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AKP 5 tutukluyu diri diri yaktı !

Kaybeden, Katleden Devlettir!

ürüyen adaleti
ürüyen düzeninÇ

Son on yılda 1758+5 tutuklu hapishanelerde katledildi

Hrant Dink’in
katillerinin

kamera
görüntüleri de

kaybedildi!

AKP, tutsakları;
Diri diri yakarak

katlediyor!

İşkenceyle 

katlediyor!

Sevklerle            

katlediyor!

Tecritle 

katlediyor!

Tedavisini 

yapmayarak 

katlediyor!



Ankara: Kamu Emekçileri Cephesi,  “Para-

sız eğitim” istedikleri için 14 Mart 2010’da tutukla-
nan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzel’in serbest bırakı-
larak bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmesi için
17 Eylül’de  Ankara Yüksel Caddesi’nde bildiri da-
ğıttı.

3 saat süreyle devam eden bildiri dağıtımı sırasın-
da, “Parasız eğitim istiyoruz alacağız, Ferhat ve Ber-
na serbest bırakılsın, parasız eğitim istemek suç de-
ğildir...” talepleri dile getirildi. 

Kamu Emekçileri Cephesi, yaptıkları eylemlerle il-
gili olarak şu açıklamada bulundu: “T.C Anayasası’nın
42. maddesinde ‘İlköğretim, kız ve erkek bütün vatan-
daşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasız-
dır’ diye belirtilmiştir.

Kamu emekçileri olarak bizler; Anayasal bir hak olan
ve parasız eğitim istedikleri için 18 aydır insanlık ve hu-
kuk dışı tutuklu bulunan Berna’nın ve Ferhat’ın ve mil-
yonlarca öğrenci, öğretmen, anne-babanın ortak tale-
bi olan ‘parasız eğitim’ hakkını elde edinceye kadar mü-
cadelemize devam edeceğiz. Eğer parasız eğitim iste-
mek suçsa, biz bu suçu gönüllü olarak işliyoruz ve iş-
lemeye de devam edeceğiz.” 

Parasız eğitim istemek 
suçsa, bu suçu işlemeye 

devam edeceğiz

İzmir: Kamu Emekçileri Cephesi, parasız eği-

tim talebine İzmir’de de sahip çıktı. 17 Eylül günü
Konak Sümerbank önünde saat 15.00 ile 17.00 ara-
sında, parasız eğitim isteyen Ferhat ve Berna’nın ser-
best bırakılması için imza masası açtılar ve bildiri
dağıttılar. İmza masasında, “Ferhat ve Berna Serbest
Bırakılsın” yazılı pankart da yer aldı. 

Kamu Emekçileri, imza masasına gelen insanlara hi-
taben yaptıkları konuşmada, parasız eğitim isteyen Fer-
hat ve Berna’nın sesi oldular. Yüzlerce kişiye ulaşarak,
AKP iktidarının, parasız eğitim hakkını tanıyan Ana-
yasanın 42. maddesini uygulamadığı, parası olmayana
“paran yoksa okuma” denildiğini anlattılar. Bir öğren-
ci, kamu emekçilerinin yanına gelerek, harç parası ne-
deniyle kaydını yaptıramadığını, parasız eğitim talebi-
nin sonuna kadar destekçisi olduğunu söyledi.

Kamu Emekçileri, 5 Ekim Çarşamba günü İzmir
Bayraklı Adliyesi’ne giderek kendileri hakkında suç
duyurusunda bulunacaklarını da duyurdular. “Pa-
rasız eğitim istemek suçsa, biz bu suçu işlemeye devam
edeceğiz” denilerek, Ferhat ve Berna serbest bırakıla-
na kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.
Eylemde yaklaşık 1000 adet bildiri dağıtılırken, 600
adet de imza toplandı. Saat 15.00’te başlayan bildiri
dağıtımı saat 17.00’de sona erdi.

Kamu Emekçileri Cephesi, 
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1 Ekim-7 Ekim

“Devrimci yaşam ve davranış kuralları bizim
kurallarımızdır. Onları uygulayacak olan da
bizleriz. Bu yüzden mantığını kavramalıyız.”

Erdinç Aslan

Ali Rıza Akaslan, 21 Nisan 1976 Tokat do-
ğumludur. Tokat Meslek Yüksek Okulu Muhase-
be bölümü mezunu olan Ali Rıza, genç yaşlarda
çalışmaya başlamıştır. Üniversitede okuduğu yıl-
larda, 1993 yılında Dev-Genç’liler ile tanışmış,
okulunda çeşitli demokratik akademik faaliyetler
içinde yer almıştır. 1997’de Karadeniz Recai
Dinçel Kır Gerilla Birliği’nde savaşçı olarak is-

tihdam edildi. 7 Ekim 1999’da, Çamdalı köyü yakınlarında
Karadeniz Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’ne bağlı bir müfre-
ze, düşman güçlerinin pususuna düştü, sabah 03:30’a kadar sü-
ren çatışmada Ali Rıza Akaslan şehit düştü.

Ali Rıza
AKASLAN

5 Mart 1975 Artvin, Hopa doğumlu ve Laz
milliyetindendir. 1990 yılında İstanbul Liseli
Dev-Genç ile tanışarak çok genç yaşlarında mü-
cadeleye atıldı. İstanbul Liseli Dev-Genç içinde
Anadolu Bölgesi’nde çalıştı. Dev-Genç coşkusu,
kararlılığı, heyecanı ile İstanbul Liseli Dev-
Genç'in militanı olarak mücadelesini geleceğe
taşıdı. 

1997 yılında Marmara Bölgesi içinde faaliyet yürütmeye
başladı. Kısa zamanda Kocaeli'nin emekçi mahallelerinde Su-
surluk pisliğine karşı halkın tepkisini örgütlemeye çalıştı. Bu
faaliyetleri içindeyken tekrar tutsak düştü. Artık Hüsamettin
işkencecileri, işkenceciler de onu tanıyordu. Hüsamettin, ser
verip sır vermeme geleneğinin bir ahlak sorunu olduğu bilin-
ciyle direndi. 

Özgür tutsak olarak mücadelesini devam ettirdi. Tahliyesi-
nin ardından ise, yine her zaman ki gibi “hazırdı” ve Silahlı
Propaganda Birliği savaşçısı olarak yeni görevler üstlendi

Ulucanlar'da vahşice katledilen devrimci tutsakların hesa-
bını sormak için taşıdığı bombanın patlaması sonucu 5 Ekim
2000’de, hep istediği gibi bir Silahlı Propaganda Birliği sa-
vaşçısı olarak İstanbul-Harbiye'de şehit düştü.

Hüsamettin
CİNER

1956 Mardin Nusaybin doğumludur. Rıd-
van Sancar, cesaretiyle, emeğiyle Devrimci
Sol'un kurulması sürecinde yer alan kadrolar-
dan biriydi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi'ni kazanarak İstanbul'a geldi. Gelişinin
hemen ardından anti-faşist mücadelede yer aldı.
1977'de o bir Dev-Genç'liydi. Giderek Dev-
Genç'in yöneticilerinden biri oldu. Beyazıt

Dev-Genç komitesinde yer aldı.Tasfiyeciliğe karşı Mahirlerin
yolunda yürüme kavgasının da militanlarından biriydi. Tasfi-
yeciliğe karşı Devrimci Sol saflarında tereddütsüz yer aldı.
Mücadele sürecinde gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı ama hiçbir
şey onu mücadelesinden yıldıramadı. 12 Eylül cuntası geldi-
ğinde de aynı kararlılıkla cuntaya karşı direnişi örgütleyen
Devrimci Sol kadrolarından biriydi. Ekim 1980’de cuntaya
karşı gerçekleştirilecek bir eylemin hazırlıkları sırasında elin-
deki bombanın patlaması sonucu aramızdan ayrıldı.

Rıdvan
SANCAR

İzmirAnkara

Lütfiye yoldaşla tanışmamız Ankara'da tutsak
bulunan nişanlısının görüşüne gelip giderken

oldu. Ankara'ya görüşe geldiğinde evimize gelir, birlikte
görüşe giderdik. Bu kısa süreli geliş gidişlerde biraz da olsa
kendisini tanıma fırsatım oldu.

Lütfiye’nin öne çıkan ilk özelliği sıcaklığı, sakinliği,
sevecenliği ve kararlı yapısıydı. Gelenekselleşmiş kadın kimliğinin dışındaydı. Duygusallık, gözyaşı, ken-
dini güçsüz görme ona göre değildi. O, kendisini halklarına, ülkesine adamış bir Devrimci Sol'cuydu. Kadın
olduğundan kaynaklı hiç bir ayrıcalık istemediği gibi, küçümsenmesine de izin vermezdi. '89 yılında birlik-
te gittiğimiz açık görüşte yaşananlar buna bir örnektir. Ankara Merkez Kapalı Hapishanesi'ne birlikte görüşe
gitmiştik. Görüş koğuş havalandırmasında yapılıyordu ve kalabalıktı. Herkesin açık görüşün akışına kapılıp
gittiği bir anda bir tokat sesi duyuldu. Lütfiye, şaka yoluyla da olsa kadınların güçsüz olduğuna dair söylenen
bir kaç sözü yine şaka yoluyla bir tokatla çevirmişti. 

Lütfiye yoldaşa göre güçsüz olan kadın değil, burjuva, küçük burjuva ve feodal değer ve yargılara teslim olan kişili-
klerdi. Devrimci kadının en az erkek yoldaşları kadar güçlü olduğunu kendi yaşamıyla, düşmanı çaresiz bırakan direnişi ile bizlere gös-
terdi. Düşman Lütfiye’yi kaybetti. Yeni Lütfiye'ler yerini çoktan doldurdu.

Lütfiye yoldaş; nerede olursan ol, bilmesek de mezarını, biliyoruz ki sen omuz başımızdasın, vatan topraklarındasın.

Bir yoldaşı anlatıyor:
“Devrimci kadının örneği”

Anıları Mirasımız

(KAYIP)

1960 Manisa doğumludur. 12 Eylül önce-
sinde mücadele içinde yer aldı. İstanbul Üni-
versitesi Coğrafya bölümü öğrencisiydi. Bir dö-
nem Niğde Öğrenci Yurdu'nda kaldı. Kadınla-
rın anti-faşist mücadelede militan bir biçimde
yer almasının öncülerinden biriydi. Kadınları
tali görevlerle sınırlı tutan anlayışın dışına çı-

kan, o statüleri kıran kadın militanlardandı. Kadının devrim-
cileşmesinin örneklerinden biriydi.  

1980 sonlarında hareketin yeniden toparlanması sürecin-
de de yine mücadelenin, örgütlenmenin içindeydi. Bu dönem
kısa bir tutsaklık yaşadı. Devrimci İşçi Hareketi'nde yönetici
olarak görev aldı. İşkenceciler en sonunda onu kaybetmekte
buldular çareyi. 5 Ekim 1994’e İstanbul’da veya Gebze’de
gözaltına alındı, kaybedildi.

Lütfiye
KAÇAR



İİ ç i n d e k i l e r
4 Kayseri Pınarbaşı’nda diri diri yakan

devleti gördünüz!

42 Av. Fuat Erdoğan Anısına

2. Uluslarası Sempozyum’a
ilişkin röportajlar...

44 Sanat cephesi halkın

yozlaştırılmasına karşı
mücadele etmelidir, festivaller
buna hizmet etmelidir

45 Savaşan Kelimeler: Yeni trend

46 Kıdem tazmi̇natı iş

güvencemi̇zdi̇r;
gasbetti̇rmeyeceği̇z!...

48 Halk Düşmanı AKP:
Çocuklarımız geleceğimizdir

AKP geleceğimize düşman

49 Haberler...

50 Avrupa’da Yürüyüş

52 Avrupa’da Biz: Kraldan daha

kralcı “Uyum Bakanı”
Bilkay Öney

53 Yeni değinmeler...

54 Nasıl Bir Yaşam:
Dizi izlemeyelim yerine
kendi alternatiflerimizi

koyalım

54 Yitirdiklerimiz...

6 AKP 5 tutukluyu diri diri yaktı!

8 Füze kalkanı halkların deği̇l
emperyali̇zmi̇n çıkarlarını
koruyacak

11 ABD’nin halifesi Tayyip!

14 Tarihten Olaylar, Kişiler...
Kanla yazılan tarih silinemez

17 Öğretmenimiz: Bin yol denedik
olmadı dememeliyiz

18 Cepheli: Cepheli sorumluluk

sahibidir

19 Ankara Halk Cephesi, tutuklu
Yürüyüş çalışanlarını
sahiplenmeye devam ediyor

21 Çürüyen düzenin çürüyen
adaleti...

23 1000 operasyonun hesabını
istiyoruz!...

24 Mehmet Ağar, halka karşı işlediği
suçların hesabını verecek!...

25 HHB: Halk düşmanı Çarkın,
yalanlarıyla bu tarihi kirletemez...

26 Devrimci Okul:
Devrimciler nasıl sever?
Kimi sever?...

29 “Her çocuk kendi hakkını

bilecek”miş...

Katiller hesap verecek!

30 Liseliyiz, Anadolumuzu
seviyoruz...

31 İstediğimiz eğitim sistemi
bağımsız bir ülkede
gerçekleşecek...

32 Gençliğin Gündeminden:
Düzen, gençliği bunalımlı
yığınlar haline getirmek
istiyor!...

33 Gençlik
Federasyonu’ndan:
Ferhat ve Berna’yı
sahiplenmek için Beşiktaş
Adliyesi’nde olalım...

39 Emperyalizm tarafından
tutsak edilen devrimciler
serbest bırakılmalıdır

40 Av. Fuat Erdoğan Anısına
2. Uluslarası Sempozyum
yapıldı

ADANA ÖZGÜRLÜKLER DERNEĞİ
3. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILIYOR

Adana Özgürlükler Derneği, 3. Olağan Genel
Kurulu’nu 25 Eylül 2011 Pazar günü saat
14.00’te Eğitim-Sen Adana Şubesi’nde

gerçekleştirecek.

Adana Özgürlükler Derneği’nin 3. Olağan
Genel Kurulu’na tüm halkımız davetlidir

Ülkemizde Gençlik

Parasız Eğitim İstedikleri İçin
Tutuklanan Gençlik Federasyonu Üyeleri

Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz
Serbest Bırakılsın

Tarih: 6 Ekim 2011 Saat: 15:00
Yer: 10. Ağır Ceza Mahkemesi Beşiktaş İSTANBUL

MAHKEMEYE ÇAĞRI

Tarih : 29 Eylül 2011 Perşembe
Saat : 14.00 – 17.00
Yer : LA BELLA düğün salonu
Rumeli Cad. 142/2 OSMANBEY / İSTANBUL



AKP’nin Adalet Bakanı  Sadullah Ergin 5 tutuk-
lu’nun yakıldığı aracın “en üst düzey teknik

özelliklere sahip” olduğunu açıkladı. Tutuklu ve hü-
kümlüler için KOÇ’un fabrikalarında özel üretilmiş. İçin-
de tutukluların taşınması için üçer metre karelik üç hüc-
resi var. Her hücrede 6 kişi taşınıyor. Hücrelerin klima-
sı, kamerası, merkezi olarak müzik yayın sistemi var. Ada-
let Bakanı Ergin’in açıkladığı gibi bu araçların büyük ço-
ğunluğu tutuklu ve hükümlülere özel son teknolojiye göre
imal edilmiş. 

Ne demek bu? “Son teknolojiye göre imal edil-
mesi” tutuklular için ne ifade eder? Masela “yük-

sek güvenlikli cezaevi” yani F Tipi hapishaneler; “yük-
sek güvenliğin” tutsaklar için anlamı nedir?.. 

Anlamı şudur: Tutsağın, O HÜCRENİN İÇİN-
DEN DEVLETİN İZNİ OLMADAN ASLA

ÇIKAMAYACAĞIDIR!... Deprem olur, yangın olur,
kaza olur... ve benzeri durumlarda devletin müdahalesi
olmadan tutsakların o hücreden asla çıkamamasıdır.
Kayseri’de hapishane aracında yakılan 5 tutuklu ve hü-
kümlüyü bu çerçevede düşünün. Nakil aracında yangın
çıktığında oradaki görevliler kendileri açısından en
yüksek güvenliği almışlardır. 

Araç yanmaya başladığında devlet hücre kapısını
açıp tutsakları dışarı çıkartmış olsaydı bu durumda

tutuklular devlet açısından “yüksek güvenlik” altında ol-
mazdı. Mesela tutuklular kaçabilirdi. Bu devlet için
“risk” demektir. “Güvenliğin sarsılması” demektir.  

Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki yönetmelikle-
rine bakın: Tutsakların üzerine kapanan o kapı

hangi olağan dışı koşullarda nasıl açılmaktadır?  

Mesela yolda ring aracı bir kaza geçirdiğinde as-
kerlerin ilk yaptığı şey kapıları açarak tutsak-

lara yardım etmek midir? Asla! Bu durumda askerlerin
yaptığı ilk iş, kapıların kilitleri kontrol edilir ve kilitli ol-
duğundan emin olunur. Kendileri açısından yeterli gü-
venlik önlemleri alındıktan sonra tutuklular hücrenin dı-
şına çıkartılmadan sağlık durumları sorulur.  Örneğin 2005
yılında İstanbul’dan Tekirdağ F Tipine tutuklu taşıyan ring
aracı Tekirdağ sınırları içinde yoldaki buzlanmadan
kaydı ve tepe taklak ters döndü. Aracın içindeki asker, gar-

diyan hepsi dışarı çıktı. Ama aracın içinde bulunan tu-
tuklular “yeterli güvenlik yok” denilerek yeni bir sevk
aracı ve takviye jandarma gelene kadar ters dönmüş ara-
cın içinde 1 saatten fazla bekletildi. “Güvenlik” alındık-
tan sonra yaralanan tutuklular hastaneye götürüldü. Baş-
ka bir örnek, 17 Ağustos 1999  Marmara depreminde dev-
letin birçok hapishanede aldığı “güvenlik”  tutukluların
üzerine bütün kapıları kilitleyip kaçmak oldu. Devlet için
güvenlik; tutukluların KAÇAMAMASIDIR! YAN-
MAMASI değil. 

Bakan Ergin, son teknolojiyle imal edilmiş araçta
bir de “acil çıkış kapısı”nın olduğunu söylüyor.

Kimler için yapılmış o acil çıkış kapısı? Tutuklular için
mi? Hayır, askerler için... Bakan yalan söylüyor.

Kayseri’de yanan tutuklu nakil aracında devlet ta-
rafından alınmamış bir tedbir yoktur. Nakil ara-

cında yangın çıktığında devlet tüm tedbirlerini almış ve
tutukluların kaçmasını önlemiştir! 

Tutukluların nakil aracının içinde yanması bir
kaza değil, firar ihtimaline karşı tedbirdir. Tutsaklar

yakılarak kaçma ihtimalleri ortadan kaldırılmıştır. Araç-
ta yangın çıktığında askerlerin “hücre kapısını açmaya ça-
lıştığı”, “anahtarı elinden düşürdüğü için açamadığı” gibi
söylentilerin hepsi yalandır.  

Adalet Bakanı Ergin’in “en üst düzey teknik özel-
liklere sahip” olan nakil araçları tutsakların can

güvenliği dikkate alınarak yapılmamıştır. KOÇ’un üret-
tiği bu araçlar F Tipi hapishaneler açıldıktan sonra
TECRİT politikalarına uygun olarak üretilmiştir. Tutuk-
lu ve hükümlüler hastane sevki, mahkeme ve nakil du-
rumlarında F Tipi hapishanenin hücresinden çıktığında
hücre psikolojisinden kurtulmaması için tecrit bu araç-
ların içinde de sürdürülür. F Tipi hücreden çıkartılan tu-
tuklu başka tutukluyu görmesin diye aynı hücreye ko-
nulmaz. Hücreler arasında sıkı bir tecrit vardır. Duvar-
lar sese karşı izole edilmiştir. Yan hücredeki tutukluyla
konuşman engellenir. Kişi başına yarım metre karenin düş-
tüğü hücrede kollarını hareket ettirdikçe kendiliğinden sı-
kılan kelepçelerle kelepçelenir. Eğer çok “tehlikeli” gö-
rülen bir tutuklu isen, oturduğun yerde ayağının tam di-
bindeki halkaya ayaklarında zincirle kelepçelenirsin.  Üze-

Kayseri Pınarbaşı’nda Diri
Diri Yakan Devleti Gördünüz!

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in “üst
düzey teknik özelliklere sahip” dediği
ring, üst düzey katliam yapma özellik-
lerine sahip ring aracıdır. Teknik, tut-
saklara zulmetmek için kullanılmıştır

bu ring aracında. Teknik, tutsakları bir
kez daha  tecrit etmek için kullanılmıştır
bu ring aracında. Teknik tutsakları
katletmeye hizmet etmek için kullanıl-
mıştır bu ring aracında...
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rin demir kapı ile kapatılıp dışarıdan
kilitlenir.  Hücrenin içindeki kame-
rayla tüm hareketlerin gözetlenir.
Hücrenin dışarıya bakan 30 santim
eninde, 10 santim yüksekliğinde,
açılmayan bir penceresi vardır. Pen-
cerenin dışında demir parmaklık-
lar... Nakil aracının hücresi F Tipi
hücrenin çok daha küçük halidir. F
Tiplerindeki tecrit, burada da sürdü-
rülür. 

Hücre içindeki kamerayı ka-
patmak suçtur. Yandaki hüc-

reyle konuşmak suçtur. F Tiplerindeki
tüm yaptırımlar nakil aracının hücresinde de geçerlidir.
Bu araçlarda yolculuk yapmak başlı başına işkencedir. Sa-
atlerce hücrenin içinde bekletilirsiniz. Her şey işkence-
ye dönüşür.  Evet aracın kliması var. Ama yazın sıcak, kı-
şın soğuk hava üfler. Saatlerce hücrenin içinde bekleti-
lip tuvalete çıkartılmazsınız. Merkezi müzik yayını ayrı
bir işkenceye dönüşür. Kısacası Sadullah Ergin’in “en üst
düzey teknik özelliklere sahip” dediği nakil araçları F
Tiplerinin parçasıdır.  Tutuklu ve hükümlülerin en iyi de-
recede “tecrit” edilmesini sağlar.  

Kayseri'de 5 tutuklunun yakıldığı kazadan sonra
Milliyet gazetesi, devletin tutuklu ve hükümlü-

lerin nakillerinde "can güvenliğini değil tasarruf dü-
şünülmüş" diyor. Çok yakın zamanda Adalet, İçişleri ve
Sağlık bakanlıkları arasında yapılan "üçlü protokol"den
devletin bu konudaki bakış açısını aktarmış. "Nakiller-
de, mahkumların acil durumlarda ‘can güvenliğinin na-
sıl sağlanacağına’ yönelik hiçbir ayrıntı yer almıyor" di-

yor. Buna karşılık protokolde "Ring
aracı eksikliği dikkate alınmak sure-
tiyle sevk ve  nakillerde araçlar görevli
devriye personel sayısı da dikkate alı-
narak en yüksek doluluk oranında
kullanılır." maddesi çerçevesinde ha-
reket etmesi gerektiği belirtiliyor. 

Protokolde, aracın en yüksek do-
luluk oranıyla gitmesi için, jan-

darma güzergahındaki hapishanelerden
de tutukluların alınması için uyarılıyor.
Bu konuda protokolde yapılan düsen-
leme şöyle: "Bir ceza infaz kurumundan
başka bir kuruma hükümlü ve tutuklu

götüren jandarma güzergahındaki ceza infaz kurumların-
da başka kurumlara sevk edilecek hükümlü ve tutuklular
varsa, güzergahı dışına çıkmamak kaydıyla, bunları teslim
alır ve yolu üzerindeki kurumuna teslim eder." Protokol-
de  nakil  ve sevk esnasında tutuklu ve hükümlülerin "be-
densel ihtiyaçları giderilir" deniyor. Ancak acil durumlarda
(kaza, yangın vb.) tutsakların can güvenliğine ilişkin tek
bir satır bulunmamaktadır. 

Devlet için esas olan tutukluların can güvenliği de-
ğil, onlara "hak ettikleri cezanın" en ağır şekil-

de çektirilmesidir. Devletin görevi, tutuklu ve hükümlü-
lerin ÖLENE KADAR da olsa CEZASININ ÇEKTİ-
RİLMESİDİR.

Kayseri'de nakil aracının içinde 5 kişinin yakıl-
masının arkasından yapılan açıklamalarda ölen

tutukluların "uyuşturucu"dan yargılandıklarına özel bir
vurgu yapılıyordu. Devletin mantığı budur: Aracın için-
deki 5 tutukluya "CEZASI ÇEKTİRİLMİŞTİR" 

19 Aralık’ta 6 kadını Bayrampaşa Hapishanesi’nde
katleden oligarşi, yine 5 tutukluyu, yanan sevk aracının
kapılarını açmayarak, diri diri yakarak katletti. Bunun üze-
rine TAYAD'lı Aileler, 20 Eylül Salı günü saat 14.00'te
İstanbul Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde ey-
lem yaparak; 5 tutuklunun katilinin AKP iktidarı oldu-
ğunu söylediler.

Mehmet Güvel tarafından yapılan açıklamada, “Kay-
seri'deki yangında da görüldüğü gibi Adalet Bakanlığı tu-
tukluların kaçışını önlemek için her ayrıntıyı düşünmüş,
firarlarını önlemek için tüm tedbirleri almış ama herhangi
bir kaza sırasında nasıl kurtarılacaklarını düşünmemiş-
tir. Elbette bu basit bir düşünmeme sorunu değildir. 

17 Ağustos 1999 büyük Marmara Depremi’nde ha-
pishaneler de depremden etkilenmiş, hatta Sakarya Ha-
pishanesi yıkılmıştı. Sağmalcılar Hapishanesi’nde bulunan
gardiyanlar deprem esnasında tutsakları hücrelerinde, de-

mir kapılar üzerlerine kilitli bırakıp kaçmışlardı. Ne de
olsa tutsaklar çıkamayıp hücrelerinde ölseler bile kim-
se hesabını sormayacaktı. O zaman iktidarda olan parti
başka bir parti idi. İktidardaki parti değişmiş ama zihniyet
değişmemiştir” denildi.

Güvel, diri diri yanarak ölen 5 tutuklunun katilinin
AKP iktidarı olduğunu belirterek açıklamasını bitirirken,
açıklamanın ardından 10 dakikalık oturma eylemi yapıldı. 

Ayrıca TAYAD’lı Aileler ve Çağdaş Hukukçular Der-
neği İstanbul Şubesi, 16 Eylül tarihinde yazılı birer açıklama
yaparak, bunun kaza değil, katliam olduğunu söylediler.

5 tutuklunun ölümünün sorumlusunun, tecrit uygula-
masının mimarları olduğunu söyleyen TAYAD’lı Aileler,
açıklamalarını, “Eğer ki biz tecrit uygulamasını kaldıra-
mazsak tutsakların bu şekilde cenazelerini alırız. Bu ve-
sile ile halkımızı örgütlenmeye, mücadeleye çağırıyoruz”
diyerek bitirdiler.

Diri Diri Yakmak Bu Devletin Geleneğidir!
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Devlet için esas olan
tutukluların

can güvenliği değil,
onlara "hak ettikleri

cezanın" en ağır şekilde
çektirilmesidir.

Devletin görevi, tutuklu
ve hükümlülerin ÖLENE

KADAR da olsa
CEZASININ

ÇEKTİRİLMESİDİR.



16 Eylül’de Van’dan İstanbul’a
mahkeme için götürülen tutuklu na-
kil aracında çıkan yangında 2 tutuk-
lu ve 3 hükümlü diri diri yakıldı. 5 tu-
tuklu ve hükümlünün diri diri yakıl-
ması burjuva basında bile tepkiyle kar-
şılandı. 

Katliam sonrasında burjuva ba-
sında bazı başlıklar şöyleydi; 

- Akşam; "Adalet kül oldu" 

- Haber Türk; “Cezaevi ara-
cında dehşet: 5 mahkum yanarak
öldü”

- Milliyet; "Diri diri yandılar" 

- Radikal; "Ölüme nakil"

- Cumhuriyet; “5 kişi diri diri
yandı”

- Hürriyet; “Ölüm mahkumla-
rı”

- Sabah; “Kilitli facia”

- Vatan; “Yanarak ölmeye mah-
kum oldular”

- Milliyet; “Can güvenliği değil
tasarruf düşünülmüş”

- Haber Türk; “Yanan araç üst
düzey teknik özelliklere sahip” 

Burjuva basına bu başlıkları attı-
ran oligarşinin hapishane gerçeğidir.
Kayseri’de görünen devletin ta ken-
disidir. 5 tutuklunun ölümü bir kaza,
ya da tedbirsizlikten kaynaklı ölüm
değildir. 5 tutukluyu devlet yangın çık-
tığında hücre kapılarını açıp dışarı çı-
karttığında, binde bir de olsa doğa-
bilecek olan kaçma ihtimalini göze al-
mayarak yakmıştır. Devlet için tu-
tukluların binde bir de olsa “kaçma
riski”nin  yanında diri diri yanması-
nın hiçbir önemi yoktur.  Devlete göre
onlar suçludur ve bu da cezalandır-
manın bir biçimidir. 

Burjuva basının attığı bazı baş-
lıklar isabetlidir. Bir hapishaneden
başka bir hapishaneye nakledilen her

mahkum Radikal’in başlığında oldu-
ğu gibi "Ölüme Nakil" dir. Nakil es-
nasında ölmemişse de ölmekten beter
edilmiştir. 

“Mahkum” demek; “başka çaresi
yok” demektir. Vatan gazetesi “Ya-
narak Ölmeye Mahkum Oldular”
başlığını atmış. Yangın çıktıktan son-
ra o ring aracının içindeki tutuklula-
rın ölmekten başka çareleri yoktur.
Ölüme mahkumdurlar. O aracın için-
deki askerler, gardiyanlar, ring aracı-
nın önünden ve arkasından giden es-
kortlar oradaki tutukluları dışarı çı-
kartmak için kıllarını dahi kıpırdat-
mazlar. Çünkü tutuklulara eskortluk
eden asker ve gardiyanlar onların
“can güvenliği”nden sorumlu değil-
lerdir, nakil aracı içindeki tutuklu ve
hükümlülerin firar etmemesinden so-
rumludurlar. Yangın, sel, kaza ve
benzeri herhangi bir durumda asker-
lerin, gardiyanların aldıkları tedbir o
yöndedir. 

Bir kaza durumunda ilk yapılan
şey ambulans ya da doktor çağırmak
olmaz. En yakın karakoldan asker ya
da jandarma gelir. Ancak yeterli gü-
venlik tedbirleri alındıktan sonra ya-
ralılar hastaneye taşınır. O esnada ölen
ölür... 

Oligarşinin hapishanelerdeki tu-

tuklu ve hükümlülere bakışı budur. 

Yanan tutuklu nakil aracının için-
deki tutukluları kurtarmak için şu ya-
pıldı mı, bu yapıldı mı soruları dev-
letin bu bakış açısı sorgulanmadan hiç-
bir anlam ifade etmemektedir. 

İşte  19 Ağustos 2011’de Adalet, İç-
işleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında
imzalanan üçlü protokol var. Nakil es-
nasında tutuklu ve hükümlülerin “can
güvenliği”ne ilişkin tek bir kelime
yoktur. 

Tutsakları katleden
devletten tutsakları
kurtarmasını beklemek
saflıktır 

Oligarşinin hapishanelerinde tut-
sakların hangi koşullarda kaldıkları bi-
linmeyen bir gerçek değil. Buca’da,
Ümraniye’de, Diyarbakır’da, Ulu-
canlar’da, 19 Aralık’ta, tecrit hücre-
lerinde tutsakların en vahşi yöntem-
lerle katledilmesi unutulmadı. Ha-
pishanelerde tutsakların katledilmesi
şu bu dönemlerde yaşanan bir durum
değil, sürekli yaşanan bir gerçek. Ül-
kemiz hapishanelerinde tutsakların na-
sıl katledildiği herkes tarafından bi-
linir. Tutsakların katledilmesi sürek-
li bir politikadır. Dokuz yıldır bu po-
litikayı AKP iktidarı yürütmektedir. 

Resmi kaynaklardan edinilen bil-
gilere göre 19 Ocak 2011’e kadar son
on yılda hapishanelerde 1758 tutuk-
lu ve hükümlü katledildi. Bunun 9 yılı
AKP iktidarına  aittir. 9 yıldır tut-
sakları katleden AKP’dir.  Kayseri’de
ring aracı içinde yakılan 5 kişi AKP
iktidarı için 1758 + 5’tir. 

AKP tutsakları nasıl
katlediyor?

Bir: Diri diri yakarak, kurşun-
layarak, katlediyor.Tutsaklar ilk kez
Kayseri’deki ring aracının içinde ya-

AKP, tutsakları;

Diri diri yakarak 

katlediyor!

İşkenceyle katlediyor!

Sevklerle katlediyor!

Tecritle katlediyor!

Tedavisini yapmayarak
katlediyor!

 Katiller Hesap Verecek!

AKP, 5 Tutukluyu Diri Diri Yaktı!
Son on yılda 1758+5 tutuklu hapishanelerde katledildi
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kılarak katledilmedi.
Oligarşi tutsaklar diri
diri nasıl yakılır, çok iyi
biliyor. 

19 Aralık katlia-
mında Bayrampaşa Ha-
pishanesi’nde 6 kadın
tutsak daha önce hiç
kullanılmamış bir kim-
yasal gazla diri diri ya-
kıldı. Tutsakları yakan
gazın ne olduğu hala
açıklanmamıştır.  19
Aralık katliamının üze-
rinden 11 yıl geçti. An-
cak hafızalarda katliamın
izleri daha dün gibidir. 19 Aralık
2000’de toplam 28 tutsak diri diri ya-
kılarak, kurşunlanarak ya da işken-
celerle katledildi. O gün devrimci tut-
sakları katleden  DSP, ANAP, MHP
koalisyon hükümetiydi. Ama katiller
9 yıldır  AKP iktidarı tarafından ko-
rundu ve korunmaktadır. Korunmak-
tadır çünkü aynı  katliam politikala-
rı AKP iktidarı tarafından sürdürül-
mektedir. 

İki: İşkenceyle katlediliyor. Buca,
Ümraniye, Diyarbakır, Ulucanlar kat-
liamlarında tutsaklara yapılan işken-
celeri ayrıca anlatmayacağız. AKP ik-
tidarında da hapishanelerde işkence
sürdü. 10 Ekim 2008 yılında Engin
Çeber Metris Hapishanesi’nde gar-
diyanlar tarafından günlerce süren iş-
kence sonucunda katledildi. AKP ik-
tidarı işkenceci gardiyanları aklamak
için elinden geleni yaptı. 

Üç: Sevklerle katlediyor. Hapis-
hanelerde hastane sevkleri, mahkeme
gidiş gelişleri, bir hapishaneden baş-
ka bir hapishaneye nakiller başlıbaşına
işkencedir. İlla bir ölümle sonuçlan-
ması gerekmiyor, başlıbaşına zulüm-
dür. 

Birincisi; ring aracındaki tutsak-
ların konulduğu hücreler tecrit esası-
na göre yapılmıştır. Hücre içinde ge-
çen her saniye tutsaklar için bir iş-
kencedir. 

İkincisi; Kayseri’deki kazada da
görüldüğü gibi “can güvenliği” yok-
tur. Yangın, trafik kazası vb. durum-
larda ölüme mahkumsundur. O hüc-
renin dışına çıkmaman için her türlü

tedbir alınır, kurtarmak için hiçbir ted-
bir yoktur. 

6 kişinin kaldığı 3 metre karelik
hücrelerde normal koşullarda 2 saat
süren bir yolculuk sevk aracıyla 10
saat, 15 saat sürebilir. İstanbul’dan tut-
saklarla dolu çıkan bir nakil aracı Bur-
sa’ya, Silivri, Tekirdağ, Kırklareli,
Edirne, Çanakkale’yi dolaşarak,  ha-
pishanelere tutsakları bırakarak en er-
ken 24 saatte gider. Çünkü oligarşinin
hapishanelerinde sevkler “can gü-
venliği” değil, “tasarruf” esas alına-
rak  yapılmaktadır. Bu yolculuk es-
nasında tutsaklar her türlü işkenceye
maruz kalır. Nitekim Van’dan İstan-
bul’a giden nakil aracı da aynı şekil-
de 1700 km’lik yolu giderken yan-
mıştır. Yangının neden çıktığının, na-
sıl çıktığının  bir önemi yoktur. Ring
aracında yangın çıkınca sadece tutuklu
ve hükümlüler ölmüşse bunun nede-
ni yangın değildir. Yangın çıkmışsa tu-
tuklular dışında herkes araç dışına çı-
karak kurtulur. Tutuklular ise ölüme
mahkumdur. 

Dört: Tecritle katlediyor. Tecri-
tin kendisi işkencedir. İşkencelerin en
sistematik yapılanıdır.  10 yıllık F Tip-
lerindeki tecrit politikalarının sonuç-
ları ortadadır. Hapishanelerdeki 1758
ölümün asıl nedeni tecrit politikala-
rıdır. Yıllara uzanan rahatsızlıklar
sonucunda öldürüyor tecrit. Bugün ha-
pishanelerde yüzlerce ölümcül hasta
var. Yüzlerce tutsak tecrit politikala-
rının neden olduğu psikolojik buna-
lım sonucunda intihar etmiştir. Bin-
lercesi psikolojik sorunlar yaşamak-
tadır. 

Beş: Tedavisini
yapmayarak katledi-
yor. Hapishanelerde tut-
sakların tedavisinin ya-
pılmayarak öldürülme-
si eski, oligarşinin on
yıllardır süren bir poli-
tikasıdır. Ancak AKP
iktidarıyla hasta tutsak-
ların öldürülmesi im-
haya dönüşmüştür. Tut-
sakların tedavisi tut-
sakları teslim almanın
aracı olarak kullanıl-
maktadır. Hasta tutsak-

ların imhası konusunda
AKP, kendi yasalarını da hiçe sayarak
tutsakların tedavilerini engelleyerek
katledilmektedir. 

Hasta tutukluların nasıl katledildiği
hasta tutsak Güler Zere’yle gün yü-
züne çıkmıştır. Örgütlü olmayan adli
tutuklular için hasta tutsakların ölümü
“vade” denilerek kader olmuştur.
Ölümleri haber bile olmaz.

Kayseri’de 5 tutsağın yakılması
1758 rakamına 5 tutsağın daha ek-
lenmesi demektir. 

Baksanıza AKP’nin Adalet Baka-
nı daha ilk andan itibaren kendilerin
aklama çabasına düşmüşlerdir. Aracın
bakımının, muayenesinin, her şeyinin
tamam olduğunu söylüyorlar. “Nasıl
oldu biz de anlayamadık” diyor Ada-
let Bakanı Sadullah Ergin. "Araç,
üst düzey teknik özelliklere sahip"miş.
Her şey tamamsa geriye bir şey kalı-
yor: Takdir-i ilahi...Yanan tutuklular
zaten “uyuşturucudan” yargılanıyor-
muş (!) 

Soruşturma başlatmışlar. Soruş-
turmaya ilişkin yaptıkları ilk iş Kay-
seri Cumhuriyet Savcılığı tarafından
gizlilik kararı almak oldu. 

Kimden ne gizleniyor? Soruştur-
manın nasıl sonuçlanacağı kimse için
süpriz değil. Gizlilik kararıyla 5 tu-
tuklu ve hükümlünün nasıl katledildiği
gizleniyor. 

5 tutukluyu diri diri yakan
AKP’dir. Katil AKP’dir. Kimse kat-
leden, diri diri yakan AKP’den ada-
let beklemesin. AKP, katliamlarının
hesabını vermelidir. 



Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu Malatya Kürecik'te kurul-
ması düşünülen füze kalkanı için
şunları söylüyor: 

“Türkiye'nin bütünüyle korunma
altına alınması, bu sisteme Türk Si-
lahlı Kuvvetleri'nin tam ulaşımının
bulunması, sistemin Türkiye ege-
menliğinin alanı içinde olması,
Türkiye'nin denetiminde olması ve
komuta kademesinde NATO'da en
üst düzeyde Türk generalinin görev
yapması" şartlarının yerine geti-
rilmesi nedeniyle bu konu görüşüldü”
diyor. 

Bu söylenenlerin hepsinin yalan ol-
duğunu bilmek için kahin olmaya
gerek yoktur. AKP'nin yalancılığını ve
bu konuda en büyük hocalarının da
emperyalist yalan üretme merkezleri
olduğunu bilmek yeterlidir. 

Ve Davutoğlu yine bu konuşma-
sında hiçbir füzenin Türkiye'ye yer-
leştirilmeyeceğini de açıklıyor. Ancak
kendisinden üç gün sonra konuşan
Başbakan Erdoğan benzer bir açıkla-
ma yapmakla beraber emperyalist
efendilerin istediklerini yapma öz-
gürlüklerine dair bir ekleme yapma-
yı da ihmal etmemektedir. 

"...Burada kurulan füze kalkanı de-
ğildir, o Polonya’dadır. Buradaki ra-
dar üssüdür. NATO oraya savunma fü-
zesi yerleştirecekse o ayrı bir konu. Şu
anda gündemimizde öyle bir şey yok”
diyor Erdoğan... Şu anda gündemde
yok ama NATO yarın bunu isterse bu-
nun yerleştirilmesinin önünde bir en-
gel de yok demek istiyor. 

Zira bugüne kadar emperyalist
efendilerin bir dediği iki edilmemiş-
tir. 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi so-
run çıkarmadıkları noktada başlarına
çuval geçirilip hadleri de bildirilme-
miştir. 

Ki sorunu çıkaran da gerçekte
AKP iktidarı değildir. 1 Mart tezke-
resini AKP herkesten daha fazla iste-
diği halde meclisten geçirememiş ve
ABD'nin hışmını da o dönem üstüne
çekmiştir. Şimdi emperyalist efendi-

ler bu son yapılana ilişkin memnu-
yetlerini ifade ediyorlar. Beyaz sa-
raydan bir yetkili; “Bu muhtemelen
Türkiye ile ABD arasında son 15-20
yılda alınan en büyük stratejik karar”
diyor. Yani böylece AKP, 1 Mart tez-
keresini de unutturmuş, emperyalist
efendilerini bir kez daha ihya ederek
takdirini kazanmıştır. 

O dönem çiçeği burnunda AKP, 1
Mart tezkeresinde beceriksiz davran-
mış ancak artık bugün gelinen nokta-
da işbitiriciliğini artırarak hem halkı-
mızı aldatma ve hem de emperyalist-
lerin çıkarlarını kollama konusunda
epeyce mesafe katetmiştir. 

Yalancılıkta ve riyakarlıkta adeta
emperyalist yalan merkezleriyle ya-
rışmaktadır. Füze kalkanı konusunda
halka danışmayı ve halkın onayını al-
mayı düşünmediği gibi bu füze kal-
kanının ülkemiz için ne kadar yarar-
lı olduğu konusunda söylemedik ya-
lan bırakmamaktadır. 

Ancak bu yalanlarını açığa çıkaran
ve yüzlerine vuranlar da yine efendi-
leridir. 

Daha füze radarı yerleştirilmeden
ve tartışmaları devam ederken Ame-
rika’nın Newyork Times gazetesinde
yer alan ve Amerikalı bir yetkiliye da-
yandırılan haberde gerek Davutoğ-
lu'nun ve gerekse de Erdoğan'ın söy-
lediklerinin hepsi yalanlanıyor. 

AKP hükümeti ve yetkilileri her
şey bizim denetimizde ve bizim ya-
rarımıza şeklinde açıklama yapmala-
rına rağmen ABD'li yetkili bunun hiç

de öyle olmadığını söylüyor. 

Davutoğlu; “şartlarımızın kabul
edilmesi üzerine radar anlaşması
gerçekleştirilmiştir” derken bunun
doğru olmadığı, Türkiye'nin kendi
şartlarını sunması karşılığında eğer
söylenenleri kabul etmezse NATO
savunma sisteminden çıkarılacağı
tehdidiyle yelkenleri hemen suya in-
dirip Amerika’nın isteklerine bo-
yun eğdiği yine emperyalist basın
kuruluşlarının verdiği bilgiler ara-
sındadır. 

“Sistem bir NATO sistemidir, her-
hangi bir ülkenin değildir” diyor
AKP. 

