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gözaltılar, tutuklamalar
İşkenceler, linçler, katliamlar,

oligarşinin yönetim biçimidir

Yıkılan Van Değil



Dergimizin 291. sayısında, Boran yayıncılık tarafından
yayınlanan Büyük Direniş Kitap Dizisi’nin “Büyük Dire-
niş ve Sol” başlığını taşıyan 3. kitabının tanıtımını yapmış-
tık.

Boran Yayıncılık bu kez de özgür tutsak Ümit İL-
TER’in  yazdığı KIZILDERE DESTANI adlı şiir kita-
bıyla okurların karşısına çıkıyor. 

***
Boran Yayıncılık kitabın önsözünde şöyle diyor: “... ‘Var-

sın oklar üstümüze yağsın. Biz doğru gördüğümüz bu yol-
da, sonuna kadar yürüyeceğiz...’ dedi Türkiye devriminin
önderi Mahir Çayan.

‘...Biz bu toprağın insanıyız. Halkız. Halktan biriyiz. Hal-
kın öncüsüyüz...’ dedi Türkiye devriminin önderi Dayı.

‘Mahir’den Dayı’ya sürüyor bu kavga...’ dedi önderle-
rinin yolundan yürüyenler.

Devrim yürüyüşüydü bu. Ateş çemberlerinden geçtiler,
üzerlerine oklar yağdırıldı, büyük ihanetler gördüler, ku-
şatıldılar.

Yürüdüler devrim yolunda. “Bittiler, yok oldular” de-
diler. ‘Sosyalizm öldü, işçi sınıfı tarihe karıştı’ dedikleri
gibi...

Halktılar, halkı yok edemezdiler. Teslim olmadılar. Daha
güçlü ayağa kalktılar. Sosyalizmin bayrağını onurla dalga-
landırdılar kuşatma altında. Halkın adaleti, işkencecilerin
korkulu rüyası olmayı sürdürdüler.

Türkiye devriminin tarihiydi yazılan.”

***

Ümit İLTER, 1967’de Adıyaman’da doğdu. Aslen Mer-
sin Silifkeli’dir. Ortaokul yıllarında devrimcilerle tanıştı.
Lisede tiyatro ve edebiyata ilgi duyar. 1984-85 yıllarında
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girer. Burada devrimciler-
le tanışır. 

DEV-GENÇ saflarında yer alır. Gençlik hareketinin
örgütlenmesine önderlik eder. Gençlik eylemleri nedeniy-
le tutuklanır. Tahliye sonrası artık illegal mücadele içinde-
dir.

1991’de İzmir’de iki yoldaşının şehit olduğu çatışma-
da yaralı olarak tutsak düşer. İşkencede direnir. Bu tarih-
ten sonra sırasıyla Buca, Aydın ve Ümraniye hapishane-
lerinde kaldı.

19-22 Aralık 2000 büyük hapishaneler katliamında Üm-
raniye’deydi. Bu katliamdan yaralı olarak kurtulur. Ümit
İlter halen F Tipi hapishanede tutsaktır.

İlk kitabı Karanfil Halayı’nın ardından Umut Yağmu-
ru kitabını yazdı. Anka Destası, Yaban Oğlak Mr Jo’ya
Karşı, Ümit İlter’in basılan diğer kitaplarıdır.
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GÖREVİYLE YÜKÜMLÜDÜR.GÖREVİYLE YÜKÜMLÜDÜR.

BUNUN İÇİN;BUNUN İÇİN;

BEYİNLERİ AÇIK,BEYİNLERİ AÇIK,
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VE DİSİPLİNE OLMUŞ İNSANLAR GEREKLİDİR.VE DİSİPLİNE OLMUŞ İNSANLAR GEREKLİDİR.

ÖRGÜT BUDUR.ÖRGÜT BUDUR.
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İSE DEVRİME AİT NE VARSA HER ŞEYİ YAVAŞ İSE DEVRİME AİT NE VARSA HER ŞEYİ YAVAŞ 
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ÇÖKER VE ALTINDA KALIRIZ..           ÇÖKER VE ALTINDA KALIRIZ..           

EĞİTİM, DİSİPLİN, SAVAŞ... EĞİTİM, DİSİPLİN, SAVAŞ... 

GERİSİ HAYAT...GERİSİ HAYAT...

ÖğretmenimizÖğretmenimiz



İİ ç i n d e k i l e r
4 Öldüren deprem değil yoksulluktur,

Yıkılan Van değil devletinizdir
42 Gençliğin Gündeminden:

Düzen, part-time iş adı
altında öğrencilerin
yoksulluğundan

yararlanıyor

43 Devrimci Okul: Kapitalizm

ve sosyalizm-1

44 Direnerek üreteceksiniz
Kendinizi tecrite
ezdirmeyeceksiniz:

Tutsaklardan mektup var

45 Tecritten haberler...

46 Yürüyüş çalışanları 10 aydır

mahkemeye çıkartılmadan
hapi̇shanede utuluyorlar

47 HHB: Emperyalistlerin ve

işbirlikçilerinin hukuku
linç hukukudur

48 Avrupa’daki Biz: Alman

devletinden bir intikam
cezası daha

51 Haberler...

52 “Tek Yol Devrim”den

“Tek Yol Barış”a

53 Yitirdiklerimiz

5 Katleden deprem değil, devlettir
Yıkılan Van değil, devletinizdir

9 Emperyalizmin ve işbirlikçilerin
ahlakı yoktur

12 Vatanımıza hep birlikte
sahip çıkalım!

14 Halk Düşmanı AKP: AKP
yoksulluğumuzu satışa çıkardı

15 Hayatın Öğrettikleri: Yürüyüş
ile halkın yaşamına giriyoruz

15 Kaçak güreşerek değil devrimci
doğrularla yaşamalıyız:
Bahanecilik

16 Emek haberler

17 Sınıf Kini: Yoksulluğu
yaratanlara kin duyarız

19 “Sır”rın anlamı: Biz öldürdük
kefenimizi AKP ve tekeller biçti

21 Oligarşinin çözümü
değişmiyor, değişmez! Kürt
halkının tek kurtuluşu halkın
iktidarıdır

24 Cepheli: Cepheli

mekanik değil
diyalektik düşünür

25 Nazilerin mirasçısı

AKP basını

29 Onlar savaştılar
kazandılar, Haklıyız
biz de kazanacağız:
Basın özgürlüğü
sadece sosyalizmde
vardır

31 İşkence yapmak

şerefsizliktir

Füze kalkanına hayır!

33 İşkencecilerin

işkence yöntemleri
hiç değişmedi

36 Gelecekten umudumuzu

kesmemizi istiyorlar,
oysa biz umudun ta
kendisiyiz

40 Gençlik

Federasyonu’ndan:
Füze kalkanına, paralı
eğitime, YÖK’e hayır

Ülkemizde Gençlik

Yer: Sakarya Caddesi /Ankara
Saat: 18:00

Tarih: 4 Kasım Cuma

Hapishanelerdeki tecriti
TAYAD’lı Aileler her hafta

olduğu gibi bu hafta da
anlatmaya devam ediyor 

Yer: Taksim Tramvay Durağı
Tarih: 2 Kasım 2011/ Çarşamba

Saat: 14.00

HER HAFTA CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR
GÜNLERİ YAPILACAK OLAN FÜZE KARŞITI

MEŞALELİ EYLEMLER

Tarih: 4 Kasım  Cuma 

Yer: Nurtepe 

Saat: 20:00

Tarih: 5 Kasım Cumartesi 

Yer: Esenler  

Saat: 19:30

Tarih: 6 Kasım  Pazar 

Yer: Sarıgazi  

Saat: 19:30

Yapılacak olan eylemler 
her hafta ayrı mahallelerde devam edecek.

Tutuklu Yürüyüş Çalışanlarına 
Özgürlük eylemleri Ankara’da devam

ediyor...



Gökdelenler yükseliyor İstan-
bul’da, Ankara’da, İzmir’de, An-

talya’da... Hepsi birbiriyle yarışıyor
lükslükte. Dünyanın en lüks, en ‘fan-
tastik’ projeleri yapılıyor. Ve rekor kı-
rıyor bu lüks konutların satışı. İngiliz’i,
Fransız’ı, Alman’ı, İsrailli’si, Arab’ı...
Yabancılar 118 bin konut almış. Mü-
teahhit Ali Ağaoğlu İstanbul’a “1
milyon konut yapsak yabancılara sa-
tılır” diyor. 

Van-Erciş depreminde 50 köy yer-
le bir oldu. 2262 bina yıkıldı.

Depremin beşinci günü, göçük altın-
dan çıkartılan ölü sayısı 523, daha kaç
kişi var bilinmiyor. Son yüz yıl için-
de binlerce kişinin öldüğü  28 büyük
deprem olmuş. Yüzyılda değişen hiç-
bir şey yok. Marmara depreminde de,
Erzincan depreminde de, Van depre-
minde de ölenlerin büyük çoğunluğu
fukara halkımız oluyor.  Çünkü onla-
rın oturdukları evler İstanbul’da da,
Erzurum’da da, Erzincan’da da,
Van’da da, Kütahya’da da çürüklük-
te birbirleriyle yarışıyor. Deprem ol-
duğunda, sel bastığında ölüm onların
“alın yazısı” olur. Erzincan depre-
minde göçük altından canlı çıkartıl-
mışsa, Marmara depreminde ölüm
onu bulur. Yoksul halkımız nereye git-
se ölümü de yanında götürür. İş kazası,
deprem, sel baskını hep onu bulur. 

Her depremden sonra “uzman-
lar”, “profesörler”, etkili-yetki-

li kişiler çıkıp “depremle yaşamasını
öğrenmeliyiz” diye beylik laflar eder-
ler.  Ama halka depremle ölmekten
başka hak tanımazlar.

Van’da 50 köy yerle bir oldu. Son
70 yılda Van ve çevresinde 6 bü-

yük deprem oldu. 24 Kasım 1976’da
yine 7.2 büyüklüğündeki depremde
9552 bina hasar gördü ve  3840 kişi
öldü.  Ne yapsın Van köylüsü? İngi-
liz’i, Fransız’ı, Alman’ı, Arap şeyhi
gibi gidip İstanbul’dan, Antalya’dan
Ali Ağaoğulu’nun konutlarından ala-
bilir mi? Kerpiç evini tamir edip bir
sonraki “felaket” onu buluncaya ka-
dar, gidecek. 

Çünkü bu devlet onun devleti de-
ğil. Bu devlet, emperyalist te-

kellerin devletidir. Halkın ihtiyaçları
değil, tekellerin ihtiyaçları önemlidir.
İstanbul’dan istiyorlarsa, İstanbul’da,
Antalya’dan isteniyorsa Antalya’da en
lüks villalar da, en ‘güvenlikli rezi-
dans’lar da onlar için yapılır.

Depremzede de olsa yoksul halk
için devlet, baskı, zulüm ve terör

aracıdır. Depremin üzerinden kaç gün
geçti, bir çadır, battaniye vermeyen
devlet, soğuktan donan halk çadır, bat-
taniye isteyince copuyla, gaz bom-
basıyla kendisini gösterdi. 

Yakın zamanda Kayseri’de 5 tu-
tuklunun ring aracında diri diri

yakılmasına tanık olmuştuk. “Asker
elinden anahtarları yere düşürdü, hüc-
re kapısını açamadılar ve 5 tutuklu
kaza ile yandı” diye açıklama yapmıştı
devlet. Hayır dedik, yangın çıkınca
yaptıkları ilk iş kapıların kilitli oldu-
ğundan emin olmak için kapıyı kont-
rol etmek olmuştur demiştik. İşte
Van depreminde devletin nasıl dav-
randığı bir kez daha görüldü. Dep-
remde hapishane de büyük hasar gör-
dü. Günlerdir artçı depremler devam
ediyor. Yeni binalar yıkılıyor. Van
Hapishanesi’ndeki tutukluların üzerine
kapılar sıkı sıkıya kilitlendi. Hapishane
yıkılırsa hepsi ölecek. Tutuklular ya-
taklarını yakarak protesto ettiler. Dev-
let yine kendini gösterdi. Yüzlerce po-
lis, özel tim, jandarma panzerlerle yı-
ğıldı hapishanenin önüne. Gaz bom-

balarıyla saldırdılar hapishaneye. 

Depremin ilerleyen günlerinde
hala çadır battaniye bulamayan

halk isyan ediyor: “Nerede bu dev-
let, devlet yok” diyor. Bu konuda ya-
nılıyor halkımız. Halkımız devletten
yanlış bir beklenti içinde. Devlet
Van’ın her yerinde. Kafanızı çevirdi-
ğiniz her yerde devleti görürsünüz. 

Devlet, yerle bir olan  o kerpiç ev-
lerde. Yerle bir olan 40-50 köyün

sorumlusu devlettir. Halk soğuktan do-
nuyor. Günlerdir çadır, battaniye bek-
liyor, çadırların başını kim tutuyor ba-
kın, devlet orada. Depremin olduğu ilk
gün dünyanın dört bir yanından yar-
dım teklifleri vardı. Yarım milyon in-
san çadır battaniye beklerken devlet
çıkıp “Yardıma ihtiyacımız yok”
deyip yardımları reddetti. İşte devlet
burda. Depremi duyar duymaz ülke-
mizin dört bir köşesinden halkımız na-
sıl yardımcı olabilirim diye seferber
olurken yine devlet kendini gösterdi
ve “Benim dışımda kimse yardım
toplayamaz” dedi. Halkın yaptığı yar-
dımlara el koyarken görürsünüz dev-
leti.

Çevirin kafanızı; yıkılan binalara
bakın: Hepsinin altında devleti

görürsünüz. Devlete ait bir öğrenci
yurdu yerle bir oldu. Hastaneler kul-
lanılamaz halde. Okullar yine öyle, ka-
rakol binası büyük hasar gördü. 63 öğ-
retmen göçük altında can verdi. 70 yıl-
da 6 büyük deprem geçiren 1 milyon
halkın yaşadığı Van’da sadece 10 ay-
dan beri yapı denetiminin yapıldığı or-
taya çıktı. Yüz kamu binasından sa-
dece biri depreme dayanıklı. Dünya-
nın 16. büyük ekonomisine sahip
olan devletin büyük şehirlerinde dün-
yanın en lüks gökdelenleri yükselir-
ken ülkemizdeki 18 milyon konuttan
% 67’si çürük.

Ey halkımız, yükselen gökdelenler
bizim için yükselmiyor. Bizim-

kiler çürük olan yüzde 67 ÇÖKÜ-
YOR...

Ancak çöken, yıkılan Van değil,
DEVLETTİR!

.... Depremzede de olsa
yoksul halk için devlet baskı,

zulüm ve terör aracıdır.
Depremin üzerinden kaç gün

geçti. Bir çadır, battaniye
vermeyen devlet, halk soğuktan
donup çadır, battaniye isteyince

copuyla, gaz bombasıyla
kendini gösterdi.

Öldüren Deprem Değil, Yoksulluktur
Yıkılan Van Değil DEVLETİNİZDİR!..

44

Yürüyüş

30 Ekim
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“Deprem öldürmüyor; bina öldü-
rüyor” deniyor. Evet, bir yerde doğ-
ru: Deprem öldürmüyor, çürük bina-
lar öldürüyor. Ancak eksik; binalar
kendi başına öldürmüyor, o binaların
temelinden tutun da çatısındaki ba-
canın yüksekliğine kadar devletin
sorumluluğundadır. O binaların pro-
jesini onaylayan da inşaatı bittikten
sonra oturma ruhsatı veren de dev-
lettir. Sorumluluk ne demiri, çimen-
toyu eksik kullanan müteahhitlerin-
dir ne de bina sahiplerinin. Göçen her
binanın sorumluluğu devletindir. 

O zaman baştaki cümleyi şöyle
düzeltelim: Deprem öldürmüyor,
devlet öldürüyor. 

Gelişen bilim ve teknoloji saye-
sinde depremle ilgili bilinmeyen
hiçbir şey yok. Bilinmeyen tek şey
depremin zamanı. Onun dışında ül-
kemizdeki tüm fay hatlarının harita-
sı var. Nerede kaç şiddetinde deprem
olacaktır o da biliniyor. Ve bu konu-
da sürekli uyarılar yapılıyor. 

Yanda, 1941’den bugüne Van ve
çevresinde olan depremlerin tablosu
var. Neredeyse aynı şiddette dep-
remler olmuş. Binlerce bina yıkılmış
ve binlerce insan yaşamını yitirmiş.
Bunun bir sorumlusu yok mu? Tab-
loya baktığımızda 70 yıldır hiç bir ön-
lem alınmadığını görüyoruz. Halk
kaderine terk edilmiş durumda. Dep-
rem oluyor, yüzlercemiz, binlercemiz
ölüyoruz. Yangın oluyor, ölüyoruz,
yağmur yağıyor sel alıyor, ölüyoruz.
Trafik kazalarında ölüyoruz. 

Bunların bir sorumlusu yok mu? 

Elbette var! 

Sorumlusu Devletten
Başkası Değildir 

Bakın yine okullar çöktü. Hasta-
neler, karakollar, adliye binası, dev-
lete ait öğrenci yurtları, kreşler ya yı-
kıldı, ya da kullanılmayacak derece-

de hasar gördü. 7 öğretmen Van’da 56
öğretmen Erciş’te göçük altında öldü.
Devletin depremin ikinci günü yap-
tığı açıklamaya göre 50 bina Van’da,
30 bina Erciş’te göçtü. 

Bunların hepsinin projesini onay-
layan devletin ilgili kurumlarıdır.
İçine oturma izni veren devletin ilgili
kurumlarıdır. Yıkılan binaların dev-
letten başka sorumlusu yoktur. 

Devletin verdiği bu bilgiler de di-
ğer tüm bilgiler gibi yalan.  

İçişleri Bakanı Beşir Atalay dep-
remin ikinci günü açıklama yaptı.
“Bütün enkazlara ulaşıldı. Her en-
kazın başında çalışma vardır.” diyor. 

YALAN! YALAN! YALAN!!!

AKP Depremin 
Büyüklüğünü Ölçemedi 

Devletin ilgili kurumları deprem
büyüklüğünün 6.4 olduğunu açıkla-
dı. Deprem küçümsendi. Depremde
hayat kurtarma açısından en önemli
olan ilk saatler hiçbir yardım eli
uzanamadan geçti. Depremin bü-
yüklüğü yanlış açıklanınca ilk yardım,
arama kurtarma girişimleri de kü-
çümsendi. İhtiyaç olan arama kur-
tarma ekiplerinin gitmesi engellendi.
Ona göre hazırlıklar yapılmadı. Ame-
rika depremin 7.2 büyüklüğünde ol-
duğunu açıklamasına rağmen depre-
min ikinci günü halka hala gerçekler
söylenmedi. AKP, göçük altında ka-
lan yüzlerce insanın yardımına koşa-
cağı yerde şov yapmaya başladı. 

Göçük altında kalan halk, AKP ik-

Katleden deprem değil, devlettir
Yıkılan Van değil, devletinizdir

Ülkemizdeki 18 milyon
binanın % 67’si çürük

‘Büyüyen Türkiye’nin her
100 kamu binasından sadce
biri depreme dayanıklıdır

Devlet Van depreminin
büyüklüğünü yanlış ölçtüğü

için gerekli yardımların
zamanında yapılmasını

engelledi
“İhtiyaç yok” diyerek

Yardım yapmak isteyen çok
sayıda ülkenin yardımlarını

reddetti. 
Ülkenin dörtbiryanından
halk yardım için seferber
olurken AKP yardımları

tekeline alarak halkın
yardımlarını engelledi
AKP, gerici, ırkçı faşist

yaklaşımıyla AKP’li
olmayanlara

yardım yapmadı
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tidarının umurunda bile değil. AKP,
“kardeşlik” demagojisi altında depre-
mi “fırsata” dönüştürmenin peşinde. 

Tüm AKP’liler televizyon ekran-
larını kaplamışlar 74 milyon halkı
kandırıyorlar. Yalanlarla halkı avutu-
yorlar. Enkaz altındaki halka yardım et-
mek yerine “yardım şovu” yapı-
yorlar. Depremin ikinci günü deprem
bölgesine Ankara Esenboğa’dan bir
kargo uçağı kalkacak. 15 dakika tel-
evizyonlar uçağın reklamını yaptı.
Başbakan Erdoğan Erciş’te, göçük
altlarından yardım çığlıkları gelirken
o,  koruma ordusuyla gövde göste-
risi yapıyor. “Kardeşlik” nutukları
atıyor. Erdoğan’ın koruma ordusu
bütün yolları tutmuş, göçük altın-
dakilere  ulaşmaya çalışan yardım-
lar da ulaşamıyor. Televizyon ka-
nalları göçük altındaki halkın duru-
munu göstermiyor. Erdoğan’ın şo-
vunu sunuyor. Her geçen saat göçük
altındaki çığlıklar azalırken ekran-
ları bir başka AKP’li doldurdu.

Yalan Yalan Yalan!
Ağzını açan her AKP’li yalan

söyledi. Televizyon ekranlarından 74
milyon halkı kandırmaya çalıştılar. 

Herşey Yolundaymış (!) 
Sağlık Sorunu
Yokmuş(!)
Gıda Sorunu
Yokmuş (!)
Barınma Sonrunu
Yokmuş (!)

AKP depremi bıraktı, yalanlarla
kendi propagandasını yaptı. İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin yaptığı
açıklamada “Gıda sorunu yok, sağ-
lık sorunu yok, barınma sorunu
yok, 47 noktada 920 toplam uzman
çalışanla; bunların içerisinde Ge-
nelkurmay’ın özel uzman ekipleri,
jandarma kurtarma ekipleri, polisin
kurtarma ekipleri, AKUT’un 7-8 il-
den gelmiş birimleri var. Farklı bir
çok uzman ekipler var. Bunlar ko-
ordineli bir şekilde çalışmalarını
yürütüyorlar” dedi.

Başbakan yardımcısı Beşir Ata-
lay, “Bütün enkazlara ulaşıldı. Her
enkazın başında çalışma vardır. Su
kesintisi yok, ancak bazı bölgelerin
elektriği kesik” diye açıkladı. “Van
hava limanı yoğunluk yaşamakla bir-
likte seferler sürdürülüyor, ek se-

ferler yapılıyor.  Karayollarında bazı
çatlaklar  olduğu bilgisine rağmen
kara ulaşımı da kesilmedi.” AKP’ye
göre her şey yolunda. Hiç bir sorun
yok. Tam bir ‘yardım’ seferberliği var. 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da
“Hiçbir hastanemizde önemli bir ha-
sar yok” dedi. 

Yalan Yalan Yalan... 
Bunlar AKP’nin propagandası.

Gerçekler hiç de öyle değil. Bakanlar
bu açıklamaları yaparken gerçekleri
göçük haltındaki halkın çığlıkları
söylüyor. Gerçekleri, depremin üze-
rinden günler geçmesine rağmen ça-
dır, battaniye alamayan dondurucu so-
ğukta kalan halk anlatıyor. AKP ya-

lakası burjuva
basının deprem bölgesinden ha-
ber yapan muhaberleri bile itiraf et-
mek zorunda kalıyor. CNN
Türk’ten Cüneyt Özdemir  “hiç bir
köye yardım gitmemiş, ilk gelen
ben oldum” diyor. Bu haberler
CNN Türk’te yayınlandıktan son-
ra AKP’lilerden “boy göstermek”
için özel koruma konvoyu eşliğin-
de bir kaç köye gidiliyor. Ancak
yardım yine yok.  

Van Belediye Başkanı Bekir
Kaya da, AKP medyasının yaptığı
haberlerin ve AKP’lilerin yaptığı
açıklamaların yalan olduğunu söy-
ledi. Van Belediye Başkanı Kaya,
“Bakanlar ölü sayısını doğru açık-
lamadı. Halkı kandırıyorlar. Kış
şartlarına rağmen çadır ihtiyaçları
karşılanmıyor” dedi. 

AKP, Göçük Altındaki
Kürt Halkına ‘Devletin
Gücü’nü Gösteriyor!

AKP, “yardım ve kurtarma” işi-
ni tekeline almış. Göçük altındakile-
ri kurtarma ve yardım dağıtmak için
gönüllü olan çok sayıda kişi ve ku-
ruluşların yardım yapmasını engel-
lendi. Yardım malzemeleri, çadırlar,
battaniyeler, gıda maddeleri önce
AKP’lilere veriliyor. AKP’li olmayan
belediye, kurum ve kuruluşlara
“PKK’ye gidecek” diye yardım ya-
pılması engelleniyor. Bölgede BDP’li
yerel yöneticiler adeta yok sayılıyor.
AKP yandaşı belli başlı kurumların
daşında örgütlerin yardım çalışmala-
rı engelleniyor. Hiç bir yardım git-
meyen çok sayıda köy ve mahallede
halk, kendi yaralarını kendisi sar-
mak zorunda kaldı yine. 

AKP, Kürt halkına devletin gücünü
gösteriyor. Yurtdışından yapılan yardım

Van ve çevrisinde 1941'den
bugüne kadar 5 büyük deprem

yaşandı

- 10 Eylül 1941 Erciş depremi:
Büyüklüğü  5.9,  depremde 600 bina

hasar gördü, 149 kişi öldü.

-29 Temmuz 1945 Van depremi:
Büyüklüğü 5.8, 2000 bina
hasar  gördü, 12 kişi öldü. 

- 20 Kasım 1945 Van depremi:
Büyüklüğü 5.8,

1000 bina hasar gördü. 

- 16 Temmuz 1972 Van depremi:
Büyüklüğü 5.2, 400 bina hasar

gördü, bir kişi öldü.

- 24 Kasım 1976: Büyüklüğü 7.2, 9552
bina hasar gördü, 3840 kişi öldü. 

- 23 Ekim 2011 Erciş-Van depremi:
Net olmamakla birlikte 2262 bina ve

köylerde binlerce kerpiç ev yıkıldı. Şu
ana kadar tespit edilebilen 432 ölü,

binlerce yaralı var.

YIKILAN VAN DEĞİL66

Yürüyüş

30 Ekim
2011

Sayı: 292



teklifleri “şu anda ihtiyaç yok” deni-
lerek yardımın en acil gerekli olduğu
zaman reddedildi. Göçük altında kalan
Kürt halkına deprem de olsa, göçük al-
tında da kalsa asker, polis ve devletin
gücü gösterilmek isteniyor.

Burjuva Basın  AKP
Yalakalığı Yaparken Kürt
Halkına Düşmanlığını da
Gösteriyor

Habertürk televizyonu özel yayı-
nında sunucu Duygu Canbaş: “Dep-
rem her ne kadar Van’da da olsa
hepimiz üzüldük” diyor. 

ATV’den Müge Anlı ise, “her
fırsatta çocuklar tarafından taş at-
tırılan polisler ilk an olay yerindey-
di. Mehmetçik de... Allah polisimize,
askerimize zeval vermesin. Zor gün-
lerde değil ama başka zaman onla-
ra taş atanların da elleri kırılsın. Zor
günlerde onlara ‘ah canım cicim’
başka zamanlarda kuş avlar gibi
avlayın dağlarda. Biraz da insanlar
hadlerini bilsinler” diyor. 

Müge Anlı adındaki bu sunucu ne
konuştuğunun ne kadar bilincindedir
bilinmez ancak, iktidar yalakalığı
yapmak için burjuvazinin bile tepki-
sini çekecek boyundan büyük laflar
ediyor. AKP, “Kürt kardeşlerimiz”
demagojisi yaparken sözcüleri şove-
nist kışkırtmanın etkisiyle Kürt hal-
kına düşmanlıklarını kusuyorlar. 

1999 Marmara depreminde “7.4
yetmedi mi” diyen dinciler, PKK bas-
kınlarını kastederek “Allah’ın sopa-
sı yok”, “ilahi adalet”, “oh oldu”
gibi alçakça içlerindeki kinlerini ku-
suyorlar. 

Yardımlar AKP’lilere
AKP, yardım dağıtmayı tekeline

aldı. Halkı ve yerel yöneticileri yar-
dım işine katmıyor. Yardımlar  önce
AKP’lilere dağıtılıyor. Depremin
üçüncü günü, şehir merkezinde hala
binlerce kişiye hiç bir yardım gitme-
di. Köylere yardım gitmedi. Erciş’te
halk anlatıyor: “Üç mahelleye tek bir
yardım dahi ulaşmadı. Kışla, Salihi-
ye ve Yeşilova mahallelerinde AKP’ye

oy verenler çadır alırken,
binlerce depremzede kendi
imkanlarıyla yaptıkları der-
me çatma naylon çadırlarda
kalıyor. Sadece AKP’lilere
çadır dağıtılıyor. Ne gıda, ne
içme suyu gönderiyorlar.
Cenazelerimizi dahi pet şi-
şedeki suyla yıkıyoruz. Ma-
duruz, açıkta kaldık.”

Hani Yardıma İhtiyaç
Yoktu? Hani Herkese
Çadır, Gıda
Ulaştırılmıştı?

Dünyanın her yanından yardım
yağdırılıyor ama AKP tarafından yar-
dımlar reddediliyor. 

Niye? Neden? Halka gönderilen
yardımları siz ne hakla reddediyor-
sunuz?

Van Belediye Meclis Başkan Ve-
kili Sabri Abi’nin söyledikleri AKP’yi
yalanlıyor: “Kızılay 8 bin çadır ol-
duğunu söylüyor ama yüzbin de olsa
yetmez. Halkın tamamı dışarıda.
Van’ın % 60’ı yıkılmış durumda.
Köylerde durum çok kötü. Çok ha-
sar var. 30-40 ev yerle bir olmuş. T
ürkiye’nin her tarafından yardım et-
mek isteyenler var. Ama bize henüz
ulaşan bir şey yok.”

“Kriz Masası”ymış, 
Ne Krizi? 

AKP, her yerde halka devletin
gücünü göstermeye çalışıyor.

Yardımlar geliyor ama AKP yar-
dım dağıtmayı tekeline aldığı için key-
fine göre dağıtıyor. 

“Kriz masası”nın önünde toplanan
binlerce kişi yardımların dağıtılma-
masına tepki göstererek “vali istifa”
diye slogan attılar. Slogan atan halka
devlet gücünü gösterdi: Polis deprem-
zedelere gaz bombası atarak saldırdı! 

“Vali Van halkına işkence yapıyor”
diyen BDP Eşbaşkanı Selahattin De-
mirtaş vali “koordinasyonu tek elden
yapma” önerisine cevap verilmedi-
ğini aksine BDP’li belediyelerin top-
ladığı yardımlara “askerler marife-

tiyle” el konulduğunu söyledi. 
Demirtaş, “Van halkı 48 saattir

deprem sonrası zulmü yaşıyor. Dep-
remden çıkan halka karşı polis, şu sa-
atlerde cop ve gaz kullanıyor. AKP
yardım gönderemediği yerlere gaz
bombası gönderiyor” diyor.

Kürt Halkına Saldırı
“Kardeşlik” Demagojisi
Altında Yapılıyor

Müge Anlı’nın ağzından kaçırdı-
ğı o sözler faşist dinci kesimin genel
düşüncesi. Medyada halka karşı “kar-
deşlik” demagojisi yapıyorlar. Onla-
rın kardeşliği, “bana muhtaçsın, benim
irademi tanı”ya dönüşüyor. AKP’nin
iradesine tabii değilse kürt halkı kar-
deş değil, “bölücü” oluyor. 

“Kardeşlik”miş... Sizin kardeşli-
ğiniz eksik olsun... Irkçılık, şove-
nizm kardeşlik üzerinden yapılıyor. 

Depremin ilk anından itibaren
“kardeşlik”tir tutturdular gidiyor.
Bu nasıl kardeşlik? Ağzını açan her-
kes kardeşlikten bahsediyor. Özellikle
AKP zihniyeti. Ancak içinde kar-
deşlik geçen her cümlede kopkoyu
bir ırkçılık, şovenizm yatıyor. 

Depremin ilerleyen günlerinde ar-
tık yalanlar üzerine kurulmuş yardım
şovları işe yaramıyor. Deprem gerçeği
tüm çıplaklığıyla açığa çıktı. 

AKP 30-40 binanın yıkıldığından
bahsediyordu. Oysa yıkılan binlerce
bina vardı. Göçük altında yüzlerce in-
san kalmıştı. Her enkazın başında kur-
tarma ekipleri var deniyordu. Depre-
min üzerinden günler geçmiş hala çok
sayıda köye tek bir yardım ulaşma-
mıştı. Depremden 500 binin üzerin-
de insan etkilenmiş ve yüzbinin üze-
rinde çadır ihtiyacı vardı. Mevlana
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konsepti çadırlarımız, var diye
şov yapan AKP’liler depremin
altında kaldı. Ve sağa sola
saldırmaya başladılar. Halkı
suçladılar. BDP’yi suçladılar.

Başbakan Erdoğan burjuva basının
tüm yalakalığına rağmen basını suçladı.
Yapılan “İyi şeyleri göstermiyorsunuz,
yalan söylüyorsunuz” dedi. Oysa ger-
çekler ortadaydı. Günlerdir çadır, bat-
taniye alamayan halk, yardım tırlarının
yolunu kesip yağmalamaya başladı.
Çadır isteyen halkın isyanı yalanlarla
gizlenemez oldu. Müge Anlı’ya ırkçı
söyleminden dolayı tepki gösterenler,
asıl ırkçılığın başının kim olduğu orta-
ya çıktı. Başbakan Erdoğan 26 Ekim’de
yaptığı konuşmayla içindeki kinini kus-
tu. Kendi suçlarının üstünü örtmek için
BDP’yi suçladı.  

İşte Erdoğan’ın sözleri, Müge An-
lılar’ın kimin adına konuştuğu ortaya
çıkıyor. 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Van’a ulaşıyor, Konya, Kayseri, An-
kara, Erzurum Van’a ulaşıyor, ama o
bölgedeki malum belediyeler hemen
yanı başlarına ulaşmaktan aciz kalıy-
orlar. Polis taşlamak, asker taşlamak,
molotof atmak, sağı solu yakıp yıkmak
için anında organize olanlar, bakıy-
orsunuz afet anında ortalıkta yoklar.
Benim milletim şunu da görsün; aske-
ri, polisi, jandarması bütün güvenlik bi-
rimleri orada mağdur vatandaşın
yardımına koşarken, terör örgütü
saldırılarına devam ederek, hem de
Van’ın ilçelerinde mayın tuzakları kur-
arak, ne kadar kanlı bir şebeke ol-
duğunu bir kez daha gösteriyor”

Erdoğan ayrıca deprem karşısında-
ki çaresizliğini “devletin gönderdiği
yardımlar terör örgütü tarafından
engelleniyor, yardımların yetersiz-
liğini yaymak gibi bir algı oluşturmaya
çalışıyorlar” diyerek gösterdi. 

Devlet Her Koşulda
Devletliğini Gösteriyor.
Depremin Öldürdüğü
Yetmedi Polis                Ha-
pishaneye Saldırdı 

Dünya yarılsa yer yerinde oynasa
polis yine polis. Çadır, battaniye isteyen

halka gaz bombalarıyla saldırdı. Gün-
lerdir artçı depremler sürüyor. Hapis-
hanedeki tutuklular firar etmesin diye
üzerlerine kapılar sıkısıkı kilitlendi.
Tutsakların can güvenliğiiçin değil,
kaçmamaları için yüzlerce özel tim
polis ve jandarma tarafından önlem alın-
dı. Halk göçük altında can verirken, yüz-
lerce insan yaşamını yitirmişken onla-
rın derdi tutukluların kaçmasını önle-
mek. Tutsaklar sürekli devam eden
artçı depremlerden kaynaklı güvenli bir
yere çıkartılmak için yatakları yakarak
protesto edince devlet deprem meprem
dinlemedi özel tim, jandarma, polis
gaz bombalarıyla tutsaklara ve hapis-
hane dışındaki ailelerine saldırdı. 

Vanda Yıkılan Binaların
Altında Kalan Devlettir 

AKP iktidarı depremi fırsat bilip gö-
çük altında kalan Kürt halkına “yardım
eli” adı altında devletin gücünü gös-
termek istemişti. Ancak depremin al-
tında kaldı. Halka bir çadır, battaniye
dağıtmasını dahi beceremedi. Gün-
lerce soğukta halkı madur etti. Halkı is-
yan noktasına getirdi. 

Yıkılan her binanın, göçük altında
kalan herkesin sorumlusu devlettir,
AKP iktidarıdır. Yüzlerce kişiyi öldü-
ren deprem değil, ülkemizi yöneten fa-
şist iktidarlardır. Sadece Van depremi
bile bunun böyle olduğunu gösterme-
ye yeter. 70 yılda 6 büyük deprem oldu.
Tek bir önlem alınmadı. 

Deprem İçin Halktan
Vergi Toplanıyor!
Bu Vergileri Ne Yaptınız?
Açıklayın!

Başbakan Erdoğan depremin
ikinci günü deprem bölgesine 3
milyon lira para gönderdiklerini
söylüyor. Bakın hele; ne kadar bü-
yük yardımda bulunmuş. Sanki ba-

basının malını bahşediyor. Libya’da-
ki işbirlikçilere Kaddafi iktidarını de-
virmeleri için 300 milyon dolar para-
yı valizlere doldurup özel uçaklarla ta-
şıdılar. Yerle bir olmuş Van depreminde
Kürt halkına yaptığı 3 milyon lira ne
kadar büyük paraymış gibi anlatıyor. 

Siz kimin parasını kime veriyor-
sunuz?

17 Ağustos 1999 Marmara depre-
minden beri halkın harcadığı her ku-
ruştan deprem vergisi kesiliyor. Kesi-
len o vergilerle deprem bölgelerinde
oturan halk için depreme dayanıklı ko-
nutların yapılması gerekiyordu. Ve
bugüne kadar deprem vergisi adı al-
tında tam 40 milyar lira para toplanmış.
Bu paraların tek kuruşu deprem için
harcanmadı.

Deprem vergileriyle ilgili 2006,
2009 ve 2010 yıllarında muhalefet
milletvekilleri üç ayrı önerge verip sor-
muşlar. Ama hiç birinde de paranın ne
yapıldığı, nereye harcandığını açıkla-
mamış AKP. 

AKP’ye yine soruldu. Verdiği ce-
vaba bakın. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek 27 Ekim’de yaptığı açıklama-
da bu paraların “eğitim, sağlık gibi çe-
şitli alanlar, çiftçilere, demir yolu ya-
pımına, otoyol yapımına, havaalanı
yapımına” harcandığını söyledi. Yala-
na bakın. Eğitim, sağlık için zaten
bizden ayrıca vergi kesiliyor. Kaldı ki
onu da her geçen gün daha çok paralı
hale getirdiler. Parasız eğitim İsteyen
Ferhat ve Berna’yı 19 ay hapiste yatı-
ran sanki AKP değil. 

Deprem için kesilen paralar deprem
dışında AKP keyfine göre istediği her
yere harcıyor. Halk nasıl olsa ölüyor.
Halkın canı ucuz. O paralarla büyük-
şehirlerde tekeller için dünyanın en lüks
gökdelenleri yükseliyor. Yoksul halk ise
yoksul evlerde, çürük binalarda can ve-
riyor. 

Marmara depreminin suçunu Veli
Göçer gibi bir müteahhide yükledikleri
gibi Van depremi için de bir günah ke-
çisi bulurlar. 

Binaların denetimini yapmak
devletin görevi. 10 ay öncesine

kadar Van gibi 6 büyük depremin
olduğu bir bölgede kontrol

yapılmamışsa yıkılan her binanın
sorumlusu devlettir. Ölen her

insanın katili devlettir.
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Libya lideri Muammer Kaddafi
emperyalistler ve işbirlikçi uşakları ta-
rafından istifa ve teslimiyete çağrıl-
dığında, aşağıdaki sözlerle karşılık
vermişti: 

"Ben devrimin lideriyim, istifa
edecek bir devlet başkanı değilim.
Burada, kendi ülkemde savaşarak şe-
hit düşeceğim!"

Ve dediği gibi de şehit düştü Kad-
dafi. 

20 Ekim 2011'de Kaddafi’nin
önce yakalandığı haberi, arkasında
hastahaneye götürülürken öldüğü ha-
beri yayıldı. 

Amerikan basınında Kaddafi’nin
nasıl yakalandığı ve öldürüldüğüne
ilişkin şöyle haberler çıktı. "Kadda-
fi Perşembe günü Sirte kentinden
çıkış yaptı... Konvoyu Amerikan ca-
sus uçakları tarafından saptandıktan
sonra ilk olarak uzaktan kumanda ile
Nevada'dan yönetilen Predator uçağı
ile vuruldu. Hemen sonra bir Awacs
uçağı Fransız jetlerini göreve çağır-
dı. Fransız jetleri Kaddafi ve yakın-
larının içinde bulunduğu konvoya
iki adet 500 Paund’luk bomba attı.
Bombalama sonucunda birçok kişi
öldü. Kaddafi ise yaralandı. Libya li-
deri İngiliz SAS kuvvetlerinin yön-
lendirdiği Libya'lı isyancılar tarafın-
dan linç edildi. 

Kaddafi’nin yakalanıp linç edil-
mesiyle birlikte emperyalistler bayram
yaptı. Çünkü Kaddafi Afrika çölleri-

nin ortasında emperyalistlerin 42 yıl-
lık korkusuydu. 

Kaddafinin linç edilmesinin ar-
kasından yaptıkları açıklamalara ba-
kın. Demokrasiymiş, insan haklarıy-
mış, hepsini unutuverdiler. Gerçek
kimliklerine büründüler. 

ABD Başkanı Barac Obama:
"Libya'lılar için uzun ve acı bir dö-
nem sona erdi. Halkın demokratik
Libya'da kaderini belirleme şansı
var."

Avrupa Birliği: "Libya'da des-
potluk ve baskı döneminin sona er-
mesinden memnunuz."

İngiltere Başbakanı David Ca-
meron: “Libya halkının güçlü ve
demokratik bir gelecek kurma şansı
daha fazla."

Almanya Başbakanı Angela
Mrkel: "Libya için yeni bir başlan-
gıcın önü açıldı." 

Fransa Dışişleri Bakanı alain
Juppe: " Libya'da 42 yıllık zorbalı-
gın sonu"

Türkiye Dışişleri Bakanılığı,
"Bundan sonra sürecin kin ve intikam
hislerine kapılmadan, birlik beraber-
lik içinde tamamlanacağına inancımız
tamdır.” 

