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Parasız eğitim isteyenlerin
19 ay tutuklu kaldığı  bir ülkede



Malatya Kürecik’e
NATO şemsiyesi al-
tında Amerika’nın
füze kalkan üssünü
kurmak istiyorlar.
Füze kalkanı üssü ku-
rulması demek,  teca-
vüzcü Amerikan as-
kerlerinin sokakları-
mızda dolaşması de-
mektir. 

Amerikan asker-
leri tecavüzcüdür. Dünyanın her tarafında işgal ettikleri ülke-
lerde yüzlerce, binlerce katdına tecavüz etmişlerdir.

Grup Yorum’un Abir’e Ağıt şarkısındaki kız, Irak’ta te-
cavüze uğrayan binlerce çocuktan sadece biridir. 

İşgalci Amerikan askerleri Irak’ta evleri basıp evde bulu-
nan herkesin gözü önünde kadınlara, genç kızlara, çocuklara
tecavüz ediyordu.

14 yaşındaki Abir’e de bir gün tecavüzcü Amerikan asker-
leri sarkıntılık yaptı. Bir gün sonra ise evleri tecavüzcü
Amerikan askerleri tarafından basıldı. Evdekilere işkence ya-
pıldı. Bütün ailenin gözleri önünde 14 yaşındaki Abir’e teca-
vüz ettiler. Sonra evdeki herkesi katledip evi ateşe verip yak-
tılar.

Katliamdan sonra eve ilk giren görgü tanığı, Abir’in bir ke-
nara atılmış cesedinin saçları ile yastığının yanmış olduğunu,
eteğinin ise boynuna kadar sıyrılmış olduğunu anlattı.

Ölüm raporlarına göre başından vurulup öldürülen ve ce-
sedi ateşe verilen Abir Kasım Hamza’nın yanı sıra 34 yaşın-
daki annesi ve 45 yaşındaki babası da başlarından vurularak
katledilmişlerdi. 

Abir’e Ağıt
Kuşatılmış kentin kara gözlü kızı Abir

Öldürüldü bir bahar günü

Katili işgalci yankee

Iraklı kız kardeşim benim

Kara gözlü kardeşim benim

Abir, Bağdat’ın yaralı kalbindesin

Bağdat’ın yaralı kalbinde

İşgalciler vurdu seni

Canımda can, sol yanımda sızısın şimdi

Dayanamam aç

Aç gözlerini

Düşlerin nerde

Boylu boyunca yatıyorsun on dördünde

Saçların yanmış

Bedenin çıplak her yanın kan içinde

Al ellerimi şimdi, sar ülkenin bağrına

Bir acıyı dindirsin diye

Bağdat’ın esmer yüzü senin yüzüne benzer

Necef’in kara kıvırcık saçı seninkine

Felluce’nin onuru

Onuru senindir

Kapama yüzünü ellerinle

Söz – Müzik: Grup Yorum

Amerikan ordusu tecavüzcüdür
İşgal ettiği her ülkede binlerce kadına tecevüz etmiştir

Bu nedenle topraklarımızda Amerikan füzelerini ve kalkanlarını
istemiyoruz!

Çürümenin, yozlaşmanın sorumlusu Amerika’dır!

Bu nedenle füze kalkanı değil demokratik, parasız eğitim istiyoruz!
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30 Nisan 1979’da  Pertek'de doğdu. Halkı, vatanı ve idealleri uğruna mücadele etti.
4 Ekim 2011’de kaza ile bir bombanın patlaması sonucu ölümsüzleşti.
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“Manisalı 2 çocuk annesi
Şefika Etik 19 yıllık da-

yakçı kocayı terk edip sığınma evine
yerleşti. İşsiz koca İbrahim Etik, dün
dil dökerek kadını eve getirdi. Bir saat
geçmeden yine şiddete başladı. Kadın
elinde mutfak bıçağıyla kendini ban-
yoya attı. Banyoya dalan gözü dönmüş
koca bıçağı kadının sırtına sapladı. Şe-
fika Etik acı içinde kıvranırken, koca
tüpü açıp evi ateşe verdi. Yangına ge-
len itfaiye, kadını kanlar içinde bul-
du. Etik, ‘ihanete uğradım bıçakladım’
dedi.”(Haber Türk, 7 Ekim)

Gazetelerde bu tür haberleri
artık neredeyse her gün oku-

yoruz. “Bir erkek cinayeti daha”,
“Bir kadın daha gözü dönmüş koca ta-
rafından 30 yerinden bıçaklanarak öl-
dürüldü...” Cinayetin öyküsünün il-
ginçliğine göre gazetelerin sayfaları-
na konu oluyor. 

Haber Türk’ün yukarıda ak-
tardığımız cinayet haberi

geçtiğimiz hafta boyunca burjuva
basının köşe yazarları tarafından tar-
tışıldı. Ancak tartışılan sorunun ken-
disi değil. Hatta olay da tartışılmıyor.
Haber Türk gazetesinin haberde kul-
landığı resim tartışılıyor. Haber Türk,
öldürülen Şefika Etik’in sırtında bı-
çak, kanlar içinde yerde yatan resmini,
üzerinde hiç bir puslandırma yap-
madan yayınlamış. Vahşet tüm çıp-
laklığı ile ortada. Sarsıcı bir resim.
Kimsenin görmek istemeyeceği bir re-
sim. Ancak görmek isteyelim ya da is-
temeyelim, o resim gerçek. Tartışma
da bu noktada sürüyor. Gerçeğin
kendisi tartışılmıyor. Gerçeğin bu
şekilde resmedilmesi tartışılıyor. Bu
tartışmalar gerçeklerden kaçıştır.

Bir kesim küçük burjuva aydın
da -ki bunların içinde kendi-

ni sol, sosyalist, kominist olarak ad-
landıranlar da var- sorunu, “töre ci-
nayeti” ya da “erkeğin kadını öldür-
mesi”ne indirgiyor.

Ne oldu bu erkeklere? Niye çıl-
dırdılar? Nedir bu kocaların

gözünü döndüren?  Yukarıdaki haberi
tekrar okuyun. Haberin içinde birçok
sorunun cevabı var. 

Birincisi, sorunu “erkeğin ka-
dını öldürmesi” olarak gör-

mek halk gerçeğimizden, toplumsal
gerçeklikten bihaber olmaktır. Ki,
öyledir. Sorunu böyle koyanlar halk-
tan kopuk, halkın hangi koşullarda na-
sıl yaşadığından, nasıl düşündüğün-
den uzak, küçük burjuva aydın ke-
simlerdir. Sorunun adını böyle koy-
mak düzeni aklamaktır. Kadın ci-
nayetlerine karşı eylemler yapan,
“duyarlı” gözüken bu kesimlerin yap-
tığı her şey düzene hizmet etmekte-
dir. 

Bu konudaki mücadeleye ba-
kın. Sorunun çözümü kimden

bekleniyor?  AKP iktidarından bek-
leniyor. AKP’nin Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Fatma Şahin’de “Ya-
sal düzenlemelerle sorunu çözeceğiz”
diyor. Sağlık Bakanlığı’yla birlikte
yaptıkları çalışmayla “kadına şidde-
tin önünü kesecek yasa tasarısının son
şekli” verilmiş. “Dayakçı kamu hiz-
metinde çalıştırılacak. Hapis cezası
paraya çevrilmeyecek. Şiddet uygu-
layanın telefonu dinlenecek. Kadının
kimliği değiştirilecek.” Sağlık Ba-
kanlığı, dayakçıya ‘terapi’ uygula-
yacak. 29 olan ruh sağlığı merke-
zinin sayısı 236’ya çıkartılacak.

Devletin çözümü bunlar. Bun-
larla çözülmezse devletin ya-

pacağı ‘tedbirleri” daha da “sertleş-
tirmek” olacaktır. Peki sorun böyle çö-
zülür mü? 

Kadın cinayetlerinde kadını
öldüren erkektir. Ama cina-

yetlerin tek sorumlusu bu düzendir.
Çürüyen emperyalizmdir. 

Kadın cinayetlerinde öldüren
ve öldürülenlere bakın; çok

büyük çoğunluğu düzenin çaresiz
bıraktığı yoksul halktan insanlardır.

Emperyalizmin çürümüş yoz kültürü
halkın kültürünü, değerlerini de çü-
rütmektedir. Yoksul halk içinde bo-
şanmalar her geçen gün artıyor. İnti-
har oranları her geçen yıl artıyor. Par-
çalanan aileler, yıkılan yuvalar her ge-
çen gün artıyor. İşsizlik, açlık, çare-
sizlik, umutsuzluk her geçen gün
daha da artıyor. Kadın cinayetlerinin
hangisi halkın yaşadığı bu sorunlar-
dan bağımsızdır. Bu sorunların tek so-
rumlusu da bu düzendir. 

Yozlaştırma, emperyalizmin
halkları sömürmek için uy-

guladığı bilinçli bir politikadır. Ki, ül-
kemizde AKP iktidarıyla birlikte bu
politika çok sistemli bir şekilde uy-
gulanmaktadır. 

Yıllardır oligarşinin halka yö-
nelik saldırılarının en önem-

lilerinin başında yozlaştırma politi-
kalarının geldiğini söylüyoruz. Biz,
oligarşinin yozlaştırma politikalarına
karşı mücadele ederken oportünizm,
reformizm bizi “namus bekçiliği”
yapmakla suçluyorlardı. Bu kesim-
lerin bu gün de soruna farklı yaklaş-
tığı söylenemez.

Olayın kendisini tartışmayıp
resmin o şekilde yayınlan-

masını tartışanlar, gerçeklerden ra-
hatsız olan burjuvazinin küçük bur-
juva kalemşörleridir. Onları rahatsız
eden her gün kaç kadının öldürüldü-
ğü değil, o resmin anlattığı gerçektir.
“O resmin yayınlanması kadına ya-
pılan en büyük şiddet”miş. “Kadın be-
deninin teşhir edilmesi”ymiş,    “Ölü
pornografisi”ymiş... Kadının öldü-
rülmesinden değil, küçük burjuva
“aydın”ımız ölümün görüntülenme-
sinden rahatsız olmuş. “O gazeteyi
evine götüren bir kişi eve götürdü-
ğünde çocuklarına ne diyecek”miş.
Kapatın gözlerinizi, görmeyin. Doğan
her 1000 çocuktan 22’si ölüyor. Bu
kader değil, sosyalist Küba’da bu
oran 1000’de bire indirilmiş. Siz ço-
cuklarınızı saksıda yetiştirin.  Bun-

Düzen ve Emperyalizm Çürütüyor
Çürüyeni Devrimle Temizleyeceğiz!
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lardan haberi olmasın. Ne güzel
memleket, her şey güllük gülistanlık.
Bu tür görüntülerle neden ruhunuzu
incitiyorsunuz? 

Ama hayır, siz gözlerinizi ka-
pasanız da, rahatsız olsanız

da gerçekler o resimdeki gibidir. Bu
memleket yoksul halkımız için güllük
gülistanlık değil. Sizlerin resimlerine
bile bakmaya dayanamadığınız o acı-
ları halkımız değişik biçimlerde ya-
şıyor. 

Siz, küçük burjuva aydınlar;
ülkemizde yaşanan gerçekle-

re her zaman gözünüzü kapattınız.
Görmek istemediniz. Gözünüze so-
kulduğunda dahi “rahatsız oluyo-
rum” diye gözünüzü kapattınız. Dü-
şünün; bir ana  evladının kömürleş-
miş cesedini teşhis etmek için defa-
larca görmek zorunda kalıyor. Kö-
mürleşmiş  cesetten tanıdık bir iz arı-
yor evladını teşhis etmek için. Sizin-
kisi katledilen kadını düşünmek de-
ğil, bencilliğinizdir. Bu bencilliğinizle
devletin katliamlarını da aklıyorsunuz.
Katliamlara ortak oluyorsunuz.

Devletin katliamlarına alkış
tutuyorsunuz. Peki biliyor

musunuz ölen her insan nasıl ölüyor?
O gazetede görmek istemediğiniz
resimden hiç farkı yoktur. 

Devletin katliamlarına karşı çık-
mıyorsunuz. Emperyalizmin

katliamlarına karşı çıkmıyorsunuz. Ya-
zılarınızda bahsediyorsunuz: “Amerika,
Irak’ı işgal ettikten sonra 1 milyonun
üzerinde Iraklı öldürüldü” diye. Afga-
nistan’da, Irak’ta Amerika’nın işgaline
karşı çıkmıyorsunuz. 1 milyon insanın
ölüsünün nasıl olduğunu hiç düşündü-
nüz mü? “Kaddafi’yi devirip Libya’yı
özgürleştiriyor” diye emperyalistleri
alkışlıyorsunuz. Libya’ya saldırılar baş-
ladığından bugüne katledilenlerin sayısı
50 bini buldu. Libya’nın petrol ve yer-
altı sularını ele geçirmek için onca in-
sanı katleden Amerika’ya diğer em-
peryalist devletlere ve işbirlikçi AKP ik-
tidarına karşı çıkmıyorsanız, o kadının
sırtındaki bıçağı tartışmanız riyakarlık-
tır. Amerika’nın sokaklarında da açlar
günlerdir eylem yapıyor. Amerikan po-
lisi azgınca saldırıyor eylem yapanlara.
Kimse Amerika’ya, müdahale etmeyi

aklının ucundan bile geçirmiyor. Irak’ta-
ki 1 milyon ölünün hesabını sormuyor. 

Sayın küçük burjuvalar; Paris’i
nasıl tanırsınız? Modasıyla ta-

nırsınız değil mi? Oysa Paris: Viet-
nam’da, Cezayir’de, Ruanda’da, Hai-
ti’de, ve daha sömürgesi olan her ül-
kede on binlerce, yüz binlerce, mil-
yonlarca insanı katleden emperyalist
bir ülkenin başkentidir. Hayran ol-
duğunuz “batı”nın hiç birisi Paris’ten
farklı değil.

Düzen ve emperyalizm, “gücü
gücüne yetenin” düzenidir.

Ne adaleti ne özgürlüğü ne demok-
rasisi!.. Erkeğin kadını öldürmesi de
o düzenin yarattığı sonuçtur. 

Kimi yazarlar da “kadın bede-
ninin teşhir edilmesidir”

diye tepki gösteriyor.  Yazdığınız ga-
zatelerin  sayfalarına bir bakın: Kadın
bedeninin teşhir edilmediği kaç sayfa
var? Kadın bedeni tekellerin ürünleri-
ni pazarlamak için araç olarak kulla-
nılıyor. Tek bir itirazınız var mı? 

Emperyalizm çürümüştür. Bur-
juvazinin kültürü, çürümüş

emperyalist düzenin kültürüdür. Em-
peryalizm halkı da çürütüyor. Halkın
geleneklerini, göreneklerini, halkı
halk yapan, halkı ayakta tutan de-
ğerlerini çürütüyor. Ve bu çürüme,
burjuva kültüründen kendiliğinden bir
etkileşim sonucu oluşan çürüme de-
ğildir. Emperyalizm sistemli bir po-
litikayla halkların değerlerini çürü-
tüyor. Bu emperyalizmin yozlaştırma
politikasıdır. 

Emperyalistler bir ülkeyi iş-
gal ederek ya da işbirlikçiler

aracılığıyla, ekonomik askeri anlaş-

malarla nasıl yeni sömürgesi haline
getiriyorsa, yozlaştırma politikala-
rıyla da sömürünün önündeki halk en-
gelini etkisizleştiriyor. 

Ülkemizdeki yozlaştırma po-
litikasının arkasında Ameri-

ka vardır. Bu Amerika’nın ülkemize
yönelik sömürü politikalarından ba-
ğımsız değildir. Onun için ısrarla
Amerika ve işbirlikçi AKP’nin yoz-
laştıran politikalarına karşı mücade-
le ediyoruz. 

Onun için; ÇÜRÜMENİN,
YOZLAŞMANIN SO-

RUMLUSU AMERİKA DEFOL di-
yoruz!

Emperyalizm televizyonlarıy-
la, gazeteleriyle, dergileriyle,

eğitim sistemiyle, müziğiyle, sine-
masıyla, televizyon dizileriyle, ya-
rışma programlarıyla, spor progra-
mıyla, reklamlarıyla, tüketim kültü-
rüyle ve daha yaşamın her alanında
görünür ya da görünmez yüzlerce ara-
cıyla halkın beyinlerine girmeye ça-
lışıyor. Halkın yüzyıllar içinde oluş-
muş değerlerini böyle çürütmek isti-
yor. 

Buna izin vermeyeceğiz. Em-
peryalizmin ve işbirlikçi oli-

garşinin halkımızın değerlerini çü-
rütmesine izin vermeyeceğiz. Em-
peryalizmin halkı çürüten değerleri-
nin karşısına devrimci kültürümüzle,
devrimci değerlerimizle çıkacağız.
Emperyalizmin yoz, çürüyen kültürü
halkın yaşam koşullarına, kültürüne,
değerlerine  terstir. Emperyalizm hal-
kı çürütürken, halkı her sorun karşı-
sında güçlendirecek olan devrimci-
lerdir. 

İşte gençlerimiz: İşbirlikçi AKP
topraklarımıza Amerika’nın

Füze kalkanını kurmak istiyor. 15-17
yaşlarındaki Liseli Dev-Genç’liler
“Füze Kalkanı Değil, Demokratik
Lise istiyoruz” diyor. “Çürümenin,
Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika
Defol” diyor. Bu mücadele emper-
yalizmin ve işbirlikçi oligarşinin yoz-
laştırma politikalarının önündeki en
önemli engeldir. Halkımız! Liseli
Dev-Genç’in bu onurlu sesine güç ve-
rin.  AMERİKA DEFOL!

Olayın kendisini
tartışmayıp resmin o

şekilde yayınlanmasını
tartışanlar, gerçeklerden

rahatsız olan burjuvazinin
küçük burjuva

kalemşörleridir. Onları
rahatsız eden her gün kaç
kadının öldürüldüğü değil,

o resmin anlattığı
gerçektir. 
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Oli̇garşi̇ yozlaştırır, çünkü; kültü-
rüne, ahlaki değerlerine sahip çıkan,
gelenekleri ile yaşayan bir halkı is-
tediği gibi sömüremez, tüm ahlakı kar
olan sistem, bilinçli bir politika ile hal-
kı kendi öz değerlerinden soyutlayıp
yozlaştırmadan, istediği gibi sömürüp
kar elde edemez. 

Bilinçli olarak yozlaştırmanın te-
mel araçlarından olan uyuşturucuyu,
fuhuşu yayar, dizileri, reklamları ile
bencilliği, ahlaksızlığı özgürlük adı-
na pazarlar, futbol ve şans oyunları ile
zengin olma hayalleri yaratır. 

Gençlerimizi marka düşkünü, ben-
cil, saygısız, yarınını düşünmeyen
uyuşturucu ile beyinleri zehirlenmiş
robotlar haline getirir. Bunlar devlet
eli ile devletin polisi ile devletin kit-
le iletişim araçları ile yayılır.

"Emniyet Genel Müdürlüğü bün-
yesinde faaliyet gösteren Türkiye
Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlı-
lığı İzleme Merkezi (TUBİM) tara-
fından hazırlanan "Türkiye Ulusal
Uyuşturucu Raporu"nda çarpıcı bil-
gilere yer veriliyor. 

TUBİM tarafından yapılan araş-
tırmaya göre 2007 yılında 139 olan
uyuşturucuya bağlı ölüm sayısı
2008'de yüzde 14 artarak 159'a
yükseldi. Uyuşturucu kaynaklı ölüm-
lerde görülen yaş ortalaması erkek-
lerde 33,6, kadınlarda 32,8 olarak tes-
pit edildi. 

Rapora göre 2008 yılında uyuş-
turucu maddeye bağlı olarak hayatı-
nı kaybedenlerin yüzde 88'i, hem
eroin hem de başka bir uyuşturucuyu
birlikte kullanmış. 

Ölüm olaylarının en fazla mey-
dana geldiği il 93 kişiyle İstanbul. İs-
tanbul'u 10'ar kişiyle Gaziantep ve
Van, 8 kişiyle Elazığ, 6 kişiyle An-
talya takip ediyor." (Zaman,
10.10.2011) 

Yine fuhuş bugün artık neredey-
se ilkokul çocuklarına kadar uzan-

mıştır. Ülkemizde fuhuş
son yıllarda büyük bir
artış göstermiştir. 

Kültürümüz, değer-
lerimiz, geleneklerimiz
yoğun bir saldırı altın-
dadır! 

Yozlaşma Ve
Çürümeni̇n Asıl
Sorumlusu
Ameri̇ka’dır 

Yozlaşan insan sor-
gulamaz, düşünmez; ahlak, onur, de-
ğer, gelenek nedir bilmez. Sömüren-
ler mücadelenin önünü kesmek, hal-
kın örgütlenmesinin önüne geçmek
için, sömürüsüne paralel olarak uy-
gular yozlaşmayı. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de tüm ahlaksızlıkların, uyuş-
turucunun, her türlü yozluğun baş
sorumlusu Amerika’dır. 

Emperyalizm çürümüştür. Bu çü-
rüme en bariz Amerikan toplumunda
görünür. Amerika, kendisi çürüdüğü
gibi gittiği  her yeri, işgal ettiği her ül-
keyi de çürütür. Emperyalizmin yoz,
çürümüş kültürünü hakim kılmaya ça-
lışır. 

Bazı örneklerle  Amerika’daki
çürümenin boyutunu görelim: Piknik
alanında 10 genç bir kıza tecavüz etti.
Çevreden geçen 25 kişiden hiçbiri
yardım etmedi, hatta bazıları fotoğraf
çekti....

SAN Francisco yakınlarındaki
Richmond’da bir lisenin bahçesinde
10 kadar gencin 15 yaşındaki bir
kıza tecavüzüne tanık olan çevrede-
ki birçok kişinin sadece seyredip
sessiz kalması ABD’de günün konu-
su oldu....

Richmond Lisesi’nde yaşandı.
Çete mensubu ve yaşları 21’den kü-
çük 10 erkek, genç kıza 2.5 saat sü-

reyle piknik masasında tecavüz etti.
Polis memuru Mark Gagan’ın verdi-
ği bilgiye göre, bu sırada gelip ge-
çenlerin sayısı 25’i bulmasına rağmen
kimse genç kızın yardımına koşma-
dı. Bazıları güldü, bazıları teşvik
etti! Hatta bazıları gülerek tecavüzcü
gençleri teşvik etti, bazıları da cep te-
lefonlarıyla olayın resimlerini çekti...” 

İşte Amerika’nın ahlakı. Tüm
dünya halklarının ve ülkemizdeki
tüm yozlaştırmanın baş sorumlusudur
ABD.

Emperyali̇zmi̇n ve
Oli̇garşi̇ni̇n Yozlaştırma,
Çürütme Saldırılarına
Karşı Kendi̇ Değerleri̇mi̇ze
Sahi̇p Çıkalım

Bugün de ülkemizi kendi çıkarla-
rı için uşak işbirlikçi AKP aracılığı ile
Ortadoğu halklarına karşı kalkan ola-
rak kullanmaktadır. 

Bunun için başlattığımız kam-
panyamızla kültürümüze, değerleri-
mize sahip çıkıyoruz, bunun için
Amerika defol ülkemizden, diyoruz. 

Değerlerimize sahip çıkmanın tek
yolu örgütlenmek ve mücadele et-
mektir. Bugün bunun için başlatılan
kampanyaya tüm halkımız destek
vermelidir. Örgütlü halkı hiçbir güç
yenemez, hiçbir güç yozlaştıramaz. 

Çürümenin, Yozlaşmanın
Sorumlusu Amerika Defol! 
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Liseli Dev-Genç’in
Kampanyası
Polisi Korkutuyor

8 Ekim günü, Behçet Kemal Çağ-
lar Lisesi’nde okuyan İsmail adlı bir
öğrencinin ailesine giden polis, babaya
“Çocuğunun adliyenin önünde halay
çekerken resmi var. Bak bunlar sici-
line işler, çocuğunun okuldan atıl-
masına neden olabilir.” diyerek aile-
ye gözdağı verdi. Behçet Kemal Çağ-
lar Lisesi yönetimi de aynı şekilde ai-
leye gözdağı vererek, polisle işbirli-
ği içerisinde olduğunu gösterdi.

“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyasının başla-
masıyla liselerde yaratılan hareketli-
liğin önünün polis tarafından kesil-
meye çalışıldığını belirten Armutlu
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç, poli-
sin lise öğrencilerine yönelik bu sal-
dırısıyla ilgili olarak bir açıklama
yaptı. Açıklamada “Yaşanan bu olay
devletin liselilerin örgütlenmesinden
ne kadar korktuğunun göstergesidir.
Çünkü devlet biliyor ki o sıralardan ge-
çen gençler yarın karşılarında duracak
bir güç olacaktır. İşte devlet bunun
önünü kesmek istiyor. Korkuyorlar!
Yeni Dev-Gençlilerin yaratılmasından
korkuyorlar! Bizler tam 42 yıldır yeni
insan mücadelesi veriyoruz. 42 yıl ön-
ceki kökleri bugüne taşıdık şimdi de
yarınlara taşımaya çalışıyoruz. Hiçbir
tehdit baskı biz liselileri yıldırama-
yacak. Kampanyamızı büyütmeye,
düşmanın korkusunu büyütmeye de-
vam edeceğiz.” denildi.

Polis Saldırıyor,
İdare İşbirliği Yapıyor

Yeni eğitim ve öğretim yılının
başlaması ile birlikte devrimci de-
mokrat öğrencilerin bulunduğu lise-
lerde okul idaresinin ve AKP polisi-
nin işbirliği halinde baskı ve saldırı-
ları da devam ediyor.

İstanbul, Sarıgazi Mahallesi’nde bu-
lunan ve devrimci demokrat öğrencile-
rin okuduğu Mehmetçik Lisesi’nde ve
çevresinde, yoldan geçen öğrenciler po-
lisin kaba dayağına ve ahlaksız küfür-
lerine maruz kalıyordu. Yaşanan bu du-

ruma karşı, Mehmetçik Lisesi öğrenci-
lerinin, velilerin ve demokratik kitle ör-
gütlerinin katılımı ile 6 Ekim 2011 Çar-
şamba günü saat 14.30'da Mehmetçik Li-
sesi önünde eylem yapıldı.  “Polis Te-
rörüne Son-Mehmetçik Lisesi Öğrenci-
leri” pankartının açıldığı eylemde, “Ka-
til Polis Liselerden Defol”, “Yaşasın Dev-
rimci Dayanışma”, “Mehmetçik Lisesi
Direnişin Simgesi”, “Parasız Bilimsel
Ana Dilde Eğitim”  sloganları ve alkış-
lar eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Demokrasi Caddesi’ne gelindi-
ğinde burada basın açıklaması yapıl-
dı. Mehmetçik Lisesi öğrencisi Dev-
rim Yılmaz’ın okuduğu açıklamada,
polisin okulda ve okul çevresindeki
saldırılarını ilettikleri okul idaresinin
“Okul dışına karışamayız” gibi so-
rumsuz cevaplar vererek, polislerle iş-
birliği içerisinde oldukları anlatıldı.

Yapılan ortak eyleme Halk Cep-
hesi Liseli Dev-Genç, Partizan, De-
mokratik Haklar Federasyonu, Barış
ve Demokrasi Partisi, Mücadele Bir-
liği ve gençlik örgütlenmeleri katıldı.

Mahirler, Denizler
Amerikan 6. Filosu’nun
Karaya Çıkmasına
Nasıl İzin Vermediyse,
Biz de Füze Kalkanına
İzin Vermeyeceğiz!

Malatya Kürecik’te kurulması
planlanan füze kalkanına karşı ve
“Demokratik Lise İstiyoruz” talebiy-
le Halk Cephesi / Liseli Dev-Genç’in
başlattığı kampanya kapsamında ça-
lışmalar yoğun bir şekilde sürdürülü-
yor. Vatan topraklarımızın ezilen ülke
halklarına yönelik bir savaşa, saldırı-
ya merkez yapılmasına karşı çıkan
Halk Cephesi / Liseli Dev-Genç füze
kalkanının kurulmasına izin verme-
yeceklerini haykırıyorlar! 

İstanbul 
4 ve 7 Ekim günleri İstanbul

Esenyurt Yeşilkent’te ülkemizde ya-
pılmak istenen füze kalkanına karşı
Uğur Mumcu Caddesi çevresine ve
Yeşilkent Muhtarlığı çevresine “Füze

Kalkanı Değil Demokratik Lise İsti-
yoruz-Halk Cephesi / Liseli Dev-
Genç” yazılamaları yapıldı.

6 Ekim Perşembe günü sabahı
Esenyurt Balık Yolu köprüsüne “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İsti-
yoruz- Halk Cephesi/Liseli Dev-
Genç” yazılı pankart asıldı.

Gazi Mahallesi’nde ise Sekizev-
ler, Heykel ve Köprü Durağı bölge-
lerine 2 Ekim Pazar gecesi yazılamalar
yapıldı.

4 Ekim Salı günü de merkezi
yerlere ve Şair Abay Lisesi öğrenci-
lerinin lisedeki tadilattan kaynaklı
öğrenim gördükleri Şehit Teğmen
İlköğretim Okulu’nun yanına “Füze
Kalkanı Değil, Demokratik Lise İsti-
yoruz”, “Çürümenin, Yozlaşmanın
Sorumlusu Amerika Defol” yazılı
pankartlar asıldı.

Armutlu Halk Cephesi Liseli
Dev-Genç’in kampanya çalışmaları da
devam ediyor. 11 Ekim günü Eti-
ler’deki, Etiler Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi'nde astıkları “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İsti-
yoruz” pankartıyla, bağımsızlık ve de-
mokrasi mücadelesinin sesini bir kez
daha duyurdular. Pankart öğle saat-
lerinde bir sınıfın camından sallan-
dırıldı. Öğrencilerin dikkatini çeken
pankart, okul idaresi tarafından öğ-
rencilere sorgu sebebi oldu. Müdür
yardımcısı ve okulun disiplin kurulu
pankartı gördükleri andan itibaren
öğrencileri psikolojik baskı altına al-
maya çalıştı. Disiplin kurulunun ça-
ğırdığı öğrencilerden biri ise duruma
tepkisini göstererek, müdür yardım-
cılarının sebepsiz yere öğrencileri
sorguya almalarına karşı tavır gösterdi.

Yine aynı gün akşam 22.00 saat-
lerinde Etiler Otelcilik ve Turizm

Mahirler, Denizler Amerikan 6. Filosu’nun Karaya Çıkmasına
Nasıl İzin Vermediyse, Biz de Füze Kalkanına İzin Vermeyeceğiz!

İstanbul

PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ!
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Meslek Lisesi’nin çevresine yazıla-
malar yapılarak kampanyanın duyu-
rusuna devam edildi.

Alibeyköy'de de yazılamalar ya-
pıldı. Alibeyköy Saya Yokuşu’nda
“NATO'ya Füze Kalkanına Hayır!
Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türki-
ye İstiyoruz! / Halk Cephesi” yazıla-
maları yapıldı.

7 ve 10 Ekim günlerinde ise Çayan
Mahallesi’nde Halk Cephesi tarafından
“Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise
İstiyoruz”, “NATO'nun Askeri, Halk-
ların Katili Olmayacağız” yazılamaları
yapıldı. Ayrıca “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz! Liseli
Dev-Genç Halk Cephesi” yazılı bir
pankart da Sokullu Caddesi’ndeki Di-
lan Kafe’nin önüne asıldı. 8 Ekim 2011
tarihinde asılan pankart 9 Ekim günü
sabah 07.00 civarında polisler tara-
fından sökülerek alındı. 

Dev-Genç’liler pankartın alınma-
sıyla ilgili olarak, “Pankartlarımızı az-
gınca alanlar bilmelidirler ki, yerle-
rine yenilerini asacağız. Hakkımız ola-
nı alana kadar mücadeleye devam
edeceğiz. Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev Genç’liler” dediler.

Adana
Adana Halk Cephesi, “Füze Kal-

kanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanyasını 8 Ekim 2011 Cumar-
tesi günü saat 14.00’te Adana İnönü
Parkı’nda yaptıkları bir eylemle hal-
ka duyurdu.

“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz - Halk Cephesi” yazı-
lı pankart, flama ve dövizlerle yapı-
lan eylemde, “Ortak Düşman Ame-
rika’dır. AKP tüm halkların ortak
düşmanına ülkemizi kalkan olarak
sundu. Malatya’da kurulacak füze
kalkanı bizim için değil Amerika
içindir. AKP neyin karşılığında ül-
kemizi halkların katili ABD’nin ve İs-
rail’in kalkanı yapmış, nükleer sal-
dırıya hedef haline getirmiştir, açık-
lamak zorundadır. AKP halkımıza
hesap vermek zorundadır.” denildi.

“Füze Kalkanı Değil Bağımsız Tür-
kiye İstiyoruz”, “Katil ABD, İşbirlikçi
AKP”, “Füze Kalkanı Değil Demo-
kratik Lise İstiyoruz”, “Mahir Hüseyin

Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” ve “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız” sloganları-
nın atıldığı eylemin devamında, liseli-
lerin halkın en dinamik ve en temiz ke-
simi olduğu ancak düzenin paralı, yoz,
gerici eğitimiyle, onları yarış hayvanı-
na çeviren sınav sistemiyle ve faşist yö-
netmeliklerle bağımsızlık mücadele-
sinden, kavgadan tecrit edilmeye çalı-
şıldığı anlatıldı. Tüm bu saldırılara
rağmen liselilerin Liseli Dev-Genç
kültürüyle bu kavgada hep var olduk-
ları ve var olacakları söylenerek eylem
bitirildi. Eyleme halkın ve yerel basının
ilgisi yoğundu.

Mersin
Mersin Halk Cephesi, Halk Cep-

hesi/Liseli Dev-Genç’in Türkiye ge-
nelinde başlattığı “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” kampan-
yasını Mersin’de de başlattıklarını du-
yurmak amacıyla 11 Ekim günü saat
17.30’da eylem düzenledi. 

Mersin merkezde bulunan Tevfik
Sırrı Gür Lisesi önünde yapılan ey-
lemde “Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz” pankartı
açıldı. Ayrıca eylemde “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim”, “Katil ABD İş-
birlikçi AKP”, “NATO’nun Askeri
Halkların Katili Olmayacağız”,  “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İsti-
yoruz” dövizleriyle taleplerini dile ge-
tirdiler. 

Halk Cephesi adına Cem Toku-
cu’nun okuduğu açıklamada, “Okul-
lar karakollara dönüştürüldü. Faşist, ge-
rici eğitim sistemiyle beyinler boşal-
tılıyor. Okullarda çeteleşme, uyuştu-
rucu ve her türlü yozlaşma bizzat
AKP’nin polisleri tarafından teşvik edi-
liyor. Halkımızın sorunlarına duyarlı
devrimci, demokrat, ilerici gençliğe ise
disiplin cezaları yağdırılıyor. Okuldan
uzaklaştırılıyor. İşkenceci polislerle iş-
birliği içinde olan idareciler tarafından
polise teslim ediliyor. Okullarımızın
öğrenciler için karakol değil, bilimsel
demokratik eğitim vermesini istiyoruz.
(...) Mahirler, Denizler, Amerikan 6. Fi-
losu’nun karaya çıkmasına nasıl izin
vermediyse biz de füze kalkanına izin
vermeyeceğiz!” denildi.

Eylem sırasında sivil ve çevik kuvvet
polislerinin yoğun olması dikkatleri çek-

ti. Halkın da eylemi karşı kaldırımdan ve
apartmanlardan ilgiyle izlediği gözlendi.
Eyleme 13 kişi katıldı.

Halkların Katili NATO’nun
Füze Kalkanına
İzin Vermeyeceğiz

Malatya Halk Cephesi’nin Küre-
cik’te kurulması planlanan füze kalka-
nına karşı her cuma günü AKP Malat-
ya il binası önünde yapacağını duyur-
duğu eylemlerinin ikincisi 7 Ekim
Cuma günü saat 17.30’da yapıldı. 

“Füze Kalkanı Değil Bağımsız
Türkiye İstiyoruz/Halk Cephesi” ya-
zılı pankartın taşındığı eylemde “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”, “Füze
Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İsti-
yoruz”, “NATO’nun Askeri Halkların
Katili Olmayacağız”, “Yaşasın Halk-
ların Kardeşliği” sloganları atıldı. 

Füze kalkanının ülkemizde ku-
rulmasına karşı yapılan eylem, bir
sonraki cuma günü aynı gün ve saat-
te yapılacak eyleme katılım çağrısında
bulunularak alkışlarla bitirildi.

Adana

Mersin

Malatya
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Ferhat ve Berna, Roman Çalışta-
yı'nda “Parasız Eğitim İstiyoruz, Ala-
cağız” yazan bir pankart açtıkları
için tam 19 aydır tutukluydular. 19 ay
içerisinde çıktıkları 3 mahkemede
tahliye edilmediler. 3. mahkemede be-
raat isteyen savcı ise görev ve yetki-
leri elinden alınarak başka bir yere sü-
rüldü. Ferhat ve Berna'nın 4. duruş-
maları 6 Ekim 2011 günü yapıldı. 

Günlerdir bütün gazetelerde, köşe
yazılarında Ferhat ve Berna anlatılı-
yor, Şili'deki öğrenci gençliğin mü-
cadelesiyle karşılaştırılıyordu. Burjuva
basını bile artık bu tutukluluğun hak-
sızlığını yazıyordu.

6 Ekim günü Beşiktaş Adliye-
si'nin önüne giden Dev-Genç’liler,
mahkemeye gelişlerinde Ferhat ve
Berna'yı sloganlarıyla karşılamak is-
tediler. Ancak polis barikatı ile kar-
şılaştılar. Ferhat ve Berna'nın pankart
açtıkları eylemin fotoğrafının olduğu
“Parasız Eğitim İstemek Suç Değil-
dir” yazılı pankartlarını açıp polis ba-
rikatlarının önüne seren Dev-Genç’li-
ler, oturma eylemi yaptılar. 

Polisin “Pankartınızı kaldırın” da-
yatmasına “Siz önce bizi içeri alın."
diyen Dev-Genç’lilerin oturma eyle-
mine CHP İstanbul Milletvekili de ka-
tıldı. 

Dev-Genç’liler, sloganlar ve ses-
li konuşmalarla çevredeki halka ta-
leplerini, neden orada olduklarını
anlattılar. Sloganlara mahkeme önün-
deki halk da katıldı. Onlar da biliyordu
artık, Berna ve Ferhat'ı sahiplenmek
parasız eğitim talebini sahiplenmek-
ti. Onları sahiplenmek düzenin iki-
yüzlülüğünü, ahlaksızlığını teşhir et-
mekti. Bunun bilinciyle mahkemeyi
izlemeye geldi insanlar. 

CHP'nin ilçelerdeki gençlik kolları
ile kadın kolları kendi pankart ve dö-
vizlerini açtılar ancak; Dev-Genç’li-
ler bu duruma müdahale ederek, ay-
lardır mücadelesini verdikleri, be-
delini ödedikleri davalarını kimsenin

reklam amaçlı kullan-
masına izin vermediler.
CHP’lilere, “19 ay bo-
yunca CHP neredeydi?”
diye soruldu. Ferhat ve
Berna'yı sahiplenmedik-
leri, sadece reklamlarını
yaptıkları söylendi. CHP'li birkaç
milletvekili gelip, alelacele açıklama
yapıp Dev-Genç’lilerin yanına bile
uğramadan kaçarcasına gittiler. Dev-
Genç’liler, CHP'lilerin emeklerini
kullanmasına izin vermediler ve hal-
ka teşhir ettiler.

Mahkeme önünde beklerken, ha-
laylar kuruldu, marşlar söylendi. Saat
12.00'de Gençlik Federasyonu bir
basın açıklaması yaptı. “Parasız Eği-
tim İstemek Suç Değildir”, “Ferhat ve
Berna Serbest Bırakılsın”, “Öğren-
ciyiz, Haklıyız Kazanacağız”, “Ya-
şasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç'li-
ler”, “Adalet İstiyoruz” sloganlarıy-
la başlayan eylemde açıklamayı ya-
pan Gökçe Uluada, “Pankart açan,
anayasada bile var olan parasız eği-
tim hakkını isteyen Ferhat ve Berna
yargılanamaz. Pankart açan öğrenci-
leri 20 aydır hapishanede tutan bir ül-
kede adalet yoktur. AKP bu mahke-
meyle gençliğin mücadelesini boğmak
ve gençlikten intikam almak isti-
yor.” diyerek herkesi mahkemeye
katılmaya çağırdı.

Saat 15.00'te ise Eğitim-Sen basın
açıklaması yaptı. 

Duruşma saat 15.30'da başladı. Dı-
şarıda ise heyecanlı bir bekleyiş var-
dı. “Bu defa Ferhat ve Berna'yı zul-
mün elinden alacağız” diyordu herkes. 

Ve beklenilen haber saat 17.00'de
geldi. Ferhat ve Berna tahliye oldu.
“Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer” diye
haykırıldı. Mahkeme önünde halay-
lar çekildi, kazanılan zafer kutlandı.
Daha sonra Ferhat ve Berna'yı ha-
pishanelerden almaya gidildi. Berna
Bakırköy'de, Ferhat ise Kandıra 1
No'lu F Tipi’ndeydi. Kandıra uzak ol-

duğu için Ferhat'ı almaya çok kala-
balık gidilemedi, ancak Berna'yı al-
maya kalabalık gidildi. 