Ancak gerçek hiç de öyle değildir.
ABD'li yetkili açıkça ifade ediyor;
"Radar Amerikan radarıdır". Ve
zaten radar Amerika’dan getirilmek-
te ve yerleştirilmektedir. Anlaşması da
Amerikan elçiliği ile yapılmıştır.
NATO çerçevesi içinde kullanılacağı
söyleniyor. NATO denilen kurumun
bir ABD kurumu işlevi gördüğü de
açıktır. Buna rağmen Amerikalı yetkili
bunu NATO radarı diye açıklamayıp
"bizim radarımızdır" diyor. Hiçbir
şeyi gizleme, saklama ihtiyacı bile
duymamaktadırlar. Ve hiçbir kısıtla-
maya tabi olmadıklarını, kısıtlamayı
kabul etmediklerini de ekliyor ABD'li
yetkili. 

AKP'li yetkililerin açıklamasında
sistemin hiçbir ülkeyi hedef olarak
görmediği ve komşusu olan hiçbir ül-
keyle karşı karşıya da getirmeyeceği
açıklaması yapılmıştır. 

Ancak ABD'li yetkili bunun da ger-
çek olmadığını açıklıyor. Bu konuda
Newyork Times gazetesinde “Siste-
min mimarisi, başta İran olmak üze-
re, Ortadoğu’dan balistik füze teh-
ditlerine karşı mümkün olan en iyi
koruma sağlamak için dizayn edildi.”
deniyor ve devamında da “Avrupa’yı
İran’dan, potansiyel bir füze saldırı-
sından savunmayı hedeflediği”de söy-
leniyor. 

Yine AKP yetkilileri komuta biz-
dedir, diyorlar. Başbakan Erdoğan

Füze Kalkanı Halkların Değil
Emperyalizmin Çıkarlarını Koruyacak 
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"Topraklarımızın genelinde böyle bir
şey düşünülüyorsa, komuta kesinlik-
le bize verilmeli, aksi takdirde böyle
bir şeyin kabulü mümkün değil" di-
yordu. 

Ancak bu da gerçek değil... ABD'li
yetkilinin açıklaması ve sonradan or-
taya çıkan gerçekler bunu da yalanlı-
yor. Füze kalkanının komuta merke-
zi Almanya'da olacak ve Türkiye bu-
raya sadece bir generalini gönderebi-
lecek. Yani komuta bizde lafı yalan-
dan başka bir şey değildir. 

Yıllarca İncirlik Üssü’nün tüm
denetimi bizdedir, diye açıklıyorlardı.
Ancak gerçeğin hiç de öyle olmadığını

yıllar sonra itiraf etmek zorunda kal-
mışlardı. Değil buranın denetiminin
Türkiye'de olması, Amerika’dan izin
alınmadan Türkiye Cumhurbaşkanı
bile burdan içeri giremiyor... 

Radar ile elde edilen verilerin İs-
rail'e verileceği konusu da çokça tar-
tışılan bir konudur ve AKP bunu da
her zaman kesin bir dille yalanladı. En
büyük dayanaklarını ise bunun bir
NATO sistemi olduğu ve NATO için-
de yer alan ülkeleri kapsadığı, İsrail'in
ise bir NATO ülkesi olmaması nede-
niyle bundan yararlanamayacağı oldu. 

Ancak bu konuda da gerçeğin
öyle olmadığı açıklandı. ABD'li yet-

kili açıkça bunun İsrail ile paylaşıla-
cağını ifade etti. Bu konuda Newyork
Times şöyle yazdı: 

"Türkiye’deki radardan gelecek ve-
riler ile diğer birçok bilgiler ve Ame-
rika’nın füze tehditlerine ilişkin is-
tihbarat değerlendirmeleri, uzun bir
süreden beri var olan düzenlemeler
uyarınca İsrail dahil diğer müttefik-
lerle paylaşılacak." 

Ve dahası, zaten kurulan bu rada-
rın aynısı 2009 yılında İsrail'in Negev
çölüne kurulmuş. Ve İsrail'deki bu sis-
tem ile Türkiye'deki sistem aynı veri
tabanına sahip olacaklar ve Türki-
ye'deki sistem ile Amerika'daki veri iş-

AKP iktidarı Ortadoğu halklarının
kanını dökme hazırlığı yaparken,
Halk Cephesi de füze kalkanına kar-
şı 21 Eylül günü saat 13.00’te İstan-
bul İstiklal Caddesi Galatasaray Li-
sesi önünde bir eylem gerçekleştirdi. 

Halk Cephesi’nin yaptığı açıkla-
mada, “AKP iktidarı işbirçilikte sınır
tanımıyor... AKP iktidarı emperya-
listlerin talimatlarına uyarak füze
kalkanını Malatya Kürecik’e yerleş-
tiriyor. Bundan sonra füze kalkanıy-
la Ortadoğu’da dökülen her kanın baş
sorumlusu ABD ve onun işbirlikçisi
AKP iktidarı olacaktır. Biz Halk
Cephesi olarak, bu vatanın sahipsiz ol-
madığı, bu vatanın gerçek sahipleri-
nin ezilen, yoksul Türkiye halklarının
olduğunu biliyoruz. Bu vatan bizim.
Bu vatan emperyalistler ve işbirlik-
çilerin değil. Biz Malatya Kürecik’e
yerleştirilecek füze kalkanına
karşı her alanda mücadelemizi
sürdüreceğiz ve emperyalistle-
re, işbirlikçilerine yaşam hak-
kı tanımayacağız. Yüreği bu va-
tan için çarpan bütün halkımı-
zı bu mücadeleye destek ver-
meye, emperyalistlere ve iş-
birlikçilerine karşı mücadele
etmeye çağırıyoruz” denildi.

Eylem, “Füze Kalkanı Değil
Tam Bağımsız Türkiye”, “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”,

“Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “NA-
TO’nun Askeri, Halkların Katili Ol-
mayacağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtulaşa Kadar Savaş”  sloganları
atılarak sona erdi.

Füze Kalkanı Projesine
Hayır! Emperyalizme Ve
Siyonizme ‘Kalkan’
Olmayacağız!

NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı
Birlik, 24 Eylül 2011 Cumartesi günü
yapacağı eyleme katılım çağrısı yap-
mak  için 19 Eylül’de İstanbul Tak-
sim Tramvay Durağı’nda saat
19.00’da bir eylem yaptı. Siyasi ya-
pılar flamalarıyla eyleme katılırken,
“NATO’ya ve Füze Kalkanı’na
Hayır! Emperyalizme ve Siyonizme

Kalkan Olmayacağız!” pankartı aç-
tılar.

Eylem sırasında sık sık, “Em-
peryalistler, İşbirlikçiler 6. Filo'yu
Unutmayın”, “Emperyalizm Ye-
nilecek, Direnen Halklar Kazana-
cak”, “Yaşasın İşçilerin Birliği,
Halkların Kardeşliği”, “Kahrol-
sun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”
sloganları atıldı. 

Yapılan açıklamada, “AKP hükü-
meti ‘füze kalkanı’ projesine imza attı,
ülke topraklarını emperyalizmin ve si-
yonizmin ön cephesi haline getirdi.
Böylece TC devleti, ABD başta olmak
üzere emperyalistlerin Ortadoğu'da
yürüttüğü kirli politikalara ve savaş-
lara taşeronluk yapacağını, onlarla bir-
likte bölge halklarına saldıracağını,
yani emperyalist-siyonist güçlere

“kalkan” olacağını kabul etti.”
denildi. 

Emperyalist-siyonist güç-
lerin ve işbirlikçi-uşak devletin
planlarını bozmak, bu ağır suç
için kullanılan üs ve tesislerin
kapatılmasını sağlamak üzere,
bu çerçevede birleşik ve örgütlü
bir mücadale hattı ortaya koy-
manın bugün için oldukça
önemli olduğunun belirtildiği
Birlik açıklamasında, 24 Ey-
lül’de yapılacak eyleme çağrı
yapıldı.

FFüze Kalkanı Değil, Tam Bağımsız Türkiye İstiyoruz!

Katiller Hesap Verecek
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lem merkezi üzerinden teknik olarak
da doğrudan bağlantı halinde ola-
caklar. Yani Amerikanın bilgileri alıp
İsrail'e vermesine dahi gerek yok,
bilgiler zaten sürekli İsrail'in de elin-
de olacak. Türkiye'deki radarın İsra-
il'dekinden tek ve en önemli farkı
İran'ın tümünü ve daha geniş bir böl-
geyi görüyor olmasıdır. 

Yani AKP'nin söylediği, yalanın
kuyruklusu oluyor... İsrail ile bunla-
rın paylaşılacağının açıklanması-
nın halkımızın tepkisine yol açaca-
ğı kaygısını taşıdıkları için gizleme
gereği duyuyorlar. Hele de şu anda İs-
rail ile girdikleri it dalaşı sırasında bu-
nun bilinmesi hiç de iyi olmaz. Ama ya-
lancının mumu yatsıya kadar yanarmış.
AKP’nin yalanının ömrü de uzun ol-
mayacaktır! 

Tüm bu olup bitenler ülkemizde-
ki işbirlikçiliğin resmidir ve yıllardır
da değişmeyen, oligarşinin emperya-
lizmle ilişkilerinin gelişmesine para-
lel olarak uşaklığın daha da artığını
gösterir bize. 

İçerde halkımıza kan kusturup sü-
rekli efelenen ve tehditler savuran
AKP iktidarı ve işbirlikçi ordunun ge-
neralleri başlarına çuval geçirildiğin-
de ise yalvar yakar olurlar. Emperya-

list efendilerinin karşısında hiçbir
iradeleri kalmaz. 

Bugün dönemsel olarak AKP ik-
tidarı emperyalistler tarafından cila-
lanırken atılan nutuklar ve İsrail kar-
şısındaki efelenmelerin gerçekte hiç-
bir hükmü yoktur. Her ne kadar her
şey bizim kontrolümüzde, her şeyi biz
belirliyoruz havasını atsalar da, hatta
el altından Osmanlı gibi büyük bir
devlet oluyoruz propagandasına gi-
rişseler de gerçekler emperyalistler
karşısında el pençe divan olmaktan
kurtulamadıklarını, hatta artık bu ko-
nuda yerlerde süründüklerini ortaya
koymaktadır. 

Osmanlılıkları ise Osmanlı'nın fe-
tihçi ve yükseldiği dönemini değil,
hasta adam olarak em-
peryalistlerin kapısında
kul köle olduğu döne-
mini anlatır. Ve bunların
kimliklerinde de olsa
olsa Vahdettin yazar... 

İşte bu işbirlikçi ha-
inlerin de sonları elbet-
te Vahdettinler gibi ola-
caktır. Ülkeyi haraç me-
zat emperyalistlere sa-
tanların sonunun başka
türlü olması mümkün

değildir. 

Bugün çıkardıkları yasalarla bir
yandan ülke topraklarını emperyalist
tekellere ve yabancı zenginlere peşkeş
çekerlerken diğer yandan da ülkemi-
zi emperyalistlerin halklara saldırı
üssü haline getirmeye çalışıyorlar. 

Gerek şimdi kurulacak olan füze
kalkanı projesine ve gerekse de ül-
kemizdeki bütün emperyalist üslere
karşı sesimizi daha da yükseltme za-
manıdır. 

Amerikan radarlarını da üslerini de,
tüm emperyalistler ve kurumlarıyla bir-
likte ülkemizden defetmek için ba-
ğımsızlık bayrağı etrafında halk kur-
tuluş savaşımızı büyütme zamanıdır.

KÜRECİK’TE RADAR ÜSSÜ 
İSTEMİYORUZ!

NATO füze savunma kalkanının erken uyarı siste-
minin kurulmasının planlandığı Kürecik’te, halk füze
kalkanına karşı eylem kararı aldı. 

18 Eylül 2011 tarihinde, Kürecik Cemevi’nde bir ara-
ya gelen, içlerinde Halk Cephelilerin de olduğu halk,
2 Ekim tarihinde radar üssüne kitlesel bir yürüyüş ya-
pılmasını ve radar üssünün Kürecik’te ya da başka bir
yerde kurulmasının engellenmesi için de eylemlerin art-
tırılarak devam ettirilmesini kararlaştırdı.

Halkların düşmanı AKP iktidarı-
nın, emperyalizmi korumak amacıy-
la Malatya’nın Kürecik ilçesine füze
kalkanı yerleştirilmesi kararı Ok-
meydanı’nda Halk Cepheliler tara-
fından yapılan eylemle protesto edil-
di. 

20 Eylül Salı günü saat 20.00’de
Okmeydanı-Dikilitaş parkında top-

lanan Halk Cepheliler, “Füze Kalka-
nı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz”
pankartını açarak, sloganları ve me-
şaleleriyle yürüyüş düzenlediler.

Halkın pencere ve balkonlara çı-
karak alkışlarla destek verdiği yürü-
yüş boyunca, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP”, “Füze Kalkanı Değil Tam
Bağımsız Türkiye”, “Emperyaliz-
min Askeri, Halkların Katili Olma-
yacağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kur-
tuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kav-
gada Zafer Cephede” sloganları atıl-
dı.

Mahmut Şevket Paşa Sağlık Oca-
ğı önüne gelindiğinde, basın açıkla-
ması yapıldı. Yapılan açıklamada,

“Füze kalkanı emperyalizm adına
bir saldırı üssüdür. Füze kalkanı ül-
kemiz işbirlikçileri adına bir ihanet
üssüdür. İşbirlikçilik bugün AKP
eliyle sürüyor. İşbirlikçiliğin değiş-
meyen geleneğidir; vatan hainliği
halktan gizlenir. 

AKP'nin yalanları gizleme çaba-
ları boşunadır. Gerçek olan işbirlik-
çilerin Amerika'nın bir dediğini iki et-
medikleri, istedikleri bütün şartları ye-
rine getirdikleridir. Bu üslerin bölge
halklarının daha fazla kanının dö-
külmesinde, ülkelerinin işgalinde na-
sıl kullanıldığı görülecektir.” denildi.

Basın açıklamasının ardından bi-
tirilen yürüyüşe 157 kişi katıldı.

Füze Kalkanına Karşı Okmeydanı’nda 
Yürüyüş Düzenlendi
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Başbakan Tayyip Erdoğan, 12-
15 Eylül tarihleri arasında sırasıyla
Mısır, Tunus ve Libya'yı ziyaret eden
bir Ortadoğu turu gerçekleştirdi. 

Ortadoğu turunun ardından ise
Erdoğan, BM toplantısı için gittiği
Washington'da Obama ile görüştü.

Başta AKP basını olmak üzere em-
peryalist medya Erdoğan'ın Ortadoğu
gezisini göklere çıkardı. 

İşte AKP basınının kimi başlıkları:

"Mısır'da Erdoğan'a
coşkulu karşılama",
"Erdoğan'ı binlerce Mısırlı
karşıladı" "Konvoy
güçlükle ilerledi." 

Kimi gazeteler hızını alamamış
olacak ki şu yorumları yaptı: "Kahi-
re Erdoğan için ayakta", "Kahire
sokakları Erdoğan diye inledi". 

Sadece AKP basını değil ABD ba-
sını da övgüde geri kalmadı. Financial
Times Erdoğan'ın Mısır ziyaretini
"Rock star gibi karşılandı" diyerek
veriyordu. 

Tüm abartma ve şişirmelere kar-
şın cılız denebilecek bir kalabalık kar-
şılıyordu Erdoğan'ı. "Gazetemizde
Mısır izlenimlerimi aktarmaya baş-
ladığım ilk gün, 14 Eylül'de yazmış-
tım. Evet, Mısır sokaklarında Erdo-
ğan'a büyük bir sevgi vardı. Bu sev-
giyi gösterenlerin sayısı sağdan da
saysak, soldan da saysak 500 kadar-
dı." (Akşam gazetesi, Funda Özkan) 

Erdoğan, havaalanında Mısırlılar’a
Arapça seslenirken onu karşılayanlar da
"İslam'ın kurtarıcısı, Allah'ın azizi Er-
doğan" karşılığını vermiş. Mısır'da
sokakta veya toplantı salonlarında da
"Halife Erdoğan" sloganı atılmış. 

Bu Halifelik Sahtedir
Bu Halifelik Emperyalizmin
"Halife"liğidir! 

Halife nedir, kime denir? 
Halife, "Allah’ın emirlerinin yerine

getirilmesinde Peygambere vekil olan

zat, Müslümanların emiri, hü-
kümdarı” anlamına gelir.

Bu halifeliğin Erdoğan'ın em-
peryalizm adına yaptığı halifelik
ile hiçbir ilgisi yoktur. 
Bu nasıl halifelik? Ülkemiz
topraklarını emperyalistlerin,
Amerika’nın üssü haline getirdi.
Bu üslerden kalkan uçaklar Ortadoğu
halklarının başına bombalar yağdırdı.
Ambargolarla yüz binlerce Iraklı ço-
cuğun ölümüne neden olan Amerikan
emperyalizmine her türlü desteği
sundu. 
Bu nasıl halifelik? Müslüman
Irak'ın Amerikan emperyalizmince
işgalinde topraklarımızı emperya-
listlerin karargahı haline getirdi. 
Bu nasıl halifelik? Müslüman Af-
ganistan'a karşı halkımızı NATO as-
keri, Afgan halkının katili yapıyor. 
Bu nasıl halifelik? Ramazan'da
dahi katil NATO'nun Libya halkını
bombalamasına ses çıkarmadı. NATO
ile birlikte müslüman Libya'yı bom-
balarla yerle bir edip emperyalist
yağmaya açık hale getirdi. Libya'nın
sömürgeleştirilmesinin önünü açtı. 
Bu nasıl halifelik? "Biz Filistin-
li kardeşlerimizin A'dan Z'ye yanın-
dayız" diyor. İsrail'in zulmüne asla se-
yirci kalamayacaklarını söylüyor. İs-
rail'in baş destekçisi Amerika'nın
yeni sömürgesi, Amerika'nın bir de-
diğini iki etmiyor. İsrail'le her türlü an-
laşmayı yapıyorlar. 
Bu nasıl halifelik? Aynı oyunu
Suriye'de, İran'da oynuyor. Irak'ı, Af-
ganistan'ı, Libya'yı nasıl emperyalist
yağma ve sömürüye açık hale getir-
dilerse şimdi Suriye'yi, İran'ı aynı du-
ruma getirmeye çalışıyor. 

Filistin Ortadoğu'nun kanayan ya-
rasıdır. Ortadoğu'nun zayıf karnıdır.
Arap halklarının Filistin konusunda-
ki duyarlılığını biliyor Erdoğan. İş-
birlikçi Arap yönetimleri gibi Türki-
ye oligarşisi de Filistin sorununu is-
tismar konusu yapmıştır. Bu oyunu
şimdi Erdoğan'ın AKP'si oynuyor. 

Diyor ki AKP basını: "Tunus'ta

İsrail’i de sert sözlerle uyaran Baş-
bakan, 'Doğu Akdeniz’de İsrail iste-
diği gibi at oynatamayacak. Firka-
teynlerimiz, hücum botlarımız ora-
larda olacak."

"Biz Filistinli kardeşlerimizin A'dan
Z'ye yanındayız" demiş Erdoğan. 

Filistin halkının başta devlet kur-
ma hakkı olmak üzere kendi kaderi-
ni tayin hakkını tanıma, bunu çiğne-
yen Amerika, İsrail, AB emperyaliz-
mini görmezden gel, bunun yerine her
şeyiyle dünya halkları nezdinde teş-
hir olmuş İsrail'e efelen. 

Erdoğan gezilerinde sadece Filistin
halkının yanında, İsrail zulmünün kar-
şısında olduğu yalanlarını söylemedi. 

Bakın neler demiş: 
"Devrimler kanla olmasın... Gerçek

demokraside halkın iradesi vardır,
gerçek demokraside halkın iradesine,
düşüncesine saygı vardır ama bunun
suistimali olmamalıdır. Devrimler
kanla olmasın, insanlar öldürülerek ol-
masın. Devrimler düşüncelerin, fikir-
lerin, ideallerin sandıktan yansıması
suretiyle, milletlerin iradesiyle ger-
çekleşsin." diyen halife Erdoğan Tu-
nuslular’a "Fırsatı iyi değerlendi-
rin" demeyi de ihmal etmemiş. 

Emperyalist efendilerinden çok iyi
öğrenmiş Tayyip. Yak, yık, bombala,
kana boğ, halkın iradesini tanıma,
hiçbir hukuk, kural tanıma, ülkeler iş-
gal et, yönetimleri değiştir... "Devrimler
kanla olmasın" de. "Gerçek demokra-
side halkın iradesi vardır" de. 

Bu söylemlerin tercümesi şudur;
emperyalizmin dünya düzenine boyun
eğin! Düzenin sınırları dışına çıkma-
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T. Erdoğan Ortadoğu Turunda 
ABD'NİN HALİFESİ TAYYİP! 



yın! Size verilenle yetinin! 

"Erdoğan Libya'da
Tarih Yazdı"

AKP medyası Libya ziyaretini bu
başlıkla verdi. 

"Dünyanın gözü hafta boyunca
Mısır, Tunus ve Libya’daydı... Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mı-
sır’daki coşkulu karşılamayla başla-
yan tarihi gezisi, Fransa Cumhur-
başkanı Nicolas Sarkozy’yi ürküt-
tü... Ve tek nedeni “Başbakan Erdo-
ğan’ın Kuzey Afrika turunu gölgele-
mek” olan ani bir Libya gezisi gün-
deme geldi." (Saadet Oruç, Star ga-
zetesi, 19 Eylül 2011) 

Fransa'nın Libya gezisinde so-
mutlanan politikasını "tam bir he-
gemonya kavgası" diye niteliyor
Saadet Oruç. 

AKP medyası, emperyalist Fransa
ve İngiltere başkanlarının Libya gezi-
sini Libya'dan pay kapma şavaşı ola-
rak nitelerken Tayyip Erdoğan'ın Lib-
ya'da bulunma nedenine ilişkin hiçbir
şey demiyor. Tabii, Erdoğan Libya'ya,
Tunus ve Mısır'a ulvi amaçlarla gitti. 

Her şey gerçeği gizlemek
için, allayıp-pullamak için: 

"Başbakan'ın Bingazi ziyareti Lib-
ya tarihi için önemli bir güne rastla-
dı. Libya'nın İtalyanlar’a karşı savu-
nulmasında büyük mücadele sergile-
yen Ömer Muhtar, İtalyanlar tarafın-
dan esir alınmasının ardından 16 Ey-
lül 1931'de idam edilmişti... Bingazi'de
inşa edilen Ömer Muhtar anıtının
açılışının da 16 Eylül'de yapılması ve
Erdoğan'ın da açılış törenine katılması
kararlaştırılmıştı."  (basından)

Ömer Muhtar'ın, onun yoldaşla-
rının, Libya'nın bağımsızlığı için şe-
hit düşenlerin kemikleri sızlamıştır. 

İşbirlikçiler adına tam bir aymaz-
lıktır bu durum. Vatanını emperya-
listlere satan Libyalı işbirlikçiler,
yeni sömürge bir ülkenin başbakanı,
emperyalizmin uşağı  Tayyip Erdo-
ğan’la el ele,  80 yıl önce emperyalist
İtalya'ya karşı bağımsızlık savaşının
önderlerinden Ömer Muhtar'ın kat-
ledilmesinin yıldönümü anısına anıt

dikiyorlar. 
Bu anıt Ömer Muhtar'ın anıtı de-

ğil. Bu anıt işbirlikçiliğin anıtıdır. Bu
anıt utanç anıtıdır. 

Erdoğan Bingazi'de Libyalılar’a
seslenmiş: "Türkiye'nin daima kar-
deş Libya halkının yanında olaca-
ğını" belirtmiş. Düne kadar aynı
şeyi Kaddafi'ye söylüyordu. Emper-
yalizmin hedefleri önünde engel ol-
duğunda Kaddafi'yi anında satmaktan
çekinmedi. Şimdi kardeş Libya hal-
kı dediğine bakmayın, emperyalizmin
hesapları önünde kim engel olursa onu
da anında satacaktır. 

Tayyip'in kardeşliğinin ölçüsü
"emperyalizm uşaklığıdır".

Tayyip Erdoğan Libya'da yaptığı
konuşmada AKP medyasının deyi-
miyle "tarihi mesajlar" verdi. 

Neymiş tarihi mesajları
Tayyip’in? 

Kaddafi yandaşlarına çağrı ya-
parak, "Kardeşlerinizle kucakla-
şın. Kan dökmek bize yakışmı-
yor." Çerçeveletip asın Erdoğan’ın
sözünü... Bir işbirlikçiye de bu söz-
ler yakışır...

Suriye lideri Esad’a da, "Halkına
zulmeden ayakta kalamaz" dedi. 

İşbirlikçi Libya yönetimine de şu
mesajı verdi: "Yeraltı zenginlikleri
üzerinde hesap yapanlara prim ver-
meyin." 

İşbirlikçinin ahlakı yoktur. İşbir-
likçinin ulusal onuru yoktur. Emper-
yalistlere karşı direnenlere "kan
dökmek bize yakışmıyor" diyor.
“Ülkeni işgal edenlerle, halkının
üzerine bomba yağdıranlarla, va-
tanını satanlarla kucaklaşın” diyor
Tayyip. Kendi yaptığı şeyi yapmala-
rını söylüyor. 

"Kan dökmek bize yakışmaz"
diyor. Dünyanın en kan dökücü dev-
leti Amerikan emperyalizmini her
fırsatta dost olarak görenlerin bu
sözü yalan ve demagojiden başka bir-
şey değildir. 

Bunun için mi Libyalı işbirlikçi-
ler, Libya halkına karşı Özel Timler
tarafından eğitildi? 

Erdoğan'ın Libya ziyareti adeta

şova dönüştü. Erdoğan'ın ziyaretinden
bir gün önce Fransa ve İngiltere baş-
kanları Sarkozy ve Cameron'un
Libya'yı ziyareti karşılıklı söz düel-
losuna da neden oldu. 

AKP medyası, Erdoğan'ın Sar-
kozy ve Cameron'u ürküttüğünü söy-
leyip Mısır, Tunus ve Libya'da Erdo-
ğan'ı binlerin karşıladığını belirtir-
ken, Fransız basını Erdoğan'ın ziya-
retini "poz vermek" olarak niteledi. 

Önce ben gittim sonra sen gittin di-
yorlar. 

Deyim yerindeyse birbirlerine
hava atmaya, topladıkları, toplaya-
madıkları kalabalıkları gösterip bir-
birlerini "çatlatmaya" çalıştılar. 

Gerçek olan Libya'yı
yağmalamak için nasıl
kapıştıklarıdır 

Fransa, İngiltere kendi adına, ken-
di emperyalist çıkarları adına Lib-
ya'dadır. Bunu da gizlemiyorlar. 

Peki Tayyip Erdoğan kim adına, ne
adına Mısır'da, Tunus'ta, Libya'daydı? 

Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'ya kim
adına gitti? Kim adına konuşuyordu?
Kimin çıkarlarını savunuyordu? 

AKP basını da, emperyalist dün-
ya medyası da bu soruları görmezden
geldiler. Bu soruları yok saydılar.
Sanki bağımsız, demokratik bir ül-
kenin başbakanı komşu ülkelere ge-
ziye çıkmış. O ülkenin çıkarlarını da
zedelemeden kendi ülkesinin çıkarları,
egemenlik hakkına karşılıklı saygı te-
melinde ilişkiler geliştirmek için ge-
ziye çıkmış sanki. 

Oysa gerçek açıktır. Tayyip Erdo-
ğan Obama adına, Amerika adına git-
miştir Mısır, Tunus ve Libya'ya. Ve ya-
nında götürdüğü işbirlikçi tekeller
adına gitmiştir. Bu gezi sonucunda iş-
birlikçi tekeller 850 milyon dolarlık iş
bağlantısı yapmıştır. Ve gizinin son du-
rağı Amerika, Obama'dır. Rapor ve-
recektir emperyalist efendisine. 

Obama-Erdoğan görüşmesinin
gündemi açıklandığı şekliyle: Orta-
doğu, Terör, Füze Kalkanı, İsrail ve
Filistin... 

Obama söyleyecek Erdoğan yeri-
ne getirecektir. 
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Yeni bir kampanyayla yeni bir
mahalleye gitmeye başlamıştık.
Bize bazı günler kimse kapıyı aç-

mıyordu ama biz ısrarla gidiyorduk. Aslında bu mahal-
le de eskiden devrimcilerin yoğun olduğu mahallelerden
biriymiş. Ama uzun zamandır devrimciler uğramadığı için,
ne bir devrimci yayın ne de bir devrimci faaliyet vardı.
O yüzden, devrimciler hariç herkes kapılarını çaldığı için,
artık kimseye kapıyı açmıyorlardı. 

Biz de bu kampanya sayesinde bir mahallemizin daha
olduğunu öğrendik. Ve mahallelinin bir çoğundan imza
alarak hem mahalleyi hem de mahalle halkını tanıdık. Hem
mahallenin hem halkın sorunlarını görmüş olduk. Ma-
hallede yoğun bir polis trafiği vardı, buna paralel olarak
da uyuşturucu trafiği. Kampanya bitiminden hemen

sonra dergi dağıtımına başladık.

Biz mahalleye sık gittiğimiz için, artık bazı insanlar-
la ilişkilerimiz gelişmişti. Dergimizi onlara dağıtmaya baş-
ladık. Bir gün bir eve gittik, bir abi vardı. Evin kapısın-
da tam dergiden bahsediyorduk ki, abi “istemiyorum” di-
yerek lafı ağzımıza tıkadı. Yanımdaki arkadaş siyasi bir
dergi olduğunu, halkın sorunlarını anlattığını söyledi. Abi
yine ben istemiyorum deyince, ben de bunun devrimci-
lerin dergisi olduğunu söyledim ve bunun üzerine az önce
bize karşı olan tavrı hemen değişti ve bize gülerek, “Kar-
deşim baştan söylesenize devrimci dergisi diye, alırım ta-
bii. Ne kadar?” dedi. Biz de bir lira deyip, her hafta ge-
tirelim deyince abinin çok hoşuna gitti. “Siz her hafta ge-
liyorsanız bana da getirin tabii...” dedi ve bizi hemen içe-
ri davet edip çay, yemek ikram etti.

“Devrimci Olduğunuzu Baştan Söylesenize”Hayatın 
Öğrettikleri
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Emperyalizmin "model ülkesi"
Türkiye!

Emperyalizmin "Halifesi" Erdoğan! 

Emperyalizm uşaklığı,
emperyalizm adına
hükümranlık, taşeronluk
"halifelik" olarak sunuluyor

Emperyalizmin yeni-sömürgeciliği
"bölgesel liderlik" olarak sunuluyor. 

Sömürgecilik, işbirlikçilik, uşak-
lık gizleniyor, dahası meşrulaştırılmak
isteniyor. 

AKP iktidarı, Amerikan emper-
yalizminin Büyük Ortadoğu Projesi
(BOP)'ndeki rolüyle bunu itiraf et-
mekten geri de durmadı. 

BOP ya da daha sonra değiştiril-
diği haliyle GOP (Genişletilmiş Or-
tadoğu Projesi) Ortadoğu'nun Ame-
rikan emperyalizminin çıkarlarına
göre yeniden düzenlenmesidir. 

Amerikan emperyalizminin he-
defleri önündeki engellerin ortadan
kaldırılmasıdır. 

Bu ne demektir? 
Bu, Libya, Suriye örneğinde ol-

duğu gibi işbirlikçiler aracılığıyla
ülkenin içte istikrarsız hale geti-
rilmesidir, ülke yönetiminin içte
ve dışta meşruiyetini kaybettir-
mek, ülkeyi emperyalist dış müda-
haleye, işgale açık hale getirmektir. 

Ülkenin yönetimini, Amerikan
emperyalizmi lehine değiştirmektir. 

Ekonomik, siyasi, askeri ambar-
goyla ve baskı altına alarak emperya-
lizmin denetimi altına girmemiş bir ül-
keyi teslim alıp emperyalizmin yeni sö-
mürgesi bir ülke haline getirmektir. 

Emperyalistler hedeflerini, proje-
lerini hayata geçirmek için her zaman
işbirlikçilere ihtiyaç duyarlar. 

İşbirlikçilik yeni-sömürgecilik
ilişkilerinin esasıdır. Çünkü yeni-sö-
mürgecilik emperyalist işgalin giz-
lenmesidir. Emperyalist işgali gizle-
mek için işbirlikçiye ihtiyaç vardır.

İşbirlikçi ordu, işbirlikçi
hükümetler, iktidarlar,
işbirlikçi basın, işbirlikçi
oligarşi... 

Görünürde o ülkenin bayrağı dal-
galanmakta, o ülkenin ordusu, o ül-
kenin meclisi, o ülkenin hükümetle-
ri yönetmektedir. Oysa gerçekte yö-
neten IMF'si, NATO'su, Dünya Ban-
kası ile Amerika'dır, emperyalizmdir. 

1950'lerden bugüne devam eden
emperyalizm işbirlikçiliği Tayyip Er-
doğan liderliğindeki AKP ile doruk
noktasına çıkmıştır. 

1996 yılında ABD ileri gelenleri-
nin önümüzdeki 20 yılda Türkiye'yi
yönetecek liderler olarak; Gül-Er-
doğan ikilisini seçtikleri, basında ve
ABD basınında yer aldı. 

Tayyip Erdoğan da işbirlikçiliği-
ni gizleme gereği duymuyor. 10 Ha-

ziran 2005'te Amerikan Dış Politika
Derneği (FPA) toplantısında; “Biz
Türkiye olarak, bildiğiniz gibi Ge-
niş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İni-
siyatifi çalışmalarında rol aldık.
Eşbaşkan olarak bu süreci işlet-
meye devam ediyoruz” diyordu. 

16 Kasım 2005 tarihinde Ankara'da
AKP MYK toplantısından sonra ba-
sına; “Dışişleri Bakanı Gül, Bah-
reyn'de ABD Dışişleri Bakanı Con-
dalize Rice ile Geniş Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika Projesi ile ilgili görüşecek.
Söz konusu projede eşbaşkanlık gör-
evi yapıyoruz ve yapmaya devam
edeceğiz” diye demeç verdi Başbakan. 

"Bölgesel liderlik" işbirlikçiliğin
avuntusudur. Ortada bir liderlik
yoktur, ortada uşaklık vardır, em-
peryalizmin taşeronluğu vardır. Oba-
ma adına, Amerika adına halkları, em-
peryalizmin düzenine boyun eğme-
yenleri tehdit etmek vardır. 

Tayyip Erdoğan'ın Libya'da, Tu-
nus'ta, Mısır'da yaptığı budur. Suri-
ye'de Esad yönetimine, İran yöneti-
mine yaptığı çağrıların anlamı budur. 

Ülkemiz topraklarına füze kal-
kanı yerleştirilmesinin bunun için
topraklarımızın ardına kadar emper-
yalistlere açılmasının anlamı budur. 

Halklarımız, dünya halkları bu
işbirlikçiliği, uşaklığı, vatan hainliğini
kabul etmeyecektir. 

Dünya halkları emperyalizmin
sömürü, zulüm düzenine boyun eğ-
meyecek, kabul etmeyecektir. 



Tarih sayfalarına kaydetti Ulucanlar’ı:
Zalimiyle, zulmüyle, ve zulme boyun eğ-
dirilemeyen kahramanlarıyla. 

AKP, Ulucanlar’ın tarihini unuttur-
mak için müze yaptı. AKP’nin çabası bo-
şunadır. Tarihi çarpıtabilirsiniz, ama tari-
hi değiştiremezsiniz. Ki, Ulucanlar’ın ta-
rihi kanla yazılmıştır...

***

Ulu can lar Ha pis ha ne si on lar ca yıl lık bir
ya pı dır. An ka ra’dan gelip geçen kervanların
konaklaması için han olarak yapılmış. 

Cum hu ri yet'in ila nın dan son ra yol cu -
la rın kal dı ğı oda lar ve at la rın kal dı ğı ahır -
lar ko ğuş la ra çev ri ldi ve ek bir ida re bi na -
sı yapılarak daha sonra “Ankara Ulucan-
lar Mer kez Ka pa lı Ce za evi" olarak anılan
hapishaneye çevrildi. 

Kale duvarı gibi kalın ve sağlamdır du-
varlar. Hani derler ya “şu duvarların dili
olsa da konuşsa...” Dilsiz sanmasın kim-
se taş duvarları; dili vardır onların. Nele-
re tanık olmamıştır ki taş duvarlar... Ölüm -
ler gör müş tür o duvarlar. Bü yük zu lüm ler,
is yan lar gör müş tür. İs yan ateşiy le yan mış,
ya kıl mış, kurşun lan mış tır. 

İlk bü yük is ya nı 1966'da çı ka rı lan
“af”ta “ay rım cı lık ya pıl ma sı”na karşı ad li
mah kum lar ger çek leş tir di. Bu is yan da
jan dar ma kurşu nu ve gar di yan so pa sıy la
dör t mahkum katledildi, onlarcası ya ra lan -
dı.

'70'li yıl lar da dev rim ci ler le ta nış tı Ulu -
can lar. 

12 Mart te rö rü uzandı ha pis ha ne le re.
Yüz ler ce dev rim ci nin “kel le si ni” is te -
mek te dir. Da ra ğaç la rı nın göl ge sin de dev -
ri mi sa vu nan lar ko nak la mak ta dır şim di
Ulu can lar’da. De niz GEZ MİŞ, Yu suf AS -
LAN, Hü se yin İNAN bağ rı na kor gi bi düş -
tü Ulucanlar’ın. 

Ha pis ha ne nin gi riş ka pı sıy la ikin ci

ka pı ara sı na ka pı al tı de nilen yeri ge çin ce
kü çük, dört ya nı du var lar la çev ri li, orta-
sında uzunca bir kavak ağacının olduğu
bah çe ye çı kı lır. 1972'nin 6 Ma yıs'ın da, De -
niz GEZ MİŞ, Yu suf AS LAN, Hü se yin
İNAN o ağacın dibinde asıldılar. O kavak,
o taş duvarlar zulmün ve zulme karşı Ba-
ğımsız Türkiye diye haykıran devrimci-
lerin kahramanlığına tanık oldular. 12
Ey lül son ra sı, 17 yaşındaki Er dal EREN ve
Nec det ADA LI'yı da ay nı av lu da astılar. 

***

12 Ey lül cunta yıllarında Ulucanlar Ha-
pishanesi hiç de tarihine layık olmayan ta-
vırlara da tanıklık yaptı. Cunta, 12 Ey lül
ön ce si yüz  bin le ri yü rü ten ba zı ör güt le ri
Mamak Askeri Hapishanesinde tes lim al -
mış tı. Ha zı rol da İs tik lal Marşı söy let ti ği tut -
sak la rın gö rün tü le ri ni te le viz yon lar da, ga -
ze te ler de tüm tutsaklara ve halka "her ke -
si na sıl hi za ya sok tu ğu nun" pro pa gan da -
sı nı yapmak için gösterdi. 

O dönemde Ulu can lar'da da cun ta nın
sal dı rı la rı karşı sın da di re niş po li ti ka la rı nı
de ğil, tes li mi yet po li ti ka la rı nı uy gu la yan
KSD, DY ve TDKP da va la rın dan yar gı la -
nan yü ze ya kın tut sak kal mak -   ta ydı. 

Faşist cun ta nın Ulu can lar'da da yat tı ğı
ilk uy gu la ma, "ka rış tır-ba rış tır" adı ve -

ri len dev rim ci tut sak lar la faşist le ri ay nı ko -
ğuş la ra koy ma po li ti ka sı oldu. Ma mak'ta
ol du ğu gi bi "ka rış tır-ba rış tır" po li ti ka sı na
karşı he men hiç bir di re niş gös terilmedi.
Bunun dışında cuntanın Tek Tip Elbise sal-
dırısı karşısında da hiçbir direniş göster-
mediler. 

***

Ulucanlar hapishanesi’nde teslimiyet-
ten direnişe uzanan yol, Devrimci Solcu-
lar’ın tutuklanıp Ulucanlar’a koyulmasıyla
başladı. 

An ka ra'da ki '87 ey lem le ri, DEV-
GENÇ'in '88'de ger çek leş tir di ği Fi lis tin
Hal kıy la Da ya nış ma Gös te ri si ve de va mın -
da ha ya ta ge çi ri len pek çok ey lem li lik, düş-
manın kit le sel gö zal tı ve tu tuk la ma larıyla
engellenmeye çalışıldı. '87 yı lın dan iti ba -
ren Ulu can lar Ha pis ha ne si’ne konulan
Devrimci Solcular’la birlikte, düş ma nın da -
yat tı ğı sta tü le ri par ça la ya rak öz gür tut sak -
la rın dam ga sı nı bu zin da na da vu ra cak olan
dev rim ci ler le ta nıştı. Ve Ulucanlar, açlık
grevleriyle, direnişlerle tanıştı. Ve 1991 öz-
gürlük eylemiyle tanıştı. Ulucanlar’ın
kale gibi sağlam taş duvarları devrimci tut-
sakların özgürlük ve sıcak savaşın içine gir-
me isteklerini önüne geçemedi. Ve sonra-
ki yıllarda da bıkmadan, yılmadan, her açı-
ğa çıktığında “bir gün mutlaka” diyerek öz-
gürlüğü düşmanın “af”larında değil ken-
di elleriyle aradılar. 

Ulucanlar, 96 ölüm orucunun fedaya
koşan direnişçileriyle tanıştı. Ve artık
Ulucanların adı direnişlerle anılmaya baş-
ladı. Oligarşinin saldırıları karşısında sa-
yısız barikatlar kuruldu. 

Ulucanlar 12 Eylül dönemlerindeki
gibi tutsakların teslim alındığı bir hapishane
değil, devrimin okullarından birisi ol-
muştu. Kahramanlar yetiştirdi dışarı çık-
tığında sıcak kavganın içinde savaşmak
üzere. Bir tan AL TUN BAŞ, Sol maz KA -

Tarihten
Olay lar... Ki şi ler...

Ey her  şe yi gö ren, 
bilen ve kay de den ko ca

ta rih; 
ta nı ğı sın. Zu lüm ka nı mı zı 

iç me ye de vam edi yor. 
Al, bu nu da kay det kan 

ko kan say fa la rı na. 
Kay det ki, düş ma nın

kah pe liği, 
hal kın ev lat la rı nın yi ğit li ği

ge le ce ğe mi ras kal sın... 
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RA BU LUT, Mus ta fa AK TAŞ, Fu at
ER DOĞAN, Alp ARS LAN, Be sat AY -
YIL DIZ, Me tin TÜR KER, Ka sım YIL -
MAZ bu okulun öğrencilerinden ba zı la -
rıdır. Bu yanıyla düşmanın hep hedefle-
rinden birisi oldu. 

***

Oligarşi devrimci tutsaklara çok daha
büyük ve sistemli bir saldırının startını 26
Eylül 1999 yılında Ulucanlar’dan verdi. 

Ulucanlar Hapishanesinde koğuş so-
runu nedeniyle bir “eylem” başlamıştı.
Devrimci tutsaklar, 40 kişilik koğuşta 120
kişi kalmak zorunda bırakılmıştı. Tutsaklar
bir yıldır idareden yeni koğuş talebinde bu-
lunuyorlar, ancak talepleri karşılıksız ka-
lıyordu. Bunun üzerine devrimci tutsaklar
2 Eylül’de bitişik koğuşu işgal ederek, so-
runu fiilen çözdüler. 

Bunu fırsat bilen oligarşi yapacağı kat-
liamın hazırlıklarını yaptı. Katliamı meş-
rulaştırmak için yalan haberlerle halkı yön-
lendirmeye çalıştı. Ulucanlar’la ilgili ne-
redeyse hergün tutsakların sayım ver-
mediği, silahlı eğitim yaptığı vb. türden
yalan haberler yayınlanmaya başlandı.
Aynı günlerde idare, sayım almamaya
başladı. Aile ve avukat görüşü yasak-
landı.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı İhsan
ERBAŞ, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada,
“cezaevinde yatak sıkıntısı olmadığını,
koğuş işgalinin başka nedenleri oldu-
ğunu” söyledi. Tutsakların sayım ver-
mediği iddia edildi. 

Adalet Bakanlığı, sorunun çözümü
için yapılan girişimleri geçiştiriyor, sorun
bilinçli bir şekilde tırmandırılıyordu. Ai-
leler saldırı ihtimalini gördükleri için son
altı gündür hapishanenin dışında sabahlı-
yorlardı. Katliamın gerçekleştirileceği
gece, önce bölgedeki tutsak yakınları
uzaklaştırıldı, ardından bölge trafiğe ke-
sildi. 26 Eylül’de katliam saldırısı başla-
dı. 

***

Saat 02:00'de nö bet  değişimi var.
Her han gi bir ola ğa nüs tü lük yok. Fır tı na ön -
ce sinin ses siz liği yaşanıyor.  Bi raz dan fır -
tı na ko pa cak. 