Başbakan Erdoğan, Konsey Baş-
kanı Abdulcelil'i arayayarak Libya
halkının özgürlük, adalet ve demok-
rasinin zaferle sonuçlanmasından
duyduğu memnuniyeti bildirmiştir. 

Libya'da İşbirlikçi Ulusal Geçiş
Konseyi Başkanı Mahmut Cibril:
"Kaddafinin ölümüyle yeniden doğ-
muş gibiyim" dedi. 

Nato Genel Sekreteri Rasmus-
sen, Libya'daki operasyonda sona
yaklaşıldığını bildirdi ve "Korku yö-
netimi sona erdi. Libyalılar tarihle-
rindeki karanlık döneme çizgi çeke-
rek yeni sayfalar açabilir" dedi.

Bütün emperyalistlerin ve işbir-
likçilerin korkuları Kaddafi’ydi. Kat-
lettikten sonra rahat bir “oh” çektiler.
Operasyona da son vereceklerini
açıkladılar. 

İşte direnen bir kişi bile emper-
yalistlerin korkulu rüyası olabiliyor. 

Ve Kaddafi’yi katlettikten sonra
ondan 42 yılın intikamını almak isti-
yor emperyalistler. 

Bu konuda hiç birşeyden çekin-
dikleri yok. Uluslararası hukukmuş,
insan haklarıymış, sözleşmelermiş
aldırdıkları yok. Tam bir pervasızlık,
kin ve  düşmanlıkla Kaddafi’den in-
tikam alıyorlar ve göstere göstere ya-
pıyorlar her şeyi. Tüm dünyaya ders
olmasını istiyorlar. 

Hala Libya ya da Ortadoğu için
demokrasi’den, özgürlüklerden bah-
seden var mı? Libya’da işbirlikçi
konseyin başkanı Mahmut Cibril,
Libya’yı şeriat hükümlerine göre
yöneteceğini açıkladı. İşte Emper-
yalizmle yapılan devrim böyle olur. 

Tunus, “demokrasi”nin nimetlerini

Emperyalizmin ve İşbirlikçilerin Ahlakı Yoktur!
Kaddafi’yi Katledip Libya’nın İşbirlikçilerinden

Çapulcu Bir Linç Güruhu Yarattılar!
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yaşıyor şimdi. “Ilımlı İslam”cı ol-
duklarını söyleyenler seçimi kazandı. 

***

Kaddafi’nin katledilmesine burjuva
medyadaki bir kaç köşe yazarı dışın-
da bizim küçük-burjuva aydınları-
mız da çok sevindi. Demokrasi için tır-
nağı kadar bedel ödemeyen, kalemi-
ni burjuvazinin çıkarlarına satmış ya-
zarlar birden demokrat kesilip Kaddafi
‘diktatörü’nün sonununa göbek attılar.
Tek rahatsızlıkları, o linç görüntüle-
riydi. Ekranlara getirilmese linç edil-
mesine de bir şey dedikleri yok. İşte
onların demokratlıkları da bu kadar. 

Kaddafi’nin ölümünün arkasından
burjuva medyanın manşetleri de şöy-
le çıktı:

“Çöl Tilkisi Linç Edildi: Lib-
ya’nın 42 yıllık efsanesi bitti. Yeşil
devrimin kudretli albayı Muammer
Kaddafi doğum yeri Sirte’de öldü-
rüldü.” (Akşam)

“Başından Vuruldu: Libyalı mu-
halifleri sıçana benzeten Kaddafi’nin
hayatı ibretlik bir şekilde son buldu.
Korumalarıyla sığındığı lağım ka-
nalında başından vurularak öldü-
rüldü.” (Bugün )

“Kaddafi Öldürüldü: Libya’yı
42 yıldır demir yumrukla yöneten
Kaddafi saklandığı kanalda kurşun-
landı.” (Güneş)

“İsyancılar Döve Döve Öldürdü:
Yaralı ele geçirilen Kaddafi önce
dövüldü sonra başından vuruldu.”
(Habertürk)

“Yerlerde sürüklediler: Kendi-
sine Afrika’nın kralı unvanı veren Lib-
ya Lideri Kaddafi’nin hayatı memle-
keti Sirte’de bitti.” (Hürriyet)

“Tekmelerle Linç Ettiler: Libya’yı
42 yıldır demir yumrukla yöneten
Kaddafi, doğduğu kent Sirte’de öl-
dürüldü. Devrik liderin kanlar için-
de tekmelenirken görüntüleri yayın-
landı.” (Milliyet)

“Kaddafi’yi Döverek Öldürdüler:
Libya’nın 42 yıllık diktatörü Albay
Kaddafi doğduğu kent olan Sirte’de
dün öldürüldü.” (Posta )

“Bir Diktatör Daha Düştü: Lib-
ya’nın 42 yıllık lideri Kaddafi öldü-
rüldü.” (Radikal)

“Döve Döve Öldürdüler: Lib-
ya’nın 42 yıllık diktatörü Kaddafi
memleketi Sirte’de bir su kanalında
saklanırken bulundu ve linç edildi.”
(Vatan)

Kaddafi Kimdir? 
Başta Amerika olmak üzere em-

peryalistler neden bu kadar düşman-
dır Kaddafi’ye? 

Libya’nın yönetim değişikliğini
neden bu kadar çok istiyorlar? 

AKP neden kraldan çok kralcı
kesiliyor? Libya’da isyancı dedikle-
ri kimlerdir? 

Emperyalist NATO'nun Libya'da
ne işi vardı? Ona başka bir ülkeyi
bombalama, işgal etme, halklarını
katletme hakkını kim veriyor? 

Bu şekilde onlarca soru sorulabi-
lir ve bu soruların cevabı bugün çok
daha açıktır: Leş kargası akbabalar
gibi Libya üzerine üşüşmüşler, Lib-
ya'nın zenginliklerini paylaşmışlar,
sömürünün plan ve hesaplarını şim-
diden yapmışlardır. 

İşte gerçek budur; sömürmek,
daha fazla sömürmek. 

Bu pis, sis ve duman arasında ger-
çekler asla boğulmaz. 

Vatanını Satmamak
Onurdur

“Vallahi, ya zafer veya şehadete er-
meden bu dağları terk etmeyeceğim ve
İtalyanlara karşı devam eden bu savaşı
asla durdurmayacağım. Mısır’a gitmek
isteyenler buyurup gitsinler, İtalyan-
lara teslim olup ölümden kurtulmak is-
teyenler de teslim olsunlar, hiç kimse
onları tutmuş değildir” demişti yıllar
önce, emperyalistlere karşı Libya'nın
bağımsızlık mücadelesinin önderi
Ömer Muhtar. Bunları söylemişti İtal-
yanlar tarafından asılırken. 

Kaddafi de emperyalizmle tam uz-
laşmayan, emperyalizme sorunlar çı-
kartan, ülkesini emperyalizmin yağ-
masına sonuna kadar açmayan bir li-
derdi. 

"İsyancı" dedikleri Amerikan bes-
lemesi çapulcular kahraman ilan edi-
liyor bugün. Elbette dünya halkları nez-

dinde değil. Sadece ve sadece emper-
yalistler ve satılmış işbirlikçilerin nez-
dinde kahramandır isyancı dedikleri. 

Burjuva basın Kaddafi için "ölür-
ken yalvardı" vb. yalanlar üretti. Em-
peryalizmin tüm çabası Kaddafi'yi
yalvarttırmaktı ancak o zevki yaşa-
yamadılar. Vatanı için onuruyla di-
rendi ve şehit düştü. Tarihte tek bir
emperyalist lider yoktur vatanı için
ölümü göze alan, direnen ve ölen... 

Ülkesi ve halkı uğruna savaşmak
ve şehit düşmek onurdur. Kaddafi de
emperyalizme karşı kanının son dam-
lasına kadar direndi ve şehit düştü. 

Kaddafi'yi Alçakca
Katleden Emperyalistlerdir 

Günlerce Kaddafi'nin linç görün-
tülerini yayınladılar. Yalanlarla an-
lattıkları görüntüleriyle ahlaklarını
da sergilediler. Emperyalizmin ahla-
kı yoktur. Linç görüntülerinde gör-
düğünüz resim emperyalizmin yüzü-
dür. Amerikadır, İngilteredir, Fran-
sa'dır, İtalyadır, işbirlikçi AKP iktidarı
ve bütün işbirlikçilerdir... 

Amerika Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton'un Kaddafi'nin katledildiği ha-
berini aldığındaki verdiği tepki em-
preyalizmin ahlakını ortaya koy-
maktadır. İnsan haklarını, demokra-
siyi, özgürlükleri dillerinden düşür-
mezler. Libya’ya saldırı kararını da
“sivilleri korumak” bahanesiyle al-
mışlardı. Libya’daki tabloya bir ba-
kın. Emperyalizmin nasıl bir düşman
olduğunu görürsünüz. İnsanların zer-
re kadar bir değeri var mı? Son altı
ayda Libya’da 50 bin kişi katledildi. 

Şu Sirte’nin duvarlarına bir bakın.
Bu ne kadar büyük bir düşmanlıktır
ki, bu ne kadar büyük bir korkudur ki,
Kaddafi’yi öldürebilmek için bir şeh-
ri kalbura çevirmişler. Yerle bir et-
mişler. Bu nasıl bir adalettir?

Evet, bu nasıl bir adalettir? “İnsan
hakları, özgürlük, demokrasi” dene
dene yapıldı bütün bunlar. Suriye’de
de Esad’ı devirmek için aynı terane-
ler okunuyor. 

Kaddafi’yi alçakça linç ettiler.
Linç görüntülerini izleyen Ameri-
kan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton
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“Vaooov...” diyor. 

Kaddafi'yi linç eden ordaki işbirlikçi
çapulcular değil, emperyalistlerdir.
Özgürlükten, demokrasiden bahsedi-
yorlar. Libya halkından bir işbirlikçi, ça-
pulcu, linç guruhu yarattılar. 

Libya'da başından sonuna kadar
Kaddafi’nin iktidarına karşı sava-
şanlar emperyalistlerdi. Yarattıkları iş-
birlikçiler emperyalistlerin Libya'ya
saldırısının maskesi oldu. Bizzat is-
yancı dedikleri çapulcuları ingiliz,
Fransız askerleri komuta etmiştir.
"Aylardır Libya'da olan ve isyan-
cılar gibi giyinen İngiliz askerleri de
Trablus harekatından sonra üni-
formalarına kavuşmuş olmalılar."
diyordu o günün gazeteleri. 

Gazete ve internet haber sitelerinde
bir resim. Resimde Kaddafi’nin kan-
lı naaşı... Çevresinde işbirlikçi linç gü-
ruhu. Yüzlerinde yılışık, riyakar, sa-

tılmış bir ifade, parmaklarda zafer işa-
reti, kiminde Amerikan simgesi kov-
boy şapkası, Kaddafi'nin ölü bede-
niyle fotoğraf çektiriyorlar...  

Irak'taki Ebu Garip Hapishane-
si’nde tutsakları üst üste çırılçıplak
yığmışlar, başında resim çektiriyorlar.
Hepsinin kültürü aynı. Hepsi aynı da-
mardan, aynı soydan besleniyorlar.
Ülkemizde kontrgerilla elemanlarının,
kestikleri gerilla başlarıyla resim
çektirmelerinin bir farkı yoktur. Em-
peryalistler işbirlikçileştirdikleri Lib-
ya halkının arasından çapulcu, linç gü-
ruhu yarattı. Kaddafi’yi işkence ya-
parak linç eden, cesediyle resim çek-
tiren kültür emperyalizmin kültürüdür.
Onun için Kaddafi’yi linç edenler de
oradaki linç güruhu değil emperya-
listlerdir. Obama’dır, Clinton’dur. 

Bu Kültür Amerikanın Sapık

Kültürüdür. Halkların
Direnişini Hiçbir Güç Yok
Edemez

Bir devrin sonu olduğunu söylü-
yorlar. Bu bir devrin sonu değildir. İtal-
yanlar’a karşı bağımsızlık savaşı veren
Ömer Muhtar astıklarında da aynı
şeyleri söylemişlerdi. Ömer Muhtar,
İtalyan emperyalizminin Libya’daki
sonu oldu. 

Bugün Kaddafi’yi öldürdünüz,
değişen bir şey olmayacak. Değişen
tek şey halkların öfkesini biriktirmiş
olmanız olacak. Kaddafi’yi öldür-
meniz, hem de dünyanın gözüne so-
kar gibi alçakça linç ederek katledip,
izlettirmeniz sizi vuran silaha dönü-
şecek, kuşkunuz olmasın. Amacınız
korku dağları yaratmak, “direnmeyin
sonunuz bu” mesajını vermek. Kor-
kuyla halkları sonsuza kadar sindi-
remezsiniz, susturamazsınız.

Aşağıdaki yazı Sabah gazetesinden Erdal Şafak’ın 18
Ekim 2011 tarihli köşe yazısından alınmıştır. İbret olsun
diye  okuyun ve okutun. İşbirlikçilik, uşaklık böyle bir
şey. Osmanlı da İngilizler için aynı şeyi yapmıştı. Bugün
Osmanlı’nın mirasını savunan işbirlikçi AKP’nin yap-
tığı da farklı değildir. 

Sabah'ta Erdal Şafak, İtalya'nın Libya'nın işgalinin 100.
yılını kutlayan törenden konuşmaları yazdı:

“İtalyan "II Manifesto" gazetesinin yalancısıyım. Um-
berto Eco, Franco Fortini, Alessandro Portelli, Franco Car-
lini gibi İtalya'nın saygın isimlerinin yazılarını emanet
edecek kadar güvendikleri gazetede bir hafta önce insanın
kanını donduracak bir haber yayınlandı. 

Habere göre, İtalya'nın Libya'yı işgalinin 100'ün-
cü yıldönümü Trablus'ta törenlerle kutlandı. Evet evet,
yanlış okumadınız; törenlerle kutlandı!

Törenlere Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mus-
tafa Abdülcelil ile İtalya Savunma Bakanı Ignazio La Rus-
sa başkanlık ettiler. Ignazio La Russa şimdi Başbakan Sil-
vio Berlusconi'nin partisine üye ama siyasete neo-faşist
partilerde başladı. Yani, Libya'nın İtalyan işgalinden
kurtulması ve bağımsızlığını kazanması için mücadele
eden Ömer Muhtar'ı astıran Benito Mussolini'nin çiz-
gisinden geliyor.

Buyurun size Mustafa Abdülcelil'in o törende yaptı-
ğı konuşmadan satır başları: 

- "İtalyan kolonyalizmi yılları Libya için bir kalkınma
dönemi oldu." 

-"İtalyan kolonyalizmi ülkemize yolları getirdi,
Trablus'ta, Derna'da ve Bingazi'de bugün bile ayakta
duran güzel binalar inşa etti." 

-"İtalyanlar, Libya halkına tarımsal kalkınmayı, adil
yasaları ve adil yargılamaları armağan etti." 

-"İtalyan kolonyalizminin Libya'ya kazandırdıkla-
rını tüm halkımız çok iyi biliyor."

İtalya'nın neo-faşist kökenli Savunma Bakanı Igna-
zio La Russa, Mustafa Abdülcelil'in bu kadirşinaslığın-
dan müthiş mutlu oldu ve araya girdi: "Avrupa'nın sö-
mürgecilik tarihini kara sayfaları dahil iyi biliyoruz.
Ama İtalya, Libya'dan ayrılırken ardında dostluk sim-
geleri bıraktı."

Sonra Abdülcelil kaldığı yerden devam etti:

"Buna karşılık Kaddafi, İtalyan kolonyalizminin tam
tersi bir çizgide yürüdü. Ülkemizin kalkınması için hiç-
bir şey yapmadı. Libya'nın zenginliklerini halkı için kul-
lanmadı."

Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil'in,
sömürgeci İtalya'nın Libya'ya "Adil yasalar ve adil yar-
gılamalar armağan ettiği" ifadesi, açıkça Mussolini re-
jiminin Ömer Muhtar'ı asmasını desteklediği anlamına
geliyor.” 

Libya’ya Demokrasiyi, Özgülüğü
Bunlar mı Getirecek?
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Alibeyköy’de
Meşaleli Yürüyüş Yapıldı

21 Ekim Cuma akşamı İstanbul
Alibeyköy’de Cengiz Topel Dört-
yol’da Halk Cephesi Liseli Dev-
Genç tarafından meşaleli yürüyüş
yapıldı. “Füze Kalkanı Değil  De-
mokratik Lise İstiyoruz” pankartının
taşındığı eylemde Halk Cepheliler,
“Füze Kalkanı Değil Parasız Eğitim
İstiyoruz”, “Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz”, “Katil ABD
İşbirlikçi AKP”, “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kur-
tuluş Kavgada Zafer Cephede”, “NA-
TO'nun Askeri, Halkların Katili Ol-
mayacağız” sloganlarını haykırdı. 

Saat 20.30’da başlayan eylem Cen-
giz Topel Serdar Aksun İlköğretim
Okulu arkasından başlayarak, Cengiz
Topel Caddesi’nde devam etti. 30 da-
kika süren eylem esnaflar tarafından al-
kışlanarak destek buldu. 60 kişinin ka-
tıldığı meşaleli yürüyüş saat 21.00’de
yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. 

Halk Cephesi adına Özlem Al-
parslan’ın yaptığı açıklamada; vata-
nımızın Ortadoğu halklarına karşı
savaş üssü olarak kullanılmasına izin
vermeyeceklerini söyledi.

Açıklamanın okunduğu sırada si-
vil polisler tarafından kamerayla ka-
yıt yapılmak istendi. Buna müdaha-
le eden Cepheliler, polislerin elinde-
ki kamerayı indirterek mahalleden de-
folmalarını söyledi. 

Aynı zamanda yürüyüşe katılmak
isteyen çoğunluğu liseli 30 kişilik
gruba Veysel Karani caddesi’nde po-
lis saldırdı ve bu kişilerign yürüyüşe
katılmalarını engelledi.  

Eylem, alkış ve ıslıklarla, ve kit-
leyi uzaktan seyreden polise yönelik

“Katil Polis Mahalleden Defol” slo-
ganının atılmasıyla bitirildi. 

Yenibosna’da Meşaleli
Yürüyüş Yapıldı

22 Ekim 2011 tarihinde İstanbul
Yenibosna’da “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” kampan-
yası çerçevesinde meşaleli yürüyüş
gerçekleştirildi. Mahallenin girişleri-
ne ve görünen yerlerine 16 adet oza-
lit asıldı. Meşaleli eylemin çağrısı içe-
ren 1500 adet bildiri dağıtıldı. Aynı za-
manda Cepheliler günler öncesinden
Yenibosna ve Soğanlı mahallelerine
“Füze Kalkanı Değil Demokratrik
Lise İstiyoruz” yazılı pankartlar astı-
lar. Zafer ve Tokat mahallelerine ise
yazılamalar yapıldı. 

Cepheliler, 20 Ekim Perşembe günü
kitle çalışması yaparken, işbirlikçi
AKP’nin polisi,  kimlik kontrolü ba-
hanesiyle Halk Cephelileri durdurdu.
Gülay Korkmaz, çantasını aratmadığı
gerekçesiyle gözaltına alınarak Koca-
sinan Karakolu’na götürüldü. Kocasi-
nan Karakolu’na giden Halk Cepheli-
ler, Gülay Korkmaz’ı sahiplendiler.
İki saat keyfi şekilde gözaltında tutu-
lan Korkmaz, serbest bırakıldı.

22 Ekim’de alkışlar ve sloganlar-
la başlayan yürüyüşe 75 kişi katıldı.
Zafer Mahallesi’nden başlayarak To-
kat Mahallesi'ne ve oradan da Tarım
pastanesi önüne kadar yüründü. Tarım
Pastanesi önünde Güven Güzeller
tarafından açıklama yapıldı. Eylem al-
kışlarla ve sloganlarla sona erdi.

Armutlu’da Meşaleli
Yürüyüş Düzenlendi

19 Ekim Çarşamba günü Armut-
lu'da Halk Cepheliler, “Füze Kalka-

nı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanyası çalışmasında Behçet Ke-
mal Çağlar Lisesi ve çevresine afiş ya-
pıştırıp kuşlama yaptılar. 

23 Ekim günü ise meşaleli yürü-
yüş düzenlendi. Saat 19.30’da Ar-
mutlu Cemevi önünde biraraya gelen
Halk Cepheliler, “Füze Kalkanı De-
ğil Demokratik Lise İstiyoruz” pan-
kartını açarak dörderli kortej oluş-
turduktan sonra yürüyüşe başladılar. 

Yürüyüş esnasında ellerinde “Füze
Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İs-
tiyoruz”, “Katil ABD İsbirlikçi AKP”,
“NATO’nun Kiralık Askeri Halkların
Katili Olmayacağız” dövizleri, kızıl
bayrakları ve alev alev yanan meşa-
leleriyle dar gecekondu sokaklarını
aydınlattılar. 

Cemevinin önünde başlayan yü-
rüyüş, mahalle aralarında dolaşıldık-
tan sonra ana cadde üzerinde, trafik ke-
silerek devam etti. Caddeyi 20 daki-
ka kapatan Halk Cepheliler, burada,
yaptıkları eylemin amacını halka du-
yurdular. 75 kişin katıldığı eylemde ya-
pılan açıklamanın ardından sloganlar
ve umudun adı sokaklarda haykırıldı.

Vatanımıza Hep Birlikte
Sahip Çıkalım

Halk Cephesi Liseli Dev-Genç, İz-
mir’de yaptığı eylemle demokratik
lise talebini haykırdı. 21 Ekim Cuma
günü saat 17.00`de Kemeraltı giri-
şinde yapılan eylemle “Füze Kalka-
nı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanyasının duyurusu yapıldı. 

“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” pankartının açıldığı ey-
lemde “NATO’nun Kiralık Askeri,
Halkların Katili Olmayacağız”, “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın

VATANIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM
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Halkların Kardeşliği”, “Katil ABD, İş-
birlikçi AKP”, “Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim” sloganları atıldı. 

Açıklamanın yapıldığı esnada po-
lis, eyleme katılan liselilerden bir
Dev-Genç’linin ailesini kışkırtarak
provokasyon yaratmaya çalıştı. Halk
Cepheliler polisin bu oyununu boşa çı-
karttılar. Bunun işe yaramadığını gö-
ren polis, bu seferde açıklamayı din-
leyenleri kışkırtmaya çalıştı. 

Malatya’da AKP İl Binası
Önünde Oturma Eylemi
Yapıldı

Malatya'da her Cuma AKP Ma-
latya il binası önünde yapılan füze kal-
kanı karşıtı basın açıklaması ve otur-
ma eyleminin beşincisi yapıldı. “Füze
Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İs-
tiyoruz/Halk Cephesi” pankartının
taşındığı basın açıklamasının ardından
10 dakikalık oturma eylemi yapan
Halk Cepheliler, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız”, “Kahrolsun Emper-
yalizm Yaşasın Mücadelemiz”, “NA-
TO'nun Askeri Halkların Katili Ol-
mayacağız”, “Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim”, “Yaşasın Dev-Genç, Ya-
şasın Dev-Genç'liler”, “Yaşasın Halk-
ların Kardeşliği”, “Biji Biratiya Ge-
lan” sloganlarını attılar. 

15 kişinin katıldığı açıklama ve
oturma eylemini alkışlarla bitirildi.

Malatya İnönü
Üniversitesi’nde Gözaltı

Kürecik’te kurulacak olan füze kal-
kanını protesto etmek amacıyla 26
Ekim Çarşamba günü eylem çağrısı ya-
pan Malatya İnönü Üniversitesi’ndeki
devrimci-demokrat öğrenciler, önce
ÖGB’lerin saldırısına uğradılar, sonra
da polis tarafından gözaltına alındılar. 

Yemekhane önünde eyleme çağrı
için el ilanları dağıtan Gençlik Fede-

rasyonu’ndan iki kişi, YDG ve
SGD’den birer kişi ÖGB’ler tarafın-
dan zorla sürüklenerek polis otosuna
bindirildiler. “Baskılar Bizi Yıldıra-
maz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganlarıyla gözaltı-
na alınan Umut Meral, Mustafa Şenol,
Ali ve Ferhat isimli öğrenciler üni-
versite girişindeki polis karakoluna gö-
türüldükten sonra serbest bırakıldılar.

Dersim’de İmza Masası
Açıldı

Dersim’de, Halk Cephesi ve Liseli
Dev-Genç tarafından 25 Ekim 2011
Salı günü öğlen saatlerinde Dersim
Atatürk Lisesi önünde “Füze Kalka-
nı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
talebiyle masa açıldı. 130 imzanın top-
landığı masaya örgenciler yoğun ilgi
gösterdi. Dersim halkı, “Biz de Ame-
rika’yı istemiyoruz, biz de karşıyız”
sözleriyle Cephelilere destek verdi. 

“Çürümenin Yozlaşmanın So-
rumlusu AMERİKA DEFOL”,
“Uyuşturucu ile Beyinlerimizi Çal-
malarına İzin Vermeyelim”, “Ba-
ğımsız Bir Türkiye İçin Halk İçin Eği-
tim İstiyoruz”, “NATO’nun Kiralık
Askeri, Halkların Katili Olmayacağız”
yazılı dövizler Atatürk Lisesi’nin tel
örgülerine asıldı. 

Masaya gelen sivil polislerin, “Bu
masayı burada açarken izin aldınız
mı?” diyerek tahrik etme çabaları, “Bu
bizim en demokratik hakkımız, bunun
için izin almamıza gerek yok, demo-
kratik hakkımızı kullanıyoruz.” de-
nilerek cevaplandı. Umduğunu bula-
mayan polis çekip gitti.

Samandağ’da Basın
Açıklaması Yapıldı

Samandağ Oytun alanında 22 Ekim
Cumartesi günü saat 12.30’da Halk
Cephesi Liseli Dev-Genç tarafından ey-
lem yapıldı. eylemde “Füze Kalkanı

Değil Demokratik Lise İstiyoruz”,
“NATO’nun Kiralık Askeri Halkların
Katili Olmayacağız”, “Halkız Haklı-
yız Kazanacağız”, “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” sloganları atılarak, dö-
vizler taşındı. 

Sertan İlaslan tarafından, basına ve
ve halka yönelik kaleme alınan açık-
lama metninin okunmasından sonra
ise kurs kayıtları için masa açıldı. Li-
seli Dev-Genç’in ücretsiz düzenledi-
ği kurslara ilgi yoğundu. Veliler stan-
da gelerek kurslar hakkında bilgi al-
dılar. Masada, 40 adet el ilanı dağıtıldı.

Emperyalizme Kalkan
Ortadoğu Halklarının Katili
Olmayacağız!

Ankara'da Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç'liler, Sakarya Caddesi’nde
24 Ekim Pazartesi saat 18.00'de yap-
tıkları eylemle, “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz!” kam-
panyasını başlattılar. 30 kişinin ka-
tıldığı eylemde “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz! Halk
Cephesi/ Liseli Dev-Genç” yazılı
pankart taşındı.

Atılan sloganların ardından okunan
açıklama metninde ise liseliler, ses-
lerine ses katıp, bağımsızlık şiarını
emperyalist haydutlar karşısında hay-
kırmaya, mücadele etmeye çağrıldı.  

Konuşmada ayrıca Van’daki dep-
reme de değinilerek, “Bu katliamın so-
rumluları, 10 saat yardım gönderme-
yen devlet ve gözünü para kazanma
hırsı bürümüş tekelci asalak burju-
vazidir. Ölenlerin yakınlarına baş-
sağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun
diyoruz.” denildi. 

Eylem esnasında Amerikan uşağı
Ankara polisi yine provokatör kimli-
ğini sergiledi. Eylemi izleyen kitleyi
kamerayla çekip tahrik etmeye çalış-
tı. Fakat Dev-Genç'lilerin müdahale-
siyle geri adım attı.

MALATYA HATAYANKARA

DEVLETİNİZDİR!

30 Ekim
2011

113

Yürüyüş

Sayı: 292



Yoksulluk, söz-
lüklerde fakirlik ola-

rak tanımlanır. Yani, gün-
lük temel ihtiyaçların tamamını veya
büyük bir kısmını karşılayacak ye-
terli gelire sahip olmama durumudur.
Yoksulluğun tanımına birçok mad-
de eklenebilir. Hatta coğrafyaya
veya ülkeye göre de tanım değişe-
bilir. Ama tüm bu tanımlar sömürü-
cü kapitalist düzen çerçevesinde
bakılırsa geçerlidir. 

Biz, yoksulluğu tanımlarken,
onu yaratan nedenlerden yola çıka-
rız. Ve yoksulluğun tanımını yeter-
li gelire sahip olamama durumu
olarak değil, ihtiyacını karşılayacak
gelirden mahrum bırakılma durumu
olarak tanımlarız. Ve yoksulluğu
yaratan sömürüdür deriz. Hastalık-
larda tedavi, hastalık belirtisi olan ağ-
rının ortadan kalkması ile olmuyor.
Hastalık nedeninin ortadan kalk-
ması ile iyileşme durumu gerçekle-
şiyor. Sömürü düzeninde de yok-
sulluktan kurtuluşun yolu sosyal
yardımlar değildir. Hatta tam tersi-
ne kapitalizmde yoksulluk zorunlu
bir durumdur. Her zengin, milyon-
larca yoksulun sonucu vardır. 

Emeğimizle, yarattıklarımızla
bizi sömürenlerin sermayesini oluş-
turan bizlere, günlük ihtiyaçlarımı-
zı karşılayacak kadar bile ödeme ya-
pılmaması bizi yoksullaştırır. Ve
bizi yoksullaştıranlar 17 Ekim gü-
nünü “Yoksullukla Mücadele
Günü” ilan etmişler... Yarattıkları ve
sürdürdükleri bu durumumuzla “mü-
cadele” ettiklerini anlatan şovlar
yapıyorlar. 

Ankara Dedeman Oteli’nde bi-
raraya gelip tartıştılar. Ve AKP;
yoksullar tembeldir dedi... Yan ge-
lip yatarak sosyal yardım almayı kal-
dıracağını açıkladı. Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı, yoksullara, al-
dıkları yardım karşılığında zorunlu
kamu hizmeti verme modelini uy-
gulamaya koyacaklarını açıkladı.

Sosyal yardım için başvuranlar

“ayıklanacak”mış. Çalışabilir du-

rumdakilerin yardım alabilmeleri

için üretime katılımı sağlanacak-
mış. Ağaç dikme, okul boyama,
çevre temizliği gibi işlerde çalıştı-

rılmaları öngörülüyor. Bu yılın so-

nunda uygulamaya girmesi planla-
nan modelle de yeni iş alanları açı-
lacakmış...

Bunun anlamı, yoksulluğumuzun
da ranta dönüşmesidir. Bizi aşağı-
layan bir dille tartışılan bu sistemin
bizi düşünmesi mümkün mü? Biz
hiçbir zaman yardım istemedik, biz,
çalışmak istedik, iş bizim, kazandı-
ğımız haktır dedik ve hakkımızı is-
tedik. Çalışarak ürettiğimizden de
payımıza düşeni istedik... 

Sosyal yardım diye yoksul hal-
ka dağıtılan yardımların her kuruşu
halktan kesilen vergilerdir. AKP
kendi babasının malını dağıtmıyor
halka. Tam tersine sosyal yardım için
kesilen paraların da çok küçük bir
bölmü halka dağıtılıyor. Büyük bir
kısmı yine tekellerin ihtiyacı için
kullanılıyor. AKP, çalışabilecek du-
rumda olanlara kamu binalarında
boya-badana, temizlik vs. işler yap-
tıracağız diyor. Yardım karşılığında
halkın açlığını, yoksulluğunu, muh-
taçlığını kullanarak köle gibi çalış-
tırmak istiyor. 

Ayrıca, “Kendi işini kurabilecek
olanlara da sermaye desteği sağla-
nacak.” Yani kredi alma zorunlulu-
ğu ile borçlanacağız... Kredinin kar-
şılığı her zaman faizdir. AKP, bizi
borçlandırarak yoksulluğumuzu sa-
tışa çıkarmayı planlıyor. 

Yoksulluk suç değildir. Yoksul-
luğu yaratan, halkı işsiz, aç bırakan
iktidarlardır. Yoksul olan, aç olan iş-
siz olan herkesin sorumlusu bugün
için iktidarda olan AKP’dir. Yok-
sulluk tembellik değildir. Biz iste-
diğimiz için yoksulmuşuz muamelesi
yapıyor AKP bize. İşsizliği de, yok-
sulluğu da biz yaratmadık. Biz di-

lenci değiliz.  AKP’den iş istiyoruz.
Emeğimizin karşılığını istiyoruz.
Hakkımız olanı, kendi üretip yarattı-
ğımızı istiyoruz. Onu da örgütlenip
alacağız. Örgütlenip, emeğimizle ya-
rattıklarımıza sahip çıkacağız.

“- Sosyal yardım için
başvuruda bulunanlar, yaş,
meslek ve sağlık durumları
açısından incelemeye tabi
tutulacak. Bu kesimden

çalışabilir durumda olanlar
ayıklanacak.

- Çalışabilir durumda olan
kişiler, meslek kurslarına

yönlendirilerek, İş-Kur'a kayıtlı
hale getirilecek. Meslek sahibi

yapılarak, uygun işlere
yerleştirilecek. 

- Kendi işini kurabilecek
olanlara da sermaye desteği

sağlanacak.

- Çalışabilir durumda olup,
meslek sahibi yapılamayan
kişiler de toplum yararına

kamu hizmetlerinde
çalıştırılacak. Ağaç dikme, okul

boyama, çevre temizliği gibi
işlerde çalıştırılacak.

- Bunları yapmayı kabul
etmeyenlere sosyal yardım

verilmeyecek.

- Sağlık sorunları veya
yaşları nedeniyle hiçbir işte

çalışmaya uygun olmayanlar da
yoksulluk puanlarına göre

yardım alacak.”

AKP’nin yapmak
istediği Yeni Sosyal

Yardım 
modeline göre

Düşmanı
Halk

AKP

AKP Yoksulluğumuzu 
Satışa Çıkardı
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Çalıştığımız alanlarda birçok so-
runla karşılaşırız: Kimi sorunlar elimizde
olmayan nesnel koşullardan kaynakla-
nır ama bir çoğu da kendi kendimize çı-
kardığımız sorunlardır. Kendi yarattı-
ğımız sorunları çözmek, nesnel koşul-
ların yarattığı sorunları çözmekten daha
çok zorlar bizi. Yapılmayan, olmayan
birçok şey için bahanelerimiz oluyor. Ba-
haneler yaratıyoruz. Aslında uzlaştığı-
mız, nesnel koşullara teslim olduğumuz
anlarda bahaneler üretiyoruz. Karşımı-
za en çok çıkan bahaneler şunlardır: Söy-
ledim yapmadılar, yol param yoktu gi-
demedim, çağırdım gelmediler, gitmek
için zaman yoktu, yol çok uzun, bu işi
yapacak kadar kişi yok... Bunlar daha
da çoğaltılabilir. Peki bu söylenen ge-
rekçeler yüzünden mi gerçekten yapıl-

maz işler? Hayır bunların
hepsi devrimci çalışma
tarzı ve devrimci yaratıcı-
lıkla çözülecek sorunlardır.
Söylediğimizde, çağırdı-
ğımızda gelmiyorlarsa, ge-

tirmenin yolunu bulacağız. Denetleye-
ceğiz. Yol paramız yoksa yürüyeceğiz,
ilişkilerimizi geliştireceğiz, imkanlar
yaratacağız. Zamanımız yok diyorsak
daha programlı çalışacağız, daha az
uyuyacağız. İnsan azlığından şikayet edi-
yorsak daha fazla insan örgütleyeceğiz,
var olan kişilerle iyi örgütleyebilmenin
yolunu bulacağız.

Bahane olarak konulan gerekçelerin
hiçbiri aşılmayacak, çözülmeyecek şey-
ler değildir. Bunlar bizim o işe ne kadar
yoğunlaştığımızı, ne kadar yapmak is-
tediğimizi gösterir. 

Yapmak isteyen mutlaka onu yap-
manın bir yolunu bulacaktır. Belki ek-
sik olacaktır ama yapmak için çabala-
yacaktır. Bir Arap atasözünde dediği gibi,
“Yapmak istemeyen nedenini, yapmak
isteyen yolunu bulur.” Bir devrimci hiç-
bir zaman bahanelere, nesnel koşullara

teslim olmaz, mutlaka yolunu bulur.
Bahaneler üretmek her olmayan işe

geçerli bir neden yaratmak zamanla
alışkanlık haline gelir. Bu şekilde ken-
dimize sınırlar yaratmış oluruz. Düş-
mandan çok kendimize zarar vermeye
başlarız. Bahanecilik gerçekleri doğru
görmemek, olmazlar bulmaktır. Koşul-
lara teslim olmaktır.  Olmazlarla karşı-
mızdakini usandırırız.

Devrimcilerin yapamayacağı hiçbir
şey, çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.
Bunun panzehiri istemek ve devrimci bir
çalışma tarzı izlemektir.

Bizim olmayan her şey düzeni ge-
liştirir. Bulduğumuz her bahane devrim
mücadelesini geriletir, bahanelerimiz
devrim mücadelesine kendi elimizle
indirdiğimiz darbeler olur. Bahaneler
gösterilerek yapılmayan, tamamlanma-
yan her iş, başka bir işi etkiler ve yeni
yeni sorunlar doğurur. Bizi yavaşlatır, za-
yıflatır, çürütür.

Bahaneler bulup kaçak güreşme-
den, sorumluluklarımızı yerine ge-
tirmenin yolunu bulalım.

BAHANECİLİK

Her hafta İzmir’in emekçi ma-
hallelerinde yaz kış demeden dergimiz Yürüyüş’ü halka ulaş-
tırıyorduk.

Bir keresinde de Narlıdere’nin yoksul bir mahallesi olan İnö-
nü’ye gitmiştik. Gittiğimiz mahallenin doğru düzgün bir yolu
dahi yoktu. Evler ise iki göz odalı tek katlıydı. Bu hafta nele-
ri daha çok anlatalım diye konuştuktan sonra önlüklerimizi gi-
yip mahallenin sonundan başladık dergi satışına. Bu mahalleye
daha önce geldiğimizden halkımız bizleri tanıyordu. Ve daha
ilk girdiğimiz evde bir teyzemiz “Çocuklar buyrun bir çay ik-
ram edeyim çay hazır” diyerek bizleri evine davet etti. Ben de
hemen diğer arkadaşları çağırdım ve misafir olduk. Teyzemiz
evde oturacağımız yeri gösterdikten sonra çayı hazırlamaya mut-
fağa gitti. Bir arkadaşımız da teyzemizin ardından mutfağa ça-
yın hazırlanmasına yardım etmeye gitti. Çaylarımızın gelme-
siyle sohbete başladık. 

Teyzemiz gün geçtikçe her şeyin kötüye gittiğinden söz edi-
yordu. Eskiden komşuluk vardı, herkesin birbirine saygısı var-
dı diyor, ancak şimdi herkesin kendini düşündüğünü, en bü-
yük sorununun da eşinin çocuklarını ara ara dövmesi olduğunu
söyledi. Eşinin ne iş yaptığını sorduk. İş bulduğu zaman in-
şaatlarda günlük çalıştığını, bazen de günlerce iş bulamadı-
ğını anlattı. İş bulduğu zaman çok mutlu olduğunu, ancak ça-
lışmadığı zamanlar ise kendisini mutsuz hissettiğini ve bun-

dan dolayı eve geldiğinde sebepsiz yere çocukla-
rı dövdüğünü anlattı.

Teyzemizin bize anlattıkları üzerine eşiyle ya-
şadıkları huzursuzluğun işsizlikten kaynaklan-
dığını ve işsizliğin nedenlerini konuştuk. Soh-

betimiz devam ederken amcamız da eve geldi. Merhaba-
laştıktan sonra oturdu karşımıza. Biraz önce konuştukları-
mızı duymuşa benziyor ve az önce teyzemizin anlattıkla-
rının aynısını anlattı bizlere. İş olursa çalıştığını, olmazsa
da çalışmadığından, yaşadıkları geçim sıkıntısından bahsetti.
İş bulmadığında akşama kadar kahvede oturuyormuş. Biz-
se evdekilerle arasının nasıl olduğunu  sorduk. Onları çok
sevdiğinden, ancak geçim derdinden, yoksulluğundan utan-
dığından bahsetti. Sağlıklı insan olmasına rağmen çalışıp ço-
luğuna çocuğuna bir şeyler alamamasından ve bunun yarattığı
sıkıntı stresle ara sıra çocukları döverek istemeden de olsa
onları kırdığından dert yandı.

Bizler de amcamıza işsiz kalmasının sebebinin çocuk-
lar ve eşi olmadığını, işsiz kalabileceğini ancak böyle dav-
ranmaya devam ederse eşi ve çocuklarını kendinden uzak-
laştıracağını anlattık.

Söylediklerimizin doğru olduğunu kabul eden amcamız
çocuklarını ve eşini çok sevdiğini, onlardan başka kimse-
si olmadığını söyleyerek bizlere, bundan sonra çocukları-
nı dövmeyeceği sözünü verdi.

Bu konuşmadan sonra sohbetimiz daha da sıcak devam
etti. Ve bir daha görüşmek üzere ailemizin yanından ayrıl-
dık. Dergimiz Yürüyüş ile halkın içine girip sorunlarını çö-
zebileceğimizi gördük o günkü dergi satışımızda.

Yürüyüş İle Halkın
Yaşamına Giriyoruz

Hayatın 
Öğrettikleri

Kaçak Güreşerek Değil
Devrimci Doğrularla

Yaşamalıyız
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Kamu Emekçileri Cephesi, 20 Ekim
Perşembe günü Berivan Doğan'ın Sir-
keci'deki İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’ne bağlı işyerinin önünde ey-
lem yaptı. 1 Mayıs 2006 tarihinde Be-
rivan Doğan'ın çalıştığı işyerinde kul-
landığı bilgisayarda yapılan hukuksuz
arama sonucunda Grup Yorum'un şar-
kı sözlerinden oluşan bir dosya "ele ge-
çirilmiş", bunun üzerine hakkında,
“bilgisayarında ideolojik ve bölücü
bulgular bulunduğu” iddiasıyla soruş-
turma açılmıştı. Eldeki belgelerden
“bölücü ve ideolojik bulguların” suç
oluşturulamayacağı anlaşılınca bu se-
fer de usulen bir ceza önerilmiş, “dev-
lete ait bilgisayarı özel işlerinde kul-
lanmak” suçunun karşılığında Berivan
Doğan’a kınama cezası verilmişti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı za-

manda Doğan hakkında dava açılma-
sı  talebiyle dosyayı Beşiktaş 9. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne göndermiş ve
hakkında “Terör örgütü propagandası
yapmak” iddiasıyla dava açılmıştı. 