Berna zafer işaretiyle ve “Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç'liler”
sloganıyla dışarı çıktı. Günü özetle-
yen ise bir gazetecinin söylediği söz
oldu: “O kadar örgüt gördüm, sizin
gibi yoldaşlarını sahipleneni görme-
dim. Ferhat ve Berna sizin mücade-
leniz sayesinde çıktı.”

Parasız Eğitim İstedikleri
İçin 19 Aydır Tutuklu Olan
Ferhat Ve Berna,
“Parasız Eğitim Hakkını
Kazanacağız” Pankartı
Önünde Basın Toplantısı
Yaptı

Parasız eğitim istedikleri için 19
ay tutuklu kalan Berna Yılmaz ve Fer-
hat Tüzer’in tahliyelerinin ardından
Gençlik Federasyonu 7 Ekim Cuma
günü saat 12.30'da İstanbul Barosu
Orhan Adli Apaydın Konferans Sa-
lonu’nda basın toplantısı düzenledi.
Toplantıya Berna Yılmaz, Ferhat Tü-
zel, Berna'nın babası Yusuf Yılmaz,
Halkın Hukuk Bürosu'ndan Av. Tay-
lan Tanay ve Gençlik Federasyo-
nu'ndan Bulut Yayla katıldı.

İlk sözü Halkın Hukuk Büro-
su'ndan Av. Taylan Tanay aldı. 

Ardından söz alan Berna Yılmaz,
serbest bırakılmalarının ısrarlı ve ka-
rarlı mücadelenin sonucunda ger-
çekleştiğini söyledi. Eylemin “Ferhat
ve Berna'nın eylemi” olmadığını be-
lirten Yılmaz, Gençlik Federasyonu
olarak bu eylemi gerçekleştirdikleri-
ni belirterek, “Okuyamayan binlerce
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öğrenci için yaptık bu eylemi” dedi. 
“Tabii biz bu talebimizden dolayı

da okulumuzdan atıldık. Tabii bu da
ayrı bir hukuksuzluktur. Hapishane
sürecinde gerek ailem olsun, gerek-
se arkadaşlarım olsun yanımdaydılar.
Dev-Genç'lilerin kampanyası için-
de, tanımadığım birçok insandan
mektup aldım, bizim özgürlüğümüzü
isteyen tanımadığımız insanlardı bun-
lar. Ayrıca bu kararın daha önce ve-
rilmesi gerekirdi” dedi. 

Daha sonra söz alan Ferhat Tüzer;
“Tutukluluk sürecinde birçok işken-
ceye maruz kaldım. Tekirdağ F Ti-
pi'nde başlayan ve zorla götürdükle-
ri Kandıra F Tipi'nde de işkence gör-
düm. Yalnızca bana yapılan bir şey de-
ğildi. Birçok tutsağa da saldırıyorlar,
ayrıca 60-70 güne yakın hücre ceza-
sı veriyorlardı. F Tiplerinde hak ih-
lalleri gerçek anlamda çok ciddi bir
biçimde sürüyor. F Tiplerinde halen
işkence sürüyor, birlikte aynı hücre-
de kaldığım Kemal Avcı epilepsi
hastası olmasına rağmen tekli hücre-
ye atıldı. Ayrıca epilepsi normal bir
hastalık değildir, kişiye müdahale
edilmediği taktirde kişinin ölümüne
yol açabiliyor.” dedi. 

Sözlerine Gençlik Federasyonu
kampanyası ile devam eden Tüzer, ko-
nuşmasını “Bunları yaşadık ama biz
talebimizin arkasındayız ve o pan-
kartın da arkasındayız, bundan son-
ra da arkasında olacağız. Bizler bu
haklı talebimizi her zaman her
yerde dile getireceğiz.” sözleriyle bi-
tirdi.

Daha sonra Berna'nın babası Yu-
suf Yılmaz; “Bizler de aileler olarak
çok yıprandık, üzüldük. Yine de ço-

cuklarımızın yanındayız. Dişimiz
ve tırnağımızla kazandıkları-
mızla çocuklarımızı okutmaya
çalıştık, bu çocuklarımızın hak-
larını geri versinler. Okuldan
atılmasın, emeklerimizi boşa
harcamasınlar” diye konuştu.

Son olarak Gençlik Fede-
rasyon'undan Bulut Yayla söz
aldı. Gençlik Federasyonu'nun
2003 yılında kurulduğunu be-
lirten Yayla, kurulduğu günden
bu yana 100'ün üzerinde arka-
daşımız tutuklanmıştır diyerek
Gençlik Federasyonu’na yönelik

polis terörünü anlattı. 

Parasız Eğitim İstemeyi
Terör Suçu Sayanlar,
Ferhat Tüzer Ve Berna
Yılmaz'ın Özgürlüğünden
19 Ay Çalanlar
Sorumluluktan Kurtulamaz 

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Fikret Seçen, parasız
eğitim hakkını savundukları için tu-
tuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yıl-
maz’ın tahliye edilmelerinin ardından,
7 Ekim 2011 tarihinde bir açıklama
yaparak, kamuoyunun yanıltıldığını
ve Ferhat ve Berna’nın parasız eğitim
istemekten değil, yasadışı silahlı ör-
güt üyesi olmaktan tutuklanıp yargı-
landıklarını söyledi.

Yaratılan meşru zemine ve göste-
rilen sahiplenmeye karşı duyulan
öfke ve yaşanan hazımsızlık Seçen’e
bu açıklamayı yaptırtmıştır.  

Ferhat ve Berna’nın avukatlığını
da üstlenen Halkın Hukuk Bürosu
(HHB), Seçen’in açıklamasıyla ilgi-
li olarak 7 Ekim günü yazılı bir açık-
lama yaptı. HHB, müvekkillerinin pa-
rasız eğitim istedikleri için silahlı te-
rör örgütü üyesi olarak suçlandıkla-
rını, zaten onların da buna itiraz et-
tiklerini ifade etti. Açıklamada ayrı-
ca, Ferhat ve Berna’nın “silahlı örgüt
üyesi” olduklarına dair herhangi bir
delil olmadığı da belirtilerek; “Para-
sız eğitim isteyen öğrencilerin sa-
hiplenilmesi ve sonunda 6 Ekim ta-
rihinde serbest bırakılması Başsavcı
vekilini neden rahatsız etmektedir. Ya-
pılan açıklamalarda Başsavcı vekil-
liğine yöneltilen bir suçlama da bu-

lunmamaktadır. Konu İstanbul 10.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin bilgisi ve
ilgisi dahilindedir. Başsavcı vekilli-
ğinin durumdan vazife çıkararak
açıklama yapması kendisini gülünç
duruma düşürmüştür.” denildi.

Başsavcı vekili hakkında Hakim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na şi-
kayette bulunucaklarını belirten HHB,
bu açıklamanın süren yargıya müda-
hale anlamına geldiğini ve hukuka ay-
kırı olduğunu ifade etti.

Parasız Eğitim İsteyerek 
Zenginlerin Çıkarını
Tehdit Etmek,
AKP’nin İkiyüzlülüğünü
Ortaya Sermektir

Ankara Gençlik Derneği 6 Ekim
2011 Perşembe günü saat 12.00’de
Ankara Yüksel Caddesi’nde “Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz serbest bıra-
kılmalı, bu hukuksuzluk derhal son
bulmalıdır” diyerek bir basın açıkla-
ması yaptı. 

Açıklamada, “Dev-Genç’liler çok
çeşitli yerlerde yüzlerce kez parasız
eğitim talebini dile getirdi. Neden sa-
dece Ferhat ile Berna tutuklu bulu-
nuyor? Bu keyfiyet niye? Biz Dev-
Genç’liler olarak biliyoruz ki ne pa-
rasız eğitim gayrı-meşru, ne de parasız
eğitim istemek suç. Aylarca tecrit
hücrelerinde tutuklu bulunmak için se-
bep Dev-Genç’li olmak, parasız eği-
tim isteyerek zenginlerin çıkarını
tehdit etmek, AKP’nin ikiyüzlülüğü-
nü ortaya sermektir” denildi. 

Açıklamanın ardından bir saatlik
oturma eylemi yapıldı. Oturma eyle-
minde marşlar söylenirken; “Öğren-
ciyiz, Haklıyız, Kazanacağız”, “Ya-
şasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler”, “Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir”, “Ferhat ve Berna Ser-
best Bırakılsın” sloganları atıldı.
Açıklamaya 18 kişi katıldı.

Ferhat ve Berna,
Bu Halkın Evlatlarıdır

Edirne Gençlik Derneği üyeleri,
parasız eğitim istedikleri için 17 ay-
dır tutuklu bulunan arkadaşları Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz için, 5 Ekim
Çarşamba günü saat 17.00’de, Sa-
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raçlar Caddesi’ndeki postane önün-
de eylem yaptılar.

Basın açıklamasını yapan Gökhan
Aytaç, “Ferhat ve Berna, her zaman
için sahiplenilmesi gereken ve bu hu-
susta kararlı bir şekilde zulmün elin-
den çekip almamız gereken bu hal-
kın evlatlarıdırlar. Onlar bu halk için
bedel ödediler ve ödemeye devam
ediyorlar. İşte bizler tüm bunlar ışı-
ğında her zaman birlik ve beraberlik
içerisinde olmalıyız.” diye konuştu.

Ardından Gençlik
Dernekli öğrenciler
Ferhat ve Berna’nın
mektuplarını okuya-
rak Ferhat’ın ve Ber-
na’nın çağrısını hal-
ka ulaştırdılar. Eyle-
me 45 kişi katıldı.

Bizi
Susturamadın,
20 Ay Sonra
Yine Buradayız!

12 Ekim Çarşam-
ba günü İstanbul

Üniversitesi’nin Akademik yılı açı-
lış törenine katılan Başbakan Tayyip
Erdoğan, Gençlik Federasyonu tara-
fından protesto edildi. 

Edebiyat Fakültesi’nden Merkez
Kampüs’e giden ara yolda çifte ba-
rikat kuran polis, basın açıklaması
yapmak isteyen Gençlik Federasyo-
nu üyelerini engellemeye çalışsa da,
öğrenciler bunun keyfi bir dayatma
olduğunu söyleyerek, asıl nedenin
Tayyip Erdoğan’ın gençlikten kor-

kusu olduğunu söyleyip, yolun der-
hal açılmasını istediler. Yolun açıl-
maması üzerine Dev-Genç’liler iki
polis barikatı arasında bir basın açık-
laması yapıp, okula gireceklerini
söylediler. Basın açıklaması sonrası
okula girmek isteyen Federasyon
üyeleri okula alınmazken; diğer öğ-
rencilerin girişin yasak olduğu yer-
den okula girebildikleri görüldü.
Buna tepki gösteren Dev-Genç’liler
barikata doğru yürüyüşe geçip oku-
la girmek istediler. Saldıran polis 11
öğrenciyi, zorla gözaltına aldı.

Tören nedeniyle İstanbul Üni-
versitesi’ndeki tüm dersler iptal edil-
miş ve öğrencilerin okula alınmaya-
cakları açıklanmıştı. Çünkü Tayyip
Erdoğan korkuyordu. Ve bu korku-
sunu kendisini protesto eden öğren-
cileri gözaltına aldırarak gösterdi.
Gençlik Federasyonu, 12 Ekim tarihli
bir açıklama yaparak, “Bizi sustu-
ramadın, işte 20 ay sonra yine bu-
radayız demek için gitmiştik.” di-
yerek, arkadaşlarının Tayyip Erdo-
ğan’ın korkusu nedeniyle gözaltına
alındığını ifade ettiler.

Halk Cephesi, 9 Ekim Pazar günü yağan yağ-
murda 6 insanın sel sularına kapılarak öldüğü An-
talya’nın Serik ilçesine bağlı Gebiz belgesinin
Haskızılören Köyü’ne 11 Ekim Salı günü ziyarete
gitti. Selden zarar gören köylüler için topladıkları
kıyafetleri de beraberlerinde götürdüler. 

Halk Cepheliler, bölgede tanık oldukları durum
hakkında bilgi verdiler. Haskızılören köyünün yo-
lundaki köprünün, selin şiddeti ile bir kağıt gibi dere ke-
narına savrulduğunu; dere yatağının normal yatağından
en az 50-100 metre daha genişleyerek tarım alanını da önü-
ne kattığını söylediler.

Halk Cepheliler, yolda sel sularına kapılarak kaybo-
lan insanların aramasına katılan iki köylü ile karşılaşa-
rak araçlarına aldılar. Köylüler, her yıl yaşadıkları duru-
mu anlattılar. Kış geldi mi yağmurlar nedeniyle çok zo-
runlu kalmadıkça ilçeye gitmediklerini anlattılar. Devletin
sel felaketi ile birlikte kendilerini hatırladığını, kaybolan
insanların aranmasına da arama-kurtarma ekiplerinin de-

ğil, köylülerin katıldığını anlattılar.

Akşam saatlerinde Haskızılören’e ulaşan Halk
Cepheliler, sel yaşanalı iki gün olmasına rağmen köyde
elektrik olmadığını gördüler. Devlet, köylüyü tek başına
bırakmıştı yine. Halk Cepheliler, yardım için götürülen
kolileri bıraktıktan sonra köyde selin etkilediği yerleri gez-
diler. 60 yıldan beri ilk defa yaşanan bu felaketle köyün
büyük bölümü yok olmuş durumda idi.

Halk Cepheliler, daha sonra sağlık ekibi ile birlikte tek-
rar geleceklerini söyleyerek ve başsağlığı dileyerek
köyden ayrıldılar.
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Mücadeleleri ülkemizin kapıları-
nın emperyalizme açıldığı, faşizmin
halklarımızın üzerinde terör estir-
meye başladığı 1950’li yıllara kadar
dayanan; işbirlikçiliğe, sömürüye,
ezilmişliğe karşı bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesi
veren; Kurtuluş Savaşı’nda büyük be-
deller ödeyerek, emperyalistleri ül-
kemizden kovan; Anadolu halklarının
onuruna sahip çıkan, ülkemizi kanlı
postallarıyla çiğnemek isteyen Yan-
kee’leri denize döken devrimci genç-
ler, cüret ve iddiayla Mahirlerin ön-
derliğinde önlerine çıkan statükoları
aşarak, Marksizm-Leninizm ışığında
daha militan bir çizgiye ulaşarak, 8
Ekim 1969’da Dev-Genç’i kurdular.

Onlar 1956 yılında ilk Fikir Ku-
lübü’nün kurulmasından, Turan
Emeksiz’in katledilmesinden bu yana,
bu ülke topraklarında, Türkiye halk-
larıyla bütünleşip, onurun, namusun,
adaletin temsilcisi, vatanseverliğin
simgesi oldular. Onlar Dev-Genç’liy-
di, Dev yürekliydi.

İşçisi, memuru, köylüsü onları
kendi çocukları olarak bilip, ‘bizim
çocuklar’ diye anar, onlara tüm yüreği
ile güvenir... O güveni kazanmak
kolay olmadı elbet. 

Turan Emeksiz düştü toprağa, yıl
1960’tı. Sonra Vedat Demircioğlu
vardı Turan’ın yanına, yıl 1968’di.
Gencecik yaşta toprağa düşenler daha
da çoğaldı... Hele bazıları var ki öyle
bir düştü ki toprağa, parçaladı tüm sta-

tükoları. Yerle bir oldu geçmiş, kucak
açtı Anadolu’nun Bedreddinleri ge-
leceğe. Mahirler kıpkızıl bir nehir olup
aktılar küçücük bir dereden. Öyle coş-
tu ki o kızıl nehir bütün ezilen halk-
lar kandı kızılcık şerbetine.

Mahirler insanlığa öyle bir miras bı-
raktılar ki adına namus denir, adına onur,
sevda, feda... Tüm bunları tek cümle-
de özetledi Mahir, “Biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik!..” Ve düştü top-
rağa, dokuz parçası, yoldaşı ile birlik-
te, tohum olup saçıldılar Anadolu’nun
her karışına. Çoğaldı dev yürekliler...

Tarih cüreti yazıyor ak sayfaları-
na... 3 Eylül 1991’de bir Dev-Genç’li,
Seher Şahin, oligarşinin polisine kar-
şı tek başına savunuyor açtığı masa-
yı. Üniversitenin üçüncü katından
atıyorlar ölsün diye, oysa ölümsüz-
lüğü anlatılıyor hala amfilerde.

1992’de İzmir’de Hamiyet umudun
mermisini sıkıyor işkencecilere, dü-
şüyor boylu boyunca. Tarih 9 Haziran
1995, İstanbul’un bir gecekondu ma-
hallesinde 18 yaşında bir genç kızın
sesi duyuluyor: “Asıl siz teslim olun!” 

Tarih çok yazdı onları, Dev-Genç
adını taşımaktan hep onur duydu.
Ve hep duyacak olmanın güveniyle
yazıyor ak sayfalarına adını. Ya Zeh-
ra ya Canan aldılar tarihin elinden ka-
lemi, dediler “Gör nasıl yazılır tarih!”
Hücrelerini harf eyleyip Umudu yaz-
dılar 77 dilde telli duvaklı gelin ol-
dular. Boranlaştılar ve kanat çırptılar
Karadeniz’in dağlarına, bahar gelsin

diye memleketimize...
İşte böyle kazanıldı o güven. Bu

halk, çocuklarının kanlı cesetlerini
yıkaya yıkaya güvendi onlara, evladım
deyip kanadın altında sakladı onları,
‘69’dan bu yana tam 41 yılı geride bı-
raktı. 42. yaşına, Kızıldere’den aldı-
ğı mirasa nice miraslar ekleyerek
heybesini tıka basa doldurarak girdi.

FKF’den DGDF’ye, İYÖKD’den
TÖDEF’e ve Gençlik Federasyonu’na
uzanan bu koca tarihi dolu dolu dol-
duran Dev-Genç’liler, büyük bir onur-
la, başları dik, alınları açık, mağrur ve
göğüslerini gere gere durdukları ha-
laylarla omuz omuza, coşkuyla kutla-
yarak selam eyledi geride kalan 41 yıla.
Ve Seherler’e Hamiyetler’e Zehra-
lar’a verdikleri sözlere sadık kalma-
larının bilinciyle yinelediler sözlerini,
öfkelerini umutlarını.

Şenlik için Anadolu’nun çeşitli
yerlerinden Dev-Genç’liler de sa-
bahtan itibaren Okmeydanı’na gel-
meye başladılar. Ankara, İzmir, Ko-
caeli, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Ha-
tay, Antalya, Muğla birçok ilden Dev-
Genç’liler de gelmişlerdi. Şenliğin
yapılacağı yeni mekanın belli olma-
sıyla birlikte Dev-Genç’liler Okmey-
danı sokaklarında dolaşarak, halkımı-
zı şenliğe davet etti. “Yaşasın Dev-
Genç Yaşasın Dev-Gençliler!”, “Ma-
hir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş” sloganları ve şenliğin duyuru-
su yapılarak Okmeydanı sokaklarında
dolaşıldı.

SELAM OLSUN 42. YILINDA               
DEV-GENÇ’E, DEV-GENÇ’LİLERE
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Okmeydanı’nda normal
programa göre açık havada,
Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda
yapılacak olan şenlik, son gün
yağmur yağması üzerine Ok-
meydanı Mercan Düğün Sa-
lonu’nda yapıldı. 

Saat 17.30’da düğün salo-
nunun hazırlıklarına başlandı.
Sahnenin hemen arkasına “Se-
lam Olsun 42. Yılında Dev-
Genç’e Dev-Genç’lilere” yazan
pankart asıldı. Sahnenin iki ya-
nına Hamiyet Yıldız’ın fotoğ-
rafının olduğu ve kim olduğu-
nu anlatan iki ozalit asıldı. Sa-
lonun sağ tarafında kocaman bir
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Genç’liler” pankartı ile
solunda yer alan “Al Yüreğini
Öfkeni Kuşan da Gel, Dev-
Genç Seni Çağırıyor” pankar-
tı sesleniyordu herkese.

Şenliğin yapılacağı salona
kitle tıka basa dolmasına rağ-
men sığmadı. İçeri girebilen-
lerin dışında dışarda kalan
kitle zamanla dağılmak zo-
runda kaldı. Programa
19.30’da başlanıldı.

Şenlik, Kahraman Al-
tun’un “Yaşam Bizim Ölüm Onların”
şiiri ve “Hoşgeldiniz” konuşmasıyla
başladı. Dev-Genç’lilerin, şenliğe
katılanların, şehitlerimizin ve önder-
lerimizin selamlanmasından sonra
tüm devrim şehitleri anısına 1 daki-
kalık saygı duruşuna geçildi.

İlk olarak Güngören Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derneği’nin halk oyunla-
rı ekibi sahneye çıktı. Zeybek oyunun
ardından Gençlik Federasyonu’ndan
iki arkadaşımız Ümit İlter’in “Kızıl-
dere Destanı” şiirinden bir bölüm oku-
dular. Salonda özgür tutsaklar için bü-
yük bir alkış koptu. Sahneye, Gün-
gören PSAKD’ın Adıyaman Yöresi
Halk oyunu ekibi çıktı. 

Salonda büyük bir coşku vardı.
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç’liler”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları sa-
lonun dışına çıkıyordu. Salonda yer
kalmamış, dışarıda bekleyenler de
vardı.

Ege’yle başlayan şenlik Karade-
niz’in hırçın havasına bıraktı kendi-

ni. Tulum çaldı, Dev-Genç’liler de ho-
rona durdu. 

Dev-Gençliler bu mücadelenin
nasıl doğduğunu, Mahirler’in Kızıl-
dere’de yarattığı direnişi, Dayı’larla
mücadelenin yeniden yaratılmasını ve
Hamiyet’in, Seher’in, Kahraman Al-
tun’un, Cananların, Zehralar’ın bugün
mücadelemizde olduğunu anlatan
“Biz Bu Oyunu Bozmaya Geldik
“oyununu oynadılar. Oyunda söyle-
dikleri Dev-Genç Marşı’nı bütün sa-
londakilerle beraber söylediler. Ti-
yatro, alkışlarla ve “Mahirden Dayı-
ya Sürüyor Bu Kavga!”, “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç’liler” sloganlarıyla bitirildi.  

Dev-Genç’li olmak, halkın so-
runlarını, acılarını yüreğinde hisset-
mektir. Che’nin dediği gibi: “Dün-
yanın herhangi bir yerinde atılan
haksız tokadın acısını yanağında his-
setmektir.” denildikten sonra, ülke-
mizde milyonların kanayan yarası
olan parasız eğitim hakkını dile ge-

tirdiği için 19 ay tutuklu kalan Fer-
hat Tüzer ve Berna Yılmaz sahneye
çıktı. Ferhat ve Berna konuşmala-
rında parasız eğitim mücadelesinin
önemini, hapishanede kendilerinin
ve diğer tutsakların yaşadıklarını,
Gençlik Federasyonu olarak müca-
deleye devam edeceklerini anlattı-
lar.

Ferhat ve Berna’nın konuşma-
sından sonra sahneye Kocaeli Genç-
lik Derneği’nin müzik grubu Grup
Kıvılcım çıktı ve “Sokaklar Yürüyor
Düşman Üstüne, Dılo, Ertuğrul’a
Ağıt, Polyuskha Pulye, Kurbanım
Aman” şarkılarını söylediler. 

Grup Kıvılcım’ın yerini Çanak-
kale–Biga Halk Bilim Kulübü’nün
grubu olan Grup Gündoğdu aldı.
“Erzurum’dan Çevirdiler Yolumu,
Kütahya’nın Pınarları” türküleri ile
halay türküleri söylediler.

Halayların ardından Bakırköy
Hapishanesi’nden özgür tutsakla-
rın gönderdiği mesaj okundu. “Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur!” slo-
ganıyla Dev-Genç’liler de Bakırköy
Hapishanesi’ne selam gönderdiler.

Genç’lik Federasyonu adına sah-
neye çıkan Şafak Yayla, Dev-
Genç’lilik üzerine konuştu. “Dev-

Gençli olmak onurdur. Halkın ve
haklının yanında olmaktır. Düşünce-
lerinden ödün vermemek, teslim ol-
mamaktır. Biz 42 yıldır bu mücade-
lede çok bedeller ödedik ama hiçbir
zaman doğru bildiğimiz yoldan dön-
medik. Bugün de mücadelemizi Ma-
hirler’den aldığımız gibi kararlılıkla,
irademizle, bilincimizle sürdürüyoruz.
Tıpkı, parasız eğitim kampanyasında
olduğu gibi. Ferhat ve Berna tutuk-
landı ama mücadelemizi daha da bü-
yüttük. Çadırlar kurduk, masalar aç-
tık, imzalar topladık. Ne yağmur, ne
kar, ne de polisin saldırıları, gözaltı-
ları durdurdu bizi. Ferhat ve Berna’yı
direndik aldık, haklarımızı da alaca-
ğız. Bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm hedefimizi de gerçekleştire-
ceğiz.” dedi. 

Şafak Yayla’nın konuşmasından
sonra “Bir halkın türkülerini yapanlar
yasalarını yapanlardan daha güçlüdür”
denilerek “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer!” sloganlarıyla sahneye Grup
Yorum çağrıldı. Gündoğdu Marşı’yla



başlayan Grup Yorum adına Ali Aracı,
42. yılında Dev-Genç’i ve Dev-Gen-
çlileri selamlayan bir konuşma yaptı.
Grup Yorum, Kızıldere, Sevda Türkü-
sü, Gelki Şafaklar Tutuşsun, İnsan Pa-
zarı ve Gençlik Marşı’nı söyledi. 

Üç saat süren şenliğe yaklaşık
olarak 600 kişi katıldı.

Dev-Genç Şenliği'ne
İzmir'den Katılan
Dev-Genç’lilere Polis ve
Jandarmadan Engelleme
Girişimi

9 Ekim akşamı İstanbul Okmey-
danı'ndaki Hamiyet Yıldız 2. Dev-
Genç Kültür Şenliği'ne gitmek için 8
Ekim'de İzmir'den yola çıkan Dev-
Gençliler İstanbul'a varana kadar sü-
rekli polis ve jandarma tarafından en-
gellenmeye çalışıldı. 

8 Ekim günü saat 22.00'de yola çık-
ması planlanan otobüs, şoförün yola

çıkmadan 15 dakika önce sivil polis-
ler tarafından tehdit edilmesi ve po-
lisin insanlarımızı karalayarak korku
salmaya çalışması üzerine yola çıka-
madı. Yeni bir aracın bulunmasıyla
ancak 23.30'da yola çıkıldı. Polis ve
jandarma yol boyunca da çevirmeler,
GBT kontrolüyle Dev-Genç’lileri en-
gellemeye, Dev-Genç Şenliği'ne ka-
tılmak ve Grup Yorum'u dinlemek için
Dev-Genç’lilerle ilk kez yolculuk
yapan yeni insanları korkutarak Dev-
Genç’lilerden uzaklaştırmaya çalıştı. 

Saat 03.30'da Balıkesir'de polis
ekipleri tarafından GBT kontrolü ya-
pılmak üzere durdurulan araç yakla-
şık bir saat bekletildi. 

İkinci çevirme saat 05.00 civarında
Bursa'da jandarma tarafından yapıl-
dı. Dev-Genç’liler daha yarım saat
önce GBT kontrolü yapıldığını, bu ya-
pılanın açıkça Dev-Genç’lileri en-
gellemek ve taciz etmek için yapıl-

dığını söylediler. 
İzmir'de şoförü tehdit ederek işi bı-

raktırmalarına, iki kez birer saat yolda
tutmalarına, her türlü tacizlerine rağmen
Dev-Genç’lilerin Dev-Genç Şenliği'ne
katılmasını engelleyemediler. Dev-
Genç’liler tüm engellemelere, baskılara,
tacizlere karşın 42 yıldır olduğu gibi
mücadele etmeye devam edecek.

Dev-Genç Kültür Şenliği’ne
Çağrı Masaları Açıldı

9 Ekim’de yapılan “Hamiyet Yıl-
dız 2. Dev-Genç Kültür Şenliği” ön-
cesinde hazırlık çalışmalarıyla birlik-
te şenliğe katılım çağrıları yapıldı. İs-
tanbul’da Armutlu, Gazi Mahallesi,
Şişli ve Taksim’de ve Ankara Yüksel
Caddesi’nde şenliğin duyurusunu yap-
mak için masalar açıldı. Binlerce bil-
diri dağıtıldı. Yüzlerce afiş asıldı.
Halka çağrılar yapılarak Dev-Genç’in
42. yılı şenliğine davet edildi. 
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Polis Terörüne Karşılık Yürüyüş Yapıldı
Sarıgazi'de bulunan Mehmetçik Lisesi’ nde okul idaresi-

polis işbirliği içerisinde artan polis terörüne karşı 5 Ekim günü
bir yürüyüş düzenlendi. Okul önüne gelen sivil polislerin öğ-
rencilere tehdit ve küfür ederek copla saldırması vb. olayla-
rı teşhir etmek için Mehmetçik Lisesi öğrencileri okul çıkı-
şı eylem yaptılar. Okul önünde toplanan liseliler, Polis terö-
rüne son / Mehmetçik Lisesi Öğrencileri pankartı ile Demokrasi
Caddesi' nden Kartal Meydanı' na yürüdüler. Polis gençleri-
mizi daha lisedeyken sindirmek için saldırıyor ama nafile.Bu
kadar baskı,sömürü varken direnenler de olacaktır mutlaka.

Öğrenci Gençliği Devlet Baskı Altına
Alıyor, Yargı Tutukluyor! Bu Çarkı
Ancak Mücadele Ederek Bozabiliriz

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul
Şubesi, “Tutuklu Öğrenci Raporu”nu açıkladı. 5 Ekim
2011 tarihli raporda, özellikle 2010 yılından itibaren
ülkemizdeki üniversite öğrencilerine yönelik uygu-
lanan baskılarla, İstanbul yargı çevresindeki ceza-
evlerinde tutuklu bulunan toplam 89 öğrecinin isim
listesine yer verildi. 

ÇHD’nin raporunda öğrenci gençliğin iktidar ta-
rafından baskı altında tutulduğu ve yargının da buna
aracılık ettiği ifade edildi. Raporun sonuç kısmında
şu değerlendirmeye yer verildi: “Bir bütün olarak ba-
kıldığında ‘tutuklu öğrenciler’ meselesi hakkaniyet ve
adalet mefhumlarının yok sayıldığı, hukuka aykırılı-
ğın normal yargı pratiği olduğu bir noktaya gelip da-
yanmıştır. Gençlerin bırakın ülke meselelerini, ken-
di sorunlarına ilişkin konularda dahi düşüncelerinin
hücrelere atılmaya çalışması nasıl bir sürecin içinde
olunduğunu net bir şekilde bizlere göstermektedir.” 

Öğrencilerin ifade özgürlüğü kapsamında ve
hiçbir yasa maddesine aykırılık oluşturmayan eylem
ve faaliyetlerine yönelik yılları aşan tutukluluk sü-
relerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden ÇHD
İstanbul Şubesi, “Bu noktada tutuklu öğrenciler ko-
nusunda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyo-
ruz.” diyerek raporunu bitiriyor. Raporun son kıs-
mında ise tutuklu bulunan 89 öğrencinin isim liste-
si yer alıyor. 

Dev-Genç’liler Tarihlerine ve Şehitlerine
Sahip Çıkıyor

İzmir Gençlik Derneği Girişimi, 1 Ekim Cumartesi günü
saat 17.00'de,  Karşıyaka Eğitim-Sen 2 No'lu Şube’de, Dev-
Genç’in kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir panel düzenle-
di.

Devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duru-
şuyla başlayan panelde, Dayı'nın Dev-Genç'in 20. yılında
Harbiye'de yapılan kutlama gecesine gönderdiği “Bir Dev-
Genç'imiz Var” mesajı okundu.

FKF'den Gençlik Federasyonu'na Dev-Genç tarihi ve bu
süreçlerde gerçekleştirilen eylemlilikler ile Dev-Genç şe-
hitlerinin hayatları anlatıldı. Şehidimiz feda eylemcisi
Eyüp Beyaz'ın Dev-Genç’lilere yazdığı yazı ile şehidimiz
Kahraman Altun'un “Kavgamın Çırağı Olmak İsterim” şii-
ri okundu.

20 kişinin katıldığı panel 18.30'da Dev-Genç marşının
söylenmesiyle sona erdi.



Kolombiyalı
öğrenciler grevde 

Kolombiya'da kamu üniver-
sitelerine kayıtlı öğrenciler hükü-
met tarafından Temsilciler Me-
clisi'ne sunulan Yüksek  Öğrenim
Reformu adı altında sunulan hak
gasplarını protesto etmek üzere
grev başlattı. Binlerce öğrencinin
katıldığı  grevlerin, devletin
hazırladığı reformlar kaldırıl-
ana kadar  devam edeceği be-
lirtildi.

İtalya'da binlerce
öğrenci,
kriz faturasının
kendilerine
çıkarılmasına karşı
alanlardaydı

Hükümetin 2013 yılı bütçes-
inden eğitim alanında 54 milyar
euroluk kesinti yapması ve ülke-
de yüzde 29'a varan işsizlik oranı
protesto edildi. Öğrenciler, 90
ayrı yerleşim bölgesinde sınıfları
boşalttı. 

Köln'de IG Metall
Gençliği'nden
kitlesel eylem

Almanya' da gün geçtikçe ar-
tan sosyal saldırılara, özellikle de
genç işçilerin en önemli sorun-
larından olan taşeronlaştırmaya
karşı uzunca bir süredir kampa-
nya yürüten 400 bin genç üyeli
IG Metal Sendikası eylem yaptı.
Binlerce kişinin katıldığı bir mi-
ting düzenleyen gençler işsiz-
liğe ve taşeronlaştırmaya karşı
birlik olmaya çağırdı.

Devrimcilik yapmaya başladığımız-
da önümüze çıkan ilk engel ailelerimiz
olur. Kendilerince bizi korumaya çalış-
tıklarını söylerler. Bizleri devrimci mü-
cadeleden uzak tutmak için binbir türlü
yol denerler. Bize bir zarar geleceğinden
korkarlar ama çoğu zaman bu sebep yal-
nızca bahaneleri olur çünkü devrimci bir
faaliyete katılmamız ailemizin fiziksel
şiddetiyle sonuçlanabilir. Yani hem bizi
koruduklarını söyler hem de devrimcilik
yapmayalım diye dövmeye kalkarlar. 

Elbette ailelerimizi değiştirecek olan-
lar bizleriz. Ailelerimiz bize engel değil
destek olmalıdır. Bunu sağlayacak olan
biziz. Ancak ailelerimizle olan tartış-
malarımızı doğru yürütmediğimizde ai-
leler mücadelemizin önünde engel ol-
maya devam edecektir. 

Ailelerimizle tartışmak, tartışmak-
tan kaçmak, yürüttüğümüz faaliyetle-
ri anlatmamak, gizli kapaklı iş yapmak,
kaçak güreşmektir. 

Neden ailelerimizle kavga etmek is-
temeyiz, neden ailemizi karşımıza al-
mayız? Bu noktada kendimizi sorgula-
mak gerekir. Aileyle tartışmaktan kaç-
mak emek harcamaktan kaçmaktır, ko-
laycılıktır. Örneğin aile sorununu aştığını
söyleyen bir arkadaşımız, faaliyet yürütür
ancak ailesi bunu tam olarak bilmez. Bu
durumda aileyle yüzleşmek dahada zor
olacaktır. Her şeyden önce bizler dev-
rimcilik yapıyoruz, devrimciler yalan
söylemez, gizli kapaklı iş yapmaz. Yü-
rüttüğü mücadeleyi aileden gizlemek,
yaptıklarını meşru görmemek, müca-
deleye yeterince inanmamaktır. 

Devrimciliğimizi aileye anlatmak
mücadeleyi sahiplenmektir. Önemli
olan onların nasıl tepki gösterdikleri de-
ğil, bizim bu tepkiye rağmen ailemiz-
le yüzleşmemiz, onlara devrimciliğin
dünyanın en onurlu faaliyeti olduğunu
anlatabilmemizdir. Belki bizimle uzun
bir süre konuşmayacak ya da ellerinden
geldiğince engellemeye kalkacaklardır.
Dövmeleri, eve kapatmaları da yaşa-
nılan durumlardır. 

Unutmayalım ki kaçak güreşmek ye-
rine ailemizle yüzleşmek olması gere-
kendir. Ancak yüzleşmek deyince dev-
rimcilik yaptığını söyleyip, aile kızdı-
ğında kapıyı çekip çıkmak anlaşılma-
malıdır. Yalnızca söylemek hiçbir zaman
yeterli olamayacaktır. Ailemize neden
devrimcilik yaptığımızı anlatmalıyız,
emek harcamalıyız. Tepki gösterecek-
lerini bile bile bunu yapmalıyız. En-
gellemek için birçok yola başvuracak-
larını unutmamalıyız. Bazen hastalık-
larını kullanarak bile bizi engellemeye
kalkarlar. Çoğu zaman bunu bencilce bir
sahiplenme duygusuyla yaparlar, ya da
kişisel korkuları öne çıkar. Devrimcilik
yapmanın bedel ödemeyi göze almak ge-
rektiğini bilirler, düşman yanlızca bizi de-
ğil ailelerimizi de hedef alabilir. Hiçbir
şey yapmasa bile psikolojik baskı altı-
na alıp onları rahatsız eder. Ailelerimi-
zin korkması elbetteki anlaşılabilir bir
şeydir. Ama korku ve kaygılarının bizi
sahiplenmelerinin önüne geçmesi anla-
şılır bir durum olamaz. Bizi seviyorlar-
sa bizi düşmanın her saldırısına karşı sa-
hiplenmelidirler. Bunu sağlayabilmek ge-
rekir. Biz ne kadar ailelerimize emek har-
carsak o denli bizi sahiplenirler. Ailele-
rimize nasıl yaklaşacağımızı en iyi biz
biliriz. Onları en iyi biz tanırız. Ailele-
rimizi değiştirmenin yollarını, bize en-
gel değil destek olmalarını sağlayacak
yolları bulmak bizim işimizdir. 

Ailelerimizi örgütlemeliyiz. Sos-
yalizmi hedeflemek, devrimcilik yap-
mak ezen sınıflar dışındaki herkesi ör-
gütlemekten geçiyor. En başta kendi ai-
lelerimizi örgütleyeceğiz, mücadelemizi
büyütmek için bunu yapacağız. Tut-
saklıklar yaşayacağız, bedeller ödeye-
ceğiz, şehit düşeceğiz. Aileleri bu du-
rumlarda devrimcileri, çocuklarını sa-
hiplememesi bizim gücümüzü zayıfla-
tacak bir durumdur. Buna izin verme-
meliyiz. Ailelerimiz yanımızda, arka-
mızda kavgamızın içinde olmalıdır.
Onları örgütlemenin yöntemlerini en iyi
biz biliriz. Bunun için anlatmalı, emek
harcamaktan kaçmamalıyız.

Kaçak Güreşerek Değil
Devrimci Doğrularla Yaşamalıyız

Aileyi Karşımıza Almamak

Dünya
Gençliğinden
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B ü r o -
k r a t i z m
kendini da-
yatmaktır.

Bürokratlık
bencilliktir. 

Şehitlerimizin kanlarıyla, canlarıyla, dişlerini tırna-
ğına takarak yaptığı savaş çağrısının cevap bulması, 

savaşçı, militan bir ruhu ve bilinci gerekli kılıyor. 

Böyle bir savaş, ihtiyaç duyduğu insan tipinin özel-
liklerini de ortaya çı-
kartıyor. 

Onları geliştirip iler-
letiyor, mücadelenin ge-
rek duyduğu özellikler-
le donatıyor. 

Savaşmak için bu
özelliklere sahip olmayı
zorunlu kılıyor. 

Disiplinden yaratıcılığa, 

bürokratizmle mücadeleden üretkenliğe, 

sıradan insanlar olmamaktan savaşı her hücresinde his-
setmeye, 

programlı çalışmaktan olmazları elinin tersiyle itmeye
kadar pek çok faktör bu militan ruhun temellerini atıyor. 

Oligarşinin bütün hesaplarını devrimci iradenin bi-
çimlendirdiği savaşçı bir kişilik üzerinde yoğunlaştırması
da bu yüzden.

Saldırganlığı, yalanları, katliamları, karalamaları ve
provokasyon çabaları bu yüzden. 

Çünkü bütün değerlerini emperyalizme ve oligarşiye
karşı verilen savaşa sunan, öfkesini, şiddetini, isyancılı-
ğını, yiğitliğini bu savaştan esirgemeyen insan malzemesi
savaşın yönünü de belirliyor.

Her aşamadan güçlenerek çıkmanın, durdurulama-
manın, baş eğmemenin içini dolduruyor. 

Bütün bunlar ise militan bir ruha ve savaşma coşku-
suna her şeyden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Dinamik Yapılar, Dinamik İnsanlarla Yaratılabi-
lir.

Dinamik insan, disiplinli, inançlı, devrimci saflıkla ça-
lışan, kendini mücadeleye sunma ruhuyla donatmış, fe-
dakarlıkta sınır tanımayan, ideolojisini sindirmiş, mili-
tan bir kişiliği karakterinin köşe taşlarına koymuş bir an-
layışı ifade ediyor. 

Bunları gerçekleştirebilmek ise, sürecin gerekli kıl-
dığı niteliklere sahip olmayı gerektiriyor. İstediğimiz ka-
dar bilgili, becerikli ve hırslı olalım, sürecin temel özel-
liklerinin bağlı olduğu sorunları aşmak için yeterli mü-
dahalelerde bulunamıyor ve bunun önünde engel olan içi-
mizdeki düşmanı yenmekte başarılı olamıyorsak, ne si-

yası nitelik lerimizin gelişkinliğinden, ne militan bir
ruhtan, ne de dinamizmden söz edebiliriz. 

