallemizde uygulayacaklar. ‘Hukukun
üstünlüğünün’ olduğunu söyleyen
AKP'nin hukuksuzluk yaparak evle-
rimizi almalarına izin vermeyelim.
Örgütlenip birlikte hareket edelim.”
diyerek halkı mücadeleye çağırdılar.
Yaklaşık 3 saat süren halk toplantı-
sında 30 kişi katıldı.

İzmir
İzmir’de 17 Kasım günü “İşçi

Memur Gençlik Tüm Halk Birleşe-
ceğiz AKP Zulmünü Yeneceğiz” kam-
panyası dahilinde Narlıdere semtinin
İnönü Mahallesi’nde bildiri dağıtımı
ve basın açıklaması yapıldı. AKP’nin
halkı teslim alma, hepten çaresiz,
evsiz bırakma, tekellere yeni rant
elde etme kapısı olarak gördüğü ve
uygulamaya koyduğu Kentsel Dö-
nüşüm yasası kapsamında yıkımların
yapılacağı bir mahalle olan bu ma-
hallede AKP’nin yasaları, zulmü teş-
hir edildi.

Mahalleye öğlen saatlerinde giden
Halk Cepheliler, yoksul, birçok im-
kandan yoksun gecekondu halkımızın
yaşadığı, kendi imkanları ile yol yap-
tıkları patika ve geçitleri kullanarak
tüm mahalleyi dolaştı, kampanya bil-
dirileri dağıtıldı. Yoksulluğumuzun,
bu koşullarda yaşamamızın sebebinin;
emeğe ve insan yaşamına hiçbir değer
vermeyen bu düzen olduğu anlatıldı.
Mahallede yıllardan beri var olan
yıkım sorunu üzerine konuşuldu daha

önceki yıkım denemeleri ile ilgili
bilgi alındı. Kentsel dönüşümün nasıl
bir yağma projesi olduğunun anla-
tıldığı konuşmalarda mahallenin mey-
danında yapılacak olan basın açık-
lamasına çağrı yapıldı.

Megafondan yapılan konuşma-
larda AKP’nin zulmü anlatıldı, ya-
pılacak basın açıklamasına çağrı ya-
pıldı. 200 kampanya bildirisinin da-
ğıtılmasından sonra açıklamanın ya-
pılacağı meydana gelindi. Buruda
bekleyen bir otobüs çevik polis Halk
Cephelilerin meydana gelmesi ile
daha uzak bir yere giderek beklemeye
devam etti. Meydanda başka bekle-
yenler de vardı; mahallenin gençleri
idi. AKP’nin polisinin katil, işkenceci,
ahlaksız yüzünü bilen her türlü pisliği
mahallelerine soktuğunu bilen ma-
halle gençleri Halk Cephelileri sa-
hiplendi; birazdan açıklama yapa-
caklarını söyleyen Halk Cepheli’ye
“Biliyoruz, ondan geldik, bu itleri
görünce sizi bekledik.” cevabını ver-
diler. Son olarak meydandaki esnaf
ve kahveler dolaşıldı, çağrı yapıldı.
Daha sonra açıklama yapmak üzere
meydana geçilerek açıklama yapıldı. 

“Evimizi Yıkanın Villasını Yıka-
rız/ Halk Cephesi” yazılı ozalitin
açıldığı açıklamada “Zam Zulüm İş-
kence İşte AKP”, “Yoksulluğa Karşı
Umut Cephede”, “Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız”, “Yıkımlara Karşı
Gücümüz Birliğimizdir”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız” sloganları
atıldı. Açıklamada, AKP’nin yasa-
laştırıp uyguladığı birçok faşist uy-
gulamadan, Suriye’deki emperyalist
işgalden, KCK adı altında yapılan
tutuklama teröründen, Kürt halkının
haklı meşru taleplerinden ve mahal-
lenin can yakıcı sorunu Kentsel Dö-
nüşüm projesinden bahsedildi. 

Mahalle esnafının dükkan önle-
rinden, halkın kahvelerin balkonundan
ve çevreden dinlediği, sonunda al-
kışlayanlar ve teşekkür edenlerin ol-
duğu açıklama sloganlarla sona erdi.
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Yaşar Büyükanıt’ın Kapıcısı da DHKP-C’li Çıkmış! 
Kapıcınız, bakkalınız, marketçiniz, postacınız, tamirciniz, 

şoförünüz... herkes DHKP-C’li olabilir. Çünkü;

DHKP-C Halktır!
Katiller, İşkececiler, Halk Düşmanları
Tek Gözünüz Açık Uyumasını Öğrenin!

31. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı, 17 Kasım tari-
hinde başladı. Boran Yayıncılık, Tavır Yayınları’yla
birlikte 2. Salon 605/C nolu stantta yer alıyor.

Sabah erken saatlerde stantların düzenlenmesi ile
birlikte ziyarete açılan fuarda Boran Yayıncılık ve Tavır
Yayınları standını ziyaret eden yüzlerce kişi yayınları
satın aldı.

Dev-Genç tarihini ve mücadelesini anlatan Gençlik
1-2; bugüne kadar SOL ve birlik konusunda yayınlanan
yazıların derlendiği üç ciltten oluşan Birleşelim Savaşalım
Kazanalım; 19-22 Aralık hapishaneler katliamını, devrimci

tutsakların bu saldırıya karşı direnişlerini ve sonrasını
bizzat yaşayanların anlatımından oluşan üç cilt halindeki
Tecriti Yenenler Anlatıyor adlı kitaplar en çok ilgi çeken
kitaplar oldu.

Hüsnü Yıldız’ın, kardeşinin kemiklerini alabilmek
için girdiği Ölüm Orucu’nun gün-
lüklerinden oluşan ve Tavır Ya-
yınları tarafından yayınlanan “Sana
Geldik Ali” isimli kitap ise Tavır
Yayınları standının en çok satılan
kitabıydı. Hüsnü Yıldız, 18 Kasım
günü kitabını stantta imzaladı.

Kitaplarımızı Okuyalım Okutalım

“Korkaklar başaklı buğday sapını
yılan sanarmış” halk düşmanlarının
durumu da o misal. 

Geçen hafta başbakanlık önünde
yapılan iki eylem üzerine Ankara
Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş An-
kara Emniyet Müdürlüğü, Başbakanlık
ve Adalet Bakanlığı'na bir yazı gön-
dererek "Olaylara karışan kişilerin
terör örgütleriyle ilişkisi ve irtibat-
larının kapsamlı olarak araştırılması,
soruşturmada gerekli titizliğin gös-
terilmesi" talimatını vermişti.  Ey-
lemleri yapanların kim oldukları çok
iyi biliniyordu. Hatta birini Başbakan
Erdoğan belediye başkanlığından beri
tanıdığını söylemişti. 

Ama bu bilgiler onların korkula-
rını gidermeye yetmiyor. Her şeyde
DHKP-C’yi görüyorlar. Çünkü halkın
olduğu hiç bir yerde kendilerini gü-

vende hissetmiyorlar. 
Çünkü suçları büyük. Halkın

her kesimine düşmanlar. Halkı-
mıza çektirmedikleri acı, yap-
madıkları düşmanlık yok. Halkın
kendilerinden sırf intikam almak
için bile olsa hesap soracağını
biliyorlar. 

Geçen hafta yine burjuva ba-
sında Eski Genelkurmay Başkanı

Yaşar Büyükanıt Meclis Darbe ve
Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na
verdiği ifadede 4 kez suikaste maruz
kaldığı haberleri vardı. Habere göre
Büyükanıt şöyle diyor: "Lojmanın
kapıcısı DHKP-C üyesi çıktı. Gör-
düğüm en terbiyeli insandı. Beni çok
severdi. Malatya'dan iki kutu kayısı
gelir birini ona verirdim. Bir bisikleti
vardı. Kapıcıyı ele geçirmişler. Ör-
gütten susturuculu silah bekliyormuş.
En erken ben ayrılıyorum lojmandan.
Çok açık bir hedefim. Merdivenden
inerken beni vuracak, bisikletine
binip kaçacaktı." (HaberTürk, 18
Kasım 2012)

Gördüğü en terbiyeli insanmış.
Sizin ahlaksızlıklarınızın yanında
halkımızın doğal halidir. Kapıcının
ele geçirilmesi gibi birşey söz konusu
olamaz. Kapıcıya sadece sizin gibi

halk düşmanlarının gerçek yüzü gös-
terilmiştir. Halkımızdan her dürüst,
onurlu insan sizin gibi katillerden
hesap sormak için can atar. 

DHKP-C kimseyi kandırmaz, ele
geçirmez. Sadece gerçekleri anlatır.
Sizlerin nasıl halkın düşmanı oldu-
ğunuzu anlatır. Faşizmin zulmü al-
tında ezilen tüm halkımız gerçekleri
gördüğünde DHKP-C’li olabalir. 

Herkesten şüphelenebilir, korka-
bilirsiniz. Şoförünüz, bakkalınız,
markette çalışan tezgahtar, berberiniz,
evinize gelen tamirci, postayı bırakan
postacı... 

Halk düşmanısınız. “İyi çocuk-
lar”ınızla yüzlerce insanımızı katlet-
tiniz, kaybettiniz, işkenceler yaptınız...
Halkı gördüğünüz her yerde suçlarınız
aklınıza geliyor. Suçlarınız aklınıza
gelince DHKP-C’yi hatırlıyorsunuz. 

Hiç de halka korkutmak için yap-
tığınız “terörist”  demagojilerindekine
benzemiyorlar değil mi? En yakını-
nıza girecek kadar DHKP-C’li ol-
duklarını anlayamıyorsunuz. 

Anlayamaycaksınız. Halkın ol-
duğu her yerde karşınıza çıkabilirler.
Gözünüz açık olsun. Uyurken bile
tek gözünüz açık uyuyun. Nereden
çıkacakları belli olmaz!
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Merhaba; 

Hapishaneden yazdıklarımızda
genellikle hak gaspları, saldırılar ve
yaşadığımız olumsuzluklara yer ve-
riyoruz. Ancak biliyoruz “Savaşan
Kazanır.” İrili ufaklı yüzlerce kaza-
nımımız oluyor. Her kazanımımızın
sevincini şehitlerimizle birlikte yaşı-
yoruz. Bu kez sizinle işte böyle bir se-
vincimizi paylaşmak istedik:

Haber saatleri dışında hep birlik-
te televizyon karşısında olduğumuz
pek görülmüş şey değildir. Ama bu
kez hep birlikte heyecanlı, sevinçli ve
de coşkulu, televizyonun karşısında
yerimizi aldık. Hatta komüncümüz
kesenin ağzını açıp, patlamış mısır-
larımızı bile hazırlattı. Uzun uğraş-
larımız sonucunda “Anadolu'nun
Kayıp Şarkıları” adlı belgeseli iz-
leyecektik. Belgeselin adı bizim için
oldukça tanıdık, hatta tutuklu arka-
daşlarımız dışarıda bir çok kez izle-
diklerini anlattılar. Yine de bu heye-
canı, coşkuyu birlikte paylaşıyor-
duk. Sevincimiz ayrı bir belgesele
konu olabilecek kadar güzeldi. 

Neden bu kadar sevindik? Hapis-
hanelerde televizyon yayınları idare-
lerin keyfine(!) göre belirleniyor.
Hangi kanalların izlenebileceğine
onlar karar veriyorlar. Ayrıca merke-
zi yayın aracılığıyla istedikleri prog-
ramları, filmleri yine kendilerinin is-
tedikleri zamanlarda gösteriyorlar.
Bizim talebimiz olan filmleri-belge-
selleri göstermemek için de adeta kırk
dereden su getiriyorlar. Kendi yasa-
larında dahi bu hakkımızı engelleye-
cek bir madde yok. Ancak keyfi hak
gaspları için adeta sınırsız yetkiler ve-
rilmiş. Bu koşullarda bizim istediği-
miz bir belgeseli izliyor olmamız
ancak uzun bir mücadele sürecinin so-

nunda olabilmiştir. Bizim görüşçü-
lerimizin getirdiği DVD’leri artık
izleyebiliyoruz. “Anadolu'nun Kayıp
Şarkıları” ilk izleyebildiğimiz oldu.
Sevincimizin asıl nedeni mücade-
leyle kazanmış olmamızdı.

Standart olarak, televizyon ek-
ranları bütün hapishanelerde 37 ekran.
Onlar LCD ekran televizyonların-
dan izlerken kendi alemlerini, bizim
dünyamız bu küçük ekranda açıldı. İs-
tanbul'un keşmekeşi içinden ayrılıp,
Anadolu’da soluk aldık. Belgesel
böyle başladı. Pür dikkat adeta içine
girecekmişiz gibi ve çıt çıkaranı sert
bakışlarımızla uyararak, bir notayı, bir
kelimeyi dahi kaçırmadık. 

Türk, Kürt, Laz, Gürcü, Çerkez...
Anadolu’nun her şarkısından bir par-
çanın koğuşumuzda olduğunu ilk
kez farkettim. Bunu gözlemlemenin
heyecanı da ayrı oldu. Mesela Çerkez
arkadaşımız şarkılarını adeta parmak
ucunda dinliyor, sonra tulum sesiyle
laz arkadaşlarımız adeta kendilerin-
den geçiyorlar... Ya Kürtler? 

“Ah” çekiyoruz. Sazının tellerine
vurup hakikati dillendiren Dersimli
Alevi dedesinin çağrısını bir savaş
çağrısı olarak aldık.

Diyar diyar dolandık. Başakların
sarısından, kızgın demirin kızılın-
dan, derelerin çağlayışından... Nasıl
şarkılar çekildiğini gördük, duyduk,
yaşadık. Anadolu’yu sevmenin nasıl
bir yürek işi olduğunu, nasıl bir sanat
olduğunu bu belgeseli izleyerek, daha
iyi anladık. Her dilden her yürekten
bir ses ve hepsi bizim sesimiz. Bir
baktık tulum sesiyle doruklardayız,
sonra Ege’de “Ferman Padişahın
Dağlar Bizimdir” dedik yürek verdik,
bir Arap amcayla tezgahı üzerine
türkü yaktık emeğin güzelliğinde,
baktık ki pamuk tarlalarında öfkeli bir
türküyüz. 

Emeğin sesini dinlerken koğuşu-
muzda çıt çıkmıyordu. Değirmenin

şarkısı dereye, örsle çekicin şarkısı ba-
şakla tırpanın şarkısına karışırken, öz-
gürlüğümüzün bu sesin ritminde ol-
duğunu daha bir iyice anladık. 

Biz izledikçe kapitalizmin kay-
betmeye, yozlaştırmaya çalıştığı ma-
yamızı bulduk. Yaşlı bir amcanın
gülüşündeki masumluk, küçük ço-
cukların neşeli şarkıları, gençlerin
bıçkın hasreti...

Biz bu şarkıları böyle dinlerken,
özgürlüğün her koşulda bizim oldu-
ğunu tutsak edilemeyeceğini gördük.
Çok daha savaşçı, öfke dolu şarkıla-
rımız var zulalanmış, silahlarımız
gibi halkın belleğinde saklıdır onlar.
Bulup çıkartacağız. Savaşımız halkın
hayatının ta kendisidir. Bunu bilerek
izledik. 

Karslı, Eskişehirli, Diyarbakırlı,
Trabzonlu... Anadoluyuz biz, kayıp
şarkıların savaşçılarıyız. Tutabilir mi
bizi taş duvarlar, demir kapılar?

Belgeseli izledikden sonra dilimize
dolanan şarkılara kulak verdim “Bu
tarla pamuk tarla...” diye başlıyor.
“Patronlar sopa ister” bölümünü en
yüksek sesimizle söylüyorduk. Bir-
birimize o şarkıları söyledik. Aynı
anda izlemiş olmamıza rağmen bir-
birimize gördüklerimizi anlattırken
ayrı bir sevinç yaşadık. Zaman ge-
çirmek için izlemedik. Yaşamak ve
yaşamımızda yer bulsun diye izledik.

Anadolu'nun kayıp şarkılarını bu-
lup bugüne taşıdıkça sevincimiz bü-
yüyor. Bu gördüklerimiz küçük bir
kısmı, asıl biz bulup o güne taşıya-
cağız. 

Öte yandan bir mücadelenin so-
nucunda kazandık ve artık bizim ge-
tirdiğimiz DVD’leri izleyebileceğiz.
Özgürlüğe bir küçük kapı daha açtık.
Açtığımız her kapı tutsaklıkta öz-
gürlüğümüzü pekiştiriyor.

Gülay Efendioğlu 

Özgürlüğe Bir Küçük Kapı Daha Açtık! 
Açtığımız Her Kapı Tutsaklıkta

Özgürlüğümüzü Pekiştiriyor

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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Merhaba Sevgili Devrimci Okul
okurları,

Başarısızlık başarının anasıdır.
Hiçbir iyi tarafı olmasaydı, başarı-
sızlık başarının anası olabilir miydi?

Marksizmi bir iki pratik sorunun
aydınlatılmasında uygulayabiliyor-
sanız, bir ölçüde başarıya ulaştığınız
söylenebilir. Ne kadar çok konuyu ay-
dınlatırsanız, bunu ne kadar derin ve
kapsamlı uygularsanız, o kadar ba-
şarılı olursunuz. Ne kadar çok sorun
çözersek, o kadar başarılı oluruz.

Bizim büyük bir iddiamız var.
Biz dünyanın Türkiye’sinde devrim
yapmak istiyoruz. Devrim yapmak ve
bu topraklarda yaşayan halklarımızın
kurtuluşunu gerçekleştirmek istiyoruz,
yani kazanacağımız büyük bir zafe-
rin olduğundan bahsediyoruz. Biz
başarmak istiyoruz.

Evet başarmaktan yani devrimi ka-
zanmaktan, devrime dair her şeyi
yaratmaktan, geliştirmekten, büyüt-
mekten bahsediyoruz. Emperyalizme
göbeğinden bağımlı bir ülkede yaşı-
yoruz. Faşizmle yönetilen, adaletin ol-
madığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu dü-
zeni değiştirmek istiyoruz.

Peki Başarmaktan
Neyi Anlıyoruz?

Başarı devrimin kazanımıdır. Ba-
şarmaktan devrim lehine elde ettiği-
miz kazanımları anlıyoruz. Bundan
dolayı başarmak hem üzerimize al-
dığımız işlerin, sorumlulukların en iyi
şekilde yapılmasıdır, hem de tam
olarak bu değildir. Bunun nedeni de
başarı ve başarısızlık arasındaki di-
yalektik bağda yatar. Çünkü öyle za-
manlar olur ki verdiğimiz onca eme-
ğe, harcadığımız çabaya rağmen ba-
şaramayız. İşleri istediğimiz şekilde
sonuçlandıramayız. Ancak böylesi
bir durum dahi yeni başarıları bağ-
rında taşır, çünkü özde olması gere-

ken vardır; olması
gereken emektir,
çabadır, mücade-
ledir. Ve kaybetme-
memiz gereken de,
bunlardır çünkü
bunların olmadığı
yerde gerçek başa-
rısızlıklar kaçınıl-

mazdır. Böylesi başarısızlıklar da
düzendir. Düzenin başarısıdır. Dev-
rimin yenilgisidir.

Evet başarı devrimin kazanımıdır.
Başarmak istediklerimiz de devrim
için olan her şeydir. Örnek vermemiz
gerekirse eğer, milyonları örgütlemek
istiyoruz. Engin halk kitleleri içinde

yeni yeni kurumlaşmalar yaratmak is-
tiyoruz; daha fazla silah, olanak, şa-
vaşçı çıkarmak istiyoruz. Yeni yeni
gerilla birliklerinin kurulmasını isti-
yoruz. İlgilendiğimiz yoldaşlarımızın
büyüyüp gelişmesini istiyoruz. Hiç-
bir insanımızı düzene teslim etmek is-
temiyoruz. İç düşmanımıza; düzen
alışkanlıklarına ve zaaflarımıza kar-
şı savaşımızı kazanmak istiyoruz... Bu
örnekler çoğaltılabilir. Örneklerde
de görüldüğü gibi başarmak istedik-
lerimiz bunlar. Peki tüm bunların
gerçekleşmesi için ne yapacağız, yani
nasıl başaracağız?

İstemek Başarmanın
Yarısıdır

Başarıdan emin olması için insa-
nın hazırlıklı olması, tedbirler alma-
sı, kuralları olması gereklidir. 

Başarmak için isteyeceğiz: Dev-
rim,i devrim için kazanacağımız za-
feri isteyeceğiz. İstersek, inanırsak ba-
şarırız. İstemek başarmanın yarısıdır.

Eğer istersek yolu yarılayacağız ve ka-
lan yolu da yoğun emeğimiz, yüksek
moralimiz ve çabamızla tamamlaya-
cağız. Ve bunlardan vazgeçmeyece-
ğiz. Dahası başarmak için hazırlana-
cağız; yaptığımız hazırlığın başarı-
mızın ön koşulu olduğunu bileceğiz.
Hazırlığın da, inanmak, plan oldu-
ğunu; bunların da ötesinde devrimden
yana netlik olduğunu bileceğiz. Evet
hazırlık netliktir ve net bir devrimci-
nin, emek vermekten, ısrar etmekten
çekinmeyen bir devrimcinin başara-
maması için bir neden olmayacağını
bileceğiz. Eğer tüm bunlara rağmen
başarılı olmazsak da bahsettiğimiz
gibi moralimizi bozmayacağız. Başarı
ve başarısızılık arasındaki diyalektik
bağı hatırlayacağız. Ama şunu da
unutmayacağız:

Başarısızlıkların nedenlerini doğ-
ru ortaya koymadan, bu nedenleri or-
tadan kaldırmadan başaramayız.

Bunun için, yani başarı ve başa-
rısızlık arasındaki bağda başarının ağır
basmasını sağlamak için ilk adımı ata-
cağız. Neden başaramadık diye so-
racağız. Üzerine ciddi olarak düşü-
neceğiz. Kendimize ve çevremize
karşı dürüst olmaktan çekinmeyece-
ğiz ve bunların yanında karşılaşaca-
ğımız her ne olursa olsun karşılaş-
tıklarımızın kendimize olan güveni-
mizi zedelemesine izin vermeyeceğiz.
Çünkü biz başarmak için nedenleri
buluyoruz.

Peki başarısızlıklarımız karşısında
kendimize sorular sorduğumuzda al-
dığımız cevaplar ne olur? Kendiliğin-
denlik, iradi olamama, kendine gü-
vensizlik, istememek, tembellik, rahata
düşkünlük, ısrar etmeme, planlı prog-
ramlı olmama, denetim yokluğu vb. vb.
örnekler çoğaltılabilir. Görürüz ki ba-
şarısızlıklarımızın; yaratamamanın,
gelişememenin, adım atıp büyüme-
menin... nedenleri bunlardır.

Evet başarılı olmamanın neden-
lerini tekrarlarsak; 

1- Geçmiş deneylerden yeteri ka-
dar ders çıkartmamak

2- Eski düşüncelerin peşinden
gitmek, kendini denetlememek.

3- Kendine körü körüne bir güven
duymak.

Ders: Başarı ve
Başarısızlık

İstersek 
Başarırız...
İstiyoruz

Başaracağız!
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Peki sonra ne yaparız? Nedenleri
doğru ve dikkatlice ortaya koyduktan
sonra bu nedenlere karşı savaş açarız.
Başarmak için salt başaracağım demek
yetmese de, pratikte başarmak için, ba-
şaracağım diyerek zaaflara savaş aça-
rız ve emek, çaba, ısrardan vazgeç-
meyiz. Kararlıysak azmedersek her şe-
yin başarı ile üstesinden gelebiliriz.

Doğru kararlar almak ve tedbirler
almak her zaman yetmez. Başarılı ol-
mak için aldığımız kararları hayata
uygulayabilmeliyiz. Kararlarımızı
denetlemeyi de ihmal etmemeli pe-
şinden gitmeliyiz.

Her konuda olduğu gibi bu konu-
da da şehitlerimiz örnektir bize, on-
ların yaşamlarına ve mücadelelerine
bakmak yeterlidir. 
İşte Hasan Selim Gönen. Bilme-

diklerinin karşısında durup bekle-
memiş, atıl kalmamış, başarma
inancı ve iddiasıyla atılmıştır. 

İşte İbrahim Çuhadar; fedayı ba-
şarmak için kendi ifadesiyle yaşam
içinde örgütlemiştir şehitliğini. Emek
vermiş, sabretmiş, öfkesini büyüt-
müştür. Sonuçta da başarıyla örgüt-
lenmeyi, umudu daha da büyütmeyi
başarmıştır. Bu nedenle başarmamak
için hiçbir nedenimiz olamaz. Tarihi-
miz, şehitlerimiz bizim en büyük gü-
cümüzdür. Geçen yıllarımızın tecrü-
beleri, her güçlüğün başarı ile üste-
sinden geldiğimizi göstermiştir. Bütün
güçlükler, “Dağlar boyun eğer ır-
maklar geçit verir” sözünde olduğu
gibi devrimcilerin önünde dize gel-
melidir. Binbir yola başvurarak, bin-
bir türlü olanaktan yararlanarak güç-
lüklerin üstesinden gelmeliyiz. Binbir
yol, binbir yoldan bir fazlası. Bin ola-
naktan BİN FAZLASI demektir.

Başarısızlıklardan doğru dersler çı-
kartacağız. Emek, çaba sarfedeceğiz.
Buna rağmen sonuç alamamak, ba-
şarısız olmak moralimizi bozmama-

lıdır. Daha büyük bir coşkuyla başa-
rısızlığımızın nedenlerini ortaya ko-
yup başarmak için öne atılacağız. 

Başarmamak için nedenlerimiz
olamaz. 

Evet yolu yok, başaracağız! Kü-
çüklü büyüklü zaferi kazanacak he-
defimize daha da yaklaşacağız. Mo-
ralimizi bozmadan, güvenimizi kay-
betmeden Mahir’in deyişiyle; devrimin
engebeli, dolambaçlı ve sarp yollarında
yeni başarılar için yürüyüşümüzü sür-
düreceğiz. Ve de en büyük başarımız
olan devrimi bu uğurda biriktirdikle-
rimizle koparıp alacağız.

Sevgili Devrimci Okul öğrencile-
ri; Sonuç alamadıklarımız derslerimiz,
sonuç aldıklarımız başarımızdır. Ek-
sikler, hatalar, başarısızlıklar kaçı-
nılmazdır. Önemli olan üstlendiğimiz
işi SONUNA KADAR götürmektir.

Haftaya yeni bir konuda buluşmak
üzere hoşcakalın.

16 Kasım’da, yeni YÖK tasarısını tartışmak için, Boğaziçi
Üniversitesi'nde, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nin
rektörlük binasında düzenlediği toplantıya YÖK Başkanı Gök-
han Çetinsaya da katıldı.

Öğretim üyelerinin yeni YÖK tasarısını ve genel olarak YÖK'ü
eleştiren YÖK'ün 1980 cuntasının ürünü olduğunu belirten ko-
nuşmalarının ardından salonda bulunan Dev-Genç'liler de YÖK
başkanını sloganlarıyla teşhir etti. "Tutsak Dev-Genç'liler Ser-
best Bırakılsın!", "Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç'liler"
sloganlarını atan Dev-Genç'li öğrenciler yaka paça, işkence yapı-
larak salondan çıkarıldı.

Dev-Genç'liler salondan zorla çıkarıldığında tekrar içeri gir-
mek için yüklendiler, ancak üniversite güvenliğinin barikatı ile
karşılaştılar. Bunun üzerine Dev-Genç'liler, dışarıya çıkarak YÖK
Başkanını dışarıda protesto ettiler. Çetinsaya dışarıya çıktığın-
da Dev-Genç’liler onu, “Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“YÖK'e Hayır” dövizleri ve sloganlarıyla karşıladılar. Dev-Genç’-
lilere korumalar ve ÖGB’ler yine saldırdı.

YÖK Başkanı büyük bir güvenlik alınarak okuldan çıkarılın-
ca Dev-Genç'liler okul içinde bu durumu teşhir ettiler. Etrafta to-
planan öğretim görevlileriyle konuşarak, YÖK'ün ve uygulama-
larının onların da sorunları olduğunu ve YÖK'e karşı birlikte mü-
cadele edilmesinin gerekliliğini anlattılar. Dev-Genç'liler YÖK Baş-
kanının okula yüksek güvenlik alınarak sokulmasının öğrencile-
re karşı bir saldırı olduğunu, YÖK başkanının üniversitelere sı-
radan bir nedenle gelmeyeceğini diğer öğrencilere de anlattılar.
Ve son olarak "Tutsak Dev-Genç'lilere Özgürlük" mücade-lele-
rini anlatarak eylemi sonlandırdılar. 

YÖK Kaldırılsın! 
Tutsak Dev-Genç’li̇ler Serbest

Bırakılsın!