5 yıl süren yargılama sonucunda,
22 Eylül 2011 tarihindeki duruşmada
Doğan hakkında TCK’ın 220/8 mad-
desi gereğince suçun işleniş şekli ve
sanığın kişiliği göz önüne alınarak 1
yıl hapis cezasıyla cezalandırılması-
na, TCK’nın 62. maddesi gereğince
cezasının 10 aya indirilmesine karar
verilerek, 5 yıl şartlı olarak cezanın
uygulanması ertelendi. 

Kamu Emekçileri Cephesi’den
Nuğyen Nedim açıklamada bulundu,
söz konusu adaletsizliği, keyfiliği
protesto etmek için bu eylemi ger-
çekleştirdikleri ve sürecin peşini bı-
rakmayacakları, Berivan Doğan’ın
yalnız olmadığı vurgulandı. 

Grup Yorum da destek verdi. Grup
Yorum üyesi İbrahim Gökçek yaptığı
konuşmasında; Yorum’un her zaman
ezilenlerin yanında olduğunu ve ola-
cağını, halkın müziğini, halkın sanatı-
nı yapacaklarını ifade ederek, Berivan
Doğan’ın yanında olduklarını söyledi.
Ardından “Gel ki Şafaklar Tutuşsun”
türküsü seslendirildi. Yorum’un tür-
küsünün ardından Berivan Doğan’ı
sahiplenme ve uğradığı haksızlığa kar-
şı sessiz kalmama  çağrısı yapılarak ey-
lem sonlandırıldı.

Eylemde; “Baskılar Cezalar Bizi
Yıldıramaz - Kamu Emekçileri Cep-
hesi” yazılı pankart taşınırken;
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”
ve “Berivan Doğan Yanlız Değildir”
sloganları atıldı.

Tülin Aydın Bakır ve Hasan
Balıkçı, Devrimci
Mücadelede Mimar
Mühendislerin
Mücadelesinde Yaşıyor

Devrimci Mücadelede Elektrik
Mühendisi K. Tülin Aydın Bakır,
ölümünün 12. yıl dönümünde meza-
rı başında anıldı.

K.Tülin Aydın Bakır’ın 23 Ekim
günü saat 14.00’te mezarı başında ya-
pılan anmada, önce bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesinde
şehit düşenler için bir dakikalık say-
gı duruşunda bulunuldu. Saygı duru-
şundan sonra Tülin'in ailesi adına
kardeşi söz alarak, Tülin'in bir insan
olarak kişiliğini anlattı. Bu konuş-
madan sonra söz alan Tülin'in müca-
dele arkadaşı; Tülin'in devrimci ve ör-
gütlü kişiliğini anlatarak mücadelesini
sürdüreceklerini belirtti. 

Konuşmaların ardından, Hasan
Hüseyin Kormazgil’in “Acıyı Bal
Eyledik” şiirini yine Tülin’in genç
mücadele arkadaşlarından bir kişinin
okumasıyla anma sona erdi. Anmaya
32 kişi katıldı.

“AKP Saldırıyor! Direnişe Mü-
cadeleye TMMOB’u Savunmaya”
kampanyası kapsamında yapılanların
anlatıldığı program, kampanya kap-
samında 28 Ekim’de AKP Şişli ilçe bi-
nası önünde yapılacak basın açıkla-
ması ve eş zamanlı olarak Ankara
Yüksel Caddesi’nde ve Taksim Ga-
latasaray Lisesi önünde 28-30 Ekim'de
yapılacak 2 günlük açlık grevinin
duyurusu ile sonlandırıldı.

+İvme Dergisi’nde Tülin
Aydın Bakır ve Hasan
Balıkçı Anıldı

Tülin Aydın Bakır ve Hasan Ba-
lıkçı, Ankara'da da 22 Ekim’de +İVME

dergisinin bürosunda düzenlenen prog-
ram ile anıldılar. Saat 19.00’da tüm
devrim şehitleri için yapılan bir daki-
kalık saygı duruşu ile başlayan anma-
da, Bakır ve Balıkçı’nın hayatları ve
mücadelelerine dair bilgi verildi.

Yaşamlarından kesitler sunan sin-
evizyon gösterimi, okunan şiirler ve
+İVME Dergisi Müzik Atölyesi'nin
kısa konserinin ardından anma prog-
ramı sona erdi. Yaklaşık bir saat sü-
ren anmaya +İVME Dergisi emekçi-
lerinin yanı sıra, Ankara Gençlik
Derneği ve Ankara Haklar Derneği
üyeleri de katıldı.

AKP’nin Saldırılarına
Meslek Örgütümüzü
Sahiplenerek Cevap
Vermeliyiz

+İVME dergisi çalışanları, “AKP
Saldırıyor, Direnişe Mücadeleye
TMMOB'u Savunmaya” kampanya-
sı ile AKP’nin TMMOB’u ele geçir-
meye yönelik saldırısına karşı çalış-
malarına devam ediyor.

+İVME çalışanları 19 Ekim Çar-
şamba günü Ankara'da Enerji Bakan-
lığı'na giderek, burada yaklaşık 200
adet bildiri dağıttılar. 21 Ekim günü de
Ankara Yüksel Caddesi'nde imza ma-
sası açıp bildiri dağıttılar. 22-23 Ekim
tarihlerinde ise Mimarlar Odası Genel
Merkezi'nin düzenlediği “Kamuda ve
Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mi-
marlar Kurultayı”nda masa açılarak,
tüm katılımcılarla tek tek ilgilenildi. 33
kişinin katıldığı toplantıda bildiri da-
ğıtımı ve dergi satışı gerçekleştirildi.
Aynı gün Ankara Yüksel Caddesi'nde
açılan imza masasında ise kampanya-
nın duyurusu yapılarak, Yürüyüş der-
gisi dağıtıldı ve imza toplandı.

22 Ekim’de İstanbul Galatasaray
Lisesi önünde de 16.30-18.30 saatle-
ri arasında imza masası açıldı. Me-
gafonla yapılan sesli konuşmalarda
KHK (Kanun Hükmünde Kararname)
saldırısı halka anlatılırken, kampan-
yaya imza ile destek olma çağrısı ya-
pıldı. 1200 adet bildiri dağıtılırken,
120 adet de imza toplandı.

24 Ekim günü ise İstanbul'da Meci-
diyeköy metrobüs durağı önünde bir saat
içerisinde 750 adet bildiri dağıtıldı.

EMEK

BERİVAN DOĞAN YALNIZ DEĞİLDİR
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“Diyarbakır’da yiyecekleri olma-
dığı için, çocuklarına kahvaltı hazır-
layamayan 4 çocuk annesi Yüksel De-
mir (25), av tüfeğiyle yaşamına son
verdi. Eşinin ölümü üzerine psikolo-
jisi bozulan Mehmet Demir ise evi-
ni yakarak ortadan kayboldu. En bü-
yüğü 7 yaşında olan 4 yeğeninin ba-
kımını üstlenen amca Salih Demir
‘Gelirim yok. Her gün biraz daha sona
yaklaşıyoruz.’ dedi.” (1 Mart 2011
Cumhuriyet)

“Üç kişilik bir aile, babaan-
ne Hatice Keskinbalta ve to-
runları Ayşegül ile Volkan’dan
oluşuyor. Çocukların babası,
annelerinin trafik kazasında ya-
şamını yitirmesinin ardından
başka bir kadınla evlenerek evi
terk etmiş. Aile, penceresinde
cam olmayan, tavanı akan, ze-
mininde parça parça muşamba
bulunan bir evde ‘kira vererek’
yaşamaya çalışıyor. Hiçbir geliri ol-
mayan aile çöpten bulduklarıyla kar-
nını doyuruyor, giyiniyor. Babaanne
durumlarını şöyle anlatıyor:

‘Kim ister evlatları saatlerce dı-
şarıda çöp konteynırlarını karıştırsın.
Bayat ekmek, bozuk sebze topla-
sın... Belimden rahatsız olmasam,
torunlarıma ben bakardım ama çok
hastayım. Elektrik, su faturasını öde-
mekte zorlanıyoruz. Beş çocuğum var
ama hiçbiri arayıp sormuyor.

... İnsanlar bazen ‘çöplere ekmek
atmayın’ diyor. Ama o ekmekleri yi-
yenler de var. Çocuklar bazen aç ba-
zen tok okula gidiyor. Yoksulluğu-
muzla ilgili birçok yerden yardım is-
tedim ama torunlarım üzerime kayıtlı
olmadığı için olmadı. Ailecek özel-
likle kış aylarında çok zor yaşıyoruz.
Pencerelerimiz muşamba ile kaplı
olduğu için evimiz çok soğuk. Tava-
nın da durumu ortada. Yağmur yağ-
dığı günler kabus yaşıyoruz. Sanırım
Ankara’nın en mağdur ailesi biziz. Si-

yasi parti liderlerinin
yardım vaatleri var.
Ama hani nerede...”
(20.05.2011, Cum-
huriyet Ankara)

Her gün gazete
ve TV’lerde bunlar gibi onlarca haber
okuyor, izliyoruz. Bu haberleri oku-
yup izlerken neler hissediyoruz? Ki-
mimiz üzülüyoruz “vah vaaah” di-
yoruz, kimimiz kafasına silahı daya-
yan anneye kızıyoruz, kimimizin bo-

ğazına bir düğüm gelip oturuyor, ki-
mimiz de gözyaşları içinde izliyoruz
bu haberleri.

Üzüntü de, gözyaşı da, kızgınlık
da insana has duygular. Bu duygula-
rı hissetmemiz, yaşamamız normal-
dir. Ama önemli ve belirleyici olan,
bu duyguları kime karşı hissettiğimiz.
Ve o duyguların bizi nereye, hangi dü-
şüncelere yönlendirdiğidir.

Kızıp üzülüyor muyuz? Kime?
Neden açlıktan kafasına silah dayayan
anneye kızıyoruz, neden onun bu
hale düşmesine sebep olanlara kız-
mıyoruz? Neden ‘bir anne bu duruma
nasıl geldi’ diye düşünmüyoruz? Öf-
kemiz kime olmalı? Açlık yoksulluk
içinde çaresiz kalıp bunalan halka mı,
halkı bu duruma düşüren sömürü
düzeni ve bu düzenin sahiplerine
mi?

Neden bizim annelerimiz çocu-
ğuna verecek bir kuru ekmek dahi bu-
lamazken onlar kahvaltılarında adını
bile duymadığımız kahvaltılıklarla

besleniyorlar? Neden bizim çocuk-
larımız çöpten ekmek toplayıp, yok-
sulluktan okula gidemezken, onların
çocukları Amerika’larda okuyup pat-
ron olabiliyorlar? Diplomalı işsizlik,
neden bizim payımıza düşüyor?..

Daha da çoğaltabiliriz bu ör-
nekleri ama fazlasına gerek
yok sanırız.

Tüm bu soruların cevabı
çok açıktır. Çünkü bu düzen
halktan yana, halkın çıkarını sa-
vunan bir düzen değildir. Bu
düzen halkı iliklerine kadar
sömürme üzerine kurulmuş-
tur. Ve iktidar koltuğunda otu-
ran da, bir avuç tekelci patron

da bu halkın kanını emenlerdir. Onun
için açlık, yoksulluk hep bizim payı-
mıza düşer.

Ama bu görüntülere, daha da faz-
lasını yaşayanlarımıza üzülmek bu
tabloları ortadan kaldırmaz. O nedenle
bu tablolar, bu acılar neden yaşanıyor,
halka bunları kim yaşatıyor onu bul-
mamız, düşünmemiz gerekiyor. İşte
bu yaşanan, yaşatılanların nedenini
bulduğumuzda o nedene, onu yara-
tanlara öfkelenmeliyiz.

Ve işte bu kanımızı emenlere yö-
nelen öfke doğru hedefe gider. Sı-
nıfsaldır. Diğer türlü yokluğun pen-
çesinde çaresiz kalan insanlarımıza
duyduğumuz öfke sınıfsal değildir.
Düzenin bizi birbirimize düşürme
çabasının bir sonucudur. Oysa bizi bu
sömürücüler karşısında güçlü kılacak
olan birbirimize karşı duyduğumuz
öfke değil, sevgi, dayanışmadır. 

Öfkemiz olmalı evet, ama bize
böyle bir yaşamı reva görenlere, alın-
terimizi, hakkımızı çalanlara yönel-

Yoksulluğu
Yaratanlara
Kin Duyarız

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için
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meli öfkemiz. Çocuklarımıza çöpten
ekmek toplatan, bir anneyi intiharın
eşiğine getiren, babayı çıldırtan, hal-
kı yoksulluğun pençesinde bırakıp
yozlaştıran bu düzene olmalı öfkemiz.
Düzenin pençesinde çabalayan, ça-
resiz kalıp bunalan insanlarımıza de-
ğil. Çünkü, asıl suçlu yoksul olanlar,
ezilenler değil, insanlarımızı bu hale
koyup kendileri lüks içinde yaşayan
egemenlerdir.

Bizi en zor zamanda ayakta tuta-
cak olan duygularımızdandır öfke. Bu
düzenin sahipleri gerçekleri halktan
gizlemek ister. Halk gerçekleri bilsin,
görsün istemez. Çünkü o gerçekleri
gören, öğrenen halkın öfkesinin ne-
ler yapacağı korkutur onları. Halkın
öfkesi onların düzeninin sonu de-
mektir, işte o sonlarını uzaklaştırmak
için gerçekler gizlenir. Devletin tüm
olanakları bunun için seferber edilir.
Okulları bu nedenle düşünmeyen,
sorup-sorgulamayan insanlar yetişti-
rir. “Memur gibi” kavramı türetirler
çünkü halkın hepsinin “memur” an-
layışında olmasını isterler. Böyle
olursa denileni yapan bir halk yarat-
mış olacaklardır.

Düzenin ömrünü uzatmak için,
gerçeklerin öğrenilmemesi için ça-
balar. Her şey buna göre düzenlen-
miştir. Onun için “bana dokunmayan
yılan bin yaşasın”, “gemisini kurtaran
kaptan” anlayışı yerleştirilir. Yar-

dımlaşma, dayanışmayı yok edip ye-
rine bencil, sorup sorgulamayan, ne
denirse olduğu gibi kabul eden bir
halk olsun isterler.

Ve tüm bunların bir nedeni vardır.
Halkın gerçekleri öğrenip kin duy-
maması içindir bunlar.

Oysa düşmanına kin duymayan bir
halk dik duramaz. Güçlü olamaz.
Kinimiz, öfkemiz bizim güçlü olma-
mızı sağlar çoklukta ve de teklikte. Ki-
nimiz ve sevgimiz bizi en zor koşul-
larda ayakta tutar, direngen kılar.

İşte buna bir örnek:

“Gittiğimiz o mahalle, o çamurlu
yoksul mahallelerin yolları, gezdiği-
miz evler, çay içtiğimiz sohbet etti-
ğimiz insanlar gözümüzün önünden
hep geçiyor. Çocuklar aklıma geliyor,
üstü başı kir içinde olan çocuklar.
Camları kırık evler. Kış vaktinde tir
tir titreyen çocuklar. Ve bunun için çö-
züm arayan, bir avuç inançlı insan o
mahalleyi geziyor. Ben de o bir avuç
insanın içindeyim. Ben de onların bir
parçasıyım. İşte beni bu ayakta tutu-
yor abla. Beni Şişli’den gözaltına
alırlarken aklıma hep bunlar geli-
yordu. Polisler üzerime çullanmış, sır-
tıma silahları dayamış ama ben hep-
sine bakarak gülüyorum. O kadar
şaşırdılar ki, ne yapacaklarını bile-
mediler. Çünkü ben haklıyım.”

Bu satırlar haksız-hukuksuz bir şe-
kilde gözaltına alınan genç bir dev-

rimciye ait. 22 yaşında hayatın ve dev-
rim yolunun başlangıcında olan bir
genç bu satırları yazan. Ama genç-de-
neyimsiz, tecrübesiz olması halka
karşı terör estirenlere öfke duyması-
na engel değil. Onun satırlarındaki ce-
sareti, korkusuzluğu halk sevgisini gö-
rüyoruz. Bu duyguların nedeni halka
yaşatılan, reva görülen yoksulluk ve
o yoksulluğu yaratanlara duyulan öf-
kedir. İşte bu öfkedir sırtımıza silah
dayalı olduğu halde gülmemizi sağ-
layan. Bu öfkedir etrafımız kuşatıl-
mışken silahlara, bombalara karşı
korkusuzca direnmemizi sağlayan.

Genç arkadaşımızın yaşadıkla-
rından da anlaşıldığı gibi öfkemizin
şiddetini sevgimizin gücü belirliyor.
Sevgimiz ne kadar güçlü ise sevdik-
lerimize acı yaşatanlara olan öfkemiz-
kinimiz de o kadar büyük olur.

O nedenle kinimizin-öfkemizin
gücünden korkanlar halkın sevmesi-
ni istemezler. Çünkü bilirler ki bu halk
bir kere sevdikten sonra sevdiği için
yapmayacağı şey yoktur. Onun için
bencil, sahte sevgiler icat ederler.
Ama halkın gerçek, emekçi ve feda-
kar sevgisi karşısında onların sahte
sevgileri ayakta kalamaz. Ve biz bu
sevgimiz uğruna, ölümü göze alırız.
Sevdiklerimize acı çektirenlerden,
hesabımızı sorarız. Yoksulluğu yara-
tan, yaşatanlara kin duyar, hesap so-
rarız.

SSİBEL YALÇIN
PARKI’NDAKİ ÇAY OCAĞI

YENİDEN YAPILDI
İstanbul Okmeydanı’ndaki Sibel Yalçın Parkı’nda bu-

lunan ve 3 Ekim günü sabaha karşı saat 05.00 civarında
kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan çay ocağı, Halk Cep-
heliler tarafından yeniden kullanılır hale getirildi.

Kundaklama sonucu çay ocağının çatısı büyük oranda
hasar görmüş ve çay ocağı kullanılamaz hale gelmişti.

Daha önce de polisin saldırılarına uğrayan Sibel
Yalçın Parkı, adını bir çok direnişle pekiştirmiş ve hal-
kın dilinde yerini almıştır. Direnişin simgeleri arasında
yer alan, bedeller ödenerek kurulan parkta bulunan çay
ocağına yapılan saldırı, aslında parkın bu kimliğine ya-
pılmış bir saldırıdır. 

Daha önceki saldırılarda nasıl sonuç alınamadıysa, bu

saldırı da amacına
ulaşamamıştır. Yine
devrimcilerin öncü-
lüğünde, hasar gö-
ren ve kullanılamaz
hale getirilen çay
ocağının çatısı yap-
tırılmış, çay ocağı
işletmeye açılmış-
tır.

Saldırının he-
men ardından işletilmeye başlanan çay ocağının olduğu
Sibel Yalçın Parkı’na, Okmeydanı Halk Cephesi tarafından
asılan, saldırıyı teşhir eden ve saldırının hesabının soru-
lacağının ifade edildiği pankart da haftalardır parka gi-
renleri karşılamaya devam ediyor.

Yine Okmeydanı Halk Cephesi tarafından bu konuyla
ilgili hazırlanan bildiriler de çay ocağına gelenlere ve Ok-
meydanı halkına dağıtılmaya devam ediliyor.
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Ankara Ostim'de meydana gelen
ve 20 işçinin öldürüldüğü, 52 işçinin
yaralandığı patlamanın hemen son-
rasındaydı. 

Dönemin Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı’nın, işçileri kendi can-
larına önem vermemekle suçladığı,
ölümlerden işçileri sorumlu tuttuğu
günlerdeydi. 

Elbistan-Afşin'de Ciner Holding
'in sahibi olduğu Çöllolar kömür
havzasında iki kez ard arda göçük
oluşmuştu. 6 Şubat'taki ilk göçükte bir
işçi,10 Şubat'taki ikinci göcükte on
beş işçi göçük altında kalarak haya-
tını kaybetmişti. Halen göçük altında
iki mühendisin, yedi de işçinin bedeni
çıkarılmayı bekliyordu. 

O günden bugüne göçük altında

kalanlardan bir haber yoktu.
Artık sağ değillerdi ama ce-
setleri de yoktu. Yakınları el-
leri bağrında kilitli bırakıl-
mıştı. 

Aradan sekiz ay geçtikten
sonra bu defa Çalışma Baka-
nı Faruk Çelik'in "ülkemizde
iş kazaları sonucu gerçekleşen
ölümlerde %17'lik bir azalma
olduğu"nu açıkladığı bir za-
manda Maden Mühendisleri
Odası, Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanlığı'na soruyordu: 

"... Dünyada örneği pek nadir
olan bu boyuttaki bir maden kazası-
nın her yönüyle irdelenmesi ve araş-
tırılması, gelecekte benzer kazaların
yaşanmaması için çok daha fazla

önem taşımaktadır. Odamız bu
amaçla bir komisyon kurarak
yaşanan maden kazasının ne-
denlerini araştırmayı ve so-
nuçlarını paylaşmayı bir kamu
görevi olarak kabul etmekte-
dir. Bu amaçla değerlendir-
mek üzere; Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı'na
21.02.2011 tarih ve 1102 sa-
yılı yazıyla başvurularak aşa-
ğıdaki bilgiler istenmiştir. 

1-Afşin- Elbistan havzası
Çöllolar sahası için yapılan
EÜAŞ ile Park Teknik ve
Elektrik Madencilik, Turizm
Sanayi ve Ticaret A.Ş arasın-
da yapılan sözleşme ve şart-
name örneği, 

2-Park Enerji tarafından
hazırlanan işletme projesi, 

3-EÜAŞ tarafından yapı-
lan söz konusu saha denetim
raporları, 

4-Çöllolar sahasındaki
ocağın kazadan önceki son
durumu  ve planları, 

5-Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğü tarafından yapılan
denetim raporları, 

6-Eğer hazırlandıysa kaza
sonrası Bakanlıkça yapılan
inceleme raporları. 

... Bilgi Edinme Kanunu

ve Avukatlık Ka-
nunu çerçevesinde
aynı bilgiler ilgili
bakanlıktan bir kez
daha istenmiştir. " 

Maden Mühendisleri Odası'nın
sorduğu soruya, Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanlığı teşekkülü olan Elek-
trik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)
bu mezar evindeki cesetlerin akıbeti
için bakın ne cevap verdi: 

"...İlgi yazınızda belirtilen bilgi ve
belgeler, hem ticari sır niteliğinde hem
de Çöllolar Açık İşletmesi'nde mey-
dana gelen heyelan olayları ile ilgili
devam eden adli ve idari soruştur-
malara dahil edilmiş dökümanlardır. 

Odanız bu dokümanlara istinaden
açılan bir davaya ya da devam eden
bir soruşturmada taraf olmadığın-
dan, şirketimiz hem Avukatlık Ka-
nunu'nun 2. maddesi hem de Bilgi
Edinme Kanunu kapsamında bu do-
kümanların verilmesinin uygun ol-
mayacağı görüşündedir." 

Bu cevabın Türkçesi KAR İÇİN
ADAM ÖLDÜRÜRÜM, SORANA
DA HESAP VERMEM! 

Dil daha yumuşak, daha büro-
kratiktir ama içerik aynıdır! Bu cevap
pervasız bir katilin cevabıdır. Katlia-
mı yaşayan mühendis ve işçilerin
anlatımları katil tekelleri ve suç or-
tağını işaret etmektedir: “Devlete ait
bölgede maden çıkarıldıktan sonra
açılan boşluk zemini sağlamlaştıran
bir maddeyle doldurulur ve göçük ris-
ki ortadan kalkar. Ancak bu firmada
patron o madde pahalıya mal olduğu
için kalitesiz ucuz malzeme kullan-
dırıyor ve zemin sağlamlaştırılmadan
çalışma sürüyor. Böylece ölüme da-

"Sır"rın Anlamı: Biz Öldürüldük
Kefenimizi AKP ve Tekeller Biçti 
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Maden Ocağı Çığlığı:"Biz
Yandık Siz Kömür Sandınız"

Biz öldürüldük, siz ellerinizi ovuşturdu-
nuz 

Biz öldürüldük, siz kasalarınızı doldur-
dunuz 

Villalar yaptınız 

Biz öldürüldük; siz yatlar aldınız, 

Binalar diktiniz 

Biz öldürüldük; siz döllerinizi dış mem-
lekette okuttunuz 

Biz öldürüldük; siz şirketler kurdunuz 

Karınıza kar kattınız 

Biz öldürüldük; siz soyunuzu sopunuzu
kolladınız 

... 

Biz öldürüldük; siz ömrümüzü çaldınız 

Çocuklarımızı yetim bıraktınız 

Yatağa aç koydunuz, marazlı yaptınız 

Biz öldürüldük eşimizi dul koydunuz 

Borçlu mezara soktunuz 

Analarımızı ağlattınız 

Gözümüzde yaşı kuruttunuz 

... 

Biz Öldürüldük; SİZ AHIMIZI ALDINIZ



vetiye çıkarılıyor' dediler. İlk göçüğün ardından patro-
nun ‘zarar ediyorum’ diyerek göçüğün bir an önce te-
mizlenmesini istediğini belirten işçiler, hiçbir önlem alın-
madan işçilerin göçüğü temizlemek için bu bölgeye sü-
rüldüğünü, ardından da yeni bir göçük yaşandığını ifa-
de ettiler."(11.02.2011 Evrensel) 

Çatlağı kapatmak için alınması gereken madde pa-
halı, işçinin canı ucuz... 

Denetimle, ocağın kapatılmasıyla işçinin canı kur-
tulacak ama tekellerin karı düşecek. 

SGK ve Çalışma Bakanlığı ocağa karşı önlem alır-
sa işçinin çalışma koşulları düzelecek ama tekeller za-
man ve para kaybedecek... 

O halde her şey tekeller için... Her şey tekellerin daha
fazla karı için! 

Hükümetler bunun için! 
AKP’nin halkın cansız bedeni üzerinden yaptığı ucuz

politika bile tekeller içindir! 
Suçu ve suçluyu gizleyerek kimi zaman buna "tak-

dir-i ilahi" dedi, kimi zaman "doğal afet" diyerek sine-
ye çekmemizi istedi. Tekellerin ve kendi suçlarını ört-
bas etmek için "bu işlerin doğası" diye açıkladı katli-
amları. Bu politikadan nemalanmaya çalıştı. Oysa 

Hiç Bir Villadan, Bayrağa Sarılı
Genç Bir Ceset Çıkmadı! 
Hiç Bir Villa Sahibinin Cesedi
Toprak Altında Aylarca Kalmadı!

2011'in ilk 9 ayında iş cinayetlerinde öldürülen 396,
yaralanan 2.453 işçinin kaçı tekelci patronların oğlu, kızı,
yakını? Bu insanlardan kaçı AKP'nin yanı yandaşı? 

Kürdistan'da öne sürülerek dağlara yollanan asker-
lerin kaçı bürokrat çocuğu, kaçının patronlardan yana
torpili vardı? 

Kaç patron çocuğu sakat kaldı, kolunu bacağını bom-
bayla kopardı? 

Kaç AKP milletvekili, ölmüş çocuğunun tabutuna sa-
rılıp ağladı, ağıt yaktı? 

Kaç bürokrat elektrik borcu yüzünden iki senedir elek-
triksiz evde oturuyor? 

AKP, yalnızca politikasına malzeme yapmak için ce-
setlerimizden söz ediyor. "Anarşi, terör" demagojisine sa-
rılıyor. Aç açıkta kalma korkusuyla işçilerin bu ocaklar-
da çalışmaya mahkum olmasından, parasını verebilse genç
insanların askere gitmeyi bile tercih etmeyeceğinden bah-
setmiyor, edemiyor. 

Evlere astırılan bayraklar, yollarda yürütülen kandı-
rılmış insan görüntüleri katliamlarının birer örtüsü hali-
ne getiriliyor. 

Oysa tekeller uğruna her gün onlarca ölüyoruz, öl-
dürülüyoruz. Gerekli önlemler alınmayarak, denetimler
yapılmayarak, işten atılma korkusu yaşatılarak, zam üs-
tüne zam yağdırılarak her gün öldürülüyoruz. Ölülerimize
kefen biçen tekellerse, kefeni diken AKP’dir. 

Ergene Nehri’ni Örgütlü
Mücadele İle Temizleyebiliriz

Başka Yol Başka Yöntem Yok
Trakya Halk Komitesi’nin başlattığı “Ergene Trakyadır!

Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” kampanyası çer-
çevesinde, 23 Ekim Pazar günü Ergene Nehri’nin kirliliğinden
etkilenen yeni bir belde ve yeni bir köye gidildi. 
İlk olarak ulaşılan belde de uğranılan kahvelerde insan-

larla sohbet edilerek Ergene’nin kirliliğinin nedenleri ve çö-
zümü konusunda yapılması gerekenler konuşulurken; Trak-
ya Halk Komitesi’nin hazırlamış olduğu bildiriler de veril-
di. Ergene’nin temizlenmesi noktasında daha öncesinde yü-
rütülen ve şu anda da devam eden kurtarma çalışmalarının
neden yetersiz oluğu, neden sonuç vermediği ve gerçek çö-
zümün yöre insanının örgütlü mücadelesiyle birlikte gele-
ceği anlatıldı. 

Yöre halkı, Ergene’nin çok kötü kokması neticesinde özel-
likle yazın pencerelerini açamadıklarını, kışın yükselen ne-
hir sularının taşmasıyla birlikte kirli suların bazı köylere ulaş-
tığını söylediler. Köyden bir kişi, Ergene’nin temizlenme-
siyle ilgili çalışmalara destek olduğu için pek çok kez teh-
dit telefonu aldığından bahsetti. 

Yapılan ziyaret, tekrar gelineceği sözüyle son buldu. Köy
yakınından geçen Ergene Nehri’nin kirliliği bir kez daha tüm
gerçekliğiyle fotoğraflandı.

“Ergene Trakyadır” Afişleri Direniş Çağrısıdır
Trakya Halk Komitesi’nin başlatmış olduğu “Ergene Trak-

yadır! Emperyalizmin Çöplüğü Değildir” kampanyasının afiş-
lemeleri 19 Ekim tarihinde Tekirdağ merkezinde yapıldı. Şeh-
rin belirli yerlerine yapılan afişlemelerle kampanya Tekir-
dağlılar’a da duyruldu.

Van’da, 23 Ekim Pazar günü saat
13.41’de 7.2 büyüklüğünde dep-
rem meydana gelen depremle ilgili
olarak, Gençlik Federasyonu ile
Mühendislik Mimarlık ve Planla-
mada +İVME dergisi tarafından yazılı açıklamalar yapıl-
dı.

+İVME dergisi tarafından, deprem felaketinin fırsata
dönüştürülerek, inşaat piyasasının zenginleştirilmesi için
kullanılacağının belirtildiği açıklama, “Van’da yaşanan ve ül-
kemizde son 99 yılda meydana gelen 7’nin üstündeki 11. dep-
remin bilançosunun sistem gözündeki değeri sadece rakam-
lardan ibarettir. Bizim yüreğimizdeki acının büyüklüğü ise tah-
min edilemez. Acımız ne kadar büyükse öfkemizde o kadar
büyük ve bakidir. Gün gelir tüm bu yaşananların hesabı so-
rulur. Halkımızın başı sağolsun.” denilerek bitirildi.

Ölümlerin
Sorumlusu Düzendir
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Oligarşinin Çözümü Değişmiyor, Değişmez! 
Kürt Halkının Tek Kurtuluşu 

Halkın İktidarıdır... 
Son günlerde oligarşinin sözcüleri-

nin ve basının dilinden kandan başka bir
şey duyulmaz oldu neredeyse... Özel-
likle PKK'nin Çukurca baskını sonra-
sında oligarşi bir kez daha kontrgeril-
la faaliyetlerini devreye soktu.  AKP ik-
tidarı her türlü katliamı yapabileceğini
yaptığı açıklamalarla ifade etti. 

Oligarşi kendi dayattığı “çözüme”
herkesin razı olmasını istemektedir.
Bunun dışında farklı çözümleri, fark-
lı talepleri gündeme getirenleri düş-
man ilan etmekte ve saldırmaktadır. 

Kürt milliyetçiliği ilk ortaya çıkı-
şından bugün Kürt halkının talepleri
noktasında çekilebileceği en geri
noktaya kadar çekilmiş olmasına ve
talepleri neredeyse bir hak kırıntısı-
na indirgemiş olmasına rağmen oli-
garşi hala ‘daha fazla geri çekilin, si-
lahları bırakın ve bizim istediğimiz
çözüme, bizim vereceğimiz hak kı-
rıntılarına razı olun’ demektedir. 

Bu noktada Kürt milliyetçi hare-
ketinin bunu kabul etmemesi elbette
haklı ve yerindedir. Ancak Kürt so-
rununu ve Kürt halkının taleplerini bu
kadar geri bir noktaya çekmiş olmakla
gerçekte oligarşinin bu pervasızlığı-
nın önünü açan da yine Kürt milli-
yetçiliği olmuştur.

Bugünlerde üzerinde en çok du-
rulan konulardan birisi ETA'nın silah
bırakmasıdır. ETA örgütü İspanya’da
Bask halkının bağımsızlığı için mü-
cadele eden bir örgüt iken İspanya hü-
kümetiyle girdiği uzlaşmacı ilişkiler
sonrasında ve yürüttüğü mücadelenin
küçük burjuva milliyetçiliğini aşa-
maması sonucu egemenler karşısın-
da en geri noktaya çekilmiş ve en son
egemenlere tam teslim olarak silah-
ları da bırakmıştır. 

Bugün Kürt halkına dayatılan da
bundan farklı değildir. Oligarşi yüz-
yıllık yönetme alışkanlıklarıyla önce
Kürt milliyetçilerinin mücadelesini çe-

kebileceği en geri noktaya kadar
çekmiş ve en son olarak da silahları
bırakın, bizim istediğimiz çözüme
ve size vereceğimiz hak kırıntıları-
na razı olun demiştir. 

Kürt sorunu, böyle çözülemez.
Kürt milliyetçi hareketinin en başta
görmesi gereken budur. 

Çünkü oligarşinin çözümleri hep
Kürt halkının aleyhine ve onun
daha fazla köleleştirilmesi temelinde
olmuştur. 

Kullandığı temel araç da daha
fazla baskı, daha fazla katliam ol-
muştur. Kürdistan'ın tüm tarihi bunun
onlarca örneği ile doludur. 

Oligarşinin bugün yaptıklarına ve
yöntemlerine baktığımızda bile bunun
böyle olduğunu çok rahat görebiliriz.
Bunu sadece biz değil burjuva ka-
lemşörleri bile söylemektedir artık. 21
Ekim 2011 tarihli Milliyet gazete-
sindeki yazısında Hasan Cemal 21 yıl
önce iktidarın basın ile yaptığı bir top-
lantıyı aktarmış. Bugün Erdoğan'ın
aynı biçimde basınla yaptığı toplan-
tıya gönderme yaparak "değişen ne-
dir?" diye sormuş... Gerçekten de oli-
garşinin politikaları açısında bakıl-
dığında değişen hiçbir şeyin olmadı-
ğını, kullandığı yöntemlerin dahi bir-
birine benzediğini görebiliriz. 

Kullanılan askeri güçler, Özel
Tim’ler, basının kontra basın haline
getirilip tek bir koro halinde saldırı-
ya geçmesi, iktidarın savaş politika-
sına uygun senaryolarının Özel Harp
Dairesi Başkanlığı’ndan alınıp kop-
yala yapıştır tarzı manşetlerden dile
getirilmesi vb. her şey on yıllar ön-
cesiyle neredeyse tıpa tıp aynıdır. 

Tek fark varsa o da bugün güneş-
dil teorisi gibi saçma teorilerle asi-
milasyon ve inkar politikasında biçim
değiştirmiş olmalarıdır. Kabul ede-
rek inkar et, yozlaştırarak asimile
et politikasıyla oligarşinin Kürt hal-

kını asimilasyonu sürmektedir. Ki
oligarşinin kabul etmek zorunda kal-
dığı her şey de Kürt halkının yıllar sü-
ren ve on binlerce cana malolan mü-
cadelesi sayesindedir. 

Mücadelenin sağladığı bazı kaza-
nımlara rağmen oligarşinin genel po-
litikası yine inkar ve imha üzerine ku-
ruludur. Kürt milliyetçi hareketinin
yıllardır sürekli geri adım atan ve ola-
bilecek en geri noktaya çekilen mü-
cadelesi karşısında ise oligarşi artık
gemi azıya almış ve tam bir teslimi-
yet dayatması içine girmiştir. 

İşte bu noktada hem, Kürt halkı-
nın geçmiş mücadele tarihinden ve
hem de oligarşinin bu konudaki po-
litikalarından bazı örnekleri hatırla-
makta yarar vardır. Kürt halkının
kurtuluşunun ve özgürlüğünün hiçbir
biçimde oligarşi ile girilen ilişkilerde
olamayacağını, Kürt halkının Türk ve
diğer halklarla birlikte halk iktidarı-
nın kurulması yönündeki mücadele-
sinin gerçek kurtuluşu sağlayacağını
bir kez daha bu tarihsel gerçekler üze-
rinde anlatmaya çalışalım. 

Çünkü Hasan Cemal'in "değişen
nedir?" sorusunu sadece 21 yıl önce-
sinden değil çok daha eskilere kadar
götürmek mümkündür. Çünkü Kürt
halkına ve Kürdistan'a yönelik ilhak,
asimilasyon ve imha politikası çok
daha eskilere, Osmanlı dönemine ka-
dar giden bir politikadır. Kemalist ik-
tidar bunları Osmanlı’dan devralmış ve
sonraki yıllarda yeni yöntemler de ka-
tarak devam ettirmiştir. 

Oligarşinin Kürt Halkına
Karşı Değişmeyen
Politikası: İlhak, İmha ve
Asimilasyon 

Kürdistan'ın ilhakı bugünün so-
runu değildir. Daha Osmanlı döne-
minde Kürdistan, Osmanlı yönetimi
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altına girmiş ve bazı parçaları da
farklı devletlerin (İran, Irak, Su-
riye) sınırları içinde kalarak bu ül-
keler tarafından ilhak edilmiş
bir ülkedir. 

Ve bu ilhak uygulamasına
karşı Kürt halkının çeşitli dö-
nemlerde direnişleri ve kendi ülkesi-
ne sahip çıkma mücadeleleri de de-
nebilir ki ilhak uygulaması kadar es-
kidir. Fakat bu mücadelenin çeşitli dö-
nemlerdeki içeriği ve hedefleri elbette
farklı farklı olmuştur. Özellikle Kürt
halkının aşiret yapısına sahip olması
ve neredeyse günümüze kadar bu
yapının büyük oranda korunuyor ol-
ması Kürt halkının isyan ve direniş-
lerindeki en büyük engel olmuştur.
Mücadelenin aşiretler temelinde ge-
lişmesi, bazı aşiretlerin mücadele
içinde yeralması ama bazılarının ise
isyana karşı bir güç olarak ortaya çık-
maları, ulusal bir bütünlüğün yaka-
lanamaması esas olarak bu aşiret ya-
pısının ürünüdür. 

Fakat buna rağmen isyanlar olmuş
ve buna rağmen kimi isyanların ulu-
sal temelli olmaları ve bir çok aşire-
ti bir araya getirecek bir niteliğe ka-
vuşmaları söz konusu olabilmiştir. 

Kürt halkının tarihinin çeşitli dö-
nemlerinde bu aşiret engeline rağmen
isyanlara kalkışması karşısında ege-
menlerin politikaları esas olarak kat-
liamlarla, zorla ve olmadık hile yön-
temleriyle isyanları bastırmak şeklinde
olmuştur. 

Bu konuda Osmanlı'nın hilelerini
tarih defalarca kaydetmiştir. Tüm
dünyaya karşı binbir oyunla dolu
Osmanlı, Kürt halkının isyanlarında
da bu oyunlarını sürekli devreye sok-
muştur. İlk Kürt isyanlarından biri
olan Bedirhan Bey isyanını kendi için-
den Yezdan Şer'i çıkarıp ihanet etti-
rerek ve sonrada Yezdan Şer'e valilik
vererek ödüllendirmesiyle bastır-
mıştır. Kimi isyanlarda ise isyan ön-
derlerini çeşitli vaat ve bahanelerle ele
geçirip sürgün ederek ve sürgün yol-
larında katlederek bastırmıştır. Os-
manlılar yeri geldiğinde aşiret bey-
lerini parayla satın almış, yeri geldi-
ğindeyse halifeye karşı gelmenin ka-
firlik olduğu şeklinde din propagan-

dasını kullanmıştır. 

Ve Osmanlı'nın Kürt isyanlarını
bastırmada ve Kürt halkının asimile
edilmesindeki en büyük yöntemleri
ise Aşiret Mektepleri’nin kurulması ve
Hamidiye Alayları’dır. Kürt çocukları
alınıp Aşiret Mektepleri’nde Türk-
leştirilmeye çalışılmıştır. Ve Hamidiye
Alayları Kürt halkının isyanlarının
yine Kürt askerlerince bastırılmasının
aracı olmuşlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş
sürecinde emperyalizme isyan bay-
rağını kaldıran Kemalistlerin Kürt hal-
kı ile girdikleri ilişkiler başlangıçta
onu tanıma ve ortak olarak görme bi-
çimindedir. Ancak kendi içinde Os-
manlı oyunları hiç de eksik olma-
mıştır. Kemalistler bir yandan Kürt
halkını başlattıkları savaşta yanlarında
tutmak için çeşitli vaatlerle kandırmış
ama öte yandan ise gelecekte böyle bir
talebin önüne geçecek kararlar almayı
da ihmal etmemişlerdir. 