Sa at 03:00'ü ge çi yor. Ka til sü rü le ri ha -
pis ha ne yi ku şat ma ya baş lı yor lar. Nöbet-
çiler kan la ya zı la cak ta ri hin ilk işaretini
verdiler: 

"Yol daş lar ça tı da as ker var!.." Dev -
rim oku lu nun öğ ren ci le ri, “zil çal dı”,
ders baş lı yor... Bel ki de bu, son ders!..
Komutan İsmet’in sesi geliyor: 

"Yol daş lar; her kes di re ni şe ha zır ol -
sun! Her kes gö rev yer le ri ne.!" (...) katil-
ler çatı mazgalından koğuşun içine gaz sı-
kıp bomba atıyorlar. 

Sa at 04:00... Ve kur şun lar ya ğı yor...
Kat li am cı la rın ay nı an da sal dır dı ğı üç
nok ta dan bi ri de 7. ko ğu şun ol du ğu kı sım.
Ro bo kop lar 6. ko ğu şun ha va lan dır ma -
sın dan sal dı rı ya ge çi yor. Düş ma nın he de -
fi 2 Ey lül’de mal ta du var la rı  de line rek iş -
gal edilen 7. ko ğuş. Gö ğüs gö ğü se sü rü -
yor sal dı rı ve di re niş. 6. ko ğu şun ha va lan -
dır ma ka pı sın dan yük le nen ro bo kop la rı,
be den le ri ni si per ede rek kar şı lı yor tut sak -
lar. "Dev rim ci Tut sak lar Tes lim Alı na -
maz" slo ga nı bir to kat gi bi pat lı yor düş -
ma nın su ra tın da. Bir yol da şı mız, bir sü rü
şe yi ka rış tı rıp bir mo lo tof ha zır lı yor. Sa -
kin bir bek le yi şin ar dın dan "İş te tam za -
ma nı" di ye rek fır la tı yor. Tam isa bet!.. Mo -
lo tof kol ko la gir miş ro bo kop la rın or ta sı -
na dü şü yor. Ne ye uğ ra dı ğı nı şa şı ran ka til -
ler pa nik le ye rek ge ri çe ki li yor. 

Düşmanın ilk ateş iyle ya ra la nan la r
var. Za fer KIR BI YIK ve Ön der GEN -
ÇAS LAN da ya ra la nan lar ara sın da. Za -
fer'in ku la ğı nın ar ka sın da şid det li bir ka -
na ma var. Bir çok tut sak da ba cak la rın dan
ya ra la nı yor. Sağ lık çı la r 5. ko ğu şun bah çe -
sin de ya ra lı la ra ilk mü da ha le le ri ya pı yor . 

Yağ mur gi bi ya ğı yor bom ba lar, öy le ki
açık ha va  ol masına rağ men, ne fe s alına-
mıyor... Bom ba lar da yet me di... Düşman
ha va lan dır ma ya dahi gi re miyor. Kur şun
yağ dır ma ya baş lı yor şim di de. Si vil gi yim li
po lis ler, üst rüt be li su bay lar G-3'ler le, av
tü fek le ri ve oto ma tik tü fek ler le ni şan ala -
rak ateş edi yor lar. Bel li ki tes lim ala ma -
dık la rı dev rim ci tut sak la rı top tan yo k et -
me ye ant iç miş ler... 

***

Kadınlar koğuşunda 28 tutsak vardı.
Aynı zamanda ve aynı şeklide kadınlar ko-
ğuşuna da saldırdılar. Koğuşta bulunan 2
PKK’li, 1 DY’li ve 1 de Troçkist tutsak
vardı. Onlar barikatın dışına çıkmak iste-
diler ama izin verilmedi. 

Barikat başında direniş saatlerce sü-
rüyor. Şa fak sök mek üze re... Kadın tut-
sakların bulunduğu koğuşa hala gi re me -

di düş man. Şim di den ya ra lı la rın sayısı hız -
la art ma ya baş la dı. Ki mi taş la, ki mi kan -
cay la ya ra la nı yor tutsaklar. Ze hir li gaz lar -
la sıs sık so luk suz bırakıyor. Yi ne de mo -
ra ller, coşku, ka rar lı lık dorukta. "Gün doğ -
du" mar şıy la kar şı lanıyor şafak. 

Erkekler bölümünde otomatik silahlara
karşı sapanlarlar, kurşunlara karşı taşlar-
la direniliyor. Üst rüt be li bir su bay, nö bet -
çi ku le sin de elin de me ga fon la "Bi zi zor -
la ma yın. Tes lim Olun!" di yor. Tutsaklar
anında cevap veriyor: "Dev rim ci Tut sak -
lar Tes lim Alı na maz"... 

***

Erkekler koğuşunda şafak şehitlerle
karşılanıyor. 4. koğuşun ha va lan dır ma
ka pı sın da ki düş ma na tutsaklar tüm gü cüyle
sal dı rı yo r... Taş, so pa, el de ne var sa kul -
la nılarak 5. koğuşla 4. koğuş arasında gar-
diyanların kullandığı ve tutsakların ‘dört -
bu çuk ’ diye adlandırdığı bölümdeki tut-
saklar 4. koğuşa alınmak için kur şun sa -
ğa na ğı ha fif letil me ye ça lı şı lıyo r. Ora da ilk
sal dı rı da ya ra la nanlar da var. MLKP tem -
sil ci si Abu zer ÇAT göğ sün den al dı ğı bir
kur şun la şehit dü ş-tü. TKP/ML tem sil ci -
si Ha lil TÜR KER ve TKİP'li Ümit AL TIN -
TAŞ, ha va lan dır ma ka pı sın dan gir mek
üze rey ken vu ru ldu. 

Saat 05.30... Halil Türker de şehit düş-
tü. Sonra Ümit ve Zafer... Şehitler için slo-
gan atarak anma yapılıyor. Kimse “na sıl
olur, vay be...” de mi yor, biraz önce ya-
nında çatıştığı yoldaşın şehit düşmesine ta-
nık olunuyor... Ölümü ve ölümü yen-
menin zaferi yaşanıyor. Ölü m, ayak la r
al tın da çiğ neni yo r.

***

Ah met Ho ca ve Aziz ele avu ca sığ mı -
yor, kök sök tü rü yor lar düş ma na. El le rin -
de ki sa pan lar, oto ma tik tü fek ler le sal dı ran
düş ma nı ka çır tı yor, sa kın mak, sak lan -
mak zo run da bı ra kı yor. Di re niş ön ce si nin
ses siz Aziz'i, şim di bir an bi le sus mu yor,
di re ni şin di liy le ko nu şu yor. Coş ku lu, ye -
rin de du ra mı yor. Taş atı yor, slo gan atı yor.
18 yaşındaki Aziz, öm rü sa vaş mey dan la -
rın da geç miş gi bi sa va şı yor. 

Saat 07.00... Kadınlar koğuşunda di-
reniş sürüyor. 

Bir tutsak o anı şöyle anlatıyor: “Sa -
bun, şam pu an, ma kar na... Ve un... Un, şu
bul du ğu nuz un, en et ki li "si la hı mız" olu -
yor. "Ge be re cek si niz" di ye rek ser pi yo ruz
üzer le ri ne. Ne ol du ğu nu an la mı yor lar
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ön ce. Üzer le ri ne değ me me si için ka çı şı -
yor lar, bir bir le ri nin ar ka sı na sak la nı -
yor lar. Kul la nı la bi le cek ne yi miz var sa kul -
lan dık. Düş ma nın üze ri ne ata bi le ce ği miz,
kul la na bi le ce ği miz hiç bir şey kal ma dı
eli miz de. Be den le ri miz  var ha la!”...

“İt fa iye hor tu mu uza nı yor içe ri ye.
Yan gın sön dür mek için de ğil. Ba sınç lı su
sık ma ya baş lı yor lar üzerimize. Yan gın
sön dü ren, ha yat kur ta ran it fa iye hor tu mu,
ka til le rin elin de bir iş ken ce ale ti ne dö nü -
şü yor. Su yun ba sın cı sa vu rup atı yor göv -
de le ri mi zi. Bir bi ri mi ze, ran za la ra tu tu nu -
yo ruz. Böy le si ne bir sal dı rı nın için de
PKK'liler as ker le re tem sil ci le riy le ko -
nuş mak is te dik le ri ni söy le yip çı kı yor lar.
Ka çı yor lar, tes lim olu yor lar açık ça sı... 

He pi mi zi ba yıl ta na ka dar sal dı rı yor -
lar. Mal ta da da bir ko ri dor oluş tur muş lar.
Bu se fer ki ko ri dor ol duk ça uzun. Gö rüş
ye ri ne ka dar 60-70 met re lik ko ri dor dan
ge çi yo ruz. Ba şı mı za, ko lu mu za ba ca ğı mı -
za, be li mi ze... dar be al ma yan ye ri miz kal -
mı yor. Yüz ler ce ki şi vu ru yor. Bir kaç kez
ba yıl dı ğı mız olu yor ko ri dor bo yun ca.
Ki mi miz sü rek li ku su yor; ön ce kö pük,
son ra saf ra...” ...

Saat 08.00... Erkekler koğuşunda di-
reniş sürüyor. Saat 09.00... direniş sürü-
yor. Saat 10.00... direniş sürüyor... Ha va -
lan dır ma da, ateş çem be ri nin or ta sın da
halaya duruyor tutsaklar...

Ulu can lar di re ni şi, Tür ki ye dev ri mi -
nin en bü yük so run la rın dan birlik soru-
nunun na sıl çö zü le ce ği ni gös te ri yor. Bir -
lik, be den be den örü lüyor. Kanlar kana ka-
rışıyor.... İt fa iye ci le rin sık tı ğı su ve kö pük,
ha va lan dır ma yı dol dur ma ya baş ladı. Gi -
de rek yük se li yor kö pük. 

"Ha va lan dır ma ya yo ğun bir şe kil de
tek rar gaz bom ba la rı atıl dı. Ah met Ho ca
ve Aziz öy le si ne cü ret kar ve öy le si ne
atak ça bom ba la rı ya ka lı yor, düş ma na
ge ri atı yor lar dı ki... (...) 

Her ta raf tan ateş et me ye baş lı yor lar.
Yeni şehitler veriliyor. Tekrar koğuşa çe-
kiliniyor, tekrar havalandırmaya çıkılıyor
ve saatlerce sürüyor direniş. 

Dışarı çıkma kararı alınıyor, İsmet ko-
mutanın komutuyla kol kola giriliyor ve
Enternasyonel söylenerek düşmanın üze-
rine yürünüyor. Aziz ve Ahmet de bu-
rada şehit düşüyor. 

(...) Çen gel li so pa lar la çe ke rek bir bi -
rinden ko pa rılıyor tutsaklar. Si lah la rı nın

nam lu la rı kafalara dayanmış sü rük lü yor -
lar. Düş man, 4. ko ğu şun ha va lan dır ma sın -
dan baş la ya rak hamamın önüne kardar
300 metrelik iki fark lı ko ri dor oluş tu rmuş.
El le rin de ka las lar, zin cir ler, de mir çu buk -
lar, kan ca lar, dip çik ler... ma ki na gi bi iş -
li yor. Yüz ler ce el, ayak öte kin den bir faz -
la vu ra bil mek için ya rı şı yor. Ge ce sa at
03.00'ten 11.00'e ka dar 8 saat süren dire-
nişe 8 sa at da ha sü re cek ye ni bir sı nav dan
daha geçilecek. Vu ru yor “me me d as -
ker”! Öl dü re si ye sal dı rı yor tut sak la ra.
Uzun ve zor lu bir yol cu luk. Her met re de
du rak lar var. Her du rak ta ye ni bir kar şı -
la ma. Ve her kar şı la ma da ip le rin den bo -
şan mış az gın kö pek ler gi bi sal dı rı yor iş -
ken ce ci ler. Ha ma mın için de üs tüs te yı ğıy -
 orlar tutsakları. İti, MİT'i, Jİ TEM'i, dok -
tor kı lı ğın da ki ye min li iş ken ce ci le ri, as -
ker le ri, po lis le ri, gar di yan la rı, mü dür le -
ri... Evet, bil cüm le halk düş ma nı, tutsak-
ları, ya ni bir tür lü tes lim alamadıkları di -
re niş çi le ri kar şı la ma ya gel miş. Düş man,
ta nın maz ha le gel miş yüz le ri "teş his" et -
me ye ça lı şı yor: "Söy le yin... Kim sin? ....
Han gi niz di?" Kim seden ce vap yok. Dile
gelip taş duvarlar konuşacak: Çabanız bey-
hudedir, onları teslim alamazsınız...

***

Her kes çı rıl çıp lak. Ha ma mın mer -
mer ze mi nin de kan bi ri kin ti le ri üze rin de
ya tı yo r tutsaklar. 

Akıl la rı na ge len her tür lü iş ken ce
yön te mi ni de nedi ka til ler. Kan ca lar la
sırt la rı  par ça la ndı, kol tuk alt la rın da si ga -
ra sön dü rü ldü, ha ya la ra fir ke te ba tı rıldı...
"Elekt rik... Elekt rik ge ti rin" di ye ba ğı rı -
yor bi ri ça re siz ce! Ne yap sa lar, ne et se ler
ol mu yor. İsim le ri ni bi le bir kaç ha in den ve
gar di yan lar dan öğ re ni yor lar... Tutsak
temsilcilerini diğerlerinden ayırdılar,
odunlukta işkence devam ediyor. 

İsmet Kavaklıoğlu direnişin komuta-
nı. Onu teslim alırlarsa herkesi teslim ala-
caklarını sanıyorlar. Hızar makinasının al-
tına yatırdılar. “Ya teslim olacaksın ya
öleceksin” dediler. Teslim olmadı İs-
met. Hızarla boğazını kestiler. Her türlü
işkenceyi yaptılar. Kurşun sıktılar. Teslim
alamadılar. İsmet şehit düştüğünde iş-
kenceden kaynaklı teşhis edilemedi. 

Ama duvarların dili var. Duvarlar
konuşuyor. Zulüm devrimcileri Ulucan-
lar’da teslim alamadı. Kanla yazıldı Ulu-
canlar’ın tarihi, “müzeyle” silinemez.

İs met KA VAK LI OĞ LU,
DHKP-C davası tutsağı, 1963
Ba lı ke sir Gö nen do ğum luy du.
1979’da mü ca de le ye ka tıl dı.
Ulu can lar ha pis ha ne si tut sak
ör güt len me si nin so rum lu suy -
du. 

Ah met SAV RAN, DHKP-C
davası tutsağı, 1967 Ay dın do -
ğum luy du. Ma ni sa Spor Aka -
de mi si’n de mü ca de le ye ka tıl dı.
Dev rim ci Me mur Ha re ke ti’nde
mü ca de le si ni sür dür dü.
1999’da Zon gul dak’ta Kur tu -
luş ga ze te si ni sat tı ğı için gö -
zal tı na alın dı ve tu tuk lan dı.

Aziz DÖN MEZ, DHKP-C
davası tutsağı, 1981 To kat Al -
mus do ğum luy du. İş çiy di.
1996’da mü ca de le ye ka tıl dı. 

Ha lil TÜR KER, TKP/ML
davası tutsağı, 1973, To kat
Ak te pe do ğum lu. 93’de ör güt lü
mü ca de le ye ka tıl dı. 

Nev zat ÇİFT Çİ, TKİP
davası tutsağı, 1967, Ela zığ
Ka ra ko çan do ğum luy du.
1987’de ha re ke ti nin saf la rın da
yer al dı. 

Ümit AL TIN TAŞ, TKİP
davası tutsağı, 1972, Muğ la
Çay bü kü do ğum luy du. 91’de
ha re ke ti nin saf la rın da ye ral dı. 

Abu zer ÇAT, MLKP davası
tutsağı, 1968, Ma lat ya Ha ço va
kö yü do ğum luy du. 1996 ölüm
oru cu gö nül lü süy dü. 

Za fer KIR BI YIK, TİKB
davsı tusağı, 1971 do ğum luy -
du. Ga zi Üni ver si te si'ndey ken
mü ca de le de ye ri ni al dı. 

Ma hir EM SAL SİZ,
TKP(ML) davası tutsağı,
1974 Sam sun do ğum luy du.
Üni ver si te de iken mü ca de le ye
ka tıl dı. 

Ön der GEN ÇAS LAN,
TKP(ML) davası tutsağı,
1973 Çan kı rı do ğum luy du.
Üni ver si te de iken mü ca de le ye
ka tıl dı. 
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Halil
TÜRKER

Nevzat
ÇİFTÇİ

Ümit
AlTINTAŞ

Abuzer
ÇAT

Zafer
KIRBIYIK

Mahir
EMSALSİZ

Önder
GENÇASLAN

İsmet
KAVAKLIOĞLU

Ahmet
SAVRAN

Aziz
DÖNMEZ



Bir sorunu çözmenin tek yolu o sorunla savaşmaktır.

Sorunun çözümü için savaş vermektir.

Ve bu savaşa halkı katmaktır; onun YARATICI de-
hasını katmaktır. 

Devrimciler güçlükler karşısında yılmazlıkları ile ta-
nınırlar. Doğaüstü güçlere sahip olduklarından değil, hal-
ka olan inançlarındandır bu yılmazlıkları.  Her güçlüğü
ciddiye alırlar. Çünkü her
güçlüğün üstesinden gele-
cek olan bir yol olduğunu,
bu yolun da halkta olduğu-
nu bilirler. 

Tek tek her güçlüğü cid-
di şekilde ele alıp, gerekli
koşulları yaratarak, onların
üstesinden gelme yöntem-
lerini bulurlar. 

Teker teker veya grup
grup ele almalıyız, incele-
meliyiz. Zorlukların üste-
sinden gelmenin başka yolu
yoktur.

Geçen yıllarımızın tec-
rübeleri her güçlüğün başarı
ile üstesinden geldiğimizi göstermiştir.

Bütün güçlükler, “dağlar boyun eğer, ırmaklar geçit
verir” sözünde olduğu gibi devrimcilerin önünde dize ge-
lirler. 

Bin bir yola başvurarak, 

Bin bir türlü olanaktan yararlanarak güçlüklerin üs-
tesinden gelmeliyiz.

Bin yol varsa, bin yol denedik olmadıysa,  BİR FAZ-
LASI DA VARDIR VE O BİR FAZLAYI DEVRİMCİ-
LER BULUR. 

O YOLLARIN hepsi halktan geçer. Halka inanırsak,
halkın yaratıcı gücüne inanırsak, sorunlarımızın çözümüne
halkı katarsak, bin olanaktan bir fazlasını verirler bize. 

Bin  olanaktan BİR FAZLASI demektir halk. 

BÜTÜN YOLLARI araştırırsak, güçlüklerin üste-
sinden gelebileceğimizi göreceğiz.

Kağıt üzerinde değil, genel, soyut, safsata değil,
genel geçer, temelsiz sözler ve işler değil. Meselenin gir-
disini, çıktısını kavramak; 

AYRINTILARA GİRMEK, bizim çalışma tarzımız bu
olmalıdır. 

Ayrıntılarda büyük şeyler yatıyor. 

AYRINTILARDA NE VAR, ayrıntılarda her şey
var...

Bir işi yaparken, bir programı oluştururken, denetlerken
iki önemli şey vardır önümüzde:

1- İnsanlarımızı tanımak. Sadece insanlarımıza AKIL
ÖĞRETMEK değil, onlardan öğrenmek... Onlarla can-
lı ilişkiler içine girmek, gidip tek tek birimleri- alanları
gezmek, insanlarımızla konuşmak, onların günlük ya-
şamlarına girmek. 

2- İnanmak, yapacağımıza inanmak... 

a- Gerekli tüm koşullara sahip olduğumuza inanmak.

b- Gerçekleştirilmesi sadece bize bağlı olan, son de-
rece ZENGİN olanakları-
mızdan yararlanmanın YE-
TENEĞİMİZE VE İRA-
DEMİZE bağlı olduğu
GERÇEĞİNE İNANMAK.

Hiçbir plan halkımızın
koynunda gizli olan ve an-
cak planımızı (kaba planı-
mızı) uygulama sürecinde
ortaya ÇIKACAK OLAN
bütün olanakları göz önün-
de bulunduramaz.

İşte bu deniz içinde, halk
denizi içinde yöntem dü-
şündüğümüzde sorunların
çok kolay çözülebileceğini
göreceğiz. 

Bir yöntem çözmezse o yöntemden başlayarak dü-
şünüp yeni yöntemler arayacağız, ta ki çözene kadar.

Sorunlarımızı çözmek, işlerimizi daha hızlı ve pratik
yapmak YÖNTEM sorunudur.

Düşünürken, iş yaparken, mücadele ederken hep
yöntemler bulacağız. 

Bu yöntemlerin hepsi halkın yaratıcı dehasındadır. 

Sorunlarımızın çözümü halkı örgütlemektedir. 

Yöntem aramak ve bulmak için halkı seferber etme-
liyiz. 

Yüzlerce insanın,

CANLI- PRATİK FAALİYETİDİR aslında yöntem.

Yeni bir yaşam yaratmak isteyen onlarca- yüzlerce in-
sanımızın emeğidir.

Yüzlerce insanımızın çalışma azmidir. 

Yani yeni tarzda çalışmaya hazır olmamızdır. Prog-
ramlarımızı gerçekleştirme kararlılığımızdır. Çalışmaya
halkı katmaktır.

Tersi

zavallılıktır,

geriliktir.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BİN YOL
DENEDİK OLMADI DEMEMELİYİZ,

BİNBİRİNCİ YOL DA 
VARDIR, BUNU BULACAĞIZ. 

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN 
O SORUNLA SAVAŞMAK 

GEREKİR.
BU SAVAŞA HALKI 
KATMAK GEREKİR. 

ÖğretmenimizÖğretmenimiz

Katiller Hesap Verecek
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Sorumluluk, bilincinde olmaktır.
Sorumluluk bakmak değil görmektir.
Sorumluluk beklemek değil yapmaktır.
Omuz vermektir. Halkımız der ki “Zul-
mün karşısında susan dilsiz şeytandır”
Dilsiz şeytan olmamaktır sorumluluk. 

Bizler devrimciyiz. Bu çürümüş
ve çürüten düzeni yıkıp yerine yepye-
ni bir düzen -sosyalizm- inşa etmek is-
tiyoruz. Bunun için de, attığımız her
adımdan, yapmadığımız her işten so-
rumluyuz. Devrim için yola çıkarken
aldık bu sorumluluk görevini. Her gün
yeni yeni sorunlarla karşılaştık, karşı-
mıza birçok engel çıktı. Bazen yap-
mamız gereken işi nasıl yapacağımızı
bilemedik, bilgimiz yetersiz kaldı ve
öğrenmek sorumluluktu bu durumda. 

İşimizi yapmak için öğrendik. Son-
ra sonuçlarına baktık, hatalarımız var
mı gördük ve onlardan da öğrendik,
yeni, daha büyük görevler, daha çok iş-
ler omuzladık. Sorumluluk, işten kaç-
mamaktır diye öğrendik. 

Bizim için sorum-
luluk kendini aşmak-
tır. Emek vermektir.
Kendi zaaflarımıza
karşı mücadele etmek
ve bunu sürekli kıl-
maktır. Öğrenmek so-

rumluluğumuz vardır. Daha çok iş ya-
pabilmek, görevimizi daha iyi yerine
getirebilmek için kendimizi geliştirmek
için sürekli araştıran öğrenen olma-
lıyız. Öğrendiğimiz her şey karşılığını
pratiğimizde bulmalı, sorumluluk budur.
Çünkü sosyalizm, insanın insan tara-
fından sömürülmediği bir düzendir. Ve
bu düzeni kurmak için çıktığımız yol-
da ilerlemek ve başarmak için geliş-
meliyiz. Öğrendiğimiz bir şeyi öğretme
sorumluğumuz vardır. Öğrenen herke-
sin öğretmek sorumluluğu vardır. Bu-
nun için birbirimize karşı da sorumlu-
yuz. Bilgilerimizi paylaşırız, gelişimi-
mizde birbirimizi de geliştiri-riz, ge-
liştirmeliyiz. Ne kadar çok sorumluluk
sahibi olursak o kadar hızlı koşarız. 

Sorumluluk sahibi oldukça da bek-
lemek değil yapmak gerektiğini görürüz.
Halk savaşçısı Ali Yıldız’ın abisi Hüs-
nü Yıldız, kardeşinin toplu mezardan çı-
kartılması için kendi canını ortaya ko-
yabilme sorumluluğuyla hareket etmiş-

tir mesela. Sorumlu hissetmeseydi ken-
disini, umursamaz ve hayatını yaşama-
ya devam ederdi. Ama sorumluluğunu
hissetti ve gereklerini de yerine getirdi. 

Cepheli, tavır alması gereken yerde
geri durmayandır. Taşıyabileceğimiz en
üst boyutta sorumluluk üstlenmeliyiz. So-
rumluluk duygusudur bizi devrimci ya-
pan. Ve devrimcilik sorumluluk üst-
lenme cesaretidir. Halkın sorunlarını
çözme, halkı sömüren düzeni alaşağı
etme sorumluluğu ile hareket ettiğimiz
için devrimci olduk. Bu sorumluluk
duygusunu daha da devrimcileştirmeli,
günlük işlerimizi örgütlemede kullan-
malıyız. 

Cepheli, daha fazla sorumluluk al-
maktan kaçınmaz. En önde atılır her gö-
reve... Hesapsızca sunar kendisini ha-
reketine. Sorumsuzluk, inisiya-   tif-
sizlik devrimci değildir. Bir kenarda
oturup, müdahale etmeden sorunlara
göz yumma tavrı bizim değildir. 

Sorumluluk duygusunu yükseltecek
olansa, yaptığımız işin siyasi önemini
kavramaktır. Hangi amaçla yaptığı-
mızı bilirsek, devrim iddiamızın bü-
yüklüğünü unutmazsak, en küçük işin
bile nasıl da önemli olduğunu görürüz.
Cepheli, devrim iddiamızın sorumlu-
luğuyla omuzlar her yükü...

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ SORUMLULUK SAHİBİDİR

İstanbul, Okmeydanı’nda mahalle halkının dikkati sayesinde Vodafone  şirketine
ait bir baz istasyonu, şirketin tüm gizleme yöntemlerine rağmen açığa çıkarıldı ve dev-
rimcilerin öncülüğünde mahalle halkı tarafından işlemez hale getirildi.

Baz istasyonunun farkına varan mahalle halkı, Halk Cephelilere ve Halkevleri’ne
haber vererek, bu baz istasyonunu istemediklerini söylediler ve “ne gerekiyorsa bir-
likte yapalım” dediler. Devrimciler, baz istasyonunun kurulduğu binaya girdiklerinde,
baz istasyonunun baca şekline getirilerek saklandığını gördüler ve halkla birlikte 21
Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de baz istasyonunu işlemez hale getirme ka-
rarı aldılar.

Eylem saati geldiğinde mahalle halkı Torpil Sokak boyunca komşularının zilleri-
ne basarak mahallelileri eyleme katılmaya davet ettiler. Devrimciler halka hitaben ko-
nuşmalar yaparak halkı eyleme çağırdılar. Yaklaşık 100 kişi, alkışlarla ve ıslıklarla ey-
lemi başlattı, bir grup mahalleli ve devrimci baz istasyonunun bulunduğu binanın ça-
tısına çıkıp baz istasyonunu sökerek çalışamaz hale getirdiler. 

Baz istasyonu tamamen söküldüğü sırada Torpil Sokağı'nın bitişiğindeki Piyale
Paşa Caddesi’ndeki bir işyerinin çatısında Türkcell şirketine ait başka bir baz istas-
yonunun olduğu haberi geldi. Devrimciler hemen haberin doğruluğunu öğrenip hal-
kı bu binaya yönlendirdiler. Piyale Paşa Caddesi’nde halka yönelik konuşma yapan
devrimciler, bu baz istasyonunun da parçalanacağını, bu şirketlerin halkın yoksul-
luğundan faydalanıp bu baz istasyonlarını kurduğunu, bugün bu binada kurulan baz
istasyonunun yarın başka bir binada başka bir mahalleli kandırılarak kurulabilece-
ğini, buna karşı Okmeydanı halkının baz istasyonlarını tümden mahkum etmesi ge-
rektiğini ve bunu içinde bir halk toplantısını yapılması gerektiği söylediler.

Baz İstasyonlarını Halktan Gizleyemezsiniz! 

Devrimci Alevi Komite-
si (DAK), 21 Eylül 2011 ta-
rihinde yaptığı yazılı açık-
lama ile, AKP'nin Alevi düş-
manlığını teşhir etti.

Açıklamada "Emperyaliz-
min işbirlikçisi ve Ortado-
ğu'daki politikalarının uygu-
layıcısı AKP iktidarı, Kılıç-
daroğlu üzerinden Suriye'de-
ki Alevi halka söyledikleri
ile Alevi düşmanlığını bir kez
daha gösterdi. 'Alevi çalış-
tayları' ve 'açılım'larla kendi
Alevilerini yaratmaya çalı-
şan AKP'nin gerçek yüzü bir
kez daha karşımıza en çirkef
haliyle çıktı" denildi.

Emperyalizmin, AKP
Eliyle, Suriye'de Halkları
Birbirine Düşürmesine

İzin Vermeyelim!

Kaybeden Katleden Devlettir!18



9 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş der-
gisi çalışanlarının serbest bırakılması
için “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Ser-
best Bırakılsın” kampanyası kapsa-
mında Ankara Halk Cephesi 16 Eylül
Cuma günü, saat 18.00’de Kızılay Sa-
karya Caddesi’nde bir basın açıklama-
sı gerçekleştirdi. 

Yapılan açıklamada şunlar söylen-
di: “AKP iktidarı ülkemizi bıraktı, Or-
tadoğu ve Afrika ülkelerine ‘demokra-
si’ ihraç ediyor. Gittiği ülkelerde ‘de-
mokrasi’ dersi veriyor. ‘Model Ülke’
diye pazarlıyor kendisini.

Bakın ‘model ülke’ye. Biz bu ül-
kenin vatandaşları, bu toprakların in-
sanları ve sahipleriyiz. Bu ülkede ya-
şıyoruz. Nasıl ‘modeliz’, ‘nasıl de-
mokrasiyle yönetiliyoruz’ herkes gör-
meli, bilmelidir.

AKP iktidarı, bir dergi bürosunu
yüzlerce polis ve helikopterlerle basıp
semtlerde, mahallelerde nasıl terör esti-
rilir, bunun dersini versin Ortadoğu ve
Afrika ülkelerinin işbirlikçi devletlerine.
Yasal bir dergi nasıl ‘hücre evi’ diye ba-
sılıp, talan edilip, duvarları dahi param-
parça edilip, çalışanları gözaltına alını-
yor bunun dersini versin gezilerinde. Der-
gi çalışanları komplolarla nasıl tutukla-
nıyor, aylarca ne ile tutuklandıklarını bil-
meden nasıl F Tipi tecrit hücrelerinde ya-
tıyorlar bunun dersini versin.”

30 kişinin katıldığı açıklamada;
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest
Bırakılsın” yazılı dövizlerle, “Dernek-
lerimizi ve Dergimiz Yürüyüş'ü Sa-
vunmaya Devam Edeceğiz” yazılı pan-
kart taşındı.  “Yürüyüş Dergisi Çalı-
şanları Serbest Bırakılsın” başlıklı bil-
diri ile Yürüyüş dergisinin dağıtımı

yapılarak eylem sona erdi.

Yürüyüş gecekondu
mahallelerinde

Yürüyüş okurları, 18 Eylül Pa-
zar günü İzmir Narlıdere’nin Arı-
kent Mahallesi’nde ve pazar yerin-
de Yürüyüş dergisinin tanıtımını ve
satışını yaptılar. Yürüyüş dergisi
okurları, dergi tanıtımı yaptıkları ko-
nuşmalarda, parasız eğitim isteyen
Ferhat Tüzer’in tutuklu bulunduğu
hapishanede türkü söylediği için 6
ay açık görüş yasağı aldığını, AKP
hükümetinin anayasal hakkımız
olan parasız eğitim talebine bile kat-
lanamadığını, hapishanelerde tec-
ritin devam ettiğini anlattılar.

Tanıtım sırasında Yürü-
yüş dağıtımcılarının yanına
gelen AKP’nin polisi, her za-
man olduğu gibi yine, “Siz-
lerin burada kapı kapı dolaş-
manız yasak ama savcı bıra-
kın satsınlar dediği için sat-
manıza bir şey demiyoruz,
hakkınızda şikayet var” dedi.

Yürüyüş okurları, “Hal-

kımız bir şikayeti varsa bize söyler, mo-
torla her gün Zaman gazetesi dağıtı-
yorlar, onları niye durdurmuyorsu-
nuz?” diyerek, mahalle halkına polisi
teşhir ettiler. 

Daha sonra dergiyi ve Yürüyüş
okurlarının GBT’sini kontrol eden po-
lisler, bir kahvede halkımızla çay içen
dergi okurlarının yanına ikinci kez ge-
lerek, kimlikleri tekrar görmek iste-
diklerini söylediler. Yürüyüş okurları-
nın tepki göstermesi üzerine, “Yanlış an-
lamayın, vatandaşlık numarasını eksik
almışız, onu alıp gideceğiz” dediler. 

Saat 15.00’te başlayıp 18.00’de bi-
ten dergi satışında toplam 38 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

Dev-Genç’lilerin direnişi ve
ısrarı mahalle halkını da
etkiliyor
İzmir’in Adatepe Mahallesi’nde de

16 Eylül Cuma günü Dev-Genç’liler ta-
rafından Yürüyüş dergisinin satışı ya-
pıldı. 2 hafta önce gözaltı yaşanan ma-
hallede Dev-Genç’lilere halkın yoğun
ilgisi vardı. 

Önce mahallenin çocukları karşıla-
dı Dev-Genç'lileri. Polise karşı direniş-
ten etkilenen çocuklar, polise kin duya-
rak, karakolda yaşananları soruyor, ora-
da olmayan arkadaşlarına olayı anlatı-
yorlardı. Henüz ilkokul çağında olan ço-
cuklar, “Abi çok güzel konuştunuz, sizi
o kadar kişi zor götürebildiler.” diyordu. 

Bir kişi “Ben o gün orada olsaydım
kendimi feda ederdim ama yine de
sizi aldırmazdım.” diyerek olay sıra-

ANKARA HALK CEPHESİ, TUTUKLU YÜRÜYÜŞ
ÇALIŞANLARINI SAHİPLENMEYE DEVAM EDİYOR

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz,  Musa Kurt, Cihan
Gün, Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu, Necla Can ve Gülsüm

Yıldız’a 

Yürüyüş çalışanlarına ve 
üç devrimciye özgürlük!
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sında evde olmadığı için üzüntüsünü
dile getirdi. Aynı kişi, eve gelip yaşa-
nanları öğrendiğinde Dev-Genç’lileri sa-
hiplenen diğer insanlarla mahalleye
çıkıp, “Bu çocukları kim ihbar ettiyse
karşımıza çıksın, birazcık şerefi varsa
kim olduğunu söyler” diyerek mahal-
ledeki işbirlikçilik yapan gericilerden
hesap sormak istediklerini anlattı.

Polisin işkencesine karşı Dev-
Genç’lileri sahiplenen bir kişi de, po-
lisin kendisini “gir içeri yoksa seni de
alırım” diyerek tehdit ettiğini, kendisi-
nin de “Benim kaybedecek hiçbir şeyim
yok, beni de al” diyerek polise taviz ver-
mediğini anlattı.

Dev-Genç'liler işkenceyle götürü-
lürken Yürüyüş dergisini arayıp haber
veren bir kişi de, “Sadece dergiyi ara-
yıp haber verebildim, bir şey yapama-
dığım için bütün gece uyuyamadım.” di-
yerek üzüntüsünü dile getirdi. 30 der-
ginin halka ulaştırıldığı satışta çok sa-
yıda  insanla ilişki kuruldu.

Toplatmalar, Baskılar,
Tutuklamalarla
Yürüyüş’ümüz
Durdurulamaz

Mersin’de 10 Eylül günü Şahin-

tepesi’nde yapılan Yürüyüş’ün 284.
sayısının tanıtım ve satışlarında, 12
Eylül darbesinden bu yana demo-
kratikleşme anlamında hiçbir şeyin
değişmediği anlatıldı. 

Yürüyüş’ün kapağında yer alan, po-
lisin katlettiği BDP’li Yıldırım Ayhan’ın
fotoğrafı halkın yoğun ilgisini çekti. Ya-
pılan sohbetlerde, “Bizleri katledenlerle
barış olur mu?” sorusuna, “Tabii ki biz-
leri katledenlerle barışmayacağız” ce-
vabı verildi. Şahintepesi’nde yaşayan
halkın Yürüyüş dergisiyle yeni tanış-
mış olmasına rağmen, 4,5 saatlik der-
gi dağıtımı sırasında 38 dergi halka
ulaştırıldı.

Dergi dağıtımında
emperyalizm ve faşizmin
yenilmediği müddetçe
barışın mümkün olmadığı
anlatıldı

Bursa’da 15-18 Eylül tarihlerinde
Teleferik-Akçağlayan ve Kestel–Kale
mahallelerinde Yürüyüş dergisinin
tanıtım ve satışı yapıldı. Teleferik ve
Kestel’de ikişer saat süren dergi da-
ğıtımında halka emperyalizmin ve iş-
birlikçilerin halklar üzerinde uygu-
ladıkları politikalar anlatılarak teşhir

edildi. Dünya üzerinde emperyalizm
ve faşizmin yenilmediği müddetçe ba-
rışın mümkün olmadığı ve yenene ka-
dar mücadele edilmesi gerektiği an-
latıldı. Halkın ilgi gösterdiği dergi sa-
tışında Kestel’de 22, Teleferik’te ise
25 dergi olmak üzere toplam 47 der-
gi halka ulaştırıldı.

Adana’da dergi halka ulaştı
Yürüyüş okurları 21 Eylül günü

Adana'nın Şakirpaşa Mahallesi'nde
Yürüyüş dergisinin 286. sayısının ta-
nıtımını ve satışını yaptılar. Sabah
11.45'te Şakirpaşa Özgürlükler Derne-
ği'nden çıkan 7 Yürüyüş okuru, önlük
ve megafonla derneğin çevresinde ve
ana caddede ellerindeki 40 dergiyi
yaklaşık 1 saatte halka ulaştırdılar. 

BAZ İSTASYONLARINI
MAHALLELERİMİZDE
BARINDIRMAYACAĞIZ

İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde eski karakol denilen böl-
gede mahalle halkının rahatsız olduğu baz istasyonu, mahalle-
liler tarafından 16 Eylül Cuma günü kırılarak yıkıldı. Mahalle-
de oturan Abdullah Ateş isimli bir kişi, mahalleliye fark ettirmeden
baz istasyonu taktırmak istedi, ancak hazırlıklardan şüphelenen
mahalle halkı, baz istasyonunun kurulmasına itiraz etti. Bunun
üzerine Abdullah Ateş, kavga çıkartarak mahalle halkına küfretti.

Bir heyet kuran mahalle halkı, bildiri dağıtarak tüm mahal-
leliyi uyardı ve baz istasyonunun sökülmesi için çağrıda bulundu.
Bunun üzerine korkan Abdullah Ateş, eşini baz istasyonu tak-
tırdığı binaya göndererek, mahalle halkının toplanma saatinden
önce istasyonu söktürdü. Mahalleli gençler, insan sağlığına za-
rarlı olan ve mahalleliden gizli kurulmaya çalışılan baz istas-
yonunu parçaladılar. Bu durum karşısında, baz istasyonunun par-
çalarını almak için mahalleye gelen Vodafone yetkilileri, kor-
kularından, kırılan parçaların hepsini alma cesaretini bile gös-
teremeden uzaklaştılar.

FİLM GÖSTERİMLERİNİ
HALKLA BİRLİKTE
ÖRGÜTLEYECEĞİZ

Hatay Özgürlükler Derneği’nin her hafta dü-
zenli olarak yaptığı film gösterimlerine devam
ediliyor. Gümüşgöze Belediye binası önünde 17
Eylül Cumartesi günü Saat 20:30’da film gös-
terimi yapıldı. 

Film gösterimi öncesinde ellerde megafon-
la ve el ilanlarıyla kapı kapı dolaşılarak çağrı ya-
pıldı. Bir kişi, dernek çalışanlarını evine buyur
ederek, çay ve pasta ikram etti. Mahallenin es-
nafı sandalye ve elektrik ihtiyaçlarını sağlarken,
gençler ve cocuklar da ellerinden gelen hiçbir yar-
dımı eksik etmediler. Bu haftaki gösterimde, fa-
şizmi komediyle anlatan “Kibar Feyzo” filmi iz-
letildi.120 kişinin bir araya gelerek izledikleri fil-
min ardından halkla sohbet edildi ve bir sonra-
ki hafta yapılacak film gösteriminin duyurusu ya-
pıldı. Program 22.30’da sona erdi.
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Oligarşinin mahkemelerine
bakın, düzeni görürsünüz. Düze-
nin her tarafından çürüdüğünü gö-
rürsünüz. Bu devletin kimin dev-
leti olduğunu görürsünüz. Ada-
letin kimin adaleti olduğunu gö-
rürsünüz. 

Kimse hukuk, adalet demesin.
Hukuk, adalet yok. Hukuk, adalet
düzenin pisliklerinin, hırsızlıkla-
rının, işkencelerinin, katliamları-
nın üstünü örtmek için vardır. Halk ta-
rafından sorgulanmasının, tartışılma-
sının önünü kesmek için vardır.

2008 yılında Metris Hapishane-
si’nde işkenceyle katledilen Engin
Çeber'in katillerini aklamak için her
türlü sahtekarlık yapıldı. İşkence gö-
rüntülerinin olduğu kamera kayıtları
kaybedildi. 

2007 yılında Yenibosna'da Yürü-
yüş dergisi satarken 17 yaşındaki
Ferhat Gerçek polisler tarafından vu-
rularak felç edildi. Ferhat'ı vuran
polisleri en az cezayla kurtarmak
için en önemli delillerden birisi olan
Ferhat'ın kanlı tişörtünü kaybettiler.
Daha öncede onlarca devrimcinin
öldürüldüğü katliamlarda ilk kaybet-
tikleri delliller devrimcilerin elbiseleri
oldu. Neden önemli elbiseler? Çünkü
elbiseler ateş etme yönünü, mesafe-
sini bildirecek. Bu nedenle kaybedi-
yorlar. Elbiseler katliamın en açık de-
lilidir.

Mahkemelerde onca ısrara rağmen
mahkemeler kaybedilen delillerin pe-
şine düşmedi. Deliller neden nasıl kay-
boluyor diye sorgulamadı. 

Ferhat Gerçek’in vurulması suçtur.
Delillerin kaybedilmesi de yarı bir
suçtur. Mahkeme bu suçları soruş-
turmuyor. 

Şimdi Ferhat'ı Felç Eden
Kurşun da Kayıp 

Ferhat Gerçek'i felç eden polisle-
rin yargılandığı dava 4 yıldır sonuç-
lanmadı. Mahkeme çeşitli gerekçelerle
uzatılıyor. Onlarca işkence ve katliam
davalarında olduğu gibi işkenceci, kat-
liamcı polisler zaman aşımıyla ceza-
sız bırakılmak isteniyor. 

Oligarşi, halkı, devrimcileri kat-
lediyor, kaybediyor, işkence yapı-
yor, felç bırakıyor, mahkemeleri de bu
suçları aklama görevi yapıyor.

Bu çarkın en önemli araçlarından
birisi de Adli Tıp Kurumu. Adli Tıp
Kurumu oligarşinin en kirli işlerini,
katliamlarını aklama kurumu olarak
çalışıyor. 

İncelenmek üzere Adli Tıp Kuru-
mu’na gönderilen Ferhat'ı felç eden
kurşun çekirdeği kaybedildi. Sadece
bu da değil, Adli Tıp Kurumu Ferhat
Gerçek davasında mahkemenin uza-
tılması için elinden geleni yapıyor. 

Davanın görüldüğü Bakırköy 9.
Asliye Mahkemesi Ferhat Gerçek’in
yaşının tespiti, Ferhat’ı felç eden
mermi çekirdeğinin ne şekilde de-
forme olduğunun belirlenmesi ve
Ferhat'ın sakatlık oranının hesaplan-
ması için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na
göndermişti. Ancak 4 yıl süren yar-
gılanma boyunca Adli Tıp Kuru-

mu’ndan bir sonuç çıkmadı. 4
yıl boyunca Adli Tıp Kuru-
mu’nun yaptığı tek şey delil-
leri kaybetmek ve mahkeme-
yi uzatmak oldu. 

16 Eylül'de Bakırköy 9.
Asliye Mahkemesi’nde görü-
len Ferhat Gerçek davası Adli
Tıp Kurumu’ndan istenen bel-
geler gönderilmediği için 4
Şubat 2012 tarihine ertelendi. 

AKP’nin yargısı Ferhat Gerçek da-
vasında da zaman aşımıyla katilleri ce-
zasız bırakmak istiyor. 

