
Oligarşi, 19 Aralık Katliamıyla, 
F Tipleriyle Devrimcileri Teslim Alamadı!

Devrim Umudu, 122 Şehidimizle 
Anadolu’da Yaşıyor!

Katilleri Unutmadık, Affetmeyeceğiz!

AKP, emperyalist ve işbirlikçi tekeller için yoksul 
gecekondu mahallelerinde devrimcilere  saldırıyor

Nurtepe’de 24 devrimci gözaltında

AKP, gözaltı ve tutuklama
terörüyle mahallelerimizi

teslim alamayacak!
Bu mahalleleri biz kurduk, 

YIKTIRMAYACAĞIZ!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Kendinizi beğenmeyin, kendinize inanın. 

İnanç;

Bilgi ve gerçeğin birleştiği duygu yoğunluğudur.

Bilgiyi eğitimle büyütün. 

EĞİTİM

1- Doğru düşünmeyi öğretmeli,

2- Güçlükleri yenmeyi öğretmeli,

3- Sorun çözmeyi öğretmeli,

4- Dayanıklı olmayı öğretmeli,

5- Savaşma ve kazanma azmini geliştirmelidir. 

Başkalarını yenen galiptir, kendini yenen 

KAHRAMANDIR.

Eğitim bizi; 

KAHRAMANLAŞTIRIR.

Kahramanlaşmalıyız. 

Büyük Ölüm Orucu Direnişi
20 Ekim 2000 yılında başladı.
Hapishanelerde ve dışarıda
yapılan ölüm oruçlarında
122 şehit verildi. 22 Ocak
2007 yılında tecritin kabul

edilip kısmen kaldırılmasıyla
sona erdi.

Büyük Direniş, dünya
devrim tarihine Türkiye’den

Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi tarafından
kazandırılmış çok büyük

bir mirastır.
Büyük Direniş, devrimci
iradenin asla teslim

alınamayacağının kanıtıdır.
Büyük Direniş, direnme

hakkının ölümüne
savunulmasıdır.

Büyük Direniş,
sosyalizmin ve devrimin
ölümüne savunulmasıdır.

Büyük Direniş, fedanın,
fedakarlığın, kahramanlığın

destanıdır.
Büyük Direniş,

vatan sevgisinin, halk
sevgisinin adıdır.
Büyük Direniş, ....

***
Direnişimiz, ezilen dünya
halklarına klavuzdur. 
Büyük Direniş’i, kitap

dizilerimizle tüm dünyaya
anlatıyoruz...
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Gerisi hayat...Gerisi hayat...

Büyük Direniş, dünya devrim mücadelesi
tarihine yazılmış direniş destanıdır!

Destanımızın kahramanlarına and olsun!



İİ ç i n d e k i l e r
Kurulu yapıldı

Genel kurulda bir tek işçiler yoktu

42 Gençlikten haberler....

43 Devrimci Memur Hareketi:
KESK greve gidiyor

44 Haberler...

45 Savaşan Kelimeler: Sanat-sepet
değil,  halk kültürü

46 180 sayıya 168 dava...

47 Sanatçıyız Biz: Halk öğretir,

halk büyütür

47 Halkın Hukuk Bürosu: 17
yaşında felç bırakılan Ferhat
Gerçek’e tazminat davası

49 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Düzgün Tekin’e “seni bu
çöplükte bırakmayacağız” dedik

50 Avrupa’daki Biz: Biz onlar için
döviz basan makinalarız

51 Avrupa’da Yürüyüş

52 Dünyamızdan ülkemizden
kısa kısa...

53 Berkan: Mizah mazlumun
zalimden i̇ntikam alma aracıdır

54 Yitirdiklerimiz

55 Öğretmenimiz

6 19 Aralık şehitlerimiz vatanımızın
onuru, halkımızın gururudur

9 AKP, yoksul halka saldırmanın
hazırlıklarını yapıyor

12 Bir uşağın kendini “efendi”
sanma şımarıklığı

13 Halk için büyüyen; açlık,
yoksulluk ve zulümdür!

15 Amerikan uşağı AKP’nin
büyüyen Türkiye’sinde...

16 Halk Cepheliler Okmeydanı’nda
“Kürdistan Kürt Halkımızındır”
sloganını haykırdılar

18 NATO üssüne karşı mücadele
etmek her vatanseveri̇n görevi̇di̇r

21 Halka karşı suçlarının,
1000 operasyonun hesabını
vereceksin!

23 Devrimci Okul: Korku ve
meşruluk-4

26  Özgür Tutsaklardan: Özgür
tutsaklık direnerek üreten bir

4 Oligarşi 19 Aralık katliamıyla
F Tipleriyle devrimcileri
teslim alamadı

Katilleri unutmadık
affetmeyeceğiz

34 Gençliğin Gündeminden:
Liseli gençliğin mücadele ve
örgütlenme tarihi

36 Halk Düşmanı AKP:
İşbirlikçi AKP ve onun
patronları asalaktırlar

37 Liseliyiz Biz: Liseli gençliğin

mücadele ve örgütlenme
tarihi

34 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençlik için tek yol, tek
kurtuluş şansı örgütlü bir
yaşamdır!

41 Türk-Iş’in 21. Olağan Genel

gelenektir

27 Bu halk, bu vatan bizim
kahrolsun faşizm,
kahrolsun emperyalizm!

29 Küba, ABD
emperyalizminin 90 mil
uzağındaki direnişinde
yalnız değildir!

33 Sağlıklı ve Güvenlikli Bir
Yaşam Hakkımızdır:
“Sağlıkta dönüşüm
programı”

BAYRAMPAŞA
HAPİSHANESİ’NE YÜRÜYÜŞ
Tarih: 19 Aralık Pazartesi
Yer: Bayrampaşa Hapishanesi Önü 
Toplanma Yeri: Sağmalcılar Metro
İstasyonu Önü
Saat: 11:30
Tecrite Karşı Mücadele Platformu

MEZAR ANMASI
Tarih: 19 Aralık 

Pazartesi

Yer: Cebeci Mezarlığı 

Saat: 14:00

HALK CEPHESİ

19 ARALIK KATLİAMINI 
UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Ülkemizde Gençlik



Bugün, emperyalizmin AKP ikti-
darına yüklediği misyona baktı-

ğımızda F Tipi tecrit politikalarının,
19 Aralık hapishaneler katliamının
amacı, kapsamı ve bu saldırılara kar-
şı 7 yıl süren Büyük Direniş’in öne-
mi çok daha iyi anlaşılacaktır.

19 Aralık katliamından sonra dire-
nişe başlayan oportünizm, direni-

şin ilerleyen günlerinde uluslararası
standartları talep ederken biz F Tip-
lerinin Amerika ve Avrupa emperya-
listlerinin politikası olduğunu söyle-
miştik. Tecrit politikasının emperya-
lizmin politikası olduğu direnişin
ilerleyen yıllarında çok daha net bir
şekilde ortaya çıktı.

Amerika’nın Türkiye oligarşisi
üzerinden geliştirmek istediği

bölgesel politikalarının önündeki en
önemli engel devrimcilerdi.

Amerika F Tipi tecrit politikasıy-
la bu engeli ortadan kaldırmak

istedi. Ve F Tipleri bizzat Amerika ve
AB emperyalistlerinin isteği doğrul-
tusunda gündeme getirildi. Ki, sonu-
na kadar gerek ABD, gerekse Avru-
palı emperyalistler bu politikanın ar-
kasında durdular. Oligarşiye, dev-
rimcileri tasfiye etmeleri için her
türlü desteği verdiler. Biz başardık, siz
de başarırsınız, dediler. 

Ancak oligarşi onyıllardır dev-
rimcilere karşı yürüttüğü savaş-

tan, hapishanelerdeki direnişlerden
bunun o kadar kolay olmayacağını en
iyi bilenlerdendi. Ulucanlar’da dev-
rimciler tavırlarını net olarak ortaya
koymuştu. 

Oligarşinin 19 Aralık katliamına,
başka bir ülkeyi işgale gider

gibi  bir yıl öncesinden hazırlıklar yap-
ması ve 20 hapishaneye saldırıp tari-
hinin en büyük hapishaneler katlia-
mını gerçekleştirmesi bundandı. Em-
peryalizmin desteğini arkasına alarak
Anadolu’dan devrim umudunu yok
edeceklerdi. Oligarşi, 19 Aralık’ta
kurşunlayarak, diri diri yakarak ya-
rattığı vahşetle, devrimci tutsaklar

nezdinde  tüm halkı teslim almayı he-
deflemişti. Onun için 19 Aralık vah-
şetini televizyonlardan tüm halka
naklen izlettiler. Halklar vahşeti iz-
lemeliydi ki, faşizme karşı konula-
mayacağı beyinlerine yer etmeliydi.
Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin
Tantan katliam saldırısı sürerken ne
amaçladıklarını şöyle açıklamıştı:
“Tabii, asıl amaç ölüm oruçlarını bi-
tirmek değil, onun yanında devletin
otoritesini sağlamaktır.” Başbakan
Ecevit ise, 19 Aralık sabahında “Dev-
letle başedilemeyeceğini anlamış ol-
malılar... Hapishanelerde devlet oto-
ritesi tesis edilmiştir.” demişti.

Oligarşi açısından erken zafer ila-
nıydı. Tutsakların gücüyle kar-

şılaştırılamayacak derecede silah ve
askeri güce sahip olan oligarşinin onca
vahşetine, katliamına rağmen hapis-
hane direnişi dört gün sürdü. Zorla F
Tiplerine götürülen tutsaklar, direni-
şi orada sürdürdü. Direnişi bitire-
mediği sürece oligarşiye zafer yoktu.
Oligarşi ve emperyalizm amacına
ulaşamayacaktı. 20 Ekim 2000 yılında
başlayan Büyük Direniş, 22 Ocak
2007 yılına kadar sürdü. Oligarşi 7 yıl-
lık direniş boyunca direnişi kırmak,
tutsakları, teslim almak için fiili sal-
dırılardan sansüre, rüşvetten tecrite her
türlü saldırıya başvurdu. Oligarşinin
en büyük kozu F Tipi hücrelerdi.
Tecritti. Devrimcileri tek kişilik ve üç
kişilik hücrelerde tecrit ederek önce
örgütlü yaşamı, sonra da devrimci dü-
şüncelerini yok edecekti. 