"Erzurum ve Sivas Kongreleri
Kurtuluş Savaşı için önemli bir kilo-
metre taşı olmasına rağmen, diğer
ulusların ve Kürtler'in hakları bu
kongrelerde esaslı bir şekilde yer
bulmamıştır. 

Tam tersine, Sivas'ta oybirliğiyle
alınan kararda, "Mondros Silah Bı-
rakılması'yla belirlenmiş sınırlar
içinde kalan alanın tek bir bütün-
lük oluşturduğu ve bu alanın hiçbir
parçasının hangi nedenle olursa
olsun Osmanlı Devleti'nden kopa-
rılamayacağı" belirtiliyor (Türkiye
Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi, syf. 94-
95) ve Kemalistler daha o günden, iş-
gale karşı mücadeleden hareketle
azınlıkların ulusal hareketini önle-
menin, yeni doğan Türkiye'nin gün-
deminden ulus sorununu çıkarmanın
zeminini oluşturuyorlardı." (80 Yıllık
politika; İlhak, İmha, Asimilasyon-4,
Yürüyüş Dergisi) 

Yani bir yandan Kürtler ile itti-
faklar yapılırken diğer yandan ise on-

ların gelecekte kendi ulusal hak-
larına sahip çıkmalarının önüne
geçecek olan kararlar alınıp bir
kenara konuluyordu. 

Öte yandan Lozan konferan-
sında kendi lehine kararlar çık-
masını sağlamak amacıyla bizzat

Mustafa Kemal'in çağrısı ve isteğiyle
Kürt milli kıyafetleri giyerek meclise
gelen Dersim Kürt vekillerinden Ha-
san Hayri Bey'e Şeyh Sait isyanında
neden meclise milli kıyafetle geldin
sorgulaması yapılmıştır. 

Ve bundan sonraki tüm süreç Kürt
halkının imhası ve asimile edilmesi
üzerine kurulu bir politikanın hayata
geçirilmesi, Kürt isyanlarının ise
kanla, vahşetle bastırılması üzerine şe-
killenmiştir. Kimi zaman Güneş-Dil
Teorisi gibi saçma tezlerle Kürt hal-
kının tam anlamıyla inkarı üzerine po-
litika yapılmış kimi zaman Kürt kim-
liği tanınmış ama onun ulusal hakla-
rının gaspedilmesi de devam etmiştir. 

Kısacası Osmanlı'dan günümüze
oligarşinin ve genel olarak egemen
güçlerin Kürt milli hareketlerine yak-
laşımı değişmemiştir. Bir yandan in-
kar, imha ve asimilasyon politikası gü-
dülürken diğer yandan ise her türlü
hile yöntemleri ile Kürt isyan güçle-
rinin bastırılması ve kırılması için
çaba harcanmıştır. 

Keza Kürt milli güçlerinin bakış
açılarındaki çarpıklar ve kendi dı-
şındaki güçlere bel bağlama politikası
da Kürt halkının kurtuluş mücalele-
lerinin ve isyanlarının bastırılmasın-
da ve Kürt halkının bir çok oyunla
karşı karşıya kalmasında büyük rol
oynamıştır. 

Kendi gücüne, Kürt halkının gü-
cüne güvenmeyen, inanmayan ve bu
nedenle de başka güçlere bel bağlayan
önderlikler Kürt halkının sürekli iha-
nete uğramasına neden olmuşlardır. 

Sonuç olarak Kürt halkı ülkesinin
ilhak edilmesine, varlığının inkar edil-
mesine karşı ve kendi ulusal kimliği-
ni korumak için neredeyse tüm tarihi
boyunca onlarca kez isyan etmiş ve
haklarına sahip çıkmaya çalışmıştır. 

Bu, bir ulusun en doğal hakkıdır.
Ancak bunun doğru bir temelde yü-
rümemesi ise o ulusun haklarını elde
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etmesini değil, tersine tarih
boyunca değişik güçler
elinde oyuncak haline gel-
mesine ve haklarından da
mahrum olmasına neden
olmaktadır. 

Bugünkü
Egemenlerin Ne
Farkı Var? 

Bugün iktidarda olan
AKP'nin bundan önceki dö-
nemlerde yürütülen politi-
kalardan farklı olarak Kürt
sorununun çözümü için bir
şey yapmasını beklemek
tüm bu tarihe bakıldığında
boş bir hayalden başka bir
şey değildir. Yakın tarihi
bu yazı içinde ele almadık
ancak çok yakın tarihte
Özal'dan günümüze kadar
gelip geçen iktidarların hep-
sinin yaptıkları öz olarak ay-
nıdır, değişmemiştir. Ha-
san Cemal'in 21 yıl önce-
sinde yapılanlarla günü-
müzü kıyaslaması bu ya-
nıyla değişen bir şeyin ol-
madığını ortaya koymak
içindir zaten. 

Bugün AKP iktidarının
bakış açısının ne olduğunu
görmek için ise başbakan
Erdoğan'ın daha kısa süre
öncesinde tekrar ettiği "Tek
bayrak, tek millet, tek va-
tan, tek devlet" söylemine
bakmak yeterlidir. Bu bakış
açısına sahip olan birisinin
Kürt halkının ulusal hakla-
rını vermesi ve sorunu Kürt
halkının yararına bir te-
melde çözmesi beklenebilir
mi? Elbette hayır! 

Bu bakış açısı işte en
son saldırıları ve katliamları
yapan ve yapmaya da de-
vam edecek olan bakış açı-
sıdır. Kürt halkı bir bütün
olarak teslim olana, kendi
haklarından vazgeçene, oli-
garşinin istediği bir çözüme
razı olana kadar da yapa-
cakları bundan farklı ol-

- Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
ve Kürt Sorununun Çözümü

Madde 18- Demokratik Halk Cumhu-
riyeti ulusların kendi kaderlerini özgürce be-
lirleme haklarının koşulsuz savunucusudur.
Kendini bu hakkın kullanılmasının koşul-
larını yaratmakla yükümlü sayar. Ulusal bas-
kının kaynağı emperyalistler ve yerli iş-
birlikçi sınıflardır, onların devletidir. 

Halkın iktidarı, emperyalistlerin ve iş-
birlikçilerinin iktidarına son vererek ulu-
sal baskının kaynağını ortadan kaldırıp, uy-
gulayıcılarını iktidardan uzaklaştıracaktır. 

Madde 19- Demokratik Halk Cum-
huriyeti, ulusların kendi kaderlerini özgürce
belirleme hakkı ilkesine göre, Kürt ulu-
sunun ayrılma hakkı da dahil kendi kade-
rini serbestçe tayin etme hakkını güvence
altına alır. Demokratik Halk Cumhuriye-
ti, Türkiye Kürdistan’ında uygulanan ola-
ğanüstü hal, koruculuk, vb. ilhak ve asi-
milasyon siyasetinin ürünü olan tüm ku-
rumları ve uygulamaları derhal lağvedip
Kürt ulusunun ekonomik, sosyal, kültürel
gelişmesi için bütün önlemleri alır. Eski dü-
zenden kalan eşitsizliği telafi etmek için
Kürdistan’ın ekonomik, sosyal, kültürel ge-
lişimine öncelik verir. 

Madde 20- Demokratik Halk Cum-
huriyeti ulusların tek tek bağımsız dev-
letlerini kurmalarından ziyade, ulusların ay-
rılma hakkı saklı kalmak üzere tek bir dev-
let çatısı altında birleşmesinden yanadır.
Halkların ortak malı olan doğal servetle-
ri paylaşmak, emperyalizmin karşısında
ekonomik, siyasal, askeri birleşmiş bir güç
olmak, her iki ulusun da çıkarınadır. 

Madde 21- Demokratik Halk Cum-
huriyeti’ni oluşturan uluslar ve ulusal
azınlıklar, Cumhuriyet iktidarı ve yöneti-
mini birlikte paylaşırlar. Hiçbir ulus bu açı-
dan öncelikli ya da ikincil değildir. Sade-
ce bir kısım hakların tanınmış olmasıyla,
bir ulusun haklarını kullanmasının başka
bir ulusun karar ve insiyatifine bırakıl-
masıyla, halkların birliği güvence altına alı-
namaz. Cumhuriyeti oluşturan ulusların ve
ulusal azınlıkların her düzeyde, ekonomik,
politik, askeri, sosyal, kültürel her alanda
yönetimi paylaşmaları esastır. 

Madde 22- Demokratik Halk Cum-
huriyeti, Cumhuriyeti oluşturan bütün

ulusların ve ulusal azınlıkların, her türlü,
ulusal, sosyal ve kültürel haklarını garan-
ti altına alır ve kendi dil ve kültürlerini ko-
ruma ve geliştirmelerinin önünü açacak ko-
şul ve olanakları yaratır. 

NEDEN?: Çünkü, Kürt sorununu ya-
ratan ve yıllarca da çözmeyen, çözümünü
isteyenleri katliamlara boğan iktidarlar, ül-
kemize, halklarımıza büyük acılar yaşat-
mışlardır. Ülkemizin kaynakları onyıllar-
ca, bu katliam politikalarını sürdürmeye
sarfedilmiştir. Bu politikadan yine tekel-
ci burjuvazi, toprak ağaları kazançlı çık-
mış, politikanın halkımıza faturası ise
katliamlar ve yoksulluk olmuştur. Demo-
kratik Halk Cumhuriyeti bu sorunu kesin
bir biçimde çözecektir. Halkların özgür-
lüğü, bağımsızlık ve demokrasinin ol-
mazsa olmaz koşullarından biridir. Gerçek
bağımsızlık ve demokrasi, halkların özgür
olduğu, kendi kaderini tayin edebildiği ko-
şullarda olanaklıdır. Ayrılma hakkı kim-
senin gözünü korkutmamalıdır. Bu ülke-
yi kana boğanlar, yıllarca bunun NE-
DEN’lerinden biri olarak bölücülüğü gös-
termiş, ancak asıl bölücülüğü kendileri yap-
mışlardır. Uluslara kendi dillerini kullan-
ma, kaderlerini belirleme hakkı verilme-
diğinde, başkaldırması kaçınılmazdır ve bu
ezilen bir ulus için haktır. Bir ulus hakla-
rını istiyorsa, bu haklar tanınacaktır. Kar-
deşçe yaşamanın yolu budur. Ayrılma
hakkı, mutlaka ayrılınması değildir. Özgür
olan halklar birlikte yaşamayı tercih ede-
ceklerdir. Etmedikleri durumda ise, doğal
olan bir haklarını kullanmış olacaklardır.
Tarihsel olarak doğrulanmış bir gerçek var-
dır: “Başka halkları ezen, tutsak eden
uluslar özgür olamazlar!” Demokratik
Halk Cumhuriyeti’nde tüm uluslar, halk-
lar, kendi özgürlükleri için tüm diğer
ulusların özgürlüklerini, haklarını tanırlar. 

Sömürenlerin, zulmedenlerin yani on-
ların temsilcileri olan DYP’lerin, ANAP’la-
rın, CHP’lerin, DSP’lerin MHP, FP ve ben-
zerlerinin iktidarları döneminde halkları-
mız binlerce evladını yitirdi. Bunları geri
getirmek mümkün değildir. Bu kayıpları-
mızın tek tesellisi Demokratik Halk Cum-
huriyeti’ni oluşturacak tüm ulusların öz-
gürlüğüdür. Ulusların haklarını tanımak,
tüm halklar için siyasal olduğu kadar ah-
laki bir borçtur. 

Halk Anayasası Taslağı
(Halk Cephesi, 5. Baskı) Bölüm 4

HER ULUS KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKINA
SAHİPTİR, BU HAKKIN KULLANILMASI ENGELLENEMEZ 
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mayacaktır. 

Bu nedenle biz diyoruz ki, Kürt
halkının haklarını elde etmesi ve so-
runlarının çözülmesi ancak ve ancak
devrimci halk iktidarı ile mümkündür.
Bu da emperyalizme ve oligarşiye
karşı Kürt, Türk ve tüm milliyetler-
den halklarımızın ortak bir örgüt-
lenme ve mücadeleleriyle kurula-
caktır. 

Bu halk iktidarının ulusal sorun-
lara bakışının ne olacağını ve ulusal
sorunu nasıl çözeceğini ise yine tüm
ulusların ortak iradesi belirleyecektir. 

Bu nedenle kurulacak halk ikti-
darının niteliğinin ne olacağını dev-
rimciler halk iktidarının programı
niteliğindeki anayasa taslaklarında
şu şekilde dile getirmektedirler: 

"Devlet, çok uluslu bir De-
mokratik Halk Cumhuriyeti’dir.
Demokratik Halk Cumhuriyeti,
bağımsız, özgür, demokratik ve
halktan yana bir devlettir. 

Demokratik Halk Cumhuriyeti,
Türk, Kürt ulusları başta olmak
üzere Arap, Laz, Gürcü, Çerkes,
Boşnak vb. çeşitli azınlık ve milli-
yetlerin gönüllü birlikteliğinden
oluşur." 

Daha giriş bölümünde bu şekilde
devletin, iktidarın niteliği belirlen-
dikten sonra ulusların kendi kaderle-
rini tayin hakkını içeren bir madde al-
tında da tüm ulus ve milliyetlerin sa-
hip olduğu haklara değinilmektedir.
Bu hakların hiçbiri oligarşinin bugün
Kürt halkına vermeyi aklından bile
geçirmediği hatta Kürt milliyetçi ha-
reketinin dahi hedefleri arasından çı-
kardığı haklardır. Ve bu haklar Kürt
halkının gerçekte sahip olması gere-
ken ve bu uğurda mücadelesini devam
ettirmesi gereken haklardır. 

Bugün "akan kanın durması" üze-
rine yürütülen tüm tezler esas olarak
oligarşinin politikalarına hizmet et-
mektedir. Kanı döken de dökmek için

çaba sarfeden de esas olarak oligarşi-
dir. Yıllardır Kürt halkının ve ülke-
mizdeki tüm halkların kanını döken, en
vahşi katliamları tezgahlayan oligar-
şi ile "akan kanın durması" noktasın-
da bir araya gelmemiz ve aynı şeyle-
ri düşünmemiz mümkün değildir. 

Bugün medyayı bir kez daha kont-
ra haberler yapmak için yanına alan, sı-
nır ötesi operasyonlar yaparak ağzın-
dan kandan başka bir şey çıkmayan ve
siz bizden şu kadar öldürdünüz alın işte
biz onun yüz katını öldürüyoruz diye-
rek katliam üzerine politika yapanların,
halkların kanını dökmeyi marifet gibi
göstermeye çalışan ve halkları birbiri-
ne kırdırma üzerine politika inşa eden
oligarşinin halklara ve özelde Kürt hal-
kına vereceği bir şey yoktur. 

Bu nedenle Kürt halkını ve Kürt
halkı için mücadele eden tüm güçle-
ri devrimci politikalar etrafında bir-
leşmeye ve devrimci halk iktidarı için
mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Mekanik olmak, bir işi düşün-
meden ya da yüzeysel bir düşünce ile
yapmaktır.

Bir makineyi ele alalım. Mekanik
bir şeyler üretir ama düşünmez, dü-
şünemez. Nasıl programlanmışsa,
programlandığı gibi çalışır. İnsan-
lardaki mekaniklik ise düşünmeden
iş yapmak olarak tanımlanacağı gibi,
daha çok yüzeysel düşünerek iş yap-
mak şeklinde karşımıza çıkıyor. Me-
kanik düşünme özle değil de biçim-
le ilgilenir. Sadece görünenle yetinir.

Mekanik düşünen insan şablon-
larla hareket eder. Zaman, mekan ve
karşısındaki sorunun özgün yanları
onun için önemli değildir. Somut du-
rumu tahlil ederek bir sonuç çıkart-

ması ve ona
göre davran-
ması değil,
olayları şab-
lonlara sığdır-
ması gibi bir
anlayışı var-
dır.

Tek düze-
dir, yenilikle-
re kapalıdır...

Elinde her zaman bir reçete vardır.
Hatta her konuda onun bir reçetesi
vardır, ona göre davranılmasını ister.
Oysa hayat reçetelere, şablonlara
sığdırılamayacak kadar zengindir. 

Mekanik düşünen insan gelişen
yeni bir olay karşısında, hesapta ol-
mayan bir durum karşısında afallayıp
kalır. Elleri-ayakları birbirine dolanır.
Ne yapacağını bilmez. Çünkü elinde
bu olayın çözümü için hazır bir re-
çetesi yoktur. Böylesi gelişmeler
karşısında şaşkınlaşır. Karar alamaz,
kararlılıkla uygulayamaz. Es-kaza
müdahale edip sorunu çözmeye ça-
lışırsa çoğu zaman sonuç olmaz. Bu
gibi durumlarda ise ya öfkelenir
kendi yetersizliklerini başkalarında

arar ya da kendine güvensizleşip
yapamam, edemem diye yakınmaya
başlar. Cepheli ise mekanik değildir.
Sadece gördükleri ile yetinmez.

Karşılaştığı her olayın özündeki
çelişkiyle ilgilenir.

Elinde reçetesi yoktur, ama plan-
lı-programlıdır. Kurallar ve ilkelerden
taviz vermez. Ama temel olanı dü-
şünmesi gerektiğini de bilir. Bu ne-
denle reçeteler değil tarihin, bilimin
yol göstericiliğiyle şekillenen dev-
rimci teorisidir kılavuzu.

Sorunların şematik çözümleri
yoktur Cepheli’nin kafasında...

O somut koşulların somut tahli-
linden yola çıkarak kurallar ve ilke-
ler dışında tüm yol ve yöntemlerin bu
gerçeğe göre belirlenmesi gerekti-
ğinden hareketle çözüm üretir. 

Kısacası mekanik değil, diyalek-
tik düşünür. Diyalektik, çelişki de-
mektir. Çelişki, çözmektir. Çelişkinin
çözüldüğü en doğru düşünce anıdır.
Bu nedene Cepheli diyalektik düşü-
nüp çelişkiyi çözer. Mekanik düşü-
nüp, donup kalmaz.

Çünkü bilir ki; bilimsel ve doğru
olan düşünce budur.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Mekanik Değil
Diyalektik Düşünür
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Yukarıdaki resim burjuva basının
resmidir. Holding basını demek daha
doğru olur. Holding patronları ve ga-
zetelerinin yazı işleri müdürleri bir
masanın etrafında toplanmışlar; “terö-
rün kökünü kazımak” için sınır ötesi ya-
pılacak operasyon öncesinde  Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’dan  yapılacak
haberler hakkında talimat alıyorlar.  

Erdoğan, 20 Ekim’de Ankara’da
Başbakanlık konutundan medya pat-
ronlarına ve genel yayın yönetmenle-
rine verdiği brifingte, “Medya, terör
saldırıları karşısında gerçekten so-
rumlu bir yayıncılık anlayışıyla hare-
ket ediyor. Medya yöneticilerine te-
şekkür ettim. Ancak önümüzdeki has-
sas süreçte çok daha dikkatli olunması
gereğini de kendileriyle paylaştım” di-
yor. Medya patronlarına teşekkür eden
eden Erdoğan, “Medya dengeyi gö-
zetmeli” diyor.  Ve ekliyor: “Nasıl ki
biz terörle mücadele ederken ‘de-
mokrasi-güvenlik’ dengesini azami
ölçüde gözetiyorsak, medyanın da
halkın haber alma özgürlüğü ile terör
propagandası arasındaki dengeyi gö-
zetmesini bekliyoruz”

Basın o dengeyi hep gözetiyor za-
ten. Bu konuda burjuva basın olduk-
ça da uzman sayılır. On yıllardır kontr-
gerillanın sözcülüğünü yaptı. Dev-
rimcilere karşı psikolojik savaşın ara-
cı oldu. Ancak faşizm işte. Yapılan her
haberi, yazılan her yazıyı günlük de-
netlemek istiyor. En küçük bir aykırı
sese, düşünceye tahammül edemiyor. 

Masanın etrafında oturanlar sözde
gazeteciler, gazete patronları ama bir
haber nasıl yapılır, bir habere ne kadar
yer verilecek, hangi haber ne kadar bü-
yütülecek ya da küçültülecek, hangi ha-
berler hiç görülmeyecek, bir haberde
ne manşet yapılacak, neyi görmezlik-
ten gelecekler ve daha bir çok ayrın-
tıyı Erdoğan anlatıyor, onlar not alıyor.
Dersini kim daha iyi yaparsa o oran-
da iktidar tarafından ödüllendirilecek.

Basına bu nizamat ilk kez veril-
miyor esasında, bu biçimde olmasa da
on yıllardır “Yarılarla, genelgelerle,
yasalarla” yapılacak haberleri  “mil-
li menfaatler”i  gözetmesi istenmiştir.
Ancak bu AKP iktidarında bire bir
burjuva basındaki köşe yazarlarının
denetlenmesine kadar varmıştır. 

Medya burjuva anlamda  da bir ga-
zetecilik yapmıyor, AKP iktidarının
propaganda aracına dönüşmüştür. 

Burjuvazinin sıkça bahsettiği “Hal-
kın haber alma hürriyeti”, “Basın öz-
gürlüğü”, “Habercilik ilkeleri” vb söy-
lemleri demagojiden ibarettir. Hol-
ding basını her ne kadar zaman zaman
iktidarların baskılarından şikayet etseler
de gerçekte hepsi iktidarların gönüllü
propagandacılarıdır. Yakınmaları ikti-
darlardan aldıkları payla orantılıdır.
Hepsi de Naziler’in propaganda bakanı
Goebbels’in mirasçılarıdır. 

Yukarıdaki resim holding medya-
sının durumunu çok açık anlatmak-
tadır. Holdingler gereken talimatı al-
mışlar sadece Güney Kürdistan’a ya-

pılan haberlere ilişkin değil, yaptık-
ları her haberde AKP iktidarının pro-
pagandasını yapmaktadırlar. Buna
rağmen gerek Başbakan Erdoğan,
gerek AKP’nin diğer bakanları her ko-
nuşmalarında burjuva basını “uyar-
mak” zorunda kalmaktadırlar. Bu
uyarılar bazen fırça çekilerek, bazen
ihale verilmeyerek, bazen de “te-
şekkür” edilerek yapılır. 

Bugün burjuva basının içinde bu-
lunduğu durum çok söze gerek du-
yurmuyor. Doğrudan burjuva med-
yanın içinden söyleniyor basın öz-
gürlüğü olmadığı. 

Kapitalist düzende basın özgürlü-
ğü safsatadır. Basın özgürlüğünden
bahsetmek sahtekarlıktır. 

Aşağıda AKP’nin mirasını dev-
raldığı Naziler’in basını nasıl kul-
landığını anlatan William Shırer’in
Nazi İmparatorluğu adlı kitabından bir
bölüm aktaracağız.

“Basının, Radyonun ve
Filmlerin Denetlenmesi

“Berlin’de çıkan günlük gazete-
lerin yazı işleri müdürleri ile Alman-
ya’nın başka yerlerinde çıkan gaze-
telerin muhabirleri her sabah Propa-
ganda Bakanlığı’nda toplanırlardı.
Orada Dr. Goebbels kendilerine ya
da yardımcılarına hangi haberlerin
yayımlanacağını, haberleri nasıl
yazacaklarını ve nasıl başlık ata-
caklarını, ne gibi kampanyaların
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açılacağını ve nasıl bir başyazı ya-
zılacağını anlatırdı. Herhangi bir
yanlış anlaşılmayı önlemek üzere de,
sözle anlatılana ek olarak yazılı
bir günlük emir verilirdi. Şehir dı-
şındaki küçük gazetelerle dergile-
re bu emirler telgrafla ya da mek-
tupla ulaştırılırdı.

Nazi Almanyası’nda bir gazetenin
yazı işleri müdürü olmak için her şey-
den önce siyaset ve ırk bakımından
"temiz" olmak gerekirdi. Gazetecili-
ği, kanunla düzenlenmiş bir "kamu
mesleği" sayan 4 Ekim 1933 tarih-
li Alman Basın Kanunu, bütün yazı
işleri müdürlerinin Alman uyruklu ol-
masını, ari bir aileden gelmiş, bir Ya-
hudi’yle evlenmemiş bulunmasını
şart koşmuştu. Basın Kanunu’nun
14 üncü bölümü yazı işleri müdürle-
rine, "Halkı herhangi bir şekilde yan-
lış yola götürecek, özel amaçları top-
lum amaçlarıyları karıştıran, içerden
ve dışardan Almanya’nın gücünü,
Alman halkının ortak iradesini, Al-
man savunmasını, kültürünü ve
ekonomisini zayıflatacağı anlaşı-
lan... ya da Almanya’nın namus ve
şerefini bozan herhangi bir haberi"
yayımlamamalarını emrediyordu.

AKP de aynı şeyi yapıyor. Resmi
ağız dışında aykırı yapılan her haber,
yazı yazan her yazar bir şekilde uya-
rılıyor. 2007 seçimlerinden beri bur-
juva medyada çalışan AKP’yi az da
eleştiren onlarca televizyon prog-
ramcısı, gazete köşe yazarı kovuldu.
Bu gazetecilerin yıllarca düzene hiz-
met etmiş olmalarının bir önemi yok-
tur. Faşizme hizmet etmek zorunda-
dırlar. Ya da yok olacaklar. Faşizm
böyledir: Kendinden başka düzen içi
muhalefete de tahammülü yoktur. 

Naziler de iktidara geldiklerinde
öyle yapıyor. “Saf Alman” ırkından ol-
mayan gazetecilere ve gazete pat-
ronlarına yaşam hakkı tanınmadı.
Sahibi Yahudi olan, 200 yıldır yayın
yapan gazeteler kapatıldı. 

AKP iktidarında Doğan Med-
ya’nın başına gelenler tüm basına dü-
zen vermek için bir örnek olmuştur. 

“ Almanya’nın üçüncü büyük ga-
zetesi olan Frankfurter Zeitung, Ya-
hudi sahiplerinden ve yazarlardan
kurtulduktan sonra, yayınına devam

etti. Bir İngiliz hayranı ve bir liberal
olan Londra muhabiri Rudolf Kircher
gazetenin yazı işleri müdürü oldu.”

Doğan Medya da iktidarın saldı-
rılarından korunmak için çalıştırdığı
kısmen ilerici demokrat, AKP’yi eleş-
tiren yazarları kovarak kendini koru-
maya çalıştı. Gazetelerinin yayın yö-
netmenlerini değiştirdi. Başbakan Er-
doğan’ın danışmanlığını yapmış Akif
Beki’ye Radikal’de köşe verdi. Eyüp
Can’ı Radikal’in Genel Yayın Yö-
netmeni yaptı. 

Kitap’tan Nazi basını hakkında
aktarmaya devam edelim: “Tutucu
Deutsche Allgemaine Zeitung’wi yazı
işleri müdürü de yine İngiltere’de oku-
muş, Londra’da gazete muhabirliği
yapmış, İngiltere ve liberalizm hay-
ranı Karl Silex”di.

Her ikisi de Naziler’e elden geldiği
kadar hizmet ettiler ve çoğu zaman da,
Alman Basın Şefi Otto Dietrich’in eski
"muhalefet gazeteleri" konusunda
söylediği gibi, "Kraldan fazla kral
taraftarı" oldular. Adı geçen son iki
gazetenin yaşamasını sağlayan kısmen
Alman Dışişleri Bakanlığı’dır Ba-
kanlık, bütün dünyaca tanınmış olan
bu gazetelerin dış dünyayı etkilemek
bakımından yaşamalarını istiyordu.
Bu gazeteler Nazi Almanya’sına bir çe-
şit saygı ve ağırbaşlılık sağlıyor ve
aynı zamanda Nazilerin propagan-
dasını yapıyordu.

Nelerin yayımlanacağı ve haber-
lerle yazıların nasıl yazılacağı Al-
manya’da gazetelere emirle bildirildiği
için, basına elbetteki bir ölü ağırlığı çö-
kecekti. Disipline bu kadar sokulmuş
ve hükümet otoritesine bu kadar bo-

yun eğmeye alıştırılmış bir halk bile
günlük gazetelerden çabucak bıktı.
Naziler’in çıkarttıkları Voelkischer
Beobachter ile Der Angriffadlı akşam
gazetesinin bile tirajı indi. Bu arada
bütün gazetelerin satışları birdenbire
düştü; gazeteler birbiri ardınca çıka-
maz duruma girdiler ya da Nazi ya-
yımcıları tarafından satın alındılar. Na-
ziler’in ilk dört yılı içinde gündelik ga-
zete sayısı 3607’den 2671’e düştü.

Zengin ve özgür yayınlar bakı-
mından yurdun zararı vardı ama, par-
ti bu işten kazançlı çıkıyordu -hiç ol-
mazsa para bakımından- Hitler’in Bi-
rinci Paylaşım Savaşı’nda başçavuşu
ve partinin yayın firması Eher Verlag’ın
başkanı olan Max Amann, Alman ba-
sınının diktatörü kesilmişti. Kendisi,
aynı zamanda, Alman Basın Führeri ve
Basın Odası Başkanı olduğu için iste-
diği zaman bir gazeteyi ya da dergiyi
resmen kapatabiliyor, kapattığı gaze-
teyi ya da dergiyi ucuz bir fiyatla sa-
tın alabiliyordu. Eher Verlag kısa za-
manda dev bir yayın imparatorluğu,
belki de dünyanın en büyük ve en kâr-
lı yayın imparatorluğu, belki de dün-
yanın en büyük ve en karlı yayın fir-
ması oldu. Nazi yayınlarının satışında
görülen büyük azalmalara rağmen,
Nazi Parti’sinin sahip olduğu ya da de-
netimi altında bulundurduğu günlük
gazeteler, ikinci Paylaşım Savaşı’nın
patladığı sıralarda, günlük yirmi beş
milyon gazete satışının üçte ikisini el-
lerinde bulunduruyorlardı. Nurenberg
mahkemesinde verdiği ifadede, nasıl
çalıştığını Amann şöyle anlatıyor:

"Parti 1933’de iktidara geldikten
sonra... Yahudilerin elinde ya da on-
ların denetiminde bulunan Ullstein Ya-
yınevi gibi kurumlarla, Nazi Parti’si-
ne siyasi ya da dini çıkarlar dolayısıyla
düşman olanlar, gazetelerini ya da
mevcudatını Eher kurumuna satmayı
daha uygun buldular. Bu gibi malla-
rı satın alacak başka bir serbest piyasa
yoktu ve genellikle de Eher Verlag tek
alıcıydı.

Eher Verlag, sahip olduğu ya da
denetlediği firmalarla birlikte bu alan-
da Almanya’daki gazete yayın işinde
bir tekel haline geldi...

Bu yayın işine yatırım yapan par-

“Bütün dünyada, nerede
kapitalist varsa orada

basın özgürlüğü; gazete
satın alma özgürlüğü,

yazar satın alma
özgürlüğü, rüşvet, halkın
görüşünü satın alma ve
burjuvazinin yararına

saptırma özgürlüğü
anlamına gelir.” (Lenin
Toplu  Eserler, 32.Cilt)
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ti de para bakımından çok karlı çık-
tı. Şunu söylemek doğru olur ki,
Nazi basın programının ana amacı
partiye muhalif bütün basını ortadan
kaldırmaktı."

1934 yılında, Amann ile Goeb-
bels, bir ara partiye aşırı derecede dal-
kavukluk eden gazete yazarlarından
gazetelerini daha az monoton bir hale
getirmelerini istediler. Amann, "Hü-
kümetin aldığı tedbirlerin sonucu ol-
mayan ve hükümetin isteğine uymayan
bugünkü basın monotonluğundan ya-
kındı. Gruene Post adındaki haftalık bir
derginin biraz aceleci bir yazarı,
Amann ile Goebbels’in sözlerini cid-
diye almak gafletine düştü. Ehm Wel-
ke adındaki bu yazar, Propaganda Ba-
kanlığı’ndaki kırtasiyecilikten ve ba-
kanlığın baskı yaparak basını bu mo-
noton hale getirmesinden yakındı.
Dergi hemen üç ay kapatıldı ve yazar,
Goebbels tarafından işinden attırılıp
toplama kampına alındı.

Radyo ve sinema da Nazi devle-
tinin çarçabuk hizmetine girdi. Go-
ebbels radyoyu (o zaman daha
televizyon yoktu) modern toplu-
mun başlıca propaganda aracı sa-
yıyordu. Bakanlığına bağlı Radyo
Dairesi ve Radyo Odası kanalıyla bü-
tün radyo yayınını ele almış, bu ya-
yınlara istediği biçimi vermişti. Rad-
yonun, öteki Avrupa ülkelerinde ol-
duğu gibi, Almanya’da da devlet
elinde olması işini daha da kolaylaş-
tırmıştı. Nazi hükümeti 1933 yılında
Alman Radyo Yayın Kurumu’nu da
otomatik olarak eline geçirmişti.

Sinema yine özel firmaların elle-
rinde kaldı, ama Propaganda Bakan-
lığı’yla Sinema Odası bu sanayi her
bakımdan denetliyordu, resmi yoru-
ma göre görevleri, "Film sanayini li-
beral ekonomi düşüncelerinden kur-
tarmak... ve böylece bu sanayii Nas-
yonal Sosyalist devletin görevini ya-
pabilecek duruma getirmekti."

Bu tedbirler sayesinde Alman hal-
kına, günlük gazeteler ve dergilerde-
ki yazılar kadar boş ve sıkıcı radyo
programları ve filmler sunuldu. Ken-
disine doğru olarak gösterileni ge-
nellikle hiç itiraz etmeden kabul eden
Alman halkı bile sonunda buna isyan
etti. Seyirciler Nazi filmlerindeki

sürü anlayışından kaçıyorlar, Goeb-
bels’in Almanya’da gösterilmesine
izin verdiği birkaç yabancı filme
(bunların çoğu ikinci derecedeki
Hollywood filmleriydi) koşuyorlardı.
1935 yıllarında o kadar çok Alman fil-
mi ıslıklandı ki, içişleri Bakanı Wil-
helm Frick "Sinema seyircisinin iha-
nete benzeyen davranışına karşı" bir
uyarma yayımlamak zorunda kaldı.
Radyo yayınları bir o kadar eleştiri-
lince, Radyo Odası Başkanı olan
Horst Dressier Andress adında biri bu
yayınların "Alman kültürüne bir ha-
karet" olduğunu, bunlara daha fazla
göz yumulamayacağını söylemek zo-
runda kaldı. Savaştan önceki yıllarda
herhangi bir Alman yurttaşı, savaş sı-
ralarındaki gibi hayatını tehlikeye
atmadan, yabancı bir radyo istasyo-
nunu çevirebilirdi. Muhakkak ki bunu
yapanlar da vardı. Ama bu kitap ya-
zarının kendi izlenimlerine göre, yıl-
lar geçtikçe Dr. Goebbels’in radyo-
nun en verimli propaganda silahı ol-
duğu hakkındaki sözlerinin ne kadar
doğru olduğu anlaşıldı.

Radyo, Hitler’in Alman halkını
kendi amaçlarına doğru biçimlen-
dirmesi işinde öteki araçlarından çok
daha yararlı olmuştu.

Yazar, Nazi basınının halk üzerin-
deki etkisini de şöyle anlatıyor: “Bir
yandan, birçok Almandan farklı ola-
rak, Londra, Paris ve Zürih’ten gelen
yabancı gazeteleri her gün okuyor,
BBC ile yabancı radyoları devamlı
olarak dinliyordum; öte yandan, işim
dolayısıyla, günün birçok saatlerinde
Alman gazetelerini taramak, Alman
radyosunu dinlemek, Nazi memurla-
rıyla konuşmak ve parti toplantıları-
na gitmek zorundaydım. Garip değil
mi ki, bütün gerçekleri öğrenmek fır-
satı elimde olduğu ve Nazi kaynak-
larına inanmamak gerektiğini bildi-
ğim halde, devamlı olarak yalan din-
lemenin ve uydurma yazılar okuma-
nın düşüncede belirli bir izlenim bı-
raktığını ve çoğu zaman da insanı ya-
nılttığını gördüm. Totaliter bir ülke-
de yıllarca yaşamamış olan bir kim-
se, rejimin hesaplı ve sürekli propa-
gandasının öldürücü sonuçlarından
hangi bir Almanın evinde, bürosunda,
ya da bir lokantada bir kahvede bir ya-

bancıyla yaptığım konuşmalarda en
aydın ve en çok eğitim görmüş san-
dığım kimselerden bile öyle garip fi-
kirler dinledim ki, şaşırıp kaldım.
Radyoda dinledikleri ya da gazetelerde
okudukları birtakım saçmaları pa-
pağan gibi tekrarladıkları belliydi.”
(William Shırer, Nazi İmparatorluğu,
Cilt 1, syf:319-323)

Naziler iktidara geldiklerinde bur-
juva basın, sinemayı, radyoyu, sanatı,
edebiyatı halkı faşizme göre şekillen-
dirmek için en etkili biçimde kullandı. 

Nazilerin mirasını sürdüren AKP
iktidarı da iktidara geldiği andan iti-
baren iktidar olanaklarını kullanarak
önce dinci basını ekonomik olarak güç-
lendirdi. Kendine yandaş bir medya ya-
rattı. Sonra oligarşi içi ve tekeller ara-
sındaki dengeleri de gözeterek kendi-
sini en çok ve açıktan eleştiren, med-
ya patronlarıyla tek tek uğraştı. Uzan-
lar’ın, Cinerler’in gazetelerine Tasar-
ruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) ta-
rafından el koyuldu. El koyulan gaze-
te ve televizyonlar iktidar yanlısı te-
keller tarafından satın alındı. 

AKP 2007 genel seçimlerinde
ikinci kez seçildikten sonra iktidarı-
nı daha da güçlendirdi. Bütün burju-
va medyayı denetim altına almak
için medyanın büyük bölümünü te-
kelinde bulunduran Doğan Medya’ya
karşı açıktan savaş açtı. İktidar ola-
naklarını kullanarak Doğan Med-
ya’yı dize getiren AKP, bütün med-
yayı kontrol altına aldı. Bir dönem
AKP’yi destekleyen ve “yandaş med-
ya” diye adlandırılan dinci medya var-
dı. Bugün denilebilir ki televizyon-
lardan gazetelere bütün olarak burjuva
medya AKP iktidarının hizmetindedir.
Sadece haberler, köşe yazıları değil,
eğlence programlarından dizi filmler,
sinema filmlerinden herhangi bir soh-
bet programına kadar, gazetelirn köşe
yazılarından reklamlarına kadar AKP
iktidarını rahatsız etmeyecek ‘hassa-
siyetleri” gözetilmektedir. 

Alman Basın Şefi Otto Dietrich’in
eski "Muhalefet gazeteleri" için
"Kraldan fazla kral taraftarı" oldular
dediği gibi bizim bugün holding med-
yası da AKP’den ihaleler alabilmek için
ya da AKP’nin hedefi olmamak için
“kraldan çok kralcı” olmuşlardır.

DEVLETİNİZDİR!

30 Ekim
2011

227

Yürüyüş

Sayı: 292



Gerçekleri sadece
devrimciler yazar!

Faşizm koşullarında ger-
çekleri yazmak bedel ister. Bur-
juvazi asla bedel ödeyemez.
Bedel ödemeyi göze alamaz.
Burjuva medyanın basın ögür-
lüğü değil safsatadır. Neden
safsatadır Lenin’in şu sözlerine
bakalım: “Bütün dünyada, ne-
rede kapitalist varsa orada ba-
sın özgürlüğü; gazete satın
alma özgürlüğü, yazar satın
alma özgürlüğü, rüşvet, halkın
görüşünü satın alma ve bur-
juvazinin yararına saptırma
özgürlüğü anlamına gelir.”
(Lenin Toplu Eserler, 32.Cilt) 

Onun için her şey satılıktır.
Bugün savunduğunun yarın
tam tersini savunabilir. Onlar
sadece devrimcilere ve halka
karşı kararlı bir düşmanlık bes-
lerler. 

Ülkemizde ve dünyada be-
del ödemeyi göze alarak inan-
dığı düşüncelerini yazan, ger-
çekleri yazmaktan çekinmeyen
devrimcilerdir. Devrimciler,
sosyalistler cumhuriyetin ilk
yıllarından bugüne düşüncele-

rini büyük bedeller pahasına her
koşulda yazmaktan çekinme-
mişlerdir. 

Devrimci basın on yıllardır
çok büyük bedeller ödeyerek,
işkenceler, tutuklamalar, katli-
amlar pahasına  yayın hayatını
sürdürmektedir. 

Sürekli bürolarımız basılı-
yor, bombalanıyor. Çalışanla-
rımız tutuklanıyor. Dergimize
yapılan en son baskınında 6 der-
gi çalışanımız tutuklandı ve
hala tutuklu. Dergi dağıtımcı-
mız Ferhat Gerçek polis tara-
fından kurşunlanarak felç edil-
di. Engin Çeber işkencede kat-
ledildi.  Dergi toplatmaları, ka-
patmalar, milyarlarca lirayı bu-
lan para cezalarına rağmen ger-
çekleri yazıyoruz. Basın öz-
gürlüğünü oligarşinin  “ama’lar-
la, “ancak”larla biten yasaları-
na bakarak değil, meşruluğu-
muza olan inancımızla bedeller
pahasına kullanıyoruz.  Onun
için oligarşinin yalanlarını ve
gerçekleri sadece devrimci ya-
yınlardan öğrenebilirsiniz. Ger-
çekleri sadece devrimciler ya-
zar.

180 sayıya 168 dava... Yüzlerce yıl hapis cezası...
On binlerce lira para cezası... 88 yazıya “örgüt propagandası

yapma” davası... 51 yazıya “Suçu ve suçluyu övmek”ten
dava... “Örgüt açıklamalarını yayınlamak”tan 14 dava... 
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Halk Cepheliler, Adana'da 22 Ekim  Cumar-
tesi günü, Akdeniz  mahalesi’nde  Yürüyüş der-
gisinin  290. sayısının tanıtımını ve satışını  yap-
tılar. 

6 yürüyüş okurunun, önlük giyerek ve me-
gafonla  sesli bilgilendirme yaparak yaptığı
dergi tanıtımında, halka ülkemize kurulan füze
kalkanına karşı  başlatılan kampanya anlatıldı.
1 saat 45 dakika süren çalışmada 50 dergi hal-
ka ulaştırıldı. 

Adana’da Yürüyüş
Tanıtım ve Satışı Yapıldı

Gerçekleri, bu bedelleri 
ödeyerek yazıyoruz!..