Yozlaşmaya Karşı 
Sporu Halklaştıralım
İstanbul’da, Kuruçeşme Halk Komitesi’nin

düzenlediği Yozlaşmaya Karşı Umut Gedik Fut-
bol Turnuvası sona erdi. 18 Kasım günü Kıraç’ta
final maçı oynandı. Kuruçeşme Halk Komitesi ile
Ak Kıraç takımları maça “Yozlaşmaya Karşı
Gücümüz Birliğimizdir” pankartıyla çıktı ve sey-
ircilerden uzun bir süre alkış aldı. Maçın normal
süresi 1-1 bitti ve penaltılara geçildi penaltılarda
Kuruçeşme Halk Komitesi takımı Ak Kıraç
takımını 5-4 yenerek şampiyon oldu.Turnuva bo-
yunca en çok gol atan oyuncu Selahattin Arslan
oldu ve gol kralı kupasını aldı. Kupalar verilme-
den önce takımlara ve seyircilere dönük konuş-
malar yapıldı. Turnuvayı kazananlar şöyle sıralandı:

1. Kuruçeşme Halk Komitesi takımı, 2. Ak
Kıraç takımı, 3. Kemerdere takımı, 4. Sefaköy
takımı 

Centilmen: Yeni Doğuş oldu. Gol kralı: Sela-
hattin Arslan.
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Çok değil birkaç ay önce 3. Yar-
gı paketi çıkartılmıştı. Televizyonlar,
radyolar, gazeteler, “internet medya-
sı”… kısaca her yerde 3. Yargı pa-
ketinin getireceği değişikliklerden, bu
değişikliklerden kimlerin nasıl ya-
rarlanacağına ilişkin haberlerden ge-
çilmiyordu. Öncesinde 2. Yargı paketi
ve onun öncesinde de 1. Yargı pake-
tiyle ilgili benzer şeyler yaşanmıştı.
Dahası gündeme gelen her yargı pa-
ketiyle ülkenin nasıl daha da demo-
kratikleştiği, hukuk sistemindeki geç-
mişten bugüne var olan kimi çarpık-
lıkların nasıl düzeltildiği üzerine çe-
şitli teoriler geliştiriliyordu. Öyle ki,
duyduğunuzda sanki farklı bir ülke-
de yaşadığınızı veya hangi ülkede ya-
şadığınıza dair nasıl bir yanılsama
içinde olduğunuzu düşünüyordunuz.
Aslında yapmak istedikleri tam da bu-
dur. Zihinleri bulandırıp, kafaları ka-
rıştırıp nasıl bir ülkede yaşadığınızı,
ülkedeki faşizmin gerçek yüzünü,
adaletsizlikleri, hukuksuzlukları gör-
memenizi isterler. 

Geçmişten beri bu hep böyledir ve
bu sistem kökünden değişmedikçe de
böyle olmaya devam edecektir. Ne
zaman faşizm gemi azıya alsa, iş-
kenceler, katliamlar, köy yakmalar,
demokratik hakların yok edilmesi söz
konusu olsa birbiri ardı sıra demok-
rasi paketleri açılmıştır. Açılan her pa-
ketle de sözde zaten var olan de-
mokrasi bir adım daha ileriye git-
miştir! Oysa hayatın bize öğrettiği bu
değildir. Çıkan her paket; bırakın de-
mokrasiyi ilerletmeyi, hakları ve öz-
gürlükleri genişletmeyi, her zaman
yeni ve daha kapsamlı saldırı dalga-
sının habercisi olmuştur. Bugün de
benzer bir durum söz konusudur. Hu-
kuksuzlukta, adaletsizlikte hiçbir sı-
nır tanımayan, halkın hak arama öz-
gürlüğü dahil her türlü hak ve öz-
gürlüklerini yok eden, kullanılamaz
hale getiren, halkın her kesiminin en
küçük bir “çatlak sesini” dahi anın-
da gaza boğan AKP iktidarı da ken-

disinden önceki iktidarlar gibi bo-
zulan imajını düzeltmek için yeni ma-
nevralara başlamış, demagojilerini de
bu zemin üzerindeki hamasi nutuk-
larla sürdürmüştür. 

Geçmişte bozulan imajı düzelt-
menin, tabir caizse, makyaj tazele-
menin yolu demokrasi paketleriy-
ken şimdilerde adına yargı refor-
mu paketi denilen ama özünde
demokrasi paketi aldatmacasından
hiçbir farkı olmayan bir yolu de-
niyorlar. Bunda da en büyük iş kuş-
kusuz medyaya düşüyor. AKP’nin te-
kellerin çıkarları doğrultusunda ve
“devletin bekası” için haklar ve öz-
gürlükler aleyhine yaptığı değişik-
likleri perdelemek ve gerçek yüzünü
gizlemek için yaptığı birkaç küçük,
önemsiz değişikliği allayıp pulla-
ma, çok büyük ve ileri değişiklikler
gibi göstermektir medyanın görevi.
Birkaç küçük istisna dışında burju-
va medyanın üzerine düşeni hakkıyla
yerine getirdiğini de söylemeden
geçmeyelim. Örneğin 3. Yargı paketi
olarak sunulan ve bazı kanunlarda de-
ğişiklik yapılmasını öngören yasa de-
ğişikliği gündeme geldiğinde burju-
va basın koro halinde neredeyse
“devrim” naraları attılar. 

3. yargı paketiyle demokrasinin
önündeki en büyük engeller kaldırı-
lacak, uzun ve keyfi tutuklamaların
önüne geçilecek, artık olağanüstü yet-
kilerle donatılmış mahkemeler ol-
mayacaktı vs vs…Oysa yapılan de-
ğişikliğin hiç de öyle özgürlükler le-
hine, özgürlükleri esas alan değişik-
likler olmadığı çok geçmeden açığa
çıktı. Daha doğrusu bizim başından
beri ifade ettiğimiz gibi 3. yargı re-
formunun da tıpkı önceki “demokrasi
paketleri” ve benzerleri gibi aldat-
maca olduğunu kısa sürede görmüş
olduk. 

Yapılan değişiklikle bir yandan 7
TİP’li öğrencinin katilleri serbest
bırakılırken, adli suçlardan tutuklu ya
da hükümlü binlerce kişi tahliye

edilirken adına terör dedikleri siya-
si sebeplerle hapishanelerde tutulan
tutsakların bu değişikliklerden ya-
rarlanmamaları için ellerinden gelen
bütün gayreti gösterdiler. 

2004 yılında bir demokrasi pa-
ketiyle Devlet Güvenlik Mahkeme-
leri (DGM)’nin adını Özel Yetkili
Mahkeme olarak değiştirerek mak-
yajlamışlardı. Bu kez de 3. yargı pa-
ketiyle DGM’lerin adını Bölge Ağır
Ceza Mahkemeleri (BACEM) olarak
değiştirip teşhir olan yüzlerini mak-
yajladılar. Şimdi DGM misyonunu,
aynı yetki ve görevlerle, BACEM
sürdürüyor. 

Yine 3. yargı paketiyle, demo-
kratik haklarını kullandıkları için
önceleri yalnızca hapishanelere dol-
durulan devrimciler hatta demokrat-
lar artık hapishaneler yerine kendi ev-
lerine hapsedilmeye başlandılar. Ör-
neğin geçtiğimiz günlerde bir dev-
rimcinin cenazesini sahiplendikleri
için gözaltına alınan Grup Yorum üye-
leri hakkında 3. yargı paketinin ge-
tirdiği bu ‘ileri düzenleme’ ile ev hap-
si kararı verildi. 

Şimdi aynı şeyleri yeniden du-
yuyoruz. 3. yargı paketi için söyle-
nen şeyler bu kez neredeyse nokta-
sına virgülüne varana kadar aynı
şekilde 4. yargı paketi için söyleni-
yor. Bu paketin de özgürlükleri temel
alan, özgürlükleri geliştirici değişikler
içerdiği, özellikle ifade özgürlüğünün
önündeki engelleri kaldıracağı ifade
ediliyor. Yine yargı mekanizmasın-
daki aksaklıkları gidererek uzun yar-
gılamaları önleyici, böylece ‘adale-
te daha hızlı erişimi sağlayan’, si-
lahların eşitliği ilkesini güvenceye
alan nitelikte değişiklikler içerdiği
gibi pratik hiçbir değeri olmayan yo-
rumlar ve nitelendirmeler yapılıyor.
Örneğin bir gazete haberinde 4. yar-
gı paketine ilişkin şu ifadelere yer ve-
riliyor: “Terör ve düşünce özgürlü-
ğünü düzenleyen yasalarda değişik-
likler içeren 4. Paket'in yasalaşma-

Faşizmin Maskesi Eskiden “Demokrasi
Paketileri”ydi,
Şimdi “Yargı Reformu Paketi!” 
1, 2, 3 … Yetmedi 4… O da Yetmez 5, 6, 7… 

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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sıyla düşünce ve ifade özgürlüğünün
önündeki engellerin kaldırılması, ba-
sın ve ifade hürriyetinin geniş an-
lamda sağlanması hedefleniyor.”
Bunun böyle olmadığını görmek için
çok zaman geçmesi gerekmeyecek.
Son süreçte yaşadıklarımıza baktığı-
mızda bunu bugünden söylemek yan-
lış olmayacaktır. 

4. yargı paketiyle yapılacağı söy-
lenen en önemli değişikliğin “yardım
ve yataklık” ile “propaganda” suçla-
rında şiddet eylemlerine katılma kri-
teri getirilmesine ilişkin düzenleme ol-

duğu ifade edilmektedir. Oysa bu
suçlara ilişkin en eski düzenlemeler-
de ve Yargıtay kararlarında zaten
şiddet kriteri öngörülmekteyken
AKP’nin 2005 yılında yaptığı yasal
düzenlemelerle bu suçlar artık ucu
açık ne olduğu belirsiz bir hale geti-
rilmişti. Yani AKP’nin yaptığı deği-
şiklikler bu bakımdan olsa olsa bir
“eski hale getirme” olabilecekken
bunların çok önemli “ileri” adımlar ol-
duğunu iddia etmek tam bir iki yüz-
lülüktür. 

Son olarak şunu söyleyebiliriz;

AKP’nin bugün yaptığı, demokrasi-

yi geliştirici, özgürlükleri temel alan,

çok büyük ileri adımlar olarak prop-

ganda edilen yargı paketleri tıpkı

geçmişteki demokrasi paketleri gibi

aldatmacadan, göz boyamadan, mak-

yaj tazelemeden ibarettir. Ama nafi-

le… Ne yaparsanız yapın gerçek yü-

zünüzü, hukuksuzluğunuzu, adalet-

sizliğinizi, adaletsizlikleri büyüt-

mekten başka bir işlevi olmayan ada-

let sisteminizin çürümüşlüğünü giz-

leyemezsiniz. 

Lösemi hastalarının kullandığı ve
alınmadığı zaman hayati risk sebebi
olabilen Purinethol isimli ilaç Mayıs
ayından beri eczanelerde bulunmu-
yordu. İlacın fiyatının düşük oldu-
ğunu söyleyen ilaç tekeli, ilacın fi-
yatını yükseltebilmek için ilacı
üretmedi. Bu nedenle de lösemi has-
taları ilacı karaborsadan almak zo-
runda kaldılar. 7.90 TL olan ilaç,
karaborsacılardan 500 liraya alındı.
Yurtdışından ilaç getirenler oldu.
Sağlık Bakanlığı ise, hastaların sö-
mürülmesi karşısında hiçbir şey yap-
madı. Çünkü bu düzen akıl dışıdır. Te-
mel olan hastanın sağlığı, ihtiyaçla-
rı değil; ilaç tekellerinin karıdır. Daha
fazla kazanabilmek için halkın yaşam
hakkını tehlikeye atmakta bir çekin-
ce görmemektedirler.

Sağlığımızı tekellerin eline bırakan
AKP, ilaç fiyatlarında yapılan bu
zam yaptırma taktiklerine izin vere-
rek suç ortaklığı yapmaktadır. Bu
danışıklı dövüş daha önce başka ilaç-
larda da uygulanmıştı. Şirketler ilacı
üretmeyerek, ilaç fiyatına zam yap-
tırıyorlar. 

Purinethol yerine baş-
ka bir alternatif de yok.
Hasta yakınları, "Bu ilaç
ekmek su gibi bir şey" di-
yerek anlatıyorlar ilacın
önemini. Lösemi hastala-

rını ölümle karşı karşıya bırakan bu
ilaç yokluğu "yönetmelik sorunu"
olarak açıklanıyor. Kar mı, insan ha-
yatı mı? Devrimciler sağlık hakkının
parasız olması için mücadele ederler.
Düzen ise tekellerin daha fazla kar et-
mesi için düzenleme yapıyor. Niha-
yetinde ilaç, 12 TL'lik yeni fiyatıyla
piyasaya çıktı. Zam yapıldı ve 500 TL
ödemeyi bile göze alan hasta yakın-
ları 12 TL'ye severek razı oldular.

Aynı ilaç, Almanya'da, Yunanis-
tan'da ve Portekiz'de 65 Euro, Fran-
sa'da 2,5 Euro, İtalya'da ise 9 Euro...
Sağlık Bakanlığı'nın fiyat belirleme
yönetmeliğine göre, ithal edilen ilaç-
larda fiyat, diğer ülkelerdeki en ucuz
fiyat temel alınarak belirleniyor. Bu
durumda ilacın şirketi 7.90 idi. Ama
Purinethol ilacını ithal eden Aspen
isimli şirket buna itiraz etti. Yeterli kar
etmedikleri için Sağlık Bakanlığı'ndan
zam yapılması talebinde bulundular.
Bakanlığın verdiği zammı kabul et-
meyince de, ilacın üretimini durdular.

İlaç üretimini, hasta sağlığını ya-
salarla güvenceye almayan AKP, te-

kellerin tehditlerine sessiz kalmaktadır. 

Düzen akıl dışıdır... Fiyat artıra-
bilmek için pirinçleri denize döken-
ler, fındıkları yakanlar, ilaçların da
üretimini durduruyorlar. Lösemi has-
talarına "Öl" diyorlar açıkça.

Bugün Purinethol için oynanan bu
oyun, yarın başka bir ilaç için de oy-
nanacaktır. Sağlığımızla oynayan,
parasız sağlık hakkımızı gasp eden-
lere karşı örgütlenmediğimiz sürece,
daha nice insanlarımız ilaçsız kalacak,
tedavi olamayacak.

Eczacılara sesleniyoruz, AKP'nin
ilaç politikalarına suç ortaklığı yap-
mayın... Fiyat yüksekliğine karşı ec-
zacılar da direniş içinde olmalıdır...

Ülke ülke fiyat değişikliğinin se-
bebi de sorgulanmalıdır. İlacın fiya-
tının Almanya’da başka Türkiye’de
başka olmasının sebebi nedir? Madem
ucuza üretilebiliyor, Almanya’da ne-
den bu kadar pahalı bu ilaç? 

Sağlığımız tekellerin elinde bir pa-
zardır. Sattıkça kazanırlar… Kar ne-
redeyse o alanda sağlık teknolojisini
geliştirirler, karsız olanlarda ise hiç-
bir gelişme sağlanmaz. Çünkü araş-
tırma yapılması için yatırım yapılmaz.

Sağlık hizmetleri halk için, para-
sız olmalıdır. Sağlığımızla oynayan-
lardan hesap soralım.

Sağlığımızı Kar Aracı
Olarak Gören AKP ve İlaç
Tekellerinden Hesap Soralım!

Sağlıklı ve
Güvenli Bir

Yaşam
Hakkımızdır
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Örtülü ödenekle ilgili son yılların
rakamlarına baktığımızda bu yılın
ilk dokuz ayındaki artış AKP iktida-
rının nasıl bir kontrgerilla iktidarı
olduğunu gösteriyor.

Örtülü ödenek iktidarın halka
açıklayamadığı gayri meşru giderle-
ridir. 

Bir iktidar yaptığı harcamaları
neden halka açıklayamaz? Neden
halktan gizler? 

Bu sorunun cevabı elbette bu har-
camaların kime karşı yapıldığıdır.
Örtülü ödenek halka karşı harcandığı
için gizleniyor halktan. 

AKP’nin halka saldırılarıyla örtülü
ödenekteki artış oranları doğru oran-
tılıdır. 

İşte AKP’nin son 10 yıllık ikti-
darında örtülü ödenek rakamları:  

2003 yılında 103 milyon lira, 

2006’da 207 milyon,

2007’da 262 milyon, 

2008’da 280 milyon,

2009’da 341 milyon,

2010’da 383 milyon,

2011’da 391 milyon lira harcama
yapılmış. 

1012 yılının ilk dokuz aylık olan
harcaması ise 869 milyon lira. 

Devlet bütçesinden bu kadar çok
paranın ayrıldığı, rahatça harcandığı
örtülü ödenek nedir? Kimin deneti-
minde nasıl kullanılmaktadır? 

Yasalara göre örtülü ödeneğin ta-
nımı: 

“5018 sayılı Kanunun 24’üncü
maddesine göre, örtülü ödenek; kapalı
istihbarat ve kapalı savunma hiz-
metleri, Devletin milli güvenliği ve
yüksek menfaatleri ile Devlet itiba-
rının gerekleri, siyasi, sosyal ve kül-
türel amaçlar ve olağanüstü hizmet-
lerle ilgili Hükümet icapları için kul-
lanılmak üzere Başbakanlık bütçesine
konulan ödenektir. Kanunlarla verilen

görevlerin gerektirdiği istihbarat hiz-
metlerini yürüten diğer kamu idare-
lerinin bütçelerine de örtülü ödenek
konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaç-
lar dışında ve  Başbakanın ve ailesinin
kişisel harcamaları ile siyasi partilerin
idare, propaganda ve seçim ihtiyaç-
larında kullanılamaz. İlgili yılda bu
amaçla tahsis edilen ödenekler top-
lamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri
toplamının binde beşini geçemez.”

Örtülü ödenekteki paranın nereye
harcandığını sadece parayı kullanan
ve emanette tutan kişi bilir. 

Başbakanlık örtülü ödeneğindeki
paranın harcama emrini başbakan
verir, maliye bakanı ya da başbakanlık
müsteşarı emri yerine getirir. Parayı
aktaran maliye bakanı ödeneğin ne-
relere harcandığını bilir ama hesabı
yasa gereği soramaz. 

Böylesine gizlidir örtülü ödenek
harcamaları. Halktan çaldıkları pa-
ralarla oluşturdukları fonların, öde-
neklerin nerelere harcandığının bi-
linmesini istemezler hiçbir zaman. 

Ama gerçekler hiçbir zaman gizli
kalmaz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş
tüm iktidarları, örtülü ödenek para-
larını halka karşı savaşta kullanmış-
lardır. Kontrgerillanın örgütlenme-
sinde, silahlandırılmasında, halka
karşı komplolarda, işkencelerde, kat-
liamlarda, katillerini aklamada, giz-
lemede kullanmışlardır.  

Örneğin; Turgut Özal, halterci
Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaris-
tan'dan kaçırılması için 1 milyon do-
ların örtülü ödenekten verildiğini
açıkladı. Daha sonra ise bunun 1
milyon 800 bin dolar olduğunu söy-
ledi. Özal, örtülü ödeneği gazeteciler
için de kullandı. Bir grup gazeteciyi
eğitim için İngiltere'ye yolladı. Tansu
Çiller ise dolandırıcı Selçuk Parsa-
dan'a kaptırdığı paradan tutalım da,
devrimcilerin katledilmesi için Ab-
dullah Çatlı, Alaattin Çakıcı gibi
mafya artığı kontraların beslenmesine,

Kürdistan’da binlerce faili meçhulün,
kaybetmelerin, katliamların yapılması
için kontrgerillaya, Kürt halkına karşı
Hizbullah’ın silahlandırılmasına har-
candı. 

Ergenekon sanıklarından Şener
Eruygur da görevde bulunduğu iki
yıl boyunca örtülü ödenek paralarını
kendi görev alanı dışına harcamıştır.
Star gazetesinden Hüseyin Özay’ın
haberinde “Eruygur döneminde ör-
tülü ödenekten yapılan toplam 13
milyon liranın 7.5 milyon liralık
kısmı beş kişinin hesaplarına akta-
rıldı. Geri kalan yaklaşık 5.5 milyon
liralık bölüm ise makam otomobili,
inşaat, bilgisayar ve matbaa işleri
gibi hizmet alımlarında kullanıldı.
İstihbarat için verilen örtülü öde-
nekten yapılan harcamalar arasında
14 adet Ford Ranger marka jeep ile
10 adet Fiat Albea marka araçların
alımı da bulunuyor” denilmektedir. 

Örneklerden de görüldüğü üzere
örtülü ödenek halka karşı kullanıldığı
gibi kendi aralarında da iç edilmek-
tedir. 

Star gazetesi gibi AKP yalakası
basın özellikle örtülü ödeneğin bu
yanıyla ilgilenip örtülü ödeneği kul-
lanma yetkisini elinde bulunduranların
yolsuzluklarıyla ilgilenmektedir. Ör-
tülü ödeneğin halka karşı olan asıl
yanını gizlemektedirler. 

AKP iktidarında bu kadar büyük
miktardaki artışı ise ciddi anlamda
sorgulanmamaktadır bile. AKP bu
kadar ödeneği nereye harcamıştır?
Bunun cevabı Suriyeli işbirlikçilerin
barındırılmasından eğitimine, silah-
landırılmasından Suriye halkına karşı
yaptığı katliamlara ve Kürdistan’dan
Anadolu’nun dört bir yanında halkı-
mıza karşı yapılan saldırılardadır. 

Sonuç olarak; Örtülü ödenek
halkın paralarının halka karşı savaşta
kullanılmasıdır.

Örtülü Ödenek Harcaması On Yılda 103 Milyondan 869 Milyona Çıktı

Örtülü Ödenek Halkın Parasının 
Halka Karşı Savaşta Kullanılmasıdır!
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Tutsaklık, devrimci mücadelenin
göze alınması gereken bedellerinden
biridir. Bu nedenle tutsak olsun ya da
olmasın her Cepheli’nin tutsaklığa,
hapishanelere bakışı, kavrayışı net ol-
malıdır. 

Tutsaklık her devrimcinin kar-
şılaşabileceği bir bedeldir. Her Cep-
heli bir gün kendisinin de tutsak dü-
şebileceğini unutmamalı. Bunu bi-
lerek, düşünerek hareket etmelidir.

Devrimci mücadele tercihi geçici,
dönemsel bir evre değildir. Uzun so-
luklu, ömür boyu sürecek bir müca-
dele, bir yaşam biçimidir. 3-5 ayda,
yılda devrimci olunmuyor. Devrim-
cileşme süreci büyük emekler, be-
deller gerektiren bir mücadele süre-
cidir. Bir devrimcinin üzerinde hem
kendisinin hem yoldaşının hem de ör-
gütünün emeği vardır. Devrimcinin
mücadele içindeki en önemli güçle-
rinden birisi moral gücü ve halkla ile-
tişimidir, sahiplenilmektir. 

Bir devrimci teslim olup müca-
deleyi bıraktığı, pişmalık duyduğu za-
man bütün bu emekler, ödenen be-
deller boşa gitmiş demektir. Bu dü-
zenin kazanımı, devrimin kaybıdır.

Düşman, büyük-küçük, önemli-
önemsiz demeden her araç ve yönte-

mi kullanarak; işken-
ceyle, katletmeyle, hapishanelerle
tehdit ederek, korkutup satın alarak;
bizi devrim mücadelesinde saf dışı bı-
rakarak halkın mücadelesini engelle-
meye çalışır. Mücadele tarihimizde de
önemli bir yer tutar hapishaneler. Di-
reniş ve mücadele biçimleriyle içeri-
yi-dışarıyı birbirine bağlayan halkın
hemen her kesimini etkileyen bir yer-
dir hapishaneler ve tutsaklar. 

Hapishanelere her saldırı, hapis-
hanelerdeki her direniş, her gelişme
halkın devrimci mücadelesiyle doğ-
rudan ilgilidir. Çünkü hapishaneler-
deki devrimci tutsaklar dışarıdayken
işçiydi, memurdu, öğrenciydi, esnaftı,
doktordu, mühendisti, gazeteciydi,
yazardı; komşumuzdu, arkadaşı-
mızdı, köylümüzdü, akrabamızdı.
Hepimizin hakları ve özgürlükleri için
mücadele ettiler, tutsak düştüler. Bu-
nun bedelini ödüyorlar.

Sadece bunun için bile vefa bor-
cumuz vardır onlara. Bunun için de-
ğerlidir tutsaklarımız. Sahiplenil-
meyi fazlasıyla hak ederler.

Her Cepheli bulunduğu alanda
devrimci tutsakları sahiplenmeli,
kitlelerin de sahiplenmesi için ça-
lışmalıdır. 

Cepheli tutsak yoldaşlarını unut-

maz, unutmak vefasızlıktır. 

Hapishane idareleri devrimci tut-
sakları halktan, birbirlerinden tecrit
etmek için her yöntemi deniyor. Su-
dan gerekçelerle disiplin cezaları
verip, aylarca yıllarca mektup, tele-
fonla görüşme haklarını gaspede-
rek; iletişimlerini, paylaşım ve da-
yanışmasını koparmaya çalışıyor.
"Birbirlerine moral destek veriyor"
denilerek mektupları sansürleniyor,
imha ediliyor.

Mektuplarımız moral veriyorsa
daha çok yazmalıyız, ziyaretlerimiz
moral destek oluyorsa daha sık ziya-
ret etmeliyiz. Arayıp sormamız, mad-
di manevi destek olmamız dirençlerini
arttırıyorsa daha çok destek olmalıyız. 

Daha çok eylem yapacağız. On-
lar seslerini kısmaya çalıştıkça, biz
sesleri solukları olup daha yüksek
haykıracağız. Onlar tecriti koyu-
laştırdıkça biz parçalayacağız.

Sahiplenmenin onlarca biçimi bu-
lunabilir. Bulacağız, sahipleneceğiz.
Unutmadığımızı göstermenin onlarca
biçimi vardır. Unutmayacağız, unut-
madığımızı göstereceğiz.

"Devrimci tutsaklar onuru-
muzdur" diye haykırıyoruz. Onu-
rumuza sahip çıkacağız.

Cepheli Tutsak
Yoldaşlarını Unutmaz

TAYAD’lı Aileler, gözaltında kaybedilerek katledilen Ay-
han Efeoğlu’nun mezarının bulunması için her Cuma ol-
duğu gibi 16 Kasım günü de eylemlerine devam ettiler. Saat
19.00’da Taksim Tramvay Durağı’nda toplanan TAYAD’lı
Aileler “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede? Cevap Alın-
caya Kadar Susmayacağız” yazılı pankartı açtılar. 

Eylemde TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt tara-
fından açıklama yapıldı. Açıklamada, 12 Eylül’den bugüne
‘demokrasi’ adına değişen hiçbir şey olmadığını ifade eden
Kurt, 12 Eylül’ün bugün de tecritle, sessiz ölüm politi-
kasıyla sürdürüldüğünü belirtti. Ardından, Ayhan Efeoğ-
lu’nun kontrgerilla tarafından katledilerek, kaybedilme-
sinin de 12 Eylül politikalarının ürünü olduğunu söyleyen
Kurt, bedeli ne olursa olsun, kaç yıl geçerse geçsin Ayhan

Efeoğlu’nun mezarını bulmak için mücadele edecekleri-
ni, kayıpların hesabının sorulacağını ifade etti. 

Eylem “Kaybeden Devlettir Hesap Soracağız!” slo-
ganıyla bitirildi.

Ayhan Efeoğlu Gibi Kaybedip Katlettiğiniz Evlatlarımızın 
Tek Bir Kemik Parçası Dahi Kalmışsa İstiyoruz, Bulacağız!

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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İsrail geçtiğimiz 15 Kasım günü
Filistin’e yönelik yeni bir katliam
saldırısı yaptı ve devamında da sal-
dırıları sürdü... Filistin halkından,
aralarında çocukların da bulunduğu
120’nin üstünde insan katledildi... 

İsrail daha kuruluş aşamasından
başlayarak bugüne kadar on binlerce
Filistinliyi katletmiş, işkencelerden
geçirmiş, hapsetmiştir... Kundaktaki
çocukları dahi acımasızca katleden
İsrail, sokak ortasında kol, bacak
kırma gibi işkence yöntemleriyle de
bilinen bir devlettir. 

İlk saldırısında HAMAS’ın askeri
komutanlarından birinin de aralarında
bulunduğu 13 Filistinliyi katleden
İsrail, bundan sonra saldırıları dur-
durmak yerine daha da artıran bir
seyir izlemiştir. 

İsrail’in bu saldırganlığı karşısında
Filistin örgütleri, başta yönetimde
bulunan HAMAS olmak üzere, İs-
rail’e cevap verme haklarını kullan-
mışlardır. 

Katliam Karşısında
Emperyalistlerin İsrail
Hamiliği

İsrail’in düzenlediği katliam saldırısı
sonrasında, Amerika başta olmak üzere,
tüm emperyalist ülkelerin İsrail’e açık-
tan destek verdiği görülmüştür. 

Amerika, gerek sözcüleri ve gerekse
de Obama’nın yaptığı açıklamalarla
“yavuz hırsız” rolüyle savunmuştur
İsrail’i. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Mark Toner, "HAMAS ve diğer terörist
organizasyonların İsrail halkına karşı
giriştiği şiddetin hiçbir mazeret ve
gerekçesi yok. İsrail'in kendisini sa-
vunma hakkını destekliyoruz" şek-
linde bir açıklama yaparak, gerçekte
saldırıyı gerçekleştiren İsrail’i değil
de misilleme hakkını kullanan Filistin’i
suçluyordu... 

Benzer açıklamalar diğer ABD
yetkilileri ve AB yetkililerinden de
gelmiştir... 

ABD Başkanı Oba-
ma, "Dünyada, top-
raklarındaki sivillerin
üzerine sınırları dışın-
dan füze yağmasına
müsamaha gösterecek
hiçbir ülke yoktur. İs-
rail'in kendini savun-
ma hakkını destekli-
yoruz ve desteklemeye
devam edeceğiz" diyor. 