Ama başaramadı. Birincisi, her
türlü saldırıya rağmen direnişi kı-

ramadı. Devrimciler inançları uğruna
122 şehit verdiler. İkincisi, devrimci
tutsakların örgütlülüğünü bitiremedi.
Devrimciler F Tipi hücrelerde de ör-
gütlülüklerini korudular.  Her hücre bir
örgüt oldu. 122 şehidin verildiği, 7 yıl
süren direniş sonucunda oligarşi de,
saldırılarla devrimcilerin iradesini kı-
ramayacağını, direnişi bitiremeyeceğini
kabul etmek zorunda kaldı. 

Oligarşi ve ona F Tipleriyle dev-
rimci tutsakları teslim alması ta-

limatını veren Amerikan ve Avrupa
AB emperyalistleri hedeflerine ula-
şamadılar. Bugünün Türkiye gerçeği
ortadadır. Ne devrimci tutsakları tes-
lim alabilmişlerdir, ne de devrimci ha-
reketi tasfiye edebilmişlerdir. 19 Ara-
lık’ta tasfiye olacağımızı bekleyen re-
formizm ve direnmeyerek “Türkiye
devrimci hareketinin birikimli kad-
ro kuşağının kreması”nı koruyaca-
ğını sanan oportünizm, kendini dahi
koruyamamış, çürümekten, tasfiye
olmaktan kurtulamamıştır. 

Oligarşinin, 19 Aralık 2000’den
beri devrimci harekete karşı sal-

dırıları hiç bitmedi. Ay geçmiyor ki
oligarşi devrimci harekete karşı göz-
altı ve tutuklama saldırısı yapmasın.
İstanbul’un yoksul gecekondu ma-
hallelerinde, Anadolu’nun hemen her
köşesinde linçler, gözaltı ve tutukla-
malar eksik olmuyor. 

Onca şehide, onca operasyona,
onca gözaltı ve tutuklamalara

rağmen BİZ varız. Örgütlülüğümüz-
den, düşüncelerimizden, inancımız-
dan, iddiamızdan ödün vermedik.
Düşmanlarımız yine şaşkınlık içinde
‘Kızıldere’nin adı bile değişti, siz de-
ğişmediniz. Hala aynı şeyleri savu-
nuyorsunuz…’ diyor.

Hiçbir güç bizi değiştiremez. Hal-
kın umudu BİZİZ. Anadolu top-

raklarından ne bizi ne umudu sile-
mezler. Biz var olduğumuz sürece hal-
kımızı da teslim alamayacaklar.

Oligarşinin 19 Aralık
2000’den beri devrimci

harekete karşı saldırıları hiç
bitmedi. Ay geçmiyorki oligarşi
devrimci harekete karşı gözaltı

ve tutuklama saldırısı
yapmasın. İstanbul’un yoksul
gecekonudu mahallelerinde,

Anadolu’nun hemen her
köşesinde linçler, gözaltı ve

tutuklamalar eksik olmuyor. 

Oligarşi, 19 Aralık Katliamıyla, 
F Tipleriyle Devrimcileri Teslim Alamadı!
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Yürüyüş
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F Tipleri em-
peryalizmin politi-
kasıdır; 19 Aralık,
emperyalizmin ona-
yıyla yapıldı demiş-
tik. Emperyalistler

o gün devrimcilere
dayattıkları tecrit

politikasını bugün
sömürü politika-

ları önünde en-
gel olan
devletlere
dayatmak-
tadır. 

Ülke-
lerin yö-
netimleri-
ni, sınırla-
rını değiş-

tiriyorlar.

Libya, Suriye, İran yakın zamanda
emperyalistlerin tecrit ederek teslim
almaya çalıştığı örneklerdir. 

Devrimcileri teslim almak için F
Tipi saldırısını başından itibaren nasıl
planladıysa ülkelere yönelik teslim
alma politikasını aynı şekilde plan-
lamaktadır emperyalistler. 

Dün F Tipi saldırısını nasıl hayata
geçirdiklerine bakın, birde bugüne,
benzerlik çok açık görülecektir. F Tipi
saldırısında önce burjuva medyayı
harekete geçirdiler. Devrimci tutsaklara
saldırı için gerekli meşruluğu, elverişli
zemini sağlamaya çalıştılar. Devrimci
tutsakların haklılıkları, meşrulukları
bulanıklaştırılmaya, yitirilmeye çalışıldı.
Bunun için olmadık yalanlar, dema-
gojiler ürettiler. Gerçekler tersyüz edildi.
Dün ne diyorlardı? “Örgüt baskısı”.
Hükümlü ve tutuklular örgütün baskısı
altındaydı. Bugün ne diyorlar? “Kaddafi
diktatörlüğü halkına zulmediyor”,
“Esad diktatörlüğü halkının kanını
akıtıyor, kardeş kanı döküyor.” Kontr-
gerilla devletinin, emperyalizmin psi-
kolojik saldırısıydı bu. Beyinleri teslim
almak istediler. Beyinleri teslim alınmış
bir bedenin direnme gücü bitmiş ola-
caktı. Dün “örgüt baskısı” diyerek ör-
güte, örgütlülüğe başkaldırıyı kışkır-

tırken bugün de “diktatörler, hal-
kın kanını döküyorlar” diyerek
halkı kışkırtıyorlardı. 

Dün provakasyonlar düzen-
leyerek hapishanelerde otorite

kalmadığı, düzen kalmadığı,
yaşam güvencesi kalmadı-
ğını vaazettiler. Böylelikle
F Tiplerinin kaçınılmazlığını
kabul ettirmek istediler. Bu-
gün “insan hakları ihlalle-
ri”, “demokrasiyi, reform-
ları uygulamıyor” vb de-

nilerek NATO’nun müdahalesine zemin
hazırlıyorlar. 

Dün, psikolojik, ideolojik saldırı
ve tehditlerle direniş tüm destekle-
rinden koparılmaya çalışıldı. Bunda
azımsanmayacak bir başarı kazandılar.
Böylece F Tipine karşı olanlar “birden
bire” devletin safına geçtiler. Baş-
langıçta nispeten de olsa direnişin ya-
nında olanlar, en azından karşısında
olmayanlar oligarşinin baskısı karşı-
sında “direnişi bırakın” diyerek,
“direnişi bıraktıklarını” açıklayarak
objektif olarak emperyalist politikaya
güç taşıdılar. Bugün emperyalizm ve
işbirlikçilerinin Libya ve Suriye sal-
dırılarında da “ara yolcular”, “kafası
karışıklar”, “uzlaşı ve diyalogtan”
yana olanlar emperyalist saldırganlığa
karşı çıkacaklarına emperyalist poli-
tikalara direnen Kaddafi’ye, Esad’a
saldırmayı tercih ettiler, ediyorlar. 

Kendileri için gerekli meşruluğu
yarattıklarında ve devrimci tutsaklar
direnmekten vazgeçmediklerinde artık
F Tipi tecriti gerçekleştirmek için “kat-
liam saldırısı” gündeme gelecekti.
Adına da utanmazca ve alçakça “Hayata
Dönüş” dediler. Direnmemesi için Kad-
dafi’ye türlü rüşvetler önerildi, aynı
çağrılar Esad’a yapılmakta. Emperyalist
müdahale şimdi de “demokrasi, öz-
gürlük” getirmek adına, “akan kanı
durdurmak” adına yapılmaktadır. 

Libya’da yaşananları, Suriye’de
olanları gözününüz önüne getirin. F
Tipi saldırısında yaşananların benzeri
görülecektir. 

Devrimcileri teslim alamadılar.
Devrimci ideolojiyi, iradeyi, ahlakı,
kültürü yenemediler, yenemezlerdi.
Direniş emperyalistlerin politikalarını
alt-üst etti, bozdu. Tecritle amaçladıkları
devrimci düşünceleri teslim almaktı,

Devrim umudu 122 Şehidimizle
Anadolu’da Yaşıyor! 

Katilleri Unutmadık, Affetmeyeceğiz

2000-2007 Büyük Direniş 

Anadolu Topraklarında Devrimin 
Yok Edilemeyeceğinin Destanıdır Emperyalist sömürü önündeki engeller

tecrit ve katliam politikalarıyla
yok edilmeye çalışılıyor. Halkı yenemezler!.. 

18 Aralık
2011
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alamadılar. Devrim davası, devrim id-
diası, devrimci değer ve gelenekler
Anadolu topraklarından sökülüp atı-
lamayacak denli kök salmıştır.

Emperyalist saldırganlığa karşı,
ambargolara, tecritlere, işgallere karşı
halklar için tek bir yol vardır: Dİ-
RENMEK. Emperyalist politikaları
bozguna uğratacak olan budur. 

Gerçeklerin Savaşını Verdik
Gerçekler İçin Direndik 

19 Aralık’ta, 7 yıl süren büyük di-
renişte biz aynı zamanda gerçekler
için savaştık, onun için direndik. Tut-
madığımız, yerine getirmediğimiz
hiçbir söz yoktu. Ne söylediysek yaptık.
Ne yaptıysak onu savunduk. 

Gücümüzü devrimci ideolojimiz-
den, ahlakımızdan, geleneklerimizden
aldık. Ve 19 Aralık sonrasında ne
söylediysek tarih bizi doğrulamıştır. 

Uğruna savaştığımız, ölümü göze
almaktan çekinmediğimiz gerçekler
halkımıza, vatanımıza, yoldaşlarımıza
sevgimizdi. Örgütümüze bağlılığımızdı. 

Peki ya düşmanlarımız? 

Yalandan başka silahları yoktu.
Yalanlarla savaştılar. Bunun için ger-
çekleri sansür ettiler. Ne istediğimizi,
neleri savunduğumuzu gizlediler.
Korkuyorlardı çünkü. 

Oysa gerçek er-geç kendini kabul
ettirecekti. 

Katliamlarını savunamıyorlar. Ka-
tiller, sorumlular bugün topu birbirlerine
atmaya çalışıyorlar. “Bizi terör örgü-
tünün hedefi haline getirmeyin.” di-
yorlar. Vahşetleri, alçaklıkları bir bir
açığa çıkıyor. Bayrampaşa katliam da-
vasında sahte belgeleri ortaya çıkıyor.
Operasyonun raporu, imzaları sahte
çıktı. Bayrampaşa katliam davasında
“tutsakların askerlere ateş açtığını, bir-
birlerini öldürdüklerini, yaraladıklarını,
kadınları diri diri yaktıklarını” içeren
ve tutsakları suçlayan tutanaktaki im-
zaların sahte olduğu ortaya çıktı. Tu-
tanaktaki imzadan üçü gerçekte ol-
mayan sicil nolu subaylar adına atılmış,
iki subay ise zaten operasyon esnasında
başka ilde imişler. İşte ahlakları buydu. 