Stalin’den Bay
Morrison’a* Cevap

Bay Morrison, Sovyetler Birli-
ği’nde ifade özgürlüğünün, basın öz-
gürlüğünün ve bireysel özgürlü-
ğün olmadığını iddia etmektedir.

Bay Morrison ciddi bir yanılgı
içindedir. Hiçbir ülkede, Sovyetler
Birliği’nde olduğu kadar ifade öz-
gürlüğü, basın ya da bireysel öz-
gürlük; işçiler, köylüler ve aydınlar
için örgütler olmamıştır. Sovyetler
Birliği’nden başka hiçbir yerde işçi-
ler ve köylüler için bu kadar çok ku-
lüpler olmamış, özellikle onlar için bu
kadar çok gazete yayınlanmamıştır.
Sovyetler Birliği dışında hiçbir yerde
işçi sınıfı bu kadar sistematik bir şe-

kilde örgütlenmemiştir.
SSCB’de, kelimenin tam anla-
mıyla tüm işçilerin sendika-
larda, aynı şekilde köylüle-
rin de kooperatiflerde örgüt-
lendiği bir sır değildir.

Bay Morrison bunları bili-
yor mu? Belli ki hayır. Bunu
öğrenmek diye bir isteğinin

bile olma-
dığı görü-
lüyor. Bil-
g i s i n i ,
S o v y e t
ha lk ın ın

iradesi sonucu ülkeden atılan Rus ka-
pitalistlerinin temsilcilerinin dile ge-
tirdiği şikayetlerden edinmeyi tercih
ediyor.

Devrim yoluyla alaşağı edilen
halk düşmanı toprak ağaları ve
kapitalistler için SSCB’de ifade
özgürlüğü, basın ve örgütlenme
özgürlüğü yoktur. Aynı şekilde, ıs-
lah olmaz hırsızlar, yurtdışına is-
tihbarat görevleri için gönderilen
sabotörler, teröristler, katiller ve Le-
nin’e ateş eden, Volodarski’yi, Urits-
ki’yi, Kirov’u öldüren, Maxim Gor-
ki’yi ve Kuibishev’i zehirleyenler
için özgürlük yoktur. Tüm bu kri-
minaller, toprak ağaları ve kapitalist-
ler başta olmak üzere teröristler, hır-
sızlar, katiller ve gizli çalışma yürü-

tenler tek bir şeyi amaçlamaktadır:
SSCB’de kapitalizmi geri getirmek,
insanın insan tarafından sömürüsünü
geri getirmek ve ülkeyi işçi ve köy-
lülerin kanıyla boğmak. Hapishane-
ler ve çalışma kampları bu beyler için,
sadece bu beyler için vardır.

Bay Morrison, bu şahıslar için
mi ifade özgürlüğü, basın ve bireysel
özgürlük elde etmeye çalışıyor? Bay
Morrison SSCB halkının bu şahısla-
ra ifade özgürlüğü, basın ve bireysel
özgürlük, yani işçileri sömürme öz-
gürlüğü vermek isteyeceklerini ger-
çekten düşünüyor mu?

Bay Morrison ifade özgürlüğü,
basın vb. özgürlüğünden daha derin
anlam taşıyan diğer özgürlük konu-
sunda sessiz kalmaktadır. Halkın sö-
mürüye, ekonomik krizlere, işsizlik ve
yoksulluğa karşı özgürlüğüne dair
hiçbir şey söylemiyor. Belki de Bay
Morrison bu özgürlüklerin SSCB’de
uzun zamandan beri var olduğunun
farkında değildir. Bu özgürlükler
ki diğer tüm özgürlüklerin temeli-
ni oluşturmaktadır. Bu yüzden mi-
dir ki Bay Morrison bu temel özgür-
lükler konusunda utangaç bir sessiz-
lik içindedir?

*  Morrison; 26 Temmuz 1945-26 Ekim
1951 tarihleri arasında İngiltere başbakan
yardımcılığı yapmış Herbert Morrison.

Onlar savaştılar kazandılarOnlar savaştılar kazandılar

HaklıyızHaklıyız Biz deBiz de

KazanacağızKazanacağız

Basın Özgürlüğü Sadece
Sosyalizmde Vardır 

19 Ekim Çarşamba günü akşam 20.00’de yüzlerce si-
vil faşist, polis tarafından yönlendirilerek Sivas’ta, Ma-
raş’ta, Gazi’de yaptıkları katliamı 1 Mayıs Mahallesin-
de de yapmaya yeltenmiştir. Bu saldırı girişimine 1 Ma-
yıs halkı gereken cevabı vermiş, sonrasında polisin sal-
dırısı sonucu birçok kişi gözaltına alınmıştır. 

20 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de 3001. Cad-
desi’nde yaşanan saldırıyı protesto etmek isteyen 1 Ma-
yıs halkı gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.
“Gözaltılar Serbest Bırakılsın!, Faşist Saldırılara Geçit
Vermeyeceğiz 1 Mayıs Halkı” pankartları açılarak yü-
rüyüşe geçildi. “Tutuklamalar Gözaltılar Baskılar Bizi
Yıldıramaz!, Faşizme Karşı Omuz Omuza!, Faşizmi
Döktüğü Kanda Boğacağız!, Katil Polis 1 Mayıs’tan De-
fol!, Yaşasın Devrimci Dayanışma!, Biji Bıratiya Gelan!”
sloganları atıldı. Gün doğdu Marşı söylenirken polis sal-

dırısı başladı. AKP’nin
polisi emri almıştı. Ül-
kemizdeki en ufak hak
talebine bile saldırıp,
insanları işkencehane-
lerine götürmektedir.
1 Mayıs mahallesinde
yaşanan saldırılardan
AKP hükümeti sorum-
ludur. 

Kısa bir süre sonra
ise polisin saldırısı başladı. TOMA’larla, çevik kuvvet-
le yürüyüşe saldırdılar. 200 kişilik ellerinde beyzbol so-
pası olan sivil polisler’de çevik kuvvet polisinin hemen
arkasında saldırmak için bekliyordu. Kısa süren çatışmanın
ardından eylem bitirildi. 

Gözaltına alınanlar: Ahmet Sercan Arslan, Necati Gün-
gör, Gültekin Gezici, Bekir Tan, Ali Haydar Akdeniz, Ali
Karaçay, Hüseyin Karaçay, Mesut kaya, Yoldaş Türkoğlu,
Serhat Yıldırım, Muhittin Yetimler, Bahattin Ağırman.  

1 MAYIS’TA POLİS TERÖRÜ
DEVAM EDİYOR
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Tehditle kalmadı AKP’nin polisi,
gözaltına aldığı öğrencileri “Güven-
lik Şube”ye götürdüler. “Güvenlik
Şube” dendiğine bakmayın, orası iş-
kence merkezidir. İşkence, işkence
merkezinde devam etti.

Yukarıdaki anlatım başbakan Er-
doğan’ın İstanbul Üniversitesi’nin
yeni eğitim yılının açılışında yapacağı
konuşma için gittiği 12 Ekim’de göz
altına alınan Gençlik Federasyonu
üyesi öğrencilere aittir. 

Gençlik Federasyonu üyeleri iş-
kence merkezine götürüldükten son-
ra orada işkence hiç durmadı. AKP po-
lisinin her türlü aşağılık işkenceleri-
ne maruz kaldılar. 

Peki neden yapıldı bu işkenceler?
Neden gözaltına alındı öğrenciler?
Başbakan Erdoğan’ın “güvenliği”
için. Kimden koruyorlar başbakan? Er-
doğan’ın yeni eğitim yılı için gittiği,
açılış konuşması yapacağı İstanbul
Üniversitesi’nin öğrencilerinden.

Bir başbakan, bir üniversitenin
açılışında konuşma yapacak, ama  o
üniversitenin öğrencileri kendi okul-
larına alınmayacak. Peki başbakan o
konuşmayı kime yaptı? Niye yaptı? Bu
ne biçim bir iştir. Başbakan bir üni-
versitenin açılışında konuşma yapacak
diye okul etrafında kuş uçurtulmuyor.
Adeta sıkı yönetim ilan ediliyor. 

Faşizm böyle yönetiyor işte. 12
Ekim’de İstanbul Üniversitesinde

başbakan Erdoğan’ı pro-
testo etmek isteyen dev-
rimci, demokrat, ilerici
öğrenciler üzerinde terör
estirildi. 

Bu terör başlı başına
bir işkencedir zaten. An-
cak oligarşinin iktidarında
işkence sadece eylemler-
de, protestolarda, mey-
danlarda gördüğünüz po-
lisin kaba dayaklarından,
teröründen ibaret değil. Bu konuyla il-
gili diğer sayfalarımızda daha ayrın-
tılı göreceksiniz, işkence; işkenceha-
nelerde sistemli olarak sürmektedir. 

Gözaltına alınanlar bir protesto ey-
leminden alındılar sadece. Fakat gör-
dükleri işkenceye bakın. Yandaki iş-
kence anlatımının benzerini 10 yıl ön-
cesindeki işkence anlatımlarında gö-
rebilirsiniz. 20 yıl öncesine gidin
benzer işkence anlatımlarını göre-
ceksiniz. Daha gerilere gidin, 12 Ey-
lül döneminin işkence yöntemlerinden
farklı olmadığını göreceksiniz. 

Kollar arkadan kelepçelenip, boş bir
arazide pis suyun içine yerlere yatırılıp
işkence yapmak. Silahı kafaya dayayıp
tetik düşürmek, işkencede katletmek,
katlettiklerini kaybetmek, işkenceci
polislerin onyıllardır başvurdukları
yöntemlerdir. 

AKP yaltakçıları “çok şey değiş-
ti” diyorlar. “AKP iktidarında,
demokratik adımlar atıldı” di-
yorlar. 

Emperyalizm ve işbirlikçi te-
keller için değişen çok şey var el-
bette. Ama halk için değişen hiç-
bir şey yok. Halk yine aşağılanı-
yor. Halka her türlü zulüm reva
görülüyor. Devrimciler için, göz-
altılar, işkenceler, tutuklamalar ve
benzeri her türlü terör estiriliyor.
Ferhat ile Berna parasız eğitim is-
tediği için 19 ay AKP iktidarın-
da hapis yatırıldı. Sadece dev-
rimciler için de değil, AKP’ye
muhalif olan her kesime  saldırı-
yor, işkence yapıyor, gözaltılar-
la, tutuklamalarla tehdit ediyor. 

Halk için değişen hiç birşey yok.
Halk için işkenceler, katliamlar devam
ediyor. İşkenceler, gözaltılar, tutuk-
lamalar, linçler, sansür... oligarşinin
yönetim biçimidir. 

Oligarşi teröre başvurmadan halkı
yönetemez. Bir başbakan konuşma
yapacak diye adeta sıkıyönetim ilan
ediliyor. Bir başbakan, halktan bu ka-
dar korkar mı? Bir başbakan, üniver-
site öğrencilerinden bu kadar korkar
mı? Korkmaz! Ama halkın başbakanı
olmayınca en büyük korkuları halktır.
Onun için en sıradan bir protesto, ba-
sın açıklamasına dahi azgınca saldırıp
insanlara işkence yapılıyor.

Bakın Van’a: Çadır isteyen, bat-
taniye isteyen, yiyecek isteyen dep-
remzedelere hazır yardımları dağıt-
mayı beceremeyen devletin yaptığı
şey, üzerlerine gaz bombaları atmak
oldu. Oligarşi başka türlü halkı yö-
netemez. 

İşkence hep vardı! Hala var
İşkenceler, gözaltılar, tutuklamalar oligarşinin yönetim biçimidir

Bu tablo AKP iktidarına aittir!
2003-2009 yıllarında;

23 bin 539 kişi işkence gördüğü
için şuç duyurusu yaptı. 

 Bu suç duyurularının 29 bin 511'i
işkenceci polislere, 34 bin 922 'si ise

jandarma ve gardiyanlara yapılmıştır. 

 Suç duyurularının 20 bin 32’si
hakkında takipsizlik kararı verildi.

 8 bin 415’i hakkında kamu davası
açıldı.

 Bu davaların 7 bin 548’i beraat
ettirildi. Sadece 484 işkenceci

hakkında hapis cezası verildi.

“Hepimizi yere yatırarak
tekmeleyip sokağın sonunda
bulunan inşaat halindeki boş

araziye götürdüler. Orada
bulunan pis suyun içine bizi yüz

üstü yatırıp işkence yaptılar,
arkadan kelepçe taktıktan

sonra da yerlerde sürükleyerek
bizi çevik kuvvet otobüsüne
götürdüler. Bu sırada kendi
ahlakını yansıtan AKP'nin

polisi küfürler ediyor ve
Güvenlik Şube'ye

götürdüklerinde yapacakları
işkenceyle tehdit ediyorlardı.”

YIKILAN VAN DEĞİL30
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12 Ekim Çarşamba günü İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde
olağanüstü güvenlik önlemleri alın-
mıştı. Fakülte önlerine çevik kuvvet
polisleri barikat kurmuş, adım başı si-
vil ve resmi ekip otoları cadde baş-
larına park etmiş, sivil polisler etraf-
tan geçenleri tipine, görüntüsüne göre
keyfi bir şekilde durdurarak kimlik
kontrolü yapıyordu. Alınan bu olağan
üstü önlemlerin sebebi ise başbakan
Tayyip Erdoğan'ın İ.Ü'nün 2011-2012
yeni eğitim-öğretim yılı açılış törenine
katılmak için Edebiyat Fakültesi'ne
gelmiş olmasıydı. Ancak açılış prog-
ramında asıl olması gerekenler, öğ-
renciler yoktu. Öğrenci gençlikten
korkan başbakan Tayyip Erdoğan
aynı zamanda kendi partisinin genç-
lik kollarına üye olan sözde öğrenci
temsilcileri, rektör, dekanlar ve yoğun
koruma ordusu dışında kimseyi o
gün okula sokturmadı.

Dev-Genç’liler olarak biz de o
gün, kendi okuduğumuz üniversite-
lerde gerçekleşen bu pervasızlığı pro-
testo etmek için yapacağımız basın
açıklamasını gerçekleştirmek üzere
Edebiyat Fakültesi önüne doğru ge-
çiyorduk. Ancak yollar caddelerden
itibaren kapatılmış, gelip geçenler
yoğun arama kontrollerinden geçi-
yordu. Biz daha Fakülte önüne gel-
meden Çevik kuvvet polisleri bizim
geçeceğimiz yola barikat kurmuş,
saldırıya hazır bir şekilde bekliyor-
lardı. Biz de çevik kuvvet barikatına
kadar gittik. "Barikatı çekmelerini, bi-
zim okulun öğrencileri olduğumuzu"
belirttik ancak polis amiri  de bize;
"Bugün okula geçişin yasak olduğu-
nu, okulun tatil olduğunu, ayrıca o
yoldan hiçbir şekilde başka yerlere gi-
dişin de olmadığını" söyleyerek ge-
çişimizi engellemeye çalıştı. Bizler de
tüm bu dayatmalara rağmen polis
ablukasında "Parasız Eğitim İstiyoruz,
Alacağız!" ve "Füze Kalkanı Değil,
Demokratik Lise İstiyoruz" kampan-

yalarının duyurusunu yapmak için bir
eylem gerçekleştirildi. Eylemde pa-
rasız eğitim istedikleri için 19 ay tu-
tuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haf-
talarda tahliye olan Ferhat ve Berna
da konuşma yaptılar.

Açıklamanın ardından üniversiteye
doğru gitmek istedik ancak polis ami-
ri geçmememizi, geçmeye çalışırsak sert
bir şekilde müdahale edeceklerini söy-
ledi. Ancak çevik kuvvet polisinin ba-
rikatıyla kapanmış yolun iki tarafında
da insanların geçmesi için aralık bıra-
kılmıştı ve o aralıktan esnaflar, işçiler
yani bizim dışımızda herkes geçiyordu.
Biz de böyle bir dayatmaya boyun eğ-
meyeceğimizi ve o yoldan geçerek
okula gideceğimizi söyledik. Herkesin
geçtiği yere yönelmemizle beraber bi-
zim önümüzde ve arkamızda barikat
kurmuş çevik kuvvet polisi bizi o dar so-
kakta araya alarak tekme ve tokatlarla
saldırdılar. Hepimizi yere yatırarak
tekmeleyip sokağın sonunda bulunan
inşaat halindeki boş araziye götür-
düler. Orada bulunan pis suyun içi-
ne bizi yüz üstü yatırıp işkence yap-
tılar, arkadan kelepçe taktıktan son-
ra da yerlerde sürükleyerek bizi çe-
vik kuvvet otobüsüne götürdüler.
Bu sırada kendi ahlakını yansıtan
AKP'nin polisi küfürler ediyor ve Gü-
venlik Şube'ye götürdüklerinde ya-
pacakları işkenceyle tehdit ediyor-
lardı.Arkadan kelepçeli olarak otobüs
içine sokarken tekme ve tokatlarla bizi
susturmaya ve attığımız sloganları en-
gellemeye çalışıyorlardı.

Biz 11 Dev-Genç’li ve orada bu-
lunan diğer soldan bir arkadaş olarak,
toplam 12 kişi gözaltına alındak. Çe-
vik kuvvet otobüsü içerisinde  küfürler
ederek bize saldırdılar. Taktıkları ke-
lepçeleri hareket edemememiz için so-
nuna kadar sıktılar. Ellerimiz Vatan
Emniyet Müdürlüğü'ne gidene kadar
uyuştuve şişti. Beyazıt'tan doğruca Va-
tan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik
Şube'ye götürüldük. Orada 2,5 saat

otobüs içerisinde bekletildik. 2,5 saat
içerisinde tek tek sivil polisler ve po-
lis amirleri gelerek hakaret ve küfür
ettiler. Daha sonra avukatlar gelerek
durumumuza baktılar. Çoğu arkada-
şımızın arkadan takılan kelepçeler ne-
deniyle elleri morardı ve baygınlık ge-
çirdi. Avukatlar da "Arkadan kelepçe
takmanın yasadışı olduğunu ve ke-
lepçelerin çıkarılmasını" söylediler.
Ancak polis amiri sadece durumu kötü
olanların kelepçelerini çıkartacakla-
rını söyledi. Biz de bunun üzerine ar-
kadaşlarımızın durumu daha da kö-
tüleşeceği takdirde hesabını soraca-
ğımızı söyledik ve slogan attık. Bu-
nun üzerine kelepçelerimizi çıkartmak
zorunda kaldılar. 2,5 saat sonunda Ha-
seki Hastanesi'ne giderek orada mua-
yene olduk. Orada da AKP'nin iş-
kenceci polisinin keyfi uygulamala-
rı devam etti. Muayene olmak için sı-
rayla otobüsten indik. Her inen arka-
daş yapılan tüm işkenceleri etraftaki
insanlara teşhir ederek hastaneye gi-
riyordu. Sırayla muayene olduk. Daha
sonra bir arkadaşımız muayene ol-
duktan sonra böbrek hastalığından
kaynaklı lavaboya gitmek istediğini
söylemiş ancak ona keyfi üst arama-
sını dayatmışlardı. Bunu kabul et-
meyince de  işkence yaparak otobü-
se bindirmek istediler. Bunun üzeri-
ne biz de otobüs içinde slogan atarak
tepki gösterdik. Ancak çevik kuvvet
otobüsü içerisinde bulunan polis ami-
ri küfürler ederek bize vurmaya baş-

Dev-Genç Mücadelesi, Onur ve Namus Mücadelesidir
Halk Düşmanı AKP'nin Ahlaksızlığı ve İşkenceleri,

Bu Mücadeleyi Engelleyemez!

İşkence yapmak şerefsizliktir
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ladı. Hatta daha da ileri giderek sila-
hını çıkarıp bize doğrulttu. Diğer-
lerinin uyarısı üzerine bu sefer de si-
lahın kabzısıyla kafamıza vurmaya
başladı. 2 kız arkadaşımız kafala-
rına aldıkları darbeler nedeniyle
bayıldı. Bunun üzerine biz de  içeri
de bulunan polisleri dışarı çıkardık. Ve
de silahını bize doğrultan polis ami-
rini teşhir ettik. Bunun üzerine korkan
polis amiri hemen oradan uzaklaştı-
rıldı. Bayılan 2 arkadaşımızın mua-
yeneleri yapılıp tomografi çekildikten
sonra otobüse bindirildiler. Herkes
doktor muayenesinden geçtikten son-
ra tekrar Vatan Emniyet Merkezi Gü-
venlik Şube'ye götürüldük. Burada
yine çevik kuvvet otobüsü içerisinde
keyfi bir şekilde 19.30 a kadar bek-
letildik. Daha sonra polis amirinin ta-
limatıyla bizi otobüs içerisinden tek
tek tekme, tokatlarla  indirip nezare-
te doğru yerlerde sürükleyerek gö-
türdüler. Nezarete götürürken küfre-
diyor ve tekme atıyorlardı. Merdi-
venlere geldiğimiz zaman bizi mer-
divenlerden aşağı doğru atıyorlar-
dı.

Bizi sırayla bayan ve erkekler
olarak teker teker ayrı hücrelere sok-
tular. Bu küçük odada 6 çevik kuvvet
polisi ve 6-7 tane de sivil polis duru-
yordu. Bu oda içinde 30 dakika üst
araması adı altında işkence yaptılar.
Döverek yere yatırdaktan sonra ayak-
kabılarımız ve elbiselerimizi çı-
kartmaya başladılar. Bir yandan
kollarımızı ve bacaklarımız tutuyor-
lar bir yandan da vuruyorlardı. İç ça-

maşırlarımıza kadar çıkartarak arama
adı altında taciz ettiler. Bunu yapar-
ken de odanın kapısı açık bir şekilde
orada bulunan herkese izleterek onu-
rumuzu kırmaya çalışıyorlardı. Ah-
laksız aramayı sırayla herkese da-
yattılar ve ardından tekrar işkence ya-
parak nezarete attılar. Bir arkadaşımıza
psikolojik baskı yapmak için adli bir
olaydan kaynaklı göz altına alınmış bi-
riyle aynı nezarete koydular. Gözal-
tındaki adamı arkadaşımıza saldırtmak
için sürekli; "Bunlar terörist, vatan hai-
ni bunlar" gibi laflarla kışkırttılar. Yer-
de yarı baygın bir şekilde bulunan
arkadaşımıza kışkırttıkları adamı
saldırttılar. Bir müddet izledikten
sonra adamı gülerek nezaratten alarak
başka bir nezarete attılar. Biz ise içe-
ride düşmana teslim olmadığımızı
ve onlara rahat vermeyeceğimizi gös-
termek için slogan atıp, marşlarımı-
zı söyledik. Gece 2'ye kadar ara ara
gelerek küfürler edip gittiler.  Saat
2' de sırayla bizleri nezaretten ayrı
ayrı döverek çıkartıp parmak izi
alma adı altında işkence yapmak
için ayrı bir odaya götürdüler. Bu
odada da tek bir insan için 20 polis bu-
lunuyordu. Odaya soktukları gibi dö-
verek yere yatırıp üzerimize çullan-
dılar. Yerdeyken bize parmak izini ile-
ri de pasaport vs. çıkarırsak bu iş-
lemler için lazım olacağını ve bu
yüzden alacaklarını söylediler. Biz de
ayrı ayrı daha önce parmak izlerimi-
zin alındığını ve eğer pasaport vs. çı-
kartılacaksa zaten onun için ayrı ola-
rak parmak izi alındığını ve bu ne-
denle parmak izi vermeyeceğimizi

söyledik. Bunun üzerine 3 polis bir
kolumuzu üç polis diğer kolumuzu tu-
tup çevirdiler ve sürekli kolumuzu kır-
makla tehdit ettiler. Yerdeyken bize
parmak izi vermemizi söyleyen polis
sürekli yüzümüzün fotorafını çekerek
psikolojik olarak etkilemeye çalışı-
yordu. Daha sonra kolumuzu büktü-
ler ve üstümüze de 5 kişi çullandı. Bu
durumda yaklaşık 30-35 dakika he-
pimizden zorla parmak izi aldılar. 

Parmak izi alması sırasında işken-
ceci polisler her gelen arkadaşımıza
yeni bir işkence yöntemi denediler. Par-
mak izine götürülen ilk kız arkadaşı-
mızın kafasını su dolu bir kovaya so-
karak parmak izi almaya çalıştılar.
Bu işkenceyi defalarca arkadaşımıza
uyguladılar. Bu işkence sırasında za-
ten baygın olan bir bayan arkadaşımızı
da o halde parmak izi almak için oda-
ya götürdüler ve arkadaşımıza da iş-
kence yaptılar. Diğer bir bayan arka-
daşımız da o işkence sırasında bayıl-
dı ve kriz geçirdi. Bu halde yaklaşık 2
saat bekletildikten sonra doktor mua-
yenesi gerçekleşti. Herkesin parmak izi
işkencesi bitene kadar 2 saat geçti. Biz-
ler de sabaha kadar aralıklı olarak
slogan attık ve marşlar söyledik. 

Sabah 10.30’da da çevik kuvvet
otobüsü'ne bindirilip adliyeye götü-
rüldük. Adliyede de sırayla savcılığa
çıkarıldık. Savcıya da yaşadığımız iş-
kenceleri anlattık ve yaptığımız şeyin
yanlış bir şey olmadığını belirttik. 6
kişi savcılıktan serbest bırakıldı , 6 kişi
de adli kontrole tabi tutulmak kaydıyla
mahkemeden serbest bırakıldı.

13.10.2011 Perşembe günü Ankara Gençlik Derneği ça-
lışanları tarafından Yüksel Caddesi’nde Yürüyüş dergi-
si ve Grup Yorum 25.yıl konser DVD’si tanıtım ve da-
ğıtım masası açıldı. Masaya gelen bir sivil polis tarafından
masadaki Dev-Genç’lilere, iki Dev-Genç’li arkadaşımız
için; “Neredeler?, Okulu mu bıraktılar?” vb. sorular so-
ruldu. Dev-Genç’liler ilk önce, arkadaşlarını nereden ta-
nıdıklarını sormuş ve polisin sorularına cevap verme-
mişlerdir. Gelen polis Yürüyüş dergisi için “Bu dergi Yo-
rum’un dergisi değil mi?” demiş; ancak, daha sonra ma-
sadaki Dev-Genç’lilerin onun polis olduğunu anlaması
üzerine masayı terk etmiştir. Daha sonra tekrar Yüksel

Caddesi’nden geçen polis kafasını tehditkar bir şekilde
sallayarak “Kolay gelsin” demiş ve gitmiştir. 

Ankara polisinin bu tavrına Dev-Genç’liler aşinadır.
Polisin, iki Dev-Genç’li arkadaşımızı terörize etme ça-
baları eline hiçbir şey geçirtmeyecektir. Arkadaşlarımı-
zı korkutma, yıldırma çabaları boşunadır. Ne Dev-
Genç’liler polis onları soruyor diye korkar ne de polis ar-
kadaşlarını soruyor diye onlardan uzaklaşır. Ankara
polisi denediği tüm yöntemlerde başarısız olduğu için ar-
tık farklı yöntemlere başvuruyor. Ancak daha önceden
de olduğu gibi Dev-Genç’lileri mücadeleden uzaklaştı-
ramayacak, hiçbir Dev-Genç’liyi korkutamayacaktır. 
Yaşasin Dev-Genç, Yaşasin Dev-Genç’li̇ler! 
Kahrolsun Faşi̇zm, Yaşasin Mücadelemi̇z! 

ANKARA GENÇLİK DERNEĞİ 

ANKARA POLİSİ DEV-GENÇ’LİLERİ
KORKUTAMAZ, YILDIRAMAZ!
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12 Ekim’de İstanbul Üniversite-
si’nin yeni eğitim dönemi açılış tö-
reninde Başbakan Erdoğan’ı pro-
testo ettikleri için gözaltına alınan
Gençlik Federasyonu üyesi öğren-
ciler gözaltı boyunca yaşadıkları iş-
kenceleri anlattılar:

***
Yürüyüş: Başbakan Tayyip Er-

doğan İstanbul Üniversitesi’nin yeni
eğitim yılı açılışında bir konuşma
yaptı. Öğrencileri ise aynı gün oku-
la sokmadılar. Erdoğan’ı protesto
eden öğrencilere ise tam bir terör es-
tirildi. Neden okula sokulmadınız,
okulunuzun önünde estirilen polis te-
rörünü anlatabilir misiniz? 

Cemray BAŞ, Marmara Üni-
versitesi Maliye Bölümü öğrencisi,
23 yaşında.

BAŞ: Ben İstanbul Üniversitesi
öğrencisi değilim Marmara Üniver-
sitesi öğrencisiyim. Öğretim görev-
lileri ve arkadaşlarımın okula alın-
madıklarını öğrendim. Bu haksızlığa

karşı bir basın açıkla-
ması yapılacağını öğ-
rendim ve bu eyleme
katılmak üzere, İstan-
bul Üniversitesi’ne git-
tim. 

Biz eylemi Fen
Edebiyat Fakültesi
önünde yapacaktık an-
cak polis buna engel
oldu. İki taraftan polis
barikat kurarak bizi
arada bıraktı. Açıkla-
mayı orada yaptık.
Açıklamadan sonra öğ-
renciler olarak okula
girileceği söylendi. Bu-
nun üzerine bizi uzun
bir yola sokmaya çalıştı
polis. Oysa biz de her-
kesin geçip gittiği her
zaman öğrencilere açık
olan yoldan gitmek is-

tediğimizi söyledik. Ancak izin ver-
mediler. Biz de geçeceğimizi, yolda
yürüyen insanları engellemeyecek-
lerini söyledik. Polis barikatının ardına
geçmeye çalışırken saldırdılar. Dö-
vülüp tartaklanarak gözaltına alındık. 

Okula neden sokulmadık? Çünkü
Tayyip Erdoğan okulun açılışına gel-
mişti. “Güvenlik” adı altında tam
bir terör estiriliyordu. Biz ise bu gü-
venliği bozan kesimler olarak nite-
lendirildik ve devrimciler olarak oku-
la sokulmadık. 

Eda ARI, Gençlik Federasyonu
üyesi. Marmara Üniversitesi öğren-
cisi.

ARI: O gün Gençlik Federasyo-
nu’lu öğrenciler olarak basın açıkla-
ması yapmak üzere üniversiteye gi-
decektik. Daha yoldayken üç taraftan
bizi çevik ordusu sardı. “Olağanüs-
tü bir hal var, sizi okul önüne soka-
mayız” dediler. Herkese açık olan
yolu bize yasakladılar. Eylemimizi

yaptık. Berna ve Ferhat da katıldı
açıklamamıza. Eylemi bitirdikten
sonra İstanbul Üniversitesi’nden
olan arkadaşlar okullarına girmek
istediler. Biz ayrılacaktık ancak on-
ları okullarına sokmadılar. Bize de
geldiğimiz yolu kapatmışlardı. 

Bu arada saldırdılar. Telsizlerden
“gözaltı yapın” diye anans geçiyordu.
Bazı arkadaşları çamura yatırdılar.
Işkenceyle dövülerek gözaltına alın-
dık. 

Nilay KETEN, Lise öğrencisi. 17
yaşında Dev-Genç’li. 

KETEN: Başbakan devrimci öğ-
rencilerden korkuyor. ‘Roman çalış-
tayı’nda olduğu gibi, iki öğrencinin
yüzüne gerçeği haykırmasından kor-
kuyor. Biz orada hem parasız eği-
time hayır dedik hem de füze kal-
kanı istemediğimizi söyledik. Baş-
bakanın karşısında da haykırmak is-
tedik ancak öğrenciler hariç herke-
si aldılar okula. 

Bizler parasız eğitim isteyen
Dev-Genç’lileriz. Halktan korku-
yorlar. O yüzden okula sokulmadık. 

Yürüyüş: Okulun önünden baş-
layarak mahkemeye çıkarılana ka-
dar yoğun bir işkence gördünüz.
Yaşadığınız işkenceleri anlatır mı-
sınız?

BAŞ: Gözaltına alınırken tar-
taklandığımızı, zorla arabaya so-
kulduğumuzu söylemiştim. Daha
sonra bizi Emniyet Müdürlüğü’nün
bahçesinde aracın içerisinde kol-
larımız arakadan kelepçelenmiş
halde 6 saat beklettiler. Açmalarını
söylediğimizde, kelepçeleri bizim
kendimizin sıktığını söylediler. Ke-
lepçeleri açtırdık. Bizi sağlık kont-
rolü için Haseki Hastanesi’ne gö-
türdüler. Orada da arkadaşları-
mızı bayıltana kadar işkenceleri
sürdürdüler. 

Röportaj

İşkencecilerin İşkence Yöntemleri
Hiç Değişmedi: 

“Seni de amcan gibi yaparız”
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“Arabada da sü-
rekli beni tehdit ettiler.
Benim amcam kayıp.
1980’de Bingöl’de
gözaltına alındı ve bir
daha kendisinden ha-
ber alamadık. İşte
beni bununla tehdit
ettiler. Seni de amcan
gibi yaparız, sonun
amcan gibi olur diye
tehdit ettiler. 

Bu kayıpların he-
saplarını soracağımı-

zı söyleyince yine bir işkence dalgası başladı.
35-40 kişilik çevik kuvvet ve siyasi şube polis-
leri küfür ederek saldırdılar. Tetik düşürme de-
nen işkence yöntemini uyguladılar. Silahı
boş sıktıktan sonra bir de kadın arkadaşların
başına kabzasıyla vurdular.” 



Emniyete götürüldük. Onursuz bir
şekilde üst araması yapmaya çalıştı-
lar. Parmak izine gecenin köründe gö-
türmek istediler. Biz de direndik an-
cak götürdüler. Parmak izi almak için
götürdüklerini zannettim ama bir oda-
ya soktular. Odanın içinde bir kova
vardı, içi su doluydu. Kafamı zor-
la bu kovaya soktular. Bize “yap-
tıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz”
dediler. İşkence yaptılar bana. Tek-
rar ayağa kaldırıp dövüyorlardı.
Parmak izinde ise kollarımızı kı-
racak vaziyette tutuyorlardı. 

Diğer arkadaşları da işkence ile gö-
türüyorlardı. Ekin ve Eda baygınlık
geçirmişlerdi parmak izine götürür-
lerken. Baygın bir şekilde yerlerde sü-
rüklüyorlardı. Doktorlar müdahale
için geldiler ama “bırakın ölsünler”
şeklinde doktora engel olmaya çalış-
tı polisler. Eda’yı hastaneye götürdü-
ler tekrar. 

Bu işkenceli gözaltının ardından
mahkemeye çıkarıldık. 

ARI: Bizi zaten yakapaça sürük-
leyerek çevik otosuna bindirdiler.
Küfürlerle saldırıyorlardı. Vatan Em-
niyet Müdürlüğü’ne götürüldük. Sa-

atlerce otobüsün içe-
risinde arkadan ters ke-
lepçeyle bekletildik.
Bileklerimiz kesilir gibi
sıkılmıştı. Devamlı da-
yatmalarda bulunuyor-
lardı. Haseki Hastane-
si’ne götürüldük. Böb-
rek hastası olan arka-
daşımız lavaboya git-
mek istedi. Ancak gö-
türmediler. Üsteleyince
“üst araması yaparız”
dediler. Arkadaşmız
karşı çıkınca onu yer-
lerde sürüklemeye baş-
ladılar. Tabi ben de iti-
raz ettim diye beni de
sürüklemeye başladı-
lar. 

İşkence yöntemi
olarak özellikle kafa-
larımıza vuruyorlar-
dı. “Burası Türkiye
siz kim oluyorsunuz”
diye soruyordu. Daha
sonra takım elbiseli

bir sivil polis silahını çıkardı ve bize
onunla vurmaya başladı. Silahını
bize doğrulttu. Diğer polisler o sivi-
li alıp kaçırdılar. Cemray isimli arka-
daşımız bu darbelerden sonra bay-
gınlık geçirdi. Ben de aynı şekilde bi-
lincim kapandı. Bizi hastaneye gö-
türmek zorunda kaldılar. Aldığım
darbelerden kaynaklı ayak bileğimde
ve kolumda ezilmeler oldu. Bunların
raporunu aldıktan sonra biz tekrar ara-
ca bindirildik. 

Emniyete sokulurken yine tekme
tokat bir şekilde içeriye sokulduk. Üst
araması yapıldı orada bize. Bir odaya
aldılar beni. Üst araması yapacaklarını
söylediler. 6 kadın polis tarafından
onursuzca çamaşırlarımız çıkartılarak
arandım. Ben bu onursuzluğa karşı
çıktığım için sürekli kapıyı açmakla
tehdit ediyorlardı. Nitekim kapıyı aç-
tılar da, başkaları da görsün diye aç-
tılar. Bu kadar alçak ve ahlaksızlar.
Giysilerimizi ise ıslattıktan sonra
geri verdiler. Ben bu onursuzluğa di-
renirken kafamı yine masaya çarp-
tılar ve beni baygın bir şekilde
hücreye atmışlar. 

Parmak izi için beni çıkartacaklardı

ama ben kendimde değildim. Sağlık
ekibi çağırdılar hastaneden. Benim
tansiyonumu ölçmüşler. Yine Ekin
isimli arkadaşla beni hastaneye gö-
türdüler. Geceyi orada geçirdik. 

Parmak izinde de işkence sürdü. 7
tane polis vardı. 1 tanesi kadındı.
Bir tanesi de kameraya çekiyordu.
Üzerime çıkarak biri kollarımdan tu-
tuyor biri boğazımı sıkıyordu. Kolu-
mu ters çevirerek parmaklarıma bil-
mediğim bir yağ gibi bir sıvı sürerek
işkenceyle parmak izini aldılar.

KETEN: Çevik otosunda bizi de-
vamlı döverek tehdit ediyorlardı.
“Sizi yaşatmayız ölürsünüz” gibi teh-
ditler savurdular. Ama direndik biz.
Kollarımız mosmor oldu. Çünkü ters
kelepçe takmışlardı. Bu bir insanlık su-
çudur işkencedir. Beni çocuk büroya
götürdüler. Sen daha küçüksün bırak
bu işleri diyerek sözlü tacizde bulun-
dular. Emniyette kameralar olduğu için
bize bir şey yapmadılar. Sabah Çocuk
Büroda bizden zorla parmak izi almak
istediler. Hastaneye bile zorla soktu-
lar. Muayenede yanımda durmak is-
tediler ama buna izin vermedik. 

Adliye’de bile işkence sürdü slo-
gan attığımız için sürüklemeye baş-
ladılar. Adliyedeki insanlar ise alkış-
layarak bize destek verdiler. 

Eser Morsümbül, Eskişehir Ana-
dolu Ünversitesi, İşletme öğrencisi.
Yaş 26 

MORSÜMBÜL: Okulun önün-
den itibaren sürekli bizi döverek, ira-
delerini kabul ettirmeye çalıştılar.
Özellikle hastanede işkence gör-
düm. Muayene olduktan sonra üst ara-
ması yapmaya çalıştılar. İzin verme-
yince insanların içinde terör demo-
gojisi yapmaya çalıştılar işte üzerin-
de bomba mı var niye aratmıyorsun.
Arabada da sürekli beni tehdit ettiler.
Benim amcam kayıp. 1980’de Bin-
göl’de gözaltına alındı ve bir daha
kendisinden haber alamadık. İşte
beni bununla tehdit ettiler. “Seni de
amcan gibi yaparız sonun amcan
gibi olur” diye tehdit ettiler. 

Bu kayıpların hesaplarını soraca-
ğımızı söyleyince yine bir işkence
dalgası başladı. 35-40 kişilik çevik kuv-

Bileklerimiz kesilir gibi
sıkılmıştı. Devamlı dayat-
malarda bulunuyorlardı.
Haseki Hastanesi’ne gö-
türüldük. Böbrek hastası
olan arkadaşımız lavabo-
ya gitmek istedi. Ancak
götürmediler. Üsteleyince
üst araması yaparız dedi-
ler. Arkadaşımız karşı çı-
kınca onu yerlerde sürük-
lemeye başladılar. Tabi
ben de itiraz ettim diye
beni de sürüklemeye baş-
ladılar. 

İşkence yöntemi olarak
özellikle kafalarımıza vu-

ruyorlardı. Burası Türkiye siz kim oluyorsunuz
diye soruyordu. Daha sonra takım elbiseli bir
sivil polis silahını çıkardı ve bize onunla vurmaya
başladı. Silahını bize doğrulttu. Diğer polisler
o sivili alıp kaçırdılar. Cemray isimli arkada-
şımız bu darbelerden sonra baygınlık geçirdi. 

Röportaj
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vet ve siyasi şube polisleri küfür
ederek saldırdılar. Tetik düşürme
denen işkence yöntemini uy-
guladı. Silahı boş sıktıktan son-
ra bir de kadın arkadaşların başı-
na kabzasıyla vurdular. 

Yürüyüş: Ayrıca eklemek is-
tediğiniz var mı?

BAŞ: Bugün Tayyip Erdoğan
bir okulun açılışına geliyor.
Ama öğrenciler ve öğretim gö-
revlileri yok. Peki neyin açılı-
şı yapılıyor. Okulumuza alın-
mayarak faşist bir yöntem uy-
gulandı. 6 kişiye de adli kontrol
kararı verdiler. Sanki suç işle-
mişler gibi. İşte bir ülkenin baş-
bakanı… Ancak bunun hesabını
da verecekler. Her zaman her
yerde karşılarına çıkmaya de-
vam edeceğiz.

KETEN: Bu ülkenin başba-
kanı Dev-Genç’lilerden korku-
yor. Gerçeği haykırmamızdan
çekiniyor. Ancak biz her koşul-
da karşılarına çıkacağız. Ger-
çekleri haykıracağız. Parasız eği-
tim istediğimizi, füze kalkanına
karşı olduğumuzu demokratik
liseler istediğimizi ve alacağımızı
söyleyeceğiz. Bunun için sonu-
na kadar mücadele edeceğiz.
Bizler de liseli öğrencileriz. Ve bu
kavgada biz de varız. 

MORSÜMBÜL: Toplantı ve
Yürüyüş Kanun’una muhalefet-
ten alındık, oysa biz eylemimizi
tamamlamıştık. Ve bize adli kont-
rol verdiler. Oysa suçlu biz de-
ğiliz. Onlar bu suçlarından dolayı
bizden, halktan korkuyorlar. 