AB Dışişleri Bakanı
Catherine Ashton, "İsrail ve Gazze
arasında giderek artan şiddet beni
endişelendirdiği gibi, yaşanan sivil
kayıplardan acı duyuyorum... Yaşanan
krizi başlatan HAMAS'ın düzenlediği
saldırılar hiçbir devlet için kesinlikle
kabul edilebilir değil" diyor ve ekliyor
“İsrail’in halkını koruma hakkı bulu-
nuyor.”

Alman Başbakanı Merkel ise, söz-
cüsü aracılığıyla yaşanan şiddetten
HAMAS’ın sorumlu olduğunu açık-
ladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron
ise İsrail Başbakanını arayarak sivil
kayıplara engel olmasını istemiş... Av-
rupa duyarlılığı!.. Ama o da yaşanan-
lardan HAMAS’ın sorumlu olduğunu
belirtmiş... 

Kısacası tüm emperyalist güçler
sözbirliği etmişçesine emperyalizmin
gayri meşru çocuğu olan İsrail’e kol
kanat gerdiklerini ve onun yaptığı kat-
liamların da arkasında durduklarını
açıkça ortaya koymuşlardır... 

Halkların direnişleri karşısında en
küçük bir eylemi bile “terör” olarak
değerlendirip ortalığı ayağa kaldıran
emperyalistler, sözkonusu İsrail olunca,
daha doğrusu kendi çıkarları olunca
açık bir katliamı dahi desteklemekten
geri durmamaktadırlar. 

İşbirlikçiler Esip 
Gürleyen Ama Asla 
Yağmayan Rolünü 
Sürdürüyor! 

Peki emperyalist efendilerin bu
tavrına karşı bölge ülkeleri duru-

munda olan işbirlikçilerinin tavrı ne-
dir? 

Aslında işbirlikçilerinin özünde
farklı bir tavrı olduğunu söylemek
mümkün değildir. Ancak özü farklı
olmasa da biçimde çok çok farklı
oldukların söylemek mümkündür...
Özellikle de AKP lideri Başbakan
Erdoğan bol bol esip gürledi... İsrail’e
deyim yerindeyse ağzına geleni söy-
ledi. İşte Erdoğan’ın sözlerinden bazı
kesitler: 

“İsrail 3 ölüsünü 300, 3 bin; 50
Filistinliyi ise 5 gösteriyor. 500-600
yaralıyı hiç sayıyor, yerle yeksan
edilen Gazze'yi görmezden geliyor...” 

“Bu İsrail’in karakteristik yapı-
sıdır, cibiliyetinde vardır. Her zaman
bunu böyle yapmıştır. Aynını bize
yapmadı mı uluslararası sularda
Gazze'ye insani yardım taşıyan, 30’u
aşkın ulustan insanın bulunduğu o
gemiyi vurmadılar mı? 9 şehidimiz
olmadı mı? Oldu. ... Çünkü sizde
adalet diye bir şey yok, insaf diye
bir şey yok. Siz zulmederek, ezerek
yükselmeyi hep kendinize ideal edin-
mişsinizdir'. Bunu periyodik olarak
yapıyorlar. 2008 seçimleri öncesinde
yaptılar. O zaman Gazze'de 1500 şe-
hit, 5 bin yaralı vardı. Şimdi yine
seçim yaklaştı, seçim öncesi yine
aynı provayı yapıyorlar. Fakat bu-
radan Netenyahu’ya sesleniyorum,
şu anda 2008 yılında değiliz, 2012
yılındayız. Bilesin ki 2012’nin şartları
2008’in şartları gibi değildir. Hesa-
bını iyi yap.”

Birçok yanıyla oldukça doğru
sözler hepsi. İsrail gerçeğini hemen

Emperyalizmin Gayri Meşru Çocuğu
İsrail Kana Doymuyor!..

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜ228

Yürüyüş
25 Kasım
2012

Sayı: 340



tüm yönleriyle de ortaya serer nite-
liktedir.. Gerçekten de dünya halkları
tarafından çocuk katilliğiyle ün sal-
mıştır İsrail.. 

Bunları söyleyen aynı Erdoğan
ve iktidardaki partisi AKP’nin İsrail
ile ilişkileri gerçekte ne durumdadır
acaba diye baktığımızda ise tam tersi
bir tabloyu görürüz... İsrail’in meş-
rulaşıp bölgede Filistin halkı nezdinde
daha fazla kabül görür hale gelme-
sinde olsun, ekonomik ve askeri iş-
birliği ve ticaret konularında olsun
İsrail ile ilişkiler tarihin hiçbir dö-
neminde AKP döneminde olduğu ka-
dar gelişmemiştir. Ticaret hacmi kat-
lanarak artarken İsrail pilotlarının -
ki bunlar Filistin halkının başına
bomba yağdıranlardır- eğitiminin
Türkiye’de yapılmasına onay veren
de yine AKP’dir. MİT ile MOSSAD
arasındaki işbirliğini sürekli geliştiren
de yine AKP’dir. 

Suriye sözkonusu olduğunda açık-
tan işgal etmekten, oradaki işirlikçileri
silah vb. her türlü araç ve teçhizatla
destekleyen AKP’nin sözkonusu İsrail
olunca sadece esip gürlemesinin
hiçbir anlamı yoktur. Ki söylemlerinin
içine bakıldığında bile samimiyet-
sizlikleri ortaya çıkmaktadır. Erdoğan
konuşmasının içinde “orantısız güç
kullanma” demektedir. Sanki orantılı
olarak gücü kullansa meşru olacak.
İsrail’in Filistin halkına karşı güç
kullanmaya hiçbir şekilde hakkı yok-
tur diyemiyor. Saldırılar günlerdir
devam ettiği halde hiçbir yaptırım
girişiminde de bulunmuyor ama ko-
nuşuyor. Öyle ya dilin kemiği yoktur.
Erdoğan da bu kemiksiz organını
kullanıyor. 

Fakat buna rağmen efendilerinden
uyarı da alıyor... Obama yaptığı açık-
lamada bölgedeki işbirlikçilerine nasıl
uyarılar yaptığını ve talimatlarını da
söylüyor: 

“İsrail Başbakanı Netanyahu ile
çeşitli defalar konuştum. Mısır Cum-
hurbaşkanı Mursi ve Gazze’de olanlar
sırasında Mısır gezisinde olan Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan
ile de konuştum. Mursi ve Erdoğan'a
‘daha fazla şiddet olursa iki devletli
çözümü öngören barış sürecinden

uzaklaşırız’ dedim” diyor Obama... 

Erdoğan esip gürlerken Obama
ile olan konuşmasından hiç söz et-
mediği halde, Obama’nın İsrail’i des-
teklemesi ve bu talimatını açıklama-
sının ardından durumu kurtarmak
için isim vermeden sözde Obama’yı
eleştirdi... Ama gerçekte kendi içinde
bulunduğu ikiyüzlü durumunu kur-
tarmaya çalışmıştır ki, boşuna çaba... 

Boşuna, çünkü kaç gündür süren
tüm görüşmelere baktığımızda kar-
şılıklı ateşkes dışında bir şeyden söz
edilmiyor ve Filistin halkının sanki
hiçbir şey olmamış ve aslında kendisi
de kabahatliymiş gibi geri çekilmesi
istenmektedir. 

Bu konuda gerek bölgedeki Arap
devletleri ve gerekse de emperyalist
efendiler esas rolü ise Mısır’a ver-
mektedirler. 

Mısır emperyalistlerin “Arap Ba-
harı” adı altında Ortadoğu’da ger-
çekleştirdikleri karşı devrimci ope-
rasyonun sonucunda yeni bir yöne-
time kavuştu... Başında “Müslüman
Kardeşler” örgütünün bulunduğu bu
yeni yapı, bölgedeki direnen İslamcı
örgütler tarafından da kabül gören
ve onlarla ilişki içinde bulunan bir
yapıdır. Böyle olunca emperyalistlerin
kendi elleriyle oluşturdukları bu yapı
eliyle bölgeyi yeniden şekillendirme
ve HAMAS, Hizbullah gibi henüz
emperyalizme biat etmemiş bulunan
örgütleri de bu sayede tam olarak
denetleme çabaları devam etmektedir. 

Bu yanıyla son İsrail saldırılarının
İsrail seçimlerine hazırlık olarak gö-
rülmenin belki bir doğruluk payı var-
dır. Ancak tek ve önemli nedenini
bu olarak açıklayamayız. Bu saldırı
aynı zamanda Filistin’in BM nezdinde
kabul edilmesi için yapılan son giri-
şimlere de yeni bir şekil vermeyi
amaçlamaktadır. Filistin halkına karşı
tehdidi Obama çok net olarak ifade
ediyor: “İki devletli çözümü öngören
barış sürecinden uzaklaşırız.”

Evet, tehdit bu... Yani ya bize
tam biat edersiniz ya da Filistin’in
BM nezdinde ve bir devlet olarak
tanınmasına izin vermeyiz diyorlar... 

HAMAS gibi örgütler bu yönlü

bir uzlaşmaya kapalı olmamakla bir-
likte, daha fazla taviz koparma he-
sabındadırlar. Bu hesabı boşa çıkarıp
emperyalizmin istediği çizgiye ge-
tirtilmeleri operasyonu da Mısır ve
bir nebze de Türkiye oligarşisi üze-
rinden yapılmaya çalışılmaktadır. 

Ancak, elbette bunlar emperya-
listlerin ve işbirlikçilerin hesaplarıdır...
Ki tarih bu tür hesapların boşa çıktı-
ğını defalarca göstermiştir. Hiçbir
halk boyunduruk altında kalmayı ka-
bul etmez, etmeyecektir. Filistin halkı
ki on yıllardır direnmekte, mücadele
etmektedir. Defalarca işbirlikçilerin,
uzlaşmacıların ihanetine uğramış ama
her defasında adeta küllerinden ye-
niden yaratılmışçasına ayağa kalk-
masını bilmiştir. 

Bugün de Filistin halkı kendisine
yapılan katilamlara ve oynanan oyun-
lara er veya geç karşı durmasını bi-
lecek ve kendi haklarını elde ede-
cektir. Tarihi emperyalistler ve iş-
birlikçileri değil, direnen halklar be-
lirleyecektir. 

Sonuç olarak; 
1- İsrail’in son yaptığı katliam

saldırısı ne ilktir ne de son olacaktır.
Ve bu saldırılar İsrail’in kendi başına
yaptığı saldırılar da değildir. 

2- Emperyalistler gayri meşru ço-
cukları olan İsrail’i kendi elleriyle
kurmuşlar ve her dönem açık ve tüm
desteklerini de sunmuşlardır. Em-
peryalistlerden İsrail’i durdurmasını
beklemek ve umudu onlara bağlamak
kendini aldatmaktır. 

3- Emperyalizmin işbirlikçisi olan
AKP’nin döktüğü timsah gözyaşından
başka bir şey değildir. Erdoğan her
ne kadar esip gürlese de, gerçekte
emperyalizmin en sadık işbirlikçisi
ve İsrail’in en yakın dostudur. 

4- Mısır, yeni yönetimiyle em-
peryalistlerin bölgeyi yeniden şekil-
lendirme aracından başka bir şey de-
ğildir. 

5- Emperyalistler ve işbirlikçileri
ne yaparsa yapsınlar tarihin nasıl şe-
killeneceğini belirleyen direnen halk-
lar olmuştur ve olacaktır. Direnen
ve emperyalizme ve İsrail’e teslim
olmayan Filistin halkı kazanacaktır... 
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TEKELLERİN İLK 
DOKUZ AYLIK KARLARI

 Türk Telekom:
1 milyar 995 milyon TL

 Koç Holding:
1 milyar 705 milyon TL

 Turkcell:
1 milyar 604 milyon TL

 Sabancı Holding:
1.2 milyar TL 

"Nasıl ki doğa, boşluktan nefret
ederse, sermaye de karsızlıktan ya
da az kardan nefret eder. Kar elverişli
oldu mu, sermaye yürekli olur: %
10 garantili karla her yerde kullanı-
labilir; % 20'de kızışır; % 50'de
delice bir cesarete gelir; % 100'de
bütün insani yasaları ayaklar altına
alır; % 300'de işlemeyeceği cinayet
yoktur, darağacı pahasına da olsa."
(Kapitalist Toplum-Zubritski, Mit-
ropolski, Kerov) 

Yukardaki satırlar kapitalizmin
azgın sömürü gerçeğini anlatıyor.
Kapitalizmin tek amacı DAHA ÇOK
KAR’dır. Bunun için yapmayacakları
şey yoktur. Onlar daha çok kar ettikçe
bize düşen de daha çok 

- açlık 

- yoksulluk 

- iş cinayetleri 

- çocuk işçilerin sömürülmesi 

- kayıt dışı güvencesiz çalışma 

- işsizlik 

- ucuz işçilik olmaktadır

- iş hastalıkları 

- hastane kapılarında ölmek

- çocuklarını okutamamak

- intiharlar-cinnetler demektir... 

İşte bunun sonucunda zenginle-
şiyorlar. Zenginliklerine zenginlik

katıyorlar. Gizlemiyorlar
saklamıyorlar zenginlikle-
rini. Gizlenecek gibi de de-
ğil. Mızrak çuvala sığmıyor.
Ancak demogoji ve yalan-
larla durumu kurtarmaya
çalışıyorlar. Kendi zengin-
liklerini bizim zenginliğimiz
gibi gösteriyorlar. “Biz ka-
zanırsak siz de kazanırsı-
nız”, “daha fazla istihdam,
iş olanağı yaratmış oluruz” diyorlar.
Zenginliklerine sevinmemizi istiyor-
lar. 

Gerçek hiç de söyledikleri gibi
değildir. Gerçek onların zenginlik-
lerini büyüttükleri bunun karşılığı
olarak da bizim yoksulluğumuzun,
açlığımızın, ölümlerimizin büyüdü-
ğüdür.  

Geçtiğimiz günlerde burjuva basın
işbirlikçi tekellerin 2012 yılının ilk
9 ayına ait karlılık rakamlarını açık-
ladı. 

“Borsadaki şirketlerin 9 aylık net
karı yüzde 45 artarak 17.8 milyar
TL’ye ulaştı. Şirketlerin 9 aylık ci-
roları ise %12.52 büyüyerek 266.6
milyar TL’ye ulaştı. Borsadaki 15
bankanın 9 aylık toplam karı ise
%10.55 yükselerek 13.5 milyar TL’ye
tırmandı.” (Vatan gazetesi,
16.11.2012) 

Tekeller 17.8 milyar TL kar et-
tikleri için, Türkiye'de her 4 çocuktan
biri açlık sınırında yaşamaya mah-
kum ediliyor. OECD, Türkiye’de
açlık sınırında yaşayan çocuk sayı-
sının %24.6 olduğunu açıkladı. Tür-
kiye bu oranla üçüncü sırada yer alı-
yor. 

Tekeller 17.8 milyar TL kar et-
tikleri için, işçi ölümlerinde Avru-
pa’da birinci, dünyada üçüncüyüz.
Son 10 yılda 10 bin 723 işçi iş cina-
yetlerinde öldü. 2011 yılında ölen
işçi sayısı 1563. Resmi rakamlara
göre günde 3 işçi hayatını kaybe-

derken, kayıt dışı rakamlarda hesaba
katıldığında bu rakamların en az iki
kat olduğu belirtiliyor. Sadece 2012
yılının son Eylül ayı içinde 83 işçi,
son 8 ay içinde de toplam 583 işçi,
iş cinayetleri sonucu öldü. 

Milyonlarca erkeği, kadınıyla
genç, yaşlı, çocuklarımız saati 1 do-
lara, 2 dolara çalıştırdığı için tekeller
17.8 milyar TL kar ediyorlar. 

Tekeller 17.8 milyar TL kar et-
tikleri için, 50 milyonun üzerinde
insanımız yoksulluk, 14 milyona
yakın insanımız açlık sınırının al-
tında yaşıyor. 

2012 yılı içinde burjuva basına
yansıyan bir haberde Adana’da 26
yaşında, 2 çocuk annesi bir kadının
(Emine Akçay), çocuklarını ısıtacak
kömür, onların aç karnını doyuracak
yemek bulamadığı için 14 Mart ’ta
intihar ettiğini yazdı. Tekeller 17.8
milyar TL karı böyle elde ediyorlar
işte. 

2012 yılı hesaplamalarına göre
kişi başına düşen milli gelirin 10 bin
223 dolar olduğu söyleniyor. 

YALAN, milyonlarca yoksulun
eline geçen asgari ücrettir. Asgari
ücret ise 701 TL. Daha da beteri
asgari ücretin de altında hiçbir sosyal
güvencesi olamadan milyonlarca in-
sanımız çalışmaktadır. 

2011 yılının sonlarında İstanbul
Serbest Muhasebeciler Mali Müşa-
virler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı
bir araştırmada “4 milyon 738 bin

14 MİLYON AÇ, 50 MİLYON YOKSUL

2012’nin İlk 9 Ayında Tekeller 17.8 Milyar TL Kar Etti!
TEKELLER 17.8 MİLYAR KAR ETTİĞİ İÇİN 
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asgari ücretlinin ödediği vergi ile
en zengin 90 tekelin ödediği vergi
aynı ve 6 milyon 750 bin emekçinin
ödediği vergi 652.000 şirketin ödediği
vergiden fazla" olduğu belirtiliyor.
Tekeller milyarları böyle kazanıyorlar,
karlılıklarını böyle büyütüyorlar. On-
ların nasıl zengin, bizim nasıl ve ne-
den yoksul olduğumuzu daha iyi an-
laşılıyor. 

2011 yılı sonu verilerine göre;
“Türkiye'de kişiler arasındaki gelir
dağılımında, en alt gelir grubundaki
15 milyon insan milli gelirin %5'ini
paylaşırken, milli gelirin %45'i en
üst gelir grubundaki 15 milyon insana
gidiyor. Bu durumda kaba bir hesap
ile en alt gelir grubundaki 15 milyon
insanın kişi başına milli geliri 250
dolar iken, en üst gelir gurubundaki
15 milyonun ortalama kişi başına
geliri 22 bin 500 dolar dolayların-
dadır. Nüfusun en fakir %5'lik bölümü
ile en zengin %5'lik bölümünün gelir
uçurumu daha da büyüktür." (Güngör
Uras, Milliyet, 15 Aralık 2011) 

Bu uçurumun 2012 yılı sonlarına
geldiğimiz bugünlerde daha da bü-
yüdüğünü zenginlerin zenginliklerini,
karlarını katlamalarından biliyoruz. 

Yine 2011 yılı ortalarında CHP
Ankara Milletvekili Sinan Aygün,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve-
rilerine dayanarak halkın borç duru-
munu ortaya koydu. Buna göre 73
milyon nüfuslu ülkemizde yaklaşık
44 milyon kredi borçlusu var. Te-
keller karlarına kar katarken her yıl
karlarını daha fazla katlarken bize
düşen ise daha fazla borçlanmak,
borç batağında yüzmek olmaktadır. 

Tüm bunların tek sorumlusu kar-
ları için işlemeyecekleri cinayet ol-
mayan emperyalist ve yerli işbirlikçi
tekeller ile onlar adına ülkeyi yöneten
halk düşmanı AKP iktidarıdır. 

AKP gibi emperyalizm uşağı ik-
tidarlar tam da bunun için vardır;
sömürü önündeki engelleri düzlemek.
Baskı ve sömürü politikalarını yasa-
laştırıp peş peşe uygulamaya soku-
yorlar. “Milletin meclisi”nde yapı-
yorlar bunu. Ve emperyalist tekeller
karlarını daha da katlasın diye; 

- “Ulusal istihdam stratejisi” ha-
zırlıyorlar, 

- Toplu İş İlişkileri Kanunu çıka-
rıyorlar, 

- Esnek Çalışma, İstihdam Büro-
ları, Taşeronu Genişleten Düzenle-
meleri, Kıdem Tazminatının Ortadan

Kaldırılması, Grev ve toplu sözleş-
meyi ortadan kaldıracak vb. düzen-
lemeleri gündeme getiriyorlar, 

- Kentsel Dönüşüm adını verdik-
leri yıkım yasasıyla milyonlarca evi
yıkmaya, yoksulluğumuza yoksulluk
katmaya çalışıyorlar. 

- “Sağlıkta Dönüşüm”le, 4+4+4
eğitim sistemiyle, emperyalist tekel-
lerin hizmetinde her şeyi paralı hale
getirip soygunu hayatımızın her ala-
nına yayıyorlar. 

- Sesimizi çıkarmayalım, örgüt-
lenmeyelim, boyun eğelim diye baskı
ve terörü arttırıp, güvenliğe milyar
TL lik bütçeler ayırıyorlar. 

Sonuç olarak; 
1- Yoksulluğumuz, açlığımızın

sorumlusu tekeller ve onlar adına
iktidarı sürdüren AKP gibi işbirlikçi
hükümetlerdir. 

2- Sabancılar’ın Koçlar’ın kar et-
mesi demek halkın aç kalması de-
mektir!

3- İktidar onların iktidarıdır, ya-
salar onlardan yanadır, meclis onların
meclisidir. Kendi iktidarımız için
mücadele etmezsek ezilmeye, sömü-
rülmeye, zulüm görmeye devam ede-
ceğiz. 

Karlılık oranlarını açıklayan tekeller içinde birinci
sırada Türk Telekom görünüyor. Türk Telekom’un 9
aylık karı %48.8’lik artışla 1 milyar 995 milyon TL’ye
yükselmiş. Türk Telekom’u 1 milyar 705 milyon TL’lik
kar ile Koç Holding, onu da 1 milyar 604 milyon
TL’lik net karı Turkcell izlemiş. Sonra 1.2 milyar TL
ile Sabancı Holding ve sırasıyla Tüpraş, Yazıcılar, Enka
İnşaat, Akfen Holding ve Anadolu Efes de yine en fazla
kar açıklayan tekeller olarak dikkat çekti. 

Borsadaki 15 bankanın 9 aylık toplam net karının
ise %10.55 artarak 13 milyar 552 milyon TL’ye yük-
seldiği belirtiliyor. Bankalar arasında en yüksek kâr ra-
kama Garanti Bankası ulaştı. Garanti Bankası’nın net
karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 artarak
2 milyar 606 milyon TL’ye çıkarken, İş Bankası, 2
milyar 439 milyon TL net karı ile Garanti’yi takip etti.
Alternatifbank (Abank) yüzde 345 ile net karını en

hızlı yükselten banka olarak dikkat çekti. Şekerbank
karını yüzde 219, TEB ise yüzde 174 artırmayı başardı. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazinin irilerinden Koç Hol-
ding’in de hem cirosunu hem de net karını artırdığı
açıklandı; 1.7 milyar TL kar. 

Yine bilinen işbirlikçi tekellerden Sabancı Holding’in
de 1.2 milyar TL kar ettiği açıklandı.  

Tekelci burjuvazi krizmiş, ekonomik durgunlukmuş
vb. hiçbir şey dinlemiyor. Onlar her koşulda kar ediyorlar,
her koşulda karlarını önceki yıllara aylara göre katlıyorlar. 

Onlar karlarına kar katarken biz halklar olarak daha
da yoksullaşıyoruz. Utanmadan hepimiz “aynı gemideyiz”
diyorlar. Yalan söylüyorlar. Gemilerimiz de dünyalarımız
da ahlaklarımız da kültürlerimiz de sonuç olarak ideo-
lojilerimiz de aynı DEĞİL AYRIDIR. Birbirine zıttır. 

2012 Yılının İlk 9 Ayının Bilançosu 
HALKIMIZI SÖMÜREN YERLİ ASALAKLAR 
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Düşman, ahlaki ve siyasi olarak
tam bir çürüme içindedir; bir ceset gi-
bidir. Bizden de bir ceset olmamız is-
teniyor. Unutmamızı isterken, canlı
ceset olmamızı istiyorlar. Affetmemizi
isterken canlı ceset olmamızı isti-
yorlar. Teslim olmayanlara, ihanet et-
meyenlere ölümü dayatırken; “yaşa-
mayı”, direnmeye tercih edenlerin de
zaten işini bitirip canlı ceset olarak bir
kenara atıyorlar. 

Bu; korkuyu, ihaneti meşrulaştır-
maya çalışmaktır. Devrimcilerin halk-
la bağlarını kopartmaktır. Bu, düş-
manın yaptığıdır.

Bir diğer yanda ise, “Koca koca
siyasetler”, hainlerin alınlarından
öptüler... Hala da bize diyorlar ki;
“Hain olma konusunda sizin gibi
düşünmüyoruz.”

Büyük Direniş’te veya bir çatış-
mada veya herhangi bir devrimci
faaliyette yoldaşlarını yarı yolda bı-
rakmanın adı ihanettir. Denilir ki; “İn-
sana has davranıştır. Bu da insan
gerçeği, onlar da bu kadar yaptı
işte.”

Yok, böyle değil. İnsana has
olan, yoldaşlarını satmak değildir.
İnsana has olan, yoldaşlarını yarı
yolda bırakmak değildir. İnsan
gerçeği direnmektir, insan gerçeği
yoldaşlarını, örgütünü satmamak-
tır. Ancak böyle insan olunur. Tersi,
canlı ceset olmaktır. Nasıl düşün-
dükleri kendilerinin olsun. Biz bil-
meliyiz ki; insanın mayasında vefa
olmalıdır, ihanet değil. 

İHANETİ MEŞRU GÖRMEYE-
CEĞİZ VE KORKUYU EZECE-
ĞİZ! KARŞIMIZA ÇIKTIĞI HER

YERDE İHANETİ
VE KORKUYU
YERE ÇALACA-
ĞIZ! KARŞIMIZ-
DAKİ DÜŞMAN
GERÇEĞİNİ SA-
VAŞI KAZAN-

MAK İÇİN İYİ TA-
NIMAK GEREKİR. 

Düşman kanımı-
za susamıştır. “Kan
içicilikte kendi ça-
pında rakip tanıma-
yan, her türlü yalan

ve ahlaksızlığı erdem sayan” bir düş-
manla savaşıyoruz. 

Öyle bir düşmanla savaşıyoruz ki;
katlimize ferman çıkararak insan avı-
na çıkıyor. Yargılamayı bile lüks gö-
rüyor. Arkadan vuruyor, çatışma çık-
tı diyor. Hapishanelerinde silahsız, sa-
vunmasız insanlarımızı öldürüyor,
isyan diyor. Bedenleri dışında hiçbir
silahı olmayan 6 kadını diri diri ya-
kıyor. 

Yasal dergi satanı vuruyor. Öldü-
remezse felç bırakıyor. VE TÜM
BUNLARDAN TEK BİR KİŞİ BİLE
MAHKUM OLMUYOR.

Yoksul mahallelerimizi helikop-
terlerle, robocoplarla, infaz timleri ile
basıyor, insanlarımızı gözaltına alıyor,
elinde tek bir delil olmadan tutuklu-
yor; aylarca, yıllarca tutsak ediyor. 

Savcı da, yargıç da, infaz da aynı
elde birleşmiş, halka ve devrimcile-
re meydan okuyor, tehditler yağdırı-
yorlar. İşte bu “adalet” düşmanın
adaletidir. İşte bu adalet düşmanın so-
ruşturması, düşmanın gözaltısıdır. 

Bulduğu 15-16 yaşındaki çocuk-
larımızı korkutup işbirlikçileştirip,
yüzlerce insanımız hakkında yalan ifa-
deler imzalatmak komplocu düşmanın
adaletidir. İşte bu; onur ve namusa ka-
pılarını sıkıca kapatanların adaletidir. 

Faşizm; insanlık onuruyla bağ-
daşmayan, dünyanın en aşağılık, en
şerefsiz işi işkenceciliği, katliamcılı-
ğı, yalancılığı, provokatörlüğü mes-
lek edinmiştir.  Bu nedenledir ki; kan,
irin ve pislik, içtiği suya, yediği ek-
meğe bulaşmıştır, sıktığı eli kirlet-
mektedir. 

Böyle bir düşmana karşı savaşmak
dünyanın en şerefli işidir. Yediden yet-
mişe herkese işkence yapan, kadın-
larımızı aşağılayan, silahsız insanla-
rımızı dahi katleden, her adımda hal-
kın karşısına terörle çıkan faşist düş-
man acımasızdır, kinini kusmaktadır.

DÜŞMANA DÜŞMANLIK
DUYMAYANLAR, DEĞİL DEV-
RİMCİ, VEFALI BİR DOST BİLE
OLAMAZ! 

Burjuvazi; en sefil çıkarlarını
ayakta tutmak için gözünü kırpmadan
vahşete başvuran bir sınıf kinine sa-
hiptir. 

Nasıl bir düşmanla savaştığını
bilmeyen bir Cepheli; faşizmle, em-
peryalizmle hiçbir koşulda uzlaşma-
ma geleneğini ve teslim olmama tav-
rımızı kavrayamaz. 

Faşizmin bize duyduğunun bin
katı bir kin ve öfkeyle bilenmeliyiz.
Savaşmak için bu gereklidir. Silahı,
adamı, fırsatı olmayanların kin ve öf-
keleri de yoktur.

Biz sıradan intikamcı değiliz.
Ama hesap sorma duygumuz düş-
mandan çok daha fazla gelişmiş ol-
malıdır. Bizim intikam duygumuz
adaletimizdir. Çünkü bizler, düş-
manda olmayan bir özelliğe, adalet
duygusuna sahibiz. 

Sonuç Olarak;

1. Düşmanımızı iyi tanıyacağız.

2. Çizgimizi iyi kavrayacağız.

3. Misyonumuzu unutmayacağız.

4. Sınıf bilincimizi geliştirece-
ğiz. 

5. Yaşamımızı disipline edecek, sı-
radanlaşmayacağız. Sıradanlaşmak
çürümeye, çürüme ihanete götürür.
İhanete geçit vermeyeceğiz.