Çürümenin Başka Bir
Örneği; Hrant Dink Davası

Basında “Hrant Dink’in arkadaş-
ları” imzasıyla Başbakan Erdoğan’a
hitaben yazılan mektuplar yayınlan-
dı. “Adalet arayışımız kadük kaldı”
diye yazdıkları mektupta 5 yıldır
adaletin yerine getirilmediğini söy-
lüyorlar. 

19 Eylül’de yapılan duruşmada İs-
tanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Hrant’ın avukatlarının istediği delil-
ler tamamlanmadan mütaalanın okun-
masını istedi. Hrant’ın katledilmesi
“Ergenekon”un üzerine yıkılarak 5
yıldır katilleri koruyan ve katliamdan
birinci dereceden sorumlu AKP ikti-
darı aklanmaya çalışılıyor. 

Engin Çeber, Ferhat Gerçek ve
devrimcilerin katledildiği onlarca da-
vada olduğu gibi Hrant Dink davasın-
da da ilk andan itibaren katiller korundu. 

Katliamın delilleri karartılıp kay-
bedilmek istendi. Kaybedilemeyen de-
liller toplanmıyor. Ve katillerin kim ol-
duğunu gösteren çok sayıda delil ol-
masına rağmen deliller toplanmadan ka-

Çürüyen düzenin çürüyen adaleti:
 Engin Çeber’in İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ kaybedildi!

 Ferhat’ın KANLI TİŞÖRT’ünden sonra Ferhat’ı felç eden
KURŞUN da kaybedildi!

 Hrant Dink’in KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ de kaybedildi!
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rar verilmek iste-
niyor.

Mahkeme Te-
lekomünikasyon
İletişim Başkanlığı (TİB)’dan Hrant'ın
katledildiği güne ilişkin telefon gö-
rüşme kayıtlarını istiyor. Ama 5 yıldır
TİB bu kayıtları mahkemeye vermi-
yor. Devletin bir kurumu katliamın ay-
dınlatılması için kendisinden istenen
delilleri açıkça saklıyor. Bu suçtur. TİB
gerekçe olarak "özel hayatın gizlili-
ğinin ihlali" gibi gerekçenin arkasına
sığınıyor. Bu gerekçe sadece devletin
katliamlarını gizlemek için geçerli.
Oysa birçok davada hatta mahkeme-
nin "gizilik kararı" aldığı davalarda
bile telefon konuşmaları basına sız-
dırılıyor. Ama söz konusu olan dev-
letin katliamlarını gizlemek olunca
"özel hayatın gizliliğinin ihlali" ba-
hanesi uyduruluyor. 

Engin Çeber'e işkence yapan gar-
diyanların kamera kayıtları silindiği
gibi Hrant Dink'in katledildiği günkü
kamera kayıtları da silinmiş. 

O görüntülerde cinayetin tanıkla-
rı katliama katılan 5 kişiyi tespit et-
tiklerini söylüyorlar. Bu 5 kişi ortaya
hiç çıkarılmadı. Ve bugün 5 kişinin
tespit edildiği kamera görüntüleri
SİLİNMİŞ! Mahkemenin emanetin-
deki görüntüler nasıl silinir? 

Bu soruların cevabını kim vere-
cek? Bunların hesabını kim vere-
cek? 

Hrant’ın Katili AKP’dir
Hrant’ın arkadaşları; adaleti kim-

den bekliyorsunuz ve kiminle arı-
yorsunuz? Hrant'ın arkadaşıyım deyip
AKP politikalarına yedeklenenler
Hrant’ın arkadaşı olamazlar. 

Onlar Hrant'ın rantını yiyienlerdir.
Onlar AKP ile birlikte Hrant'ın kati-
lini aklamaya çalışanlardır. 

Adaleti kimden istiyorsunuz?
Başından beri siz de biliyorsunuz ki,
AKP iktidarı, katillenri korumaktadır.
AKP iktidarı Hrant'ın katledilmesin-
den birinci dereceden sorumludur. 

Daha Hrant'ın katledilmesinin
üzerinden saatler geçmemişken

AKP'nin emniyet müdürü, valisi ci-
nayetin "örgütlü" bir cinayet olma-
dığını söyledi. Neye dayanarak söy-
ledi? Herhangi bir delil yok ortada
ama katili koruma refleksiyle hareket
ettiler. Çünkü Hrant’ın katili devlet-
ti. Sorumlusu AKP iktidarıydı. Ve kat-
liamdan önce defalarca Hrant’ın kat-
ledileceğine ilişkin ihbarlar yapıl-
mış. Ki, Hrant bizzat İstanbul Valili-
ği’ne çağrılarak tehdit edildi. 

Hrant'ın katledilmesiyle ilgili bir-
çok delilin üstünü kapatan, Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah'ı valiliğe
terfi ettiren AKP değil mi? İstanbul
Valisi Muammer Güler'i milletveki-
li yapan AKP değil mi?

AKP, Hrant'ın katledildiği ilk an-
dan itibaren cinayetin üstünü örtme-
ye çalıştı. Bizzat soruşturmaların
açılmasını engelleyen Başbakan Er-
doğan değil mi? Hrant Dink katle-
dilmeden "bizi arkamızdan hançer-
leyenler var" diyerek vatan haini ilan
eden ve hedef gösteren AKP'nin Ada-
let Bakanı Cemil Çiçek değil miydi?

Katilin kim olduğu açık değil mi?

Devletin Dışişleri Bakanı AİHM'e
karşı Hrant Dink cinayetini sahip-
lenmedi mi?

Katillerden
ADALET BEKLENMEZ,
HESAP  SORULUR!

Hrant Dink'in doğum günü adına
Uluslararası Hrant Dink Vakfı'nın
düzenlediği ödül Taraf gazetesinin sa-
hibi Ahmet Altan'a verildi. Altan
ödül töreninde Hrant Dink davasının
karartıldığını belirterek Başbakan'a
"bu karatmanın sizin inisiyatifiniz
ya da açık onayınızla yapıldığına
ben asla ihtimal vermiyorum. Fakat,
sizin, bu cinayetin anlamını ve öne-
mini tam kavramadığınızı, bunun
devlet aygıtı içinde bir boşluk yarat-
tığını ve bu boşluktan yararlanan bi-
rilerinin bu karartmayı uyguladıkla-
rı kanaatindeyim" diyor.  AKP İkti-
darından beslenen, AKP'nin sözcüsü
olmuş Taraf gazetesinin sahibi Ahmet

Altan başka türlü
konuşamazdı za-
ten. Bu karartma-
nın içindedir, Ah-

met Altanlar, Cengiz Çandarlar, Oral
Çalışlarlar... Hrant'ın arkadaşı olamaz.
Onlar da Hrant Dink davasının üstü-
nü karartanlardandır. Hrant'ın katle-
dilmesinden sorumlu olan AKP'den
çözüm bekliyor. Nitekim AKP'nin
yargısı son mahkemede mevcut de-
lilleri yok ettikten sonra Hrant Dink'in
katledilmesini "Ergenekon'un" işi di-
yerek oligarşi içi çatışmanın malze-
mesi yaptı. Hrant Dink soruşturma-
sının bizzat Başbakan Erdoğan tara-
fından engellendiğini söyleyen ga-
zeteci Nedim Şener ise tutuklandı. 

Katliamların Üzerinin
Örtülmesine İzin
Vermeyeceğiz

Hrant'ın arkadaşları "Beşinci yıla
yaklaşan adalet arayışımız kadük
kalmıştır" diyorlar. Adaletin sağlan-
ması katledenlerden ve düzenin mah-
kemelerinden beklenirse adalet arayışı
hep kadük kalacaktır. Oligarşinin
mahkemelerinde halk için adalet yok-
tur. Ancak adalet yok diye elbette ada-
letsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Ada-
letsizliği, hukuksuzluğu sineye çek-
meyeceğiz. 

Oligarşinin hukuksuzluğunu, ada-
letsizliğini oligarşinin yüzüne çarp-
malıyız. En geniş kitlelere adaletsiz-
liği teşhir etmeliyiz. İşkence ve kat-
liam davalarının peşini onlarca yıl
geçse de bırakmadık. 17 Nisan katli-
am davası, Gazi katliam davası, infaz
davaları, 19 Aralık katliam davası,
Birtan Altunbaş, Engin Çeber işken-
ce davalarının sahiplenilmesi örnek-
tir. Onlarca yıl davaların peşi bıra-
kılmadı. Oligarşiden hesap soruldu.
Mahkemelerden bir adalet bekleme-
dik ancak katliamların üstünün ör-
tülmesine de izin vermedik. Çürüyen
düzende adalet yoktur. Adaletsizlik
çürümenin nedenidir zaten. Çürü-
müş düzene karşı mücadelemiz aynı
zamanda adalet mücadelesidir. Çü-
rümüş düzeni hedef almadan adalet
mücadelesi de verilemez. 

Kaybeden Katleden Devlettir!22
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Mehmet Ağar bir katildir. 1976'da
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda gö-
reve başladı. 

İznik ve Selçuk ilçelerinde kay-
makam vekili olarak, Torul ve Deli-
ce ilçelerinde kaymakam olarak gö-
rev yaptı. 1980 Ocak ayında İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şube Müdür Muavini, 1981 Ma-
yıs ayında Asayiş Şube Müdürü oldu.
NATO ve ABD desteğiyle kurulan,
asıl işi halkların kurtuluşu için mü-
cadele eden devrimci ve yurtseverleri
imhaya yönelik kontrgerilla örgüt-
lenmesinin başına getirildi. 

1984-88 yılları arasında "Terör ve
Asayişten Sorumlu İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı" olarak halkın
aleyhine çalıştı. 1988'de Ankara Em-
niyet Müdürlüğü'ne 1990'da İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne, 1992'de Er-
zurum Valiliği'ne, 1993’de Emniyet
Genel Müdürlüğü'ne atandı. 

Erzurum Valisi iken, o dönem fi-
rarda olan Bahçelievler katliamı so-
rumlularından faşist Haluk Kırcı'nın
nikâh şahitliğini yaptı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bün-
yesindeki katliam örgütlenmesi olan
Özel Harekat Dairesi'nin kurulması-
nı, devrimci örgütlere ve PKK’ye kar-
şı polisin de dağlarda jandarma ile bir-
likte katliam operasyonlarına katıl-
masını sağladı. Bu nedenle "polisin
genel kurmay başkanı" diye anıldı. 24
Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğ-
ru Yol Partisi'nden Elazığ milletvekili
oldu. Dokunulmazlık şemsiyesi altı-
na girdi. 1996 yılında Adalet Bakanı
olarak suçlarını büyüttü. Refah-Yol
Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak
katliamların en yetkili ismi oldu. 

1999 seçimlerinde bağımsız mil-
letvekili olarak dokunulmazlık zır-
hıyla suçlarını büyütmeye devam etti. 

Halk düşmanı Mehmet Ağar, suç
işlemek amacıyla çete kurmaktan
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nden 5 yıl "ceza" aldı. 1980’den iti-
baren kesintisiz bir şekilde halk düş-
manlığını sürdüren ve bütün bunlara

rağmen "vicdanım
rahat" diyecek kadar
halkın yeminli düş-
manı olan Ağar'ı,
AKP'nin yargısı "5
yıl ceza" ile ödül-
lendirdi. 

Devletin devam-
lılığını esas alanlar
dün "benim için
kurşun atan da
kurşun yiyen de
k a h r a m a n d ı r "
(Tansu Çiller), "po-
lisimizin elini so-
ğutmayalım" (Sü-
leyman Demirel) diyordu. Bugünse
Ağar'a ödül gibi ceza verilerek bu de-
vamlılık sürdürülüyor. Çünkü Ağar
"ne yaptıysa devlet için yapmış" tı. 

Susurluk Sürüyor! AKP, Su-
surluk'u sürdürüyor

12 Eylül'le hesaplaşıyormuş gibi
görünen ama 12 Eylül'e rahmet oku-
tan, halkın acılarını politika malzemesi
yaparak riyakarlık sergileyen AKP,
AĞAR'dan 1000 operasyon'un hesa-
bını da soramaz. Çünkü yeni Ağarlar'la
yeni 1000 operasyonlar örgütleniyor.
Amaç, "devletin devamlılığı" 5 yıl-
lık ceza ile sürdürülüyor. 

1000 Operasyonun
Hesabını İstiyoruz 

Katil Mehmet Ağar'ın yargılandı-

ğı ceza maddesi "cürüm işlemek
amacıyla teşekkül oluşturmak".
Mahkemede gösterdiği "iyi hal" de
gözönüne alınarak cezası 5 yıla indi-
rildi. Ağar halka karşı işlediği suç-
lardan, işkencelerden, kayıplardan,
katliamlardan yargılanmadı. 1000
operasyonun birinin bile hesabı so-
rulmadı. 1000 operasyonun içinde ka-
yıplar, katliamlar var. İşkenceler var.
Ama AKP, bunların hiçbirini Ağar’a
sormadı. Ve sözde adli bir olay hak-
kında açılan davayla Mehmet Ağar
yargılanmış oldu. Susurluk’tan hesap
sorulmuş oldu. Bu halkın aldatılma-
sıdır. Bu Ağar’ın ödüllendirilmesidir.
Bu Susurluk’un aklanmasıdır. 

Biz 1000 operasyonun hesabını is-
tiyoruz. İşkencelerin, kayıpların, kat-
liamların hesabını istiyoruz. Halka
karşı işlediği suçların hesabını isti-
yoruz. 

1980-2002 yılları arasında resmi
ya da gayriresmi gözaltına alınarak
819 kişinin işkenceyle gözaltında
kaybedilmesi, uyuşturucu ticareti
yapmak, haraç toplamak, katliam
yapmak, provokasyon organize et-
mek, ruhsatsız silah taşımak, taşın-
masını sağlamak, sahte belge dü-
zenlemek, kullanılmasını sağlamak,
katilleri himaye etmek ve saklamak,
işkence yapmak, gözaltında ölüme

neden olmak, devrimci ve
yurtseverlere karşı ope-
rasyonlar düzenleyerek
katliam gerçekleştirmek,
suç delillerini saklamak,
aydınların, gazetecilerin
kontrgerilla yöntemleriy-
le katledilmesini organize
etmek, alevi-sunni çatış-
ması yaratmaya çalışarak kitlesel
katliam yapmak. 

Bir Halk Düşmanının Kapatılamayacak Suç Dosyası
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5 yıl hapis cezası Mehmet Ağar'a ödüldür!

1000 Operasyonun Hesabını İstiyoruz!



1000 operasyonun sorumlusu,
eski İçişleri Bakanı, kontrgerilla şefi
Mehmet Ağar'ın, Susurluk Davası
kapsamında Emniyet Genel Müdürü
olduğu dönemle ilgili yargılandığı da-
vanın karar duruşması 15 Eylül 2011
Perşembe günü, Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Mahkeme heyeti, Mehmet Ağar’a,
cürüm işlemek için silahlı teşekkül
oluşturmaktan 5 yıl hapis cezası ile
kamu hizmetlerinden men cezası
verdi.

Suçu sabit bir katili İçişleri Bakanı
yapan bu devlet, verdiği bu cezayla da
katilini akladı. Ağar, cezasının Yar-
gıtay’da onaylanması durumunda
2 yıl hapis yatacak.

Susurluk kazası, 3 Kasım 1996’da
yaşandı ve hemen ertesinde devrim-
ciler, “Susurluk Devlettir” dediler. Bu
tespite inanmayanlara kanıtı Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi sundu.
Devlet, bakıp beslediği katili akladı,
çünkü halen “Susurluk Devlettir”
gerçeği devam ediyor.

Mahkeme öncesinde Halk Cep-
hesi, Ankara Adliyesi’nin önünde, bu
davanın Mehmet Ağar’ı ve Susur-
luk’u aklama davası olduğunu be-
lirterek eylem yaptı.

“Mehmet Ağar Cezalandırılsın”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz”, “Adalet İstiyoruz”, “Bin
Operasyonun Hesabını Vereceksin”
sloganlarının atıldığı basın açıkla-
masında, “Mehmet Ağar, halka kar-
şı işlediği suçları sabit bir katildir. Bu-
güne kadar özellikle 1990'lı yıllardaki
kayıplar, katliamlar, faili meçhuller
dahil yüzlerce katliamın bizzat so-
rumlularındandır. Binlerce kişiye iş-
kence yapılması emrini vermiş bir em-
niyet müdürüdür.

Bugün ise burada bu suçlarının
hiçbirinden yargılanmıyor. Susur-
luk'ta açığa çıkan pisliklerin bir kıs-
mı çok fazla teşhir olduğundan kay-
naklı, zoraki açılan davada aklanmak
isteniyor. Aklanmak isteniyor, çünkü
Mehmet Ağar bu düzenin gerçeği, bu

düzenin evladı-
dır. AKP'nin de
gerçek yüzüdür
bir bakıma. De-
mokrasi şovları
yapan, işkence-
ye sıfır tolerans
diye palavralar
savuran AKP
iktidarının ka-
tilleri nasıl ko-
ruyup kolladı-
ğının, kendisi-
nin de bunları
sahiplendiğinin
kanıtıdır bu
dava” denildi.

Bu davada
Mehmet Ağar’a gözaltında kaybedi-
len insanlarımızın akıbetinin sorul-
madığını, 1000 operasyonun nerede,
nasıl yapıldığının sorulmadığını, fai-
li meçhullerin sorulmadığını, sorul-
mayacağını da söyleyen Halk Cep-
hesi, “Herkes bilmelidir ki burada oy-
nanan oyuna izin vermeyeceğiz. Hal-
kın adaleti er ya da geç katillerin ya-
kasından tutacak ve halka karşı işle-
nen suçların hesabını soracaktır. Hiç
kimse bu düzenin davalarında akla-
narak işlediği suçların cezasız kala-
cağını zannetmemelidir. Halk hiçbir
şeyi unutmaz affetmez! Mehmet Ağar!
Sen halk düşmanı bir katilsin. Halk
seni asla unutmayacak, asla affet-
meyecek. İşlediğin suçların hesabı
sorulana kadar ellerimiz yakanda
olacak!” açıklamasında bulundu.

Gerçek adaleti̇, kuracağımız
halk ikti̇darında kendi̇
elleri̇mi̇zle sağlayacağız

Halk Cephesi, kontrgerilla şefi
Mehmet Ağar'ın Ankara’da görülen
davası ile ilgili olarak Çağlayan'daki
İstanbul Adliyesi önünde de eylem
yaptı. 15 Eylül 2011 Perşembe günü
saat 10.00'da yapılan eylemde, “An-
kara'da yapılan yargılama değil, ak-
lamadır!” denildi.

“Mehmet Ağar, 1000 operasyonun
Hesabını Vereceksin / Halk Cephesi”
yazılı pankartın taşındığı eylemde, ba-
sın açıklamasını Mehmet Güvel yap-
tı. Güvel, Ağar’ın yargılandığı dava
ile ilgili olarak şunları söyledi: “Meh-
met Ağar'ın yargılandığı davada hal-
kın adalet özlemi karşılanmayacaktır.
Yargılama bir oyun olarak açılmıştır.
Davanın başında estirilen kontrgeril-
lanın yargılanacağı söylemleri koftur.
AKP'nin kontrgerillayı tasfiye ede-
ceğini, hesap soracağını düşünenlere
bu dava en iyi cevaptır. AKP, Mehmet
Ağar'ı korumaktadır. Yaptığı operas-
yonların sayısını 1000 olarak ifade
eden birinin tutuksuz yargılanması
bile her şeyi açıklamaya yetmektedir.
Biz devrimciler adalet istiyoruz der-
ken, elbette adaleti bu kof, çürümüş
kapitalist devletin, adı adalet sarayı
olan ama adaletsizliğin mihenk taşı
olan bu taş binalarından beklemiyo-
ruz. Biz gerçek adaleti; kuracağımız
demokratik halk iktidarında, sosyalist
sistemde bulacağımızı ve kendi elle-
rimizle sağlayacağımızı iyi biliyoruz.” 

48 kişinin katıldığı eylem, “Meh-
met Ağar Cezalandırılsın”, “Ada-
let İstiyoruz”, “Bin Operasyonun
Hesabını Vereceksin”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” slo-
ganları atılarak sona erdi.

Mehmet Ağar, Halka Karşı 
İşlediği Suçların Hesabını Verecek!
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Halkın Hukuk Bürosu (HHB),
Ayhan Çarkın’ın basında yer alan
son açıklamalarında kendilerine
yönelttiği yalan ifadelerle ilgili ola-
rak 16 Eylül 2011 tarihli yazılı bir
açıklama yaptı. HHB’nin açıkla-
ması şöyle:

“Mehmet Ağar, İbrahim Şahin,
Arif Doğan, Ayhan Çarkın... Adları çe-
şitli savcılık soruşturmalarına ve mah-
keme dosyalarına konu olan bu kim-
seler, bugün yeni isimlerle sürdürülen
halka karşı savaşın dün içerisinde ol-
dular. Binlerce operasyon düzenledi-
ler. Yönettikleri ve bizzat katıldıkları
operasyonlarda halk çocuklarını, dev-
rimcileri katlettiler, kaybettiler.
İktidar içi güç odakları arasındaki

çatışma sonucunda şimdi yargı karşı-
sındalar. Ama hâlâ halka karşı suç iş-
lemeye devam ediyorlar. Bir taraftan
AKP iktidarının tasfiye ettiği güç
odaklarının katliamlardaki rolünü an-
latırken, diğer taraftan devrimcilere sal-
dırmaya devam ediyorlar. Akla zarar
komplo teorileri ve yalanlarıyla dev-
rimcileri itibarsızlaştırmaya çalışıyor-
lar. Böylece, AKP iktidarının halka kar-
şı savaşı kesintisiz sürdürdüğünün bi-
linciyle, hala aynı tarafta olduklarını
ilan etmiş oluyorlar.

Bu nedenle kimilerinin iddia etti-
ği gibi yaşananlar ne kontrgerillanın
tasfiyesidir ne de çekilen vicdan aza-
bının yarattığı sonuçlardır. Kontrge-
rilla gerçekten tasfiye edilseydi Meh-
met Ağarlar öldürdükleri ve kaybet-
tikleri insanlarımız için sadece -za-
manaşımına uğrama riski taşıyan-
beş yıl hapis cezası almazlardı. Parasız
eğitim isteyen öğrencilerin iki yıldır
tutuklu olduğu bir Türkiye tablosu
bize bunu açıkça göstermektedir. Ya-
şanılanları yüzleşme ve vicdan azabı
olarak da değerlendirmek mümkün
değildir. Keza anlatımların tümünde
ne hikmetse anlatan katil ne katılmıştır
ne de katliamı görmüştür. Anlattıkla-
rında katliamların içeriğine ve nasıl

yapıldığına ilişkin tek bir bilgi yok-
tur. Ya duymuştur ya sonradan öğ-
renmiştir. Üstelik anlattıkları dev-
rimcilere bol bol çamur atma ve
komplo teorileriyle süslenmiştir.

En son Ayhan Çarkın’ın beyanları
kamuoyuna yansıdı. Bu beyanlarda bü-
romuzla da ilgili bazı karalamalar ve
açık yalanlar da bulunmaktadır. 

Yirmi yılı aşkındır devrimcilerin,
yoksulların, halkın avukatlığını yapan
büromuz, Ayhan Çarkın gibi tescilli
bir halk düşmanı, eli halkın kanına bu-
laşmış bir katil tarafından kirletile-
meyecek kadar açık ve onurlu bir ta-
rihin sahibidir.

Bu tarih içerisinde Ayhan Çarkın
ve şürekasının tüm tehdit ve baskıla-
rına karşı devrimcilerin davalarını
üstlenme onuru vardır. Silahlı çatış-
ma süsü verilmiş katliamlarda öldü-
rülen devrimcilerin hak ettikleri şe-
kilde defin edilmesi ve hatırlanması
çabası vardır.

Ayhan Çarkınlar’ın yaptıkları kat-
liamların açığa çıkması ve sorumlu-
ların cezalandırılması için bugün de
hala sürdürülen ısrarlı ve kararlı bir hu-
kuk mücadelesi vardır. Açılan tüm kat-
liam davalarını, bu davaların başka şe-
hirlere kaçırılmasına rağmen sonuna

kadar takip etme ısrarı vardır.
Bu nedenledir ki Halkın Hukuk Bü-

rosu, Ayhan Çarkın’lar tarafından de-
falarca basıldı, büro avukatları gözal-
tına alındılar. Gözaltında türlü işken-
celere maruz kaldılar. Tutuklandılar.
Hazırlanan düzmece tutanaklarla hak-
larında davalar açıldı, hapis cezaları ve-
rildi. Ayhan Çarkın’ın da arasında bu-
lunduğu katiller sürüsü 28 Eylül
1994’te İstanbul Beşiktaş’ta bir kafe-
de oturan Halkın Hukuk Bürosu avu-
katlarından Fuat Erdoğan’ı katletti. 

Bu tarihe bakan herkes, Halkın
Hukuk Bürosu’nda onur, Ayhan Çar-
kın’da ise tescilli bir halk düşmanlığı
görür. Ayhan Çarkın hâlâ zinde bir halk
düşmanı olduğunu bize saldırarak ka-
nıtlamak istiyor. Büromuz avukatları-
na işkence yapan, gözaltına alan, da-
valar açtıran, cezalar verdirten bir
mekanizmanın bizzat parçası olmuş,
dahası Fuat Erdoğan’ı katledenlerden
Ayhan Çarkın bizim hangi tarafta ol-
duğumuzu yalanlarıyla, küçük beyniyle
çarpıtacağını sanıyorsa yanılıyor. 

Ayhan Çarkın bir halk düşmanıdır.
Ne bu yalanlar ne de efendisi AKP,
Ayhan Çarkın’ı halka karşı işlediği
suçların hesabını vermekten kurtara-
mayacaktır.”

Halkın Hukuk Bürosu’nun Tarihi, Onurlu Bir Tarihtir

Halk Düşmanı Çarkın, 
Yalanlarıyla Bu Tarihi Kirletemez

Halkın 
Hukuk

Bürosu

Ölümlerin Sorumlusu 
AKP Hükümetidir
Çağdaş Hukukçular Derneği

(ÇHD) İstanbul Şubesi, ring aracında
çıkan yangında ölen tutuklular hak-
kındaki 6 Eylül tarihli yazılı açıkla-
masında şu ifadelere yer verdi: “Si-
yasi iktidarın hapishane politikala-
rı nedeniyle kaybettiğimiz ne ilk ne
de son tutuklu bugün ölenler. Dev-
letin hapishane politikaları halen
ölüm saçmaya devam ediyor. ...Bu-
gün sadece tutukluların ölmesiyle so-
nuçlanan olayın başlıca sorumlula-
rı tutuklulara ağır tecrit koşullarını
dayatan ve jandarmanın “GÜVEN-

LİK GEREKÇESİYLE” ring aracı-
nın kapısını açtırmayan siyasi ikti-
dardır. 5 tutuklu ve hükümlülünün
ölümünden AKP hükümeti sorum-
ludur.”

ÇHD, diri diri yakılan tutuklu ve
hükümlülerin ölümünden sorumlu
olanların cezalandırılmasının takip-
çisi olacağını duyurduğu açıklama-
sında, “Demokratik kitle örgütleri-
ni, kamuoyunu hapishaneleri izle-
meye, bu can yakıcı sorun karşısın-
da mücadele etmeye ve insanlık
onurunun ayaklar altına alındığı uy-
gulamalara karşı daha duyarlı ol-
maya” çağırdı.

Katiller Hesap Verecek
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"Yine düşünceliydi Ahmet. Gün-
lerdir düşünüyor, gözüne uyku gir-
miyordu. Düşüncelerini toparlamaya
çalışıyor olmuyordu. Ama bir an ev-
vel netleşmek, rahatlamak istiyor-
du. Tekrar baştan aldı düşüncelerini... 

Devrimcilerle tanışalı kısa süre ol-
muştu. Kim olduklarını, ne için mü-
cadele ettiklerini az çok öğrenmişti.
Onları haklı buluyordu bulmasına
ama... Amalar bitmiyordu ve bu ama-
ların başında da gelecek kaygısı ge-
liyordu. Geleceğini, yaşamını pay-
laşmayı düşündüğü insan vardı. Peki,
o ne olacaktı? Yaşamlarını birleştir-
meyi düşünüyor, geleceğe dair ha-
yaller kuruyorlardı. Onu seviyordu.
Devrimcileri de seviyordu. Dev-
rimci mücadele de yer almak isti-
yordu. Ama bir insan kendisini ya
mücadeleye adamalıydı ya da...
Çünkü devrimci olan bir insanın ha-
yatında aşka yer olamazdı. Bunu
nasıl söyleyebilir, nasıl kabul etti-
rebilirdi yoldaşlarına? Sonra ne
derlerdi ona? Ya onu ya bizi seçe-
ceksin, tercihini yap dediklerinde ne
cevap verecekti. Ondan vazgeç-
tim tamam sizi tercih ediyorum di-
yebilecek miydi? 

Ne olurdu sanki ondan ayrılmak
zorunda kalmasa. Devrimcinin sevdiği
olamaz mıydı sanki? Bu kadar tutu-
cu olmanın ne anlamı vardı ki. Abi-
sinin dediği gibi gerçekten devrimciler
geri kafalı mıydı yoksa? Ne demişti
abisi "Oğlum iyi düşün bak. Böyle bir
şeye karar vereceksen her şeyden, ya-
şamdaki tüm zevklerinden vazgeçe-
ceksin. Özel bir şeyin olamaz. Olsa da
buna izin vermezler. Örgüt kabul et-
mez öyle şeyleri. Ona göre..." karman
çorman olmuştu kafası. 

Sonunda kararını verdi. Yarın ilk
işi gidip Ayhan'la konuşmak olacak-
tı. Her şeyi anlatacaktı ona. O mutlaka
bir çıkış yolu bulurdu nasılsa. Derin
bir of çekti. İşte sonunda anlatmıştı

her şeyi. Gözlerini
Ayhan'ın ağzına dik-
miş, heyecanla ne di-
yeceğini bekliyordu. 

Ayhan'ın sözleri
karşısında şaşkınlığı-
nı gizleyemedi. 

Ne yani şimdi
ayrılmamız
gerekmiyor mu?

Nerden çıkardın ki bunları. Önem-
li olan senin mücadele etmen değil
mi? Ve mücadelenin önüne hiçbir şeyi
engel olarak koymaman değil mi? Sen
beni engellemez mücadele edece-
ğim dedikten sonra örgüt sana niye bir
şey söylesin. Ayrıca devrimcileri ne
olarak görüyorsun ki. Onlar da etten
kemikten insan değil mi? Devrimci-
ler niye sevmesin? Ama tabi ki ma-
dem böyle bir durum var. Sen dev-

rimcileşirken onu da devrimcileştir-
melisin. Neden aklına ilk gelen onu
dışında tutmak oluyor da onu dev-
rimci yapmak, birlikte mücadele et-
mek aklına gelmiyor... Olur mu olmaz
mı, orası ayrı. Sen böyle düşün. Me-
rak etme biz de seni yalnız bırakma-
yız, elimizden geleni yaparız. Ötesi-
ni de sonra düşünürüz..." 

Devrimcileri tam anlamıyla tanı-
mayan insanların kafasında devrim-
cilere ilişkin eksik ve yanlış onlarca dü-
şünce vardır. Tanımama bir yanıdır.
Ama bunun bir nedeni de devletin dev-
rimcilere yönelik yürüttüğü karalama
ve yalana dayalı propagandadır. Bu
propaganda kimi zaman açıktan kaba
haliyle yürütülmüştür. '80 sonrası ise
daha çok "solcu" diye geçinen gazeteci,
yazar, aydın vb. tarafından yapılmış-

tır. Ne devrimcilerin duygusuzluğu kal-
mıştır ne feodalliği, tutuculuğu ne de
örgüt içinde bireyin yok edildiği. Oli-
garşi bu konuda özellikle ahlaki yön-
den saldırılarını sürdürmüştür. Başa-
ramasa da kendi ahlaksızlığını, dev-
rimcilere mal etmeye çalışmıştır. Dev-
rimcilerin ahlaki açıdan zayıf insanlar
olduğu, kadınların örgüt içinde kulla-
nıldığı, tecavüze uğradığı vb. karala-
malar her dönem sürdü. Devrimciliğe
etmedikleri küfür kalmayan sözde
solcular ise bol bol bireyin özgürlü-
ğünün kısıtlanmasını işlediler. Örgüt,
insanların özel yaşamlarına bile karı-
şıyordu onlara göre. Demokrasi, öz-
gürlük bunun neresindeydi. İnsanların
duyguları bastırılıyor hatta köreltiliyor,
yok ediliyordu. Devlet ve sahte sol-
cuların elbirliğiyle örgüt fobisi yara-
tılmak istendi. Devrimcileri feodallikle
suçlayan özgür aşk savunucuları feo-
dal olmamak için her türlü rezilliği ya-
parak bireyliklerini koruyorlardı. 

Sonuçta gerek oligarşinin ge-
rekse de döneklerin ve hala solcu ge-
çinenlerin hazırladıkları bu tablo
insanlarda belli etkiler yarattı. Dev-
rimcileri tanımamanın da getirdik-
leriyle birlikte insanların kafasında
yanlış düşünceler şekillenebildi.
Bunlardan biri devrimcilerin sev-
diklerinin olamayacağı düşüncesidir.
Bu yanlış düşüncenin oluşmasında
bahsettiğimiz propaganda ve bom-

bardımanların etkisi olmakla birlikte
devrimciliği belli kalıplar içinde ya da
biçimsel kavramanın da etkisi vardır.
Aslında mekanik bir kavrayış da söz
konusudur. Devrimci halkı için sava-
şan insandır... Onun görevi savaş-
maktır... Bunun içerisinde başka duy-
gu ve düşünceye yer yoktur. 

Devrimcinin görevinin savaşmak
olduğu doğrudur elbette. Ama biz ola-
ya düz yaklaşamayız. "Asla böyle bir
şey olmaz", "devrimci sevemez" vb.
yaklaşımlar uç yaklaşımlardır.

Hayır, devrimciler sever de. Ev-
lenir de. İlla sevecek, illa evlenecek
diye bir şey olmadığı gibi kesinlikle
böyle bir şey olmaz diye de bir şey
yok. Elbette düzen içinde yaşayan bir
insan gibi mutlaka bir sevdiğim olsun
diye düşünmez, kafası bununla meş-

DEVRİMCİLER
NASIL SEVER? 
KİMİ SEVER?

Ders: Sevmek (2)
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gul olmaz devrimcinin. Böy-
le bir durumla karşılaştığın-
da düşünür, danışır, karar ve-
rir. Bunun da kendi içinde
bir doğal seyri olur. Safları-
mıza yeni katılan ya da bi-
zim çevremizde olan insan-
larda devrimcilerin kadın-er-
kek ilişkilerine olumsuz bak-
tığı, bu konuda tavizsiz ol-
dukları vb. düşüncelerin olabileceği-
ni göz önünde bulundurmalıyız. Bi-
zim için öncelikli mesele bu değildir.
Önemli olan devrimciliği nasıl ve ne
kadar kavradığımızdır. 

Biz insanlara devrimciliğin ne ol-
duğunu öğrettiğimizde, devrimciliği
sevdirdiğimizde, devrimci olmaktan
mutluluk ve onur duymalarını sağla-
dığımızda devrimcilerden uzak dur-
mayacaklardır. Ama bunun için eğit-
meli, neyin ne olduğunu öğretmeliyiz.
Yoksa insanlar yanlış ve eksik bilgi-
lerden dolayı bizden uzak duracak, ka-
fasında "ne derler", "ne yaparlar"
düşüncesi olduğundan belki de bıra-
kıp gidecektir. Sırf bu nedenlerle in-
sanlar devrimcilerden uzak kalma-
malı. 

İnsanların kaygılarını, endişeleri-
ni giderecek olan biziz. Sevgilisi
olabilir, sözlüsü, nişanlısı, eşi olabi-
lir. Biz insanların sevdiği insanı bı-
rakıp gelmesini istemiyoruz. Ama
tabi ki bir devrimcinin sevdiği insan
da devrimci olmalı. 

Devrimci mücadele içinde yer
alan bir insanın mücadele etmeyen,
düzen içinde yaşamını sürdüren bir in-
sanla arasında nasıl bir sevgi olacak,
bu sevgi hangi değerlerin üzerinde na-
sıl yükselecektir? Biri mücadele ede-
cek, yaşama devrimci bakış açısıyla
bakacak diğeri ise bu bakış açısından
uzakken nasıl bir birliktelik olacak-
tır. Dünyaya, yaşama farklı bakan iki
insan, yaşam tarzı ayrı olan iki insan
birbirini nasıl sevecektir? 

Tabi ki bu şu demek değil. Mü-
cadeleye yeni katılan bir insanın
daha öncesinden bir sevdiği, nişanlı-
sı vb. olabilir. Böyle bir durumda dev-
rimci olmayan tarafı devrimcileştir-
mek, onu da mücadeleye katmak he-
deflenmelidir. Katamazsak ne olur?

Sevdiği insan devrimci gibi düşün-
mediğinden doğal olarak başına bir iş
gelmesinden korkacaktır. Beklentileri
hep farklı olacaktır. Sevgilisi, nişan-
lısı ise daha fazla görmek isteyecek,
gitmemesini isteyecektir. Böyle bir
ilişkiyi, belki bir süre bir şekilde
idare etmeye çalışacağız. Ama nere-
ye kadar, nasıl idare edeceğiz? 

O insan önümüze sürekli şu tercihi
getirmeyecek mi "Sen beni değil on-
ları tercih ediyorsun. Bizi düşünmü-
yorsun. Ne olacak bizim halimiz" vb.
Olsun ben böyle de sürdürürüm vb.
demek gerçekçi düşünmemektir. İs-
tediğimiz nedir o zaman? Sevgi sa-
dece fiziki birlikteliğe indirgenebilir
mi? Görmek, yanında olmak o insa-
nı, kendimizi, sevgimizi geliştirebilir
mi? Aynı düşünceler paylaşılmadık-
tan sonra yaşananlar karşısında aynı
duygular hissedilmedikten sonra pay-
laşım ne üzerinden olacak? 

Saflarımıza evli gelen yoldaşları-
mız için durum zaten farklıdır. Dev-
rimci olmadan önce evlenmiştir. Eşi
devrimci değildir. Böyle bir durumu
olan yoldaşımız eşini devrimcileştir-
meye çalışmalı, bu konuda ısrarcı ol-
malı, eşini küçümsemeden, anlayış-
la yaklaşarak en azından Cephe dos-
tu yapabilmelidir. Yaşamda mutlaka
sorunlar çıkacaktır. Eşlerden birinin
devrimci olduğu evliliklerde dev-
rimci olmayan insanın başından iti-
baren eşinin mücadelesine karşı çık-
ması, bırakmasını, çoluğuna-çocu-
ğuna bakmasını istemesi sık karşıla-
şılan bir durumdur. 

Devrimci olan bizsek o insana ol-
gunluk ve anlayışla yaklaşmak da bize
düşer. Önemli olan devrimcinin eşi-
ne de örgütlenmesi gereken insan gö-
züyle bakmasıdır. "Ondan bir şey
çıkmaz", "O, çocuklarla ilgilensin" vb.
düşüncelerden sıyrılarak o insanı da

devrimcileştirmeliyiz. 

Devrimcileştirdiğimiz-
de o evlilik ve sevginin de
nasıl değiştiğini göreceğiz. 

Şehitlerimizden Esma
ve Eyüphan Polat bu ko-
nuda örnek alınmalıdır. On-
lar devrimcilerle tanışma-
dan önce evlenmiş, kendi-
lerince bir düzen kurmuş-

lardır. Devrimcilerle tanıştıktan son-
ra ise ikisi de örgütlü mücadele için-
de yer almıştır. 

Ne Eyüphan Esma'nın mücadele-
ye katılmasına engel olmuş ne de
Esma Eyüphan'ı geri çekmiştir. Ko-
rumacı duygularla yaklaşmamışlardır.
İkisi birbirini güçlendiren, destekle-
yen olmuş hatta kim daha hızlı geli-
şecek, kim daha çabuk öğrenecek ya-
rışına girmişlerdir. 

Devrimcinin iki ayrı yaşamı ola-
maz. İki ayrı yaşamdan kastımız ne? 

Dernekte, dergide, mahallede dev-
rimcilik yapma, devrimci duygu ve
düşüncelerle hareket etme, diğer ta-
rafta ise sadece sevgili, sadece nişanlı,
sadece bir eş olma. Bu bir mekânda
bir elbise giyme, diğer mekâna gi-
derken onu çıkarıp ikinci bir elbise-
yi giymek gibi bir şey olur ki bu ne
devrimciliğin ruhuna ne de devrim-
ciyi devrimci yapan değerlerine, fel-
sefesine denk düşmez. 

Devrimci her yerde devrimcidir.
Bir yerde farklı başka bir yerde fark-
lı düşünemez, davranamaz. Bu in-
sanda rahat, huzur da bırakmaz. Sı-
kıntılı bir duruma sokarak rahatsızlık
verir. 

Böyle kabullenmiyorsa ve biz ka-
bullendirmek, ikna etmek için eli-
mizden gelen her şeyi yaptıysak, ar-
tık yapılacak bir şey kalmadığını dü-
şünüyorsak o noktada bir tercih yap-
mak zorundayız demektir. Bu bir an-
lamda devrim-düzen tercihidir de.
Artık o noktada vicdanımızla baş
başayızdır. 

Sevdiğimizi söylediğimiz kişi uğ-
runa mı yaşayacağız yoksa koca bir
halkın geleceği için mi yaşayacağız.
Hangi duygu belirleyecek bizi? Ya-
şamımıza hangi duygu yön verecek?

Anlaşılmaz değildir. Açıklıkla,
samimiyetle anlatıldığında anlaşılır.

Ama en doğru kararı vermek için, örnek
ilişkiler yaratmak için doğru düşünmek,
duygularımıza teslim olmamak, feodal

ya da küçük burjuva değer
yargılarından tamamıyla kopmak

devrimci sorumluluğumuzun gereğidir.

Katiller Hesap Verecek

25 Eylül
2011

227

Yürüyüş

Sayı: 287



Ne için, kimin için, nasıl yaşayacağız?
Bütün bu sorulara verilecek cevap, ah-
lakımızı, kişiliğimizi, insanlığımızı da
ortaya koyacaktır. Verilecek cevap,
halkı ne kadar düşündüğümüzün,
halkın yaşadıklarını ne kadar hisset-
tiğimizin, halkı ne kadar sevdiğimi-
zin de göstergesi olacaktır. 

Sonuç olarak, devrimcilerin sev-
diği olur. Sevdiği insanın devrimci ol-
ması doğru ve güzel olanıdır. Ahlaki
olarak vicdani olarak, kültürel olarak
olması gereken budur. 

Ama sevdiği olan ve devrimci
olmaya karar veren bir insan sevdiği
insanı da devrimci yapma düşünce-
siyle dolu olmalıdır. Bu durumda ol-
ması gereken de budur. Devrimci
duygu düşüncelerle değerlendirmeli
ve yaklaşmalıyız. Duygularımız, ya-
şam tarzımız yoldaşlarımız dışında ta-
nıdıklarımız, sevdiklerimizle olan
ilişkilerimizde de ağır basan hep bu
yan olmalıdır. 

Bizim sevdiğimiz insan devrimci
değilse bile devrimci kişiliğimize
saygı duymalıdır. O insan "sen mi de-
ğiştireceksin bu düzeni, sen mi kur-
taracaksın halkı" gibi duygu ve dü-
şünceler içinde olmamalıdır. Ama
bunu sağlayacak olan biziz. 

Devrimci kişiliğimizi kabul etti-
recek, saygı duyduracak olan da bi-
ziz. Devrimcileri tanımayan bir in-
sanın bunları kabul etmesi kendili-
ğinden olmaz. O zaman anlatacağız,
ikna edeceğiz, bizi böyle kabul et-
mesini sağlayacağız. Onu hemen ilk
elde devrimci mücadeleye katmıyor-
sak da bunu yapmalıyız. O insan
bizi devrimci kişiliğimizle birlikte
sevmeli, kabullenmeli. 

"Örgüt ne karışır" 
"Ya yok öyle şey mi olur. Bu da

nereden çıktı şimdi? Kimse böyle bir
şey söylemez." diye düşünmemek
lazım. 

Belki kimse böyle bir şeyi açıktan
söylemez ama düşünür. Niye düşü-
nür? 

Çünkü iki insan arasındaki duy-
guları, ilişkiyi "özel" görür. Özeldir,
iki insan arasındadır... Yaşadığı duy-

gular kendisine aittir. Paylaşılmaz, an-
latılmaz... Bu sevgilisi, nişanlısı ise de
öyledir. Evli bir insanın kafasında da
öyledir... 

