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Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdür-
lüğü binasının açılışında İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin, polis ve jandarmada sa-
dece binaların değil anlayışların da de-
ğiştiğini "Farklı bir jandarma, farklı bir
polis var Türkiye'de artık. İşkenceninin
tarih olduğu, yok edildiği bir Türkiye ve
o Türkiye'nin güvenlik güçleri var artık.
İşkence bir tarafa, incitici davranışların
dahi artık tartışıldağı ve yok edilmeye ça-
lışıldığı insana saygının esas alındığı, iyi
insanla hatalı insanın birbirinden beyaz-
la siyahın ayrıldığı gibi ayırt edildiği bir
güvenlik konsepti ve anlayışı var artık bu
ülkede”.

Yalancı sahtekarlar. Bir haftadır “Füze
kalkanı değil, parasız eğitim istiyoruz” di-
yen Liseli Dev-Gençliler”e yaptığınız
işkenceler ortadayken nasıl bu kadar ra-
hat yalan söyleyebiliyorsunuz?

Kocaeli’de 10 kişinin 300 polis,  yüz-
lerce zabıtayla saldırıp yerlede sürükle-
yerek gözaltına alındığını izledi bütün

Türkiye.

İşkence yok
öyle mi? Engin
Çeber’i kim kat-
letti? 

İncitmiyorsu-
nuz bile öyle mi?
Berna Yılmaz’ın

burnunu kim kırdı? 

***

Berna Yılmaz anlatıyor, AKP polisi-
nin işkencelerini. Yalancı İçişleri Baka-
nı İdris Naim Şahin’i tekzip ediyor, Ber-
na Yılmaz. 

“16  Kasım 2011 tarihinde Halkalı
Toplu Konut Lisesi önünde 1,5 aydır yü-
rüttüğümüz, Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz kampanyasının
bildirilerini dağıtacaktık. Ancak polisler
gelerek  en demokratik  hakkımız olan bil-
diri dağıtımımıza engel oldular ve işken-
ce ile gözaltına alındık. Ben ve iki arka-
daşım  olmak üzere toplam üç kişi gözal-
tına alındık.  Okulun önünden yerlerden
sürüklenerek polis otosuna atıldık ve gö-
türüldüğümüz Halkalı Polis Karakolun-
da da işkence devam etti. Üçümüze de
para cezası verilerek serbest bırakıldık.
İsteğimiz çok  açıktı. Malatya Kürecik’e
kurulacak olan füze kalkanını vatanımız-

da istememek. Füze
kalkanı, Amerika’nın güdümüyle
topraklarımıza kurulmak istenen bir silah
sistemi.  Ve bu füze kalkanıyla  Ortado-
ğu halklarına savaş açılacaktır. Yani
bize hiçbir yararı olmayan bir sistemdir
bu. Üstelik bunu Amerika istiyor diye ya-
pacağız. Elbetteki  böyle bir şey herkesi
rahatsız eder, etmelidir. Çünkü bu vatan
bu topraklar bizim. Bizlerde bu ülkenin
gerçek sahipleri olarak  böyle bir şeyin
karşısında olmalıyız. 

***

İşte bu taleplerle liselerimizin önüne
gidiyor bildiri dağıtıyoruz. Ama bu hak-
lı talebi dile getirirken baskılarla, gözal-
tılarla karşılaşıyoruz. 16 Kasım’da yaşa-
dığımız da buydu. 17 Kasım’da hem hu-
kuksuz bir şekilde gözaltına alınışımızı
hem de kampanyamızı duyurmak  amacıy-
la halkalı toplu konut lisesi önünde  bir
basın  açıklaması  yapmak istedik ancak
daha pankartımızı bile açamadan, çoğun-
luğu sivil olan polisler tarafından tekme-
ler ve yumruklarla yere yatırılıp gözaltı-
na alındık.  13 kişi gözaltına alındık ve
hepimiz gözaltında kaldığımız iki gün bo-
yunca sistemli işkençeye maruz kaldık.
Bu saldırılardan da benim burnum kı-
rıldı.”
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BEN HER ŞEYİ BİLİRİM DEMEYECEKSİN,

BEN HER ŞEYİ ÖĞRENEBİLİRİM DİYECEKSİN. 

Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Bilinemez değildir. Eğer sorunu

çözemiyorsak sorun;

BİLGİMİZİN YETERLİ OLMAMASIDIR.

Araştırarak,

Öğrenerek,

Sorarak çözeriz.

Militanlık, savaşçılık,yöneticilik,

Her tür siyasi, askeri bilgi 

ÖĞRENİLEBİLİR.

Nasıl? 

Doğadan, 

Tarihten,

Halktan,

Kendi tecrübelerinden,

Hatta bir çocuktan, 

Her şeyden öğren

Hadi ordan yalancı sahtekarlar
İşkence bir tarafa, incitmiyorlarmış bile
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Başbakan Erdoğan ameliyat oldu.
Enfeksiyon kapma tehlikesine

karşı 10 gündür Cumhurbaşkanı ve
kendi istediği birkaç milletvekili dı-
şında kimseyle görüşmüyor. Sağlık
durumu hakkında basına yönelik hiç-
bir açıklama yapılmadı. Ancak bu ku-
ralı Amerikan Başkan Yardımcısı Joe
Biden bozdu. 3 Aralık’ta Irak ziya-
retini bitirdikten sonra İstanbul’da dü-
zenlenen 2. Küresel Girişimciler Zir-
vesi’ne katılan Biden kimseyle gör-
üştürülmeyen Erdoğan’la İstanbul
Kısıklı’daki evinde 2 saat görüşme
yaptı. 

Biden,  “Başbakan’ın durumu-
nu çok iyi gördüm” diye açık-

lama yaparak “kamuoyunun” Erdo-
ğan’ın sağlığı hakkındaki “endişele-
rini” de gidermiş oldu. Biden, Tür-
kiye’ye “öylesine uğramadığını, baş-
bakanla bölgenin sorunlarını konuş-
tuklarını söyledi. Yani Biden,  Ame-
rikan Başkanı Obama’nın talimatla-
rını Erdoğan’a iletti ve “Türkiye Su-
riye’de gerçek bir liderlik gösterdi”
diye “övgü” dolu sözler söyleyip
gitti. Önümüzdeki hafta Amerikan
Savunma Bakanı gelecek. O da Bi-
den gibi, Erdoğan’ın liderliğini öve-
cek ve Türkiye’nin 2023  yılında
dünyanın 10. büyük ülkesi olacağı
gibi sözler  söyleyip gidecek...

Biden’nin Erdoğan’la görüşmesi
Başbakan Erdoğan’ın kimin adı-

na başbakanlık yaptığının ve  Ame-
rikan uşaklığının boyutunu bir kez
daha gözler önüne serdi. Başbakan Er-
doğan’ın sağlığı hakkında bilgiyi
dahi artık Amerikan yöneticilerinden
öğreniyoruz. Erdoğan’ın sağlığı ne-
deniyle 6 Aralık’ta yapılacak olan Ba-
kanlar Kurulu toplantısı iptal edildi.
Ancak Erdoğan’ın Amerika’yla ilgi-
li hiç bir programı iptal edilmedi.  10
Aralık’ta Katar’da yapılacak toplan-
tıya Erdoğan’ın katılamayacağı açık-
lanınca, Arap Birliği devletlerinden bir
bir temsilci gelip Erdoğan’la görüş-
tü. Erdoğan ölüm döşeğinde de olsa,
Amerika’nın işleri yürümek zorunda.
Nitekim engel tanımıyor, yürüyor. 

Amerika, Suriye’de Esad iktida-
rının “işi bitmiş” olarak görüyor.

Ve saldırılarını İran’a yöneltmiş du-
rumda. AKP iktidarından İran konu-
sunda daha aktif olmasını istiyor. 

AKP, Suriye’de ve  Ortadoğu’da
daha çok rol üstlenirken ülke-

mizde ise halka yönelik sınırsız bir te-
rör estiriyor. 

En küçük bir muhalefeti dahi göz-
altı ve tutuklama terörüyle sin-

dirmek istiyor. 

AKP, halkı sindirmeden Türkiye
halklarını Suriye’de, İran’da,

genel olarak Ortadoğu’da halkların
kanının dökülmesine ortak edemez.
Onun için AKP, Hitler faşizmi döne-
minin propagandasını yapıyor. 

AKP gibi düşünmeyen halkın her
kesimine azgınca terör estirirken

arkasına aldığı yüzde 50 oy desteği-
nin gücüyle “Gelişen, Büyüyen Tü-
kiye, Bölgesel Lider” ve benzeri de-
magojilerle yoksul halkın sesinin
çıkmasını engelliyor. Açlıktan, yok-
sulluktan, işsizlikten bahsedecek ola-
nın sözünü ağzına tıkıyor. 

Amerikan Başkan Yardımcısı Bi-
den’in, Erdoğan’a verdiği tali-

matlardan birisi “İsrail’le ilişkilerin
düzeltilmesi”ydi.

Amerika, Türkiye’den Ortado-
ğu’nun başına ikinci bir  İsrail

yaratmak istiyor. Ve AKP iktidarı
ikinci bir İsrail olma yolunda hızla
ilerliyor. Bunun dış politikadaki kar-
şılığı Ortadoğu halklarının kanını
dökmek olurken, ülkemizdeki karşı-
lığı ise Türkiye halklarının kanının dö-

külmesidir. 

AKP’nin halkın her kesimine yö-
nelik saldırılarına bakın: Halk

Cephesi ve Liseli Dev-Genç’in füze
kalkanına karşı açtığı çadır ve imza
masalarına İstanbul’da, İzmir’de,
Samsun’da, Kocaeli’de azgınca sal-
dırdı. 

KCK operasyonları adı altında
Kürt halkına yönelik gözaltı ve

tutuklama terörü aralıksız devam edi-
yor. 

AKP politikalarını destekleme-
yen, eleştiren gazeteciler işle-

rinden kovulmaya, gözaltına alınıp tu-
tuklanmaya devam ediyor. 

AKP iktidarı ile ilk kez, BDP’li be-
lediyeler basılmış ve yöneticileri

tutuklanmıştı. Düzen partisi olan
CHP’nin İstanbul Kadıköy, Kartal,
Sarıyer, İzmir Büyükşehir belediye-
leri de basıldı ve çalışanları, yöneti-
cileri gözaltına alınıp tutuklananlar
oldu. En son Samsun’da yine CHP ve
MHP’li belediyeler AKP’nin polisleri
tarafından basıldı. 

14 futbolcunun stadyuma girişi ya-
saklandı. Bu futbolcuların kesin-

leşmiş bir cezası yok. Tutuklu değil-
ler. Hukuken suçlu değiller. Ama
öyle bir keyfiyet ki, F Tiplerinde
tutsaklara uygulanan hukuksuz key-
fi uygulamalar tüm Türkiye’de halkın
teslim alınması için uygulanıyor.
Aynı F Tiplerindeki gibi dışarıda da
AKP, yargıyı, hukuku işine geldiği
gibi halkı sindirmek için kullanıyor.
F Tiplerinde “yüksek sesle türkü
söyledin” diye ceza veriliyordu. Dı-
şarıda hidro elektrik santrallerine
(HES) karşı eylem yapan köylülere
“eylem yapmama, eylem yapan-
larla konuşmama” cezası, futbol-
cuya “stadyuma girmeme cezası”,
afiş asana, bildiri dağıtana “çevre kir-
letme cezası” veriyor. 

Bu cezalar belki “komik” gele-
cektir, ama komik değil. Mese-

le bir futbolcunun sahalara sokulma-
ması ya da eylemlere katılmanın ya-
saklanması meselesi değil. Bu kadar

AKP, halkın
direnme hakkına

saldırıyor. “İster taş
atarak, ister molotof
atarak, ister yumurta

atarak, ister saç
keserek... bana karşı
olmayacaksın, boyun

eğeceksin” diyor. 

AKP’nin Faşizmi

44
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keyfi davranan bir iktidar her türlü te-
rörü uygulayacaktır. Nitekim
AKP’nin yaptığı da budur. 

AKP, halkın direnme hakkına sal-
dırıyor. “İster taş atarak, ister

molotof atarak, ister yumurta atarak,
ister saç keserek... bana karşı olma-
yacaksın, boyun eğeceksin” diyor.
“Taş atan, çocuk da olsa elinizden alır
‘sevgi evlerine’ tıkarım”diyor. “Sev-
gi evi” demagojisinin “hayata dönüş”
demagojisinden farkı var mı?

“Molotof atanı, bomba atanla aynı
kefeye koyar onlarca yıl hapis ce-

zasını veririm” diyor. AKP, halka her
türlü araçla saldıracak, ama halkın
hiçbir şekilde direnme hakkı olma-
yacak. Bunun F Tiplerinde direnme
hakkına saldırıdan farkı var mı? Her-
hangi bir eylem yaptığın için değil,
AKP gibi düşünmediğin için tam
bir keyfiyetle cezalandırılırsın. 

Bakın burjuva basının yazarlarına;
bunlar oligarşinin düzenini sa-

vunan yazarlar. Ancak, düzen içi dü-
şüncelerini dahi yazamıyorlar. Eve-
leyip, geveleyip söylemek istedikle-
rini ağızlarının içinde yutuyorlar.
AKP, düzeni savunup savunmadığı-
na bakmıyor, “beni savunacaksın”
diyor. Aksi durumda işine son veri-
liyor. 

F Tiplerinin özü buydu işte. Hiç-
bir şekilde direnmeyeceksin, tes-

lim olacaksın...

Biz bu politikalara karşı, direnme
hakkımızı savunmak için tam 7

yıl direndik. 122 şehit verdik. Büyük
Direniş’in sürdüğü 7 yıl boyunca
hep söyledik: Direnme hakkının ol-
madığı bir yerde hiçbir hakkın varlı-
ğından söz edilemez. Direnme hak-
kının savunulamadığı bir yerde hiç-
bir hak savunulamaz. 

Hiç bir hukuki gerekçesi yok, ta-
mamen keyfi, PKK önderi Ab-

dullah Öcalan  dört buçuk aydır  ya-
kınlarıyla görüştürülmüyor. Tecrit
altında tutuluyor. 

F Tiplerinden çevre eylemlerine,
fabrikalardan futbol sahalarına

kadar hayatın her alanında halkın her
kesimine teslimiyet dayatılıyor. Bu

durumda halkın direnmekten baş-
ka çaresi yoktur. Faşizm başka se-
çenek tanımıyor. Oligarşinin içinde
bulunduğu duruma bakıldığında ik-
tidarın ayakta kalabilmesi için başka
seçeneğinin de olmadığını görürsü-
nüz.

Halkın da başka seçeneği yok: Her
koşulda direnmek zorundayız.

Bu konuda Büyük Direniş, tarihi
derslerle doludur. Düşmanın hiçbir
saldırısı direnme hakkımızı kullan-
mamızın önünde engel olamadı. Her
koşulda direnmenin yolları bulundu.

Bugün, oligarşinin saldırıları kar-
şısında dışarıda yapılması gere-

ken budur. DİRENMEK!..

AKP’nin Ortadoğu’da Ameri-
ka’nın maşası olarak kullanıldığı

apaçık ortada iken bu açıklıkla  te-
laffuz edilemiyor  bile. Bunu sadece
devrimciler söylüyor. AKP’nin iş-
birlikçiliğine karşı sadece devrimci-
ler direniyor. 

Geçtiğimiz hafta boyunca Ko-
caeli Liseli Dev-Genç’lilerin,

Amerika’nın NATO şemsiyesi al-
tında Malatya Kürecik’e kurmak is-
tediği füze kalkanına karşı açtığı ça-
dır eylemi  bir çok yanıyla örnektir.

Birincisi, AKP terörünün bo-
yutunu en çıplak haliyle orta-

ya çıkarttı.  Füze kalkanına karşı ça-
dır açmakta kararlı olan Liseli Dev-
Genç’lilere polis ve zabıta tam 15 kez
saldırdı. Çadır açan liselilerin sayısı
10 kişiydi. Tam 300 polis, 100 bele-
diye zabıtasıyla saldırdılar. 19 Aralık
katliamını  hatırlayın. Dört duvar
arasındaki tutsaklara binlerce asker
her türlü ağır silah ve kimyasal gaz-
larla saldırmıştı. Ne farkı var? Amaç

aynı, 10 öğrenciye 30 katı polis ve za-
bıta vahşice saldırdı. AKP’nin poli-
si sadece 10 Dev-Genç’liye değil, bü-
tün halka gözdağı vermek istiyor.

İkincisi, AKP’nin karşısındaki
kararlılık. Liseli Dev-Genç’liler,

AKP’nin saldırı ve gözaltı terörü
karşısında geri adım atmadı, her göz-
altından sonra ısrarla yeni bir çadır
kurup direnişi sürdürdü. AKP’nin
polisi ve zabıtası tam 15 kez saldır-
dı, toplam 60 kişiyi gözaltına aldı.
Dev-Genç’liler 15 kez çadır kurdu.
Sonunda Dev-Genç’liler kazandı.
Eylemlerini AKP’nin saldırıları so-
nucunda değil, kendi belirledikleri za-
manda kurdukları direniş çadırında bi-
tirdiler. Liseli Dev-Genç’liler Ko-
caeli’de, bir kez daha AKP’nin yüz-
lerce polisine, zabıtasına, işkencesi-
ne, gözaltı terörüne rağmen direni-
lebileceğini göstermiştir. 

Üçüncüsü, halkın haklı talep-
lerle direnen Dev-Genç’lileri

sahiplenmesi. Bir hafta boyunca po-
lisin Dev-Genç’lilere saldırması, hal-
ka da gözdağı vermek istemesi,  hal-
kın Dev-Genç’lileri sahiplenmesini
engelleyememiştir. Liseli Dev-
Genç’lilerin saldırılardan sonra tak-
rar çadır kurmaları halkta sahiplen-
meyi daha da arttırdı.  En son bir iş-
yerinin camından pankart açarak di-
renişi sürdürmeleri halk tarafından al-
kışlarla desteklendi. Polisin Dev-
Genç’lileri gözaltına alması halk ta-
rafından yuhalandı. Kocaeli’de
AKP’nin terörü değil, halk üzerinde
devrimcilerin direnişi etkili oldu.
Halk, devrimcileri sahiplendi. Dev-
rimcilerin taleplerini sahiplendi. 

Halktaki korkuyu, yılgınlığı yı-
kacak olan da budur. Haklı ve

meşru taleplerimizi ısrarla, kararlı-
lıkla, her türlü bedelleri göze alarak
sahiplendiğimizde kazanan biz ola-
cağız. Halkın başka yolu yok.
AKP’nin terörü kendiliğinden azal-
mayacak. Tam tersine önümüzdeki
süreçte daha da artacak. Hiç kimse su-
sarak, sakınarak, faşist terörün hedefi
olmaktan kurtulamaz. Onun için tüm
halk kesimlerine sesleniyoruz:
AKP’nin faşist terörüne karşı diren-
mekten başka alternatif yoktur. 

Her koşulda direnmek
zorundayız. Bu konuda
Büyük Direniş, tarihi

derslerle doludur. Düşmanın
hiçbir saldırısı direnme

hakkımızı kullanmamızın
önünde engel olamadı.

Her koşulda direnmenin
yolları bulundu.

11 Aralık
2011
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Kocaeli’de Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç’lilerin, 29 Kasım’da Sabri
Yalım Parkı'nda kurdukları açlık
grevi çadırı, emperyalizme karşı mü-
cadele etmenin oligarşi tarafından
nasıl istenmediğini, oligarşinin em-
peryalizmin işbirlikçisi olduğunu bir
kez daha gösterdi. Emperyalist NATO
üssünün vatan topraklarımızda ku-
rulmasına izin vermeyen vatansever
Dev-Genç’liler, açlık grevi çadırının
açıldığı 5 gün boyunca defalarca sal-
dırıya uğradı, 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Dev-Genç’liler iş-
kencelerden geçirildi...

Dev-Genç’liler, emperyalizmin

Ortadoğu halklarına karşı ülkemizde
kurmak istediği füze kalkanına karşı
bedel ödemeden mücadele edileme-
yeceğini gösterdiler. Her saldırının
arkasından daha da güçlenen Dev-
Genç’liler, direnişin nasıl geliştiri-
lebileceğinin örneğini de verdiler.

29 Kasım
Dev-Genç’liler, “Füze Kalkanı

Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
talebiyle 5 günlük açlık grevi yapa-
cakları çadırı Sabri Yalım Parkı'nda
kurdular. Saat 13.00’te yapılan basın
açıklamasının ardından açılan çadıra
ilk saldırı sivil polisler ve zabıtalar
tarafından yapıldı. Dev-Genç’liler,
çadırlarını sahiplenerek direnirken,
alana yığınak yapan yüzlerce polis
ve zabıta, Samet Duman, Onur Ay-
doğan, Selda Kalşen, Irmak Akbal,
Mihraç Bahalı ve Filiz Demir isimli
6 Dev-Genç’liyi işkence ile gözaltına
aldılar. Dev-Genç’lilerin çadırı polis
tarafından gasp edildi.

Saldırıları protesto etmek için
saat 13.30’da Park’ta basın açıklaması
yapan Dev-Genç’liler, bildiri dağıt-
tıkları sırada yine polisin saldırısına
uğradı. Nebahat Aygir, Pelin Tanoğlu,
Yeliz Esmek, Salih Belli, Doğukan
ve destek amaçlı orada bulunan Ekim
Gençliği’nden bir kişi gözaltına aldı.

Dev-Genç’liler, saldırılar karşı-
sında yılmadılar. Polis saldırdıkça
Dev-Genç’liler daha bir kinle, öfkeyle
direnmeye devam ettiler. Park’a 3.
kez giden Dev-Genç’liler yeniden
saldırıya uğradı. 4. kez yeniden açıldı
çadır ve polisler hırslarını çadırlardan
çıkardılar. 4. kez saldırıp çadırı gasp
ettiler yeniden. 

Çadırları polis tarafından çalınan
Dev-Genç’liler, sloganlarla, halay-

larla, pankartlarını açıp, ateşlerini
yakarak 5. kez direnişlerine başladılar.
AKP’nin işkenceci polisi bu kez, iş-
kenceciliğinin teşhir olmasından kork-
tuğu için karanlık çöktüğünde saldırdı.
Bu saldırıda Hakan Yılmazöz, Cansu
Güneş, Meral Karadağ ve Erdem
isimli 4 Dev-Genç’li gözaltına alındı.
Aynı gün yaşanan 5. saldırıydı bu
ama son değildi. 

Polisin tahammülsüzlüğü bir gün-
de 6. saldırı ile kendisini gösterdi
yine. Saat 20:30’da yaşanan bu saldırı
ile birlikte 1 günde 6 saldırı gerçek-
leşmiş oldu. Bu saldırılarda 16 kişi
gözaltına alındı.

30 Kasım
Dev-Genç’liler, eylemin ikinci

gününde saat 16.00’da Sabri Yalım
İnsan Hakları Parkı’nda basın açık-
laması yapıp, polisin saldırılarını teş-
hir etti. AKP’nin tahammülsüzlüğünü,
işbirlikçi ve işkenceci yüzünü anlatan
Dev-Genç’lilerin karşısında, savaşa
gider gibi hazırlanmış olan Amerikan
uşağı AKP’nin polisleri vardı.

1 Dev-Genç’liye onlarca polis
düşüyordu. Yetmezmiş gibi bir de
ilin tüm zabıtalarını yığınak yapmış-
lardı parka. Emperyalizmin işbirlikçisi
AKP’nin polisleri, Dev-Genç’lilerin
vazgeçmeyeceğini biliyordu. Hazır-
lıklıydılar. Açıklamayı bitiren Dev-
Genç’lilere, çadırı açar açmaz 7. kez
saldırıldı.

Çadır açıldığında, işkenceci yüzü
teşhir olan polis, önce zabıtaları yol-
ladı Dev-Genç’lilerin üzerine. Zabı-
talar görevlerini “başarıyla” yerine
getirip, çadırı da gasp ettikten sonra
polise devrettiler görevlerini. Parkın
dört bir yanı binlerce polis ile çev-
rilmişti. Azgınca saldıran AKP’nin

Amerikan uşağı AKP iktidarı
“Füze Kalkanına Hayır” diyen

Liseli Dev-Genç’lilere 7 günde 15 kez saldırdı: 

60 Gözaltı! Yuh Size 
Amerikan Uşakları!

 Dev-Genç’lilere
Saldıranlar Vatan
Hainleridir,
Emperyalizmin İşbirlikçisidir

 Dev-Genç, Emperyalizme
ve İşbirlikçilerine Karşı
Kocaeli Tarihine Geçecek Bir
Direnişe İmza Attı!

 10 Lise Öğrencisine 300
Polis, 100 Zabıta ile
Saldırdılar! 

  Bin Kere Yuh Olsun!

 1 Günde 6 Saldırı,
5 Gün İçerisinde
Sayısız Gözaltıya Rağmen
Direnen ve Kazanan
Dev-Genç'liler Oldu!
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polisleri 8 kişiyi daha gözaltına aldı. 

Ayberk Demirdöven, Hünkar Der-
ya Güneş, Cemray Baş, Nilay Ke-
tenci, Doğan Taştan ve destek ama-
cıyla eyleme katılan Ekim Gençli-
ği’nden Ulaş Kurne, Meryem Kalaycı
ile Sosyalist Gençlik Derneği’nden
Azize Ezgi Longar gözaltına alındı-
lar.

1 Aralık
Dev-Genç’liler Sabri Yalım Par-

kı'nda saat 13.00’te yaptıkları basın
açıklamasının ardından 8. kez ça-
dırlarını kurdular. AKP'nin işbirlikçi
polisi, yine çadırın kurulacağı alana
yığınak yaparak, çadır kurulmaya
başlandığında saldırdı. Polisin ta-
hammülsüzlüğü çadıra değil, direnen
Dev-Genç’lilere idi. Bir irade savaşına
dönüşmüştü çadır açmak ve diren-
mek...

AKP, Ortadoğu halklarına karşı
emperyalist saldırılara uşaklık ya-
parken, hiçbir direniş istemiyor kar-
şısında. Halkın örgütlenmesinden
korkan AKP, devrimcilere bu yüzden
azgınca saldırıyor. Bu yüzden tek
araçları çadır olan Dev-Genç’liler
ısrarla gözaltına alındı. Çadırları gasp
edildi. Kocaeli’de çadır, direnişin
sembolü oldu. Çadır, vatan toprağı-
mızdı, vatanseverlerin mevzisiydi.
Ve bu mevzinin yıkılmasına izin ver-
mediler. Aksine direniş mevziyi bü-
yüttü, güçlendirdi.

Eylemin 3. günü yapılan saldırıda
Serkan Fikir, Fırat Kıl, Aliye Saban,
Onur, Esra, Hasan, Hakan Yılmazöz
ve Nebahat Aygir isimli 9 Dev-
Genç’li gözaltına alındı. 

Kocaeli Gençlik Derneği tarafın-
dan saldırı ve gözaltılarla ilgili yapılan
açıklamada: “Bizler Dev-Genç’liyiz

ve Dev-Genç iradesi, Dev-Genç ka-
rarlılığıyla hareket edecek, eylemimizi
her koşulda sürdüreceğiz... Bu kadar
saldırmaları acizliklerinden, korku-
larındandır. Korkularını gerçek kı-
lacağız! Her ne pahasına olursa olsun
tam bağımsız demokratik Türkiye
mücadelesini yükseltecek, işbirlik-
çilerden hesap soracağız!” denildi.

2 Aralık
Kocaeli’deki direnişin 4. gününde

3 ayrı yerde 4 eylem yapıldı. Saat
13.00’te Cumhuriyet Parkı’nda çadır
açan Dev-Genç’liler polisin saldırısına
uğradı. Cumhuriyet Parkı’nda yaşanan
saldırıda Hünkar Derya Güneş, Ay-
berk Demirdöğen, Aliye Saban, Gök-
han Aytaç, Onur Kaya ve Irmak
Akbal gözaltına alındı. 

Saat 13.30’da İnsan Hakları Par-
kı'nda eylem yapan Erdem Hanoğlu,
Eser Morsümbül, Ali Onur Polat,
Gizem Kaya, Mihraç Belli ve Ceyda
Şahin isimli 6 Dev-Genç’li daha göz-
altına alındı.

Dev-Genç’liler 4 gün boyunca
gözaltına alındılar, bir çadır kurdular.
Israrla, karalılıkla devam etti direniş,
Sabri Yalım Parkı’nın polis abluka-
sında olması eylemlerini gerçekleş-
tirmelerini engellemedi. 3 ayrı yerde
daha eylem yaptılar. Tüm bunlar ya-
şanırken Kocaeli halkı polisin haklı
ve meşru bir talep karşısındaki sal-
dırılarına tanık oluyordu. 

Saat 14.30’da İnsan Hakları Par-
kı'nda 6 kişi daha gözaltına alındı.
Coşkun Özdemir, Fırat Kıl, Doğan
Taştan, Erdal Çay, Oğulcan Nazıliç
ve Deniz isimli Dev-Genç’lileri göz-
altına alan polis, Acısu Parkı’nda
karşılarına çıkan Dev-Genç’lilerle
birlikte iyice yıprandı, yoruldu. Acısu

Parkı’ndaki eylemde Eren, Tarkan
Fikir, Gamze Yıldız, Cansu Boydağ,
Hakan Yıl ve Nilay Keten gözaltına
alındı. 

4 günlük eylem süresince 24 Dev-
Genç’li gözaltına alındı. Halk düş-
manlığı deşifre olan vatan haini polis
çözümsüzlüğe düşmüştü. Bu yüzden
Dev-Genç’lilerin avukatlarıyla pa-
zarlık yapmaya çalıştı. “Çadır olamaz,
Valiliğin kesin emri var ama onun
dışında istediklerini yapsınlar. Daha
önce başka şeylere de izin vermi-
yorduk ama bu sefer çadır dışında
her şeyi yapsınlar” diyen polis aslında
teslim olmuştu. Dev-Genç’lilerin ira-
desi karşısında daha fazla direneme-
yen polis, teslim oldu.

3. kez gözaltına alınan Dev-
Genç’liler vardı. Gözaltında işkence
yapılmasına ve tehdit edilmelerine
rağmen, Emniyet Müdürlüğü’nden
çıkar çıkmaz eylem alanına koşuyordu
Dev-Genç’liler... Onlar gözaltına al-
dıkça çoğalıyordu vatanseverler...
Onlar saldırıp işkence yaptıkça, bi-
leyleniyordu demirden irade... Onlar
yasakladıkça, Dev-Genç’liler daha
bir sahipleniyordu çadırı...

3 Aralık
Gözaltına alınan 24 kişi 3 Aralık

günü Adliye’ye çıkarıldılar. Günün
erken saatlerinde Anadolu’nun çeşitli
illerinden gelen Dev-Genç’liler ar-
kadaşlarını karakolun önünde bekle-
diler. Dev-Genç’lilerin karakolun
önünde bekleyip arkadaşlarını sahip-
lenmesini hazmedemeyen polis, Dev-
Genç’lilerin çantalarını çaldı. Polisin
hırsızlığını fark eden Dev-Genç’liler,
çantalarını geri almaya çalışırken po-
lisin biber gazlı saldırısına uğradılar.
Uykusunda bile çadır kAbusu gören
Kocaeli polisi bir çantaya bile, içinde

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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ne olduğunu bilmeden saldırarak ne
kadar biçare olduğunu kanıtladı.

Gözaltındaki Dev-Genç’lilerin
Adliye’ye getirilmelerinin ardından
bu sefer direniş, Adliye önünde atılan
gür sloganlarla, çekilen halaylarla
ve coşkuyla devam ediyordu. 24 ki-
şinin serbest bırakıldığı saatlerde,
Koceli yeni bir eyleme tanık oldu.

2 Dev-Genç’li günlerdir gözaltına
alındıkları Sabri Yalım Parkı’nın kar-
şısındaki bir avukatlık bürosundan
“FÜZE KALKANI DEĞİL DEMO-
KRATİK LİSE İSTİYORUZ” pan-
kartını sallandırdılar. Bu eylem, Dev-
Genç’lilerin “Bizi eylem yerinden
söküp atamazsınız.” kararlılığının
göstergesiydi... Kocaeli halkına kam-
panyalarının taleplerini duyurdular
2 saati aşkın süre boyunca. 

“Ne ABD Ne AB Tam Bağımsız
Türkiye”, “NATO’nun Askeri Ol-
mayacağız”, “Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye”, “Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz-Parasız Eği-
tim İstiyoruz” sloganlarına, günlerdir
direnişe tanıklık eden Kocaeli halkı
da destek verdi. İnsan Hakları Parkı
apartmanlardan, aşağıdan, yukarıdan
her yerden atılan, “Bağımsız Türki-
ye”, “Susma Sustukça Sıra Sana Ge-
lecek” sloganlarıyla sessiz sedasız
geçip gidenleri de desteğe çağırıyordu. 

Direniş 2,5 saati doldururken, polis
kendi savcısının talimatına bile “ka-
nunsuz” diyerek, büro sahibi avukatın
şikayetçi olduğunu söyledi ve hukuk
bürosunun kapısını kırarak, gaz bom-
balarıyla saldırdı 2 Dev-Genç’liye.
Öyle ki attıkları gazdan kendileri bile

etkilendi. Onlar
dışarı çıkarılır-
ken yüzlerce
insan hep bir
ağızdan polise
“yuh” çekiyor-
du. Parkta hep
birlikte slogan
atan yüzlerce
kişi Kocaeli
polisinin ha-
zımsızlığını kat
be kat artırmış-
tı. Gözaltına

alınan Gülşah Işıklı ve Meral Dönmez,
Terörle Mücadele Şubesi’ne götürül-
dü.

4 Aralık 
Kocaeli'ndeki Dev-Genç’liler, po-

lisin 6 gün boyunca azgınca saldırı-
larına rağmen kararlılıklarını bir kez
daha gösterdiler ve eylemlerini kendi
istedikleri gibi sonlandırdılar. 

Dev-Genç’liler 4 Aralık günü saat
12.30'da Kocaeli merkezdeki yürüyüş
yolunun başından İnsan Hakları Par-
kı’na doğru yürüyüş düzenlediler.
Yol boyunca sloganlar eşliğinde yap-
tıkları konuşmalar, söyledikleri marş-
lar ve zılgıtlar hiç eksik olmadı dil-
lerinden. Fethiye Caddesi’ne vardık-
larında 10 dakika oturma eylemi
yaptılar ve halka seslenerek AKP’nin,
ABD’nin işbirlikçisi olduğunu, Ko-
caeli polisinin de onların işkencecisi
olduğunu anlattılar. 

Ve füze kalkanı değil, demokratik
lise istedikleri için 61 gözaltı ver-
dikleri İnsan Hakları Parkı’na giderek,
burada basın açıklaması yaptılar. Ça-
dırlarını da kuran Dev-Genç’liler, 1
saatlik oturma eylemi yaptılar. “İşte
kurduk çadırımızı gelip alın” diyen
Dev-Genç’liler karşısında polis ça-
resiz bir şekilde beklemek zorunda
kaldı. Direniş teslim almıştı polisleri... 

65 kişinin katıldığı oturma eylemi
boyunca hiç susulmadı. Grup Kıvıl-
cım eşliğinde devrim türkülerini ve
marşlarını söylediler. Ardından hep
birlikte halaya durdular ve eylemlerini
iradi olarak bitirdiler. 

6 gün boyunca devrimciliğin ne
olduğunu devrimci iradenin ne ol-
duğunu gördü Kocaeli halkı. Oligar-
şinin devrimcilere alanları yasakla-
yamayacağını gördü. Ve Kocaeli’nin
her yerinde dolaşan bir cümle var
ki, bu söz Dev-Genç’lilerin ne kadar
haklı ne kadar meşru olduğunu bir
kez daha kanıtlıyor: “Kocaeli Tari-
hinde Böyle Bir Direniş Görmedi!”

Tutuklamalar Polisin
Tahammülsüzlüğüdür

Pankart açan Gülşah Işıklı ve Me-
ral Dönmez isimli Dev-Genç’liler 5
Aralık günü saat 13.00’te Adliye’ye
sevk edildiler. Savcılığa ifade ver-
dikten sonra tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edilen Dev-Genç’li-
ler, büro sahibi avukatın şikayetini
geri çekmiş olmasına rağmen, "işgal"
gerekçesiyle tutuklandılar. 

5 günde 61 gözaltı verilmişti. İş-
birlikçi AKP iktidarı işkenceyle, göz-
altılarla yıldıramadığı Dev-Genç’li-
lerin 6 gün sonunda direnişi kazan-
malarının bedelini iki kişiyi tutukla-
yarak ödetmek istiyordu.

Gençlik Federasyonu, 7 Aralık
günü yaptığı yazılı açıklamada, Meral
ve Gülşah’ın tutuklanmasıyla ilgili
olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“AKP'nin, dolayısıyla emperyalizmin
yargısı günlerdir süren direnişin acısını
çıkartmak için Meral ve Gülşah'ı tu-
tukladı. Üstelik işgal ettikleri hukuk
bürosunun avukatı şikayetçi olma-
masına rağmen. Bu açıkça keyfilik-
lerini gösteriyor. Ben istediğimi göz-
altına alır, tutuklarım diyor AKP. An-
cak AKP şunu da iyi bilmelidir ki;
Dev-Genç'liler nasıl ki 19 ay boyunca
Berna ve Ferhat için direnmişse, aynı
direnişi Meral ve Gülşah içinde ya-
pacaktır. Bu tutuklama tamamen key-
fidir. Meral Dönmez ve Gülşah Işıklı
serbest bırakılmalıdır.”

Tutuklamaların dışında, gördükleri
işkencelerden kaynaklı yürüyemeyen
Dev-Genç’liler oldu. Gökhan Aytaç’ın
sağ omzunda incinme, Serkan Fikir’in
burnunda kırık oluştu. 

Kocaeli Gençlik Derneği, tutukla-
malarla ilgili olarak “Bilmelidirler ki
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bütün bu baskı işkence ve tutuklamaları,
bütün çırpınışları boşunadır. Dev-
Genç’liler her koşulda tam bağımsız
demokratik Türkiye mücadelesini yük-
seltecek, işbirlikçilerin kâbusu ola-
caktır.” açıklamasında bulundu.

Açık Bir Çatışma Yaşanır-
ken EMEP’in “Bekleyin
Eski Husumetleri Çözelim
Geleceğiz” Tavrı
Devrimci Değildir

Kocaeli’de Dev-Genç’lilerin ey-
lemine yapılan saldırılardan sonra şe-
hirdeki tüm demokratik kitle örgütleri,
sendikalar ziyaret edilip; polisin sal-
dırısı karşısında birlik olunması ge-
rektiği anlatılarak destek istendi.

EMEP, polisin saldırıları bu kadar

açıktayken, “Arada geçmişten bazı
husumetler var, onlar çözülmeden...”
destek vermeyeceklerini söyledi. Çok
açık bir saldırı olduğu, böylesi bir za-
manda yürütmek istedikleri tartışmanın
gereksiz olduğu anlatılarak, “Destek
verecek misiniz vermeyecek misiniz?”
diye soruldu. Bu net ifade karşısında
EMEP, eylemin son günü yapılan yü-
rüyüşe katılmak zorunda kaldı. CHP
gençlik kollarının dahi 60 kişilik destek
eylemi yaptığı bir zamanda, EMEP
küçük hesaplar peşindedir.

Kime, Neye Göre Suç?

Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 6
gün boyunca Kocaeli’de Dev-Genç’li-
lere yönelik sürdürülen saldırıyla
ilgili olarak, 5 Aralık tarihli yazılı
bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, “Polis, Dev-Gençli-
leri gözaltına alırken düşünceyi, ifade
özgürlüğünü ve örgütlenme hakkını
engelleme suçunu, kötü muamele ve
işkence suçunu, görevi kötüye kul-
lanma suçunu işlemiştir. Anayasal
hakların kullanılmasını engellemiştir.
Dev-Gençliler gerçeğin üzerine atılan
perdeleri yırttıklarından rahatsızlık
yaratmayı sürdürüyorlardı. Onların
bildiğini polisler de çok iyi biliyor
ki, çadır kurmak suç değildir, özellikle
çadır halkı ilgilendiren bir sorun üze-
rine kurulmuşsa polisin görevi onları
engellemek değil onlara yardımcı
olmaktır. Ancak bizim ülkemizdeki
polis halkın çıkarını göz önüne almak
yerine Amerika’nın çıkarını gözetti-
ğinden yasaları askıya alabiliyor, te-
mel haklar kısıtlanabiliyor.” denildi.

Samsun'da 30 Kasım'da, NATO'nun Malatya'nın
Kürecik ilçesinde kurmak istediği Füze kalkanını pro-
testo eden Dev-Genç’li öğrenciler Amerikan beslemesi
işkenceci polisler tarafından gözaltına alındı. 

İşkenceci polislerin gençlerimize yönelik baskı
terör, işkence, tehdit ve şantajları herkesçe biliniyor.
Amerikan uşağı AKP'nin polisleri, tehdit ve şantajla
gençlerimizin ailelerini uşaklık politikalarına alet edi-
yorlar. 