6. Halklarımıza, yoldaşlarımıza
yapılan hiçbir şeyi unutmayacağız. 

Adaletimiz mayasını unutma-
maktan alacaktır. Adaletimiz gücünü
affetmemekten alacaktır. Adaletimiz,
duruluğunu halkın gücünden alacak-
tır. Adaletimizin gücü, mayası, meş-
ruluğu, halktır. Adalet olmadan af-
fetmek olmaz! Adalet hesap sorma ile,
adalet intikam ile beslenecektir. 

Bizler, Düşmanda Olmayan
Bir Hazineye,

Adalet Duygusuna Sahibiz! 
Adaletimizin Meşruluğu Halktır!
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Emperyalist tekellerin, talepleri doğrul-
tusunda ucuz, güvencesiz, esnek çalışma bi-
çimlerini dayatan, emekçilerin hak ve özgürlüklerini te-
ker teker elinden alan AKP iktidarı saldırılarına devam edi-
yor. “Hükümet taşeron işçilerin yüzünü güldürecek dü-
zenleme için düğmeye bastı” başlıklarıyla burjuva med-
yada duyurulan yasa taslağı ile ücret, izin, mesai, kıdem
gibi konularda haklarını alamayan taşeron işçilerin ko-
şullarının düzeltileceği beklentisi yaratılmaya çalışılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in çağ-
rısı ile “Alt işveren uygulamasında karşılaşılan sorun-
lar ve çözüm önerileri” başlığı ile yapılan çalışmalarda mil-
yonlarca taşeron işçinin koşullarını düzeltmek gibi bir amaç
yoktur. “Taşeron işçilere güvence geliyor” diye basında
yer alan düzenlemenin asıl amacı taşeron işçiliğin önün-
deki yasal engelleri kaldırmak ve geçici-güvencesiz çalışma
biçimini yaygınlaştırmaktır. 

Taslağa göre patronlar bir işyerinde sadece asıl işi ta-
mamlayan yan işleri değil, asıl işi de bir taşeron şirkete ve-
rerek, taşeron işçi çalıştırabilecek. Yasa taslağında yer alan,
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. Maddesinde yer alan asıl iş-
lerin taşerona verilebilmesi için aranan “işletmenin ve işin
gereği ile teknolojik nedenle uzmanlık gerektirme” koşulu
değiştiriliyor.

Bu Değişiklik İle İşletmelerdeki
Tüm İşlerin Taşeron Firmalara
Devredilmesinin Önündeki Yasal
Engeller Ortadan Kaldırıyor!

Bu tasarının yasallaşması, kamuda bile sayısı bir mil-
yonu aşmış bulunan taşeron işçilerin sayısının artmasını,
taşeronluğun yaygınlaşmasını getirecektir. Bu değişik-
liklerin yasallaşması, uygulamaya geçmesinin ardından ki-
ralık işçilik, kıdem tazminatının fona devredilmesi, esnek
ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştıracak yeni saldırılar gün-
deme gelecektir. 

İş Kolları Yönetmeliği Taslağı ile sendikal örgütlülük
parçalanıyor. İşçilerin en temel hakkı olan örgütlenme hak-
kı ellerinden alınıyor. Toplu İş İlişkileri Kanunu çıktı, şim-
di taşeronluk sistemin önündeki tüm engeller ortadan kal-
dırılıyor. AKP durmaksızın saldırıyor, adım adım serma-
yenin istediği maddeleri hayata geçiriyor. Bölgesel asga-
ri ücret, kıdem tazminatları, kiralık işçi…. sırada bekliyor. 

Güçlü bir direniş örgütlenmeden saldırılar durmaya-
caktır. Bu saldırılar tüm işçileri, tüm halkı ilgilendiren sal-
dırılardır. Bir kaç sendikanın günü kurtarmaya yönelik gös-
termelik protesto eylemleriyle durdurulamaz. Ki, durdu-
rulamayacağını Toplu İş İlişkileri Kanunu’nda gördük.
Türk-İş, Hak İş gibi devlet sendikaları zaten işçi sınıfının

düşmanlarıdır. AKP’nin saldırılarına meşruluk kazandır-
maya çalışan sendikalar haline gelmişlerdir. Toplu İş İliş-
kileri Kanunu’nu açıkça desteklediler. 

Bu saldırılara karşı işçi memur, DİSK, KESK, devrimci-
demokrat tüm siyasi çevreler birleşerek güçlü bir direniş
örgütlemelidir. 

Toplu İş İlişkileri Kanunu’nda olduğu gibi DİSK’in tek
başına, sonuç almaktan uzak  protestoyu aşmayan ey-
lemleriyle saldırılar püskürtmek mümkün değildir. Ayrı-
ca bu saldırılar sadece DİSK’in sorunu değildir. 

AKP, sıraya koyup parça parça saldırıyor. Saldırıların
biri bitiyor diğeri gündeme geliyor. Şu anda kamu emek-
çilerinin iş güvencelerini gasp eden düzenlemeler de gün-
demde. 2.5 milyon memurun iş güvencesi gasp edilmek
isteniyor. Odaların yetkileri sınırlanıp tüzel kimlikleri el-
lerinden alınmak isteniyor.

4. yargı paketi diye gündeme getirilen yeni saldırılar,
Kentsel yıkım saldırıları, Gençliğe yönelik saldırılar,
Kentsel Dönüşüm adı altında yapılan yağma ve talanlar...
Kısacası halkın her kesimine yönelik saldırılar sürüyor. Ve
hiçbir saldırı birbirinden bağımsız değil. 

Bu durumda emekten yana sendikaların, odaların hal-
kın diğer kesimlerinden soyutlanarak sorumsuzca hareket
etmeye hakkı yoktur. Halkın tüm kesimlerini, DKÖ’leri,
devrimcileri, düzene muhalif olan tüm parti ve kuruluş-
ları içine alan güçlü bir mücadele birliği oluşturmak so-
rumluluğuyla karşı karşıyadır. Aksi durumda yapacakla-
rı şeyler günü kurtarmanın ötesine geçmeyecektir. 

Bugüne kadar saldırılar karşısındaki yaptıkları pratik-
leri ortadadır. Kitleden kopuk sadece yönetim kurulları-
nın katıldığı eylemler karşısında AKP iktidarı adeta alay
etmektedir. 

Halk çaresiz değil, işçiler, memurlar çaresiz değil. Söz-
de örgütlü sendikalar işten atılan örgütsüz taşeron işçile-
ri kadar bile direniş gösteremiyorlar. 

İktidarın, sermayenin temsilcileri ile görüşmelerle sonuç
almak mümkün değildir. Binleri, yüz binleri harekete geçi-
rip, iktidarın, patronların kapısına dayandığımızda bu saldı-
rıları durdurabiliriz. Bugün yeni hak kazanmak için değil mü-
cadelemiz, zamanında bedeller ödeyerek kazanılan hakları-
mızı korumak için mücadele edilmektedir. Hiç kimsenin, hiç-
bir kurumun bu hakların gasp edilmesine göz yummaya, ses-
siz kalmaya, sorumsuzca hareket etmeye hakkı yoktur.

Haklarımıza sahip çıkmak için direnmeliyiz. Saldırı-
lar tüm halkadır. Saldırıları püskürtmek için birleşmeliyiz.
Direnlerle dayanışma içinde olmalıyız. 

BİRLEŞELİM DİRENELİM KAZANALIM!

AKP’nin Toplu İş İlişkileri Kanunu
Saldırısından Sonra Şimdi Sıra Taşeronluk

Sisteminin Önündeki Engelleri Kaldırmakta!
SALDIRILARA KARŞI BİRLEŞELİM, 

DİRENELİM, KAZANALIM!

Devrimci İşçi
Hareketi
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İnşaat Mühendis-
leri Odası 43. Dönem Danışma Ku-
rulu 2. Toplantısı 10 Kasım 2012 ta-
rihinde İMO Teoman Öztürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. 

Cansel Malatyalı’nın direnişinin
zaferi, müteahhit İMO yönetiminin
içine öylesine oturmuş ki, Danışma
Kurulu’nun ana gündemi Cansel Ma-
latyalı idi. İMO yönetimi Danışma
Kurulu’nda kendini aklamaya çalıştı.
Bunu yaparken de tüm düşmanlığıyla
direnişe ve direnişi destekleyen dev-
rimcilere saldırmaya devam etti.  

İMO Danışma Meclisi’nin Sonuç
Bildirgesi’nde şöyle deniyor: “Oda
çalışanı Cansel Malatyalı’nın, haklı
gerekçelerle ve tüm yasal hakları
ödenmek koşuluyla iş akdi feshedil-
miştir. Kadrosunun gereği işlerini
yerine getirmeyen bir çalışanın iş
akdinin feshedilmesinden daha doğal
bir sonuç olamaz.”

Tabii ki, müteahhitler için bir iş-
çinin işten atılmasından daha doğal
ne olabilir ki. Onlar her gün kaç işçi
alıp atıyorlar. Bir temizlik işçisi olan
Cansel Malatyalı işten atılmış ne
ki...” 

“Bu olay göstermiştir ki, iş akdi-
nin sonsuz bir zamanı tarif ettiği
algısı, sorumsuzluğu, iş görmemeyi
beraberinde getirmektedir. İMO`da
bu yanlış algıya itiraz edilmiş, hem
çalışanlar hem de yönetim kurulları
açısından hak ve sorumlulukların
bir bütün oluşturduğunun görünür
hale bürünmesi sağlanmıştır. Bu du-
rum, süreç içerisinde yaşanan olum-
suzlukların yanında olumlu bir sonuç
olarak değerlendirilmelidir.”

Yani deniliyor ki; “Cansel Ma-
latyalı üzerinden tüm çalışanlara bir
gözdağı verilmiştir. Herkes haddini
bilmeli. Ayak takımı ayak takımıdır.
Bunun sonuçları zamanla görüle-
cektir. Cansel Malatyalı üzerinde

etkili olmasa da diğer çalışanlar
üzerinde etkili olacaktır. Nasıl olsa
herkes Cansel Malatyalı gibi dire-
nemez...” 

Ama yanılıyorsunuz. Siz hala bu
direnişten alınması gereken dersi ala-
mamışsınız. Sizi böyle düşündürten
patronların düşüncelerini yönlendiren
burjuvazinin sınıfsal bakış açısıdır.
Burjuvazinin sınıf kiniyle konuşu-
yorsunuz. Ve işçilere o kinle yakla-
şıyorsunuz. 

Kuyruk acınız dinmemiş ve din-
mez... Sizdeki kuyruk acısı olduğu
sürece çalıştırdığınız işçilerin dostu
olamazsınız. Onun için kuyruk acı-
sıyla saldırıyorsunuz. Cansel Malat-
yalı bize diz çöktürdü ama biz bunun
intikamını mutlaka almalıyız diyor-
sunuz. Aksi durumda bu direniş diğer
işçilere de kötü örnek olarak yansı-
yacaktır diyorsunuz. Bu havayı zaman
içinde tersine çevirmeliyiz diyorsu-
nuz. 

Ey İMO çalışanları!..
Ey işçiler!.. (“İMO çalışanları”

sıfatıyla İMO’ya çöreklenmiş DY
kalıntılarını bu çağrının dışında tu-
tuyoruz. Çağrımız gerçek işçileredir.) 

Su uyur düşman uyumaz diye
boşuna söylememiş halkımız. 

En az onlar kadar sınıf kininiz
olmalı. İMO yönetiminin tehditleri
karşısında en az Cansel Malatyalı
kadar kendinize güvenli ve direngen
olmalısınız. 

İMO yönetimini iyi tanıyın. Sınıf
düşmanlarınıza karşı aynı kinle yak-
laşmadığınız sürece müteahhit İMO
yönetiminin hışmından kurtulamaz-
sınız. Baksanıza söylediklerine. Can-
sel Malatyalı’nın işten atılmasıyla
“iş akdinin sonsuz bir zamanı tarif
ettiği algısına itiraz edilmiştir” diyor.
Yani bundan sonra hiçbirinizin iş
akti “sonsuz değil.”

İşte müteahhit kafası budur. Sizleri
de hergün onlarcasını işten attıkları

taşeron işçisine benzetiyorlar. İş ak-
tiniz sonsuz değil istediğimiz zaman
atarız diyorlar. 

Ey iflah olmaz gafiller: Cansel
Malatyalı’nın direnişinin zaferi sizin
aklınızın alamayacağı kadar büyüktür.
Hadi deneyin. Cansel Malatyalı’yı
işten attığınız gibi bir işçiyi daha at-
mayı deneyin. Taciz etmeyi deneyin,
rahatsız edin. “Performansınız düşük”
deyin, hadi daha fazla angarya yük-
leyin? Bunu yapamazsınız. Aynı Can-
sel Malatyalı gibi direnen işçilerle
karşılaşacaksınız. İMO’da çalışan
gerçek işçiler Cansel Malatyalı di-
renişinden alacağı dersi almışlardır. 

CANSEL MALATYALI’NIN Dİ-
RENİŞİ KURUM OLARAK
TMMOB’a zarar vermemiştir. Direniş
sizin gibi yönetimlere çöreklenmiş
reformizmi sarsmıştır. Kurumun ar-
kasına sığınarak kendinizi meşrulaş-
tıramazsınız. Bu süreç İMO’nun de-
mokratik bir kurum olarak arınmasına
hizmet edecektir. Sırtında taşıdığı
müteahhitleri silkeleyip atmaya hiz-
met edecektir. 

Süreç İçerisinde
Yaşananları Unutmaları
Mümkün Değilmiş!

Elinizden geleni ardınıza koyma-
yın DY kalıntıları. Sizin unutmadı-
ğınız şeyler bununla sınırlı değildir.
Sizin kuyruk acınız çok eskidir. Ta
12 Eylül öncesine uzanır. 70’lere,
Kızıldere’ye uzanır. Sizin düşman-
lığınız direnişedir, direnenleredir.
70’lerde hapishanede teslim oldunuz.
74 affıyla dışarıya çıktığınızda Kı-
zıldere’nin direniş ruhunu tasfiye et-
meyi başaramamanızdandır kuyruk
acınız. 

Kuyruk acısı unutulmazmış. Düş-
manlığınız ondandır. Düşmanlığınız
devrimci hareketedir. 

Haşa! Siz dokunulmazsınız! Bü-

“Cansel Malatyalı olayına ‘teşne olan
grupları’ kendi küçük dünyalarıyla 

baş başa bırakacaklar”mış!

DY kalıntısı İMO yönetiminin KUYRUK ACISI dinmiyor
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yük dağları siz yarattınız. Siz tanrı-
sınız! 

Direniş boyunca haketmedikleri
şekilde kendilerine “itham”larda
bulunulmuş, fiziki saldırılara uğra-
mışlar... 

Söylediklerinizin hepsi yalandır.
Direniş boyunca asıl saldıran İMO
yönetimi ve “İMO Çalışanları” sı-
fatıyla İMO’dan beslenen DY ar-
tıkları olmuştur. 

Devlet gibi, saldırı hakkını hep
kendilerine meşru görüyorlar. Hayır
öyle olmayacak, emekçilere, dev-
rimcilere düşmanlığınız sürdüğü sü-
rece onların öfkesiyle de tanışacak-
sınız. 

İMO yönetiminin tehditleri sadece
İMO çalışanlarıyla kalmıyor: “Asla
kabul edemeyeceğimiz bir başka nok-
ta, emek ve demokrasi güçleri ara-
sında gördüğümüz bazı kurumların,
Odamıza yapılan bu saldırılara alet
olmasıdır ki, bu, aynı zamanda
İMO`nun yalnızlaştırılmasına dönük
bir itirazdır. Bazı sendika yönetici
ve birimleri, TMMOB`ye bağlı bazı
odaların şubeleri, bazı kurumlar ne
yazık ki İMO`ya karşı yapılan bu
haksızlığa güç taşımıştır” diyerek
direnişe destek veren sendika yöne-
ticilerini, oda şubelerini ve devrimci
demokratik, ilerici kurumları da tehdit
ediyorlar. 

Tekrar okuyun İMO yönetiminin
sözlerini: Tayyip Erdoğan’ın tehdit-
lerinden farkı var mı? “Had” bildiri-
yorlar!

Söyleyin DY kalıntıları: Ne ya-
pacaksınız? Direnişi destekleyen şu-
beleri tasfiye mi edeceksiniz? 

Tasfiyecilikten başka ne bilirsiniz
siz? Sizin tarihiniz tasfiyeciliğin ta-
rihidir. 

Elinizden geleni arkanıza koy-
mayın. İMO sizin arpalığınız değil.
İMO demokratik kurumlar içinde
yer alıyorsa bu sizin gibi müteahhit
yöneticilir sayesinde olmadı; devrimci
demokrat ilerici mühendisler saye-
sindedir. Sizin demokratlığınız ça-
lıştırdığınız işçileri daha fazla sö-
mürmek içindir. Köle gibi çalıştırmak
içindir. Siz kim, demokratlık kim?
Gücünüz yetse sizin gibi düşünmeyen
hiç kimseye siyaset  yapma hakkı

tanımazsınız. Tarihiniz bunun örnek-
leriyle doludur.

Şu düşüncenize bakın. Düzenin
bakış açısından hiçbir farkı var mı?
Devrimciliğin, demokratlığın “D”si
var mı? Direnişi destekleyenlere;
“Bilinmektedir ki, Cansel Malatyalı
olayını kendilerine malzeme yapan
gruplar, konunun taşıdığı hassasiyeti,
politik bir figür olarak kullanmış ve
İMO`yla tarihsel hesaplaşmalarını
bu yolla gerçekleştirmek istemiştir.
Oda Yönetim Kurulumuzun, açlık
grevi başlamadan önceki kararlı tu-
tumu, açlık grevi başladıktan sonraki
insani tutumunu destekler nitelikte-
dir...”

Devrimci dayanışma, sınıf daya-
nışması diye bir kavram yok beyin-
lerinde? 

TMMOB yönetimi ekonomik güç-
lerine güveniyor. DİSK ve KESK’i
açıkça tehdit ederek “Cansel Ma-
latyalı’nın direnişini kınayan açık-
lama yapmazsanız ilişkilerimizi göz-
den geçiririz” demişlerdir. 

Direnişi destekleyenlere “politik
figür” diyorlar. İMO’yla tarihsel he-
saplaşması olan gruplar -yani dev-
rimciler- tarafından kullanılmışlardır
diyor. 

Hiçbir şeyin arkasına sığınmıyo-
ruz. Devrimciler her zaman söyle-
yeceklerini açıkça söylerler. Refor-
mizme karşı ideolojik mücadelemiz
hiçbir zaman bir şeylerin arkasına
saklanarak olmamıştır. Reformizme
karşı her zaman cepheden savaştık.
Çünkü reformizm burjuvaziye hizmet
eder. İMO’nun müteahhit yönetimine
karşı mücadelemiz de açıktandır. Bir
şeylerin arkasına sığınarak yapmayız.
Direnmek başlı başına reformizme
karşı bir mücadeledir. Devrimciler

tüm direnişleri destekler. 
İMO Danışma Kurulu’nun so-

nuç bildirisine bakıyoruz, baştan
sona Cansel Malatyalı var.  Dire-
nişin zaferini nasıl etkisizleştire-
ceklerini konuşmuşlar. 

“Cansel Malatyalı sorunu, Oda-
mız Yönetim Kurulu’nun aldığı
karar neticesinde çözüme kavuş-
muştur ve bundan sonraki süreç,
43. Dönem Çalışma Programı’nın
gösterdiği hedef doğrultusunda ör-
gütlenecektir. İMO’nun mesleki-

politik hattında bırakalım zafiyete
yol açmasını, sekiz ay boyunca ya-
şananlar, ilişkilerimizin tahkimatını
sağlamıştır.” Direniş düşmanlığı,
devrimcilere olan düşmanlık DY ka-
lıntılarının aralarındaki ilişkinin tah-
kimatını sağlamış. Doğrudur siz sa-
dece devrim düşmanlığında birlik
olursunuz.  

“İMO, Cansel Malatyalı olayına
teşne olan* grupları kendi küçük
dünyalarıyla baş başa bırakarak,
emekten, barıştan, demokrasiden
yana tavrına devam edecek, neoli-
beral uygulamaların mesleki ala-
nımızda yarattığı tahribata ve meslek
örgütlerimizin güçsüzleştirilmesine,
siyasi iktidarın kurmak istediği ve-
sayet ilişkisine karşı mücadelesini
yükseltecektir.”

Hadi Oradan
DY Kalıntıları!

Bırakın lümpen ağızları... Adam
gibi konuşun! Eleştirilerinizi açıkça
yapın! 

Sizin ahlakınız burjuvazinin ah-
lakıdır. Sizin kültürünüz burjuvazinin
kültürüdür. “Biz örgüt değiliz, dergi
çevresiyiz” diye kendini inkar eden,
devrim saflarına ihanet edenlerden
bir direnişi anlaması beklenemez.
Devrimciler, demokratlar, ilericiler
“Cansel Malatyalı olayına teşne ol-
muş”lar. 

Devrimciler demokratlar, ilericiler
her zaman sizin gibi müteahhitlere
karşı işçilerin yanındadır. “Teşne”
olmazlar. Bir işçinin patronlara karşı
süren direnişlerini tüm olanaklarıyla
destekler. Teşnelik sizin kültürünüze
uygundur. 

İMO yönetiminin kuyruk acısı

Reformizme karşı her zaman
cepheden savaştık. Çünkü

reformizm burjuvaziye hizmet
eder. İMO’nun müteahhit

yönetimine karşı mücadelemiz de
açıktandır. Bir şeylerin arkasına
sığınarak yapmayız. Direnmek

başlı başına reformizme karşı bir
mücadeledir. Devrimciler tüm

direnişleri destekler. 

ANADOLU İHTİLALİNDEDİR! 35

25 Kasım
2012

Yürüyüş

Sayı: 340



Polisle işbirliği yaparak, devrimci olan oğlunu ihbar
eden İsmail Ercan, şimdi de “Terör Mağduru Aileler
Derneği” kuruyor. Yaklaşık bir senedir televizyonlarda,
gazetelerde "oğlunu örgüte kaptıran bir babanın dramı"nı
oynayan İsmail Ercan bir polis ajanı. Polis ne derse onu
yapan, ne isterse onu söyleyen bir ajan. Şimdi de polisin
yönlendirmesiyle “Terör Mağduru Aileler Derneği” kur-
arak, devrimcileri hedef göstermeye devam ediyor.

Gençlik Federasyonu, konuyla ilgili olarak 17 Kasım
tarihli yazılı bir açıklama yaparak, “Bizlerse bu ülkenin
gençleriyiz. Yoksul halk çocuklarıyız. Parasız eğitim,
bağımsız demokratik bir Türkiye istiyor ve bunların
gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz. Düşüncelerimiz
doğrultusunda kurduğumuz yasal derneklerimizde çeşitli
etkinlik ve eylemler yapıyoruz, Bizler devrimciyiz dü-

nyanın en onurlu işini yapıyoruz. İsmail Ercan
ise bizim ve bizimle birlikte mücadele eden oğ-
lunun yani bu halkın onurlu evlatlarının karşısında
olmayı; devrimcilerin ve yoksul halk çocuklarının
katili işkenceci polisin maşası, senaryolarının

oyuncusu olmayı seçmiştir. O kadar pervasızlaşmıştır
ki her ay haberlerde ‘Oğlum terör örgütünün elinde’,
‘Oğlum canlı bomba olacak’ yalanlarıyla kendi oğlunu
dahi hedef göstermektedir. Bu adamın evladını düşünerek
hareket ettiğini kim söyleyebilir?” dedi.

Açıklama, şu sözlerle bitirildi: “Polisin emirleriyle
hareket eden, kendini oğlunu dahi hedef göstermekten
çekinmeyen ajan baba şimdi de katil polisin emriyle
‘Terör Mağduru Aileler Derneği’ kuruyor. Bu dernek
de ailelerin değil polisin paravan derneğidir. Her gün
işkenceyle, uyuşturucu ve fuhuş çetelerinde tecavüz
haberlerinde adı geçen ve bu yüzden hiçbir ailenin
görüşmediği polis, işbirlikçi İsmail Ercan maskesiyle
görüntüyü kurtarıp ailelere ulaşmayı amaçlıyor.”

İSMAİL ERCAN İŞBİRLİKÇİLİK 
YAPMAKTAN VAZGEÇ!

bitmez. Elinizden geleni yapacağınızı
da biliyoruz. Ancak ne yaparsanız
yapın, zararınız sadece kendinize
olur. Direnişe gelip çarparsınız. Di-
renişin karşısındaki yenilginizi bu
tür söylemlerle geçiştiremezsiniz. 

Danışma Kurulu Cansel Malatyalı
direnişini mahkum etmiş, sıra ülkenin,
mesleklerinin, mesleki alanlarının
içinde bulunduğu sorunlara daha da
yoğunlaşmak olacakmış. Özellikle
mevzuatta yapılması beklenen deği-
şikliklere karşı mücadeleyi yüksel-
teceklermiş. 

Hadi bakalım; yürüyün de boyu-
nuzu görelim!

Nasıl Püskürteceksiniz
AKP’nin Saldırılarını? 
Söyleyin!

DİSK, KESK, TTB, TMMOB’tan
oluşan “kutsal ittifak”la mı püskürte-
ceksiniz?

AKP, Toplu İş İlişkileri Kanunu
ile sendikaların örgütlenme, toplu söz-
leşme haklarını gasp etti. KESK’in
Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı
gasp edildi. Şimdi iş güvencesinin
gaspı gündemde. 

Odaların özerk kamusal tüzel ki-
şiliklerinin gaspı söz konusu... 

Saldırılar bağıra çağıra geliyor.
AKP saldırı yasalarının birinin imzası
kurumadan diğerini gündeme getiriyor.

Siz bu saldırıları püskürtmek için kuru
içi boş söylemlerin dışında ne yapı-
yorsunuz? Söylediğiniz sözlere ken-
diniz de inanmıyorsunuz, kimi kandı-
rıyorsunuz? Günü de kurtarmayan iki
protesto eylemiyle saldırıları geçişti-
riyorsunuz. 

Ne yapacaksınız açıklayın? 
SALDIRILARI PÜSKÜRTENE

KADAR DİRENECEĞİZ diyebiliyor
musunuz? 

BU SALDIRILARI PÜSKÜRTE-
NE KADAR HER TÜRLÜ BEDELİ
GÖZE ALIYORUZ diyebiliyor mu-
sunuz? 

Söyleyin kutsal ittifakın ortak imzalı
bildirisi ve iki protesto eylemi dışında
neler yapacaksınız. 

AKP’nin saldırılarına karşı yapa-
cağınız her eylemde devrimci mimar,
mühendisler en önde yer alacaklardır. 

Bu saldırıları püskürtmek için can
kaygısını bir tarafa bırakıp direnmek
gerekiyor. 

Söyleyin, Cansel Malatyalı Gibi
Direnebilecek Misiniz?

Meclisin önünde Cansel Malatyalı
gibi 243 gün direnmeyin. 36 gün açlık
grevi yapmayın. Sadece 24 saat oturma
eylemi yapabilecek misiniz? Çadır
kurup sadece 24 saat direnebilecek
misiniz? 

Meclisin önüne sokmadılar mı?
Nerede direnebiliyorsanız orada dire-

nin. Sadece 24 saat direnin. 
Evet 24 saat. Sadece 24 saat, çıkın

İMO önündeki caddeye oturun. Cansel
Malatyalı’nın çadırı kurduğu yere siz
de kurun. Orada meslek alanınıza yö-
nelik saldırılara karşı 24 saat oturma
eylemi yapın. 

Siz kurum olarak saldırılara karşı
direnme kararı alın. Devrimci, demo-
krat, ilerici mimar, mühendisler dire-
nişin en önünde yer alacaktır. 

Ama siz böyle bir karar alamazsınız.
243 gün değil, sadece 24 saat direniş
YAPAMAZSINIZ. 

Onu sadece emekçiler yapar, dev-
rimciler yapar. Halk yapar. Siz sendi-
kaların, odaların yönetimlerine çörek-
lenmiş aristokrat takımı bunu yapa-
mazsınız. Bir hak almak için 24 saat
sokakta oturamazsınız. Öyle bir karar
alınsa bile üyeleriniz sokakta otururken
siz İMO’nun beşinci katına çıkıp, ya
da Sakarya’ya gidip kafayı çekersiniz. 

24 saat bile oturup DİRENE-
MEZSİNİZ!

Onun için siz direniş kavramını
ağzınıza alamazsınız. Alsanız bile  ağ-
zınızda iğreti durur. Siz sadece dire-
nenlere düşmanlık yaparsınız. Diren-
işleri satarsınız.

*Teşne: Susuz, susamış. Arzulu,
istekli, hevesli.

Teşne olmak: Çok istekli olmak,
çok hevesli görünmek.
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Grup Yorum üyelerine, feda sa-
vaşçısı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini
almak için Adli Tıp önünde yapılan
eylemlere katıldıkları için uygulan-
mak istenen ev hapsine karşı başla-
tılan “Grup Yorum Hapsedilemez”
eylemlerinin 2. si 18 Kasım günü
yaklaşık 300 kişinin katılımıyla ger-
çekleşti. 