Kuşkusuz bu düşüncenin oluş-
masında toplumsal değer yargılarının,
kökü yüzyıllara dayanan bir anlayış
ve şekillenmenin rolü büyüktür. Bu
düşüncenin kökeninde feodal değer
yargıları vardır. Ve bunlar oldukça
kuvvetlidir. O karısıdır, sevdiğidir.
Kimse karışamaz. Hatta o istediğini
yapabilir. Döver de, sever de... Kadın
erkeğe aittir. Söz sahibi olan, hak sa-
hibi olan erkektir. Ve genellikle de er-
kekler bu konuda daha feodaldir. 

Bu toplumsal şekillenmenin, erkek
egemen kültürün yarattığı bir sonuç-
tur. Neticede bu şekillenmenin ya-
rattığı duygu ve düşünceler hâkim ol-
duğundan söz konusu olan ilişki özel
olarak algılanır ve öyle getirilir. An-
cak biz örgüt insanıysak böyle düşü-
nemeyiz. Örgütü bir aile olarak ka-
bulleniyorsak o halde böyle bir durum
ailemizi de yakından ilgilendirir diye
düşünmeliyiz. 

Nasıl ki bir insan evlenmeyi dü-
şündüğü zaman aile büyüklerine da-
nışır, iznini, gönül rızasını, düşünce-
sini alırsa bu bizim içinde geçerlidir.
Çünkü söz konusu olan iki insanın ya-
şamını belirleyecektir. Gelişimini et-
kileyecektir. 

Örgüt içindeki iki insanı düşüne-
lim. "Biz birbirimizi seviyoruz. Ev-
lenmek istiyoruz" dediler. Örgüt du-
rumu değerlendirmeden, bu iki insa-
nın durumunu dikkate almadan gözü
kapalı "olur, tamam" diyemez. Di-
yemez çünkü iki örgüt insanının ge-
leceği söz konusudur. 

Seviyoruz demekle her şey
hallolacak mıdır? 

Bu iki insan birbirine ne kadar uy-
gundur, anlaşabilecekler midir, bir-
birlerini geliştirecekler midir, hisse-
dilen, yaşanan gerçekten sevgi midir,
yoksa gelip geçici duygular mıdır?.. 

Bütün bunlar örgüt açısından tabi
ki önemlidir. Bu konuda partinin de-
neyimlerine de güven duymak, 30 yıl-
lık birikim ve tecrübenin çıkardığı so-

nuçlardan yararlanmak da önemli. 

"Biz birbirimizi seviyoruz" diye-
rek evlenen 4-5 ay sonra da partinin
karşısına "biz ayrılmak istiyoruz"
diye çıkanların onlarca örneği vardır.
Hani birbirinizi seviyordunuz? Ne
oldu bu sevgiye? Sevgi 4-5 ayda
niye biter, nasıl biter? 

Elbette öyle bir durum ilişkinin
baştan itibaren sağlıksız geliştiğini
gösterir. Duygulardan emin olunma-
mıştır. İnsanlar birbirini yeterince
tanımamıştır. Her şey başlangıçta
yeterince hesap edilmemiştir. İki in-
san bu durumdan nasıl etkilenecektir...
Örgüt tabi ki burada kendi payını da
düşünür. Çünkü ortada yanlış alınmış
bir kararın sonuçları vardır ve bundan
sadece o iki insan etkilenmeyecektir.
O iki insanla birlikte çalışan, görev
paylaşan insanlara da bu durum bir şe-
kilde yansıyacaktır... 

Parti insanlarımızın geleceğini, ya-
şamını etkileyen her konuda söz hak-
kına sahiptir. Bu iki insan arasında ge-
lişen, yaşanan duyguların önemsiz
olduğu anlamına gelmez. Önemlidir.
Ama insanlarımızın devrimci geliş-
meleri, kadrolaşması bu noktada çıkan
engeller, gelişimini etkileyecek olası ih-
timaller de önemlidir. Ve insanları en
iyi tanıyan kuşkusuz partidir. 

Bir insanın düşüncelerine, duy-
gularına, niteliğine, olumlulukları-
na, olumsuzluklarına, kişilik özellik-
lerine yaşamındaki ayrıntılara kadar
o insanla ilgili olan her şeye vakıf olan
partidir. Bu anlamda bir insanın ya-
şadığı duygular da özel değildir. Sev-
gisi, ilişkisi özel değildir. Anlaşılmaz
da değildir. Açıklıkla, samimiyetle an-
latıldığında anlaşılır. Ama en doğru
kararı vermek için, örnek ilişkiler ya-
ratmak için doğru düşünmek, duy-
gularımıza teslim olmamak, feodal ya
da küçük burjuva değer yargılarından
tamamıyla kopmak devrimci sorum-
luluğumuzun gereğidir. 

Partiye, halka karşı taşıdığımız so-
rumlulukları hiçbir koşulda unuta-
mayız. Her davranışımızın, attığı-
mız her adımın bu sorumluluğa denk
düşüp düşmediğini ölçmek, tartmak
durumundayız. 

-DEVAM EDECEK-
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“Okullarda ‘Çocuk Hakları Biri-
mi’ kuruluyor. Bu birim sayesinde ço-
cuklar, sahip oldukları haklar konu-
sunda bilinçlenecek, sorunlarına çö-
zümler üretecek. İstanbul’da başlayan
bu projenin tüm illere yayılması plan-
lanıyor. 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde kurulan birim, çocuklar
için eğitim, sağlıklı beslenme, zarar-
lı alışkanlıklar, kültür-sanat, spor et-
kinlikleri gibi konularda çalışmalar
yapacak. Proje illerin yanı sıra tüm
ilçe, mahalle ve okullardaki rehber-
lik servislerinin işbirliği ile ilerleye-
cek. Birim aynı zamanda çocukların
gelişimlerinin önündeki engelleri,
risk ortamlarını ve onların maruz
kaldığı şiddet türlerini araştıracak, ön-
lem ve müdahale stratejileri gelişti-
recek. 

‘Söz sahibi olacaklar’ 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Muammer Yıldız, sahip olduğu hak-
ları bilen, eğitim sürecine aktif olarak
katılan çocuklar yetiştirmeyi amaç-
ladıklarını söyledi. Yıldız, projeyle il-
gili şu bilgileri verdi: ‘Bu proje İs-
tanbul’da uygulanmaya başlayacak.
Sonra bütün illere yayılacak. Ço-
cuklarımızı okullarda söz sahibi yap-
mak istiyoruz. Onların yönetime ve
idari çalışmalara katılımını da sağ-
lamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, hak-
larını bilen, eğitimden beklentilerini
dile getiren, soran, sorgulayan ço-
cuklar yetiştirmek. Çocuk Hakları
Birimi ile her bir çocuğun boş zamanı
değerlendirilecek, onlara sportif ve
kültürel alanlar yaratılacak.’" (Hür-
riyet, 10 eylül 2011) 

Hürriyet gazetesinin haberini oku-
duğumuzda aklımıza ilk olarak
TV’lerdeki polis tarafından dövü-
len, kurşunlarla katledilen görüntüler
geldi. 

Tam bir ikiyüzlülükle çocuklara
hakları konusunda bilgi verecekler-

miş, bilgi verince de sorunlarına çö-
züm üretecekmiş, sağlıklı beslenip za-
rarlı alışkanlıklardan vazgeçeçekler-
miş. Maruz kaldıkları şiddet türleri
araştırılacakmış, eğitim sürecine ak-
tif katılan çoçuklar olacaklarmış...
mış... mış... lar böyle uzayıp gidiyor. 

Amaç kendi
zihniyetlerini genç
beyinlere yerleştirmektir 

Elbette bu “mış mış” lara kendi-
leri bile inanmıyorlar. Anlattıkları
her şeyi tersinden düşünelim biz. 

Çocuklar haklarını bilecekmiş... 

- Çocuklar bu ülkede polis tara-
fından alçakça dövülme hakları ol-
duğunu,

- Beş kuruş paraya köle gibi ça-
lıştırılma hakları olduğunu, 

- Parası olmadığı için okuyamama
hakları olduğunu,

- Sorunlarının nedenini görüp sis-
teme yöneldiklerinde tutuklanma,
katledilme hakları olduğunu, 

- Okullarda parasız eğitim iste-
diklerinde atılma hakları olduğunu, 

- Okul önlerinde polis tarafından
satılan uyuşturucuları alma hakları ol-
duğunu... 

Bu liste uzar gider. 

İktidar hayatın her alanında ken-
di politikalarını uygulamanın yol ve
yöntemlerini düşünüyor, gerçekleri
ters yüz edip, ‘cek cak’larla halkı ap-
tal yerine koyarak inandırmaya çalı-
şıyor. 

Ki dedikleri gibi amaçları hakla-
rını öğretmek olsun hadi.. Kağıt üze-
rinde olan haklarını öğrendiler diye-
lim, ne olacak? Bu kırıntı gibi hakları
bile kullanabilecekler mi? 

Bahsettikleri "hak"lar demokrasi
kılıfını güçlendirmek için kapitalist
sistemin vazgeçilmez söylemleridir. 

Kağıt üzerinde her çocuğun oku-
ma hakkı vardır, ama sadece kayıt pa-

rası yüzünden bile okuyamaz çocuk-
lar.

Çocuk işçi çalıştırılmaz kağıt üze-
rinde ama en ağır ve pis işlerde üç ku-
ruşa çalıştırılırlar. 

Bunun gbi onlarca "hak" tanır
kapitalizm çoçuklarımıza. Hadi o
hakları bir kullansınlar bakalım. Aynı
Ferhat ve Berna’da olduğu gibi sor-
gusuz sualsiz yıllarca yatırılırlar ha-
pishanelerde... 

Soran çocuk
kapitalizmin düşmanıdır 

Soran, sorgulayan ve gördüğü
haksızlıkların, zulmün hesabını soran
çocularımıza düşmandır bu sistem.
Aksi, kapitalizmin doğasına aykırıdır
zaten. 

Kapitalist sistemin büyük bir öz-
veri ile sürdürücüsü olan AKP de bi-
lir bunu ve azgınca sömürür çocuk-
larımızı. Bu ülkenin başbakanının
ağzından çıkan “kadın da olsa çocuk
da olsa dinlemeyin” sözleri hafıza-
larımızda capcanlı durmaktadır. Bu
sözlerin hemen ardından minicik be-
denleri kan içinde kalan çoçukları-
mızın görüntüleri taptazedir beyni-
mizde. 

Bu sistem çıkar üzerine kuruludur.
Bu çıkarların içinde çocuk emeğinin
sömürüsü başta gelir. Ucuzdur çünkü. 

Çocuklarımız üzerinden yürüt-
tükleri politikanın asıl amacı elbetteki
o taptaze beyinleri yozlaştırıp, bencil,
düşünüp sorgulamayan birer robot ha-
line getirmektir. 

İzin vermeyeceğiz buna. Çocuk-
larımızı yozlaştırmanıza, sömürme-
nize izin vermeyeceğiz. 

Çocuklarımız gerçek haklarına
ancak sosyalizmde kavuşacaktır. 

"HER ÇOCUK KENDİ 
HAKKINI BİLECEK"MİŞ... 
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Ülkemizde Gençlik

Bizler; bu
ülkede yaşayan
milyonlarca
ezilen, sömü-
rülen, katledi-
len, işsiz bıra-
kılan, açlığa,
işsizliğe mahkum edilen; Türkü,
Kürdü, Lazı, Çerkezi olarak, Alevi-
Sunni, Hıristiyan inançlarından li-
selileriz... Bizler; bu halkın çocuk-
larıyız... Kimimizin babası işçi, kimisi
memur, kısacası alınteriyle bir son-
raki aybaşını zor getirenlerin kızla-
rı, oğullarıyız..

Bizler; ülkemizde yaşanan tüm
sosyal siyasal, ekonomik sorunlara da
duyarlıyız. Bizler; ülkemizin ba-
ğımsız bir ülke olmasını, açlığın, yok-
sulluğun, sömürünün olmadığı, in-
sanların dilinden, dininden, milliye-
tinden kaynaklı baskı ve zulüm gör-
mediği bir ülke olması için mücade-
le ediyoruz.

Bizler; ülkemizin kaynaklarının
işbirlikçileri aracılığı ile emperyalist
tekellere peşkeş çekilmesini istemi-
yoruz. Bizler; emperyalistlerin çı-
karları için farklı ülkelerin işgalinde,
o ülke halklarının katliam ve kı-
yımlarına ortak olmak istemiyoruz...

Bizler; yaşadığımız bu ülkede
toplu mezarlar olsun istemiyoruz...

Bizler; bu ülkede iş kazaları adı
altındaki cinayet ve katliamlar ya-
şansın istemiyoruz.

Vatanımızın bağımsızlığı için de-
delerimiz savaştı, teredütsüz toprağa
düştüler. İşte bundan dolayıdır ki; ata-
larımızın bırakmış olduğu mirasa
sahip çıkacağız, onu koruyup kolla-
yacak ve bu uğurda gerekirse dede-
lerimiz gibi şehit düşeceğiz...

Bizler; Kürt halkının inkar ve asi-
mile edilmesine karşıyız. Aynı za-
manda diğer azınlık milliyetlerden
halklarımızın da ulusal haklarının
gasp edilmesine, inkar edilmesine,
yok sayılmalarına karşıyız. 

Bizler; ülkemizin hapishanele-
rinde tutsakların katledilmesine kar-
şıyız. Halkımızın kurutuluşu ve va-
tanımızın bağımsızlığı için mücade-

le ederken tutuklanmış devrimci tut-
sakları sahipleniyoruz. Onlar mil-
yonlarca yoksul halk çocuklarının pa-
rasız eğitim hakkını savundukları
için tutsak düştüler. 

Bizler; bu vatanın çocuklarıyız.
Vatanımızda yaşanan her şey bizi il-
gilendirir, çünkü bu vatan bizimdir.

Bizler; ülkemizde yaşananlara
seyirci kalamayız. Babalarımızın iş-
ten atılmalarına, komşumuzun aç,
açıkta kalmasına seyirci kalamayız...

Bizler; düzenin bizlere empoze
ettiği yoz kültürüne ve kendinden
başkasını düşünmeme dayatmasına
karşı tavırsız kalamayız...

Bizler; arkadaşlarımızın uyuş-
turucuya, fuhuşa sürüklenmesine,
çetelerin tetikçisi olmasına, Polat,
Memati serseriliğine, mafya özenti-
si lümpenler haline getirilmelerine se-
yirci kalamayız, kalmayacağız da...

Bizler; ülkemizde nelerin yaşan-
dığının görebilen, ne yapılması ge-
rektiğini bilen ve yaşayanlarız. Ter-
temiz ve düzenin kirletemediği pırıl
pırıl beyinlere sahibiz...

Bizler; yoksul, dar gelirli, işçisi,
memuru ve çiftçisiyle bu halkın ev-
latlarıyız ve halkın sorunları da bizi
yakından ilgilendirir...

Özelleştirme adı altında emper-
yalizme ve işbirlikçilerine peşkeş
çekilen fabrikalarda babalarımız ça-
lışıyor ve kapı dışarı ediliyorlar. Bu
benim ve kardeşimin okuyamaması
demektir. Herkesin, ailesine, arka-
daşlarına, mahallesine karşı sorum-
lulukları vardır. Ve yine herkesin ül-
kesine karşı da sorumlulukları vardır. 

İşte; biz de bu halkın çocukları
olarak geçmişten bugüne bu değer-
ler için verilen mücadelelerde yeri-
mizi nasıl aldıysak, bundan sonra da
tüm baskı zulüm uygulamalarına,
tecrit dayatmalarına rağmen müca-

deledeki yerimizi ala-
cağız....

Bizler; emperya-
lizme göbekten ba-
ğımlı bir ülkenin
genç, liseli çocukla-
rıyız...

Yaşadığımız ülkenin insanları
yani analarımız, babalarımız, dede-
lerimiz hep başkalarının daha fazla
kar edebilmesi için sömürüldüler,
açlığa, yoksulluğa mahkum edildiler.
En ufak bir hak arama çabaları bas-
kılar, gözaltılar, tutuklamalar ve kat-
liamlarla karşılandı... 

15-16 Hazirana bakın...
1 Mayıs 77’e bakın...
Tariş direnişine bakın...
Kürt halkının tarihine
bakın...
12 Eylül faşist cuntasının
tüm yaptıklarına bakın... 

Bunlar eskiyse yenisine bakın...

Tekel işçilerine bakın ve daha mil-
yonlarca işçinin, emekçinin, çiftçinin,
yoksulun içinde bulunduğu duruma
bakın.

Karabük’te göçük altında kalan iş-
çilere bakın. Bursa’da çöken maden
ocağında ölenlere bakın...

Kışın soğunda yalın ayakla men-
dil satan çocuğa bakın.

Ve en son, Dersim’de toplu me-
zarlara gömülmüş, bu ülkenin ba-
ğımsızlığı ve özgürlüğü için şehit
düşmüş yiğitlere bakın. Onların için-
de de bizler gibi liseliler vardır. 

İşte;  bizler böyle bir ülkede ya-
şıyoruz. Bundandır ki ülkemizin ve
halklarımızın sorunları bizleri çok ya-
kından ilgilendirir... Bunun için va-
tanımızın bağımsızlığı ve halkları-
mızın özgürlüğü için, zulmün, sö-
mürünün olmadığı bir Anadolu tap-
rağı için bu kavgada biz de varız...

Tüm kuşatmaları, vatanımıza ve
halklarımıza olan sevgi ve bağlılığın
sarsılmaz inancı ile yıkacak, kavga-
nın en önünde tam da içinde biz li-
seli gençler hep olacağız.

LİSELİYİZ, ANADOLUMUZU 
SEVİYORUZ...
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Ülkemizde Gençlik

Ülkemizde var olan eğitim sisteminin niteliği ortada-
dır; eğitim sistemi gençliğin geleceğine değil tekellere hiz-
met ediyor. Emperyalistler ve ülkemizdeki işbirlikçileri
kendi sömürü düzenlerini sürdürmek için öğrenci gençliği
kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiriyorlar. Eğitim hal-
kın çıkarları için verilmiyor. Yani bizler büyük hayaller
kurarak, bilim öğrenerek, halkımıza, ülkemize yararlı ol-
mak için gittiğimiz okulların hiç de öyle olmadığını gö-
rüyoruz. 

Ülkemizdeki eğitim sistemi birincisi, anti-bilimsel-
dir. Evrim teorisinden doğru bahsedilmez, çarpıtılır dü-
zenin okullarında. Okullarımızda birçok konuda  labora-
tuvar vardır ama sene boyunca birkaç basit deney dışın-
da deney bile yapılmaz.
İkincisi, düzenin okulları anti-demokratiktir. Bizlerin

gelişimi için verilmesi gereken eğitimde, kendi eğitimi-
mizde söz hakkına sahip olmamız en meşru hakkımızdır.
Var olan müfredat, aldığımız dersler, öğretmenlerin anlatış
biçimleri, tabi tutulduğumuz sınavlar, disiplin yönetme-
likleri bunlar hakkında bizlere hiçbir şey sorulmaz. İtiraz
hakkımız bile yoktur. Okulumuzla ilgili herhangi bir ko-
nuda kendi düşüncelerimizi söyleyemeyiz. Başımıza bir-
çok şey gelebilir. Örneğin bir öğretmenle tartıştığımız için
disipline gidebiliriz, uzaklaştırma cezası alabiliriz.

Okullardaki müfredat gericidir, bilimsellikten uzaktır.
Tarih derslerini ele alacak olursak orada halkımızın,
dünya halklarının tarihinde, kültüründen bahsedilmez. Ora-
da anlatılan padişahlar, saraylardır. Padişahlar zevk-ü sefa
içinde yaşarken, yoksulluk içinde yaşayan halkın zulme
karşı direnişleri anlatılmaz. Halkların kaderini belirleyen
savaşlar çarpıtılarak açıklanır. Emperyalistlerin sömürü-
sü, halka yaptıkları zulüm yoktur, tarih kitaplarında.

Okuduğumuz okullar bencilliği, yozlaşmayı dayatıyor,
polis eliyle uyuşturucu sokuluyor okullara. Bireycilik, ben-
cillik aşılanıyor genç beyinlerimize, düzen sıra arkadaşı-
nı bile rakip görmeyi, paylaşmamayı öğretiyor. Düzen biz-
leri düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan, yoz genç-
ler haline getirmeye çalışıyor. Böyle olunca halkın kül-
türünden, geleneklerinden uzak giyim-kuşam tarzı, üslup,
konuşma tarzı ortaya çıkıyor. Günün çoğunu internet ba-
şında, TV başında geçiren bir gençlik çıkıyor ortaya.

Ülkemizde paralı bir eğitim sistemi var; düzenin
okulları öğrencileri müşteri gözüyle görür. Bizler okula
adım atar atmaz kayıt parasıyla karşılaşıyoruz. Parası ol-
madığı için okula kayıt olmayan arkadaşlarımız vardır. Sene
boyunca birçok şey için para istenir bizden; fotokopi pa-
rası, yakıt parası, karne parası, diploma parası, aidat pa-
rası… durum böyleyken bir de pahalı kantin fiyatları çı-
kar karşımıza. Hatta okul idaresi kantinden alışveriş

yapmamız için dışarıdan yiyecek, içecek sokmaz okul içi-
ne.

Okullardaki eğitim hiçbir şeye yaramadığı gibi kendi
oluşturdukları sınav sistemine de bir katkı sunmuyor. Ve
bizler sınavı kazanmak için dershanelere büyük miktar-
larda paralar veriyoruz. 

Açlığın, yoksulluğun olduğu ülkemizde okullar birer
sömürü aracına dönüştürülüyor. Parasız eğitim istedikle-
ri için öğrenciler tutuklanıyor. Örneğin Ömer Çetin para
kazanıp okula devam edebilmek için çalıştığı inşaattan dü-
şürek öldü. Paralı eğitimin insanları ne denli zorladığına
bir örnek daha; Soner Semih Sipahi’nin annesi dershane
parasını ödeyemediği için hapishaneye girdi, bu duruma
dayanamayan Semih intihar etti. 

Meslek liseleri emek sömürüsünün araçlarından biri  ha-
line getirildi.  

Okuduğumuz okullarda öğrenciler  büyük bir baskı al-
tındadır. Okullar hapishaneden farksızdır, her yanı ke-
meralarla çevrilen liselerde öğrenciler suçlu yerine ko-
nulmak istenir. Her türlü gerici yayının girdiği liselere bi-
limsel, demokratik yayınların, kitapların sokulması suç ola-
rak gösteriliyor. Öğrenciler hakkında soruşturmalar açı-
lıyor, polis idare işbirliğiyle sorguya çekilip işbirlikçilik,
ajanlık yapmaları için tehdit ediliyor.

Çarpık eğitim sisteminin sıraları da kendi çürümüş-
lüğünün bir göstergesidir. Yap-boz tahtası gibi her dönem
bir şeyler değiştirilir sınav sisteminde. Sınavlar değişir ama
adaletsizlikler bitmez. Ezberci eğitimi dayatan sınavlar bir
kaç saate sığdırılır. Hatta ÖSYM bu sınavları yapmayı bile
beceremez; sorular, cevap anahtarları yanlış hazırlanır, kop-
yalar çekilir. Daha geçtiğimiz günlerde LYS sınavına gi-
ren öğrencilerin puanlarının yanlış hesaplandığı ortaya çık-
mıştı. Öğrenciler son anda tekrardan tercih yapmak zorunda
kaldılar. 

Görüldüğü gibi düzenin gözünde öğrencilerin hiç bir
değeri yoktur. Bizler liselerde okuyabilmek için canla baş-
la çalışıyoruz. Verdiğimiz emekler hiçbir zaman karşlığını
bulamıyor. Birçok adaletsizlikle karşılaşıyoruz. Bizler uyuş-
turucu bataklığında, çürümenin içinde büyümek istemi-
yoruz. Üniversite kapılarında, sınavlarda adaletsizlikler is-
temiyoruz, insanca bir yaşam, parasız, bilimsel, demokratik
liseler yalnızca bağımsız bir ülkede olacaktır. Ve bağım-
sız bir ülkeyi yaratmak için daha lise yıllarında mücade-
leye atılmak gerekir. Bir ülkenin geleceğini gençliği
oluşturur. Bizler bunun bilincinde ve bunun sorumluluğunu
taşıyarak yaşayacağız. Eğitim halkın çıkarları için ola-
na kadar, ülkemiz bağımsız olana kadar liselerdeki mü-
cadelemizi sürdüreceğiz. Biz kazanacağız. 

İstediğimiz eğitim sistemi bağımsız 
bir ülkede gerçekleşecek

Katiller Hesap Verecek
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Ülkemizde Gençlik

Son zamanlarda haberlerde sıklıkla duyuyoruz: "Ata-
ması yapılmayan genç intihar etti!", "Gencin ölüm sebe-
bi KPSS!", "SBS can aldı!". Bu haberler burjuva basın-
da sürekli yayınlanan ama gençlerin intiharlarının asıl se-
bebinin vurgulanmadığı haberlerdir.  Çünkü AKP iktida-
rı intiharları gizlemeye çalışıyor. Çünkü intiharların ve öğ-
rencilerin yaşadıkları bunalımın asıl kaynağının çarpık ve
adaletsiz eğitim sistemi olduğunu biliyorlar. Bunu bilerek
intiharların nedenini gizleyen AKP iktidarı, aynı zaman-
da öğrenci ölümlerini de meşrulaştırmaya çalışıyor.     

Söylediğimiz gibi düzenin eğitim sistemi her yıl on-
larca öğrencinin canını alıyor. Öğrenciler YGS, SBS,
KPSS, LYS gibi sınavlarda yaşadığı streslerin ve sorun-
ların yanı sıra, bir yüksek öğretim programından mezun
olduklarında da bir dizi sorunla karşılaşıyor. Çünkü öğ-
rencilere bu düzende gelecek olarak hiçbir şey vaadedil-
miyor. Sınav sistemindeki adaletsizlikler birçok öğrenci-
yi mağdur durumda bırakıyor. Her yıl sınava giren öğ-
rencilerden sadece 3'te biri bir yüksek öğretim programına
yerleşebiliyor.  Sonucunda, gelecekleri ellerinden alınan
ve umutsuzluğa düşürülen gençler bunalıma sürükleniyor.
Bir süre sonra da düzen içinde yapacak hiçbir şey bula-
mayan gençler intiharla yüz yüze bırakılıyor. 

Bu intiharların en son örneği 11 Eylül tarihinde yaşan-
dı. Yıllardır atama bekleyen, Selçuk Üniversitesi Fizik Bö-
lümü mezunu  Ceyda Cansu Denker ataması yapılma-
dığı için intihar etti. Ceyda Cansu Denker gibi 8-10 yıl ata-
ma bekleyen fakat ataması yapılmayan ve işsizlikle ölüm
arasında gidip gelen birçok öğretmen var. Elbette mezun olan
gençlerin yanında, sınava hazırlanan öğrenciler de sınav sis-
temindeki adaletsizlikler ve çarpıklıklar  yüzünden sorun-
lar yaşıyor. Örneğin KPSS' ye hazırlık aşamasında yıllar-
dır sınavı geçemediğinden umutsuzluğa düşen Fikret Er-
can işsiz ve güvencesiz bırakıldığı için yaşamına son ver-
di. Geçen yıl 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Yalçın Gen-
cay Öktem SBS sınavında istediği sonucu alamadığı için

intihar etti. Bursa'da sınava giren ve sınav sonucu yanlış he-
saplanan, lösemi tedavisi gören Ece Akyöz sinir krizi ge-
çirerek yaşamını yitirdi. Sınav sisteminin katlettiği bu in-
sanların yanı sıra, Soner Sipahi isimli genç annesi ders-
hane parasını ödeyemediği için intihar etti.  

Burada saydığımız öğrenciler gibi birçok genç; eğiti-
min paralı olması, dayatılan geleceksizlik ve eğitim sis-
temindeki adaletsizlikler yüzünden intihar etti. Sadece öğ-
retmen atamalarının yapılmaması yüzünden intihar eden
25 insanımız var. Üstelik bugün öğretmen atamaları so-
runu hala devam ediyor. 350 bin öğretmen hala atama bek-
liyor  ve sistemin katlettiği diğer öğrenciler gibi onlar da
düzen tarafından çaresiz bırakılmış durumdalar. Üniver-
site ve lise öğrencileri ise dayatılan rekabet ortamı yü-
zünden robot gibi çalıştırılmaktadır. Sosyal yaşantıları yok
edilen ve sürekli sınava adepte edilen öğrenciler, halktan
tecrit edilerek yalnızlaştırılıyor. Buna bir de paralı eğitim
eklenince yoksul halkımızın çocuklarının gelecekleri ta-
mamen ellerinden alınıyor.      

AKP iktidarı ise yalanlarla ve çarpıtmalarla gençlere
umut vaadetmeye çalışıyor. Düzen içinde, sınav sisteminde
değişiklikler yaparak sorunları çözmeye çalışıyor. Ama her
yıl artan sorunlar öğrenci ölümlerini daha da arttırıyor.  

Sonuç olarak, yaşanan bunca ölümlerin ve intiharla-
rın sebebi düzenin söylemiş olduğu gibi "basit bir buna-
lım"dan kaynaklı değildir. Eğitim sisteminde yaşanan bu
intiharlar sömürü düzeninin bir sonucudur. Bozuk, çü-
rümüş düzenin eğitim sistemindeki yansımasıdır. Bu
nedenle gençliğin yarınından umutsuz, bunalımlı yığın-
lar haline dönüşmesini istemiyorsak eğitim sistemin
köklü değişimi için mücadele etmeliyiz. Unutmayalım ki;
sorunlarımızın çözümü düzen içi değişiklikler değil, eği-
tim sisteminin temelden değiştirilmesidir. Bu düzenin gen-
çliğe;  bunalımlı, yıkık bir gelecek dışında vereceği bir şey
yoktur. Gençlik olarak  vereceğimiz hedefli, ısrarlı, kararlı
mücadele sonucunda geleceğimizi biz kuracağız.   

Gençliğin
Gündeminden

Düzen, gençliği bunalımlı yığınlar
haline getirmek istiyor!

26 Eylül - 2 Ekim 

2 Ekim 1998 : Ankara Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi'nde (DTCF) Dev-Genç'liler tarafından
alternatif okul açılış şenliği düzenlendi. MGK kar-
arlarıyla okulları karakola çeviren devletin poli-
tikalarına rağmen 1200 öğrenci şenlikte bir araya
gelerek baskılara boyun eğmeyeceklerini haykırdı-
lar. 

gençliğin 
tarihinden

Yeni öğretim yılının açılacağı şu günlerde okul açılmıyor, okul
yıkılıyor. Gaziantep’te Şehitkamil İlköğretim Okulu’nun yıkımına
veliler tepki gösterdi. Kasım ayında eskiyen okulun yerine Özel
İdare tarafından ihale açılması sonucu okul bahçesine yeni okulun
yapımı başlandı. Okulun temmuz ayı içinde biteceği söylenmesi-
ne rağmen eğitim öğretim yılının açılmasına kısa bir zaman kala
halen bitmemiş olması, üstelik okulun öğrencilerinin büyük kıs-
mının ise çok uzak olan bir  ilköğretim okuluna gönderilmiş olma-
sı velilerin tepkisine neden oldu. Devlet okul yaparken veya
yıkarken öğrencilerin öğrenimini değil yaptığı ihaleleri, sağladığı
rantı düşünüyor. Eğer yapılan okul inşaatı kazanç getirmiyorsa
onun için öğrencilerin eğitimi  önemli de değildir.

Okullar Açılmadan Okul Yıkılıyor!
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Her gün eğitimde yeni bir soygun
haberi okuyoruz. 

YÖK küçük bir zamla elde ede-
meyeceği kadar fazla karı elde et-
menin yeni bir yolunu buldu. Bu yıl-
dan itibaren her öğrenci 3 veya daha
fazla aldığı her ders için kredi başı-
na %50, %100 hatta %300'e varan
ek ödemeler yapmak zorunda.  

YÖK çalışanlarının maaşlarına
çok yüksek miktarlarda zam yapmış ve
özel uzmanları göreve almıştı. Yeni uz-
manların eğitimi nasıl bir şirket gibi yö-
neteceği ortaya çıkmaya başladı.  

Artık liselerde bizzat Milli Eğitim
Bakanı tarafından "yasak" olarak be-
yan edilmesine rağmen toplanan pa-
ralar, YÖK'ün gizli soygunu ve yurt-
lardan ulaşıma ardı ardına yapılan
zamlar hem öğrencilere hem de veli-
lere şunu açıkça göstermiştir: Eğitim
artık talan sistemi haline gelmiştir. Öyle
ki artık ilköğretimler, liseler bile
har(a)ç gibi senelik para toplayabil-
mektedir. Örneğin İstanbul'da bulunan
Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi her sene ba-
şında öğrencilerden 250 TL para is-
temektedir. Bu sadece bir örnek. Li-
selerde Okul Aile Birliği yalanıyla mü-
dürlerin cepleri doldurulmaktadır. Sı-
nav sistemiyle dersane patronlarının
cepleri doldurulmaktadır.

Her evde okula giden bir öğren-
ci var. Her evde yüzlerce lira masraf
yapan, eğitimin her aşamasında para
ödemek zorunda bırakılan veliler
var. Eğitim bu yüzden herkesi ilgi-
lendirir. Bu konuda yaşanan her so-
run her insanın canını yakar.  

Eğitim ülkemizde paralıdır. Kim-
se bu ülkede eğitimin parasız oldu-
ğundan, eşit olduğundan bahsedemez.
Bunu ispatlamaya çalışanlar, bunu
bize karşı savunanlar ancak bu diş-
liden pay alanlar, bu talandan rant
elde edenlerdir.  

Anayasa'nın 42. maddesinde
"Kimse eğitim ve öğrenim hak-
kından yoksun bırakılamaz" de-
niyor. Peki parası olmayan ve bu yüz-
den okula gidemeyen 300 bin öğrenci
nasıl ve hangi kanuna dayanılarak
okuma hakkından mahrum bırakılı-
yor. Kim bizim haklarımızı kendine
göre değiştiriyor. Haklarımıza değer
biçiyor. Ya da elimizden alıyor. 

Peki bunca para harcanmasına
rağmen eğitim gerçekten insanlara bir
umut sunuyor mu? OECD'nin (Eko-
nomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
) son rakamlarına göre  Türkiye'de
her 3 gençten biri işsiz durumda. Tür-
kiye genç nüfustaki işsizlik oranıy-
la dünyada birinci sıraya yerleşti. 

Düzene ait kurumların bile mev-
cut gidişi bu kadar açık teşhir ettiği
bir ortamda "parasız eğitim" iste-
mek, hakkımız olana sahip çıkmak
bizim en meşru hakkımızdır.

İşte Ferhat ve Berna bu hakkımı-
zı savunmak için 14 Mart 2010’da
Abdi İpekçi Spor Salonu' nda Baş-
bakan'ın karşısına çıktılar. "Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız" yazılı
pankartları ve sloganlarıyla iktidarın
eğitim konusundaki tüm yalanlarını
ve maskelerini yere indirdiler. İşte sırf
bu yüzden 19 aydır tutuklular. Sırf
bu yüzden 15 yılla yargılanıyorlar.

İktidar ve Başbakan bu davayı o ka-
dar “gurur” meselesi yapmıştır ki,
mahkeme tam bir hesaplaşma alanı ha-
line gelmiştir. Mesela Ferhat ve Ber-
na’nın beraatini isteyen savcı bir son-
raki mahkemede yetkileri elinden
alınarak görev yeri değiştirilmiştir. 

Biz bu gerçekleri anlatmak için
1 buçuk yıldır sokaklardayız. Tür-
kiye'nin her yanındayız!  

19 aydır öğrencilerin haklarını ve
geleceklerini savunmaya devam et-
tik. Ferhat ve Berna'nın  her duruş-

masının önünde, meydanlarda
ve sokaklarda açtığımız çadır-
larla, masalarla onların sesi ol-
duk. Gençliğin, öğrencilerin,
velilerin sesi olduk. Ama şim-
di sahiplenmemizi artırmak ve
hakkımızı ne olursa olsun ala-
cağımızı ve arkadaşlarımızın

sesi olmaya devam edeceğmiz gös-
termeliyiz.

Öğrenci Arkadaşlar!  
Halkımız! 

6 Ekim'de Beşiktaş Adliyesi bir
karar verecek. Gençliğin, yani bizim
oğullarımızın, kızlarımızın gelecek-
lerine ait bir karar verecek. 

Parasız eğitim istemek suç sa-
yılsın isteniyor. Gençliğin en meşru
hakkı mahkeme kayıtlarıyla elinden
alınmak isteniyor.  

Ama biz biliyoruz ki hiçbir hak
mahkemelerde kazanılmadığı gibi
orada elimizden de alınamayacaktır.
Haklarımıza ve geleceğimize sahip
çıkmak için en meşru halimizle Be-
şiktaş Adliyesi’nde olmalıyız! 

Aydınlar, Sanatçılar! 

Aydın olma onuru, toplumun hak-
larına sahip çıkmak, halkın mücade-
lesine sahip çıkmak ve mücadele eden-
lerin yanında durarak kazanılır. Halkın
eğitim hakkı elinden alınmak istenir-
ken sessiz kalmamalısınız. Ferhat ile
Berna’ya sahip çıkmak için Beşiktaş
Adliye'si önünde olmalıyız! 

Devrimci Demokrat
Kurumlar ve Kişiler! 

Taşıdığımız kimliğimizin üstü-
müze yüklediği görevler var. Halkın
saflarında olduğumuzu söyleyip böy-
le bir hukuksuzluğa sessiz kalamayız.
Halkın geleceğini savunmak için,
Ferhat ve Berna'nın mahkemesi
önünde olalım! 

Türkiye'nin her yerinden 6 Ekim'de
Ferhat ve Berna için eylemler ör-
gütleyerek, açıklamalara katılarak ve
Beşiktaş'taki Adliye'nin önünü dol-
durarak öğrencilerin haklarına ve ge-
leceklerine sahip çıkmalıyız! 

Geleceğimizi elimizden almak
isteyenlere karşı 

Ferhat ve Berna'yı sahiplenmek için
Beşiktaş Adliyesi'nde olalım!

Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik
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Ülkemizde Gençlik

Liseli gençlik, yapısı
gereği toplumun en dinamik, en atıl-
gan, militan, yeniliklere açık kesimi-
dir. Korkuları, kaygıları, düzenden
beklentileri, toplumun diğer kesimle-
rine oranla daha azdır. Bunun içindir
ki, oligarşi toplumun diğer kesimleri-
ne uyguladığı baskılardan çok daha faz-
lasını gençliğe uygulamaktadır.

Gençliği bekleyen en önemli sal-
dırıların başında ise yozlaştırma gel-
mektedir. Yozlaştırmanın ilk adımı ise
örgütsüzleştirmektir. ’80 sonrası bi-
linçli olarak yürütülen örgüt düş-
manlığı ile gençlik devrimci saflardan
uzaklaştırılmaya çalışılmış ve bunda
büyük oranda da başarı sağlanmıştır. 

‘80 öncesi liselere kadar yayılan
anti-faşist mücadele içerisinde genç-
lik politikleşmiş ve devrimci mücadele
içerisinde yer almıştır. Ülkesinin,
halkının sorunlarına duyarsız kalma-
yan liseliler, militan ve fedakâr bir şe-
kilde hesap sorma bilincine sahip ol-
muşlardır.

Gençliğin siyasi bilincinin yükse-
liyor olması oligarşinin korkularını bü-
yütmüştür. Üniversiteli gençliğin mü-
cadelesini de gören oligarşi, suyun ba-
şını liselerden itibaren kesmek iste-
miştir.

Bunun için de, geliştirilen resmi
devlet politikası ile gençliğin yoz-
laştırılması çalışmaları başlatılmıştır.
Kendi halk kültüründen kopartılmış,
emperyalist ülkelerin yoz kültürleri-
ne özenen, değer yargıları bozulmuş,
bireyci, uyuşturulmuş, beynini kul-
lanmayan, kafaları cinsellikle meşgul
edilen, sisteme tehdit oluşturmayacak,
örgütsüz, apolitik bir gençlik yaratıl-
mak isteniyor.

“Özgürlük” adı altında politikadan
uzak, kendi sorunlarına yabancı, ai-
lesinin geçim sıkıntısından çok saç
şeklini, eteğinin boyunu düşünen bir
liseli istiyor oligarşi.

Televizyonlarda ara ara sokak rö-
portajları yayınlarlar. Siyasi geliş-

melerle ilgili sorular sorarlar gençle-
re ve çoğu da cevap veremez. Bu du-
rum onların bilgisizliğiyle değil, bil-
gisiz bırakılmasıyla ilgilidir. Gençli-
ğin gücünün farkında olan oligarşi,
bizzat eğitim sistemiyle yürütmekte-
dir yozlaştırma saldırısını. 

Olayların, gelişmelerin arasında
bağ kuramayan, mantığını çalıştıra-
mayan, ezber bilgilerle aslında cahil
bırakılan bir gençlik yaratıyor oligarşi.

2010-2011 eğitim döneminde
ÖSYM tarafından yapılan pek çok sı-
navda şifre yolsuzluğu yaşandı. Genç-
lerimizin eğitim hakları gasp edildi,
emekleri ise heba edildi. Yıllara va-
ran emeğinin hesabını sorması gere-
ken gençlik ise, çok büyük bir tepki
gösteremedi. Gücünü örgütlü bir güce
dönüştürüp, alanlara çıkıp eylemler
düzenleyemedi.

Oysa, liseli gençliğin hayalidir üni-
versiteye gitmek. Onun için çalışır ça-
balar, dersanelere gider. Ailesi onu oku-
tabilmek için bütçesinden kısar. Sos-
yal hayatı en aza iner, tüm senesini ders
çalışarak ve baskı altında geçirir. Tüm
bunların karşısında emeğinin çöpe
atıldığını görmek liseli gençliğin hesap
sorma isteğini artırmalıyken, örgütlü bir
direniş geliştirilemedi.

Örgütsüzleştirme çabalarının ya-
rattığı bir sonuçtur bu. Bu öyle bir sal-
dırıdır ki, politika ile ilgilenmek ve ey-
lemlere katılmak, okuldan uzaklaştı-
rılmak, atılmak için yeterlidir. Bunu
göze almak ise, hayatını kurtarma bas-
kısı altındaki liseliye ağır gelmekte-
dir. Ailesinin ihtiyaçlarını düşünmek
zorunda hisseder kendisini. Okuldan
atılmak onun için çok büyük bir teh-
dittir. Diploma almak tek amaç hali-
ne getirilmiştir.

Yasalara göre kurulmuş örgütlen-
meler olmasına rağmen bir çok öğ-
renci derneğinin faaliyetleri engelle-
niyor, üyeleri gözaltına alınıp tutuk-
lanıyor. Aileler aranıp rahatsız edili-
yor. Okul idaresi polislerle iç içe
adeta polis gibi çalışıyor. Devrimci-
demokrat öğrenciler takip edilerek,
tehdit ediliyorlar.

Örgütsüzlük ve yozlaşma birbiri-
ni besleyen iki olgudur. Bugün gen-
çliğin içinde bulunduğu duruma bak-
tığımızda en temel olumsuzluklar
olarak bu iki olguyu görürüz. Genç-
lik sistemli bir politikayla uyuşturu-
cu, alkol ve cinselliğe yönlendirildi.

Bunlar gençliği yozlaştırmanın
en önemli araçları oldular. Gençliği
mücadeleden uzak tutacak, enerjile-
rini boşaltacak, zamanlarını doldura-
cak uğraşlar gerekiyordu. İşte bu
üçü, bu açıdan düzenin en önemli
araçları oldular.

Yine bu politikanın uzantılarını,
yoksul halkın yaşadığı mahallelerde
de görmeye başladık. Çeteleşmelerin
önü açılarak, gençliğin enerjisi bu
yöne kanalize edildi. “Deli Yürek”,
“Kurtlar Vadisi” gibi televizyon di-
zileriyle, çetecilik özendirildi. Lise-
lerde çetecilik bugün en önemli so-
runlardan birisi haline gelmiştir. Uyuş-
turucu, fuhuş, haraç, tehdit, şantaj bu
çeteler aracılığıyla sürdürülmekte-
dir.

Devrimciler saldırılara uğrarken,
çeteler korunmuş kollanmıştır. Uyuş-
turucunun liselerde yaygınlaştırıl-
masında kullanılan çeteler, polisin
denetimi altında çalışmaktadırlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından 60 şehirdeki 261 okulda
(130 devlet, 131 özel) öğrenim gören
26.009 öğrenciye yönelik yapılan ça-
lışmada, 755 kişinin uyuşturucu kul-
landığı ortaya çıkmış. Tabii sorulara
doğru cevap verildiği de şüphelidir. En
azından kullandığını söyleyenlerin
sayısı bu kadardır. Ve bu sayı bile çok
fazladır. Bu araştırma 2006 yılında ya-
pılmış. Aradan geçen 5 sene de uyuş-
turucu kullanımı daha da artmıştır.