Samsun'da polisler gözaltına alınanlardan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nde çevre mühendisliği 2. sınıf
öğrencisi olan Demet Büyüktanır’ın babasını da kızı
üzerinde baskı kurmak için Ankara'dan getirtti.
Savcılıktan bırakıldıktan sonra mahkeme önünde
"ABD Defol, Füze Kalkanı Değil, Parasız Eğitim
İstiyoruz" diye slogan atan Dev-Genç’li öğrencilerden
Demet'in babası susturmak için kızına tokat attı. 

Burjuva basın bunu "Babadan eylemciye slogan toka-
dı" diye haber yaptı. Eğer o kız, “Amerika'nın füze kal-
kanlarına hayır! Amerika ülkemizden defol” demeyip de
bir ahlaksızlık yapsaydı,  o zaman burjuva basın, kadın
örgütleri, emperyalizmin beslemesi ne idüğü belirsiz
"STÖ"ler, "kadına şiddet" "kızına işkence yapan baba"
diye yaygarayı koparırdı. Polisin kadınlara işkencesine
neden sesinizi çıkartmıyorsunuz. Kadına yapılan en aşa-
ğılık, en insanlık dışı, en onursuz şey değil mi işkence?
Neden karşı çıkmıyorsunuz işkenceye.

Ey, polise alet
olan analar babalar!
Hiç bir onurlu ana
baba çocuklarının
kötü yola düşmesini
istemez. Siz ne istiyorsunuz? Çocuklarınızın hırsız,
namussuz, onursuz olmasını mı istiyorsunuz?

Amerikan beslemesi işkenceci polislere alet olma-
yın. Tokat attığınız o gençler bu ülkenin namusudur.
Vatanımızın onurudur. Bu ülkeyi yönetenler her şeyle-
rini Amerika’ya satmışlar. Onların namusu onuru yok.
Alet olduğunuz o polisler Amerikan çıkarlarının ülke-
mizdeki temsilcileridir. 

O kızın attığı slogana bak. Göğsün kabarmalı, onur
duymalısın. Amerikan beslemesi polisler gençlerimize
fuhuş yaptırıyorlar, uyuşturucu sattırıyorlar. O kızlar
buna karşı mücadele ediyor. Ortadoğu halklarını katle-
decek olan füze kalkanlarının ülkemize kurulmasını
istemiyoruz, diyor. Vatanımızı satan Amerikan uşakla-
rına karşı bağımsız Türkiye istiyor. Neden işkenceci
polislerin politikalarına alet oluyorsunuz? Neden tokat
atıyorsunuz? Anasını babasını düşündüğü için, eğitim
hakkını gasp eden AKP  iktidarına karşı parasız eğitim
istiyor. 

Polis korkusuyla bencil olmayın. İşkencecilere alet
olmayın. Evlatlarınızla onur duyun. Onlar bu vatanın
onurudur. Onlar gençliğin onurudur!

Analar, Babalar; Amerikan beslemesi, 
işkenceci polislere alet olmayın! 

O gençler bu vatanın onurudur!
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Liseli Dev-Genç’li-
ler, 4 Aralık günü, Gala-
ta Kulesi’ne “Füze Kal-
kanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz/Halk Cep-
hesi Liseli Dev-Genç”
yazılı pankart astılar. Ga-
lata Kulesi’nin Taksim
tarafına bakan kısmına
pankartlarını asıp kuş-
lama yaptıktan sonra hal-
ka yönelik konuşmalar
yapan Dev-Genç’liler;
Kocaeli’de arkadaşları-
nın 4 günde 13 defa sal-
dırıya uğradığını, bu sal-
dırıların onları yıldıra-
mayacağını, füze kalka-
nına karşı mücadele et-
meye devam edecekleri-
ni söylediler. 

Sivil polislerin ve gü-
venlik görevlilerinin sal-
dırısına uğrayan Liseli
Dev-Genç’liler, slogan-
lar atarak direndiler. Daha
sonra kuleden aşağı indi-
rilen ve keyfi bir şekilde
işkenceci polislerce 1 saat
kadar bekletilen Dev-
Genç’liler, halka yönelik konuşmalar
yaparak, AKP iktidarının işbirlikçiliğini
ve Kocaeli’de aynı talep ile çadır ku-
ran ve direnen arkadaşlarına polisin na-
sıl saldırdıklarını anlattılar. Suriye’de
Esad’a demokrasi dersi veren Erdo-
ğan’ın kendi halkına zulmettiğini, Dev-
Genç’lilerin 42 yıldır emperyalizme
karşı mücadele ettiğini ve bu zulüm kar-
şısında sessiz kalmayacaklarını söyle-
yerek, AKP iktidarını teşhir ettiler.
Daha sonra Dev-Genç’liler, GBT kont-
rolünün ardından kimliklerini ve pan-
kartlarını alarak eylem yerinden ayrıl-
dılar. 

Polisin Liseli Dev-Genç
Korkusu

24 Kasım günü Küçükköy En-

düstri Meslek Lisesi önüne giden
Halk Cephelilere polis saldırmış ve iş-
kenceyle gözaltına almıştı. Halk Cep-
heliler, 28 Kasım Pazartesi günü aynı
lisenin önüne tekrar gittiler. 

Polis, korkusunu bu sefer de çevik
kuvvet araçlarıyla okul önüne gelerek
gösterdi. Halk Cepheliler okul önün-
de öğrencilere seslenerek bildirileri-
ni dağıtmaya başladılar. Polisin yön-
lendirmesiyle okul idaresi, öğrencileri
arka kapıdan çıkarmaya çalıştı. Bunun
üzerine Halk Cepheliler arka kapıya
yönelip okul içine kuşlama yaptılar.
Öğrenciler Halk Cephelilerin etrafında
toplandılar. AKP’nin işkenceci poli-
si ise çaresizlik içinde kamera çekimi
yapmaktan başka bir şey yapamadı.
Konuşmalar ve atılan sloganlar eşli-
ğinde Gazi Mahallesi’ne doğru yü-

rüyüş yapıldı. 

Gazi Mahallesi’nde
ayrıca Yunus Emre, Nal-
bur, Köprü Durağı böl-
gelerine 15 adet yazılama
yapıldı.

Dev-Genç’liler
Pankartlarını
Polisin
Elinden Aldı

Dev-Genç’liler, 1 Ka-
sım’da İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi
Hergele Meydanı'nda
"Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz,
Halk Cephesi/ Liseli Dev-
Genç" yazılı pankart astı-
lar. Pankartı indirmek is-
teyen sivil polis ve Özel
Güvenlik Birimleri’ne kar-
şı direnen Dev-Genç’li-
ler, pankartı sivil polislerin
elinden aldı. O sırada çev-
rede bulunan öğrenciler
de olaya tepki gösterdi.

Okmeydanı’nda
Liselilere Bildiri
Dağıtıldı

Liseli Dev-Genç’liler, 6 Aralık
günü Okmeydanı Anadolu Kahve-
si’nin önünde kampanya bildirilerini
dağıttılar. Nişangah Durağı’nda da,
okula giden liselilere ve işe giden in-
sanlara bildiri dağıtan Liseli Dev-
Genç’liler, Kocaeli’nde geçen hafta
yaşanan saldırıları da anlattı. 500
adet bildiri dağıtılırken, 3000 adet de
kuşlama yapıldı.

Okul İdaresi Söktü, Liseli
Dev-Genç’liler Yapıştırdı

Liseli Dev-Genç’liler, 6 Aralık’ta Ar-
mutlu Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde
okulun çevresine, kantine, koridorlara

Türkiye Halkları Nato Üssüne Karşı Tek Yürek Tek Ses:
Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz!

Dev-Genç’in Onurlu Sesi Galata Kulesinden Yankılandı!
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ve sınıflara pullama yaptı. Hizmetli ve
okul idaresi, Liseli Dev-Genç’lilerin ya-
pıştırdığı pulları sökerek, koridorlarda
nöbet tuttu. Fakat Liseli Dev-Genç’li-
ler bunları dikkate almayıp, onlar sök-
tükçe pulları yapıştırmaya devam etti-
ler. Okulun çıkışında da bildiri dağıtıl-
dı. Lisede 50 civarında pul yapıştırıldı
ve 500 bildiri dağıtıldı. 

Halkımız Füze Kalkanına
Karşı İmza Veriyor

3 Aralık’ta, Taksim Galatasaray Li-
sesi önünde masa açılarak, füze kal-
kanına karşı anti-emperyalist müca-
delenin anlatıldığı konuşmalar yapıl-
dı. 120 adet imza toplanırken, 500 adet
bildiri halka dağıtıldı. 

Kampanya Tüm
Halkımızın Sesidir

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey
ve Kilyos-Sarıtepe kampüslerinde 5
Kasım günü, 16 adet kampanya afi-
şi asıldı. Afişlerin asıldığı esnada
Dev-Genç'lilerin yanına gelip, Ko-
caeli'deki saldırı ve direnişe dair bil-
gi alan öğrenciler; afiş asılmasına da
yardım ettiler. Okulda çalışan bir
kişi; "Normalde rektörlük; ‘Afişleri
toplayın’ dedi bize ama sizin afişini-
ze dokunmayacağım, kolay gelsin
size gençler" diyerek başarılar diledi. 

Vatanseverler NATO
Üssüne Karşı
Örgütlenmelidir

İstanbul Çayan Mahallesi’nde So-
kullu Caddesi’nde 3 Aralık günü
Halk Cepheliler tarafından imza ma-
sası açıldı. Masada aynı gün akşamı
yapılacak olan meşaleli yürüyüşe
çağrı yapıldı. 

Akşam saat 19.00’da başlayan
meşaleli yürüyüşte, Sokullu Cadde-

si’nden Akdeniz Caddesi’ne yüründü.
Dilan Kafe önüne gelen Halk Cep-
heliler, burada basın açıklaması yap-
tılar. Toplam 30 kişini katıldığı yü-
rüyüş sonrasında polis, mahallede
kimlik kontrolü yaparak terör estir-
meye başladı. Bu teröre kayıtsız kal-
mayan mahalle halkı polisle çatıştı.
Mahalle halkından iki kişi, kimlik gös-
termedikleri için gözaltına alındılar ve
iki saat sonra serbest bırakıldılar.

Liselilerin Sorunlarını
Ancak Dev-Genç’liler
Çözer

30 Kasım günü Bağcılar Göztepe
Mahallesi’nde Mahmutbey Lisesi’nin
önünde bildiri dağıtımı yapıldı. Öğ-
rencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan
Halk Cepheliler, öğrencilerin okuldaki
sorunlarını dinlediler. Öğrenciler,
okulun yanındaki parkta esrar satıl-
dığını ve okul müdürünün buna mü-
dahale etmediğini söylediler. Bazı
öğrenciler de “Bize daha fazla verin,
biz okulun içinde dağıtırız.” diyerek
fazladan bildiri istediler. 

5 Aralık günü de yine Mahmutbey
Lisesi’nin önüne gidilerek, okulun
parmaklıklarına pankart asıldı. Aynı
anda okulun içine ve kapının önüne
kuşlama yapıldı.

3 Aralık günü Bağcılar Yeni Ma-
halle’de meşaleli yürüyüş yapıldı. 9.
Sokak’ta başlayan ve Ahmet Kabak-
lı Caddesi’nde devam eden yürüyüşe
esnaf da alkışlayarak destek verdi. 45
kişinin katıldığı eylemde, Barbaros Fı-
rını’nın önünde basın açıklaması ya-
pıldı. Eylem, alkış ve marşlarla sona
erdi.

İzmir’de İmza Masası
Açıldı

İzmir’de Bornova Metro'da 29-30
Kasım ve 1-2 Aralık, Kemeraltı Çar-
şısı’nda ise 5 Aralık günleri imza ma-

sası açıldı. Açılan masalarda toplam
900 bildiri dağıtılıp, 260 imza top-
landı. 

4 Aralık günü de Karşıyaka Çar-
şısı’nda masa açıldı. Halkın masaya
ilgisini gören İzmir polisi ortamı te-
rörize etmeye çalıştı. Polisin “Masa-
yı kaldırın” tehditlerine “Hiçbir yere
gitmiyoruz, masamız saat 17.00’ye
kadar açık kalacak” cevabı verildi. Ey-
lem sırasında 75 imza toplandı, 120
bildiri dağıtıldı.

6 Kasım’da ise İzmir çarşısında
imza masası açılarak 40 imza toplandı.

Malatya NATO’ya
Üs Olmayacak

Malatya AKP il binası önünde
yapılan eylemlerin 11.si 2 Aralık
günü yapıldı. Yapılan açıklamada
“Bugüne kadar yapılan bütün ey-
lemlere rağmen AKP bu emperyalist
savaş üssünü Türkiye halklarına rağ-
men kurmakta kararlı olduğunu be-
lirtiyor. Bu kararlılık AKP’nin işbir-
likçiliğinin kanıtıdır. Bu kararlılık
AKP’nin halk düşmanlığının kanıtı-
dır.” denildi. 

“İmzalar Vatan Haini
Tayyip'e Karşı,
Gelin Siz de Atın”

30 Kasım’da Adana’nın Akdeniz
Mahallesi’nde esnaflar gezilerek imza
toplandı. Amerika ve AKP iktidarına
öfke yoğunluktaydı. Başkalarına imza
attıranlar, “İmzalar vatan haini Tay-
yip'e karşı, gelin siz de atın” diyenler
oldu. Toplam 85 imza toplandı. Aynı
gün Şakirpaşa’daki Perşembe Paza-
rı’nda da masa açıldı, 100 bildiri da-
ğıtıldı, 70 imza toplandı.

3 Aralık’ta da İnönü Parkı’nda ey-
lem yapıldı. Kocaeli’nde yaşanan
saldırıların protesto edildiği eylemde,
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“Baskılar, Gözaltılar Bizi Yıldıra-
maz” pankartı açıldı. Mehmet Bıl-
dırcın tarafından yapılan açıklamada,
Çorum’da, Samsun’da, Bursa’da ve
son olarak Kocaeli’de yapılan saldı-
rılar anlatılarak, “Ne olursa olsun
bizleri eylem yerinden hiç kimse sö-
küp atamaz” denildi. 20 kişinin ka-
tıldığı eyleme Mücadele Birliği ve
DHF de destek verdi. Eylemin ar-
dından imza masası açılarak 550 bil-
diri dağıtıldı ve 190 imza toplandı.

Eylemin ardından, 3 Liseli Dev-
Genç’li yolda yürürken Adana Siya-
si Şube polisleri tarafından keyfi bir
şekilde, hiçbir gerekçe gösterilmeden
durdurularak tehdit edildiler. Adana
Gençlik Derneği’nin, polis tehditine
karşı 4 Aralık’ta yaptığı açıklamada,
“Çabalarınız nafiledir, daha fazla ör-
gütlenmeye, çoğalmaya, düşümüzü
gerçekleştirmek için yayılmaya devam
edeceğiz.” denildi 

6 Aralık’ta da, Şakirpaşa Mahal-
lesi’ndeki Şakirpaşa Lisesi önünde bil-
diri dağıtılarak, 35 adet afiş asıldı. 

Dev-Genç, Anti-Emperyalist
Mücadelenin Öncüsüdür

Ankara Mamak Şahintepe Ma-
hallesi'nde bulunan Ege Lisesi önün-
de 30 Kasım’da kuşlama yapıldı. Ar-
dından öğrencilere bildiri dağıtılarak,
imza toplandı. Lisenin önüne gelen
polis ekipleri, kimlik kontrolü diye-
rek öğrencilerin arasından Dev-
Genç’lileri ayırarak karakola götür-
mek istedi ama başaramadılar. 200 bil-
diri dağıtılarak, 138 imza toplandı. 

2 Aralık’ta da Yüksel Caddesi’nde
Ankara Gençlik Derneği tarafından
Kocaeli’deki saldırıları protesto eden
bir basın açıklaması yapıldı. İmza ma-
sası da açılarak, 500 adet bildiri da-
ğıtıldı, 110 imza toplandı ve 10 adet

Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Vatanımızı
Emperyalizme Peşkeş
Çektirmeyeceğiz

2 Aralık’ta Çanakkale’de Saat
Kulesi önünde toplanan Liseli Dev-
Genç’liler eylem yaptılar. İzmir, Bur-
sa ve Kocaeli’de Liseli Dev-Genç’li-
lere yönelik saldırıların protesto edil-
diği eylemde, yaşanan bu saldırıların
ne ilk ne de son olduğu vurgulandı.
Eylemin ardından Dev-Genç marşını
söyleyen Liseli Dev-Genç’liler, ey-
lemi sloganlarla sonlandırdılar.

6 Aralık’ta da Çanakkale Anado-
lu Lisesi’ne ve civarına “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz”,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” ya-
zılamaları yapıldı. 

Topraklarımızın
Suriye Halkının
Katledilmesi İçin
Kullanılmasına
İzin Vermeyeceğiz 

Halk Cephesi Liseli Dev-Genç’li-
ler, 3 Aralık’ta 1 Mayıs Mahallesi Eski
Karakol Durağı’nda Malatya’da ku-
rulmak istenen füze kalkanı projesi-
ne karşı meşaleli yürüyüş yaptı.

Açılan pankart ve yakılan meşa-
leler eşliğinde yapılan yürüyüşün so-
nunda okunan açıklamada “Amerika,
ülkemizdeki üsleriyle Ortadoğu ül-
kelerini tehdit etmektedir. Önümüz-
deki günlerde Suriye’ye saldırı plan-
ları yapılmaktadır. Suriye devletine
saldırmak için Suriyeli işbirlikçileri
topraklarımızda örgütlüyor, silahlan-
dırıyor ve eğitiyor. Topraklarımızın
Suriye halklarının katledilmesi için
kullanılmasına izin vermeyeceğiz”
denildi. Atılan sloganların ardından
eylem bitirildi.

Kampanya Örgütlenmektir
Kampanya Direnmektir

Çorum’da Milönü Bölgesi’ndeki
Eti Anadolu Lisesi civarında 4 ayrı
mahallede 29 Kasım’da yazılama ya-
pıldı. 30 Kasım günü ise afişleme ya-
pıldı. Afişleme sırasında 5 Dev-
Genç’li polisin saldırısı ile gözaltına
alındılar. Yaklaşık 4 saat gözaltında tu-
tulan Dev-Genç’liler, afişlerini ve
bildirilerini polisten geri alarak ka-
rakoldan çıktılar. 

1 Aralık’ta da afişleme yapan 4 Halk
Cepheli ve Liseli Dev-Genç'li, işken-
ce ile gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanlardan Devrim Top, polisler tara-
fından boğazı sıkılarak öldürülmekle
tehdit edildi. Halk Cepheliler, çıkarıl-
dıkları savcılıkta serbest bırakıldılar. 

3 Aralık’ta Bahabey Caddesi’nde
polisin söktüğü afişlerin yerine tekrar
afişleme yapıldı. Emek Caddesi’nde
afişleme yapıldı. 5-6 Aralık günleri de
Eti Anadolu Lisesi'nin çıkışında 320
bildiri dağıtıldı.

Çorum’da, Anadolu Güzel Sanat-
lar Lisesi’nde çalışma yürüten Lise-
li Dev-Genç’li Sadık Erdemir için
okula jandarma gitti. Jandarma ile bir-
likte konuşan okul müdürü, Erdemir’i,
“Seni okuldan atarız.” diyerek tehdit
etti.

Liseliler Emperyalizme
Karşı En Ön Saflara
Çağrılıyor

Esenyut’ta Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç’liler tarafından, 23 Ka-
sım günü Yeşilkent Mahallesi Ozan-
lar Caddesi’nde, 26 Kasım’da ise
Amasyalılar Caddesi’nde kuşlama
yapıldı. 27 Kasım’da ise Yeşilkent
Atatürk Caddesi, Birlik Caddesi ve
Tokat Mahallesi ve Doğan Araslı
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Caddesi üzerinde Depo durağından
Tabela durağına kadar “Yozlaşmaya
Karşı Birol Karasu Halk Şenliği”nin
200 tane afişi yapıştırıldı. 29 Kasım’da
da Esenyurt Lisesi önüne pankart
asıldı. Esenyurt Lisesi önünde 5 Ara-
lık’ta 1000 adet kuşlama yapılıp, 100
adet bildiri dağıtıldı. 

Gençliği Halkın
Mücadelesinden
Kopartamayacaklar

Samsun’da Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç 30 Kasım günü Sema-
Cengiz Büberci Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi önünde imza masası açtı.
Lise önünde geçen hafta yaşanan
gözaltıların ardından liselilerin kam-
panyaya yoğun ilgi gösterdiği göz-
lendi. Arkadaşlarını imza atmaya ge-
tirenler, bildiri alıp dağıtanlar oldu.
Masanın önünden geçen liseliler
“Amerika Defol!” sloganları attılar. 

Öte yandan, kampanyayı haber
yapmaya gelen Samsun yerel basını-
na polis engel oldu. Masaya yönelik
polis tacizleri devam ederken, zabıta
ekipleri Halk Cepheliler’e saldırarak
gözaltına aldı. Halk Cepheliler’i Gazi
Polis Merkezi’ne götürdüler. Polis, za-
bıtalara şikayetçi olmaları için baskı
yaparken; Halk Cepheliler ertesi gün
çıkarıldıkları savcılıktan serbest bı-
rakıldılar. Zabıta ve polis terörü altında
200’e yakın bildiri dağıtıldı, 50 imza
toplandı. 

6 Aralık’ta da kampanyanın afiş-
leri asıldı, pullamalar yapıldı. 

Kampanyamızın
Duyulmadığı
Tek Bir Okul
Kalmayacak

2 Aralık günü Antalya’nın merkeze
bağlı okullarında ve çevresinde kam-

panya’ya yönelik kuşlamalar ve pul-
lamalar yapıldı. Dokuma Mahalle-
si’nde bulunan 5000 kişilik Çağlayan
Lisesi’nin içine ve öğrencilerin geçiş
istikametine kuşlama yapıldı. Ayrıca
okulun yanındaki otobüs durağına 2
adet pullama yapıldı.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan
Antalya Lisesi’nde öğrencilerin çıkış
saatinde kuşlama yapıldı. Okul ser-
visinin kullanıldığı eylemde, kuşla-
malar okul içerisine ve dışarısına da-
ğıtıldı.

100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan
Gazi Lisesi’nin içine ve dışına kuş-
lama yapıldı. Okulda bulunan öğren-
ciler eyleme alkışlayarak destek ver-
diler. Ayrıca Doğu Garajı bölgesinde
bulanan Zafer Dershanesi’ne 4 adet
pullama yapıldı. Yine merkeze bağlı;
Doğu Garajı , Dokuma Mahallesi,
Işıklar Caddesi ve Muratpaşa ilçe-
sindeki bütün duraklara toplam 32
adet pullama yapıldı.

Dev-Genç’lileri Söküp
Atamazlar

Liseli Dev-Genç’liler, çadırlarına
yönelik saldırı karşısında, eylem ye-
rinden sökülüp atılmayacaklarını Bur-
sa’da Fomara Meydanı’nda da gös-
terdiler. Önceki gün polisin dağıttığı
çadır 28 Kasım sabahı yine kuruldu. 

Polis tacizlerinin devam ettiği ça-
dır eylemine, halkımız imza atarak
destek verdi. İmza vermek için kuy-
ruk oluştu. 30 Kasım günü yapılan ba-
sın açıklamasının ardından, çekilen
halaylarla birlikte çadır eylemi sona
erdi. Eylem süresince toplam 3700 bil-
diri dağıtıldı, 790 imza toplandı.

Dersim’de Kampanya
Çalışmaları Sürüyor

6 Aralık günü Dersim merkezde
bildiri dağıtımı ve afişleme yapıldı. 1

saat süren çalışmada 30 tane afiş
asıldı ve bildiri dağıtıldı.

Liseliler, Dev-Genç’lileri
Tanıyarak
Örgütlenecek

Gülsuyu’nda bulunan Ertuğrul-
gazi Lisesi’nin içinde, okul koridor-
larına ve okul dışına 6 Aralık günü
kampanya afişleri asıldı. Okul bah-
çesine pul yapıştırılırken, ayrıca kuş-
lama da yapıldı. Aynı gün bildiri da-
ğıtımı da yapıldı ve imza toplandı.

Emperyalistler
Ve İşbirlikçileri-Uşakları
Ortadoğu'dan
Elinizi Çekin

Emperyalizmin Suriye'ye yönelik
saldırılarını ve Türkiye oligarşisinin
bu saldırılardaki uşaklığını protesto
eden NATO ve Füze Kalkanı Karşı-
tı Birlik (NFKKB), Partizan ve Sos-
yalist Parti’nin de katılımıyla 4 Ara-
lık günü Taksim Tramvay Durağı’nda
eylem düzenledi.

“Emperyalistler ve İşbirlikçileri-
Uşakları Ortadoğu'dan Elinizi Çe-
kin!” pankartının açıldığı eylemde
açıklamayı eylem bileşenleri adına
Halk Cephesi'nden Veysel Şahin yap-
tı. Şahin, başta ABD emperyalizmi ol-
mak üzere emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin-uşaklarının yeni hedefinin
Suriye olduğunu belirterek, “Biz on-
ların demokrasilerini Afganistan'da,
Irak'ta da gördük, görüyoruz!” dedi.
Açıklamada, Türkiye oligarşisinin
savaş çığırtkanlığını bu kez de Suri-
ye için hayata geçirdiğine değinilerek,
AKP'nin emperyalizmin aktif taşe-
ronluğunu üstlendiği vurgulandı. 

150 kişinin katıldığı eylem slo-
ganlarla sona erdi.
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Geçen hafta televizyonlara
yansıyan önemli haberlerin ba-

şında direnen, yılmayan, yeniden ye-
niden deneyen Dev-Genç’lilerin iş-
kenceyle gözaltına alınma görüntüle-
ri vardı. Dev-Genç’liler Anayasa’da
tanınan haklarını kullanmak isti-
yorlardı. Halkı aydınlatmak, hak-
larına sahip çıkmak, kamuoyu oluş-
turma ve örgütlenme haklarını kul-
lanıyorlardı. Ve aynı zamanda Ana-
yasa ve uluslararası antlaşmalarda
yeri olan ama bugün itibariyle işlevsiz
kalan, milyonların elinden alınan pa-
rasız, demokratik temel haklardan
olan eğitim hakkının sağlanmasını is-
tiyorlardı. Bunun için halkla iletişim
kurabilecekleri, duyarlılık oluştura-
bilecekleri en uygun yerde çadır kur-
dular. Dev-Genç’liler daha önceki
kampanyalarında da kah büyük alış-
veriş merkezlerin önünde, kah hapis-
hanelerin önünde kah adliyelerin önün-
de çadır kurmuşlardı, ya haksız tu-
tuklamaları teşhir etmiş ya da parasız
eğitim taleplerini haykırmışlardı. Ça-
dır kurdukları birçok yerde çadır kur-
manın yasak olduğu söylenmemişti on-
lara. Ancak Kocaeli ve İzmir ilinde
“Füze Kalkanına değil Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyası çerçeve-
sinde kurdukları her çadıra yasadışı di-
yerek saldırdılar, çadır kuranları iş-
kenceyle gözaltına aldılar. En son
Kocaeli’de 8 defa saldırmış ve çadır-
larına el koymuşlardı. Dev-Genç’liler
ise yasaların, polisin, valinin keyfine
göre değişmediğini, çadır kurmanın ya-
sak olamayacağını bildiklerinden hak-
ları korumak için defalarca gözaltına
alınma pahasına yine çadırlarını kur-
dular. Polis Dev-Genç’lileri suç işle-
dikleri iddiasıyla gözaltına aldı ama
esas suç işleyen kimlerdi?

Polis Halka Karşı Suç İşliyor 
Polis Dev-Genç’lileri gözaltına

alırken düşünceyi, ifade özgürlü-
ğünü ve örgütlenme hakkını en-
gelleme suçunu, kötü muamele ve
işkence suçunu, görevi kötüye kul-
lanma suçunu işlemiştir. Anayasal
hakların kullanılmasını engellemiştir.
Dev-Gençliler gerçeğin üzerine atılan
perdeleri yırttıklarından rahatsızlık ya-

ratmayı sürdürüyorlardı. Onların bil-
diğini polislerde çok iyi biliyor ki, ça-
dır kurmak suç değildir, özellikle
çadır halkın ilgilendiren bir sorun üze-
rine kurulmuşsa polisin görevi onla-
rı engellemek değil onlara yardımcı
olmaktır. Ancak bizim ülkemizdeki
polis halkın çıkarını göz önüne almak
yerine Amerika’nın çıkarı gözetti-
ğinden yasaları askıya alabiliyor, te-
mel haklar kısıtlanabiliyor. Öyle ya,
kimse devlete ayna tutmamalı, dev-
leti teşhir etmemeli, temel haklarına
sahip çıkmamalıdır. Öyle ki, hukuk ki-
şiye, sınıfa göre uygulansın. Halkın
çıkarı mı, Amerika’nın, büyük şir-
ketlerin çıkarı mı önemlidir. AKP ik-
tidarı için Amerika’nın çıkarı önem-
lidir elbette. Ve bu çıkar nedeniyle ya-
saları hiçe sayarak saldırdı Dev-
Genç’lilere. 

Nitekim birçok örnekte gördüğü-
müz gibi halkın çıkarı, halkın menfaati
söz konusu olduğunda yasalar işlev-
sizleşir, muhalifleri, devrimcileri sus-
turmak söz konusu olduğunda en ağır
cezaları gerektiren suçlarlar icat edi-
lir. Halk düşmanları ise aklanır, ko-
runurlar. Mesela Yürüyüş dergisini sa-
tarken polis kurşunu ile vurulan Fer-
hat Gerçek’i faillerin ortaya çıkması-
nı engellemek için davanın önemli de-
lili olan Ferhat’ın tişörtü kaybedilir, da-
vaya ilişkin belgeler adli tıp kuru-
mundan bir türlü gelmez, devlet tişörtü
kaybedenlerden hesap sormaz ama
Ferhat’ın vurulduğu anda eylemcile-
rin polis araçlarına zarar verdiği id-

diasıyla Ferhat hakkında tazmi-
nat davası açılır. Üstelik Ferhat’ı vu-
ranlardan biri tarafından tutulan tuta-
nak nedeniyle dava açılır. Yani delile
dayanmadan dava açılır. Devlet ya-
şama hakkını koruyacağına, yaşama
hakkına saldırıda bulunanları ceza-
landıracağına Ferhat’a ilgisi olmadı-
ğı eylemlerden dava açar. Devlet dev-
rimcilerden hesap sormayı unutmaz.
Örneğin mevcut yasalar yetmezmiş
gibi, devrimcilere daha çok cezalar ve-
rebilmek için sıradan ateşleyici nite-
liğine sahip Molotof kokteylin bom-
ba sayılması gerektiği ve daha ağır ce-
zalandırılması için çalışmalar yapmaya
başlar. Devrimcileri terörist yaftası ile
infaz eder, Diyarbakır’da üniversite
öğrencisi Murat Elibol’u sırtından
vurduğu gibi, yaşama hakkını hiçe sa-
yar. Oysa devletin görevi yaşama
hakkını korumakken polise doğrudan
ateş etme yetkisi veren yasal dü-
zenlemeler gerçekleştirir. 

Sonuç olarak yasalarda, cezalarda
iktidarın çıkarına göre değişebilir,
herkese eşit uygulanmaz, aynı ey-
lemden dolayı polisler ceza almazken,
devrimciler ömür boyu ceza ile ceza-
landırılabilir. Devlet şiddet kullanma
yetkisine halkı korumak, halkın gü-
venliliğini sağlamak için sahiptir. Bu
yetkiye dayanarak yargılama ve ce-
zalandırma yapabilir. Ancak halk için
yapılmayan hiçbir eylem meşru ola-
maz, rıza gösterilmesi istenemez.
Halk çıkarına aykırı uygulamalar
gayrı meşrudur.

Halkın 
Hukuk
Bürosu

KİME, NEYE GÖRE SUÇ?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Yönetim Kurulu Üyesi Av. Güray
Dağ hakkında, Taksim Polis Merkezi’nde öldürülen Festus Okey hakkın-
daki dava sürecine ilişkin olarak NTV'de katıldığı Mirgün Cabas'ın prog-
ramında yaptığı açıklamalar nedeniyle “Adil yargılanmayı etkilemek”
suçundan dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 7 Aralık günü Çağlayan Adliyesi’nde 35. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülecek. ÇHD, 6 Aralık günü yaptığı çağrı ile,
mahkemeye katılım çağrısında bulundu. 

Festus Okey’i öldürenler cezalandırılmazken, davayı sahiplenen Av.
Güray Dağ cezalandırılmak isteniyor. Bu davayla birlikte, devletin katli-
amcıların, katillerin devleti olduğu; adalet dedikleri şeyinse devletin çıkar-
ları olduğu bir kez daha görülüyor.

FESTUS OKEY’İ ÖLDÜRENLER DEĞİL
KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞENLER YARGILANIYOR
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Geçtiğimiz günlerde Milliyet ga-
zetesi "Hasta Kıtanın Türkiye Aşkı"
başlığıyla AB üyesi 11 ülke dışişleri
bakanlarının yayınladığı bir bildiriye
gönderme yaparak Türkiye'ye sıra-
lanan övgülere yer veriyordu. 

Gerçekten de son dönemde em-
peryalist ülkelerin, hem AB ve hem
de ABD'nin Türkiye ile ilişkileri ol-
dukça “sıkı” ve Türkiye'deki işbirlikçi
AKP iktidarına yönelik övgüleri de
oldukça abartılı bir şekilde gündeme
taşınmaktadır. Hani görenin gerçekten
inanası gelecek türden açıklamalar!
Yıllarca AB ile süren ilişkilerin ne
anlama geldiğini, AB'nin Türkiye'yi
yıllarca kapısında süründürürken her
an ondan bir şeyler kopartıldığı ve
sağılacak bir inek muamelesine tabi
tutarak ülkenin yeraltı ve yerüstü
tüm kaynaklarını AB'ye peşkeş çek-
tirdiğini bilmeyenler için gerçekten
de inanılabilir "içtenlikte" ve "yakı-
cılıkta" açıklamalar yapılmaktadır. 

Peki, bu açıklamalar neden ya-
pılmaktadır acaba? Türkiye gerçekten
de gelişen bir ekonomiye mi sahiptir?
Gerçekten büyüyen bir ülke midir?
Yoksa söylenen tüm sözlerin ardında
AB'nin farklı siyasi ve ekonomik
hesapları mı vardır? 

Çıkarlarının olmadığı hiçbir yere
ve hiç kimseye "günahlarını bile ver-
meyecek" denli çıkar düşkünü olan
emperyalistlerin övgüsünü alanların
durup mutlaka düşünmeleri gerekir;
acaba bizden karşılığında ne alacak,
ne almak istiyor diye... 

Bunu düşünmek için kuşkusuz
öncelikle AKP gibi tescilli bir işbir-
likçi olmamak gerekir. İşbirlikçiler
bunu düşünmez, çünkü onlar tüm
benliklerini emperyalistlere satmış
ve sadece onların çıkarları için çalı-
şırlar. Bunun içinde efendilerinin öv-
güsüne mazhar oldukları zaman dört
köşe olup sevinçten göklere uçarlar. 

AKP Ne Yapıyor?
Emperyalistlerin
Övgüsü Neden?

Son yıllarda emperyalizmin bölge
çıkarları gereği "Arap Baharı" adıyla

anılan politikalarında başı çeken Tür-
kiye olmuştur. Emperyalistlere direnen
ülke yöneticilerini tehdit eden, em-
peryalizmin politikalarına uygun dav-
ranmaya çağıran Türkiye Cumhur-
başkanı, Başbakanı ve Dışişleri ba-
kanları olmuşlardır. Emperyalistlerden
daha baskın söylemlerle çağrıları tek-
rarlayan ve tehditler savuran bu iş-
birlikçilerin efendilerinin gözüne gir-
meleri de çok zor olmamıştır elbette.
Ortadoğu'da yıllardır tüm politikaları
iflas eden ve Ortadoğu halkları gö-
zünde iyice teşhir olan emperyalistlerin
bölge ülkesi ve müslüman kimliğiyle
Türkiye üzerinden yapacakları tehditler
ile halkların gözünü boyamaları ve
kendi politikalarının hayata geçirilmesi
için zemin hazırlamaları çok da zor
olmayacaktı. Ki bu konuda belli ba-
şarılar elde ettikleri de söylenebilir. 

Kimi zaman emperyalistlerin çı-
karı için emperyalist efendilere kafa
tutan görünümü dahi sergileyen AKP
iktidarının iki yüzlü politikası böl-
gedeki halk kitlelerinin çoğu  tara-
fından büyük bir yanılgı ile alkış-
lanmış ve gerçekten halktan yana
bir politika olduğu biçiminde değer-
lendirilmiştir. Tayyip Erdoğan büyük
insan olarak değerlendirilip posterleri
taşınan bir lider yapılmış, AKP poli-
tikaları ise model olarak alınmaya
çalışılmıştır. 

Oysa bunların hepsi emperyaliz-
min masalarında hazırlanan ve AKP
eliyle uygulanan senaryolardan başka
bir şey değildi. 

İşte emperyalistlerin bu kadar öv-
melerinin ve baştacı etmelerinin ne-
deni de bu konudaki maharetleridir.
Bunu da çok açık olarak söylemek-
tedir emperyalistler. 9 Aralık'ta ya-
pılacak AB zirvesinde ele alınacak
taslağın metninde Türkiye'ye ilişkin
şunlar söyleniyor: 

"...Gündem, ortak çıkarlar için
politik reformlar, dış politika diyaloğu,
AB anlaşmalarına bağlılık, terörle
mücadele, vizeler, değişim ve göç,
ticaret, enerji, AB programlarına ka-
tılım gibi geniş alanları kapsamalı.
Türkiye’nin AB’ye katkıları, müza-
kere sürecine ve ilerlemesine yarar
sağlayacaktır." 

İşte meselese budur: "Türkiye'nin
AB'ye yapacağı katkıları, müzakere
sürecine ve ilerlemesine yarar sağ-
layacaktır." Eğer Türkiye bunu ya-
pıyorsa, yapabiliyorsa AB tarafından
fazlasıyla kabul görecek... Gündemde
olmamasına rağmen zirvede bir üye-
nin konuyu gündeme taşımasıyla
gündeme alınabilecek ve Türkiye
için güzel şeyler söylenecek vs. Yani
kısacası efendiler eğer bizim için
çok çalışırsanız, hele de birçok şeyin
arasına sıkışıtırılmış olan ve bugün
en çok istenen "dış politika diyalogu"
denilen konuda üzerinize düşeni ya-
parsanız biz de sizi fazlasıyla görürüz
diye mavi boncuk sunuyorlar. 

Yılların "Sağmal İneği"
Şimdi "Koçbaşı" Oluyor! 

Yıllarca emperyalist ülkelerce
adeta bir "sağmal inek" misali sağılıp
yeraltı yerüstü tüm kaynaklarının sö-
mürüldüğü ülkemizin bugünkü görevi
ise emperyalistler için bölge ülkeleri
karşısında "koçbaşı" görevi görmesi
olarak belirlenmiştir. Ve AKP iktidarı
da bu rolünü canla başla oynama
çabası içindedir. 

Yıllarca emperyalistlerin bölge-
deki maşası durumunda olan ve on-
ların her istediğini yapan, bölge ül-
keleri için sıçrama tahtası olarak vb.
değerlendirilen Türkiye'nin bugün
emperyalistler için doğrudan koçbaşı
olarak en önde savaşa girmesi ve
bölge halklarının kanına girip em-
peryalizme boyun eğmeyenlere boyun
eğdirmesi rolü oynaması istenmek-
tedir. 

Son dönemde hız kazanan ve artık
yaptırımlarla da beslenen Suriye'ye
dönük politikalar bunun açık gös-
tergesi durumundadır. 

Bu konuda özellikle de ABD em-
peryalizminin politikalarına uygun
davranan ve onun çizdiği rotada iler-
leyen AKP iktidarının son marifeti
Suriye’ye bir dizi ekonomik yaptırım
uygulama kararları olmuştur. Bunun
dışında yapılan tehditler, geçen gün
Suriye'nin açıkladığı gizlice ülkeye
girmeye çalışan silahlı grupların eğitimi
ve alttan alta Suriye yönetimine karşı

Emperyalistlerin Türkiye Aşkı Nereden Geliyor!
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emperyalizm adına gizli operasyonlar
tertiplenmesi... Bununla emperyalizme
sorun çıkaran, ona tam olarak biat et-
meyen Suriye'deki Esad yönetiminin
dize getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu yönde aldığı kararlar ve çı-
kışlarıyla ön planda olan AKP'nin
Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun em-
peryalistler tarafından göklere çıka-
rılması da elbette boşa değildir. 