23 Ekim 2011 Pazar
günü saat 15:00’da Şiş-
li Camii önünde toplanan
50 kişilik Halk Cepheli
Liseli Dev-Genç kitlesi,
burada toplu halde Halk
Cephesi önlükleri giye-
rek “Füze Kalkanı değil
Demokratik Lise İstiyo-
ruz! Çürümenin Yozlaş-
manın Sorumlusu Amerika Defol!” başlıklı bildirile-
rin dağıtımını yaptılar. Bildiri dağıtımı sırasında hal-
ka, sesli olarak bildiriden bölümler okunurken em-
peryalizme, yozlaşmaya karşı, füze kalknına karşı mü-
cadele çağrısı yapıldı. 

Bildiri dağıtımı esnasında “Katil ABD İşbirlikçi
AKP!, Katil ABD Ortadoğudan Defol!, NATO’nun As-
keri Halkların Katili Olmayacağız!, Füze Kalkanı De-
ğil Bağımsız Türkiye!, Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz!” sloganları atıldı. Ve yol boyunca bin-
lerce “Çürümenin Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika
Defol!, Uyuşturucu ile beynimizi çalmalarına izin ver-
meyelim, Bağımsız Bir Türkiye İçin Halk İçin Eği-
tim İstiyoruz!, Parasız Eğitim İçin Bağımsız Türkiye
Kavgası Veriyoruz, Parasız Eğitim İçin Özgür Vatan,
Yozlaşmayla Kültürümüzü Yok Etmelerine İzin Ver-
meyelim” kuşlamaları yapıldı. 

İstanbul Üniversitesi’nde okul açıldığı günden beri oku-
la girmek için her türlü provokasyonu yapan, devrimci de-
mokrat öğrencileri tek yakalayıp saldıran faşistler bu defa
da Hakkari’de ölen 24 askeri bahane ederek 19 Ekim günü
merkez kampüsteki devrimci öğrencilere saldırdı. 

19 Ekim günü Edebiyat Fakültesi önünde biricik ha-
mileri polisler eşliğinde bildiri dağıtan faşistler ortamı pro-
voke etmeye çalıştılar. Aynı gün merkez kampüse çevik
kuvvet polisleri eşliğinde girerek gövde gösterisi yapma-
ya kalkışan faşistlere Dev-Genç’li öğrenciler müdahale etti.
Faşistler geldikleri gibi gittiler. Okuldan toplu çıkış yapıldı. 

20 Ekim günü faşistler daha hazırlıklı gelmişlerdi. Sa-
tırları, sopaları ve bıçaklarıyla... aynı gün sivil polisler ile
faşistler Dev-Genç’li bir öğrenciye saldırdılar. 

21 Ekim günü ise saat 13.00’te merkez kapı önünde dev-
rimci demokrat yurtsever öğrenciler bir eylem yaptılar. Dev-
rimcilerin eyleminin ardından faşistler de saat 14.00’te açık-
lama yaparak okula girmeye çalıştılar. Devrimci öğrenci-
ler ise kapılarda bekleyerek faşistleri okula sokmadılar. Dev-
rimci ve ilerice öğrenciler bu saldırılara karşı Merkez Kam-
püsten hep birlikte çıkarak yürüyüş yapmak istediler. Bu sı-
rada polis öğrencilerin önünü keserek yürütmeyeceğini söy-
leyerek öğrencilere saldırdı. Dostta düşman da gördü faşizme
olan hıncı ve onlara hiçbir zaman hiç bir yerde yaşam hak-
kı tanınmayacağını. Hele de şehitler vererek bedeller öde-
yerek kazanılan yerlerde asla izin verilmeyeceğini. 

Röportaj

Bedeller Ödeyerek Kazandığımız
Üniversiteleri Faşizme Bırakmayacağız 
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İzin Vermeyeceğiz Dev-Genç’liler Var 

Gözaltına alınır-
ken tartaklandığımı-
zı, zorla arabaya so-
kulduğumuzu söyle-
miştim. Daha sonra
bizi emniyet müdür-
lüğünün bahçesinde
aracın içerisinde
kollarımız arakadan
kelepçelenmiş hale-
de 6 saat beklettiler.
(...)

Bir odaya soktular.
Odanın içinde bir kova

vardı içi su doluydu. Kafamı zorla bu kova-
ya soktular. Bize “yaptıklarınızın bedelini öde-
yeceksiniz” dediler. İşkence yaptılar bana.
Tekrar ayağa kaldırıp dövüyorlardı. Parmak
izinde ise kollarımızı kıracak vaziyette tutu-
yorlardı.



Liseliyiz... 
Genciz hem de çok genç... “Gençlik ge-

lecektir” denir... 
Evet, biz bu ülkenin, bu halkın gelece-

ğiyiz... Genciz... Ama erken büyüyor yü-
reklerimiz, erken olgunlaşıyoruz. Yoksullu-
ğu ve adaletsizliği görüyoruz, yaşıyoruz. Üni-
versite kapıları türlü adaletsizliklerle sura-
tımıza kapanıyor. Birilerinin cüzdanı büyü-
dükçe bizim soframızdaki ekmek küçülüyor...
Çalışan anne ve babamızın nasıl acımasız-
ca sömürüldüğünü görüyoruz. İşte tüm bun-
lar erken büyütüyor bizi... Erken büyüme-
mize sebep olanlar “Susun siz sadece oku-
lunuzu okuyun” diyorlar bir de... Hayır! Bu
ülkenin, bu halkın çocuklarıyız, elbette bu
kavgada biz de olmalıyız.

Okulların açılacağı ilk haftayı hepimiz ha-
tırlarız; annelerimiz var güçleriyle eksikle-
rimizi tamamlamaya çalışırlar. Geçen sene-
den kalma kıyafetler yamanır, ucuza defter
kitap bakınmaya çalışılır ama hep bir şeyler
eksik kalır. Hem çalışıp, hem okumak zo-
runda kalan liseli arkadaşlarımız da vardır;
karanlık bir atölyede geceden sabaha süren
mesainin ardından arka sırada uyuya kalan
liseli, adaletsizliğin ifadesidir. Aidat parası,
kayıt parası ve tam 40 ayrı isim altında al-
dıkları haraçlarla eğitim paralı hale getirili-
yor, okullarda öğrenci değil müşteri mua-
melesi görüyoruz. Ya öğretmenlerimiz? On-
ların nasıl sömürüldüğünü en iyi bizler bi-
liriz. Ülkemizdeki zenginliklerden değil de,
yoksulluktan, adaletsizlikten, sömürüden...
payımıza düşeni fazlasıyla alırız...

Erken büyüyoruz... Adaletsiz ve şifreli sı-
navlarla geleceğimiz çalınıyor... Her üni-
versite sınavından sonra sınavı yüksek pu-
anlarla kazanan birkaç öğrenci televizyon-
lara çıkartılıp adeta şov yapılıyor... Dersha-
nelere sınavda derece yapan öğrencilerin
isimlerinin yazılı olduğu pankartlar asılıyor...
Ya kazanamayan binlerce liseli? Onların
isimleri dershanelerin yeni dönem kayıt
defterlerine yazılır! Herkes üniversiteye gi-
rerse dershane patronları nasıl para kazanır?
Üniversiteyi kazanmak için dershaneye git-

mekte bir zorunluluk olarak kabul
edilmiştir artık... Bunca masrafı
karşılayamayacak durumda olan-
lara ise ki büyük çoğunluk bu du-
rumdadır. Üniversitenin kapısı
baştan kapalıdır. Yaklaşık 1,5 mil-
yon kişinin girdiği sınavda küçük
bir bölüm ünivesiteyi kazanabili-
yor... Peki diğerleri? Onlar “başa-
rısızdır,” tembeldir... Eğitim sis-
temlerinde, düzenlerinde hiç bir
yanlışlık yoktur! Ama sınavı ka-
zanamayan öğrenci “suçlu” dur.
Milyonlarca kişinin arasından sıy-
rılıp üniversiteyi kazananları da
diplomalı işsizliğin beklediği bi-
linen bir gerçektir... Her üniversi-
te sınavından sonra intihar edip ca-
nına kıyan liseli kardeşlerimizin
haberlerini okuyoruz gazeteler-
de... Yine o gazetelerin üçüncü say-
falarında kaç liseli gencin ölüm ha-
berini okuduk. Bize reva gördük-
leri gelecek işte budur! Gelecek
buysa elbette bu kavgada biz de va-
rız. 

Genciz, çok genç. Tertemiz ve
kocaman yüreklerimizle bu ülke-
nin geleceğini temsil ediyoruz...
Ama geleceğimiz karartılmak is-
teniyor... Uyuşturucu, esrar “yük-
sek güvenlikli” okullarımızın ka-
pıların da satılır oldu artık. Yoz-
laştırma bununla da sınırlı kalmı-
yor... Dizileri, filmleri, küfürle-
riyle... Kendi düzenlerine uygun
kafalar yetiştirmeye çalışıyorlar.
Giydiğimiz kıyafetten, izleyece-
ğimiz filme kadar her şeyde ken-
di kültürlerini dayatıyorlar. Ya-
yınladıkları dizilerde liselileri,
çevresine karşı duyarsız, hep tü-
keten, sürekli bunalımlı karakter-
ler olarak sunup bizim de öyle ol-
mamızı istiyorlar. Paylaşmayı,
sevgiyi, fedakarlığı, aptallık; yoz,
vurdumduymaz, bencil birer “bi-

Gelecekten Umudumuzu Kesmemizi
İstiyorlar, Oysa Biz Umudun ta Kendisiyiz!

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

Liseliyiz Biz

 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!

 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!

Bu Kavgada 
Biz de Varız

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇l̇eri̇z
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rey” olmayı kurnazlık olarak gösteriyorlar. Bizden iste-
dikleri giy dediklerini giyen, izle dediklerini izleyen, sor-
gulamayan, düşünmeyen illa düşünecekse, hangi model
cep telefonu alacağını düşünen birer robot olmamızdır...
Reddetmeliyiz bunu. 

Okullarımız birer hapishaneye dönüşmüş durumda...
Liselerde öğretmen açığı varken öğretmen değil de polis
gönderiliyor... Kameralarla 24 saat gözetim altında tutu-
luyoruz. Okul kapılarındaki sopalı bıçaklı kavgalarda bir-
birimize kırdırılıyoruz... Liselerde kardeşler birbirini bı-
çaklarken onlar ellerini ovuşturarak izliyorlar... Çünkü öf-
kemizi bu adaletsiz düzene değil de birbirimize yönelt-

memizi istiyorlar. Ve yine bu yaşta halkımızın kavgasın-
da olmamızdan çok ama çok korktukları için ellerini ovuş-
turuyorlar. Onlara ellerini ovuşturma fırsatını vermeyelim.

Gelecekten umudumuzu kesmemizi istiyorlar. Oysa biz
umudun ta kendisiyiz. Genciz... Hemde çok genç. Ama yü-
reklerimiz büyük, erken büyüyoruz... Bizi erken büyümek
zorunda bırakan düzene öfkemiz ve yarınlara olan inan-
cımız ve umudumuz da bizimle beraber büyüyor. Liseli-
yiz; kocaman yüreklerimizle bu kavgada biz de olmalı-
yız... Tüm liselilerin kendi geleceklerini kazanma müca-
delesinin içinde yer almasını sağlamalıyız, örgütlenme-
li, örgütlemeli güç olmalıyız! 

Liselerde okul giriş-çıkış saatlerinde ve hatta gün içe-
risinde sürekli polis, ekip aracıyla okul içerisinde ya da
dışında bekleyerek liseli gençliğe gözdağı vermeye çalı-
şıyor. Polisin okula gelme nedeni okullarda devrimci dü-
şünceleri taşıyan gençliğe adım atamayacak bir ortam bı-
rakmak istemesidir. O yüzden ya okul önlerinde bekler oku-
la giren öğrencilere küfür eder ya da okulda çalışma ya-
pan Liseli Dev-Genç'lilerin ailesini arayarak aileyi çocuğa
karşı örgütlemeye çalışır. Bunu yaparken polis, okul yö-
netimine giderek işbirliği içerisinde çalışma yürütür.
Ama Liseli Dev-Genç'liler hiçbir zaman okullarını polislere
bırakmamıştır. Hiçbir zaman polisin devrimci mücadeleyi
engellemesine izin vermemiştir.

Aynı Kaptanpaşa Lise'sine astıkları afişleri sökülen Li-
seli Dev-Genç'lilerin yeniden aynı yere afiş asması gibi.
Her zaman okul önlerinde bekleyen polisler bu sefer de
geri adım atmak zorunda kalıp Liseli Dev-Genç’lileri sus-
turamamıştır. Afişlerini inatla 3. kez aynı yere asan Liseli
Dev-Genç'liler daha sonra lise öğrencilerine astıkları af-
işleri anlatıp nasıl bir lisede okumalıyız konusu üzerine
liselilerle sohbet etmişlerdir. Polis bu durumu engellemek
için okul önüne gelerek Liseli Dev-Genç’lilereengelliyerek

bildirilerini ellerinden almak
istemiş ve başaramamıştır. Liseli
Dev-Genç'lilerin kararlı duru-
şunu görünce 2. kez saldırıp
gözaltına almaya çalışmışlar ama gözaltına alamamışlardır.

Füze kalkanına karşı çıkan, bağımsız bir ülke, demo-
kratik bir lise isteyen Dev-Genç’liler kararlı duruşlarıy-
la AKP'nin polislerine gereken cevabı vermişlerdir.

Geri adım atmama geleneği, bunun gibi birçok örnekle
Liseli Dev-Genç’te somutlanmıştır. Okulların önlerini ka-
rakola çevirmeye çalışan AKP iktidarının ne yapmak is-
tediği çok açıktır. Kendi düzenine boyun eğmeyenlere işte
sonunuz bu olur, gözaltına alır, işkence yapar yeri gelir-
sede İrfan Ağdaş gibi katlederiz sizi demektedir.

Liseli Dev-Genç'lilerin yeri okullardır. Okullarda ol-
malıyız. Kampanyalarımızı okullarımıza taşımalı çalış-
masını yapmalıyız. Hızlı olmalıyız. Hızlı olup, her okul-
da çevremizi genişletmeli, gücümüzü büyütmeliyiz.

Bugün her okula polis yerleştiriliyorsa, her okulda Li-
seli Dev-Genç'lilerinde söyleyeceği bir söz olmalı. O söz
bugün 'Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise istiyoruz’dur.

Liseleri Amerikan İşbirlikçisi AKP'nin 
Polislerine Bırakmayacağız!

Şili'de hükümet, eylemlerini durduramadığı gençle-
ri askere alacak!

Öğrencilerin taleplerini yerine getirmemek için
inatla direnen, ama eylemleri de bir türlü bitiremeyen
Şili hükümeti, çareyi gençleri askere almakta buldu.
Şili'de askerlik hizmeti zorunlu olmasına rağmen, her
sene için gerekli kota doldurulduktan sonra kalan
gençler askere alınmıyor. Şimdiye kadar birçok sene,
gönüllülerin sayısı bu kotayı doldurmaya yetiyordu.
Fakat bu sene ordunun alacağı asker sayısında açık

çıktığını söyleyen
hükümet, 18 yaşın-
daki 57 bin genci
zorunlu askerlik
başvurusu yapmaya
çağırdı.

Liselilerin pro-
testosunda çatışmalar yaşandı!

Milano’da küresel kriz ve Berlusconi hükümetinin
krize karşı önerdiği ekonomik manevra paketini pro-
testo eden liseli gençlerin eyleminde çatışmalar çıktı.
Milano ve çevre belediyelerdeki lise öğrencilerinin şe-
hir merkezinde düzenlediği yürüyüş, kentin ekonomi
merkezi Cordusio’da noktalandı.

Dünya Gençliğinden

Liseliyiz Biz
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Bunlar ki; bizi çete-
lere, uyuşturucu satanlara
karşı korumazlarken,

Bunlar ki; vatanın her
köşesine Amerikan üssü
kuranlara ses çıkartma-
yıp, ABD'yi korurken,

Bunlar ki; babalarımı-
zın, abi- ablalarımızın
emeğini sömürenleri ko-
rurken;

Katleden, kaybeden,
tutsak eden, işkence eden
bu halk düşmanları; 

Bize, sadece ama sa-
dece parasız demokratik
lise istiyoruz diye saldırı-
yorlar!

ABD'ye uşaklık edenlerin gücü ancak bize yetiyor!
Biliyorlar ki; bugün için yaş ve fiziki olarak küçük ol-

sak da yüreklerimiz büyük!
Yüreklerimiz onların baskılarına boyun eğmeyecek ka-

dar büyük!
Yüreklerimiz tüm halkımızın ve vatanımızın sevgisi-

ni içine sığdıracak kadar büyük!
Yüreklerimiz hakkımıza sahip çıkacak, hesap soracak

kadar büyük!
Vatanı satanların gücü ancak bize,
Halk için demokratik lise isteyenlere yetiyor!
Vatanı satanların, Amerikan uşaklarının gücü ancak,
halkların katili olmayı reddeden,

füze kalkanı değil, ba-
ğımsız Türkiye istiyoruz

diye haykıranlara, bil-
diri dağıtıp yazılama ya-
panlara yetiyor!

Liseliyiz! 
Biz de varız dediğimiz

için okullarımız karakol-
lara çevrildi!

Biz de varız dediğimiz
vakit, bizi bekleyen da-
yak!

Biz de varız dediğimiz
vakit, bizi bekleyen not
korkusu!

Biz de varız dediğimiz
vakit, bizi bekleyen okul-
dan atılma!

Bizi yok sayanlara karşı, 
Korkmuyoruz!
Korktuğumuz tek şey geleceğimizdir!
Korktuğumuz tek şey topraklarımızın, halkımızın ge-

leceğidir!
Bu yüzden ne olursa olsun mücadele ediyoruz!
Sopalarına, coplarına, notlarına, okullarına karşı,
Bilimsel, halk için parasız eğitim istiyoruz!
Bizim olanı istiyoruz!
Bu yüzden “Füze kalkanı değil, 
Demokratik Lise” diye haykırıyoruz!
Bizim gibi tüm liselileri bu kavgaya omuz vermeye,
Var mıyız, yok muyuz göstermeye çağırıyoruz!

Çağrımız Tüm Liseli Arkadaşlarımızadır!
İşte Görün! Tanıyın ve Tanıtın Bunları!

Liseli Dev-Genç'liler, 24 Ekim 2011 Pazartesi günü
saat 12.45’te Okmeydanı Kaptanpaşa Lisesi'ne ve çev-
resindeki sokaklara “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise
İstiyoruz/Halk Cephesi-Liseli Dev-Genç” afişlerini as-
tılar. Daha sonra okul çıkış saatine yakın okulun önüne
giderek çalışma yapmak istedikleri sırada okulun duva-
rına astıkları afişlerin sökülmüş olduğunu gördüler. 

Afişlerin söküldüğü yere tekrar afiş asan Liseli Dev-
Genç’liler, okulun önünde bekleyen liseli öğrencilere bil-
diri dağıtıp, AKP iktidarının füze kalkanını Ameri-
ka’nın, İsrail’in çıkarlarını korumak için ülkemiz top-
raklarına kurmak istediği anlattılar. Liseli Dev-Genç’li-
ler olarak bağımsızlık mücadelesi verdiklerini ve de-

mokratik liseler
istediklerini söy-
lediler. 

O sırada, okul
önüne polis ara-

cıyla gelen polisler
liselilerden istedik-
leri bildiriyi alama-
yınca tehdit edip,
başka polis ekipleri
de çağırdı. Bu arada
biber gazı sıkarak
Liseli Dev-Genç’lilere saldıran polis, diğer polis araç-
larının gelmesiyle birlikte polis aracına, yerlerde sü-
rükleyerek bindirdikleri Liseli Dev-Genç’lilere işkence
yapmaya başladı. Zorla kelepçe takılarak işkenceye
uğrayan Dev-Genç’lilere polis sürekli küfürler ediyor-
du. Polisin saldırısına karşı Liseli Dev-Genç’liler de slo-

AKP'nin İşkenceci Polisinin 
Yeni İşkence Merkezi Okul Önleri

Liseliyiz Biz
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ganlarıyla karşılık verdiler. 
Polisler, Liseli Dev-Genç’lilerin direnişini görünce ve

okulda aynı saatte dağılınca Dev-Genç’lileri serbest bı-
rakmak zorunda kaldı. Bu saldırı sırasında aldığı darbeler
sonucunda Cemray Baş'ın burnu kanadı, Gökçe Ulua-
da'nın yüzünün sol tarafında suratına vurulması sonucu
şişlik oluştu.

Serbest kalan Dev-Gençliler polislerin yanında okul-
dan çıkan öğrencilere polisin saldırısını anlatarak bildi-
ri dağıtıp, kuşlama yaptılar. Okul öğrencileri “Helal ol-
sun” diyerek Dev-Genç’lileri alkışladı. Polis “slogan atar-
sanız alırız” dese de Liseli Dev-Genç’liler slogan atmaya
devam etti. Bu sırada Liseli Dev-Genç’lileri görmeme-
si için öğrenciler arka kapıdan çıkarıldılar. Çalışma so-
nucunda 2000 adet kuşlama yapıldı, 30 adet afiş asıldı
ve 300 tane bildiri öğrencilere verildi.

Vatanı Satanları, Halkı Soyanların Koruyucusu

İşkenceci̇ Poli̇sleri̇ İyi̇ Tanıyın!
Liseli Dev-Genç'liler ertesi gün 07.30'da yine Kap-

tanpaşa Lisesi önündeydi. Okul giriş saatinin gelmesi-
ni bekleyen Liseli Dev-Genç'liler bir yandan da bir gün
önceki saldırıyı gerçekleştiren işkenceci polislerin res-
mini öğrencilere teşhir etmek için okul duvarlarına
astı. Yine bir gün önce asılan afişlerin söküldüğünü gö-
ren Liseli Dev-Genç’liler okulun duvarına tekrar kam-
panya afişlerinden astı. Okul içine ve dışına da 2000 adet
kuşlama yapıldı. Bir gün önce okula gelip saldıran po-
lisler yine okulun çevresinde Liseli Dev-Genç’lileri araç-
larının içerisinde izleyerek tedirgin edeceklerini sandı-
lar ama Liseli Dev-Genç'liler okulun duvarlarına astık-
ları afişlerle gereken cevabı polislere vermiş oldu. 15 adet
kampanya afişi asıldı ve kampanya pulları okulun du-
varına ve çevresine yapıştırıldı. Liseli Dev-Genç'lileri oku-
lun camından izleyen liseliler camlardan el sallayarak Li-
seli Dev-Genç'lilerin attığı sloganlara destek verdi.
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19 Ekim Çarşamba günü yüzlerce sivil
faşist polis tarafından yönlendirilerek 1
Mayıs Mahallesi’ne bir saldırı düzenlemiş-
ti. Sivas’ta, Maraş’ta, Gazi’de yaptıkları kat-
liamı 1 Mayıs Mahallesi’nde de yapmaya ça-
lıştılar. Bu saldırı girişimine 1 Mayıs halkı
devrimcilerle birlikte çatışarak cevap verdi.
Sonrasında polisin saldırısı sonucu birçok kişi
gözaltına alındı.

Mahalle halkı ile devrimciler 20 Ekim
Perşembe akşamı saat 20.00’de 3001. Cad-
de’de bir araya gelerek yaşanan saldırıyı pro-
testo edip, gözaltına alınanların serbest bı-
rakılmasını istediler. 

“1 Mayıs Halkı” imzasıyla “Gözaltılar
Serbest Bırakılsın”, “Faşist Saldırılara Ge-
çit Vermeyeceğiz” yazılı pankartlar açıla-
rak yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sırasında sal-
dırıları protesto eden  sloganları atıldı. 

Gündoğdu Marşı söylendiği sırada po-
lis kitleye saldırdı. TOMA’larla, çevik
kuvvet ekipleri saldırırken; arkalarında ise
200 kadar sivil polis ellerinde beyzbol so-
palarıyla bekliyordu. Bir süre polisle çatı-
şıldıktan sonra eylem iradi olarak bitirildi.

1 Mayıs Mahallesi’nde yaşanan çatış-
malarda gözaltına alınanların isimleri şöy-
le:

Sercan Ahmet Arslan, Necati Güngör,
Gültekin Gezici, Bekir Tan, Ali Haydar Ak-
deniz, Ali Karaçay, Hüseyin Karaçay, Me-
sut Kaya, Yoldaş Türkoğlu, Serhat Yıldırım,
Muhittin Yetimler ve Bahattin Ağırman.

23 Ekim'de Van'da yaşanan
depremin ardından yüzlerce kişi
enkazın altında kalarak can ver-
miş, 2000'e yakın insanımız ya-
ralanmıştı. Halkımız bu afetler-
de, dara düştüklerinde birbiriyle
dayanışma içinde olarak bu acı-
larını ve sorunlarını hafifletme-
ye çalışırlar.

Van'da önlem alınmayarak,
halkın en temel sorunları çö-
zülmeyerek, bile bile halk ölü-
me terk edilmiştir.

Halkın dayanışma duygula-
rıyla oluşturulan Halk Cephe-
si'nden bir heyet Van'a, yoksul
halkla dayanışmak için bugün (27
Ekim 2011) saat 19.00'da yola
çıktı. TAYAD başkanı Behiç
AŞÇI, Grup Yorum üyeleri İb-
rahim GÖKÇEK ve Ali PA-

PUR'un yanı sıra aralarında
Gençlik Federasyonu, Okmay-
danı Haklar ve Özgürlükler Der-
neği temsilcilerinin de bulundu-
ğu 9 kişilik Halk Cephesi heye-
ti halkın acılarını paylaşmak ve
Van halkıyla dayanışmak için
yola çıktı. Emperyalizmin saldı-
rılarının alabildiğine arttığı bir dö-
nemde dayanışma en büyük gü-
cümüzdür. Heyet bu bilinçle Van
halkının yanında olacak.

Bu yaşanan doğal afet değil,
katliamdır. Öldüren doğal afet de-
ğil yoksul bıraktırılmışlığımızdır.
Yoksulların, ezilen halkların en
güçlü silahı dayanışmadır. Bize
bu yoksulluğu, katliamları reva
görenlere verebileceğimiz en gü-
zel cevap maddi ve manevi ola-
rak dayanışma içinde olmaktır.

1 Mayıs’ta Polis-Sivil Faşist
Terörü Devam Ediyor

Van Halkıyla Dayanışmak İçin
Halk Cephesi Heyeti Yola Çıktı 



Cunta döneminde susmamıştı
Dev-Genç'liler. Halkın içinde ses-
sizliğe karşı savaş naralarını yük-
selttiler. Şehirlerde, dağlarda ve ha-
pishanelerde cunta devrimcileri tes-
lim alamıyordu. Tüm halkın müca-
delesini omuzladı Dev-Genç. 

Cuntanın yarattığı depolitizas-
yon kırıldıkça devrimci halk muha-
lefeti de büyüyordu. Gençlik, ‘87 Ni-
san direnişleriyle tekrar ayağa kalk-
tığını ilan ediyordu. Bu dönemde
YÖK, tekrar yükselen gençliğin se-
sini bastırmak için yeni yeni uygu-
lamaları yürürlüğe koyuyordu. Dev-
rimci-demokrat öğrenciler onar-yir-
mişer okuldan atılmaya başlandı.
Öğrencilere destek veren öğretim
görevlileri görevlerinden alındı. Vize
sistemiyle birlikte öğrencilerin etra-
fı daha fazla sınavla çevrilmeye baş-
landı. Bir yandan da eğitimde har(a)ç
uygulamasıyla eğitimin ticarileşme-
si sağlanıyordu. 

Gençlik, mücadelesinin önünü
kesmek isteyen YÖK'ün saldırıları-
na karşı örgütlenerek TÖDEF'i kur-
muştu. TÖDEF’ 90 6 Kasım'ında tüm
ülkede Genel Boykot yapma kararı
aldı. Boykot üniversitelerde kulaktan
kulağa yayılıyordu. Dev-Genç'lilerin
öyle bir dönemde ki cüreti, gençliğin
ileriki yıllarda boykot silahını kul-
lanması için önünü açacaktı. Opor-
tünizm boykotu desteklemek şöyle
dursun, öğrencilere boykota katıl-
mamaları konusunda propaganda
yapıyordu.

"611B" sloganı oportünizme rağ-
men gençlikte karşılığını buldu. Dev-
Genç bu boykot sürecinde sadece İs-
tanbul'da 100 komitede 1000 öğren-
ciyi çalıştırmayı başardı. "YÖK' e Ha-
yır!" sloganı yüzde 90 başarıyla TÖ-
DEF'in gençliği kucakladığını gös-
teriyordu. Devlet böyle bir boykot
karşısında şaşkındı. 

"Gençliğin Yeniden Şahlanışı-
dır!" diye tespit etmişti Dev-Genç'li-
ler bu boykotu. 90'larla beraber ge-
cekondulardan, madenlerden yük-
selen mücadeleye gençlik de amfi-
lerini boşaltarak cevap vermişti. Ve
‘91 yılında TÖDEF örgütlü olduğu il-
lerde %100 katılım sağladı YÖK
boykotuna. O yıl okul adeta polisler
tarafından kuşatılmıştı. Buna rağmen
gençlik okula gelerek boykotuna sa-
hip çıktı. 92 yılında öğretim görev-
lileri de ilk kez YÖK'e karşı sesini
yükseltti ve meslek onurlarına sahip
çıktılar.

Gençlik artık her yıl YÖK'e, atıl-
malara ve paralı eğitime karşı boykot
silahını kullanmayı öğrenmişti.
Har(a)ç zamlarına karşı, anti-de-
mokratik genelgelere karşı öğrenci
gençlik her zaman amfilerini bo-
şalttı ve alanlara çıktı.

2000'li yıllar gençliğin önüne
farklı bir süreci koyuyordu. 19-22
Aralık 2000 hapishaneler katliamıy-
la 28 devrimci tutsak katledildi, F Tipi
hapishaneler ve tecrit hücreleri açıl-
dı. Düzen tüm halkı teslim almak is-
tiyordu. Emekçilere ve öğrencilere
alanlar, meydanlar kapatılıyordu. En
demokratik haklarını kullanan in-
sanlar tutuklanarak hücrelere atıldı-
lar. Dernekler ve yayınlar yasaklan-
dı, cezalar yağarken halkı susturma-
ya çalışıyorlardı. Ülkede ekonomik
krizle birlikte halk daha da yoksul-
laşmış ve hakları için örgütlenmeye
başlamıştı. Oligarşi tüm halka göz-
dağı vermek istiyordu.

Dev-Genç, "F Tipi Üniversite İs-
temiyoruz!" sloganıyla tecrite karşı
mücadeleyi ve YÖK'e karşı müca-
deleyi birleştirdi ve 6 Kasım'da hal-
ka yasak olan Kızılay Meydanı'nı aç-
mak için mücadelesini ve enerjisini
bu yönde yükseltti.

6 Kasım'lar, gençliğin 1 Ma-

yıs'larıdır. Devrimci gençliğin
görevi öğretim görevlisinden,
asistanına ve üniversitelilerden li-
selilere kadar herkesi 6 Kasım'da
meydanlara çıkarmak olmalıdır.
2003 6 Kasım’ında Dev-Genç'li-
ler bu coşkuyla öğrencileri Kızı-

lay Meydanı'na çağırdı. Devlet bu ey-
lemi bastırmak için binlerce polisle
meydanı ve çevresini tutmuştu. Mey-
dana girmek isteyen genç liğe polis
saldırdı. Çatışmalar saatlerce sür-
dü. Kızılay mücadelesinde en önem-
li yıl 2005 olmuştu. 2005'te devlet,
öğrencileri alana almamak için sal-
dırdı. Çatışma saatlerce devam etti.
Ankara'nın diğer ilçelerine kadar
sıçradı. Polis, “YÖK'e Hayır!” slo-
ganını susturamadı. Onlarca polise,
gözaltıya ve gaz bombalarına rağmen
direniş sürdü. O gün Ankara Kalesi-
ne Dev-Genç bayrağı dikilmiş ve
devlet öğrenci gençlik karşısında
aciz duruma düşmüş.

Anlattıklarımızla birlikte bugün
YÖK ve YÖK'e karşı gençliğin mü-
cadelesi tüm coşkusuyla devam edi-
yor. Geçen yıl Gençlik Federasyonu
olarak parasız eğitim mücadelesini
büyüttük. Bu mücadele bizim yıl-
lardır verdiğimiz YÖK'e karşı mü-
cadeleden bağımsız değildir. Bugün
üniversite öğrencilerinin en büyük so-
runu paralı eğitimdir. Öğrenciler li-
selerde ve üniversitelerde ödemek zo-
runda kaldıkları paraları kazanmak
için çalışmak zorunda kalmaktadır.
Parası olmayanlar okuyamamakta
ve eğitim hakkı gasbedilmektedir. 

YÖK, emperyalizmin ülkemizde
cunta döneminde kurdurduğu bir
kurumdur. Ve ona karşı mücadele sis-
teme karşı mücadeleden ayrı düşü-
nülemez. YÖK' ün politikalarını
boşa çıkartarak üniversite gençliği-
nin düzene dönük çelişkilerini ör-
gütlemeliyiz! 

YÖK'e karşı mücadele ederken
YÖK'ün yaratmak istediği, ülke so-
runlarına, vatanımızın peşkeş çekil-
mesine duyarsız kişiliğe karşıda mü-
cadele etmeli ve gençliği bu müca-
delede örgütlemeliyiz. Füze Kalka-
nı projesiyle ülkemiz topraklarına bir

FÜZE KALKANINA, PARALI
EĞİTİME, YÖK'E HAYIR (II)

Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik
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hançer daha saplanıyor. Gençliğin gü-
cünü bu mücadeleye katmalı ve gen-
çliği tekrar şahlandırmalıyız.

Kızılay Meydanı hala öğrenci
gençliğe ve halka kapatılmıştır. Bu-
gün daha kitlesel ve militan bir şe-
kilde Kızılay için hazırlanmak ve gü-
cümüzü görebilmemiz gerekmekte-
dir.

Bu yüzden "FÜZE KALKANI'NA,
PARALI EĞİTİME YÖK'E HAYIR!"
sloganıyla 3 Kasım Perşembe günü Be-
yazıt Meydanı'nda olacağız.

Öğrenciler, öğretim görevlileri,
halkımız!

Parasız eğitim isteyen öğrenciler
aylarca hapishanelerde tutuluyor,
gözaltına alınarak işkence görüyor.
Parasız eğitim istemek için;

Füze kalkanı’yla Anadolu, Orta-
doğu halklarına saldırılan ve siyo-
nizmi koruyan bir üs haline getirili-
yor. Füze kalkanı'na karşı sesimizi
yükseltmek için; 

Bugün işbirlikçi AKP iktidarı
bile faşist cuntayla hesaplaşmaktan

bahsederek halkı kandırmaktadır.
YÖK'ü kaldıracağız diyerek iktida-
ra gelen AKP kendi YÖK'ü ele ge-
çirince aynı uygulamaları kendine
yontarak devam ettirmiş. AKP'nin bu
ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarmak ve
YÖK mücadelesinde gücümüzü bü-
yütmek için; 

3 Kasım Perşembe Saat 12.30' da
İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi önünde olalım! YÖK'e ve
emperyalizme karşı gücümüzü gös-
terelim!

Sosyal etkinliklere katılmak "ahlaksızlık"
gerekçesi!!!

Rize Üniversitesi öğrencisi Özgül Çakmakçı “sosyal et-
kinliklere katılması, erkeklerin de olduğu ortamda bulun-
ması ve Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Genç-
lik Merkezi'nde Türk Halk Müziği dalında solistlik yapması”
nedeniyle geçen yıl alındığı yurda bu yıl alınmadı. Beyinleri
ahlaksızlıkla yoğrulmuş iktidarın kadına biçtiği rol de bu-
dur. Ahlak bekçiliği yapan AKP, kadınları sosyal hayata kat-
ma adı altında göstermelik faaliyetler gerçekleştirirken öte
yandan kadın öğrencilere de potansiyel ahlaksız gözüyle
bakmaktadır.

Kantin kirasının artmasının bedeli
öğrencilere ödetilmeye çalışılıyor!

Trabzon'da Kanuni Anadolu Lisesi'nde öğrenim gö-
ren öğrencilere, öğle tatillerinde okuldan çıkma yasağı ge-
tirildi. Öğle tatili yasağının, daha önce aylık kirası 2 bin
500 lira olan okul kantininin bu yıl 8 bin 500 liraya ki-
raya verilmesinden kaynaklandığını söyleyen öğrenciler
kantinden alışveriş yapmayarak durumu protesto ettiler.
Devletin paralı eğitim politikası; yerelde okul yönetim-
lerine, öğrencileri sömürme konusunda sınırsız yetki ver-
miştir.

Yine Sınav, Yine Skandal
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Müdür Yar-

dımcılığı Sınavı'nda da skandal yaşandı. Sınav sorularının
11 tanesi daha önce gerici Memur Bir Sen'in yaptığı deneme
sınavı soruları ile birebir aynı çıktı. SBS, LYS ve KPSS'den
sonra Milli Eğitim'in hazırladığı sınavda da kopya ortaya
çıktı. Düzenin kurumlarının çürümüşlükleri gün gün ortaya
çıkarken hala daha temiz olduklarını her şeyin yolunda ol-
duğunu söylemek bu düzenin ve kurumlarının ikiyüzlü-
lüğüdür.

Üniversitelerde faşist saldırılar ve provokasyon 
Hakkari'de ölen askerleri bahane edip ülkenin çoğu üni-

versitesi'nde devrimcilere saldıran faşistler, İstanbul
Üniversitesi'nde de polis ile işbirliği içinde devrimci-de-
mokrat öğrencilere saldırmaya çalıştı. Ancak sözde, ger-

ginliğe izin vermeyeceğini söyleyen AKP' nin polisi dev-
rimci-demokrat öğrencilerin üniversiteden toplu çıkışı sı-
rasında coplarla ve biber gazlarıyla saldırdı. Faşistlerin
saldırı sırasında sivil polislerle kol kola girip yürümesi ise
devletin öğrenci gençliğin mücadelesini bastırmak için uy-
guladığı yöntemleri gözler önüne serdi.

Antalya’da İmza Masası Açıldı 
Antalya’da Halk Cephesi tarafından 22 Ekim Cu-

martesi günü Kışlahan Meydanı’nda “Füze Kalkanı De-
ğil, Demokratik Liseler İstiyoruz” imza masası açıldı. Ma-
hir Çayan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin Cevahir’in resim-
lerinin bulunduğu dövizler yoldan geçen halkın dikkati-
ni çekti.

Masaya gelen insanlara, bağımsız olmayan bir ülke-
de demokratik, bilimsel eğitim verilemeyeceği anlatıldı.
İmza atmaya gelenler Malatya’da kurulmak istenen füze
kalkanına ve ülkemizdeki diğer Amerikan üslerine kar-
şı tepkilerini dile getirdiler.

Saat 15.30’dan 18.30’a kadar açık kalan masada 160
imza toplanırken, 20 Yürüyüş dergisi de halka ulaştırıl-
dı. 

Çayan ve
Güzeltepe
Mahallelerinde
15 Bin Kuşlama
Yapıldı

Halk Cephesi Liseli
Dev-Genç tarafından 19
Ekim Çarşamba günü
Çayan ve Güzeltepe mahallelerinde, “İstiyoruz Alacağız”,
“NATO'nun Kiralık Askeri Halkların Katili Olmayacağız”
ve “Uyuşturucu ile Beynimizi Çalmalarına İzin Verme-
yeceğiz” kuşlamaları yapıldı. Toplamda 15 bin kuşlama
yapıldı.

20 Ekim Perşembe günü ise Çayan Mahallesi’nde
“Amerika Defol Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İs-
tiyoruz - Halk Cephesi Liseli Dev-Genç” yazılı 70 tane
afişleme yapıldı.

DEVLETİNİZDİR!
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YÖK'ün üniversiteleri ticari-
leştirmeye ve paralı eğitimi ka-
nıksatmaya yönelik politikaları
devam ediyor. Geçen yıl
YÖK(Yüksek Öğretim Kurulu)'ün hazırladığı kanun
taslağı bunun bir adımını oluşturmaktadır. YÖK'ün ge-
çen yıl hazırladığı taslakta öğrencileri özellikle ilgilen-
diren iki konu vardı. Birincisi; "Devlet, vakıf üniversi-
telerinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek sayıda
burslu öğrenci okutabilecek." İkincisi ise; öğrencilere su-
nulan part-time işlerle, öğrenciler firmalarda düşük üc-
retli işçi statüsünde çalıştırılacak. Kısaca, bu iki uygu-
lamayla birlikte öğrenciler köle gibi çalıştırılıp kapitalist
sisteme hizmet amaçlı kullanılacaktır.   

Yoksul öğrencilere verilmeyen burslar, özel üniver-
sitelere aktarılıyor!

Bugün öğrencilerin büyük bir bölümü part-time iş arı-
yor. Bunun da en büyük nedeni öğrencilerin devlet bur-
sundan faydalanamaması ve paraya muhtaç durumda bı-
rakılmasıdır. Çünkü, devlet üniversitelerinde okuyan bin-
lerce öğrenciye burs verilmezken, özel üniversitelerde oku-
yan öğrencilere devlet tarafından burs veriliyor. Üstelik
bu yapılan hukuksuzluk, YÖK'ün kanun taslağı ile de meş-
rulaştırmaya çalışılıyor. Ayrıca YÖK'ün paralı eğitim ne-
deniyle zor durumda kalan öğrenciler için bulduğu çö-
züm, eğitimi daha da ticarileştiriyor. 

Bunun yanında YÖK, öğrencilerin eğitim ihtiyaçla-
rını karşılamak ve eğitim-öğretim sorunlarıyla ilgilenmek
yerine, onları üniversitelerde yarı zamanlı çalıştırarak ele-
man ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Üstelik YÖK,
part-time işlerde öğrencilerin işçi statüsünde sayılma-
yacağını söylenmektedir, ancak öğrencilerin çalıştıkla-
rı saat ve almış oldukları ücret onların bir işçiden daha
fazla sömürüldüğünü de göstermektedir.

Özel firmalar ve emperyalist tekeller, üniversitelerde
öğrenci avına çıkıyor!