Böyle bir durum, olsa olsa hantallığa ve ayak diremeye
yol açar. Bu ise çürümeyi, o da eninde sonunda yok olu-
şu beraberinde getirir. Devrimcilikte savaşçılık, baş eğ-
mezlik, düzenin hiçbir statükosunu kabullenmemek var-
dır. Bir savaşta başarı, ancak bu özelliklerin geliştiril-
mesiyle kazanılabilir. Bunu ise tek tek bireyler olarak ken-
di yaşamımızda içselleştirdiğimiz, yani devrimi önce ken-
dimizde yaptığımız oranda sağlayabiliriz. Devrim ancak
kendi yaşamımızı düzenin statülerine ve çarpıklıklarına

yer vermeyecek tarzda devrimcileş-
tirebildiğimiz ölçüde bize yakındır.

Bürokratizmin en yakıcı sonuç-
larından

biri, örgüt insanı

olamamaktır. Bu yanıyla

bürokratizm, pratikte

en isabetli kararları

değersiz kılmakla

kalmaz, devrimci

çalışmayı en tayin edici

zamanlarda bile felce

uğratabilir. Devrimci

ilke ve değerleri,

gelenekleri, örgüt

anlayışını, devrimci

hareketin karakterini,

savaşçılığını, örgütleyip

daha ileriye götürmek

için gerekli çaba ve

çalışmayı göstermemek, aslında

bürokratizmin

yaşamımıza düşürdüğü

gölgelerdir.

Mücadelenin önümüze koyduğu sorunlar üzerinde kafa
yormadan, bu sorunları aşmak için ısrarlı ve inatçı ol-
madan savaş gerçeğini, coşkusunu, heyecanını hissetmek
olanaksızdır. 

Böyle bir bekleyiş ya da ruh hali, bürokratizmden baş-
ka bir şey değildir. Çünkü bürokratizmin devrime ve dev-
rimci mücadeleye zararları sadece sözlük anlamıyla sı-
nırlı olmadığı gibi, sadece atalet ve hantallık demek de
değildir. Bürokratizm dinamizmi ve savaşçı ruhu yok et-
medir, kendini sınırlamadır;  savaşın gerçeklerine gözü-
nü kapama ve duyarsızlıktır, savaşın heyecanını duy-
mamaktır. Enerjiyi, kendini sunmayı sınırlamaktır; bi-
reyciliktir, kendini dayatmadır; kendi küçük dünyasında
oyalanıp durmadır. Bütün bunlar ise, çürümenin ta ken-
disidir... Bu çürümeyi durdurmanın, yol açtığı yaraları sar-
manın panzehiri ise, militan bir kişiliktir.                           

BÜROKRAT DEĞİL
MİLİTAN OLMALIYIZ 

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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Bürokratizm, Binbir Kılığa Girebilen Bir
Hastalıktır

Bürokratizmin yol açtığı sonuçları bugün hepimiz ya-
şamın pek çok yerinde, yaşantımızın pek çok anında gö-
rebiliriz. Bürokratizmin en yakıcı sonuçlarından biri, ör-
güt insanı olamamaktır. Bu yanıyla bürokratizm, pratik-
te en isabetli kararları değersiz kılmakla kalmaz, devrimci
çalışmayı en tayin edici zamanlarda bile felce uğratabi-
lir. Devrimci ilke ve değerleri, gelenekleri, örgüt anlayışını,
devrimci hareketin karakterini, savaşçılığını, örgütleyip
daha ileriye götürmek için gerekli çaba ve çalışmayı
göstermemek, aslında bürokratizmin yaşamımıza dü-
şürdüğü gölgelerdir.

Kanla Yazılan Tarih, Savaşçı Bir Ruhun Eseridir

Düşmanın haksız savaş gücü karşısında, inanmış ve
kendini savaşçı bir ruhla donatmış devrimci irade, her çar-
pışma alanında bu gücü silip süpürmede de ustalaşmak-
tadır. En zor koşullarda bile önderliğiyle, kadrolarıyla, sem-
patizan ve taraftarlarıyla, düşmanı çaresiz bırakan gele-
nekten geliyoruz. 

Bir işin zamanında, yerinde, olması gerektiği gibi ya-
pılmayışından tutalım, mekanikliğin kısır döngüsüne, ken-
dini ve devrimci çalışmayı belirli saatler içine hapsetmeye,
günün her anını devrimci görev ve sorumlulukla doldura-
mamaya, buyrukçuluğa, devrimin hem yöneticisi hem işçisi
olamamaya, işleri kendine ve kurduğu statülere göre ayar-
lamaya, yapılan bir işi şu veya bu nedenle aksatmaya, üret-
ken ve verimli olamamaya, devrimci hareketin genelini oluş-
turan birim ve alanların sorunlarını kendi sorunları gibi his-
setmemeye, "gözlerimi kaparım vazifemi yaparım" anla-
yışına, konforcu eğilimlerin ve düzen bağlarının giderek ge-
lişmesine kadar pek çok sorun bürokratizmin sevdiği sonuçlar
arasında sayılabilir. Tabii bizi içten içe kemirmesi de... Bu
ise, giderek kişinin kendini devrim-
ci hareketten ve hatta devrimden so-
yutlamasına kadar götürür. Şüphesiz
bu örnekler, bürokratizmin neden
olduğu sonuçlar daha da ayrıntılan-
dırılıp sıralanabilir. 

Her birimiz kendi bulunduğu-
muz alan ya da birimde bunun
farklı yansımalarını görebiliriz. An-
cak farklı olmayan, her yerde olan
bir özellik vardır ki, o da savaş ger-
çeğinden kopuştur. Savaşıp savaş-
mama isteğindeki deformasyon-
dur. Eski dünyanın değil, yeni in-
sanın kapı dışarı edilmesidir. Eski-
nin alışkanlıklarına karşı cesaretle
savaşmayıp, geleceğin, yeni insanın
kültürünü yaratamamaktır.

Sorun mevcut statükoları yıkmak,
hatta bunun da ötesinde düzeni de-
ğiştirerek yerine başka bir düzen koy-
maksa, yani devrimin ebesi olmak-

sa, bu her şeyden önce bürokratizmi yenmekle olur. Bu ge-
lenek her koşulda yenilmez bir güç olmayı, iç ve dış düş-
manın kuşatmasını yarmayı, cüretiyle, savaşma kararlılı-
ğıyla, direngenliğiyle, yiğitliğiyle kazandı. Her kuşatma-
da zorbalara kurşun esirgememe geleneğini de, her statü-
yü yenisiyle değiştirme kararlılığını da, düşmanın darbe-
lerine tereddütsüz cevap verme yeteneğini de, son nefesinde
bile inancını kanıyla duvarlara yazabilme özverisini de böy-
le kazanabildik. Gelenekleri, yasaları insanlar yaratıyor. 

Mücadele geleneklerimiz, yasalarımız zindanlardan
işkencehanelere, kuşatmalardan her koşulda direnmeye
kadar, düşmana baş eğmeyen insanlarımızın ürünüdür.
Düşmanla yapılan göğüs göğüse çarpışmalardan ölümü
yenerek çıkan insanlarımız, inançların nasıl savunulacağını
öğrettiler. Yüz yüze çarpışmalarda yüzlerce katilin san-
dık sandık harcadığı mermilere, attığı bombalara diren-
menin, inancı bayrak bayrak dalgalandırmanın onuruy-
la yolumuza devam edebilmenin kaynağı savaşma ka-
rarlılığımızdır; savaşçı karakterimizdir. Eşine ender rast-
lanır yiğitliklerle düşmanla çarpışarak devrim yolunda iler-
lememizi buna borçluyuz. Savaşarak yaratıyor ve üreti-
yoruz. Dövüşürken düşenlerimiz ellerindeki bayrakları,
dillerindeki sloganları arkalarından gelenlere teslim
ederken, bürokratizmi, hantallığımızı, ataletimizi yene-
bileceğimiz konusunda tereddüt etmediler. O halde on-
ların yüzünü kara çıkarmamak zorundayız.

Bugün kişiliğimizde direnişçilik böylesine güçlü bir ge-
lenek, savaşçılık böylesine karakter haline geldiyse, bu-
nun kaynağı militan bir ruhtadır. Tarih, bu geleneğin, bu
ruhun başarıyla taşınamadığı durumlarda, bunun neden ol-
duğu olumsuz örneklerle doludur. Bunları yaşamamak ise,
kararlı bir tutumu, devrimci ilke ve değerlerle, devrimci
yöntemlerle birleştirerek bürokratizmin neden olduğu has-

talıkların üzerine radikal bir tarzda git-
mekle olacaktır.

Aslında bürokratizmin nedenlerini
aramak için çok derin teorik tahlillere,
ideolojik saptamalara da ihtiyaç yok...
Sorun, devrimci ideolojinin benim-
senmesi ve yaşamın her anında inana-
rak, kararlı biçimde hayata geçirilme-
si sorunudur. Sorun, yaşamı devrim-
cileştirip devrimcileştirememe soru-
nudur. Sorun, savaşçı bir karakter, mi-
litan bir ruh kazanıp kazanamama so-
runudur. Sorun, geleneklerimizi, de-
ğerlerimizi, şehitlerimizin mirasını sa-
vunup savunamama sorunudur. So-
run, kendimizi aşıp aşamama sorunu-
dur. Sorun, bunu ne kadar istediği-
mizdedir. Oysa, istedikten ve inandık-
tan sonra, bunların hiçbiri ya da sıra-
lanabilecek diğer benzerleri sorun de-
ğildir. Yeter ki isteyelim; yeter ki sa-
vaşalım...

Devrimci ilke ve
değerleri, gelenekleri,

örgüt anlayışını,
devrimci hareketin

karakterini,
savaşçılığını,

örgütleyip daha
ileriye götürmek için

gerekli çaba ve
çalışmayı

göstermemek, aslında
bürokratizmin

yaşamımıza düşürdüğü
gölgelerdir.

PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ!
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1994 yılının Eylül ayıydı; Halk
Kurtuluş Savaşçıları Arasor deresi
mevkiinde Ulukale köyünde çatışı-
yorlardı... 

"Çatışma sürüyordu. Nurhan vü-
cudunda iki yara almıştı. Artık geri çe-
kilebilecek durumda değildi. Diğer
yoldaşlarının çekilebilmesi için kısa
bir süre daha çatışmaya devam etti.

Artık biraz sonra ölümsüzler ker-
vanımıza katılacaktı. İşte o anda elin-
deki silahı yanındaki yoldaşına verdi.
Silahının düşmanın eline geçmesini is-
temiyordu.

'Silahıma iyi bak, yoldaşlarıma
ve halkıma selam söyle. Ben şehitle-
rimizin yanına gidiyorum; son sözle-
ri bunlardı.

Ölümü göğüslemekteki kararlılı-
ğı, soğukkanlılığı olağanüstüdür. Ama
son davranışındaki ve sözlerindeki bir
ayrıntı da en az bunun kadar olağan-
üstüdür. Silahının düşmanın eline
geçmesini istemez. Şehit olmasın-
dan hemen önce son düşündüğü şey-
lerden biri bu olur. O anda bunu dü-
şünür ve yalnız silahını yanındaki yol-
daşına teslim etmekle de yetinmez, 'si-
lahıma iyi bak' diye de tembih eder.

'İyi bakılacak' olan o silah, harekettir.
O silah, savaşın kendisidir. O silah,
emektir. O silah, hareketin ve halkın sa-
hip olduğu bir değerdir, bir olanaktır."

Üstünden bir yıl geçmemişti...
Şehit düşen Halk Kurtuluş Savaşçı-
ları’nın bayrağını, silahını yoldaşları
devralmıştı... 1995 yılının Haziran
ayında Ovacık’ta bu sefer Komutan
Kenan Gürz'ün önderliğinde Halk
Kurtuluş Savaşçıları silahını düşma-
na, zulmün sahibine çevirmişti...

"Kenan'ın omuz başında vuruşu-
yordu Doğan Genç. Dersim'in Pertek
ilçesindendi. Aynı havayı solumuştu
halkıyla. Onlarla üzülüp onlarla se-
vinmişti. Silahını çok seviyordu. Ve bi-
liyordu ki, ANCAK SİLAHLA HAL-
KINI İKTİDARA TAŞIYABİLE-
CEKTİ.

Bunun için düştüğü azgın sularda
canından önce silahını kurtarmaya ça-

l ı ş m ı ş t ı
hep. Par-
ti'nin malını gözü gibi korurdu. Hele
bu, silahı ise... Biliyordu ki Parti'nin
malı halkının alın teriyle elde edil-
mişti. Ve şimdi düşmana karşı ustaca
kullanıyordu silahını. Onunla halkın
acılarının hesabını soracaktı. Onunla
ekecekti umudun tohumlarını bereketli
vatan topraklarına."

Her şey yaşamın kendisinde giz-
lidir değil mi? Yaşamımız ise belki ba-
zılarına ayrıntı gelse bile bizim için ha-
yatın ta kendisidir. O ayrıntılardır
bizim yaşam biçimimizi belirleyen.
Yaşam biçimimiz ise ideolojimizin bir
yansımasıdır.

İşte burada Nurhan'ın, Doğan'ın si-
lahlarına yüklediği misyon daha açık
bir şekilde görülecektir.

O zaman biz işin odağına kendi-
mizi koyalım... Nurhan'ın yerine, Do-
ğan'ın yerine kendimizi koyalım...
Biz acaba hareketin malını, halkın ma-
lını nasıl koruyoruz?..

Veya koruyor muyuz? 
Yoksa sadece günlük yaşamdaki

söylemlerde mi kalıyor, hareketin
malını korumak? 

Bir taraftan kırıp-döküp, bir ta-
raftan etrafa büyük laflar mı ediyoruz?

Ya da onlar gerilla ve ellerindeki
silahı, namusu diyor, biz de olsak biz
de aynı şeyi yapardık mı diyoruz?

Ne diyoruz?
İşte ne dediğimizin ispatı günlük

yaşamımızdır, ne dediğimizin cevabı
pratiktir... 

Yoksa şehit yoldaşlarımız geril-
laydı ve silah onları devrime götüre-
cek hesap soracak bir araçtı, bir ema-
netti ve ona canları pahasına sahip çık-
tılar.

Nerede, hangi alan ve birimde
çalışıyorsak çalışalım, çalışma alet-
lerimize, bizi devrime götürecek araç-
gereçleri ne kadar sahipleniyor, ko-
ruyor, kolluyoruz? 

Buna vereceğimiz cevap, alan ve bi-
rimimizdeki çalışmamızın verimliliğini
de yansıtacaktır. Çünkü çalışma araç-

gereçlerimizi, devrime götürecek araç
ve gereçler; belki bir fotokopi, belki bir
sandalye, belki bir bilgisayar... Sonuçta
bir bardağına, bir bandına kadar her
şeyi ne kadar iyi kullanıyorsak;

HALK İÇİN, 
CEPHE İÇİN, 
DEVRİM İÇİN mücadelede
o kadar ilerleyecek, o kadar
güzel günleri yakın
kılacağızdır

Bunun aksi; hor kullanma, kırıp-
dökme, özen göstermeme, değer-kıy-
met bilmeme bizi ancak YOZLAŞ-
MAYA götürecektir.

Yozlaşmanın ise sonu yoktur; çü-
rütür, bitirir bizi; sevdiklerimizin, sa-
vunduğumuz değerlerin, onurlu- na-
muslu bir yaşamın, yeminlerimizin,
öfkemizin dışına iter, yok eder.

"Aydemir deyince akla ilk gelen,
ondaki sahiplenme bilincidir. Hare-
ketin malını öylesine itina ve dikkat-
le kullanırdı ki... Bundan dolayı yol-
daşımızın üzerindekiler, ayakkabı-
sından kepine kadar evladiyelik tü-
ründen özellikteydi. Yırtıldı ya da es-
kidi diye bir malzemeyi kesinlikle at-
maz, ondan en fazla yararlanmanın bir
yolunu arar bulurdu."

İşte Aydemir'i şehitliğe götüren ya-
şamındaki bu ayrıntılardır yine... Ay-
demir önderliğinde yoldaşları Der-
sim'de saatlerce çatışıp, bu sefer si-
lahını en iyi şekilde kullanıp öğret-
meye devam etmiştir.

Sonuç olarak;
BİRİNCİSİ;
Bizi devrime götüren araç-gereç-

ler halkın malıdır. Ne emeklerle elde
edildiğini bileceğiz. Bir bardağın, bir
fotoğraf makinesinin kaç para oldu-
ğunu ve bir emekçinin bunun parası-
nı kazanması için ne kadar emek ve-
rildiğini alın teri döktüğünü bileceğiz.
Akşam işten dönen işçinin- memurun

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Cepheli, Hareketin Halkın

Olanaklarının Devrimin
Olanakları Olduğunu Bilir!
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HER ZAM HALKIN BOĞAZINDAN
BİRAZ DAHA KESİLMESİ DEMEKTİR

yorgun yüzünde, elleri nasır bağlamış
bir emekçinin, evlere temizliğe giden
bir ablamızın- anamızın alın teri ol-
duğunu bileceğiz. 

Halkımızın emeğine sahip çıka-
cağız. Emek onur diyoruz, halkın
onuruna sahip çıkacağız. Niye mü-
cadele ettiğimizi, halkın emeği-onu-
ruyla yaşayabileceği bir ülke  istedi-
ğimizi, bu hayalle yatıp-kalktığımızı
unutmayacağız! 

İKİNCİSİ;
Kullandığımız her araç ve gereç

örgütün bize emanetidir. Bizi devrime

götürecek yegane araçlardır. Bu yüz-
den örgütlü olmanın temeli, örgütün
malına sahip çıkmaktır. Örgütün ma-
lına sahip çıkmak, örgüte sahip çık-
maktır. Disiplinli, programlı bir ya-
şamın göstergesidir. 

Biz ne kadar örgüt gibi düşünür-
sek, o kadar örgütün malına da sahip
çıkacağızdır. Bu yüzden her birimiz
örgüt olacak, örgüt gibi düşüneceğiz.
Kırılan her alette, her özensizlikte, her
israfta öfkeleneceğiz! 

Hareketin olanaklarını kıskanç-
lıkla sahipleneceğiz!

Unutmayacağız, yarının teminatı

bugünümüzdür, kuracağımız düze-
nin göstergesidir bizim yaşamımız.

Yaşamımızı devrimcileştireceğiz,
hepimizin birer halk çocuğu olduğu-
nu unutmayacağız!

Bu bizi halkın emeğini, örgütün
emeğini, yoldaşlarımızın emeğini
daha çok sahiplenmeye götürecektir.
Bu bizi yaşamda daha özenli, daha
dikkatli, daha tutumlu, daha prog-
ramlı-disiplinli kılacaktır.

Bu bizi kırılan, hor kullanılan her
araçta, her israfta öfkelendirecektir!

Öfkeleneceğiz, kıskançlıkla ola-
naklarımıza sahip çıkacağız!

“Elektrik pa-
rası altında vatan-

daştan neler mi tır-
tıklanıyor?

Dokuz maddede sayalım:

Kayıp kaçak bedeli, dağıtım bede-
li, ayaç okuma bedeli, perakende satış
hizmet bedeli, iletim sistemi kullanım
bedeli, enerji fonu, TRT payı, Elektrik
Tüketim vergisi, Katma Değer Vergisi...

100 liralık faturanın 45 lirası vergidir...

14,8 Kuruş olan elektriğin fiyatı,
alınan 9 adet vergi ile birlikte 27 Ku-
ruşa yükseliyor...

Ayrıca, tüm vergiler toplanıp, KDV
bu matrah üzerinden alınıyor...

Böylece verginin vergisi alını-
yor...” (Melih Aşık, 7 Ekim 2011, Mil-
liyet)

659 lira alan bir asgari ücretlinin,
maaşının yüzde 15,44’ü olan 101,78 Lira
doğalgaza, yüzde 10.44‘üne denk gelen
68.77 Lira ise elektriğe gidiyor. Yani as-
gari ücretle geçinen birisi, aylık geliri-
nin dörtte birinden fazlasını enerji ihti-
yacı için ödemek zorunda. Böylelikle
özel şirketlerin kazancı arttırılıyor.

Elektriğe 4 yılda yapılan zam
yüzde 88.8'e ulaşırken; 

yakın zamanda elektrik ve gaza ya-
pılan yaklaşık yüzde 10’luk zamların

ardından yeni zamlar daha geliyor.
Başta yine elektrik ve gaza olması bek-
lenen bu zamlar, hemen arkasından
tüm ihtiyaçlarımıza da yansıyacaktır.
Bunun anlamı da ekmeğe, suya, has-
taneye, okula, bilete… her şeye yeni
zam gelecek olması... 

Gelecek zamları ilk olarak AKP hü-
kümetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız açıkladı. Yıldız,
BOTAŞ ile Gazprom arasında süren
Batı Hattı Anlaşması görüşmelerinin
bitirildiğini ve anlaşmanın yenilen-
meyeceğini açıklarken, “Kontratlar
özel sektör tarafından değerlendirile-
cektir” dedi.

Yaşadığımız soygun düzenini ayak-
ta tutan temel ekonomik direk, kardır.
Kar, alınterimizin bize ödenmemiş,
bizden çalınmış miktarıdır. Bu hırsız-
lık üzerine kurulu düzende özelleştir-
melerin anlamı da daha fazla kardır. 

Her zam, iktidarın bizi biraz daha
fazla soyduğu anlamına gelmektedir. 

Ülkemize Rusya’dan getirilen do-
ğalgaz, Batı Hattı olarak bilinen boru
hattı üzerinden gerçekleşiyor. Bu gaz
ithalatı Rus Gazprom şirketi ile Tür-
kiye’deki BOTAŞ (Boru Hatları ile
Petrol Taşıma A.Ş.) şirketi arasında 25
yıldır sürüyordu. Bu anlaşma Aralık

2011’de sona eriyor. BOTAŞ ve Gazp-
rom anlaşmayı yenilemek için pazar-
lığa oturdu ama anlaşma sağlanama-
yınca, görüşmeler “istenilen indirim
oranlarının oluşmaması” nedeniyle
sonlandırıldı. Görüşmelerin bittiğini
açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, “Kontratlar özel
sektör tarafından değerlendirilecektir”
dedi.

İstenilen indirimin oluşmamasını
bize sebep olarak göstermeye çalışan
AKP hükümetin asıl amacı, özelleş-
tirmeler ile “babalar gibi satmaya” de-
vam etmek. 

Ülkemizde kullandığımız elektri-
ğin yarısı doğalgazdan üretiliyor. Do-
ğalgazın tamamı ise ithal ediliyor.
Bu da bize elektriğe gelecek yeni bir
zammın haberini veriyor. 

Halk düşmanı AKP ülkemizin em-
peryalizmin silah deposuna dönüştü-
rürken, hayatımızın her alanında da bizi
tekellere muhtaç bırakmaya çalışıyor.
Zamlar AKP’nin halka düşman oldu-
ğunun en büyük göstergelerinden biri-
sidir. Zamlara karşı sesimizi yükselt-
medikçe yenileri gelecektir. Bu gidişata
dur demek için örgütlenmeliyiz.

Düşmanı
Halk

AKP
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16 Eylül 2011’de, Van’dan
İstanbul’a mahkeme için götürülen tu-
tuklu nakil aracında çıkan yangında 2
tutuklu ve 3 hükümlü diri diri yakıl-
dı. Radikal gazetesi bu haberin başlı-
ğını “Ölüme Nakil” olarak verdi. 

19 Aralık 2000 katliamıyla bütün-
leşmiş bir fotoğraf karesi herkesin bel-
leğindedir. Bu fotoğraf karesinde yan-
mış bir bayan tutsak “Bizi diri diri
yaktılar” diye seslenmektedir. “Ölü-
me Nakil” haberini okurken, “Bizi diri
diri yaktılar” çığlığı kulaklarımızda ye-
niden yankılandı. Tutsakları diri diri
yakmak Türkiye’de oligarşinin hapis-
hane politikasıdır. Oligarşi tutsakları çe-
şitli biçimlerde katletmektedir. Diyar-
bakır Hapishanesi’ndeki gibi kalaslarla
kafalarını kırarak, Engin Çeber ola-
yındaki gibi demirlerle döverek... Tut-
sakların hapishanelerde hele hele F Tipi
tecrit hapishanelerinde hiçbir can gü-
venliği yoktur. Tutsaklar, hapishane-
lerde ve ring araçlarında her türlü sal-
dırıya uğrarlar ve bu saldırıları yapanlar
hiçbir şekilde ceza almazlar. Ceza ala-
caklarını bilseler böyle saldırılara ce-
saret edemezler. 19 Aralık 2000 kat-
liamının faillerinin dosyaları zaman aşı-
mına uğrarken, oligarşi Engin ÇE-
BER’in katillerini kurtarmak için çır-
pınmaktadır. 

Güvenlik yani tutsakların kaçma-
ması her zaman tutsakların can ve mal
güvenliklerinden önce gelir. 16 Eylül’de
de, 2 tutuklu ve 3 hükümlünün diri diri
yakıldığı olayda, askerler eğer tutsak-
ları kurtarsalardı ve onlar da kaçsalar-
dı çok büyük ceza alırlardı ama onla-
rın kaçmama güvenliğini sağlayarak on-
ların diri diri yakılmalarını sağladıkla-
rı için sözde bir soruşturmayla bu olay
geçiştirilecektir. 17 Ağustos depreminde
de tutsaklar Sakarya Hapishanesi’nde,
günlerce kendi başlarına kapalı kal-
mışlardır. Zaten, Adalet Bakanı Sa-
dullah Ergin yanan tutsakların uyuştu-
rucu davasından yargılandıklarını söy-
leyerek AKP'nin katliamını aklamaya
çalışıyor. Sanki, bu insanları uyuşturucu
işleri yapmaya iten kendi yoz düzenleri
ve kültürleri değilmiş gibi. 

Tutsakları katletme ve onlara sal-

dırma, tecrit işkencesinin bir parçası-
dır. Saldırganlar ve katiller nasıl olsa
cezalandırılmayacaklarını bildikleri
için çok rahat hareket etmektedirler.
Son günlerde hapishanelerde artan sal-
dırılar bunu kanıtlamaktadır. Daha
önce beyin kanaması geçiren Yasemin
KARADAĞ’a doktor muayenesi sı-
rasında subay, yumruk atarak iyice ra-
hatsızlanmasına neden olmuştur. Yine,
Kandıra 2 No’lu F Tipi hapishanesin-
de, sarası olan Kemal AVCI arkadaş-
larının tüm engelleme çabalarına rağ-
men gardiyanlar tarafından zorla sün-
gerli hücreye  götürülmüş ve sonra sed-
yeyle yeniden hücresine geri getiril-
miştir.   

Zaten sevk işkencesi de tecrit iş-
kencesinin önemli bir parçasıdır. Ada-
let Bakanı Ergin’in son teknolojiyle ya-
pılmış dediği ringlerde tutsakların acil
durumlarda çıkarılması için bir “acil
çıkış kapısı” yoktur. Ama her şey ha-
pishane hücrelerindeki tecritin devam
etmesi için çok iyi düşünülmüştür. Tut-
sakların mahkemelere, hastanelere
ya da başka hapishanelere taşındıkla-
rı bu ring aracında tutsakların birbiri-
ni görmelerini engellemek için hücreler
vardı. Tutsaklar bu küçücük hücrelerde
kollarını oynattıkça kelepçeleri ken-
diliğinden kollarını sıkar. Klima yazın
sıcak hava, kışın soğuk hava üfler.
Merkezi müzik de ayrı bir işkencedir.
İstanbul’a en yakın illere gitmek bile
24 saat sürebilmektedir. Daha önce de,
Tekirdağ yakınlarında devrilen bir ring
aracında tutsaklar devrilmiş, ters dön-
müş ringin içinde  yardım gelene ka-
dar bekletilmişlerdir. İktidar hücre uy-
gulamasını sevk araçlarında da devam
ettirmektedir. Yeni diye tanıtılan sevk
araçları aslında hücre tipi araçlardır.
Tutsaklar bu aracın içindeki hücrelerde
ayrıca kilitlenmektedir. Böylece tut-
saklar iki kilitli kapının içinde kal-
maktadır. Nitekim Van'dan sevkleri ya-
pılan tutsaklar kilitli kapılar askerler
ve gardiyanlar tarafından açılmadığı
için diri diri yanarak ölmüşlerdir. Çün-
kü iktidar sadece tutsakların firarları-
nı nasıl önleyeceklerini düşünmüştür.
Firar etmelerini önlemek için en ince

ayrıntı bile hesaba katılmıştır. An-
cak bir kaza esnasında tutsakla-
rın canlarının ve mallarının nasıl

kurtarılacağı hiç düşünülmemiştir.
Yani aslında olayda tutsakları diri diri
yakan jandarmalar ve gardiyanlar
kendilerine verilen talimatları yerine
getirmişlerdir. Yani firar etmesinler
ama ölsünler.

Katliamdan sonra AKP'nin Adalet
Bakanı sorunu çözmüştür! Bundan
sonra hapishaneler arasında sevkler ya-
pılmayacak, tutsaklar görüntülü ve ses-
li iletişimle ifade verecekler, böylece
AKP bir taşla iki kuş vurmuş olacak.
Yargılamanın temel ilkesi olan yüz-
yüzelik ilkesi böylece bir kenara bı-
rakılacak. Tutsaklar, sevk riskli deni-
lerek mahkemelerine götürülmeyecek,
görüntülü ve sesli ifade vermeye zor-
lanacak. Diğer yandan  da hücre tipi
araçla sevk işkencesini çözüyormuş
gibi gözükecekler. Ama aslında çöz-
memiş olacaklar. Çünkü sevk araçla-
rı duruyor, kullanılıyor. Kullanılmaya
da devam edilecek. Çünkü bu araçlar
iktidarın politikalarına uygundur. 

12 Eylül’ün “Asmayacağız da
besleyecek miyiz” diyen hapishane
politikası bugün AKP eliyle devam et-
mektedir. Günümüzde artık idam ce-
zası kaldırılmıştır ama tutsakların
başka yollarla katledilmesi farklı şe-
killerde sürmektedir. Oligarşi, AKP
eliyle tutsakları diri diri yakarak, iş-
kence ve dayakla katlederek, sevk
araçlarında ölüme terk ederek, tecrit iş-
kencesiyle psikolojilerini bozarak ve
intihara sürükleyerek ve hasta tutsak-
ları tedavi etmeyerek katletmeye de-
vam ediyor. Biz TAYAD’lı Aileler, oli-
garşinin ve AKP’nin gerçek katil yü-
zünü sürekli herkese teşhir ederek, hal-
ka gerçekleri anlatarak bu işkencele-
ri ve katliamları durdurabiliriz. Katil-
lerin Engin ÇEBER davasında oldu-
ğu gibi cezalandırılmalarını isteyerek
ve devletin hapishaneler politikasını
sürekli teşhir ederek tutsakların kat-
ledilmelerinin önüne geçebiliriz. Biz
TAYAD’lılar olarak başta tecrit iş-
kencesi olmak üzere tüm saldırı ve kat-
liamları önlemek için sabırla, inançla
ve iradeyle bunları başaracağımıza ve
tüm tutsakları özgürlüklerine kavuş-
turacağımıza inanıyoruz.

“ÖLÜME NAKİL”
Tayad’lı Aileler



Büyük Direniş, 
zulme karşı onur direnişidir!

İnsan, düşünceleri ve inançları
ile vardır. Düşüncelerinden soyun-
durulmuş insan, artık insan olma
özelliğini yitirir. Emperyalizmin tam
desteğini arkasına alan oligarşi F
Tipi tecrit politikasıyla devrimci tut-
sakların düşüncelerini ve inançlarını
yok etmek istiyordu. 

Oligarşi bu politikayı  nasıl uy-
gulayacağını Ulucanlar katliamında
"ya teslim olursunuz, ya ölürsünüz"
diyerek  göstermişti. 

Oligarşinin bu dayatması karşı-
sında devrimci tutsakların tek seçe-
neği vardı: Direnmek. İnançları, dü-
şünceleri uğruna direnmek... Vatan
için, halk için, onur için direnmek...
Onursuzluğa, adaletsizliğe, ezilmiş-
liğe, yoksulluğa, zulme karşı, insana
ait olan tüm değerleri korumak için di-
renmek...

DİRENDİLER...

20 Ekim 2000’de tüm hapishan-
lerde yüzlerce DHKP-C, TKP(ML) ve
TKİP tutsakları bulundukları sorun
çözülmezse bir süre sonra Ölüm Oru-
cuna dönüşecek olan açlık grevine
başladı. Devrimci tutsaklar, sorunun
açlık greviyle çözülmeyeceğini bili-
yorlardı. Hatta bugüne kadar yapılan
tüm hapishane direnişlerinden daha
uzun süreceğini, ödenecek bedellerin
çok büyük olacağını da biliyorlardı.
19 Aralık katliamı şehitlerinden Fırat
Tavuk bu durumu bir şiirinde şöyle
ifade etmişti: 

“Göçmen kuşlar giderken uzak-
lara

/ Hoşçakalın diyecek bizlere / 

Uğurlarken onları aç olacağız /
Döndüklerinde aç olacağız”  

Fırat Tavuk şiirinde mevsimlerden
bahsediyordu. Ancak yine de bu di-
renişin 7 yıl;  dünyanın en uzun süren
direnişi olacağı öngörülememişti.

20 Ekim 2000 yılında başlayan
Büyük Direniş, 19 Kasım 2000’de
ölüm orucuna dönüştü. 19 Aralık
2000’de devrimci tutsakların bulun-

duğu 20 hapishaneye yapılan katliam
saldırısında 28 tusak katledildi. Yüz-
lercesi sakatlandı. Bu katliam saldı-
rısıyla, F Tipi hapishaneler açıldı. 122
şehit verilen ve 22 Ocak 2007 yılına
kadar süren direniş, dünyanın en
uzun süren hapishane direnişi oldu. 

Devrimciler, direnişe başlarken, F
Tipi tecrit saldırısının hedefinde dev-
rimci tutsakların olduğunu, ancak
amacın devrimci tutsakları teslim al-
manın ötesinde tüm halkın teslim

alınmak istendiğini söylemişti. 

Bugün herkes geriye dönüp dev-
rimcilerin o gün seylediklerine bak-
malıdır. Devrimciler neyi öngür-
müşse onlar yaşanmaktadır. Bugün
oligarşinin iktidarı AKP, sadece
devrimcileri değil, Amerika ile
“uyum” içinde olmayan düzen içi
muhalefete dahi yaşam hakkı tanı-
mıyor. Sisteme şu ya da bu şekilde
muhalif olan halkın her kesimine az-
gınca saldırıyor. 

Düzen içindeki partiler dahi
AKP’nin faşizminden yakınıyor. 

Devrimci tutsaklar Büyük Dire-
niş’e başlarken, bugün yakındığınız,
karşı karşıya kaldığınız her şey için
direnmeye çağırıyordu. 

Devrimcilerin talepleri çok so-
muttu. Talepleri tüm halkın tale-
biydi. 

Demokrasi mi diyorsunuz? Dev-
rimcilerin talepleri demokratik bir
Türkiye’nin talepleriydi. 

20 Ekim 2000’de tutsaklar açlık
grevine başlarken yapılan açıkla-
madan bazılarını aktaralım:

1- Bugüne kadar yapımı süren F
Tipi hücre hapishaneleri kapatıl-
malıdır. 

2- 3713 sayılı Anti-Terör Yasa-
sı bütün sonuçlarıyla birlikte kaldı-
rılmalıdır. 

3- Adalet, İçişleri ve Sağlık Ba-
kanlıklarının ortak imzalarından
oluşan “Üçlü Protokol” iptal edil-
melidir. 

4- Devlet Güvenlik Mahkemele-
ri kaldırılmalı, verdiği cezalar bütün
sonuçlarıyla kaldırılmalıdır. 

5- 21 Eylül 1995 tarihinde BUCA,
4 Ocak 1996 tarihinde ÜMRANİYE,
24 Eylül 1996 tarihinde DİYAR-
BAKIR, 26 Eylül 1999 tarihinde
ULUCANLAR, 5 Temmuz 2000
tarihinde BURDUR hapishanelerin-
de onlarca arkadaşımızın katledil-
mesinden ve yaralanmasından so-
rumlu olanlar kamuoyuna açık bir şe-

Bir mevsim

yine düştük yollara
yine uzun yollara
yine çıktık yollara
yine zorlu yollara
uzun ve zorlu ama onurlu
yattık ölüm orucuna

bir mevsim boyunca aç kalacak
bir mevsim boyunca yürüyecek

açlığımız kadar onurlu
açlığımız kadar gururlu
açlığımız kadar dik başımız
açlığımız kadar

inancı ve sevgiyi
halkımızı, düşlerimizi
umut dolu beynimizi
tedarik ettik, bileyledik
onlarla beslenecek, direnecek
onlarla öleceğiz

göçmen kuşlar giderken uzaklara
hoşçakalın diyecek bizlere
uğurlarken onları aç olacağız
döndüklerinde aç olacağız
belki az kalacak, belki hiç 
kalmayacak
kalırsak dik, ölürsek yiğit olacağız
bir mevsim aç olacağız
her mevsim onurlu olmak için

Fırat Tavuk
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kilde hızla yargılanıp cezalandırıl-
malıdır. 

6- Çeşitli hastalıkları sabit olan,
1996 Ölüm Orucu sonrası rahat-
sızlıkları süren, çeşitli operasyon-
larda yaralanan ve tedavileri ya-
pılmayan arkadaşlarımız derhal
salıverilmelidir. 

7- İşkenceciler açığa çıkartılma-
lı ve kamuoyuna açık bir şekilde
yargılanmalıdır.

8- Halkların demokrasi ve öz-
gürlük mücadelesi önündeki tüm
anti-demokratik yasalar iptal edil-
meli, Kürtler ve diğer azınlıklar
üzerindeki baskılara son verilmelidir. 

Devrimciler bu talepler etrafından
halkı birleşmeye çağırıyordu. Tut-
sakların direnişine destek vermeye ça-
ğırıyordu. 

Bu taleplerin kim nesine karşıydı?
Oligarşi, bu talepler “siyasi, kabul

edilemez” diyordu. “Terör örgütle-
ri kendi propagandasını yapıyor” di-
yordu. Oligarşinin böyle yapması
doğaldı. 

Oligarşi elbette bu talepleri ken-
diliğinden kabul etmeyecekti. An-
cak ne yazıktır ki, ülkemizin kendi-
sine demokrat, ilerici, solcu, sosyalist
diyen aydınları, sanatçıları, bilim in-
sanları da devrimcilerin bu talepleri-
ni sahiplenmediler. Direnişe sahip
çıkacakları, destek olacakları yerde
direniş boyunca, direnmenin gerek-
sizliğine tutsakları ikna etmeye ça-
lıştılar. Devrimcilerden direnişi bı-
rakmalarını istediler. Onlar da “ör-
gütün talepleri” olarak baktılar. 

Devrimcilerin talepleri elbette “si-
yasi” olacaktı. Devrimciler ne için
mücadele ediyorlar? Düşünceleri,
inançları, idealleri için mücadele edi-
yorlar. Ölüm dahil her türlü bedeli
göze alıyorlar. 

Siz bu taleplerin nesine karşıydı-
nız? Devrimciler “hücreler ölümdür,
kapatılmalıdır” dediler. F Tiplerinin
sonuçları ortada. Son on yılda hapis-
hanelerde 2763 kişi yaşamını yitirdi.
Tecritin neden olduğu yüzlerce ölüm-
cül hasta var ve tedavileri yapılmıyor.
Devrimciler buna karşı direndi. 

Direnişin taleplerden birisi Te-
rörle MücadeleYasasının sonuçlarıy-

la birlikte kaldırılmasıydı. O zaman
oligarşi devrimcileri yargılıyordu bu
yasayla. Şimdi AKP iktidarına mu-
halif olan herkes bu yasa kapsamın-
da bir “terör  örgütü”nün üyesi ilan
edilip yargılanıyor.

DGM’ler, 12 Eylül faşizmini ku-
rumlaştıran en temel kurumlardan
biridir. Faşizm, devrimcilere ve hal-
ka karşı savaşın bir aracı olarak kul-
lanmaktadır. Devrimciler bu mah-
kemelerin kaldırılmasını istedi. Bugün
CHP, DGM’lerin yerine kurulan Özel
Yetkili ACM’lerin kapatılmasını is-
tiyor. AKP bu mahkemeleri tüm mu-
haliflerini etkisizleştirmek için bir dö-
nemin infazları, kayıpları, faili meç-
hul politikaları gibi kullanıyor. 

Devrimcilerin
Bu Talepleri Hala
En Meşru Taleplerdir

Hiç kimse tecrit zulmü varken,
Özel Mahkemeler varken, TMK var-
ken, halkın her türlü hak alma mü-
cadelesi terörle bastırılırken demok-
ratikleşmeden, özgürlüklerden bah-
sedemez. 

AKP bugün oligarşi içi çatışmada
da politikalarının önünde engel ola-
bilecek kesimleri büyük oranda etki-
siz hale getirdi. Devletin bütün ku-
rumlarını iktidarını güçlendirecek
şekilde yeniden şekillendirdi. 

Emekçilerin on yıllar süren mü-
cadeleleri sonucunda elde ettiği ka-
zanılmış hakların tamamını geri al-
manın hazırlıklarını yapıyor. AKP’ye
hizmet etmeyen işçi-memur sendik-
larını tasfiye etmek istiyor. CHP,
MHP gibi düzen partilerini dahi ye-
niden şekillendirmek istiyor. Benim
istediğim gibi muhalefet partisi ola-
caksınız diyor.