Avrupa’da EUobserver'da, Al-
manya, İngiltere, İtalya, İsveç, Fin-
landiya, Macaristan, Çek Cumhuri-
yeti, Slovenya, Litvanya, Letonya
ve Estonya dışişleri bakanlarının im-
zasıyla yayımlanan, Davutoğlu’nu
öven ve gerçekte Türkiye'ye nasıl
bir rol biçildiğini de gösteren maka-
lede şunlar söylenmektedir: 

"Bu yüzyılın başlangıcından iti-
baren bölgesel bir güç olarak Türkiye,
Batı Balkanlar, Orta ve Güney Asya
ve Afrika Boynuzu'nda etkisini ve
otoritesini artırdı. Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, sadece geçen ay
İstanbul'daki konferansa büyük kişisel
katkı yaptığı Afganistan konusuyla
sınırlanmayacak şekilde kilit bir ara-
bulucu olmayı sürdürdü. Türkiye'nin
ev sahipliğinde ilk kez Afganistan
ve komşuları barış hedefini besleyen
politik ve güvenlik önlemlerini uy-
gulama konusunda uzlaştı. Arap Ba-
harı, bölgenin daha iyi yönde değişi-
minin güvence altına alınmasında
AB ve Türkiye'nin birlikte çalışma-
sının ne kadar faydalı olduğunu tekrar
gösterdi. Türkiye'nin AB dış politika
tartışmalarına artan katılımını mem-
nuniyetle karşılıyoruz. Burada basireti
ve etkisiyle Türkiye, küresel belirsizlik
döneminde AB'nin küresel erişimini
nasıl güçlendirebileceğini gösteriyor." 

Yine aynı paralelde Amerika da
Türkiye'ye övgüler düzmekte, Suri-
ye'ye karşı aldığı yaptırım kararla-
rından dolayı kutlamaktadır. 

ABD, Beyaz Saray Ulusal Gü-
venlik Konseyi Sözcüsü Tommy Vie-
tor yazılı açıklamasında, “Türkiye’nin,
Suriye halkının temel haklarının ihlali
ve uygulanan vahşete cevaben gös-
terdiği liderliğin, Beşar Esad rejimini
daha da yalnızlaştıracağını, Esad ve
yakın çevresine, eylemlerinin kabul
edilemez olduğu ve hoşgörü göste-

rilmeyeceği yönünde güçlü bir mesaj
göndereceğini” söylüyor. Yani Esad'ı
emperyalistler adına dize getirme
çabalarını övgüye boğuyor. 

Emperyalist Yalanlar 
Halkımızı 
Aldatmanın Aracıdır

Ve yine aynı şekilde "Türkiye
büyüyor, bölgesel güç oluyor, Orta-
doğu'da belirleyici oluyor..." tarzı
yayılan övgülerle halkımızın Suriye'ye
ve İran'a yönelik yapılacak saldırılara
hazırlanması amaçlanmaktadır. 

Ortadoğu'da AKP'yi maşa olarak,
saldırıda koçbaşı olarak kullanmaya
çalışan emperyalistler, AKP'nin ülke
içinde elini güçlendirmek için de
ona tüm desteklerini sunmakta, övgü
üstüne övgüler yağdırmaktadırlar. 

Özellikle AB emperyalizminin
bugün içine düştüğü kriz her geçen
gün daha da derinleşmekte ve krizden
çıkışın hal çarelerini aramaktadırlar.
Bunda Ortadoğu'da atacakları adım-
ların ve elde edecekleri sömürü pas-
tasının önemli rol oynayacağını dü-
şünüyorlar. Krizden çıkışın bir nevi
anahtarı rolü biçtikleri Ortadoğu'daki
sömürüyü gerçekleştirmede Türkiye
üzerinden önemli adımlar atabile-
ceklerini düşünmekte ve bu nedenle
de bir yandan Türkiye'ye övgüler
düzmekte bir yandan da AB üyeliği
için yeşil ışık yakacaları mesajlarını
güçlü bir şekilde vermektedirler. 

Emperyalistlerin bunca övgüsünü
alan Türkiye'de gerçekten işler yo-
lunda mı gitmektedir? Elbette hayır! 

Örneğin emperyalislerin açıkla-
malarında Türkiye için büyüyen eko-
nomiden sözedilmektedir. Oysa Tür-
kiye gerçeği hiç de öyle değildir.
Cari açığın 90 milyar doları bulduğu
bir ekonomi nasıl bir büyüme için-
dedir acaba? Keza aynı şekilde iş-
sizliğin Avrupa ülkeleri içinde en
yüksek olduğu bir ülke olan Türkiye
ekonomisinde hangi yönde ve nasıl
bir büyüme yaşanmaktadır? 

Bunların koca birer yalan olduğu
gün gibi ortadadır. 

Halka verilenler açısından bakıl-
dığında da durumun hiç de iyi ol-

madığı yine görülecektir. Örneğin
asgari ücretin en düşük olduğu ülkedir
Türkiye. Şu an derin bir krizi yaşa-
makta olan Yunanistan'ın bile çok
çok gerisinde... Keza açlık ve yok-
sulluk verilerinde de, halkın üzerine
bindirilen vergilerde de başı çeken
bir ülkedir Türkiye. 

Bunlara karşılık Avrupa ülkele-
rinde, Yunanistan, İngiltere, İtalya'da
yüzbinler alanlara çıkarken ülkemizde
çıkılmıyor. Ve böyle olduğu için,
halk sesini şu an çıkarmıyor diye de
her şey çok iyi diye gösteriliyor.
Faşist terör ve baskıyla halkın sindi-
rilmiş olmasıyla ortalık güllük gü-
listanlıkmış gibi anlatılıyor. 

Van'da depremzedelere bir çadır
bile vermekten aciz durumda olma-
larına rağmen Diyanet İşleri Baş-
kanlığı eliyle Somali'de yetimhaneler
açıyorlar. Böylece Afrika'da, Orta-
doğu'da müslüman halk nezdinde
"büyük devlet" rolü oynanmakta, bu-
ralardaki halkların gözleri boyanmaya
çalışılmaktadır. 

Bir yanda faşist terörle ülke içinde
susturulmuş bir halk, öte yanda ise
hem ülke içinde ve hem de dünyada
yalan propaganda ve aldatma araç-
larıyla gerçeklerin tersyüz edilerek
sunulması. Emperyalistlerin de yar-
dımıyla AKP'nin yaptıkları, Hitler'in
propaganda yöntemlerinden farklı
değildir. AKP'de aynı şekilde faşist
terör ile yalan propagandayı birlikte
kullanarak halkı sindirmekte, aldat-
makta ve emperyalist politikalarda
başrölü oynamaktadır. 

Bu yanıyla da halkların dökülen
kanlarında ve yaşanan emperyalist
sömürüde başrolü oynayarak halklara
karşı suçlarını her geçen gün büyüt-
mektedir. 

Ancak hiçbir zaman unutulma-
malıdır ki halkların gözünü yalan
propaganda ile boyamak ve halkları
faşist terörle ilelebet susturmak asla
mümkün değildir. Er veya geç halk-
ların gözündeki perde inecek, ger-
çekler tüm çıplaklığıyla açığa çıkacak
ve o zaman emperyalistlerin tüm sal-
dırganlıkları ve AKP'nin faşist terörü
de halkların mücadelesi karşısında
hiçbir işe yaramayacak ve kazanan
yine halklar olacaktır. 
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http://www.ba gim siz lik-
de mok ra sii cin-halk cep he si.comHHalk Cephesi

Halkımız! Tüm Dünya Halkları! 
Emperyalist Yalanlarla, Saldırganlıkla Suriye İşgal Edilmek İsteniyor! 
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Merhaba Devrimci okul okuyu-
cuları...

Bu hafta da  “Korku ve Meşru-
luk” konumuza devam ediyoruz.
Korkularımızı nasıl yeneceğimiz ve
asıl korkanın emperyalizm ve oli-
garşi olduğunu tüm açıklığıyla gö-
rüp, halk önderlerinin nasıl önder
ve halk kahramanı olduklarını bu
bölümümüzde göreceğiz. Tarihten
örneklerle birlikte bir solukta oku-
yacağınızı düşündüğümüz bu bölü-
mümüzde sizi sabırsızlandırmadan,
sözü de daha fazla uzatmadan kal-
dığımız yerden devam edelim...

***

Korkuyla Hesaplaşma
ve Korkuyu Yenmek

Bir devrimci yapması gereken
işleri yapmayarak, umutsuzluğa
düşerek, yoldaşlarından halktan
devrimci yaşamdan yabancılaşa-
rak, inançsızlaşarak korkuya dü-
şebiliyor. Ama bir Cepheli, duygu
ve düşüncelerini, ruh halini, iç
dünyasını yoldaşlarına, örgütüne aça-
rak paylaşmalı ve olumsuzluğu ye-
nebileceğine inanmalıdır. Devrimci in-
san, içine girdiği ruh halinden kork-
madan, bir yönüyle korkudan da kork-
madan, samimi, açık olmalı ve yene-
bileceğine inanmalıdır. Bu onu güçlü
kılacaktır.  Bu korkuyla hesaplaşma-
sında, nedenlerini bulup, çözmesinde
onun yanında olacaktır. Elbette ki, bir
devrimci açısından "korkuyorum",
"yapamıyorum" demek utanç verici-
dir. Bir devrimcinin, bir savaşçının
utanma duygusu yok olursa eğitimin
ve hiçbir şeyin faydası olmayacaktır.
Çünkü utanma duygusu, Marks'ın
deyişiyle "devrimci bir duygudur".
Devrimcinin mücadele içinde olması,
isteği ve samimiyeti ise korkuyu ye-
nebilecek en büyük güçtür.

Devrimci, akıl ve düşüncesine
yön vermelidir. Coşku ve moralini

kaybetmemeli-
dir. Unutmama-
lıdır ki, korku
ve korkuyu yen-
mek ciddi bir
eğitim konusu-
dur. Bir düşü-

nelim, bir devrimcinin korkmasını
kim ister? Bundan çıkarı olan kimdir?
Faşizm, devrimcilere ve halka uygu-
ladığı zulüm politikalarıyla, baskı, te-
rör, işkence ve katliamlarıyla korku-
tarak etkisizleştirmek ve sindirmek is-
ter. Bu, düşmanın isteğidir. Düşman,
insanların düşünmesinin önüne böy-
le geçmek istiyor. Böyle düşünmeye
başlayan devrimci, düşmanı gözünde
büyütmektedir, umutsuzluk içerisine
girmektedir. Tam tersine, düşman
küçültülmeli, gözde büyütülmemeli ve
umutlu olunmalıdır. Düşman ne ya-
parsa yapsın, ne tür zulüm uygularsa

uygulasın, yarattığı karanlık ne kadar
koyu olursa olsun mutlaka bir ışık bu-
lunacaktır. Baskı ve zor düşmanın güç-
lülüğünden ya da korkusuzluğundan
kaynaklanmamaktadır. O zaman ne-
den kaynaklanmaktadır; devrimciler
ve halk karşısında haklı ve meşru hiç-
bir dayanağa sahip olmamasından
kaynaklanmaktadır. Tarihe baktığı-
mızda halkları sömürmek için baskı ve
zor uygulayanların, zulüm uygula-
yanların meşru olmadıkları, ancak
buna karşı direnenlerin ise meşru ol-
duklarını, görürüz. Bir devrimci, ta-
rihimize, ideolojimize, gelenek ve
değerlerimize, kültürümüze sımsıkı sa-
rılacak, yeniden, yeniden öğrenecek-
tir. Öğrendiklerini pratik içinde hayata
geçirecektir. Devrimci insan, emeğiyle,
çalışmasıyla, öğrenmesiyle zorlukla-
rın üstesinden gelecektir. Halkımızın
deyişiyle; "yiğit düşüp kalkmasıyla
belli olur?" Devrimci, yeter ki kor-

kusunu yenmeye, yiğit olmaya karar
versin. Korkusundan dağlar yapmış-
sa devrimci, bu korku dağları da ye-
nilir. Yeterki o devrimci, samimi,
açık, saf ve temiz olsun. Yeterki o dev-
rimci, korku dağlarını aşma cüretine
sahip olsun. "Aşılmayacak hiçbir
korku yoktur, dağları fethetme ce-
sareti varsa" (MAO)... Bu devrimci-
nin yenemeyeceği hiçbir zorluk, aşa-
mayacağı hiçbir engel olmayacaktır. 

Bir Örnek; Köroğlu
Korkusunu Nasıl Yendi? 

Köroğlu'nun babası Koca Yusuf,
Bolu Beyi'nin yanında seyisbaşıdır...
"Cellatlar Yusuf'un gözüne mil çek-
tiler. Yusuf gözlerine mil çekilirken of
bile demedi. Çünkü iyiliğinin, dost-
luğunun kurbanı olmuştu. Bu zalim
beylerin anlayışı, insanlığı, dostluğu,

olsa olsa bu kadar olurdu. (...) "Şu
Bolu Beyi'nden, şu kadir, kıymet
bilmez zalimden, şu en değerli
adamını bir pula, küçük bir kız-
gınlığa satan sütsüzden, şu gözle-
rinin ışığını çalan lanetlemeden
öcünü nasıl alacaktı?" Koca Yu-
suf'un oğlu Ruşen Ali, yetişmiş,
18'ine varmıştı. Ama boynu bü-
küktü. Gözüne mil çekilmiş, bey sa-
rayından kovulmuş bir körün oğ-
luydu. Ruşen bir gün burada iki gün

şurada çalışır, kazandığı ile ancak iki
ekmek alır, babasını kuru ekmekle
besler. Ruşen her gün iki ekmek alıp
geri dönerken yolunu kesen serseri-
ler ekmeklerden birini elinden haraç
olarak alırlar. Çocuk toydur, çekingen
korkaktır, sesini çıkaramaz. Sesini çı-
karamaz ama haraç verdiğinden do-
layı da yerin dibine geçer. Babası, oğ-
lunun korkaklığını, çekingenliğini
ve de her gün alınan iki ekmekten bi-
rinin ne olduğunu bilirdi ama elinden
geldiğince ona sezdirmemeye çalı-
şırdı. Koca Yusuf oğlunun olmadığı
zamanlarda başlardı söylenmeye;
"Bu koyu karanlık, bu taş gibi, bu su
gibi, bu kurşun gibi ağır karanlık öle-
ne dek üstümden kalkmayacak. Ben
hiçbir zaman, hiçbir zaman öcümü
Bolu Beyi'nden alamayacağım. He-
saplaşmamız kıyamete kalacak. Koca
Yusuf'un böyle oğlu olur mu? Böyle
ödlek, böyle tavşan gibi, böyle elin-

Ders: Korku ve
Meşruluk-3

Asıl Korkak; Emperyalizm
Ve Oligarşidir!

Korkularımızı Yenerek,
Düşmanın Korkularını
Daha da Büyüteceğiz!
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deki ekmeği iki serseriye kaptıran
oğul... Vurunca Allah tam kökümüz-
den kuruttu. Tutunacak en küçük bir
dal, sarılacak en küçük bir ışık bile bı-
rakmadı." Koca Yusuf'un kendi ken-
dine böylesi konuşmalarını arada bir
Ruşen Ali de yakalıyor, çocukcağız
kahroluyordu. Ah biraz daha yürek-
li, biraz daha yiğit olsaydı, şu Bolu
Beyi'ne gösterirdi. Nerede o yürek
onda. Gene günlerden bir gün Ruşen
babasının ekmeğini almaya çarşıya gi-
derken bir sokakta küçücük bir zağar
köpek gördü. Zağar dişine bir iş-
kembe takmış, mahallenin bütün kö-
pekleri de arkasına düşmüş. İstiyor-
lar ki işkembeyi zağarın elinden ala-
lar. Zağar küçücük, el kadar, arka-
sındaki köpeklerin her biri at gibi ko-
caman, üstelikte bir değil, beş değil
bir sürü. Ruşen Ali durdu, hayranlıkla,
şaşkınlıkla bu bir sürü devle, bu kü-
çücük karıncanın dövüşüne baktı.
Küçük köpek, vardı arkasını bir taşa
dayadı. İşkembeyi de bacaklarının
arasına aldı. Önüne gelene hırladı, ar-
dına gelen tepti. Kendi üstüne gelen
kocaman köpeklere öylesine yumulup
dalıyordu ki, köpek neye uğradığını
bilemiyor, kan revan içinde arkasına
bile bakmadan başını alıp gidiyordu.
Bir yarım saat içinde küçücük zağa-
rın başında hiçbir köpek kalmadı. Ki-
minin kuyruğu kopmuş, kiminin gözü
çıkmış, kulağı kopmuş, birer birer çe-
kilip gittiler. Zağara yaklaşmak mı bir
daha Allah göstermesin. Zağar bun-
ca dövüşte işkembesini elinden kap-
tırmak değil, ne yapıp yapmış kıs-
metinin ucunu bile göstermemişti
öteki itlere. Ruşen Ali kıssadan his-
se aldı. "Ulan şu bir parmak it kadar
bile olamadık" dedi. Gayrı canına tak
etmiş, tepeden tırnağa yürek kesil-
mişti. (...) İşte bu sebepten derler ki
Köroğlu yiğitliği bir küçümencik it-
ten öğrenmiştir. Ve de öyledir. "Göl
yatağından su eksik olmaz. Eskiden
de kurt eniği kurt olur... Koca Yusuf'un
oğlu da koca Yusuf gibi olacaktır enin-
de sonunda." Koca Yusuf'un şimdi ar-
tık tutunacak bir dalı, sarılacak bal-
kıyan bir ışığı vardı. Umutsuzluk
cehennem olup gitmiş, yerini sevin-
ce, kıvanca bırakmıştı. Oğlunun ba-
şına geleni hemen öğrendi, Koca Yu-
suf. O zağar eline geçse kuyruğunu

gümüşletirdi. İnsan anadan yiğit doğ-
maz, insanı hem yürekli, hem de
korkak yapan görgüsü ve aklıdır.
Bilgisidir. Artık her gün eve tamı ta-
mıma, ucu bile kopmadan iki ekmek
geliyordu."... 

Koca Yusuf, Bolu Beyi'nden öcü-
nü almaya karar verir. Bunu duyan
Bolu Beyi'nin adamları Koca Yu-
suf'un ve Ruşen'in peşine düşerler.
Baba, oğul da atın üstünde yollara dü-
şerler. Korkar Ruşen Ali. Babası;
"Oğlum senin yüreğine korku düştü.
Senin yüreğine varsın korku düşsün,
bir diyeceğim yok. Sana daha önce
bunu söylemeliydim. Oğul... Şimdi
söylüyorum. At, binicisine bağlıdır.
Atın üzerindeki binicisi cesursa, at da
cesurdur. Düşünceli dalgınsa at da dal-
gın olur. Kederliyse at da öyle. Se-
vinçliyse at da sevinçli olur. Yılgınsa
at da öyledir. Korkaksa at da korkar.
Korkudan titrerse at da titrer. Bak oğul,
bak, ata bak... Dizleri titremeye baş-
ladı. Haydi oğul yüreğinden şu kor-
kuyu sil at, yoksa at bizi dağlarımıza
götüremeyecek. Bak gittikçe hızı ke-
siliyor. Korkma, gelen atlı ne kadar ka-
labalık olsa da kırat bizi alır götürür.
Yetişemezler onlar." Babasının verdiği
güven Ruşen Ali'nin yüreğine su serp-
ti. Elinin ayağının titremesi kesildi.
Bununla birlikte kıratın da titremesi
durdu, içine bir cesaret geldi." Ve bir
gün Köroğlu, Bolu Beyi'nden baba-
sının öcünü alır. 

Korkan Emperyalizm
ve Oligarşidir 

Yüzyıllardır halklara kan kusturan
egemenler, iktidarlarını sürdürebilmek
için daha fazla kan dökmüşlerdir; bu-
gün emperyalistler, kendilerine, Yeni
Dünya Düzeni politikalarına kafa tu-
tan halklara, kendileri için "çıban
başı" olan herkese katliamlarla, soy-
gunla, talanla cevap veriyorlar. 

"21. Yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı
olacak" diyenler onlardır. Halklara
yaptıkları zulüm ve vahşet korkula-
rındandır. Ülkemizde oligarşi, tüm
güçsüzlüğüne, istikrarsızlığına, artan
krizine rağmen, emperyalizmle yü-
rüttüğü işbirlikçi politikalarla "istikrar"
ve “güçlülük” gösterileri yapıyor. Her

türlü değeri, ulusal onuru ayaklar al-
tına alarak, vatanı parsel parsel satan
bu işbirlikçi hainler, daha fazla sömürü
elde edebilmek için, halkın demokra-
tik hak ve özgürlük taleplerine, bunun
için yaptıkları gösterilere saldırıyor. Her
türlü talebe baskıyla, terörle cevap ve-
riyorlar. Tüm bu yaptıkları korkula-
rındandır. Onlar günümüzün Kuyucu
Muratları, Vahdettinleri, katliamcıla-
rı ve vatan satıcılarıdırlar.

Halka verdikleri hiçbir değer yok-
tur. Halk, onların halkı değildir. "Bir
millet var, koyun sürüsü, bir çoban la-
zım, o da benim" diyen hain Vahdet-
tin, İngiliz savaş gemileri boğazda gö-
ründüğünde, "...ben artık memleket ve
milletin nasıl kurtarılabileceğini kes-
tiremiyorum." diyecek kadar onur-
suzlaşmıştır. 

Emperyalistlere karşı "boynu kıl-
dan ince olan"lar, halk karşısında
zulümle "kaplan" kesilirler. Ancak,
halk Kurtuluş Savaşı'yla, onların sal-
tanatlarını da yıkmasını bilmiştir.
Bugünün Vahdettinleri; Erdoğanlar,
Kılıçdaroğulular, Devlet Bahçeliler,
Necdet Özenler, daha dün "cumhuri-
yetin en kötü dönemindeyiz", "duyun-
u umumiye devrindeyiz" diyerek za-
vallılaşırlarken, bugün, yaptıkları iş-
birliği anlaşmalarıyla, daha fazla sö-
mürü, daha fazla baskı ve terörle
halkı tehdit ediyorlar. Cephe, Saban-
cı'yı cezalandırdıktan sonra, "gece-
kondulardan gelip gırtlağımızı kese-
cekler" diyen onlardır. Halka tüm bu
yaptıkları, çaresizliklerinden, korku-
larındandır. Bu halk düşmanları, suç-
larını biliyorlar. Hiçbir halk düşma-
nı, hiçbir vatan haini cezasız kalma-
dı, kalmayacak. 

İki Film; Cesur Yürek
ve Ömer Muhtar 

Halkların kurtuluş ve özgürlük
savaşını anlatan iki film: "Cesur Yü-
rek" ve "Ömer Muhtar." Cesur Yürek,
13. yüzyılın sonlarında İngiltere Kral-
lığı'nın egemenliği altında acı çe-
ken, ezilen, sömürülen, köleleştirilen
İskoç halkının bağımsızlık savaşını
anlatıyor. Ömer Muhtar, 1. Paylaşım
Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından
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işgal edilen Libya’da halkın bağım-
sızlık savaşı ve savaşın önderi Ömer
MUHTAR'ın başeğmez kişiliğini
anlatıyor. Bağımsızlık ve özgürlük
için savaşan İskoç halkının öyküsü-
dür Cesur Yürek. Köle gibi yaşa-
maktansa, onurlu bir şekilde ölmeyi
yeğleyen İskoç Halkı, İşgalci İngiliz
sömürgecilerinin tüm zulmüne, sö-
mürüsüne, işkencelerine karşı, onlarla
işbirliği yapan "soylular"ın ihanet-
lerine rağmen, kahramanlıklar yara-
tarak bağımsızlık ve özgürlük sava-
şı verirler. 

Kendisinden askeri ve teknik an-
lamda katkat güçlü bir düşmana kar-
şı, aşağılanmaya, horlanmaya, baskı ve
işkence görmeyi kabul etmeyen, onu-
runu, namusunu, geleceğini korumak
için savaşan bir halkın yaratıcılığı, ye-
nilmezliğidir anlatılan. Onları cesur, ya-
ratıcı ve yenilmez kılan özgürlük ve ba-
ğımsızlık tutkuları, onurlu ve namus-
lu olmalarıdır. İskoç halkının kahraman

önderi William Wallace, halkın bu de-
ğerlerinin üzerinde somutlandığı, bir
özgürlük savaşçısıdır. O, bütün bir hal-
kın yüreğini, umutlarını, düşlerini
yüklenmiştir. Bu değerler öylesine
güçlüdür ki, onu, celladın bıçağı al-
tında, kendisine yapılan pişmanlık
çağrılarına son nefesiyle özgürlüğü
haykıracak kadar cesur ve inançlı,
kararlı kılar. Halkının sönmeyen öz-
gürlük tutkusu, düşmana karşı duyduğu
bitmez kinidir bu haykırış. Yürekleri-
ne sinmiş korkularıyla, halklarına iha-
net eden "soylular", çürümüş İngilte-

re krallığıyla birlikte yok olup tarihin
çöplüğüne giderken, William Walle-
ce'ler ve onların uğruna canlarını
verdikleri halkın özgürlük umudu
hep yaşadı.

Ömer Muhtar; işgalci İtalyan
emperyalizmine karşı Libya halkının
ve onun kahraman önderi Ömer
Muhtar'ın bağımsızlık ve özgürlük uğ-
runa verdikleri kahramanca savaşın

öyküsüdür. Özgürlük ve bağımsızlık
tutkusunun, onur için, namus için ve-
rilen bir savaşın, insanları nasıl cesur
ve kahraman kıldığını gösteren en
güzel örneklerden birini verir Libya
halkı. Bu, öylesine bir tutku, öylesine
bir cesarettir ki, kendilerinden sayıca
ve teknik bakımdan çok güçlü düşman
ordularının önünde bir adım dahi ge-
rilememek için, düşman tankları pa-
letleri altında ezilmeyi göze alarak ken-
di dizlerini bağlar kahraman Libya sa-
vaşçıları. 

Sürecek...

Tarihimiz direniş ve kahramanlık
destanlarından oluştuğu kadar, yara-
tıcılığımızın eseri ilkelerden de olu-
şur. Yaratıcılık, zulme başkaldırının,
devrimciliğin özünde, ruhunda vardır.
Tarihler boyunca egemenler sömürü
düzenlerini, saltanatlarını korumak
için her yol ve yöntemi denemişler-
dir. Ve mutlaka zulmün olduğu yer-
de direniş ve isyan da olmuştur.
Halkların direniş ve isyanı egemen-
lerin engellerini, tedbirlerini alteden
bir yaratıcılıkla büyüyüp gelişmiştir. 

“İhtiyaç icadın anasıdır” de-
miştir ustalarımız... Yaratıcılığı be-
lirleyen birinci unsur ihtiyaçlardır.
İkinci unsur ise örgütlü mücadele-
dir. Ancak, kolektif bir çalışma
tarzı yaratıcılığı besler, büyütür. Ör-
gütlü mücadele yaratıcılığın önüne
engel koymaz. Aksine geliştirir, ya-

ratıcılığı geliştirecek ko-
şulları hazırlar, olanakları
verimli hale getirmeye ça-
lışır.

Şüphesiz ki biz de mü-
cadelemizi, devrimimizi

yaratıcılığımızla büyüttük. Tari-
himiz düşmana korku, halka gü-
ven ve umut veren yaratıcılık ör-
nekleriyle doludur. Yaratıcılığı-

mızın kaynağı devrim inancımız,
zafer tutkumuzdur. Biz bu inanç ve
tutkuyla devrim kavgamızı büyüttük.
Emperyalistlere ve işbirlikçilerine
hiç unutmayacakları darbeler vurduk.
12 Eylül faşist cuntasına teslim ol-
madık; direnişimizle, yaratıcılığı-
mızla planlarını bozduk. Tutsaklıkta
inancımızı ve umudumuzu büyüt-
menin destanı olan "Özgür Tutsak"
geleneğimizi yarattık. Yaratıcılığı-
mızla her dönemin koşullarını dev-
rimin okuluna çevirdik. Aşılmaz de-
nen engelleri, geçilmez denen du-
varları geçtik ve özgürlük eylemle-
rimizle yaratıcılıkta sınır olmadığını
gösterdik.

Her zaman bir yok etme, kuşatma
saldırısı altında yürümek; yok ol-
madan, yolundan sapmadan zafere

ilerlemek yaratıcılığı gerektirmiştir.
Önderlerimiz Mahir Çayan ve Da-
yımız bu yaratıcılığın ustaları, ön-
derleri olmuştur. Kızıldere Manifes-
tosu’nu, Ölüm Orucu direnişlerini,
"sosyalizm öldü" denilen bir dö-
nemde atılımı, sayısız direnişi, silahlı-
silahsız eylemleri büyük devrim
inancımızla, yaratıcılığımızla ger-
çekleştirdik. Yenilgilerden zafer,
kayıplarımızdan inanç yaratma
geleneği de bizimdir. 

Cepheli olmak bu tarihle, bu
inanç ve ruhla donanmaktır. Sonra-
sı tutkuyla mücadeleye, görevlerimize
sarılmaktır. Yaratıcılık ancak zafer tut-
kusuyla gelişir. Tutkumuz da umudu
büyütmede, devrimin ihtiyaçlarına
yoğunlaşmada somutlanır. Ancak ih-
tiyaçlarımıza yoğunlaşırsak yaratıcı
olabiliriz. Yalnız pratik, askeri ko-
nularda değil, kitle çalışmasında da
yaratıcı olmalıyız. Halkla ilişki kur-
mak, onların gönlüne girmek, ör-
gütlemek de yaratıcılık gerektiriyor. 

Hiçbir güç, hiçbir engel inancı-
mızdan, sınıf kinimizden, irademizden
üstün değildir. Yaratıcılığımızla umu-
du, devrimi büyütmeye devam edecek
ve tüm sözlerimizi yerine getireceğiz. 

Cepheli Yaratıcıdır

Devrimci akıl ve düşüncesine
yön vermelidir. Coşku ve

moralini kaybetmemelidir.
Unutmamalıdır ki, korku ve
korkuyu yenmek ciddi bir

eğitim konusudur.
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“... Subaşı, çavuşlardan önce atın
eğerine yapıştı. Turnacıbaşı Hasip
Ağa, göz açıp kapayıncaya attan
indi. İki sıra dizilen çavuşların ara-
sından kapıya yöneldi. Osmanlı tahtını
kavuğunun üstünde taşıyorcasına
dimdik ilerledi. Papazın yanısıra
kürsüye geldiklerinde durdu. ... Gö-
revli, iki adım öne çıktı. Eğildi. Fer-
manı başının üstünde aldı. Ağa’nın
davranışlarını yineleyerek açtı. Hım-
hım, ezberci ve sıkkın bir sesle çabuk
çabuk okumaya başladı:  Turnacıbaşı
Hasip Ağa kuluma hüküm ki... Rum,
Amasya ve dahi Kayseri eyaletle-
rinde, yasa gereği 18 yaşından
küçük, 8 yaşından büyük reaya kul-
larımı acemioğlan yazılmak üzere
devşiresin. Yeniçeri Ağası kulumun
bildirdiği niteliklerdeki elverişli oğ-
lanları seçesin. Bunun için sana
bütün kullarımın yardımını buyur-
duğum gibi, ayrıca işine engel olanın
hakkından gelesin. Dediğini yap-
mayanı sana havale ettim. Buyru-
ğumu tutmayanın cezasını hemen
vermezsen, sonun iyi olmaya!...

Turnacıbaşı yeni bir parşömen
uzattı. Çavuş, bu kez daha canlı bir
biçimde okudu.

... Hükmü dikkatle dinleyen Peder
Onnik’in rengi sapsarı oldu. Kadı,
bir kalemde yasayı değiştirivermişti.
Hükme göre, ikinci çocuk koşulu
aranmıyordu.” (Erol Toy, Kuzgunlar
ve Leşler, Cilt 1, syf:21-22) 

Anadolu’da halk deyişidir; Os-
manlı’da oyun çoktur. Erol Toy’un
Kuzgunlar ve Leşler kitabından Hris-
tiyan köylerinde devşirme toplama-
sından bir bölüm aktardık. 

“Şalvarı şaltak Osmanlı / Eğeri
kaltak Osmanlı / Ekende yok, biçende
yok / Yiyende ortak Osmanlı...”

Osmanlı, Yeniçeri Ocağı’nda ve
saray işlerinde kullanmak için Hristiyan
çocuklarını küçük yaşta zorla ailele-
rinden alıp devşiriyordu. Devşirmeler
artık Osmanlı’nın malı oluyordu, onları
istediği gibi kullanabilirdi. 

Ve Osmanlı, küçük yaşta alıp
kendi amaçlarına göre özel eğitimden
geçirdiği devşirmeleri “sadık” birer

asker oldukları için en pis işlerinde
kullanmaktaydı.

Osmanlı bunları yapar da, Os-
manlı’nın mirasçıları geri kalır mı? 

AKP’nin Diyarbakır Valisi Mustafa
Toprak da Osmanlı’nın devşirme ge-
leneğini sürdürmek istiyor. Dicle Üni-
versitesi'nde düzenlenen Dünya En-
gelliler Günü nedeniyle yapılan top-
lantıda Toprak, Terörle Mücadele Ya-
sası’ndan  yargılanan çocuklar için
şöyle konuştu. "Hiç kimse çocuk
yaşta çocuklar suça bulaştı diye ce-
zaevine girdi diye de ah vah etmesin.
Timsah gözyaşlarını da akıtmasınlar.
Onun için burdan bir çağrıda bu-
lunmak istiyorum. Herkes aklını ba-
şına almak durumundadır. 5395 sa-
yılı Çocuk Koruma Kanunu'na isti-
naden bu çocukları ailelerinden alıp
Sevgi Evleri’ne yerleştireceğiz."

Yerleştirin!.. Analar sizin için
çocuk doğuruyor. Alın çocukları,
“Sevgi Evleri”nizde devşirin, gerek-
tiğinde tetikçi olarak, gerektiğinde
halkların kanını dökmek için asker
olarak, gerektiğinde de patronların
fabrikalarında köle olarak kullanabi-
lirsiniz. Sokaklarda uyuşturucu sattı-
rırsınız. Daha ne türlü pis işleriniz
varsa onları yaptırırsınız. Ecdadınız
Osmanlı’dan tecrübelisinizdir; dev-
şirmelerden iyi katil olurmuş, işken-
ceci, özel tim, kontrgerillaya eleman
yaparsınız.

Halkın çocukları sizin için. “En
az üç çocuk” demiyor mu Tayyip
Erdoğan; analar sizin için  doğurur.
Ortadoğu’da savaşa sürersiniz. NA-
TO’ya asker yaparsınız. Oligarşinin
“en iyi ihraç malı” ordusu değil mi?
Amerika’nın hizmetine sunarsınız. 

Devşirmecilik sizin ecdadınızın
temel politikalarındandır.  Düzeninize
karşı çıkan Kürt çocuklarını, yoksul
halk çocuklarını alın devşirin. Ame-
rikan uşağı AKP’nin Valisi ana-ba-
baları uyarmış: “Her ne kadar sos-
yologlarla, psikologlarla, rehber öğ-
retmenlerle bu konuda çalışma yü-
rütsek de Diyarbakır’da taş ve molotof
atan, refüjlerde mendil, su satan ço-
cukları görüyoruz. Demek ki sosyal

tedbirlere ilaveten, kanuni maddeleri
de çalıştırmamız gerekiyor. İkaz, eği-
tim ve cezalara rağmen aileler ço-
cuklarına sahip çıkmıyorsa sosyal
devlet olarak biz bu çocukları mah-
keme kararıyla ailelerinden alıp Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu bünyesinde 6-7 kişilik Sevgi
Evleri’ne yerleştireceğiz.”

“Timsah gözyaşları”ymış. Bir sizin
göz yaşlarınız gerçek. Ağlattığınız
milyonlarca ana hep yalan ağlıyor
öyle mi?

Ama korkun o çocuklardan. Yaş-
larının küçük olduklarına bakmayın.
Onlar hiç çocuk olmadılar. Erken
büyür bizim çocuklarımız. Daha ana
karnındayken anasının sırtına yediği
copun acısıyla büyümüştür. Zulmün
içine doğmuştur bizim çocuklarımız.
Gözünü açar açmaz polisle panzerle
tanışır. Barikatların içinde büyür. Taş
atmayı da molotof atmayı da çok
küçük yaşta öğrenir. İstediğiniz kadar
devşirmeye çalışın bizim çocuklarımızı
unutturamazsınız onlara kim oldukla-
rını. Fethullah’ın evleri işe yaramaz.

“Sevgi Evleri”ymiş! Sevsinler sizin
sevgi evlerinizi. Şu valinin konuşma-
sına bir bakın; tek bir kelime var mı
içinde “sevgi” içeren? “Çocuk da olsa
kadın da olsa” diye talimat verip ço-
cuklarımızı katlettiren Başbakan mı
bizim çocuklarımızı koruyacak?

Sizin “Çocuk Esirgeme Kurum-
ları”nızı, “Islah evleri”nizi, “Yetim-
haneler”inizi biliyoruz. 

Osmanlı’nın Devşirme Politikalarından
AKP’nin “Sevgi Evleri”ne
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Bir “yüzleşme”dir, “özür”dür gi-
diyor. Kim kiminle yüzleşecek? Niye
yüzleşecek? Yüzleşirse ne olacak?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Der-
sim katliamından “özür” dilemesinden
sonra “yüzleşme ve özür” tartışmaları
sürüyor. 

Faşist AKP iktidarının terörü eleş-
tirilirken bile “yüzleşme ve özür”
çerçevesinde eleştiriliyor.

Örneğin, Özgür Politika yazarı
Ahmet Çimen “Sevgi evleri” üzerine
Diyarbakır Valisi’nin yaptığı açıkla-
mayı eleştiriyor. Şöyle diyor Çimen;
“Şimdi valinin bu utanç dolu açık-
lamasından dolayı Kürt Halkına bir
özür borcu var. Dersim’de yaşa-
nanların açığa çıkması ve özür di-
lemesi için 75 yıl geçmesi gereki-
yormuş meğer. Peki AKP’nin kendini
bilemez Amed valisinin bu sözle-
rinden dolayı kaç on yıl geçmesi
gerekiyor acaba?”

Diyelim ki yarın “Amed valisi
özür” diledi. Ne olacak? Amed Va-
lisi’nin Kürt halkına bakışı değişecek
mi?  Merak etmeyin eğer tepkiler
çok olursa onun adına bir AKP’li
çıkıp özür de dileyebilir. Ama Kürt
çocukları taş attığı sürece AKP’nin,
AKP’nin valilerinin çocuklarımıza
düşmanlığı değişmeyecektir. 

“Yüzleşme” diye bir şey olamaz.
Bu reformist solun, Kürt milliyetçi
hareketin kendini kandırmasıdır. Bu
reformizmin uzlaşmacı, teslimiyetçi
ruh halidir. Küçük burjuvazinin bur-
juvaziye akıl vermesidir. Ama bur-
juvazinin politikalarını belirlerken
küçük-burjuvaziden akıl almaya ih-
tiyacı yoktur. Burvazi, küçük-burju-
vazinin düşüncelerini kendi politi-
kalarını meşrulaştırmak için halkı
aldatmakta kullanır. 

AKP’nin her politikasının riya-
karlığı, yalanları, baskısı, terörü bu
kadar alenileşmişken hala AKP’nin
“özür”üne, “yüzleşme” demesine bir
anlam yüklemek uzlaşmacılığın so-
nucudur. 

Hayır! Ne “yüzleşmesi”? Oligarşi
halkın düşmanıdır. Halkın tek dostu
devrimcilerdir. Devrimciler de-
mokratlar, kendine ilericiyim diyenler
şöyle düşünmelidir. Düşünmek zo-
rundadır. AKP ya da onun temsil
ettiği egemenler “yüzleşme” ya da
halktan “özür dilemek”ten bahsedi-
yorsa bunun arkasında mutlaka bir
kötülük aranmalıdır. Bunun altında
mutlaka halka dönük daha büyük bir
saldırı vardır. 

Bunu sizler de biliyorsunuz.  Fakat
kimi kandırıyorsunuz?  AKP, Dersim

katliamından dolayı Dersim halkından
“özür” mü diledi? Dersim’le yüz-
leşmiş mi oldu? Kendiniz aldanmaya
meyillisiniz. Halkı aldatmayın. Kan-
dırmayın... Dersim dağları her gün
bombalanırken ne yüzleşmesinden
bahsediyorsunuz? 

Çimen, “Dersim’den özür diler-
ken, polise taş atan Kürt çocuklarının
“Sevgi Evleri’ne” kapatılacağı açık-
lamasına “bu ne perhiz bu ne lahana
turşusu” diyor? Ne bekliyordunuz?
Turşu murşu, perhiz merhiz yok.
Karşınızdaki halkın düşmanı. Faşist
AKP  iktidarıdır. Mesele “AKP’nin
kendini bilemez Amed valisi” me-
selesi değil.