Gençlerin önüne dayatılan, özen-
meleri istenen “star”lar da uyuşturu-
cu kullanmakta, her türlü ahlaksız-
lıkları televizyonlardan evlerimize
sokulmaktadır. Bunu izleyen gençlik
ise, kendisine örnek olarak bunları al-
maktadır. 

“Magazin” programlarıyla büyük
bir çürüme yaratılmakta, gençlerle bir-

DÜZEN YOZLAŞTIRIYOR, 
BİZ ÖRGÜTLEYECEĞİZ

Mahallemize, 
Kültürümüze, 

Geleceğimize 
Sahip Çıkıyoruz! 3

Kaybeden Katleden Devlettir!34

Yürüyüş

25 Eylül
2011

Sayı: 287



likte ailelerini de etkisi altına al-
maktadır. Halkımızın yaşamının
çok uzağındaki bu yoz yaşamlar, öz-
gürlükmüş gibi sunulmakta, ahlak-
sızlık övülmektedir.

Diziler sadece çeteleri değil, sı-
nıf atlama hırsını kazandırmak-
ta, bunun için yapılacak her tür-
lü ahlaksızlık erdem gibi göste-
rilmektedir. Sapkın ilişkiler onay-
lanmakta, bu tür ilişkiler kurma-
yanlar “geri kafalı” olarak değer-
lendirilmektedir. 

Gençliğin arkadaşlık,
dostluk, yoldaşlık
duygularını öne
çıkartmalıyız

Düzenin, tüm yozlaştırma saldı-
rılarını gençliğe anlatmalıyız. Dü-
zenin nasıl insanları kendi kafasına
uygun hale getirdiğini göstermeliyiz;
gençlik düzenin kendini ne hale ge-
tirmek istediğini görmezse, ona kar-
şı kendini savunamaz. Dolayısıyla
devrimci bir kimliğe yönelemez.

Bugün gençlikte tek tipleşme,
para ve marka tutkusu, toplumsal da-
yanışmayı, iyilik ve doğruluğu ena-
yilik sanma, özgürlüğü bencillik,
kafasına eseni yapma sanma an-
layışı nereden geliyor? Bunlar his-
settirilmeden nasıl şırınga ediliyor?
Bunlar gençliğe gösterilmelidir.

Yozlaşmaya karşı mücadele, bu
yüzden liseli gençliğin akademik-
ekonomik-demokratik sorunlarıy-
la birlikte sürdürülmelidir. Bu mü-
cadeleler içiçe geçmiştir zaten, her
birisini ayrı ayrı sürdürmenin anla-
mı yoktur. 

Eğer sorunlarımıza sahip çıkma
ve onlar etrafında örgütlenme ça-
lışmaları yürüteceksek, önce düze-
nin kirlettiği beyinleri temizle-
meliyiz. Ancak ondan sonra doğru
olanı, güzeli olanı, halkın çıkarına
olanı anlatabiliriz.

Gençlik, kendisini dört bir yan-
dan kuşatan yozlaştırma saldırısına,
her şeye rağmen, örgütlenmekte ıs-
rar etmektedir. Tüm baskılara rağ-
men, gençlik devrimci mücadele-
nin bitmeyen kaynağı olmaya de-
vam etmektedir. Her türlü saldırı-

Ülkemizde Gençlik

Ömer DEMİR: 
(1960-Nisan 1980)
Yine bir pusu...
Yine kurşunlar yağıyor sokak orta-

sında. Kenanlar, Yükseller, Turgutlar dü-
şüyor birer birer...

Bu kez düşen Liseli Dev-Genç'li
Ömer Demir. Dikilitaş, Yenimahalle
ve Maçka Meslek Lisesi'nde anti-faşist
mücadelenin ön saflarında yer alan
Dev-Genç'li.

Hain pusularda katledilen ne ilk ne
de son devrimci Ömer.

Neredeyse her gün bir şehit verili-
yor. Kimi zaman bir işgali kırarken, kimi
zaman bir yazılamada, işkence tezgah-
larında, ya da bir çatışmanın orta ye-
rinde... Al kanlar içinde ölümsüzlüğe
uğurlanıyorlar...
Şartlar, zorluklar, bedeller ne olursa

olsun,
“Bu yolda  ölmek var, dönmek

yok!”, “Kurtuluşa kadar savaş!” diyor
geride kalanlar. 

1960 doğumlu. Dikilitaş, Yenima-
halle ve Maçka Meslek Lisesi'nde anti-
faşist mücadelenin ön saflarında yer aldı.
Örnek, yiğit tavırlarıyla öne çıkan Ömer
Demir, Nisan '80'de faşistlerin kurduğu
pusuda katledildi.

İbrahim KARAKUŞ:
1980 yazında Devrimci Sol tarafın-

dan yürütülen “İşkencelere ve Faşist Te-
röre Karşı Mücadele” kampanyasında
Liseli Dev-Genç'liler de yer aldılar. 

Okullar kapalı olduğu için kampan-
ya faaliyetleri okul çevresinde liselile-
rin bulunduğu tüm bölgelerde yoğun-
laştı. Afiş, bildiri, pankart, yazılama,
kahve ve tren konuşmaları, gösteri, mi-
ting vb. pek çok faaliyet ve eylem ör-
gütlendi. 

Bu kampanya, Anadolu'ya da yayı-
lan, Liseli Dev-Genç'in olduğu tüm il-
leri kapsayan bir gelişim kaydetti. 

Kampanya çerçevesinde Liseli Dev-
Genç'in FTKSME'nin gerçekleştirdiği
devrimci şiddet eylemleri yankı uyan-

dırdı. Faşistlere, faşist kurumlara yönelik
eylemler oldu. Bu ey-
lemler sırasında dev-
rimcilere silah çeken
faşist polis ve jandar-
malar cezalandırıldı,
silahsızlandırıldı. Ban-
ka şubeleri ve zırhlı
araçlar yakıldı. Adalet
Partisi Şişli Yönetim
Kurulu Üyesi bir
muhtar cezalandırıl-
dı. 

Kampanyanın son eylemlerinden
biri 21 Temmuz 1980'de yapılan Topkapı
korsan mitingi idi. Bu miting mahalli
alan tarafından düzenlense de Liseli
Dev-Genç'liler aktif olarak katılmışlar-
dı. Miting başlar başlamaz polis ve
jandarmanın saldırısı oldu ve silahlı ça-
tışma çıktı. Üç devrimci katledildi.

Talip Gürdal,  Liseli Dev-Genç ön-
der kadrolarından İbrahim Karakuş ve
onların ardından Yüksel Karan...

Her üçü de düşmanın ateşini üzer-
lerine çekerek kitlenin, diğer yoldaşla-
rının çekilebilmesini sağlamak isterken
vurulmuşlar, kendilerini feda etmişler-
di. 

1960 doğumlu İbrahim'in Kuştepe
Lisesi'ndeki forumlar ve boykotlarda
yükselen sesi, Topkapı'nın surlarında
yankılanmaktaydı artık. Şehit düşerken
elinde bulunan patlamamış dinamit lo-
kumunu çok geçmeden ateşleyecekti
yoldaşları. O ateş, ada-
letti, düşmana duyulan
öfkeydi, kindi. Mahalle-
lerde aynı gece meşale-
lerle yürünüyor, şehitle-
rin hesabının sorulaca-
ğına dair andlar içiliyor-
du. Nitekim hemen erte-
si gün hesap soruldu.
Devrimci Sol savaşçıla-
rı biri bizzat Topkapı
Korsan Mitingi'nde ateş
ettiği belirlenen, diğeri de siyasi şube-
de görev yapan iki polisi cezalandırdı-
lar. Cezalandırılan polislerin üzerine İb-
rahim Karakuş ve Talip Gürdal'ın kan-

Devrim Şehitleri Yaşıyor 
Liseli Dev-Genç Savaşıyor

Ömer Demir

İbrahim KARAKUŞ
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larına rağmen gençlik, örgüt-
lenmeye, doğruluğa, dürüst-
lüğe, dostluğa, arkadaşlığa,
ulusal onura ve insanlık onu-
runa önem vermektedir. Dev-
rimcilik gençliğin bu duygula-
rının karşılık bulduğu tek yer-
dir. Her şeye rağmen gençlik
mücadelenin içinde yer al-
makta, yozlaşmaya, ahlak-
sızlığa karşı direnmektedir.

Liseli Gençlik, İrfan Ağ-
daşlar, Sezgin Enginler, Öz-
lem Durakcanlar çıkartabil-
mektedir. Düzen gençlerimizi
yozlaştırmayla, uyuşturucuyla
zehirliyor. Örgütsüzleştirerek
zehirliyor, apolitikleştirerek
zehirliyor. Düzen uyuşturuyor,
çürütüyor. Bunun önüne geç-
menin yolu düzenin gençliği
yozlaştıran politikalarına karşı
liseli gençliği birleştirmektir.
Gençliği örgütlemek, bu politi-
kalara karşı mücadele etmektir.

Yozlaşmanın karşısında
arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık,
dayanışma ilişkilerini geliş-
tirmeliyiz. Arkadaşlık, dostluk,
insanları birbirine bağlayan
güçlü bir ilişkiyi ifade eder.
Bu bağ, özünde tüm çıkarlar-
dan, bencilliklerden uzaktır ve
sevgiye, saygıya, karşılıklı gü-
vene dayanır. Zor günlerde,
acıda, sevinçte, darlıkta des-
tek olmayı, sırt sırta vermeyi
ifade eder.

Dostluk, sevgidir. Sahip-
lenme ve bağlılıktır. Bunun bir
ölçüsü yoktur, ancak en özlü ifa-
desiyle dostun için ölebilmek-
tir. Her türlü fedâkarlığı yapa-
bilmektir. Dostluk paylaşım-
dır. Bu paylaşım hem maddi
hem manevidir. Halkımızın bir
deyişi vardır; “Dost kara gün-
de belli olur.”

Dostluk vefadır. Vefa, ve-
rilen değerin, harcanan eme-
ğin kıymetini bilmektir. Dost-
luk; açıklıktır, samimiyettir.
Yalan, ikiyüzlülük, nankörlük
gibi olgular dosta uzaktır.

larının yerde kalmayacağını belirten bir
de bildiri bırakıldı. “Hesabını Sorduk”
deniyordu bildiride. Hesap sorulmuştu.

Faruk BAYRAKÇI (9 Nisan 1991)
İstanbul'da okuduğu Bakırköy Li-

sesi'nde Lilesi Dev-Genç (LDG) ile ta-
nıştı ve kısa sürede onun kararlı mü-
cadelesi ve ısrarıyla Bakırköy Lisesi
LDG'nin önemli mevzilerinden biri
haline geldi. Faruk LDG yöneticiliği
yaptı... LDG ile tanıştığı ‘87'den mü-
cadelesini başka bir alanda sürdürmek
için ayrıldığı ‘90 tarihine kadar hemen
bütün LDG'liler üzerinde emek harca-
dı, onların devrimcileşmesine yardım-
cı oldu. Atılım yıllarında Silahlı Dev-
rimci Birliklerde görevlendirildi ve 9
Nisan 91'de İzmir'de bulundukları ev
polis tarafından basılarak yoldaşı Olcay
Uzun ile birlikte şehit düştü.

“İnatçı, heyecanlı, coşku dolu kişili-
ğini hep Trabzonlu olmasına bağlayan
Faruk'un liseliler için yeri çok farklıydı.
Çoğu hem ondan çekinir, korkar hem de
onu deli gibi severdi. Deyim yerindey-
se Faruk deyince akan sular dururdu. Ba-
zen Faruk'un, değil o an orada olup-ol-
maması adının geçmesi bile yeterliydi. 

O, sadece liselilerin sorumlusu Faruk
değildi. O, liselilerin aynı zamanda abi-
si, babasıydı. Karınları mı aç, üstleri mi
yok, ceplerindeki para mı az... Hepsini
düşünür, hepsiyle ayrı ayrı ilgilenirdi.
Öyle ki bir tartışma esnasında ‘Bir da-
kika dur bakayım’ deyip, cebindeki
mendili çıkararak yanındaki liselinin
burnunu silecek kadar babacandı.”

Kahraman ALTUN (1970-16 Mart
1991)

1970 Kayseri doğumlu. LDG saf-
larında devrimci mücadeleye katıldı. Fa-
ruk ile aynı dönemlerde LDG'nin mü-
cadelesini omuzladı. Faruk'tan önce
İzmir'deydi Kahraman... 16 Mart 91'de
ABD Dışişleri Bakanı James Baker'in
Türkiye'ye gelişini protesto etmek için
İzmir'de gerçekleştirilen bir eylem sı-
rasında bombanın elinde patlaması so-
nucu şehit düştü.

Kayseri'de doğan Kahraman, aile-
siyle birlikte dört yaşındayken gelmiş-
ti İstanbul'a. 1 Mayıs gibi emekçi hal-
kın devrimcilerle içiçe yaşadığı bir

mahallede büyümüştü. 
Onu küçük yaşta olgun-

laştıran, sorumluluk sahibi
yapan da tek başına kendi ai-
lesinin yoksul olması de-
ğildi. Kahraman halkının
yaşadığı yoksulluğu, gör-
düğü baskıyı çok yakından
tanımıştı. Onu erken yaşta
büyüten halkı ve halkının
yaşadıklarıydı. Halkını se-
ven, halkına acı çektirenle-
re karşı ise nefretle dolup-taşan bir genç
olduğunda tercihini de kolayca yaptı.
Duyduğu öfkeyi boya sandıklarından,
simit tezgahlarından, konfeksiyonların
tozlu, kirli ortamlarından okul sıraları-
na taşıdı. Yine emekçiydi, yine fedakâr,
özveriliydi. Yine ağırbaşlı, olgun ve so-
rumluluk sahibiydi. Cuntanın gençliğe
dayattığı tüm olumsuzluklardan, yoz-
luklardan, bencilliklerden çok uzaktı o.
Kişiliğinde var olan bütün güzellikle-
ri devrimcilikle yoğrulmaya hazırdı. O
kavganın çırağı olmak için yanıp tutu-
şuyordu artık. 

Ümraniye Lisesi'nde okuyordu Kah-
raman. Ve o artık bir Liseli Dev-Genç'li
olmanın gururunu yaşıyordu. Coşkuy-
la sarıldı çalışmalara. Hem mahallesinde
hem de okulunda örgütlenme çalış-
ması yapmaya başladı. '80 sonrası liseli
gençliği toparlamanın, ayağa kaldır-
manın, cuntanın liseli gençlik üzerindeki
etkilerini kırmanın öneminin bilincin-
deydi. Gerici faşist eğitim çemberinden
kurtaracağı her liseli, Liseli Dev-Genç'in
bu zorlu döneminin aşılmasında etkili
olacak, onu büyütecekti. 

Kısa sürede Liseli Dev-Genç'in ön-
der kadrolarından biri oldu Kahraman.
Onun kişiliğini belirle-
yen emekçiliği ve alçak-
gönüllülüğü ile örnekti.
Rahatlığı, sakinliği, ken-
dinden emin görünümü
çevresindekilere de gü-
ven aşılardı. İnsanların
eksik ve zaaflarını aşma-
sında, liselileri kadrolaş-
tırmada büyük emek har-
cardı. Kahraman için bü-
yük iş, küçük iş gibi bir
ayrım yoktu. Her işin çı-
rağı olmaya aday bir neferdi. 

Faruk BAYRAKÇI

Kahraman ALTUN
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Yoldaşlıksa; arkadaşlığın, dost-
luğun gelişmiş en üst halidir. İçi dol-
durulmuş, kalıcılık kazanmış, ortak bir
amaçla bütünleşmiş bir dostluk ve ar-
kadaşlıktır. Yoldaşlık sevgisi çıkarsız,
hesapsız, dürüst ve samimidir. Çün-
kü, o düzenin yarattığı bencilliklerden,
bireycilikten uzaktır. Çok büyük ve
onurlu bir ailenin ferdi olmanın ya-
rattığı kolektif bir ruh vardır ilişki-
lerde. İşte bu duygu ve düşünce bir-
liğini yakalayabilirsek, gençliğe ula-
şabilir, kendi sorunları etrafında ör-
gütleyebiliriz. 

Liselerde devrimci mücadele aynı
zamanda kişilik kazandırma müca-
delesidir. Liseli gençlere kişilik ka-
zandırmak için yol gösterici olup, so-
runlarına çözüm üretip, sıkı arka-
daşlıklar oluşturmalıyız. Güven iliş-
kisi kurabilirsek ancak ikna edebili-
riz. Bunun için en başta Liseli Dev-
Genç’li kendisi örnek olmalıdır. Okul-
daki davranışlarıyla, ailesiyle kur-
duğu ilişkiyle, ülkenin sorunları kar-
şısında aldığı tavırlarla... her şeyiyle
örnek olmalıdır liselilere... 

Sorunlarını sahiplendiğimizi gör-
meli ve yanında olduğumuzu bilme-
lidir liseli. Onun özendiği durumları
tam tersine çevirebilmeliyiz. Yoldaş-
lık ilişkisini görüp, “ben de bu iliş-
kiler içinde yer almalıyım” dedir-
tebilmeliyiz. Düzenin çürümüş de-
ğerleri yerine, halkımızın, devrimci-
lerin değerlerini koyabilmeliyiz. Yani
liseli gençliğin tüm gündemi, yaşamı
biz olabilmeliyiz... 

Paylaşım, birlik ve dayanışma
duyguları etrafında birleşen liseli
gençlik, gücünü buradan alacak ve va-
tanının bağımsızlığı uğruna mücade-

lede daha kararlı olacaktır. Çünkü, yal-
nız değildir, çünkü arkadaşlık, dost-
luk, yoldaşlık ilişkileri içinde bir bü-
tünün parçasıdır... 

Nasıl Bir Arkadaşlık
Kurmalıyız?

Arkadaşlığın tanımını anlatan ve
güzel bir de öyküyü içeren, internet-
te yayınlanmış bir yazıya yer veriyo-
ruz bu bölümde:

Arkadaşlığın tarihsel köküne bak-
tığımızda şöyle bir yaklaşım sergile-
nir. Savaşlarda insanlar arkadan ge-
lebilecek herhangi bir tehdit ve teh-
likeye karşı arkalarını sağlam bir ka-
yaya veya dağa dayarlarmış. İşte ar-
kalarını dayadıkları bu taşa arka taş,
diyorlarmış. Arkadaşlıkta buradan
ortaya çıkmıştır. Yani güvenebilece-
ğin, arkanı rahatlıkla dönebileceğin,
gözün arkada kalmayacak sağlam
bir duvardır. 
İnsanlar sosyal bir varlık olarak

yalnız yaşayamaz. Sürekli olarak et-
kileşim içinde olacak birilerine ihti-
yaç duyar. İşte bu noktada arkadaşlık
insanlık için büyük bir sığınaktır.
Arkadaşlık nedir sorusu her insanın
sahip olduğu kültür, inanç ve yaşadı-
ğı duygusal atmosfere göre farklılık
arz eder.
İhanete uğrayan birisi için arka-

daşlık, sadakattir. Sorunlarının ağır-
lığı karşısında yalnız bırakılan için,
paylaşımdır. Tanımları çoğaltmamız
mümkündür. Bunların hepsinde ortak
nokta yanında olmasıdır. Yani arkadaş
her zaman yanında olabilendir. Bu-
nunla ilgili bir hikâye anlatılır;

Savaşın en kanlı günlerinden biri. 

Asker, en iyi arkadaşının az ileride
kanlar içinde yere düştüğünü görür. İn-
sanın başını bir saniye bile siperin üze-
rinde tutamayacağı ateş yağmuru al-
tındaydılar. 

“Asker teğmene koştu. 
— Teğmenim, fırlayıp arkadaşımı

alıp gelebilir miyim? 
“Delirdin mi?” der gibi baktı teğ-

men. 
— Gitmeye değer mi? Arkadaşın

delik deşik olmuş. Büyük olasılıkla
ölmüştür bile. Kendi hayatını da teh-
likeye atma Asker ısrar etti. Teğ-
men: 

— Peki... Git o zaman... 
İnanılması güç bir mucize... Asker

o korkunç ateş yağmuru altında ar-
kadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı koşa
koşa döndü. Birlikte siperin içine
yuvarlandılar. Teğmen, kanlar içindeki
askeri muayene etti. Sonra onu sipe-
re taşıyan askere döndü: 

— Sana değmez, hayatını tehli-
keye atmana değmez, demiştim. Bak
haklı çıktım. Bu zaten ölmüş dedi teğ-
men.  

“Değdi teğmenim” dedi asker. 
“Nasıl değdi?" dedi teğmen. 
— Bu adam ölmüş görmüyor mu-

sun? 
— Gene de değdi komutanım.

Çünkü yanına ulaştığımda henüz sağ-
dı. Onun son sözlerini duymak dün-
yaya bedeldi benim için. Ve arkada-
şının son sözlerini hıçkırarak tekrar-
ladı teğmene: 

“Geleceğini biliyordum!” de-
mişti arkadaşı... “Geleceğini bili-
yordum!”

Antalya'da Dev-Genç’liler,
her hafta Cumartesi günü açtık-
ları “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız!” imza masasını 17
Eylül Cumartesi günü de açtılar.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği

masaya gelen insanlar, “Helal olsun, her hafta burada-
sınız, sesimizi duyuruyorsunuz.” diyerek destek verdi-
ler. 

Masada yapılan konuşmalarda, okulların açılış haf-

tasından dolayı kayıt, harç vb. gerekçelerle
toplanan paraların aslında bir soygun oldu-
ğu, bu eğitim sisteminin adaletsiz olduğu ve
kontenjan arttırmanın işsizler ordusu yarat-

maktan başka bir şeye yaramadığı anlatıldı. 

Veliler de masaya gelerek, “çocuğumu okula yaz-
dırdım, tüm param oraya gidiyor.” diyerek isyan ettiler. 

İmza atmaya ve konuşmaya gelenler, Dev-
Genç’lilere çay ve simit ısmarladılar. Masaya gelen bir
öğrenci velisi “12 Eylül’ün yarattığı yıkımı sizler aşa-
caksınız, umudumuz sizinle” diyerek destek verdi. 

4 saat süreyle açık kalan masada 230 imza toplandı
ve 25 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
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Liseli Dev-Genç Tarihinden

Hiçbir İlişkinin Olmadığı 
Okullarda Nasıl Örgütleneceğiz?

Bir elin parmakları kadardı hepsi...
Ali Aygül, kendisi gibi üniversitede ör-
gütlenmiş olan Adnan Berber ile bir-
likte üç kişilik üst komite, altında Fa-
ruk, Kahraman ve birkaç kişi daha...

Yol yöntem aradılar, sırrı nedir bir
iken 5 olmanın, 5 iken 50...

Sır açıktı, ısrar, ısrar, ısrar...

Biliyorlardı vardı duyarlı liseliler;
biliyorlardı, bu düzen böyle hüküm
sürmeyecekti... O halde örgütlenme-
mek için hiçbir neden yoktu...Kahra-
man, okul çevrelerinde kafeteryalar-
da, toplu mekanlarda ilişki yaratırken,
Bakırköy Lisesi’nde bir irade çarpış-
ması sürüyordu...

Lise duvarında bir pankart... İm-
zası yine o ‘80 öncesinin imzası... li-
seli DEV-GENÇ... Egemenlerin kor-
kulu rüyası bu imza... 8 yıl sonra, du-
varları katkat boyayarak silmeye ça-
lıştıkları bu imzayla yine karşılaştılar...
Bakırköy Lisesi’nin geçmişi vardı...
Burası Turgutlar’ın emek verdiği,
can bedeli faşist işgali kırdığı okuldu...

Okul idaresi şaşkın... 12 Eylül'ün
yetiştirdiği öğrenci kitlesi ise ilgisiz...
Çok önemsenmiyor, münferit denilip
geçiliyor üzerinden...

Ama öyle değil, bir iki hafta geç-
meden yine aynı imzayla bir daha şaş-
kına dönüyor okul idaresi... Yine Li-
seli Dev-Genç... Öğrencilerdeki ilgi-
sizlik dağılıyor yavaş yavaş... Şaşkın
ve merakla bekliyorlar gelişmeleri...

İlkinde pek önemsemez görünen
idare ikincisinde bu işin peşine dü-
şüyor, derken ardından üçüncü pan-
kart geliyor...

Başa çıkamıyor polise baş vuru-
yorlar...

Okul girişlerinde aramalar, ders or-
tasında aramalar, şüphelenilenleri
müdür odasında sorguya çekmeler...
Bulamıyorlar bu Liseli Dev-Genç'in
pankartçısını... 

Bir irade savaşına dönüşüyor
pankart... 

Birçok kişi aynı şeyin bir daha
olmayacağını düşünüyor... Ama
düşünüldüğü gibi olmuyor,  hemen
her hafta aynı gün bir pankart sal-
lanıyor Bakırköy Lisesi'nin du-
varlarında...

Tek kişi... tek kişi neler başa-
rabilir isterse... Başarıyor Faruk...
Kısa bir süre sonra okul içinde pek-
çok liseliyle tanışıyor, başlangıçtaki
ilgisizlik, zamanla merak ve şaşkın-
lığa, sonrasında ise sempatiye dönü-
şüyor... Liseli Dev-Genç gözlerde
büyütülüyor... Öyle ki polisin tüm
gözdağına tehdidine, idarenin baskı-
sına, bütün arama taramalara, yoğun
önlemlere rağmen, hemen her hafta,
aynı gün asılan pankart gücün ifade-
si oluyor gençliğin gözünde...

Bu güç, iradenin ve ısrarın gücü...

Bu güce duydukları sempatiyle ör-
gütlenen liseli Dev-Genç'lilerin bir-
çoğu daha sonraki mücadelelerinde
önemli sorumluluklar alarak ve onur-
lu mücadelede şehit düştüler...

Bakırköy'deki irade savaşının ay-
nısı eş zamanlarda İstanbul'un başka
iki okulunda da yaşandı...İşte tüm bun-
ları yaratan Ali Aygül'ün öğrencileri
olan Faruk ve Kahraman'dı.

İki-üç kişiyle dahi ısrar edildi-
ğinde nasıl yoktan var edileceğini öğ-
rettiler. 

Bu yıllarda mücadele
eden bir liseli
Dev-Genç’li anlatıyor:

“Bir dönem yaşanmıştı. Her şey
susturulmuş ve sindirilmişti. İşken-
cehanelerden, zindanlardan yükse-
len "DİREN! TESLİM OLMA!" me-
sajları dalga dalga ve yavaş yavaş ya-
yılmaya başlamıştı. Bir 12 Eylül ya-
şanmıştı. Egemenlerin korkulu rüya-

sı gençlik bundan üzerine düşen payı
fazlasıyla almıştı. 'Cuntanın çocukları'
deniyordu. Cuntanın çocukları Mic-
hael Jackson'larla, Madonna'larla bü-
yüyordu. Her şey ama her şey düşü-
nülmüştü cunta ile yetişen kuşak için. 

Evet, okulda ne öğreneceğimizden,
dinleyeceğimiz müziğe, boş zaman-
larımızı değerlendireceğimiz atari,
bilardo salonlarından, seyredeceğimiz
filmlere kadar, her şey. 

Böyle yetişiyor, böyle yetiştirili-
yorduk. Ama adı üstünde gençtik.
Genç olmak her şeye açık olmak de-
mekti. Topu topu ya onbeşindeydik ya
onaltımızda. Nasıl şekil verilirse o şek-
li almaya hazırdık. Tıpkı bir heykel
gibi... 

Gençtik. Her şeyi almaya, her
şeyi öğrenmeye, duyarlı olmaya açık-
tık, hazırdık. Çünkü cuntadan sonra
geçen yıllar tam bir şekil verememişti
bize. Henüz kişiliğimiz oturmamıştı.
Biraz çarpık, biraz yontulmaya muh-
taçtı belki ama hepsi o kadar. Nasıl-
sa çarpıklıklar düzeltilebilirdi. 

Tek mesele ortaya güzel bir hey-
kel çıkacağına inanmaktı. Sonrası,
sonrası emekti. Emekle, sabırla, in-
ceden inceye, yorulmadan, bunlar da
ne biçim genç, bu kuşaktan adam çık-
maz, hepsi çok apolitik, lümpen de-
meden üzerinde çalışmaktı. Kahra-
man'lar, Faruk'lar işte böyle işlediler
liselileri.” 
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Emperyalistler bir yandan açık iş-
gallerle ülkeleri yakıp yıkıyor, diğer
yandan yerli işbirlikçiler aracılı-
ğıyla “devrimler” tertipliyor. Başı-
nı ABD’nin çektiği emperyalistler bu
saldırılarla dünya üzerindeki ege-
menliğini pekiştirmek, bu egemen-
liğe tabi olmayı reddeden iktidarla-
rı ve örgütleri ‘hizaya getirmek’ is-
tiyor.

Emperyalizmin bu politikalarının
bir sonucu olarak Irak ve Afganis-
tan’ın toprakları işgal edildi. Yüz
binlerce insan katledildi. İşgale di-
renen binlerce insan tutsak edilerek
emperyalizmin hücrelerine atıldı,
işkencelerden geçirildi, Filistin’de
yine işgal, katliamlar, işkenceler, tu-
tuklamalar, ambargo sürüyor.

Latin Amerika ülkelerinde, özel-
likle Kolombiya’da, emperyalizme
ve onun yerli işbirlikçilerine karşı sa-
vaşan devrimci örgütler ağır baskı ve
saldırılara maruz kalmış, binlerce
devrimci yurtsever, kontrgerilla ta-
rafından öldürülmüş, binlercesi tut-
sak edilmiştir. 

ABD emperyalizmi, önceleri
“düşük yoğunluklu savaş” , 11 Ey-
lül sonrasında ise “önleyici savaş”
doktrini adıyla hayata geçirilen po-
litika çerçevesinde birçok ülkeyi
yakıp yıkmış, bu saldırılarıyla dün-
ya halklarına boyun eğdirmeyi
amaçlamıştır. Bu politikanın bir
parçası olarak da egemenlik politi-
kalarına karşı çıkan devrimci, yurt-
sever örgütlerin üye ve önderlerini
de hiçbir hukuk kuralı tanımaksızın
tutsak etmiştir. Filistin’den Kolom-
biya’ya, Almanya’dan ABD’ye, Kü-
balı Beşler’den ‘Kolombiyalı Üç-
ler’e, Ahmed Saadat’tan Türkiyeli
devrimcilere kadar dünyanın deği-
şik coğrafyalarında anti-emperyalist
çizgide mücadele eden devrimciler,
“terör” demagojsiyle ve çoğu zaman
komplolarla tutuklanıp yıllarca tut-
sak edilmiştir. 

‘Kübalı Beşler’ olarak bilinen,
haklarında dünya çapında kampan-

yalar örgütlenen Gerardo Hernán-
dez, Antonio Guerrero, Ramón La-
bañino, René González ve Fernan-
do González’in yaşadıkları en çar-
pıcı örneklerdir. ABD topraklarında
Küba halkına yönelik terör faali-
yetleri konusunda, mafya ve terör
gruplarına sızarak bilgi toplamak
için Miami’ye giden 5 vatansever
Kübalı, bir komployla tutuklandılar.
Yargılanmaları bir oldubittiye geti-
rilip 7 aylık bir mahkeme sürecine
sokuldular. ABD’ye karşı aslı asta-
rı olmayan casusluk suçu ile itham
edildiler. 8 Haziran 2001’de suçlu
bulundular ve Aralık 2001’de hüküm
giydiler. Her biri ABD’nin uzak
bir eyaletinde, bütünüyle insanlık
dışı koşullarda 13 yıldır tutuklu bu-
lunuyorlar. 

Filistin Halk Kurtuluş Cephe-
si'nin (FHKC) Genel Sekreteri ve Fi-
listin Yasama Meclisi üyesi Ahmet
Saadat da on bine yakın Filistinli si-
yasi tutsaktan biri olarak “güvenlikle
ilişkili” bir dizi siyasi suçlamadan
dolayı İsrail hapishanelerinde otuz
yıla mahkum edildi. Bu suçlamalar
şunları içeriyor: Yasaklanmış bir
örgüte üyelik (Saadat'ın Genel Se-
kreteri olduğu FHKC), yasaklanmış
bir örgütte görev almak ve Ağustos
2001'de selefi Ebu Ali Mustafa'nın
İsrail suikastına uğramasının ardın-
dan yaptığı konuşmadan dolayı tah-
rik. 

Saadat, suçlu değildir, siyasi faa-
liyeti ve Filistinli  bir lider sıfatı ne-
deniyle hapsedilmiştir. Filistinli si-
yasi liderlere yönelik sistematik
suikastlar, hapis ve tutuklamalar
İsrail devletinin uzun zamandır iz-
lediği bir politika olmuştur. Bu po-
litika, yurtlarının ve halklarının kur-
tuluş mücadelesine katılmaları ve
bağlılıkları nedeniyle hedef alınan
Saadat'ın ve Mervan Barguti dahil
20'den fazla Filistin Yasama Mecli-
si üyesinin, yaklaşık on bin Filistinli
siyasi tutsağın hapsedilmesinde yan-
sımaktadır. 

Alman emperyalizminin ve diğer
Avrupalı emperyalist devletlerin
elinde tutsak bulunan Türkiyeli dev-
rimciler de tıpkı Kübalı Beşler ve
Ahmet Saadat gibi politik kimlik-
lerinden, anti-emperyalist oldukla-
rından dolayı yıllardır hukuksuz ve
keyfi bir şekilde hapsedilmişlerdir.

Faruk Ereren, Şadi Naci Özpolat,
Nurhan Erdem, Ünal Düzyar, Cen-
giz Oban ve daha pek çok Türkiye-
li devrimci, burjuva hukuk kuralla-
rı bile çiğnenerek, tutsak edilmiştir. 

Tüm bu örneklerden de anlaşı-
lacağı gibi emperyalizmin hukuku,
daha doğru bir ifadeyle bu hukukun
özü, çıkarları neyi gerektiriyorsa
onu kural haline getirmek, gerekir-
se o kuralları dahi çiğnemektir.
Tüm emperyalistler bu noktada or-
taklaşmaktadırlar. Büyüğünden kü-
çüğüne tüm emperyalist devletlerin
temel politikası emperyalizmin çı-
karlarıyla örtüşmeyen tüm hareket-
leri engellemek, tüm örgütleri yok
etmek, tüm devrimcileri katlederek
veya tutsak ederek “etkisiz hale
getirmek”tir. Bu çerçevede, arala-
rındaki tüm çelişkilere rağmen, bir-
birleriyle her türlü işbirliğine git-
mekte, rahatlıkla uzlaşabilmekte-
dirler. 

O halde, dünyanın tüm ezilenle-
rini, sömürülenlerini temsil eden
devrimciler, ilericiler ve onların
avukatları olarak bizler de emper-
yalizmin kendi hukukunu bile hiçe
sayan politikalarına karşı her alan-
da ortak bir mücadele örgütlemeli,
emperyalizmin elinde tutsak bulunan
tüm devrimcilerle her platformda da-
yanışma içinde olmalıyız. Emper-
yalizmin kendi hukukunu bile hiçe
saydığı bir gerçeklik karşısında,
kendimizi emperyalizmin huku-
kuyla bağlamayı değil, meşruluk te-
melinde birlikte hareket etmeyi,
enternasyonalist dayanışmayı ör-
gütlemeyi önümüze hedef olarak
koymalıyız. 
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Emperyalizm Tarafından Tutsak Edilen
Devrimciler Serbest Bırakılmalıdır 

Halkın 
Hukuk

Bürosu



Av. Fuat Erdoğan Anısına 2. Ulus-
lararası Sempozyum, 17 Eylül 2011
günü saat 11.00’de, bu mücadelede yi-
tirilen tüm şehitler anısına yapılan
saygı duruşu ile başladı. 

Açılış konuşmasını Av. Taylan Ta-
nay’ın yaptığı sempozyumun 1. oturu-
mu Halkın Hukuk Bürosu avukatların-
dan Ebru Timtik yönetiminde başladı.
Timtik, katılımcıları tek tek çağırdı.
“Haklar Nasıl Kazanıldı? Tarihsel Ge-
lişimi ve Mücadeleler” konulu otu-
rumda ilk sözü ÇHD Genel Başkanı Sel-
çuk Kozağaçlı aldı. Kozağaçlı; “Bizle-
re bu kavgada özel rol düşmektedir. Dev-
rimci avukatlık emek ve gelenek yar-
dımıyla oluşabilir. Meslek örgütlerinde,
demokratik kitle örgütlerinde hukukun
bizlere imkan tanıdığı her alanda etkin
bir mücadele yürütmeliyiz” dedi. 

“Hukuk bir politik birikim
sağlayabilir; ama adaletle
hiçbir akrabaliği yoktur”

Prof. Dr. Taner Timur; “Hukukun
dünyada ayaklar altına alındığı bir
dönemdeyiz. Hukukun kültürel, fi-
kirsel yönü vardır. Haklar sorunu ulus-
lararası bir sorun haline gelmiştir. Her
ülke kendi sosyal, kültürel şekillen-
mesine göre hukuksal sorunlara maruz
kalıyor” sözleriyle başladığı konuş-
masına, insan haklarının tarihsel geli-
şimini anlatarak devam etti. 

Sempozyuma Venezuella’dan ka-
tılan Av. Dr. Manuel Vadell, Fuat Er-
doğan’ı ve kendi şehitlerini selamla-
yarak, “Onlar bizim rehberlerimizdir
dedi. Ardından, tutsaklar için “Tut-
saklar arasında aslında fark yoktur, tek
fark renklerimiz, tek fark ayrı kıtalar-
da oluşumuzdur.” diyerek tutsaklar
arasındaki bağa değindi.

Konuşmasına bütün devrimci şehit-
leri selamlayarak başlayan Avukat Eşber
Yağmurdereli kapitalizmin dünyanın
neresinde olursa olsun aynı sorunları do-
ğurduğuna dikkat çekerek, “ve aynı so-
runlar yaşandığı için dünya halklarını or-
taklaştırıyor” dedi ve edebi bir anlatım-
la, gezdiği dış ülkeleri anlattı.

Yunanistan’dan katılan Av. Pana-
giota Masouridou, sempozyuma davet

edildiğinden dolayı teşekkür etti. Hu-
kukun adaleti çağrıştırmadığını ifade
eden Masouridou, hakların işkenceler,
katliamlar, DGM’lerde yargılanmalar
sonucu kazanıldığını anlattı.

İlk oturum Yunanistan’dan gelen
avukatın konuşmasıyla sona ererken,
bir saatlik ara verildi.

Haklar milyonların kanı
dökülerek kazanılmıştır.
Haklarımızı korumanın
temel şartı örgütlülük,
örgütlenmektir

Suriye, Filistin ve Türkiye’den ka-
tılımcıların olduğu 2. oturumun konusu
“Siyasal Haklar”dı. 

Suriye’den gelen Filistinli Av. Mu-
hammet Cuma Ammura, tüm katı-
lımcıları Suriye’deki sürgün Filistin-
liler adına selamladı. Ammura, özetle
Filistin’in şu anki durumundan, oradaki
yasaklardan ve diğer ülkelerde karşı-
laşılan sorunlardan bahsetti. Sözlerini
Filistinli şair Mahmud Derviş’in bir şii-
riyle bitirerek “Fuat Erdoğan’a bin se-
lam olsun!” dedi.

Aynı zamanda mesleği avukatlık
olan BDP milletvekili Hasip Kaplan,
‘80 darbesi sürecinde bir avukat ola-
rak mahkemeden mahkemeye olan
koşuşturmalarını anlattı. Kaplan, “31
yıldır aynı Anayasa’dan kurtulamadık.
Şu anda muhalefetiyle iktidarıyla her-
kes yeni anayasa için ortak bir fikir içe-
risindeler ama bizsiz anayasa yapa-
mayacaklar” diyerek, halkların haklı ta-
leplerini yok edecek bir silah daha icad
edilemediğini belirtti. 

Atılım Üniversitesi’nde çalışan Dr.
Çiğdem Sever, olağanüstü hal konu-
larına değinerek bununla ilgili teorik
açıklamalarda bulundu. 

Bir diğer konuşmacı ise, FHKC Ge-
nel Sekreteri olan ve şu anda İsrail ha-
pishanelerinde olan Ahmed Saadat’ın
avukatı Hassan Mahmud idi. Hassan
Mahmud, liderlerinin halen tecritte ol-
duğunun ve ailesiyle görüştürülmediği-
nin bilgisini verdi. “Arap baharının
olumlu bir gelişme olduğunu belirtmek
istiyorum. Yalnız şu var ki bu gelişme-
ler Araplar için iyi olabileceği gibi bu

olanları emperyalizm de kullanabilir. Ör-
neğin Tunus ve Mısır’da yönetim de-
ğişmedi...  Amerika dünyayı yeniden şe-
killendirmeye çalışıyor. Libya’da olan-
lar çok üzücü” diyen Hassan Mah-
mud’dan sonra sözü TAYAD Başkanı
Av.Behiç Aşçı aldı. 

“Biz devrimciyiz. Kılavuzumuz
Marksizm’dir.  Emperyalizm dünyaya
saldırırken, işbirlikçi AKP ise ülke-
mizde saldırıyor, katlediyor. Haklar ko-
lay kazanılmıyor” diyen Aşçı, tecrite
karşı 2000 yılında başlayan, 122 şehit
verilen Büyük Direniş’i, kardeşinin ce-
nazesini almak için direnen Hüsnü Yıl-
dız’ı, TAYAD’ın Ankara yürüyüşünde
maruz kaldıkları faşist saldırıları buna
örnek verdi. 

Prof. Dr. Nazan Üstündağ rahat-
sızlığından ve Irak’tan Av. Jasım Hü-
seyin Seger ise vize sorunundan kay-
naklı sempozyuma katılamadılar.

“Eşitliğin, özgürlüğün
olmadığı bir barış,
barış değildir”

Sempozyumun 3. oturumunun ko-
nusu “Özgün Mücadele ve Deneyim-
ler”di.Oturumun ilk konuşmacısı “Ge-
rillanın Barışı” adlı kitabın yazarı olan
Metin Yeğin, Şili’deki öğrenci hare-
ketlerini anlattı. El Salvador, Meksika ve
Guatemala’daki barış anlaşmalarından
bahsederek, “Eşitliğin, özgürlüğün ol-
madığı bir barış, barış değildir” dedi.

2009 yılında gerçekleştirilen 1.
Uluslararası Sempozyuma katılan ve
geçirdiği trafik kazasında ölen Ber-
nardo Filiaggi’nin kızı da bu sempoz-
yumdaydı. Mariana Minerva Filiaggi
Vera, “Burada olmaktan mutluyum.
Vefat eden babamın yolundayım” dedi

Ardından sözü Kalan Müzik şir-
ketinin sahibi Hasan Saltık alarak
kendilerine yapılan baskıları anlattı.

Beyza Üstündağ ise doğanın tica-
rileşmesinde yasaların düzenlenme-
sinden bilgi vererek hazırladığı kısa gö-
rüntülerle HES’lere ve termik sant-
rallere karşı halkın direnişini anlattı. 

Lübnan Komünist Partisi adına
konuşan Chaker Khamis, ülkesindeki
sorunlara değindi.

Av. Fuat Erdoğan Anısına 2. Uluslararası Sempozyum Yapıldı:

"Haklarımızı Korumanın Temel Şartı
Örgütlülük, Örgütlenmektir"
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Hüsnü Yıldız da, 14 yıl önce Der-
sim dağlarında katledilerek toplu me-
zalara gömülen DHKP-C gerillası
kardeşi Ali Yıldız’ın cenazesini ala-
bilmek için verdiği mücadeleyi anla-
tarak, kendisine gelen 500 mektuptan
ve Amerika’dan gelen dayanışma mek-
tuplarından söz etti.

Adli Tıp Uzmanları Derneği adına
konuşan Ümit Biçer, Adli Tıp içinde
dernek çalışmalarını, Adli Tıp’ın kirli
çamaşırlarını ve kendilerinin hazırladığı
alternatif raporlardan, işkence raporla-
rından ve toplu mezarlardan bahsetti.

Sempozyum’un birinci gününün
son dakikalarında emperyalizmin tutsak
ettiği Ilich Ramirez Sanchez’le telefon
bağlantısı kuruldu. Sempozyuma gelen
avukatı Manuel Vadell aracılığıyla
sempozyumdakilerle dayanışmasını
bildirerek başarılar diledi.