BDP’ye bu düzende politika ya-
pacaksan “terörle arana mesafe ko-
yacaksın” diyor. Son iki yılda 7748

BDP’li gözaltına alındı, 3895’i tu-
tuklandı. Son tutuklamalarla bu ra-
kam 4 bini aştı. 

AKP, bütün bunları, seçimlerde al-
dığı oy desteğine güvenerek yapmı-
yor. Amerika’nın ve işbirlikçi oli-
garşinin tam desteğini arkasına ala-
rak yapmaktadır. 

Bu durumda hiç kimse AKP’nin
yapacağı bir anayasadan halkın çı-
karlarına tek bir demokratik yasa çı-
kacağını beklemesin. 

Demokratik haklar istiyorsanız,
kazanılmış haklarınızı korumak isi-
tiyorsanız, 20 Ekim 2000’e dönmek
zorundasınız. Direnmeden hiç bir
hak kazanamazsınız. Direnmeden sa-
hip olduğunuz hiçbir hakkınızı ko-
ruyamazsınız. Direnmek zorundası-
nız. Direnmediğiniz sürece daha çok
baskı ve zulümle karşılaşacaksınız.
Tarih bunu defalarca kanıtlamıştır. Su-
sarak, boyun eğerek, icazetle bedel
ödemekten kurtulunamamıştır. Bas-
kı ve zulüm daha da artmıştır. 

Direnmeden hiçbir demokratik
talebin mücadelesini veremezsiniz. En
sıradan görünen talepleriniz için en
büyük bedelleri göze almak zorun-
dasınız. Başka türlü kazanamazsı-
nız. Faşizme geri adım attıramazsınız.

Direnmekten Başka
Seçenek Yoktur

Oligarşinin onca saldırısına rağ-
men son on yılda kaç direniş örgüt-
lenmiştir? Kaçından sonuç alınmıştır?
Büyük Direniş boyunca iktidara kar-
şı sonuç alan tek bir direniş örgüt-
lenmedi. 1 Mayıs Alanı’nın kazanıl-
masından hasta tutsaklara özgürlük
kampanyasında Güler Zere’nin özgür
bırakılmasına, taşeronun işten atma-
larına karşı Türkan Albayrak’ın tek ki-
şilik direnişinden, Çemişgezek’te
toplu mezarların açılmasına ve para-
sız eğitim istediği için tutuklanan
Ferhat ile Berna’nın özgürlüğüne ka-
dar kazanımlarımız hep 20 Ekim
2000’de başlayan Büyük Direniş’in
direnme çizgisiyle kazanılmıştır. Bu-
gün neyin mücadelesini veriyor olur-
sanız olun ancak bu çizgiyle sonuç
alabilirsiniz.
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Sevgili devrimci okul okurları
merhaba.

Oligarşinin bize hiç saldırmadığı
ya da saldırılarının azaldığı bir dönem
hatırlıyor musunuz? Bütün okurları-
mızın aynı cevabı verdiğinden eminiz:
Hayır, hiçbir zaman olmamıştır. 

Düşman mahallelerimize saldırıyor,
kurumlarımızı basıyor ve devrimcile-
ri tutukluyor. Bu saldırılar irademizi
daha bir güçlendiriyor, öfkemizi biliyor.
HER SALDIRI GÖSTERİYOR Kİ
DOĞRU YOLDAYIZ. 

VE YİNE GÖSTERİYOR Kİ CEP-
HELİLER NE DIŞ DÜŞMANLA NE
DE İÇ DÜŞMANLA UZLAŞIYOR-
LAR. Savaş boşluk tanımıyor. 

Uzlaşmanın yarattığı her "den-
ge" hali mutlaka düzen lehine gelişi-
yor. Uzlaşmanın başladığı yerde ye-
nilginin zaferi başlıyor.   

İç Düşman Kimdir?
İç düşman zaaflarımızdır. Her adı-

mımızda çatışırız. Her seferinde iki se-
çenek çıkar karşımıza: Düzen mi
devrim mi? Tüm mevzilerde olduğu
gibi bu çatışma da süreklidir. 

Devrimcilik  yapmaya başladığı-
mızda çatışma da başlar. Çoğu zaman
bu çatışmayla önce ailemizi ikna
ederken karşılaşırız. Ailemiz mi dev-
rimcilik mi sorusu aslında düzen mi
devrim mi sorusudur. Burada bitmez
sorular. 

İkna edilecek insanlar, yapılacak
işler vardır... Zor gelen, emek gerek-
tiren işler... Ya emek harcayıp dön-
üştüreceksin yada kolay olanı seçip
işi oluruna bırakacaksın. Yine aynı
soru çıkar karşımıza. Düzenden geti-
rilen alışkanlıklar ayakbağı olmaya
başlar. Devrimciliğimizi alışkanlık-
larımızla sürdüremeyiz. Her seferin-
de aynı sorular karşımızdadır. Dev-
rimciliğimiz ise bu sorulara verdiği-
miz cevapla büyür. "Devrim" seçe-

neğini her seçtiğimiz-
de bir basamak yu-
karıya çıkarız. Her çık-
tığımız basamakta dü-
zenin bize ulaşması
daha bir güçleşir. Ama
biz soru sormayı bırak-
tığımızda düzen yanı-

başımızdadır. Veya defalarca "devrim"
seçeneğinden sonra, bir kere dahi
"düzen"i seçtiğimizde çıktığımız o ba-
samakları inmiş oluruz. Çünkü uz-
laşma başlamıştır.

Doğru olan, her zaman yanlış olan-
la mücadele içinde gelişir. Doğru, gü-
zel ve iyi daima yanlışın, çirkinin ve
kötünün karşıtı olarak vardır. Bunlar-
la mücadele içinde gelişir. İnsanlık bel-
li bir yanlışı reddettiği ve belli bir doğ-
ruyu kabul ettiği anda yeni yanlışlar-
la mücadele  asla sona ermeyecektir.
Bu doğrunun (yani doğal olarak da)
Marksizmin gelişme yasasıdır.

Bir devrimci kendi içinde müca-
dele vermeksizin ilerleyemez. İnsanın
kendi içindeki mücadele doğrularla
yanlışların yani devrimci olanla dü-
zene ait olanların çatışmasıdır. Doğ-
rular, devrimci olanlar ancak eksik ve
zaaflarınıza karşı tavır aldığımızda bü-
yür ve güçlenir.

İç düşman, dış düşman kadar teh-
likelidir. Hiçbir boşluk tanımaz. Her
boşluktan düzen sızar. Düzen sız-
maya başlayınca sıradanlaşma başlar.
Sıradanlaşma ise devrimciliğin bitti-
ği yerdir. 

İç Düşmanı
Nasıl Altederiz?

Savaşan mutlaka kazanır. Uzlaş-
mayı tercih eden kaybeder. İnsanda çok
değerli olan bir şey vardır. Kendi ken-
dini tanıma yeteneği. İnsanın sık sık za-
yıf yanlarını, yetersizliklerini ve hata-
larını görmesi gerekir. Kendini tanımak
bir devrimci için hayati önemdedir.

Çünkü ancak kendi kendini tanı-

yan bir devrimci hata, yanlış ve za-
aflarına karşı önlem alabilir. Kişi
kendi kendine kurallar belirler. Zayıf
yanlarını güçlendirir.

Kendini bilmeyenlerin ise sonu
hüsrandır.

Devrimciler süper insanlar değil-
dir. Zaafları, iyi ve kötü özellikleri var-
dır. Onu sıradan insanlardan ayıran
yanı asla uzlaşmamasıdır. O kendisi-
ni tanır; zaaflarını, eksiklerini bilir.
Onların verdiği zararların bilincin-
dedir. Asla kabul etmez. Kendisinin
olduğu gibi yoldaşlarının zaaflarını da
kabul etmez, uzlaşmaz. Zaafları ez-
mek onun görevidir.

Şurası kesindir: Çürüyen aynı za-
manda çürütür. Kendisiyle uzlaşan
başkalarıyla da uzlaşır, düşmanla da
uzlaşır.

Bir devrimci düşünün ki; "ben
kendi zaaflarımla kıyasıya savaşı-

rım; ama yoldaşıma yardım ede-
mem" desin. Eğer bir kişi yoldaşı-
nın yanında değilse aslında kendi
zaaflarıyla da çatışmıyordur. Ken-
di zaaflarını aşmadığı gibi yoldaş-
larını da idare ediyordur. 

Kendi zaaflarını görüp müda-
hale edemeyen birisi başkalarının
zaaflarına nasıl müdahale edebilir?
Edemez; çünkü o zaaflar ona normal
gelir. "İnsanlık hali" der, "olabilir"
der geçer. "Yoldaşız, biz birbirimi-
zi idare etmeyeceğiz de kim edecek"
der. Ama hayır, yoldaşlık bu değildir.
Yoldaşlık zaaflarını idare etmek
değildir. 

Yoldaşlık eleştirmektir, zaafla-
rını yoketmektir. Ne olursa olsun
elini omuzunda hissettirmektir. 

Birbirinin eksiğini tamamlamak-
tır. O eksikliğin DEVRİME, HALKA
VE CEPHEYE zarar vereceğinin far-
kında olmaktır. 

Birimizin Zaafı
Hepimizin Zaafıdır

Hata ve eksikler giderilmiyorsa bi-
zim de payımız var demektir. Uzlaş-
mak, sessiz kalmak ve kenara çekilmek
onaylamaktır. Eksik ve zaafa ortak ol-
maktır. Her türlü örgüt ve her kişi, eleş-
tiri özeleştiri olmazsa yozlaşır.  Yalnızca

DDers: İdare

İDARE ETMEK
UZLAŞMAKTIR
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açık ve cesur eleştiri ba-
şarısızlıkların üstesinden
gelmeye yardımcı olabilir. 

Eleştirinin olmadığı
yerde durgunluk egemen
olur. İlerleme mümkün
olmaz. İlerlemenin ol-
madığı yerde gerileme
var demektir.  Küçük
burjuva alışkanlıklara, za-
aflara ve örgütlülüğe karşı davranışlara
ilişkin yapılan tartışmalarda uzlaşma-
cı, orta yolu bulan, o anki durumu kur-
taran ya da aramız bozulmasın diye dü-
şünen bir anlayışla tartışmamak gere-
kir. Bu devrimciliğe zarar verir. O an
durumu kurtarabilir. Ancak kendi el-
lerimizle yanlışı meşru kılmış oluruz.
Bu kendimize duyduğumuz inancı ve
güveni de tahrip eder. 

Anlamak ve Anlayışlı
Olmak Aynı Şey Midir?

Anlayışlı olmak göz yummaktır.
Eksiğin gediğin üzerini örtmektir.
"İnsanlık hali" demektir. "Hatasız
kul olmaz" demektir. Soru sorma-
maktır. Hatayı meşrulaştırmaktır.
Soru soracağız. Hatayı neden yaptık?
Verdiğimiz cevaplar hatalardan çı-
karttığımız derslerdir. 

Anlayışlı olmak düzene rıza gös-
termektir. Devrimci düzene karşı sa-
vaşır, rıza göstermez. Bir yerde an-
layışlı davranılıyorsa bilinmelidir ki
orada uzlaşma vardır. İdare etmekle
anlayışlı olmak arasında fark yoktur,
ikisinde de düzene kapı aralamak
vardır. Düzene açılan kapılarımız
sıkı sıkıya kapalı  olmalıdır. 

Sorunu "anlamak" farklıdır. "An-
lamak" çözmek için ilk adımı at-
maktır. Soru sormaktır. Çözme ira-
desini göstermek için anlamaktır. 

Düzen her şeyi olduğu gibi bu kav-
ramları da bulanıklaştırıyor. Bula-
nıklığı sorularımızla dağıtacağız. 

Yoldaşlık güven; eleştiri, özeleş-
tiri, paylaşımla büyür. Uzlaşmayla de-
ğil. Eleştiri-özeleştiri, devrimcilikte en
önemli silahımızdır. Bu silahı doğru
kullandığımızda devrimciliğimiz bü-
yüyecek, her seferinde yeni değerlerle
güçlenecektir.

Eleştiri, engelleri ortadan
kaldırmaktır. Yoldaşımızın ya-
nında olmaktır. Onu düzene
teslim etmemektir. Sarıp sar-
malamaktır.

Özeleştiri, devrimle ara-
mızdaki barikatları yıkmak-
tır. Ders almak, ders vermek-
tir. Bir daha asla demektir.
İradi olmaktır.

Eleştiri, özeleştiri emek harca-
maktır. Devrim mi düzen mi çatış-
masında "devrimi" seçmektir.

Zaaflarımızın nedenlerini bulup
yoketmektir. Einsten "Nedenlerini
değiştirmedikçe sonuçlarının de-
ğişeceğini sanmak ahmaklıktır"
diyor.  Marksist-Leninistler her şeyin
ilk nedenini bulur, onu yok ederler.  

"Anlayış göstermek" nedenler-
sonuçlar arasındaki ilişkiyi gizle-
mek; çelişkileri yumuşatmaktır. İda-
re etmek demektir. İdare edilen kişi-
ler değil, gerçekte zaaflardır. 

Zaaflarla iyi geçinmek çürümek
ve çürütmektir. Devrimciliğin özünü uz-
laşmamak oluşturur. 

Devrimciler bütün sorunları anlar-
lar ve çözmek için emek harcarlar.
Fakat anlayışlı olamazlar. 

Haftaya görüşmek üzere.  

Hoşçakalın....

KKendi zaaflarını görüp müdahale
edemeyen birisi başkalar ının

zaaflar ına nasıl müdahale edebilir?
Edemez; çünkü o zaaflar ona normal

gelir. "İnsanlık hali" der, "olabilir" der
geçer. "Yoldaşız, biz birbirimizi idare
etmeyeceğiz de kim edecek" der. Ama
hayır, yoldaşlık bu değildir. Yoldaşlık

zaaflar ını idare etmek değildir. 

Engin Çeber'in gözaltına alındığı ma-
hallede, Derbent'te her hafta dergi dağıtıyoruz. Engin
Abi'yi mahallede kimi insanlar birebir tanımış, kimisi ise
televizyondan, işkence görüp katledildiğini öğrenmiş.

Bizler Dev-Genç’liler olarak her hafta Derbent'te in-
sanlara dergi verirken Engin Abi'yi de anlatıyoruz.

Yine böyle bir dergi satışında akşam üzeri, polisler ta-
rafından sokak ortasında durdurulduk. Hakkımızda şikayet
olduğunu söyleyen polislere; bizi kimin, neden şikayet
ettiğini sorduk. Onlar da 'üç ayrı şikayet'in olduğundan
bahsettiler. Ve GBT'mize bakmak istediklerini söyledi-
ler. GBT kontrolü yaptılar ve arkamızdan çantamızı ara-
mak istediklerini söylediler.

Biz de bu arada sokakta oturan insanlara karşı bu du-
rumu sesli teşhir etmeye başladık ve Engin Çeber'i kat-
ledenlerin bunların olduğundan bahsettik. İnsanlar ev-

lerinin camla-
rından çıkıp
bizlere bak-
maya başladı.
Daha sonra

çantamızı aratmayacağımızı söyledik. Polisler de arat-
mazsak karakola götüreceklerini söyleyip, birkaç ekip oto-
su daha çağırdılar. Biz polislerle bir yandan tartışırken,
yoldan bize doğru gelen bir abla yanımıza yaklaşıp; pol-
islerin niye buraya geldiğini sordu bize. Polislerle tar-
tıştığımız yer onun evinin önüydü. Biz de ablaya devrimci
öğrenciler olduğumuzu anlattık, yıkımlara gelenlerin bu
halk düşmanları olduğundan bahsettik ve Engin Çeber'i
nasıl katlettiklerini anlattık. Sonra da abla bizi eliyle tu-
tup evine doğru çekti. Polisler de ablanın bu hareketine
karşı mahalleleri evine sokmaya çalıştı. Ve bunun üze-
rine abla da polislerin bu tavrına tepki göstererek yanı-
mızda durdu. Polisler sahiplenmeyi gördükleri için so-
nunda yanımızdan ayrıldılar. Bizi bir insanın sahiplen-
mesi halk düşmanlarına iyi bir cevap oldu. Bizi sahiplenen
ablayla daha sonra sürekli görüştük ve dergi verdik.

Halka Doğruları Anlattıkça,
Bizi Sahipleneceklerdir!

Hayatın 
Öğrettikleri
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Demokratik mücadelede
Cephe tarzı;

 Protestocu değil,
SONUÇ ALMAKTIR!

 Adam adama
savunma değil, HEPİMİZ
BİRİMİZ, BİRİMİZ
HEPİMİZ İÇİN diyen
sahiplenmedir!

 Haklı ve meşru
talebin savunulmasıdır! 

19 ay sonra Ferhat ile Berna’yı
AKP’nin adalet zulmünden çekip al-
dık. Evet, çekip aldık. AKP’nin ada-
letine göre Ferhat ve Berna Başba-
kan’ın karşısında pankart açmışlardı.
“Bu ne küstahlık”tı, “bu ne cüret”ti,
“bu ne kendini bilmezlik”ti, “bu ne
had bilmezlik...”ti. “Koskoca Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti Başbaka-
nı’nın, Ortadoğu liderinin karşısında
kim böyle bir şey yapabilir...”  

AKP’nin adaleti, Ferhat ile Ber-
na’ya 19 ay “had” bildirmek iste-
miştir. AKP’nin adaleti  “örgüt üye-
liği”nden 15 yıl hapis cezası verip tec-

rit hücrelerinde çürütmek
istemiştir. Yapılan eylem
için savcının “Suç değildir,
Anayasal bir hakkın kulla-
nımıdır.” diyerek tahliyesi-
ni istemesine rağmen ay-
larca tutukluluğunun de-
vamını istemeleri “had”
bildirme değil de nedir?
AKP’nin adaletinde hukuk,
mukuk yok. AKP’nin mah-
kemeleri halkı hukuken
çaresiz bırakmak için kul-
lanılan bir silahtır. 

Ancak, Halk Cepheliler
AKP’nin adalet zulmüne

teslim olmadı. AKP’nin hukuksuz-
luğunu kabul etmedi. 

Ferhat ile Berna’yı AKP’nin ada-
letsizliğine bırakmadı. 

Habertürk gazetesinden Ece Te-
melkuran 7 Ekim tarihli yazısında,
“Siyasi iktidar ve siyasallaşmış yar-
gı bizi sürekli surette adam adama sa-
vunma yapmak zorunda bırakıyor”
diye yazmış. 

Hayır, adam adama savunma ya-
parak alınmadı Ferhat ile Berna AKP
zulmünün elinden. Görülmesi gereken
demokratik mücadeledeki Cephe tar-
zıdır. Cephe tarzında adam adama sa-
vunma yoktur. BİRİMİZ HEPİMİZ
İÇİN, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN di-
yen bir FEDA ruhu vardır. 

Ferhat ile Berna’nın özgürlüğünü
isterken yapılan eylemlerde onlarca
kişi gözaltına alınmış ve tutuklan-
mıştır. Mesele iki kişinin hapisten çı-
kartılması meselesi değildir. Bu
AKP’nin mahkemeleri açısından da
böyledir. 

Ferhat ile Berna milyonlarca yok-
sul halk çocuğunun eğitim hakkını sa-
vunmuşlardır. Eğitimi ticarileştiren
AKP’nin bedava kitap şovu ve aile-
lere sadaka niyetine yapılan yardım

demagojilerini açığa çıkartmışlardır.
AKP’nin sadakalarına mahkum de-
ğilsiniz, meşru olan, parasız eğitim
hakkınızı isteyin, demişlerdir. 

AKP’nin düşmanlığı bunun Baş-
bakan Erdoğan’ın karşısında en cüretli
bir şekilde istenmesinedir. AKP’nin
yargısı, meşru talebi ve bu cüreti
yok etmek istemiştir. Pervasızlığı
ondandır. 

Halk Cehpeliler, Ferhat ile Berna
ile birlikte parasız eğitim isteme ta-
lebinin gasp edilmesini kabul etme-
miştir. 

Ferhat ile Berna’nın hapis yattığı
bu talebi 19 ay boyunca ülkemizin her
köşesinde yüzlerce pankart açarak, on
binlerce bildiri dağıtarak, afiş asarak
gündeme getirmiştir. Aylarca İstan-
bul’un yoksul gecekondu mahallele-
rinde, şehrin en merkezi yerlerinde ça-
dır kurup AÇLIK GREVİ yapıldı. Sa-
dece İstanbul’da da değil, Edirne’den
Elazığ’a, Dersim’den Çanakkale’ye,
Eskişehir’den Malatya’ya, Adana’dan
İzmir’e, Ankara’nın göbeğinden Av-
rupa’nın başkentlerine kadar Ferhat ile
Berna’nın özgürlüğü ve parasız eği-
tim istendi. Kimi yerlerde çadır ku-
rulmasını engellemek için polis de-
falarca saldırdı. Her seferinde onlar-
ca kişi gözaltına alınıp işkencelerden
geçirildi. Ama yine de oraya çadır ku-
ruldu. Düşmanın hiç bir saldırısı kar-
şısında geri adım atılmadı. Ferhat ve
Berna nasıl savunulduysa çadır kur-
mak ya da imza masası açmak için bir
kaldırım, bir cadde, bir meydan da
öyle sahiplenildi. 

Tek tek, kapı kapı dolaşılarak
halktan on binlerce imza toplandı.
yüzlerce imza masası açıldı. İstan-
bul’dan Anakara’ya kadar 600 kilo-
metrelik yol adım adım yüründün. At-
tığımız her adımda Ferhat ile Berna
da vardı. Geçilen her yerde halka Fer-
hat ile Berna anlatıldı. Kimsenin ol-
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Adam adama savunma değil, görülmesi gereken
demokratik mücadelede Cephe tarzıdır

Ferhat ile Berna’yı AKP 
zulmünün elinden aldık!..



madığı yerlerde dağlara taşlara hay-
kırdık seslerimizi. 

Burjuva basın bu eylemlerin ço-
ğunu haber bile yapmadı. Basın yazı-
yor ya da yazmıyor, gündem olmuyo-
ruz diye bakmadık. Sonuç alana kadar
19 ay boyunca ısrarla AKP’nin adalet
zulmüne karşı mücadele ettik. 

Cephe tarzı budur işte. Birkaç ey-
lem yapıp sonra bırakan protestocu
mantık değil, sonuç alana kadar dişe
diş bir mücadeleyle söküp almak!
Aynı tarzı hasta tutsak Güler Zere’de,
işten atılan Türkan Albayrak direni-
şinde, toplu mezarların açılması için
Hüsnü Yıldız’ın  Ölüm Orucu direni-

şinde görebilirsiniz. Eğer analarımıza
bir mezar taşı çok görülüyorsa biz, ölü-
müzün mezar taşı hakkı için ölümü
göze alırız.  AKP zulmünün karşısın-
da bedel ödemeden hak almanın baş-
ka da yolu yoktur.

Ece Temelkuran yukarıda alıntı
yaptığımız yazısında KCK, Nedim
Şener ve Ahmet Şık davalarına da de-
ğinmiş. KCK davasında son tutukla-
malarla birlikte tutuklananların sayısı
4 bini buldu. Gözaltılar 8 bini aştı. Bu
davalarda olmayan yukarıda bahsetti-
ğimiz tarzdır. En kitlesel en radikal ey-
lemleri de yapabilirsiniz. Bedel öde-
mekten de kaçınmayabilirsiniz. Ancak

“sonuna kadar” diyemiyorsanız, sonuç
almayı hedeflememişseniz faşizm kar-
şısında sonuç alamazsınız. AKP’nin
pervasızlığı karşısında bir kaç eylem-
le sonuç alınamayacağı açıktır. Ferhat
ve Berna için 19 ay bir mücadele sür-
dürüldü. Bu 48 ay da sürebilirdi. Me-
sele dayatılan adaletsizliği kabul et-
memek ve orada düşmana geri adım at-
tırmaktadır. 

Bu da Güler Zere’de olduğu gibi,
Türkan Albayrak’ta olduğu gibi, Hüs-
nü Yıldız’da olduğu gibi bir talebin
meşruluğunun hiç kimse tarafından
reddedilemez hale getirilmesiyle müm-
kündür.

Çorum İdare Mahkemesi pankartlı eylem yaptığı için 3
gün okuldan uzaklaştırılan ve davranış notu 20 puan dü-
şürülen İbrahim Top'un ailesinin disiplin cezasına itirazı-
nı haklı buldu. 

Çorum Eti Lisesi öğrencisi İbrahim Top, 8 Ekim 2010'da
okul bahçesinde pankartlı eylem yaptığı için 3 gün okuldan
uzaklaştırılmıştı. Top'un davranış notu da 20 puan düşürül-
dü. Okul idaresine dava açan Top ailesi, ceza konusunda “bil-
gilendirilmedikleri ve ceza verilirken mevzuata uyulmadığı”
gerekçesiyle işlemin iptalini istedi.  Okul yönetimi ise öğ-
rencinin tüm uyarılara rağmen okulda “izinsiz gösteri” yap-
tığını belirterek, işlemin hukuka uygun olduğunu savundu. 

Tarafların savunmasını alan Çorum İdare Mahkemesi'nin
kararında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın disiplin yönetmeliğinde
eylemin okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası gerektiren
davranışlar arasında sayıldığı, ayrıca davranış puanından 20
puan indirilmesinin de yönetmelikle düzenlendiği belirtile-
rek, "Aynı yönetmeliğin 'Ceza takdirinde dikkat edilecek hu-
suslar' bölümünde sınıf öğretmeni ve öğrenci velisinin de
öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınacağı hükümlerine yer ve-
rilmiştir. Davacının velisinin soruşturma kapsamında ifa-
desine başvurulması gerekirken, buna riayet edilmediği an-
laşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık gö-
rülmemiştir" denildi.

Öğrencilere yönelik haksız disiplin cezaları konusunda
emsal niteliğindeki mahkeme kararında, mahkeme disiplin
cezasının iptaline karar verirken, 117 liralık yargılama gi-
derini de Çorum Eti Lisesi'ne fatura etti. 

Mahkeme kararında, "Dava konusu işlemin iptaline, 117
liralık yargılama giderinin davalı idareden alınarak da-
vacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde da-
vacıya iadesine karar verildi" denildi. 

Ç a n a k k a l e
Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde,
Terzioğlu ve
Anafartalar kam-
püslerinde Halk-
Bilim Topluluğu
tarafından 4-8
Ekim tarihleri
arasında stant
açıldı.

4 gün boyun-
ca 10.00-17.00
saatleri arasında açık kalan stantlarda, Halk-Bilim
Topluluğu’nun Anadolu halk kültürünü yaşatmak için
kurulduğu, toplumsal olaylara duyarlı, üniversite gen-
çliğine dayatılan yoz kültüre alternatif bir topluluk
olduğu anlatıldı. Bu çerçevede öğrenciler arasında bir-
lik, dayanışma ve beraberliği büyütmeyi temel ala-
rak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

Birçok öğrenci, topluluğun ücretsiz düzenlemiş
olduğu bağlama, gitar, satranç ve halkoyunları kur-
suna katıldı. Ayrıca topluluk çalışanları 9 Ekim
2011 Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan
Dev-Genç’in kuruluş programına da birçok öğren-
ciyi davet etti. Standın açık kaldığı son gün ise Halk-
Bilim Topluluğu üyeleri Grup Yorum’un türküleri ve
marşlarını çaldılar. Topluluk üyeleri ve öğrenciler hep
beraber halaya durarak, marşları coşkuyla söyledi-
ler. 

4 gün boyunca açık kalan stantta 100 adet broşür
öğrencilere dağıtıldı.

Meşru Haklarımızı Her Koşulda
Savunacağız: Pankartla Eylem

Yapmak Suç Değildir! 
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Dayatılan Yoz Kültüre Karşı
Kendi Alternatiflerimizi

Yaratıyoruz



1982 Anayasası'nın Eğitim ve
Öğretim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42.
maddesi der ki: 

"Halkın öğretim ve eğitim ihti-
yaçlarının karşılanması devletin
başta gelen ödevlerindendir."

Ferhat Tüzer, Trakya Üniversite-
si Teknik Bilimler Meslek Yüksek
Okulu Makine Bölümü 2. sınıf öğ-
rencisiydi. Parasız eğitim istediği
için gözaltına alındı, işkence gördü,
tutuklandı, tecrit hücrelerinde 19 ay
tutuldu ve OKULDAN ATILDI. 

Berna Yılmaz, Ankara Üniversitesi
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antro-

poloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi.
Parasız eğitim istediği için gözaltına
alındı, işkenceden geçirildi, tutukla-
narak tecrit hücrelerinde 19 ay tutul-
du ve OKULDAN ATILDI. 

Ferhat ve Berna'nın açtığı pan-
kartın "özgürlük kapsamında" oldu-
ğunu belirten ve bu nedenle beraat-
larını isteyen savcının elinden yetki-
leri alındı ve savcı sürgün edildi. 

Anayasal hak savunulduğu için,
hapiste de olsalar doğruyu söyle-
mekten geri durmadıkları için, yasa-
lara uygunluğu savcılık tarafından da
ispatlandığı için ve en önemlisi ne-

damet getirmedikleri için Ferhat ve
Berna, bütün öğrenciler adına ceza-
landırılmak istenmektedir.

Ferhat ve Berna İstanbul'da tutuklu
bulunan 89, Türkiye genelinde, demir
parmaklıklar ardına atılan 500 öğ-
rencinin sembolüydü. Haklarını ara-
mışlar, düşüncelerini ifade etmişler ve
karşılarındaki her ne ve kim olursa ol-
sun doğrulardan şaşmamışlardı. Ce-
zalandırılmak istenen buydu: Eği-
tim hakkı gasp edilen yoksul halk ço-
cuklarının eğitim hakkını savunmak.

Onun için de ceza almışçasına ha-
pis yatıran mahkeme tahliye sonrası
veryansın ediyordu: "Hayır pan-

Parasız Eğitim İsteyenlerin 19 Ay Tutuklu

Kaldığı Bir Ülkede

ADALET YOKTUR!..

Katil, işkenceci polis Ayhan Çarkın itiraf ediyor: '19
yıl önce Ayhan Efeoğlu’nun parçalanmış bedenini Gay-
rettepe'den torba içinde ben taşıdım' diyor. Ayhan Efeoğlu
hala kayıp ve bu itirafa rağmen mahkemelerden tek bir
ses yok!

***
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)’nin 5 Ekim

2011 tarihli Tutuklu Öğrenciler Raporu’na göre İstanbul'da
89, Türkiye genelinde 500 öğrenci tutuklu.

**
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 1 Ekim'de yü-

rürlüğe girdi. Bu kanuna göre dava açacak kişinin mah-
keme giderlerini önceden peşin ödemesi gerekiyor. Yok-
sul halkın şikayette bulunması bile mümkün olmayacak.  

** 
Mardin’de 2002 yılında, 13 yaşındayken 28 kişinin cin-

sel istismarına maruz kalan N. Ç.'ye ilişkin süren teca-
vüz davası karara bağlandı: Mardin 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi kararı alırken “küçük kızın alıkonulmadığına ve
her şeyin farkında olduğuna” hükmetti. Tecavüzcülere iyi
hal indirimi uygulanırken “alıkoyma” suçundan da za-
manaşımına uğradı. 

***
'KCK operasyonları’ adı altında BDP’lilere yönelik

gözaltı teröründe son gözaltı ve tutuklamalar hariç 7 bin

748 kişi gözaltına alındı, 3 bin 895
kişi tutuklandı. Son saldırılarla göz-
altıların sayısı 8 bini, tutuklamaların
sayısı 4 bini aştı. Terör devam edi-
yor. 

***
“Rize'de çevreyi kirleten fabrikalarla mücadele eden

Prof. Mehmet Bekaroğlu'na 'ticareti engellediği' ge-
rekçesiyle dava açıldı.” 

***
“... Basri Vardar, kaçak elektrik kullandığı için 8 ay-

dır cezaevinde. Cezaevine girmeden önce kendisine ilik
kanseri teşhisi kondu, durumu ağır.”  

***
"SARIYER’de dergi dağıtırken 28 Eylül 2008’de göz-

altına alınan, karakolda ve Metris Hapishanesi’nde gör-
düğü işkence sonucu katledilen Engin Çeber’in işkence
davası, Yargıtay’ın kararı bozması nedeniyle yeniden gö-
rülecek. Çeber’in ailesinin avukatı Taylan Tanay, Yargı-
tay kararıyla işkenceyle adam öldürme cezası dışında ve-
rilen diğer tüm hapis cezalarının zamanaşımına girme teh-
likesi olduğunu belirtti." 

***
Hrant Dink suikastı davasında 'Özel Hayatın Gizli-

liği'ni gerekçe göstererek istenilen telefon kayıtlarını gön-
dermeyen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)
mahkemenin ısrarına rağmen telefon kayıtlarını mahke-
meye vermiyor. Mahkeme için önemli bir delil olan te-
lefon kayıtlarının silinmesine 130 gün kaldı.

Aşağıdaki haberler son bir hafta içinde
basına yansıyan haberlerden derlenmiştir 
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karttan değil, örgüt üyeliğinden
dava açıldı!"

Çünkü artık her şey çok daha
açık. AKP'nin, her türlü hakkı için so-
kağa çıkan, panzerin önüne yatan, slo-
gan atan, copu, biber gazını yemesi-
ne rağmen geri adım atmayan halkı
"terörist" yerine koyması, ceza mad-
delerini ağırlaştırması, yeni hapisha-
neler açması boşuna değil. 

Boşuna değil, Türkiye'nin ada-
letsizlikte dünyada dördüncü, Av-
rupa'da birinci olması. 

Tutuklu ve hükümlüleri köle gibi
çalıştırarak yaptıkları adliye saray-
larının büyüklüğüyle övünmeleri
boşuna değil. O binalarda halkın ge-
leceği çalınıyor, halkın geleceği o bi-
nalarda karartılıyor; halkın hakları
gaspediliyor. 

O binalarda "mülksüzler" aley-
hine kararlar veriliyor. Mülk sahipleri
istedikleri gibi at koştursunlar, vata-
nı satıp kasalarını doldursunlar diye,
o büyük utanç binaları "mülksüz-
ler"in aleyhine çalışıyor. 

Bakın yukarıdaki örneklere: Yal-
nızca bir kaç günlük ve bir kaç çeşit
gazetenin taranması sonucunda orta-
ya çıkmış örneklerdir. Ama hangi
haberi izlersek izleyelim, hangi ga-
zeteyi okursak okuyalım mutlaka
düzenin adalet anlayışı yani adalet-
sizliği çıkıyor karşımıza.

Adaletsizlik,
Halka Kanıksatılıyor 

AKP iktidarı, düzene aykırı ses çı-
kartan herkesi 'tutuklama' ile kor-
kutuyor. AKP’nin adaleti halk için te-
rör, korkutma, sindirme, susturma
aracından başka bir şey değil. Bir dö-
nemin infazlarının, kayıplarının, fai-
li meçhullerinin yerini AKP’nin yar-
gısı almıştır. Her an herkes örgüt
üyesi olmaktan yargılanabilir. 

Kanıt mı, tanık mı? AKP’nin ada-
letine göre hiçbirine ihtiyaç yoktur.
Ferhat ve Berna tahliye olduktan
sonra Ferhat ve Berna’nın çok geniş
kesimler tarafından sahiplenmesini
engellemek için mahkeme savcısı

hemen açıklama yaptı. Ferhat ve
Berna "Hayır pankarttan değil, ör-
güt üyeliğinden dava açıldı!"

Peki kanıtınız ne? Dava dosya-
sında pankart açmanın dışında başka
bir iddia var mı? Yok. Pankartın dı-
şında başka bir eylem var mı? O da
yok. Peki neye dayanarak “örgüt-
ten yargılanıyor” diyorsunuz? Hiç
bir dayanak yok. İşte adaletsizlik bu.
Hiç bir dayanağın, kanıtın, tanığın ol-
ması gerekmiyor. AKP’nin polisi,
yargısı gerektiğinde komplolarla sah-
te “deliller” yaratmasını da çok iyi bi-
lir. Gizli tanık ifadesi denilerek onar-
ca kişi polisin attığı suçlarla hapis-
hanelerde tutulmaktadır. Ancak çoğu
zaman ona da gerek duymuyor. Ana-
yasal bir hak olan ‘Parasız Eğitim İs-
tiyoruz’ yazılı pankartı açtığı için 19
ay hapiste tutabiliyor. BÖYLE ADA-
LET OLUR MU? Örgütten yargıla-
nıyormuş... Neye dayanarak yargılı-
yorsun örgütten?..

Bu adaletin halka karşı kullanıl-
ması değil mi? Bu adalet değil terör-
dür.

Burjuvazi durmak bilmiyor. Bi-
liyor ki; durması onun yenilmesi, yok
olması anlamına geliyor. Durmu-
yor, beyinlerimizi işgal ediyor. İsti-
yor ki onun istediği gibi yaşayalım,
istediği gibi düşünelim. İstiyor ki, sor-
gulamayalım, soru sormayalım.

Zulmediyor, aç bırakıyor... Bu-
nunla birlikte halkın ona öfke duy-
masını, savaşmasını istemiyor. Halk-
ların karşısında hiç bir gücün dura-
mayacağını biliyor. Bunun için biri-
ken öfkeyi başka kanallara aktarıyor.
İnsanlar burjuvaziye duyması gere-
ken öfkeyi birbirine duymaya başlı-
yor. Yozlaşıyor, her şeyini abartılı ya-

şıyor. Kendisi gibi ezilen,
yoksullarla yarışa giriyor.
Ondan daha fazla kazanmak,
daha fazla gezmek, daha faz-
la giyinmek tek hedefi haline

geliyor.

Fakat burjuvazi karşısında bizler
güçlü olmalıyız. Sade düşünmeli,
sade yaşamalıyız. Basit sorular sor-
malıyız. Dost kim, düşman kim?
Bizim yararımıza olan ne, olmayan
ne? Ben daha fazla para, ev, kıyafet
isteyince kim kazanacak?

Hayatımızda hiçbir abartıya yer
olmamalı. Evimiz, kıyafetimiz, ye-
meğimiz, konuşmamız kafamızın
içiyle uyum içinde olmalı, sade ol-
malı. Sade düşünmemek, sade yaşa-
mamak, burjuvazinin çıkarınadır.
Kişinin o karmaşıklığının içinde em-

peryalizme, oligarşiye karşı savaşmak
yoktur, uzaktır.

Düşüncelerimizdeki ve yaşamı-
mızdaki abartıları ortadan kaldırırsak;
doğru düşünme tarzını kavrarsak,
aslında gözümüzde büyüttüğümüz
olayların nasıl da sade bir şekilde çö-
zülebildiğini göreceğiz.

Kimi zaman yapılan bir işte abar-
tılara kaçılır, gereksiz yere fazladan
şeyler yapılır, zaman harcanır. Dü-
şünmemiz gereken ana noktadan
uzaklaştığımızı ve aslında sonuç al-
maktan uzak olduğumuzu görürüz. 

Oysa karmaşıklık hayatı daha da
çekilmez hale getirir. Amaçlarımızın
değil, karmaşanın hakim olduğu bir
yaşamda farklı sorunlar da berabe-
rinde gelecektir. Oysa biz basit, sade
ve mütevazı düşünmeliyiz.

Dostumuzu, düşmanımızı bile-
ceğiz. Dostumuz halklar, düşmanımız
burjuvazidir. Sade yaşayıp, sade dü-
şünüp burjuvaziyi o sadelikte alt
edeceğiz.

SADE DÜŞÜNMEK,
SADE YAŞAMAK
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14 Mart 2010’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın Roman
Çalıştayı yaptığı İstanbul Abdi
İpekçi Spor Salonu’nda “Parasız
Eğitim İstiyoruz Alacağız, Gençlik
Federasyonu” imzalı pankartı
açtıkları için 19 ay tutuklu kalan
ve 6 Ekim’de tahliye olan Ferhat
Tüzer  ve Berna Yılmaz ile
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz. 

Yürüyüş: Öncelikle kendinizi
tanıtır mısınız?

Berna Yılmaz: 23 yaşındayım.
Ankara Üniversitesi Antropoloji Bö-
lümü’nde okuyorum.

Ferhat Tüzer: 23 yaşındayım.
Trakya Üniversitesi’nde Makina Bö-
lümü’nde okuyorum.

Yürüyüş: Öncelikle geçmiş
olsun diliyoruz. Tecrit koşulunda
tutuklu kaldınız, sağlığınız
sıhhatiniz nasıl?

Berna Yılmaz: Ben herhangi bir
sağlık sorunu yaşamadım.

Ferhat Tüzer: Malum F Tipi
hücrelerinin insanlarda yarattığı bü-
yük tahribatlar oluyor. Bunlardan bir
tanesi kısa mesafeye bakmak oluyor.
Kısa mesafeye baktığın için uzağı gör-
me yetisi kayboluyor. Gözlerim bu ne-
denle bozuldu. Ve bununla birlikte
sese ve ışığa aşırı duyarlılık oldu, ra-
hatsızlık verecek durumdadır. F Tip-
lerinden çıkan insanlarda genellikle bu
etkiler görülür. Genel olarak bende de
bu rahatsızlıklar var.

Yürüyüş: Kampanya boyunca
parasız eğitim istemek suç değildir
dendi keza aynı pankart birçok kez
açıldı. Sizin tutuklanmanızı nasıl

değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir
adalet?