Tarihin sonu mu geldi,  AKP’den,
devletten yüzleşme bekliyorsunuz?
Çok “masum”, “insani” gösterilen
bu düşünceyle sınıf gerçeği inkar
ediliyor. Sınıf savaşları reddediliyor.
Emperyalist sömürü düzeninin az-

gınca sürdüğü, emperyalizmin tüm
dünyada halkaları teslim almaya ça-
lıştığı, halkın direnme hakkını bile
yok ettiği, saldırıların bu kadar açık
bir şekilde sürdüğü günümüzde; ege-
menlerden tarihleriyle yüzleşmesi
nasıl beklenebilir? Halklardan nasıl
özür dilemesini bekliyorsunuz? Di-
yelimki yüzleşti, halktan özür diledi:
Ne olacak? Halkı sömürmekten vaz
mı geçecekler? Halk ekmek istedi-
ğinde, haklarını, özgürlüklerini iste-
diğinde halka saldırmayacaklar mı,
katletmeyecekler mi?

Faşist, Amerikan uşağı AKP, En-
gin Çeber’i işkencede katletti. Tep-
kiler sonucunda AKP, Engin Çeber’in
ailesinden “özür” diledi. Birçok kesim
bu özürde bir “keramet” aradı. Faşizm
“özür” diliyorsa onda bir “keramet”
yoktur. Halkın tepkisinin iktidara yö-
nelmesini önlemek için yapılan ri-
yakarca bir politika vardır. AKP’nin
özürü, ben işkencelere, katliamlara
devam edeceğim demektir. Nitekim
Engin Çeber’in işkence davası bo-
yunca AKP katillerini aklamaya ça-
lışmıştır. 

Engin Çeber’den sonra AKP’nin
polisi katletmeye devam etti. Onlarca
kişiyi katletti. İşkence yaptı. İki hafta
önce AKP’nin İçişleri Bakanlığı Muğ-
la’da katlettikleri Ferzan Kurt için
“kendini öldürttü” diye katliamını
savunurken katlettiklerini suçlu gös-
terdiler.

Diyarbakır Bağlar’da bu hafta
içinde BDP mitingine katılan Murat
Elibol sırtından vurularak katledildi.
Ne diyor AKP? “Mermi bize ait
değil, polis 9 milimetre çapında
silah kullanıyor, bu 7.65”

Ben böyle açıklıyorum, herkes
buna inansın, diyor. Kontrgerilla dev-
leti için 7.65 milimetre çapında silah
bulmak çok mu zor? Devletin elinde
olmayan silah mı var?

Evet, tekrar “yüzleşme”ye döne-
lim. Ne bekliyorsunuz bu devletten?
Kürt halkının mücadelesini, inkarla,

Oligarşiden “Yüzleşme” Beklemek 
Sınıf Savaşını Reddetmektir

“Yüzleşme” diye bir şey
olamaz. Bu reformist
solun, Kürt milliyetçi

hareketin kendini
kandırmasıdır. Bu

reformizmin uzlaşmacı,
teslimiyetçi ruh halidir.

Küçük burjuvazinin
burjuvaziye

akıl vermesidir.
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Anadolu Alevi-Bektaşi Federas-
yonu’nun düzenlediği Muharrem
matemi, Kerbela şehitlerini anma
ve oruç açma programına Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
ve Alevi Çalıştaylarına katılan Fa-
ruk Çelik katıldı.

Ayrıca Almanya'ya giden Ahmet
Davutoğlu, Köln'de Hacı Bektaşi
Veli Cemevi’ni ziyaret etti. Davu-
toğlu, Cemevi’nde Alevi halka yö-
nelik bir de konuşma yaptı. Davu-
toğlu konuşmasında, "Eğer Ehli-
beyt'i sevmek, eğer Ehlibeyt için
gözyaşı dökmek, eğer Muharrem
ayında yas tutmak Alevilikse en
önde gelen Alevi de benim" dedi. 

Hayır olamazsın. Bir kısım ri-
yakarı bir kenara bırakırsak Alevi
halkımız çok iyi bilir ki: Sonradan
dönme Alevi olunmaz. Onun için
Anadolu Alevileri, Aleviliklerini
Müslümanlığın tarihiyle sınırla-
maz, çok daha eskiye dayandırır. 

Ahmet Davutoğlu olsa olsa iyi
bir Amerikan uşağı olur. Aleviler,
dostunuzu düşmanınızı iyi tanıyın.
Misafirin yüzüne kapı kapatılmaz

diye düşünmeyin. “Koca Yunus” Bek-
taşi dergahına girebilmek için ormanda
40 yıl doğru odun taşımak zorunda
kalmış. Bektaşi dergahına her önüne
geleni bırakın eğri odun bile giremez.
AKP’lilerin ne mal olduğunu bilmez
misiniz? Bu ne düşkünlüktür, hangi
beklentiler içindesiniz? AKP’nin “Mu-
harrem ayı” merakını boşuna mı sa-
nıyorsunuz? Ankara Yenimahalle’de
Cemevi yapmasını engelleyen, her
fırsatta Alevi halkını aşağılayan, Al-
eviliği “sapkın bir inanç” olarak gören
AKP değil mi? Alevileri asimile et-
meye çalışan, Cemevi yapılmasını
engellerken köylerimize cami yapan
bunlar değil mi? AKP’lilerin,  Diyanet
işlerinin Aleviler’le Muharrem orucu
iftarına katılmasını o kadar masum
mu görüyorsunuz? 

Davutoğlu’na bakın; aşağısı da
kurtarmıyor: “En önde gelen Alevi”
oymuş... Bize Alevilik dersi vermeye
kalkıyor. Bu sahtekarlara kanmayın.
Onların göz yaşları sahtedir. Onların
matemleri sahtedir. Onların hiçbir
dediğine inanmayın. Her sözlerinin
arkasında bir hinlik arayın. 

Onlar inançlarını da satarlar. On-
lar kendi evlatlarının katline ferman

okuyan Osmanlının mirasçılarıdır. 

Onların inançlarına da inanmayın.
Onlar çıkarları için inançlarını da sa-
tarlar. Bakın Ortadoğu’ya: Akan kan
Müslüman halkın kanıdır. AKP, mil-
yonlarca müslümanın kanını akıtan
Amerika’nın bir numaralı uşağıdır. 

Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın,
Gazi’nin kanı ortada duruyor. Si-
vas’ın avukatlığını AKP yapıyor.

Ey Alevi Halkımız!
Açın Gözünüzü!
Biraz Bugüne Bakın

Her yüzünüze güleni dost sanma-
yın. 1300  küsür yıllık bir adaletsizliği
unutmamak çok önemlidir. Ancak bu-
günün Yezitlerini görmek zorundasınız.
Amerikan uşağı AKP Suriye’de yeni
bir Kerbelalar yaratmanın hazırlıklarını
yapıyor. Suriye’de Alevi-Sünni çatış-
ması yaratmak için aylardır toprakla-
rımızda Yezid’in ordusunu örgütlüyor,
silahlandırıyor, eğitim veriyor. Suri-
ye’de akacak her damla kan bizim
kanımızdır. Halklarımızın kanıdır. 

AÇIN GÖZÜNÜZÜ!

Muharrem iftarında üç AKP’li Bakan 
yeni Kerbelalar’ın hazırlığını yapıyor

imhayla, asimilasyon politikalarıyla
toptan tasfiye etmeye çalışırken siz
AKP’den ne “özür”ü bekliyorsunuz?
Neyle “yüzleşmesinden” bahsedi-
yorsunuz? AKP eğer herhangi bir
konu için Kürt halkından özür dili-
yorsa siz onda bir keramet aramayın.
Onun arkasında Kürt halkına yönelik
çok daha büyük bir katliam hesabı
vardır. 

Siz bu tür “özürler”in arkasında
bir riyakarlık, ikiyüzlülük, sahtekarlık
arayın. Ve önlem alın. Bunların halkı
kandırmak için söylenen yalanlar ol-
duğunu söyleyin. “YÜZLEŞME”  di-
yerek, sanki böyle bir şey olabilirmiş
gibi halka reformistçe umutlar taşı-
mayın. 

Çimen yazısının sonunda, “Bu
halk geçmişte maruz kaldığı her şeyi

unutabilir; ama bunu AKP’nin in-
sanlık suçunu örtmek için değil, de-
mokratik bir çözüm ve halkların
özgür geleceği için yapar”

Tamam, “demokratik bir çözüm
ve halkların özgür geleceği” bunlar
güzel şeyler. Ve Kürt halkının, Ana-
dolu halklarının en çok hak ettiği
özlemlerini ifade eden kavramlardır
bunlar. Ancak yine aynı noktaya ge-
liyoruz: AKP kim? AKP kimin tem-
silcisi? AKP ile böyle bir şey mümkün
mü? AKP’nin temsil ettiği düzen var
olduğu sürece Kürt halkı için “de-
mokratik bir çözüm” mümkün mü?
“Halkların özgür geleceği” olabilir
mi? Hem AKP’ye faşist diyeceksin,
hem de onunla oturup Kürt sorununa
demokratik bir çözüm üreteceksin.
Faşizmle oturup Kürt halkına özgür

bir gelecek kuracaksın. 

Anlaşılması gereken budur. Fa-
şizmle özgürlük bir arada olmaz. Fa-
şizmin olduğu yerde demokratik bir
çözüm olmaz. “Demokratik bir çö-
züm” istiyorsanız, faşizmle savaş-
mak zorundasınız, faşizmi yen-
mek zorundasınız. Sınıf savaşının
kuralı budur. 

Bu gerçeklik inkar edildiği için
on yıllardır oligarşiyle, onun ikti-
darlarıyla uzlaşma içinde oyalanılıyor.
Ancak oligarşi sınıf gerçeğine göre
hareket ediyor. Onun için binbir türlü
yöntemle saldırıyor. Onunla da ye-
tinmiyor, yeni yeni saldırı yöntemleri
buluyor. Tarihsel deney ve tecrübe-
lerinden yararlanıyor. Ki, egemenlerin
tarihi halka zulmün tarihidir. Zulüm
konusunda hiçbir sınır tanımazlar. 
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Çünkü bu
tarihte direniş-

lerimiz var, uğ-
runa bedelleri

ödediğimiz
değerle-
r i m i z
var. Bu
tarihte

düş-

manlarımızın katliamları var, halka,
devrimcilere duyduğu kin var. İşte
bunun için unutmuyoruz, unutma-
malıyız. 

2000-2007… Tam 7 yıl… 

7 yıl hücre hücre eridik. 7 yıl
hücre hücre direndik. 

Bu 7 yıl katliamların en vahşetli-
sini yaşadık. 7 yılda direnişlerin en
görkemlisini yarattık. 

F Tipi saldırısında amaç; Anadolu
topraklarında devrimi, devrimciliği,
devrimci değerleri yok etmekti. 19-
22 Aralık katliamı bu saldırının do-
ruğuydu. 19 Aralık'ta devrimcilere
yönelik bir savaş açtılar. 20 hapisha-
nede birden Türkiye tarihinin en bü-
yük hapishaneler katliam saldırısını
gerçekleştirdiler. Diri diri yaktılar
bedenlerimizi. Kurşunlarla, gazla,
bombalara boğdular. Cesetlerimiz
üzerinde tepindiler. Hitler faşistlerine

rahmet okuturcasına diri diri ya-
nışımızı kahkahalarla izlediler...
Basın, medya ellerindeydi. Katiller
devrimci tutsakları kurşunlarken,

yakıp katlederken birbirimizi
yaktığımızı söylediler. Eriyen
bedenlerimiz ortadayken
"sahte oruç" dediler. 

Bedenlerimizden önce be-
yinlere saldırdılar. 

19 Aralık'tan başlayarak
7 yıl boyunca koyu bir sansür
uyguladılar. Özel yasalar çı-
kardılar, genelgeler yayınla-
dılar. Ölüm orucundan sö-

zetmek yasaktı, suçtu. 

Bu saldırının amacını devletin
yetkili ağızları açıkça itiraf etmişlerdi:
Bu topraklarda devrimciliği bitirmek. 

F Tipleriyle Türkiye'de devrimci
mücadeleyi tasfiye etmek istemişlerdi.
19 Aralık'ta "Ya ölürsünüz, ya teslim
olursunuz" diye devrimcilere tesli-
miyeti dayattılar. İkisi de ölümdü.
Devrimciler için ise tek seçenek
vardı: DİRENMEK!..

Fiziken yok olsak da direnmek!..
Çünkü direnmek, yaşamak demek-
ti. Devrimci bir örgüt direnerek fizi-
ken yok da olsa asla yok edilemez.
Yeniden doğar. 19 Aralık'ta biz di-
rendik. Öyle bir direniş yarattık ki,
tarihe öyle bir miras bıraktık ki, Ana-
dolu topraklarında asla devrimi yok
edemezler. 

Direniş ve Teslimiyet 
Devrim ve Karşı-Devrim 
"Teslim Olun ya da
Ölürsünüz"... 

Bu sözde, bu söylemde iki ideoloji,
iki sınıf, iki tavır vardır. 

Bir yanda emperyalizm ve işbir-
likçileri bir yanda ezilen halklar ve
onların öncüsü devrimciler... Bir yan-
da burjuva ideolojisi bir yanda işçi
sınıfı ideolojisi. Bir yanda teslimiyet
bir yanda direniş... 

Kızıldere'de kuşatıldık. Kuşatılan
ON'lardı. Kuşatılan devrim iddiasıydı,

19 Aralık’ta biz direndik!
Dünya halklarına 

sesleniyoruz: 
DİRENMEKTEN BAŞKA

YOL YOKTUR!..

2000-2007 Büyük Direniş 

Anadolu Topraklarında Devrimin 
Yok Edilemeyeceğinin Destanıdır

19-22 Aralık Katliamının Üzerinden 12 Yıl Geçti: 
Katiller Yargılanmadı. 

Adalet Tecellisini Bekliyor. 2000-2007 Büyük Direnişi; 
Anadolu Topraklarında Devrimin  Yok Edilemeyeceğinin Destanıdır! 

Tarihimizi hiçbir şey unutturamaz. Tarihimizi unutmak, düşmanı 
unutmaktır. Tarihimizi unutmak, devrimciliğimizi unutmaktır.
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halka güven, vatan sevgisiydi. Ku-
şatılan Marksist-Leninist ideolojiydi.
Kuşatılan devrimci dayanışmaydı,
siper yoldaşlığıydı. Kuşatılan em-
peryalizme ve işbirlikçilerine duyulan
sınıf kiniydi. Kuşatılan haklılığımızı
ve meşruluğumuzdu. Kuşatılan Ana-
dolu ihtilaliydi. 

Kuşatanlar tüm bu değerlerden
vazgeçmemizi istiyorlardı. "Teslim
olun" dediler. Değerlerimizi, umu-
dumuzu teslim etmemizi istiyorlardı. 

Kuşatanlar“Karanlığın cüceleri”ydi.
Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri.
Emperyalist ajanlar ve onların
beslemeleriydi. 

Emperyalistlere ve yerli işbirlik-
çilerine verdiğimiz cevap ideolojimiz,
güvenimiz, sevgimiz, umudumuz
gibi berrak, net ve pürüzsüzdü: Biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik! 

Onlarca, yüzlerce kez kuşatıldık;
dağlarda, şehirlerde, hapishanelerde...
Onlarca, yüzlerce kez işittik bu sözü:
Teslim Olun! 

Onlarca, yüzlerce kez de işittiler
cevabımızı: "Ölürüz ama asla teslim
olmayız." "Kanla yazılan tarih si-
linmez." "Siz bizim teslim oldu-
ğumuzu nerede gördünüz." "Asıl
siz teslim olun." 

Onlarla, yüzlerle öldük, hızarlarla
kesildik, gazlarla boğulduk, yakıldık.
Ancak teslim alamadılar. 

Teslim olmamak devrimci ideo-
lojinin, devrimin yenilmezliğidir. 

Zulme karşı direnmek bin yıllara
uzanan tarihsel olarak meşru bir de-
ğerdir. Ve bu değer reddedilemeyecek
bir hak olmuştur. Yasalara, anayasa-
lara girmiştir. 

Direnmek, direniş en büyük kor-
kusudur düşmanlarımızın. Direniş
onun değerlerinin alternatifidir. Dü-
zenin alternatifidir. Bunun için di-
renme hakkını yok etmek ister. Hak-
lılığımızı, meşruluğumuzu yok etmek
ister. Düzenin devamı buradadır çün-
kü. 

Düşman, direnenlere fazla seçenek
bırakmak istemez. Ya teslim olacak-
sınız ya öleceksiniz der. Ölümün
karşısına teslim olmayı koyar. Di-
renmek nafiledir. Direnmek sonuç-

suzdur. Direnmek boşunadır. "Uğruna
ölünecek değer yoktur" onlara göre.
Doğrudur çünkü onların değerleri
yoktur. Onların sevdikleri yoktur.
Halkları, vatanları yoktur. Umutları,
gelecekleri yoktur. Meşrulukları yok-
tur. Bunun içindir onların uğruna
öleceği değerlerinin olmaması. 

Bizim için ise çok şey vardır.
Ölümlerimizin karşısında vatan var-
dır. Halk vardır. Sosyalizm vardır.
Devrim vardır. 

"Ya özgür vatan ya ölüm" deriz.
"Halkımız sizin için ölüyoruz"
deriz. "Ya ihtilal ya ölüm" deriz. 

Dedik. Dedik ve öldük. Tereddüt
etmedik. 

Değerleri bilmeyenler, değerlerin
gücünü bilemezler. Kuşatmalar kar-
şısında direnme gücünü bulamazlar.
Ölümü, bedelleri göze alamazlar.
Meşruluklarını, haklılıklarını yitir-
mişlerdir.

F Tipi saldırısına karşı direnişi
tartıştığımız, direnmek gerektiğini
söylediğimiz günlerde solun büyük
kesimlerindeki ruh hali şuydu: "Dev-
let F Tiplerinden vazgeçmez. Evet
dün direndik ve Eskişehir tabutlu-
ğunu kapattırdık ancak bugün farklı.
F Tipleri için trilyonluk yatırımlar
yaptılar. Bunlar Eskişehir tabutluğu
gibi olmaz."

F Tiplerinin gündemde olduğu
2000 yılındaki bu düşünceler şimdi
farklı tarihsel koşullarda benzer şe-
kilde kendini göstermektedir. 

Emperyalizm, halklara azgınca
saldırıyor. Ülkeler işgal ediyor; sı-
nırlar çiziyor, sınırları bozuyor.
Yakıyor, yıkıyor, bombalıyor. Am-
bargolar, yaptırım kararları alıyor.
Ülkeleri kuşatıyor. Libya'yı böyle
işgal ettiler. Şimdi Suriye'yi teslim
almaya çalışıyorlar. 

Emperyalizm bunun için de plan-
lar yaptı: Büyük Ortadoğu Projesi.
Ve bunun için milyar dolarlar ayırdı. 

Emperyalist saldırganlığın odak-
landığı Suriye için, Suriye'deki Esad
yönetimi için söylenenlere bakın.
"Esad yönetiminin günleri sayılı"
diyorlar. "An meselesi" diyorlar.
"Artık Baasçılık bitti, Suriye ile

tarihe karışacak" diyorlar. 

Direnmenin, direnişin boşuna ol-
duğu vaaz ediliyor. Emperyalist sal-
dırganlık karşısında "ülkem için ge-
rekirse savaşarak ölürüm" diyen
Beşar Esad'ın bu tutumu karşısında
Amerikan uşağı Tayyip Erdoğan'ın
söylediklerini hatırlayın: 

“Bakıyorsunuz biri çıkıyor ‘ölene
kadar savaşacağım’ diyor. Kime karşı
savaşacaksın? Ülkendeki yönettiğin
Müslüman kardeşine karşı mı sava-
şacaksın? Bakın biz Türkiye olarak
Afganistan’da barışın yeniden egemen
olması için çok yoğun bir gayret
içindeyiz. Irak’ın yeniden imarı, is-
tikrar ve iç barışa kavuşması için
yoğun çaba içindeyiz. Ama şu anda
Irak mezhepsel bir savaşa, bir çatış-
maya doğru gidiyor veya götürülüyor.
Birileri çıkıp diyor ki; dışarıdan bir
müdahaleyle bunlar oluyor. Peki,
sen ne işe yarıyorsun? Dışarıdan
müdahaleye neden fırsat veriyorsun?
Dışarıdan müdahaleye fırsat verme-
den kendi problemini, kendi işini
niçin halletmiyorsun? Ama acımaz-
sızca Müslüman Müslüman’ı öldü-
rüyor ve canlı bombalar görüyoruz
Müslümanlar arasında. Biz Müslü-
man olmayanların canlı bomba ol-
masını anlayabiliriz ama bir Müslü-
man’ın Müslüman kardeşine karşı
canlı bomba olmasını anlayamayız.
Çünkü onun bizim dinimizde kesinlikle
yeri yoktur.” 

Tayyip Erdoğan ucuz demagojiler
yapıyor. Ortadoğu'da emperyalizmin
inşaa etmeye çalıştığı "Büyük Orta-
doğu Projesi"nin taşeronu AKP ikti-
darı bu projeye direnilemeyeceğini
vaaz ediyor. Buna direnmeyin diyor.
Bu projenin bir parçası olun diyor.
Yani sizde bir uşak olun, ülkeniz de
emperyalizmin yeni sömürgesi olsun
diyor. 

Amerikan uşağı Tayyip Erdoğan,
Beşar Esad'a Kaddafi'yi de işaret
ediyor. "Kaddafi'den ibret al, teslim
olmazsan senin sonun da Kaddafi
gibi olur" diyor. 

Kaddafi öldü, direnirse Beşar
Esad da ölebilir. 19-22 Aralık'ta, 7
yıllık büyük direnişte 122 kez öldük.
Bu direnişin yanlışlığını, boşuna ol-
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duğunu kanıtlamaz. Tersine
emperyalizmin dünyasında
her direniş bir umuttur. Her
direniş emperyalizmin dünya
düzeninin reddidir. Her di-
reniş daha büyük daha güçlü
bir karşı koyuşun dinamiğidir,
esin kaynağıdır. Her direniş
zaferi içinde barındıran va-
rolmanın kendisidir. 

Direniş dışındaki tüm "seçenekler"
siyasal olarak, ideolojik olarak, ahlaki,
kültürel olarak ölümdür, yokoluştur. 

Direnmeyen Çürür... 
19-22 Aralık'ta somutlanan F Tipi

saldırısının sadece hapishanelerle,
devrimci tutsaklarla sınırlı amaçlarla
yapılmış bir saldırı olmadığı dün de
bugün de hemen tüm solun kabul et-
tiği bir gerçektir. 

Tespitler bu saldırının emperya-
lizmin bir saldırısı olduğu, bir tasfiye
saldırısı olduğu şeklindedir. Bizzat
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
ağzından da bu tespitler doğrulanmıştır. 

Bu açıdan 19-22 Aralık 2000 tarihi
ve o gün yaşananlar, ülkemiz sınıflar
mücadelesi anlamında pek çok yanıyla
belirleyici bir öneme sahiptir. 19-22
Aralık karşı-devrim ile devrim ara-
sındaki çatışmanın politik, ahlaki,
kültürel bir bütün olarak ideolojik
bakımdan en üst biçimde seyrettiği
bir mücadeleyi ifade etmesi açısından
önemlidir. Karşı-devrim, bu çatışmada
tüm vahşeti ile saldırarak, ülkemiz
mücadele tarihe unutulmayacak bir
katliam bırakmıştır. Ve aynı şekilde
ülkemiz devrimcileri bu katliam sal-
dırısına büyük direnişle cevap vererek
asla yok edilemeyecek çok güçlü bir
direniş destanı yaratmıştır. 

Bu katliam saldırısı karşısında
kimler nasıl tavır alacaktı, ne yapa-
caktı? 

Bu direniş karşısında kimler nasıl
tutum takınacaktı? 

Tarihsel bir süreçti. Etkileri, so-
nuçları, yaratacakları o süreçle sınırlı
kalmayacak, bugünlere uzanacaktı. 

Uzun lafa gerek yoktu. Her şey
çok açıktı. Tutsakları diri diri ya-
kanlara karşı çıkmak, böyle bir kat-

liamı lanetlemek için devrimci, sos-
yalist, ilerici olmak da gerekmiyordu.
Ancak biz, o dönemde, bunun tam
tersine olarak, kendilerine devrimci,
sosyalist diyenlerin, hukukçu sıfatı
taşıyanların, demokratik kitle örgütle-
rinin sustuklarına tanık olduk. Re-
formizmin gündemi, o gün de, bugün
de halka karşı gerçekleştirilen bu
büyük saldırıya kapalıydı. Bırakalım
diri diri yakanları gündemlerine al-
mayı, bırakalım 19-22 Aralık katlia-
mının hesabını soran bir politikayı...
onlar, devrimciler ateş altındayken,
her yandan saldırıya uğradığı koşul-
larda solun ahlakına uygun olmayan
hesaplar yaptılar. Devrimcilerin “si-
yasi varlıkları”nın son bulacağı, “bitip,
tükeneceği” hesaplar içinde oldular.
19-22 Aralık katliam saldırısı ile dev-
rimciler “bitip tükenecek”ti. Onlar
da devrimcilerden kalan “boşluğu”
dolduracaklardı. Bu öyle bir tablo
idi ki, oligarşi halkın en değerli ev-
latlarını katleder, hapishanelerde kat-
liam yaparken, hapishaneler birer
yangın yeri iken gündemlerine diri
diri yakılanları bir tek kez olsun al-
madılar. 

Çürümeydi bu. Artarak sürecek
bir çürüme. Bu çürümenin nedeni
direnmemekti. Direnmeyen çürür de-
dik. Ve işte tarih hükmünü çoktan
vermiştir. 

"Biz aynı mahalleden değiliz",
"Farkımızı koyduk iyi oldu", “Dev-
rimci demokrasi tasfiye oldu” "Çan-
tada keklik mi sandınız." (*) Çürüme
en somut haliyle bu anlayışlarda ifa-
desini buluyordu. 

Bir yanda burjuvazinin "uğruna
ölünecek değer yoktur" şeklindeki
ideolojik saldırısı, bir yanda da refor-
mizmin "ölümü kutsadığımız", "ölümü
güzellediğimiz" şeklindeki saldırısı
aynı noktada buluşturuyordu onları:
Direnmek boşuna! Değmez! 

Nitekim Büyük Direniş’in
tecritin de devletin yetkili
ağızlarından itirafı olan "soh-
bet hakkı genelgesiyle" biti-
rilmesini hazmedemeyenler
aradıkları "fırsatı" bulmuş-
casına saldırmakta gecikme-
diler: 

“Bunca direniş bunun için
miydi?” dediler. “Bunca bedel bunun
için mi ödendi? dediler. Hani ne ka-
zandınız?” dediler. 

Peki biz soruyoruz, siz ne kazan-
dınız? Böylesi bir saldırı karşısında
siz ne yaptınız? 

19 Aralık katliamı, F Tipleri, Ölüm
Oruçları "halkın gündemi değil",
"bizim gündemimizde yoktur" di-
yenlerin gündemlerinde ne vardı peki? 

Bu büyük, tarihsel direnişi, kat-
liamı halkın gündemi yapmayanlar,
kendi gündemleri yapmayanlar neler
yaptılar? 

Yoksulluğu, işsizliği, açlığı mı
gündem yaptılar? İşçiye, memura
yönelik tarihin en büyük saldırılarını
mı gündem yaptılar? AKP iktidarının
uşaklıkta sınır tanımayan emperyalizm
işbirlikçiliğini mi gündem yaptılar?
Emperyalizmin Afganistan'da, Irak'ta,
Ortadoğu'daki saldırılarını mı gündem
yaptılar? Oligarşinin güncel bir po-
litikası haline gelen linç saldırıları
karşısında alanlara mı çıktılar? 

Ne Yaptılar? Ne Yarattılar?  
Hangi Direnişleri
Gerçekleştirdiler?

Bu sorulara cevap veremezler, ce-
vap veremiyorlar. Bunun yerine di-
renenlere, direnişe saldırdılar. Mu-
hasebe yapmaktan ısrarla kaçtılar.
Bu tarihsel süreci hala yok sayıyorlar. 

Biz söyleyelim ne yaptıklarını.

Halkı, sol olduklarını seçimden
seçime hatırladılar. Çareyi devrimde
değil düzende gördüklerini bir kez
daha gösterdiler. Düzene kan taşıyan,
onu meşrulaştıran oldular.

Birlikleri parçaladılar, gücümüzü
böldüler. Solun bugüne kadarki en
geniş birlikteliği olan "Irak'ta Savaşa
Hayır Koordinasyonu" ÖDP refor-
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mizminin çabalarıyla dağıtıldı... 

İşte yakın bir örnek: Hasta Tut-
saklarla Dayanışma Platformu.
Oportünizm bu birliğin gelişmesini,
devam etmesini istemedi. Yapay ge-
rekçelerle bu birliğin dağılmasını
sağladı. Tutsakları yoktu onların.
Tutsakların bir değeri yoktu onlar
için. Onlar hasta tutsaklar için mü-
cadelenin karşısına gaylerin, lezbi-
yenlerin savunuculuğuyla çıktılar. 

Parti kongrelerinde, kurultayla-
rında, konferanslarında devrimci de-
ğerleri, evrensel değerleri bir kenara
bıraktıklarını açıkladılar. "Yeniden",
"yenilenme" şiarlarıyla düzene bir
adım daha yaklaştılar, her adımda
devrime ait ne varsa tasfiyeye yö-
neldiler. Devrime, devrimciliğe doğru
değil düzene doğru "yenileniyorlar"dı. 

2000'den bugüne geçen 11 yıl
içinde sınıflar mücadelesi arenasında
yoktular. Gün oldu parti binalarından
dahi çıkamaz hale geldiler. Tek bir
mücadele programları, ciddi bir pro-
testoları, bir hak kazanımları olmadı. 

Olması da beklenemezdi. 

Emperyalizm beyinleri teslim al-
mıştı. Emperyalizme karşı direnile-
mezdi. Kazanılamazdı. Bedel ödemek
boşunaydı. Sıradan, apolitik bir düşünce
tarzı içinde "düşmanın istediği de
zaten bizleri öldürmek, yok etmek,
ona karşı direnmek, ölüm orucu yap-
mak bunu kendi ellerimizle yapmak"tır
diyerek direnmemenin teorisi yapıldı. 

Peki ne için direnilecekti? Ne
zaman direnilecekti? Nasıl direni-
lecekti? 

19 Aralık'ı, ölüm oruçlarını gün-
demlerine almayanlar gerçekte diren-
meyi gündemlerinden çıkarmışlardı. 

Çürümek, değer yitimi, dejene-
rasyon, devrimden devrimcilikten
uzaklaşma ve düzene yakınlaşmanın
ifadesi oldu. 

19 Aralık sürüyor... 

"Aynı mahalleden değiliz", "Cep-
te keklik mi sandınız", “Devrimci
demokrasi tasfiye oldu”, "Farkımızı
koyduk iyi oldu" diyerek kendilerini
koruyacaklarını sandılar. Saldırıdan
uzak kalacaklarını sandılar. 

Beyinler küçülmüş, ideolojileri

silinmiş, iddiaları yitmişti. 

Bir kez daha ifade edersek em-
peryalizm ve oligarşinin saldırdığı
devrimci ideolojiydi, devrimci da-
yanışmaydı, direnme hakkıydı, devrim
umuduydu, örgütlülüğümüzdü, ya-
rattığımız, kan can pahasına kazan-
dığımız değerlerdi. 

Solun kendisini korumaya çalıştığı
saldırının hedefinde bunlar vardı.
Solun kendini korumaya çalıştığı,
uzak durmaya çalıştığı gerçekte bu-
değerlerden başka bir şey değildi. 

Emperyalizm ve oligarşi saldırı-
sını, saldırısındaki amacını gizleme
gereği dahi duymuyor artık. Aleni
saldırıyor, pervasızca saldırıyor, hu-
kuk, kural tanımadan, kendi hukukunu
çiğneyerek saldırıyor. Hiçbir meşru-
luğu olmadan saldırıyor. 

"Aynı mahalleden değiliz", “Dev-
rimci demokrasi tasfiye oldu” "Cepte
keklik mi sandınız", "Farkımızı koyduk
iyi oldu" düşüncesinin sahipleri bu-
günün ışığında bir kez daha düşün-
meliler. Söylediklerinin ne anlama
geldiğini, onları hangi noktaya getir-
diğini bir kez daha gözden geçirmeliler. 

PKK lideri A. Öcalan, Özgür
Halk'taki bir yazısında şunları söy-
lemişti: 

“Cezaevindeki olaylar tutarlı dev-
rimci direniş değildir... Bir F tipi
için bu kadar insan yakılmasının
etik değerlerle, vicdanla, insanlıkla
alakası yoktur. (...) İlkel bir yakla-
şımdır... Sol kendine gelmeli, dev-
rimciler akıllı olmalı. (...) Biz körce
adam öldürmeyiz. Bunlarınki ilkel
dönemde ucube insanların yaptıkları
gibi şeylerdir.” 

"Değer mi" dedi, "akıllı olmalı"
dedi, "ilkellik" dedi, "ucube" dedi...
Tüm bunları devrimcilere dedi. Ka-
tillere, halklarımızın düşmanı oli-
garşiye tek bir şey söylemedi. Dev-
rimcilere ise neredeyse ağzına geleni
söyledi. 

O sözlerin söylediği günlerden
bugüne geçen 11 yılda yaşananlar
bu söylenenlere değdi mi peki? 

Kürt hareketi ne kazandı, Kürt
halkı ne kazandı? 

19 Aralık’ta direnmeyerek

saldırılardan kurtulacaklarını mı
sandılar?..

Dün "hayata dönüş" adıyla devrimci
tutsakları diri diri yakanlar cesetlerimiz
üzerinde tepinenler bugün "Kürt açılı-
mı", "demokratik açılım" adıyla Kürt
halkına teslimiyeti dayatmaya devam
ediyorlar, Kürt halkının silahlı direnişini
tasfiye etmek için her yola başvuruyor
oligarşi. Oligarşi, KCK operasyonu
adı altında demokratik muhalefete terör
estirmektedir. Kimyasal silahlarla kat-
ledilen PKK gerillaları, 12 yaşında on-
larca kurşunla katledilen Uğur Kay-
mazlar, emperyalizm ve oligarşinin
Kürt sorununa, Kürt halkına, halkları-
mıza bakışının da ifadesidir: Katliam,
imha, yok sayma, tasfiye... 

19 Aralık sürüyor. 19 Aralık'ta dev-
rimcilere dayatılmıştı teslimiyet. Oli-
garşinin saldırılarından korunmak için
PKK "farkımızı koyduk" diye oligar-
şinin o günkü politikalarını destekle-
mişti. Ama oligarşinin saldırılarından
kurtulamadılar. F Tipi saldırısının üze-
rinden çok geçmeden PKK tutsaklarını
da F Tiplerine taşıdılar. 

Bugün oligarşi 19 Aralık'ta dev-
rimcilere dayattığını Kürt milliyetçi
harekete dayatıyor. Kürt halkına da-
yatıyor. "Ya teslim olacaksınız ya da
öleceksiniz" diyorlar. Kürt halkı için
ikinci bir seçenek yoktur. Kürt halkı
için, devrimciler için, ezilen tüm
dünya halkları için direnmekten başka
bir seçenek yoktur.

(Sürecek) 
(*) 1 - “Aynı mahallede değiliz”

Paris sosyetesinin kızı aşkın partisinin
militanı akıl hocası Birikim’in feyziyle

hapishaneleri tahlil(!) eden eski Dev-
rimci Yol'cu Ayşegül Devecioğlu... (Bi-

rikim dergisinin Şubat-Mart sayısında)

2- “Cepte Keklik mi sandınız...”
Emeğin sesi olduğunu söyleyenlere

Emek Partisi'ninin akıl hocalarından
Aydın Çubukçu, (Evrensel, 30 Mayıs

2001)

3- Farkımızı koyduk, iyi oldu

(Abdullah ÖCALAN, Ö. Halk, Ocak
2001)

4- “Devrimci demokrasi tasfiye
oldu” Bitip tükendiğimizi söyleyen ise
eski SİP ve şimdiki TKP'nin  Eski Ge-
nel Başkanı Aydemir Güler'di... (Sos-

yalist İktidar, Ocak 2001)

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!

11 Aralık
2011

Yürüyüş

Sayı: 298

227



On lar, Amerikan emperyalizminin
tüm dünyada imparatorluk kurmaya
çalıştığı bir dönemde sosyalizmi sa-
vundular. 

Onlar, emperyalizmin gü-
cünü ardına alıp Anadolu top-
raklarından devrim mücade-
lesini tasfiye etmek isteyen
oligarşinin “ya tes lim ola cak -
sı nız, ya öle cek si niz” dayat-
masının karşısında ölümüne
devrimi savundular. 

Onlar emperyalizmin yeni-
sömürgesi ülkemizde vatanı-
mızın bağımsızlığı için canla-
rının ortaya koyarak faşizme
karşı mücadele ettiler. 

Onlar yaşamlarının en onur-
lu sınavındaydılar: Za fe rin şe -
hit ler le ka za nı la ca ğı nı bi le rek,
en ön mev zi le re ge çtiler. Vata-
nı için, halkı için, yoldaşları
için kendilerini feda etmekte
birbirleriyle yarıştılar.

Bu bir fe da kar lık ve fe da
des ta nıy dı. 

Bir kıs mı ölüm oru cu di re -
niş çi siy di, bir kıs mı düş man,
ölüm oru cu di re niş çi le ri ne za -
rar ve r me sin di ye direnişçilerin
önün de si per olan lar dı... 

Ölüm oru cu di re niş çi le ri,
tüm yol daş la rı, tüm halk tec rit
edi le me sin, tes lim alı na ma sın
di ye en ön mev zi ye geç miş ler -
di. Düşman, 20 Ekim 2000’de
başlayan Ölüm Orucu direni-
şini bitirmek için  Ölüm Oru-
cu direnişçilerini hedef almış-
tı. Şimdi görev onları koruma
zamanıydı ve düşmanın onla-
ra ulaşmasını engellemek için
yoldaşları düşmanın önünde
siper oldular. “Ölüm Orucu
direnişçilerinin kıllarına zarar gelir-
se kendimizi feda ederiz” dediler. 

On la r, tarihleri boyunca ne söyle-
mişlerse yapmışlar, ne yapmışlarsa sa-
vunmuşlardı. Blöf olsun diye söy-
lenmemişti bu söz. On lar da ka rar; uy -

gu lan ma sı ge re ken, söz ha ya ta ge çi -
ril me si ge re ken di. 

Zu lüm ne ka dar vah şi le şir se vah -

şi leş sin, her ko şul da bo yun eğ me me -
nin müm kün ol du ğu nu gös te rdiler. 

19 Aralık 2000’de, oligarşi tara-
fından 20 hapishanede birden dev-
rimci tutsaklara karşı başlatılan katli-
am ve teslim alma saldırısında, 28 dev-

rimci ilerici tutsak, halkların direniş ta-
rihine onurlu bir sayfa ekleyerek şehit
düştüler. Oligarşinin F Tipi hapishaneler
ve tecrit politikalarını hayata geçirmek

için büyük bir vahşet uyguladı-
ğı saldırıda, katillerin önünde
eğilip bükülmediler. Başları
dimdik, halkların kurtuluş tari-
hinin yazıcılarına yakışır bir şe-
kilde şehit düştüler. 

Çürümüş, emperyalist dü-
zenin halkın tüm değerlerini çü-
rütmeye çalıştığı günümüzde
tarihe çok büyük bir değer bı-
raktılar. Tür ki ye halk la rı na bir
di re niş des ta nı ar ma ğan et ti ler. 

Kat li am cı lar, çaresizlikle-
rini yalanlarla, demagojilerle,
sansürle örtmeye çalıştılar. “Di-
reniş bitti” dediler. “Sah te Oruç
Kan lı İf tar” dediler. “Kendi
arkadaşlarını öldürdüler” de-
diler. Bur ju va ba sı n oligarşinin
yalanlarının en büyük aracı
oldu. 

Ancak yalanların ömrü kısa
sürdü. F Tipleri açıldı ancak di-
renişi bitiremediler. 19-22 Ara-
lık feda destanının mirası üze-
rinde şekillenen büyük direniş,
122 şehitle 7 yıl sürdü. 19-22
Aralık şehitlerini say gıy la anı -
yo ruz. 

Üm ra ni ye 
Şe hit le ri miz;

Ah met İbi li, Mer sin’li ve
32 ya şın day dı. Er zu rum Ata -
türk Üni ver si te si Zi ra at Fa kül -
te si’ndey ken dev rim ci mü ca de -
le ye ka tıl dı. Tut sak düş me den
ön ce, İs tan bul ge ce kon du la -
rın da il le gal ör güt len me için de
ye ra lı yor du. Üm ra ni ye ha pis ha -

ne sin de ki ölüm oru cu di re niş çi le ri nin
ko mu ta nı ola rak, sal dı rı yı dur dur -
mak için be de ni ni tu tuş tu ra rak za li min
kar şı sı na ilk o çık tı.  