YÖK tarafından part-time işe özendirilen öğrenciler
okul eğitimlerinin dışında kalan zamanlarını çalışarak ge-
çirmek zorunda kalıyorlar. Üstelik 300 bine yakın öğrenci
ise hala part-time iş arıyor. Part-time işte çalışmaya ih-
tiyaç duyan öğrencilerin sayısının artmasının yanında, part-
time iş ilanlarında da artış yaşanmıştır. Part-time iş ilan-
larında görülen bu artış bir yıl içinde %57'ye kadar  çık-
mıştır.

Özel firmalar ve emperyalist tekeller düşük ücretle ça-
lışacak ve sömürüye ses çıkarmayacak öğrencileri ara-
maktadır. Çünkü part-time işte çalışan bir öğrenci ayda
500 lira gibi düşük bir ücret almaktadır. Günlük çalışma
saatleri ise ortalama 4 saat olması gerekirken, 8 saate ka-
dar çıkmaktadır. Böylece öğrenciler harcadıkları emeğin
karşılığını alamazken; Koton, Koçtaş ve Electroworld gibi

firmalar part-time iş ilanlarıyla düşük ücretle çalışacak
öğrenci aramaya devam etmektedir. Ayrıca öğrenciler  ka-
riyer vaatleriyle part-time işlere teşvik edilmeye çalışıl-
maktadır. Öğrenci gençliğe; bir süre part-time işte ça-
lıştıktan sonra, çalıştığı işte yükselme ve zengin olma
umutları aşılanmaktadır. Bu şekilde yaratılmaya çalışı-
lan gençlik ise; sadece kendi çıkarlarını düşünen, yük-
selmek için yanındakini çiğnemekte tereddüt etmeyen ve
bireyci bir gençliktir. 

Öğrenci gençlik, eğitim, yurt, ulaşım vs. masrafları-
nı karşılamak için girdiği bu işlere adeta bağlı hale ge-
tiriliyor. Part-time işler dışında bu masraflarını karşıla-
yacak başka alternatifler bulunmadığı için öğrenciler özel
şirketlerde ve emperyalist tekellerin şirketlerinde sıray-
la çalışmaktadır. Bir öğrenci 4-5 senelik eğitim hayatı bo-
yunca 3-4 şirket değiştirerek çalışmaktadır.   

Part-time iş sömürüsüne izin vermeyelim!
YÖK'ün geçen yıldan başlayarak getirdiği part-time

iş uygulamasının öğrencilere hiçbir yararı yoktur. Çün-
kü, kendi koyduğu yasalara bile uymayan devlet, öğ-
rencilerin hakkı olan parasız eğitimi ellerinden alarak on-
ları üç kuruşa muhtaç hale getiriyor. Part-time iş uygu-
lamasıyla da öğrencilerin bu çaresizliğinden faydalanmaya
çalışıyor. Part-time iş uygulaması öğrencilerin düşük üc-
retle daha fazla saat çalıştırılarak sömürülmesi demek-
tir. Ve bu, düzenin bize sağladığı olanak veya lütuf de-
ğil düzenin çıkarcılığı, yararcılığıdır. Bu nedenle, öğrenci
gençlik olarak bizi yoksul bırakan sonra da kapitalist sis-
temin çarklarına katan bu düzene karşı sessiz kalmaya-
lım ve haklarımızı kazanmanın yolunun bizlerin ellerinde
olduğunu unutmayarak mücadelemizi büyütelim. 

Gençliğin
Gündeminden

Düzen, Part-time İş Adı Altında
Öğrencilerin Yoksulluğundan

Yararlanıyor!

1 Kasım - 7 Kasım
Kasım 1990 : TÖDEF örgütlü olduğu tüm illerde "6

11 B (6 kasım boykot)" sloganıyla pankartlar asarak "Gü-
cümüz TÖDEF, Sesimiz BOYKOT" şiarıyla 6 Kasım
boykotunu örgütlediler. Polis saldırılarının da yaşandığı
boykotlar genelde %90'lık bir oranda başarıya ulaştı.

6 Kasım 1998 : Beyazıt Meydanı'nda 6 Kasım boyk-
otunu örgütleyen TÖDEF'lilere ve boykota destek ve-
ren İslamcı Gençlik'e binlerce polis saldırdı ve yüzler-
ce öğrenciyi gözaltına aldı.

gençliğin 
tarihinden
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Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba.

Yeryüzünde herkese yetecek kadar
ekmek ve süt var.  Ülkemiz ve dünya
halklarının durumuna baktığımızda aç-
lık, yoksulluk ve işsizliğin hakim ol-
duğunu görüyoruz. Milyarlarca insan bir
avuç tekelin çıkarlarına kurban ediliyor
ve emperyalizm halkın kursağındaki ek-
meği çalmaya devam ediyor.

2050 yılında dünya nüfusu 9 milyar
olacak. Bu da demektir ki daha fazla in-
san açlık, yoksulluk ve işsizlikle bo-
ğuşacak; tekeller daha fazla kazana-
caklar. 

Emperyalist Tekeller,
Kurum ve Kuruluşlar Birer
Aç Gözlü Devdir!

Emperyalist-kapitalist sistem de-
vasa ölçüde üretim sistemine ve maki-
nalara, aynı zamanda doymak bilmeyen
bir aç gözlülüğe de sahiptir. Emperya-
list-kapitalist sömürünün çarkları bu aç-
gözlülükle dünya halklarının emeğini-
işgücünü öğüterek dönüyor. 

Düşünün ki bu devin kasasını dol-
durmak ve midesini doyurmak için
dünyada her yıl 12 milyon çocuk aç-
lıktan, gıdasızlıktan ölüyor. 

7 milyonu aşkın çocuk en basit has-
talıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.
Bir milyarı aşkın insan içme suyuna ula-
şamıyor ama bir avuç emperyalist su te-
keli yeraltı su kaynaklarını şişeleyerek
satıyor; karlarına kar katıyor. 

Son 30 yıl içerisinde dünyadaki afet-
ler 4 kat arttı. Çünkü aç gözlü üretim ve
sanayi atıkları doğal afetleri tetikliyor.

Bilim, sanayi ve teknolojinin sınırsız
gelişimine karşın dünya halklarının bir
tek sorununa dahi çözüm getirilemiyor. 

Dünya Bankası, IMF, Avrupa Birliği
ve Birleşmiş Milletler çatısı altındaki sö-
mürü kuruluşları el ele vererek açlık,
yoksulluk sorununu dünya halklarına
"BÖCEK" yedirerek çözmeye çalışı-

yorlar. 
Emperyalizmin açlık sorununa ba-

kışı budur. Bir avuç tekel ve burjuva,
pis, alçakça hesaplar yapıyor. Yeryü-
zündeki ekili alanları, toprakları kendisi
işletiyor, tüm tahıllara, üretim araçlarına
ve hayvanlara sahip çıkıyor; dünya
halklarına ise böcek yedirmeyi tasarlı-
yor.

İşte "küresel dünya" dedikleri budur.
Emperyalist-kapitalist sistemin ezilen
dünya halklarına dayattığı böyle bir sis-
temdir. 

Son 10 yıl içinde ABD’de ve AB ye
bağlı emperyalist merkezlerde işçi ve
emekçilere yönelik ekonomik-sosyal
hak gaspları doruğa çıkmıştır. Emekli-
lik yaşı yükseltilirken çocuk ve işsizlik
yardımları alabildiğine düşürülmüştür. 

Eğitimden sağlığa, konut, yakacak
yardımından ulaşıma varıncaya kadar
birçok hak gaspediliyor. "Ulusal" ge-
lirden işçi ve emekçiler lehine ayrılan
pay azalıyor. Göçmen halklara yönelik
yıkım politikaları daha da ağır uygula-
nıyor. 

Halkların Her Sorununun
Çözümü Sosyalizmdedir

Emperyalizmle dünya halkları ara-
sındaki çelişki giderek şiddetleniyor. 

Bu çelişkiyi Lenin 1913 yılında
şöyle açıklıyordu:

"İnsan nereye bakarsa baksın, adım
başında insanlığın derhal tamamen çö-
zebilecek durumda olduğu görevlerle
karşılaşıyor. Kapitalizm bunu engelli-
yor. O, dağ gibi zenginlikler biriktirdi
ve insanı bu zenginliğin kölesi duru-
muna getirdi. Tekniğin en karmaşık so-
runlarını çözdü ve nüfusun milyonlar-

ca kitlesinin yoksulluğu ve cehaleti
karşısında ve bir avuç milyonerin dar
kafalı hırsı karşısında teknik iyileştir-
melerin kullanılmasını engelledi." 

Kapitalizm hiçbir sorunu çözmedi-
ği gibi çözümün önünde engel oldu.
Dağ gibi zenginlikleri biriktirirken;
milyarların sırtına dağ gibi sorunları
yükledi.

Emperyalistler dünyanın her tara-
fında açlığa, yoksulluğa karşı kendi de-
netiminde çalışan ve sadaka dağıtan ku-
rumlar oluşturdular. Bu kurum ve ku-
ruluşlar çok sistemli ve yaygın bir hal-
de dünya haklarının emperyalistlere
ve işbirlikçilerine olan tepkilerini kö-
reltmeye çalışıyorlar. Yardım fonları, ba-
ğışlar, çeşitli kampanyalar...vb. bunla-
rın birer aracıdır.

Ülkemizdeki yardım ve iftar çadır-
ları, burjuvaların üç kuruşluk sadaka
dağıtmaları, şu ya da bu devlet kuru-
munun kontrolünde yapılan bağışlar ve
yardımlar... hepsi bu politikanın birer
halkası olarak uygulanıyor. Böylece
halkın tepkilerinin önüne geçilmeye ça-
lışılıyor. 

Emekçilerin ihtiyacı olan işin, aşın,
sütün ve adaletin olduğu bir ülke ve
dünya yaratmanın tek bir yolu var:
Bir halk iktidarı yaratmak. 

Kendi ekonomik bağımsızlığını,
plan ve programlarını halkının ihti-
yaçlarına göre oluşturan bir halk ikti-
darını kurmak. 

Açlık, yoksulluk, işsizlik sorununu
yani sömürü ve sefaleti ortadan kaldı-
racak olan tek sistem sosyalizmdir. 

İşte Lenin’in 1913’te sözünü ettiği
"insanın nereye bakarsa baksın, adım
başında insanlığın derhal tamamen çö-
zülebilecek durumda olduğu görev-
ler.." den en temel olanı 1917’de Ekim
devrimiyle çözülmüştür. Öncelikli olan
bunu gerçekleştirerek emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı verilecek aman-
sız savaştan galip çıkmaktır. Kendi
devrimlerini gerçekleştiren ülkeler bunu
başardılar. 

Che Guevera’nın tanımıyla; 'bal-
çıktan bacaklı bir dev' olan emperya-
lizmi boylu boyunca balçığa boğmak-
tır. 

(Ekonomik Yazılar, Yar yayınları,
syf:192)

Üç Asırdır
Çürüyen Sistem
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Emperyalistleri vatan topraklarından
defetmenin ve halkın iktidarının açlığı,
yoksulluğu ve işsizliği ortadan kaldır-
masının tek yolu budur. 

Stalin 7 Ocak 1933 tarihinde "İşçi-
lerin, Köylülerin Maddi Durumunu İyi-
leştirme Konusunda Dört Yılda Beş Yıl-
lık Plan Bilançosu" na ilişkin yaptığı ko-
nuşmada şöyle diyordu:

"İlk önce işsizlik ortadan kaldırıldı
ve işçilerde yarınlara güvensizlik yo-
kedildi. 

Sonra kolhozların kuruluşu hemen
hemen köylülerin tümünü içine alacak
biçimde genişletildi, bu temel üzerinde
köylülüğün kulaklar ve yoksul köylüler
olarak farklılaşması engellendi ve bunun
sonucu kırda açlık ve yoksulluk yok

edildi.
Bu çok büyük bir kazanımdır yol-

daşlar, isterse dünyanın en 'demokratik'
devleti olsun hiçbir burjuva devleti
böyle bir şeyi düşleyemez." (Leninizmin
Sorunları, Sol yayınları, syf 476-477)

İşte bu kadar!
Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin do-

layısıyla eşitsizliğin ve adaletsizliğin ol-
duğu bir ülkede veya yeryüzünde in-
sanlığın kurtuluşu sosyalizmden geçiyor. 

Halkın iktidarının egemenliği al-
tındaki adaletli bir paylaşımın olduğu
planlı bir üretim düzeni halkların kur-
tuluşunu sağlayacaktır. 

Sovyetler’den Küba'ya tüm dev-
rimlere ve devrimcilere dek aynı büyük
ailenin amaçlarını kendimize örnek alı-

yoruz. Che'nin deyimiyle"... dünyada bir
adaletsizlik işlendiği zaman bu adalet-
sizlikten dolayı öfkeden titriyorsan yol-
daşız demektir" (Yargıtay Hakimi Fer-
nando Vega'nın -Venezuela- 2011 Adli
Yılı Açılış Tören Konuşması)

Dünyada her geçen gün daha fazla
adaletsizlik artıyor. Emperyalist-kapi-
talist sistem dünya halklarını her geçen
gün daha fazla açlığa, yoksulluğa ve iş-
sizliğe boğuyor ama bir umudumuz
var o da sosyalizm! 

Sevgili Devrimci Okul okurları...

Haftaya sosyalizm umudumuzu an-
latmaya devam edeceğiz.

Görüşmek üzere... Hoşça kalın...

Merhaba Hüseyin;
Nasılsınız? Diye başlayayım bu

mektubuma da ve biliyorum ki, bu
mektubumun da cevabı bana ulaşma-
yacak. Ben iyi olduğunu/olduğumuzu
biliyorum elbette... Artsa da baskı, zu-
lüm, adeletsizlik; yüzbinlerle  söyleni-
yor ya özgürlük türkülerimiz.. o halde
iyidir iyi”...

İtalya başbakanı demiş  ki, “Libya
halkı Kaddafi’yi destekliyordu, Lib-
ya’da Kaddafi’ye oyun oynandı.”  Buna
benzer bir cümle . Ne oyun değil mi?
Binlerce ölüm, tüm Libya halkını...
yıkımın adı “oyun”...

23 Mart 2011 tarihli Hürriyet gaze-
tesinde haber vardı; İtalyan medyası da
dünkü yayınlarında “Libya’yı kaptırı-
yoruz, petrol Fransa’ya bize ise mülte-
ciler manşetleriyle çıktı”... şeklinde
gizlisi yok, herkes biliyor emperyalizm
işgal etmeye , katletmeye ve sömürge-
leştirmeye devam ediyor. O halde kah-
rolsun emperyalizm! 

Fakat sadece emperyalizm mi? De-
ğil tabi, en az onun kadar ve hatta daha

fazla kahrolsun halkını ve vatanını sa-
tan işbirlikçiler... değil mi?

İnsanın midesini bulandırıyorlar.
Emperyalizm, paralı ya da gönüllü iş-
birlikçiler yaratma politikasını aralık-
sız sürdürüyor. Ben ‘işbirlikçilik’ tek-
lifinin böyle sıradanlaştırıldığını bura-
da gördüm. Geçen gün ziyaretteydi. Zi-
yaretcilerimiz Alman polisleri BKA
tarafından da yanımızda oturulup din-
leniyor. Tecrit işkencesine tepki gös-
terdiğinde “sen neden tecritte olduğu-
nu biliyorsun, istersen halen ifade ve-
rip kurtulabilirsin” dedi. Böyle alçak bir
teklif, bu rahatlıkta dile getiriliyor. Sa-
nırım midemin bulantısı yüzüme de
yansıdı ve “Ne kadar alçak bir teklif..”
dedim. Sat, diyorlar “sat halkını ve va-
tanını, sen kurtul!”.. Ve yaratabilmişlerse
kişiliksiz, onursuz, adaletsiz bir alçak,
“kurtuldun” diyorlar.. 

Tarihin gördüğü en büyük hain den-
mişti ona, Mihail Gorboçov yani. Sos-
yalizme ihanetin simge ismi. “Sosya-
lizmi yeniden inşa etme” yalanlarıyla ,
sosyalizmi yoketmek için elinden geleni
yapan hain, şimdi emperyalist mer-
kezlerde ağırlanıyor. 

Memleketimizde başeğdiren döne-
min işbirlikçisi, Tayyip  Erdoğan. O da
emperyalist merkezlerde “itibarlı kişi”..
Bir işbirlikçinin olabileceği kadar iti-
barlı. Her işbirlikçi gibi o da yalancı. Or-
tadoğu ve Afrika halklarının çıkarları-
nı savunuyorum yalanıyla, Ortadoğu ve

Afrika’nın bütünüyle emperyalizmin pa-
zarı haline gelmesi için çalışıyor. Bir
yandan satanlar, diğer yandan bağırıyor
“emperyalist sömürüye hazır” diye.
İşbirlikçiliğin en alçağı da böyle iki-
yüzlü olanlar herhalde değil mi? Tıpkı,
vatanı ve halkı, “vatan, millet” diye diye
satanlar gibi...

Libya’da dolaşıyorlar ellerinde em-
peryalizmin silahları, “büyük devrim-
ci!” havalarında... Oysa, olsa olsa kar-
şı devrimci olabilirler. 

Herhalde hepsi de suçlarını çok iyi
biliyorlar. Yüzlerindeki maskeleri onun
için satıyorlar. Karşı devrimciliğin bü-
yük bir alçaklık olduğunu biliyor ve
kendisine sömürüye karşı görüntüsü
vermeye çalışıyor; sosyalizme ihanetin
büyük bir tarihsel suç olduğunu biliyor,
sosyalizmi yıkarken “sosyalizmi in-
şaa” diyorlar.

İşte Somali! Hepsinin ortak eseri...
Tükürüyoruz alçakların yüzüne!..

Vatanımızın ve dünyanın Somali’ye
dönmemesi için..

Başka da, buralarda yeni bir şey yok.
Tecrit sürüyor. Niye tecritte olduğumuzu
da söylemiş oldular. “İşbirlikçi olma-
dığımız için”.. Demek ki, tecritin diğer
adı, “işbirlikçileştirme merkezi”.. Emi-
nim Anadolu halkının onuru daha güç-
lüdür. Bitirirken  özlemle kucaklıyorum. 

Selamlar ve sevgilerimle
Şadi Özbolat
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Kendinizi Tecrite
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TAYAD’lı Aileler, 20 Ekim 2000
tarihinde başlayan ve 7 yıl süren
Ölüm Orucu Direnişi’nin yıldönü-
münde AKP Şişli ilçe binası önüne ta-
but bırakma eylemi yaptılar. 20 Ekim
Perşembe günü saat 12.30’da yapılan
eylemde, üzerinde 122 şehidin fotoğ-
rafının olduğu “Katilleri AKP İktida-
rıdır” pankartı taşındı. 

TAYAD’lı Aileler adına Tülay Eski
tarafından yapılan açıklamada “AKP,
Ölüm Orucu eyleminin sorumluluğu-
nu taşımaktadır. 7 yıl süren Ölüm Oru-
cu Direnişi’nin 5 yılı onun iktidarda ol-
duğu dönemde geçmiştir. AKP’nin ik-
tidarında tutsaklar Ölüm Oruçları’nda
şehit düşmeye devam etmiştir. Engin
Çeber katledilmiştir. Güler Zere, AKP
iktidarı döneminde hastalanmış ve
şehit düşmüştür. AKP’nin iktidarında
5 adli tutuklu sevk aracında diri diri
yanmış, Bakırköy Kadın Hapishane-
si’nde kalan devrimci kadın tutsak Ya-
semin Karadağ beyin kanaması ge-
çirdiği halde bir subay tarafından
yumruklanmıştır. Sara hastası Kemal
Avcı süngerli hücreye kapatılmış,
hücreden sedyede çıkarılmıştır. Bun-
lar AKP’nin tecritte ısrar etmesinin so-
nuçlarıdır. AKP suç işlemektedir. AKP
suç işlemeye son vermeli, tecriti kal-
dırmalı ve SOHBET HAKKINI uy-
gulamalıdır.” denildi. 

“Ölüm Orucu Şehitleri Ölümsüz-
dür”, “Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez”, “Tecrite Son”, “Sohbet Hak-
kı Uygulansın”, “Halkız Haklıyız Ka-
zanacağız” sloganlarının atıldığı ey-
lem, AKP önüne tabutun bırakılma-
sıyla sona erdi. 

Mezarlarımızı 5 Kez
Yıkarsanız 6. Kez Yeniden
Yaparız
Boşuna Uğraşmayın
Sonuç Alamazsınız

28 Ocak 1998'de Adana'da katle-
dilen devrim şehidi Bülent Dil'in Kay-
seri’nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan
mezarı yaklaşık bir ay önce faşistler ta-

rafından kırılmıştı. Daha önce de 4-5
kez saldırıya uğrayan mezarı yeniden
yaptıran TAYAD'lı Aileler, 15 Ekim
Cumartesi günü Bülent Dil'in mezarını
ziyaret ederek anma yaptılar. 

Mezarlığa gittiklerinde, başka bir
cenazeleri için orada bulunan Bülent
Dil'in akrabalarıyla karşılaştılar. Ora-
daki yakınlarıyla birlikte, anma ya-
pıldıktan sonra Bülent'in anne babası
ziyaret edildi. Sıcak ve dostça soh-
betlerin ardından, TAYAD’lı Aileler

Kayseri'den ayrıldı. 

TAYAD’lı Aileler İşkenceci
Öner Ağırman’ı
Görevinden Almayan Adalet
Bakanlığı’na Faks Çektiler

TAYAD'lı Aileler, Bakırköy Kadın
Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Ya-
semin Karadağ'ın 12 Eylül günü mua-
yene sırasında Uzman Çavuş Öner
Ağırman tarafından saldırıya uğra-
masıyla ilgili olarak Şişli Meyda-
nı'nda eylem yapıp ardından Adalet
Bakanlığı’na faks çektiler. 

20 Ekim Perşembe günü saat
14.00’te yapılan eylemde “Yasemin
Karadağ’ın Katledilmesine İzin Ver-
meyeceğiz” pankartı açıldı. Okunan
açıklamada; “Yasemin Karadağ'ı yum-
ruklayarak katletmeye çalışan Öner
Ağırman tutuklanmalı ve cezalandı-
rılmalıdır.” denildi. Öner Ağırman
hakkında soruşturma açılmasına rağ-
men, hala aynı yerde çalıştığı belirti-
lirken, “AKP’nin hapishaneler politi-
kası esas olarak imha etmeye yöne-
liktir. Bütün düzenlemeler de bu ama-
cın gerçekleşmesi için yapılmaktadır.
Hapishanelerin düzenlenmesi, hücre
sistemine geçiş, nedensiz disiplin ce-
zaları tutsakları teslim almaya, inanç-
larından, insani değerlerinden soyun-
durmaya hizmet etmektedir. Tutsaklar
da bu nedenle direnmektedir. Onurları,
inançları için direnmektedirler. İkti-
darın cevabı ise daha fazla saldırıdır.
Saldırıların tümünde de tutuklanan tek

bir sorumlu yoktur. Çünkü sorumlusu
AKP’dir. Yasemin Karadağ’ın katle-
dilmesine izin vermeyeceğiz.”denildi.
TAYAD’lılar açıklamanın ardından
Şişli PTT’den Adalet Bakanlığı’na
faks göndererek eylem sonlandırdılar.

Kefen Giyen TAYAD’lı
Aileler Hak İhlalleri
Raporu’nu Açıkladılar

TAYAD'lı Aileler, hapishanelerde
uygulanan hak ihlallerini ve tecriti an-
latmak için 26 Ekim Çarşamba günü
Taksim Meydanı’nda kefen giyme
eylemi yaptı. 

TAYAD’lı Ailelerin eylemine Şair
Ruhan Mavruk da katılarak destek ver-
di. Mavruk, devletin tecrit politikası-
nı protesto eden bir konuşma yaptı.
“Unutmayın içerdeki tecrit ve dışar-
daki tecrit aynı” diyerek sözlerini bi-
tiren Mavruk’un ardından TAYAD’lı
Aileler adına Nagehan Kurt bir ko-
nuşma yaptı. Kurt, şunları dile getir-
di: “Hapishanelerde tecrit gasp edilmiş
haklarla devam etmektedir... 

İnsanlara türkü söyledikleri, slogan
attıkları, Mahir Çayan resmi çizdikleri
için cezalar veriliyor, sağlık hakkını sa-
vundukları için işkence görüyor tut-
saklar.” 

Açıklamanın ardından basına, “Ha-
pishaneler Hak İhlalleri Raporu Eylül
2011 Hak İhlalleri” isimli kitapçık da-
ğıtıldı. Raporda, tutsakların F Tipi ha-
pishanelerdeki hak ihlallerini anlat-
tıkları mektupları yer alıyor. 

Eylem, “Tecrite Son”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganla-
rıyla sona erdi.

AKP’nin Önüne Bırakılan
Tabut, Sorulacak

Hesabımızdır

MECİDİYEKÖY



YIKILAN VAN DEĞİL446

Yürüyüş

30 Ekim
2011

Sayı: 292

10 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş
dergisi çalışanlarının serbest bıra-
kılması için “Yürüyüş Dergisi Çalı-
şanları Serbest Bırakılsın” kampan-
yası kapsamında Ankara Halk Cep-
hesi, 21 Ekim Cuma günü saat
18.00’de Kızılay Sakarya Cadde-
si’nde bir eylem gerçekleştirdi. 

Yapılan açıklamanın ardından
Ankara Halk Cephesi'nin “Yürüyüş
Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın”
başlıklı bildirisi ve Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

Okmeydanı’ndaki̇ Reklam
Panoları Yürüyüş Dergi̇si̇
ve Ki̇tap Afi̇şleri̇yle
Donatıldı

Halk Cepheliler burjuvazinin rek-
lam panolarını devrimin hizmetinde
kullanmaya devam ediyorlar.

Yürüyüş dergisinin, Halk Cephesi
Liseli Dev-Genç’in “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz”

kampanya sloganına yer verdiği sa-
yısının kapağının yer aldığı büyük
boy afiş ile aynı boyutlarda “Büyük
Direniş ve Sol” adlı kitabın tanıtı-
mının yapıldığı afişler, Halk Cephe-
liler tarafından 21 Ekim Cuma günü
Okmeydanı Anadolu Kavşağı’nda
yer alan reklam panolarına yerleşti-
rildi.

Mehmet Ali Uğurlu’nun
Sağlık Durumu
Hakkında Bilgi
Alınamıyor

Antalya Özgürlükler Derneği,
Yürüyüş çalışanlarının ve onlar-
la birlikte gözaltına alınarak tu-
tuklanan başkanları Mehmet Ali
Uğurlu’nun yaşadığı adaletsizli-
ği, yaptıkları eylem ile teşhir et-
meye devam ettiler. 

Antalya Kışlahan’da 21 Ekim
2011 Cuma günü saat 15.00’te
açılan masa ile halka önce tutuklu
9 devrimcinin yaşadığı hukuk-
suzluk ve demokrasinin sadece
AKP iktidarının propagandasın-
dan ibaret olduğu anlatıldı. Saat
18.00’de yapılan eylemde ise
AKP’nin halkı değersiz varlıklar
olarak gördüğü, sadece sömürü ve
zulüm getirdiği anlatıldı. Eylem-
de halkın yoksulluğuna değini-
lerek, “Bu sömürü ve zulme kar-
şı sessiz kalmayalım, sömürü ve
zulmün sahiplerine karşı birleşip,
mücadele edelim.” denildi. 

Mehmet Ali Uğurlu’nun sağlık
durumu hakkında da bilgi verilerek,
aylardır mahkemeye çıkarılmadan
ellerinde, cezalar da verilerek tutu-
luyor.” denildi. 

Eylem, gelecek hafta yapılacak
olan eylemin duyurusu yapılarak bi-
tirildi.

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!

YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARI 10 AYDIR
MAHKEMEYE ÇIKARTILMADAN
HAPİSHANEDE TUTULUYORLAR

ANTALYAOKMEYDANI

ANKARA
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Yürüyüş
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Aylardır emperyalistlerin ve iş-
birlikçilerin kuşatmasına direnen Lib-
ya’nın eski devlet başkanı Kaddafi 20
Ekim 2011’de tüm dünyanın gözle-
ri önünde linç edilerek katledildi.
Geçtiğimiz şubat ayından beri, em-
peryalizmin Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika’ya yönelik yeni sömürgeleşirme
operasyonunun bir parçası olan kan-
lı bir senaryonun adım adım hayata
geçirildiği, Libya’nın eski lideri Kad-
dafi, Emperyalist NATO’ya bağlı
birliklerin hava saldırısında yaralı
olarak ele geçirildikten sonra, onlar-
ca işbirlikçi çapulcu tarafından linç
edilerek öldürüldü. Tabi önce, her za-
man olduğu gibi çatışma sırasında vu-
rularak öldürüldüğü yalanı atıldı or-
taya. Öyle ya, tüm dünyanın aradığı,
katledilmesine kimsenin sesini çı-
karmayacağı, azılı bir diktatörü öl-
dürmüşlerdi. Nasıl öldürüldüğünün ne
önemi vardı. Nasıl olsa kimse sorgu-
lamazdı. Terör deyince, diktatörlük
deyince akan sular dururdu! 

Ama olmadı, bu kez mızrak çuva-
la sığmadı. Her şey gün gibi ortaday-
dı. Gerçek orta yerde duruyor, tüm
dünya onu seyrediyordu. Buna rağmen
riyakarlıklarını, yalancılıklarını sür-
dürmekte, tüm dünyayı kandırmaya ça-
lışmakta kararlıydılar. Üstelik linç
görüntüleri tüm dünyada, televizyon-
lar ve internet aracılığı ile izlenmişken
bile sürdürmeye çalışıtılar bu yalanı.
Hala da arsızca sürdürmeye çalışı-

yorlar.

Kaddafi’nin öldürülmesine ilişkin
her gün yeni spekülasyonlar atılıyor
ortaya. Bir bakıyorsunuz Kaddafi
hava saldırısında öldürülmüş; bir
başka haberde bir su borusunda sak-
lanırken vurularak öldürüldüğü ya-
zılmış; başka bir yerde sağ yakalan-
dıktan sonra “tüm yalvarmalarına
rağmen(!)” vurularak öldürüldüğü
söyleniyor. Böylece bir bilgi kirliliği
yaratılarak, bilinçler bulandırılarak
Kaddafi’nin “öldürülme biçimi”nin
tartışılması, sorgulanması engellen-
meye çalışılıyor. Şüphesiz Kadda-
fi’nin öldürülme biçimi çok önemli-
dir, ancak tali plandadır. Ön planda ol-
ması, asıl tartışılması, sorgulanması
gereken Kaddafi’nin neden, kimin çı-
karları için katledildiği, küçük burjuva
diktatörlüğünün hangi “ulvi” emeller
uğuna “yerle bir” edildiğidir. Bu ayrı
ve başka bir yazı konusu olduğu için
Libya halkının çıkarları olmadığının
açık olduğunu söyleyerek Kadda-
fi’nin öldürülme biçimine dönelim. 

Kaddafi’nin öldürülme biçimi pek
çok açıdan önemlidir. Bir kere Kad-
dafi sağ olarak yakalanmış; “etkisiz
hale getirilmiştir”.  Artık onlar için bir
esirdir.  Zira iki karşıt güç arasında-
ki gerçek bir savaşın taraflarından bi-
ridir ve savaşırken yakalanmıştır. En
basit savaş hukukuna göre bile bu şe-
kilde öldürülmesi kabul edilemez.

Bu açıdan onun öldürülme biçimi em-
peryalistlerin ve işirlikçilerinin ahla-
kını da göstermektedir. 

Diğer yandan o, yerlere göklere sığ-
dıramadıkları burjuva hukukunun te-
mel saydığı “yaşama hakkı”, işken-
ce yasağı, aleni ve adil yargılanma hak-
kı gibi pek çok kural, pek çok ilke ale-
ni şekilde ihlal edilmiş yok sayılmışır.
Çünkü artık Kaddafi bir şekilde ya-
kalanmıştır ve kaçma ihtimali yoktur.
Eğer Libya halkına zulmettiği, kan ağ-
lattığı, onları baskıyla yönettiği, azılı
bir diktatör olduğu, işkence ve yaşam
hakkı ihlali gibi pek çok suç işlediği
düşnülüyorsa burjuva hukukuna göre
yapılması gereken çok açıktır: Aleni bir
mahkemede -bu savaş mahkemesi de
olabilir- yargılanır, suçları sabit ise ce-
zalandırılır. Oysa böyle yapılmamıştır.
Kaddafi tüm dünyanın gözleri önün-
de, üstelik linç edilerek öldürülmüşür.
Burjuva hukukuna göre onun en temel
haklarından olan yaşama hakkı ve
bunun yanında adil bir biçimde yar-
gılanma ve kendini savunma hakkı
elinden alınmışır. Onun yaşamından,
hayatta olmasından bile korkanlar;
kendilerine, fikirlerine, ideolojilerine
güveni olmayanlar, haksızlıklarının
getirdiği acizlikle onu linç ederek kat-
letmişlerdir. 

İşte, emperyalistlerin ve işbirlik-
çilerinin hukuku en kısa tanımıyla bu-
dur: LİNÇ HUKUKU. 

Emperyalistler Ve İşbirlikçilerinin
Hukuku, Linç Hukukudur 

Geçen haftaki sayımızda Çağdaş Hukukçular Derneği
üyesi avukatların üst araması uygulamalarına karşı eylem
yaptıkları için 10 avukata soruşturma açıldığını yazmıştık.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube-
si’nin, avukatlara yönelik üst araması uygulamasına kar-
şı her hafta Salı günü Çağlayan Adliyesi’nde yaptığı ey-
lemlere bu hafta da devam edildi. 25 Ekim Salı günü ya-
pılan eylemde ÇHD’li avukatlar “Kanunsuz Üst Ara-
masına Karşı Direniyoruz Suç İşlemeye Devam Ediyo-
ruz Kendimizi İhbar Ediyoruz” pankartını açtılar. 

Bu eylemlere katıldığı için 10 avukat hakkında so-
ruşturma açılmıştı. Diğer avukatlar da savcılığa verilmek
üzere hazırladıkları dilekçelerle kendilerini ihbar ederek
aynı “suçu” kendilerinin de işlediklerini belirttiler. 

ÇHD adına basına açıklamada bulunan Ömer Ka-
vili, “Özel soruşturma usulüne uygun tebligat çıkarılın-
cıya dek ifade vermeye gitmeyeceğiz. Kendimizi ihbar
ediyoruz. Bugüne kadar Çağlayan Adliyesi’nde ger-
çekleştirilen eylemler hukuka aykırı değildir. Aksine hu-
kuksuz bir uygulamanın önüne geçmeyi hedeflemiştir.
Bu suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz.” dedi. 

“Direne Direne Kazanacağız” sloganının atıldığı
eylem, avukatların, dilekçeleri vermek için arama yap-
tırmadan Adliye’ye girmeleriyle son buldu.

Halkın 
Hukuk

Bürosu

AVUKATLAR KENDİLERİNİ İHBAR
ETTİLER: BİZ DE BU SUÇU İŞLEDİK!
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Alman devleti Türki-
ye'deki faşist rejim adına
yürüttüğü bir davayı daha ti-
pik Alman hukuksuzluğu
ile bitirdi. Dört yıldır yargı-
ladığı Faruk Ereren'den sırf
kendilerine teslim olmadığı,
inançlarından uzaklaşmadı-
ğı için müebbet hapis ceza-
sı vererek intikam aldı. 

Alman Devletinin Türkiye
Faşizmine Hizmetleri 

Cunta Öncesi: 
Alman devleti 12 Eylül öncesinde

Türkiye'deki işbirlikçi faşist yönetimle
çok sıkı ilişkiler içindeydi. Türkiye'de-
ki işkencecilerin ellerindeki elektrikli iş-
kence aletlerinin Alman manşeli olma-
sı işkencecilerle ne kadar içli dışlı ol-
duklarını gösteriyor. Ve işkencecilerle
ilişkileri de hiçbir dönem bitmemiştir.

Cunta Dönemi: 
12 Eylül askeri faşist rejim sırasında

bile 'Batı' dünyasından faşist rejimle
açıktan açığa ilişki yürüten hemen hemen
tek ülke konumundadır. 

Faşist cuntacılarla anlaşan dönemin
İçişleri Bakanı Zimmermann, Cemal
Kemal Altun için 'Mahkeme kararı ne
olursa olsun, Türkiye'ye iade edileceği
kararını verebilmiştir. Ancak C. K. Al-
tun'un ölümü bu yasadışı kararın uygu-
lanmasını engellemiştir. Cemal Kemal'in
kanı bizzat Zimmermann ve Alman dev-
letinin elindedir.

1981-2011 Arası: 
Otuz yıldan bu yana Alman hapis-

haneleri devamlı Türkiyeli devrimcile-
re ev sahipliği yapmıştır. Otuz yıldan bu
yana ülkemizdeki faşist yönetimlerin
işkencelerini, gözaltında kaybetmeleri-
ni, köy yakmalarını, zorunlu iskanlarını,
yargısız infazlarını, kitle katliamlarını, her
türlü demokratik hak ve özgürlüklerin ya-
saklanmasını protesto ve teşhir eden
devrimcilere yönelik siyasi davalar sü-
rekli olmuştur. 

Ülkemizdeki faşist rejimin teşhirinin
yanısıra; Almanya'daki halkımızın gün-
lük sosyal hakları uğruna mücadele
eden, göçmen halkımızı demokratik te-
melde örgütlemeye çalışan devrimciler
de Alman devletinin her zaman hedefi
durumuna gelmiştir. 

Bu çerçevede otuz yıl içinde istisna-
sız onlarca siyasi dava açılmış, yüzler-
ce Türkiyeli siyasi tutsak Alman tecrit
hücreleriyle muhatap olmuştur. 

Otuz yıldan bu yana Türkiyeli dev-
rimci örgütlere yönelik yasaklamalar,
keyfi takibatlar, tehdit ve şantajlar devam
etmektedir. Devrimci Sol ve DHKC'ye
yönelik otuz yıllık yasaklarla binlerce
Türkiyeli'nin telefonları dinlenmiş, yüz-
lerce ev basılmış, yüzlerce insanın otu-
rum hakları gaspedilmiş, vatandaşlık
başvuruları engellenmiştir. 

2006-2011 Arası: 
Özellikle bu yıllarda Alman devleti-

nin yabancı devrimci örgütlere karşı
oluşturduğu 129-b isimli yasayı uygu-
lamaya koyarak yeni bir imha hareketi
içinde olduğunu görüyoruz. 

Bu süre içinde: 
- 2006, Stuttgart-Stammheim dava-

sı: 6 kişiye altı yıla varan cezalar veril-
di. 

- 2006, Faruk Ereren'e yönelik dava:
müebbet verildi. 

- 2007, Alman Dayanışmacı davası:
İnsan hakları raporlarını Almancaya çe-
virip Cephe lehine kullanılmasını sağ-
ladığı için 1 yıl, 11 aya varan ceza verildi. 

- 2008, Anadolu Federasyonu dava-
sı: 3 kişiye yedi yıl, dokuz aya varan ce-
zalar verildi. 

- 2010, devrimcilere yönelik yeni
dava: Şadi Özpolat'ın yargılanmasının de-
vam ettiği dava. 

Bu süreçte bu davaların dı-
şında onlarca Türkiyeli demo-
krat ve devrimciye yönelik olarak
soruşturmalar yürütülmüş ve ha-
len daha da yeni siyasi davalar aç-
mak için yürütülmeye devam et-
mektedir. 

Alman Mahkemeleri Neden
Türkiye Faşizmine Hizmette
Bu Kadar Heveslidir?

Türkiye'de faaliyet gösteren 4.500 Al-
man şirketi var. 

Almanya'nın en fazla silah sattığı ülke
Türkiye'dir. 

AKP'nin kuruluşunun finansı Al-
manya'daki Türkiye'li işçilerin gaspedilen
alınteri ile sağlanmıştır. İslamcı şirketler
ve Deniz Feneri gibi dernekler aracılığıyla,
Alman kolluğunun denetimi altındaki
camilerden milyar avrolara varan mik-
tarlarda paralar toplanarak, Alman istih-
baratının hiçbir engellemesine uğramadan
Türkiye'ye aktarılmıştır.

Merkel'in göstermelik muhalefetine
rağmen Alman devleti AKP aracılığıyla
Ortadoğu'daki güç dengelerini lehine
çevirmeye çalışmaktadır. 

AKP, Almanya ve emperyalizmin
'Ilımlı İslam' politikaları için oluşturul-
muştur. 

Bunlardan dolayı faşist rejimin AKP
iktidarını desteklemek amacıyla; Türki-
ye'deki rejimi tehdit edebilecek her tür-
lü oluşum, hareket ve düşünceye Alman
devletinin tüm kurumları da düşmanca
yaklaşmaktadır. Alman devletinin poli-
si, istihbaratı, mahkemeleri ve hapisha-
ne yönetimleri göbeklerinden faşizme
bağlıdır ve hepsi de sırası geldikçe gö-
revlerini yerine getiren piyonlar duru-
mundadır. 

Almanya'daki bu siyasi davalar aynı
zamanda Almanya'nın ulusal egemenlik
haklarının da faşist rejimlere nasıl peş-
keş çekildiğinin örnekleridir. 

Faruk Ereren Davası
2006'da başlayan dava dört yılı aşkın

bir süre devam etmiş ve Eylül 2011'de
müebbet hapis cezası verilerek bitiril-
miştir. 

Dava başladığında örgüt yöneticiliği
suçlaması ile yargılanmaya başlandı.

AVRUPA’dakiBİZ Alman Devletinden Bir
İntikam Cezası Daha 

Faruk Ereren: “Faşizmi
Savunanlara Verilecek

Hesabım Yoktur”
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Ancak dört yıl içinde 129-b suçlamala-
rına hiçbir delil bulunamamıştır. Buna
rağmen davanın hakimi Faruk Ereren'e
uzlaşma önererek, 'Sen suçlamaları ka-
bul et, biz sana altı yıla varan bir ceza ve-
relim, yattığını da cezaya sayıp kısa süre
sonra da serbest bırakalım' demiştir.
Açıkça suçunu ispatlayamadıkları biri-
ne suçu kabullendirmeye çalışmışlardır.
Bu teklife 'Ben suç işlemedim ki, üstle-
neyim. Ben beraatimi istiyorum' diye ce-
vap veren Ereren'in onların uzlaşma-tes-
lim alma politikasını yıkmasından dolayı
açıktan intikamcı bir şekilde yaklaşıl-
mıştır. Davanın başından itibaren mes-
netsiz olarak yürütülen cezalandırma
anlayışları yeni bir boyuta taşınmıştır. 