Geçen hafta olduğu gibi bu haftada
Grup Yorum dinleyicileri, aydın sa-
natçılar Grup Yorum’u yalnız bırak-
madı. Sanatçı dostları; Hilmi Yarayıcı,
Adile Yadırgı, Niyazi Koyuncu, İsmail
Hakkı Demircioğlu, Bilgesu Erenus,
Mehmet Esatoğlu, Haluk Çetin, Avni
Sağlam ve CHP’li milletvekilleri ey-
leme katıldı. Grup Yorum, yaptığı
açıklamayla; Grup Yorum’un hap-
sedilemediğini, her evde bir hapishane
kurma amaçlarına ulaşamadıklarını
ve ev hapsi verilen elemanlarıyla
birlikte İdil Kültür Merkezi’nde sa-
natlarını sürdürdüklerini ifade etti. 

Sırasıyla söz alan sanatçılardan
Adile Yadırgı, Grup Yorum türküle-
riyle büyüdüğünü ifade ederek, Grup
Yorum elemanlarıyla birlikte Sıyrılıp
Gelen’i söyledi. Niyazi Koyuncu ise
Grup Yorum’la yaşıt olduğunu, Grup
Yorum türküleriyle büyüdüğünü ve
bu sesin asla susturulamayacağını
ifade etti ve Avlaskani Cuneli şarkısını
seslendirdi. Ardından Grup Yorum
elemanları Grup Yorum tarihi bo-
yunca Bilgesu Erenus’un yanlarında
olduklarını ifade ederek sözü Bilgesu
Erenus’a bıraktılar. Bilgesu Erenus
ölüm orucu şehitleri Şenay ve Gül-

süman Ana’yı anarak başladığı ko-
nuşmasında direnişin onurundan ve
türkülerin susturulamayacağından
bahsetti. Şenay Hanoğlu’nun ölüm
orucundayken kendisinden istediği
Karahisar Kalesi türküsünü bugün
de söyleyerek, Grup Yorum’un ya-
nında olduğunu vurguladı. Ardından
sözü alan İsmail Hakkı Demircioğlu
ise Ruhi Su’nun Nazım Hikmet için
yazdığı ağıdı söyledi.

Grup Yorum’un avukatı Ebru Tim-
tik yaptığı konuşmada bu uygula-
maların hiçbir hukuki dayanağı ol-
madığını ve sadece Grup Yorum’u
sanatını yapamaz hale getirmek is-
tediklerini, buna izin vermeyeceklerini
ifade etti.

Yorum’un söylediği türkülerle,
geçen hafta olduğu gibi bu hafta da
İdil Kültür Merkezi’nin önü konser
alanına döndü. 26 Kasım’da Çağlayan
Adliyesi’nde Grup Yorum’un mah-
kemesinin olduğu gün, bütün Yorum
dinleyicilerine ve halka Grup Yorum’u
sahiplenme çağrısı yapıldı.

Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!

Grup üyelerine takılmak istenen
kelepçeye karşı, Yorum’un hapsedi-
lemeyeceği AKP önünde de haykı-
rıldı. İstanbul Şişli’deki AKP İlçe
Binası önünde bir araya gelen Grup
Yorum üyeleri ve dinleyenleri, burada
eylem yaparak ev hapsini tanıma-
dıklarını, baskıların kendilerini yıl-
dıramayacağını vurguladılar.

15 Kasım günü yapılan eylemde,
“Grup Yorum Hapsedilemez” pankartı
açıldı; “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer” ve “Devrimcilerin Cenazesini
Sahiplenmek Suç Değil Onurdur”
yazan dövizler taşındı.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gök-
çek basına bir açıklama yaparak,
“Dört duvar, on dört duvar, kırk dört
duvar veya ev hapisleri Yorum’u
hapsedemeyecek. Umutlu ezgilerin
yürekten yüreğe akışını da engelle-
yemeyecek” dedi. Gökçek, Yorum’a
yapılan saldırıların tüm halka ve sa-
natçılara gözdağı verme amacı taşı-
dığını belirtti.

“Grup Yorum Halktır, Susturula-
maz”, “Grup Yorum Hapsedilemez”,
“Halktan Yana Sanat Engellenemez”,
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganlarının atıldığı eyleme 35 kişi
katıldı.

Bir Ülkenin Türkülerini
Yapanlar, Yasalarını
Yapanlardan Daha
Güçlüdür!

İzmir’de 16 Kasım günü AKP il
binası önünde Halk Cephesi Grup
Yorum’a verilen ev hapsi ile ilgili
eylem yaptı.  Grup Yorum üyelerine
vurulmak istenen kelepçenin, türkü-
lere vurulmak istendiğinin söylendiği
eylemde, Yorum’un halktan koparı-
lamayacağı vurgulandı. 

Grup Yorum Halktır

GRUP YORUM EV HAPSİ İLE EHLİLEŞTİRİLEMEZ,
YOLA GETİRİLEMEZ! 
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Kürt Milliyetçi hareketin “Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecridin kal-
dırılması, sağlık, güvenlik, özgürlük
koşullarının sağlanması ve Kürt hal-
kının anadilinin yasal güvence altına
alınması, anadilde savunma hakkının
önündeki engellerin kaldırılması” ta-
lepleriyle 12 Eylül tarihinde başlat-
tıkları “Süresiz Dönüşümsüz Açlık
Grevi” Öcalan’ın çağrısıyla hiçbir
somut kazanım elde edilemeden bi-
tirildi. Üç temel talepten sadece ana-
dilde savunma hakkı içi boşaltılmış
bir şekilde 4. yargı paketinde yer
aldı. Bunun dışında AKP faşizminin
kuru, sözlü vaatleri ve karşılıklı iyi
niyet(!) yaklaşımları var. 

Başbakan Tayyip Erdoğan, açlık
grevlerinin bitmesinde Abdullah
Öcalan’ın mesajının etkili olduğunu
kabul ediyor ancak Öcalan’a herhangi
bir konuda söz verilmediğini söylüyor.
Kürt halkının baş düşmanı, imha,
inkar ve asimilasyonun en iyi uygu-
layıcılarından olan Başbakan Erdo-
ğan’ın, sorunların çözümü için adım
atılabileceğini söylemesi, Öcalan’la
“MİT görüşebilir” demiş olması di-
renişin bitirilmesine yetti.

Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan
ile gönderdiği “Hiçbir tereddütte kal-
madan, bir an önce açlık grevine
son versinler. Artık bu eylem amacına
ulaşmıştır. Ben buradan açlık grev-
lerinin sonlandırılması gerektiğini
belirtiyorum. Açlık grevine girenler
dışarıdakilerin yapması gereken işi
ve sorumluluğu kendi üzerlerine al-
mışlardır. Dışarıdakiler, kendi görev
ve sorumluluklarını, zor şartlarda
olan tutsaklara yüklemesinler. Açlık
grevini eylem tarzı olarak genel iti-
bariyle doğru bulmamakla birlikte
açlık grevleri yapılacaksa bile içe-
ridekilerin değil dışarının yapması

gerekir” mesajıyla, 18 Kasım’da,
67. gününde açlık grevine son verildi.
Cezaevlerindeki PKK’li ve PAJK’lı
tutsaklar adına Deniz Kaya: “Ön-
derliğimizin yaptığı ‘Bu eylem yerini
bulmuş ve amacına ulaşmıştır. Hiçbir
tereddütte kalmadan, bir an önce
açlık grevine son versinler’ çağrısını
esas alıyor ve 18 Kasım 2012 tari-
hinden itibaren eylemimizi sonlan-
dırıyoruz” diyerek açlık grevini bi-
tirdiklerini açıkladı. Açıklamada “Bu
eylem fedai bir eylem olarak tarihe
geçecek”, “on binlerin direnişi mil-
yonlarla birleşti” diyerek yine yüksek
perdeden keskin tanımlar yapıldı.
Hiç şehit vermeyen bu eylem  nasıl
fedai eylemi oluyor anlamadık.  Yine
on binlerin direnişi milyonlarla bir-
leştiyse neden Kürt halkının özgür-
lüğünü kazanmak yerine hak kırın-
tılarına razı olunuyor? Neden elle
tutulur, gözle görülür tek bir talep
bile elde edilmemişken direnişe son
veriliyor? 

PKK’li ve PAJK’lı tutsakların 15
Şubat 2012 tarihinde benzer taleplerle
başladıkları “süresiz ve dönüşümsüz
açlık grevi” de 52. gününde yine
Abdullah Öcalan’ın “Duyarlılık ne-
deniyle açlık grevleri anlaşılır, fakat
uzun süreler veya süresiz grevler,
hele hele fiziki tahribatlara yol aça-
cak bir düzeye getirilmesi pek gerekli
değildir. Makul bir biçimde sonuç-
lanmasını sağlamak doğru olandır”
çağrısıyla bitirilmişti. 

Öcalan’ın açlık grevleri konusun-
daki düşünceleri ve ilerleyen günlerde
“bırakın” çağrısı yapacağı bilinerek
başlatılan bir açlık grevi elbette ki
tutarlı bir direniş olamazdı, elbette
ki kazanımlarla sonuçlanamazdı. So-
nuçlanmadı da. 1991’deki Zindan
Konferansı’ndan bu güne her şeyi

uzlaş-
macı politika-
lara endeksleyen Kürt
milliyetçilerinin hapishane po-
litikalarındaki tutarsızlık ve sorum-
suzluklarına son açlık greviyle yeni
bir halka daha eklendi. 

Kürt halkının haklı ve meşru
talepleri oligarşiyi uzlaşma masa-
sına oturtmak için kullanıldı. Açlık
grevi direnişinin, Ölüm Orucu di-
renişinin yaptırım gücünü zayıf-
lattılar. Bu direnişlerin yarattığı
inandırıcılığı, kararlılığı, duyarlılığı
kullandılar.

Kararlılıktan ve
Tutarlılıktan Uzak Bir
Direniş

KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Murat Karayılan Yeni Özgür Politika
gazetesinde “Açlık grevi kolay bir
eylem biçimi değildir. Öncelikle ka-
rarlılık ve tutarlılık ile samimiyet ve
ciddiyet ister. Buna şov ve şantaj
demek insan gerçeğine ve değer yar-
gılarına hakarettir ve insanlık ahla-
kından nasibini almamaktır” diyordu.
Şimdi soruyoruz; 15 Şubat’ta ve on-
dan 7 ay sonra 12 Eylül’de başlattı-

PKK Tutsakları Açlık Grevlerini 68. Günde Tek Bir
Somut Kazanım Olmadan Öcalan’ın Çağrısıyla Bitirdi
Kürt Milliyetçilerinin Hapishane Politikalarındaki

Tutarsızlık ve Sorumsuzluklarına 
Yeni Bir Halka Daha Eklendi!
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ğınız açlık grevlerinde kararlılık ne-
rede ? Tutarlılık nerede? Kürt halkının
haklı ve meşru taleplerini oligarşiyle
ve emperyalizmle uzlaşmanın aracı
yapmanın neresi ahlakidir? AKP fa-
şizminin  eline direnişe “şov” ve
“şantaj” deme fırsatını siz verdiniz.
Sizin faydacı, uzlaşmacı politikala-
rınız verdi bu fırsatı AKP’ye. Yaz
boz tahtasına çevirdiniz açlık grevi
direnişlerini.  Bunun siz de farkın-
dasınız. Bu kadar kör olamazsınız. 

Murat Karayılan, açlık grevi bi-
tirilmeden iki gün önce ANF’den
Deniz Kendal ile yaptığı röportaj,
açlık grevlerinin, oligarşiyle “yeni
bir barışçıl çözüm süreci” başlatmak
için yapıldığının itirafıydı.  Şöyle
diyor Karayılan; “Bugün Önder Apo
üzerindeki tecrit kaldırılır ve müza-
kereleri yürütme koşulları yaratılırsa;
anadilde savunma ve eğitim hakkı
tanınırsa ne olur? Yeni bir çözüm
süreci gündeme girer. Savaş durur,
kan dökülmez. Zindanlardaki tutsak-
ların eylemi ve direnişi bunu hedef-
liyor; demokratik çözüm ve barışı
hedefliyor. Bu, belki de Kürt halkı
adına gerçekleşen son barışçıl çözüm
arayışıdır. Bu açıdan bu eylem ve
direniş çok önemli ve anlamlıdır. (...)
Müzakere yapılabilir, görüşme ya-
pılabilir, Önderliğimize gidilebilir,
başvurulabilir, bu biçimde sona er-
dirilmesini istiyoruz.” 

Karayılan röportajın ilerleyen bö-
lümlerinde yukarıdaki talepleri daha
da daraltıp “Tamam belki bir çırpıda
hepsi gerçekleşmeyebilir. Önemli
olan önünün açık tutulması ve makul
ölçülerde isteklerin kabul edilmesi”
diyerek açlık grevlerinin sona erebi-
leceği manevra alanları yaratıp aynı
zamanda AKP’ye “biz bitirmeye ha-
zırız, buna bir gerekçe bulalım”
mesaj, gönderiyordu.  

Kürt Halkının Anadil 
Hakkı, Savunma Hakkı 
MİT Öcalan’la 
Görüşünce Çözüldü Mü?

Medyada çıkan haberler sürecin
tam da planlandığı gibi geliştiğini
gösteriyor.  18 Kasım tarihli Radikal

gazetesinde Ömer Şahin, Öcalan’ın
son iki ayda MİT’ten üst düzey yet-
kililerle üç görüşme yaptığı ve bu
görüşmelerde MİT’in Öcalan’dan
açlık grevlerinin bitirilmesini istediği,
BDP’nin Adalet Bakanlığı’ndan yar-
dım istediği ve Öcalan’ın kardeşinin
yeni alınan koster ile İmralı’ya gön-
derildiğini yazdı. BDP ve tutsaklar-
dan, Öcalan’ın avukatlarından bir
yalanlama gelmedi. İstenilen de buydu
zaten. Devlet bizimle görüşsün…

Nasıl Bir Direniş Bu?  
Daha açlık grevi bitmeden 16

gün önce AKP iktidarıyla bir anlaş-
maya varıldığı ortada.

Selahattin Demirtaş’ın Adalet Ba-
kanı Sadullah Ergin ile 2 Kasım’da
yaptığı görüşmeyi  Milliyet gazete-
sinden Fikret Bila da yazmıştı. Bila
görüşmeyi şöyle anlatıyordu: “Ergin,
çok hassas bir süreçten geçildiğini
vurgulayarak, kendisini ziyarete gelen
BDP’lilerle yaptığı görüşmede açlık
grevi ile ilgili olarak süren daha da
kötüleşmemesi ve bu tür etkiler ya-
ratacak söylem ve eylemlerden uzak
durulması konusunda bir anlayış bir-
liğine vardıklarını ifade etti.” 

Sadullah Ergin yine bu görüşme
için şunları diyor: “Bu görüşmede,
görüşmenin içeriği ile ilgili olarak
bilgi vermemek, konuşmamak ko-
nusunda bir ilke kararı da alındı.
Bunun nedeni tartışmaların körük-
lenip başka mecralara çekilmesini
önlemektir. Bu ilke yaklaşımına, beni
ziyaret eden BDP’liler de katıldılar.
Ancak genel bir çerçeve olarak şunu
söyleyebilirim: Bu görüşmede süreci
kötüleştirecek söylem ve eylemlerden
uzak durulması hususunda bir an-
layış birliğine varıldı. Bu hassas sü-
reci olumsuz etkileyecek, daha kötüye
götürecek sıkıntıların aşılmasına katkı
sunmayacak beyanların ve bir takım
eylemlerin bir yararı olmadığı an-
laşılmış durumdadır. Bu itibarla has-
sasiyet gösterilmesi gerektiği de vur-
gulandı.”

Adalet Bakanlığı ile BDP arasında
ilke kararı ne demek oluyor? Görüş-
meler hakkında bilgi vermemek ne
demek? Danışıklı dövüş mü, nasıl

bir direniş bu?  Ve açlık grevi boyunca
Başbakan Erdoğan ile atışmalar ney-
di? Kayıkçı kavgası mı?

Halk düşmanı AKP iktidarı biliyor,
Adalet Bakanlığı biliyor, halk bil-
miyor. AKP iktidarının bilip de halkın,
devrimcilerin bilmemesi gereken ne-
dir? Nedir halktan ve devrimcilerden
gizlenen? Devrimcilerin politikaları,
eylemleri, talepleri, tartışma ve gö-
rüşmeleri açık ve nettir.  

Sözde görüşme sürecini kötüleş-
tirecek söylem ve eylemlerden uzak
durulması konusunda anlayış birliğine
varılıyor.  Oysa yine aynı süreçte
Erdoğan hem BDP’ye hem PKK’ye
zehir zemberek sözler ediyor, haka-
retler yağdırıyor. Yetmiyor idamı ye-
niden gündeme getirmekle tehdit edi-
yor.  Açlık grevinden iki gün önce
ANF’ye verdiği röportajı yayınlanan
Karayılan’ın da konuyu bildiği ortada.
“Açlık grevleri için siz hareket olarak
ne yaptınız?” sorusuna “Biz hareket
olarak ortamı yumuşatmaya dönük
gerekli açıklamaları yaptık (…) şa-
hadetlerin önüne geçmek için çaba-
ların daha güçlü geliştirilmesi ve
tecrit sürecinin sona erdirilerek mü-
zakereleri sürdürmenin koşullarının
yaratılması öngörülmelidir. Bu te-
melde yapılacak olan girişimlerin
sonuç alıcı olabileceğini düşünüyo-
rum. Bu konuda bizim üzerimize dü-
şenler neyse biz de yapmaya hazırız.
Ama öncelikle devletin adım atması
ve sürecin önünü açık tutması ge-
rekmektedir. Buna kesinlikle ihtiyaç
vardır” diyor. 

Peki bu gizli kapaklı yapılan an-
laşmaların, karşılıklı ortamı yumşatma
çabalarının içinde “fedai bir eylem”
dediğiniz açlık grevini yapmanın an-
lamı nedir? 

MİT’in Öcalan ile açlık grevlerini
bitirmek için yaptığı görüşmeler ve
Öcalan’ın kardeşinin İmralı’ya gö-
türülmesi “devletin adımı” ve “sürecin
önünü açmak” sayılıyor. Eğer yine
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in be-
lirttiği gibi bilinmeyen başka ilke
kararları yoksa, saklanan bilgi yoksa
bu anlayışla direniş bitiriliyor. Yani
ortada kazanım denilecek hiçbir şey
yok. Koskocaman bir hiç!
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Kürt Milliyetçileri Açlık 
Grevi Yapıp Ölüm Orucu 
Propagandası Yaptılar

Kürt milliyetçileri resmi olarak
Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevi
yaptıklarını açıkladılar ama her fırsatta
Ölüm Orucu diye propaganda yap-
tılar. BDP’den HDK’ye  Türkiye’den
Avrupa’ya kadar her yerde bütün
yetkili ağızlar bunu yaptı. Bir yandan
Ölüm Orucu propagandası üzerinden
duyarlılık örgütlenmeye çalışılırken
diğer yandan da devlet, Ölüm Orucu
yapıldığı söylemiyle sıkıştırılmaya
çalışıldı.  Oh ne ala… açlık grevi
yapacaksın ölüm orucu diye propa-
ganda edeceksin. 

Bunun neresi ahlaki? Neresi dü-
rüstlük?  

Her eylemi işinize geldiği gibi
yorumlayamazsınız. “Yalancının
mumu yatsıya kadar yanar” diye bir
halk sözü vardır. İşte bu misal çıkar
ayıbınız ortaya. 

Karayılan bunu itiraf ediyor. “…
Evet, ilk kez açıklıyorum; arkadaş-
larımızın almış olduğu ölüm orucu
kararına karşı biz devreye girdik,
ölüm oruçları kararlarını kabul et-
medik. (…) Arkadaşlarımızın ölüm
orucunu kabul etmeme görüşümüzü
dikkate almaları saygıları gereğidir.
Yoksa ilk günden itibaren ölüm orucu
eylemini başlatacaklardı. Ki ölüm
orucu eylemini sürdürmenin biçimi
de başkadır. Karar bizim kararımız
değil kendi kararlarıdır.” (17 Kasım
Yeni Özgür Politika)

Evet Ölüm Orucu ile Açlık grevi
birbirinden çok farklıdır. Bu sadece
Karayılan’ın dediği gibi biçimsel de-
ğildir, özünde farklıdır.  Kürt milli-
yetçileri, başta Öcalan olmak üzere,
her fırsatta açlık grevlerini ve hatta
ölüm oruçlarını doğru bulmadığını
söylerler. Ama her ne hikmetse PKK’li
tutsaklar, BDP yöneticileri eylemlerine
abartılı isimler vermekten, Süresiz
Dönüşümsüz Açlık Grevi, Ölüm Orucu
demekten geri durmazlar.  

Öcalan, 1982 yılındaki Kemal
Pirler’in, Hayri Durmuşlar’ın Ölüm
Orucu Direnişi için şöyle diyordu:
“PKK’nin Diyarbakır zindan direnişi

bir gelenek olarak son mücadelemize
damgasını vurmuştur. Rolünü oyna-
mıştır. 15 Ağustos eyleminin başlan-
gıcında da belirleyici bir rol oyna-
mıştır. Eğer 14 Temmuz Ölüm Orucu
eylemi başlamasaydı böyle bir hamle
de gerçekleşmeyecekti.”(Yeni Özgür
Politika Yazı Dizisi- Mücadeleye
damga vuran hücre)

Nerden nereye? Şimdi tutsaklara
açlık grevini bitirin mesajları gön-
derirken, açlık grevini eylem tarzı
olarak doğru bulmadığını,  fiziki tah-
ribatlara yol açan uzun süreli veya
süresiz grevlerini gereksiz gördüğünü
söylüyor.

Her Şey Diyalog İçin, Her 
Şey Çözüm İçin, Barış İçin

DP’li vekiller ile DTK Daimi
Meclis üyelerinin açlık grevlerinin
bitirildiği toplantıya katılan BDP Eş-
başkanı Gültan Kışanak,  68 günün
Türkiye siyasal tarihine önemli bir
sayfa açtığını, Kürt sorununun diyalog
ile çözülmesi için milyonların irade
beyanında bulunduğunu belirterek
“Sayın Öcalan bir kez daha lider ve
önder olduğunu ortaya koydu. İnsan
yaşamına önem verdiğini ortaya
koymuştur. Önemli katkıyı kendisi
ortaya koymuştur. Bu çağrı tüm Tür-
kiye halkınadır. Bir ölümün olması
halinde bu süreci yönetmek imkansız
olurdu. Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan bu önemli çağrıyı yaparak
tarihsel çabasını oynamıştır” açık-
lamasını yaptı. 

On binlerin milyonlarla buluştur-
duğunu söylediğiniz eylemi bırak-
tırmanın neresi “tarihsel çaba”?  Bu
olsa olsa tarihsel yanılgılarınıza ek-
lenen bir halka olabilir ancak. Öca-
lan’ın insan hayatına verdiği önemi
gösterdiğinden söz ediyorsunuz. Bu
mesaj kime verilen mesajdır? Öcalan
insan hayatına önem veriyor da,
dağda savaş emrini verenler insan
hayatına önem vermiyorlar mı? 

Bunlar burjuvaziye güven verme
çabalarıdır. Bunu yaparken de bur-
juvazinin “insan hayatı” demagoji-
lerine sarılıyorsunuz. 

Öcalan’ın yaptığı çağrıyı AKP’li-

ler sürekli yapıyordu. AKP’liler insan
hayatına daha mı çok önem veriyor-
lardı. Başbakan Erdoğan’ın, Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın,  “bırakın”
çağrılarının üzerine hangi somut
talebi kazandıktan sonra Öcalan’ın
“bırakın” çağrısıyla açlık grevleri
bitirildi?

Açlık Grevi’nin taleplerinin meş-
ruluğu bir yana zaten bunlar AKP’nin
programında olan taleplerdi. Ama
AKP talepleri silahlı mücadelenin tas-
fiyesi için bir araç olarak kullanıyordu. 

Açlık grevleriyle bu durum tersine
mi çevrildi? 

Hayır! Mecliste gündeme getirilen
anadilde savunma hakkını düzenleyen
kanun tasarısına bile “tasarı, gü-
venceye alınan bazı hakları geriye
götürüyor” diyerek muhalefet şerhi
koyan sizsiniz. 

Ki, 20 Kasım tarihli Özgür Poli-
tika’da aynı sayfada bir BDP’li ta-
rafından açlık grevleri hakkında
“amacımıza ulaştık” derken bir başka
BDP’li ise “Tasarı talepleri karşı-
lamıyor” diyebiliyor.

Anadilde eğitim zaten yakın za-
manda gündeme bile alınmayacak,
Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması
talebi ise; AKP iktidarı kendi yasa-
larına uymayarak keyfi bir şekilde
devam ediyor. Öcalan’ın, avukatıyla
görüşme gibi yasal bir hakkının keyfi
olarak gasp edilmesi sürüyor. 

Nedir o zaman kazanım? Düzenle
“uzlaşmanın kapılarınının aralanması”
mı?

Açlık Grevine her zaman olduğu
gibi abartılı bir şekilde olmadık mis-
yonlar yüklenmişti. 

DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk,
“Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevi”
için  “aslında bir uyarı eylemi” diyor.
“AKP hükümetinin bu eylemi dü-
şünmesini tavsiye ediyoruz. Bu sorun
Öcalan’sız, Kandil’siz ve BDP’siz
çözülemez” diyor.  Yani direnişin
ölümü göze alan bir direniş olarak
değil propaganda amaçlı yapıldığını,
iktidara masaya oturun çağrısı için
yapıldığını itiraf ediyor Tuğluk.
AKP’ye eyleme şantaj, blöf dediği
için öfkeleniyorlar ama bütün anla-
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tımlardan çıkan sonuç açlık grevle-
rinin iktidarı yeniden görüşmelere
zorlamak için olduğudur. 

“4. stratejik hamle” ya da “Alan
hakimiyeti”nin de nihai hedefi oli-
garşiyi uzlaşma masasına oturtmaktı.

BDP Eşbaşkanı Selahattin De-
mirtaş,  Muş Kop’taki mitingte yaptığı
konuşmada Erdoğan’ın açlık grevleri
ve idama ilişkin söylemlerine karşı:
“Erdoğan çözüm yerine idam ipini
eline alıp dolaşıyor. Şunu asalım,
keselim diyor. Buna karşın Kürt
halkı ise alanlara çıkarak, müzakere
ve diyaloğun önünü açmak için mü-
cadele etti” açıklamasını yaparken
Varto’da yaptığı konuşmada barış
için çok istekli olmalarına, çaba gös-
termelerine  rağmen Erdoğan’ın uz-
laşmaz tutum izlediğini söylüyor.
Halkın katillerinden başka ne bekli-
yordunuz. Kürt ulusal mücadelesini
boğmaya yeminli düşmanın doğal
reflekslerini gösteriyor Erdoğan. Do-
ğal olmayan sizsiniz.  Siz geri adım
attıkça üstünüze gelecekler.

Kürt halkının kurtuluşunu yanlış
yerde arayan sizsiniz. Bu yanlış po-
litikalarınızdır sizi açmaza sokan.

Açlık grevini, Kürt halkının meşru
taleplerini mücadelenin yükseltilmesi,
faşizmin geriletilmesi için değil,  oli-
garşiyle uzlaşmanın aracı olarak kul-
landınız. Devrim cephesinde umut-
suzluğu büyütüyorsunuz.  Moral bo-
zuyorsunuz. Oligarşiyle uzlaşmak
Kürt halkına özgürlük getirmez. 

KCK Yürütme Konseyi üyesi Du-
ran Kalkan ‘Dördüncü Stratejik Dö-
nem’ toplantısında şu tespiti yapıyor:
“2010'da alınan şehirlerde eylem ka-
rarı üzerine dağdaki gerillayı şehre
indirdik. Şehirde gerillacılık yapı-
yoruz. Dağda orduyla savaşa göre
eğitilmiş gerillayı şehre göndererek
savaşılmaz. Girişimlerimiz başarı-
sızlıkla sonuçlandı. Kayıplar verdik.
Demekki böyle olmuyor. ... Ama artık
geldiğimiz nokta artık siyasi çözüm
gerektirmektedir. Siyasi çözüm bir
uzlaşma durumudur.”

Sorunun ortaya konuluşu yanlış
olunca tespitler de yanlış oluyor. Du-
ran Kalkan’ın “başarısızlık” tespiti,
“olmuyor” dediği stratejik, taktik bir
sorun değildir. Ki, çözüm olarak da
“uzlaşma”yı öneriyor. Esasında Kal-
kan’ın tespitinde gerçek anlamda bir

başarısızlık tespiti de yok, uzlaşmaya
gerekçe aranıyor. 

Kürt milliyetçi hareketin “başa-
rısızlık” dediği, “olmuyor” dediği
sorunun kaynağı taktik ya da stratejik
değil, ideolojiktir. Tıkanan, çözümsüz
olan Kürt milliyetçi bakış açısıdır.
Milliyetçilik askeri olarak ne kadar
güçlü olursa olsun politik olarak güç-
süzdür. Onun için her alanda tıkan-
maktadır. Ve bu tıkanıklığın sonucu
olarak emperyalist güçlerden çözüm
beklenmektedir. Staratejik olarak mü-
cadelenin hedefi oligarşiyi masaya
oturtmak ve oligarşiyle uzlaşmak ol-
muştur. Yanlış olan, tıkanan milliyetçi
politikalardır. 

Kürt sorununun çözümü oligar-
şiyle uzlaşmak değildir. Çözüm dev-
rimdir. Devrimin dışında Kürt soru-
nunun çözümü yoktur. Düzen anadili
de verse, özerklik de verse sonuç
değişmeyecektir. Çünkü faşist niteliği
değişmeyen oligarşik devlet Kürt si-
lahlı mücadeleyi tasfiye ettikten sonra
inkar, imha asimilasyon politikalarına
devam edecektir. 