Alp Ata Ak ça yöz, Cep he’nin bir
ta raf ta rıy dı. Kars’lıy dı. İs tan bul’da es -

19 Aralık Şehitleri -1-

19-22 Aralık Şehitlerimiz
Emperyalistler ve uşaklarına teslim olmadılar

ORTADOĞU’DA NATO’NUN ASKERİ,28

Yürüyüş

11 Aralık
2011

Sayı: 298



naflık ya pı yor du. Üm ra ni ye’de ki di -
re ni şin bit ti ği gün ko ğuş tan çı kar lar -
ken kat le dil di.

Umut Ge dik, 23 ya şın da ve Trab -
zon luy du. Li se yıl la rın dan be -
ri mü ca de le için dey di. Tut sak
düş me den ön ce SPB üye siy di. 

Er can Po lat, 26 ya şın da
ve Der sim liy di. Kon fek si yon
iş çi si Er can, 1995’te ka tıl mış tı
ha re ke te. Son ola rak SPB üye -
siy di. 

Rı za Poy raz, Si vas lıy dı,
İs tan bul’un Ga zi sem tin de bü -
yü dü. Kon fek si yon, avi ze ci lik
gi bi çe şit li iş ler de ça lış tı. Oli -
gar şi nin or du sun da as ker lik
yap tık tan son ra, ter ci hi net leş -
ti, Cep he safla rın da ye r al dı. 

Ça nak ka le 
Şe hit le ri miz;

Fi dan Kal şen, Ölüm Oru -
cu 1. Eki bi’n dey di. Der sim -
liy di,  36 ya şın day dı, hem şi rey -
di. 1989’dan be ri mü ca de le nin
için dey di. Ça nak ka le’de be de -
ni ni tu tuş tu ra rak zul mün önü -
ne ilk di ki len ol du. 

İl ker Ba ba can, İs tan bul’da
doğ du. Dev rim ci ler le ta nış tı ve
96’da tut sak dü şe ne ka dar dev -
ri min emek çi si ol du, so rum lu -
luk lar üst len di. 22 ya şın day dı.
Ölüm Oru cu 3. Eki bi ’nin en
genç di re niş çi le rin den di. 

Fah ri Sa rı, 1990’la rın baş -
la rın dan be ri mü ca de le nin için -
de bir Kürt yurt se veriy di.
1993’te tut sak düş tü. 

Sul tan Sa rı, genç ya şın da
Ada na’da Kürt yurt se ver ha re -
ke tin safla rı na ka tıl dı. Çu ku ro -
va böl ge sin de fa ali yet yü rüt tü.
1993’te tut sak düş tü. 

Bur sa Şe hit le ri miz;
Mu rat Öz de mir, 1. Ölüm Oru cu

Eki bi’n dey di. 39 ya şın day dı. Bur ju va

ba sın da yıl lar ca ça lı şan bir ga ze te ciy -
di. O, ter ci hi ni dev rim den ya na yap tı.
Bir sü re Mü ca de le ga ze te sin de ça lış -
tı, Ege’de so rum lu luk lar üst len di. 

Ali İh san Öz kan, Ço rum-Ala -
ca lıy dı. 26 ya şın day dı. TKP (ML) da -
va sın dan tut sak tı. Cep he li tut sak lar dı -
şın da, 19 Ara lık ön ce si ya pı lan “sal -
dı rı olur sa ken di mi zi ya ka rız” ka ra -
rı nı uy gu la yan en der di re niş çi ler den

bi ri ol du. 

Çan kı rı 
Şe hit le ri miz;

İr fan Or tak çı 1. Ölüm
Oru cu Eki bi di re niş çi siy di.
Ço rum, Ala ca lı’ydı. 1971 do -
ğum luy du. İmam Ha tip Li se -
si’ni  terk etti. 1991’de dev rim -
ci ler le ta nış tı ve sos ya lizm mü -
ca de le si ne ka tıl dı. 19 Ara lık
sal dı rısını dur dur mak için be -
de ni ni tu tuş tu ra rak zulme kar-
şı şe hit düş tü.

Ha san Gün gör mez, 36 ya -
şın day dı,  Kon ya Ci han bey li -
li’ydi. 1980’le rin so nun da dev -
rim mü ca de le si ne ka tıl dı. 19
Ara lık’ta be de ni ni tu tuş tu ra rak
zul me kar şı ba ri kat ol du. 

Uşak Şe hit le ri miz;
Ya se min Can cı, Uşak Ha -

pis ha ne si’nde ki Cep he li ka dın
tut sak la rın so rum lu suy du.
1967, İs tan bul do ğum luy du.
1989’dan be ri kav ga nın için -
dey di. Ey lül 1992’de tut sak
düş tü. Ope ras yo nu dur dur mak
için be de ni ni tu tuş tu ra rak şe hit
düş tü.

Ber rin Bıç kı lar, Ölüm Oru -
cu 1. Eki bi di re niş çi siy di. İz -
mir’de do ğum luy du ve he nüz
22 ya şın day dı. 6 yıl dır bu kav -
ga nın için dey di. Aç lı ğı nın 60’lı
gün le rin de, sal dı rı ya ba ri kat
ol mak için alev le rin or ta sı na
dal dı. 

Cey han Şe hidimiz;
Ha lil Ön der, Ölüm Oru cu

1. Eki bi di re niş çi siy di. 30 ya şın day -
dı Ha lil, Os ma ni ye-Dü zi çi li’ydi. An -
ka ra ve İs tan bul Dev-Genç safla rın da
mü ca de le et miş ti. Be de ni ni tu tuş tu ra -
rak zul mün önü ne di kil di. 

19 Aralık Şehitleri -1-

19-22 Aralık Şehitlerimiz
Vatanımızın onuru, halkımızın gururudur
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Merhaba;

Okuldan yazıyorum size. Oligar-
şinin değirmen yapmak için yıllardır
çok uğraştığı ama bir türlü başara-
madığı, devrimin okulu hapisha-
neden yazıyorum.

19 Aralık yaklaşıyor. Hiç aklı-
mızdan, yüreğimizden çıkmayan o
kahramanlık günleri geliyor. Devle-
tin Kıbrıs harekatından sonra en bü-
yük saldırısı. Düşman topraklarına gi-
rer gibi hazırlık yapmıştı. Bu sefer di-
yordu, bu sefer teslim alacağım.
O yüzden hiç denenmedik silahları
aldı. Ordunun en seçkin birliklerini
topladı, binlerce kafatasçı... Yetmedi
sandık sandık mermi. Yetmedi, on
binlerce gaz bombası hazırladı. Yet-
medi, o güne kadar hiç kullanılmamış
bir gaz bombası türünü getirdi. Yet-
medi, can-mal kurtaran itfaiyesini, kö-
püğünü, suyunu, kancasını, iş maki-
nelerini can almak için getirdi. Yet-
medi, çatılara yerleştirecek ağır si-
lahları, makineleri getirdi. Yine yet-
medi. Daha başka ne bulabilirdi,
neyle saldırabilirdi? Düşündü durdu.
Yalana dolana başvurdu, bu arada ma-
ketlerle hazırlık yaptı. O güne kadar
defalarca denemişti ama hep yenil-
mişti. Bu sefer ele geçirmeli, teslim
almalıyım diyordu.

Sabaha karşı, uykumuzun en de-
rin yerinde, kalleşçe gafil avlamak için
kuşattı. 20 hapishanede birden, 20 yer-
de birden başladı çarpışma.

Biz Çanakkale cephesindeydik.

Onlar çoktular. Biz bir avuçtuk.

Onların envai çeşit silahı vardı. Bi-
zim sadece bedenlerimiz.

Onlar düşman bir ülkeye girer gibi
geldiler. Biz vatan toprağındaydık.

Onlar emperyalizm destekli iş-
birlikçilerdi. Biz yalın kılıç
HALK’tık.

Onlar HAKSIZ’dı. Biz HAK-
LI’ydık.

Geldiler ve “Teslim olun” dediler.
Üç gün boyunca yakıp yıktılar. Kur-
şun sağanağında, gaz bombardıma-
nında, kan gölünde direndik. TESLİM
OLMADIK. Kahramanlarımızla
KAZANDIK.

Düşmanın saldırısını ilk göğüsle-
yen FİDAN’dı. 19 Aralık’tan bir
gün önce, tüm ölüm orucu direnişçi-
leri, “Eğer fiili bir müdahale olursa
kendimizi yakarız” diye dilekçe
vermişlerdi.

19 Aralık günü sabaha karşı gel-
diler. Barikatlarımızı kurduk.

Ölüm Orucu direnişçileri, direniş
koğuşunda bir aradalar. Kendi arala-
rında tartışmaya başladılar. Tartışma ko-
nusu neydi biliyor musunuz? Önce kim
kendini feda edecek? Çünkü her dire-
nişçi “Önce ben” diyordu. Bu yüzden
de karar veremiyorlardı. Biz onları iz-
liyorduk. Bu nasıl bir fedakarlıktı?
Var mıydı dünyada bundan daha büyük
bir fedakarlık örneği? Mal-mülk, para-
pul kapma değil, ölüm yarışıydı yap-
tıkları. Hayır, ölüm yarışı da denemez:
Yoldaşlarını yaşatmak için kendini
feda etme yarışıydı. Halkını, vatanını,
devrimi sahiplenme yarışı...

Birbirlerinin gözlerinin içine ba-
karak “Önce ben” diyordu her
direnişçi.

Bu yarışı Fidan bitirdi. “Beni
seçtiğiniz için teşekkür ediyorum”
diyerek fırladı ve birlikte ölüme yat-
tığı yoldaşlarını kucaklamaya başla-
dı. Herkes şaşkın, direnişçiler dahil.
Birlikte yola çıkmışlardı ama Der-
sim’in asi kızı onlara çalım atmıştı. O
kadar yalın, o kadar kararlı ve coş-
kuluydu ki, önü alınamaz bir sel ol-
muş akıyordu adeta. Direnişçileri
hızla kucaklıyor, hala “Beni seçtiği-

niz için teşekkür ederim” diyordu. O
olacaktı, o kadar kararlıydı. Kendin-
den başka bir alternatif bırakmadı.

Barikatlarda çatışma sürüyordu.
Ana maltaya açılan koğuşlardan bi-
rinin dış duvarlarını düşman yıkıp ora-
ya girmişti. Maltaya kadar gelip ora-
dakileri tarayarak barikatı yıkmayı
planlıyordu. Bir tıkırtı duyup mazgalı
açtık. Katiller sürüsünden biri silahı-
nı doğrultmuş bekliyordu. Ama maz-
gal açılır açılmaz fırladı kaçtı. Onca
silahla donanmış olarak geleceksin
ama göz göze gelmeyeceksin. Korku
böyle bir şeydi işte.

Fidan o korkuyu büyütmeye git-
ti. Maltaya çıkmadan önce göz göze
geldik. Fidan düşmanın üzerine yü-
rüyordu. Ben barikattan dönüyor-
dum. Bakışlarımız buluştu. Sizi çok
seviyorum dedi gözleri. Size güve-
niyorum dedi. Kucaklaşmak için oya-
lama beni, kurban olayım, acelem var
dedi. Düşman amansız, kalleş, katle-
decek canımdan çok sevdiklerimi
dedi. Gözlerimizle kucaklaştık. Ba-
kışlarımızla vedalaştık. 

Fidan, koğuştan maltaya çıktı.
Maltanın iki ucunda düşman mevzi-
lenmiş, kurşun ve gaz bombası yağ-
dırıyordu. Fidan düşmana seslendi.
Öyle sakindi ki. Sakinliğin öfkeyle
birleşmiş tonuyla tane tane ama bas-
tıra bastıra konuşmaya başladı. Her
kelimesi kurşundu. Aralıksız savurdu
kurşunlarını Fidan.

“ Siz bu halkı sevemezsiniz. Sev-
seydiniz ak saçlı analarımızı copla-
mazdınız.  Siz bu vatanı sevlemezsi-
niz. sevseydiniz Amerikan postalla-
rı altında çiğnetmezdiniz. Düşman-
sınız düşman!”

Öfkeliydi Fidan. Halkımıza çek-
tirilen bunca acının, yokluğun, yok-
sulluğun öfkesiyle doluydu. Çekilen
acıların, yaşatılan zulmün hesabını
sormaya gidiyordu. Halk böyle sevi-
lirdi, vatana bağlılık böyle bir şeydi
işte. Ölümüne sevmek, ölümüne ko-

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Özgür Tutsak:
Fidanlar Bizim İntikam Andımız

ORTADOĞU’DA NATO’NUN ASKERİ,30

Yürüyüş

11 Aralık
2011

Sayı: 298



rumaktı. Fidan halkı ve vatanı için yü-
rüyordu zulmün üstüne.

Yoldaş sevgisiyle, yoldaşa bağlı-
lığın gücüyle donanmış, yol-
daşlarına siper olmaya, onları
kurşundan, gaz bombaların-
dan, onları ölümden koru-
maya gidiyordu. Yoldaşları-
nı ölümüne sevmek buydu
işte.

Fidan maltada yukarıya
doğru yürüdü. Düşmanın
kendisini görebileceği yerde
durdu. Mitralyözümüzü de o
maltadan uğurlamıştık. Hep
yanımızdaydı İdil. Burada da
düşmana seslendi, operas-
yonu durdurmasını, yoksa
kendisini feda edeceğini söy-
ledi. Düşmanın cevabı kur-
şun ve gaz bombası oldu. Fi-
dan öfkeyle bağırdı.

“Düşman sen alçaksın.
Sen bu vatanı sevemezsin.
Sen bu vatan için ölemezsin”
Bize döndü ve “Yoldaşlar
sizi çok seviyorum” dedi. Sı-
rada son mermisi vardı. Ateş-
ten bir mermi. Bir tek bizde vardı bu
mermiden. Devasa orduların; tekno-
loji “harikası” silahların baş edeme-
yeceği, dünyanın mazlumlarının, ezi-
lenlerinin en erdemli, en yenilmez si-
lahı: FEDA.

Saat 07.20, Fidan tutuşturdu ken-
dini. Kaldırdı kollarını, açtı Anado-
lu halkını kucaklar gibi. Öyle durdu,
dimdik. Bir anıt gibi. Yıkılmaz bir
kaleydi FİDAN. Dakikalar geçti,
yanıyor Fidan. Ama hiç sarsılmıyor
Fidan. Yanmaya başladığı andan iti-
baren bir milim bile kıpırdamıyor.
Hala dimdik. Değiştirdiği tek şey par-
makları oldu. Ellerini açtı. Nasıl ta-
rif edeyim? Görmenizi isterdim.
Öyle güçlüydüler. Göğü kucaklar, gü-
neşe koşar gibi açılmış kollarıyla o
gücü bize taşıdı. 

Ve biz tanık olduk bu yiğitliğe. Ya-
şadık gördük. Tanıklık sorumluluk-
tur. Tanık olduklarına sırtını dönen
namussuzdur. Yaşadıklarını unutan
alçaktır. Hayır, şehitlerimizin önün-
de başımız eğik kalmayacak.

Saat 07.27, Fidan zafere erişti.

Zulme isyanın ateşten ışığı oldu.

Dersim’in “Şeri gule*”si böyle
ölümsüzleşti. Bayrağımızı örttük üze-

rine. Omuzlarımızda direniş koğuşuna
getirdik.

Fidan, Mitralyöz’le buluştu. Ça-
nakkale geçilmezdi artık. İlker Ba-
bacan, Sultan Sarı, Fahri Sarı Fi-
dan’ı izledi. Ve Çanakkale geçilemedi. 

Oysa ne kadar da iyi hazırlan-
mışlardı. Cephelileri teslim alacaklar

ve Cephe’yi bu topraklardan sile-
ceklerdi. Her katliamda, saldırıda
bunun hayalini kurmuşlardı. Düş-

manın her defasında “Bitirdik,
bellerini kırdık, köklerini ka-
zıdık” diye sevinç çığlıkları at-
ması bu yüzdendi. Yine ya-
nıldılar. Hep yanılacaklar. Ya-
nılacaklar, çünkü haksızlar,
meşru değiller.

Yenilecekler çünkü tari-
hin hükmü budur. O hükmü
yerine getirecek olansa biziz.
Biz Cepheliler.

Ancak tarihin hükmü ye-
rine gelene kadar kork bizden
düşman. Hepiniz korkun biz-
den.

Fidan’ın 7 dakika boyunca,
bir milim bile kıpırdamadan,
kendini yakarak feda edişini
gördük biz. Fidan, inancını,
iradesini miras bıraktı bize. 

Sizlere bir şey daha söyle-
mek isterim. Bilirsiniz, duy-
muşsunuzdur mutlaka, 19 Ara-
lık’ta diri diri yakıldı 6 kadın

yoldaşımız. Kurşunlarla, gaz bom-
balarıyla boğarak katlettiler en yi-
ğitlerimizi. Tutuşmuş bedene bile
kurşun sıkacak kadar korkak ve al-
çaklar. Kan revan içindeki yaralı be-
denlere işkence yapacak kadar çü-
rümüşler.

Bu katiller sürüsü ellerini kolla-
rını sallayarak geziyorlar. Tıpkı
“1000 operasyon yaptım” diyen
Mehmet Ağar gibi. Yargılanmıyor-
lar. Bu devlet onları yargılamaz.
Yargılasa da göstermelik olur, Meh-
met Ağar’da yaptığı gibi.

Kahramanlarımızı adaletsiz bı-
rakamayız. Katillerin yakasına ya-
pışmak için gözümüz kulağımız
açık olmalı, her an hem de. Ve ada-
lete susuzluğumuzu gidermeliyiz.

Sizleri Fidanımızın sevgisi, 28’le-
rimize bağlılığımızla kucaklıyor, se-
lam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

* Şeri gule: Kürtçe’de yiğit gül
anlamına geliyor.

Bakırköy Kapalı Hapishane

Yasemin Karadağ

Fidan bizim sevgimizin gücü,
Fidan bizim yoldaşlarımıza

bağlılığımız,
Fidan bizim tüm
duygularımızın

devrime yönelmiş sureti,
Fidan bizim öfkemizin şiddeti,

Fidan bizim halk-vatan
sevgimizin sarsılmazlığı,

Fidanlar bizim
sorulacak hesabımız,

Fidanlar bizim
İNTİKAM ANDIMIZ!
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19 Aralık 2000’de Bayrampaşa’da
yapılan katliamın sorumlularının
yargılandığı dava ile ilgili Halkın
Hukuk Bürosu (HHB) ile görüştük.
HHB, hukuki mücadeleleri sonu-
cunda mahkemenin atmak zorunda
kaldığı adımları anlattı. 

Yürüyüş: Mahkeme, avukatların
talebi üzerine katliama ilişkin Jan-
darma Komutanlığı, İçişleri, Adalet ve
Sağlık Bakanlığı'ndan çeşitli bilgi
ve belgeler istemiş. Bu kurumların
mahkemeye verdiği cevaba göre,
operasyona ilişkin düzenlenen nihai
bir raporun olmadığı, operasyona
katılan personelin kimlik bilgilerinin
bulunmadığı, kayıtlarda ismi geçen
bazı kişilerin de gerçekte olmadığı
söyleniyor. Nedir bu konu? Mahkeme
bu kurumlardan hangi bilgi ve bel-
geleri istedi? Bu kurumlar ne cevap-
lar verdi? Hangi belgeler sahtedir?
Nasıl bir rapor tutulmuş?

HHB: Dava dosyası içerisinde
operasyonun nasıl olduğunu anlatan
bir tutanak var. Bu tutanağın altında
dönemin başsavcısı Ferzan Çitici ve
hapishane savcısı Fikret Ünalan’ın da
ismi var. Ancak savcılar tutanağı im-
zalamaktan imtina etmişler, bunların
yanında sicil numaraları yazılı bazı ki-
şilerin imzaları bulunmaktadır. Bu ki-
şiler isimlerini tutanağın altına
yazmamışlar. 

Tutanak operasyonu yapan kişiler
tarafından tutulmuş, her koğuş ayrı ayrı
anlatılarak  Bayrampaşa’da yaşanan
tüm ölüm ve yaralamaları tutuklu ve
hükümlülere yüklemektedir. Tama-
men tutuklu ve hükümlüleri suçlayan
ancak katliamın ayrıntılarını da anlat-
mayan bir tutanak. Biz mahkemeden
bu tutanağın kimler tarafından tutul-
duğunun araştırılmasını istedik. Çün-
kü tutanak okunduğunda tutanağı ya-

zanların içeriye girip, katliama doğ-
rudan katılanlar oldukları anlaşılmak-
tadır. Jandarma Genel Komutanlı-
ğı’nca mahkemeye verilen cevapta
tutanakta bulunan sicil numaralardan
birinin Van Jandarma Komutanlı-
ğı’nda görev yaptığını, birinin Diyar-
bakır  Jandarma Komutanlığı’nda
görev yaptığını, her ikisinin hiçbir
zaman İstanbul Jandarma Komu-
tanlığı’nda çalışmadıklarını, diğer si-
cil numaraların herhangi bir persone-
le ait olmadığı söyledi. Dolayısıyla tu-
tanağı imzalayan jandarma görevlile-
ri kendi sicil numaralarını yazmak-
tan korkmuşlar. Kimlikleri açığa çık-
masın diye sicil numaralarını değiş-
tirmişlerdir, gizlemişler. 

Bir başka önemli husus her ne ka-
dar sicil numaralarını gizlemiş olsa-
lar da Jandarma Genel Komutanlığı
olay tutanağını kimin imzaladığını bil-
mesine rağmen, mahkemenin sor-
duğu soruyu tam olarak cevapla-
mamıştır. İstanbul  İl Jandarma Ko-
mutanlığı tutuklu ve hükümlülerin
yargılandığı davada tutanağı kimin
imzaladıklarını  mahkemeye bildir-
mişti. Dolayısıyla Jandarma Genel
Komutanlığı katilleri gizlemeye, de-
lilleri yok etmeye devam etmektedir.
Mahkeme ayrıca katliam hakkında tu-
tulan rapor varsa bu raporların  ve
katliama katılan birliklerin isim lis-
tesinin gönderilmesini istedi. Jan-
darma komutanlığı, arşivinde bir
bilginin bulunmadığını söyleyerek
mahkemenin sorularını cevaplandır-
mamıştır. 

Yürüyüş: Verilen cevapta ope-
rasyon görüntülerinin de olmadığı
söylenmiş. Oysa operasyon yapılan
bütün hapishanelerdeki tutsakların
anlatımında operasyonun tamamı-
nın kameralarla çekildiği söyleni-

yordu ki o dönem televizyon haber-
lerinde sansürlenmiş bir şekilde gös-
terilmişti. Bu durumda, devletin bu ku-
rumlarının mahkemenin sorularına
verdiği bu cevabı nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

HHB: Jandarma Genel Komu-
tanlığı, İstanbul Bölge Jandarma Ko-
mutanlığı ve bu komutanlığa bağlı bir-
likler katliamın failleridirler. Komu-
tanlıklar başından itibaren delilleri yok
etmeye çalışıyorlardı. Bir kısmını da
yok etmiş olabilirler. Nitekim ope-
rasyon belgeleri hazırlanırken sahte tu-
tanaklar tuttular,  kendilerini aklamak
için müvekkillerimizin yargılanmasını
istediler, kimliklerini gizlediler, bugün
ise mahkemeyle dalga geçer gibi ar-
şivlerinde bilgi ve belge olmadığını,
video kaydının bulunmadığını söy-
lüyorlar. Bu cevabın gerçekle bir il-
gisi yok. Vahşi bir katliam yaptılar, bu
katliamın bazı delillerini yok etmiş
olabilirler elbette. Ancak video gö-
rüntülerinin ellerinde olduğunu dü-
şünüyoruz. Birden çok  kamera kul-
landılar, görüntülerin bir kısmı jan-
darma teşkilatında bulunduğu gibi bir
kısmı MİT’te bulunmaktadır. Biliyo-
ruz ki; devlet her olaydan ders çıkar-
mak ister. Ellerinde bulunan görün-
tüleri bir eğitim çalışmalarında kul-
landıklarını, ileride yapmayı düşün-
dükleri katliamlarda kullanacakla-
rından hiç kuşkumuz bulunmamak-
tadır. 

Verdikleri cevaplar öyle ciddiyet-
siz ki, mahkeme de gerçek cevapları
almak için yeterince ısrarcı olmuyor.
İlk kez bu duruşmada mahkeme Jan-
darma komutanlıklarının verdiği ce-
vapları kabul etmeyerek, katliama
katılan jandarma personel listesini ve
video kayıtlarını istedi, doğru ce-
vapların gelmemesi durumunda ilgi-
liler hakkında suç duyurusunda bu-

Diri Diri Yakanlara Sahip Çıkan, Delilleri Gizleyen AKP, Bir Devlet

Politikası Olan Tecriti ve Tutsaklar Üzerinde Baskı İle Zulmü Sürdürüyor
Halkın 
Hukuk
Bürosu

Röportaj

İsimlerini Gizleyerek,
Suçlu Olduklarını Onaylıyorlar!
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lunacağını söyledi. Mahkeme gere-
kirse Jandarma Bölge Komutanlı-
ğı’nda, Genel Komutanlığı’nda ara-
ma yapmalı, görüntüleri bulunması-
nı sağlamalıdır. 

Biz bu operasyonda kimyasal
maddeler kullandıklarından, özel si-
lahlar kullandıklarından eminiz. Dos-
yadaki delillerde bunu göstermekte-
dir. Video görüntülerinin ortaya çık-
ması hem siyasi hem de askeri so-
rumluların yargılanmalarının önün-
deki savcı ve hakimlerin direncini kı-
racak, halkın adalet talebini yüksel-
tecektir. 

Yürüyüş: 2 Aralık'ta Bayrampa-
şa Katliam Davası görüldü. Gelinen
aşamada dava ne durumda? Ne ka-
rarlar alındı? Davanın gidişatından
bahseder misiniz? 

HHB: Davada aydınlatılması ge-
reken, cevapsız kalan önemli husus-
lar var. Az öncede bahsettiğimiz gibi
mahkemeden delil saklıyorlar,  ya da
deliller yok ediliyor. 

Mahkeme kendisinden beklenen
vazifeyi yerine getirebilmesi için
mahkemeyi umursamayanlar hak-
kında işlem yapmalıdır.  Tanıkları ve
sanıkları ciddi bir biçimde sorgula-
malıdır. Müştekileri dinlemelidir. 

Geçtiğimiz duruşmada mahkeme

bizim taleplerimizin bir kısmını kabul
etti. Buna göre, basında  uzun süredir
katliam hakkında bilgi  veren ve kat-
liamın koordinatörlüğünü yaptığını
söyleyen yüzbaşı Zeki Bingöl ile
dönemin Başsavcısı Ferzan Çiti-
çi’yi ve hapishane savcısı Fikret

Ünalan’ı tanık sıfatıyla  dinlenmesi-
ne, doğru cevap vermeyen jandarmaya
video ve görüntü kaydının, operas-
yona katılanların personel listesinin
tekrar  istenmesine karar  verdi. Doğ-
ru cevap vermeyenler hakkında ise suç
duyurusunda bulunacağını söyledi.
Mahkeme sanıklara davaya gelmeme
hakkı vermişti, biz de sanıkların da-
vaya düzenli katılmaları gerektiğini
söylüyorduk, gelecek celse sanıklar
da duruşmaya katılacaklar.  

Adli Tıp Kurumu’ndan otopsi-
de çekilen fotoğrafların tümünü
ve varsa kamera kaydını istedi. Ve
ayrıca katliamı icra eden Ankara
Özel Asayiş Jandarma Birliği’nin
19 -22 Aralık tarihinde  katliama
katıldığı bilinen komutanların, bir-
liğinde görevli bulunan kişilerin
isim listesini istedik. Çünkü Ankara
Özel Asayiş katliama katılanların
isim listesinin bulunmadığını söylü-
yor, özellikle birliğinin isim listesini
gizliyor. Biz bu defa operasyona ka-
tılanları değil, o tarihte görevli olan-
ların isim listesini sorduk. 

Yürüyüş: Sizin eklemek istediğiniz
bir şey var mı? 

HHB: Katliamın üzerinden on bir
yıl geçmesine rağmen, devletin tüm
kurumları aynı tutum ve davranışı
göstermektedirler. Katliam tarihinde
ANAP, DSP hükümeti vardı. Bugün ik-
tidarda AKP var.  Ama AKP iktidarı da
aynı politikaları sürdürüyor. Her türlü
gücü elinde bulunduran ve bunu işine
geldiği zaman kullanan AKP, delillerin
ortaya çıkmasını engelleyerek katliamı
sahiplendiğini de göstermektedir. 

Bizce iktidar ve mahkemeleri
bilmelidir ki; hiçbir hesap açık
kalmaz, halklar adaletsizliğe boyun

19-22 Aralık 2000’de 20 hapis-
hanede birden yapılan katliamda,
Bayrampaşa Hapishanesi’nde kat-
ledilen 12 tutsağın katillerinin yar-
gılandığı davanın duruşmasına 2
Aralık günü Bakırköy Adliyesi’nde
devam edildi. 

Duruşma öncesinde, “19-22 Ara-
lık Katliamcıları Hala Yargılanmadı”
pankartını açan TAYAD’lılar, Adli-
ye önünde bir eylem yaptılar. TA-
YAD’lı Ailelerden Nagehan Kurt’un
yaptığı açıklamada, “Bu davanın
her duruşması gerçeklerin ortaya
çıkmasını sağlayacaktır... Katliamı

yapan devlet gerçekleri gizle-
yemedi. Bu sonucu sağlayan
bizim sahiplenmemizdir” dedi.

Kesintisiz 5 saat süren du-
ruşmada, Bayrampaşa Hapisha-
nesi’ndeki katliamı anlatan bir ki-
tap da yazan katliamın sorumlu-
larından jandarma yüzbaşısı Zeki
Bingöl ile dönemin Cumhuriyet
Savcısı Ferzan Çitici'nin dinlen-
mesi, haklarında dava açılan sa-
nıkların yeniden mahkemeye
sevk edilmesi kararları alındı.
Bir sonraki duruşma 19 Mart
2012 tarihine ertelendi.      

Oligarşi Katillerini Koruyor, Delilleri Gizliyor!
19 Aralık Katliamının Sorumlularının

Peşini Bırakmayacağız
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Onaylıyorlar! 



Ülkemizde Gençlik

YÖK, 1 Aralık 2011 Perşembe günü, üniversite giriş sı-
navlarındaki katsayılarla ilgili yeni bir karar aldığını açıkla-
dı. YÖK aldığı bu kararla, üniversiteye giriş sınavında yer-
leştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uy-
gulamasını "kaldırarak", katsayıları 0.12 oranında eşitlediğini
dile getirdi. Yapılan bu değişimle YÖK, üniversiteye girişlerde
ortaya çıkan adaletsizliği kaldırmayı amaçladığını söylüyor.
Ancak şu bir gerçektir; ülkemizde sınav sistemi de katsayı uy-
gulaması da yıllardır değişiyor. Değişen uygulamalara, geti-
rilen düzenlemelere karşı öğrenciler daha da adaletsiz bir eği-
tim sistemiyle karşı karşıya kalıyor. Katsayıların değiştirilmesi
yani eşitlenmesi ileri bir adımmış gibi gösterilmeye çalışıl-
sa da, alt yapısı olmadan alel acele alınan bu kararlar, binlerce
öğrencinin daha okuyamaması anlamına geliyor.

YÖK katsayıların kaldırılarak eşitlenmesi sebebini açık-
larken "İmam Hatip Liseleri'ne yönelik engelleme" ye kar-
şı bu kararın alındığını belirtiyor.  Evet! Katsayıların eşit-
lenmesiyle İmam Hatip liselerinin önü açılmıştır. Ancak bu
beraberinde yeni eşitsizlikleri de doğurmuştur. Çünkü bu
kararla Meslek liselerinin önü tıkanmıştır. Hatta, var olan hak-
ları da ellerinden alınmıştır.  Yapılan açıklamalarda Meslek
Liseleri'ne özgürlük getirildiği söyleniyor ama bu sadece söy-
lemden ibarettir.  Öncelikli olarak katsayıların kaldırılması ile
Meslek liselerinin sınavsız geçiş hakları ortadan kaldı-
rılmıştır. Ayrıca sınava giren Meslek liseli öğrenciler gör-
medikleri matematik, fizik  vb.  birçok dersten sorumlu
tutuluyorlar. Dershane ya da özel ders almayan bir öğren-
cinin normal koşullarda bile sınavı kazanması bu şekilde müm-
kün değildir.  Kısaca, sınavda çıkan sorular liselerde vrilen

eğitime göre hazırlanmadığı sürece, katsayılar değişse de ada-
letsizlik devam edecek. 

2010 yılında 162 bin Meslek lisesi mezunundan sade-
ce 3 bin 591'i dört yıllık fakültelere girebilmiştir. Katsa-
yıların sıfıra yaklaştırıldığı bu sene ise 188 bin mezundan
3 bin 764'ü dört yıllık fakülteyi kazanabilmiştir. Üniver-
siteyi bitiren normal bir öğrencinin dahi iş bulamadığı ülke-
mizde bu rakamlar bile işsizlik ordusunun ne kadar arttığını
gösteriyor.  Aynı zamanda katsayıların değiştirilmesiyle, sı-
navı kazanan ve yerleştirilen öğrenci sayısının da aynı kal-
dığı anlaşılmıştır. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer bu ko-
nuyla ilgili şunu söylüyor: "YÖK genel kuruluna teşekkür edi-
yorum. Hakikaten özellikle mesleki eğitim açısından Türki-
ye'de mesleki eğitimin teşvikine yönelik çocuklarımızın önün-
deki önemli bir engel ortadan kalkmış oldu." Ömer Dinçer'in
bu sözü yalan ve çarpıtmadan ibarettir. Belirttiğimiz gibi, kat-
sayılar değişse de uygulanan sınav sistemi aynıdır. Mevcut
sınav sisteminde her yıl sınava girenlerin yaklaşık üçte biri
kontenjan yetersizliğinden dışarıda kalıyor. Kalan diğer
Meslek lisesi öğrencileri ise ancak dershaneye gitmişse ya da
özel ders almışsa üniversiteye girebiliyor. Dershaneye vere-
cek parası olmayan  halkımızın çocuklarına dayatılan ise yine
aynı, işsizlik ve kölece yaşam. 

Sonuç olarak; yoksul halk çocuklarının üniversite oku-
ma haklarını gasp ediyorlar. 

YÖK'ün almış olduğu katsayıları kaldırma  kararı em-
peryalizmin işbirlikçisi AKP iktidarından da bağımsız değildir.
İktidara geldiği günden itibaren İmam Hatiplerin önünü aç-
maya çalışan AKP iktidarı, YÖK'ün bu uygulamasıyla da he-
deflerini daha da pekiştiriyor. İmam Hatip liselerinin önünün
açılması, bir yandan demokratikliği, laikliği savunduğunu söy-
leyen bir yandan da ılımlı islam maskesi altında emperyalizmle
ilişkilerini geliştiren AKP iktidarının ikiyüzlülüğüdür. İmam
Hatip Liseleri'nin önünü  açmada amaçlanan sadece halkın
sorunlarından uzak, üretmeyen ve bencil bir gençlik yaratmak
değildir. Bu şekilde mevcut iktidar kendi ideolojisine göre eği-
tim sistemini  de yaratmaya ve kadrolaşmaya çalışıyor.    

Sınav sistemindeki çıkmazlar ve üniversite girişlerinde-
ki adaletsizlikler temelde eğitim sisteminden kaynaklanan so-
runlardır. Bugün yaşanan sorun da sadece katsayı sorunun-
dan ibaret olmayıp, liselerde verilen eğitimle ilgili de eksik-
likleri kapsıyor. Bugün öncelikli yapılması gereken, sınavların
aldığımız eğitime göre düzenlenmesidir. Çünkü, katsayıların
değiştirilmesi çözüm yerine çözümsüzlük getirdiği gibi öğ-
rencilere yeni bir olanak da sunmamıştır. Bu nedenle de, li-
selerde verilen eğitimle sınav sistemi uyumlu hale getirilmeli
ve İmam Hatip Liseleri'ne gösterilen ayrıcalık kaldırılmalı-
dır. Gençlik olarak temel hedefimiz bu yönde ama aynı za-
manda eğitim sisteminin köklü değişiminde ısrar eden, her-
kese eşit, parasız ve bilimsel eğitimin verilmesi için müca-
dele eden bir tarzda olmalıdır.   

Katsayıların Kaldırılması 
Eğitimde Eşitsizliği Gizlemektir

10 Aralık-16 Aralık;
10 Aralık 1996: Esenler İbrahim Turan Lisesi önün-

de okuldaki sivil faşistleri teşhir etmek için ailelerin ve
öğrencilerin yaptığı basın açıklamasına polisler saldırdı
ve 8 öğrenci gözaltına alındı.

13 Aralık 1991: Yıldız Üniversitesi’nde müslüman genç-
lik DY’cilere hakaret eden bir bildiri dağıttı. Hiç kimsenin
tepki göstermediği olay karşısında İYÖ-DER' liler müslü-
man gençlikle çatıştı. Üç gün süren çatışmalar sonunda İYÖ-
DER' liler müslüman gençliği çatışmanın sürdüğü yemek-
haneden attı. Bunun üzerine çevik kuvvet okulu bastı.

16 Aralık 1996: DLMK' lı lise ve ortaokul öğrenci-
leri Okmeydanı' nda Susurluk' u protesto etti. Eylemin ar-
dından Terörle Mücadele ekipleri 5 öğrenciyi gözaltına
aldı.  

gençliğin     
tarihinden
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Liseli gençliği kuşatan baskıların bi-
rini de polis baskısı oluşturur. Halkın ta-
mamına olduğu gibi polis, liselilere de
yoğun bir baskı uygular. Liselilerin, ce-
sur, atılgan özellikleri polis baskısı ve
korkusu ile köreltilmeye çalışılır. Bu çer-
çevede:

Okul çevreleri polis tarafından ku-
şatılmıştır. Özellikle halkın yoksul ke-
simlerinin gittiği liselerin önleri polis ta-
rafından tutulur. Bu şekilde liseliler sü-
rekli bir polis, gözaltı tehdidi altına alı-
nırlar. Güvenlik adı altında okul önlerinde
konuşlandırılan bu polislerin tek bir
görevi vardır; o da liselileri tehditler, ta-
cizlerle rahatsız etmek, içlerine korku sal-
maktır. Bu tedbirin bir anlamı da liseli-
lerin örgütlenmelerini engellemek, anın-
da müdahale etmektir.

Polisin liseliler üzerindeki baskısı
sadece okul önlerinde bulunmayla sınırlı
değildir elbette. Polis mücadeleye yö-
nelen liseliler üzerinde baskılarını daha
da yoğunlaştırarak gözaltı, kaçırma,
daha yoğun tacizlerle sonuç almaya ça-
lışır. Bununla da yetinmez, ailelerini
tehdit ederek, aileler üzerinden bir bas-
kı uygulamaya yönelir.

Ayrıca okullarda “Uyuşturucuya,
çetelere, örgütlere karşı” adı altında çe-
şitli konferanslar, paneller düzenleyerek
liselileri tehdit ederler. Okul açılış dö-
nemlerinde yaptıkları bildiri dağıtımla-
rı vs. ile liselileri devrimcilere karşı
kışkırtan, devrimcilerden uzak durmaya
çağıran çalışmalar yaparlar. 

Polis baskısının bir başka ayağını da
polis idare işbirliği oluşturur. Bu işbirliği
ile idare polisin ajanı gibi öğrenciler hak-
kında polise düzenli bilgi verir. “Okul po-
lisi” gibi uygulamalarla polisin okulla-
rın içinde cirit atması, öğrencileri ko-
laylıkla fişlemesi, her an baskı uygula-
yabilmesi ve öğretmenleri öğrencilere
karşı kışkırtması sağlanır.

Tüm bu uygulamalarla liselilerde
oluşturulan polis korkusu onların mü-
cadeleye yönelmelerini engelleyen, kay-
gılarını büyüten bir rol oynar. Bu nok-
tada liselileri örgütlemenin bir yolu da bu
polis baskısını kırmak, içlerinde yara-
tılan polis korkusunu yok etmektir.

İdeolojik ve Kültürel
Kuşatma

Oligarşinin liseliler üzerindeki
politikaları elbette ki sadece baskı-
lardan oluşmaz. Bunlar ideolojik ve
kültürel saldırılarla tamamlanır
ve kalıcı hale getirilir.