Sempozyumun 2. günü
2. günün ilk oturumunun konusu sos-
yal haklar idi. Bu oturuma Yard. Doç.
Dr. Özgür Müftüoğlu, Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan  TTB Hukuk Dairesi’ nden
Av. Ziynet ÖZÇELİK,
DİSK Hukuk İşleri Daire Başkanı

Necdet Okcan Venezulla”da İsrael
SOTİLLO katıldı.

Olağantüstü hal 1925’ten
beri devam ediyor

2. oturumda “Olağanüstü Hal ve
Haklar” konusu üzerinde duruldu.
Konuşmacılar çağrılmadan önce, Ame-
rika’dan video konferans aracılığıyla
Uluslararası Demokratik Avukatlar
Birliği Başkanı Jean Miller ile canlı
bağlantı kuruldu. Miller Amerika’da-
ki sosyal haklarda yaşanan sorunlara
değinerek, “ABD’de fakirlik artıyor”
dedi ve sempozyumdakileri selamla-
yarak konuşmasını bitirdi.

İzmir Barosu Başkanı Sema Pektaş,
Türkiye’deki anayasalarla (‘61 ve ‘82
anayasaları) olağanüstü hal arasında-
ki bağa değinerek, DGM’lerin olağan
gibi olduğunu belirtti.

Lübnanlı Av. Chaker Khamis, “Ha-
yatın hukukun ve bilimin gelişmesiy-
le bir çok hak görülmez hale geldi. En
temel haklar ihlal ediliyor.” diyerek,
Somali’de, Libya’da, Irak’ta yaşa-
nanlara değindi ve son olarak “Tek-
noloji ve bilim tüm insanlar için kul-
lanılmalıdır” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı
Ahmet Abakay, her ülkenin utanç say-
faları olduğunu, Musollini ve Hitler’i ör-
nek vererek belirtti. Türkiye’nin de
utanç sayfalarına değinerek Maraş’ı, Si-
vas’ı ve daha bir çok katliamı, darbele-
ri, 90’a yakın yazar arkadaşının öldü-
rüldüğünü anlattı. Katledilen yazarlar
için hepsinin kendi dönemlerinin mu-
halifleri olduklarını belirtti.

Kübalı Beşlere selam
gönderildi

2. oturumun sonunda bir video iz-
lendi. Video da bir FARC gerillası Ko-
lombiya Dağlarından sesleniyordu.
Gerilla Kolombiya dağlarından sem-
pozyum ve Fuat Erdoğan selamladı.

3. oturum başlarken “Kübalı Beş-
ler”i anlatan bir gösterim yapıldı. Ar-
dından sözü Küba Büyükelçisi Jorge
Quesada Concepcion aldı. Küba’ya uy-
gulanan ambargodan, Amerika’da tut-
sak olan Kübalı Beşler’den bahsetti. 

Sempozyum sonra sona ererken,
sözü tekrar açılış konuşmasını da ya-
pan Av. Taylan Tanay aldı ve bu sem-
pozyumun gerçekleşmesinde emeği
geçen herkese teşekkür etti.

Ankara polisi, yasadışılığına ve ah-
laksızlığına bir yenisini daha ekledi.
Polis, Yürüyüş dergisi okuru Selma
Güney'i tehdit edip, Ankara Gölbaşı'na
götürerek ajanlık teklif etti. Ankara po-
lisi, bu ajanlık teklifini ahlaksızca ya-
parak seviyesizliğini de göstermiş
oldu. Selma Güney'in, eski iş yerin-
deki patronuyla çay içerken çekilmiş
fotoğraflarını gösteren polis, “Bunu
kocana gösteririz.” vb. diyerek ah-
laksızca tehdit ederek ajanlık dayat-
masında bulundu.

Selma Güney, yaşadıklarını şöyle an-
lattı: “16 Eylül 2011 günü saat 15.00 ci-
varı misafirlikten dönerken geçtiğim bir
ara sokakta, isimlerini Tolga, Ekin ve Sa-
lih olarak tanıtan üç kişi metal renkli bir
arabayla önümü kesip, tehditlerle ara-
baya bindirdiler. Arabayla Gölbaşı’na
götürüldüm. Dernekte çalışma yapan ar-
kadaşların ne sıklıkla gelip gittiğini, kim-
lerin gelip gittiğini sordular. Bu konu-
da yapacağımız etkinlikler hakkında

kendilerine bilgi vermemi istediler.
Bunun için de evlere, arabalara varacak
kadar büyük paralar teklif ettiler.

Dernek çalışanlarının sürekli evi-
me gelip gittiğini, bu şekilde evime
alarak yardım ve yataklık yaptığımı
söylereyek tehdit ettiler. ... Daha son-
ra, eski patronumla görüşmelerimde
çektikleri resimleri eşime ve oğluma
göstermekle, ses kayıtlarını ortaya çı-
karmakla tehdit ettiler beni.

‘Cumartesi günki etkinliğe çekir-
değini alıp gidersin.’ dediler. Üzerime
yüz lira tutuşturup, daha sonra görü-
şeceğiz deyip beni bıraktılar.”

Selma Güney'i kaçırarak tehdit
eden ve rüşvetlerle ajanlık teklif eden
Ankara polisi umduğunu bulamamış,
bir kez daha kendisini teşhir etmiştir.

Ankara Halk Cephesi konuyla il-
gili bir açıklama yaparak  işbirlikçi-
lik, ihbarcılık bu halk içinde asla yer
bulamayacak.”dedi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi-
ne bağlı Dedeyazı Köyü’nde, 2004
yılında kurulan maden işletmesi
protesto edildi. Maden işletmesinin
köyün doğal dengesini bozduğunu
söyleyen köylüler, tepkilerini ma-
dene yaptıkları yürüyüşle göster-
diler.

18 Eylül Pazar günü köy mey-
danında toplanan, içlerinde Halk
Cepheli’lerin de bulunduğu köy
halkı; “Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “Dedeyazı Madene Mezar
Olacak”, “Suyumuz Köyümüz Onu-
rumuzdur” sloganlarını atarak ve
“Köy Halkı Madene Karşı, Dede-
yazı Bir Olalım Madeni Kapatalım”
yazılı pankartları taşıyarak madene
yürüdü.

Yapılan eylemin ardından ma-
dende çalışma durduruldu. Köylü-
ler, madende çalışmaların yeniden
başlamasını engelleyebilmek için
sıra ile nöbet tutmaya başladı.

Dedeyazı Köylüleri, Köylerini
Kirleten Madene Karşı Eylem Yaptı

Ankara Polisi Kendisine “Ajan” Arıyor!
Ama Bulamıyor!

Katiller Hesap Verecek
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Prof. Dr. Zeki Kılıçars-
lan (İstanbul Tıp Fakültesi)
Yürüyüş: Sempozyumu
nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Hak alma mücadelesinde hukukun
yeri nedir?

Zeki Kılıçarslan: Sempozyum
bence çok anlamlı. Hak alma müca-
delesinde hukukun yeri şöyle ki; as-
lında hukuk da mücadelenin sonucu
ortaya çıkan bir şey. Gerçi biz sağlık
hakları ve sosyal haklar mücadelesi
yürüten alanda çalışıyoruz. Ve bu
sağlık, sosyal haklar mücadelesinde
örgütlü mücadelenin ayrılmaz bir
parçasıdır hukuksal mücadele. Çün-
kü öyle bir burjuva sınıfsal hukuku var
ki, kağıt üzerinde yazılmış hakların
alınması için bile mücadele gerekti-
riyor.
Yürüyüş: Bugün dünyada hukuk
var mı? Varsa nasıl bir
hukuktur?  Libya’da meşru bir
iktidar zorla  yıkıldı. Libya
emperyalist ülkeler  tarafından
yağmalanıyor, Suriye’de Esad
iktidarı “muhalif” denilen
işbirlikçiler tarafından
desteklenerek yıkılmaya
çalışılıyor. Bunlar hukuka
uygun mu?

Zeki Kılıçarslan: Bugün dünya-
da bir hukuk var ama bu egemenlerin
hukuku. Bu hukuk ezilenlerin, hak-
lardan mahrum olanların yolunu açan
bir şey değil. Genel iktidarın meşrui-
yeti açısından hakların yazılmış ol-
duğu bir sistem var ama hukuk her za-
man bu doğrultuda çalışmıyor. Sal-
dırılara gelince bence bunlar uluslar-
arası hukuka uygun değil. Biz tabii ki
diktatörlüklere karşı halkın talepleri-
ni, sömürüsüz bir toplumu ve demo-
kratik bir toplumu savunuyoruz. Bu
açıdan halkların mücadelesini des-
tekliyoruz. Fakat bu hiçbir zaman
dışarıdan müdahaleyi gerektirmez.
Bakın bunun en iyi örneği Irak’tır.
Orada da Saddam diktatörlüğü vardı.
Dışarıdan müdahale olmasaydı çok

daha önceden, örneğin Mısır’daki
gibi halkın mücadelesiyle kansız bir
şekilde belli demokratik haklar ka-
zanılabilirdi. Ama orada milyonların
hayatını ve bütün dünya halklarının
hayatını mahveden bir sürece yol
açtı.
Yürüyüş: Devrimci, vatansever bir
hukukçu nasıl olmalıdır?
Hukuk mücadelesi nasıl
sürdürülmelidir? 

Zeki Kılıçarslan: Valla ben bir
hukukçu değilim, bir hekimim. Ama
gerçekten halkın çıkarını, evrensel in-
san hakları ve özgürlüğünü esas ala-
rak mücadele eden anlayışa sahip ol-
malı.
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı? 

Zeki Kılıçarslan: Benim için
onurlu bir katılımdı. Haklar mücade-
lesinde yer alan ve katledilen avukat
arkadaşımız Fuat Erdoğan anısına
yapılan sempozyuma katılmaktan çok

onur duyuyorum.

Hassan Mahmud
(Filistinli Tutsakları
Savunma Cemiyeti-
ADDAMEER)
Yürüyüş:
Sempozyumu nasıl

değerlendiriyorsunuz? Hak alma
mücadelesinde  hukukun yeri ne-
dir? 

Hassan Mahmud: Kesinlikle
olumlu olarak değerlendiriyorum.
Çünkü şu anda bizim bu dönemde or-
tak mücadeleyi sürdürmek için bir-
birimizin fikirlerine ihtiyacımız var.
Bu vesileyle de buna ulaştığımıza ina-
nıyorum. Haklı mücadeleyi yürüte-
bilmek için bütün insanların yapabil-
diği her türlü alanda mücadele etme
hakkına sahip olduğuna inanıyorum.
Hukuk mücadelesinden silahlı mü-
cadeleye kadar... Biz hukukçular,
hukuku savunan insanlar olarak in-
sanca, adil bir yaşamı gerçekleştirmek
için bütün olanaklarımızı, bilgileri-

mizi seferber etmeliyiz. 
Yürüyüş: Bugün dünyada hukuk
var mı? Varsa nasıl bir hukutkur?
Libya’da meşru bir iktidar zorla
yıkıldı. Libya emperyalist ülkeler
tarafından yağmalanıyor,
Suriye’de Esad iktidarı “muhalif”
denilen işbirlikçiler tarafından
desteklenerek yıkılmaya çalışılıyor.
Bunlar hukuka uygun mu? 

Hassan Mahmud: Hayır öyle bir
şey yok. Tam bir saldırganlık olarak
değerlendiriyorum. Bu saldırı hiçbir
şekilde tasvip edilemez. Hukuki hiç-
bir yanı yoktur. Ve bunu kesinlikle ka-
bul etmiyorum. Bu bir karışma de-
ğildir. Örneğin Mısır’daki Amerikan
emperyalizmi, oradaki satılmış in-
sanları satın alarak kendi menfaatle-
rine çeviriyor.
Yürüyüş: Devrimci, vatansever bir
hukukçu nasıl olmalıdır? Hukuk
mücadelesi nasıl sürdürülmelidir? 

Hassan Mahmud: Eğer sen bir
devrimci ve aynı zamanda hak mü-
cadelesi yürüten bir hukukçu isen, hu-
kuk alanında devrimci hedeflere ulaş-
man gerekiyor. Devrimcilik bir bü-
tündür. Yürüttüğümüz mücadele sa-
dece kendi halkımız için değil, bütün
dünya halkları için olmalıdır. Böyle bir
duruşumuz olmalı.
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

Hassan Mahmud: Filistin halkı-
nın, ulaşmak istediği özgürlüğe, ba-
ğımsızlığa erişmesini temenni ederim.
Bu sempozyumun Filistin halkını
desteklediğini düşünüyorum. Umarım
Kürt halkı amaçladığı özgür, de-
mokratik, bağımsız bir yaşama ulaşır.
Ve biz zulüm gören halklarız, daha
adaletli bir yaşam amaçlıyoruz. Ve
umarım bunu daha kısa bir zamanda

gerçekleştiririz.
Manuel Vadell

(Venezuella)
Yürüyüş:
Sempozyumu
nasıl
değerlendiriyorsu-

Röportaj

Hukuku savunan insanlar olarak insanca, adil bir
yaşamı gerçekleştirmek için bütün olanaklarımızı,

bilgilerimizi seferber etmeliyiz

Zeki Kılıçarslan

Hassan Mahmud

Manuel Vadel
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nuz? Hak alma mücadelesinde
hukukun yeri nedir?

Manuel Vadell: Bu sempozyuma
iki defa katılmış olmaktan çok büyük
memnuniyet duyuyorum. Evrensel bir
önem veriyorum bu sempozyuma.
Ben sempozyumların kıtalar çapında
da yapılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Başka yerlerde de yapılmalı. Av-
rupa'da ve Amerika'da var olan im-
paratorlukların halklara ne kadar ge-
niş çaplı zulüm yapıyorlarsa, bu sem-
pozyumlar da o kadar geniş çaplı ol-
malı. Dünyanın savunma saflarını
baskı altında tutuyorlar ve her sefe-
rinde baskı altında tutmaya çalışa-
caklar. Yasalarda insanlara verilen
haklar ve bunların kutsallığı farklı bir
konu. Fakat bu yasaların çiğneniyor
bile olması ayrı bir konu. Anayasada
yazılmış olmasına rağmen halkların
birçok haklarını vermeyerek onlarla
dalga geçiyorlar. Adalet diye adlan-
dırdıkları şey, kendi yasalarını yapıp
sonra onlara da uymamak. Çünkü
adalet bugün düşmanın elinde bir
oyuncaktır. Bu halde olması onların

çiğnenmesi için yeterlidir.
Yürüyüş: Bugün dünyada
hukuk var mı? Libya'da olanlar,
meşru bir iktidar emperyalistler
tarafından yıkıldı. Libya
emperyalistler   tarafından
yağmalanıyor. Suriye'de Esad
iktidarı yıkılmaya çalışılıyor.
Bunlar hukuka uygun mu?

Manuel Vadell: Oligarkların ve
kapitalistlerin elinde oldukça yasalar,
dünyada hukukun var olması im-
kansız. Bu yapılanlar kesinlikle ve ke-
sinlikle adaletsizliği yaymak içindir.
Bu ülkenin halkları sokakta olmalı ve
kavgada olmalıdır. Onları dağıtmanın
tek yolu pasiflikten kurtulup protes-
to aşamasına geçmektir. Çünkü kar-
şı koymak malesef ki pasif bir şekil-
de yapılabilecek bir eylem değildir. O
yüzden sokakta olmalılar. Daha zor
zamanlar yaklaşıyor. Daha fazla mü-
cadele etmemiz gereken zamanlar
yaklaşıyor. Çünkü emperyalizm tır-
naklarını halkların sırtına geçirecek. 
Yürüyüş: Devrimci vatansever bir
hukukçu nasıl olmalıdır? Hukuk

mücadelesi nasıl sürmelidir?
Manuel Vadell: Devrimci bir

avukat ilk önce kendi ofisini, kol-
tuklarını terk edip sokağa çıkmalı, hal-
ka destek olmalı, halkla birlikte so-
kakta olmalıdır. Halk için bir rehber
olmak zorundadır. Öncülüğü ele ge-
çirmeli, öncülük yapmalıdır. Ve ke-
sinlikle ve kesinlikle devrimci bir gen-
çliğe inanmak zorundadır devrimci
avukatlar. Öncelikle kapitalizmin
elinde olan bu adaletsizliği dağıt-
mak için mücadele etmek gerekir. Hu-
kuk mücadelesini bu şekilde yapmak
gerekir. Zengin kapitalistlerin elinde
olan o hakimlerin sultasını da yıkmak
gerekiyor. Ve bu mücadele ancak iş-
birlikçi profesörlerin ders verdiği
üniversitelerden başlatılabilir. 
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

Manuel Vadell: Özellikle Yunan
halkına selam göndermek istiyorum.
Yunan halkında da özellikle güneşli bir
şekilde sokağa çıkıp, geleceğini ara-
yan, geleceğine sahip çıkan üniversi-
te gençliğine selam gönderiyorum.

Çağdaş Hukuk-
çular Derneği (ÇHD)
İstanbul Şubesi üyesi

avukatların, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi girişinde
avukatların üzerinin aranması uygulamasına karşı yap-
tıkları eylemler kazanımla sonuçlandı. Uygulamayı
protesto etmek için yapılan adliyeye toplu giriş eylemi-
nin 4.sü 20 Eylül günü gerçekleştirilirken, ÇHD’li avu-
katların ısrarlı ve kararlı tutumu sonuç almıştır.

ÇHD İstanbul Şubesi, 20 Eylül 2011 tarihli yaptığı
yazılı açıklama ile kazanımlarını şu şekilde duyurdu: “So-
runun çözümü yerine avukatların hürriyetlerini tehdit
eden, fiili saldırıda bulunan, özel güvenlikten barikat ku-
ran, hatta adliyeye çevik kuvveti sokan anlayış, avu-
katların ısrarlı ve kararlı tutumu nedeniyle geri adım at-
mak zorunda kalmıştır. Avukatlar için özel giriş turnikeleri
yapılmış, yine eylemlerin yapıldığı adliyenin B kapısı sa-
dece avukat, hakim, savcı ve personel girişlerine tahsis
edilmiştir. Nitekim bugün yapılan eylemden sonra da ad-
liyeye salt avukat kimlik kartları gösterilerek toplu gi-

riş yapılmıştır. Avukat arkadaşlarımız bundan sonra
üzerlerini (çantalar da dahil) aratmadan sadece kimlik
kartlarını göstererek adliyeye giriş yapabileceklerdir.

Baro ve bazı meslektaşlarının sorunla ilgili Adalet Ba-
kanlığı neznindeki girişimlerinin de son derece değerli
olduğunu belirten ÇHD İstanbul Şubesi, “Ancak; unu-
tulmaması gereken BU KAZANIMI AVUKATLARIN
FİİLİ VE MEŞRU DİRENİŞİ SAĞLAMIŞTIR. Avu-
katlığın, avukatlık mesleğinin onuru için mücadele
eden ve kazanan tüm arkadaşlarımızı selamlıyoruz” ifa-
desinde bulundu.

Açıklamada son olarak, avukatlık mesleğine ilişkin
dayatma ve saldırıların kapsamlı olduğu belirtilerek, mes-
leğe sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Avukatların üzerlerinin kanunsuz aranması uygula-
masının kaldırılmasıyla birlikte, ÇHD İstanbul Şubesi,
adliyeye toplu giriş eylemlerine şimdilik ara verdi. Uy-
gulamanın gözlemleneceği ve fiili duruma göre yeniden
harekete geçileceği bildirildi.

ADLİYEYE TOPLU GİRİŞ EYLEMLERİ KAZANIMLA  SONUÇLANDI
AVUKATLAR DİRENEREK KAZANDILAR MÜCADELE SÜRÜYOR
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2. İstanbul Tavır Kültür Sanat
Festivali, 16-18 Eylül tarihleri ara-
sında Sibel Yalçın Parkı’nda düzen-
lendi.1

6 Eylül Cumartesi günü sabahın
erken saatlerinde hazırlıkları başlayan
festivalde ilk olarak kitap, özgür tut-
sakların el ürünleri ve yiyecek stand-
ları açıldı. Gün boyunca parka gelen
insanlar, standları dolaşarak tutsak
ürünlerinden, kitaplardan aldılar, çe-
şitli konularda sohbet ettiler. 

Festival programı, akşam saat
17.00’de “Gerilla’nın Barışı” adlı
kitabın yazarı Metin Yeğin’in söyle-
şisiyle başladı. Metin Yeğin, kitabın-
da bahsettiği konulara değinip, El Sal-
vador, Guatemala ve Meksika gibi La-
tin Amerika ülkelerinde, gerillalarla
yapmış olduğu röportajları ve izle-
nimlerini anlatttı. Yeğin, daha sonra
izleyicilerin sorduğu soruları cevap-
ladı. Yeğin, Türkiye’deki “barış” gö-
rüşmelerine dair; “Barış, eşitliğin,
adaletin, özgürlüğün sağlandığı-ol-
duğu koşullarda olur. Böyle koşul-
larda ben de desteklerim ama Türki-
ye’de olacak olan bence barış olmaz.
Ben buna barış demem, çünkü bu
güne kadar yaşanan deneyimler ba-
rışın bu şekilde olamayacağını gös-
teriyor. Ben böyle görüyorum” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Söyleşinin ardından şair Mehmet
Özer, şiirlerini dinleyicilerle paylaş-
tı. Özer, okuduğu şiirlerin iki tanesi-
ni ölüm orucu direnişinde şehit düşen
Canan ve Zehra’ya adadı. Yarım saat
süren şiir dinletisinin ardından Meh-

met Özer kitaplarını ve şiir albümü-
nü imzaladı.

Şiir dinletisinin ardından, kısa
film gösterimine geçildi. Yönetmen-
liğini Vedat Özdemir’in yaptığı Ece-
ba ve Pardon filmleri gösterildi. Bi-
rinci günün programı, Grup Yo-
rum’un 12 Haziran İnönü konseri
DVD’sinden gösterilen şarkılar eşli-
ğinde çekilen halaylarla bitirildi.

Festivalin 2. günü olan 17 Eylül’de
de yine ilk olarak stantlar açıldı ve
park hazırlandı. Okmeydanı halkı
gün içinde parka uğrayarak standla-
rı dolaştı. Günün ilk programı saat
17.00’de düzenlenen söyleşi oldu. Ya-
yınevleri sahipleri ile, kitap dağıtımı,
yayınevlerinin tekelleşmesi ve bunun
kitabın halka ulaşmasında, kitap oku-
ma kültüründe ve yazarlar üzerinde
yarattığı etkiler konuşuldu. Tekel-
leşmenin yarattığı yozlaşmaya karşı
çözüm yolları da ele alındı.

Söyleşinin konukları, Yar Yayın-
ları’ndan Osman Yeşil, Pencere Ya-
yınları’ndan Muzaffer Erdoğdu, Ger-
çek Sanat Yayınları’ndan Güngör
Gençay ve Tavır Dergisi’nden Ali
Aracı’ydı. Yayınevi sahipleri, kağıdın
ithal edilmesinden, korsan kitap ba-
sımına, kitap dağıtımlarından yayı-
nevlerinin  tekelleşmesine, kitap fi-
yatlarına kadar bir çok konuda dü-
şüncelerini belirttiler.

Söyleşiye katılanların, büyük ya-
yınevi tekellerinin ortaya çıkmasıyla
küçük yayınevlerinin halka ulaşma-
sının önünün maddi anlamda tıkandığı
ve bundan dolayı sosyalist gerçekçi,

demokrat, aydın yayınların halka
ulaşmakta ciddi sorun yaşadığı üze-
rinde ortaklaştığı görüldü. Ayrıca,
bu tekellerin kendi yozlaşmış okuyucu
kitlelerini de yarattığı, özellikle genç-
lerde ciddi bir kültürel dejenerasyo-
na neden olduğu vurgulandı. 

Söyleşinin ikinci bölümünde ise;
Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner,
Cezmi Ersöz ve Tavır Dergisi’nden
Veysel Şahin’in katılımıyla, “Edebi-
yatta Star Sistemi Yaratılması ve
Sosyalist Gerçekçiliğin Günümüz-
deki Önemi” üzerine konuşuldu. Söy-
leşinin bu kısmında, kapitalizmin
kendi yoz kültürünü yaymak için
kendi yazarını ortaya çıkardığı ve bun-
ları yıldızlaştırdığı, sürekli onların ki-
taplarının reklamını yaparak okuyan
kitleyi bu şahıslara yönlendirdiği ko-
nuşuldu. Böylelikle, bir yandan kitap
okuyucusunun tek tipleştirildiği, di-
ğer yandan da özellikle genç yazar-
ları, ne yazdığından çok nasıl meşhur
olacağını düşünmeye ve bu yönde
savrulmaya ittiği, kirlenmelerine ne-
den olduğu anlatıldı.

Tekelleşmenin, toplumun geliş-
mesine, bilgilenmesine büyük bir
darbe gibi engel olduğu belirtilerek,
bugün eskisine oranla gerçekleri,
doğruları daha çok ve daha hızlı ya-
zarak halka ulaştırmak, sistemin ideo-
lojik saldırısına cepheden cevap ver-
mek, bunun için de şairlerin yazarla-
rın daha çok çabalaması ve bedel öde-
meyi göze alması gerektiği anlatıldı.
İkinci bölümün ardından söyleşiye ka-
tılan yazarlar okurları için kitapları-
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nı imzaladılar.

Ve festivalin 2. günü, İdil Kültür Merkezi Ti-
yatro Atölyesi’nin “Bu Dağlara Bahar Gelsin Diye”
adlı oyununu oynamasıyla bitti. Okmeydanı hal-
kının severek izlediği oyunu yaklaşık 250 kişi iz-
ledi.

Son gün olan 18 Eylül’de, festival alanı çok daha ka-
labalıktı, akşam saatlerinde kalabalık daha da çoğaldı. Son
günün programında ilk olarak, Tiyatro Simurg oyuncu-
larının iki kişilik, şairleri anlatan bir skeci yer aldı. Ak-
şam saat 18.00’de ise, şairler ve yazarlar kıraathanesi ola-
rak adladırılan bahçede şairlerle, şiirin günümüzdeki öne-
mi ve genç şairlerle sohbet konulu bir söyleşi yapıldı. 

Ruhan Mavruk, İbrahim Karaca, Gülsüm Cengiz, Te-
mel Demirer ve Emin Karaca’nın katıldığı söyleşide, şiir
nasıl yazılmalı, halka nasıl ulaşmalı, şiirin birşey konuş-
ma ve yazma derdi olmalı, şiirde mütevazılık konuları-
na değinilirken “Esas şiiri halk kendi mücadelesiyle ya-
zar, esas şair halktır” denildi. Söyleşinin ardından şairler
ve Ahmet Kulaksız kitaplarını imzaladılar.

Saatler 20.00’yi gösterdiğinde, parkın amfi bölümü dol-
maya başladı. İnsanlar direniş ezgilerini, yani Grup Yo-
rum’u dinlemek için sabırsızlanıyorlardı. Sahneye ilk ola-
rak, Karadeniz ezgileriyle Selçuk Balcı ile ekip arkadaş-
ları çıktı. Kitleyi kemençe ve tulum sesiyle çoşturan, ho-
ron teptiren Balcı’dan sonra sahneye, Halkın Hukuk Bü-
rosu’nun (HHB) düzenlediği sempozyuma katılan yabancı
misafirler çıktı. HHB’nin, katledilen avukat yoldaşları Fuat
Erdoğan anısına düzenledikleri sempozyuma katılan
Chavez’in avukatı Av. Dr. Manuel Vodell, Venezuella mil-
letvekili Avisnail Tasollio ve Küba Büyükelçisi sahnede
kitleyi selamlayarak, ülkelerinden selam getirdiklerini söy-
lediler. 

Son olarak Grup Yorum’un sahneye çıkmasıyla kitle
adeta çoşku seline kapıldı. Öyle ki yabancı misafirler de
bu coşkulu ortamdan etkilenerek zafer işaretleri yaptılar,
yumruklarını sıktılar, halay çekip slogan attılar, gençler-
le birlikte devrim yürüyüşüne katıldılar. 

Konserin sonunda konuklarını sahneye davet eden Grup
Yorum, misafirler ve kitle ile hep birlikte Çav Bella’yı söy-
lediler ve yüzlerce kişinin katıldığı festival seneye tekrar
görüşmek üzere sonlandırıldı.

“Trend” kelimesi ingilizcedir.

Sözlük anlamı “yönelmek, eğilim göstermek, akım” dır. 

Günlük yaşamda kullanılan kelimeler, deyimler olay-
lara kimin hangi gözle baktığının ifadesidir. O nedenle di-
limiz, düşüncemizin, tercihlerimizin sözcüsüdür.

Yeni trend kelimesinin birçok alanda, çok çeşitli ilgi
alanlarında kullanıldığını görürüz. Özü, halkı yönlendir-
mek istenilen moda akımlardır. Kimi zaman bu yastık sa-
vaşı olur, kimi zaman sokaklarda “pretosto” adına boylu
boyunca kıpırdamadan yere yatmak (planning) olur. Ama
bu yaygınlaştırılmaya çalışılan burjuvazinin kültürüdür.
Hepsine baktığımızda ucubeliklerle karşılaşırız. Halkımızın
kültürü, yaşayışı, değerlerinin yerine; emperyalizm ken-
di kültürünü kanıksatmak ister.

Böylelikle nasıl düşüneceğimizi, nasıl yaşayacağımı-
zı, nasıl ilgileneceğimizi, neyi benimseyeceğimizi belir-
lemiş olur. Oluşturulan “yeni trend”lerle yayılmak istenen,
ahlaksızlıktır, yozluktur, bireyciliktir. Emperyalizm bun-
larla kendine yeni piyasalar yaratır. Neyin tüketilmesi ge-
rektiğini belirlemiş olurlar. Gazeteler “bu yılın yeni tren-
di ipad’ler” diye yazarsa, mutlaka piyasaya sürecekleri yeni
modellerde çok kapsamlı özellikler olduğunu anlayabili-
riz. Onu tüketmemizi istiyorlardır. Bizim yerimize trendi
belirlemişlerdir ve bize düşen istenileni sorgulamadan ye-
rine getirmektir. Çünkü “trend” odur.

Ya da “gençlerin yeni trendi gerilim romanları” üzeri-
ne haberlere rastlıyorsanız, gençlerin kaygısız-duyarsız, dü-
şünmeyen, hissetmeyen bir yaşam sürmelerini istedikleri için-
dir. Emperyalizmin yapmaya çalıştığı Marksist-Lenininst
ideolojiye yönelimlerin önünü kesmektir. Emperyalizmin,
halkların çıkarına bir şey istediği görülmemiştir.

Sistem kendi ideolojisini yaymak ve özellikle de halk
içinde de sahiplenilmesini sağlamak için sürekli böylesi
akımlar-modalar yaratır. Emperyalizm, sorulmasını sor-
gulanmasını istemez.

Özellikle gençler arasında bu tarz “trend”lerin daha ça-
buk yer ettiğini görürüz. Zaten emperyalizmin yozlaştır-
ma saldırısı altında olan temiz beyinler, yaratılan özenti dün-
yasına daha hızla kapılabiliyorlar. Özenilen bu trendler, tren-
de uymayanı küçümsemeye, dışlamaya kadar varabiliyor. 

Trendler, halkın yaşamının çok uzağındadır. Halkın so-
runlarına çözüm bulmaz, aksine büyütür... O yüzden bi-
zim yaşamımız halkın yaşamı olmalı, onun değerlerinden
kopmamalıdır. Bizleri mücadeleden uzak tutmak, düşün-
cemizi engellemek için burjuvazinin yönlendirmelerine iti-
bar etmemeliyiz. Unutmayalım ki, bize dayatılan kültür em-
peryalizmin kültürüdür.

Savaşan
Kelimeler 
YENİ TREND
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DİSK'e bağlı Genel İş Sendika-
sı'nın kıdem tazminatının gasbedil-
mesini engellemek için üyelerineyö-
nelik çıkardığı broşürde şöyle deniyor: 

"Kıdem Tazminatı İşçi İçin
Nedir? 

Kıdem tazminatı, işçinin yıpran-
masının karşılığıdır; ücretinden kesilen
ve kendisine sonradan ödenen gecikmiş
bir ücrettir; işçinin, işverenin türlü zor-
luklarına katlanmasının bir karşılığıdır;
geciktirilmiş, ertelenmiş ihtiyaçlarını
karşılayabilmesine olanak tanıyan top-
lu bir paradır. Ama bunların hepsinden
önemlisi 'iş güvencesidir'." 

Ülkemizde işçi ve emekçilerin bu
İŞ GÜVENCESİ’ne uzun süredir bir
saldırı hazırlığı var. Bu hazırlık aslında
çok daha eskidir ancak son dönemde
AKP tarafından yoğunlaştırılmıştır.
Kıdem tazminatının kaldırılacağı, şe-
kil değiştireceği, fona devredileceği,
çeşitli ülke adlarının anıldığı model-
lere büründürüleceği vb. vb. şeklinde
sürdürülüyor bu hazırlık. 

Bu tartışmaları sürdüren ve sür-
dürmeyen kesimler var. Sürdüren ke-
simler: 

IMF (Uluslararası Para Fonu), 

TİSK (Türkiye İşveren Sendika-
ları Konfederasyonu), 

ASO (Ankara Sanayi Odası) ve 

AKP ...

Bunların hepsi aynı saftadır. 

(Bir de işçi düşmanı sendikalar
konfederasyonu var ki, bu da düzenin
ekmeğine yağ süren HAK-İŞ’tir. "Al-
ternatifleri tartışalım" diyerek bu
cepheye dahil olmaktadır.) 

Tartışmaya katılmayan kesimler
ise: İşçi ve emekçileri temsil eden ve hiç-
bir koşulda kıdem tazminatına dokun-
durtmayacağını söyleyen devrimci sen-
dikacılar, sendikalar ve demokratik
kitle örgütleri, işçi ve emekçilerdir. 

Tartışmaya girmeyen kesim açı-
sından durum nettir! 

Saldırıyı organize eden ve talimatı
veren emperyalizmin kuruluşlarıdır.

Uygulayan ise onun ülkemizdeki iş-
birlikçileri... Bu yanıyla saldırı çok bo-
yutlu ve süreklidir. Kıdem tazmina-
tının kaldırılmak istenmesi saldırının
en önemli ve en eski biçimlerinden bi-
ridir. Ayrıca; 

Esnek çalışmanın dayatılma-
sıyla, istihdam bürolarıyla, torba
yasayla, muhalif sendikaların tas-
fiyeye çalışılmasıyla, bunların de-
netimlerinin sıkılaştırılarak hareket
edemez duruma getirilmek isten-
mesiyle, işbirlikçi sendikacılığın ön
plana çıkarılarak alternatif olarak
sunulmasıyla saldırıların arkası
getirilmeye ve mücadele etkisiz-
leştirilmeye çalışılıyor.

Bu nedenle bu mücadele yalnızca
talimatı yerine getiren işbirlikçi AKP'ye
ve Türkiye'deki patronlara karşı değildir.
Emperyalist kuruluşlara karşıdır ve
onurludur. Ekmeğimiz ve geleceği-
miz mücadelesinin yanı sıra emperya-
lizme karşı bağımsızlık mücadelesidir. 

Yeni Düzenleme Yok,
Yeni Düzenbazlık Var 

Gelmiş geçmiş en riyakar iktidar
olan AKP, kıdem tazminatının kaldı-
rılması için çeşitli manevralara baş-
vurdu, başvurmaya da devam ediyor.
Amacını hiçbir zaman açıktan ifade et-
meyen, halkın geleceği konusunda de-
magojik laflar eden, halkın ihtiyaç-
larını, inançlarını kendine politika
malzemesi yapan AKP'nin bu konu-
daki manevraları da buna dayanıyor. 

Amaç, bu konuda gündeme getir-
diği manevraları tartıştırarak kıdem
tazminatının kaldırılmasını kabul et-
tirmek ve bu uygulamayı emperya-
listlerin ve işbirlikçilerinin isteği doğ-
rultusunda hayata geçirmektir. 

Bu nedenle kıdem tazminatının
hiçbir biçimde, şekli şemali ne olur-
sa olsun değiştirilmesi, tartışma ko-
nusu dahi yapılamaz. 

- AKP, kıdem tazminatının kaldı-
rılmasına yönelik çalışmaları başlat-
tığında, işçi konfederasyonları "bunu

grev nedeni kabul ederiz" açıklaması
yaptılar. AKP, "yok öyle bir şey, ne-
reden çıkardınız" diyor. İnkar etti ve
geri adım attı. 

- “Kıdem tazminatının kaldırıl-
masıyla var olan haklara kesinlikle
dokunulmuyor. Bundan sonra ça-
lışma hayatına atılacaklarla ilgili”
deniyor. Çalışanlarla çalışmayanlar
arasında ikilik yaratılmak istenriyor.

- “İşsizlerin hakkı için çalışıyoruz”,
deniliyor. İşsizler için oluşturulan iş-
sizlik fonunu nerelere peşkeş çektiği or-
tada. Kıdem tazminatlarının kaldırıl-
ması işsizliğe “çözüm” üretiliyormuş
gibi meşrulaştırılmaya çalışılıyor. 

- “Kıdem tazminatı kaldırılmıyor,
fona devrediliyor” deniyor.  Bugüne
kadar hangi fonu kimin çıkarına kul-
landıklarını, emekçilerin hiçbir fon-
dan başlangıçta açıklandığı gibi ya-
rarlandırılmadığı, fon paralarının pat-
ronlara yedirildiği söylenmiyor.

- “Fon oluşturmuyoruz, bu suis-
timal edilmiştir, kişisel banka hesa-
bına paralar yatırılacak” deniyor.
Ama sorunun zaten patronların para-
yı vermemesi olduğu, bankalara da pa-
ranın yatırılmayacağı söylenmiyor. 

- “Taşeron işçilerinin sorununa el
atılacak, kıdemden onlar da yarar-
landırılacak” deniyor.  Taşeron işçileri
bu ülkenin iş kanunlarına göre çalış-
mıyor mu? Her işçinin sahip olduğıu
kıdam tazminatı hakkına taşeron işçi-
si de sahiptir. Ancak işçilerin taşeron-
lar tarafından yasadışı bir şekilde köle
gibi çalıştırılması sanki taşeronun hak-
kı, işçinin kaderiymiş gibi kabul edi-
liyor. Siz kime, neyi bahşediyorsunuz?

- Kıdem tazminatını alabilen işçi
oranını %7 olarak açıklıyor ve bu ko-
nuyu kaç zamandır bu %7'lik kesim
için tartıştıklarını ve bu tartışmanın ge-
reksiz olduğunu söylüyor. Çarpıtıyor.
Kıdem tazminatını hak eden kesimin
neden %100'ünün de bu haktan ya-
rarlanamadığını gözlerden kaçırmaya
çalışıyor ve alabilenleri suçluyor. Kı-
dem tazminatı bütün işçilerin hakkı-
dır. Ancak iktidarlar tekellerin iktidarı

Kıdem Tazminatı İş Güvencemizdir;
Gasbettirmeyeceğiz!
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olduğu için işçilerin kayıt dışı çalış-
tırılmasına, kıdem tazminatı hakkını
kazanmaması için bir yılıl doldur-
madan işe girdi-çıktı yaparak bu
hakkın gaspına göz yumuluyor. 

İcracı bakanlık diye uydurulan
Kalkınma Bakanlığı’ndan sorumlu
Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatının
kaldırılmasına yönelik eleştirilere kar-
şılık "... Bunda kimsenin teknik ola-
rak itiraz edebileceği bir boyut gör-
müyorum ben doğrusu. Lüzumsuz
tartışmalar oluyor. Halbuki bu sis-
temin detaylarını oturup konuşsak
anlaşabiliriz" diyor. Elbette eleştiri-
lecek yan görmeyecektir. Saldırı ic-
rasıyla görevlidir ve patronların pen-
ceresinden bakmaktadır. O pencere iş-
çiye ne zarar getireceğini değil, patrona
ne yarar getireceğini gösterir. "De-
tayları oturup konuşma" zeminine
de bu yüzden çekmek istiyor. Ve tam
da bu noktada onların önümüze koy-
duğu hiç bir “detay"ı tartışmama-
lıyız. Tartışmak kıdem tazminatının
kaldırılmasını kabul etmektir. 

"Detaylar", aldatmacadır! 

"Detaylar", demagojidir! 

"Detaylar" saldırının maskesi-
dir! 

"Detaylar"ı Değil,

Direniş  Biçimlerimizi
Konuşmalıyız

Son olarak "Avusturya modeli"

dedikleri şeklin tartıştırılmak istendiği,
ama kıdem tazminatı hakkının gas-
bında içeriğin değişmediğini yine
kendileri itiraf ediyorlar. 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
bunun gerekliliğini açıklarken "iş-
veren rahatlayacak, işçi de hesabı-
nı bilecek" diyor.

Mesele bu kadar basit ve özlüdür
aslında. İşte bu nedenle onların tar-
tışmamızı istedikleri şeyleri değil,
kendi tartışmamız gerekenleri ko-
nuşmalıyız. 

Hangi eylem biçimleriyle geri
adım attırabileceğimizi, hangi slo-
ganları haykıracağımızı, onları bu-
lundukları her yerde nasıl teşhir
edebileceğimizi, örgütlenmeleri-
mizle neler yapabileceğimizi, nasıl
daha etkili hale getirebileceğimizi,
AKP’nin ve patronların işçi düş-
manı olduklarını nerelerde ve na-
sıl ifade edeceğimizi, kıdem tazmi-
natımıza dokunduklarına nasıl piş-
man ettireceğimizi konuşmalıyız. 

Onların tartıştırmak istedikleri-
ni,haykırışlarımızla boğmalıyız. 

"IMF heyeti, Türkiye'de sürdür-
düğü 4. madde konsültasyon çalış-
masını bitirerek bir değerlendirme
notu yayınladı. 

(...) 

Değerlendirme raporunun son
paragrafında IMF, Türkiye'nin uy-
guladığı kıdem tazminatı sistemini
OECD ülkeleri arasında en bonkör
kıdem tazminatı sistemi olarak nite-
liyor ve asgari ücret tutarının yeni AB
üyesi olan ülkelerin hepsinden daha
yüksek olduğu için özellikle düşük ge-
lirli bölgelerde istihdamın artmasına
engel oluşturduğunu belirtiyor. Önü-
müzdeki günlerde bu son paragraf
sanırım çok tartışılacak." (Radikal,
1 Haziran 2011, Mahfi Eğilmez)

DİSK’e bağlı Genel-İş Sen-
dikası, kıdem tazminatı hakkının
devlet eliyle gasbe edilmesine

karşı eylemlerine devam ediyor. İstanbul ve İzmir’de Ge-
nel-İş tarafından yapılan basın açıklamalarıyla, AKP’nin
programında yer alan kıdem tazminatının fona devre-
dilmesi, esnek çalışmaların yaygınlaştırılması, bölgesel
asgari ücretin geliştirilmesi, istihdam bürolarının açılması
protesto edildi.

Genel-İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No’lu Şubesi, 15
Eylül günü, İstanbul Levent’te bulunan AKP Beşiktaş ilçe
binasının önünde eylem yaptı. Saat 11.30’da Beşiktaş Be-
lediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, belediye önün-
den yaklaşık 500 metre ileride bulunan AKP ilçe binası-
nın önüne kadar, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını atarak, dörtlü kortej
halinde yürüdüler. AKP Beşiktaş ilçe binasının önüne ge-
lindiğinde, burada basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı,
Genel-İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No’lu Şube Başka-
nı Hikmet Aygün yaptı. Aygün, 12 Haziran genel seçim-
lerini kazanan AKP hükümetinin yeni programında, kı-

dem tazminatının fona devredil-
mesinin olduğunu, esnek çalışma-
ların yaygınlaştırılacağını söyledi.

Açıklama, Aygün’ün “Kıdem
tazminatı ödeme durumu, iş gü-
vencesinin olduğu yerde değil; iş
güvencesinin bittiği yerde başla-

maktadır. Bu anlamda iş güvencesi ile kıdem tazminatı,
birbirinin yerine geçen değil, güvenceli ve insanca bir ça-
lışma yaşamı için birlikte bulunması gereken iki ayrı uy-
gulama niteliği taşımaktadır.” sözleriyle sona erdi.

Kıdem Tazminatı Geleceğimizdir
Genel-İş Sendikası İzmir şubesi de, 15 Eylül günü kı-

dem tazminatıyla ilgili bir eylem gerçekleştirdi. Bas-
mane’deki fuar giriş kapısında toplanan sendika üyele-
ri, kortej oluşturarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yü-
rüyüş düzenlediler. 