İlk etapta Faruk Ereren'i Türkiye fa-
şizmine teslim etmek için iade davası
başlatmıştır. Oysa Türkiye'de ağırlaştı-
rılmış müebbet alma durumu olan hiç
kimseyi sınırdışı etme hakları yoktur. 

Davayı yürüten Düsseldorf Yüksek
Mahkemesi illa da intikam almak pe-
şindeydi. Tek tek bütün girişimleri kar-
şılıksız çıktığı bir noktada iddianame de-
ğiştirilerek '1994'te Türkiye'deki silah-
lı eylemlere talimat vermiştir' suçlama-
sıyla müebbet hapis cezası vermek için
yeni bir dava açmışlardır. 

Savcılık bu suçlamasını ispatlamak
için şu an çeşitli Türkiye hapishanele-
rinde yatan tutsakların ifadelerini almak
için Türkiye'ye çeşitli heyetler gönder-
miştir. Bu tutsakların verdikleri ifadeler,
suçlamaları karşılıksız bırakmıştır. Bu he-
yetlerin ziyaretlerinden birinde, İstanbul
polisi elinin altındaki işbirlikçi Semih
Genç'i program dışı olarak bu heyetin
karşısına çıkarmış ve 'Bir de bunu de-
neyin, sizin istediğiniz ifadeleri vere-
cektir' demiş ve Faruk Ereren aleyhine
işlerine gelebilecek bir ifade almışlardır. 

Alman Hukuku Bir Hilkat
Garibesi Durumuna
Gelmiştir 

Dava süresince hiçbir hukuk kuralı-
na uyulmamıştır. Savunmanın tüm şa-
hitleri ya reddedilmiş, reddedilmeyen-
lerin ifadeleri ise hiçbir şekilde dikkate
alınmamıştır. 

Hiçbir maddi delile dayanmayan
dava, tamamen siyasi gerekçelerle sür-
dürülmüştür. Hatta davanın savcısı artık

sürecin uzamasından ve hiçbir maddi de-
lil bulamamasına rağmen, dava hakimine
açık bir şekilde 'Geçen yıl Türkiye dev-
letine söz vermiştik. Artık hukuki ge-
rekçelerle davayı uzatmadan bir an önce
müebbet cezası verip bu davayı bitirmek
zorundayız' diyebilmiştir. Duruşma sı-
rasında sarfedilen bu sözler, dava sav-
cısının Türkiye devletiyle işbirlikçiliği-
nin bu fütursuzlukta dile getirilmesi
Savcı'nın kimin savcısı olduğunun, Tür-
kiye devletine hangi şartlarda, nasıl
sözler verdiklerinin de göstergesi oldu. 

Savcının bu kayıtsız şartsız faşist re-
jim destekçiliği, dava hakimi ve heyeti
tarafından da olumlu görülmüş ve sa-
vunmanın diğer şahitlerine artık gerek
yoktur diye reddederek kendisinin de iş-
birlikçiliğini itiraf etmiş oldu. 

Davanın Bir Dipnotu: 
Faruk Ereren'e yönelik anti-terör da-

vasının temelindeki 129-b yasası 2003'te
yapılmış bir yasadır. 129-b yasasına
göre hiçbir şey ispatlayamayan mahke-
me bu suçlamayı kapatmak zorunda
kalmıştır. Yani 2003 sonrası için elinde
hiçbir suçlayıcı belge kalmamıştır. 

Ancak intikam almak isteyen mah-
keme ve savcılık ikilisi suçlamalarını
doksanlı yılların başına kadar götürm-
üştür. Oysa bugün Faruk Ereren'e mü-
ebbet cezası verilmesine gerekçe sayılan
Türkiye'deki eylemler sırasında Faruk
Ereren Almanya'da olmak zorundaydı.
Eğer Almanya'da değilse, Türkiye'deki
bu davadan da yargılanmaktan muaf tu-
tulması gerekiyordu. 

Savcılığın bu konuda gösterdiği şa-
hitler, mahkemeye gelerek Faruk Ere-
ren'in suçlama süreci içinde Türkiye'de
olduğuna şahitlik yapmışlardır. Bu ifa-
deleri verenlerin bugün Cephe ile ilişkisi
olmayan, devrimciliği bırakmış insanlar
olduğunu savcılık da bilmesine rağmen
tüm şahitleri elinin tersiyle itmiş ve Se-
mih Genç kurtarıcısına sarılmakta bir en-
gel görmemiştir. 

Bizzat mahkeme heyetinin ülkeye gi-
derek hapishanelerde olan ve asıl suç-
lamadan dolayı hapis yatanları sorgula-
malarında da Faruk Ereren'in suçsuzlu-
ğu ispatlanmış olmasına rağmen; bu
şahitlerin şahitlikleri de 'Örgüt davasın-
dan ceza almış ve örgüt iradesiyle ifade
verdiler' gerekçesiyle reddedilmiştir.
Oysa Türkiye'ye bu kişilerden ifade al-

maya giderlerken, bu şahitlerin hangi
suçlardan dolayı hapishanede olduklarını
çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen sonuç
olarak onların şahitliklerini yoksayma-
larının tek bir gerekçesi vardır: Sanık
aleyhine ifade alamamalarıdır. Şahit
aleyhine ifade alabilmiş olsalardı bu
ifadeler geçerli sayılacaktı. Yani bu ko-
nuda hiçbir objektiflik kuralına uyul-
mamıştır. İlla da sanığın aleyhine olacak
ifadeler geçerli olacak, lehte hiçbir ifa-
deyi kabul etmeyeceklerdi. Böyle de
oldu. 

Türkiye'de bir dönem 'Kaldi dedi ki...'
davaları vardı. Bu davada da 'Semih
Genç'e birileri demiş ki...' ilkesi geçer-
li oldu. Hatta savcılık ve hakim öylesi-
ne ileri gittiler ki; işbirlikçiliği ve ken-
dini kurtarmak için her türlü yalanı söy-
leyebilecek bir kontracı durumundaki Se-
mih Genç için 'Örgüt açısından da gü-
venilir bir şahittir, söylediklerine itibar
ediyoruz' diyebilme cüreti gösterebil-
mişlerdir. Dava kararının verildiği 30 Ey-
lül duruşmasında hakim Ereren'in suç-
lamalarının ezikliği içinde 'Biz faşizmi
savunmadık, biz faşist rejimin işbirlik-
çisi değiliz' demiş ama diğer yandan da
hukukçu değil, intikamcı, faşist olduk-
larını da 'Sanık dört buçuk yıl yatacağı
bir cezayı kabullenmemiştir. Uzlaşma-
mıştır. Savunmalarından da anlaşıldığı
kadarıyla pişmanlık getirmediği ve ge-
tirmeyeceği sabittir. Onun için kendisi-
ne müebbet ceza veriyoruz' diyebilme
pişkinliğini gösterebilmiştir. 

İşte bütün dava şu iki cümleyle ortaya
çıkmıştır: 'Türkiye'ye verdiğimiz söz
var, bunu yerine getirmeliyiz' ve 'Dört bu-
çuk yılı kabul etmedi, uzlaşmadı'... 

'Suçlu Ve Zalim 
Mağdur Ve Mazlum' 

Faruk Ereren üç gün süren ve 'Suç-
lu ve Zalim, Mağdur ve Mazlum' başlıklı
savunması ile Türkiye devleti ile Alman
devletinin işbirlikçiliğini, davanın hu-
kuksuzluğunu, ara kararların siyasiliği-
ni, savcı ve hakimin Türkiye işbirlikçi
yönetiminin işkenceci polisinin nasıl
bir oyuncağı olduğunu her yönüyle is-
patlamıştır. 

Savunmanın siyasi ve hukuki bo-
yutları tüm gerçekleri ortaya koymuştur.
Davanın kendisi de Alman hukukunun
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SİYASİ TUTSAKLARIN ORTAK
DİRENİŞİNİ YARATALIM

Avusturya Filipin Komitesi ve Migrante Austria tarafından,
23 Ekim 2011 tarihinde Avusturya’da siyasi tutsaklarla ilgili bir
sempozyum düzenlendi. Sempozyumda Filipinli, İranlı, Filis-
tinli, Türkiyeli ve Latin Amerikalı tutsaklar ile o ülkelerde ya-
şanan sorunlar ve direnişler gündeme getirildi. Halk Cephesi
de sempozyuma katıldı.

Sempozyum Migrante AUSTRIA’nın açıklamasıyla baş-
ladı. Ardından; İran’dan gelen temsilci, ardından ise Ulus-
lararası Dayanışma Forumu temsilcisi konuştu. Sonrasında ise
sözü Encuentro Latino isimli kurumda çalışan bir Peru’lu alır-
ken son olarak da Halk Cephesi ve Anadolu Federasyonu tem-
silcisi konuştu. 

Halk Cepheliler; sinevizyon görüntüleri eşliğinde 2000-
2007 Ölüm Orucu direnişinin 122 kahramanı için 1 dakika-
lık saygı duruşunun ardından konuşmasına başladı. Salonda
bulunan herkes ayağa kalkıp Büyük Direniş’in önünde say-
gıyla eğildi. 

Ardından yine görüntüler  eşliğinde yapılan konuşmada, Halk
Cephesi’nin tutsaklar için yürüttüğü kampanyalardan bahsedil-
di. Halk Cephesi temsilcisi konuşmasında, asıl meselenin şu veya
bu tutsağa sahip çıkmak olmadığını söyleyerek, bu kampanya-
ların hangi çerçevede ve nasıl yürüteceğini anlatarak, geniş halk
kesimlerini içine alarak uzun ömürlü sürdürülmelerinin önemi-
ni vurguladı. Toplu mezarların açılması için Ali Yıldız’ın abisi
Hüsnü Yıldız tarafından başlatılan mücadelenin de bu çerçeve-
de olduğu anlatıldı. Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinin de
tek tutsak için değil, bütün hasta tutsaklar için büyük bir zafer
olduğu dile getirilerek, bugün de Yasemin Karadağ ve Kemal Av-
cı’nın tecrit zulmüyle katledilmek istendiği ve bu mücadelenin
halen devam ettiği belirtildi.

Son olarak Almanya’da bulunan Anadolu Federasyonu tut-
sakları ve Türkiye’li devrimci tutsaklar hakkında bilgi veril-
di. Tutuklamaların, Alman devletinin Türkiye hükümetiyle çı-
kar ilişkisinin ve Avrupa ülkelerinde yaşanan hak gasplarının
ve yabancılara yönelik ırkçı politikaların bir sonucu olduğu
anlatıldı. 

Toplantının son bölümüne katılan Kübalı 5’ler Komitesi tem-
silcisi, Kübalı tutsakların son durumunu anlattı. Saat 20.00’de
sona eren sempozyumla Halk Cephesi, Kübalı 5’ler için ayda

bir yapılması planlanan düzenli eylemlerin yanı sıra tüm siyasi
tutsaklar için iki haftalık dayanışma eylemleri önerdi. Bu öne-
ri bütün katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı ve bu
doğrultuda çalışılacağı sözüyle toplantı bitirildi. Toplantıya 20
kişi katıldı.

Eşitsizliğe, Asimilasyona Ve Irkçılığa Karşı
Çıktıkları İçin Tutuklandılar, Tecritte

Tutuluyorlar! Alman Emperyalizmi Devrimci
Tutsakları Teslim Alamaz

Duisburg
Özgürlük Komitesi, Almanya’nın Duisburg şehrindeki Kö-

nig-Heinrich meydanında, 14 Ekim 2011 Cuma günü saat
16.00'da imza masası açtı. Almanca ve Türkçe olarak “Tec-
rite Yüzbin Kere Hayır” yazılı pankartın yer aldığı masada,
Alman emperyalizmi ve Türkiye faşizmini teşhir eden bildi-
riler de dağıtıldı. Almanya'da tecrit koşullarında tutulan 5 Tür-
kiyeli devrimci hakkında bilgi verilerek, imzalar toplandı.

Bir Alman, bildiriyi aldıktan sonra merakla yaklaşarak, “Bun-
lar nerede, Türkiye’de mi?” diye sordu. Özgürlük Komiteliler,
“Hayır, Almanya'da tutsaklar, tek kişilik hücrede kalıyorlar” şek-
linde cevap verdi. Bu duruma inanamayan Alman’ın tepkisi “Bu
bir felaket! Almanya'da böyle bir şey var mı, neden hiç tel-
evizyonda çıkmıyor?” oldu. “Alman devleti bunu bilinçli ola-
rak, teşhir olmamak ve halkın gerçeklerden haberdar olmaması
için gündemde tutmuyor.” cevabı üzerine “Kesinlikle böyle bir
haksızlığa karşıyım” diyen Alman, imza atarak başarılar dile-
di.

Özgürlük Komitesi, bir sonraki Cuma aynı saatte ve aynı
yerde eylemlerine devam edeceklerini duyurarak saat 18.00’de
masalarını kaldırdılar.

15 Ekim Cumartesi günü ise, Hamborn pazar meydanın-
da imza masası açıldı. 12.30-14.00 saatleri arasında açık tu-
tulan masada halka onlarca bildiri dağıtıldı, bilgi verildi ve
imzalar alındı. 

Köln
Özgürlük Komitesi üyeleri, aynı gün saat 15.30'da ise Köln

kentinin Dom Meydanı'nda buluştu. Meydanda toplu bildiri
dağıtımı yapan Özgürlük Komiteliler, halka emperyalizmi ve
faşizmi teşhir ederek özgür tutsaklarımızı anlattılar. Toplu bil-
diri dağıtımı saat 17.00'de sona erdi.

faşizme nasıl göbekten bağlı olduğunu
göstermiştir. Türkiye'nin değiştiğini, de-
mokratik bir yönetim olduğunu ispatla-
maya çalışan Savcılığın 'Bu dava siyasi
bir dava değildir' türündeki serzenişleri
onun işbirlikçilik suçlarını itiraf niteli-
ğindeydi. Madem ki siyasi bir dava de-
ğil, o halde bu dava ile 'Türkiye'nin de-
mokratik olup olmadığının ne önemi var-
dır?'... 

Son sözler:
Savunmanın sonundaki Faruk Ere-

ren'in son sözleri davanın içeriğini, siyasi
bir davanın nasıl yürütüleceğini ve dev-
rimciliğin insanlığın en soylu damarı ol-
duğunu yeniden göstermesi açısından
önemliydi. Faruk Ereren yaptığı bu sa-
vunmasını şu sözlerle bitirdi: 

Faşizmi Savunanlara 
Verilecek Hesabım Yoktur

"Biz bu yolda hayatımız boyunca he-
sap vermekten de çekinmedik. Yine ve-

ririz. Bu mahkemede de gerekirse bun-
dan çekinmeyiz.(...)

Bizim alnımız aktır. Faşizme karşı de-
mokrasi için mücadele etmekten başka
hiç bir suçumuz yoktur. 

Özgürlüğümü istiyorum!.. 

Beraatimi istiyorum!.. 

Bunların dışında hangi karar verilir-
se verilsin tarih karşısında hükmü ol-
mayacaktır. Tarihin beni haklı çıkaraca-
ğından en küçük kuşkum yoktur!.."

AVRUPA’dakiBİZ



Viyana konserinden sonra Al-
manya’ya giden Grup Yorum, 17
Ekim 2011 tarihinde Almanya’nın
Wuppertal şehrinde dinleyicileri ile bi-
raraya geldi. 25 Şubat 2012 tarihin-
de Essen’de yapılacak olan Grup
Yorum konseri ile ilgili hazırlık ko-
nuşmaları yapıldı. Grup Yorum, sürp-
riz konuk sanatçılar ve senfoni or-
kestrası eşliğinde vereceği konser
hakkında bilgi verdi. Söyleşide, geç-
tiğimiz yıl Türkiye’de İnönü Stadyu-

mu’nda dü-
zenlenen 55
bin kişilik
Grup Yorum
25. Yıl Kon-
seri ve daha

sonra 150 bin kişilik Bağımsız Tür-
kiye Konseri öncesi yapılan hazırlık
çalışmaları ve Yorum tarihi anlatıldı.
Bu konserlerin sadece Yorum ele-
manları veya belli bir kesimin yaptı-
ğı çalışmalarla değil, halktan tüm
kesimlerin beraber katılımıyla ger-
çekleştiğini vurgulayan Yorum, her-
kesin bu çalışmada yer alabileceğini
ve bir şeyler yapabileceğini anlattı.

Yorum, büyük Avrupa konserine ka-

tılım çağrısı yaptı. Grup Yorum, “Her-
kesin koşulları, yapacakları bir değil-
dir ama her insanın mutlaka yapabile-
ceği bir şey vardır.” diyerek, kolektif bir
çalışmayla 25 Şubat 2012’de 10 bin ki-
şilik konser vereceğini ilan etti.

Grup Yorum’un anlatımından son-
ra salonda bulunan insanların da gö-
rüşleri alındı. 

Konserle ilgili beklentiler, nasıl ol-
ması gerektiği, neye dikkat edilmesi
gerektiği, kimin ne yapabileceği ko-
nusunda bilgi alışverişi yapıldı. 2,5
saat süren ve yaklaşık 90 kişinin ka-
tıldığı söyleşiden sonra Grup Yo-
rum’un şarkılarının hep bir ağızdan
söylenmesiyle söyleşi sona erdi.

Elazığ Halkı
Faşist
Saldırılara
Direniyor!

20 Ekim günü 24 askerin ölmesini bahane eden linç
güruhu Elazığ’da yine sahnedeydi. Elazığ’a 2 cenaze-
nin gelmesini bahane ederek askeri bando ve ellerinde
Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan linç güruhu,
AKP’nin polisinin birebir hedef göstermesiyle Der-
simli esnafın yoğun olarak bulunduğu Hozat garajı
bölgesine saldırdı. 

Polisin, Hozat Garajı ve çevresini polis bariyerleri ve
çevik kuvvet ekipleriyle kapattığı saldırılarda esnaftan
ve Hozat Garajı’na yönelik saldırıya karşılık vermek için
orada bulunan insanlardan bir çok kişi yaralandı. 2 gün
süren saldırılarda iki kişi polisin attığı gaz bombalarıy-
la ağır yaralandı. 20 Ekim ve 21 Ekim günleri neredeyse
tüm gün süren saldırılarda yüzlerce insan Hozat Gara-
jı’nı taşlar, sopalar, şişeler ve  sloganlarıyla savundular. 

Polisin “Sizi koruyoruz bakın bariyer kurduk” yalan-
ları da kimseyi ikna etmeye yetmedi. İnsanlar bu faşist sal-
dırıların arkasındaki asıl gücün polis olduğunu, o bari-
yerlerin hedef göstermekten başka bir amacının olmadı-
ğını polisin yüzüne karşı haykırdılar. Sözde faşist güruhu
durdurmaya çalışan çevik kuvvet amirinin panzerin üstüne
çıkıp “Onlar bizim de şehitlerimiz. İntikam alacağız.” di-
yerek, panzerin üstünden kitleye İstiklal Marşı okutarak
saldırıya hazırladığı da göz önünde yaşanan bir durumdu. 

Faşistlerin taşlı saldırısı sırasında, ellerinde kalaşni-
kof silahları ve kar maskeleriyle özel harekat timleri, fa-
şistlere taşlarla sloganlarla karşılık veren kitleye doğru
“Dağılın” deyince, kitle özel harekat timlerini taşlaya-
rak karşılık verdi. Hozat Garajı’na yönelik faşist tehdit de-
vam ederken, garaj esnafı nöbet tutarak kendi güvenliği-
ni kendisi alıyor.

Vatanseverlere;
Gülümsemek,

Selamlaşmak Bile Yasak!

Suçları Büyük! Suçları Ölesiye Bu
Vatanı, Bu Halkı Sevmek!

Haziran 2011'den bu yana tutsak olan İnönü Üniver-
sitesi öğrencileri Ayça Kılınç, Uğur Pektaş, Yusuf Yılmaz,
Erkin Kocaman ile Kubilay Uçucu ve Sevcan Göktaş'ın
mahkemesi Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemede birbirlerine sarıldıkları, gülümsedikleri
ve izleyicilere selam verdikleri için "uyarılan" öğrenci-
ler, son oturumdan sonra sevk edildikleri Elbistan Kapalı
Hapishanesi'nde tek kişilik hücrelere konuldular.

Dev-Genç’li öğrenciler, örgüt üyesi oldukları iddia-
sıyla yargılandıkları mahkemenin son oturumunda avu-
katlarının delillerin incelenmesini talep etmesi de kısa
bir aradan sonra reddedilirken, heyet tarafından tahliye
talepleri de reddedildi. 

Avukatları Ebru Timtik, müvekkillerinin Malatya Ha-
pishanesi'ndeki uygulamaları protesto ettikleri için de ce-
zalandırıldıklarını belirterek; “Ayça Kılınç ve Sevcan
Göktaş, son duruşmadan hemen sonra Elbistan’a sürgün
edildi. Hem de tek tek hücrelere kapatıldı. Tutuklu er-
kek öğrenciler ise daha önce Adıyaman Kapalı Hapis-
hanesi’ne sürgün edilmişlerdi.

Beş hükümlünün yanmasıyla, ne kadar güvenliksiz
olduğu bir kez daha görülen ring araçları şimdi öğren-
cileri Malatya’ya taşıyacak” diye konuştu.

Ayrıca ölüm orucunda kaybettiği kızının fotoğrafı-
nı taşıdığı için yargılanan 57 yaşındaki Feride Harman'ın
annesi Hatice Harman ise aynı davadan tutuksuz yar-
gılanıyor.

Grup Yorum Almanya’da
10 Bin Kişilik

Konser Verecek

DEVLETİNİZDİR!

30 Ekim
2011

51

Yürüyüş

Sayı: 292



“Tek Yol Barış”!... 

20 Ekim tarihli BirGün gazetesi-
nin 1. sayfasında bu manşet vardı.
Manşetin hemen altında da şunlar ya-
zıyordu: 

“Dibi yok bu şiddet sarmalının!
Şiddet daha fazla şiddeti, her ölüm in-
tikam duygularını ve şiddet dilini
besliyor. Atılan her mermi, gelip bir
arada yaşama arzu ve kararlılığını vu-
ruyor. Yetsin artık! Susturun silahla-
rınızı… Yoksa bu kan deryasında
hep birlikte boğulacağız.” 

Reformizm sınıflar mücadelesinin
reddidir. Yukardaki ifadeler bunu çok
açık ortaya koyuyor. Hemen her sa-
tırı çarpıktır yukardaki söylemlerin.
Hakim olan belirsizliktir. O, savaş ger-
çeğini bilmez. Savaşın nereye vara-
cağını da bilmez. O, iktidar mücade-
lesinden uzaktır. Onun temsil ettiği bir
sınıf yoktur. O, ezilen halklardan de-
ğil, düzenin ideolojisinden beslenir. 

Şiddet; sınıf savaşının, sınıflar
mücadelesinin doğasıdır. Ve kesinlikle
niyetlere bağlı değildir. Tarihteki hiç-
bir savaş temelsiz, nedensiz değildir.
Kişilerin niyetlerinden bağımsız ola-
rak nesnel bir zemine dayanır; eko-
nomik, siyasal, askeri, ideolojik bir te-
meli vardır. 

Şiddetin elbette ki bir sonu vardır;
bu son şiddetin kaynağındadır. Bu son
kaynağı kurutmaktır. Bu kaynak hiç
kuşkusuz sömürü ve zulüm düzenidir.
Emperyalizm gerçeğidir. 

Evet şiddet daha fazla şiddeti do-
ğurur. Bu da sınıflar mücadelesinin bir
gerçeğidir. Devrimle karşı-devrimin
şiddeti birbirini büyüterek gelişe-
cektir. Bu bir iktidar kavgasıdır. Ka-
rarlı olan, savaşın gereğini yerine
getiren bu savaşta üstünlük sağlaya-
cak ve iktidarı ele geçirecektir. 

“Bir arada yaşam”la kastedilen
ezenle ezilenin bir arada yaşaması ise
böyle bir durum olanaklı değildir.
Ezenle ezilen, sömürenle sömürü-
len, ezilen halklarla emperyalizm ve
işbirlikçileri arasında kıyasıya bir
savaş vardır. Bu savaş bazen açıktan
bazen ise sessizce sürer. 

Bizleri sömürenlerle, bizlere zul-
medenlerle bir arada yaşamaya devam

etmek demek, sömürü ve zulmün de
devam etmesi demektir. 

Evet, çok kan akacaktır, akıyor da.
Ve bu kan deryası bizleri değil her tür-
lü baskı ve sömürünün, zulmün kay-
nağı, sorumlusu olan emperyalizmi,
faşizmi boğacaktır. 

Reformizmin Geldiği Nokta:
Devrimden Barışa! 

TEK YOL DEVRİM!.. ‘70’li yıl-
larda caddelerdeki duvarları, gece-
konduların sokaklarının duvarlarını
süsleyen devrimin sloganıydı. Bir-
Gün’ün temsil ettiği ÖDP’nin ’80 ön-
cesi ismiyle DY anlayışının da en çok
kullandığı sloganlardan biriydi “TEK
YOL DEVRİM!” sloganı. 

Şimdi geline geline bu slogandan
TEK YOL BARIŞ! sloganına gelindi. 

Nerden nereye? 
Ancak hemen belirtelim ki refor-

mizm TEK YOL DEVRİM sloganı-
nı haykırdığı, duvarlara yazdığı o
günlerde de devrime hiçbir zaman
inanmamıştı. O, yakın devrim ha-
yalleri kuruyordu daha çok. Devrim
onun için tatlı bir rüyaydı. 

Dönemin tüm zorluklarına karşı
’80 öncesi yıllar, devrimin, devrim-
ci mücadelenin meşruluğunun yaygın
olduğu yıllardı. Deyim yerindeyse
devrimcilik modaydı. Potansiyel dev-
rimcilik vardı. Bu slogan reformizmin,
oportünizmin uzlaşıcı, icazetçi yan-
larını da perdeleyen bir işlev görü-
yordu. O koşullarda halk kitlelerini ör-

gütlemek her şeyden önce bu tür ra-
dikal, kararlı sloganların kullanıl-
masını gerektiriyordu. İşte o koşul-
larda TEK YOL DEVRİM sloganı-
nı çokca kullanan dünün keskin sol-
cuları, tasfiyecileri koşulların zor-
laşmasıyla birlikte devrimi, devrim-
ciliği, devrimci değerleri tümüyle
pratiklerinden sildiler. Artık dillerinde
de yeri kalmamıştır bu ifadenin. 

Söylemden pratiğe artık her şey
buna göre biçimlenecektir. 

Örgüt anlayışında, çalışma tar-
zında, mücadele anlayışında bu bi-
çimlenişi görmek mümkündür. Bu bi-
çimleniş yeni değildir. Kökleri 70'li

yıllara dayanır. 

'70'li yıllarda utangaçca, üstü ka-
palı yapılan ve ideolojik mücadele
karşısında inkar edilen tasfiyecilik bu-
gün açıktan, utanmazca yapılmakta-
dır. Ve bu da sol adına, sosyalistlik
adına yapılmaktadır. 

“TEK YOL BARIŞ!” söylemi ör-
gütün, örgütlü olmanın tasfiyesidir; si-
vil toplumculuktur. Çalışmadan, prog-
ramdan yoksunluktur. Reformlar için
bile olsa çalışmadan kaçmaktır. Mü-
cadele anlayışında icazetçiliğin, uz-
laşmanın, kendiliğindenciliğin esas
alınmasıdır. 

Ülkemizin, halkımızın dağ gibi so-
runları karşısında bu anlayış sahipleri
ne yapmaktadırlar. Sesleri çıkma-
makta, gelişmeleri seyretmekte, tek
bir tepki, protesto dahi ortaya koy-
mamaktadırlar. Arada bir verdikleri
sesler ise bozuktur, çatlaktır, düzene
hizmet etmektedir. 

“TEK YOL BARIŞ!” söyleminin
geldiği nokta düzene boyun eğiştir. 

Ve en önemlisi de söylemde de
olsa savunulan, varolan stratejinin tü-
müyle silinmesi, bitirilmesidir. 

Strateji; önceden belirlenen bir
amaca ulaşmak için tutulan yol de-
mektir. Reformizmin ne DEVRİMCİ
bir amacı kalmıştır ne de tuttuğu bir
YOL'u kalmıştır. 

Gerçek Şudur; Barış İçin de
Savaşmanız Gerekir 

Pek çok kavram ve değer gibi ba-
rış kavramının da içi boşaltılmış-

“TEK YOL DEVRİM”den “TEK YOL BARIŞ”a 
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tır.Barış ne anlama gelir? Barışla, barışmakla kastedilen
nedir? Bu barış nasıl sağlanacak, nasıl kazanılacaktır? 

Reformizmin unuttuğu daha doğrusu görmek is-
temediği gerçeklerden biri de budur; reformizm hep
dışından bekler. Sınıflar mücadelesinde belirleyicili-
ği yoktur. O, sınıflar mücadelesinin seyircisidir. Sadece
ister. Sadece söyler. Sadece buyurur. Sadece eleştirir.
"Yana-yakıla" istediği şey için mücadele etmez, sa-
vaşmaz, kararlılıkla istemez. O, sadece savunduğu şe-
yin niteliği yanıyla değil, mücadele etmediği; icazet-
çiliği, uzlaşıcılığı, çatışmaktan kaçması, direnenleri en-
gellemesi vb. yanlarıyla da düzene hizmet eden du-
rumdadır. 

Devrimci eylemleri "provokasyon" diye nitelemesi,
"faşistlerin oyununa gelmek" olarak niteleyip devrimci
eylemlere saldırmasının pek çok örneği tazedir. Bugün
reformizmin bu noktada duruyor olması bile ileri bir
nokta sayılabilir. "İki tarafa da" silahları susturma çağ-
rısı yapmaktadır. 

Kürt milliyetçi hareketinin mücadelesi iktidarı
hedefleyen bir mücadele değildir. Böyle olduğu için-
dir ki düzeni sarsan devrimci şiddet değil, uzlaşma yol-
ları  arayan çizgidedir. Büyük bir kesinlikle söyleye-
biliriz ki reformizmin bugünkü "tarafsız" görünümü asıl
olarak bu zeminden beslenmektedir. Düzeni tehdit ede-
cek bir zeminde reformizmin duracağı yer bellidir: Dev-
rimcilerin karşısında, düzenin yanında olacaktır. Dev-
rimcilere silah bırakma çağrıları yapacaktır. Devrim-
ci şiddet eylemlerini "provokasyon eylemleri" olarak
suçlayacaktır. 

Oligarşi var olan çatışma ortamını kendi lehine çok
iyi değerlendirmektedir. Sivil faşistlerin önü her yö-
nüyle açılmakta, sivil faşistler devletin doğrudan des-
teği ile adeta gemi azıya almış durumdadır. 

Şehrin merkezlerinden halkın yaşadığı mahallele-
re kadar resmi ve sivil faşistler adeta gövde gösterisi
yapmaktadır. Faşist, şovenist sloganları haykırmaktadır.
Amaç, halka, devrimcilere, ilericilere gözdağı vermektir.
Bununla da yetinilmemekte, devrimci eylem ve gös-
teriler gözaltılar, tutuklamalarla karşılanmakta, gös-
teriler daha başlamadan bitirilmek istenmektedir. 

Böylesi bir ortamda barış talebini dahi gündeme ge-
tiremezsiniz. Bunun için her şeyden önce meydanla-
ra çıkmanız gerekir. Oysa resmi ve sivil faşistler mey-
danları kuşatmıştır. Meydanları işgal etmiştir. Daha doğ-
rusu böyle bir hava yaratmaya çalışmaktadır. 

Devrimciler kendi programlarından, eylemlerinden
ne pahasına olursa olsun vazgeçmiyorlar. Yine mey-
danlardalar. Peki reformizm nerededir? Savunduğu ba-
rışı nasıl kazanacaktır? 

Bir şey istiyorsanız öncelikle o şey için savaşmak
durumundasınız. Dahası istediğiniz şey düzeni değil
devrimi büyütmelidir. Düzene değil halka hizmet et-
melidir! 

1959 do-
ğumlu. Lise-
li DEV-
GENÇ kad-
rolarındandı.
10 Kasım
1978’de İs-
tanbul Ba-

kırköy’de Aydınlıkçı hain-
ler tarafından katledildi.

Turgut
İPÇİOĞLU

1966 Giresun Şebinkarahisar doğumlu.
İstanbul’da büyüdü. 1988'de devrimcilerle
tanıştı ve 1990'lı yılların ikinci yarısında
çeşitli örgütlülükler içinde yer aldı. 6 Ka-
sım 2006’da, yozlaşmaya karşı mücadele-
de ölümsüzleşti.Birol KARASU

1955 Bursa doğumlu olan Necdet, dev-
rimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı.
1974-75 yıllarında İstanbul’da Cepheli-
ler’in saflarında mücadeleye katıldı. Liseli
Dev-Genç ve Bursa mahalli alan sorumlu-
luğunu üstlendi. 1980’de tutsak düştü.
Tutsaklığına firar eylemi ile son verdikten
sonra, kır örgütlenmesinde görevlendirildi.

Devrimci hareketin kır gerillası geleneğinin yaratıcıla-
rından biri olarak, 5 Kasım 1981’de Ordu Aybastı’da
jandarmayla girdiği çatışmada şehit düştü.

Necdet
PİŞMİŞLER

Ocak 1964 Sivas doğumlu. 1985'te
Marmara Üniversitesi’nde gençliğin mü-
cadelesinde yer aldı. 1987'de Yeni Çözüm
Dergisi’nde çalıştı. Akdeniz Bölge Komi-
tesi Siyasi Sorumlusu iken tutsak düştü.
Küçükarmutlu katliamına, feda eylemiyle
cevap verdi. 7 Kasım 2001’de şehit düştü.

Nail ÇAVUŞ

1977 Dersim doğumlu. Şehidimiz Ke-
nan Gürz'ün kardeşiydi. 1996’dan ‘97 ba-
harına kadar Kurtuluş muhabirliği yaptı.
‘97’de Dersim dağlarında gerillaydı. 9 Ka-
sım 1997’de Dersim Pertek’te düşmanla
girilen bir çatışmada şehit düştü.Cihan GÜRZ

1965 Der-
sim doğumlu.
1992 yılında
gittiği Alman-
ya'da müca-
deleye katıl-
dı. Darbeci
kontralar ta-

rafından 6 Kasım 1994’te,
Köln’de katledildi.

Çetin
GENÇDOĞAN

1970 Amasya doğumlu. 1987'de De-
nizli Mühendislik Fakültesi'nde mücadele
saflarına katıldı. Ege Kır Gerilla Birli-
ği’nde gerilla iken, 1992 Eylül’ünde tut-
sak düştü. Hapishanelerde çeşitli görevler
üstlendi. Büyük direnişte, 6. Ölüm Orucu
Ekibi’nde yer aldı. 8 Kasım 2002’de
ölümsüzleşti.

Serdar
KARABULUT
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Derby'deki direnişten başlıyor onun mücadelesi. O zaman
yaşı da çok gençti ama... Bir dönem mücadele grubunun için-
deydi. Sonra Celalettin Ali Güler'le tanıştıktan sonra harekete sem-
pati duymaya başladı. O zaman o direnişi yükselten biriydi. Yani
söylenecek şey şu: Bu adam yoksulluğun verdiği hırsla bu mü-
cadeleye başlamış ve ona geri adım attıramazsınız. Yani 40 kişi
bir şeye ak demişse o kara demişse o karadır, öyle birisi yani
abim. Dolayısıyla da sorumluluk duygularının hepsi o kişilikle be-
raber gelişiyor. Sürekli hayatı işçilikle geçti. O daha önce Kaz-
lıçeşme'de çalıştı. Zeytinburnu'nda daha sonra deri atölyelerinde
çalıştı. Gittiği her yerde de o örgütçü yanını koydu. Sendikaya
ilişkin örgütlenme çalışmaları nedeniyle sık sık işsiz kaldı. Bir kere
toplum içinde saygı gören, inandığı şeyde ısrarcı bir kişilikti. Mü-
cadele azmi olan bir yapısı vardı. Yani karar vermişse güçlük-
ler onun için çok önemli değildi. Her yeni ve zor şeye kendince

çözümler bulurdu. Bunun sonucunda zamanla kendini aştı ge-
liştirdi. O yaptığı ve inandığı şeye emek verdiği için de sonuç-
larını gördü. Gördüğü şeyler de ona yeni dostlar, yeni insanlar,
yeni bir çevre getirdi, olan bu. 

Hayatla barışık, güleryüzlü, pozitif enerji saçan ve bunu si-
yasal ahlakla destekleyen bir adamdı. Siyasal ahlakı konusunun
önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o konuda geri adım at-
tırılmayacak biriydi. Kararlı ve kararı konusunda inatçıydı.

Yozlaşmanın da zaman zaman sohbetini ettik. Bu kam-
panyaya ilişkin de sohbet etmiştik. Bu kirlenmenin karşısında özel-
likle gençlerin yozlaştırılmasının karşısında olmak gerektiğini her
ortamda yüksek sesle belirten bir insandı. Bu konuşmaları ne-
deniyle aile içinde de "Birol Abi doğru söylüyor" deyip arkasın-
dan giden kuzenleri var. Uyuşturucuya karşı mücadele ederken
bu durumda olan insanlarla öncelikle konuşmaya, dertlerini din-
lemeye çalışırdı. Yaptığının sonucunu anlatmaya çalışırdı. O ko-
nuda sabrı, tahammülü sonsuzdu ve bu tahammül duygusu bu
konuda sonuç almasını sağlıyordu. Yani tahammüllü ve sevgi dolu
olduğu için uyuşturucudan birçok insanı vazgeçirebiliyordu. 

Hep şunu söylerdi: “Benim de çocuğum var, 11 yaşında kı-
zım var, onun da bu pisliğe bulaşmasını istemediğim için bura-
dayım.” Mücadele etme nedenlerinde çocuğuna duyduğu sev-
gi de var yani. O kızını pisliklerden kurtarabilmek için bataklık-
ları kurutmaya çalıştı. Bu uğurda öldü. 

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

5 Kasım - 11 Kasım

“Devrimcilik yaşamımın ömür boyu süreceğinin
doruğuydu. Zaferden sonra düzene yönelik hiçbir
özlem duymadım.”

Eyüp BAŞ 

Tokat’lı olan Eyüp, 13 Kasım
1978’de İstanbul’da doğdu. Gazi ayak-
lanmasına katıldığında 17 yaşındaydı.
Gazi’de sorumluluklar üstlendi.
1998’de Armutlu’da faaliyet yürüttü.
1999 Kasım’ında tutsak düştü. Küçü-
karmutlu katliamı olduğunda saldırıla-

rı, katliamları durdurmak ve teşhir etmek için bede-
nini tutuşturdu. 7 Kasım 2001’de ölümsüzleşti.

Eyüp SAMUR

“Devrimcilik yaşamımın ömür boyu süreceğinin
doruğuydu. Zaferden sonra düzene yönelik hiçbir öz-
lem duymadım.” 1968’de Ankara Çankaya’da doğ-
du. Aslen Gümüşhane Kelkitli’dir. Emeğin ve sömü-
rünün ne olduğunu yaşayarak çalışarak gördü, öğren-
di. Uzun yıllar tutsak kaldığı hapishanelerde, yaşadı-
ğı koşullar nedeniyle, yıllardır ciddi sağlık sorunları

yaşamaktaydı. 23 Eylül’de rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. 9
Kasım 2009’da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şehit düştü.

Eyüp BAŞ

5 Kasım 2001’de, oligarşinin Kü-
çükarmutlu’daki direniş evine gerçek-
leştirdiği katliamda şehit düştüler. 

8 Mart 1978 Tunceli Hozat doğum-
lu olan Arzu, 1992’de mücadeleye ka-
tıldı. İstanbul Bahçelievler’de Devrim-
ci Halk Güçleri içinde mücadelesini
sürdürürken, F Tiplerinin gündeme
gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de
TAYAD’lıların İkinci Ölüm Orucu
Ekibi’nde taktığı kızıl bandını, şehit

düşene kadar onurla taşı-
dı. 

20 Şubat 1973 Sivas-
Kangal’ın Topardıç Kö-
yü’nde doğan Sultan,
Kırşehir’de Gazi Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi

öğrencisiyken mücadelede yer aldı.
1999'da İstanbul’da Kurtuluş Gazete-
si’nde çalışmaya başladı. 2000’de ise,
F Tipi hapishanelere karşı TAYAD’lı-
ların içindeydi. Küçükarmutlu’nun
ölüm oruçlarının sürdürüldüğü bir di-
reniş mahallesi olmasıyla, onun müca-
dele alanı da Küçükarmutlu oldu. 

25 Eylül 1974, Kahramanmaraş,
Afşin, Çomudüz Köyü’nde doğan Bü-
lent, 1991’de mücadeleye katıldı.

Mersin’de 1993’te tutsak düştü. 1996
Ölüm Orucu’nda Birinci Ekip’te yer
aldı. 19 Aralık 2000 katliamında Bursa
Hapishanesi’ndeydi. 13 Ekim 2001’de
Adli Tıp raporuyla Edirne F Tipi’nden
tahliye edildi. Küçükarmutlu’da katle-
dildiğinde tahliye edileli henüz iki haf-
ta olmuştu. 

1981 Dersim Pertek Doğrultay Kö-
yü’nde doğan Barış, çocukluğundan
itibaren devrimcileri, gerillaları tanıdı.
Akrabalarından tutsaklar vardı, kendisi
de mücadele içinde iki kez kısa süreli
tutsaklıklar yaşadı. 2000 Ölüm Orucu
Direnişi sürecinde, Küçükarmutlu’daki
direnişçilere destek olmak için Der-
sim’den Küçükarmutlu’ya gelmişti.
İnandığı değerler uğruna ölümsüzleşti.

Arzu GÜLER Sultan YILDIZ Bülent DURGAÇ Barış KAŞ

Anıları Mirasımız
“Bataklıkları kurutmaya çalıştı. 

Bu uğurda öldü.  
Şenol Karasu 

(Birol Karasu’nun Ağabeyi) Anlatıyor
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