Gizledikleri isimleri değildi sadece.
Nasıl diri-diri yaktıkları, yakarken

nasıl kahkahalar attıkları açığa çıktı. 

“Hayata Dönüş Operasyonu'nun
Bayrampaşa Cezaevi’ne yönelik aya-
ğında ilk kez operasyonda yer alan
bir asker, mahkumların kasıtlı yakıl-
dığını söyledi. Operasyonda Bay-
rampaşa Cezaevi'nde görevli olan
Uzman Çavuş A.S., ‘Bayanlar, koğuş
kapısını açmamızı istedi, ama biz bir
şey yapmadık. Rutbeli arkadaşlar,
yangına karşı attıkları yaş battani-
yeleri suya değil, yanıcı maddelere
batırdıklarını anlattı.’ dedi.” (Sabah
Gazetesi, 26 Temmuz 2011) 

“Biz ve İstanbul İtfaiye Müdürleri
ekipleri herhangi bir müdahalede bu-
lunmadık. Operasyon sona erdiğinde
ve koğuşa girdiğimizde kadın mah-
kumların sayısını tam olarak hatırla-
mıyorum, gördüğüm kadarıyla koğuş
içinde üç ayrı noktada kömürleşmiş
derecede yandıklarını ve hayatlarını
kaybettiklerini gördüm.” (agg.) 

“Hayata dönüş” dedikleri operas-
yonun gerçek adının da “Tufan”,
“Atmaca” olduğu 11 yıl sonra ortaya
çıkıyordu. 

Bunca gövde gösterisi, güç gös-
terisi yapanlar katliam raporunun al-
tına isimlerini yazamadılar. Tüm
güçlü görünme çabalarına rağmen
korkuyorlardı... 

19 Aralık’ın Hesabını
Soracağız 

Her şeyin bir bedeli olacaktı. Biz
bunu açıkça söyledik de. “Bedel
ödemekten asla geri durmayacağız”
dedik. 122 kez ödedik. 

Ancak bunun bir de hesabı vardı.

“Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz” dedik. 

19-22 Aralık katliamının üzerinden
11 yıl geçti. Göstermelik davalar aç-
tılar. Katilleri gizlediler. Katliamın
sorumluluğunu üç-beş askere yükle-
meye çalıştılar. Asıl sorumlular yoktu
ortalarda.  Onlar gizleseler de, onlar
yargılamasalar da biz biliyorduk kim
olduklarını. Halkın da bir adaleti
vardı. Halk adaletsiz yaşayamazdı. 

Adaletimiz direnişteki uzlaşmaz-
lığımız kadar keskindir. Direnişimiz
gibi berraktır. Direnişimiz gibi nettir,
amansızdır. 

19-22 Aralık katliam davasına sa-
hip çıktık. Bizim davamızdı. Sahip
çıkışımız oligarşinin adaletinden bek-
lentimiz olduğundan değildi. Tersine
davaya sahip çıkışımız direnişimize
sahip çıkışımızdı. Davayı sahiplen-
memiz meşruluğumuza olan inancı-
mızdı. Her duruşmada katillerin yüz-
lerine haykırdık katilliklerini ve onları
affetmeyeceğimizi. 

Şehitlerimiz, katillere uygulaya-
cağımız şaşmaz adaletimize güve-
nerek tereddütsüz ölüme yürüdüler.
Şehitlerimize ve halkımıza sözümüz
var. Katillere sesleniyoruz: “Oligarşinin
mahkemeleri sizi koruyamayacak. 19
Aralık'ın hesabını er-geç soracağız.
Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.” 

(Bitti)

119-22 Aralık 
Katliamının 

Si ya si So rum lu ları:
Baş ba kan, DSP Ge nel Baş ka nı

Bü lent Ece vit, 

Baş ba kan Yar dım cı sı MHP Ge -
nel Baş ka nı Dev let Bah çe li, 

Baş ba kan Yar dım cı sı ANAP Ge -
nel Baş ka nı Me sut Yıl maz,

İçiş le ri Ba ka nı Sa det tin Tan tan,

Ada let Ba ka nı Hikmet Sa mi Türk,  

DSP-MHP-ANAP Koa lis yon hü -
kü me ti nin bu ra da sa yı lan la rın dı -
şın da ki tüm üye le ri.

MGK’nın tüm üye le ri.

KATİLLERİ 

UNUTMAYACAĞIZ

AFFETMEYECEĞİZ!..
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Ne dediler?
“Farkımızı Koyduk
İyi Oldu”

“Cezaevindeki olaylar tutarlı dev-
rimci direniş değildir... Bir F tipi
için bu kadar insan yakılmasının etik
değerlerle, vicdanla, insanlıkla alakası
yoktur. (...) İlkel bir yaklaşımdır...
Sol kendine gelmeli, devrimciler
akıllı olmalı. (...) Biz körce adam
öldürmeyiz. Bunlarınki ilkel dönemde
ucube insanların yaptıkları gibi şey-
lerdir.” (A. Öcalan, Özgür Halk’taki
bir yazısından) 

“Devrimci Demokrasi
Tasfiye Oldu” 

“Devrimci demokrasiye gelince...
Bu kesim uzun süredir siyasi varlığını
esas olarak cezaevleri gündeminde
sürdürüyordu ve bu anlamda ülke
siyasetinden düşmüştü. (…) Şimdi
olan oldu. Devrimci demokrasinin
artık siyaset dışına düştüğünü söy-
lemek bile yersiz. Bu akım dönemsel
olarak büyük bir tasfiyeye uğramakta.
Cezaevleri gündemi üzerinden faaliyet
yürütülür, ama siyasal canlanma sağ-
lanamazdı. Bu yolda ısrar edenlerin
tasfiyesi kaçınılmazdı. Elbette kanlı
bir tasfiye ve elbette aynı zamanda
siyasetsizliğin tasfiyesi...” (SİP Genel
Başkanı Aydemir Güler, Sosyalist
İktidar gazetesi, 22 Aralık 2000) 

“Aynı Mahalleden Değiliz” 
“Artık ‘oradakilerle’ (hapisha-

nedekilerle) pek az ortak noktamız
kalmasıyla, siyasi olarak oldukça
farklı şeyler düşünmemizle, hatta
tümüyle farklı sosyal ve sınıfsal
çevrelerden olmamızla bizden gi-
derek uzaklaşan bir gerçeklik bu.
(...) Daha önemli ve belirleyici olan
aradaki sosyal-sınıfsal farklılık.
Artık cezaevlerinin sol siyasi nü-
fusunu oluştaranların ezici bir ço-
ğunlukla toplumun kıyısındakiler
olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Varoşlardan bulanık bir sel gibi

akan, geleceksiz, umutsuz genç in-
sanlar bunlar. Hiçbir zaman bu
toplumun gerçek bir parçası ola-
mayacağının bilinciyle kararmış
insanlar. (...) Bu insanlarla, ismimiz
aynı genel başlık altına konulsa
da, bırakın aynı siyasi hedefi, aynı
sokağı, aynı mahalleyi, hatta aynı
lokantayı bile paylaştığımızı söy-
lemek güç.” (Eski DY’li yeni ÖDP’li
Ayşegül Devecioğlu, Birikim Şubat-
Mart) 

“Cepte Keklik mi
Sandınız?”

Evrensel yazarı Aydın Çubukçu,
30 Mayıs 2001 tarihli Evrensel ga-
zetesinde “Açmazdan Çıkmak” baş-
lıklı bir yazı yazdı. Yazı, sol adına
utanç verici bir yazıydı. Ölüm Orucu
direnişçilerini “Devletle örgütler ara-
sında kalıp ölen insanlar” diye nite-
leyerek oligarşinin “örgüt baskısı”
demagojilerine “sol”dan destek verdi.
Devrimcilerin destek, dayanışma çağ-
rısına “bizi ‘cepte keklik’  mi san-
dınız” diye karşılık verdi. Çubukçu
“Ölüm orucunda en inatçı grubun”
DGM ve TMY gibi uzun süreli ta-
leplerde ısrar edilmesinden de “kuş-
ku”landığını söyleyerek direnişi şaibe
altında bırakmaya da soyundu. 

“Uluslararası  standartları” 
“Uluslararası standartlara göre 15

kişiden az yerler “tecrit” sayılır, do-
layısıyla bulunduğumuz tecrite son
verilip 15-20 kişilik ortak yaşam me-
kanları sağlanmalı...” Oportünizm de
direnişin ortasında “AB standartları”nı
savundu. Oysa bu standartların özü,
“terörizm” demagojisiyle devrimcileri
tasfiye etmek, düşüncelerini öldür-
mektir. “Uluslararası standartlar”ı sa-
vunmak emperyalistlerin ve onların
işbirlikçisi devletin F Tipi politikasını
resmen ve alenen kabul etmektir. 

Ne dedik?
“Sol, devrimci, demokratik güç-

lerin önünde bir yol ayrımı var: Ya,
ideolojide, ahlakta, vicdanda ve pra-
tikte devrimciliğin, demokratlığın
gereği yapılacak, ya sol olmaktan
çıkılacaktır.” dedik. 

“Devrimci, demokrat; sınıf mü-
cadelesi teorisini kabul edendir. Sınıf
mücadelesinin kuralı açıktır: Kaçış,
yok oluştur. Kaçış, kendi kendini
tasfiyedir. Kaçış, düzene boyun eğiştir.
Tüm devrimci, demokratik güçler,
eğer yokolmak istemiyorlarsa, bu sı-
fatları hala taşımak istiyorlarsa, mu-
hasebe işte bu nedenle kaçınılmazdır.”
dedik. 

Ne oldu?
TKP (SİP) daha cesetlerimiz kal-

dırılırken, 19-22 Aralık katliamı de-
vam ederken “devrimci-demokrasinin
bitişi” demişti. “Tasfiye” olsaydık
kına yakacaklardı. Ama biz direndik.
Direnenler asla yenilmezdi. Bugün
TKP, 10. Genel Kongresi’nde yayın
organları olan “SOL” gazetesini çı-
kartmama kararı aldığını açıklıyor.
Kim yaşıyor kim yok oluyor?.. 

“Aynı mahalleden değiliz” diyen
ÖDP... Her “yeniden” dediklerinde
yeni bir tasfiye süreci yaşıyorlar. 

“Çantada keklik mi sandınız?”
diyen EMEP, bağımsız, kendilerine
ait tek bir politikaları olduğunu söy-
leyebiliyor mu?.. 