Ferhat Tüzer: Açık ve net olarak
durumumuzda, 19 aylık tutukluluk sü-
resi de gösterdi ki “padişahım çok
yaşa” demediğimiz için yani Tayyip
Erdoğan’ın karşısına çıkıp kendi hak-
kımızı, bütün yoksul öğrencilerin
hakkını istediğimiz için Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla “ceza”landırıldık. 

Berna Yılmaz: Tayyip Erdo-
ğan’ın her yerde “defter kitap dağıtı-
yoruz öğrencilere” dediği bir dö-
nemde, yalanlarını açığa çıkarttığımız
için 19 aydır tutuklu kaldık.  Asıl ola-
rak parasız eğitime tahammül ede-
memek ama bir yanı da demokrasi-
cilik oyununu göstermemiz, halkımıza
gerçekleri yüzyüze bırakmamızdan
kaynaklı 19 ay tutuklu kaldık. Hu-
kuksuz bir şekilde 19 ay tutuklu kal-
dık. 

Yürüyüş: Bir önceki duruşmada
savcı yaptığınız eylemin suç
olmadığını belirtip tahliyenizi
istemesine rağmen tahliye
edilmediniz. Bu mahkemede
tahliye olmanızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Berna Yılmaz: Bir önceki mah-
kemede savcı beraat  talebinde bu-
lundu. Tahliye edilmemiz gerekiyor-
du. Aslında en  baştan beri tahliye
edilmemiz gerekiyordu. Hiç tutuk-
lanmamamız gerekiyordu. 24 Ma-
yıs’ta görülen mahkemede savcı be-
raat istedi ancak “kuvetli suç şüpe-
si vardır” gerekçesiyle 5 ay daha tu-
tukluluğumuzun devamına karar ver-
diler. 

Bu mahkemede tahliye edilmemizi
bize bağlıyorum. Bizim kampanya-
mızı büyütmemiz ve ısrarımız sonu-

cunda oldu. Dışarıda arkadaşlarımız
çadır eylemleri yaptılar. Adım adım
Ankara’ya yürüdüler, imzalar topla-
dılar. Büyük bir kamuoyu oluştu.
Biz de hapishaneden mektuplar yaz-
dık köşe yazarlarına ve basının bu şe-
kilde duyarlı olmalarını sağladık. Se-
simize ses katmalarını istedik ve bir-
çok kişiye bu şekilde ulaşabildik.
Birçok kişi sahiplendi. Aydınlar, öğ-
retmenler... Öğretmenler bizzat ken-
disi gidip “biz de bu suçu işledik o za-
man bizi de tutuklayın. Biz de para-
sız eğitim istiyoruz. Hem de yıllardır
istiyoruz” deyip kendilerini ihbar et-
tiler. Ve bütün bunların toplamında da
bir baskı oluştu mahkemeler üzerin-
de. Böylece tahliye edilmiş olduk. 

Ferhat Tüzer: Adalet çürümüş di-
yoruz ya, adaleti çürümüş bir ülkede
nasıl adalet elde edilir, bunları bili-
yoruz. Ama genel olarak bizim yaz-
dığımız yazarlar olsun, arkadaşla-
rın, Berna’nın da bahsettiği gibi ey-
lemleri olsun, tekrar bizim için imza
toplama olsun, serbest bırakılmamız
için  gözaltına alındılar. Yetmedi di-
rendik, asla yılmadık, arkadaşlarımız
adım adım Ankara yürüyüşü yaptılar.
Bizler de içeriden takip ettik, bu
kampanyayı büyütmek için çabalar
sarfettik. Nitekim gene ailelerimiz bu
konuda bizi sahiplendiler, destek-
lediler. Ailelerimizin de büyük bir
emeği var bu kampanyada, hala da
vardır. Bu etkiyi büyütmenin yegane
iradi gücü tabiki de biziz. Dev-
Genç’liler. Gençlik Federasyonu...
Bizimle bu kampanya büyüdü, bi-
zimle halka, haklı ve meşru talebimiz
ulaştırıldı. Bizimle mahkeme heyeti
geri adım atmak zorunda kaldı. Mah-
keme heyetinin tutukluluğumuzun
sürmesini istemesi  daha zorlaştı.
Neticede mahkeme bizi bırakmadı,
mücadelemizle bu kadar çok teşhir
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olduktan sonra bırakmak  zorun-
da kaldı. Aslında böyle bir niyeti
yoktu ama zorunda kaldılar. Çün-
kü bu bizim gücümüzden kaynaklı-
dır, bizim ısrarımızdan kaynaklıdır.

Yürüyüş: Parasız eğitim talebiniz
çok geniş kesimler tarafından
desteklendi, bu nasıl oluyor
özellikle son mahkemenizde
büyük bir destek vardı. Bunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ferhat Tüzer: Yine dediğimiz
gibi milletvekillerine gidildi, onlar sü-
rekli duyarlı olduklarını söylüyor-
lardı. Özellikle AKP karşıtlığının
bayrağını çekmişken bu tarz şeyler
belki de işlerine geliyordu ama hiç-
bir eylemde kendilerini görmedik.
Buna benzer hiç bir şekilde kendile-
rini görmedik. Diğer demokratik kit-
le örgütleri de son dönemde gene bi-
zimle birlikte ciddi teşhirlerimizle ha-
reketlenmeye başladılar. Bu talep o
kadar meşru ki, mesela Eğitim-Sen’in
tüzüğünde bu talep yer almaktadır. Bu
kadar meşru bir hakka saldırmıştır,
AKP. Talebimizin meşruluğu sahip-
lenmeyi her geçen gün daha da bü-
yütmüştür. Biz sürekli yazıyorduk
herkese, arkadaşlarımız sürekli gi-
diyordu onlara. Biz bu çalışmanın gü-
cünü orada görebildik, mahkemenin
önünde görebildik. 

Berna  Yılmaz: Parasız eğitim ta-
lebi gerçekten çok meşru bir talep ve
herkesin bu talebi dile getirebilece-
ği ve rahatlıkla aynı zamanda etra-
fında birleşebileceği bir taleptir.  Bu
bir yanıyken, bir yanı da bu  meşru-
luğu anlatmak. Biz de bu noktada ge-
reken mücadeleyi verdik. İşte Dev-
Genç’lilerin kurduğu direniş çadırları
bunda çok etkili olmuştur. Mahalle-
lerde kurduğumuz direniş çadırla-
rında tanışılan insanlara bizler anla-
tıldı. Aylardır tutuklu olduğumuz,
üstelik anayasada var olan bir hakkı
dile getirdiğimiz için tutuklu oldu-
ğumuz dile getirildi. Adım adım An-
kara yürüyüşünde  karşılaştığımız in-
sanlara anlatıldı. Bakırköy Hapisha-
nesi önünde yapılan açlık grevleri,
bütün bunlar aslında bizim ısrarımız

sonucunda olmuştur. Bu talebi mut-
laka duyuracağımız ve bizim hu-
kuksuz bir biçimde tutuklandığımı-
zı teşhir eden eylemlerdi. Bunun
sonucu olarak da emeğimizin kar-
şılığını aldık. Kamu Emekçileri Cep-
hesi, Eğitim-Sen’lilerin yaptıkları
kampanya da  etkili oldu. Daha faz-
la teşhir olmuştur iktidar. Yapılan tüm
eylemler AKP iktidarı üzerinde bas-
kı oluşturmuştur. Parasız eğitim talebi
bu kadar yayılabilmiştir.

Yürüyüş: Tahliye olduktan sora
yaptığınız basın toplantısında
“pişman değiliz parasız eğitim
istemeye devam edeceğiz” dediniz,
bu talep uğruna büyük bedeller
ödediniz, okuldan atıldınız, 19 ay
tutsaklık... size bu bedelleri
göğüslettiren nedir?

Berna Yılmaz: Tahliye olduk,
yaptığımız basın toplantısında bir
daha yaparmısınız denildiğinde gö-
nül rahatlığıyla tekrar yapacağı-
mızı söyledik. Zaten 4 mahkemedir
de parasız eğitim istemenin suç ol-
madığını, hak olduğunu dile getiri-
yoruz ısrarla. Ve bu talepten vaz-
geçmeyeceğimizi söyledik. Bunu
göğüslettiren temel nedenin haklılı-
ğımız olduğunu düşünüyorum. Meş-
ruluğumuz ve haklılığımız. Çünkü
biz haklıyız. Haklı bir talebi dile ge-
tirdik. Bundan kaynaklı da yaptığı-
mızda bir yanlış yoktu. Sonuçta bi-
zim tarihimizden gelen bir şeydir. Biz
bir işe başladığımızda mutlaka so-
nuna kadar götürürüz onu. Bizim ta-
rihimizde asla baş eğmek yoktur.
Bunda da aynı şey olmuştur. Bizi piş-
man etmek istemişlerdir. Ancak biz
pişman olmadığımızı, aksine  haklı
olduğumuzu her seferinde dile ge-
tirdik. Bu bedellerden biride okuldan
atılmamızdı. Böyle söyleniyor, res-
mi olarak söylenmiş bir şey değil.
Okuldan atıldığımız sadece söyleni-
yor. Biz haklı olduğumuzu bildiğimiz
için talebimizin ne kadar meşru ol-
duğunun farkındayız. Bu bedelleri
göğüslemek zor gelmedi.

Ferhat Tüzer: Dev-Genç tarihi-
de bu kampanyayla, hep birlikte

kampanya  sürecinde saldırılarda, ça-
dır direnişlerinde dosta da düşmana
da gösterdik kararlı oluşumuzu. Hak-
lılığımızı her  yerde haykırdık. Onun
için parasız eğitim talebimizi iste-
meye devam edeceğiz.  Bunu zaten
göze almayan bir insan elbetteki o
pankartı açamazdı. Böyle de zaten
Dev-Genç kültürü olamazdı. Biz ta-
rihimizden aldığımız bir güçle,
halkımızdan aldığımız güçle ta-
rihsel haklılığımızdan dolayı mey-
danlardayız. Yoksul halk çocukla-
rının taleplerini bu şekilde dile ge-
tirdik bununla birlikte gerekirse be-
del öderiz. Ödedik öderiz de. Haklı-
lığımızın farkındayız. Bunun verdi-
ği güçle hareket ettik ve bunun ver-
diği güçle basın toplantısında açtı-
ğımız pankartın aslanlar gibi arka-
sında olduğumuzu da söyledik. Ki
bundan sonra kampanyayı da karar-
lı bir şekilde sürdüreceğiz.

Yürüyüş: 19 ay tutuklu kaldınız.
Hapishane koşulları nasıldı?
Bakırköy Hapishanesi’nde yakın
zamanda tedaviye giden Yasemin
Karadağ’a bir saldırı olmuştu.
Yine Ferhat’ın Tekirdağ F
Tipi’nde sürgün edilmesi ve
“türkü söyledin” diye ceza alması
vardı, neler yaşadınız bu süre
içinde biraz bahseder misiniz?

Berna Yılmaz: Bakırköy Hapis-
hanesi’nde F Tipleri kadar yoğun bir
işkenceye maruz kalmasak  da tecrit
politikası tüm hapishanelerde olan bir
politika. Son süreçte Yasemin Kara-
dağ’a bir saldırı gerçekleşti. Özellikle
hastane sevklerinde sorunlar yaşı-
yoruz. Mesela hastalandığımızda,
bir-iki ay beklemek zorunda kalı-
yoruz sevk ettirmeleri için. Sevk ol-
duğumuzda da yarı yarıya geçmiş
oluyor hastalık ya da ilerlemiş oluyor.
Bu şekilde doktorun karşısına çıktı-
ğımızda, ellerimizdeki kelepçelerimiz
açılmıyor. Jandarma odadan çık-
mıyor. Özel muayene olmak istedi-
ğimizde de bizimle tartışılıyor. Mua-
yene olmadan geri götürülüyoruz.
Tartıştığımızda da, bize saldırıda bu-
lunabiliyorlar. Yasemin Karadağ’a da
böyle yapılmıştır, tedavi edilmek is-
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tediğini eğer tedavi olmazsa ölebile-
ceğini belirtmiştir. Orada bulunan
uzman çavuş da “ölürsen öl” diye-
bilmiştir. Hastanenin içinde sürükle-
nerek ring aracına konulmuştur. Sal-
dırıların  bir yanı bu gibi  fiili saldı-
rılar iken bir yanı da  mektuplarla il-
gili keyfi yasaklamalardır. Dışarıyla
iletişim kaynağımız mektuplar. APS
ile gönderilen mektupların bile yeri-
ne ulaşması bir ayı bulabiliyordu. Bu
tür hak gaspları yaşanabiliyordu.
Mahkemeye gidiş gelişlerde slogan at-
tığımız için ‘ceza’ alabiliyorduk, ar-
kadaşlarımıza seslendiğimizde de
‘ceza’ alabiliyorduk, ben de bu şekilde
‘ceza’ aldım. İletişim ya da açık gö-
rüş yasağı veriliyordu. F Tipleri ka-
dar yoğun değil, ama bizim orada da
devam ediyor.

Ferhat Tüzer: Berna’nında dediği
gibi F Tipi tecrit politikası ciddi an-
lamda insanları hayattan soyutlamak
üzerine kurulmuş olduğu için bunun
çeşitli teknikleri de, uygulamaları da
vardır. Bunlar kaba dayaktır, işken-
cedir, hastane sevklerinin geciktiril-
mesidir. 

Evet, dediğimiz gibi mesela Ke-
mal Avcı arkadaşımız vardı hücrede.
Benimle birlikte ‘ceza’ aldı.  O 70
gün, ben 60 gün ‘ceza’ aldık. Gar-
diyanlar bize saldırdı. Biz kendimizi
koruduk, nedeni bu. Ve Kemal epi-

lepsi hastası. Tek başına hücrede tu-
tulamaz. Dil boğaza kaçar, nefes
alamaz ve hayatını kaybedebilir.
Benim yanımda da kriz geçirdi. O gar-
diyanlar saldırdığında ne durumda ol-
duğunu ben biliyorum. İlaçları revir-
de kayıtlı olmasına, hastalığı bilin-
mesine rağmen hücreye attılar. Bunun
üzerine kapı dövme eylemi yapıldı.
Kemal bunun üzerine dövülerek
süngerli odaya atıldı. 

Türkü meselesi şöyle; bütün ha-
pishanedeki özgür tutsaklara açıldı.  O
gün 1 Mayıs’tı. Bütün dünyada kut-
lanıyordu ama F Tipinde kutlana-
mazdı. Biz türkü söyledik, katledi-
lenleri, şehitlerimizi andık diye bize
ceza verildi. Mektup yazamaz ol-
duk, telefonla görüşemedik. Yani tec-
rit kopkoyu bir şekilde devam ediyor. 

Bu ülkede işkenceye sıfır tolerans
masalları anlatılıyor. Ancak benim gi-
rip çıkmam, uğradığım saldırılar bu-
nun böyle olmadığının kanıtıdır.

Yürüyüş: Parasız eğitim
konusunda gençliğe ve ailelere
neler söylemek istersiniz?

Berna Yılmaz: Elbetteki en baş-
ta bu ülkenin gençliğine iş düşmek-
tedir ve yine ailelerimize. Biz serbest
bırakıldık ama ülkemizde hala para-
lı eğitim bir sorundur. Mücadelemiz
burada bitmemiştir. Hala devam et-

mektedir, yeni başlatılan “Füze Kal-
kanı Değil Demokratik Liseler İsti-
yoruz” kampanyası da bunun deva-
mıdır. Düzenden bağımsız bir sorun
değildir. Bu yüzden de düzene karşı
vereceğimiz mücadele aynı zamanda
yaşadığımız sorunlara karşı verece-
ğimiz mücadeledir. Halkımızı bu ta-
lep altında mücadeleye çağırıyorum.

Ferhat Tüzer: Onları bu haklı ta-
lebin arkasında bize destek vermeye
çağırıyoruz. Biz talebimizin arka-
sındayız. Onlara da bütün içtenlikle
söyleyebiliriz. Bu hak kazanılmış bir
haktır. Bizden yasadışı bir şekilde dev-
let tarafından gasp edilen bir haktır.
Sahip olduğumuz, gasp edilen hak-
kımızı istiyoruz. Umuyoruz halkı-
mızda yanımızda olacaktır.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

Berna Yılmaz: Bize söz verdi-
ğiniz için teşekkür ederiz. 19 ay bo-
yunca büyük bir sahiplenme yaşadık,
onurlandık, gurur duyduk. Biz de
mücadelemize devam edeceğiz.

Ferhat Tüzer: 19 ay boyunca bi-
zim adımızı her yerde duyuran, sesi-
mize ses olan, adımımıza adım olan,
bu haklı talebimizin arkasında duran
başta Gençlik Federasyonu olmak
üzere herkesle  gurur duyuyoruz.

Antalya’da her hafta cumartesi
günü olduğu gibi, 8 Ekim Cumartesi
günü de Dev-Genç’liler tarafından
parasız eğitim talebiyle imza masa-
sı açıldı. 

Masaya gelen insanlar, “Bas-
kılara, tutuklamalara rağmen ta-
leplerinizi duyurmaya çalışıyor-
sunuz. Biz arkanızda değil her
zaman yanınızdayız” diyerek des-
tek verdiler. Aileler, üniversite
harçlarını ödemekte zorlandıklarını
anlattılar. Bir öğrenci velisi de, ço-
cuğunu ilköğretim okuluna kay-
detmek için 750 lira talep ettikle-
rini, ancak bu parayı ödemesinin

mümkün olmadığını söyledi.

İmza atmaya gelenlerin birço-
ğu Ferhat ve Berna’nın serbest bı-
rakılmasına çok sevindiklerini be-
lirttiler. Tahliye zaferinin, aylardır
devam ettirilen mücadele sonu-
cunda kazanıldığı anlatıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği
masaya gelen bir kişi poğaça ge-
tirerek, “Sizin gibi gençlerle gurur
duyuyorum” dedi.

Saat 13.30’dan 18.00’e kadar
açık kalan masada 242 imza top-
landı. 4 adet kitap ve 23 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’
nde yapılan yemekhane zammına karşı öğ-
renciler yemekhane boykotu gerçekleştirdi.
2011-2012 eğitim- öğretim yılının başla-
ması ile Çanakkale On Sekiz Mart Üni-
versitesi Rektörlüğü yemek fiyatlarını
1.75 TL' den 2.25 TL' ye yükseltti. Ayrı-
ca ikinci öğün fiyatları da 3.50 TL'den 4.50
TL'ye yükseltildi. Böylece iki öğünü de
üniversitede yiyen öğrencilere 6 TL 75 ku-
ruş ödeme yapması dayatıldı. Okuldan ya-
pılan açıklamada zammın gerekçesi ola-
rak yemekhanenin boğaz manzaralı olması
gösterildi. Bu duruma sessiz kalmayan öğ-
renciler yemekhane boykotu başlattılar ve
herkesi bu boykota desteğe çağırdılar.

ÇOMÜ'de Yemekhane BoykotuFERHAT VE BERNA’YI MÜCADELEMİZİN GÜCÜ TAHLİYE  ETTİRDİ
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İnsandan yoksun olduğumuzu söy-
lemekte sakınca görmeyen kimseleri işi
fazla uzatmadan hemen kurşuna diz-
meyi tavsiye ederim. Rusya’da isten-
diği kadar insan var. Yalnızca genç-
leri, gençlikten korkmadan daha ge-
niş ve daha yürekli bir biçimde, dur-
madan daha da geniş ve daha da yü-
rekli bir biçimde, partiye kazanmak ge-
rekiyor. Savaş zamanındayız. Savaşın
sonucunu gençlik belirleyecek...
Gençlerden yüzlerce çevre oluşturun
ve onları durmaksızın çalışmaya özen-
dirin. Gençleri sokarak komiteyi üç
katına çıkarın, beş ya da on altı ko-
mite kurun. Gözü pek ve dürüst her-
kesi kooptosyon yoluyla içinize alın.
Kırtasiyeciliğe saplanmadan her alt
komiteye bildiriler yazmak ve yayın-
lamak hakkını verin (Yanlışlar yapı-
lırsa kıyamet kopmaz Uperyod onla-
rı tatlılıkla düzeltecektir)... Bu insan-
ların hazırlık eksikliğinden korkmayın,
deneyimsizlikleri ve kültür eksiklikle-
ri karşısında titremeyin. İlkin siz on-
ları örgütlemesini ve harekete geçir-
mesini beceremezseniz onlar Menş-
evikleri ve Gaponları izleyecek ve
deneyimsizlikleri bize beş kat daha çok
zarar verecektir. (Lenin Gençlik Üze-
rine / Sol Yayınları)

Ülkemiz nüfusunun büyük bir kıs-
mını gençlik oluşturmaktadır. Liseli
gençlik yaklaşık 5 milyonluk bir kit-
leye sahiptir.

Tarihimizin, dünya devrimler tari-
hinin yarattığı zaferlerin temel mimarı,
savaşçısı, komutanı gençlik olmuştur.
Lenin’in “Savaşın sonucunu gençlik
belirleyecektir” sözü Sovyet Devri-
mi’nde gençliğin rolünü de ifade et-
mektedir. 

1917 Sovyet Devrimi, 1944 Bul-
garistan Devrimi, 1949 Çin Devrimi,
1959 Küba Devrimi, işçi, köylü, öğ-
renci gençliğin sayısız ve sınırsız fe-
dakarlıklarının, kahramanlıklarının
sonucudur. 

Her kuşakta yetişen gençlik, gelecek
olan süreci etkilemektedir. Bu nedenle onu
kim örgütlüyorsa sürekliliğini sağla-
maktadır. Burjuvazi yetişen gençliği her

dönem saflarında tutmak için sınırsız
yöntemler kullanmaktadır. Yozlaştırma-
ya, örgütsüzlüğü aşılamaya, gençliğin
öğrenmeye en aç olduğu lise yıllarında
başlamaktadır. 

Liseli gençlik; yani devrimimizin,
savaşın sonunu belirleyecek olan genç-
lerimizin geniş bir kesimi. Büyük bir
kitleyi oluşturan yapı genç, duygu ve
düşünceleri yerli yerine yeni otur-
makta olan liseli gençlik, yani 15 yaş-
larından itibaren gençlerimiz. Kapita-
lizmin azgın sömürüsünün, ailelerinin
nasıl sömürüldüğünü ilk görenlerdir.
Kendisi de faşist, gerici, paralı eğitimin
etkisi altında yetişendir. Burjuvazinin
eğitimiyle beyni, üretkenliği köreltilen,
emeğini burjuvaziye satmak zorunda
bırakılandır. 

Burjuvazi eğitim sistemi, televiz-
yon, internet, uyuşturucu, futbol, ka-
feler ve barlarla, sınırsız tüketim kül-
türüyle, liseli gençliğin tüm dinamik-
lerini yok etmeye çalışsa da başara-
mamaktadır. Liseli gençlik hızlı öğrenen,
öğrenmeye açık oluşu ve istekliliğiyle mü-
cadeleye hesapsızca katılır.

Liseliler, tüm alanlarımız için kad-
ro kaynağı demektir, kitle demektir. Li-
sesinde demokratik, bilimsel, parasız
eğitim mücadelesini verirken, mahal-
lesinde yoksulluğun yarattığı sorunla-
ra karşı mücadele eder. Yozlaşmaya
karşı kültürünü savunur. Lise bitirip
üniversiteli olur, lise bitirip işçi olur,
memur olur, ev kadını olur, esnaf olur.
Halkın kendisi olur. 

Halkın en genç kesimi olan liseli-
ler gençtirler, hayatı yoksulluğu, sö-
mürüyü, artık anlamaya ve sorgula-
maya başladıkları bir dönemin için-
dedir. Ya örgütsüz kalıp sömürüye bo-
yun eğeceklerdir, ya da örgütlenip
mücadeleyi büyüteceklerdir.

Liseli gençler, heyecanlıdır, öğ-
renmeye açıktır, hızlı kavrar, ça-
buk öğrenir, isteklidir, sınırsızdır,
hesapsızdır, vatanseverdir, haksız-
lıklara karşı ilk sesini çıkarandır.
Tüm bu özellikler devrim mücadele-
mizi hızlandıracak ve savaşın sonucunu
belirleyecek özelliklerdir. Bu nedenle

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

 Uyuşturucu
bataklığında büyümek
istemiyoruz.

 Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

 Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz.

 Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

 Demokratik bir lise için
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.

 Bunun için bu yaşta, 

BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

Bu kavgada 
biz de varız

Biz Liseli    
Dev-Genç’lileriz

LİSELİLER

 Liseliyiz biz... Genciz, çok
genç... Ama yüreklerimiz
büyük erken
olgunlaşıyoruz biz. Bu
ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

 İşte bu yüzden,

BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!



hedef kitlemizin ilk sıralarında liseli gençler vardır. He-
defimiz halkın bu en dinamik unsurlarını savaşçı yapmaktır.
Heyecanını ve atikliğini savaşın içinde büyütmektir.

“Gençliğin kalbinde ve ruhunda, işçi sınıfının, köy-
lülerin gücüne inanç, halkımızın temel güçlerine inanç
her gün tazelenmeli ve güçlenmelidir. Bu amaçla sürekli
aydınlatıcı ve eğitici çalışmalara gerek vardır.” (Genç-
lik için Notlar- Georgi Dimitrov)

Burjuvazinin yozlaştırma ve örgütsüzleştirme saldırı-
sına karşı gençliğin emeğinin burjuvazinin çıkarları için
kullanılması politikasına karşı gençliğimize halk kültü-
rümüzü, devrimci kültürümüzü, örgütlenme bilincini
daha yoğun bir şekilde götürüp, devrim mücadelesine kat-
malıyız. 

Derneklerimize kitleler halinde gelip örgütlenmeden
giden onlarca gencimizi düşünelim. Şu an ya düzenin için-
de eriyip gitmiştir ya da oportünist-reformist örgütlere ka-
tılmıştır. Yani biz örgütleyemediğimiz için ya burjuvazi-
nin etkisindedir ya da oportünizmin. 

Biz neden örgütleyemiyoruz liselileri?
Öncelikle liselilere yönelik sekter, mekanik davranışlar,

kesin yargılar taşınmamalıdır. Devrimci düşüncelerle yeni
tanışan bir gencin düzenden taşıdığı pek çok yozlaşmış, yan-
lış davranışları olabilir. Bunları eğitim, ilgi ve sabırla dü-
zeltmek yerine, tespitçilik yapıp çözüm üretmeden kesti-
rip atmamalıyız. Böyle yapanlar iç düşmana ve burjuvaziye
hizmet edenlerdir. Unutulmamalıdır ki ilkokul sıralarından
itibaren burjuva kültürü ile eğitim almaktadır gençlerimiz.
Bizse onlara halk kültürünü, halka inancı öğreteceğiz. Bunu
önce öğretip sonra sürekli tazeleme ve geliştirmeye devam
edeceğiz. 

Liseli gençliği örgütlerken onun taşıdığı dinamikleri,
özeliklerini asla unutmamalıyız. Bir kaç yanını sıralaya-
cağız, ancak bu yeterli değildir, halk denizinin en genç-
lerinin daha pek çok güzellikleri vardır.

Düzenle bağları çok değildir. En büyük bağı aile ve
okuldur. Bu bağların oluşturduğu engeller bir işçinin, me-
murun, esnafın çocuğuna bakmak zorunda olan bir annenin
bağları kadar güçlü değildir. Henüz emek sömürüsünü ya-
şamamaktadır. 

Yaşları gençtir, 15 yaşlarındadır ancak yoksulluğun, fa-
şizmin olduğu ülkemizde erken büyümek zorunda kal-
mışlardır. Yaşlarının genç olması görev almak, bedel ödet-
mek ve bedel ödemek için erken değildir. Yaşının getir-
diği coşkuyla haksızlıklara karşı hak alma isteğiyle en öne
tereddütsüzce atılır. Korku olabilir, ancak korku eğitim-
le aşılabilen bir zaaftır. Bulgaristan devriminde Monarko-
faşist diktatörlüğe karşı yapılan ayaklanmalarda 14-17 yaş-
larındaki gençler kahramanlıklar yaratmıştır. Kurşuna di-
zilirken, partizan birliklerinde savaşırken geri kalma-
mışlardır. “Pazarcık Lisesi’nin son sınıfındaki 25 öğren-
ciden ayaklanmaya katılan ve Saranbey yakınlarında tut-
sak edilen 16 öğrenci birbirlerine bağlanarak Pazarcık
yolunda en gaddar bir şekilde kesildiler. Faşist polisler
öldürmeden önce, genç Krum Nuaumov’un kafasının de-

risini yüzdükten sonra onu vahşice kesip parçaladılar.
Komsomolcular, canavarlaşan faşistler önünde metin ve
erkekçe davrandılar, onlardan af dilemediler. Gençler en
büyük idealleri uğrunda öldüklerinden emindiler.” (Bul-
garistan Devrimci Gençlik Hareketi Tarihi) 

Gençtiler, ancak vatan savunması ve faşizme karşı mü-
cadelede büyük kahramanlıkları, direnişleri, genç yaşla-
rı ve küçük bedenleri ile yarattılar.

Gençlik vatanseverlik ile emperyalizme karşı bağım-
sızlık savunmasında pek çok bedeli göze alarak yer alır.
Burjuvazinin tüm çabalarına karşı kirletemediği beyni, duy-
guları vatanseverlikle harmanlanıp görev almak için öne
çıkar. 

Yaşının genç olmasından dolayı tecrübesizlikten, bil-
gisizlikten dolayı çekingen olabilir. Ancak göstereceği-
miz yoldaşlık, ilgi ve eğitimle hızla güven kazanır. Ya-
pamam demez, yapmak için emek verir ve saf, temiz, he-
sapsızca koyar emeğini ortaya.

Militandır, uzlaşmaz, hemen geri adım atmaz, ailesiyle
problemler yaşasa da desteklediğimiz, yol gösterdiğimiz
zaman aşar engelleri ve çatışmalarda, kitle çalışmasında
militanlığıyla sonuç alır.

Bencillik ve bireycilik henüz kökleşmemiştir. Payla-
şımcılığı, dayanışmayı çabuk geliştirir.

Arkadaşlık bağları, vefa duygusu saf ve güçlüdür. Çok
politik bir bilinci olmadan arkadaşını, yoldaşını sahiplenme,
destek olma isteğiyle yaşar.

Henüz korkuları çok büyük değildir, çünkü düzenle bağ-
ları çok güçlü değildir. Emeğini satmadığı için işten atılma kor-
kusu yoktur, evi nasıl geçindiririm kaygısı yoktur.

Halk savaşımızın komutanı, savaşçısı, milisi, yardımcısı,
liseli gençlerimiz olacaktır. Bugünün liselileri yarın bu-
lundukları her yerde mücadeleyi güçlendirecek olanlar-
dır. Okuduğu okulda akademik mücadeleyi militanlaştı-
racak tek güç kendisidir, bunu göstereceğiz.

PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ!
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Okul  yönetimi düşünen, sorgulayan ve hakkını ara-
yan liseli gençliği karşısında görmek istemez. Bunu da
vermiş olduğu eğitimle ve uyguladığı disiplin kurallarıyla
ortaya koyar. Örneğin, bu derslerden bir tanesine örnek
verebiliriz. Milli Güvenlik dersi. Ne  işe yarar Milli Gü-
venlik dersi? Ne öğretilir bu derste? Ya da bu dersi ve-
renler kim? En başta Milli Güvenlik dersleri liselerde bir
öğretmen aracılığıyla verilmez. Derse giren değişik rüt-
belerden bir subaydır.  Derse öğretmen diye giren bu ki-
şiler ‘teröristleri’ anlatırlar. “Teröristler” dedikleri bu ül-
kenin devrimcileridir. Halkına canını verebilecek kadar
halkını sevmek, vatanına hiçbir yabancı elin uzanmaması
için vatanının her karış toprağına sahip çıkmak demek-
tir devrimcilik.

Oligarşinin ordusu Afganistan’ın işgali için Başbakan
Tayyip Erdoğan’dan aldığı emirle Afganistan’da yaşayan
halkları katletmek için Afganistan’a asker gönderirken bu
ülkenin asıl sahipleri, vatanseverleri bu duruma karşı çı-
karak Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkıp ‘Afganistan hal-
kının katili olmayacağız’ demişlerdir. İşte Milli Güven-
lik dersleri devrimcileri karalamak, öğrencileri devrim-
cilerden, devrimcilikten uzak tutmak için verilir okullarda.

Ama o okullarda okuyan bir de Dev-Genç’liler vardır. Aynı
Alibeyköy’de  Refan Tümer Lisesi’nde okumuş Liseli
Dev-Genç’li İrfan Ağdaş gibi. İrfan Ağdaş’ı, Faruk
Bayrakçı’yı, ne bu düzenin Milli Güvenlik dersleri, ne de
bu ülkenin sahtekar, ikiyüzlü egemenleri karalayabilir.

Bir de öğrenciler sürekli ‘disiplin kuralları’ adı al-
tında siyasi faaliyet yürütmenin bir disiplin suçu olduğu
üzerine bir engellemeyle karşılaşır. Öğrenciler uyarılır;
‘Sakın hakkını arama, parasız eğitim isteme, arka-
daşına bile acıma’ diye.

Örneğin; parasız eğitim isteyen öğrencilere sahip çık-
tığın için ve parasız eğitim talepli bildiriyi okul panola-
rına astığın için okuldan uyarı alırsın. İşte bunun adıdır
siyasi faaliyet yürütme. Sürekli, öğrencilere bunlardan
uzak durmaları anlatılır. Disiplin kuralları maddeleri adı
altında devrimciliği karalama maddeleri  sınıflarda oku-
tulur. Öğrencilerin gözü korkutulur.

Ama nafiledir. Liseli Dev-Genç’liler geçmişte olduğu
gibi, bugün de dev gibi yürekleriyle çıkarlar karşıları-
na ve haykırırlar parasız, demokratik lise talebini.

Okul Yönetimi, Liseli Gençlik 
Üzerinde Bir Baskı Aracıdır!

İzmir’deki Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerinde Dev-
Genç Kültür Şenliği'nin tanıtım çalışmaları amacıyla ma-
salar açıldı, bildiri dağıtıldı, afişleme yapıldı. Şenliğe çağ-
rı çalışmaları kapsamında Ege Üniversitesi'nde 4-7
Ekim tarihleri arasında masa açıldı.

6 Ekim günü, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi'nde afişleme yapan Dev-Genç’liler okuldan çık-
tıkları sırada, iki sivil polis yanlarına gelerek, kimlik kont-
rolü yapmak istediler. Dev-Genç’liler buna karşı çıka-
rak “Buradan onca insan geçerken neden sadece bizim
kimliklerimizi kontrol etmek istiyorsunuz?” diye sordular.
Bunun üzerine “Hakkınızda ihbar var, şüpheli duru-
mundasınız” diyen polise, Dev-Genç’liler “Başka kon-
ser afişi yapanlara kimse bir şey demezken neden Grup
Yorum konseri afişi yapınca şüpheli durumuna düşüyo-
ruz? Grup Yorum daha Nisan ayında 150 bin kişiye kon-
ser veren, halkın sesi olan bir gruptur. Sizi rahatsız eden
de budur.” şeklinde karşılık verdiler. 

Bunun üzerine cevap veremeyen polis kimlikleri kont-

rol ettikten sonra Dev-Genç’lileri takip etti. Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'ne giderek afiş-
leme yapan ve YDY (Yabancı Diller Yüksekokulu) önün-
de masa açan Dev-Genç’lileri sürekli masanın önünden
geçerek taciz etti.

Aynı gün kampüs içinde, geçtiğimiz yıl 9 Aralık'ta dev-
rimci-demokrat-yurtsever öğrencilere taşlı sopalı saldı-
ran TGB (Türkiye Gençlik Birliği)'li faşistler, açtıkları ma-
sadan Grup Yorum şarkılarını çalarak devrimcilere sem-
pati duyan öğrencilerin ilgisini çekmeye çalışıyorlardı.
Dev-Genç'liler onları yaptıkları ahlaksızlıktan dolayı
uyardılar, Grup Yorum'u propaganda aracı olarak kulla-
namayacaklarını söylediler.

7 Ekim'de aynı yerde masa açıp bildiri dağıtan Dev-
Genç’lileri okul çıkışında yine aynı polisler takip etti.
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2011-2012 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, Mil-
li Eğitim Bakanlığı (MEB) kayıt paralarının alımına ya-
sak getirdiğini söylemiş, ancak buna rağmen birçok öğ-
renci kayıt parası ödemek zorunda kalmıştı. Farklı kılıf-
lara sokularak alınan bu kayıt paraları, okullarda yapılan
soygunun bir örneğiydi. Bugün ise MEB, getirmeye ça-
lıştığı son uygulamayla  tamamen eğitimi ticarileştirmeye
yönelik adım atıyor. MEB'in getirmeye çalıştığı son uy-
gulama şöyledir: 

Her okula bir sponsor şirket bulunacak ve okul mas-
rafları bu şirket tarafından karşılanacak. Ayrıca bu uy-
gulama ile öğrencilerden kırtasiye, temizlik giderleri ve
okul tamiratı için alınan paralara da son verilecek. Ancak
bu uygulama bir aldatmacadır! Çünkü burada asıl amaç-
lanan öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak değil, te-
kellerin cebini doldurmaktır. Bu uygulamada vurgulamamız
gereken bir nokta da şudur; aileler okul ihtiyaçları için yar-
dım adı altında para vermek zorunda değildir. Yasal ola-
rak ailelerden bu amaçla para toplanamaz. Anayasa’nın
2 ve 42, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun
Toplama Yasası'nın, 13 ve 657 sayılı Devlet Memurları
Yasası'nın, 11. maddelerine göre devlet eğitime yeter-
li bütçe ayırmalıdır. Fakat devlet eğitime para ayırma-
masını sponsorlukla meşrulaştırmaya çalışıyor. Yarın
sponsor bulunamadı deyip okullara ödenek verilmeyecektir.
Okul idarelerine kenidinize sponsor bulun denilerek so-
run yine ailelerin üzerinden giderilecektir. 

Sponsor Şirketler Soygunun Farklı Bir Biçimidir!

Ülkemizde eğitime yeterli bütçe ayrılmadığı gibi eğitim
daha da paralı hale getiriliyor. Milli gelirin sadece yüzde 2.8'lik
bir kısmı eğitim için ayrılıyor. Bunun da çok büyük bir bö-
lümü personel giderleri için harcanıyor. Eğitime yeterli büt-
çe ayrılmaması da tüm yükü öğrencilerin sırtına bırakıyor. 

Peki yeni getirilmeye çalışılan sponsor şirket uygula-
ması, öğrencilerden alınan bu paralara son verecek mi? El-
bette HAYIR! Çünkü okulların açılış döneminde de Mil-
li Eğitim Bakanı kayıt parası alımına yasak getirdiklerini
söylemişti. Fakat bu defa da farklı yöntemlerle öğrencilerden
kayıt parası alındı. Kayıt paralarını doğrudan okul yöne-
timi değil de Okul Aile Birlikleri almaya başladı. Böy-
lece hem öğrencilerden kayıt parası almış oldular hem de
bu hukuksuz uygulamadan idare zarar görmemiş oldu. Yani
bu yeni uygulama ile de öğrenciler açısından değişen bir
şey olmayacak. Sponsor şirket öğrencilerin okul masraf-
larını karşılasa bile, farklı kılıflara giydirilerek bu paralar
öğrencilerden alınacak. Çünkü, burada amaçlanan eğiti-
mi ticarileştirmek ve paralı eğitimi kanıksatmaktır!

Bu yeni uygulama ilk olarak Sancaktepe İbni Sina
İlköğretim Okulu’nda uygulandı. Okulun ihtiyaçlarının
karşılanması için elektrik prizi üreten bir şirket ile spon-
sorluk protokolü imzalandı. Fakat yine şirketin çıkarla-
rı düşünülerek, alınan karara göre okul panolarında şir-
ketin reklamları yapılacak. Bu şekilde işbirlikçi burju-
vazinin, emperyalist tekellerin kazancı düşünülecek ve
okullara yardım bahanesiyle emperyalist tekellerin ve şir-
ketlerin ülkemizdeki denetimi arttırılmış olacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul' daki 2 bin 500 oku-
lun tamamına sponsor şirket bulacağını söylüyor. Bu du-
rumda devletin okul ihtiyaçları için göndermiş olduğu cüzi
miktarda para da birilerinin cebini doldurmuş olacak. İşte
ülkemizde eğitim bu seviyeye gelmiştir. Devlet eğitim mas-
raflarını karşılayabilecek durumdadır fakat karşılamıyor.
Çünkü bütçeden eğitime ayrılmayan paylar emperyalist ve
işbirlikçi tekellere ayrılıyor. Halktan toplanan vergiler eği-
tim, sağlık gibi temel ihtiyaçlar için kullanılmazken oli-
garşinin halklara karşı savaşında kullanılıyor. Ayrıca dev-
let okullarıyla özel okullara ayrılan bütçe de aynıdır. Ek ola-
rak özel okul açan tekellere vergi indirimi ve benzeri teş-
vikler  verilmektedir. Devletin bugün yapmaya çalıştığı öğ-
rencilerin gözünü boyamaktır. Çünkü, bu uygulama öğ-
rencilerden alınan yardım paralarının önüne geçemeyeceği
gibi nihai çözüm de değildir. Parası olmadığı için okula gi-
demeyen yüzbinlerce öğrenci başta parasız eğitim istiyor.
Unutmamamız gereken nokta, kapitalist sistemin eğitim-
de getirdiği her yeni uygulamanın daha fazla soygun de-
mek olduğudur. Çünkü AKP iktidarıyla birlikte eğitim çok
daha fazla ticarileştirilmiştir. 