AKP, Kürt Halkı Üzerindeki
Baskılarına Son Vermelidir!

Türkiye hapishanelerindeki PKK ve PAJK tutsaklarının
"Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, sağlık,
güvenlik, özgürlük koşullarının sağlanması ve Kürt halkının
anadilinin yasal güvence altına alınması, anadilde savunma
hakkının önündeki engellerin kaldırılması” talepleri ile
başlattıkları süresiz açlık grevine destek olmak amacıyla
TAYAD’lı Aileler eylem yaptı. 

16 Kasım günü AKP Şişli ilçe binasının önünde yapılan
eylemde  “Tutsakların talepleri, haklı ve meşrudur! Tecrite
karşı mücadele etmek, Anadilde savunma ve eğitim istemek
bir haktır. Bu hakkı kimse engelleyemez! AKP, direnme
hakkına saldırmaktan vazgeçmelidir. Tutsakların haklı ve
meşru taleplerini kabul etmelidir” denildi.

Baskılar, Gözaltılar,
Tutuklamalar Devrimcileri
Teslim Alamaz!

İzmir’de 13 Kasım günü sabaha karşı Demokratik
Haklar Federasyonu ve evler AKP’nin katil polisi
tarafından basılarak 14 DHF’li gözaltına alınmış,
aynı zamanda başka illerde de eş zamanlı ev bas-
kınları olmuştu. Yapılan gözaltılar sonrası 13 Kasım
günü saat 18.00’de Eski Sümerbank önünde Alınteri,
DHF, BDSP, KÖZ, Emek ve Özgürlük Cephesi,
ESP, MBP, TKP 1920, Devrimci Hareket, İzmir
Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği, SDP, İzmir
Hareket Tiyatrosu, Kaldıraç, İzmir Sokak Sanatçıları
Derneği, Partizan, İHD, Eğitim-Sen’in katılımcı
olduğu bir eylem düzenlendi. 

“Yaşasın Devrimci Dayanışma!”, “Devrimci
Tutsaklar Yalnız Değildir!”, “Devrimci İrade Teslim
Alınamaz!”, “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar
Bizi Yıldıramaz!”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza!”
sloganlarının atıldığı eylemde sabah saatlerinde
DHF’ye yapılan baskın ve gözaltı terörü teşhir
edildi. Halk Cephesi’nin de destek verdiği eyleme
100 kişi katıldı.
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PKK tutsaklarının 12 Eylül
2012’de başlattığı süresiz dönüşümsüz
açlık grevi Öcalan’ın “bitirin” çağ-
rısıyla 68. gününde sona erdi. 
Şimdi Kürt milliyetçi hareketten,

reformist, oportünist bütün sola, kü-
çük burjuva aydınlardan oligarşinin
çeşitli kesimlerine kadar herkes “yeni
bir dönem”den, “çözüm sürecinin
başlatılması”ndan bahsediyor?

Ortada somut hiç bir şey yok;
yine “mutluyuz umutluyuz” türü
açıklamalar yapılıyor. Kürt milliyet-
çilerinin yaşadığı onca hayal kırıklı-
ğına rağmen Van Bağımsız Millet-
vekili Aysel Tuğluk, "Henüz yeni
bir sürece ilişkin taahhüt yok. Ancak
umudumuz bu yönde" diyor. 

Peki çözüm nedir? Herkes bu ko-
nudaki çözümünün ne olduğunu or-
taya koymalıdır. 

“AKAN KAN DURSUN” deni-
liyor. Çözüm isterken hepsinin da-
yanak yaptığı temel nokta bu: “Akan
kan dursun?”

Peki neden akıyor bu kan? 32
yıldır süren savaş ne içindi? 40 bin
ölü var. 40 bin ölü ne içindi?

“Akan kan dursun” demek Kürt
sorununa çözüm istemek değildir.
Akan kan dursun diyerek “çözüm”
istemek ulusal, sosyal kurtuluş sa-
vaşlarının meşruluğuna inanmamaktır.
Esasında Kürt milliyetçilerinden re-
formistine, oportünistlerden, küçük-
burjuva aydınına kadar çok geniş bir
kesimi bu noktada birleştiren bu
inançsızlıktır.

Kürt milliyetçi hareket başlangıçta
sosyalizm mücadelesinden etkilenerek
“Bağımsız Kürdistan” hedefiyle yola
çıkmıştı. Bu amaçla silahlı mücade-
leyi başlattı. 1990’ların başında sos-
yalist devletlerin karşı devrimlerle
yıkılmasından sonra sosyalizm ideo-
lojisini terk etti. Sırtını yaslamak
için emperyalistlere döndü. Bağımsız
Kürdistan hedefinden vazgeçip oli-

garşik düzen içinde federasyon, özerk-
lik gibi çözümleri tartışmaya başladı.
Bunun için ‘90’ların başından beri
oligarşiyle uzlaşmak Kürt Milliyetçi
hareketin stratejik hedefi haline gel-
di. Kürt halkının kurtuluşu Türkiye
halklarıyla ortak mücadelede değil
emperyalizmle, oligarşiyle uzlaşmakta
arandı.

Son 20 yıldır Kürt milliyetçi ha-
reketin politikalarını “barış” adı al-
tında yapılan oligarşiyle uzlaşma
oluşturmaktadır. Bu amaçla sayısız
ateşkes ilan edildi.

Gelinen noktada Kürt milliyetçi
hareketin Kürt sorununa getirdiği
çözüm oligarşik düzen içinde; 

Birincisi; Kürt kimliğinin ana-
yasada güvence altına alınması,

İkincisi; Anadilde eğitim,
Üçüncüsü; Bölgesel özerkliktir.
Hemen belirtelim, bunların hepsi

kabul edilse bile oligarşik düzen için-
de Kürt sorunu çözülmeyecektir. 

Yani Kürt milliyetçi hareketin
“çözüm”den kastettiği oligarşi ile
uzlaşmaktır. 

Kürt milliyetçi hareketin “barış”
adı altında yürüttüğü her türlü uzlaşma
politikalarına destek veren reformiz-
min ise Kürt sorununa bir çözümü
yoktur. “Barış, uzlaşma, akan kan
dursun” söylemleri esasında refor-
mizmin düzen içi politikalarıdır. Re-
formistlerin Kürt milliyetçi harekete
verdiği destek bu reformist politika-
lara verdiği destektir. Amaçları; Kürt
milliyetçi hareketin silahlı mücade-
lesinin tasfiye edilmesi ve mücade-
lenin düzen içine çekilmesidir. 

Oportünizmin ise Kürt milliyetci
hareketin politikalarına yedeklenme-
nin dışında kendine ait bağımsız bir
politakası yoktur. Oportünizm için
çözüm; -teorik olarak başka şeyler
savunsalar da- Kürt milliyetçi hareket
ne diyorsa odur. 

Oligarşi için ise çözüm; silahlı
mücadelenin tasfiyesi ve silahlı mü-
cadeleyi Kürt halkı için umut ol-
maktan çıkarmaktır. Oligarşinin güç-
süzlüğü Kürt sorununun “düzen içi
çözümüne” bile izin vermemektedir.
Onun için oligarşi, göstermelik de-
mokratik hak kırıntılarını dahi silahlı
mücadelenin gerekçelerini ortadan
kaldırmak için bir araç olarak kul-
lanmaktadır. Esas olarak 89 yıldır
süren inkar, imha ve asimilasyon po-
litikaları sürmektedir. 

Sonuç olarak; Kürt sorunun
düzen içinde çözümü yoktur. Oli-
garşik düzen içinde Kürt sorununun
çözüleceğini iddia etmek, Kürt halkını
oyalamaktır. 

Milliyetçilik Çözemez!
Milliyetçilik, esas olarak burju-

vazinin ideolojisidir; kapitalizmin
gelişme döneminin ürünüdür. Bur-
juvazinin kendi pazarına sahip olmak
için "ulusal devletler"i yaratma sü-
recinde şekillenen milliyetçilik ideo-
lojisi, emperyalist aşamayla birlikte
burjuvazi tarafından terkedilmiştir.
Burjuvazi emperyalizmle birlikte
milliyetçiliğin yerine kozmopolitizmi
ikame etmiştir. Elbette kitleleri kendi
devletine bağlamanın, asker olarak
kendi hizmetinde savaştırmanın bir
aracı olarak milliyetçiliği şovenizm
tarzında kullanmaya da devam et-
miştir. Kapitalizmin gelişimi aşama-
sında burjuva ulusal devletlerin ku-
rulmasının hizmetindeki milliyetçilik,
burjuvazinin onu terkettiği emper-
yalizm döneminde, daha çok küçük-
burjuvazi tarafından savunulmaya
başlanmış ve emperyalizme karşı
ulusal kurtuluş savaşlarının ifadesi
olmuştur. Milliyetçilik bayrağının
burjuvaziden küçük-burjuvaziye geç-
tiği bu dönemde de milliyetçilik asıl
niteliğini kaybetmez; yine amaçlar
arasında ulusal sınırlara, ulusal pazara

Oligarşiyle Uzlaşma Kürt Halkına Özgürlük Getirmez

Kürt Halkının Özgürlüğü
Anadolu İhtilalindedir!
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sahip olmak vardır. Milliyetçilik, çı-
kışındaki tarihsel koşulların da
gösterdiği gibi kapitalizme karşı
değil, tersine onunla bütünleşen
bir ideolojik yapı olmuştur. Kü-
çük-burjuva milliyetçiliği de bazı is-
tisnai yönelimler hariç, kapitalizmden
kopmamıştır.
İşte bu nedenle, küçük-burjuva

milliyetçi hareketlerin önderliğinde
emperyalizme karşı kurtuluş savaşları
sonucunda kurulan bağımsız devletler,
kapitalizmden kopmadığı için bir
süre sonra yeniden emperyalist sistem
içine dahil olmuştur. Bunun onlarca
örneği var. En somut örneği Türki-
ye’dir. Emperyalizme karşı bağım-
sızlık savaşı veren Küçük-burjuva
Türk milliyetçiliğinin politik temsilcisi
Kemalizm, sosyalizmi değil, kapita-
lizmi geliştirmeye çalışarak tekelci
burjuvaziyi bizzat kendi elleriyle ya-
ratmış ve işbirlikçi oligarşinin ikti-
darıyla ülke emperyalizme teslim
edilmiştir. 

Bağımsızlığın olmadığı bir ülkede
halklar özgür olamaz. 

Bir an için Kürt milliyetçiliğinin
bugün ileri sürdüğü tüm taleplerin
karşılandığını varsayalım; dil ser-
bestliği, ana dilinde eğitim, Öcalan’a
özgürlük, gerillaya af ve bölgesel
özerklik... Kürt sorunu yine çözül-
meyecektir. 

Kürt halkı yine kapitalizmin sö-
mürüsü altında ve yine emperyalizmin
sömürgesi olarak yaşamaya devam
edecektir. Dolayısıyla, ileri sürülen
talepler "demokratik talepler"dir ama
bu taleplerde Kürt sorununun çözümü
yoktur.

Emperyalizm Çağında 
Ulusal Sorunun Çözümü 
Sınıf Mücadelesinden 
Bağımsız Değildir

Öncelikle şu bilinmelidir ki, tarihi
aşama itibariyle emperyalizm çağında,
ulusal sorunların çözümü, burjuva-
zinin ideolojik-politik gündeminde
yoktur. Küçük-burjuvazinin ulusal
sorunu sahiplenmesi ise, yine sonuçta
dönüp dolaşıp sistemin içinde çö-
zümsüzlüğe mahkum olmaktadır. Gü-
nümüzde ulusal sorunların çözümü,

sadece proletaryanın gündemidir ve
ulusal sorunun çözümü doğrultusun-
daki mücadeleyi, pratikte sadece
Marksist-Leninist hareketler sonuca
ulaştırabilir.

Kürt milliyetçi hareket Bağımsız
Kürdistan hedefiyle ortaya çıkışından
bugüne ideolojik, stratejik, taktik
tüm politikalarını yanlış bularak terk
etmiş ve bugünkü oligarşiyle uzlaşma
noktasına gelmiştir. 

KCK Yürütme Konseyi üyesi Du-
ran Kalkan: Sorunun ortaya konuluşu
yanlış olunca üretilen çözümler de
yanlış olacaktır. 

Çözüm; Ayrı 
Örgütlenmede Değil, 
Birlikte Örgütlenmededir

Ortak örgütlenme, ortak mücadele
sorunu, Kürt milliyetçi hareketle,
Türkiye solunun ittifakı sorunu de-
ğildir. Böyle bir ittifak zaten "milli-
yetçilik" temelindeki örgütlenmeleri
içerir. Oysa Marksist-Leninistler'in
mahkum ettikleri, bizzat milliyetçilik
temelinde örgütlenme anlayışıdır.
Ortak örgütlenme; çok uluslu devlet
içindeki tüm milliyetlerden işçilerin,
köylülerin milliyet ayrımı gözetmek-
sizin tek bir örgütlenme içinde yer
almasıdır. 

Çünkü; Kürt ve Türk halkının
birliği, iki ayrı toplumsal yapı ara-
sındaki ittifak değildir. Mevcut oli-
garşik devlet sınırları içinde, üretim
ilişkileriyle, yönetim biçimiyle iki
ayrı toplumsal yapı yoktur. 

Bu nedenle de Kürt ve Türk hal-
kının ittifakı, aynı çokuluslu toplumsal
yapı içindeki emekçi sınıfların birli-
ğidir. Kürt ve Türk halklarının
birliği, tek bir devrimin anti-em-
peryalist, anti-oligarşik devrimin-
sınıflar mevzilenmesi içinde ifade-
sini bulur.
İki ayrı ekonomik sistem, iki ayrı

siyasi sistem yoksa, orada iki ayrı
devrimden söz etmek de mümkün
değildir. Kürt milliyetçiliği ayrı ör-
gütlenme, ayrı devrim anlayışının
gerekçesini, sömürgecilik teorisiyle
oluşturdu. Sömürgecilik teorisi, Tür-
kiye'nin emperyalizmin yeni-sömür-
gesi olduğunu yok sayan, Kürt hal-

kının topraklarını emperyalizmden
soyutlanmış olarak "Türkiye'nin sö-
mürgesi" sayan bir teoriydi ve yanlıştı.
Bugün Kürt milliyetçi hareket tara-
fından bu teori de terkedilmiştir. 

Kürt ve Türk halkının önünde
aynı ve tek bir devrimci aşama
vardır: O da anti-emperyalist, anti-
oligarşik devrimdir. Bu devrimin
sınıflar mevzilenmesi sadece Türk
işçi, köylü ve küçük-burjuvaziyi
değil, Türk ve Kürt işçi, köylü ve
küçük-burjuvaziyi kapsar. Milli-
yetçilik temelindeki örgütlenme ve
ittifaklar, devrimde çıkarı olan sı-
nıfların bu şekilde mevzilenmesinin
önünde bir engel oluştururlar. Ezilen
ulusa, ulusal kimliğini kazandırmak,
ulusal bilinci kazandırmak ne kadar
gerekliyse. Marksist-Leninistler aynı
şekilde ezilen ulusun işçilerine, köy-
lülerine sınıf bilincini kazandırmayı
da ihmal etmezler. Bu ise, milliyetler
temelindeki bir örgütlenmeyle değil,
sınıf temelindeki bir örgütlenmeyle
sağlanabilir: "Pratik belli bir devlet
proletaryasının milliyetler bakımından
örgütlenmesinin, sınıf düşüncesinin
yıkılmasından başka bir yere götür-
mediğini kanıtlamıştır." (Stalin, Ulusal
Sorun ve Sömürgeler Sorunu) 

Ortak örgütlenmenin maddi temeli,
anti-emperyalist işçilerin, köylülerin,
küçük-burjuvazinin çıkarlarını sa-
vunmasıdır. Aynı devlet çatısı altında,
aynı egemen sınıf, anti-oligarşik dev-
rimin, tüm milliyetlerden ittifakına,
aynı devlete karşı bir devrim söz ko-
nusuysa, milliyetlere göre örgütlen-
me, devrimin temel güçlerini böl-
mekten başka bir sonuç yaratmaz.

Çözüm Anti-Emperyalist
Anti-Oligarşik Devrimdir

Mahir Çayan Kürt sorununun çö-
zümü konusunda şöyle demiştir:
“Biz, ulusların kendi kaderlerini
tayin hakkı ışığı altında diyoruz ki;
'her şart altında her zaman meseleyi
Misak-ı Milli sınırları içinde ele al-
mak gerekir veya Kürt emekçi hal-
kının çıkarlarıyla bağdaşan tek çö-
züm yolu ayrılma hakkının kulla-
nılmasıdır' diyen görüşler yanlıştır.
Bu görüşlerin sahipleri her iki tarafın
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burjuva veya küçük burjuva milliyetçi
unsurlarıdır. Oysa devrimci prole-
tarya meseleyi diyalektik bir tarzda
ele alır. Yani ulusların kendi kaderini
tayin etme hakkının öngörüldüğü,
ayrılma, özerklik, federasyon vb. çö-
züm yollarının hangi şartlar altında
ve ne zaman geçerli olabileceğini
açıkça ortaya koyar."

Bu teorik tespitler son derece ta-
rihseldir.

Birincisi; "ulusların kendi kaderini
tayin hakkı" Leninist ilkesini tartış-
masız kabul ettiği ve Türkiye devri-
minin bir parçası olarak gördüğü için, 

İkincisi; egemen sınıflara veya
küçük-burjuva çevrelere hoş görün-
mek, onların icazeti dışına çıkmamak
adına Kürt sorununun "yumuşatıl-
ması", "kültürel haklara" sıkıştı-
rılması tarzında bir yaklaşımı mah-
kum ettiği için. 

Üçüncüsü: sorunu her şart altında
"Misak-ı Milliye" sıkıştıran Türk
milliyetçiliğini ve ayrılığı mutlak-
laştıran Kürt milliyetçiliğini ileri bir
görüşlülükle reddettiği için tarihsel-
dir.

Marksist-Leninistler olarak biz,
"Kürt sorununa çözüm" denilince,
bundan Kürt halkının ulusal ve sı-
nıfsal kurtuluşu'nu anlıyoruz. 

"Çözüm" diyerek oligarşiyle, em-
peryalizmle uzlaşmak için masaya
oturmaktan, hak kırıntılarından sö-
zedenler, bir biçimde egemen sınıf
politikalarının icazeti altına girmiş-
lerdir. Kürt ulusal sorununun çözü-
münü, Kürt halkının kurtuluşu soru-
nuyla birlikte ele alan bir yaklaşım,
zorunlu olarak devrim sonucuna varır.
Bu devrim, anti-emperyalist, anti-
oligarşik karakterde bir devrimdir.

Mevcut düzenin bu sosyo-ekono-
mik yapıya sahip olması ve aynı za-
manda çok uluslu bir devlet olarak
Kürt halkına karşı baskı uygulaması
ve Kürt topraklarını ilhak etmiş olması
sonucunda, Anti-emperyalist, anti-
oligarşik devrimin demokratik muh-
tevası dört ana görevden oluşacaktır: 

Bir: Emperyalizmi kovmak ve
tüm bağımlılık ilişkilerini tasfiye et-
mek, 

İki: Faşizmin iktidarını yıkmak,

Üç: Toprak sorununu çözmek, 
Dört: Ulusal sorunu çözmek.
Kürt ulusal devrimi, Türkiye anti-

emperyalist, anti-oligarşik devrimin
bir parçasıdır. 

Ulusal baskıyı kim uyguluyor?
Emperyalizm ve işbirlikçi hakim sı-
nıflar. Bu durum, emperyalist bo-
yunduruktan kurtulmanın neden ulu-
sal baskıdan kurtulmanın ön koşulu
olduğunu da açıklamaktadır.

Emperyalizmle işbirliği içindeki
oligarşi, bir milliyetin damgasını ta-
şımakla birlikte, esas olarak kozmo-
polit bir egemen sınıf ittifakıdır. Kürt
toplumunun toprak ağaları, tefeci,
tüccar kesimi, burjuvalaşmış kesim-
leri, oligarşi içinde Türk egemen sı-
nıflarla ittifak içindedirler. Dolayı-
sıyla, ulusal baskının pratikteki te-
zahürü, köylüsü, işçisi, küçük bur-
juvalarıyla Kürt halkına uygulanan
bir baskı biçimindedir. Çeşitli burjuva,
orta-burjuva kesimlerin bütün bir
katman olarak değil, lokal olarak de-
mokratik bir tutum takınmaları ve
bunun karşısında baskı görmeleri,
ulusal baskının tüm Kürtlere değil,
esas olarak Kürt emekçi halkına
yönelik olduğu gerçeğini değiştirmez.
Bu anlamda ulusal sorunun çözümü
de, sınıfsal planda esas olarak emekçi
sınıftan Kürtlerin sorunudur. Toprak
ağalarıyla, burjuvaziyle egemen sı-
nıflar arasındaki çelişkiler, Kürt top-
lumu içinde de tüm keskinliğiyle ya-
şanmaktadır; milliyetçilik bu çeliş-
kilerin üstünü örtmüş olsa da bu çe-
lişkiler yok olmamıştır ve çok çeşitli
zeminlerde açığa çıkacaktır.

Kürt Milliyetçi Hareket 
Kürt Toprak Ağalarına 
ve İşbirlikçi Kürt 
Burjuvazisine Karşı 
Olmamıştır!

Bugün Kürt toprak ağaları ve
"işadamları" düzenle tam bir ittifak
içindedir. Oligarşi gayri-millidir. Bu
gayri-millilik, oligarşi içinde Türk
ve Kürt tekelci burjuvaların, toprak
ağalarının, tefeci tüccarların ittifak
halinde olmasının da zeminidir. Böl-
geler arasında çeşitli farklılıklar olsa

da, çarpık kapitalist gelişimin Kürt
topraklarını da kapsayarak gerçek-
leştiği açıktır. Buradaki kapitalizm
de kendi iç dinamiğiyle veya milli
bir karakterde değil, çok uluslu oli-
garşik devletin çatısı altında, em-
peryalist üretim ilişkileri biçiminde
gelişmiştir.

Bu nedenle, Kürt işçi ve köylü-
lerinin, küçük-burjuva kesimlerinin
ulusal ve sınıfsal talepleri de anti-
emperyalist, anti-oligarşik bir dev-
rimle karşılanabilir. 

Kürt milliyetçi önderliğinin söy-
lediği gibi, "iktidarı yıkmak, devleti
hedeflemek gibi bir politikamız yok-
tur" demek, Kürt köylülerinin, işçi-
lerinin, tüm yoksul Kürtlerin yeni-
sömürgecilikle, oligarşinin sömürü-
süyle bir sorunu yok demektir. Sınıflar
arasındaki çelişkileri inkar etmektir.
Emperyalizme bağımlılıktan kur-
tulmak, faşist devleti yıkmak, yalnız
Türk değil, aynı zamanda Kürt
işçilerinin, köylülerinin, küçük-
burjuvazisinin de sorunudur.

Yeni-sömürgecilik, yalnızca Türk-
leri ilgilendirmiyor, yalnızca Türkleri
sömürmüyor. Yeni-sömürgeciliğin çe-
şitli sonuçları en çarpıcı ve sarsıcı bi-
çimde Kürdistan’da yaşanmaktadır.

Ulusal Sorunun Çözümü, 
Bizim Gibi Ülkelerde 
Sınıflar Mücadelesinin 
Bir Parçası Olarak Gelişir 

Salt "ulusallık" temelindeki bir
mücadele, politik, sosyal ve askeri
nedenlerle, bu çözümü gerçekleştirme
şansına sahip değildir. Önce sınıfsal
sorun çözülsün, ulusal sorun ondan
sonra çözülür yaklaşımı da, veya ter-
sinden, önce ulusal sorun çözülmeli,
ulusal sorun çözülmeden sınıfsal so-
runlar çözülmez yaklaşımı da yanlıştır;
ulusal ve sınıfsal sorunun çözümü,
bir ve aynı sürecin parçalarıdır.
Bu süreç, anti-emperyalist, anti-oli-
garşik devrim sürecidir.

Sonuç olarak, buraya kadar or-
taya koyduklarımızı toparlarsak:

1- Kürt sorununun çözümü, Kürt
halkının kendi kaderini tayin hak-
kını kullanabileceği koşulları ya-
ratmaktır.
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2- Kürt halkı bu hakkını, ancak
emperyalizmin kovulduğu, oligarşinin
iktidarının yıkıldığı, demokratik, öz-
gür bir ülkede kullanabilir.

3- Anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim, bu koşulların yaratılması-
dır.

4- Bu hakkı bağımsız bir devlet
biçiminde mi, federasyon veya özerk-
lik biçiminde mi kullanacağına Kürt
halkı karar verecektir.

5- Kürt ve Türk Marksist-Leni-
nistler, emperyalizmin kovulduğu bu
demokratik ortamda, tercihlerini bü-
yük tek bir devletten yana yapacaklar,
bunun propagandasını sürdürecek-
lerdir. Son karar Kürt halkınındır.

6- Marksist-Leninistler, ayrılma
hakkının emperyalizm karşısında
halkları zayıf düşürmemesi temelinde
büyük devletten yana olacaklardır.
Eğer, ayrılığın emperyalizmi, geri-

ciliği güçlendirmesi olasılığı varsa,
parça-bütün diyalektiği içinde, yine
tek devletten yana olacak, bütünün
çıkarları için parçanın feda edilmesini
savunacaklardır. 

7- Ülkemiz koşulları, iki halkın
ortak bir devrimci örgütlenme içinde
yeralmasını zorunlu kılmaktadır. Ül-
kemizin mevcut sosyo-ekonomik ya-
pısı ve Ortadoğu'nun koşulları, ne
Kürtler açısından, ne Türkler açısın-
dan ulusal ve sınıfsal sorunu tek baş-
larına çözmelerine imkan verme-
mektedir. Bu koşullarda, tek bir mil-
liyet temelindeki örgütlenmelerin,
emperyalizmi ve oligarşiyi kovup
halkın iktidarını kurma hedefine ulaş-
ması mümkün değildir.

8- Ulusal bir hareket konjonktürel
koşulların uygun olmasıyla, bir nok-
taya kadar "başarıya" da ulaşabilir.
Bu ülkemizdeki Kürt milliyetçi ha-

reket için de söz konusu olabilirdi.
Ancak, Kürt milliyetçiliği, Kürdis-
tan'ın bir parçasının bağımsızlığını
kazansa bile, mevcut ideolojik, politik
yapısıyla nihai kurtuluşu sağlaya-
mayacağı, sosyalizmi gerçekleştire-
meyeceği için, yeniden emperyaliz-
min ağına düşecektir. Kemalizm bu
süreci yaşamıştır. Kaldı ki, Kürt
milliyetçi hareket bugün “çözümü”
daha baştan emperyalizmden bek-
lemektedir. Oligarşiyle uzlaşmayı
“çözüm” diye sunmaktadır. 

9- Kürt halkı açısından ulusal ba-
ğımsızlık, çok uluslu Türkiye devle-
tinde emperyalizm kovulmadan, oli-
garşinin iktidarı yıkılmadan mümkün
değildir.

10- Onun içindir ki, Çözüm Ana-
dolu İhtilalindedir!...

İstanbul: 17 Kasım günü Bakırköy Özgürlük
Meydanı’na giden Halk Cepheliler “Direnen Suriye
Halkının Yanındayız” pankartlarını açarak, 2 saat
içerisinde 1500 bildiriyi Özgürlük Meydanı’ndan
geçen halka ulaştırdılar. Halkla sohbet eden Halk
Cepheliler, Suriye gerçeğini, Suriye’de eğitim ve
sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu anlattılar.
Suriye hükümetinin muhalifleri olarak görülen hay-
dutların Katar’ın, Suudi Arabistan’ın paralı askerleri
olduklarını, Suriye’deki çatışmaların emperyalizmin
oyunları olduğunu, zaten ABD yönetiminin birçok
ülkenin yönetimini değiştirmek istediğini önceden
ilan ettiğini, tüm bu olanların Amerika’nın planı
dahilinde gerçekleştiğini belirttiler. Ayrıca, AKP
Hükümetinin de, “muhalif” denen çapulculara her
türlü yardımı sağladığının altını çizdiler. 

Halk Cephelilerle sohbet eden halkımız, kendi-
lerinin de bu şekilde düşündüklerini söylediler; bil-
dirileri alıp kolay gelsin dileklerinde bulundular. 

Adana: Halk Cepheliler, 14 Ekim günü ellerin-
deki Suriye ile ilgili bildirilerle Adana-Akkapı’day-
dılar. Halk Cephesi önlüklerini giyen devrimciler
ev ev dolaşarak yaklaşık 340 bildiriyi halka ulaştırdılar.
Suriye’deki durumun ne olacağını soran insanlara
bu katliamları durduracak olanın halkın birlikte mü-
cadelesi olduğunu söylediler.

Tahammülsüzlükleri,
Zeytinimize Emeğimize
Sahip Çıkmamızadır!

Zeytin Üreticileri Komisyonu’nun düzenleyip çalışmasını
yürüttüğü zeytin üreticileri yürüyüşüne soruşturma açıldı.
Gemlik’te 28 Ekim günü dört yol kavşağından başlayıp
İskele Meydanı’na yapılan yürüyüş için Gemlik polisinin
savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Komisyon çalışanlarına ve yürüyüşe katılan üreticilerin
evlerine giden Gemlik polisi, elinde bir isim listesi ve savcı-
lıktan olduğunu söylediği bir belge ile ev ev dolaşıyor. Yü-
rüyüşe katılanlara, "2 gün içinde Emniyet'e gelip ifade vere-
ceksiniz." deyip elindeki soruşturma kağıdını okuyup imza-
latmaya çalışıyor.