Liseli gençlik okullarda aldıkla-
rı “eğitimle” düzenin tabiriyle “adam
edilmeye” çalışılır. Yani bunun an-
lamı, kafaların gerici, faşist ideoloji
ile doldurularak halk düşmanı yetiş-
tirmektir. Burjuva ideolojisinin te-
melini oluşturan bencilliğin, birey-
ciliğin aşılanmasıyla liseli gençliğin
çevresine duyarsız, kendinden başka
kimseyi düşünmeyen kişiler haline
getirilmesidir. Yani “sistem açısından
eğitmek, adam etmek aynı zamanda
öğrenciyi apolitikleştirmektir. Adam
etmek duyarsızlaştırmaktır. Adam
etmek bencilleştirmek, bireycileş-
tirmektir. Adam etmek sindirmek-
tir.” (Yürüyüş, 26 Eylül 2010, sayı:
235)

Eğitim müfredatı ile verilen eği-
tim bunu amaçlar. Ama bununla ye-
tinilmez. Kültürel anlamda da yoz-
laşmanın, bencilliğin içine iyice sü-
rüklenmektedirler. İşte bunun için;
okul önlerinde çeteler, uyuşturucu sa-
tıcıları, mafyalar cirit atarlar. Liseli
gençlik bu çeteler ile uyuşturucu, fu-
huş batağına sürüklenmeye çalışı-
lır. Devrimcilere yönelik her türlü
baskıyı uygulayan polis bu tarz çe-
telere dokunmayarak kimi korudu-
ğunu açık olarak ortaya koyar. Bu tarz
çekişmeler aynı zamanda liselilerin
bir yerlere tabi olma, arkasını bir güce
yaslama duygularını da sömürür.
Zaman zaman yayınlanan kimi ra-
kamlar liselerdeki uyuşturucu, fuhuş
ve çeteleşmenin boyutlarını açıkça or-
taya koyar. 

Kültürel saldırı sadece uyuşturu-
cu, fuhuşla sınırlı değildir tabii ki.
Yozlaşmanın bir yanını da cinsellik
ve tüketim kültürü oluşturur. Rek-
lamlardan, özendirilen manken-pop-

POLİS BASKISI VE KORKUSU

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

Liseliyiz Biz
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Liseliyiz Biz
çu yaşamlarına “porno kültürüne” kadar her şey liselile-
ri yozlaştırmada yoğun olarak kullanır. Ve hayatları ço-
ğunlukla bunlarla doldurulmuştur.

Bu noktada önemli bir aracı da TV ve internet oluştu-
rur. Yozlaşma çoğunlukla buradan aşılanır. TV program-
ları, filmler, diziler, magazin programları liselileri hayattan
koparan, yoz yaşamları özendiren, bencilliği körükleyen
ve devrimcilere-devrimciliğe saldırılar içeren yayınlar-
la doludur. Her türlü pislik buralardan kafalara pompala-
nır. Ayrıca internette yaratılan sanal ilişkilerde özellikle li-
seli gençliği hayattan koparan, gerçek ilişkilerden, dost-
luklardan, paylaşımlardan uzaklaştıran ve kendi küçük
hayatına kapatan bir işlev görür.

Sonuç olarak düzen okuldaki ilişkilerden, giyim ku-
şamına, TV’den internete, liseli gençliğin dört bir ya-
nını ideolojik ve kültürel bir kuşatmaya almıştır. Dört bir
yandan düzenin pis kültürünü onlara aşılar. Bu kuşatma
liseli gençliği önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu kuşatmaların yanında liselilerin temel sorunlarından
birisi de “adam yerine konmama”, “ciddiye alınmama”dır.
Bu da liseliler için önemli bir sorundur. Okullarda, aileleri
tarafından hep “yaşı küçük”, “aklı ermez” olarak değer-
lendirilir ve fikirlerine, düşüncelerine saygı gösterilmez. “Öğ-
rencilerin ne işleri var”, “Önce okulunuzu bitirin, ondan
sonra mücadelenizi edin”, “Koskoca ülkede size mi kal-
dı mücadele etmek”, “Anneniz babanız sizi okumak için
gönderdi, siz nelerle uğraşıyorsunuz”, “Okuyan adamın
mücadeleyle ne işi olurmuş”, “Öğrencinin tek sorunu ders-
leridir.” Bunlar ciddiye almama, küçük görmenin kimi ifa-
deleridir. Düzen bunu liselilerin gelişim çağlarında sorum-
suz, duyarsız ve çevresine karşı ilgisiz, gelişmesi için özel
bir politika olarak kullanır. Düşündürtmemenin, sorgulat-
mamanın da bir parçasıdır. Burjuva basında da liselilerin yap-
tıkları, talepleri hep küçümsenir, çocukça değerlendirilir ve
ciddiye alınmaz. Bu, zaman zaman reformist kesimlere ve
küçük burjuva aydınlarına da yansıyan bir durumdur. Onlar
da liselileri hep “küçük” olarak değerlendirir, onların mü-
cadelelerine destekleri de hep “küçük” olmaları temelinden
şekillenir. Onlara göre liseliler kanları hızlı aktığı için çok ateş-
lidir, yaşları ilerledikçe, olgunlaştıkça durulacaklardır. (Yani
düzenin “ehlileştirmesine” reformist ve küçük-burjuva saf-
lardan ortak olurlar.) 

Liseli Gençlik Çalışması  Nasıl Olmalıdır?
Liseli gençlik içerisindeki çalışma genel devrimci mü-

cadelenin bir parçasıdır ve ona göre şekillenmelidir.
Tabi bunu yaparken liseliler yaşadıkları baskılar çevresinde,
akademik mücadele içerisinde örgütlenmeli ve devrim he-
define yönlendirilmelidir. Yani liseli gençlik ne sadece bir
gençlik örgütlenmesi olarak görülmeli ve mücadelesi hak
almaya indirgenmelidir ne de akademik mücadelesi gö-
zardı edilmelidir. Halkın tüm kesimlerinde olduğu gibi li-
seli gençlik de kendi sorunları çevresinde örgütlenecek
ancak mücadele bilinci kazanacak, politikleşecektir. 

Liseli gençlik içerisinde çalışma örgütlenirken her yer-
de olduğu gibi tanımak önemlidir. Her lisedeki baskılar,
sorunlar elbette ki birbiriyle aynı değildir. Lise çeşitlerine

göre baskının da çeşitleri değişmektedir. Şu an ülkemizdeki
liseleri Anadolu ve Fen Liseleri, meslek liseleri ve düz
liseler diye üç temel başlıkta sınıflandırabiliriz.

Anadolu ve fen liseleri: Bu liseler aldıkları öğ-
rencileri seçerek alan liselerdir ve bu noktada da başarı se-
viyesi yüksek öğrencilerden oluşur. Genel olarak burala-
ra gelen öğrenciler maddi durumu görece daha iyi olan,
küçük-burjuvazinin daha üst kesiminin çocuklarıdır. Bu
okullardaki baskılar yoğun ders programları, öğrencile-
rin derslerle ezilmesi, başarı adına öğrencilerin birbirle-
riyle yarıştırılması şeklinde ortaya çıkar. Burada okuyan
öğrencilerin çoğunluğu görece iyi maddi şartlara sahip ai-
lelerden geldiğinden, halkın sorunlarına daha uzaktırlar.
Biraz daha elit bir kesimdirler.

Meslek Liseleri: Bu liseler kendi içlerinde Anado-
lu Meslek, Teknik Meslek, Endüstri Meslek ve Ticaret
Meslek liseleri diye ayrılırlar. Kimi bölümleri daha başa-
rılı öğrencileri, kimi bölümleri seçerek öğrenci alsa da hal-
kın yoksul kesiminin çocuklarının çoğunlukla gittiği lise-
lerdir. İdare ve öğretmen baskısı yoğundur. Ve öğrenci-
ler üzerindeki baskı staj adı altında yoğun bir sömürüye tabi
olmalarıdır. Öğrenciler stajlarda çok az bir ücretle en ağır
işlerde çalıştırılırlar. Stajlar zorunludur ve her türlü ör-
gütlenme de yasaktır. Ayrıca üniversite sınavlarında da hem
aldıkları eğitimin yetersiz oluşundan hem de kimi puan uy-
gulamalarından ikinci bir baskıya uğrarlar. Üniversite sı-
navları tüm öğrenciler için ciddi bir sorun iken, meslek
liseli öğrenciler için apayrı bir sorun ve engeldir.

Düz Liseler: Halkın en yoksul kesimlerinin ço-
cuklarının yoğun olarak gittikleri ve her türlü baskının en
yoğun uygulandığı okullardır. Liseli gençliğin sorunları
başlığıyla saydığımız tüm herşey bu liselerde açıkça gö-
rülür. İdare-öğretmen baskısından, faşist örgütlenmelere,
yozlaşma saldırısından çeteleşmeye her türlü baskı en yo-
ğun olarak düz liselerde uygulanır.

Bu yanlarıyla bizim açımızdan halkın en yoksul ke-
simlerinin gitmesi ve baskıların en yoğun ve en açık ya-
şandığı yerler olması ile meslek liseleri ve düz liseler te-
mel çalışma alanları olmalıdır. Elbette bu demek değil-
dir ki Anadolu ve Fen liselerinde çalışma yapılmaz. Tabi
ki buralarda da çalışma örgütlenmelidir. Ancak halkın en
yoksullarının örgütlenmesi bizim için önceliklidir ve bu çer-
çevede de önceliğimiz meslek liseleri ve düz liseler olmalıdır.

Her lisede yapacağımız çalışma ve örgütlenme faali-
yeti oranın en yakıcı sorunlarını kucaklayan bir çerçeve-
ye sahip olmalıdır. Bugün genel olarak liselileri etkileyen
en büyük sorun yozlaşma sorunudur. Liselilerin hayatı in-
ternet, cinsellik ve tüketim ile doldurulmuştur. Çeteler,
uyuşturucu, fuhuş her geçen gün liseli gençliği daha da
tehdit eder durumdadır. Bu bizim öncelikli olarak üzeri-
ne eğilmemiz gereken bir sorundur. Liseli gençliği uyuş-
turan, yozlaştıran, duyarsız, ilgisiz hale getiren bu soru-
na çözüm olmadan, liseli gençlik bu bataklıktan çekilmeden

ORTADOĞU’DA NATO’NUN ASKERİ,336

Yürüyüş

11 Aralık
2011

Sayı: 298



Liseliyiz Biz
diğer sorunlarıyla mücadele etmesi zordur. Yozlaşma so-
runu liseli gençliği kuşatan 4 temel sorundan en önemli-
lerinden birisidir. Bu çerçevede, liseli gençlik çetelere, yoz-
laşmaya karşı militanca bir mücadelenin içerisine çe-
kilmeli, bu mücadele adım adım örgütlenmelidir.

Liseli gençliği bir araya getiren, onlara dayatılan kül-
türün alternatifini gösteren bu noktada bilinç sağlayan eği-
tim ve faaliyetler oluşturulmalıdır. Tiyatrolar, piknikler,
müzik grupları, haftasonu gezmeleri, futbol takımla-
rı vs... Bunlar üzerine yoğunlaşıldığında çoğaltılabilir. Li-
seliler okul dışındaki zamanlarını çoğunlukla internet ka-
felerde, bilardo, kahvehane gibi yerlerde geçirerek sürekli
düzen zehriyle doluyorlar. Bu noktada onların bu za-
manlarını biz doldurmalı ve devrimci değerlerle beslen-
melerini sağlamalıyız.

Liseli gençlik militanlığı ve dinamikliğiyle, arkadaş bağ-
larının güçlülüğüyle öne çıkan özelliklere sahiptir. Bu özel-
likle devrimci mücadeleye akıtıldığında, devrimci bilinç-
le yeniden şekillendiğinde güçlü bir potansiyel taşır. Bu
açıdan liseli gençliğe dönük özel bir eğitim ve gelişim prog-
ramı olmalıdır. Onların dinamiklikleri ve militanlıkları bu
eğitimlerle işlenmelidir.

Aile sorunu liseli gençliğin önemli sorunlarındandır, de-
miştik. Bu noktada da yetiştirilmeye, eğitilmeye ihtiyaçları
vardır. Liselilerin aile sorununu aşmaları öncelikle ailele-
rine kendilerindeki değişimi göstermeleriyle olur. Devrimci
kültürü alan, bunu yaşamında düzeni, tertibi ve disipliniy-
le gösteren gençlik elbette ki ailelerini ikna sürecinde önem-

li bir adım atacaktır. Bu, başlı-başına yetmeyecektir elbet-
te. Bunu ailelere ısrarla emek harcama, gerçekleri taşıma,
bilinçlendirme çalışması tamamlamalıdır. Aileler sorununu
aşma aileleri örgütleme ile ek alınmalıdır. Aksi halde bu
sorun hiçbir zaman aşılamaz. Liseliler aile sorununa karşı
sürekli bu bilinçle donatılmalıdır.

Liselilerin temel sorunlarından birisi de adam yerine kon-
mamaktır. Düzen bu yanlarıyla onlara hiçbir zaman söz hak-
kı tanımaz, küçük görür ve onların örgütlenmelerine izin ver-
mez. Gelişim çağında uygulanan bu baskı ilerleyen yaşla-
rında da sinik, duyarsız nesilleri yaratır. Ayrıca liseli gençliğin
okulda, aileleri içerisinde vs. ciddiye alınmaması içlerinde
ciddi bir tepkiyi yaratır. Onlara kendi örgütlülükleri içinde
söz-karar hakkı vermek, onların örgütlenmesinde de ciddi
bir role sahiptir. Bu yanıyla liseli gençlik çalışması içerisinde
onlara, düşüncelerini, fikirlerini ortaya serebilecek, tartışa-
bilecek, bu çerçevede sorunlarına kafa yoracak örgütlenmeler
yaratmak önemlidir.

Liseli gençlik içerisindeki mücadele bir kadrolaşma ça-
lışmasıdır. Böyle görülmediği takdirde belli sayıda lise-
linin birkaç eylemde, etkinlikte bir araya getirilmesini he-
defleyen bir çalışmayla sınırlı bir faaliyet olarak yürütü-
lür. Oysa liseli gençlik çalışmasının özünü onları devrimci
değerlerle yetiştirmek, dinamiklerini mücadeleye akıtmak
ve onları adım adım kadrolaştırmak vardır. Bu çerçeve-
de etraflarındaki düzen kuşatması her ayağıyla kırılmalı-
dır. Hayatlarının her yanı devrimle doldurulduğu ölçüde
başarılı bir çalışma yürütülebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ve öğrencilerin
ihbar edilmesini istiyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 'şifreli gözetleme'
genelgesiyle okullarda 'ihbarcılık' faaliyetine girişiyor. 'Şif-
reli gözetleme' ile okul müdürlerine ve müdür yardım-
cılarına okullarınızda bulunan öğrencileri ve öğretmen-
leri ihbar edin diyor. Ve 1 Kasım’da okullara gönderi-
len genelgenin ardından, 18 Kasım’da okul yönetimle-
rine imza karşılığında şifreleri veriyor. Bu şifrelerle ya-
pılmak istenen şey; MEB' in hazırladığı genelgede yazıyor.
MEB diyorki bu genelgede; “Okullarda öğretmenler ve
öğrencilerin okula geç gelmesi, derse geç girmesi, tar-
tışma, kavga, kaza, yaralama, taciz, vefat, hırsızlık du-
rumları yaşanırsa okulda yetkili olan kişi bu durumları
internet üzerinden her gün günlük rapor vererek
MEB'e iletecek. Yani her gün öğrencilerin ve öğret-
menlerin hakkında okul yöneticileri, müdürleri
MEB'E BİLGİ VERECEK...”

İşte öğrencilerin, öğretmenlerin her adımı okul mü-
dürleri, yöneticileri aracılığıyla izlenecek ve her adımla-
rı MEB'e iletilecek. Bunun adı “muhbirlik” değil de ne-
dir? Muhbirler de polisler tarafından yetiştirilip halkla il-
gili tüm bilgileri polise iletirler. En çok da bu ülkenin va-

tanseverlerini, yani bağımsızlık, demokrasi, parasız eğitim
isteyen bu halkın onurlu evlatlarını ihbar ederler. Şimdi okul-
larda hayata geçirilen bu genelge en küçük bir hak talebinde
bulunan öğrenci gençliğe bir saldırı aracı olarak kullanı-
lacak. Masum halkları katletmek için kurulacak olan
füze kalkanına karşı çalışma yapan ya da parasız, bi-
limsel, demokratik liseler isteyen öğrenci gençlik okul
müdürleri aracılığıyla MEB'e ihbar edilecek. Öğret-
menler de aynı şekilde okul yönetiminin baskılarına ses-
siz kalması için bu genelge aracılığıyla susturulacak. Bun-
lar gizlenmeye çalışılan gerçeklerdir. MEB genelgenin ama-
cını 'eğitimin kaliteli hale getirilmesi ' diye açıklarken ya-
lancılığıyla gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyor. Madem
eğitimi kaliteli hale getirmek istiyorlar kayıt paralarını yok-
sul halkımızdan almaktan vazgeçsinler, eğitimi parasız hale
getirsinler, bilimsel, demokratik liseler talebimize cevap
versinler. Bunlara verebilecek bir cevapları var mı?

Okullarımızda muhbirlik yapılmasına izin vermeyelim. 

Eğitim kaliteli olsun istiyorsa bu ancak demokratik li-
selerde hayat bulacak bir kavramdır. Biz de okulların asıl
sahipleri olarak bu genelgenin uygulanmasına izin ver-
meyelim. Bizi ihbar edenlere karşı birlikte mücadele
edelim. 

Öğretmenlere, Öğrenci Arkadaşlarımıza

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik

Tam 7 gün süren bir direniş...
AKP, işbirlikçiliğini, uşaklığını

büyüttükçe, 'Bağımsız Türkiye' di-
yenlere, 'Parasız Eğitim'  isteyenle-
re azgınca saldırıyor. Kocaeli’de Li-
seli Dev-Genç’lilere  7 günde tam 15
kez  saldırdı. 60 kişiyi gözaltına
aldı.

Bu olay Tunus veya Mısır' da ya-
şanmadı. Ya da emperyalistlerin ve iş-
birlikçilerin işgal etmek için bahane
yaratmaya çalıştıkları Suriye’de de
yaşanmadı. Söz konusu olan saldırı,
yaratılan direniş ve zafer Kocaeli
Sabri Yalım Parkı'nda gerçekleşti.

29 Kasım Salı günü Sabri Yalım
Parkı'nda 'Füze Kalkanı Değil, De-
mokratik Lise İstiyoruz' kampan-
yası kapsamında Liseli Dev-Genç’li-
ler çadır açıp 5 gün boyunca 'vata-
nın parsel parsel satılmasını' anla-
tacaklardı halka. Açtılar da çadırla-
rını. Ve her defasında saldırdı AKP'
nin işkenceci polisi, işkenceyle gö-
zaltına aldı, adeta olağanüstü hal
ilan edildi Kocaeli' de.  300 polisle
işgal ettiler Sabri Yalım Parkı' nı. 

AKP'nin ‘kahraman’  polisi göz
açtırmıyordu kimseye, çünkü Kocaeli
Valisi  ‘Kimse çadır açmayacak ora-
da , pankart asmak bile yasak' di-
yordu. Tam 7 gün boyunca çadır
açtılar Dev-Genç’liler, saldırıya
uğrayıp gözaltına alınacaklarını
bile bile. 7 günde 15 kez saldırıya
uğradılar ve 60 gözaltı yaşadılar. 

Ama geri adım atmadılar. Diren-
işlerinin son günü bir avukatlık bü-
rosundan kampanyanın adının yazı-
lı olduğu bir pankart sallandırdılar ,
tekrar girdiler Sabri Yalım Parkı' na
aynı kararlılık ve cesaretle ve açtılar
tekrar çadırlarını. Bu sefer saldırmaya
cesaret edemedi kahraman AKP'nin
polisi. Çünkü 7 gündür süren ka-
rarlı bir direniş vardı karşılarında,
7 gündür artan halk tepkisi vardı
karşılarında ve  7 gündür  direnen

DEV-GENÇ'liler vardı karşıla-
rında. Çünkü bu bir savaştı, bu bir
'Mevzi Savaşı'ydı.  Çünkü savaş her
alanda düşmanla yürütülen mücade-
leydi, bu nedenle geri adım atmadı
Dev-Genç’liler.

Bu direniş sürecinde önlerinde 2
seçenek vardı;  ya bir daha çadır aç-
mayıp gerçekleşen saldırıya boyun
eğeceklerdi ki bu kendi meşruluğu-
nu inkar etmekti ve daha sonraki sü-
reçlerde  tavizler vererek düşmanın
saldırılarının artmasına zemin hazır-

layacaktı. Ya da  7 gün boyunca yap-
tıkları gibi saldırıya, baskıya boyun
eğmeyeceklerdi; bu da 'mevzi sava-
şı'nda her zaman büyük kazanımlar
getirmese de  düşmanın saldırılarının
büyümesine  engel olmak ve var olan
mevziyi büyütmektir.

Devletin gençliğe yönelik bu yo-
ğun saldırılarının birçok amacı var-
dır: En başta var olan meşru ve mi-
litan mücadeleyi yok etme amacı ta-
şır, hesap sorulmayan, ses yükseltil-
meyen toz pembe bir ülke; başka bir
amacı da gözdağıdır, var olan gençliği
ve onun mücadelesini pasifize etmek,
halkı kendi belirledikleri gündemler
üzerinde hareket ettirmektir. Gün-
demi devrimciler belirlememelidir,
böylece muhalif tek bir ses de olmaz.
Onlara göre 'halk füze kalkanını
gündemine almamalıdır veya parasız
eğitimi gündemine almamalıdır.
Onun yerine Başbakan'ın Ortado-
ğu'da nasıl belirleyici bir rol oynadığı,

diktatörlere nasıl meydan okuduğu
gündem olmalıdır.  

Mevzi savaşında devletin saldı-
rılarının bir özelliği ise devletin aciz-
liğini gösteriyor olmasıdır. Çünkü
devlet, en başta engelleyemediği
gençliğin demokratik mücadelesine
set koymak için kesin ve son çare ola-
rak saldırıları ve komployu görüyor.
Düşünün... 8' er kişilik ekiplerle ça-
dır açan Dev-Genç’lileri engelle-
mek için devlet 300 polis ve 100' ü
aşkın zabıtayı salıyor üstlerine.
Bu onlar için normal olandır.

Saldırılar bu kadar yoğunken esas
olarak bizler ne yapmalıyız, gençliği
nasıl katabiliriz bu mevzi savaşına?

İlk olarak yürüttüğümüz de-
mokratik mücadelenin 'meşrulu-
ğuna' güvenmeliyiz.  Yani yaptığı-
mız hiçbir şeyden en ufak bir şüphe
duymamalıyız, kafamız bu yönde
net olmalıdır. Örnek olarak; Dev-
Genç’lilerin çadır açma amacı 'Ül-
kede kurulacak olan füze kalka-
nının yapımının durdurulması ve
demokratik liselerin kurulması-
dır'. Burada meşru olan tabi ki
Dev-Genç’lilerdir. Eğer Dev-Genç’li-
ler meşruluklarına en ufak bir gü-
vensizlik duysalardı bu direniş zaferle
sonuçlanmazdı. İşte devrimciler için
meşruluk bu kadar nettir. Meşruluğun
gücü bu kadar büyüktür. 300 polis-
le, bir o kadar zabıtayla 7 gün bo-
yunca karşımızda rezil rüsva oldular.
Bir saldırıyla bizi dağıtacaklarını
sanmışlardı. Ve her saldırışlarında
karşımıza daha çok polisle, zabı-
tayla çıktılar ama bizim meşruluğu-
muzun gücü karşısında eridiler. 

Biz yüzlerce polis ve zabıtaya kar-
şı koyan bu  gücü meşruluğumuza ve
bize yol gösteren 42 yıllık mücadele
tarihimize borçluyuz. Şan olsun Dev-
Genç’lilere, şan olsun Dev-Genç’in 42
yıllık onurlu mücadele tarihine. 

Yaşasın Dev-Genç!
Yaşasın Dev-Genç’liler!

Demokratik Mücadelede 'Mevzi Savaşı' 
Yalnız Militan ve Meşru Mücadeleyle Kazanılır!

Gençlik Federasyonu’ndan

Tam 7 gün boyunca çadır
açtılar Dev-Genç’liler,

saldırıya uğrayıp gözaltına
alınacaklarını bile bile. 

300 polisle,
100 zabıtayla saldırdılar. 

7 günde 15 kez saldırıya
uğradılar ve 60 gözaltı

yaşadılar. 
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YÖK'ün "Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi" Kararı...

YÖK Genel Kurulu aldığı kararla Rize
Üniversitesi'nin adını "Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi" olarak değiştirdi. Karar 23 üyenin
oybirliğiyle alındı. Alınan bu karar eğitimin AKP
iktidarı tarafından kurumsallaştırıldığının bir
göstergesidir. Atanan kadrolarla, öğretim gö-
revlileriyle AKP'nin sadık elemanlarının dolduğu
üniversitelere şimdi de kendi isimlerini veri-
yorlar. Ancak eğitime verilen değer, üniversi-
teye takılan isimle değil üniversiteye getirilen
demokratik uygulamalarla ve verilen bilimsel
eğitimle belli olur. Ancak ülkemizde durum böy-
le değildir. Emperyalizmin işbirlikçisi olmak,
halkı anti-demokratik uygulamalarla bastır-
mak, öğrencileri tutuklamak devlet katında
"büyük adam" olmak için yeterlidir. Tayyip Er-
doğan bu erdemi haketmiştir çünkü kendi ikti-
darı döneminde parasız eğitim isteyen iki öğ-
renciyi 19 ay boyunca hapse mahkum etmiştir. 

Devrimcilik başlı başına bir sorum-
luluktur. Büyük sorumlulukları omuz-
lamaya yanlızca devrimciler cesaret
ederler. Düzen ve devrim karşısında ter-
cihini devrimden yana yapanlar aldığı so-
rumlulukların da farkındadır. Bunun
tam karşısında ise bir ayağı devrimde,
bir ayağı düzende olan insanlar vardır.
Böyle yaşayanlar kaçak güreşenler-
dir. Kaçak güreşenler kendilerini de-
ğiştirip dönüştüremezlerse gidecekleri
yer düzen olacaktır. 

Sorumluluktan kaçmak için söyle-
nen sözler vardır; “Bana söylenmedi ki”,
“Bana gelene kadar başkası yapar diye
düşündüm”, “O benim işim değildi
ki”, “Kendisi anlar da yapar diye ona bı-
raktım”, “Nasıl olsa görülüyor, bilini-
yor diye düşündüm”, “Uyarmadım,
yaşayarak öğrensin istedim”...

Bu sözler masum gibi görünür ama
hiç de öyle değildir. Bu sözleri sarfe-
denler emek harcamaktan kaçanlardır.
Sorumluluk hissetmeyenlerdir. So-
rumluluk hissetmeyenler devrimciliği
kavramayanlardır. Devrimi gerçekten is-
temeyenlerdir. 

Devrimi hedefleyenler, küçük büyük
demeden her işi sahiplenenlerdir. Sonuç
olarak yaptığımız her iş devrimin çı-
karlarına hizmet etmelidir. Ancak bu bi-
linçle baktığımızda sahiplenme duygu-

muz gelişir. Hangi işi ne için
yaptığımızı, neler kazanıp ka-
zanmayacağımızı düşünürsek

sorumlu davranmış oluruz. Devrim bi-
zim sorumluluğumuzdur. İyi ya da
kötü yapılan her iş yalnızca yapan ki-
şinin başarısı ya da başarısızlığı de-
ğildir. Yapılan işlerle devrime yaklaşmış
ya da uzaklaşmış oluruz. Doğallığında
o işler bizi de etkilemiş olur. Devrim için
yapılan her işte halkımızın, vatanımızın
kaderi vardır. Düzen her aracıyla dev-
rimcilere, halka saldırarak kendine ye-
deklemek ister, bunu yaparken de hal-
ka acılar, zulümler yaşatır. Düzen so-
rumlu davranmamızı, duyarlı olmamı-
zı istemez. Boşvermemizi ister. Halkın
birbirini sahiplenmesini istemez.

Buna izin vermemeliyiz. “Bana
söylenmedi”, “O benim işim değil”de-
mek devrimci değildir. Düzene hizmet
eder. Devrimi gerçekten isteyenler daha
çok iş yapmak için sorumlu davranır-
lar. Sorumluluk hissetmek; en önde gö-
reve atılmak hesapsızca kendini devri-
me adamaktır. 

Sorumluluk hissetmek; halkını sev-
mektir, halkı için mücadele etmektir. So-
rumluluk hissetmek; yoldaşlarının ek-
siklerini sahiplenmek, onu değiştir-

mek için emek harcamaktır. Yanlışları
eleştirmek, düzeltmek için çalışmaktır.
Hata ve eksikleri görüp de düzeltme-
yenler, yoldaşlarını gerçekten sevmiyor,
sahiplenmiyor demektir. Yanlışlar kar-
şısında sessiz kalmak, müdahale et-
memek, uyarmamak bizi de çürütür.

Örneğin bir eylem düzenleyece-
ğizdir. Ve eylem için gerekli olan ma-
teryallerden bir kişi sorumludur. O ki-
şinin önceden materyalleri hazırlama-
dığını görürüz. O kişi son anda aceleyle
hazırlık yaptığı için, eylem anında ma-
teryallerin eksik olduğu görülür. Oysa
biz bu eksikliği görüp müdahale edebilir,
o materyallerin götürülmesine yardım
edebilirdik. Ama sorumlu davranma-
yarak emekten kaçtık ve bu durumda
kazanan düzen olmuştur.

Ne olursa olsun yanlışlara göz
yummamalıyız. Haksızlıklara boyun
eğmemeliyiz. Cepheliler doğruları
söyler ve bunun kavgasını verirler. So-
rumluluk duymak; sürekli öğrenmek,
araştırmak, kendini geliştirmektir. So-
rumluluk duymak çevremizdeki in-
sanları eğitmek, kendi bildiklerimizi
öğretmektir. Gerçekten devrimi isti-
yorsak yeni görevlere aday olmalıyız.
Yoldaşlarımıza değer verir, büyümek
ve büyütmek istersek daha fazla so-
rumluluk hissederiz. Sorumluluk, sa-
hiplenmektir. Halkını, vatanını sev-
mektir. Hesapsızca savaşmaktır.
Zaferi ancak böyle kazanabiliriz. 

Ülkemizde Gençlik
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264 Bin Öğretmen 
Yine Açıkta!

Milli Eğitim Bakanı Ömer Din-
çer, atama bekleyen 324 bin öğret-
men arasından sadece 60 bin öğ-
retmene ihtiyaç duyulduğunu açık-
ladı. Ataması yapılmayacak 264 bin
öğretmen için ise yüzsüzce açıkla-
ma yapan Ömer Dinçer: "Bu kadar
öğretmene ihtiyacımız yok, yete-
neklerine uygun başka mesleklere
yönelsinler." dedi. Öğretmen ata-
malarının çocuk oyuncağına çev-
rildiği ülkemizde, hala binlerce iş-
siz öğretmen bulunmaktadır. Ken-
di mesleklerini yapamayan ve baş-
ka işlerde düşük ücretle çalışmak
zorunda kalan diplomalı mezunla-
ra sunulan tek şey; kölece yaşam
koşullarında geçinebilmektir. 

İlköğretim Öğrencilerine 
Fişleme!

MEB, ilköğretim okullarında anket
aldatmacasıyla öğrencileri fişliyor.
Ankette öğrencilere cezaevinde yatan
olup olmadığına, psikolojik sorun bu-
lunup bulunmadığına kadar birçok
özel ve kişisel soru soruluyor. Ancak
ilköğretim öğrencilerine karşı yapılan
bu fişleme yöntemine veliler de tepki
gösterdi. Çünkü yapılanın hiçbir hukuki
dayanağı yoktur. Ayrıca ankette ilk-
öğretim öğrencilerinin cevaplayama-
yacağı birçok gereksiz soru da bulu-
nuyor. Örneğin ankette; öğrencilerin ki-
minle yaşadığı, evin kime ait olduğu ve
kaç oda bulunduğu gibi sorularla öğ-
renciler tamamen denetim altına alın-
mayı çalışılıyor. Yani YÖK'ün eği-
timde sıkı güvenlik uygulamaları artık
ilköğretim öğrencilerini de etkiliyor.  

Sorumluluk Hissetmek



Beşir Atalay Van depreminden
sonra “İnsani duygular konusunda
hepimiz dikkatli davranmalıyız” dedi.

Halkın kanını emenler, acıları ya-
şatanlar, emeğini çalanlar “insani”
duygulardan bahsediyorlar. Van dep-
reminde yüzlerce insan öldü, evler yı-
kıldı. İnsanlar göçükler altında kaldı.
Devlet ilk üç gün yani en önemli olan
sürecinde halkın yanında olmadı. İn-
sanlar enkaz altında ölümle savaşır-
ken, yardım beklerken yardım ekip-
leri gelmedi. Van halkı ölüme terk
edildi. Kendi yardımlaşma, paylaşma
duygusuyla yarasını sarmaya çalıştı.

Üstelik Van’da ölümler yaşan-
maya devam ediyor. Zatürreden ölü-
yor çocuklar, kışın kalmak zorunda bı-
rakıldıkları çadırların içinde yanıyor
çocuklarımız... 

Halkın yanında olmayan, onları öl-
düren, göçük altında bırakan, aç-
açıkta bırakan AKP “insani” duygu-
lardan bahsedemez. 

Halka karşı öfke ve kinleri öyle-
sine boyutludur ki, “Başbakan siz ol-
sanız ne yapabilirsiniz ki?” diyerek,
bir şey yapılmamasını haklı göster-
meye çalışmaktadırlar. Oligarşinin
sınıf kini güçlüdür. Katletmekten çe-
kinmez... Halkı aç bırakmak onlar için
kaderdir... Zengin-fakir ayırımı ol-
mak zorundadır onlara göre... De-
ğişmeyecek bir düzendir bu ve de-
ğişmeyecekse o zaman katlanmak
gerekir. Peki katlanacak olan kimdir?
Bizim hakkımız olanı çalan, çırpan
kimdir?

Deprem vergisi topladılar 1999 yı-
lından beri, hala da topluyorlar. So-
nuç? Depremde yıkılmayı bekliyor bi-
nalar ve insanlar bunu bilerek oturu-
yorlar evlerinde.

Van’da, yıkılma
tehlikesine rağmen
evlerine giriyor in-
sanlar... Soğuktan
üşümelerine rağ-
men çadırlarda kal-
mak zorunda bıra-
kılıyorlar. Dilenci

durumuna sokulup,
yalvartmak istiyorlar
halkı. Yardım için
toplanan malzemele-
rin güvenliğini dahi
sağlamaktan uzak bir

iktidar var. Depolarda çıkan yangın,
dikkatsizliğin değil, önemsememe-
nin sonucudur. Devlet eğer istese,
gerekli her türlü önlemi alamaz mıy-
dı? Tabii ki alırdı ama almıyor... Halk
ölse ne olur, ölmese ne olur? Yıkılan
binalar onlar için yeni rant kapılarıdır...
Her şeye kâr gözüyle bakarlar.

Ve işte bu yüzden öfkeliyiz, kin-
liyiz devlete, sınıf düşmanlarımıza...
Her bakan acılı gözde öfkemiz daha
da artıyor. “İnsani” kelimesinin on-
larla uzaktan yakından ilgisi yoktur,
olamaz. Onların insani duyguları kar-
ları üzerindendir. Onların tek değer
verdikleri şey paradır. Bu ise bizim aç-
lığımız, yoksulluğumuz, acı çekme-
miz anlamına gelir. 

İnsani duyguları gerçek anlamda
halk taşır, biz taşırız. Adaleti de, öz-
lemi de, acıyı da, öfkeyi de, mutluluğu
da en iyi biz hisseder ve yaşarız. Ve
adaletsizlikleri, haksızlıkları da en iyi
biz anlarız. Bunun için korkarlar biz-
den, korkmakta da haklılar.

Kinimizin, öfkemizin, hesap sor-
ma duygumuzun bu kadar güçlü ol-
masının sebebi bu adaletsizlikleri,
yalanları, çapıtmaları görmemiz ve
yaşamamızdır. Budur insani duygu.

Bir insanın neleri hak ettiğini bilme-
miz ve elimizden çalınanları geri
alma çabamızdır.

Tüm bu adaletsizliklere duyulan
öfke, kin bizde bir birikim yaratıyor
ve içimiz hesap sorma duygusuyla do-
lup taşıyor. Hem de çekilen tüm acı-
ların hesabını sorma isteğiyle doluyor
yüreğimiz beynimiz.

Depremde göçük altında kalanla-
rın, günlerce yardım bekleyen insan-
ların acısını duyuyoruz yüreğimizde
ve onlar için yardımlar toplayıp cep-
lerine atanları gördükçe öfkemiz bü-
yüyor. Daha göçük altından gelen
sesler kesilmemişken, "Beklenenin
altında ölüm var" deyip resmen
halkı yok sayanları görüp, biliyoruz ki-
nimizi. İşte biz kinimizi bunlara, bu
yaşananlara karşı büyütüyoruz. Bizim
için insani olan budur. İnsani duygu da
budur. Mazlumun yanında olmak,
hainin, zalimin karşısında olmak,
ondan hesap sormaktır...

Zalimin karşısında olmayan, on-
dan hesap sorma isteği uyandırmayan
duygular insani olarak tanımlana-
maz. Olsa olsa insanlık dışı olur.
Yine  halktan olmayan, halkın düş-
manıdır; halk düşmanı olur.

İnsani olmayı sağlayan duygu bu
düzenbazlara duyduğumuz derin nef-
ret duygusudur. Vatanımıza ve hal-
kımıza duyduğumuz büyük sevgidir.
Biz bu insani duygularla yaşananla-
rın hepsinin hesabını soracak, halkın
yaralarını saracağız. 

ZALİME KARŞI OLMAYAN,
İNSANİ DUYGULARA

SAHİP OLAMAZ

Çaytaşı Direnişi Şehitleri için, 6
Aralık günü Dersim Asri Mezarlı-
ğı’nda anma töreni yapıldı. Anma,
Gülseren Beyaz ve Hüsniye Ay-
dın’ın mezarları başında 9’ların
nezdinde tüm devrim şehitleri için
yapılan 1 dakikalık saygı duruşuy-
la başladı. Ardından Çaytaşı Direnişi

anlatıldı. “Devrim Şehitleri Ölüm-
süzdür” pankartının açıldığı ve şe-
hit ailelerinin de katıldığı anmada
“Bize Ölüm Yok” ve “Haklıyız Ka-
zanacağız” marşları söylendi. Şehit
mezarlarının başına karanfiller ko-
nulması ve mumlar yakılmasıyla
anma sona erdi.

ŞEHİTLERİMİZİN MEZARI BİZİM PUSULAMIZDIR
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Bencil olmak, birey olmak burjuvazinin öğretisidir.
Herşeyi bireyde somutlayan anlayışını kabul ettirmek için
de buna uygun kavramlar kullanır. “Özgür irade” de bun-
lardan birisidir. Örgütsüzleştirmek, yalnızlaştırmak için
propagandasını yapar bu kavramın. Örgütlülüğün karşı-
sına “kişinin özgür iradesi”ni koyar. Kapitalist sistemde,
örgütlü olmayan bir kişinin “özgür iradesi”nden bahse-
dilebilir mi? Hayır.

Burjuvazi, medyasıyla, okullarıyla, politikacılarıyla
halkın bilincini yönlendirmek için sürekli bir saldırı ha-
lindedir. Kavramların içini boşaltır, gerçekleri çarpıtarak
aktarır, yalan söyler. Halkı ilgilendirmeyen konuları, hal-
kın en önemli sorunlarıymış gibi ön plana çıkarır. Yoz-
laşma saldırısıyla halkı duyarsızlaştırmaya, tepkisizleş-
tirmeye çalışır.

Bu sistemde, örgütlü olmayan kişi, burjuvazinin
yalanlarıyla, yönlendirmeleriyle kuşatılmış durumdadır.
Bu kuşatmayı yarmanın tek yolu da örgütlü mücadele-
dir. Burjuvazi de bu nedenle saldırır örgütlü halka. Ki-
şinin “özgür iradesi”ni örgütlü olmaktan yana kullan-
masına izin vermez.

Seçim dönemlerinde A ya da B partisine oy vermek

“özgür irade”dir burjuvaziye göre. Tam tersine,
aslında halk burjuvazinin önüne sunduğu iki ya
da üç seçenekten birini seçmek zorunda bıra-
kılmaktadır. Bir işçinin en önemli sorunu geçim
sıkıntısıdır aslında ama burjuvazi onun “özgür

iradesi”yle içki içerek, tuttuğu takımın galibiyetine se-
vinmesini ister. Bir öğrencinin “özgür iradesi”yle de-
ğiştireceği ilk şey eğitim sistemidir aslında, parasız eği-
tim istemektir. Ama burjuvazi onun “özgür iradesi”yle
uyuşturucu kullanmasını ister.

Genel olarak, halk gerçekten “özgür iradesi”ni kul-
landığında yapacağı ilk şey kendisine dayatılan baskı ve
zulmü reddederek, hakkını aramak olacaktır. Halk ger-
çekten “özgür iradesi”ni kullandığında devrimcilerle bir-
likte örgütlü mücadele içerisinde olacaktır. Bu, burju-
vazinin iktidarına bir tehdittir. Bu nedenle taleplerini dile
getiren, hakkını arayan halkın karşısına gaz bombalarıyla,
silahlarla çıkar. Burjuvaziye göre halk HES’lere karşı çı-
kamaz, Torba Yasa’yı protesto edemez, parasız eğitim ta-
lebini dile getiremez. “Özgür iradesi”ni kendi talepleri-
ni dile getirmek, hakkını aramak, örgütlü olmaktan
yana kullanamaz. Burjuvazi, iktidarına tehdit olarak gör-
düğü devrimcileri, halkı tutuklar, işkenceden geçirir, kat-
leder. Böyle bir sistemde, “özgür irade”den bahsetmek,
burjuvazinin ikiyüzlülüğünden başka birşey değildir.