Bizler öğrenci gençlik olarak, bizim olanı yani anayasal
hak olan parasız eğitimi almak için Ferhat ve Berna' nın meş-
ruluğuyla parasız eğitim talebimizi yükseltelim. 

Gençliğin

Gündeminden

MEB, OKULLARI
EMPERYALİST ŞİRKETLERİN

ELİNE BIRAKIYOR!

17 - 24 Ekim 

21 Ekim 1992 : Elazığ Fırat Üniversitesi'nde
yemeklere yapılan zammı ve paralı eğitimi protesto için
imza kampanyası başlatıldı.

19 Ekim 1992 : ODTÜ'de AYÖ-DER'li öğrenciler
600 kişinin katıldığı açılış şenliği düzenlediler.

20 Ekim 1994 : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi açılış şenliğine polis saldırdı. Öğrencilerin direnişi
sonucu polis geri çekilmek zorunda kaldı.

21 Ekim 1994 : Ankara Üniversitesi'nde yemekle-
re yapılan zamlara karşı yemekhane boykotu başladı.

Gençliğin 
tarihinden
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9 Ekim'de, hedefimizi daha da
büyütmek sözüyle coşkulu bir şekil-
de karşıladık. Dev-Genç'imizin 42. yı-
lını. İki tutsak yoldaşımızı ısrarlı bir mü-
cadeleyle, sahiplenme ruhumuzla zul-
mün elinden çekip alarak başladık yeni
yılımıza. Bunun coşkusunu tüm Dev-
Genç'liler yüreklerinde yaşıyor. Dev-
Genç'in yarattığı gelenekleri yaşatıyo-
ruz. Bunun onurunu, gururunu yaşıyo-
ruz.

Ferhat ve Berna, "Roman Açılı-
mı"nda Tayyip Erdoğan'ın karşısında
"Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız -
Gençlik Federasyonu" yazılı pankartı
açtılar. Tam 19 ay boyunca tutuklu kal-
dılar. AKP iktidarı gençlikten intikam
almak için tutukladı onları. Kimse
Başbakan' ın karşısında pankart aça-
maz, hakkını isteyemezdi. 

Ferhat ve Berna, 19 ay hapiste yat-
malarına rağmen her mahkemede pa-
rasız eğitim hakkını savunmaya devam
ettiler. Dışarıda Gençlik Federasyonu
çalışanları bulundukları her yerde bu
talebi yaymaya ve hukuksuzluğu teş-
hir etmeye devam ettiler. 

Kimse af dilemedi, hapishaneye
girdiği için, gözaltına alındığı için, iş-
kenceye maruz kaldığı için "pişmanım"
demedi. Her Dev-Genç'li meşruluğu-
nun inancıyla karşıladı bu saldırıları. Ve
kararlı mücadelemizle Ferhat ve Ber-
na'yı faşizmin elinden aldık. Düzen ba-
sınından, küçük burjuva aydınlarına ka-
dar herkesi harekete geçirdik. Çoğu za-
man kendiliğinden bir hal alsa da bu so-
nuçların hepsi bizim mücadelemizin, ıs-
rarımızın ve ödediğimiz bedellerin so-
nucunda yaşandı. Yıllardır sola ve
devrimcilere yabancılaşmış, hatta sola
düşman kesilen yazarlar, gazeteler 'pa-
rasız eğitimi yazmak zorunda kaldı.

Bunun sebebi mahkemenin önünü
dolduran her kesimden halkımız ol-
muştur. Ferhat ve Berna ve parasız eği-
tim talebimiz halk nezdinde karşılığını
buldu. Kampanya sürecinde sürekli
olarak halka gittik. Masalarımız ve ça-

dırlarımızla parasız
eğitimi halkın gün-
demine sokmayı
amaçladık. Bize des-
tek verdiğini söyleyen
halkımız mahkemede

bizi somut olarak sahiplenmiş ve adli-
yenin önü tıklım tıklım dolmuştur. Dü-
zen medyası, milletvekili ve aydını bu
sürece dahil olmak durumunda kal-
mıştır. 

Dev-Genç, demokratik mücadele-
de devrimci hareketin yarattığı gele-
neklere sahip çıkmakta ve mücadele-
sini bu meşrulukla sürdürmektedir.
Bize parasız eğitim kampanyamız
boyunca yol gösteren belli başlı ilke-
ler vardı; ISRARIMIZ, MEŞRULUK
ÇİZGİMİZ VE HALKA GİTMEYİ
ESAS ALMAMIZ.

"Okul (İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi) işgal altındayken, başta yal-
nızca iki kız, dört erkek gidiyorduk, her
gün dayak yedik. Amfide arkamız ta-
mamen boştu. Sonra yedi olduk, on ol-
duk, giderek biz de dayak atmaya baş-
ladık. Her geçen gün faşistlerin arkası
boşalmaya başladı, biz kalabalıklaştık.
Sonunda onları okuldan attık." Şaban
Şen bu şekilde anlatıyordu faşistlere kar-
şı mücadelesini.

Seher Şahin, Mimar Sinan Üniver-
sitesi'nde bir Dev-Genç'lidir. 3 Ey-
lül'de açtığı Rehberlik ve Dayanışma
Masası’nda polisin saldırısına uğramış
ama direnerek masasını savunmuştur.
Polis, Seher'i 3. kattan aşağı attı. Seher
yoldaşımız 5 gün komada kaldıktan
sonra şehit düştü. Orada polis “masa-
yı kaldır” dediği zaman yasallığa da sı-
ğınabilirdi. "tamam" da diyebilirdi.
Ama Seher Şahin bir Dev-Genç'liydi.
Onu o masaya bağlayan idealleri var-
dı ve bunun meşruluğuyla şehitliği
karşılamıştır.

Bugün bir meydanda, bir okulda
masalarımıza veya çadırlarımıza ya-
pılan saldırılarda tekrar tekrar  masa
ve çadırları sahiplenme gücümüzü
biz bu gelenekten ve tarihten alıyoruz.
Ankara' da 5 kez polis saldırısına
rağmen 6. kez gidip aynı yerde Para-
sız Eğitim için çadır açtık. Adana' da,
İstanbul' da veya diğer illerde de di-

reniş süreci aynı şekilde olmuştur. Bu
meşruluk çizgimiz bizi halkın gö-
zünde de daha saygın ve haklı bir ko-
numa getirmiş ve sahiplenmeyi artır-
mıştır. Halk bizim meşruluğumuzla ba-
karak suçluyu ve suçsuzu da buna göre
belirlemiştir.

Her şeyimizi halkımıza borçlu-
yuz. Biz bu halkın içinden çıkmış dev-
rimcileriz. Ne yapıyorsak halk için ya-
pıyoruz, ne yaptıysak halk ile yaptık.
Bu yüzden her zaman halka gittik. Hal-
kın gücünü ve öfkesini örgütlemeyi he-
defledik. Avrupa solculuğuna veya
başka akımlara özenmeden tüm kam-
panyamız boyunca halkı kazanmayı
hedefledik. Masalarımızla sürekli hal-
kın içinde durduk. İmzalar topladık, in-
sanlar sürekliliğimizi ve samimiyeti-
mizi gördükçe bize her yönüyle des-
tek olmuş ve mahkeme günü ortaya çı-
kan tablo gerçekleşmiştir. Sol yapılar,
aydınlar, hatta reklam yapmak isteyen
düzen solu mahkemeye katıldı. Ga-
zeteler, televizyonlar bizi yayınladı, 19
ay gündem biz olduk.

Ve yoldaşlarımız mücadelemizin
sonucunda artık serbestler. Berna Yıl-
maz hapishaneden çıktığı anda gaze-
tecilere; "Direnilmeden kazanılma-
yacağını bir kez daha gördük" dedi. Bu
her şeyi özetliyor. Demokratik müca-
delede meşru çizgide, ısrarlı ve kararlı
bir direnişle zafer kazanılabilir. Şim-
di parasız eğitim mücadelemizi onlarla
daha da büyüterek devam ettireceğiz.
Bu ilke ve mücadelemizin parasız
eğitimi savunduğunu söyleyen herkes
için ders çıkarılabilecek yanları vardır.
Parasız eğitimi gerçekten samimi bir
şekilde savunan herkes kampanyamız
sürecini incelemek zorundadır.

Dev-Genç'liler olarak gelenekleri-
mizin ışığında, "Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz" şiarıyla anti-em-
peryalist mücadelemizi halkla, liselilerle
birleştirecek ve kavgayı bu sene daha da
büyüterek kazanımlarla dolu mücadele
tarihimize yeni halkalar ekleyeceğiz.
Kampanyamızı her okula, her eve ulaş-
tırmak zorundayız.

Her Dev-Genç'li bu sorumluluğu
duyarak hareket etmeli ve örgütlen-
melidir!

Demokratik Alanda Vereceğimiz 
Israrlı ve Meşru Mücadeleyle 

Dev-Genç'i Büyütelim!

Gençlik Federasyonu’ndan
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“Sosyal Devlet” kavramı ile gazetelerde, televizyon
programlarında, haberlerde  sık sık  karşılaşırız. Bir oku-
lun, bir hastanenin, bir sığınma evinin, çocuk yurdunun
veya bir huzurevinin açılışında yapılan konuşmalarda
sosyal devlet anlayışından bolca bahsedilir. Yine işçinin,
memurun veya halkın herhangi bir kesiminin lehine en
ufak bir hakta aynı konuşmaları işitiriz Bakanların, Baş-
bakan’ın ağzından.

Kimi zaman da eleştiri konusu olarak karşımıza çıkar
“sosyal devlet” kavramı. Gazeteler, köşe yazarları, uz-
manlar, parti yöneticileri ve hatta kimi sendikacılar, ken-
dini solcu, sosyalist diye tanımlayan insanlar, aydınlar
devlet yetkililerini, hükümeti sosyal devlet anlayışına
uygun hareket etmemekle, buna uygun politikalar üret-
memekle eleştirirler.

“Sosyal devlet” ile anlatılmak istenen, insanların
yaşamlarını sürdürmesi için zorunlu olan ve yaşam
standartını belli bir refah seviyesinde tutacak ekono-
mik-sosyal hakların devlet tarafından güvence altına
alınmasıdır.

Örneğin; bir sosyal devlette sokakta yaşayan, açlıktan,
yoksulluktan ölen kimsenin olmaması gerekir. Veya sefalet
içinde yaşayan insanların! Çünkü sosyal devletin bu insan-
ların sağlık, barınma, yaşamını sürdüreceği iş vb. ihtiyaçla-
rını karşılaması gerekir. Kulağa hoş gelse de gerçekte böy-
le midir? “Sosyal devlet” kavramının yaratıcısı Avrupa’ya
bakıldığında orada dahi milyonlarca aç, yoksul, işsiz, gü-
vencesiz, sokakta yaşayan, sefalet içinde insan görmekte-
yiz. Kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki “sosyal devlet”
koca bir aldatmacadan ibarettir.

Sosyal devlet politikaları ilk olarak; 1871 Paris Komü-
nü sonrası Prusya’da (Almanya) Bismarck tarafından ha-
yata geçirildi. Paris Komünü işçi sınıfının giderek yükse-

len mücadelesinin Avrupa burjuvazisi-
nin iktidarlarını nasıl sarstığını gösterdi.
1917 Ekim Devrimi sonrası SSCB’de
emekçilerin daha önce hayal bile edile-

meyen haklara, yaşam standartlarına ulaşması dünyada
sosyalizme olan ilgi ve sempatiyi daha da artırdı. Sosya-
lizmin prestijinin artması ve büyüyen sınıf mücadelesinin
kapitalist ülkeler için devrim tehdidini arttırması Avrupa
kapitalistlerini, iktidarı tümden kaybetmektense emekçile-
rin temel taleplerini kabul ederek, bir takım iyileştirmeler-
le devrim tehdidini uzaklaştırma yoluna başvurdu. Böyle-
ce “sosyal devlet” kavramı ortaya çıkarılmış oldu.

Sosyal devlet özü itibariyle kimi hakların tanınma-
sı ile kapitalizmin biraz daha yumuşatılmış, sömürü-
nün etkisinin biraz daha hafifletilmiş halidir.

Bugün ise sosyalist blok ülkelerinde karşı devrimin ya-
şanmış olması ve emekçilerin sınıf mücadelesinin zayıfla-
mış olması sonucu gerek Avrupa’da, gerek diğer kapitalist
ülkelerde geçmişte tanınmak zorunda kalınan tüm haklar
yavaş yavaş törpülenmekte, var olan haklar ise kağıt üstün-
de bırakılıp tam olarak uygulanmamaktadır.

Her fırsatta sosyal devlet olduğunu söyleyen devlet-
hükümet yetkilileri bu konuşmalarında hakları halka
kendileri bahşediyormuş havasındadırlar. Sosyal devlet
anlayışına methiyeler düzerek, hükümetlerden sosyal
devlete uygun politikalar geliştirmesini isteyenler ise hiç
bir hak alma mücadelesinden bahsetmeyerek, hakları,
devletin iyi niyetinden, “sosyal”liğinden beklemektedir-
ler. Oysa bugüne kadar hiç bir hak kimsenin lütfu, dev-
letin iyi niyetiyle gelmemiştir. Haklar verilmemiş;
emekçilerin yüzyıllara varan kan can pahası mücadele-
leriyle alınmıştır. Sosyal devlet aldatmacalarına kanıl-
mamalıdır. Sosyal devlet yoktur, sömürücü-faşist-ka-
pitalist devlet vardır. Ona karşı kazanılmış ekono-
mik-sosyal-demokratik haklar vardır.

Unutulmamalıdır ki her kim bize “sosyal devlet”i
övüyorsa o bize gerçek kurtuluşumuz olan devrimden,
sosyalizmden vazgeçin, sömürü düzenini yıkmak için
mücadele etmeyin, kapitalizmin yumuşatılmış haliyle
yetinin demektedir. Biz ise sosyal devlet değil, halkın
iktidarını, sosyalizmi istiyoruz.

Savaşan
Kelimeler 

SOSYAL DEVLET

Ankara Mamak'ta, Halk Cephesi Yıkımlara Karşı Mü-
cadele Komitesi tarafından 9 Ekim 2011 Pazar günü, Ço-
bançeşmesi Son Durak'ta kurulan “Halk Sağlığı Çadı-
rı”nda sağlık taraması yapıldı. Günler öncesinden yapı-
lan duyurularla Tepecik ve Dostlar mahallelerinde ya-
şayan halk, ücretsiz sağlık taramasına çağrılmıştı. Afişler-
le, kapı kapı dağıtılan el ilanları ile ve sokak sokak yapı-
lan sesli duyurularla çalışma yapılmıştı.

Sağlık taraması 13.00-16.00 saatleri arasında yapıldı.
Bu süre içinde muayene, ilaç dağıtımı, tansiyon ölçümü,
kan grubu tahlili yapıldı. Sağlık taramasında çoğu çocuk

ve yaşlı olan 60 kişi muayene edil-
di. Çadırın kaldırılmasından sonra
da mahalledeki 4 ayrı eve gidilerek
yatalak ve felçli hastalar ziyaret

edildi. Hastalar doktor tarafından muayene edildiler.
Sağlık taramasında bir doktor, bir sağlık memuru, bir

laborant ve bir teknisyenin yanı sıra 10 Halk Cepheli ça-
lıştı. Mahalle halkı, Büyükşehir ve Mamak belediyeleri-
nin yıkım kararı nedeniyle, mağdur ediliyor. Kamu hiz-
meti adı altında sayılacak pek çok hizmet mahalleden
çekildi. Örneğin bir sağlık ocağı kapatıldı. ‘Halk ekmek’
büfelerinin sayısı azaltıldı. Aynı biçimde otobüs sayıları
azaltılıp, sefer süreleri uzatıldı. Böylece mahallelinin bı-
kıp mahalleyi terk etmesi hesabı yapılıyor. 

Devleti̇n Sağlık Ocağını Kapattığı Mahallede Halk
Cepheli̇ler Sağlık Taraması Yaptı

PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ!
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Antalya Özgürlükler Derneği,
Başkanı Mehmet Ali Uğurlu’ya öz-
gürlük talebini hergün daha da yük-
seltiyor. 10 ay önce kaldığı ev bası-
lıp, hasta olmasına rağmen tutuklanan

Mehmet Ali Uğurlu ve Yürüyüş Der-
gisi çalışanları için 15 gün arayla An-
talya Özgürlükler Derneği’nin yaptığı
eylemlere bu haftada da devam edil-
di. 7 Ekim Cuma günü Kışlahan ha-

vuz önünde yapılan eylem saat
18.00’de başladı.

“Adalet İstiyoruz”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Mehmet
Ali Uğurlu Serbest Bırakılsın”,
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Ser-
best Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganla-
rıyla yapılan eylemde, M. Ali Uğur-
lu‘nun sağlık durumuna değinilerek
şöyle dendi; “Kanser aşamasına
gelen cilt hastalığının yanında kalp
hastalığı, bel fıtığı ve gözlerinde
hücre koşullarının getirdiği ileri
derecede görme sorunu vardır. Onun
için, hastaneye gitmenin de içinde
bulunduğu hapishanelerdeki tretman
denilen tecrit koşulları 10 yılda
1758 insanın ölümüne neden oldu.
AKP iktidarı, Mehmet Ali Uğurlu
gibi hastalıkları olan insanları tec-
rit dayatmaları ile günden güne
ölüme sürüklemek istiyor. Uğurlu ve
Yürüyüş Dergisi çalışanlarının 10
aydır mahkemeye çıkarılmamaları
da bu işkencenin bir parçasıdır.” 

Eylemde ayrıca, M. Ali Uğur-
lu’nun karşısına çıkarılan Mahir
Çayan’ı anmak ya da cezaevinde
katledilen devrimcilerin katillerinin

yargılanmasını istemek gibi suçla-
maların teröristlikle ilgisi olmadığı,
asıl teröristliği ABD’nin yaptığı ve
Kürecik’teki füze kalkanı üssünü aç-
maya çalışan işbirlikçi AKP’nin va-
tana ihanet içinde olduğu anlatıldı. 22
kişinin katıldığı eylem sloganlarla
sona erdirildi.

Emek ve Israrın
Açamayacağı Kapı Yok

Enginlerin Ferhatların sesi Yürü-
yüş, Mersin’de tek tek evlerin kapı-
ları çalınarak halka ulaştırılmaya de-
vam ediliyor. 4 Ekim günü Şahin Te-
pesi’ne gidilerek Yürüyüş dergisinin
tanıtım ve satışlarına devam edildi. 

Yapılan tanıtım ve satışlarda, ring
aracında diri diri yakılan 5 tutuklu an-
latılarak, “Eğer herkesin gözü önünde
tutuklular diri diri yakılıyorsa, hapis-
hanelerin hücrelerinde devrimci tut-
saklara yapılan işkencelerin boyutlarını
düşünebiliyor musunuz?” diye sorul-
du. Halktan insanlar soruya “Devleti iyi
tanıyoruz, hapishanelerde yaşanan iş-
kencelerin farkındayız.” şeklinde cevap
verdiler. Liseli ve üniversiteli öğren-
cilerin “Parasız Eğitim İstiyoruz Ala-
cağız” kampanyası anlatılarak parasız
eğitimin hakkımız olduğu belirtildi.

12.30 ile 16.30 saatleri arası ya-
pılan tanıtım ve satışlarda 26 dergi
halka ulaştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde, bir hafta arayla, Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği (PSAKD) Ankara Şubesi ve Genel Merkezi'ne "hır-
sızlık" görüntüsü altında iki kez saldırıldı. Önce PSAKD An-
kara Şubesi’ne giren halk düşmanları, buradan bilgisayarı, se-
mah kıyafetlerini, sinevizyon takımını, müzikal malzemeleri ve
derneğe ait bazı DVD’leri çaldılar. Bu olaydan bir hafta sonra
da, PSAKD Genel Merkezi’ne girilerek, bilgisayar ekranı ve cep
telefonu çalındı. Ayrıca Sivas katliamında hayatını kaybeden-
ler için Genel Merkez içinde müze olarak düzenlenen bölümü
de dağıttılar.  Devrimci Alevi Komitesi (DAK), yaşanan saldı-
rıyla ilgili olarak 9 Ekim’de yazılı bir açıklama yaparak saldı-
rıyı protesto etti. 

İdilcan Kültür Merkezi, 6 Ekim Perşembe günü,
Ankara Mamak Şahintepe Mahallesi’nde bulunan
Ege Lisesi'nin önünde masa açarak, yozlaşmaya kar-
şı mücadele etmenin gerekliliğini anlattı. 

Yozlaşmaya karşı liseli gençliğin mücadelesini
anlatan bildirilerin dağıtıldığı masa kültür merke-
zi çalışanları tarafından toplandığı sırada polisler ta-
rafından iki liseli Dev-Genç’li zorla gözaltına alın-
dı. 

4 saat süreyle Tuzluçayır Karakolu'nda tutulan
liseliler daha sonra serbest bırakıldılar.

Polis, Yozlaşmanın Savunuculuğunu
Yaparken Halk, Cepheliler’e Sahip Çıktı

Basit Bir Hırsızlık Değil, Alevilere Yönelik
Sistemli Saldırının Bir Parçasıdır

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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Gazi Mahallesi’nde, yaklaşan yı-
kım tehdidine karşı evlerini yıktırmak
istemeyen gecekondu halkı tarafından
Yıkımlara Karşı Gazi Halk Komite-
si kuruldu.

Komitenin kuruluş çalışmaları sı-
rasında geçtiğimiz hafta Sekizevler
gecekondu bölgesinde halk toplantı-
sı düzenlenmişti. Bu hafta ise Gazi
Cemevi Konferans Salonu’nda top-
lantı düzenlendi. 

İlk toplantıda yıkımlara karşı ne
yapılması gerektiği konuşularak, bu
konuda hukuki bilgi verilmiş-
ti. Yıkımlara karşı mücadele-
de komiteleşmenin önemi vur-
gulanarak, bir dahaki toplan-
tıda yıkımlara karşı bir ko-
misyonun kurulması kararı
alınmıştı.

Bu haftaki toplantıda yine
benzer konular konuşuldu.
Halk cephesini temsilen yapı-
lan konuşmada, yıkımlara kar-
şı gelebilmek için artık birlik-

te, örgütlü hareket etmekten başka ça-
remizin olmadığı anlatıldı. “Bir an
önce yapacağımız eylemlerle kon-
dularımızı yıkmak isteyenlere birkez
daha barınma hakkımızı hatırlataca-
ğız ve yıkımlara karşı direneceğimi-
zi ilan edeceğiz.” denildi. 

Konuşmacılardan Şevket Avcı,
“Artık korkularımızı bir kenara bıra-
karak evlerimizin yıkılmaması için be-
delleri göze almalıyız.” dedi. Avcı,
Kentsel Dönüşüm projesine alterna-
tif olarak mimar ve mühendislerin ha-
zırladıkları Yerinde Islah projesini an-

lattı. Ancak halkın değil, tekellerin çı-
karlarını düşünen AKP hükümetinin
bu projeyi kabul etmediğini anlattı. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatla-
rından Oya Aslan da yaptığı konuş-
mada, kentsel dönüşümün hukuki
boyutları hakkında halkı bilgilendir-
di. Mahallede yılkımlara karşı hukuk
bürosunun kurulduğunu, her türlü
bilgilendirmenin buradan yapılabile-
ceğini açıkladı.

Toplantının sonunda, yıkımlara
karşı kurulacak komitede yer alacaklar

halkın onayı ile seçilerek komite
oluşturuldu. Komitenin ismi de
yine halk onayıyla Yıkımlara
Karşı Gazi Halk Komitesi ola-
rak belirlendi.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı
toplantıda, komitenin yapacağı
ilk eylem de belirlendi. 14 Ekim
Cuma günü saat 14.00’te Sul-
tangazi Belediyesi’nin önünde
bir eylem yapılması kararlaştı-
rıldı. 

19-22 Aralık hapishaneler katliamında Ümraniye Ha-
pishanesi’ndeki tutsaklara ölmedikleri için açılan davanın
görülmesine 12 Ekim Çarşamba günü Üsküdar Adliye-
si’nde devam edildi. 13.30’da başlayan dava 15 Şubat 2012
tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, 16 tutsağın 15 Şubat
tarihinde görülecek duruşmaya getirilmesine ve kararın
açıklanmasına karar verdi.

Mahkeme öncesi, adliye önünde “19-22 Aralık Katli-
amcıları Hala Cezalandırılmadı”
pankartı açarak eylem yapan TA-
YAD’lı Aileler, “Bu davada verilecek
kararın hiçbir hükmü yoktur. Tarih
hükmünü vermiştir” dediler. 

Nuri Cihanyandı tarafından ya-
pılan açıklamada, “Bu davanın her
duruşması yeni gerçeklerin ortaya
çıkmasını sağladı. Çünkü tutsaklar
mahkeme önünde yargılanan değil

yargılayanlardı. Aradan geçen 11 yılda gerçeklerin bu ka-
dar ortaya çıkmasını sağlayan verilen mücadeledir. Israrlı
ve kararlı mücadeleyle gerçeklerin ortaya çıkmaya baş-
laması iktidarı rahatsız etti. Ve zaman aşımı silahına sa-
rıldılar. Çanakkale, Sağmalcılar hapishanelerindeki ope-
rasyonlardan dolayı tutsaklara açılan davalar zaman aşı-
mı kararları ile kapatıldı.

Şimdi de Ümraniye Hapishanesi’ndeki operasyondan
dolayı açılan dava zamanaşımıyla ka-
patılmaya çalışılıyor. Davalar yoluyla
gerçeklere ulaşmamız engellenmeye
çalışılıyor. Niye? Ne gizleniyor?” de-
nildi. 

Eylem “19-22 Aralık Katliamcıları
Cezalandırılsın”, “Adalet İstiyoruz”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücade-
lemiz”, “Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlarıyla sona erdi.

ÜMRANİYE DAVASINDA VERİLECEK KARARIN
HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR TARİH HÜKMÜNÜ

VERMİŞTİR
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"Kızıldere'nin adı değişti siz hala
değişmediniz..."

"Herkes değişti siz de değişin..."

"Bakın eskisi gibi ölümler, in-
fazlar, kayıplar yok... Devlet değişi-
yor... Siz de değişin... Che dönemi bit-
ti... Silahlı mücadelenin dönemi ka-
pandı... Yola gelin..."

Oligarşi bizi "ıslah etmek”, bizi
"yola getirmek" için bütün kiniyle sal-
dırıyor. F Tipi hapishanelerde
tecritin en koyusunu uyguluyor,
mahallelerimizi, derneklerimizi
basıyorlar. İnsanlarımızı sokak-
lardan kaçırıp işkenceler yapı-
yorlar, tehdit ediyorlar.

Oligarşi tehditleriyle, yasak-
larıyla, tecritle, işkencelerle, kat-
liamlarla bizi "ıslah etmek",
"yola getirmek" istiyor.

Bir devrimci kendine, yol-
daşlarına, halkına yapılan zulmü
unutursa, zulmedenlere kin duy-
mazsa, o devrimciden geriye ne
kalır? Bir HİÇ!

Oligarşi, bir HİÇ olmamızı istiyor.

Hapishanelerde, şehirlerde, dağ-
larda, mahallelerde yaptıkları zul-
mü; yaşadığımız, tanık olduğumuz
katliamları, işkenceleri, sömürüyü
unutmamızı istiyorlar.

Unutabilir miyiz?
Engin ÇEBER yoldaşımız işken-

cede katledildikten sonra dönemin
Adalet Bakanı M. Ali ŞAHİN, "Özür
diliyorum" demişti. Bu "özür"e büyük
bir anlam yüklememizi ve kendileri-
nin dahi bağımsızlığını tartıştıkları
yargılarına güvenmemizi istiyorlardı.
Kısacası, Engin Çeber yoldaşımızın
işkencede katledilmesini unutmamız
istiyorlardı.

Engin'i unutabilir miyiz?
Güler Zere yoldaşımız kanser has-

tasıydı. Bir tutuklu ya da hükümlünün
ağır hastalıkları nedeniyle kalan ce-
zasının bir süreliğine ertelenip, teda-
visinin dışarda yapılmasına hak ta-
nıyan yasa maddesini hazırlayanlar
kendi yasalarını çiğnediler. Güler'in
kanser hastalığının ilerlemesini bek-
lediler. Güler'in "AF" dilemesini,
"nedamet" getirmesini beklediler. Bir
yandan da devletin ne kadar "şefkat-
li" olduğunu göstermeye çalıştılar.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
"Güler, bizim kızımız" diyordu. Gü-
ler'i sahipsiz bırakmamızı, Güler'in
"af" dilemesini, Güler'i unutmamızı
istiyorlardı.

Güler'i unutabilir miyiz?
19 Aralık 2000'de Bayrampaşa

Hapishanesi'nde 6 kadın yoldaşımı-
zın diri diri yakıldığı, yoldaşlarımızın
katledilmesi ile ilgili oligarşinin mah-
kemelerinde görülen davada, 39 erin
yargılanmasını yeterli görmemizi is-

tiyorlar.

“Seyhan Doğan'ın kömür
haline getirilmiş bedenini unu-
tun” diyorlar.

Seyhanlar'ı benzinli batta-
niyelerle, kimyasal gazlarla diri
diri yakanları, Ahmet İbililer'e
onlarca kurşun sıkanları, kat-
liamı planlayanları, emirleri
verenleri, onaylayanları unu-
tabilir miyiz?

Seyhanlar'ın, Gülerler'in gü-
lüşlerini, Enginler’in vefasını,
onların bizlere bıraktıkları de-
ğerleri, onlara verdiğimiz söz-
leri unutabilir miyiz?

Oligarşi unutmamızı isti-
yor. Oligarşi "ıslah"
olmamızı, halk kur-
tuluş savaşımızı bı-
rakmamızı istiyor.
Çünkü bizim kini-
mizden, sevgimiz-
den, inancımızdan,
iddiamızdan kor-
kuyorlar.

Biz gerçeği bili-
yoruz. Emperyalizm
ve oligarşinin onyıl-
lardır yaptıkları zul-
mü, sömürüyü, halka

ve bize olan düşmanlıklarını, onların
sınıf kinini, kindarlıklarını biliyo-
ruz. Emperyalizm ve oligarşinin "halk
ve vatan sevgisi" adı altında gerçek-
te neyi sevdiklerini biliyoruz. Kar hırs-
ları, çıkarları için milyonlarca insanı
nasıl aç bıraktıklarını, bombalarla,
kurşunlarla nasıl katlettiklerini bili-
yoruz.

Bir avuç egemenin, zulüm ve sö-
mürü çarkını nasıl döndürdüklerini;
ceplerini, kasalarını ve midelerini
nasıl doldurduklarını tarihten, yaşa-
dıklarımızdan, gördüklerimizden bi-
liyoruz. Ülkemizin, vatanımızın na-
sıl talan edildiğini, nasıl yağmalan-
dığını biliyoruz ve emperyalizmin çü-
rümüş düzenini yıkmak için savaşı-
yoruz.

Bizim savaşma kararlılığımızı,
adalet isteğimizi büyüten, bizi biz ya-
pan sınıf kinimizden, halk ve vatan
sevgimizden korkuyorlar.

Evet, Unutmamalıyız
Affetmemeliyiz
Ama Yetmez,

Hesap Sormalıyız!

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için
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Kin ve sevgi birbirine zıt olan iki
kavramdır. Ve bu kavramlar; bizim
beynimizde, yüreğimizde hep bira-
radadır. Kin ve sevgi birbirine kardeş
iki duygudur.

Emperyalizm ve işbirlikçileri çı-
karlarına, karlarına duydukları "sev-
gi" ve bize, halka duydukları kinle ya-
şarlar. Bizim, halkımızın kinini, inti-
kam duygularımızı yok etmek için,
adalet isteğimizi yok etmek için bas-
kı, yasak uygularlar, yalanlar söyler-
ler, katliamlar yaparlar.

Bizim kinimizin, bizim halk ve va-
tan sevgimizin yok olması, oligarşi-
nin düzeninin sürmesidir. Amaçları
budur. Bizim, halkımızın intikamcı ol-
mamasını isterler ama kendileri kin-
dardır. Kendilerine karşı yapılan ey-
lemleri, isyanları unutmazlar ve ken-
dilerine yapılanların intikamını almak
için fırsat kollarlar. Çıkarları tehlikeye
düştüğünde milyonları öldürmekten
çekinmezler. Onların tarihi katliam,
zulüm, işkence ile yazılmıştır. Tarih-

leri boyu yaptıkları bütün zulme, sö-
mürüye rağmen bizim halkımızın ki-
nini yok edemezler.

Bizim kinimiz de sınıf kinidir. Biz
bu kinle yaşarız. Halkın iktidarı ve
sosyalizm için verdiğimiz mücade-
lemiz boyunca beynimizde, yürekle-
rimizde bu kin vardır, halkımıza, va-
tanımıza duyduğumuz sevgi vardır.

Oligarşinin her yol ve yöntemle
"geçmişi unutun, değişin, yola gelin"
dediği, bizi "ıslah" etmek istediği
süreçte, mücadelemize beynimizi ve
yüreğimizi daha fazla katmalıyız.
Beynimizin, yüreğimizin içinde ideo-
lojimiz, inancımız, sınıf kinimiz, halk
sevgimiz olmalıdır.

Tecrit hücrelerinde uygulanan
baskılardan, yapılan hak gasplarından
diri diri yakılan Seyhanlarımız'a;
Maraş'ta karınları deşilen kadınları-
mızdan, süngülenen bebelerimizden
toplu mezarlara atılan canlarımıza...
emperyalizm ve işbirlikçilerinin yap-

tıkları hiçbir zulmü unutmayacağız.

Her eylemimiz, her faaliyetimiz,
her pratiğimiz kinimizi, adalet iste-
ğimizi haykıracak. Daha fazla adalet
isteyeceğiz. Gerçekleri daha fazla
anlatacağız.

Gerçekleri bilmeyen, günlük ge-
çim derdi içine hapsedilmiş, örgütsüz
milyonlarca insanımızın kinini, umu-
dunu büyüteceğiz.

Halk sevgimizle, bu topraklarda
bağımsız, eşitlik içinde, adalet içinde,
özgürce yaşama isteğimizle milyon-
ları bir bir örgütleyeceğiz. Milyonlarca
insanımızın sınıf kinini örgütleye-
ceğiz.

Unutmamak budur; unutmayaca-
ğız, yola gelmeyeceğiz, oligarşinin
korkusunu büyüteceğiz.

Evet, unutmamalıyız,

Affetmemeliyiz,

ama yetmez,

Hesap sormalıyız!

Kanun Hükmünde Kararnameler’e (KHK) karşı Mü-
hendislik, Mimarlık ve Planlamada + İVME dergisinin baş-
lattığı “AKP Saldırıyor, Direnişe, Mücadeleye TMMOB'u
Savunmaya” başlıklı kampanya devam ediyor. Kampan-
ya çerçevesinde bildiri dağıtılıp, imza toplanıyor.

1 ve 2 Ekim günleri 16.00-18.00 saatleri arasında İs-
tanbul Galatasaray Lisesi önünde masa açan + İVME der-
gisi çalışanları, megafonla yaptıkları konuşmalarda KHK
saldırısını halka anlatıp, imza vererek destek olma çağrı-
sında bulundular. 1 Ekim günü 600 adet bildiri dağıtılır-
ken, 162 adet de imza toplandı. 2 Ekim’de ise 1100 adet
bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Bildiriler erkenden biterken,
saat 18.00'e kadar açık tutulan masada 284 adet imza top-
landı.

4 Ekim Salı günü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
Maslak Binası'na mesai saatleri içerisinde işyeri ziyare-
tinde bulunan + İVME okuru mimar ve mühendisler, 55
mühendis ile görüşerek, KHK'ler karşısında nasıl müca-
dele edileceği hakkında konuşup, karşılıklı fikir alış ve-
rişinde bulundular. Buraya ayrıca 60 adet bildiri bırakıl-
dı. 

Aynı gün İSKİ Genel Müdürlüğü önünde iş çıkışında
300 adet bildiri dağıtılırken; İstanbul İTÜ Maslak Yer-
leşkesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin kullandığı

yemekhanede 250 adet bildiri dağıtıldı. 70 adet “8 Ekim
Mitingi” ve 70 adet “Bunları Biliyor musun?” başlıklı afiş-
lerden asıldı. Ankara'da ise ODTÜ Teknokent'te öğle ara-
sı bildiri dağıtımı yapıldı.

5 Ekim 2011 Çarşamba günü Ankara'da Çankaya Be-
lediyesi'nde 150, Yenimahalle Belediyesi'nde de yaklaşık
300 adet bildiri dağıtımı yapıldı. İstanbul'da ise Galata-
saray Lisesi önünde saat 17.00 ile 19.00 arasında imza ma-
sası açıldı. 1500 adet bildiri dağıtılırken; 322 adet de imza
toplandı. KHK saldırısı megafonla halka anlatılırken, kam-
panyaya destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

6 Ekim’de ise, Ankara'da mühendislik ve mimarlık bü-
rolarının yoğun olduğu Cinnah Caddesi ile Atatürk Bul-
varı'nın kesiştiği noktada, iş çıkışı olması itibariyle saat
18.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 150 adet bildiri dağıtı-
mı yapıldı.

Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada + İVME Der-
gisi çalışanları ve okurları ulaştıkları herkese KHK sal-
dırılarına karşı başlattıkları “AKP Saldırıyor! Direnişe, Mü-
cadeleye, TMMOB'u Savunmaya” kampanyasını anla-
tırken; 8 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan mitinge
kendi kortejlerinde katılma çağrısı yaptılar.

AKP’NİN KHK SALDIRISI, MESLEK ÖRGÜTLERİNİN
DİRENİŞİYLE PÜSKÜRTÜLEBİLİR,

MİMAR VE MÜHENDİSLER DİRENİŞİ YÜKSELTMELİDİR!
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EMEK

ÇALINAN HAKLARIMIZA KARŞI BİZE DÜŞEN
MÜCADELEYİ YÜKSELTMEK VE DİRENMEKTİR

KESK, DİSK, TMMOB ve
TTB'nin çağrısıyla, “İnsanca
Yaşam İçin Eşit, Özgür, De-
mokratik Bir Türkiye” talebiy-
le düzenlenen miting 8 Ekim
Cumartesi günü Ankara'da ger-
çekleştirildi. Sendikalar ve mes-
lek örgütleri mitinge kendi ta-
leplerini yazdıkları pankartla-
rıyla katıldılar. Esas olarak
AKP iktidarı ve emperyalistle-
rin politikaları sonucu yaşa-
nan gelişmeler ve halka yöne-
lik saldırılar mitingin günde-
miydi.

KESK, DİSK, TMMOB VE TTB'nin “Bir ülkede aç-
lık varsa işsizlik vardır. İşsizlik varsa yoksulluk vardır. Yok-
sulluk varsa adaletsizlik vardır. Adaletsizlik varsa hu-
kuksuzluk vardır. Hukuksuzluk varsa güvencesizlik var-
dır. Ve o ülkede güvencesizlik varsa, yaşama hakkı kal-
mamış demektir!... EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK
TÜRKİYE’Yİ yaratmak için” diyerek örgütlediği mitin-
ge, siyasi yapılar, partiler, demokratik kitle örgütleri ve dev-
rimci yapılar da kendi taleplerini ekleyek katıldılar.

Gelenlerin kalabalığı toplanma alanına sığmadı. Ka-
labalık yüzünden yürüyüş, ilan edilen saatten yarım saat
geç başlatılabildi. Yürüyüşe başlanmasıyla birlikte sen-
dikaların ardından siyasi yapılar ve dernekler harf sıra-

lamasına göre yürü-
yüş düzenine geçti.

Mitingi düzenle-
yen sendikaların dı-
şında, birçok dernek,
platform ve demo-
kratik kitle örgütü de
mitinge katıldı. 

Genel kitlenin 40
bin kişi olduğu mi-
tinge, 260 kişilik
kortejiyle Halk Cep-
hesi de katıldı. Yü-
rüyüş boyunca “Em-

peryalistler Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak”, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Kar-
deşliği”, “Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyo-
ruz”, “Halk İçin Eğitim Halk İçin Sağlık”, “Halk Düşmanı
AKP Halka Hesap Verecek”, “Emekçiyiz Haklıyız Ka-
zanacağız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede” sloganlarının atıldığı Halk Cephesi kor-
tejinde, umudumuzun kızıl bayrakları taşındı. Halk Cep-
hesi kortejinin, alana girdiği sırada, yol kenarında bulu-
nan yüzlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlandığı görül-
dü. Miting yapılan konuşmalar ve verilen konserin ardından
sona erdi.

İzmir’de DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Şubeleri,
6 Ekim 2011 Perşembe günü Genel-İş binası önünden AKP
il binası önüne kadar yürüyüş düzenleyerek, kıdem taz-
minatı hakkının gasp edilmesiyle ilgili eylem yaptı. 

Eylem sırasında “Kıdem Tazminatıma Dokunma Ya-
narsın” pankartı taşınırken; “AKP Yasanı Al Başına
Çal”, “Kıdeme Uzanan Eller Kırılır”, “Direne Direne Ka-
zanacağız”, “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” sloganları atıl-
dı. 

Daha sonra AKP il binası
önünde yapılan açıklamada
DİSK Ege Bölge Temsilcisi
Ali Çeltek: “AKP, emekçilere
son darbeyi kıdem tazminatı,
esnek çalışmanın her biçimi, ki-
ralık işçi uygulaması düzenle-
meleriyle vurmaya hazırlanıyor.