Kendi gücüne, direnişin gücüne
değil, “Avrupa standartlarına” sarılan,
reformizmin etkisinde kalan oportü-
nizm yasal particilikte çözüm arıyor
bugün. Tecrit emperyalizmin politikası
dedik. Onlar AB emperyalizminden
çözüm beklediler. PKK, “Farkımızı
koyduk iyi oldu” demişti. Ancak F
Tiplerine atılmaktan, katliamlardan,
tasfiye saldırılarından kurtulamadılar. 

Bugün AKP iktidarı, Kürt halkının
mücadelesini tasfiye etmek için kat-
liamlarla tecrit saldırısını birlikte sür-
dürüyor... Emperyalizmin ve işbirlikçi
AKP iktidarının direnenleri teslim
almak için, saldırılarının temelinde
tecrit politikaları vardır. 

Direnmek Yeniden Doğmaktır.
Direnmeyen Çürür!

18 Aralık
2011
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Büyük Direniş’in şehitlerinden
Gülnihal Yılmaz “Yaşamı sevmek
ve yaşama sıkı sıkıya bağlı ol-
mak, hayattan beklediği çok şey
olanlara has bir vasıftır. Devrim-
cinin hayattan bekledikleri ise
kendisi ile sınırlı değildir... Biz
hayattan halkımızın hakettiği ne
varsa, hepsini söküp kopartmayı
bekliyoruz. Hayatımızın anlamı
ve yaşam sevgimiz, mücadelemizin
kendisine bağlı olduğu için,
yaşamlarımızı seve seve feda ede-
biliyoruz işte. Yaşama bağlılığımız
ne kadar büyükse, feda ruhumuz
da o kadar büyük oluyor.” demişti. 

19-22 Aralık şehitlerimizin
yaşamları kendileriyle sınırlı değil-
di. Onlar, oligarşinin, bedenlerini
eriten gaz bombaları ve kurşunları
karşısında yoldaşları için, halkı
için, vatanı için, sosyalizm ideal-
leri için canlarını feda ettiler. On-
lar, vatanımızın onuru halkımızın
gururudur. Düşmanın katliam, gö-
zaltı, tutuklama, linçler... ve ben-
zeri her türlü saldırısına rağmen,
onlar Anadolu’nun dört bir yanın-
da filizlenen devrim umudumuz-
dur. 

Bay ram pa şa
Şe hit le ri miz;  

Yaz gü lü Güder Öz türk, Der -
sim li ve 28 ya şın day dı. 1. Ölüm
Oru cu Eki bi di re niş çi siy di.
1983’te ağa be yi, 1994’te eşi  kat -
le dil miş ti. 1988’den be ri ör güt lü
ola rak kav ga nın için dey di. 

Şe fi nur Tez gel, Ma lat ya-Kü re -
cik liy di. Ço cuk lu ğun dan dev rim -
ciy di. ‘92’den be ri de Cep he li.
Uzun sü re ma hal li alan da ça lış -
mıştı...

Ni lü fer Al can, Bo lu Göy -
nüklüy dü. 1964 do ğum luy du. Ha -
pis ha ne le rin önün de ta nı dı dev rim -
ci le ri. Bir tut sak ya kı nı, bir TA -
YAD’lı ola rak mü ca de le et ti yıl lar -
ca. Son ra baş ka alan lar da çe şit li
gö rev ler üst len di. 

Öz lem Er can, Der sim liy di,
İs tan bul’da üni ver si te öğ ren ci siy -
ken TÖ DEF için de mü ca de le ye
ka tıl dı. Kat li am gü nü, bir di re niş -
çi yi kur tar mak için ken di ni alev -
le rin önü ne si per et ti ği sı ra da ya -
kı la rak kat le dil di. 

Gül ser Tuz cu, Kas ta mo nu’lu.
34 ya şın day dı. 1992’den be ri ör -
güt lü bir dev rim ciy di. Ma hal li
alan da so rum lu luk lar al dı. 1995 yı -
lın da tut sak düş tü. 

Sey han Do ğan, Sam sun-Hav -
zalıy dı. 1973 do ğum lu. Dev-
Genç’liy di, gö rev ve ri len her yer -
dey di, tut sak ken ölüm oru cu na
gö nül lüy dü. 

Fı rat Ta vuk, Ölüm Oru cu 1.
Ekip di re niş çi siy di. Bay ram pa -
şa’da be de ni ni ilk ateş le yen ol du.
1971 Ma ni sa do ğum luy du. ‘94’ten
be ri kav ga day dı. 

Ali Ateş, 1. Ölüm Oru cu Eki -
bin’ dey di. 1970’te Ada na’da doğ du,
An ka ra’da Ha cet te pe Üni ver si te -
si’nde öğ ren ciy ken ka tıl dı kav ga ya. 

Aşur Kork maz, Ölüm oru cu
di re niş çi siy di. ‘90’dan be ri mü ca -
de le için dey di. Tut sak düş me den
ön ce li se li genç likte, ge ce kon du -
lar da ör güt len me için de ye ral dı. 

Mus ta fa Yıl maz, Fat salıy dı.
İs tan bul’da ge ce kon du di re niş le ri
için de dev rim ci ol du. Ge liş ti, çe -
şit li so rum lu luk lar üst len di. 

Mu rat Ör dek çi, Adı ya man-
Bes ni do ğum lu. İs tan bul’da bir
elek t rik atöl ye sin de ça lı şır ken, de-
v rim ci ol du. 1994’te tut sak düş tü,
TKEP/L davasından yargılandı.

Cen giz Ça lı ko pa ran, İs tan -
bul’da doğ du. İş por ta cıy dı dev rim -
ci ha re ket le ta nış tı ğın da. Emek çi -
le rin ör güt len me sin de yer al dı.
1996’da 4 tut sa ğın şe hit düş tü ğü
Üm ra ni ye kat li amın dan ağır ya ra lı
kur tul muş tu. 

19 Aralık Şehitleri -2-

19-22 Aralık Şehitlerimiz
Vatanımızın onuru halkımızın gururudur
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13 Aralık 2011 günü sabaha karşı,
İstanbul Nurtepe’deki Çayan Ma-
hallesi'nde bulunan Nurtepe Haklar
Derneği, TAYAD ile Alibeyköy ve
Çağlayan'daki çok sayıda eve, Sam-
sun’da da 2 eve polis tarafından bas-
kın düzenlendi. Polis baskınında ve
sonrasında yaşanan saldırılarda top-
lam 23 kişi gözaltına alındı.

Baskınların yaşandığını duyan
mahalle halkı ve Halk Cepheliler
hemen basılan derneklerin önüne gi-
derek polisin saldırısına karşı gözal-
tına alınanları ve basılan kurumları
sahiplendiler. Mahallede yığınak ya-
pan polislerin diğer mahallelerden
Çayan'ı sahiplenmek için gelen Halk
Cepheliler’e saldırmasıyla sabah saat
09.00 sıralarında çatışma çıktı. Ça-
tışma saat 13.00'e kadar sürerken;
polisin saldırısı sırasında Eser Mor-
sümbül, Hazal Kaya, Melis Ciddioğlu,
Cemray Baş ve Seçkin Aydoğan göz-
altına alındı. Gürkan Türkoğlu da
fotoğraf çekerken gözaltına alındı. 

Baskın yapıldığı anda Halk Cep-
heliler yine sokaklarda AKP’nin polis
terörüne karşı bir direniş gösterdiler.
Saat 09.00’da başlayan çatışma ara-
lıklarla, saatlerce sürdü. Cepheliler
direnirken mahalle halkı da destek-
lerini sundular. Çatışma sırasında
evlerine, dükkanlarına Cephelileri
alarak sahip çıktılar. Bu destekten
rahatsız olan polis özellikle evlerinden
Cephelileri alkışlayan kadınlara kü-
fürler edip, hakaretlerde bulundular. 

Çayan Mahallesi'ndeki Dilan Kafe
önünde saat 15.00’te eylem yapan
Halk Cepheliler, polisin saldırısını

protesto ettiler. “POLİS TERÖRÜ
BİZİ YILDIRAMAZ HALK CEP-
HESİ” pankartının taşındığı eyleme
Çayan halkı ve diğer mahallelerden
gelen halk da destek verdi. 

Dilan Kafe önünde bir araya gelen
Halk Cepheliler, burada yaptıkları
eylemle, baskınların neden yapıldığını
anlattılar. Halk Cephesi adına Ayberk
Demirdöven’in yaptığı açıklamada,
“Halk Cephesi’ne karşı yapılan bas-

kınla Halk Cepheliler’e boyun eğ-
meyi, AKP’ye tabi olmayı dayatı-
yorlar. Geçen sene Aralık ayında kar
maskeli özel timlerle, çevik kuvvetle
yine mahallemiz basılmıştı. Bir sene
sonra yine mahallemizdeler. Buradan
tekrar haykırıyoruz: Boyun eğme-
yeceğiz. Haklar ve özgürlükler mü-
cadelesini her ne pahasına olursa ol-
sun savunmaya devam edeceğiz.”
denildi. 

Demirdöven, baskınların sebebinin
Çayan’da yürütülen haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi olduğunu;
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
dedikleri için saldırıya uğradıklarını
anlattı. 

Açıklama, bağımsızlık ve demok-
rasi mücadelesi vermeye devam edi-
leceği belirtilerek bitirildi. Yapılan

açıklamanın ardından mahalle ara-
sında bir yürüyüş gerçekleştiren Cep-
heliler “Çayan Faşizme Mezar Ola-
cak”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Ka-
zanacağız”, “Katil Polis Mahalle-
mizden Defol”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Çayan
Halktır Çayan Cephedir”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz” sloganlarını hay-
kırdılar.

Daha sonra ise gözaltına alınan-
ların tutulduğu Vatan Emniyet Mü-
dürlüğü önüne gidilerek burada otur-
ma eylemi başlatıldı. Burada saat
16.30’da 25 kişinin katılımıyla yapılan
basın açıklamasında, gözaltına alı-
nanlar serbest bırakılıncaya kadar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde
sürecek olan oturma eylemi başlatıldı. 

Oturma eylemi boyunca atılan
sloganlarla, işbirlikçi AKP polisinin
işkenceci yüzü teşhir edildi. Eylem
marşlarla, sloganlarla devam etti.

Ayrıca saldırıları haber alan  Ok-
meydanı'ndaki Cepheliler de saldırıyı
protesto etmek için korsan eylem dü-
zenlediler. Yolu kesip, molotoflarla
polisle çatışan Cepheliler, sloganlarla,
ajitasyonlarla Çayan baskınındaki po-
lisin terörünü  teşhir ettiler. 