Halkın özgür iradesi ancak sosyalizmde gerçekleşe-
bilir. Halk kendi iktidarında iradesini ortaya koyacaktır.
Bu gerçeği halka göstermek, burjuvazinin “özgür irade”
söylemlerini teşhir etmek devrimcilerin görevidir.

"Özgür İrade"

Ankara Mamak’ta Tepecik
Mahallesi’nde çalışma yürütü-
yoruz. Burası yıkım tehdidi al-

tındaki bir mahalle. Mahallenin bir yanındaki tepede yı-
kılmış gecekondular, halkın morali bozulsun diye öyle
bekletiliyor, molozlarını toplamıyorlar. Oradaki bütün ge-
cekondu mahallelerinin görebileceği yükseklikte bir te-
pede TOKİ’nin bilmem kaç katlı konutları duruyor. Hal-
ka açıktan şu mesajı veriyorlar: “Gelin direnmeyin, yık-
tırın evlerinizi. Siz orada çamurun içinde, sağlıksız ko-
nutların içinde rezil rüsva oluyorsunuz, bakın bir de bu-
raya, nasıl yaşıyor insanlar…” Sanki böyle yaşamak yok-
sul halkımızın tercihiymiş gibi..

Mahallede önce halk toplantısı çağrısı yaptık. Toplantı
günü öyle bir yağmur yağıyordu ki bırakın açık alanda
yapacağımız toplantıya gelmeyi, evinden çıkmaz kimse
diye düşünüyordum. Ama geldiler işte, yavaş yavaş, hır-
kalarını başlarına çekip geldiler. Daha yeni çalışma
yapmaya başlamıştık mahallede ama 195 kişi geldi top-
lantıya. Gelenlerin en belirgin özelliği gidecek başka hiç-
bir yeri olmayanlardan oluşmalarıydı. Daha önce bu ka-

dar güçlü bir coşkuyu duydu-
ğum azdır. Öyle bir kin vardı
ki gözlerinde, gelsinler hele di-
yorlardı, gelsinler de alsınlar

canımı. Başka neyimiz var alacakları sanki, canımızı alır-
lar ancak vermeyiz evlerimizi. Biz, direnmek gerekir, di-
yoruz, teyzeler bağırıyor, umudumuzsunuz diye. O ma-
hallede daha sonra bir de sağlık taraması yaptık. Yine öyle
soğuk ki hava. Ama geldi insanlar, en yoksullar geldi. Has-
taneye gidemeyenler. İnanılmaz geliyor ama hastaneye
gitmek için yol parası bile bulamayanlar geliyor. Biz eli-
mizden geldiğince yardım ettik onlara, onlar bize ma-
hallede yatalak olan bir teyzenin evini söylediler, gittik. 

Her iki çalışmayı da yaparken hava soğuk, yağmur-
lu gelmezler diye düşünmüştüm, ama geldiler. Onlar, be-
nim o kadar yakıcılığını hissetmediğim sağlık, barınma
olanağından yoksunlardı. Kira için, yol için, ilaç için ve-
recek paraları yoktu. Bu yüzden onlar için çok da bağ-
layıcı değildi havanın soğuk veya yağmurlu olması. Be-
nim için öğretici olmuştu. Yakıcılığını hissettikleri bir so-
runu örgütleyince mutlaka geldiklerini görmüştüm. En
yoksulların ne kadar bize, umuda ihtiyacı olduğunu gör-
müştüm. Umudumuzsunuz diye boşuna bağırmıyorlar-
dı. Yoksulların umudu biziz, omuzlarımızda bunun ağır-
lığını taşıyoruz.

Yoksulların Umudu Biziz
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AKP, iktidara
geldiği 2002 yılın-

dan bugüne, ülkemizin
yeraltı ve yerüstü zengin-

liklerini satmakta kendisinden önceki
iktidarları geçmiş durumda. Yeni rant
kapısını inşaat sektöründe gören AKP,
gecekondularımızı, evlerimizi "Kent-
sel Dönüşüm" diyerek satarken; or-
manlarımızı da "2B arazisi" diyerek sa-
tıyor. "2B" ise bizim olan ormanların
tekellere satılmasıdır.

2B arazileri; yapılaşmalar, orman
yangınları, erozyon, sanayi tesisleri-
nin zehirli atıkları gibi nedenlerle or-
man vasfını yitirmiş araziler anlamı-
na geliyor. 

2B yasası ile satılacak alanın ölçüsü
500 bin hektar, diğer bir deyişle 5 mil-
yon kilometrekarelik bir alanı satacak
AKP... Satılan araziler ise hazineye ait
olan araziler, yani halkın toprakları...
Ve üstelik üzerinde yaşayan halk ol-
duğu halde satılacak bu topraklar.
Halkımız yıllardır oturdukları evlerden
çıkartılacaklar, evleri yıkılacak ve ara-
ziler işbirlikçi ve emperyalist tekelle-
re peşkeş çekilecek. Peki bunu nasıl bir
gerekçe ile yapacaklar? Ormanlar
devletin korumasındayken, yanan or-
manları yeniden oluşturmak yerine
"orman vasfını yitirmiş arazi" diye
satıyorlar.  Yaz aylarında yanan-yakı-

lan ormanlarımızın hangi bölgelerde
olduğunu düşünürsek 2B yasasının
amacı daha iyi anlaşılacaktır. 

Türkiye’de Hazine’nin 3 milyon
214 bin 531 gayrimenkulü bulunuyor.
Maliye Bakanlığı verilerine göre 181
milyar 176 milyon 943 bin 189 met-
rekarelik bir alan Hazine mülkiye-
tinde. Yani, Türkiye’nin yüzde 23’lük
bölümü devlet malı... 

İşte orman vasfını yitirdiği söyle-
nen araziler bu %23'lük alanın içinde
yer alıyor. 2B kapsamına giren arazi-
lerin yüzde 3.9’u İstanbul’da bulunu-
yor... İstanbul’un Beykoz, Şişli, Sa-
rıyer, Sultanbeyli ve Çekmeköy;
Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fet-
hiye ve Dalaman; Mersin’in Ana-
mur, Sakarya’nın Karasu ve Sa-
panca; İzmir’in Bornova, Menderes,
Karaburun, Ödemiş, Buca ve Gü-
zelbahçe ilçelerinin büyük bölümü 2B
arazisi kapsamında yer alıyor. 

İstanbul’daki arazilerin parsel sa-
yısı 66 bin 720 olarak belirlenirken;
arazilerin 2.704 hektarlık alanı TO-
Kİ’ye tahsis edilecek.

AKP, 500 bin hektarlık alanın sa-
tışından  25 milyar dolar kar etmeyi
planlıyor... Bu gelirin 16 milyar do-
larlık kısmı ise İstanbul’da. İstan-
bul'da rezidanslar, villalar, alış veriş
merkezleri için düşünülen bu alanlar,

turistik yerlerde ise oteller, turistik te-
sisler kurulması için satılacak... 

Orman vasfını yitirmiş arazilerin bir
bölümünde köylüler yaşıyor. On yıl-
lardır bu topraklarda yaşayan, elinde
tapusu olan köylünün toprağına da dev-
let el koyacak, gasp edecek ve "pa-
rasını verirseniz sizin olabilir" di-
yecek. Köylünün toprağını köylüye sa-
tacak yani. Parası olmayanın toprağı-
nı ise başkasına satacak...

AKP Grup Başkanvekili Nurettin
Canikli, "Burada amaç kesinlikle
devletin para kazanması değil. Elde
edeceğimiz paralar yine ormanların
ve orman köylerinin ıslahı için kul-
lanılacak" demiş. 

AKP, halk düşmanlığı yaparken,
yüzümüze açık açık söylemiyor tabii
bunları... Halkın tepkisinden, örgüt-
lenmesinden korkuyor çünkü. Adını
değiştirerek, yalan söylüyor.

AKP yalancıdır... AKP kardan baş-
ka bir şey düşünmez... Bizim olanı,
topraklarımızı satıyor... Emperyalist-
lerin talimatları doğrultusunda, satıl-
madık bir metrekarelik alan kalmasın
diye çabalıyor AKP... Emperyalizm ve
oligarşi bu satışlarla yeni pazar alan-
ları elde ederken, yoksul halkımız
kapı dışarı ediliyor. Bu talana dur de-
meliyiz. Dur demek için örgütlenme-
li, hesap sormalı ve direnmeliyiz...

İşkence ve katliamlarıyla halka düşmanlığın,
emperyalizmle işbirlikçiliğin merkezi olan "Emniyet
Genel Müdürlüğü" icraatlarına bir yenisini daha ekledi.

Ferhat Gerçek'in felç kaldığı polisin saldırısında, iki
polis aracının 2 bin 242 TL 47 kuruşluk hasar gördü-
ğünü belirterek "Emniyet" tazminat istiyor. 'Zarar'ın
dört yıllık faiziyle birlikte Ferhat Gerçek'ten ve şans
eseri hala hayatta olan arkadaşlarından istiyor. 

Bahçelievler'de 17 yaşındayken dergimiz Yürüyüş’ü
satarken sokak ortasında kurşunlayarak sakat bıraktığı
yetmemiş gibi, bir de "seni katledemedim, sakat bıraka-
bildim. Ama bununla kalmayacağım" dercesine Ferhat
Gerçek hakkında "polis aracına zarar vermekten" tazmi-
nat davası açıp, para istiyor, saldırmaya, kendini akla-
maya, hak ve özgürlükler mücadelesi verenlere gözdağı

vermeye çalışıyor. 
Açılan bu davada, vurup katletmeye çalıştıkları

Ferhat'ın hareketsiz bir şekilde yerde yatarken polisin
aracına nasıl zarar verebileceğini bilimsel olarak izah
etmek mümkün olmazken devletin tüm kurumlarının
nasıl işbirliği içinde çalıştığını kanıtlıyor.

Çünkü Ferhat'ı ölmeyip felç kaldığı için 15 yılla
yargılayan işbirlikçi AKP iktidarının mahkemeleri bu
sefer de açılan bu davayı kabul edip, hızla yargılamaya
geçiyor.

Baran Dursun davasında da görüldüğü gibi sadece
çocuğunu katledenlerin yargılanmasını, adalet istediği
için Baran Dursun'un aile üyeleri yargılanıyor. "Sen nasıl
oğlunun hakkını ararsın?" diyerek ailesini cezalandırıyor.

Polis ise işkence ettikleriyle, katlettikleriyle kalıyor,
ödüllendiriliyor. 

ENGİN CEBER'lerin, FERHATLAR'ın katilleri
aklanmaya, işkence ve katliamları meşrulaştırılmaya
çalışılıyor.

HALK DÜŞMANI POLİS, FERHAT GERÇEK'E
“CANINI ALAMADIK PARANI ALACAĞIZ” DİYOR 

Düşmanı
Halk

AKP

AKP, 500 BİN HEKTAR ARAZİYİ
SATIŞA ÇIKARDI
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Amerika, 20 Mart 2003'de işgal
ettiği Irak'tan geçtiğimiz yıl asker ve
silahlarını geri çekmeye başlamıştı.
170 bin askerinin bulunduğu Bağ-
dat'taki "Zafer Kampı"ndan son as-
kerlerini de çekip kampı Irak hükü-
metine devretti. 

Hürriyet gazetesi haberi "Geldiler,
Savaştılar, Gidiyorlar" diye vermiş. 

Hayır; gitmiyorlar. Emperyalistler
işgal ettikleri bir ülkeden asla çık-
mazlar. Irak topraklarının her karışı
Amerikan işgali altındadır. Amerika,
Ortadoğu’nun tamamına yerleşiyor.
Geçtiğimiz hafta içinde ülkemizde
olan Amerikan Başkan Yardımcısı
Biden, Irak konusunda ABD'nin
Irak'la bağını koparmadığını, tam
tersine gelişmekte olduğunu ve iliş-
kilerde "ordu önderliğinden sivil ön-
derliğe doğru değişim yaşandığını"
söyledi.

Emperyalizmin ikinci paylaşım
savaşından sonraki sömürge biçiminin
adı yeni-sömürgeciliktir. Emperya-
listler hala ülkeleri fiilen işgal ediyorsa
amaç o ülkeyi yeni-sömürgeleştir-
mektir. Emperyalistler iki koşulda
işgale son verir. Birincisi, işgal ettiği

ülkenin halkı ta-
rafından tam bir
yenilgiye uğratıl-
ması, ikincisi ise,
işgal ettiği ülke-
nin yeni-sömür-
geleştirilmesi du-
rumunda. Ame-
rika'nın Irak'tan
çekilmesi ikinci-
sine hizmet et-
mek içindir. 

Bakın nasıl
çekiliyor Ameri-
ka: Amerika'nın
Irak Büyükelçi-
liği’nde 12 bin asker bırakıyor.
Evet, yanlış duymadınız; 12 bin asker.
Bir elçilikte 12 bin askerin ne işi
var? Anadolu'da 5 bin nüfusun üze-
rinde yüzlerce kasaba var. Bir kasa-
banın nüfusu kadar Amerikan askeri
hep kalacak. Nasıl bir elçilik ki,
içinde 12 bin asker bulunacak. 12
bin askerle de sınırlı değil. Şu anda
"8 bin  sivil personel" bulunuyormuş
Irak'ta. 'Çekilme' tamamlanınca buna
8 bin 'personel'
daha eklenecekmiş. 

Buna "çekilme"
mi diyorsunuz?
Tam tersine ilelebet
kalmak üzere yer-
leşmektir. Hem de
öyle bir yerleşmek
ki, Amerika tüm Or-
tadoğu'yu karıştır-
maya yetecek kadar
sivil ajanlarıyla dol-
duracak Irak'ı. 

Onun için Irak
halkı, Amerika ül-
kemizi terk ediyor
diye asla aldanma-
sın. İşgal eskisine
göre görünmez olu-
yor. Yeni sömürge-
lerdeki gizli işgale
dönüştürülüyor. 

Amer ika 'n ın
Irak topraklarından
sökülüp atılması

için halkın direnişi daha da büyütmesi
gerekiyor. Irak'ın işgali, Vietnam'da
olduğu gibi tek bir Amerikan askeri,
tek bir Amerikan işbirlikçisi kalma-
yıncaya kadar savaşmadan bitmez.
Irak bağımsız, Irak halkı özgür ola-
maz. Amerika yeni-sömürgeciliği
oturtmaya çalışırken, Irak halkı işgale
son vermek için kendi aralarındaki
çatışmalara son verip direnişi bü-
yütmek, savaşı sonuna kadar sür-
dürmek zorundadır.

4 bin 486 Amerikan as-
keri öldü.

72 bin 271 Amerikalı
yaralandı. 

ABD hükümetine çalışan
yaklaşık 2 bin 100 sivil
öldü.

464 Iraklı akademisyen
suikast sonucu öldürüldü.

174 gazeteci öldürüldü. 

Savaş ve işgal ABD'ye
şu ana kadar 805 milyar do-
lara maloldu. 

Bu rakamlar Amerika'nın
rakamları. Irak halkı halk,
vatanı vatan yerine konul-
madığı için onların kaybının
kaydı dahi tutulmuyor. Yu-
varlak rakamlar söyleniyor.
Yuvarlatılmış haliyle işgal

süresince bir milyonun üze-
rinde Irak katledildi. Teca-
vüzler, işkenceler, en insanlık
dışı uygulamalar sayılmıyor
bile. 

Irak'ın tarihi, yeraltı, yer-
üstü tüm zenginlikleri Ame-
rikan tekelleri tarafından
yağmalandı ve yağma sü-
rüyor. 

İşgal Amerika'ya 805
milyar dolara malolmuş.
Oysa Dünya Gıda Örgütü
FAO'nun açıklamasına göre
dünyadaki açlıktan ölümleri
durdurmak için sadece tarı-
ma 44 milyar dolar ek yatı-
rım yapmak yeterlidir. Ama
bu düzende bu asla yapıl-
maz, yapılamaz.

Amerikan rakamlarına göre 
8 yıllık fiili işgalin sonuçları

Emperyalistler işgal
ettikleri bir ülkeden
asla kendileğinden

çıkıp gitmezler.

Amerika işgali ilelebet
sürdürmek için

Irak’tan askerlerini
çekiyor.

Irak’ta işgale son
vermek için Irak

halkı tek bir işgalci,
tek bir işbirlikçi

kalmayana kadar
direnmek,  savaşmak

zorundadır.

Geldiler, Yaktılar, Yıktılar, Gitmiyorlar!
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Açlığa işsizliğe mahkum ettikleri
bizleri şimdi de evsiz bırakmak isti-
yorlar! 

Halk düşmanı AKP, "kentsel dö-
nüşüm" adıyla 2005’te başlattığı yı-
kım saldırısını bugün daha da bo-
yutlandırdı. 3 Temmuz 2005 tarihli
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
73'üncü maddesinde 17 Haziran
2010’da değişiklik yaparak beledi-
yelere yeni yıkım yetkisi verdi ve
milyonlarca emekçinin evlerini yıkma
kararı aldı. Bugün bunu daha da bo-
yutlandırıp süper yetkili müdürlüklerle
yıkımı hızlandırma planları yapıyor
ve hem de 2B yasasını çıkararak
zenginlerin kaçak yapılarına tapu da-
ğıtmaya hazırlanıyorlar. 

Hazırlanan projelerle İstanbul baş-
ta olmak üzere ülkenin birçok şeh-
rinde halkın yoksul kondularını yık-
mak için hazırlıklar yapıyorlar. Bu
projelerin hayata geçirilmesiyle sa-
dece İstanbul'da milyonlarca insan
evsiz bırakılacak. 

Gecekondular Kendi 
Tercihimiz Değildir! 

Yoksullar olarak, barınma soru-
numuzu kendimiz çözmek zorunda
kaldık. Dağları taşları, binbir emekle
adam ettik. Her şeyimizi vererek bir
ev sahibi olduk. 

Veya daha ucuz olduğu için ge-
cekondulara kiracı olarak yerleştik. 

Yağmacılar "Kentsel Dönüşüm"le
ne amaçlıyorlar? 

Evlerimizin bulunduğu araziler
öyle değerlendi ki, düzenin gözünde
bizim değerimizin üzerine çıktı. 

Tekeller göz diktiler evlerimize. 

Bizzat başbakan 2 milyon ev yıkı-
lacak diyor. Şehir merkezi haline dö-
nüşecek yapısıyla, depreme dayanıklı
zeminiyle veya manzarasıyla değerli
bu araziler tekellere peşkeş çekilecek.
İktidara ve belediyelere yeni rant ka-
pıları açılacak, şehir merkezleri yoksul
halktan da temizlenmiş olacak. 

AKP iktidarı, yoksul ve emekçi
halka, "sizin yeriniz burası değil"

diyerek, halkı şe-
hir dışına sürmeye
hazırlanıyor. Bu
yüzden ciddi bir
saldırı ile karkşı-
karşıyayız. 

Kısacası yıkım
yasası ve kentsel
dönüşüm, yoksul
ve emekçi halka
açık bir savaş ilanı
ve başını soktuğu
kondusunun, her
şeyini vererek
yaptığı, sahip ol-
duğu evinin elinden alınmasıdır. 

Evlerimizi Yıkmak İçin 
Söylenenlere Karşı Uyanık 
Olalım! Uydurdukları 
Yalanlara Kanmayalım! 

Depreme dayanıklı evler yapa-
cağız diyorlar. 

Kira öder gibi ev sahibi olun di-
yerek aldatıyorlar. "TOKİ ile Herkesi
Ev Sahibi Yapacağız" diyerek yalan
söylüyorlar. 

Halkın hiçbir sorununu çözmeyen
iktidarın TOKİ ile konut sorununu
çözebileceğini düşünmek dahi ko-
miktir. Devlet toplam konutların sa-
dece % 3,6'sını yapıyor. 

TOKİ bugün yoksul halk için çok
az sayıda konut yapmaktadır. Yapılan
100 konuttan sadece 20 tanesi sosyal,
diğerleri ise lüks konutlardır. Ki sosyal
konut diye yapılanlar da, düşük mali-
yetle yapıldığı için kısa sürede dökül-
meye başlayan, kalitesiz, sağlıksız ve
şehrin çok uzağında konutlardır. 

"Kentsel Dönüşüm" 
Dedikleri Yağma ve Talan 
Projesidir! 

Yoksullar, yıkıma karşı direnişte,
en az yağmacılar kadar cüretli ol-
malıdır! 

Yağmacılar, saldırdıklarında, kar-

şılarında halkın en meşru hakkı olan
direnme silahını bulmalıdırlar! 

"Yasal yollar" kapalıdır. Bunu
böyle bilmeliyiz. Başka yol var di-
yenler yanılıyor. 

Ankara Dikmen'de ve İstanbul Su-
lukule'de olduğu gibi, "anlaşma" yo-
luyla evini kurtaracağını sananlar al-
datıldılar. Belediyeler sözlerini tutmadı. 

Yıkım yasasına göre; büyükşehir
belediyeleri, belediye meclisi kara-
rıyla; yoksul ve emekçi halkın otur-
duğu mahalleleri kolayca yıkacak
yasal dayanağa kavuşmuştur. 

AKP iktidarı, yağma ve talanda
çok ısrarlı ve kararlıdır. Yoksullar
bir araya gelip dava açamasın diye,
idari hukukta dava açmayı alabildi-
ğine zorlaştırmıştır. 

Bazı davaların yoksul gecekondu
halkı lehine sonuçlanması üzerine
yeni bir yöntem olarak davaları açmak
için yüksek paralar konuldu. 

Bilirkişilikler için ödenecek mik-
tarlar, altından kalkılamayacak düzeye
getirildi. 

Kısacası, yoksullar, mahkemeler
aracılığıyla ne evlerini kurtarabilirler,
ne geleceklerini. 

Mahkemeler es kaza "lehte" ka-
rarlar verseler bile, iktidar bugüne
kadar pek çok konuda yaptığı gibi,
ya yasaları çiğneyecek, ya yeni yasalar
çıkaracak ve yıkım politikalarını sür-
dürecektir. Yeni yıkım yasası, halkın
elinden bireysel itiraz hakkını da al-
mıştır. Yani hiç kimse yasal olarak
hakkını arayacak durumda değildir. 

ZENGİNE TAPU, YOKSULA YIKIM GETİREN
YASALARI KABUL ETMEYECEĞİZ! 
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Sultangazi Yunus Emre Mahal-
lesi’nde yozlaşmaya karşı kurulan
Halk Komitesi, 4 Aralık günü bir
yürüyüş düzenledi. Cem Düğün Sa-
lonu önünde toplanan mahalle halkı,
Cumartesi Pazarı’nın kurulduğu cad-
deye doğru yürüdü. Yürüyüş boyunca
etraftaki insanların da katılmasıyla

coşku daha da artarken, “Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz”, “Hırsızlık Yap-
mak Onursuzluktur”, “Çetelerden
Hesap Soracağız”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı. 

Yapılan konuşmalarla, gençlere,
ailelere ve esnaflara mahalleye sahip
çıkmaları için çağrıda bulunuldu.

Adem Yavuz Caddesi’ne gelindiğinde
kitle hep bir ağızdan Gazi ve Gün-
doğdu marşlarını söyledi. Esnaflar
ve balkondan eylemi izleyen ma-
halleli alkışlarla eyleme destek verdi.
350 kişinin katıldığı eylem, Sondurak
meydanında yapılan basın açıkla-
masıyla bitirildi. 

Yozlaşmaya Karşı Yunus Emre
Halk Komitesi'nin çalışmalarının sü-
receğinin duyurusu yapıldı. Ve bu
çalışmalara destek verilmesi istendi. 

Çaresiz miyiz? 
Ne Yapacağız? 
Geriye Sadece Halkın 
Direnmesi Kalmıştır 

Yoksul gecekondu halkının şehir
merkezlerinden sürülmesiyle boşa-
lacak arazilere el koymak için ağız-
larının suyu akan tüm tekeller, yıkım
saldırısında birliktedirler. 

Cüretli Olmaktan Başka
Yol Yoktur

Unutmayalım ki, bu araziler üze-
rinde yaşayan, ona emek veren, değer

katan halktır. Bu yüzden bu düzenin
yasaları ne derse desin halkın kendi
emeğiyle yarattığı değerine sahip
çıkması en doğal ve meşru hakkıdır.
Yıkımlara karşı direnmek suç değil,
haktır! 

Direniş silahını kuşanmaktan baş-
ka yol yoktur. Tüm yoksulların da
birlikte olmaktan başka şansı, birlikten
başka güçleri yoktur. Bu yüzden di-
yoruz ki; yıkımlara karşı gücümüz
birliğimizdir! Yıkımları durduracak
olan birleşik örgütlü direnişimizdir. 

Gecekonduları değil, yoksul halkın
konut hakkını savunuyoruz! 

Yoksul halk en kötü koşullarda

yaşıyor. Doğalgazlı, sıcak su tesisatlı,
asansörlü, yangın merdivenli konut-
ların oranı yüzde 5 evet sadece yüzde
5, civarında. Sonuç olarak, bu ülkede
% 5'lik bir azınlık rahat yaşıyor %
95'lik çoğunluk ise standartların al-
tında konutlarda barınmak zorunda
bırakılmıştır. 

Barınma hakkımızdır. Sağlıklı ko-
nutlarda yaşamak hakkımızdır. Tapusu
olmayan evlerimizin tapuları veril-
melidir. Evlerimizin yerinde ıslahı
sağlanmalı, yıllardır yarattığımız de-
ğerler korunmalıdır. 

YIKIMA KARŞI GAZİ
HALK KOMİTESİ 

Yozlaşmaya, yoksulluğa, Amerika'ya karşı yürütülen
mücadelenin, halkta ve kamuoyunda yarattığı etkiyi
gören ve kendisinin yozlaşmanın nasıl önünü açtığını,
hatta yozlaşmanın kaynağı olduğunun teşhir edilmesine
tahammül edemeyen iktidar; baskı, gözaltı, komplo ve
tutuklamalarla yozlaşmaya karşı mücadeleyi engellemeye
çalışmıştı. Yozlaşmanın kaynağı olan yoksulluğun sahibi
işbirlikçi AKP iktidarı bunun için 9 Mart 2010’da
İstanbul Sarıgazi’de, Sarıgazi Özgürlükler Derneği ve
35 ev polis tarafından helikopterler eşliğinde basılarak,
32 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştı. 12
kişinin yargılandığı davanın 4. duruşması 1 Aralık günü
Beşiktaş Adliyesi’nde görüldü. Tahliye kararının çıkmadığı
dava 29 Mart 2012 tarihine ertelendi.

Duruşma öncesinde, Halk Cephesi tarafından Adliye
önünde basın açıklaması yapıldı. “Komploları Boşa Çı-
karacağız, Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”
pankartının açıldığı basın açıklamasında, “Her türlü
baskıya rağmen ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ demeye,
yozlaşmaya karşı mücadele etmeye, derneğimizi ve der-

gimiz Yürüyüş’ü
sahiplenmeye de-
vam edeceğiz.” de-
nildi. 

Eylem “Dev-
rimci Tutsaklar
Onurumuzdur” ,
“Halkız Haklıyız
K a z a n a c ağ ı z ” ,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Komploları
Boşa Çıkaracağız” sloganlarıyla bitirilirken, ring aracında
bekletilen tutsaklara megafon aracılığıyla Grup Yorum
şarkıları dinlettirildi.

Adliye önünde bir de gözaltı yaşandı. Davayı izlemek
için mahkemeye giden Önder Bozkurt ve Hüsnüye Ka-
raman, Adliye girişindeki x-ray cihazından geçişte
yaşanan tartışmanın ardından polisin saldırısına uğradı.
Polis, duruşma bittikten sonra, Bozkurt ve Karaman’ı,
darp raporu için hastaneye götürecekleri yalanı ile
gözaltına aldı. 

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Yozlaştırma, Halkı Teslim Almaya Yönelik Bir Saldırıdır!
Bizi Yozlaştırmalarına İzin Vermeyelim,

Değerlerimize Sahip Çıkalım!

Gözaltı Ve Tutuklamalar, Değil Mücadelemizi Engellemek,
Bizi Mücadeleye Daha da Bağlıyor!
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Yürüyüş, Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı Direnişin
Sesidir

Adana’nın Şakirpaşa Mahalle-
si’nde 1 Aralık Cumartesi günü, Yü-
rüyüş okurları tarafından derginin
tanıtımı yapıldı. Yürüyüş önlüklerini
giyen dergi okurları megafonla yap-
tıkları konuşmalarda; Kürt halkına yö-
nelik tasfiye, sindirme, yok etme po-
litikalarını anlatarak; ancak birleşerek,
direnerek, savaşarak kazanılacağını
vurguladılar. 

Devrimcileri yakından tanıyan
mahalle halkı dergiyi sahiplenirken;
bunu hazmedemeyen işbirlikçi
AKP’nin işkenceci polisleri, Yürüyüş
okurlarını gözaltına almaya çalıştı. 10
polisin saldırısı karşısında kenetlenen
Yürüyüş okurları “İnsanlık Onuru
İşkenceyi Yenecek” sloganını attılar.
Slogan seslerini duyan mahalle hal-
kı ve esnafı, saldırı yerine gelerek Yü-
rüyüş dergisi okurlarını sahiplendiler.
Bu sahiplenmeyi görerek dergiyi alan
esnaflar da oldu. 7 Yürüyüş okurunun
katıldığı ve iki saat süren mahalle ça-
lışmasında toplam 44 dergi halka
ulaştırıldı.

Yürüyüş okurları İzmir’in Gülte-
pe ve Limontepe mahalleleri ile Ba-
demler Köyü’nde de 3-4 Aralık gün-
leri Yürüyüş dergisinin 296. sayısının
tanıtımını yaptılar. 7 Yürüyüş oku-
runun katıldığı tanıtımda toplam 100
dergi halka ulaştırıldı. 

Çalışanlarını Tutuklayarak
Yürüyüş’ü Susturumazlar,
Yürüyüş Halktır

Yürüyüş dergisi çalışanlarının ve
aynı operasyonda gözaltına alınan 3
devrimcinin tutsaklıklarının bir yılı
dolmak üzere. Bir yıl süresince ke-
sintisiz bir şekilde eylemlerine devam
eden Ankara Halk Cephesi ve Antal-
ya Özgürlükler Derneği Aralık ayının
ilk haftasında eylemlerini gerçekleş-
tirdiler. Israr ve sahiplenmenin gös-
terildiği bu eylemler Cepheli eylem
tarzının birer örneği oldular. 

3 Aralık günü Ankara Sakarya
Caddesi’nde, 30 kişinin katılımıyla
yapılan eylemde, Yürüyüş çalışanla-
rının 20 Ocak 2012’de görülecek ilk
duruşmasına katılım çağrısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, hırsızlar, soy-
guncular, katil müteahhitler mecliste
otururken; Yürüyüş dergisi çalışan-
larının hapishanede olduğu ve ba-
ğımsızlık isteyen ülkemiz gençliğinin
defalarca gözaltına alındığı anlatıldı. 

Antalya’da da, Antalya Özgür-
lükler Derneği, Yürüyüş çalışanları ve
onlarla birlikte tutuklu olan başkan-
ları Mehmet Ali Uğurlu’un serbest bı-
rakılmaları talebiyle 2 Aralık’ta bir ey-
lem düzenledi. Kışlahan Meyda-
nı’nda yapılan eylemde “Mehmet
Ali Uğurlu Serbest Bırakılsın”, “Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz”, “Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganları atıldı. 

Ayrıca yine aynı taleple Antalya

Merkez Kapalı Yol’da imza masası
açılarak yüzlerce imza toplandı.

Gülsüm Yıldız Derhal
Serbest Bırakılsın!

Büro Emekçiler Sendikası (BES),
6 aydır Ankara Sincan Hapishane-
si’nde tutuklu bulunan üyeleri Gülsüm
Yıldız’ın tutukluluk halinin bir an
önce sona ermesi talebiyle 2 Aralık
günü, Gülsüm Yıldız’ın çalıştığı SGK
Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi
önünde eylem gerçekleştirdi. 

“Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm
Yıldız Serbest Bırakılsın” pankartının
açıldığı eylemde, BES İstanbul 1
No’lu Şube Başkanı Dursun Doğan bir
açıklama yaptı. Doğan, “AKP'nin
‘İleri Demokrasi’ söylemi, hakları
için örgütlenen ve mücadele eden
kesimler için geçerli değildir. Aksine
AKP iktidarı, baskı yöntemleriyle,
mücadele eden bu kesimleri sustur-
maya çalışmaktadır... Bu haksız ve
keyfi uygulamalara son verilmeli,
BES İstanbul 1 No’lu Şube Yönetim
Kurulu Üyemiz Gülsüm Yıldız derhal
serbest bırakılmalıdır.” diye konuştu. 

100 kişinin katıldığı eylem, İs-
tanbul 1 No’lu Şube Yönetim Kuru-
lu Üyesi olan Gülsüm Yıldız’ın, Yü-
rüyüş dergisi çalışanları ile birlikte
yargılandığı davanın duruşmasının
20 Ocak 2012’de görüleceği bilgisi
verilerek sonlandırıldı.

180 sayıya 168 dava...
Sadece 12 sayıya dava açılmamış. Bakın, tabloya bakın... 
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...

6 Yürüyüş çalışanı 1 yıldır tutuklu
Neredeydiniz bu tabloda?.. 



Kendisini halktan kopartmış küçük
burjuva sanatçılar, üretimlerinde ol-
duğu kadar, duygu, düşünce ve kültür
olarak da halka yabancı kişilik özel-
likleri sergiliyorlar. 

İlgi çekicidir;  binlerce insan iş-
kenceyle yüz yüze gelir ve bunun
sonucu olarak sakat kalmalar, hatta
ölümler yaşanırken, küçük burjuva
sanatçının gündeminde, bir çocuğun
iyileştirilmesi için büyük kampanyalar
örgütlemek vardır.

Nedense balinalar daha çok önem-
senir ülkemizde. Kurt, kuş ve tekmil
börtü-böcek ilgi odağıdır. Ama yine
her nedense halk yoktur; halkı için
savaşanlar, bedel ödeyenler, şehit dü-
şenler yoktur onların gündeminde.
Bir hayvanın tüyü incindiğinde yay-
garayı basanlar, burunlarının dibinde
topluca katledilen emekçi halkı gör-
mezden geliyorlar. Bir yanda mil-
yonlar açlıktan kırılıp, her gün giderek
artan baskılarla yüz yüze gelirken,
onun kılı kıpırdamaz bile. 

NE  TUTSAKLARIN yarattığı di-
reniş destanı ne füze kalkanı ne parasız
eğitim talebi ilgilendiriyor onu. FER-
HAT GERÇEK’İN SIRTINDAN
TEK KURŞUNLA vurulması onu
ilgilendirmez. Duyguları elbette vardır
bir basın açıklamalık ömrü vardı o
duyguların. İŞTE BU DUYARSIZLIK
NEDENİ İLE FERHAT’A BİR DAVA
DAHA AÇILIR... POLİS OTOSUNA
ZARAR VERDİN. DERKİ FERHAT;
NASIL YANİ YERDE SIRTIMDAN
VURULMUŞ ŞEKİLDE YATARKEN
NASIL ZARAR VEREBİLİRİM Kİ
POLİS OTOSUNA... BU SORU İL-
GİLENDİRMEZ SANATÇILARIMI-
ZI.

Küçük burjuva sanatçı bencildir.
Fedakarlık yapamaz. Öyle ki, hak
alma mücadelesi içindeki en sıradan
bedelleri bile göğüslemek zor gelir
ona. Bir greve, direnişe gidip destek
verdiğini görmek, hemen hemen
mümkün değildir. Halkın yaşamındaki
fedakarlığın en küçük örneği yoktur
onda. Bu nedenle direnişlerin sıcak-

lığını yüreklerinde duyamıyorlar. Kü-
çük burjuva sanatçı, bireylerle ilgilenir.
Kendi bunalımlarını, bencil yaşamları,
bireycilikleri ve ahlaki değer yok-
sunluklarından başka bulup anlata-
bilecekleri bir konu yoktur. Halk yok-
tur onların eserlerinde.

Direnen ve savaşanlara oldukça ya-
bancıdırlar. Oysa, halkını  seven bir
sanatçı, onun onurunu ve namusunu
kendisinin saymalıdır. Halk çocukları
sokaklarda, karakollarda  katledilirken,
halkın namusuna ve ırzına yönelik sal-
dırılar giderek artarken, bir sanatçı ya-
şananlara gözlerini kapayamaz.

Yüreğimiz, gözümüz, duygularımız
ve yaratıcılığımız halka uzanmalıdır.
Sanatçılar ve aydınlar yoksul halka
yönelmelidir. Sadece yapıtlarında da
değil üstelik; yaşam tarzlarıyla da. Bi-
liyor ki, bir sanatçı nasılyaşarsa öyle
üretir. Bir mahalle direnişini soluya-
mayan, helikopterlerle basılan  dergi
bürolarındaki düşünce özgürlüğünü
savunamayan, karakollarda öldürülen
halk çocuklarının yakıcı sıcaklığını ya-
kından hissedemeyen sanatçının, üre-
timlerinde bunu işlemesi beklenemez.
Öyle ya o özgürdür... İstediğini yazar
istediğini yazmaz... Hissettiğini yazar
hissetmediğini yazamaz... Öyle ya ona
kimse talimat veremez, neyi yazıp-
yazamayacağı konusunda. Öyle ya sa-
natçı özgür olmalıdır.

Emekçi iki ev kadını Gülsüman ve
Şenay... O hiç kimsenin adam yerine
koymadığı temizlikçi kadınlar, yoksul
kadınlar nasıl da geçtiler ömürlerinden
tecriti kırmak için...  Tecrit  olmasın
dediler... Tecrit yanlıştır, insanlar yal-
nızlığa mahkum edilmemelidir  dediler...
Onlar doğrunun yanında oldular. İnsan
bu, yalnız olmaz dediler. Sadece bunun
için öldüler. 

Sanatçılar, Gülsüman’ı ve Şenay’ı
anlatmalıdır. 

Sanatçılarımız, Seyhan’ın bir avuç
kömür olmuş bedenini anlatabilme-
lidirler. Faşizme karşı direnmek budur
işte, F Tipleri emperyalizmin projesidir
bunu durdurmalıyız diyenleri anlat-
malıdırlar... Bakın 11 yıl önce söyledik

bunu, beden beden barikat olduk ön-
lerinde... Bu nedenle sanatçılarımız
faşizme karşı olmalıdır. 

Çünkü faşizm, demokrasi düşma-
nıdır. Faşizm, insanlık suçudur.  Em-
peryalizme karşı olunmalıdır. Çünkü
emperyalizm bugün yaşadığımız bas-
kı-zor, yoksulluğun nedenidir. 

Evet sanatçılarımız DUYARLI
OLMALIDIR. DUYARLI OLMAK
ANTİ-FAŞİST OLMAKTIR!  DU-
YARLI OLMAK ANTİ-EMPERYA-
LİST OLMAKTIR. 

“Bir mevsim aç kalacağız bir
ömür boyu onurlu yaşamak için”
diyerek yoldaşlarının katledilmesinin
önünü kesmek için kendini feda eden
Fırat, Berrin , Yasemin, düzenin dok-
toru değil halkın savaşçısı olmayı
tercih eden Kevser ve halkı için savaşı
yükselten onlarca savaşçı, yeni "İnce
Memed"ler olarak öyküleştirilmeyi
hak ediyorlar.

Bu duyarlılık, yüreğinizde ve bi-
lincinizdedir.  

Yeter ki, onları  halklarımızın ya-
kıcı gerçeklerinde buluşturmayı, sta-
tülerinizi yani halka yabancılaşmanızın
kaynağını biraz olsun zorlayasınız.
Çünkü bu ülkenin en "küçük" duyar-
lılıklara dahi ihtiyacı var.

Bunu başardığınızda, üretimleriniz
hem nicelik, hem de nitelik olarak
ivme kazanacaktır. Yüreğiniz daha
da "hassas"laşacaktır. Bu konuda çev-
renize baktığınızda, sizlere yardımcı
olacak ve kaynaklık edecek kosko-
caman bir dünyanın sevdalı çocukla-
rını bulacaksınız. Bunu isteyin. Yü-
reğinizi halkın yüreğinin yanına ko-
yun. Hasan  BEYAZ’A BAKIN.

KIZINI BU HALKIN KURTU-
LUŞ SAVAŞINA VERMİŞ, SONRA
DA HALKININ YARALARINI SAR-
MAK İÇİN KENDİ YAŞAMINI VER-
MİŞ BİR HALK ADAMI... SANAT-
ÇILARIMIZ HASAN BEYAZ’I YAZ-
MALIDIRLAR, BİR DESTAN GİBİ
ÖMRÜNÜ ANLATMALIDIRLAR.