Zeytin üreticileri kağıdı imzalamayarak, Emniyet'e ifade
vermeyerek savcılığa toplu bir şekilde gideceklerini söylediler. 

Suriye’deki Katliamları
Mücadelemizle

Engelleyebiliriz!



Haftalardır işten atılan işçiler ola-
rak ortak pankartlar arkasında bir
araya gelen işçiler, bu hafta da ey-
lemlerine devam ettiler. Eyleme her
hafta olduğu gibi yine tüm işçiler
İstanbul Taksim Tramvay Durağı’n-
da “İşimizi Emeğimizi Haklarımızı
İstiyoruz Alacağız Haklıyız Kazan-
acağız” pankartını açarak “Zafer Di-
renen Emekçinin olacak”, “Direne
Direne Kazanacağız” sloganlarıyla
başladılar. Kiğılı mağazası önünden
geçerken burada 2 dakika “Kiğılı İşçi-
si Yalnız Değildir” sloganı atıldı. 

Yürüyüşün devamında Hey Tekstil
işçileri, İstiklal Caddesi üzerinde bu-
lunan MANGO giyimi işgal ettiler. İş-
gal sırasında yapılan konuşmalarda,
MANGO’nun Hey Tekstil’le en faz-
la anlaşma yapan firma olduğu belir-
tildi. MANGO’nun da işçilerin hak-
larını yediğini söyleyen işçiler, “Gasp
Edilen Haklarımızı İstiyoruz” pan-
kartını açtılar. Buradan alışveriş yapan
bütün müşterilere de artık alışveriş
yapmamalarını söylediler. 

Eylemlerine devam eden işçiler
Galatasaray Lisesi önüne geldiler.
İşçiler adına hazırlanan açıklamayı
Hey Tekstil işçisi Zeki Gördeğir
okudu. 9 aydır haklarını alabilmek
için direndiklerini söyleyen Gör-
değir “TOBB önünde 2 defadır po-
lis bizim çadırlarımıza saldırıyor ar-
kadaşlarımızı tartaklıyor” dedi.

Darkmen önünde yapılan eylem-
lere, Dark ailesinin yaptığı saldırıla-
ra da değinen Gördeğir, “DARK ail-

esi saldırmış ve küfürlerle onları
tehdit ederek yıldırmaya çalışmıştır
ama yılmayacağız, direneceğiz” dedi.
Açıklamanın ardından emekliler ko-
rosu küçük bir konser verdi. Emek-
lilerle birlikte işçiler hep birlikte
marşlar söylediler. Av. Taylan Ta-
nay’ın pazartesi tekrar Hey Tekstil
için çadır açacaklarının çağrısının
ardından eylem sonlandırıldı.

Hey Tekstil İşçileri TOBB
Önünde Çadır Kurup Açlık
Grevine Başladı! AKP’nin
Polisi Hırsızları Korumak
için Saldırdı! 

Direnişlerinin 284. gününde Hey
Tekstil işçileri bir kez daha polis
saldırısına uğradılar. Patronları Ayn-
ur Bektaş’ın TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı olması nedeniyle
Hey Tekstil işçileri bir süredir dire-
nişlerini TOBB’un Levent’te bulunan
İstanbul merkezinin önüne taşıdılar.

Bu amaçla 15 Kasım’da TOBB
önünde açıklama yaptıktan sonra
oturma eylemi yapan ve çadır kurmak
isteyen işçiler polisin saldırısına uğ-
radılar. İşçileri darp eden polis çadı-
ra el koyarak eyleme izin vermedi.
Bunun üzerine 16 Kasım’da tekrar
TOBB önüne gelen işçiler, basın
açıklaması yapıp oturma eylemine
geçtiler. İşçilerin açtıkları çadıra po-
lis 17 Kasım günü tekrar saldırdı. 

19 Kasım’da işçiler tekrar TOBB
önüne gitmek isterken; TOBB’a çı-
kan tüm yolların bine yakın polis ve

zırhlı araçlarla kapatıldığı görüldü.
Polis, işçileri TOBB binasına yak-
laştırmayacağını belirterek, işçilerin
dağılmasını istedi. İşçiler yasal hak-
larını istediklerini belirterek Leven-
t’te bulunan Kanyon AVM önünde
“TOBB YÖNETİCİSİ AYNUR
BEKTAŞ’TAN HAKLARIMIZI İS-
TİYORUZ ALACAĞIZ! HEY TEK-
STİL İŞÇİLERİ” yazılı pankart aça-
rak toplandılar. 

“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!”,
“Direne Direne Kazanacağız”, “Hak-
kımızı Aynur Bektaş’a Yedirmeyiz”
sloganlarıyla yürüyüşe geçen işçilerin
önü 200 metre sonra TOBB kavşağın-
da kesildi. İşçiler burada “İşçilere
Değil Hırsızlara Barikat”, “Direne Di-
rene Kazanacağız” sloganları attılar.
Polis barikatının önünde hazırladık-
ları basın açıklamasını okuyan işçi-
ler, polis barikatını protesto ederek
oturma eylemine geçtiler. Burada
yaklaşık 1 saat oturan işçiler tekrar
pankartlarını açarak Kanyon AVM’ye
doğru yolu trafiğe kapatarak yürü-
meye başladılar. İşçiler eylemlerini
sonlandırmak üzereyken yüzlerce
polis, gaz ve panzerlerden sıktıkları
tazyikli sularla işçilere saldırdı. İşçi-
ler sloganlarla saldırıyı protesto ettiler.
Polis saldırısı sonucu işçilerin di-
renmesini hazmedemeyen polis tekr-
ar saldırıya geçti. İşçiler Kanyon
AVM’ye girmek istediler. Burada
işçilere saldıran polis 11 kişiyi, Zeki
Gördeğir, Vural Küçükoğlu, İrfan
Etemci, Burak Keskin, Ercan Tilmaş,

EMEK

Haklarımızı Patronlara Bırakmayacağız,
Yeni Zaferler Kazanacağız!

Heytekstil İşçileri Cumartesi günü yapılan
“MANGO”yu işgal eylemi

Tüm işçiler “MANGO”nun kapısında durup buradan
Heytekstil’in işgal eylemine destek verdi
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Zeynep Gültekin, Meral
Özyürek, Aysu Baykal, Ali
Bircan, Adil Kaya ve Mah-
mut Koç’u gözaltına aldı.
Saldırı sırasında yaralanan
Aysu Baykal hastaneye
kaldırılırken diğer işçiler İstanbul
Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne
götürüldüler. Saldırıda aynı zaman-
da olay yerinde bulunan Çağdaş Hu-
kukçular Derneği İstanbul Şube Baş-
kanı Av. Taylan Tanay ve şube yö-
neticisi avukatlar Şükriye Erden,
Naciye Demir, Gülvin Aydın, Fatma
Elif Koru’da polis saldırısına uğ-
radılar. Av. Gülvin Aydın ve Fatma
Elif Koru Türkiye İnsan Hakları
Vakfı’nda kontrol altına alındılar.

Saldırı ve gözaltıların ardından
Devrimci İşçi Hareketi yazılı bir
açıklama yaparak, “AKP’nin katil po-
lisleri işçilerin alınterini çalan pat-
ronları koruyor. Haklarını isteyen
işçilere ise panzerle su sıkarak, azgın-
ca saldırıp gözaltına alıyor… Baskı-
larınız, gözaltılarınız direnen işçile-
ri yıldıramaz!” dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi de, 20 Kasım’da bir
açıklama yaparak, “Yaşanan tüm bu
süreç bize gösteriyor ki; TOBB,
Aynur Bektaş’ı korumaya ve bu
uğurda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
eli ile işçilere işkence yapmaya de-
vam ediyor. Kısacası sermaye ken-
disini korumak için AKP’yi büyüt-
meye, AKP ise işçilere, emekçilere,
devrimcilere, sosyalistlere işkence et-
meye ve devlet terörünü bir çıta yu-
karı taşımaya devam ediyor.

ÇHD İstanbul Şubesi olarak Hey
Tekstil direniş sürecinin takipçisi
olacağımızı ve işçilerin, ezilenlerin,
devrimcilerin yanında yer alaca-
ğımızı; devlet terörüne ve faşizme
karşı mücadele edeceğimizi bir kez
daha yineliyoruz.” dedi. 

Bir gün önce işkencelerle, gaza
boğularak gözaltına alınan işçiler, 20

Kasım günü yine TOBB’un önüne
gittiler. İşçilerin TOBB önüne git-
mesini engellemek için polisler yine
hazır kıta bekliyorlardı. Gazlarıyla,
kalkanlarıyla TOBB’nin bulunduğu
caddeye barikatlarını kurmuşlardı. 

Levent’te bulunan Kanyon Alış-
veriş Merkezi önünde eylemlerine
başlayan işçiler, burada bir açıklama
yaptılar. “Hey Tekstil İşçisi Direnişin
Simgesi!”, “İşçiyiz Haklıyız Kazan-
acağız!” sloganlarının atıldığı ey-
lemde işçiler adına hazırlanan açı-
klamayı Zeynep Gültekin okudu. 

“TOBB yönetimi bizleri yalan-
larıyla yıldıramayacağını anlayınca
tazyikli su ve biber gazlarını, gözaltı
terörünü devreye soktu” diyen Gül-
tekin, patronların gerçek yüzünün ya-
lan ve terör olduğunu vurguladı.
AKP’nin talimatıyla polisin işçilere
saldırmasına değinen Gültekin, AK-
P’nin Aynur Bektaş’a üstün hizmet
madalyası vererek, patronlara ne ka-
dar sadık olduğunu göstermeye
çalıştığını ifade etti.

Eylemde bir konuşma yapan
DİSK Genel-İş Avrupa Yakası Böl-
ge Başkanı Mehmet Karagöz, şu
ana kadar işçileri yalnız bıraktıklarını
söyleyerek konuşmasına başladı.
İşçilerin önünden barikatların kaldırıl-
masını, devlet teröründen vazgeçil-
mesini istediklerini söyleyen Ka-
ragöz, “İsrail’in yaptığı zulmü AKP
işçilere uyguluyor” dedi.

Konuşmaların ardından Hey Tek-
stil patronlarını koruyan TOBB’nin
de patronlarıyla aynı kefede ol-
duğunu söyleyen işçiler, TOBB bi-
nasına doğru yürüyüşe geçtiler. İşçi-
lerin karşısına, TOBB’nin bulun-
duğu caddenin başında polis barikatı
çıktı. Yoldan geçen herkese açık

olan cadde işçilere ka-
patılmıştı. Çünkü o caddenin
sonunda patronlar vardı. Ba-
rikatın açılmaması üzerine,
işçiler eylemlerine barikatın

önüne oturarak devam etti-
ler. “İşçilere Değil Patronlara Bari-
kat!”, “İşçilere Değil Hırsızlara Ba-
rikat!” sloganlarını atan işçiler, marş-
larıyla sloganlarıyla bir süre daha ey-
lemlerine devam etmelerinin ardın-
dan, her gün burada olacaklarını
söyleyerek Kanyon Alışveriş Merk-
ezi önüne kadar yürüdüler. İşçiler bu-
rada eylemlerini sonlandırdılar. 

Hey Tekstil işçileri 21 Kasım
günü yine TOBB binası önünde ey-
lemdeydiler. Sloganlar atarak TOBB
binası önüne yürüyüşe geçildi. Po-
lisler yine caddenin girişinde işçilerin
girmemesi için sokağı kapatmışlardı. 

Barikatın önünde işçiler adına
bir açıklama yapıldı. Celal Sevim’in
okuduğu açıklamada, yaşanan saldırı-
lar anlatıldı. Sevim açıklamada çalı-
nan hakları için, patronları Aynur
Bektaş’ın yöneticisi olduğu TOBB
önünde olduklarını söyledi.

Açıklamanınn ardından 45 dakika,
sloganlar, marşlar eşliğinde oturan işçi-
ler yeniden Kanyon Alışveriş Merk-
ezi önüne yürüyüş yaptılar. Yürüyüşün
ardından eylem sona erdi.

Darkmen İşçileri
Dark ailesinin bulunduğu her yer-

de eylemlerini yapmaya kararlı olan
işçiler, 17 Kasım’da Laleli’de bulu-
nan Darkmen mağazaları ve DARK-
HILL oteli önündeydiler. “Mehmet
Dark, Mustafa Dark, Sibgetullah
Dark Çaldığınız Haklarımızı İstiyo-
ruz” pankartıyla, “Direne Direne
Kazanacağız”, “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak” sloganlarıyla
DARKHILL otel önüne gelen işçiler
burada bir açıklama yaptılar. Bahar
Bozan’ın okuduğu açıklamada,
“DARKMEN ailesi bizlere hak-
kımızı vermedi haklarımızı çaldılar

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Aynur Bektaş Bizden Çaldığın
Maaş ve Kıdem Tazminatlarımızı Sana

Yedirtmeyeceğiz!

Levent-Kanyon
Heytekstil işçilerine saldırı

Levent-KanyonLevent-Kanyon
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biz de çalınan haklarımızı geri istiyo-
ruz. Bunun için direniyoruz onlar res-
mi tatillerden dönen bayan arkadaş-
larımıza ağza alınmayacak küfürler
edip dövenlerdir” denildi. Bozan,
açıklama metnini okurken DARK ail-
esi eyleme saldırdı, küfürler edip, işçi-
lere tehditler savurdu. İşçiler tehdit-
lere, onları umursamadan eylemlerine
devam ederek cevap verdiler.

Otelin ardından Darkmen Mağa-
zası önünde devam eden eylemde de
tehditlere devam edildi. Mağaza
önünde yaklaşık 20 dakika duran işçi-
ler “Dark Ailesi Bizleri Yıldıramaz”
diyerek eylemlerine burada son ver-
di. Darkmen işçileri eylemlerinin
ardından, kendileri gibi hakları için
mücadele eden Hey Tekstil işçileri-
ni ziyarete gittiler.

İzelman İşçileri
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde

toplu ulaşımdan sorumlu ESHOT’un
ihalesini şimdiye kadar belediye şirketi
İZELMAN alıyor ve çalıştırıyordu. Bu-

rada çalışan 10 bin işçiden 3 bin 317 be-
lediye otobüs şoförü. DİSK’te örgütlü
İzelman işçileri taşeronlaştırmaya karşı
eylem gerçekleştirdi.

14 Kasım günü yapılan eylemde
10 bin işçi yürüdü. Eylemde konuşan
DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, "İz-
mir halkının canını taşerona emanet et-
meyiz. Taşerona teslim olmayaca-
ğız" dedi. Eyleme neden olan ise ES-
HOT’un son ihalesinin Etkin Eğitim
Organizasyon AŞ’de kalması.

İhalenin henüz sonuçlanmamış
olmasına karşın eylemleriyle taşe-
ronlaşmaya dikkat çekerek direne-
ceklerini duyuran emekçiler Bas-
mane Meydanı’nda toplanarak Fev-
zipaşa Bulvarı’ndan İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi önüne kadar “İşimiz
Ekmeğimiz Geleceğimiz İçin Yürüy-
oruz, İzmir'de Taşeron İstemiyoruz,
Taşerona Karşı Omuz Omuza” slo-
ganıyla yürüdü.

Şeker Teks İşçileri
Kırklareli Şeker Teks işçileri, her

hafta Pazar günü Kırklareli merkez-
de öğretmen evi karşısında yaptıkları
eylemlerinin ikincisini 18 Kasım
günü gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, Şeker Teks
Tekstil fabrikası patronu Mustafa
Şeker’e seslenilerek, bir kez daha
“Biz işçilerden çaldığın 3 aylık maaş-
ları, mesaileri ve kıdem tazminatlarını
geri vereceksin.” denildi. Eylem sı-
rasında, geçtiğimiz hafta direnişi
zaferle sonuçlanan Rose Teks işçile-
ri, Cansel Malatyalı ve halen direnişte
olan BEDAŞ, Kiğılı, Elit Çikolata ve
Hey Tekstil işçileri de bir kez daha se-
lamlandı. Açıklamanın ardından slo-
ganlar eşliğinde oturma eylemi
gerçekleştirildi. Ve Grup Yorum
şarkılarıyla halaylar çekilerek ey-
lem sonlandırıldı.

Genel-İş Trakya şubesi yönetici-
leri, DİSK Tekstil Trakya Şubesi ve
Kırklareli Halk Komitesi de eyleme
destek verdi. Eyleme toplam 20 kişi
katıldı.

19-22 Aralık 2000’de Hayata
Dönüş adıyla hapishanelerde ya-
pılan katliamdan sağ kurtulan tut-
saklara adam öldürme, isyan, ya-
ralama, mala zarar verme gibi id-
dialardan davalar açıldı. Ümrani-
ye hapishanesindeki operasyon-
dan dolayı açılan dava zamanaşı-
mıyla kapatılmaya çalışılıyor.

19 Kasım günü görülen du-
ruşmada mahkemede, yargılanan

değil, yargılayan yine devrimci tutsaklar oldu. Duruşmaya
devrimci tutsaklardan yazar-şair Ümit İlter ile tutuksuz
yargılanan Necla Can ve Sadık Eroğlu da katıldı.

Görülen duruşmada Ümit İlter yazılı olarak yaptığı sa-
vunmasında; “19 Aralık katliamının hesabının sorulma-
sı bu mahkeme salonlarıyla sınırlı değil”, diyerek sözü
İbrahim Çuhadar’ın yaptığı feda eylemine getirdi; “İb-
rahim Çuhadar’ın resmine iyi bakın arkasındaki Seyhan

Doğan’ın kömürleş-
miş bedeninin resmi
var. İbrahim Çuha-

dar’ın söylediklerine iyi kulak verin, daha nice İbrahim
Çuhadarlar gelecek bekleyin”, diyerek 19 Aralık katlia-
mının hesabının sorulacağını ifade etti. Avukat Oya As-
lan yaptığı savunmada Dev-Genç’lilerin yaklaşık bir haf-
tadır tutuklu arkadaşları için yaptıkları çadır açma eyle-
mine değinerek; “Ümraniye’de kullanılan kimyasal gaz-
lar ve bunların sorumluları araştırılsaydı, bugün Dev-
Genç’lilerin üzerine kimyasal gazlar sıkılmazdı” dedi.

Mahkeme çıkışında TAYAD’lı Aileler tarafından bir
eylem yapıldı. “19-22 Aralık Katilleri Hala Cezalandı-
rılmadı” pankartının açıldığı eylemde “19-22 Aralık’ta
Katledenler Cezalandırılsın”, “Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” sloganları atıldı. TAYAD adına bir açıklama ya-
pan Mehmet Güvel, zamanaşımı ile gerçeklerin ortaya çık-
masının engellenmeye çalışıldığını belirtti. Devrimcile-
ri katlederek halkı teslim almak istediklerini söyleyen Gü-
vel, “İşte buradayız. Çünkü biz işçiyiz, köylüyüz, öğ-
renciyiz, memuruz… Halkız biz” dedi.

Taksim
Ortak Eylem

Darkmen -
Avcılar

Edirne  -
Şekerteks

19 Aralık’ta Diri Diri Yakanlar Hesap Verecek
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19 Kasım günü, Devrimci Alevi
Komitesi (DAK) ile Sultangazi Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD), Gazi Mahallesi Eski Ka-
rakol Durağı’nda toplanarak, Gülsu-
yu’daki devrimcilere yönelik polis
baskınlarına, Erzincan’da Alevi hal-
ka yönelik faşist saldırılara ve Der-
sim’de Emniyet Müdürlüğü ile bir-
likte Muharrem iftarı vererek Alevi
bezirganlığı yapan düşkünlere karşı
eylem yaptılar.

“Erzincan’da Alevi Halkımıza
Saldıran, Gülsuyu’da Devrimcileri
Gözaltına Alan AKP İktidarıdır!”
pankartı taşındı ve “Aleviyiz Haklı-
yız Kazanacağız!”, “Gözaltılar Serbest
Bırakılsın!”, “İnanç Özgürlüğü İsti-
yoruz!” sloganlarıyla Gazi Cemevi
önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Gazi Cemevi önünde basın açık-
laması yapıldı. 150 kişinin katıldığı
eylem sloganlarla sona erdi.

***

Aleviler’e Yönelik Saldırılar
Devlet Eliyle Örgütleniyor
Teslim Olmayalım, Hesap
Soralım!

18 Kasım günü, Erzincan’da Al-
evi halkımızın Muharrem Orucu ne-
deniyle açtığı çadıra, gerici-faşist bir
güruh saldırdı. Saldırı sırasında geri-
ci-faşistler, Erzincan Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’ne ait "Zorunlu Din
Dersi Kaldırılsın" pankartını ve fla-
maları yaktılar. 

Devrimci Alevi Komitesi (DAK),
saldırıyla ilgili olarak 19 Kasım tari-
hinde yazılı bir açıklama yaptı. Açık-
lamada, “Dün Sürgü’de bugün Er-
zincan’da Alevi halkına yönelik sal-
dırılar örgütlüdür. AKP’nin “Dindar
nesil yetiştireceğim” dediği yobaz-
laştırma politikasıdır. Boyun eğme-
yeceğiz. Günümüzün Yezidleri’ne
karşı direneceğiz. Hz. Hüseyin gibi,
Pirsultan gibi, önderlerimiz gibi bu
yolda yürümeye, inançlarımızdan
dönmemeye kararlıyız” denildi.

Beynimiz Çöp
Kutusu Değildir,
Kendi Seçtiklerimizi
İzleyelim!

Ankara
18 Kasım günü Ankara Haklar Der-

neği'nde yapılacak olan Yılmaz Gü-
ney'in “Duvar” filminin gösterimi ça-
lışmalarında 150 bildiri halka ulaştırıl-
dı. Kapılar tek tek çalınarak sohbetler
edildi. Film gösterimi çağrısı olan 30 afiş
Şirintepe ve Şahintepe mahallelerine
asıldı.

Tekirdağ
15 Ekim günü Tekirdağ Halk Ko-

mitesi tarafından haftalık film göste-
rimleri başlatıldı. Kephalos kafede Er-
nesto Che Guevara’nın mücadele yılla-
rını anlatan“CHE”adlı filmin gösterimi
yapıldı.14 kişinin katıldığı film gösterimi
sonrasında izlenilen filmle ilgili sohbet
edildi. Haftaya yine aynı saatte Yılmaz
Güney’in “Arkadaş” adlı filminin gös-
teriminin yapılacağı belirtildi.

Halk Cephesi Uluslararası İliş-
kiler Komitesi, İsrail’in Gazze’yi
bombalaması ve HAMAS’ın Aske-
ri Kanat komutanlarından biri ile
halktan insanları katletmesi üzerine
16 Kasım günü “İsrail Katliamları-
na Devam Ediyor. Amerika ve AKP
Destek Oluyor” başlıklı yazılı bir
açıklama yaptı. 

İsrail’in bu katliamları emper-
yalizm adına ve emperyalistlerin
desteği ile yaptığının belirtildiği
açıklamada, “İsrail terörü Filistin hal-
kının direnişine çarpacaktır. Direnen
halklar kazanacaktır. Filistin halkı-
nın şehitleri direniş çağrısı, zaferin
müjdesidir” denildi.

Yunanistan Halk Cephesi de, 20
Kasım’da yaptığı “Direnen Halklar
Kazanacak Emperyalistler ve İşbir-
likçileri Kaybedecek” başlıklı açık-
lamada, AKP’nin İsrail’e karşı hiç-
bir yaptırımın çağrısını bile yapma-
dığı gibi, İsrail ile askeri, ekonomik,
siyasi ilişkilerini büyüterek sürdür-

düğü belirtildi.
Açıklamada, ayrıca “Emperya-

listler tüm tarihleri boyunca halkla-
rı katlettiler. Ancak halkların adalet,
eşitlik ve sosyalizm mücadelelerini
bitiremediler. Halklar her daim hak-
ları için mücadele ettiler ve diren-
diler. Bu tarihte katliamcılar kadar
AKP gibi katil işbirlikçiler de vardı.
Ancak onların tarihteki yeri hep ba-
taklık oldu. Dünyada hiçbir dönem
halklar işbirlikçilerden övgüyle söz
etmediler, söz etmeyecekler de” de-
nildi.

AKP’nin Filistin halkını savu-
namayacağını, halkları yalnızca dev-
rimcilerin savunacağını belirten Yu-
nanistan Halk Cephesi, açıklaması-
nı şu sözlerle bitirdi: “Biz Filistin hal-
kının ve tüm ezilen dünya halkları-
nın yanında olmaya devam edeceğiz.
Biz kendi ülkemizde devrimi yapa-
rak emperyalizmin bir kolunu ko-
paracak ve tüm dünya halklarına sos-
yalist bir ülke kazandıracağız.”

AKP’nin Zulmüne Kerbela
Öfkesiyle Karşı Çıkalım

Ne Emperyalizm Ne de Siyonist İsrail
Filistin Halkını Teslim Alamayacak
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Halk Cepheliler’e İstediğiniz
Gibi Kimlik Soramazsınız!
Bursa

Bursa’da 15 Kasım
günü 3 Dev-Genç’li
Mesken ve Ertuğrul
Gazi Mahallesi’nde
afiş yapıştırırken po-
lisler gelip afiş için
izin sordu. “Demokra-
tik hakkımız için izin
almaya gerek yok” cevabını veren Dev-Genç’lilere bu kez de
kimlik soruldu. Kimlik göstermeyen Dev-Genç’lilere saldı-
ran polis, atılan “İşkence Yapmak Şerefsizliktir!” sloganı son-
rası Onur Duran’ı daha yeni atılmış sıcak asfalta yatırarak sol
kolunu ve yüzünü yakmaya başladı. Yüzünü koruyan
Onur’un sol kolunun dirsekten aşağısı yandı. Ertan Çelik’e
saldıran polisler yumruk ve tekme darbeleri ile sol kaşını yar-
dılar. Onur Duran’ın üzerindeki polisi iten Başak Diyaroğ-
lu’na da saldırarak küfür ettiler. 

Ellerini tersten kelepçeleyip, karakola kadar sürükleyerek,
burada da işkenceye devam eden polislerden biri üst araması
sırasında Onur’un boğazını sıkarak “Seni Burada Öldürü-
rüm Kimse Duymaz!” diyerek küfürler savurdu. 

Dev-Genç’liler, savcının talimatıyla gözaltında Ertuğ-
rul Gazi Karakolu’ndan Yıldırım Güvenlik Şube Müdür-
lüğü’ne götürüldüler. Burada da aileler ve Halk Cepheliler
gözaltındakileri sahiplenerek saat 23.00’e kadar beklediler.
16 Kasım günü Ertan Çelik ve Onur Duran savcılığa ora-
dan da mahkemeye çıkarıldılar. Mahkeme tarafından, her
gün yakın bir karakola imza vermek şartıyla serbest bıra-
kıldılar. Başak Diyaroğlu ise çocuk şubeye götürüldü. Di-
yaroğlu, savcıya ifade vermeden serbest bırakıldı. Ancak par-
mak izi alma bahanesi ile Bursa Emniyeti’ne götürüldü. Po-
lis, Başak Diyaroğlu’na işkence yaparak, zorla parmak izi
ve fotoğrafını aldı. 

Bursa Halk Cephesi ve Bursa Gençlik Derneği Girişi-
mi, yaşanan bu saldırıyla ilgili 18 Kasım’da yazılı bir açık-
lama yaptılar.  

Adana
15 Kasım tarihinde Adana’da, Yunus polisleri tarafından

“genel arama” adında terör estirildi. Vakıflar Çarşısı’ndan
geçerken iki Halk Cepheli’yi gören Yunus polisleri kimlik
kontrolü yapmak istediler. Cepheliler, kimlik kontrolünün
sebebini sorarak tartışmaya başladılar. Yunusların sayısı 5
iken iki dakikada 15’e çıktı. Kimlik sorgulamasıyla yetin-
meyen polisler üst araması yapmak istediler. 

Genel arama kararlarını görmeden arama yaptırmaya-
cağını söyleyen Tahsin Sağaltıcı’yı tartaklayarak yere ya-
tırdılar. Sağaltıcı, “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek” slo-
ganını atarak, işkenceci polisleri teşhir etti. Kimlik kont-
rolünün ardından Halk Cepheliler’i bırakmak zorunda
kaldılar.

Umudun Sesini
Halka Ulaştırıyoruz
Adana

Yürüyüş Dergisi’nin oligarşinin medyasındaki ya-
lanların panzehiri olduğunun bilincinde olan Halk Cep-
heliler 17 ve 18 Kasım tarihlerinde Akkapı ve Yamaçlı
mahallelerindeydiler.

17 Kasım’da Akkapı’da yapılan dergi dağıtımında 44
dergi halka ulaştırıldı. 

18 Kasım’da ise Halk Cepheliler Yamaçlı Mahalle-
si’nde derginin tanıtımını yaptılar. İki buçuk saat 40 der-
gi dağıtıldı.

İzmir
16 Kasım günü, İzmir’in Gültepe Mahallesi’nde Yü-

rüyüş dergisi’nin tanıtımı yapıldı. Çalışmada kapısı ça-
lınan mahallelilerle sohbet edildi, dergi anlatıldı. Pen-
ye ipliği temizleyen, 100 parçada 3 lira kazandığını söy-
leyen bir grup mahalleli kadınla uzunca konuşuldu. İn-
san emeğinin bu kadar ucuz olduğu, sistemin sadece daha
fazla kar için kendi çıkarına olacak her yolu denediği an-
latıldı. Çalışmanın sonunda 40 Yürüyüş dergisi halka ulaş-
tırıldı.