Gözaltına alınanların isimleri şöy-
le: İbrahim Çınar, Habip Acındırma,
Özay Taş, Aykut Karaçelik, Süleyman
.., Onur Kaya, Seyit Nesimi Gökden,
Abdullah Emre Ormancı, Doğan Ca-
nergün, Gamze ..., Ferhat, Hazal
Kaya, Melis Ciddioğlu, Gürkan Tür-
koğlu, Seçkin Aydoğan, Eser Mor-

Çayan Mah. Vatan Emni̇yet Müdürlüğü önü

Çayan’da polis sabaha karşı derneklerimizi, evlerimizi basıyor. Baskınlar sebepsiz değil!

DUR DEMEZSEK TÜM HALKA SALDIRACAKLAR!

AKP, yoksul halka
saldırmanın hazırlıklarını

yapıyor...
Devri̇mci̇lerden başlıyor.

Hep bi̇rli̇kte “dur”
di̇yeli̇m
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sümbül, Cemray Baş, Ayberk De-
mirdöven, Haydar Gündoğdu, Seval
Yaprak.

Vatanseverlere Boyun
Eğdiremeyeceksiniz

Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde
14 Aralık günü eylem yapıldı. Eylem
sırasında “İşkence Yapmak Şerefsiz-
liktir” pankartı ve “Halkız Haklıyız
Kazanacağız”, “Düşünce ve Örgüt-
lenme Özgürlüğümüz İçin Savaşa-
cağız”, “İşkence Yapmak Şerefsiz-
liktir”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” dövizleri taşındı.

Halk Cephesi adına açıklama ya-
pan Cansu Alataş, Çayan’da estirilen
polis terörünü anlatarak, “Bu saldırılar
İstanbul’un yoksul gecekondularında
1 milyon evi rahatça yıkabilmek için
yapılan saldırılardır. Ülkeyi daha
rahat peşkeş çekebilmek, halkı rahat
rahat sömürebilmek, yozlaşma gibi
politikaları hiçbir engelle karşılaş-
madan uygulayabilmek için saldır-
dılar. Çünkü AKP, bunları, devrimciler
varken, halk örgütlenirken yapama-
yacağını biliyor. Bunun için devrim-
cilere ve halka saldırıyor. Dernekleri
basıyor, devrimcileri gözaltına alıp
tutukluyor” dedi. Ayrıca Alataş, otur-
ma eylemini arkadaşları serbest bı-
rakılıncaya kadar sürdüreceklerini
belirtti. 

Eylemi Grup Yorum da türküle-
riyle desteklerken, grup adına konuşan
İbrahim Gökçek, “Vatanseverlere,
bu ülkeyi canından çok sevenlere
boyun eğdiremeyeceksiniz. Ne ya-
parsanız yapın, ‘Bağımsız Türkiye’
şiarını haykırmaya devam edeceğiz.
Biz de bu mücadelede türkülerimizle
vatanseverlerin yanında olmaya de-
vam edeceğiz.” dedi. Eylem, çekilen
halaylarla sona erdi. Oturma eylemin,
gözaltılar Adliye’ye çıkarılıncaya ka-
dar süreceği belirtildi.

Samsun’da Sokak
Ortasında Gözaltı

13 Aralık’ta İstanbul’da dernekler
ve evler basılırken, Samsun’da da
haklar ve özgürlükler mücadelesine
yönelik saldırılar yaşandı. Seval Yap-
rak saat 08.30’da, Karadeniz Özgür-
lükler Derneği’nden çıktığı sırada
gözaltına alındı. 

Sokak ortasında zorla, işkenceyle
gözaltına alınan Seval Yaprak, “İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek” sloganıyla
polisin pervasızlığını teşhir etti.

İşkenceci polis, Seval Yaprak'ı
arama bahanesiyle Samsun’da 2 ayrı
eve otomatik silahlı onlarca polisle
baskın düzenleyerek arama yaptı.
Terör estiren Samsun polisi, arama
adı altında talan ettikleri evlerde otu-
ranları da gözaltına alarak Emniyet’e
götürdü. Ev baskınlarından gözaltına
alınanlar serbest bırakılırken, Seval
Yaprak İstanbul'a götürüldü.

TAYAD’lı Aileler: Hiç
Kimse TAYAD’ı
Susturamaz

TAYAD’lı Aileler, 13 Aralık günü
Çayan Mahallesi’ndeki derneklerine
yapılan saldırının ardından bir açık-
lama yaparak, baskın hakkında bilgi
verdiler. Arama adı altında talan
edilen derneklerindeki eşyalarının
gasp edildiğini belirten TAYAD’lı
Aileler, “Polis derneğimizin kapısını
kırıp, eşyalarını talan ederken TA-
YAD’da hiç kimse yoktur. Polisin
derneğimize ve mahalleye yönelik
saldırıları yeni değildir. Bu tür sal-
dırılarla, devrimcilere ve devrimcileri
seven, onları sahiplenen halka gözdağı
vermek istemektedir. Polis, TA-
YAD’lılara ve Çayan halkına defa-
larca saldırmış, gözaltılarla, tutukla-
malarla sindirmeye çalışmıştır. Ama
bilinir ki, TAYAD hiç kimsenin sesini
çıkaramadığı dönemlerde bile, yıl-

mayan, haykıran sesi ve mücadele-
siyle herkesin yüreğini ısıtmış, say-
gınlığını kazanmıştır. Polis, bu tür
saldırılarıyla TAYAD’ı susturamaz.”
açıklamasında bulundular.

Ankara TAYAD’lı Aileler:
“Hangi Hakla, Hangi
Kanunla Derneklerimizi
Basıyorsunuz?”

13 Aralık’ta İstanbul ve Sam-
sun’da yapılan polis baskınları ve
gözaltılar, aynı gün Ankara'da TA-
YAD'lı Aileler tarafından yapılan ey-
lemle protesto edildi.

Akşam saat 18.00'de Yüksel Cad-
desi’nde bir araya gelen TAYAD'lılar
ve Halk Cepheliler “Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın Mücadelemiz”, “TA-
YAD Susturulamaz”, “Baskılar, Göz-
altılar Bizi Yıldıramaz”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla
başladılar eylemlerine. 

TAYAD adına yapılan açıklamada,
“Onursuz olan biz değil sizsiniz.
Amerika ve diğer emperyalistlerin
uşağı olan sizsiniz... Kayıpların kat-
liamların sorumluları sizsiniz. Bu ül-
kedeki açlığın ve yoksulluğun so-
rumlusu sizsiniz. Depremlerde bin-
lerce insanımızın ölümünden sorumlu
olan sizsiniz. Hangi hakla, hangi ka-
nunla derneklerimizi basıyorsunuz?
Bu, faşizmin kanunudur. TAYAD'ı
mücadelesinden asla vazgeçireme-
yeceksiniz. Gözaltıların derhal serbest
bırakılmasını istiyoruz.” denildi. Açık-
lamadan sonra eylem sloganlar atı-
larak bitirildi.

Malatya Halk Cephesi:
“Yuh Size Amerikan
Uşakları!”

Malatya Halk Cephesi/Liseli Dev-
Genç de bir açıklama yaparak,
AKP’nin faşist polisinin devrimcilere
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yaptığı saldırıların artarak sürdüğü
belirtildi ve “AKP’nin polisinin
tahammülsüzlüğü anti-emperyalist
mücadeleyi ülkemizin her yerinde
büyüten Halk Cepheliler’e ve Dev-
Genç’lileredir. Ama şunu unutma-
sınlar ki gözaltılarla, tutuklamalarla,
işkencelerle bizleri yıldıramazlar ve
ellerimizdeki anti-emperyalist anti-
oligarşik mücadele bayrağını düşü-
remezler.” denildi.

“Düşünme ve Örgütlenme
Özgürlüğümüzü,
Mahallelerimizi ve
Kurumlarımızı Savunmaya
Devam Edeceğiz!”

Ege Gençlik Derneği, oligarşinin

devrimcileri ve devrimci geleneği
yoksul mahallelerinden silmek ama-
cıyla gerçekleştirdiği baskınları pro-
testo etmek için bir açıklama yaparak,
“Mahallelerimizde gözaltına alma-
dığınız, tutuklamadığınız tek bir dev-
rimci bırakmasanız bile o ara sokak-
lardan ‘Baskılar Bizi Yıldıramaz!’
sesini duyacaksınız. Panzerlerinizin
önünde her zaman bir barikat göre-
ceksiniz. Bu ses, bu barikat, devrim-
cilerin yıllarca bedel ödeyerek, emek-
ler vererek kurdukları mahallelerin
her karışına işlemiş bir gelenektir.
1000 baskın yapsanız, 1000 kişiyi
tutuklasanız da ezdiğiniz, sömürdü-
ğünüz gecekondulunun kurtuluş umu-

dunu bitiremeyeceksiniz.” dedi.

Nancy Halk Cephesi:
Boşuna Uğraşmayın, Biz
Size Asla Boyun Eğmeyiz
ve Teslim Olmayız!

Fransa Halk Cephesi, 14 Aralık’ta
yayınladığı yazılı açıklamayla polisin
saldırarak, gözaltına alarak devrim-
cileri teslim alamayacağını vurguladı.
Açıklamada, “Çayan, delikanlıları,
yiğitleri ve kahramanlarıyla bilinir,
siz de bunu bileceksiniz, öğrenecek-
siniz. Bakın, baskın ve işkencelerinize
rağmen Vatan’daki işkence merkezi-
nizin önünde nöbetteler!” denildi.

13 Aralık günü Çayan Mahalle-
si’nde ve Samsun’da yapılan baskın-
larda gözaltına alınan arkadaşlarını
sahiplenmek için İstanbul Vatan’daki
Emniyet Müdürlüğü önünde oturma
eylemi yapan Halk Cepheliler, ey-
lemlerinin amacını anlattılar:

Yürüyüş: Oturma eylemiyle
amaçladığınız nedir? Ne kadar süre-
cek? Buradan geçen insanların tep-
kileri nasıl? 

Mahir Bektaş (öğrenci):
Arkadaşlarımız için, dernekleri-

mizi savunmak için buradayız. Der-
nek, halkımızın derneği. Arkadaşla-
rımız işkenceyle gözaltına alındılar.
Derneği sahiplenenlere karşı biber
gazı kullanılmıştır. Bu insanlar cop-
larla mahalleden uzaklaştırılmaya
çalışılmıştır. Çayan’daki halka karşı,
şiddet kullanılmıştır. Okula ve esnafa
biber gazı atılmıştır. Buradaki insanlar
etkilenmişlerdir. Buradaki oturma

eylemimizin sebebi bu durumu pro-
testo etmek, aynı zamanda bugün
burada işkence gören arkadaşlarımızı
insanlara anlatmak ve gözaltındaki
arkadaşlarımızı sahiplenmek. 