Yüreğinizi halkın yüreğinin yanına
koyun. Özgürleşeceksiniz. Ancak o
zaman özgürleşeceksiniz.

Sanatçılarımız Halkın Kahramanlarını Anlatmalıdırlar

Ancak O Zaman Özgürleşebilirler

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!

11 Aralık
2011
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, Avrupa kriterlerini çalışma
mevzuatına yansıtmak ve sömürüyü
daha da katmerleştirmek için geçti-
ğimiz Ekim ayı içerisinde işveren ve
işçi-memur temsilcileriyle bir dizi top-
lantılar düzenledi. 

Bu toplantıların ardından hazırla-
nan bir taslakla adına müstakil deni-
len yeni bir "iş sağlığı ve güvenliği"
kanun tasarısı oluşturuldu ve bu tas-
lak bakanlığa sunuldu. 

Patronlar için ‘iş sağlığı ve
güvenliği’ ne anlam taşır? 

Üretimin her koşulda gerçekleşti-
rilerek karın her koşulda elde edil-
mesidir. Buna engel oluşturabilecek,
kar elde etmeyi yavaşlatacak çeşitli
tedbirlerin olabildiğince küçültül-
mesi ya da ortadan tamamen kaldı-
rılması patronun temel amaçların-
dandır. 

Ancak demokrasi yalanı ve ülke-
mizde can bedeli kazanılmış haklar,
sürdürülen direnişler patronun bu is-
teğinin hayata geçmesini yavaşlatan
ya da dönem dönem durduran un-
surlardır... Durum bu olmakla birlik-
te ne patronlar ne de iktidar koltu-
ğunda oturan AKP, emekçilerin hak-
larını elinden almaktan asla geri dur-
mazlar. Bu onların sınıf gerçekleridir.
Çünkü onlar halka düşmandırlar. 

Tanım olarak patronlar da AKP de,
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
tanımını özellikle kullanmazlar. Bu-
nun nedeni işçi yerine işi ön planda
tutmalarındandır. 

İşçi sağlığı, sağlıklı bir yaşam
çevresi için gereken tüm sağlık ku-
rallarını içerir. İş güvenliği de daha
çok işçinin yaşamına ve vücut bü-
tünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan
kaldırılması için gerekli teknik ku-
ralları ele alır. 

Bu tanıma göre işi üreten, yani
emeğini katan işçinin herhangi bir iş-
yerinde bir üretimi gerçekleştirebil-

mesi için sağlıklı ve güvenli bir çev-
reye (yalnızca işyerine de değil) ih-
tiyacı vardır. 

Şimdi ülkemizdeki gerçeğe baka-
lım: Kapitalistlerin kar hırsı iş cina-
yetlerini tırmandırmış, bu konudaki
dünya sırılamasında ülkemiz patron-
larını katillik sıralamasında üst sıra-
lara taşımıştır. 

Bu durumda AKP'nin Avrupa
normlarında çıkarmayı düşündüğü
yeni yasa tasarısı patrona, tekellere ne
getirecek, emekçilerden ne götürecek?
Bir sınıf için iyi olan öbürü için kötü
olacaktır. 

Patronlar ve devlet ortaklığıyla
sürdürülen sömürü her ne kadar giz-
lenmeye çalışılırsa çalışılsın göçen
maden ocaklarının sesi ve yükselen
çığlıklar, tersanelerde gündelik hale
getirilen ölümler, kot taşlama işçile-
rinin genç yaşta ölümle tanışması,
meslek hastalıklarının kalıcı arazlar
bırakması ve yeni çıkarılan torba ya-
sayla sürgünlerin gündeme getirilmesi
elbette patronlar için iyi, işçiler için
ölüm anlamına gelmektedir. 

İşçi sokakta, parkta, bahçede, in-
şaatlarda, yollarda, köprülerde, ocak-
larda, tersanelerde, demirde, kömürde,
yeraltında ve yerüstünde... Üretirken,
tükenendir. Onu tüketen, ömründen
ömür çalan ve her gün biraz daha öl-

düren kapitalizm ve onun yasalarıdır. 

Çıkarılmak istenen ve bakanın
demoji yapmayı da ihmal etmediği
yeni iş yasası ve güvenliği tasarısı da
işçiye daha fazla ölüm, patrona daha
çok çıkar getirecektir. 

Her politikalarında, her manevra-
larında olduğu gibi takiyye yaparak
sömürü ve zulmü hayata geçirmeye
çalışıyorlar. Yukarıdaki alıntıda da in-
san hayatının her şeyden daha değerli
olduğunu savunuyormuş gibi yapı-
yorlar. Oysa tasarının değiştirilen ve
eklenen maddelerinde amaç açığa
çıkıyor. 

İş sağlığı ve güvenliği
kanunu tasarısına göre: 

1-İş sağlığı ve güvenliği hizmeti-
nin işyerlerinde uygulanması için iş
güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi gö-
revlendirilmekle birlikte (madde.7/1)
maddenin içindeki: “Bünyesinde bu
vasıflara sahip personel bulunma-
yan işyerlerinde, bu hizmetin tamamı
veya bir kısmı ortak sağlık ve gü-
venlik birimlerinden hizmet alınarak
yerine getirilebilir” ifadesi, işçinin
sağlığının ve güvenliğinin taşeronla,
ticari şirketlere bırakılmasının önünün
açılması anlamına gelmektedir. 

Bu da demokratik kitle örgütü
olan Türk Tabipler Birliği (TTB) ve

BUNU YARATAN SAVUNDUKLARI 
SÖMÜRÜ DÜZENİDİR 

“Yine ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü bn) tahminlerine göre her yıl dün-
yada 4 ve daha fazla gün kaybına neden olan iş kazalarının sayısı 337 milyondur.
Her gün yaklaşık 1 milyon çalışan iş kazası geçirirken, iş kazası ve meslek has-
talıkları sonucu yılda 2,3 milyon; yani dakikada 4 insan maalesef hayatını kay-
betmektedir. Yapılan araştırmalara göre, iş kazalarının yüzde 98’i, meslek has-
talıklarının yüzde 100’ü önlenebilir iken, gerekli önlemler alınmadığı için maa-
lesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı, birçok ülke nüfu-
suna denk insan topluluğu hayatını kaybetmektedir. İşgücü kaybının yanın-
da, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin asga-
ri 600 milyar dolar olduğu, yine yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Kuş-
kusuz, insan hayatının yanında maddi kayıpların hiçbir önemi yoktur ve hiç-
bir maddi kaygı insan hayatından daha değerli değildir.” 

(Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,  Akşam gazete-
si; 25 Kasım 2011)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DE PİYASALAŞIYOR Devrimci İşçi

Hareketi
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Türkiye Mimar Mühendis Odaları
Birliği (TMMOB)’nin devre dışı kal-
ması anlamındadır. Çünkü bu alanda
hekimlere ve işyeri güvenliği uz-
manlarına eğitim veren kurumlardır
bunlar. Yeni yasa tasarısına göre işyeri
sağlığı ve güvenliği eğitimini ve bel-
gesini şirketler verebilecektir. 

2- İş Yasası’nın 81. maddesi yeni
taslak ile yürürlükten kaldırılacağın-
dan 50’den fazla işçisi olan işyerle-
rinde iş sağlığı ve güvenliği birimi
kurmak ve işyeri hekimi ve iş gü-
venliği uzmanı çalıştırmak zorunlu-
luğu rakamlar yukarı çekileceği için
zorlaşacak, az sayıda kabul edilen işçi

çalıştıran işyerlerinde işçiler doktor-
suz ve uzmansız kalacaktır. 

3- İşyeri hekimi veya iş güvenli-
ği uzmanı olarak sertifika almış ve bu
şekilde mesleğini sürdüren kişiler
böylelikle işsizlikle karşı karşıya ka-
lacak ya da şirketlerin insafına ter-
kedilecektir. 

4- Bu tasarı ile birlikte “işyeri
hemşiresi/sağlık memuru” da bu alan-
dan tamamen silinmiş olacaktır. Oysa
bu tanım, dünyada ve ülkemizde de
bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir.
Ve işyerlerinde bulunmaları yasal
bir zorunluluktur. Yapılan her tırp-
anlamayla birlikte bu uygulama adım

adım boşa çıkarılmış; sonunda sağlık
hizmeti üzerinden yapılan tasarruflar
nedeniyle, pazarın beklentisi doğ-
rultusunda işyeri hemşiresi veya sağ-
lık memuru istihdamı zorunluluğu tü-
müyle ortadan kaldırılmıştır. 

Tüm bunların anlamı zaten yeter-
siz olan işçi sağlığı ve iş güvenliği ön-
lemleri ve düzenlenmiş yasaları pat-
ronlar lehine daha da geliştirilerek ça-
lışan emekçinin sağlığının hiçe sa-
yılması, sakatlıklar ve ölümler üze-
rinden karın arttırılmasıdır. 

Bu, kapitalizmin özüdür: "GÖL-
GESİNİ SATAMADIĞI AĞACI KE-
SER!" 

Türk Tabipler Birliği Asistan He-
kim Kolu, SES Aksaray Şubesi,
2010 yılında ölen Erzurum Bölge
Araştırma Hastanesi’nde çalışan üç
doktorun ölüm raporlarının açıklan-
masının ardından 30 Kasım günü
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ey-
lem düzenledi. 

Asistan hekimlerin sorunlarının
dile getirildiği eylemde, “Erzurum
Bölge Hastanesi’nde yoğun ve uzun
çalışma koşullarında, yorgun ve uy-
kusuz nöbetlere dayanabilmek, ayak-
ta kalabilmek için aldıkları ilaçlara
bağlı olarak hayatlarını kaybeden
hekim arkadaşlarımızın acısı daha ta-
zeyken; yeni ölümlerin olmasını is-
temiyoruz. Bu ölümlerin sorumlu-
sunun performans sistemi ile sağlığı
ticaretleştiren; tedavide niteliği değil,
daha çok işlemle, daha çok kar ge-
tirmeyi hedefleyen ve sağlık çalı-
şanlarını insani olmayan bu sisteme
zorlayan hükümet olduğunu biliyo-

ruz” açıklaması yapıldı.
Aynı eylemde, Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi’nde çalışan sağ-
lık emekçilerinin çocuklarını bırak-
tıkları hastane kreşinin Marmaray
çalışması nedeniyle çatlayarak kulla-
nılamaz hale gelmesiyle ilgili de bir
açıklama yapıldı. Çocuklarını kreşten
alan hemşire ve doktorlar, dekanlık bi-
nasına yürüdüler. Dekanlık binası
önünde yapılan eylemle basına ve hal-
ka bilgi verildi. 

Sağlıkta ticareti amaç edinen dev-
let, ne asistanını ne de çocukların sağ-
lığını düşünmüyor. Arka arkaya ge-
len bu iki olay da bunun bir örneği
olarak ortada duruyor.

***
Eğitim-Sen üyeleri, 1 Aralık günü

İstanbul’da Bağcılar Cumhuriyet İlk-
öğretim Okulu önünde eylem yaparak,
23 Kasım günü örgütlenme çalışma-
sı yapan üyelerinin sözlü ve fiziki sal-

dırıya uğramasını protesto ettiler. 30
kişinin katıldığı eylemde, “Yaşasın Pa-
rasız Bilimsel Demokratik Eğitim
Mücadelemiz” pankartı açıldı. 

Barış Uluocak tarafından yapılan
açıklamada, Eğitim-Sen 1 No’lu İs-
tanbul Şube yöneticileri Mehmet Pü-
remiş, Evrim Doğan ve Süheyla Gün-
düz’ün, Bağcılar Cumhuriyet İlköğ-
retim Okulu Müdürü ve yardımcıla-
rı tarafından saldırıya uğradıkları an-
latılarak, “Söz konusu olaya karışan
idareciler hakkında hem İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ‘sendikal
faaliyeti engellemek’ gerekçesiyle şi-
kayette bulunacağız hem de savcılığa
suç duyuru yapacağız” denildi. 

Asistan Doktorların Ölümlerinin
Sorumlusu Sağlığı Ticarileştiren AKP’dir

Eğitim-Sen Yapılan
Saldırıya Cevap Verdi

Anadolu Federasyonu, 11 Aralık’ta, yaşanan depremin
ardından Van halkıyla dayanışmak için Van’a giden he-
yetin izlenimlerinin anlatacağı bir toplantı düzenleyecek.

Almanya’nın Wuppertal şehrinde, Anadolu Federasyonu
binasında yapılacak olan toplantıyla ilgili açıklama yapan
Federasyon, “Yoksul halkların acılarını, açlıklarını, çığ-
lıklarını, üşümelerini ancak yoksul halklar bilir dedik. Ve

bizler onlarla dayanışmak, onların yanında olmak, onla-
ra yardım etmek için Van’a gittik. Onların bulunduğu ya-
şam koşullarını, çığlığın, açlığın, yoksulluğun, resmini gör-
dük. Onlarla beraber kısa da olsa acıları, açlığı, soğuğu pay-
laştık. Depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen daha
gidilmeyen köylere gittik. Yaşadıklarımızı, gördüklerimi-
zi, onların sizlere iletmek istedikleri mesajları, sizlere an-
latmak istiyoruz.” diyerek katılım çağrısında bulundu.

Anadolu Federasyonu ayrıca 18 Aralık günü de, 19
Aralık Hapishaneler Katliamı’nda katledilen tutsaklar için
anma düzenleyecek.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Yoksul Halkın Acısını 
Ancak Yoksul Halk Anlar



İkitelli Özgürlükler Derneği’nin
düzenlediği Yozlaşmaya Karşı Birol
Karasu Halk Şenliği, 2 Aralık günü
Asya Düğün Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Halk şenliğine haftalardır ha-
zırlanan Özgürlükler Derneği, ma-
hallede afişler pankartlar astı, duyu-
ru masaları açtı, esnafları kapı kapı
dolaşarak, halka yozlaşmaya karşı bir-
likte olma çağrıları yaptı.

Halk şenliğinde tüm şehitler için
yapılan saygı duruşunun ardından
açılış konuşması yapıldı. Ümit İlter’in
“Yozlaştırmaya Karşı Birol Olmak”
şiiri okundu. Daha sonra İkitelli Öz-
gürlükler Derneği’nin çalışmalarını
anlatan bir sinevizyon izlendi. Sin-
evizyonda İkitelli’de yapılan faali-
yetler anlatıldı. Daha sonra sahneye
Birol Karasu'nun kardeşi Cengiz Ka-

rasu ve bir arkadaşı çıkarak birer ko-
nuşma yaptı ve mahallenin Birol
abisini anlattılar.

Halk şenliği Tiyatro Simurg’un ha-
zırladığı yozlaşmaya karşı bir oyunun
gösterimiyle devam etti. Mehmet
Esatoğlu’nun sergilediği oyun büyük
beğeni ile izlendi. 

İkitelli Özgürlükler Derneği adı-
na bir konuşma yapılarak, “Bizler, bu
ülkedeki devrimciler, sadece yozlaş-
maya karşı değil, yaşanan tüm hak
gasplarına karşı mücadele ediyoruz.”
denildi. Çetelerin istediğini yaptığı ve
bunları koruyanın da devlet olduğu
gerçeği anlatıldı. Ve “Kendine dev-
rimciyim, demokratım, ilericiyim di-
yen herkes yaşadığımız acıları unut-
mayalım ve birlikte omuz omuza
mücadele edelim” çağrısı yapıldı.

Konuşmanın ardından sahneye
parasız eğitim istedikleri için tutuk-
lananlardan Berna Yılmaz çağırıldı.
Yılmaz, Malatya Kürecik’te kurula-
cak olan füze kalkanı ve Kocaeli’de
yaşanan gözaltı terörünü anlattı ve
herkesi yapılacak yürüyüşe katılma-
ya, Malatya Kürecik’e davet etti.

Halk şenliğinde sırasıyla Nurettin
Güleç ve kavgamızın hiç susmayan
sesi, halk için mücadele eden, mü-
cadelenin ezgilerine nefeslerini katan
Grup Yorum sahne aldı.  Grup Yorum,
Birol Karasu’yu, ülkemizde yaşa-
nan yıkım politikalarını ve Kürt hal-
kı üzerindeki baskıları anlatarak, 11
Aralık Pazar günü Sibel Yalçın Par-
kı’nda yapılacak dayanışma gecesi-
ne davet ettiler. Bin kişinin katıldığı
şenlik sloganlarla sona erdi.

YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEK,
HEPİMİZ BİRER BİROL KARASU OLACAĞIZ!

GENEL-İŞ
SENDİKASININ

15. GENEL
KURULU YAPILDI

DİSK’e bağlı GENEL-IŞ sendi-
kasının 15. Olağan Genel Kurulu 26-
27 Kasım 2011 tarihinde DSİ To-
plantı Salonu’nda yapıldı. 26 Kasım
2011 tarihinde saat 10.00’da başlayan
Genel Kurul, sendikanın tarihinden
kısa kesitlerin ve 2008-2011 faaliy-
et dönemini kapsayan belgeselin su-
numu ile başladı. Ardından Genel Se-
kreterimiz Kani  Beko açılış yaptı.

Genel Kurul Başkanlık Kurulu’-
nun oluşturulmasına geçildi. Verilen
önergenin kabulü ile Genel Kurul
Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na
DİSK Genel Sekreteri Tayfun
Görgün, yardımcılıklarına DİSK Yö-
netim kurulu üyesi İsmail Yurtseven
ve Gıda İş sendikası genel Başkanı
Celal Ovat oybirliği ile seçildi.

Genel Kurulda bir konuşma yapan
Genel Başkan Erol Ekici Van depre-
mine ve tutuklanan sendikacılara
değindikten sonra 24 Ocak karar-

larıyla başlayan süreci anlatarak ül-
kemizin içinde bulunduğu sosyal ve
siyasal sorunlar, Dünya Bankası gibi
küresel sermaye kuruluşlarının dayat-
tığı esnekleşme, özel istihdam büro-
ları gibi uygulamaları eleştirdi. Kıdem
tazminatının kaldırılmasına karşı her
türlü karşı duruşun alınacağını ifade
etti. “Torba Yasa” olarak adlandırılan
tarihin en büyük sürgününü düzen-
leyen 6111 sayılı yasa ile ilgili her
türlü mücadelenin verildiğini anlat-
tı. Uygulanan politikaların işsizlik ve
yoksulluğu sürekli artırdığını söyle-
di. 

Genel Başkan’ın konuşmasının
sonlanmasının ardından Genel kurula
katılan konuklar tanıtıldı. Genel ku-
rula gelen telgraf ve mesajlar okun-
du.

Ardından da DİSK Genel Sekre-
teri Tayfun Görgün konuşma yaparak,
iktidarın politikalarını eleştirdi, tu-
tuklanan İzmir 3 Nolu Şube Başkanı
Cafer Konca ve diğer sendika yöne-
ticilerinin yanında olduklarını ve her
türlü mücadeleyi vereceklerini be-
lirtti. İktidarın tüm kurum kuruluşları
ele geçirme çalışması içinde olduğu,
Anayasa referandumu sırasında

aydınların bir kesiminin de bunu
anlayamadığını ifade etti. Sıranın
şimdi kıdem tazminatında olduğunu
belirtti. Genel kurul çalışmalarında
başarılar diledi.

Genel kurulun ikinci günü ise
seçimlere geçildi. Seçim sonucunda
Genel Başkanlığa Erol Ekici, Genel
Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Kani
Beko, Remzi Çalışkan, Fahrettin Te-
cimer, Hüseyin Yaman, Cafer Kon-
ca ve Aladdin Öztürk, Genel Dene-
tim Kurulu Üyeliğine; Mustafa Ta-
mer, Sadık Demir, Fikret Ocak, Ge-
nel Disiplin Kurulu Üyeliğine de
Handan Coşkun, Vedat Küçük, Şük-
ret Sevgener, Ersin Erincik ve Abu-
zer Duman seçildi.
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DOKTOR AÇIĞI VAR DEMEK SAĞLIK
HAKKININ GASPIDIR

DOĞANÇAYLILAR SAĞLIK OCAĞI İSTİYOR
İzmir Doğançay’da faaliyet yürüten Doğançay Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Derneği, köye sağlık ocağı ya-
pılması için kampanya başlattı. Daha önce köyde bulunan
sağlık ocağının, köyden 3 km uzaktaki Gümüşpala Ma-
hallesi’ne taşınmasıyla Doğançay halkının sağlık hizme-
ti hakkı gasp edilmişti.

Doğançaylılar, topladıklar imzaları, bir heyet kurarak,
28 Kasım’da İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettiler. İl Sağ-
lık Müdür Yardımcısı, olanakların yetersiz olduğunu,
Türkiye’de doktor açığı olduğunu ve her yere yetişeme-
diklerini anlattı. Ancak köylüler taleplerinde ısrarlı.

Çorum’da “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” kam-
panyasının çalışmaları sırasında gö-
zaltına alınan Dev-Genç’lilerden bo-
ğazı sıkılarak öldürülmeye çalışılan
Devrim Top ve Gözde Teke ile göz-
altı süreci hakkında görüştük. Top ve
Teke, yaşadıklarını şöyle anlattılar:

Devrim Top: Karakola götürül-
düğümüzde polis aracından zorla
indirildik. Bu sırada “İnsanlık Onu-

ru İşkenceyi Yenecek” sloganını at-
tık. Karakolda Ender arkadaşımız
işkence gördü; zaten camı kırdı-
ğından dolayı eli kan içindeydi. El-
lerim kelepçeli olduğundan dolayı
ben pek fazla birşey yapamıyor-
dum. Gözaltı süresince tuvalet ih-
tiyacımızı gidermemize izin veril-

medi ama biz direnerek bunu sağla-
dık. Mücadeleyi içinde hissetmek bu
olsa gerek, polisler üstümde tepinir-
ken hala çok mutluydum ve gülü-
yordum. Bunu hazmedemeyen po-
lisler, boğazımı sıkarak “Seni boğa-
rak öldürürüm.” dediler. 

Gözde Teke: Karakola geldik, po-
lis aracından zorla indirildik ve slo-
gan atarak içeri girdik. Saçlarım acı-
yordu çünkü saçlarımdan sürükle-

yerek bindirmişlerdi polis aracına.
Devrim'in elleri kelepçeliydi ve çok
sıkıydı. Kelepçe çözülsün diye slogan
attık. Kelepçeyi çözmedikleri gibi
bize de takmaya çalıştılar. 

Beni hastaneye götürdüler ama
doktor benimle hiç ilgilenmedi. Dev-
rim ile beni ayrı, Can ile Ender'i ayrı
yere götürdüler. Devrim ile ben git-
tik önce. Devrim'den parmak izi al-
mak istediler. Devrim'i içeriye sok-
tular. Devrim'in yanına gitmek iste-
diğimde üç polis beni farklı bir oda-
ya götürdü. Devrim'in parmak izi zor-
la alındıktan sonra benim bilekleri-
mi bükerek benim de parmak izimi
aldılar. Yani bize işkence yaptılar.
Gözaltı sürecimizde ise açlık gre-
vindeydik.

“MÜCADELEYİ İÇİNDE
HİSSETMEK BU OLSA

GEREK, POLİSLER
ÜSTÜMDE TEPİNİRKEN

HALA ÇOK MUTLUYDUM
VE GÜLÜYORDUM”

ANKARA POLİSİ, GENÇLİĞİN
YÜKSELEN  MÜCADELESİNİ EV

BASKINLARIYLA ENGELLEYEMEZ

Ankara Gençlik Derneği üyesi Gülşah Işıklı’nın, Ma-
mak Boğaziçi Mahallesi’ndeki evi 4 Aralık günü Siya-
si Şube polislerince basıldı. 

Gençlik Federasyonu yazılı bir açıklama yaparak, “Ko-
caeli’de gözaltında bulunan arkadaşımız ellerindeyken, na-
sıl oluyor da Ankara’da aranıyor... Ankara polisi yine bir
keyfiliğini daha ortaya serdi. Yapılan arama tamamıyla hu-
kuksuzdur. Bu keyfi aramalar, baskılar bizi yıldıramaz.”
dedi. 

TOPLU MEZARI NASIL AÇTIRDIYSAK, AYHAN
EFEOĞLU’NUN MEZARINI DA KATİLLERİNİ DE

ÖYLE BULACAĞIZ

TAYAD’lı Aileler, 6 Ekim
1992’de gözaltında kaybedilen
Ayhan Efeoğlu’nun mezarını
bulmak için her cuma yaptık-
ları eylemi bu hafta 2 Aralık
günü de devam ettirdiler. 

120 kişinin katıldığı ey-
lemde Grup Yorum da türkü-
lerini söyledi.

Galatasaray Lisesi önünde
açıklamayı yapan Hüsnü Yıldız, “Yıllardır kendisini aradık,
ölüsüne olsun ulaşmak için mücadele ettik. Gerçekler hiçbir
zaman sır olarak kalamazlar.” diye konuştu. ÇHD Genel Baş-
kanı Av. Selçuk Kozağaçlı da bir konuşma yaparak, “Bugün-
lerde elimize aldığımız her ipin ucu bizi bir gözaltında kay-
ba götürüyor, her gün yenileri ekleniyor listeye. ” dedi. Eylem,
“Her hafta buradayız” denilerek bitirildi.

HALK İÇİN PARASIZ EĞİTİMİ HALK
ÇOCUKLARINA ÇOK GÖREN İLÇE

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, EĞİTİM
EMEKÇİLERİNİN

HAKLI MÜCADELESİNİ
ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yalova’nın Altınova ilçesinde uzun bir zamandır il-
çede çalışan eğitim emekçileri üzerinde baskı kuran,
okullarda çalışan öğretmen ve idarecileri tehditle sin-
dirmeye çalışan ve sendikal mücadelenin önünü kes-
meye yönelik keyfi tutumlarına devam eden İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü, yapılan eylemle protesto edildi. 

Altınova Kaymakamlığı önünde yapılan eylemde
“Eğitim emekçileri, örgütlü mücadelesi ile kendileri-
ni baskı altına almaya çalışan bu tür hukuk dışı uygu-
lama ve fiili baskıları mutlaka aşmayı başaracaktır. Mü-
cadelemizin bundan sonra da aynı kararlılıkla sürece-
ğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.” denildi.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Almanya’da ırkçılığın bir dev-
let politikası olduğunun daha da
açığa çıktığından bugüne yazı-
yoruz. Yazmaya devam edece-
ğiz. Biz yazılarımızı bilgi olsun
diye yazmıyoruz tek başına. Eğer
ki bu yazılar bizi harekete geçi-
rebiliyorsa, işe yarıyor demek-
tir. Bizim demokratik mücade-
lemize araç oluyorsa anlam kazanır. 

Her şey bu kadar açık ortadayken,
şaşıranlar gibi sadece “kahretsin”
deyip oturuyorsak, o zaman dönüp bi-
raz kendimize bakmalıyız! Hergün, bu
ırkçı cinayetlerin bizzat devletin de-
netimi altında yapıldığının haberlerini
okuyoruz. Alman basını şaşkın.  Al-
man politikacılar sürekli açıklama ya-
pıyorlar: “Çok şaşkınlık içerisindeyiz”
diye. 

Acaba biz neden şaşırmıyoruz?
Halkımız neden şaşırmıyor? Türkiyeli
milletvekilleri neden o kadar şaşır-
mıyor? Çünkü ırkçılığı besleyenin
devletin politikası olduğunu hepi-
miz çok iyi biliyoruz. Temizlik işçi-
si de, öğrencisi de, milletvekili de, es-
nafı da... Hepimiz biliyoruz. Yaban-
cılara yönelik politikalar Alman dev-
letinin ayakta kalma sebeplerinden-
dir. İşsizliğin, okullarda eğitim sevi-

yesinin düşüklüğünün sorumlusu ola-
rak yabancıları gösterirler. Bununla
beslenirler. Bu politikalarıyla özellikle
devlet dairelerinde sıklıkla karşılaşı-
rız. Polisin ırkçı yaklaşımlarını, ay-
rımcılığını çok iyi biliriz. Bir Alman,
bir Türkiyeli  kaza yapsın veya ara-
larında bir kavga çıksın, polisin sa-
vunduğu tabii ki Alman olur. 

Daha önce de örnek vermiştik; Bir
Türkiyeli’nin kafasına defalarca keserle
vurup yaralayan Alman’a psikolojik te-
davi verildi. Bu olaydaki Türkiyeli’ye
ise, bir Alman’ı yaraladığı ve dövdü-
ğü için 2 yıl hapis cezası verildi. Biz şa-
şırırsak ancak nasıl oldu da bu suçla-
rını deşifre ettiler ona şaşırırız.

Muhbir mi,
Devlet Memuru mu?

Yapılan açıklamalarda, Anayasa-
yı Koruma Örgütü’nün Türkiyeli

göçmenleri öldüren bu faşist
örgüte ajan olarak girdiği ya-
zıyordu. Yani bilgi sızdırmak
için. Bir yandan da örgütü
bu kişi kurdu diyorlar. Bu na-
sıl oluyor? Kendisi kuruyor,
kendisi de içine sızıyor. Pekala
öyle kabul edelim. Cinayetleri
işleyenler 4 kişi. İntihar eden

iki kişinin üzerinde Anayasayı Ko-
ruma Örgütü’nün (gizli servis) verdiği
kimliklerden çıktı. Yani onlara çalı-
şıyorlarmış. Son olarak tutuklanan
Beta Zschape isimli kadın da
1998’den sonra bir dönem istihbarat
teşkilatının muhbiri olarak çalışmış.
Bu dönem boyunca beş ayrı kimlik
verilmiş Zschape’ye. Bu süre zarfın-
da istihbaratın özel timleri ile görüş-
müş ve düzenli olarak para almış. 

Şimdi matematiksel olarak baka-
lım: 4 kişilik bir örgüt denildi: Ana-
yasayı Koruma Örgütü. Bu örgütün
içine kimin için girdi, kimi denetlemek
için? Zaten bu dört kişinin dördü de
isthihbarata çalışıyor.

Hala Alman devleti bu hücre ör-
gütünden nasıl haberdar olmadı? Ha-
berleri çıkıyor. Derin devlete bağlı-
yorlar. Derin devlet yok, tüm pislik-
leriyle ortaya çıkmış bir devlet var.

AVRUPA’dakiBİZ

Irkçılık Ve Şaşkınlık:
Muhbir mi,
Devletin

Memuru mu?

Almanya’ya ilk gelen kuşak hep geri
dönme planları ile yaşamıştır. Onun için
para biriktirmiştir; bir yandan da eşine dostuna para gön-
dermiştir. Çocuk okutmuştur. Herkesin baktığı bir aile,
okuttuğu çocukları vardı. Ama geri gidemediler, 4 kuşaktır
buradalar. Eskisi kadar olamasa da, yardımlaşma duy-
gularını hiç kaybetmemişlerdir. 

Türkiye’de dergi 1 TL’ye satılır; Almanya’da 4 euro-
ya. (1 euro, 2.5 TL ediyor.) Tabii "çat kapılarda" bu so-
run oluyor. Neden Türkiye’de 1 TL, burada 4 euro? An-
latırız, Türkiye’de insanlarımızın alım gücü çok zayıftır,
biz bu kadara burada satmazsak Türkiye’de basamayız
diye. Dergimizin çok kaliteli olduğu da görülür. Sonra an-
laşırız, haklı bulurlar. Ama sorarlar haklı olarak, yarım sa-
atlik iş ücretini sana veriyor. 

Ama 1999 depreminde Vatan dergisinin 2. sayısında
para sormadılar. Kapak depremdi. Bu sayıda gittiğimiz hiç-
bir evden diyebiliriz geri çevrilmedik. Hiç fiyatını dahi
sormuyorlardı. Çoğu bizim yardım için gittiğimizi düşünüp

4-5 katı para ödüyorlardı. Biz hayır biz yardım için gel-
medik sadece dergimizi satıyoruz diye açıklıyorduk; ama
bizi dinlemiyorlardı. Olsun, siz insanlarımızı yazmışsı-
nız deyip gözleri dolu dolu dergimizi almışlardı. 

Dergiyi satmak istememişti bir arkadaş, insanlar yar-
dım için geldiğimizi düşünüyor hiç sormadan alıyorlar de-
mişti. Bıraktık bir ara dergi dağıtmayı ve karar verdik an-
latmadan dergiyi satmayacaktık. İlk önce yardım için ol-
madığını söylüyorduk kapıları açar açmaz insanlarımıza.
Buna rağmen, normalde sattığımızın iki katı dergi satmıştık
çok kısa bir sürede. 

Orada anladık ki, mesele para değildi gerçekten. Or-
tak bir sevgi, ortak bir acı, ortak bir değer gör-
müşlerdi bizde. O yüzden bu ortak duygulara
paha biçilmezdi. Fiyat sorulmazdı ve sormadılar. 

Eğer insanlarımızla ortak acılarımızı, sevgilerimizi bu-
lur ve onları harekete geçirirsek açılmadık kapı kalmaz!

Ortak Bir Sevgi, Ortak Bir Acı,
Ortak Bir Değer Birleştirir Bizi,

Kapalı Kapıları Açar

AVRUPA’da 
Hayatın Öğrettikleri
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Mizah, 
Mazlumun 
Zalimden 
İntikam Alma
Aracıdır

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!

11 Aralık
2011
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UFF BUGÜN AMMA SIKICI GEÇTİ.
KAMPANYA BİTTİ, ARKADAŞLAR

DA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ,
YAPACAK HİÇ İŞİMİZ YOK.

AAA BERKAN NEREDE? İKİ
GÜNDÜR ORTALARDA YOK. O

OLSAYDI YAPACAK BİR
ŞEYLER BULURDUK...

AAA MAÇ YAPANLARA BAK!
BERKAN DEĞİL Mİ ŞU?

EVET BERKAN!

YA YANINDAKİLER,
ŞUNLAR KAMPANYADA

TANIŞTIĞIMIZ ÇOCUKLAR
DEĞİL Mİ? AA ŞUNUNLA DA

DERGİ SATARKEN
TANIŞMIŞTIK...

VAY BE BİZ BOŞ BOŞ
OTURURKEN BERKAN
İLİŞKİLERİ GEZMİŞ, MAÇ

AYARLAMIŞ

BEN SİZE BERKAN BOŞ
DURMAZ DEMİŞTİM...

HADİ DERNEĞE
GİDELİM BELKİ

BERKAN DA
ORADADIR.



Yasemin’in en belirgin ve en güzel
özelliği devrimciliği içten ve bir o kadar
da samimi yapmasıydı. Kendi kişisel
özelliklerini, doğallığını, neşesini ve
asiliğini mücadeleye olduğu gibi katı-
yordu. 

O yöneticilik yılları boyunca bütün
yoldaşlarını geliştirip değiştirmek için
emek harcardı.  İnsanların değişmesi için
kullandığı en etkili silahı sevgisiydi. Ya-
semin’in sevgisi bütün yoldaşlarının
içini ısıtırdı. 

Bir sorunu çözmek için Yasemin ile
konuşurken insanın kendine olan güve-
ni artardı. İnsan kendini Yasemin’in

yanında öyle rahat
hissederdi. Onun için

ona kendimizi olduğu gibi
ifade edebilirdik. Sorunla-
rımız karşısında nasıl bir
anne şefkati ile çözüm yolu
göstermeye çalışırken eğer
bilinçli bir yanlış ya da ek-
siklik görüyorsa ona da hiç

tavissiz kızardı. Yasemin’i en çok kız-
dırıp sinirlendiren şey partiye ayak di-
reyen, insanlar ya da davranışlar olurdu. 

Hapishane yaşamının son iki yılında
yaptığı temsilcilik görevinde pek çok
zorluk ve çatışmalar yaşadı. Yasemin bü-
tün zorlukları aşarken hep partimizden,
şehitlerimizden ve bizlerden güç aldı.

Yasemin emek verdiği, yetiştirdiği in-
sanların kendilerini aşıp partiye daha çok
yakınlaştığını görünce hep mutlu olur-
du. Onun yoldaşlarına olan sevgi ve şef-
kati kelimelerle çok fazla ifade edile-
miyor. Yasemin’i tanıyıp onunla bir

şeyler paylaşanlar bunu çok daha iyi bi-
lir.

O canından çok sevdiği yoldaşları
için Berrin ile birlikte düşmanın önüne
geçip tereddütsüzce kendini feda etti. Ya-
narken bile çok sevdiği yoldaşlarına
sürekli seslendi. Bir yanda yanan eliy-
le zafer işareti yaparken gencecik yol-
daşıyla birlikte kahramanlaştı. 

Bize seslenişi kulaklarımızdan bey-
nimizden hiç gitmeyecek. Yoldaşlar sizi
çok seviyoruz hepinizi şehitlerimiz ka-
dar çok seviyoruz diyordu. Sonra ‘Di-
renen bütün halklarımızı selamlıyoruz’
deyip hiç susmadılar. 

Ege dağlarının ilk kadın efesi olan
Yasemin’imiz 33 yıllık ömrünü coşku-
lu ve dolu dolu yaşadı ve gidişi de aynı
şekilde coşkulu oldu. Öğretmenimiz, ar-
kadaşımız, can yoldaşımız giderken he-
pimize unutulmayacak güzellikler ve
güçlü bir miras bıraktı.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

17 Aralık-23 Aralık

“Devrimci olmak, devrimci yaşamak,
devrimci ölmek... istiyorum”

Berkan ABATAY

Uşak Hapishanesi’nden bir yoldaşı
Yasemin Cancı’yı anlatıyor:
YANAN ELİYLE ZAFER İŞARETİ
YAPARKEN KAHRAMANLAŞTI

1957 Nevşe-
hir Ürgüp do-
ğumluydu. Bur-
sa Dev-Genç
saflarında yer
aldı. 23 Aralık
1979’da Maraş

katliamını protesto etmek
için yapılan bir eylemin gü-
venliğini sağlarken çıkan ça-
tışma sırasında vurularak şe-
hit düştü.

Nadir ÖLMEZ

1953 De-
nizli Güney
ilçesi doğum-
ludur. İDM-
MA’da anti-
faşist müca-
delede yer

aldı. Dev-Genç içinde ey-
lemlere katıldı, görevler
aldı. 19 Aralık 1978’de İs-
tanbul Çarşıkapı’da faşist-
ler tarafından katledildi.

Asaf TUNÇ

1954
Kırık-
lareli
do-
ğumlu-
dur. 22
Aralık

1977’de Galatasaray
Mühendislik Yüksek
Okulu’nu basan fa-
şistleri püskürtmek
için kitlenin önünde
dövüşürken bıçakla-
narak katledildi.

Fevzi AZIRCI

1300’lü yılların sonları ile 1400’lerin
başları arasında yaşayan Bedreddin, Ana-
dolu’daki en büyük halk ayaklanmaların-
dan birine önderlik etti. Tutsak düştüğünde,
dönemin en ünlü Osmanlı ulemasının katıl-
dığı bir ‘mahkeme’nin karşısına çıkarıldı.
Amaç Bedreddin’in düşüncelerini mahkum
etmekti. Ama başaramadılar. Neden hü-

kümdarın yüce buyruklarına boyun eğmez baş kaldırırsın?
sorusunu Yüce buyruk hakikatın buyruğudur. Zorbalığı sine-
ye çekmeyin, zorbaya boyun eğmeyin diyen bir buyruktur.
şeklinde cevapladı. Bu düzmece mahkemede, hakkında idam
kararı verildi. 18 Aralık 1416’da bugün Yunanistan sınırları
içinde bulunan Serez'in Bakırcılar Çarşısı’nda idam edildi.

Şeyh BEDRETTİN

1961 Balıkesir Gö-
nen doğumludur. Dev-
rimci düşüncelerle,
okuduğu öğretmen
okulunda tanıştı.
1980’de tutsak düştü.
1984 Ölüm Orucu di-

renişinde 1. Ölüm Orucu Ekibinde
Apolar’la, Haydarlar’la birlikte ölü-
me yattı. Tahliye olduktan sonra
yurtdışı örgütlenmesinin siyasi so-
rumluluğuna atandı. Bu görevini
sürdürürken Belçika’da, 18 Aralık
1991’de geçirdiği bir trafik kazası
sonucu aramızdan ayrıldı.

Şaban ŞEN

1975’te İstanbul Şişli’de doğdu. Aslen Er-
zurumlu, Kürt-Alevi yoksul bir ailenin çocuğu-
dur. İki kardeşi yoksulluktan dolayı yeterince
bakılamadığı için zatürreden öldü. Berkan da,
sadece ilkokulu okuyabildi. Bir dönem fanatik
bir futbol taraftarı olarak Beşiktaş Çarşı Gru-
bu’na katıldı. Ancak Devrimci Solcular’la ta-

nıştıktan sonra yaşamı değişti. Okmeydanı’nda mücadele
içinde yer aldı. Daha sonra silahlı bir ekipte istihdam edildi.
1997'de tutsak düştü. 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde yeralarak,
açlığın koynundaki ölüm yürüyüşünü tam 589 gün sürdüre-
rek 20 Aralık 2002’de ölümsüzleşti.

Berkan ABATAY

Anıları Mirasımız