En dikkatli olmamız gereken konu budur. Biz DİSK üye-
leri olarak afişler, duvar gazeteleri, yüz binlerce bildiri da-
ğıttık. Şimdi mücadeleyi bir üst noktaya yükseltiyoruz.
8 Ekim 2011 Cumartesi günü Ankara’da, genel olarak AKP
iktidarının işçi ve emekçi düşmanı politikalarına, binlerce
işçinin sürgün edileceği torba yasa uygulamasına karşı ve
özel istihdam büroları girişimine karşı kitlesel bir eylem

gerçekleştireceğiz. Başta DİSK,
KESK, TMMOB, TTB olmak üzere
tüm emek örgütleriyle birlikte Anka-
ra’da buluşacağız. Bize düşen de mü-
cadeleyi yükseltmek ve direnmektir.
Bu konuda bize neler yapmamız ge-
rektiğini tarihimiz göstermektedir.”
dedi.

Saat 16.00’da başlayıp, 17.00’de
biten eyleme yaklaşık 3 bin kişi ka-
tıldı. 

BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN
İŞÇİSİ, MEMURU, ÖĞRENCİSİ ANKARA'DAYDI!
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Ölmeyip bir mülteci kampı-
na ulaşabilen ilticacı, artık “kur-
tuldum” diye düşünemez. Öyle
düşünebilmesi gerekir, ama dü-
şünemez. Çünkü iltica yurtla-
rında, baskının niteliği ve biçimi, gel-
diği ülkeye göre değişse de, baskı ve
aşağılama yine karşısında olacaktır. 

Neden böyledir? Mülteciliği ta-
nımlayan “koruma” kavramıyla baskı
nasıl bir araya gelmektedir? Çünkü
mültecilere karşı davranışlarda, “Seni
koruma altına aldık işte, daha ne isti-
yorsun?” mantığı hakimdir. 

Personelin davranışından verilen ye-
meklere, havluya, diş macununa kadar
her konuda bu mantık hakimdir. Hemen
hiçbir konuda halkların ulusal yerel de-
ğerleri gözönüne alınmamaktadır. 

Bir iltica yurdunda sizi mesela na-
sıl bir yemek karşılar? Avrupa’daki bir
iltica yurdundaki gözlemler üzerin-
den anlatalım. 
İlk karşınıza çıkan yemek, koca,

kapkalın bir sosis olabilir. Yanında
ekmek yoktur. Tanımadığınız, tanım-
layamayacağınız yemekler gelir önü-
nüze. Başka ulusların yemek kültürü-
nün farklı olabileceği hiç hesaba bile
katılmamıştır. Tek hesaba kattıkları
(katmışlarsa eğer) domuz eti çıkarma-
maktır. Yemekhanede cama bir domuz
resmi asıp üzerine çarpı işareti konul-
muştur. Fakat bunun ötesinde halkla-
rın kültürlerini, değerlerini kaale al-
mayan bir yemek listesi vardır. Oysa
daha başka türlüsü mümkündür ve bu
kesinlikle bir maliyet meselesi değil,
zihniyet meselesidir. 

Konulduğunuz yer, 20 kişilik, in-
sanın kendini korumasız ve güvence-
siz hissetmesine yol açacak bir yerdir.
Eşyalarınızın çalınabileceği ve bu ko-
nuda yönetimin hiçbir sorumluluk üst-
lenmediği belirtilir size. Peki bu du-
rumda nasıl halledeceksiniz işlerinizi?
Mesela eşyalarınızı bırakıp tuvalete na-
sıl gideceksiniz? Bu sorunun cevabı
yoktur. Tuvalete sırt çantanızla veya va-
lizinizle gitmek zorunda kalırsınız.
Oysa başka türlü bir düzenleme müm-
kündür. Mesele yine zihniyet mesele-
sidir. 

Banyolar, tuvaletler, bulaşıcı has-
talıkların yayılmasına açık davetiyedir
adeta. Elinizi bir yere değmeye çeki-
nirsiniz. Yanyana sıralanmış duş ka-

binlerinin hiçbirinde bir kapı veya
perde yoktur. Suyu akıtmak için bir
düğme vardır ve basıldığında sadece 6
saniye akmaktadır. Banyo yapmayı
sürdürebilmek için her altı saniyede bir
düğmeye basmanız gerekir. 

Bu iltica kamplarının bulunduğu ül-
keleri yönetenler, iltica yurtlarını yö-
netenler, oralarda bir gün bile kala-
mazlar. Şunu çok kesin bir biçimde
söyleyebiliriz ki, oralarda bir kez olsun
sabah kahvaltısı yapamaz, bir kez ol-
sun tuvalete gidemez, bir kez banyo ya-
pamazlar. Çünkü, orası bir insanın
bunları yapabileceği koşullara sahip de-
ğildir. 

Sabah kahvaltısında çay veya en sık
verilen şey olan ve ne olduğu anlaşıl-
mayan sütlü bir karışımın konulması
için ortaya konulan bardakların yüzleri,
ağza götürülen bölümleri, soyulmuş,
kavlamış, yıpranmıştır. Normal ko-
şullarda öyle bir bardaktan bir şey iç-
meyi insanın midesi kaldırmaz. Ama
orada insanların başka çaresi, imkanı
yoktur. Peki neden başka türlü yapıl-
maz o zaman? Belirleyici soru budur. 

Yapılmamasının nedeni ekonomik
değildir. Personel yetersizliği, bina
yetersizliği ve benzeri de değildir. Bu-
rada esas olan bir zihniyettir ve o zih-
niyetin iki temel yanı vardır. 

Birincisi, mülteciyi insandan say-
mamaktır. “Geldikleri yerde bunlar
var mıydı zaten?” diye düşünülmek-
tedir ve aşağılamanın kaynağı da bu-
rasıdır. İltica yurtlarında başlayan bu
davranış, ilticacının başvurusu kabul
edildikten sonra da bitmez. (Ki, bu zih-
niyet, tüm Avrupa ülkelerindeki “kara
kafalılara” karşı takınılan aşağılayıcı,
baskıcı politikalarla devam etmektedir.) 

İkincisi, bu uygulamalarda esas
olan aynı zamanda bir güç gösterisi-
dir. Bütün bu aşağılama, dayatma ve kı-
sıtlamalarla, ülkesinde kalacak olan
mülteciye karşı bir güç gösterisinde bu-
lunulmuş olur. 

Emperyalistler, mültecilerle ilgili
imzalarını çiğniyorlar. İlticacılık, halk-
lara ve devrimcilere karşı kullanılan bir
araca dönüştürülmüştür. Mültecilerin

hakları, çeşitli anlaşmalarla
belirlenmiştir. Bu hakların
belli başlıları şunlardır: 

1- Düşünce, ifade ve top-
lantı hakkı; düşünce ve ifade

özgürlüğü, toplanma hak ve özgürlü-
ğünü, din özgürlüğünü kapsar. 2- Alı-
koymaya (gözaltı) karşı koruma... Gö-
zetim altına alınma koşullarının, onur
kırıcı, zalimce ya da insanlık dışı mua-
meleye varması halinde devreye gire-
cek standartlar. 3- Adli yargılama hak-
kı, 4- Seyahat özgürlüğü hakkı, 5-
Çalışma hakkı, 6- Irk ayırımcılığına
karşı sığınmacıları koruyan standartlar
7- Mültecilerin zulüm riski olan yere
geri gönderilmelerine karşı korunma
hakkı. 

Sınırdışı etme, mültecilere karşı
bir tehdit, şantaj, sindirme aracına
dönüştürülmüştür. Ekonomik ne-
denlerle iltica edenler, bu tehdit, şan-
taj, sindirme politikaları altında, ucuz
işçi yapılmış, sınırdışı edilme korku-
suyla çalıştıkları işyerlerindeki baskı ve
sömürüye itiraz edemeyen köleler ha-
line getirilmişlerdir. 

Sınırdışı etme, iltica ettikleri ülke-
lerde, ilerici, devrimci düşüncelerini ko-
ruyan ve bu doğrultuda mücadele
eden, örgütlenen insanlara karşı da
bir tehdit ve şantaj aracı olarak kulla-
nılmaktadır. Sınırdışı tehdidi, iltica-
cıları örgütsüzleştirme ve devrimci
düşüncelerinden vazgeçirme aracı
olarak kullanılmaktadır. Yasaların ta-
nımladığı “Uluslararası Koruma”, bu
noktada açık bir şekilde uluslararası bir
baskı ve tehdit aracı haline dönüştü-
rülmüştür. 

Bugünün koşullarında, burjuva de-
mokrasisinin kendisini var eden temel
değerlere ihanet ettiği noktada, siyasi
mültecilik bitmiştir. Ekonomik mülte-
cilik ise, emperyalizmin açık bıraktığı
yollardan ve emperyalizmin izin ver-
diği kadar sürmektedir.

Mülteciliğin çok zorunlu, kaçınıl-
maz olduğu durumlar olabilir kuşkusuz;
fakat halklar ve devrimciler, ülkele-
rindeki açlık, yoksulluk ve baskılar kar-
şısında çözümü, mültecilik dışında
aramalıdırlar. Emperyalizmin halkları
mülteciliğe mahkum etmesine, mülte-
cilere reva görülen dayatmalara ve
aşağılamalara verilecek en doğru cevap
budur.

AVRUPA’dakiBİZ

İltica Yurtları: Aşağılamanın
Üçüncü Ayağı 

2. BÖLÜM
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Av ru pa’da

Tüm halklar potansiyel suçlu! 
Halklara karşı her türlü keyfilik

serbest! 
Avusturya’da geçtiğimiz hafta,

hükümeti oluşturan SPÖ (Avusturya
Sosyal Demokrat Parti) ve ÖVP
(Avusturya Halk Partisi), yeni bir
“terör paketi” üzerine anlaştılar. Ya-
pılan anlaşmaya göre, polisin yetki-
leri daha da genişletilecek.

Yeni “terör paketi” düzenlemesi,
herhangi biri hakkında “terör eylemi
yapabilme” şüphesi duyulması ha-
linde veya herhangi birinin “kamu
için şiddet tehlikesi oluşturması”
halinde gözaltına alınmasını ve gö-
zetim altında tutulabilmesini içeriyor.

Bu uygulama, daha önce çıkarılan
terör yasalarıyla örgütlere karşı uy-
gulanmaya başlanmıştı zaten. Şimdi bu
keyfiliğin sınırları genişletilerek tek tek
kişilere karşı da uygulanacak. Bu da
“genişletilmiş tehlike araştırması”
olarak adlandırılıyor.

Avusturya Anadolu Federasyonu,
konuyla ilgili şu değerlendirmede bu-

lundu:
“Emperyalistler, ‘terörle müca-

dele yasaları’nı daha da ağırlaştırır-
ken; kontrgerillanın eylemlerini, ırk-
çı, milliyetçi çizgilerin halka zarar ve-
ren eylemlerini veya kendilerinin
yarattığı psikopatların katliamlarını
kullanıyorlar. Avusturya’nın son ola-
rak gündeme getirdiği ‘terör paketi’
de, Norveç’te Anders Breivik adlı fa-
şistin gerçekleştirdiği ırkçı katliam-
la gerekçelendirildi.

Ancak bugüne kadarki tecrübe-
lerle sabittir ki, yeni baskılar, ya-
saklar, kısıtlamalar, keyfilikler geti-
ren bütün yasalar, asıl olarak halka
ve devrimcilere karşı uygulanmıştır.
“Terör” gerekçesiyle demokratik
haklar kısıtlanmıştır.

Bu defa da öyle olacağı kesindir.
Avusturya Anadolu Federasyonu

olarak, haklar ve özgürlükleri gasp eden
bu düzenlemeleri ve hazırlıkları pro-
testo ediyor, ‘terörle mücadele’ baha-
nesiyle çıkarılan tüm baskı yasalarının
iptal edilmesini talep ediyoruz.”

İrlanda’nın Cumhuriyetçi Sinn
Fein Partisi Uluslararası İlişkiler Bü-
rosu, “İrlandalı Cumhuriyetçi tut-
saklar için siyasi tutsak statüsü is-
tiyoruz!” talebiyle bir açıklama ya-
yınladı. Açıklamada, Maghabery
Hapishanesi’nde tutulan Martin Co-
rey ve Marian Price'e özgürlük is-
tenirken, hapishanede uğradıkları
saldırılara son verilmesi istendi.

8 Ekim 2011 Cumartesi günü
dünyanın farklı ülkelerinde İrlanda-
lı siyasi tutsaklar için eylem düzen-
leneceğini duyurdukları açıklamada,
şu bilgiler verildi: “Siyasi tutsaklar
hiçbir gerekçe göstermeksizin ve
süre belirtmeksizin tutuluyorlar. 

Cumhuriyetçi devrimciler Mar-
tin Corey ve Marian Price 70'li yıl-
larda tutuklanıp, bırakıldılar ve siyasi

inançlarından vazgeçmedikleri için
İngiliz devleti tarafından bir kez
daha tutuklandılar. Sömürgeci ikti-
darın bu intikam girişimi Demok-
les'in kılıcı gibi kullanılıp, siyasi kim-
liğini korumaya cesaret eden yüz-
lerce eski tutsağı tehdit ediyor. Mar-
tin Corey ve Marian Price devrim-
cilerin gözünü korkutmak ve sin-
dirmek için rehin alındılar. Bu aynı
zamanda gözaltıların da yeniden
gündeme sokulmasından başka bir
şey değildir. Martin Corey ve Marian
Price derhal serbest bırakılmalı!
Böylesi belli başlı kişileri seçip de tu-
tuklanmalara son verilmelidir!”

Açıklamada son olarak, İrlan-
da’lı savaş tutsakları için siyasi
statünün yenilenmesi isteği dile
getirildi. 

EMPERYALİZMİN YENİ HUKUKU: 

BOBY SANDS'İN YOLDAŞLARI
DİRENMEYE DEVAM EDİYOR

İngiltere’nin başkenti Londra’da,
devrim şehidi İsmet Güvenç’in kız kar-
deşi Pakize Güvenç, Anadolu Gençliği
tarafından ziyaret edildi. 3 Ekim 1996’da
çalıştığı işyerinden İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı katiller tarafından
gözaltına alınarak katledilen İsmet Gü-
venç’in ölüm yıldönümü nedeniyle 6
Ekim günü ailesinin ziyaretine gidildi.

Şehidimizin ailesi, Anadolu Gen-
çliğini sıcak ve samimi bir şekilde kar-
şıladı. Ardından çaylar içildi, İsmet’in
çok sevdiği un helvasından ikram edil-
di. Daha sonra İsmet’in kısa özgeçmi-
şi ile kardeşleri ve yakınlarının anla-
tımları okundu. Kızkardeşi de İsmet’i ve
bazı anılarını anlattı.

Kızkardeşi şöyle konuştu: “Sizler,
her biriniz bana İsmet’ten birer arma-
ğansınız. Sizler birer İsmet’siniz. Biz-
ler yoldaşlık ilişkilerimizi güçlendir-
meli ve sevgimizi büyütmeliyiz. Bel-
ki burada bir avucuz ama onlardan,
düşmandan daha güçlüyüz. Onların
bize duyduğu kinden kat kat fazlasını
biz hissetmeliyiz onlara. Birbirimize
kenetlenmeliyiz. İsmet abim takip al-
tındaydı. Yoldaşlarını ele vermemek,
onlara zaman kazandırmak için 8 gün
boyunca bir inşaatta aç-susuz kaldığı-
nı biliyorum. Bu yoldaşlık sevgisiydi.
Halkını, vatanını, yoldaşlarını çok se-
ver, onlara çok değer verirdi. Yoldaş-
lık sevgisi bambaşka bir şeydi onun
için.”

Sohbetin ardından İsmet Güvenç’in
yeğeni Baran bağlama çaldı, hep birlik-
te Kürtçe, Zazaca ve Türkçe türküler söy-
lendi. Ayrıca 10 Ekim’de şehidimiz En-
gin Çeber’in ölüm yıl dönümünde aile-
sinin ziyaret edileceği duyuruldu.

Anadolu Gençliği,
Şehit Ailelerini
Ziyaret Ediyor,
"Önemli Olan

Onurlu Yaşamaktır.
Bu Sistemin

Lağımında Boğulmayın"
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Faruk Ereren'in
Tanıklarının Hiçbiri
Dikkate Alınmazken,
Faşizm; Karısını,
Arkadaşlarını, Değerlerini
Satmış Tek Bir Tanığın
İfadesiyle Ereren'e Ömür
Boyu Hapis Verdi!
İşte Burjuva Demokrasi
Perdesinin Arkasıdaki
Faşizm!

Almanya’da tutuklu bulunan Fa-
ruk Ereren’in yargılandığı davadan
“müebbet hapis cezası” kararı çıktı.
Alman emperyalizmi, Türkiye ile
olan çıkar ilişkileri üzerinden siyasi
bir karar verdi. Hakkında, bir itiraf-
çı-hainin verdiği yalan ifade dışında
bir delil olmayan Ereren, 2007 yı-
lından bu yana hapiste tutuluyordu.

Mahkemenin kararı başından bel-
liydi ama göstermelik bir yargılama
süreci sürdürmek zorundalardı. Fa-
şizme yataklık etmiş Almanya, bu ün-
vanını temizlemek adına “bağımsız
yargı” yalanını işletiyor.

Ereren hakkında verilecek kararı
aslında Savcı Haziran 2011’de söy-
lediği şu sözleriyle itiraf etmişti:
“2003 yılında Almanya ve Türkiye
devletleri terörle mücadele konu-
sunda anlaşma imzaladı, artık bu da-
vada sona gelinmelidir.”

Savcının bunu söylediği tarihte,
duruşmalarda Ereren lehine ifade
veren tanıklar dinlenmekteydi. Ama
savcısı ve hakimiyle mahkeme heyeti
tanıkların ifadelerini dikkate almadı.
Kendi aralarında gülüşerek dinlediler
tanıkları.

İtirafçı Semih Genç’in, Ereren
aleyhine verdiği yalan ifadeleri çü-
rüten bir çok tanık, mahkeme tara-

fından kasıtlı olarak reddedildi.
Mahkeme tarafından Ereren’e pa-

zarlık teklif edildi. Suçlamaları kabul
etmesi halinde cezada indirime gidi-
leceği teklifinde bulunuldu. Ama
Ereren, Alman faşizminin bu teklifi-
ni elinin tersiyle itti. Bir devrimci için,
önünde yıllarca hapis yatmak da
olsa, faşizmle yapılacak bir pazarlık
söz konusu değildir. Ereren de bunun
örneğini vermiştir. 

Bu pazarlık önerisi, Alman yar-
gısının verdiği “müebbet hapis cezası”
kararının siyasi bir karar olduğunu
desteklemektedir. Çünkü suçlama-
ları kabul etmesi halinde şimdi tah-
liye edilmişti Ereren. Yani müeb-
betle-tahliye arasındaki tek karar kıs-
tası Ereren’in pişmanlık getirmesi,
devrimciliği bırakmasıdır. Ereren
gerçekten büyük bir “suçlu” idiyse,
pazarlık önerisi neden getirildi? 

Alman faşizmi, neden Türkiye
adına bir yargılama yapmıştır, neden
Türkiyeli bir devrimciyi cezalandır-
mak için canhıraş bir şekilde çabala-
mıştır? Bunun nedenini görmek için,
Almanya ile Türkiye arasındaki eko-
nomik ilişkilere, işbirlikçi anlaşma-
lara bakmak gerekir. 

Alman emperyalizmi, Türkiye
oligarşisi ile silah pazarı üzerinden
ilişki yürütüyor. İki ülkenin ilişkile-
rini, silah pazarı belirliyor. Türki-
ye’nin en çok silah satın aldığı ülke
Almanya. 2009 Temmuz ayında Al-
manya ile Türkiye arasında 2,5 mil-
yon Euro’luk bir anlaşma imzalandı.
“Yeni Tip Denizaltı Projesi” adıyla ya-
pılan anlaşma gereğince Türkiye, 6
adet 214 sınıfı denizaltıyı Gölcük Ter-
sanesi Komutanlığı'nda inşa ediyor.
Denizaltıları teslim etme tarihi 2015. 

2010 Nisan’ında ise Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ile Almanya ara-
sında tank alım sözleşmesi imzalan-
dı. Bu anlaşmaya göre Türkiye Al-
manya’dan, tanesi 1 milyon Euro’ya
56 tane tank aldı. Daha öncesinde de
300 milyon Euro’luk Leopard II A4

tank almıştı Türkiye.

Türkiye’deki yabancı sermayeli 26
bin 175 şirketin 4 bin 408’i Alman şir-
ketidir. Almanya, Türkiye’de en faz-
la şirketi bulunan yabancı ülkedir.

İşte, Ereren’e verilen cezanın ar-
kasında bu işbirliği vardır. Bu yüzden
Alman mahkemelerinin kürsülerine
oturtulan hakim ve savcılar sadece bi-
rer kukladırlar. Kendilerine dikte et-
tirilen sözleri söyler, talimatlar doğ-
rultusunda da karar alırlar.

Bir itirafçının verdiği yalan ifa-
deler de bu ihtiyaçtan dolayı hazır-
lanmıştır. Verilmesi baştan belli olan
kararı, göstermelik de olsa, yalan da
olsa bir delile dayandırmak zorunda
hissediyorlar. Almanya’nın “demok-
rasi” ile yönetildiği yalanının açığa
çıkmasını istemiyorlar. 

Ama görünen köy kılavuz istemez.
Alman faşizmi Nisan 2007’de tu-
tukladığı Ereren’i 15 Ocak 2009’da
yargılamaya başladı. Karar ise 27 Ey-
lül 2011 tarihinde verildi. Bu yargı-
lama süresi dahi “demokrasi”nin ye-
rine faşizmin varlığını göstermeye
yetmektedir. Üstelik bu süre zarfın-
da, cezası olmamasına, suçluluğu is-
pat edilmemiş olmasına rağmen Ere-
ren, tecrit altında tutuldu. Tecriti
Türkiye’ye pazarlayanlar da zaten Al-
manlar’dır. 

Ereren, Almanya’da değil, Türki-
ye’de işlediği iddia edilen suçlardan
yargılanmıştır. Türkiye polisinin ha-
zırladığı fezlekelerle yargılama ya-
pılmıştır. Alman mahkemelerine bu
yetkiyi veren ise Nisan 2002’de yü-
rürlüğe giren 129b yasasıdır. Bu ya-
saya göre, Alman Devleti, ülke içi ve
dışındaki tüm örgütleri suç örgütü ve
terörle, kişileri de terörist olarak yar-
gılama yetkisine sahiptir.

“Terörle Mücadele Yasası”nın
5. maddesinde Mayıs 2009’da yapı-
lan değişiklikle, işlenmemiş suçlardan
ceza verme yetkisi de tanınmıştır
Alman yargısına. “Devleti ağır bir şe-
kilde tehdit eden suçların hazırlığı”
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bile 10 yıla kadar hapisle cezalandı-
rılabilir.

Ortada iddialarını destekleyecek
delil olmayınca da kurguya başvurma
“yetkileri” vardır. Ereren’in dava-
sında da, kurguya dayanan suçlama-
lar, bir itirafçının ağzından verilerek
yalancı tanık yaratılmıştır. Mahkeme
kendi oyununu yazmış, hazırlamış ve
sahnelemiştir. Ağustos 2009’da mah-
kemede dinlenen kriminal masasında
görevli 2 polis, Ereren’in sorularına
“hatırlamıyorum”, “unuttum” türün-
de cevaplar verirken, dava dosyasın-
da nelerin yer aldığını bilmedikleri de
görülmüştür. 

Öte yandan, Ereren’in avukatla-
rının çağırdığı tanıklar bir bir redde-
dilmiştir. 

4 Haziran 2009’da Nuri Eryüksel,
Ereren lehine tanıklık yapmak için git-
tiği duruşmada, 5 saat süreyle sanık
gibi sorgulandı. 2 Temmuz 2009’da
tekrar dinlenmek için mahkemeye
çağrılan Eryüksel, mahkemeye gitti-
ğinde tutuklandı. Ve istenilen yönde
ifade vermemesi durumunda tutuk-
luluk halinin uzatılacağı bildirildi.

Emperyalizm, ya düşünceni de-
ğiştireceksin ya da seni tutuklayaca-
ğım dayatmasında bulunmaktadır.
“Düşünce özgürlüğü” aldatmacası
bile rafa kaldırılmıştır. İfadesini de-
ğiştirmeyen Eryüksel’e, bir daha ta-
nık olarak dinlenmeyeceği bildiril-
miştir.

8 Ocak 2010’da dinlenen tanık
Bay Apaydın’in ifadesi de yine sav-
cılık tarafından beğenilmedi. Savcı,
Apaydın’ı “Eğer burda ifadeni doğ-
ru vermezsen, sonuçları sizin için çok
ağır olacak, hatta vatandaşlığınız teh-
likeye girecektir.” diyerek tehdit etti.
Ama savcı istediği cevabı alamadı.

Savcı, kendi tanığı olan itirafçı
Ulutan Gün’den de istediği cevapla-
rı alamadı. 28 Nisan 2010’da dinle-
nen Ulutan Gün, hakimin ısrarlı so-
ruları karşısında “Ben size isim söy-
lersem, bu sadece bir fantazi ve tah-
minden ileri gitmez, bu fantaziler de
sizin işinize yaramaz.” cevabını ver-
di. Alman yargısı yine istediği delil-
leri yaratamamıştı. 

Ereren’in lehine olan delilleri yok
sayan Düsseldorf Yüksek Eyalet

Mahkemesi, kendi istediği yönde ifa-
de vermeyen 2 tutsağı da, “örgüt
elemanları olduğu”, “doğru söyle-
meyecekleri” gerekçesiyle dinleme-
miştir.

Faruk Ereren, Yargılanan
Değil Yargılayandır

Emperyalizmin mahkemelerini
devrimin kürsüsüne dönüştüren özgür
tutsak Faruk Ereren, Düsseldorf Yük-
sek Eyalet Mahkemesi’nde yargılan-
dığı davada kendisi Alman emper-
yalizmini yargılamıştır.

Ereren, savunmasını şu sözlerle bi-
tirmişti: “Biz Marksist-Leninistleriz,
veremeyeceğimiz hiç bir hesabımız
yoktur, hesap vermekten de çekin-
meyiz. Ama faşizmin temsilcilerine de
verecek hiç bir hesabımız yoktur.
Biz mahkemenin başından beri açık
olduk ve öyle davrandık; siz de açık
olun ve beni ne adına cezalandırmak
istediğinizi açıkca söyleyin. Türkiye
faşizmi adına ceza vereceğinizi, en
azından bu aşamada açıkça söyleyin.
Yok eğer ‘Biz faşizmi desteklemiyo-
ruz, komplo ve iftiralarla bir işimiz ol-
maz, biz hukuk devletiyiz’ diyorsanız,
o zaman tek doğru karar olan BE-
RAATİMİ verin. Onun dışında hiç bir
kararın tarih karşısında hükmü yok-
tur. Bunüne kadar BAĞIMSIZLIK
DEMOKRASİ VE SOSYALİZM
için mücadele ettim, bundan sonra da
sağlığım el verdiği oranda yaşama se-
bebim olan SOSYALİZM için mü-
cadele edeceğim. Ne ağır hapis ce-
zaları ile cezalandırma tehditlerinize,
ne de faşizmin eline teslim etme şan-
tajlarınıza BOYUN EĞMEYİZ. Ne
karar verirseniz verin TARİHİN BENİ
BERAAT ETTİRECEĞİNDEN HİÇ
KUŞKUM YOKTUR.”

Müebbet Hapis Cezası
Devrimcileri Teslim Alamaz

27 Eylül 2001 tarihinde Düssel-
dorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde
görülen karar duruşmasında, bugüne
kadar devam eden sanık lehine olan
delilleri reddetme tavrı yine devam
etti. 

Ereren’in avukatları mahkemeye
iki tane dilekçe verdiler. Dilekçeler-
den birisi, 1992 yılında Hürriyet ga-
zetesinde çıkan İstanbul Valisi Hay-
ri Kozakçıoğlu ve Emniyet Müdürü
Necdet Menzir’in basına dikte ettir-
diği ve Ereren’in fotoğrafı ile hedef
gösterildiği bu komplonun 1990’lı yıl-
lardan itibaren başladığı üzerineydi.
İkinci dilekçe ise Ereren’in savun-
masında yer alan bir bölümle ilgiliy-
di. 

Hakimin, Federal Savcılık’a sor-
ması üzerine, Savcılık, hazırlıklı bir
şekilde, reddedilmesini talep etti ve
kararda hiçbir etkisinin olmayacağı-
nı belirtti. Hakim de başından beri
uyum içinde çalıştıkları savcının bu
talebini kırmadı ve dilekçeler redde-
dildi. 

Verilen kısa bir aradan sonra ka-
rar açıklandı ve müebbet hapis ceza-
sı verildi. Hakim, gerekçeli kararı an-
latırken, itirafçı hain Semih Genç’in
doğru söylediğini ve örgüt içinde de
güvenilir birisi olduğunu isbat ede-
bilmek için oldukça çaba sarf etti.
Herkes yalan söylüyordu ama bir
tek onurunu, namusunu, her şeyini
yoldaşlarının ve eşinin katillerine
satmış itirafçı, hain Semih Genç doğ-
ru söylüyordu. Hakim adeta hain Se-
mih Genç’in avukatı gibi konuşu-
yordu ve göğsünü ona siper ediyor-
du. 

Hakim’in, gerekçeli kararda mah-
keme sürecini anlatırken söylediği bir
şey aslında herşeyi açıklıyordu: “2009
Ocak ayından beri bu mahkeme de-
vam ediyor. Bu sürede bir çok şey ya-
şadık ve sanığı daha yakından tanıma
fırsatımız oldu. Kendisine bir pazar-
lık önerdik 3 yıl 9 ay veya 4 yıl 6 ay;
fakat sanık bu pazarlığı kabul etme-
di. Onun için bu karara şikayet etmeye
hakkı yok.” 

Yani teslim alamadığınız, baş eğ-
diremediğiniz için cezalandırdınız
Faruk Ereren'i!

Savunduğu tüm değerlerden, sos-
yalizm düşünden, anti-emperyalist,
anti-faşist duruşundan ödün verme-
diği, geri adım atmadığı için ceza-
landırdınız Faruk Ereren'i!

Bu sözlerle Hakim, Ereren’den in-
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tikam aldıklarını açıkça itiraf edi-
yordu. Elbette işkence eden, diri diri
yakan faşizm onlara yabancı değildi,
Nazi’lerden öğreniyordu bizimkiler
de... Bu yüzden hakim, mahkemeye
katılanların eleştirilerine maruz kal-
dıklarını, kendilerinin Türkiye fa-
şizmini desteklemekle suçlandıklarını,
ama böyle bir şey olmadığını söyle-
yip bağımsız bir karar olduğunu söy-
lüyordu...

Peki, soruyoruz neresi bağımsız?
Hem Türkiye faşizmi deyip, faşizm
gerçeğini kabul et, ama o faşizme kar-
şı mücadele edenleri terörist ilan et?

Bu mu bağımsızlık?

Hem bağımsız karar deyip, o ka-
dar tanığın ifadesini Faruk Ereren'in
lehine olduğu için reddedip, bir hai-
nin itirafını esas al?

Hem bağımsız karar deyip, bir ta-
raftan da savunmanın hiçbir talebini

kabul etme, hiçbir savunmayı dikka-
te alma!

Merak ediyoruz mahkeme hakimi,
savcısı, onları bununla görevlendiren
Almanya acaba hangi bağımsızlıktan
bahsediyorlar?

Kendi burjuva hukukunu bile hiçe
sayan bu bağımsızlık, nasıl bir ba-
ğımsızlık? Faşizme karşı mücadele
edenleri mahkum etmek için her şey
serbest, savunmak ise yasak... 

İşte onlar bunlara cevap vere-
mezler. 

Çünkü suçlular. Suçlarının arka-
sında ise korkunç bir korku vardır.
Korkularının kaynağı ise baş eğdire-
mediği devrimcilerdir.

Karar üzerine salonu, “Kahrolsun
Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
“Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga”, “Alman Mahkemeleri Fa-

şizmi Destekliyor” sloganları ve al-
kışları ile inleten seyircileri Faruk Ere-
ren de zafer işaretleri ile selamladı.
Basının da yoğun ilgi gösterdiği du-
ruşmada verilen karara Ereren’in
avukatları itiraz edeceklerini açıkla-
dılar.

Alman Devleti bilmelidir ki, günü
geldiğinde Türkiye faşizmi gibi, Al-
man devleti de Türkiye halklarına he-
sap vermekten kurtulamayacaktır. 

Faruk Ereren, Türkiye faşist dik-
tatörlüğüne karşı mücadele eden bir
devrimcidir. 12 Eylül faşist cuntası-
nın hapishanelerinde yıllarca tutsak
bulunmuş ve yıllarca her türlü iş-
kenceye maruz kalmıştır. Gerek cun-
tanın zindanlarında, gerekse tutsak-
lığından sonra faşizme karşı mücadele
veren bir devrimcidir. Alman faşiz-
minin cezaları da Ereren’i teslim
alamayacaktır.

İsrail hapishanelerinde tutulan
Filistinli tutsaklar 27 Eylül 2011 ta-
rihinde süresiz açlık grevine başla-
dılar. 9 Ekim'de 300 tutsak süresiz aç-
lık grevine katılırken, 3 bin tutsak dö-
nüşümlü destek açlık grevine başla-
dı. Grevin üç temel talebi şöyle:

“1. Filistin Halk Kurtuluş Cep-
hesi Genel Sekreteri Ahmet Saadat’a
uygulanan ağır tecrit koşullarının
son bulması;

2. Tüm tutsaklara uygulanan
tecrit politikalarına son verilmesi;

3. İşgalci İsrail ordusunun kont-
rol noktalarında ve geçitlerde Filistin
halkına karşı kullandığı aşağılama po-
litikasına; özellikle tutsakların ziya-
retçilerine uygulanan keyfi tutum, zi-
yaret reddi ve aşağılamaya son veri-
lerek ziyaret hakkının sağlanması.”

10 ve 11 Ekim tarihlerinde 1500
tutsak da Nafha, Ramon, Eshel, As-
qelan ve Gilboa hapishanelerinde
birer günlük destek açlık grevi yap-
tılar. Ramallah, Qalqilya, Nablus,
Gazze, Salfit, Tulkarem, Nazareth,

Haifa gibi birçok Filistinli şehrinde aç-
lık grevi çadırlarda da sürdürülüyor.
Gazze'de üç enternasyonal eylemci de
destek açlık grevine katıldı. Ofer ve
Asqelan hapishaneleri önünde de
eylem düzenledi.Filistinli tutsaklara
yönelik saldırıların yoğun olarak de-
vam ettiği İsrail hapishanelerindeki
açlık grevi eylemi 3. haftasına girer-
ken, Ahmet Saadat’a Özgürlük Ha-
reketi, direnişle ilgili bir açıklama ya-
parak, açlık grevindeki Filistinli tut-
saklarla dayanışma eylemleri yapıl-
ması çağrısında bulundu. 

İsrail’de 10 bin Filistinli tutsak
bulunuyor. Aralarında kadın ve ço-
cukların da bulunduğu tutsakların ta-
mamı siyasi tutsak. 

2,5 yıldan beri tecritte kalan
FHKC Genel Sekreteri Ahmet Saa-
dat, sağlık sorunlarına rağmen, di-
renişini bitirmeyeceğini belirterek,
“Devam edeceğiz. Bu aşağılayıcı
koşulları kabul etmeyeceğiz. Ya
onurumuzla yaşayacak ya da başı-
mız dik öleceğiz.” dedi.

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde, 4
Ekim Salı günü 72 yaşındaki bir komünist
ve eylemci tutuklanarak Horseroed Ha-
pishanesi’ne konuldu. Anton Nielsen’in tek
“suçu” başkanı olduğu Horseroed-Stutthof
Komitesi’nin FHKC’nin Gazze’deki insani
faaliyeti için 17.690 Kron (Yaklaşık 3.000
Dolar) göndermesidir.

Ancak ABD ve AB terör yasalarına
göre FHKC terör örgütüdür ve FHKC’ye
yapılan maddi destek terörizm olarak geç-
mektedir. Bu nedenle Danimarka Adalet
Bakanı, Anton Nielsen’ı terörizmi des-
teklemekle suçluyor. Mevcut davada 2 ay
şartsız olmak üzere 4 ay şartlı hapis ce-
zası verildi. 

Nielsen’in tutuklandığı gün Kopen-
hag’taki sendikalar, anti-emperyalist
gruplar ve siyasi partiler, Horseroed Ha-
pishanesi’nin önünde büyük bir eylem dü-
zenlendiler. Nielsen de bu eylemde bir ko-
nuşma yaptı. Filistin bayrakları ve fla-
maların olduğu eyleme 150 kişi katıldı.
“Ekim şarkıcıları” 2. Paylaşım Sava-
şı’ndaki direniş şarkılarını söylediler. 

“Bu Aşağılayıcı Koşulları Kabul Etmeyeceğiz
Ya Onurumuzla Yaşayacak

Ya da Başımız Dik Öleceğiz”

Danimarka,
Gazze Halkına Yönelik
Uygulanan Ambargoya

Ortaktır

Sayı: 290



Grup Yorum elemanları ve İdil
Kültür Merkezi çalışanları, 5 Ekim
Çarşamba günü İstanbul Emniyet
Müdürlüğü önünde bir eylem yaptı-
lar. 

Okunan açıklamada; Grup Yo-
rum korosu elemanlarından Fatma
Doğan'ın İstanbul Emniyeti’ne bağ-
lı polisler tarafından sokak ortasında
taciz edildiği, işbirlikçilik, muhbirlik
teklifinde bulunulduğu belirtildi. Ay-
rıca yakın dönemde; bilgisayarından
Grup Yorum şarkı sözleri çıkan Be-
rivan Doğan adlı öğretmene 10 ay
“ceza” verildiği ve Yorum dinleyici-
lerinin işyerlerine gidilerek "Seni bi-
liyoruz, görürsün" gibi tehditlerde bu-
lunulduğu açıklandı.

Açıklamada söz alan Grup Yorum
korosu elemanı Fatma Doğan; “Her
zaman kullandıkları bir yöntemdir. 30
bin kişinin katıldığı 1 Mayıs’tan be-
nim fotoğraflarımı gösteriyorlar, cep
telefonuma mesajlar gönderiyorlar. 

Bizimle çalış diyorlar, iyi paralar
veririz diyorlar, orada neler yapılıyor
bize anlat diyorlar. Böyle ahlaksız
yöntemlerle bizi yıldıramazlar. Ça-
lışmalarımdan, Grup Yorum’la birlikte
çalışmaktan vazgeçmeyeceğim” diye
konuştu.

Ardından sözü alan eski Eğitim-
Sen yöneticisi öğretmen Berivan Do-
ğan ise; “Bizim yaptığımız şeyler ya-
sal ve meşrudur. Grup Yorum dinle-
mek, şarkı sözlerini bilgisayarda ta-
şımak suç değildir. Bütün haklarımı-
zı gaspetmek istiyorlar” dedi.

Grup Yorum elemanları; devletin

bugüne kadar, Ruhi Sular’ı Sansaryan
Han’da işkencelerle yıldıramadığını,
Nazımlar’a Bursa Hapishanesi’nde
boyun eğdiremediğini, Sabahattin
Aliler’i Sinop Zindanları’nda çürü-
temediğini belirterek; bugün de aynı
yöntemlerle Grup Yorum’u yıldıra-
mazsınız, dediler. 

Ancak, ellerinde yapacak hiçbir
şeyi kalmayanların, her şeyleri bi-
tenlerin böyle onursuz, ahlaksız tek-
lifleri, muhbirleştirme ve işbirlikçi-
leştirme politikalarını uyguladıkları-
nı söyleyen Grup Yorum elemanları,
“Onlar İçin Her Şey Bitti” adlı marş-
larını okudu.

“Muhbirlik Şerefsizliktir” pan-
kartının açıldığı eylemde Grup Yo-
rum, Grup Yorum Korosu, dinleyici-
leri ve İdil Kültür Merkezi çalışanla-
rı katıldı.

GGrup Yorum’un Milyonlara Ulaşmasından
Tedirgin Olan Polis, Ajanlaştırma 
ve Sindirme Faaliyeti Yürütüyor

Halk Cephesi’nin Bursa’da başlattığı “Mahallelerimiz-
de Uyuşturucuya, Çeteleşmeye Yozlaşmaya İzin Vermeye-
ceğiz” kampanyası çerçevesinde 1 Ekim günü saat 19.00-
22.30 arası Teleferik/Akçağlayan Mahallesi’nde Halk Şen-
liği yapıldı.

Çalışmaları günler öncesinden başlayan şenlik hazırlık-
ları kapsamında daha önce film gösterimlerinin yapıldığı ala-
na bir sahne kurulması kararlaştırıldı. Elde kazma kürek, ba-
zen de mahallelinin olanaklarıyla gelen kepçeyle sahne ha-
zırlıkları yapıldı. Çevreden geçen halk merakla ve ilgiyle sey-
redip, ne yapıldığını sordu. 

Çalışmalar süresince mahalle halkı ve özellikle çocuk-
lar yardım ettiler. Şenlik alanına şu pankartlar asıldı: “Ma-
hallelerimizde; Uyuşturucuya, Çeteleşmeye, Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz! Halk Cephesi”, “Yozlaşmaya Karşı Halk Kül-
türümüze Sahip Çıkalım”, “Gücümüz Birliğimizdir! Birle-
şelim Savaşalım Kazanalım-Halk Cephesi”, “HOŞGELDİ-
NİZ!”