Oturma eylemimiz gözaltına alınan
arkadaşlarımız bırakılana kadar devam
edecek. Buradan gelip geçenler, gelip
önce pankartı okuyorlar sonra biz de
bunları anlattığımız zaman insanlar
polise karşı kinleniyorlar ve bize karşı
olan bakış açıları değişiyor. 

Rojda Kat (öğrenci):
Arkadaşlarımızın yanında oldu-

ğumuzu göstermek; katil polise her
şekliyle burada olduğumuzu göster-
mek amacıyla buradayız. Ben iki ki-
şiyle konuştuğumda tepkileri gayet
iyiydi. Arkadaşlarımızın neden göz-
altına alındığını anlattığımda tepkileri
olumluydu, sahiplendiler yani.

Sultan Işıklı (öğrenci): Otur-
ma eyleminde amacımız yoldaşları-

mızı sahiplenmek. Çünkü, biz bili-
yoruz ki bu ülkede bu gelenek yıllarca
yeri geldi kanının son damlasına
kadar, yeri geldi yüzlerce gün soğukta
oturarak sürdürüldü. Ve biz de buradan
düşmana bunu haykırıyoruz; onlar
bizim yoldaşlarımız ve yalnız değiller,
her zaman biz burada olacağız. Yol-
daşlarımız Emniyet'te işkenceler gö-
rürken, onları hiçbir zaman yalnız
bırakmayacak, sahipleneceğiz. Aslında
bir yerde kendimizi de sahipleniyoruz.
Çünkü onlar biziz.

Arkadaşlarımız serbest bırakılın-
caya kadar devam edeceğiz. Buradan
geçenler çok iyi. Zaten arabadan ge-
çenler zafer işaretleri yapıyor, durup
selam veriyorlar. Hepsi olumlu tep-
kiler gösteriyorlar. Helal olsun size
diyorlar, aferin diyorlar. Çocuklarını
gösteriyorlar, gayet güzel tepkileri
var. Bizim burada olmamız, az da
olsak burada beklememiz olumlu
karşılanıyor.

VATAN ÖNÜ

ANKARA ANTALYA

ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILINCAYA KADAR
VATAN EMNİYETİ ÖNÜNDEYİZ
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Aşağıdaki yazı da Yaşar Kemal’in
“Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı
Topal Karınca” romanından bir bö-
lümü bir efendiyle uşağına atfen ak-
tarıyoruz.

Karıncalar dünyanın en çalışkan
yaratıklarıydı. Filler, karıncaların ül-
kelerine yürüyüp kentlerini yakıp,
yıkıp onları tutsak kıldılar.

Filler Sultanı, hüdhüdlerle anlaşıp
karıncaları yönetmenin yöntemlerini
buldular. 

"Karınca ülkelerinde bizden yana
olanlarla bir örgüt kurmak, günü
gününe karıncalardan haber almak,
karıncaların soluklarını bile dinlemek
en can alıcı bir iştir. Her işin başı
budur. Bu içten örgütleme, çürütme
işini ele alırsak, insanlar buna beyin
yıkama diyorlar, karıncaların beyinlerini
yıkayabilirsek, onlara karıncalıkla-
rınnı unutturabilirsek, her şeyi ka-
zandık demektir. Bu düzen kıyamete
kadar sürer, siz de biz de karıncaların
sırtından, onların alın terleriyle cennet
bir dünya yaşarız, değil mi?"

"Doğrudur sultanımız."
"Beni şimdi iyi dinle..."
"Baş üstüne haşmetpenah!"
"Sömürücü sözcüğünün ne oldu-

ğunu biliyor musun?"
"Biliyorum sultanımız."
"İşte bu sözcük sözlüklerden sili-

necek, hiçbir karınca bu sözcüğü ağ-
zına alamayacak. Bizim getirdiğimiz
yeni düzen, yüz bin yıldır karınca
uluslarının can atıp da erişemedikleri
bir düzendir. Biz onlara bütün yara-
tıkların yüz binlerce yıl özleyip de
kavuşamadıkları özgürlük düzenini
armağan eyledik. Bundan sonra yer-
yüzünün bütün karıncaları, bütün
filleri, hüdhüdleri, bütün yaratıkları
özgürlük içinde yaşayacaklardır."

"Sultanımız yüzünden yaşayacak-
lardır, yaşayacağız," diye dalda şakıdı
hüdhüdler başı ulukepez.

"Her işin başı özgürlük. Bundan
böyle kıyamete kadar bütün yaratıklar
özgürlük içinde yaşayacağız. Özgür-
lük, yalnız be yalnız özgürlük için
canımızı vereceğiz."

Hüdhüdler başı kanatlarını çır-
parak, "özgürlük" diye şakıdı.

"Özgürlük" diye gürledi filler sul-
tanı. Dağlar, ovalar, ormanlar sallandı,
dünya, "özgürlük özgürlük" diye yan-
kılandı.

"Sömürü sözcüğünü her kim
ki ağzına alırsa, hemen, derhal öl-
dürülecektir. Yanlışlıkla bile ağzına
alsa bir karınca sömürü sözcüğünü,
derhal öldürülecektir."

"Sömürü yok."
"Sömürü alçaklıktır."
"Özgürlük var."
"Yalnız be yalnız özgürlük var

sultanımız."
"Her karınca bir fildir."
Karıncalar hep bir ağızdan ba-

ğırdılar: "Her karınca bir fildir."
Bunu yollardaki bellerdeki bütün

karıncalar da duyup onlar da hep bir
ağızdan yinelediler: "Her karınca bir
fildir, bir fildir, bir fildir."

Ulukepez: "Bunu günde yüz kez
söyleyeceksiniz. Böyle söyleye söy-
leye belki siz de fil olursunuz, ol-
mazsanız bile kendinizi sonunda fil
olmuş, hiç olmazsa fil kadar olmuş
görürsünüz."

Karıncalar daha şimdiden kendi-
lerini fil sanıyorlardı. Fil sayıp birer
fil heybetinde şişinerek dolaşıyorlardı
ülkelerini, kentlerini. Artık her ka-
rıncada bir fil afuru tafuru bir fil ku-
runtusu vardı. Hele sarıca karıncalar
kendilerini bir iyice fil sayıyorlardı.
"Biz fillerin öz atasıyız," diyorlardı
da başka hiçbir şey demiyorlardı. Bı-
yıklarını hortum gibi uzatıyorlar, hüd-
hüdlerin sırtına binip sultana karıncalar
ülkesinde olup bitenleri ulaştırıyor-
lardı. Sultan da gelen haberlerden
sonsuz kıvanç duyuyordu.

"Her karınca şu anda kendisini
bir fil sanıyor."

"Ne iyi, sansınlar. Benim istedi-
ğim de buydu. Karıncalıklarını unut-
sunlar da ne sayarlarsa saysınlar."

***
"Karıncalar fil gibi yürümeye

başladılar."
"Bu daha güzel. Benim istediğim

de buydu."
"Fil gibi konuşmaya uğraşıyorlar."

"Bu en güzeli... Yardım edin, elinizden
gelen her yardımı yapın, o anlaşılmaz
karınca dilini unutup filceyi öğren-
sinler. Daha, daha çok yardım edin."

***
“Sömürü” kelimesi yasaklandı.

“Demokrasi, özgürlük getireceğiz”
dedi, Amerika. IMF’si, Dünya Ban-
kası geldi. “Küçük Amerika yapacağız
sizi” dediler. Ekonomik, askeri an-
laşmalar yapıldı. “Küçük Amerika
olacağız” diye sevindi bizimkiler.
Yüzlerce Amerikan üssü ve tesisi
kuruldu ülkemizde. 

***
“Türkiye, Ortadoğu’nun lideri.

Demokrasisiyle, özgürlükleriyle tüm
bölge için model. Başbakan Erdoğan
Ortadoğu’nun lideri...” Bu sözler
emperyalizmin ülkemiz hakkında,
Başbakan Erdoğan hakkında emper-
yalistlerin övgüleri...

Şişirdikçe şişiriyor emperyalistler.
Şişindikçe şişiniyor bizim işbirlikçiler. 

Öyle şişiniyorlar ki Amerika’nın
oltaya taktığı yemleri kapmakla ken-
dilerini köpek balığı sanıyorlar. İs-
temeden de olsa hadlerini aşıyorlar. 

Ali Babacan, Amerikan Başkan
yardımcısı Joe Biden Türkiye’ye gel-
diğinde aralarında geçen bir konuş-
mada Avrupa ülkeleri ile Türkiye’yi
karşılaştırırken “Artık büyük balık
değil, hızlı koşan balık küçük balığı
yiyor.” dedi. Ne oldum delisi bir uşak
efendisi Biden’e aklınca ‘ders’ verecek.
Ama bu durum uzun sürmüyor. Biden,
“Krizde de olsak unutmayalım ki,
genç köpek balıklarıyla dolu bir de-
nizde ABD hala bir balinadır.” di-
yerek Babacan’a uşaklığını hatırlattı. 

Evet, Ali Babacan, siz bir uşak-
sınız. Şişinirken bile ancak Ameri-
ka’nın izin verdiği kadar şişinebilir-
siniz. Ancak Amerika’nın izin verdiği
kadar köpek balığı gibi balinalardan
artan yemleri yersiniz. 

Balinalar kan kokusuna gelir. Ve
Amerika hala kan kokusu peşinde
koşan en büyük balinadır.

Bir Uşağın Kendini “Efendi” Sanma Şımarıklığı:
Efendisi Ali Babacan’a Uşaklığını Hatırlattı! 
Amerika Kan Kokusuna Dolanan Balinadır!



Türkiye “büyüme” rekoru üstüne
büyüme rekoru kırıyor. Bu ay da
“ekonomik büyüme” oranında Çin’i
geride bırakarak birinci olduk. Gün-
lerdir “iyi” haber sunamadıklarını

söyeleyen haber spikerlerinin ağızları
kulaklarında “büyüme” müjdesi ve-
riyorlar. Amerika, Avrupa devletleri,
komşumuz Yunanistan borç batağında
yüzerken “büyüme” müjdesiyle ha-
limize şükretmemiz isteniyor. 