18 Kasım günü de Menemen semtine ve Asarlık Ma-
hallesi’ne giden Yürüyüş okurları burada da 70 Yürü-
yüş dergisini okurlarına ulaştırdı.

İstanbul
11 Kasım ve 16 Kasım günlerinde Altınşehir'in Gü-

vercintepe, Filistin ve Tokat mahallelerinde Yürüyüş der-
gisi dağıtımı yapıldı. Toplam 16 derginin halka ulaştı-
rıldığı çalışmalarda, mahalle halkının sağlık ve eğitim
sorunları ile ilgili sohbet edildi. Filistin Mahallesi'nde
25 Kasım tarihinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi dokto-
runun katılımıyla yapılacak olan ücretsiz sağlık tara-
masına mahalle halkı davet edildi. 17 Kasım günü, Al-
tınşehir'in Filistin Mahallesi'nde Yürüyüş dergisi dağı-
tımı yapıldı. 19 dergi halka ulaştırıldı.

Türkülerimizi Grup Yorum’la
Dayanışmak İçin Söyleyelim

Trakya Kültür Merkezi‘nin, kurulduğu 2007 yılından
bugüne, özellikle kış aylarıyla gelenekselleşen faaliye-
ti türkü gecelerinin bu yıl da bahara kadar aylık olarak
yapılacağı duyuruldu.

18 Kasım günü türkü gecelerinin ilki gerçekleştiril-
di. Halk türkülerimiz 2 saat süreyle hep birlikte söylendi.
Programın başlangıcında Trakya Kültür Merkezi adına
Grup Yorum üzerinde son dönemde daha da yoğunlaşan
baskıları konu alan “Türkülerimizi, Halaylarımızı Hap-
sedemezsiniz! Grup Yorum Susmaz, Susturulamaz!” baş-
lıklı yazı okunarak, Grup Yorum’la omuz omuza olu-
nacağı vurgulandı.
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Anadolu Federasyonu eski yöneticilerinden devrimci tut-
sak Cengiz Oban, 2008 yılında tutuklanmış, tecrit edilmiş,
aylar süren duruşmalar sonucunda 6 yıl hapis cezası al-
mıştı. Oban’ın, 05.11.2012 tarihinde 3/2 hakkı ile tah-
liye edilmesi gerekirken, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mah-
kemesi tarafından infazı yakıldı. İnfaz yakma gerekçe-
si ise; “Cengiz Oban'a hala sol içerikli yayınlar geliyor
ve bunları okuyor; hala düşüncesi değişmemiş” olması.

İntikamcı Alman yargısı bununla da yetinmiyor. Berlin
Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden Gülaferit Ünsal'ın mah-
kemesine tanık olarak çağrılan Cengiz Oban susma hakkını kullandı-
ğı için 5 ay boyun eğme cezası alıyor ve şu anda bu cezanın infazı için
Berlin Moabit hapishanesinde tutuluyor. Dünyaya insan hakları dersi
veren Alman Emperyalizmi, konu devrimciler olunca, insan haklarını,
adaleti, hukuku bir kenara atarak kendi yasalarını dahi çiğniyor ve iti-
rafçılığı dayatıyor.  Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da infaz yak-
maların amacı; düşünce değişikliği ve itirafçılıktır.

Cengiz Oban’a Uygulanan Baskıya
ve İtirafçılık Dayatmasına Son!

Av ru pa’da

Emeğimizle Varız
Hakkımızı
İstiyoruz

Avusutrya’nın Insbruck ken-
tinde, “Irkçılığa Karşı Eşit Hak-
lar” başlıklı Grup Yorum konse-
ri düzenlendi. 4 Kasım günü
İnnsbruck Anadolu Kültür Mer-
kezi tarafından düzenlenen kon-
sere 1200 kişi katıldı. Konserde,
yaşanan sorunların her geçen
gün arttığına değinildi. Krizlerden
en fazla ülkede yaşayan yaban-
cıların etkilendiği ifade edildi.

Grup Yorum, 1,5 saat boyun-
ca sahnede sevilen şarkılarıyla yer
aldı. Daha sonra kısa bir ara ve-
rildi ve aradan sonra Anadolu Fe-
derasyonu adına bir konuşma
yapıldı. 

Örgütlenme, Mücadele
Etme ve Dayanışmayı

Büyütme Zamanı
Belçika'nın Liege şehrinde, Liege Alevi

Kültür Merkezi tarafından 11 Kasım günü da-
yanışma gecesi düzenlendi. Geceye Emrah
Mahsuni, Taner Özdemir, Mahir Bakıray, Ha-
run Özdemir... gibi bir çok sanatçı katıldı.  Ge-
cede, örgütlenme, mücadele ve Aleviler’e ya-
pılan baskılardan bahsedildi. 500'e yakın ki-
şinin katıldığı gecede, Belçika Anadolu Fe-
derasyonu’nun mesajı okundu. 

Ayrıca devrimci tutsak Şadi Özbolat'ın di-
renişini anlatan ve talebini yineleyen bir
açıklama yapılarak, Şadi Özbolat'a selamlar
gönderildi.

Yaşadığımız
Ülkelerin
Hukukunu
Bilmeliyiz

Almanya'nın Köln şehrinde, 9 Ka-
sım günü Halkın Hukuk ve Yardım-
laşma Merkezi tarafından, Almanya
hukuk sisteminde, özellikle yabancı-
ların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili,
bilgilendirme amaçlı toplantı yapıldı.

Toplantıya konuşmacı olarak Av-
rupa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza
Hukuku ve Yabancılar Hukuku ko-
nularında uzman olan Av. Eberhard
Haberkern katıldı. Av. Haberkern,
gözaltı uygulaması ve tutuklamalar, ev
ve işyeri aramaları, oturum hakkının
geri alınması ve sınırdışı hakkında bil-
giler aktardı.

Suriye Halkı Yalnız Değildir
Hollanda’nın Den Haag şehrinde 17 Kasım günü Suriye halkıyla

dayanışma eylemi yapıldı. İşbirlikçilerin Türkiye Devleti tarafından,
kamplarda eğitilip Suriye’ye gönderilmesi nedeniyle, Türkiye Bü-
yükelçiliği’ne yüründü ve burada Arapça, Türkçe ve Hollandaca pro-
testo açıklamaları okundu, sloganlar atıldı.

Ardından yürüyüş kolu Amerikan Konsolosluğu önünden geçti.
“Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi”, “Katil ABD İşbirlikçi AKP”, slo-
ganları atıldı. Son olarak Hollanda İçişleri Bakanlığı’nın bulunduğu mey-
danda toplanıldı. Halk Cephesi “Direnen Suriye Halkının Yanındayız”
pankartı ve kızıl bayraklarla yürüyüşe katıldı.

Politeknik Direnişi
Selamlandı

Yunanistan'nın Atina şehrinde 15-16-17
Kasım tarihlerinde Politeknik direnişinin 39.
yılı dolayısıyla çeşitli eylemler yapıldı. 1. gün,
yani 15 Kasım günü Politeknik Üniversite-
si’nin içinde ve dışında stantlar açıldı. Gün bo-
yunca direniş sahiplenme çağrısı yapıldı ve
mesajlar okundu. Direnişi anlatan sineviz-
yonlar, resim sergileri ile çeşitli toplantılar ya-
pıldı. Halk Cepheliler de ilk günden itibaren
kendi stantlarını açarak alanda yerlerini aldılar.

Alman Emperyalizmi
Direnişin Sesini
Duymaya Devam Edecek

Yunanistan Halk Cephesi 16 Kasım günü
Şadi Özbolat'a Özgürlük eyleminin 4. hafta-
sında Alman Konsolosluğu önündeydiler.
Atina’daki Alman Konsolosluğu ve Elçiliği-
nin olduğu binanın önüne, Şadi Özbolat’a öz-
gürlük isteyen ve tek tip elbiseyi protesto eden
önlükleri, pankartları ve dövizleri ile Şadi Öz-
bolat'ın neden tutsak olduğu ve hangi şartlarda
tutsak kaldığı anlatıldı. Konuyla ilgili olan
açıklamanın okunmasının ardından “Şadi
Özbolat’a Özgürlük!”, “Tek Tip Elbise Giy-
meyeceğiz!”, “Tek Tip Elbiseye Hayır!” slo-
ganları atılarak eylem bitirildi.
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1969 Muş doğumludur. Aslen Antal-
ya Finikeli’dir. 1990’da, Uludağ Üniver-
sitesi’nde, gençlik mücadelesi içinde
yer aldı. 1994 Eylül’ünde tutuklandı.
19-22 Aralık katliamında Ümraniye’de
direnen devrimcilerden biriydi. 2001’de

Kandıra F Tipi’nden tahliye oldu, ancak kısa süre

sonra tekrar tutuklandı ve Kırıklar F Tipi’ne konul-

du. Aralık 2001’de örgütüyle ilişkisi kesilmiş olma-

sına rağmen, tecrite karşı ölüm orucuna başlaya-

rak 1 Aralık 2002’de şehit düştü.

6 Aralık
1994’te Der-
sim’in Hozat İl-
çesi’ne bağlı
Çaytaşı Kö-
yü’nde bir ev oli-
garşinin askeri
kuvvetleri tara-
fından kuşatılır.
Aralık ayı çatış-
malarla başla-
mıştır bölgede.
DHKC İbrahim
Erdoğan Kır Si-
lahlı Propagan-

da Birlikleri’ne
bağlı bir müfre-
ze, bu çatışma-
larda yaralanan
bir yoldaşlarını
tedavi ettirmek
için geldikleri
köyde kuşatıl-
mışlardı. Umu-

dun bayrağını
asarak bir direniş destanınıda Çaytaşı Köyü’nde yazacak-
lardı DHKC gerillaları. Kemal Askeri komutasındaki 9
DHKC gerillası bu çatışmada şehit düştü.

Kemal ASKERİ, 1956 Tarsus doğumludur. Arap milliye-
tinden, yoksul bir çiftçi ailenin çocuğuydu. 1975’te Dev-
Genç saflarında devrimci mücadeleye katıldı. 12 Eylül’den
hemen önce tutsak düştü ve 11 yıl tutsak kaldı. 1993’te
Doğu, Güneydoğu Anadolu siyasi sorumluluğuna atandı.
Parti Kuruluş Kongresi’ne katıldı. Kongrenin ardından Der-
sim’de Komutanlık Üyesi olarak görevlendirildi.

Ahmet GÜDER, 1969 Elazığ doğumludur. Kürt milliye-
tinden işçi bir ailenin çocuğuydu. 1988’de Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken devrimcilerle tanıştı. Birlikte
şehit düştüğü Nihat ve Mehmet Ali yoldaşları ile birlikte TÖ-
DEF çalışmasını başlattı. Yeri geldi Yeni Çözüm ve Müca-
dele dergisinde gönüllü muhabirlik yaptı. ‘92 Ocak ayında
gerillaya katıldı.

Nihat KAYA, Dersim doğumluydu. Yoksul bir Kürt ailesi-
nin çocuğuydu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
öğrenciyken 1987’de devrimcilerle tanışarak mücadele için-
de yer aldı. Bir süre demokratik alanda görev yaptıktan son-
ra, 1992’de gerillaya katıldı.

Mehmet Ali ÖZTÜRK, 1965 Dersim Mazgirt’e bağlı Ca-
nik Köyü doğumludur. Emekçi bir Kürt ailesinin çocuğuydu.
Elazığ Atatürk Lisesi’nde öğrenciyken mücadeleye katıldı.
Devrimci kişiliğinin gelişiminde, 1979 yılında şehit düşen
akrabası ve Devrimci Sol savaşçısı Zeki Öztürk ile 1984 yı-

lında İstanbul'da Ölüm Orucu’nda şehit düşen Haydar Baş-
bağ'ın çok önemli etkisi olduğunu söylerdi. 1993 yılı ortasın-
da gerillaya katıldı. Halkın adaleti, öfkesi ve umudu olarak
sarıldı silahına.

Erkan AKÇALI, 1972 Elazığ doğumlu, Kürt milliyetinden
işçi bir ailenin çocuğuydu. 1990’da EHADKAD içinde müca-
deleye katıldı. Gözaltılar ve kısa süreli tutukluluk yaşadı.
“Artık savaşa katılmalıyım, mutlaka gitmeliyim” diyordu.
1993 yılının Temmuz ayında dağları kucaklamaya giderken,
türkülerle, marşlarla, coşkuyla uğurlandı. Yiğitler kervanına
katıldı, savaştı, halkın onuru oldu.

Hüsniye AYDIN, 1968 Dersim doğumlu, Kürt milliyetin-
den işçi bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi’nde
okudu. Devrimcilere küçüklüğünden beri sempatisi vardı.
1989-90 yıllarında İstanbul'da çalıştığı dönemde Türk Hem-
şireler Derneği (THD) İstanbul Şubesi çalışmalarına katıldı.
İstanbul’da sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesinde yer
aldı. Kardeşi Haydar Aydın, 23 Nisan'da Pertek'te şehit
düştükten sonra, 1993 Ağustos ayında gerillaya katıldı.

Gülseren BEYAZ, 1972 Dersim doğumlu. Kürt milliyetin-
den memur bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lise-
si'nden 1988 yılında hemşire olarak mezun oldu. Sağlık
emekçilerinin mücadelesinde yer alarak, Sağlık-Sen Elazığ
şube başkanlığı yaptı. Elazığ
ve Malatya’da faaliyet yürüttü.
1993’te gerillaya katıldı. Van
depreminde TAYAD'ın daya-
nışma şehidi olan amcamız
Hasan Beyaz'ın kızıydı. 

Şenay SONAR, 1974 Der-
sim doğumlu. Yoksul bir aile-
nin kızıydı. Devrimcilerle Der-
sim Cumhuriyet Lisesi'nde öğ-
renciyken tanıştı ve liseli gen-
çliğin mücadelesi içinde yer
aldı. Dağlara gitmeye karar
verdiğinde; dilinde, gerilla ya-
şamının zorlukları değil, sava-
şa koşmanın sevinci vardı.
Gerillaya 1993 yılının Ağustos
ayında katıldı.

Mikail GÜVEN, 1973 do-
ğumlu. Kürt milliyetinden yok-
sul bir ailenin çocuğudur. Dev-
rimci hareketle 1991 Tem-
muz'unda tanıştı. Cesur, atak
ve kararlı kişiliğiyle kısa süre-
de mücadelede öne çıktı.
Devrimci Hareketle ‘91 Tem-
muz’unda tanıştı. Mücadele
gazetesi muhabirliği yaptı. ‘93
Mart’ında artık bir gerillaydı.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1 Aralık - 7 Aralık

“Devrime tüm duygu ve düşüncelerinizle kilitlenmelisiniz." 

Kemal Askeri 

Şiir

"Gelirlerse ilk vuran biz
olmalıyız"

Işığa varmak için
Taşı parçalayarak çıkan
Sabır motorları gibiyiz.
Yan yana, dizi dizi
Betona veriyoruz akça

tenimizi
Göğü, göğün ateşini

özümseyerek
seyrediyoruz.
Ötemizde ekmeğin ve

tuzun tutsaklığı
Cıvıltılı ormanlar
Ve sarmaşıkların

ucunda
Kayalara tırmanarak

büyüyen
Şule çiçekleri var
Ah gülüm ah
Ötemizde ne güzel
Ne güzel dövüşüyorlar

Kemal Askeri

Mehmet Ali
ÖZTÜRK

Erkan AKÇALI Hüsniye AYDIN

Şenay SONAR

Kemal ASKERİ Ahmet GÜDER Nihat KAYA

Gülseren BEYAZ Mikail GÜVEN

Feridun Yücel
BATU



“Her 4 Ocak'ta Özgür Tutsaklar bir anma programı yaparlar.
Anma programından sonra Ümit Günger, Ali Rıza Demir, İbra-
him Erler, Muharrem Karademir, Feridun ve katliamdan sağ kur-
tulan diğer Özgür Tutsaklar mutlaka şehitlikte bir araya gelirler.

O günlere dair anılar yeniden paylaşılır, Mecitlerin şehitler
panosundaki resimlerinin altında onlarla beraber söylenmiş tür-
küler yeniden söylenir.” (Canım Feda, Boran Yayınevi, Ahmet
İbili, syf: 31)

Ümraniye Hapishanesi’nde bir masanın etrafında toplanan öz-
gür tutsaklar arasındadır Feridun da. Bir anma programı hazırla-
nacaktır. 4 Ocak’ta şehit düşen özgür tutsaklar için yapılacak
anma programının hazırlıkları günler öncesinden başlamıştır.

4 Ocak 1996’da, Ümraniye Hapishanesi’nde oligarşinin katil-
leri tarafından yapılan katliam saldırısında, direnişimizin kahra-
manları olarak şehitler kervanımıza katılan Abdülmecit Seçkin,
Rıza Boybaş, Orhan Özen ve Gültekin Beyhan yoldaşlarımızı
anmak için yapılacak törende görev alanların hemen hepsi on-
larla omuz omuza çatışmış, direnmiş tutsaklardı. 

O direnişte, daha sonraki direnişlerde şehit düşecek olan yol-
daşlarımızdan İlginç Özkeskin, Halil Önder, Ali Rıza Demir, Cengiz
Çalıkoparan yoldaşlarımız da, ağır yaralananlar arasındaydılar.

Feridun Yücel de, o katliam saldırısından sağ kurtulanlar
arasındadır. 4 Ocak katliamı ile ilgili herhangi bir sohbet konusu
açıldığında Feridun Yücel, mutlaka şehitlerimizi, onların kahra-
manlıklarını anlatırdı (...) 

Feridun, bir de çayı çok severdi. 24 saat çay olmasını isterdi.
Bütün nehirleri çay olarak gören, bunu da espirileri ile anlatan
Feridun’un “eksilmez aksesuarı” elindeki çay bardağıdır. Elinde
çay bardağı olmadan onu nadiren görürdünüz. Hatta işin teorisi-
ni de yapardı. “Çay olmadan ben bir şey yazamam” derdi.

Tüm bu özellikleri yanında, direnişlerde “inatçı”dır. Ağzından
çıkan sözler konusunda geri adım atmazdı. Hele düşman karşı-
sında bu daha belirgindir.

Nitekim, ölüm orucu tartışmalarının başladığı dönemde,
ölüm orucu gönüllüsüdür. Ancak daha sonra açıklanan ekipler
içinde yoktur.

Ölüm orucu ekipleri içinde yer almadığı için, “sitem” edenler-
den biridir. Ölüm orucu direnişçisi olmayı hep çok istedi. Hatta
bunun “kavgası”nı da çok yaptı.

Yine düşmanın saldırıları karşısında da her zaman tavrı net
olmuştur.

“Feridun Batu'yla beraber, askerlerin “muameleleri” yaptıkları
yere götürüldük. Karşımızdaki kontralardan biri “ayakkabılarınızı
çıkarın, soyunun” deyince, Feridun “hiçbir şey çıkartmayacağız”
cevabını verdi. Ve daha cümlesi bitmeden saldırmaya başladı-
lar. Zaten bunu bekliyorduk. Epey bir süre sürdü bu işkence.
Sonra kelepçeleyip ringlere doğru götürdüler...

Merdivenlerde oluşturdukları koridorda gelip giden herkese
tahta coplarla vuruyorlardı. Bekletme yerinde ise, üzerimizde
değerli olan ne varsa çalıyorlardı. Tam talancı bunlar. Faşist
gardiyanlar da saldırıp vurmaktan geri durmuyorlar. Ama, saldır-
mayıp çaresiz gözlerle, bu işkenceleri izleyenler de vardı. Bu or-
tama doktor kılıklı birileri de tanık oluyor. Gözlerinin önünde ya-
şananlara rağmen, utanmadan “neyin var?” diyebiliyor. İşte böy-
le hayata döndürülüyoruz(!). Hayır, biz hayatın onurunu ya da
onurlu hayatımızı savunmaya devam ediyoruz...” (age, syf:378)

Feridun Yücel Batu’yu bir Dev-Genç’li olarak her zaman say-
gı ile anıyoruz.

Feridun Yücel Batu'yu bir
yoldaşı anlatıyor:

Tutsaklık Koşullarında Üretken, 
Düşman Karşısında Net!

Anıları Mirasımız

Mehmet Başbağ Ölümsüzdür!
10-11 Kasım tarihlerinde başlayan “Mehmet Başbağ

Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası” 18-19 Kasım tarih-
lerinde yarı final ve final maçlarının oynanmasının ardın-
dan sona erdi. Finale kalan, The Deep takımı, Hozat Ga-
rajı takımı ve Real Partizan takımı arasında ilk maç için
kura çekildi. Çekilen kura sonucu ilk karşılaşmayı Hozat
Garajı takımı ile The Deep takımı gerçekleştirdi. Karşı-
laşmanın galibi 14-3’lük sonuçla Hozat Garajı takımı oldu. 

Turnuvanın 3. Takımı olan The Deep takımı oyuncu-
larına 3’üncülük ödülü olarak, üzerinde ‘Mehmet Başbağ
Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası/ 2012’ yazan madal-
yalar dağıtıldı. Hozat Garajı takımı ile Real Partizan takı-
mı, 19 Kasım tarihinde final maçını oynadı. Turnuvanın
1’inci takımı 8-7’lik bir sonuçla Hozat Garajı takımı oldu. 

Maç sonrası ödül töreni düzenlendi. Yunanistan’daki
Halk Cepheliler’in turnuvayı selamlama mesajı okundu.
Turnuvanın ikinci takımı olan Real Partizan takımı oyun-
cularına madalyaları takıldı. Ve son olarak turnuvanın ga-
libi olan Hozat Garajı takımı, üzerinde ‘Mehmet Başbağ
Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası / 2012’ yazılı turnu-
va kupası ile ödüllendirildi. Ödül Töreni’nin ardından “Meh-
met Başbağ Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası” sona erdi. 

Hasan Selim Gönen Mezarı Başında
Anıldı 

11 Kasım günü Dev-Genç'liler, Halk Kurtuluş Savaş-
çısı’yken çatışarak şehit düşen Hasan Selim Gönen'i me-
zarı başında andılar. 6 kişinin katıldığı anma tüm devrim
şehitleri ve Hasan Selim Gönen için bir dakikalık saygı du-
ruşuyla başladı. Dev-Genç'liler Hasan Selim’in mezarını
temizledikten sonra karanfillerle donattılar. Daha sonra
“Bize Ölüm Yok” marşı söylendi. Halkı için şehit düşen-
lerin hiçbir zaman unutulmayacağı ve onların bizlere mi-
ras bıraktıkları bayrağın hiçbir zaman yere düşürülmeye-
ceğinin sözü verilerek anma bitirildi.

“Emperyalist Saldırılara Karşı Suriye Halkının
Yanındayız” 

Adana Halk Cephesi, “Emperyalist Saldırılara Karşı Su-
riye Halkının Yanındayız” kampanyası çerçevesinde 27 Ka-
sım Salı günü Özezen Petrol karşısında eylem yapacak.
Eylem duyurusunu yapan Adana Halk Cephesi, “Yapa-
cağımız eyleme sizleri katılmaya çağırıyoruz. Eylemlere
katılalım, Suriye halkına ‘Yanınızdayız’ mesajını tüm kit-
leselliğimizle verelim” dedi.



19-22 Aralık 2000 tarihinde 20 hapishaneye birden
yapılan katliam operasyonunda 28 devrimci tutsak katle-
dilmişti. Bu operasyonda, sadece Bayrampaşa Hapishane-
si'nde 12 devrimci katledilmiş, 6 kadın diri diri yakılmıştı. 

Hapishaneler katliamının ardından devrimci tutsakların
kömürleşmiş bedenleri ailelerimize teslim edilmişti. "Ne
olduğu belirsiz" bombalar kullanılmıştı bu operasyonda. 

Bu katliam operasyonunun İstanbul bölümünü Engin
Hoş yönetmişti. “Hayata Dönüş” adı verilen bu katliam
operasyonu sırasında İstanbul İl Jandarma Bölge Komutanı
görevini yürüten Engin Hoş, katliamın birebir sorumlula-
rından birisiydi.

Dönemin İstanbul İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğge-
neral Engin geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü GATA Askeri
Hastanesi’nde öldü.

Engin Hoş, “Hayata Dönüş” operasyonundaki açık so-
rumluluğuna rağmen, katliamda öldürdüğü ve yaktığı tu-
tukluların ailelerine ve halka hesap vermeden ölüp gitti.

Engin Hoş, operasyon sonrasında sürekli halkın adale-
tinden korkarak yaşadı.

Hoş’un ölümünün ardından TAYAD’lı Aileler yazılı bir
açıklama yaptılar. Açıklamada, 

“O, adalete hesap vermeden öldü. Onu ve diğer katilleri
asla unutmayacağız. Onlardan hesap sorulana kadar mücadele
edeceğiz. 

Evlatlarımızı ve ailelerimizi adaletsiz bırakmayacağız.
Halkımız ölen birisinin ardından sorulan ‘merhumu nasıl
bilirdiniz?’ sorusuna her zaman ‘iyi bilirdik’ diye cevap
verir. Ama halkımızın bir de öfkesi vardır. Katillere olan öf-
kemiz var. Engin Hoş için sorulan bu soruya ‘katil olarak
bilirdik ve adalete hesap vermeden öldü’ diyeceğiz” denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de, “Hayata Dönüş
Katliamı’nın Komutanlarından Engin Hoş Hayatını Kaybetti”
başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hoş’un
Hayata Dönüş operasyonunu hapishanenin hemen karşısına
kurdurduğu çadırdan sevk ve idare ettiği belirtilerek, “Engin
Hoş hem Bayrampaşa hem de Ümraniye hapishanelerindeki
tüm ölümlerden doğrudan sorumludur. Bu hapishanelerdeki
ölümler Engin Hoş’un talimatlarıyla gerçekleşmiştir. Bay-
rampaşa ve Ümraniye hapishanelerindeki operasyonlarla
ilgili olarak süren yargılamalar kapsamında dosyalara gelen
“Tufan, “Atmaca” ve “Bora” isimli katliam planlarının ta-
mamında Engin Hoş Bayrampaşa ve Ümraniye hapishane-
lerindeki operasyonların birinci komutanı olarak görül-
mektedir.” denildi. 

Tüm bu gerçeklere karşın, “Hayata Dönüş” operasyon-
larıyla alakalı yargılamaların hiçbirinde Engin Hoş’un
sanık olarak yargılanmadığını belirten ÇHD; açıklamasını
“Halk adaletsiz kalamaz. Engin Hoş gibilerinin işledikleri
suçlar bir şekilde karşılığını bulur. ‘Hayata Dönüş’ operasyonu
hakkında gerçek adalet eninde sonunda tecelli edecektir”
diyerek bitirdi. 

Engin Hoş, Katliamcılığının
Hesabını Vermeden Öldü!

Hiçbir Katili Unutmayacağız,
Affetmeyeceğiz!

İşkenceci, Tecavüzcü
Sedat Selim Ay, Suçlarının
Hesabını Halkın Adaletine

Verecektir!
Temmuz 2012’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Terörle Mücadele Şubesi'nin başına getirilen ve
hakkında birçok işkence ve tecavüz iddiaları bulunan
Sedat Selim Ay, kendisi ile ilgili haberler yapan toplam
23 gazeteciyi savcılığa şikayet etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 22
Kasım tarihli yazılı açıklamasında, işkence hükümlüsü
bir kolluk görevlisinin terfi ettirilerek ödüllendirilmesi
ve bu duruma tepki koyan kurumların eylemlerini
haber yapan basın emekçilerinin adli soruşturma sü-
reçleri ile karşı karşıya kalmalarının mantık ve hukuk
ilkeleriyle açıklanamayacağını belirtti. 

Gözaltında tecavüze uğrayan kişilerce teşhis edil-
mesine karşın Ay’ı koruyan yargının, bunu haber
yapan gazetecilere ceza vermek istediğini belirten
ÇHD, “Gazeteciler hakkında savcılık soruşturması bu
denli kolay başlatılabilirken, asıl yargılanması ve adli
süreçlere mağruz kalması gereken kişi Sedat Selim
Ay’dır” açıklamasında bulundu.

Halk Cepheliler’i
Halkımızın Desteği İle

Zulmün Zindanlarından
Alacağız!

Hatay Halk Cephesi, 8 Mayıs 2012’de “Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Suriye Halkının Yanındayız” adlı
Grup Yorum’un Antakya konseri öncesi ev ve dernek
baskınlarıyla tutuklanan arkadaşlarının serbest bıra-
kılması için 17 Kasım günü, her Cumartesi gerçekleş-
tirdikleri basın açıklaması ve oturma eylemlerine
yenisini eklediler. Ulus Meydanı’nda yapılan oturma
eylemi coşkulu geçti. 

Yapılan açıklamada Halk Cepheliler, “Bizler AKP
zulmüne rağmen arkadaşlarımızı, bedeli ne olursa olsun
sahiplenecek, arkadaşlarımızın yanlarında olduğumuzu
mücadelemizle göstereceğiz” dediler. Gazze konusunda
AKP’nin ikiyüzlü davrandığı belirtilerek, “AKP iktidarı
İsrail’le ticari ve askeri anlaşmalarla emperyalizmin
İsrail’den sonra en büyük işbirlikçisidir” dediler.

554

Yürüyüş

25 Kasım
2012

Sayı: 340