Halk şenliği, kısa bir slayt gösterimi ve açılış konuşması
ile başladı. Sahneye ilk olarak Mitralyöz Gençlik Korosu çık-
tı. Bu düzen gençleri yozlaştırmak, düşünmeyen, ne yaptı-
ğını bilmeyen boş insanlar haline getirmek istiyordu. Ve on-
lar da ülkemiz gençliğinin öncüleriydi.

Gençlerimizin hiçbir zaman teslim alınamayacağını, bu
ülkede Dev-Genç’lilerin var olduğunu gencecik bedenlerin-

de taşıdıkları koca-
man yürekleriyle,
marşlarımız ve halk
türkülerimizle bir
kez daha haykırdılar
oligarşinin yüzüne.

Ardından sah-
neye halk oyunları
ekibi çıktı. Mahalle halkı da halaylarına eşlik etti. Halk oyun-
ları ekibinden sonra halk kültürümüzün vazgeçilmez bir par-
çası olan türkü ve deyişleri ile Munzur Polatlı ve ekibi sah-
neye çıktı. Halkın, mücadelenin türkülerini söylediler. Çe-
kilen halaylarla bitirdiler türkülerini ve sahneden ayrıldılar.

Bursa Haklar Derneği Tiyatro Ekibi de sahne aldı. Tiyatro
ekibi sahneden ayrılırken, sahneye çıkan Grup Yorum Ko-
rosu’nun söyledikleri her türküde kitlenin coşkusu daha da
arttı. Bu arada mahalleden Nazlıcan adında genç bir kız sah-
neye davet edildi. 

Nazlıcan, Grup Yorum’un “Voltada Söylenen Türkü”sünü
seslendirdi ve coşkulu bir alkış aldı. Şenlik boyunca “Ma-
hir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Halkız Haklı-
yız Kazanacağız”, “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Gençliler”
sloganları atıldı. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı ve üç buçuk
saat süren şenlik uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı müca-
delemizin yaygınlaşarak büyüyeceği belirtilerek bitirildi.

Kendi Sahnemizi Kendimiz Yaparız
Şenliğimizi Halkımızla Birlikte Hazırlarız
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Çizgiyle

“İktidar namlunun ucundadır.”
Mao

söz

MARDİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
SAYGINLIĞI YERLE BİR

Mardin Emniyet Müdürü Mustafa Akgün, Emniyet
Müdürlüğü’ne ziyarete gelen yetkililere serilen kırmızı ha-
lıyı personelin de kullandığını fark etmiş. Bunun üzerine bir
talimat yayınlayıp, halının kullanımını yasaklamış. Demiş
ki; “Kırmızı halının personelimiz tarafından da kullanıldı-
ğından dolayı oldukça kirlendiği ve çirkin bir görüntü oluş-
turduğunu müşahade etmekteyim. Bu nedenle makamın say-
gınlığının araçlarından olan kırmızı halı, personel tarafın-
dan hiçbir surette kullanılmayacaktır... Emre aykırı davra-
nan personel hakkında disiplin soruşturması açılacağının bi-
linmesi hususunu rica ederim.”

Emniyetin saygınlığı halıya kaldıysa vay hallerine... 

HALKIN CANI
KOYUNLARA EMANET

AKP, 6,5 milyon lira harcayıp Ri-
ze’de sele karşı uyarı sistemi kur-
muş. Ama sistemin çalışmadığı son sel
felaketiyle birlikte ortaya çıkmış. Buna
karşın, Rize Belediye Başkanı Halil
Bakırcı, Rize’deki sel-heyelan tehli-
kelerine karşı çobanlara telefon edip
koyunların hareketlerini soruyormuş.
Koyunların hareketlerinden yağmurun
nereden başlayacağını anlıyorlarmış.
Önlemlerini de ona göre alıyorlar-
mış(!)

Rize halkının can güvenliği ko-
yunlara emanet; devlet uyuyor, uyu-
tuyor...

“HASTAMIZI AVRUPA’YA GÖTÜRECEĞİZ”
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Tam Gün” yasasının uy-

gulanmaya başlamasıyla birlikte üniversite hastanelerinde
görev yapan öğretim üyesi hekimlerin istifa etmesiyle or-
taya çıkacak boşluğu kapatacaklarını açıklamış. Hızını ala-
mamış olacak ki, “Hastamıza sahip çıkacağız, gerekirse uçak
ambulansla Avrupa'ya götüreceğiz.” demiş.

Akdağ’ın açıklamasından sonra, Adana’da kalp yetmezliği
çeken ve 2 yıldır nakil bekleyen 54 yaşındaki Emine Baş, bu-
lunan uygun kalbin nakledilmesi içi Antalya’ya gitmek is-
tedi. Ama bürokratik işlerin uzamasıyla uçağı kaçıran Baş,
Antalya’ya gidemediği için kalp nakli imkanı ortadan kalk-
tı. Ambulans uçak ayarlamak isteyen Baş’ın kızı, gece uçuş
yapılmadığı cevabını aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanı’na
seslenerek “Hani ambulansımız?” diye sordu. 

SUÇ KİMİN?
Adana'da 2009 yılında 4 tepsi baklava çalan Z.Ç'ye 2 yıl

9 ay 20 gün hapis cezası verilmiş. Z.Ç. baklava parasıyla okul
kaydını yaptırmış. 

Paralı eğitim insanları hırsız yapıyorsa suç hırsızın mı, dev-
letin mi?

SON DİLEK PAHALI GELİNCE...
ABD’nin Teksas eyaletinde idam edilen mahkumlara son

yemek arzuları artık sorulmayacakmış. Bu kararın alınma-
sına, idam edilen bir mahkumun aşırı isteklerini gerekçe gös-
termişler. 

Başka ülkelerdeki idam cezasına itiraz eden ABD em-
peryalizmi, iş kendisine geldi mi, idam ettiği tutsakların son
dileklerini yerine getirmemek için binbir türlü takla atıyor. Em-
peryalizm, insanın huzurla ölme hakkını bile elinden alıyor.

ÖMRÜMÜZDEN ÇALINAN 22 DAKİKA
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre TV karşısın-

da geçirilen her 6 saat, ömrümüzden 22 dakika çalıyormuş.
TV ilk icat edildiğinde “İnsanlar bu küçük kutuya çok

da bağlı kalmazlar. Sıkılacaklardır” deniliyordu. Bu alet em-
peryalizmin en güçlü silahlarından birisidir.

Halkın beynini uyuşturan, egemenlerin baskı kurmasını
sağlayan, yozlaştıran silahlarından birisi. Emperyalizmin
üzerimizde çok emeği var(!) Tüm değerlerimizi alıp götüren
TV ömrümüzden 22 dakika çalıyormuş çok mu?
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Haydar Başbağ’ın,
Mehmet Başbağ’a gönderdiği
karta yazdığı şiir: 

HAİN KURT MASALI 
“Kurt amca, kurt amca, 
Kuzu postunda kurt amca; 
Bu radar niye?” 
“Ormanda saklanırsan, 
İzini bulayım diye.” 
“Kurt amca, kurt amca, 
Bu infrared kamera niye?” 
“Çantandaki konservenin, 
Resmini çekeyim diye.” 
“Kurt amca, kurt amca, 
Bu lazer niye?” 
“Seni bir güzel pişirip 
Afiyetle yiyeyim diye.” 
“Kurt amca, kurt amca, 
Kuzu kim, sen kim, 
Hadi bakalım gazla, 
Ense tıraşını göreyim!” 
Arturo Corcuera (Peru) 
Sevgili kardeşim... 
Bu bayramda uzaktan selamlaş-

mak zorundayız. Aynı şeylere gülen,
aynı şeylere ağlayanlar birbirine uzak
sayılmazlar. Hepinizin bayramını
kutlar onurlu yaşamlar dilerim. 

Şiir yeğenime... Bugün anlamaz.
Büyüyünce anlayacak. O zamana
kadar saklayabilirsiniz. (1984) 

Haydar BAŞBAĞ 

Mehmet Başbağ’ın
Bu Karta 2007
Yılında
Özgür
Karadeni̇z’de

Verdi̇ği̇ Cevap:

Merhaba, 
Biz büyüdük Haydar Abi, büyü-

dük ve yazdığın şiiri anladık. Kurt am-
canın gerçek yüzünü anlatmak için
verdiğiniz mücadele hala devam edi-
yor. Kurt amca bildiğin gibi yine. Or-
manda gezip kuzuların canına kas-
tetmeye çalışıyor. Afganistan’da,
Irak’ta, Filistin’de nice kuzuların ca-
nına kastetti ama hala doymadı. Tabi
kuzular da boş durmuyorlar, Kurt am-
caya her yerde “Hadi gazla baka-
lım/Ense tıraşını göreyim” diyorlar.
Bunun için kimi zaman sizin gibi be-
denlerini açlığa yatırıyorlar, kimi za-
man bedenini bomba yapıp dalıyor-
lar kurtların arasına. 

Ülkemizde de tablo farklı değil.
Kurt amca kendini gizleyip “tilki” ola-
rak geziyor ülkemizde. İkinci bir
kurtuluş savaşıyla karşılaşmamak
için gizliyor kendini. Biliyor ki ül-
kemize Kurt olarak gelirse kuzular as-
lan olacak, verecekler dersini. 

Küçüktük anlam verememiştik
açlıktan ölümünüze. “Yaşasaydılar
şimdi daha faydalı olurlardı.” türün-
den bir sürü laf dinledik ama onlarla
büyümedik. Senin, Abdullah Me-

ral’in, Hasan Telci’nin ve Fatih Ök-
tülmüş’ün resimlerini ölümünüzün
üzerinden yıllar geçmişken bir dergi
sayfasında görünce hissettik boşa öl-
mediğinizi. Unutulmadığınızı gör-
dükçe daha fazla merak ettik, araş-
tırdıkça Kurt amca kim, kuzu kim,
kim daha güçlü, kim haklı hepsini öğ-
rendik, anladık. O günden sonra gös-
terdiğin yolda yürümekten başka bir
şey yapamazdık, yapmadık da. Ön-
celeri çok umutsuzluğa kapıldık,
“keşke yaşasaydılar” diye geçti içi-
mizden. Ama sonra gördük ki, za-
ten yaşıyorsunuz hem de çoğalarak.
İlk zamanlar 12 oldunuz sonra ne ol-
duğunu anlamadan 122 oldunuz. Sa-
yıları 4 iken 122 olan milyonlar da
olur. Bunu yaşadıkça, gördükçe inan-
cımız güçlendi, umudumuz büyüdü,
kuzu olmaktan vazgeçtik, Kurt am-
calara saldırmaya başladık. Ve şimdi
bütün kuzulara anlatmaya çalışıyoruz
gerçekleri. 

Kahramanlığınızın 23. yıldönü-
münde bir kez de sizler aracılığıyla
tüm kuzulara sesleniyoruz: Ya koyun
olup Kurt amcanın sizi yemesini
bekleyeceksiniz ya da Aslan olup
Kurtlar’a “Hadi gazla bakalım /
Ense tıraşını göreyim” diyeceksiniz.
Bunun için birleşelim ve can bedeli
mücadele edelim, biz sizden oy iste-
miyoruz, gelin birlikte kurtaralım bu
ülkeyi diyoruz. 

Mehmet BAŞBAĞ 
(Haziran 2007) 

4 Ekim 2011 tarihinde Yunanis-
tan’daki patlamada şehit düşen Meh-
met Başbağ’ın cenazesi 13 Ekim Per-
şembe günü Elazığ’da toprağa verilmek
üzere memleketi Elazığ’a götürülecekti.
Gerekli işlemlerin yapılmasının ar-
dından 12 Ekim günü İstanbul’a geti-
rilen Mehmet Başbağ’ın cenazesi po-
lis tarafından gözaltına alındı ve zorla
Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, cenazeyi gözaltına alma
talimatının savcılıktan geldiğini söy-

lemesine rağmen yazılı bir belge
gösteremedi. Şehitlerimizin cenaze-
lerinden dahi korkan oligarşi, cena-
zeyi gözaltına almaktan çekinme-
miştir.

Mehmet Başbağ’ın cenazesi Adli
Tıp Kurumu’nda yapılacak kimlik tes-
pitinin bitmesinden sonra Elazığ’a gö-
türülecek ve ailesinin isteğine uygun
olarak Elazığ’da toprağa verilecek.
TAYAD’lı Aileler de, Başbağ’ın ya-
kınlarıyla birlikte cenazeyi Elazığ’a

götürerek, cenaze töre-
nine katılacaklar.

Cenaze törenine katılım çağrı-
sında bulunan TAYAD’lı Aileler,
halkımızın Mehmet Başbağ’ı iyi ta-
nıdığını belirterek şunları söylediler;
“O bir devrimcidir. Bunun için de sü-
rekli saldırılara uğramıştır. Trab-
zon’da linç saldırısına uğramıştır.
Buna rağmen yargılanan, ceza veri-
len o olmuştur. Bu nedenle Mehmet
Başbağ’ı iyi tanıyoruz. Bizler TA-
YAD’lı Aileler olarak cenazeye ka-
tılacağız.”

Biz büyüdük Haydar Abi,
büyüdük ve yazdığın şiiri anladık

Mehmet Başbağ’ın Cenazesi Gözaltına Alındı!
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4 Ekim 2011 tarihinde Mehmet Başbağ’ın bulundu-
ğu alandaki bir patlayıcının kaza ile patlaması sonucunda
şehit düşmesi üzerine Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu 11 Ekim 2011 Tarih ve 387 No’lu bülten
ile olay hakkında şu açıklamayı yaptı: 

“... Emperyalizmin tüm dünyada kuşatması altında em-
peryalizme ve faşizme karşı savaşıyoruz. Dünyada silahlı
mücadele veren örgütlerin silah bıraktığı günümüzde biz
ısrarla silahlı mücadelenin devrim için tek yol olduğu-
nu savunuyoruz. Kuşatma altında silahlı savaşı geliştir-
mekte ısrar ediyoruz. 

Biz bir savaş örgütüyüz. Ve savaşın kendi kuralları var.
En  küçük bir dikkatsizlikte, kuralsızlıkta, özensizlikte,
savaş kendi kurallarını dayatıyor. Savaş, dikkatsizliği, ku-
ralsızlığı, hatayı kabul etmiyor. Bu gerçekliğin bir an ol-
sun göz ardı edildiği an, yapılan ilk hata bir savaşçı için
son hata ve bir savaş örgütü için büyük bedellere ma-
lolmaktadır. Yoldaşımız Mehmet Başbağ’ın şehitliği
tüm Cepheliler’e bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır. 

Düşmandan sorulacak hesabı vardı Mehmet yolda-
şımızın. Onlarca şehidimizi yakından tanımıştı. 84
Ölüm Orucu şehidimiz Haydar Başbağ’ın yeğeniydi. Daha
doğar doğmaz devrimci  ağabeylerinin onun için yaz-
dıkları okunmuştu kulağına. 

Devrimcilerin içinde, şehitlerimizin mirasıyla büyü-
dü. Düşmanı tanıdı. 84 Ölüm Orucu’nun 23. yılında on-
ları anarken “Biz büyüdük Haydar abi, büyüdük ve yaz-
dığın şiiri anladık” diyordu. 

1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gemi Mü-
hendisliği bölümünde okuyordu. Dev-Genç’liydi. Ölüm
Orucu şehidimiz Selami Kurnaz’ı tanıdı. Karadeniz
bölgesinde demokratik alanda çeşitli görevler üstlendi.
En son Karadeniz Bölge Komitesi içinde yer alıyordu.
Oligarşinin polisleri tarafından aranır duruma düşmesi
nedeniyle örgütümüz tarafından silahlı birliklerimizde is-

tihdam edildi. 2009 yılında da yurtdışına çıkarıldı.
Haydar amcasının sorulacak hesabı vardı. Sorulacak

hesap büyüktü. Selami Kurnaz’ın, Eyüp Beyaz’ın  ve daha
yüzlerce şehidimizin sorulacak hesabı vardı. Halkımıza
çektirilen açlık ve zulmün hesabı vardı. Sınıf kiniyle, ik-
tidar bilinciyle  düşmana olan intikam duygusuyla ada-
let özlemiyle Halk Kurtuluş Savaşçısı oldu. 

Yaşanan bu kaza Mehmet yoldaşımızın hayatına
malolurken emperyalizm ve faşizmden soracağı hesa-
bımıza da engel olmuştur. Bu kazada en önemli tek te-
sellimiz kardeş Yunan halkından hiç kimseye zarar gel-
memiş olmasıdır. Yine de açmış olduğumuz maddi, man-
evi zarardan dolayı Yunan halkından özür dileriz. 
Savaşçımız Mehmet Başbağ’ın Özgeçmişi

Memur bir babanın, ev kadını bir annenin üç çocuğu-
nun en büyüğü olarak 30 Nisan 1979 yılında Pertek'de doğ-
du. İlkokul, ortaokul ve liseyi Elazığ’da okudu. 1996 yı-
lında babası kalp krizinden yaşamını yitirince annesi ve kar-
deşleriyle babadan kalan kısıtlı bir maaşla yaşamlarını sür-
dürmeye çalıştılar. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üni-
versitesi, Gemi Mühendisliği bölümünü kazandı. 

Üniversite 3. sınıfta örgütlü mücadele içinde olmaya
karar verdi. Bu kararı nasıl verdiğini şöyle ifade etmiş-
tir: "Devrimcilik yaparken başıma gelecek her şeyi, kar-
şıma çıkabilecek bütün zorlukları, bulunduğum yeri, ol-
mam gereken yeri, kısacası herşeyi en ince ayrıntısına ka-
dar düşündüm ve bütün varlığımla örgütlü mücadeleye
katılmaya karar verdim". Mehmet bu kararını verdiğin-
de dışarıda ölüm oruçları başlamıştı  ve henüz örgütlü mü-
cadelede çok yeni olmasına rağmen Ölüm Orucu gö-
nüllüsü oldu. Ölüm Orucu savaşçısı olamadı ancak
devrimci yaşamı boyunca tüm görevlerin gönüllüsü
oldu. Şehitlerimizin hesabını soracağız! Mehmet Başbağ
yoldaşımız ölümsüzdür!”  

TAYAD'lı Aileler, 15 Temmuz
1996'da 3 yoldaşıyla birlikte kaldı-
ğı evde katledilen Emine Tunçal'ın
Ankara Ayaş'taki mezarını yaptırdı. 

Emine Tunçal’ın annesi de me-
zar yapımı sırasında TAYAD’lı Ai-
lelerle birlikte kızının mezarı ba-
şındaydı. Mezar yapılana kadar
Emine’yi orada bulunan herkese an-
lattı, yaptırılan mezardan kaynaklı
çok mutlu olduğunu sürekli yeni-
ledi.

TAYAD’lı Aileler, 8 Ekim günü
yaptıkları açıklamada, mezarı, şe-

hidimizin vasiyetindeki gibi yap-
tıklarını belirterek, “Şehitlerimize
verdiğimiz sözü birkez daha yerine
getirdik.” dediler. 

Sivil polisler de mezar yapımı sı-
rasında mezarlığa gelerek, mezar-
larımızdan dahi korktuklarını gös-
terdiler. TAYAD’lı Aileler’in tavrı
üzerine gitmek zorunda kaldılar.

Mezar yapımında şehidimiz için
türküler söylendi ve yakında Emi-
ne Tunçal’ın anısına bir yemek ve-
rileceği söylenerek mezardan ayrı-
lındı.

Elazığ’da Birlik
Cemi Yapıldı

Elazığ Pir Sultan Abdal Kültür Der-
neği, 7 Ekim Cuma günü saat 19.00’da
dernek binasında Birlik Cemi düzen-
ledi. 

Semah dönülen cem töreninin ar-
dından Aleviliğin sorunları konuşuldu.
Alevi kültürünü yok etmenin bir dev-
let politikası olduğuna değinilerek, ço-
cuklarımızı Alevi kültürüyle, Kerbe-
la'nın zalime boyun eğmeme gelene-
ğiyle yetiştirmemiz gerektiği anlatıldı.
Ceme katılanların getirdiği lokmaların
herkese paylaştırılmasıyla cem töreni
bitirildi. Cem törenine Malatya PSAKD
yöneticisi Necla Güney de katıldı.

Şehitlerimizin Mezarlarında
Tek Bir Ot Bile Bitmeyecek

Bir Savaş Örgütünde İlk Hata Son Hatadır!
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TAYAD’lı Aile-
ler, Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishane-
si’nde tutulan ve ileri derecede sağ-
lık sorunları olan Yasemin Kara-
dağ'ın uzman çavuş Öner Ağırman ta-
rafından saldırıya uğramasıyla ilgili
olarak, Bakırköy Hapishanesi önün-
de eylem yaptı. TAYAD’lı Aileler, 7
Ekim günü saat 14.00'te yaptıkları ey-
lemde işkenceci Öner Ağırman’ın
tutuklanarak cezalandırılmasını iste-
diler. 

Hapishane önünde yapılan eylem-
de, “Beyin Kanaması Geçiren Hasta
Tutsak Yasemin Karadağ'ı Yumrukla-
yan Subay Ö. A. Cezalandırılsın” pan-
kartı açıldı. TAYAD’lı Aileler, yap-
tıkları eylemde, Yasemin Karadağ’ın
sağlık durumu hakkında bilgi vererek;
“Saldırının olduğu gün Yasemin Ka-
radağ muayene ve kontrol için hasta-
neye götürülmüştür. Ancak Uzman
Çavuş Öner Ağırman muayene esna-
sında odada kalmaya devam etmiştir.
Hem Öner Ağırman hem de diğer as-
kerler doktorun da istemesine rağ-
men odadan çıkmayınca tartışma çık-
mış, Ağırman Yasemin Karadağ'ı yum-
ruklamıştır. Yüzünden darbe alan Ya-
semin Karadağ yere düşmüştür. Yase-
min Karadağ yere düştüğünde subayın
söyledikleri aslında her şeyi anlat-
maktadır: “Ölürsen öl, senin için bir
avuç toprak bulunur.” dediler.

TAYAD’lılar, işkenceci Ağır-
man’ın neden hala görevden alınma-
dığını ve tutuklanmadığını sorarak,
“Hangi yasaya göre beyin kanaması
geçiren bir tutsağın yüzüne vurmak

serbesttir? Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan'ın huzurunda ‘Parasız Eğitim
İstiyoruz, Alacağız’ pankartı açtıkla-
rı için 18 aydır insanlar tutsak olarak
hapishanelerde tutuluyorken; bir in-
sanı kasıtlı olarak, bilerek ve isteye-
rek öldürmeye çalışanlar niye ser-
besttir?” açıklamasında bulundular. 

Tutsaklara yönelik saldırılara ze-
min oluşturan 3’lü protokol uygula-
masına da değinen TAYAD’lı Aileler,
açıklamalarını şu sözlerle bitirdiler:
“Yasemin Karadağ'a yapılan saldırı-
nın sorumlusu 3'lü protokoldür. Bu
protokolü imzalayan AKP'li Adalet,
İçişleri ve Sağlık Bakanlarıdır. Bu sal-
dırının üzerinin örtülmesine izin ver-
meyeceğiz. Bu saldırıyı yapan subay
derhal tutuklanmalı, cezalandırılma-
lıdır. Saldırının zeminini sağlayan
3'lü protokol derhal iptal edilmelidir.” 

Eylemin ardından, aileler tutsak-
ların görüşüne girdiler.

“Yasemin’in Ve Kemal’in
Katledilmelerini
Biz Engelleyebiliriz”

TAYAD’lı Aileler, 11 Ekim Salı
günü saat 14.00’te Taksim Tramvay
Durağı’nda yaptıkları eylemle ha-
pishanelerde yaşanan hak ihlallerine
dikkat çekerek “Tutsaklar Vicdanı-
mızdır” dediler ve tutsaklara sahip çı-
kalım çağrısı yaptılar.

Bakırköy Hapishanesi’nde, Kandıra
F Tipi ve Alanya L Tipi hapishanele-
rinde tutsaklara artan saldırıları örnek

veren TAYAD’lılar,
“Hapishanelerde Tec-
rit ve İşkence Sürü-

yor. Sohbet Hakkı Uygulansın” pan-
kartı açarak AKP iktidarının elindeki
her türlü araçla tutsakları katletmeye
çalıştığına vurgu yaptılar. Yapılan
açıklamada, son günlerde tutsaklara yö-
nelen saldırılar şöyle özetledi:

“Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde
bulunan ve tek böbreği alınmış, beyin
kanaması geçirmiş hasta tutsak Yase-
min Karadağ uzman çavuş Öner Ağır-
man tarafından yumruklandı. Kasıtlı
olarak öldürülmeye çalışıldı.

Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde bu-
lunan devrimci tutsak Kemal Avcı
sara hastası olmasına rağmen tek kişilik
süngerli hücreye kapatıldı. Aynı gece
sedye ile hücresine geri getirildi. 

Van’dan İstanbul’a hücre tipi sevk
araçlarıyla getirilen 5 tutsak diri diri
yandı. Bakanlık ‘kaza’ dedi.

Alanya L Tipi Hapishanesi’nde
kalmakta olan Gülay Efendioğlu sal-
dırıları protesto eden sloganlar attığı
için gardiyanlar tarafından dövüldü.
Gardiyanlar o kadar pervasızdı ki
görüş günü, avukat görüşünden önce
bile dövmekten çekinmediler.” 

Mücadele etme çağrısının yapıldığı
eylemde TAYAD’lı Aileler, “Tutsak-
ların başta yaşam hakları olmak üze-
re hiçbir hakları güvence altında de-
ğil. Onların tek güvenceleri bizleriz.
Yasemin’in, Kemal’in öldürülmelerini
biz engelleyebiliriz” dediler.

Eylemin ardından Taksim Tramvay
Durağı’ndan Galatasaray Lisesi’ne ka-
dar bildiri dağıtımı yapıldı.

TAYAD'lı Aileler, Van'dan İstanbul'a sevk edilen 5 tu-
tukluyu taşıyan hapishane sevk aracının Kayseri’de
yanması sonucu 5 tutuklunun diri diri yanarak ölmesini
Taksim Galatasaray Lisesi önünde yaptıkları oturma ey-
lemiyle protesto ettiler.

6 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te yapılan eylem-
de “Diri Diri Yanan 5 Tutuklu İçin Açlık Grevindeyiz”
ve “Sevk Aracında Diri Diri Yanan Akif Karabalı, Ab-
dülsettar Ölmez, Medeni Demir, Sinan Askan, İsmet
Erin'in Katili AKP İktidarıdır” pankartları ile ve “Ha-

pishane Nakil Aracında Ölen 5 Tutuklunun Katili AKP
İktidarıdır”, “Hücre Tipi Sevk Araçları Kaldırılsın”,
“Adalet İstiyoruz” dövizleri taşındı.

TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt’un yaptığı açık-
lamada, “O sevk arabasında diri diri yananlar insandır.
Yaşamları ve sağlıkları devlete teslim edilmiş, devletin
sorumluluğu altında olan insanlardır. Devletin bu insan-
ları araç içindeki hücrelere kapatıp yakma hakkı yoktur.
Bu, iktidarın tutuklu ve hükümlülere bakışından başka bir
şey değildir. Bu, iktidarın hücre politikasının başka bir
sonucudur” denildi.

Kurt’un, ölümlerden AKP’nin sorumlu olduğunu be-
lirtmesiyle biten eyleme, eylemi izleyen halk da destek
verdi. Abdülsettar Ölmez'in kuzeni de TAYAD'lıları ey-
lemde görünce yanlarına gelirken şair Ruhan Mavruk da
oturma eylemine destek verenler arasındaydı.

Tecrit Politikası Siyasi-
Adli Tutsak Ayırmıyor

5 Tutsağın Katledilmesinin Sorumlusu AKP’dir

Tutsaklarımıza Saldıranlar
Bunun Hesabını Verecektir



26 Ekim
1993’te, An-
kara Balgat’ta
bir üste bulu-
nan Tayyar
Turhan Sayar
ve Yaşar Yıl-
maz, gece saat

22.00 sularında ölüm mangaları tarafın-
dan kuşatıldılar. İki savaşçı, yetersiz ola-
naklarına rağmen 5 saat boyunca direne-
rek Ankara semalarında umudun bayra-
ğını bir kez daha onurla dalgalandırarak
şehit düştüler.

Tayyar Turhan Sayar, 1967 Konya
doğumludur. Yoksul işçi bir ailenin oğlu-
dur. Tayyar yoldaş babasının DİSK üyesi
olması nedeniyle daha çocuk yaşta baskı
ve sürgünlerle tanışır. Devrimcilere bu
günlerden kalma bir sempatisi vardır.
1990 yılında DEV-GENÇ’lilerle tanıştık-
tan sonra mücadeleye katıldı. Giderek
tüm yaşamını mücadeleye adadı. Şehit
düştüğünde, Ankara’da silahlı birliklerde
görevliydi.

Yaşar Yılmaz, 1970 Tekirdağ do-
ğumluydu. Memur bir ailenin oğludur.
Anadolu Üniversitesi iktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi mezunu. 1989 yılında
öğrenci gençlik hareketinde yer alarak
devrimci mücadeleyle tanışır, 1990'da ise
Dev-Genç saflarında yer alır. Okulunda
akademik mücadelenin örgütleyicilerin-
den ve yöneticilerinden olur. 1992 yılı
sonlarında bir operasyonda deşifre olun-
ca Ankara'da konumlandırılır. Kurye ve
milis çalışmalarına katılır. Şehit düştü-
ğünde yoldaşı Tayyar'la birlikte aynı bi-
rimde görevlidir.

Tayyar Turhan
SAYAR

Yaşar
YILMAZ

1964 doğumludur. Dev-
rimci hareketin bir sempati-
zanıydı. 26 Ekim 1991’de
İstanbul Gayrettepe’de so-
kak ortasında polis tarafın-
dan katledildi. Polis infazı-
nı “haklı” göstermek için
Burhan'ın bazı eylemlerin

planlayıcısı, örgütün merkez komitesi
üyesi olduğunu iddia etti.

Burhan Remzi
KAFADENK

25 Ekim 1989’da bir tra-
fik kazasında yaşamını yitir-
di.

Mustafa
KAMACI

Halk Cephesi, AKP iktidarının
BDP'ye yönelik son 6 ayda yoğun-
laştırdığı gözaltı ve tutuklama saldı-
rısıyla ilgili olarak bir açıklama yap-
tı. 10 Ekim 2011 tarihli yazılı açık-
lamada, son 6 ayda yapılan operas-
yonlarda 7748 gözaltı ve 3895’i aş-
kın tutuklama ile tam bir terör esti-
rildiği ifade edildi. Bu gözaltı ve tu-
tuklamaların amacının gözdağı, inkar
ve imha olduğunu belirten Halk Cep-
hesi, “Bu oligarşinin bugüne kadar
Kürt sorununa yaklaşımının da öze-
tidir aslında. Tutuklananlar arasında
belediye başkanları, başkan yardım-
cıları, parti yöneticileri, belediye
meclis üyeleri, sendika üye ve yöne-
ticileri var. AKP, KCK operasyonu adı
altında aynı zamanda demokratik
muhalefeti susturmaya çalışıyor.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

9 Ekim günü Gemlik’te, Abdullah
Öcalan'ın bulunduğu tecrit koşulları-
nı ve avukatları ile yaptığı görüşme-
lerin engellenmesini protesto etmek
isteyen TUHAD-FED'lilere ve
BDP'lilere yönelik saldırılara da de-
ğinilen açıklamada, “Kürt halkının
ulusal taleplerini her fırsatta istismar
eden işbirlikçi AKP iktidarı, bu sal-
dırılarla halk düşmanı yüzünü bir

kez daha göstermiştir. Erdoğan, 'ce-
bindeki' binlerce kişilik tutuklama lis-
tesini bu saldırılarla uygulamaya ge-
çirmiştir. Gösterilmek istenen sahte
yüzün ardındaki gerçek budur; Lis-
teler, operasyonlar, tutuklamalar, kat-
liamlar, inkar ve imha...” denildi.

Açıklama, “AKP çözümün değil,
sorunun bir parçasıdır, emperyaliz-
min katıksız bir işbirlikçisidir ve po-
litikalarını belirleyen temel şey de
budur. BDP'ye yönelik operasyonlar
da bu politikanın bir parçasıdır. AKP
iktidarı, bu operasyonlarla BDP'yi
bölgede etkisizleştirmek ve kendi-
sinin istediği bir çizgiye getirmek is-
temektedir. AKP iktidarı, katliam,
gözaltı ve tutuklamalarla Kürt hal-
kına teslimiyeti dayatıyor. Bir halkı
gözaltına alarak, katlederek, tutuk-
layarak sindiremeyeceksiniz. Kürt
halkına dayatılan asimilasyon ve
sindirme politikalarına son veril-
melidir. Kürt halkı ulusal haklarıy-
la bir gerçektir, yok sayılamaz.
BDP'ye yönelik bu gözaltı, tutukla-
ma terörüne son verilmelidir. Tu-
tuklananlar Serbest Bırakılsın!

Gözaltı, Tutuklama, Katliamlar
Kürt Halkının Özgürlük Mücadelesini
Boğamayacaktır!” denilerek bitirildi.

Kürt Halkı Tutuklama Ve Gözaltılarla Susturulamaz!
BDP'ye Yönelik Gözaltı Ve Tutuklama Terörüne Son Verilsin!

Nice Bedellerle Açtığımız Standlarımızı
Kimse Kapatamaz

Samsun Halk Cephesi, 8 Ekim Cumartesi günü Süleymaniye Geçidi’nde stant
açarak; Yürüyüş ve Tavır dergileri ile birçok kitap ve Grup Yorum Konser DVD’si-
nin tanıtımı ve satışını yaptı.

Açılan stantta halka yönelik konuşmalar yapılarak, Yürüyüş dergisinin, iş-
kencede katledilen Engin Çeber’in, polis kurşunuyla felç bırakılan Ferhat Ger-
çek’in sesi olduğu anlatıldı.  Bu arada AKP’nin işkenceci polisi de boş durmadı.
Standa gelerek stant açmanın yasak olduğunu söyleyerek standı kapattırmaya
çalıştı ançak başaramadılar. 

Devrimci Düşmanları Bunun Hesabını Verecektir
Mahallelerimizde İstedikleri Gibi 
Dolaşamayacaklar

Armutlu’da, izinsiz ev yaparak halkın arazisini gasp eden, aynı zaman-
da devrimcilere karşı anti propaganda yapan ve mahallede yozlaşmayı yay-
gınlaştıran Efo lakaplı şahsın evi 6 Ekim Perşembe günü gece saat 03.00’te
Cephe Güçleri tarafından molotoflanarak yakıldı...

Molotoflamayla ilgili olarak, “Kimse devrimcilere karşı anti-propagan-
da yapamaz ve bedel ödediğimiz mahallemizde yozlaşmayı asla yaygın-
laştıramaz.” denildi.



Hayatı, yoldaşlarını, uğruna mücadele ettiğin tüm değerle-
ri... Bunları "seviyorum" demek yeterli değildir tek başına. Ger-
çekten sevdiğini hayatının her anında gösterebilmektir dev-
rimcilik. 

Yaşar Yılmaz devrimciydi. Bir Halk Kurtuluş Savaşçısı’ydı.
Bunu devrimci yaşamında gösterdi: 

O kavgasını gerçekten seviyordu. Sevmese birine ulaştı-
rılacak bir not için günlerce aç susuz kalamazdı. Açlık, yor-
gunluk, her türden olanaksızlıklara karşı yakınmadan coşku-
lu ve bilinçli bir şekilde işlerine sarılamazdı... 

Zor durumlarda, operasyonlarda sızlanıp, yakınmadan, kaç-

madan, inşaatlarda çalışmayı tercih etmezdi... 
Yanlış yapılmışsa en sevdiği, üzüldüğü insan olsa dahi

üzülmesin diye yanlışını anlatmaktan, doğruyu öğretmek-
ten bıkmazdı. 

O bir Halk Kurtuluş Savaşçısı’ydı. Sevginin ne demek ol-
duğunu öğrenmek istiyorsanız, gerçek sevgiyi anlamak isti-
yorsanız onun hayatı ve ölümü örnektir. Sevgi; emek, vefa,
bağlılık, yakınmamaktır, açıklık ve sadeliktir. Yaşar'ın haya-

tı böyledir. Bu sevgi ile 26 Ekim 1993'te Ankara Balgat'ta tek
gözlü gecekondularında yoldaşı Tayyar Turhan Sayar ile birlikte
saatlerce çatışarak şehit düştü... 

Duydum ki sen de düşmüşsün yoldaş
Duydum ki vücudun delik deşikmiş.
Aman vermemişsin yoldaşınla it sürülerine,
Aman vermemişsin saatlerce.
Yürek dayanır mı bu habere yoldaş,
Yürek coşmaz mı yiğitliğinizle.
Kabına sığmayıp da taşmaz mı?..

1958 Elazığ Koru Köyü do-
ğumludur. Annesi Kürt, babası
Türk-Alevidir. 12 Eylül öncesi ka-
tılmıştı kavgaya. 12 Eylül cuntası
öncesi, Ortaokuldayken DEV-
GENÇ'lilerle tanıştı. Lisede aktif bir
DEV-GENÇ'li oldu. Faşistlerle kav-

gaların, çatışmaların içinde yer aldı. Onun ör-
gütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım Kara-
ca’nın büyük emeği vardır. Zaten Nazım ile aynı
köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem ailesi-
ne yardım eder, hem de köyün gençlerini örgüt-
lemek için çalışırdı. 27 Ekim 1987’de İstanbul
Çengelköy Kuleli’de polisle girdiği silahlı ça-
tışmada şehit düştü. 

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1969 Antakya Harbiye doğumlu olan Yunus, lise yıl-
larında devrimcilere sempati duymaya başladı. 1987'de Di-
yarbakır Dicle Üniversitesi öğrencisiyken devrimci terci-
hini netleştirerek, örgütlü mücadeleye katıldı. Diyarbakır
Komitesi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda Hatay ve Adana’da
sorumluluklar üstlendi, milis çalışmaları yürüttü. Son
olarak, İstanbul’da yer aldığı silahlı birliğin komutanıydı.
23 Ekim 2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde iş-

kencede katledildi; “Hücrede intihar etti” diye açıklandı.

1963, Kars Sarıkamış doğumlu
Tülin, 1983’de YTÜ öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. EMEKAD’da,
DEMKAD’da kadınların örgütlen-
mesi faaliyetlerinde, EMO bünye-
sinde mimar ve mühendislerin
devrimci mücadelesinde yer aldı.
24 Ekim 1999’da kanser hastalığı

onu aramızdan aldı.

22 Ekim-28 Ekim

Kendimi yeniden yaratmak ve yeni insan
olmak için devrimciyim.

YAŞAR YILMAZ

Tülin Aydın
BAKIR

Yunus GÜZEL

26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbahşiş
Beldesi’nde polisin bulundukları eve
yaptığı baskında katledildiler. 2.5 saat bo-
yunca sloganlarıyla marşlarıyla diren-
dikleri evde, birlikte bulundukları Sevgi
Erdoğan da yaralı olarak tutsak düştü. 

Ahmet ÖZTÜRK, 1968 Antakya
Harbiye doğumludur. Arap milliyetinden
emekçi bir ailenin çocuğuydu. İlk ve or-

taokulu Harbiye'de okudu. Antakya Meslek Yüksek Okulu’ndayken mü-
cadeleye katıldı. Gençlik içinde ve Adana Mücadele Gazetesi’nde ça-
lıştı. ‘93 sonunda daha farklı sorumluluklar üstlendi. Üzerinde birden çok
görevin ve sorumluluğun olduğu dönemlerde dahi dinlenmeden koştu-
rur, hiç şikayet etmeden görevlerini yerine getirirdi. 12 Temmuz şehit-
lerinden Hasan Eliuygun'u kendisinin öğretmeni olarak kabul eder, onun
harekete bağlılığını örnek alarak, “onun gibi şehit düşeceğim” derdi.

Zeynep GÜLTEKİN, 1970 Antep Kilis doğumludur. Liseye başla-
masıyla birlikte, devrimci mücadele içerisinde yer almaya başladı. Ya-
pılan her eylemde en öndeydi. Zeynep, düşüncelerini açıklamaktan çe-
kinmeyen ve sonuna kadar savunan bir kişiliğe sahipti. Çevresindeki in-
sanların devrimcilere karşı olmasına rağmen o her zaman saygılı ve iyi
ilişkileriyle çevresine örnek olmuştu.
İşletme Fakültesi öğrencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde başladı.

‘93 Haziran’ından şehit düşene kadar her şeyiyle devrimci mücadelenin
içinde oldu.

Zeynep
GÜLTEKİN

Ahmet
ÖZTÜRK

Anıları Mirasımız

Ali DEMİRALP

Dersim-Hozat doğumlu, Al-
evi, Kürt milliyetinden bir dev-
rimciydi Kamer. 1991’de milis
örgütlenmesi içinde yer aldı.
1994’te tutsak düştü. 1995’te öz-
gürlüğüne kavuşup milis örgüt-
lenmesi faaliyetini sürdürürken
kontrgerilla tarafından 24 Ekim

1996’da kaçırılıp katledildi.

Kamer
GÜNEŞ

Yaşar Yılmaz’ı bir yoldaşı anlatıyor:
“Sevdiğini hayatının her anında
gösterebilmektir devrimcilik” 