Peki, sürekli “büyüme” rekoru
kırılan ülkemizde halkımız için ne
değişiyor? Büyüyoruz da bunu halk
niye hissetmiyor? Kişi başına düşen
milli gelirin 10 bin doların üstüne
çıktığı söyleniyor. 

Peki 599.21 lira asgari ücret alan
birinin geliri nasıl 10 bin doların üs-
tünde oluyor? Kişi başına düşen milli
gelir 10 bin doları geçti ise neden
bize 599 lira 21 kuruş asgari ücret
veriliyor? Daha da beteri asgari üc-
retin de altında hiçbir sosyal güven-
cesi olamadan milyonlarca insan ça-
lışıyor.  

O zaman bu nasıl bir büyüme?
Bu büyüme kime hizmet ediyor? 

Bu sorunun cevabını Güngör
Uras’tan aktaralım: “Türkiye'de kişiler
arasındaki gelir dağılımında, en alt
gelir grubundaki 15 milyon insan

milli gelirin yüzde 5'ini paylaşırken,
milli gelirin yüzde 45'i en üst gelir
grubundaki 15 milyon insana gidiyor.
Bu durumda kaba bir hesap ile en
alt gelir grubundaki 15 milyon in-

sanın kişi başına milli geliri
250 dolar iken, en üst gelir
gurubundaki 15 milyonun
ortalama kişi başına geliri
22 bin 500 dolar dolayla-
rındadır.)

Nüfusun en fakir yüzde
5'lik bölümü ile en zengin
yüzde 5'lik bölümünün gelir
uçurumu daha da büyüktür.
... 

Üst gelir grubundaki
15 milyon insanın talebi
Batı ülkelerdeki  halkın ta-
lebine benzediğinden, ül-

kede dünyanın en ünlü markaları
mağaza açıyor. Lüks binek araçlarının
satışı her gün artıyor. İstanbul'da 2
ila 5 milyon dolara satılan apartman
daireleri kapışılıyor. Tekrarlamakta
yarar var: Büyüme başka şeydir, kişi
başı gelir başka şeydir. Ülke büyür,
milli gelir artarken ülkenin gelişme
düzeyi ileriye değil geriye gidebilir."
(Güngör Uras, Milliyet, 15 Aralık
2011)

Evet bir büyüme var. Birileri zen-
ginliyor, ama bu zenginleyenler ke-
sinlikle halk değil. Halk her geçen
gün daha da yoksullaşıyor. Halk her
geçen gün daha da çok açlığa mah-
kum oluyor. 

Her şeyden önce kesinlikle bil-
memiz geren şey şudur. Herkes aynı
anda zengin olamaz. Birileri zengin
oluyorsa bir başkaları mutlaka daha
çok fakirleşmek zorundadır. 

5 milyon dolara lüks daire satılı-
yor. 5 milyon dolar nerede? 250
dolar nerede? En yoksul 15 milyon
halkımızın milli gelirden aldığı pay
sadece 250 dolar. Yani asgari ücretin
de altında. Bunun neresine sevine-

lim?..

Ve buna karşılık dolar milyarder-
lerinin arasına yeni milyarderler ka-
tılıyor. Geçen yıl 36 olan dolar mil-
yarderinin sayısı bu yıl 39 olmuş. 

Ve geçen yıl en zengin 100 kişinin
toplam serveti 87 milyar dolar iken
bu rakam 104 milyar dolara çıktı. 

Kimlerin büyüdüğü ortada. Bir
de halktan büyüme rakamlarına se-
vinmesi isteniyor. Ayrıca bu büyü-
menin nasıl bir büyüme olduğu da
farklı bir konu. Üretim olmadan tü-
ketime dayalı bir büyüme. İthalattan
(dışarıdan alınan mal) kaynaklanan
borç 90 milyar dolara çıktı. Bu borcun
kapatılması da yine vergilerle yoksul
halkına bindiriliyor. 

O zaman “büyüme” denildiğinde
halk için hiçbir iyi şey yoktur. 

Deniliyorki, büyümeyle birlikte
istihdam (iş alanı) yaratılıyor. 1 mil-
yonun üzerinde işsiz iş buldu. 

Bizden neye sevinmemiz isteni-
yor: Milli gelirden yüzde 5 pay alan
15 milyonun oranı değişmiyor. 15
milyonun oranı daha da artıyor. Çün-
kü sömürü büyüyor. Tekellerin aldığı
pay büyüyor. Büyüyen açlık, işsizlik
ve yoksulluktan kaynaklı işsizler çok
daha düşük ücretlerde çalışmak zo-
runda kalıyor. Çalışan emekçilerin
ücretleri artmıyor. Daha ucuza çalışan
işçi var denilerek emekçiler daha da
fazla sömürülüyor. 

Bizden asgari ücretin altında iş
bulduğumuza sevinmemiz isteniyor. 

Hayır! AKP’nin “büyüyen Tür-
kiye”sinde halk için sevineceği bir
şey yok. Halkın her geçen gün yok-
sulluğu büyüyor. Tekellerle halk ara-
sındaki gelir dağılımı büyüyor. 

Büyüme rekoru kıran ülkemiz
Avrupa ülkeleri arasında gelir dağı-
lımındaki eşitsizlikte 30. sırada. Gelir
dağılımının en bozuk olduğu ülke.
Asgari ücretin en düşük olduğu ülke. 

AKP'nin "Büyüyen Türkiye"sinde Büyüyen,
Kan Emici Tekellerdir! Halk İçin Büyüyen;
Açlık, Yoksulluk ve Zulümdür!

18 Aralık
2011
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73 Milyon Nüfuslu
Ülkemizde
44 Milyonumuz
Borç  Batağı İçinde
Yaşıyor

AKP’nin büyüyen Türki-
yesi’nde gerçek olan budur.
Halk bir şekilde yaşamını
sürdürmek zorunda. Ama bu
yaşam asla durumumuza “şükrede-
ceğimiz” bir yaşam değildir. 

CHP Ankara Milletvekili Sinan
Aygün’ün, Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB) ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) verilerine dayanarak, Türk
halkının borç durumunu ortaya koydu.
Buna göre Türkiye nüfusunun yarı-
sından fazlası bankalara borçlu du-
ruma geldi. Bankaların halktan ve
şirketlerden oluşan kredi müşterisi
sayısı bu yılın Haziran sonu itibariyle
43 milyon 518 bine yükseldi. 

2011 Eylül sonu itibariyle, halkın
tüketici kredisi, taşıt kredisi, konut
kredisi, kredi kartı borçları ile şir-
ketlerin bankalardan sağladıkları kre-
dilerin toplamını oluşturan nakdi kre-
diler ise son bir yılda yüzde 39,1 ar-
tarak 661,2 milyar liraya yükseldi. 

Halkın kredi kartı borçları ise
bu yılın Eylül sonu itibariyle 54 mil-
yar 955 milyon liraya yükseldi. 

BDDK verilerine göre, 2011 yılı
Haziran sonu itibariyle, kişi ve şir-
ketlerden oluşan bankaların kredi
müşterisi sayısı 43 milyon 518 bin
kişiye yükseldi. Bu rakam geçen yıl-
sonunda 41 milyon 496 bin kişiydi.
Rakamların söylediği çok açık.   Bü-
yüme rekorunun kırıldığı ülkemizde
geçen yıla oranla 2 milyon 22 bin
kişi yaşamını sürdürmek için ban-
kalara borçlanmak zorunda kalmış. 

En zengin 100 kan emicinin ser-
veti geçen yıla göre 17 milyar dolar
artarken halktan ise 2 milyon 22 bin
kişi daha borçlanmak zorunda kalmış. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sis-
temi verilerine göre, Türkiye nüfu-
sunun 2010 sonunda 73 milyon 723
bin kişi olduğu dikkate alınırsa ve
her bir kredi borçlusu bir kişi sayıl-
dığında nüfusun yüzde 56,3’ünün

bankalara borçlu olduğu ortaya
çıkıyor. 

Bizden tekellerin serveti artıyor
diye sevinmemizi istiyorlar. 

Halkın borç rakamlarını aktara-
maya devam edelim: 

Türkiye Bankalar Birliği’nin ve-
rilerine göre Haziran 2011 itibariyle
bankalara tüketici kredisi borcu bu-
lunan vatandaş sayısı 13 milyon 438
bin kişiye ulaştı. Buna göre 336 bin
tüketicinin bankalara taşıt, 1 milyon
163 bin kişinin konut, 8 milyon 696
bin kişinin ihtiyaç ve 3 milyon 243
bin kişinin de diğer isimler altında
kullandığı tüketici kredisi borcu bu-
lunuyor. 

Bankaların kredi kartı müşterisi
sayısı ise 2010 sonu itibariyle, 27
milyon 787 bin kişi iken, 2011 Ha-
ziran sonunda 30 milyon 275 bin
kişiye ulaştı. 

Kapitalistler bunu da ülkenin “ge-
lişmişliğine”, “büyümesine” yorarlar.
Buna da sevinmemizi isterler. Oysa
halkımız kredi kartlarının ne ocaklar
söndürdüğünü çok iyi bilmektedir.
Geçen yıla göre 2 milyon 483 bin
kişi daha yaşamak için kredi kartlarına
mahkum olmuştur. 

Borçluların sayısı bununla da bit-
miyor. Vatandaşların bankacılık dı-
şındaki finans kuruluşlarına da önemli
ölçüde borcu bulunuyor. Haziran
2011 sonu itibariyle finansal kiralama
şirketlerine borçlu olanların sayısı
46 bin 219’u buluyor. Çeşitli kredi
veren şirketlerinin alacaklı olduğu
müşteri sayısı aynı tarih itibariyle
66 in 414’e ulaştı. 

Sonuç olarak, AKP'nin Türkiye-
si’nde halk yoksullaşırken, tekeller
durmadan  büyüyor.

"Türkiye’nin en zengin 100 ismi
arasında yer alan pek çok kişi ve

aile, ağırlıklı Bebek, Tarabya,
Yeniköy, Vaniköy, Kanlıca
gibi semtlerde yer alan yalı
ve köşklerde oturuyor. 

2010’in ikinci yarısından
itibaren yalı satın alan işa-
damlarının sayısındaki artış
da dikkati çekiyor. 

Türkiye’nin en zengin
isimleri gerek yurtiçi gerekse

yurtdışı seyahatlerinde bir havayolu
şirketine bağlı kalmadan kendi uçak-
larıyla seyahati tercih ediyor." 