Belediye önünde basın açıklaması yapıldı. Genel-İş 2
No’lu Şube Başkanı Taner Şanlı şube olarak, Torba Yasa’nın
iptali için imza kampanyası başlattıklarını da duyurarak, “İz-
mir’de 5 ayrı yerde açacağımız imza masalarına bek-
liyoruz.” dedi. Eylem, “Kıdem Tazminatı Emeğimizdir”,
“Kıdem Tazminatı Geleceğimizdir”, “Emeğimizi Gasp Et-
tirmeyeceğiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Di-
rene Kazanacağız”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”,
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Zafer Direnen Emek-
çinin Olacak” sloganları atılarak bitirildi.

Katiller Hesap Verecek

25 Eylül
2011
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KIDEM TAZMİNATI 
HAKKIMIZIN TEKELLERE 
PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE 

İZİN VERMEYELİM



Eğitim, yüz-
yıllardır verdiği-

miz mücadelemizle,
dökülen kanlarımızla can

bedeli kan bedeli kazandığımız bir
haktır. Kimse bize bağışlamadı. Dün-
ya halkları kan revan içinde bir mü-
cadeleyle kazandı bu hakkı. 

Eğitim, insanın doğayı tanıma,
anlama ve değiştirme çabasının so-
nucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar
girdikleri bu çaba içinde elde ettikleri
teorik bilgileri ve her türlü pratik de-
ney ve tecrübeyi, birikimi, yani ya-
ratılan kültürü kendinden sonrakile-
re aktarma ihtiyacı duymuştur. Çün-
kü insanın soyunu sürdürmesi ve
toplumların varlığı için bu gereklidir.
Tarih ilerledikçe yaşanan ilerleme
ve birikimin zenginleşmesi ve büyü-
mesi gelecek kuşaklara aktarılması ih-
tiyacı, eğitim sisteminin kurulmasını
ve sürekli hale getirilmesini zorunlu
hale getirmiştir. Eğitim sistemi orta-
ya çıkmış ve okullar kurulmuştur.

Yaşadığımız, sömüren ve sömü-
rülenler olarak sınıflardan oluşan ka-
pitalist düzende eğitim sistemini be-
lirleyen de iktidarı elinde bulunduran
da sömüren sınıftır. Bunun için de ka-
pitalizmde eğitim ve öğretim halkın
ihtiyaçlarına göre biçimlenmez. 

Eğitim kapitalist üretimin bir par-
çası haline dönüştürüldüğünden, mal
gibi alınır satılır hale gelmiştir. Ül-

kemizdeki eğitim sistemi de buna uy-
gun şekilde sürdürülüyor. Halkın ih-
tiyaçlarının temel alınmadığı eğitim
sisteminde milyonlarca yoksul halk
çocuğunun eğitim hakkı gasp ediliyor.
Aynı zamanda  yüz binlerce öğretmen
işsiz, yüzlerce okul öğretmensiz. 

Ülkemizde 9 yıldır iktidarda olan
AKP’nin Milli Eğitim Bakanı çıkıp
utanmadan şunları söyleyebiliyor:
“Şu anda ülkemizde 216 bin kadro
bekleyen öğretmen bulunmaktadır.
Halbuki norm kadromuzun tamamı-
nı kullansak bile aşağı yukarı 150 bin
öğretmeni alma şansımız bulun-
maktadır… Öğretmenin yetiştiği alan-
la bakanlığın ihtiyaç duyduğu alan-
da bir uyumsuzluk söz konusu. Öğ-
retmen fazlalığı, yetişme alanlarındaki
uyumsuzluklar ve ihtiyaç duyduğumuz
alandaki öğretmenlerin yetersizliği
gibi pek çok konu… daha köklü bir
yaklaşımla meseleye bakmak ve çok
daha temel stratejiler üretmek zo-
rundayız.” (26 Ağustos 2011’de öğ-
retmen atamaları dolayısıyla MEB
Başöğretmen Salonu’nda yaptığı ko-
nuşmadan) 

Bu bakan, son seçimlerde
“KPSS’yi kaldıracağız” vaadinde bu-
lunan partinin temsilcisi. Ama iktidar
olduğu yıllardaki eğitim sistemin-
deki çöküşe bakarsak, yarattıkları
tablo daha net anlaşılır: 2002’de ik-
tidara geldiğinde 72 bin atanamayan
öğretmen varken, 2011 yılında 327

bin atama bekleyen öğretmen var.
Bu AKP’nin bilinçli bir politikasıdır.
AKP yüz binlerce atanamayan öğ-
retmen yaratarak, çalışan öğretmen
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yine
kadrolo öğretmenliğin dışında hiçbir
sosyal hakka sahip olmayan değişik
statülerde öğretmen çalıştırarak öğ-
retmenler arasında farklılıklar oluş-
turmakta ve öğretmenlerin birliğinin,
mücadelesinin önüne engeller çı-
kartmaktadır. 

Eğitim için ayrılan bütçenin en dü-
şük bütçe olması, öğretmenlerin aldığı
maaşın en düşük maaşlar olması,
öğrencilerin sürekli olarak okulda
karşılaşacakları masrafların olması
bize ancak AKP’nin çocuklarımıza
düşman olduğunu gösterir. Çünkü
bilgiye ulaşan yollara hep engeller ko-
yup, “paran kadar bilgi” diyorlar.

İşsiz bıraktığı öğretmenine gaz
bombasını, parasız eğitim isteyen
öğrencilere hücreleri reva gören, eği-
time ayırdığı bütçeyi gittikçe azaltan
AKP hükümeti geleceğimize düş-
mandır. Halk için eğitim, halk için bi-
lim talebimiz uğruna mücadele et-
medikçe eğitim hakkımız gün geç-
tikçe daha fazla gasp edilecek. Öğ-
rencilerin bir müşteri gibi görüldüğü
bu düzende, verilen eğitim de ticari-
dir. AKP’nin eğitim politikalarına
karşı “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız” talebimiz uğruna müca-
deleyi daha da yükseltmeliyiz.

Düşmanı
Halk

AKP

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR
AKP GELECEĞİMİZE DÜŞMAN

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu ta-
rafından 20 Eylül 2011tarihinde yayınlanan 386 No’lu
açıklamada; “AKP’nin işkenceci polisinin İstanbul
Esenler Merkez Polis Karakolu, 17 Eylül Cumartesi günü
gözaltıların, işkencelerin, saldırıların, mahallelerimiz-
de, en sıradan hak alma eylemlerinde halka karşı esti-
rilen terörün hesabını sormak için bombalanmıştır”  de-
nildi. Açıklamanın devamında ise şu sözler yer alıyor:
“Amerikan işbirlikçisi AKP ve onun işkenceci polisin-
den hesap sorduk soracağız! Yaşasın Halkın Adaleti.”

FERHAT VE BERNA’YI 
ALACAĞIZ!

Kamu Emekçileri Cephesi, 17 Eylül günü 15.00-
17.00 saatleri arasında,  İstanbul Mecidiyeköy metro çı-
kışında, Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Gaziosmanpaşa
Meydanı’nda parasız eğitim talebi ile ilgili olarak hal-
ka bildiri dağıttı.

Parasız eğitim istedikleri için tutuklanan Ferhat ve Ber-
na'nın 18 aydır haksız yere tutuklanma sebeplerini ve mah-
keme sürecini anlatan konuşmalar yapıldı. Ferhat ve Ber-
na’nın 6 Ekim’de yapılacak olan duruşmasına çağrının ya-
pıldığı bildiri dağıtımı sırasında, toplam 5600 bildiri hal-
ka ulaştırıldı. Bildiri dağıtımına 25 kamu emekçisi katıl-
dı.
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İstanbul Esenler Merkez Polis Karakolu,
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi

tarafından bombalanmıştır



KESK Şubeler Platformu, 15 Eylül Perşembe günü
İzmir’de, Toplu Sözleşme Hakları’nın gasp edilmesiy-
le ilgili bir eylem gerçekleştirdi. Saat 17.30’da başlayan
eylemde Konak YKM önünden İzmir Büyükşehir Be-
lediye binasının önüne yüründü. Basın açıklaması be-
lediyenin önünde yapıldı. Açıklamayı, KESK Şubeler
Platformu adına Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Kı-
yasettin Yasa yaptı. 

Yasa, toplu sözleşme haklarının AKP tarafından gasp
edildiğini ve artık bütün görüşmelerin tıkandığını be-
lirterek; parasız eğitim ve parasız sağlık istediklerini söy-
ledi. 

“Parasız Eğitim, Parasız Sağlık”, “Toplu Sözleşme
Hakkımız, Grev Silahımız”, “AKP Al Yasanı Başına
Çal”, “AKP Halka Hesap Verecek”, “Susma Sustukça
Sıra Sana Gelecek” sloganlarının atıldığı ve 150 kişi-
nin katıldığı eylem açıklamanın ardından sona erdi.

Bursa Gemlik’te oturan Yürüyüş dergisi okuru Cengiz
Yıldırım (36), 17 Eylül günü kendini asarak yaşamına son
verdi.

İntiharın bir sonuç olduğunu belirten Bursa ve Gemlik 
Haklar Dernekleri tarafından yapılan açıklamada Cen-

giz Yıldırım hakkında şu bilgilere de yer verildi:
"Cengiz yıllardır çalışan bir işçidir. Devrimcileri seven,

kapısını açan bir insandır. Çalıştığı Gemport/ Nemtrans şir-
ketinde geçen yıl sonunda sendikalaşma sürecine girerken
Cengiz direnişin her alanında emekçisi olmuştur. Bu süreçte,
işçiler arasında işçi arkadaşlarına moral vermiştir. Direniş
sürecinin her aşamasında vardır Cengiz. Nemtrans direni-
şi sonuçlandığında 'Asıl şimdi işçi oldum'" diyendir.

Yıldırım'ın 19 Eylül günü Gemlik Cemevi'nde yapılan
cenaze töreninde Gemlik Haklar Derneği, Nemtrans ve Gem-
port işçileri ve arkadaşları da vardı. Cenazesi, ailesi ve dost-
ları tarafından kaldırıldı.

Bursa ve Gemlik Haklar Dernekleri yaptıkları açıklama
ile Cengiz Yıldırım'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı di-
lediler.

Tutsakların susmayan onurlu sesi TAYAD'ın 3. Olağan Ge-
nel Kurulu 29 Eylül 2011 Perşembe günü 14.00 – 17.00 saat-
leri arasında Osmanbey La Bella Düğün Salonu'nda yapılacak. 

Genel Kurul’a katılım çağrısında bulunan TAYAD’lı Ai-
leler, genel kurulun sadece bir dernek genel kurulu olma-
dığını belirterek, “Bu genel kurul, üyelerimiz, şehit ve tut-
sak ailelerimiz, dostlarımızla birlikte yapılacaktır. O genel
kurulda herkesin söyleyeceği bir şey olacaktır. Ailelerimi-
zi, üyelerimizi, dostlarımızı genel kurulumuza davet edi-
yoruz” dediler. Fiilen 1984 yılında kurulan TAYAD, o gün-
de bu yana tutsakların haklı mücadelesinde onların yanın-
da, önünde oldu. 12 Eylül darbesinin yarattığı karanlığı yır-
tan TAYAD'lılardı. “Önce evlatlarımızı, sonra düşünceleri-
ni sahiplendik” diyerek ülkemizin demokrasi, bağımsızlık,
sosyalizm mücadelesindeki yerini alan TAYAD, o günden
bugüne yeni gelenekler yaratarak, mücadele geleneklerine
yeni halkalar ekleyerek büyüyor, gelişiyor. Artık ülkemiz-
de her zaman ve her yerde hapishaneler konusunda söyle-
yecek sözü olan tek merkez TAYAD olmuştur. Bu abartılı
bir değerlendirme değil, TAYAD'ın ısrarlı, kararlı mücade-
le ve bedel ödemekten çekinmeyerek kazandığı bir ünvan-
dır. Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada tutsaklarla birlikte
ölüme yatan başka bir aile örgütlenmesi yoktur. İşte TAYAD
gücünü buradan almaktadır.

Zaman, hemen her konuda TAYAD'ı haklı çıkartmıştır. Ör-
neğin ülkemizde demokrasi yoktur ve haklarımızı ancak ken-
dimiz mücadele ederek kazanabiliriz. Hapishaneler tarihi ve
bu tarihteki TAYAD'ın mücadelesi bunun açık kanıtıdır.

Halk Cephesi tarafından, Ankara'nın Hüseyingazi Ma-
hallesi Doğantepe'de, 18 Eylül 2011 günü gecekondu yı-
kımlarına karşı yürüyüş yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Gecekondusuz
Ankara” söylemiyle yürüttüğü kentsel dönüşüm proje-
si çerçevesindeki gecekondu yıkımları Ankara Halk Cep-
hesi’nin düzenlediği meşaleli yürüyüşle protesto edildi.
Yürüyüş öncesinde, mahalle halkına yürüyüşü duyurmak
amacıyla 500 el ilanı kapı kapı dağıtıldı ve mahallede
onlarca afiş asıldı. 

Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği (HÜKAD) ça-
lışanları ile mahallelilerin katıldığı yürüyüş HÜKAD’ın
önünden başladı. Pankart, döviz ve flamaların taşındı-
ğı yürüyüşte “Evlerimizi Yıktırmayacağız”, “Evimizi Yı-
kanın Villasını Yıkarız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında HÜKAD’ın arkası-
na gelindikten sonra, burada meşaleler yakılarak yürü-
yüşe devam edildi. 

30 kişinin katıldığı yürüyüşte yapılan açıklamasın-
da, “Gecekondusuz Ankara, kentsel dönüşüm, güzel, fe-
rah bir Ankara” yalanlarıyla evlerimizi yıkmak istedik-
leri, evlerimize ve geleceğimize sahip çıkmamız gerektiği
anlatıldı. Bugüne kadar bu yalanlara inanarak anlaşma
imzalayanların şu an bu durumdan mağdur oldukları, hak-
larını alamadıkları belirtilerek, haklarımızı AKP ikti-
darının vermeyeceği, elimizdeki evi, bir avuç lokmamızı
da gasbetmeye çalıştığı anlatıldı.

Gecekondusuz Ankara, 
Evsiz Gecekondu Halkı Demektir
Evlerimizin Yıkılmasını 
İstemiyorsak Mücadele Etmeliyiz

Toplu Sözleşme Hakkımız,
Grev Silahımız

İntiharlar Düzenin 
Yarattığı Bir Sonuçtur

TAYAD
3. Olağan Genel Kurulu’na

tüm halkımız davetlidir
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Almanya’daki özgür tutsaklar-
dan Faruk Ereren’in, Düsseldorf’ta-
ki Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde gö-
rülen davası 14 Eylül günü devam
etti. Ereren’in, savunmasını yaptığı
duruşma saat 11.00’de başladı. 

Emperyalizmin dünya genelin-
deki katliam ve işgallerini anlatan
Ereren, emperyalizmin, işbirlikçile-
ri aracılığı ile, Libya’da olduğu gibi
hükümetler devirip kendine bağlı
işbirlikçi hükümetler kurduğunu söy-
ledi. Daha sonra faşizmi anlatan
Ereren, “Faşizm işçiye düşmandır,
memura düşmandır, öğrenciye düş-
mandır, köylüye düşmandır, aydınlara
düşmandır, kendisi gibi düşünmeyen
herkese düşmandır. Sadece emper-
yalizme, bir avuç işbirlikçi tekelciye
ve büyük toprak ağalarından oluşan
oligarşiye dosttur” diyerek faşizmin
genel karakterini ortaya koydu ve ör-
neklerle zenginleştirdi.

Mussolini ve Hitler faşizminden
örnekler vererek, faşizmin insanlık ta-
rihinde bir suç örgütü olarak dünya
halkları tarafından mahkum edildiğini
belirtti. Türkiye'de ise işbirlikçi faşist
AKP hükümeti tarafından halka yö-
nelik saldırılar yürütüldüğünü söyle-
yen Ereren, Kürtler ve Aleviler üze-
rindeki baskılara da değindi. Emper-
yalizmin, halkların sorunlarını çöze-
meyeceğini, tüm sorunların çözü-
münün devrimde olduğunu anlattı.

Savunmasının bu bölümünü ta-
mamlayan Ereren, 20 Eylül günü saat

09.00’da görülen duruşmada
da savunmasına devam etti.

Almanya’daki tecrit
Paris’te protesto edildi

Almanya hapishanelerinde tecrit
altında tutulan devrimci tutsaklarla il-
gili başlatılan “Tecrite Yüzbin Kere
Hayır” kampanyasına devam ediliyor.

Paris Özgürlük Komitesi çalı-
şanları, Fransız Komünist Partisi ta-
rafından 16-17-18 Eylül tarihlerinde
düzenlenen “İnsanlık Bayramı Fes-
tivali”nde tutsakların sesini festival
alanına taşıdılar.

“Tecrite Yüzbin Kere Hayır”
kampanyası çerçevesinde bastırılan
5000 adet bildiri festival süresi olan
3 gün boyunca festival katılımcılarına
ulaştırıldı.

Özgürlük Komitesi standında ay-
rıca Alman Parlamentosu'na sunul-
mak üzere yürütülen imza kampan-
yasının föyleri de yerini aldı. Stan-
da gelen insanlar, tutsaklara uygu-
lanan tecritin kaldırılması yönünde
imzalar attılar ve tutsakların yanında
olduklarını ve tecrite karşı olduk-
larını belirttiler.

İmza masası yoğun ilgi görür-
ken, stant ziyaretçileri arasında yer
alan kimi yazarlar, konuyla ilgile-
neceklerini belittiler. Tutsaklarla
ilgili çalışmalar festival süresi bo-
yunca devam etti, 245 kişinin im-
zası alındı

Tecrite karşı
yüzbin imza

Almanya’nın Hamburg şehrin-
deki Sternschanze Semti’nde, 16
Eylül 2011 Cuma günü Anadolu Fe-
derasyonu tarafından, Alman ha-
pishanelerindeki tecrit uygulama-
larıyla ilgili bilgilendirme standı
açıldı.

Stantta, Anadolu Federasyonu

imzalı “Tecrite Karşı Yüzbin Tane
İmza” pankartı açıldı. Almanca ve
Türkçe bildiriler dağıtıldı. Bilgi almak
isteyenlere, devrimcilere yönelik sal-
dırılara kaynaklık eden anayasanın
129. maddesi ile Almanya’da tecri-
tin varmış olduğu boyut ayrıntılı
olarak anlatıldı ve imza toplandı.

Bundan sonra da her hafta bilgi-
lendirme standının açılacağı duyurusu
yapıldı.

Alman emperyalizmini
teşhir ediyoruz

Özgürlük Komitesi üyeleri,
Köln’de de 10 Eylül 2011 Cumarte-
si günü Dom meydanında toplu bil-
diri dağıtımı yaptılar.

Bir Alman, bildiri dağıtımının
amacını sordu. Özgürlük Komitleli-
ler, “Almanya’nın tecrit hücrelerin-
de tutsak edilen 5 devrimci arkada-
şımıza sahip çıkıyoruz ve Alman
emperyalizmi ile Türkiye faşizmini
teşhir ediyoruz.” cevabını verdiler.
Saat 15.00'te başlayan dağıtıma bir
dahaki haftaya tekrar aynı yerde ve
aynı saatte devam etmek üzere, saat
16.00'da son verildi.

Av ru pa’da
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Faruk Ereren Savunmasında
Emperyalizmi Ve Faşizmi Anlattı



Grup Yorum, 15 Ekim 2011 tarihinde Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da konser verecek. Viyana’nın
büyük konser salonlarından birisi olan Gasometer’de  ya-
pılacak olan halk konseri için Avusturya Anadolu Fe-
derasyonu tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. 

Avusturya Anadolu Federasyonu üyeleri, 17 Eylül
günü iki ayrı grup halinde Viyana’nın dört bölgesinde
konser çağrılarını Türkiyeliler’e ulaştırdılar. Ağırlıklı ola-
rak pazar yerlerinde sürdürülen çalışmalarda, konser için
hazırlanan ve bir yüzünde de “Grup Yorum kimdir?” baş-
lıklı bir bölümün olduğu el ilanları dağıtıldı. İlanın Grup
Yorum’la ilgili bölümü ilgiyle okunurken, bazı esnaf-
lar el ilanlarını iş yerlerine astılar. Viyana’nın çeşitli böl-
gelerinde bilet satış noktaları da kurulacak.

Büyük konserin hazırlıkları, Viyana’nın yanısıra,
Graz, Linz, İnnsbruck ve Aşağı Avusturya’da da sür-
dürülüyor. Avusturya’daki devrimciler, demokratlar,
vatanseverler; Harbiye konserlerinden İnönü’ye, Ba-
kırköy’den 1 Mayıs’a, uzanan zincire 15 Ekim’de bir hal-
ka da Viyana’dan ekleme iddiası ve kararlılığıyla, Vi-
yana’nın büyük konser salonlarından biri olan Gaso-
meter’de yapılacak konsere hazırlanıyorlar.

Devrimci Alevi Komitesi (DAK), İngiltere’nin baş-
kenti Londra’da çalışmalarına başladı. 18 Eylül Pazar
günü Anadolu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen DAK’ın
ilk toplantısında, DAK’ın kuruluş amacı anlatıldı. 

Alevilerin ve tüm halklarımızın özüne ve ilerici yan-
larına en iyi devrimcilerin sahip çıktığına vurgu yapılarak,
Devrimci Alevi Komitesi çalışmalarına İngiltere’de de
başlandığı bilgisi verildi. 

Maraşlılar’ın yoğun olarak yaşadığı Londra’da ya-
pılan DAK’ın bu ilk toplantısında, 24 Aralık 1978 Ma-
raş Katliamı da ele alındı. Maraş katliamı konulu bir vi-
deo izlenerek, katliamın nasıl hazırlandığını ve neler ya-
şandığını anlatan bir yazı okundu.

Daha sonra toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.
Ayrıca yakınları katliam tanığı olanlar bildiklerini anlat-
tılar. 50 kişinin katıldığı toplantıda, Maraş katliamını ilk
defa duyan gençler de vardı. Bu konuda ailelerimizin ek-
sik davrandığına vurgu yapıldı. Geleneklerimizi, kültü-
rümüzü yaşamanın ve devam ettirmenin en önemli yol-
larından birinin, çocuklarımıza ve gençlerimize tarihimizi
tüm gerçekleriyle anlatmak olduğunun altı çizildi.

Toplantı, Maraş katliamını anlatan çalışmalar yapıla-
cağı ve sokak sergileri açılacağı duyurusuyla bitirildi.

Fransa Komünist Partisi (PCF) tarafından uzun yıl-
lardır organize edilen Fete de L'Hümanıté (İnsanlık Bay-
ramı), bu yıl da 16-17-18 Eylül tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. 

Fransa'da faaliyet yürüten dernek, örgüt, siyasi par-
ti gibi birçok örgütlenmenin katılımıyla gerçekleştirilen
festivalin bu seneki programında, siyasi tartışma plat-
formları, seminerler, konserler yer aldı.

Özellikle göçmen örgütlenmelerinin stant ve çadır-
larında, göçmenlerin yaşadıkları sorunlar ve ırkçılık en
çok ön planda tutulan gündem maddesiydi.

Fransız siyasi partileriyse, yaşanan ekonomik kriz,
emperyalist haydutluk ile hak ve özgürlüklerdeki gas-
pı gündemlerine taşıdılar.

Halk Cephesi de festivalde stant açtı. Stantta, gelen
misafirlere anlatmak amacıyla, Fransızca Halk Cephe-
si’ni anlatan bildiriler dağıtıldı. Ayrıca bir de tanıtım pa-
nosu hazırlandı.

Standa gelen misafirlere, Türkiye'deki mücadele
çeşitli boyutlarıyla anlatılırken; Almanya'da tecrit al-
tındaki devrimci tutsakların içinde bulundukları ağır ko-
şullar aktarıldı. Özellikle tecritin Almanya'daki hapis-
hanelerde yaşanıyor olması dikkat çekici noktalar ara-
sında yer aldı.

Hava koşullarının diğer senelere göre kötü oluşu ka-
tılımı etkilese de, milyonun üzerindeki ziyaretçi sayısıyla
bu yıl da sosyalizme duyulan özlemin dile getirildiği bir
festival gerçekleştirildi.

Devrimci Alevi Komitesi
İngiltere’de Çalışmalarına Başladı

“Harbiye’den Inönü’ye,
Bakirköy’den 1 Mayıs’a Uzanan
Zincire 15 Ekim’de Bir Halka da

Viyana’dan Ekleyeceğiz”

SOSYALİZM ORTAK HAYAL
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Almanya Duisburg’taki König-Heinrich Meyda-
nı’nda 9 Eylül 2011 Cuma günü Özgürlük Komitesi ça-
lışanları tarafından imza standı açıldı. Stantta, Alman-
ca ve Türkçe olarak “Tecrite Yüzbin Kere Hayır!” ya-
zılı pankart yer aldı. 

10 Eylül 2011 Cumartesi günü saat 11.00'de ise, Öz-
gürlük Komiteliler, Türkiyeli göçmenlerin çokça yaşa-
dığı Hamborn pazar meydanında “Tecrite Yüzbin Kere
Hayır!” yazılı pankart astılar ve imza masası açtılar.

Meydanda halka onlarca bildiri dağıtıldı. Özgür
tutsaklar hakkında bilgi verilirken, “Onlar, bizim hak-
kımız için, ırkçılığa, eşitsizliğe ve asimilasyona karşı, bizi
'Emeğimizle Varız Hakkımızı Alacağız!' şiarıyla örgüt-
ledikleri ve vatan topraklarımızın özgürlüğü için, faşizme
karşı mücadele verdikleri için, Alman emperyalizmi ta-
rafından Türkiye faşizmi adına yargılanmaya çalışılı-
yorlar. Tecrit koşullarında tutuluyorlar” denilerek imzalar
toplandı. Masa saat 13.30'a kadar açık tutuldu. 

Devrimciler, “Emeğimizle Variz Hakkımızı
Alacağız” Şiarıyla Örgütlenme Yaptıkları

İçin Tecritteler



Kendini daha Avrupa-
lı, daha “modern”, “me-
deni” göstermek, kendi
insanına hakaret etmekten
geçiyor Avrupa'da. 

Ülkemizde de aydın
geçinenler, kendi insanını karalar-
ken, “geri” görürken, karşılığında ör-
nek gösterdikleri “medeni Avrupa”dır. 

O medeni Avrupa (!) Libya'da kat-
liamlar yapıyor. 

Bunlardan biri de Almanya Baden
Württemberg Eyaleti Uyum Bakanlı-
ğı’na atanan Bilkay Öney. 

Sayın Uyum Bakanımız diyor ki:
“Türklerin televizyon alışkanlığı Al-
manların beş katı.” Basit bir matematik
işlemi ile sorunu çözelim: Almanlar
günde ortalama 3.5 saat te-levizyon iz-
liyor. Beşle çarparsak eder 17.5 saat.
Yani Türkiyeliler günde 17.5 saat tel-
evizyon izliyor. 

Bu arada “sayın Bakanımız” iş-
letme mezunu. Bunun hesabını yapa-
bilir sanırız. 

Peki böyle bir araştırmaya inanılır
mı? Bu mümkün mü?

O hayran olduğu Almanya’da, in-
sanlarımızın hangi şartlarda, nasıl po-
sası çıkana kadar çalıştırıldıklarını
çok iyi bilir. 

17.5 saat televizyon izleyen biri, ne
zaman çalışıyor, ne zaman uyuyor aca-
ba?

Gün 24 saat sayın Bakan!
Almanya'da bir işçi en az 8 saat ça-

lışır.

İnsanlarımız sevinmişti sen o kol-
tuğa oturduğunda. Bizi sahiplenecek,
haklarımıza sahip çıkacak diye... 

Öney gibi Türkiyeli milletvekille-
rin haklarımıza ne kadar sahip çıktı-
ğı farklı bir yazı konusu. 

Böyle bir bakanlığın var olması
bile zaten yanlış: “Uyum Bakanlığı.”
Böyle bir bakanlık insanlarımızı asi-
mile etmek için kurulmuştur. İşi biraz
ileri götürüp, asimilasyonu kendi in-
sanına yaptıralım, dedi Alman devle-
ti ve başına bir Türkiyeli’yi oturttu. 

Hangi uyum? Kim kime uyacak?
Tabii ki, Türkiyeli’ler Almanlara uya-
cak. Yani kendi yaşam tarzını, kendi
kültürünü, kendi kimliğini  unutacak,
Almanlar gibi düşünecek, Almanlar
gibi yaşayacak... 

Niye? 

Her şeyden önce Alman devleti ül-
kesinde çalışan yabancı ülke işçileri-
nin kendi kültürleriyle, kendi kimlik-
leriyle yaşayabilmeleri için gerekli ko-
şulları sağlamak zorundadır. Bunun dı-
şında Alman devletinin “uyum” adı-
na yaptığı her şey asimilasyon politi-
kasının bir parçasıdır. 

Öney, bir araştırmaya göre “Türk-
ler daha özgür” yaşıyor diyebilir! 

İnsanlarımızın diri diri yakıldığı,
çocuklarımızın “geri zekalılar” okul-
larına gönderildiği, hemen hemen bü-
tün kurumlarında ırkçılığa maruz kal-
dığımız bir ülkede hangi uyum? 

Sayın Uyum Bakanı devam ediyor:
Türkiyeliler’e vize uygulamasının
kaldırılmasına, “Almanya'da ne ka-
dar çok Türk olursa, huzursuzluk o
kadar artar” diye karşı çıkıyor. Ba-
kan'a göre huzursuzluk sebebi Türki-
yeliler. Almanlar’ın “refah” içerisin-
de yaşaması için ne kadar az Türkiyeli
olursa o kadar huzur olacakmış.

Senin hayran olduğun o Alman-

ya'ya insanlarımız hayran
değil. Mecbur kalmasalar
gelmezler, hayranı oldu-
ğun Alman devletin ve di-
ğer emperyalist ülkeler
bizim ülkemizden defo-

lup giderse kimse gelmez. 

Senin hayran olduğun Alman em-
peryalizmi bizim yeraltı, yerüstü zen-
ginliklerimizi sömürmekten vazgeçsin.
Ülkemizi bizim halkımıza bırakırlar-
sa, Almanya'nın bir iğnesine bile
muhtaç kalmayız. 

Şöyle bir şey yapalım “sayın
Uyum Bakanı!”

Sen hemen işlemlere başla, karşı-
lıklı karar verelim. Bütün Avrupa ve
Amerika bizim ülkemizden defolup
gitsin, bizim ülkemize bir bahar gel-
sin. Sonra bizim insanlarımızı, bize ce-
hennem olan ülkelerinden gitmeleri
için ikna ederiz. Zaten kalmazlar
korkma. Ama sen ilk önce sizinkile-
ri ikna et. 

Önemli açıklamalarına devam eden
sayın Uyum Bakanı, Türkler’in Al-
manlar’dan daha düşük zekalı oldu-
ğunu söyleyen Sarrazin'e de hak ver-
di. Kraldan daha kralcı Öney. Yumurta
kabuğundan çıkmış, kabuğunu be-
ğenmemiş. Öney’e kalsa bunları ile-
ricilik adına yapıyordur. Biz geriyiz,
onlar Avrupalı.

İnsanımızın geri yanları da olabilir,
o yanlarını da söylersin. Ama insanla-
rımızın emeğine sahip çıkarsan, onla-
ra değer verirsen, onlar da seni dinler. 

Unutma sayın Bakan, hayran ol-
duğun senin devletin iki dünya savaşı
çıkarmış bir ülke. Biraz bunların he-
sabını sor. Bizim insanlarımıza haka-
ret ederek, aşağılayarak terfi edebilir-
sin ama insanlığından çok şey kaybe-
dersin. Senin görevin bizim emeğimi-
ze, alınterimize sahip çıkmak olmalı.

AVRUPA’dakiBİZ

KRALDAN DAHA KRALCI
“UYUM BAKANI” 

BİLKAY ÖNEY

20 Eylül 2011 günü Ankara’da yaşanan patlamanın ar-
dından şüpheli olarak gözaltına alınan Sultan Işıklı’nın üye-
leri olduğunu belirten Gençlik Federasyonu, üyelerinin göz-
altına alınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada, Komplocu Ankara polisi arkadaşımızı görür görmez
gözaltına almak istemiş ve ekip aracına götürmeye çalış-

mıştır. Sultan'da sloganlarıyla direnmiş ve bu hukuksuz du-
rumu teşhir etmiştir. Sultan Işıklı gözaltına alındıktan son-
ra haberler yukarda da aktardığımız manşetleri yazdı. Ar-
kadaşımız ‘terörist’ denilerek kanallarda halka izletildi.
Gençlik Federasyonu, henüz ortada hiç bir şey yokken, ar-
kadaşlarının ekranlarda "bombacı" olarak tanıtılmasıyla bur-
juva basının devrimcilere yalan heberlerinden dolayı he-
sap vermesini istedi.

Burjuva Basın Hesap Vermelidir!
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Çizgiyle

“Biz de sevdik... Sevdiklerimizi onar
onar toprağa verdik... Kimse bize sevgiyi

anlayamadığımızı söyleyemez.”

Dayı

söz

Zeka Pırıltısı
Ünlü moda dergisi Vogue’un İngiliz

edisyonunun ve prestijli Sunday Ti-
mes gazetesinin eski editörü Cherty
Durrant’a göre dünyadaki tüm kötü-
lüklerin sorumlusu moda endüstrisi.
Çözüm, moda olan şeyin hızla çoğaltı-
lıp tüm dünyaya yayılması, herkesin aynı
giyinmesiymiş. (15.08.2011-Milliyet)

Ne parıltılı zeka ama. Ne ulvi bir
ahlak. Ekmek bulamayan adam o
moda olan giysiye para nereden bula-
cak? Bir damla su bulamayan birinin,
pamuktan dokunmuş bir tek kot pan-
tolon üretimi için harcanan 800 litre su
ne işine yarayacak? Böyle zeka ancak
bu kapitalistte olur. Bravo valla...

FATMA ŞAHİN 
OLMASAYDI...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin, son olarak yüzüne kimyasal madde
atılan Rojda Karagöz isimli kadına sahip çık-
mış. Ondan önce, ölen eşinin ailesi tarafın-
dan ölümle tehdit etilen Demet Toprak’ı po-
lis korumasına aldırmıştı. Fatma Şahin, ba-
kan olduktan sonra neredeyse her hafta bir
kadına sahip çıkmaya başladı. 

Bunlar olmadan neredeydiniz peki... 

Kadınların bir kısmı öldükten, bir kısmı
ise ölmemişse saldırıya uğradıktan sonra he-
men kameralar eşliğinde “korumaya” alı-
nıyor, tabii bu arada sonrası yok ya neyse...  

Şimdi Fatma Şahin’e sormak gerek, mil-
yonlarca kadın ne olacak peki? Artık mil-
yonlarca kadının sorunu da bu hızla ancak
ahrete kalır size bıraksak.

Yok Fatma hanım yok, bu iş ahrete kal-
maz, bu iş öyle kameralar karşısında Roj-
da’yı, Demet’i koruyacağım demekle ol-
maz…

Biz bu işi kökünden çözeceğiz!

Sizin katleden, işkence eden, açlık, yok-
sullukla, ekranlarıyla yozlaştıran, sinir has-
tası eden  bu sisteminizi yıkacağız!

Obama’ya Kurşun
Geçirmez Cam,
Halka Kurşunlar...

ABD’nin New-York şehrinde, 11
Eylül 2001 tarihinde El-Kaide tara-
fından yapılan  eylemin yıl dönümün-
de, Obama ve karısı kurşun geçirmez
camların arkasından izlemişler anma
törenini.

Üstelik, kitlesel “saldırıların” bek-
lendiği açıklamalarının yapıldığı bir za-
manda... Binlerce insan açıkça koru-
masız beklerken, aman sakın Oba-
ma’ya bir şey olmasın! Yoksa ne olur
halimiz?.. Obama’ya kurşun geçir-
mez cam, halka kurşunlar...

Devlet Tesisi’nde Fuhuş
Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ata-

türk'ün Yalova Termal'deki köşkünde
fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine, geçti-
ğimiz ay bir gece yarısı köşke baskın dü-
zenlemiş. Tesiste çalışanlar farklı yerle-
re tayin edilmişler.

Tesiste kalmak isteyen misafirler geri
çevrilirken, tesis dolu gibi gösterilip, bu
arada fuhuş yapılıyormuş. Yani hem
devletin parası yeniyor hem de ahlaksızlık
yapılıyor.

AKP, kendisine emanet kalan bir
köşke bile sahip çıkamıyor. Devlet eliy-
le fuhuş yapılıyor... 

Reklam Arası
En ciddi tartışma programlarında

bile dikkat edin, konuşmanın can alı-
cı noktası gelince sunucu; “Evet de-
ğerli izleyiciler kısacık bir ara vere-
ceğiz, bir yere gitmeyin, tekrar birlikte
olacağız” der.

Cep telefonlarından, kredi kartla-
rına, kaç çeşit dondurma olduğuna ka-
dar her şeyi seyrettirirler.

Reklamdan sonra o ciddi konu
tekrar gündemdedir. Fakat laf evele-
nip, gevelenir. Lafın sonu, sorunun çö-
zümüne dair düşünceler bir türlü
açıklanmaz. Tam işin can alıcı yerine
gelinir, sunucu bir kez daha; “Evet,
yine kısacık bir reklam arası” der.

Gece yarısı olur, konuşmacılar
hala konuşuyordur. Ama bir türlü ne-
ticeye gelinmez. Çünkü bu arada ko-
nuşmacılar ve TV kanalının patronu
dört kuşak reklamdan ceplerini dol-
durmaktadır.

Artık bu dalaverelere şaşırmamak
gerekir. Düzen ve düzen kurumlarının
(burjuva medya dahil) işi ne zaman çö-
züm bulmak olmuştur ki?

değ inmelerdeğ inmelerye
ni



1966 Dersim Pülümür doğum-
luydu. Kürt milliyetindendi. Daha
önce demokratik alanda da çalış-
mış ve birçok kez gözaltına alın-
mıştı. Her gözaltına alındığında
sürekli ölümle tehdit edilmişti ama
o tüm bu tehditlere rağmen, ne
Parti-Cephe'den ne de mücadele-

den vazgeçmeyerek, devrim için daha çok çalış-
manın heyecanı ve coşkusuyla savaşmıştı.

3 Ekim 1991’de İstanbul polisi tarafından
gözaltına alındı. İşkence yapıldıktan sonra başı-
na kurşun sıkılarak katledildi ve cesedi 6 Ekim
1996’da Esenler'deki bir inşaata bırakıldı. Bir
Cephe savaşçısıydı.

İsmet
GÜVENÇ

Erdinç, 1977 Hatay-Samandağ
doğumlu olup, Arap milliyetinde-
dir. 1995’te Samandağ’da örgütü-
müzle tanıştı.  Hayatın içinde öğ-
rendi, eğitti, savaştı. Samandağ’da
ve mahallesinde genç yaşına rağ-
men yaşlı, çocuk herkesle iyi iliş-
kiler kuran ve herkesin sevdiği bir

insan oldu. Erdinç, halk içinde bir devrimcinin
nasıl çalışacağını gösterdi. Bölgesindeki demo-
kratik faaliyet içerisinde birçok görev aldı. Defa-
larca gözaltına alındı, tutsak düştü.

1999’da Silahlı Propaganda Birliklerinde is-
tihdam edildi. Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
savaşçısı Erdinç, bu görevini sürdürürken, 5
Ekim 1999’da ölüm mangaları tarafından katle-
dildi. Unutulmayacak, silahı sahipsiz kalmaya-
cak.

Erdinç
ASLAN

F.Yıl-
maz Gü-
ven 1959
doğumlu-
dur. İstan-
bul Bahçe-
lievler’de
faşistlerle

çıkan bir çatışmada 1
Ekim 1979 günü bıçakla-
narak katledildi.

F.Yılmaz
GÜVEN
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Diziler, televizyon kanallarının
vazgeçilmezi, yaşamımızın bir
parçası olmuş. Bazen aynı saatte
bir kaç dizi oluyor “sevilen”,
hangisini izlesem diye kararsız
kalıyoruz. Bazen de ‘Türkiye’nin
gündemine oturmuş’ bir dizinin
başlama saati geldiğinde sokak-
ların nasıl boşaldığını görüyo-
ruz. Peki, bu dizilerde ne var da
milyonları ekran başına bağlı-
yor?

Egemenler ilk önce “aptal
kutusu” denilen televizyonda
Hollywood filmleri, magazin
programları yayınlayarak halkı
yozlaştırmayı, uyuşturmayı dene-
di. Ama bunlar yeterli gelmedi
egemenlerin istediklerini elde
etmesine. Çünkü Teksas’lı adam-
lar, Televoleler’deki “ünlüler”
halktan değildi, halkın yaşamına
uzaktı yaşamları. Sonra “halktan”
insanların yaşamları sunuldu dizi-
lerle. Bencillik, köşe dönmecilik,
ahlaksızlık dizilerdeki yoksul
insanlara yaptırılarak meşrulaştı-
rıldı. Burjuvaziye ait olan her
türlü pislik, halka aitmiş gibi
sunuldu.

Mesela bir zamanlar çok tar-
tışılan “Binbir Gece” dizisi var-
dı. Ve o dizide alenen bir kadının
kendini satması meşrulaştırılı-
yordu. Ama burjuva medya neyin
propagandasını yapıyordu:
“Fedakar bir kadın.” Fedakarlık
namusundan, onurundan ödün
vermek değildir. Ama ahlaksızlık,
onursuzluk “fedakarlık” maske-
si altında meşrulaştırılmak iste-
niyor. 

Evet; yoksul, aç, çaresiz, has-
tane kapılarında ölen insanlarımız
var. Burjuvazi de bunu kullanıyor
ve diyor ki, “Bakın biz size ne
kadar sizden öyküler anlatıyoruz.”
Yani istiyorlar ki biz kendi yok-
sulluğumuzu, acımızı unutalım,
“neden?” diye sormayalım da, te-
levizyondaki sahte kahramanların

acısına üzülelim, sevinince güle-
lim. Sihirli dizileri izleyip hayal
dünyasında gezinelim, insanüstü
bir gücün gelip bizi kurtaracağı-
na inanalım.

Gün geçtikçe sayıları artan
polis dizilerinde bize “kahraman
polisimizin” kötülükleri nasıl yok
ettiğini, karşılarında kimsenin
duramadığını, “devletin yenil-
mezliğini” anlatıyorlar. Bizden
katillerimizi, yaşadığımız tüm
acıların sorumlusu olan bu düze-
nin bekçilerini alkışlamamızı isti-
yorlar. Bu apaçık halkı aptal yeri-
ne koymaktır. Aptal yerine koyul-
maya izin vermemeliyiz.
Yaşadıklarımızı kader bilip boyun
eğmemizi isteyenlerin oyunları-
nı bozmalıyız. Onursuz-ahlaksız
bir yaşamı, bize aitmiş gibi gös-
terip, bizi aşağılamalarına izin
vermeyelim. Burjuvazinin elinde
istediği gibi yoğuracağı bir hamur
olma onursuzluğunu kabul etme-
mek, beyinlerimizi ele geçirme-
sine engel olmak için burjuvazi-
nin aptal dizilerini izlememeliyiz. 

Yeni yayın dönemi başladı.
Yeni yayın dönemiyle birlikte
yeni diziler de başladı. Zamanımızı
çalmak, beyinlerimizi teslim almak
için yeni dizileriyle girecekler
dünyamıza... Bunu engellemenin
yolu ise dizi izlememek. Peki
yerine ne koyacağız?

Yerine, kendi alternatifleri-
mizi koyacağız. Paylaşımı, kolek-
tif üretimi, dayanışmayı arttırarak,
çocuklarımızla daha fazla zaman
geçirerek, kitap okuyarak, mahal-
lemizdeki sorunların çözümüne
katılarak, kendi eğlence anlayı-
şımızı geliştirerek alternatifler
oluşturabiliriz.

Beynimizi dizilere bağımlı
kılmak yerine, sorunlarımızın
çözümü için neler yapabileceği-
mize yoğunlaşalım... Düzenin
bizi teslim almasına izin verme-
yelim.

Dizi izlemeyelim, yerine kendi 
alternatiflerimizi koyalım

1960
doğumlu
Ömer
Faruk
Bayrak-
tar, 2
Ekim
1979

günü İstanbul Serence-
bey’de faşistler tarafın-
dan katledildi. 

Ömer Faruk
BAYRAKTAR

(KAYIP)

Ayhan Efeoğlu, Yıldız Üniver-
sitesi öğrencisiydi. Öğrenci genç-
liğin ve İYÖ-DER'in mücadelesi-
nin en önünde yerini aldı. Daha
önce de defalarca gözaltına alın-
mış, Siyasi Şube polisleri tarafın-
dan tehdit edilmişti. 

6 Ekim 1992'de İstanbul'da polis tarafından
gözaltına alınıp kaybedildi.

Ayhan
EFEOĞLU