Zenginler zenginleştikçe yalılara,
uçaklara yönelirken, halkı yoksul-
laştırdıkları yetmezmiş gibi yaşadığı
gecekondulara göz dikerler, Halk
dolmuş, otobüs parası bulamazken
kanımızı emen tekeller  özel uçakla-
rıyla gezerler. 

Asalakları Sırtımızdan
Örgütlenerek Atabiliriz 

"Halkın yüzde 70'i yoksulluk,
yüzde 20'si açlık sınırında. 

Son bir ay içinde doğalgaza yüzde
14 oranında, elektriğe yüzde 10 ora-
nında zam geldi ve en son olarak da
ÖTV oranlarına yüzde 40'lara varan
zam yapıldı. 

4 kişilik bir ailenin hayat stan-
dartları göz önünde bulundurularak
yapılan araştırmalara göre yoksulluk
sınırı 2800 lira" 

Rakamlar ülkemizdeki yoksulluğu,
bu yoksulluğun nedenlerini koyuyor
ortaya. 

Zenginler bizim alın terimizle,
emeğimizle daha da zenginleşiyorlar...
Bir yerde zengin varsa orada sömürü
vardır. Sömürünün olduğu yerde ise
yoksulluk.

Onlarla aramızdaki uçurum çok
derindir. Zenginlerin varlık koşulu
biziz yani bizim emeğimiz... Ama
bizim varlık koşulumuz asla zenginler
değildir. Bizim varlık koşulumuz
emeğimizdir...

Asalakları sırtımızdan atalım. Bu-
nun yolu örgütlenmektir. Asalaklar
gücünü bizim örgütsüzlüğümüzden
alıyorlar. Örgütlenirsek ancak o zaman
sömürüye dur diyebiliriz.
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Bizden asgari ücretin altında iş
bulduğumuza sevinmemiz istiyor.

Hayır! AKP’nin “büyüyen
Türkiye”sinde halk için sevineceği
bir şey yok. Halkın her geçen gün

yoksulluğu büyüyor. Tekellerle
halk arasındaki gelir dağılımı

büyüyor.



Amerikan uşağı AKP, adaleti
işkenceler, infazlar, kayıplar, kat-
liamlar gibi halkı sindirmek için
bir silah olarak kullanıyor.

Adalet değil, yargı terörü:
AKP'nin polisleri 3 Kasım 2010

tarihinde Kocaeli Üniversitesi'nde
okuyan Kocaeli Gençlik Derneği
üyesi 20 öğrenciyi, evlerine ve der-
neğe yaptığı baskınla gözaltına almış
ve komplolarla, olmayan belgelerle
6 kişiyi tutuklamıştı. 

Tutuklanan Gençlik Derneği üye-
lerinin davaları AKP'nin adaletsizli-
ğinin yeni bir örneğidir. 

Birincisi ortada bir suç yok.
AKP'nin yargısı kendine göre suç
uyduruyor. Temel demokratik hakları
gayrı-meşru, suç olarak gösteriyor.
Sonra o 'suç'lardan dava açıp yargı-
lıyor. Daha doğrusu yargılamıyor da.
Atıyor hapishaneye aylarca, yıllarca
yatırıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca hazırlanan iddianamede Genç-
lik Derneği öğrencilerini hakkında
iddia edilen 'suç'lar şunlar:  "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" kampanyası
kapsamında yapılan eylemlere, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
eylemine, Taksim'de yapılan 1 Ma-
yıs'a, Güler Zere'ye özgürlük eylem-
leri ve parasız eğitim eylemlerine
katılmayı 'suç' olarak göstermişti.
Bunlar suç mu?

Amerikan uşağı AKP, gözaltı ve
tutuklamalarla "Amerika defol, bu
vatan bizim" demeyi engelleyeceğini
sanıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü dünyanın her yerinde kutlanı-
yor. Ülkemizde de suç değil. Zira 1
Mayıs'a katılmak da bedeller ödenerek
kazanılmış bir haktır. 

Ama AKP'nin polisi bunların suç
olduğunu söylüyor ve bu gerekçelerle

öğrencileri aylarca F Tiplerinde tu-
tuyor.

İkincisi; AKP, tutuklamaları ce-
zaya dönüştürüyor. 3 Kasım 2010
yılında tutuklanan öğrenciler 399
günde iki kez mahkemeye çıkartıldı.
Hiçbir ceza almasa da bu öğrenciler
iki yıl hapiste tutularak cezalandırıl-
mış oluyor. Üçüncüsü; ortada bir suç
yok ama AKP'nin polisi ve yargısı
birlikte suç yaratıyor. 

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde görülen davanın 11 Haziran
2011'de yapılan ilk duruşmasında
sanıklardan Yunus Emre Türk'ün aynı
zamanda "gizli tanık" olarak kulla-
nıldığı ortaya çıktı. 

Mahkemede Yunus Emre şöyle
konuştu: "Gözaltında manevi işken-
ceye tabi tutuldum. Beni yapmadığım
eylemlerden sorumlu tutacaklarını,
bazı sanıklar aleyhine ifade verirsem
serbest bırakılacağımı söylediler.
Savcı da gelip benimle konuştu. Şüp-
heli ifademin dışında Kadir Uçar
takma adıyla gizli tanık olarak da
ifademi aldılar" dedi. 

AKP'nin polisleri işkenceyle, teh-
ditle, şantajla gözüne kestirdiği birine
istediği gibi ifadeleri verdirtip suç
yaratıyor. Gerçekler açığa çıksa da
yalan, uydurma iddialarla aylarca,
yıllarca hapishanede tutuyor.

Yürüyüş çalışanları
1 yıldır mahkemeye
çıkartılmadı

24 Aralık 2010’da Yürüyüş der-
gisinin İstanbul Şişli’deki teknik iş-
lerinin yapıldığı Ozan yayıncılık
gece sabaha karşı helikopterlerle,
yüzlerce polisle kapıları kırılarak
basıldı. Çalışanları gözaltına alınıp
6 Yürüyüş çalışanı tutuklandı. 

Yürüyüş çalışanları 6 gazeteci,
bir sendikacı ve Halk Cephesi’nden

iki kişi 24 Aralık 2010’dan beri mah-
kemeye çıkartılmadan bir yıldır tu-
tuklular. Yürüyüş çalışanlarının neyle
suçlandığı geçtiğimiz Kasım ayında
açıklandı. 

Neyle suçlandıklarını bile bilme-
den tam 11 ay tutuklu kaldılar. 

Yürüyüş çalışanları ilk kez 20
Ocak 2012’de mahkemeye çıkartı-
lacak. Bu adalet değil. Bu yargılama
değil. Bu cezalandırmadır.

AKP iktidarı halka karşı terör es-
tirirken emperyalistler, AKP iktidarına
övgüler yağdırıyor. 

“Türkiye büyüyor” yalanıyla
halkın yaşadıkları zulüm karşısında
sesini çıkarmasın istiyorlar. “Türkiye
büyüyor” daha ne istiyorsunuz di-
yorlar. 

Hayır! Büyüyen birileri varsa
onlar da emperyalist ve işbirlikçi te-
kellerdir. Halk için açlık, yoksulluk
ve sömürü ve zulüm büyümektedir.
AKP’nin polisi İstanbul’un yoksul
gecekondu mahallelerini yıkmak için
yine mahallelere saldırdı. İstanbul
Nurtepe Mahallesi’nden 24 devrim-
ciyi gözaltına aldı.  

Amerikan Uşağı AKP’nin
Büyüyen Türkiyesi’nde;
Sanık diye yargılanan kişi işkenceyle “gizli tanık” yapıldı

 Yürüyüş çalışanları 1 yıldır mahkemeye çıkartılmadı
 Yoksul gecekondu mahallelerinde gözaltı terörü sürüyor

Komplocu Kocaeli polisi, 3 Kasım
2010’da uzun namlulu silahlarla dü-
zenlediği operasyonda; 1 Mayıs, Güler
Zere'ye özgürlük ve parasız eğitim ey-
lemlerine katıldıkları için 18 kişiyi
gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan
6’sı tutuklanmıştı. 14 aydır tutuklu olan
devrimcilerin yargılanmasına 9 Aralık
günü devam edildi. Güven Usta ve
Erzat Çiftçi’nin tahliye edildiği duruşma,
21 Mart 2012 tarihine ertelendi.

18 Aralık
2011
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Parasız Eğitim İstemek de,
Güler Zere’ye Özgürlük
İstemek de Suç Değildir!



Oligarşinin son süreçte per-
vasızca Kürt halkımızı teslim
almak için uyguladığı baskı
ve zulme karşı Halk Cephesi,
Kürt halkı üzerindeki baskı-
ların bir an önce durdurulması,
Kürt halkımızın haklı ve meşru
taleplerinin kabul edilmesi, tu-
tukluların derhal serbest bıra-
kılması ve Kürt halkımızın
yalnız olmadığını haykırmak
amacıyla bir konser düzenledi. 

11 Aralık günü Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda yapılan konsere,
Erdal Bayrakoğlu, Burhan Berken,
Nurettin Güleç, Grup Yorum şarkıları
ile katılırken, İbrahim Karaca da şi-
irlerini okudu. 

Konserde Türkçe ve Kürtçe sunum
yapılması gelenleri daha da coşku-
landırdı. Gecede ilk olarak Burhan
Berken sahne aldı. Berken, şarkılarını
söylerken, baskıların bir an önce son
bulması gerektiğini ve Kürt halkının
yalnız olmadığını ifade etti.

Halk Cephesi adına Şafak Yayla
da bir konuşma yaparak, gecenin
düzenlenme sebebini anlattı. Yayla,
Ortadoğu ve Kürt halklarının en bü-
yük düşmanının emperyalizm oldu-
ğunu belirterek, “Ulusların kendi ka-
derini tayin hakkı en meşru haklarıdır.

Bu hakların uygulabileceği koşullar
ancak sınıf mücadelesiyle elde edilir.
Bunun için tek kurtuluş yolu da dev-
rimdir, tek kurtuluş yolu halkların
ortak mücadelesidir.” sözleri ile ko-
nuşmasını bitirdi.

Nuretin Güleç de, Kürt halkının
her zaman yanında olduğunu, bir an
önce baskıların son bulmasını iste-
diğini belirterek türkülerini seslen-
dirdi. 

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
eş başkanları Gülten Kışanak ve Se-
lahattin Demirtaş ile BDP İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de
geceye birer mesaj göndererek, des-
teklerini sundular.

Şair İbrahim Karaca da zulüm
çeken Kürt–Türk halklarının müca-
delesini içeren şiirlerini, konsere

gelen halklarla paylaştı. 

Geceye Çağdaş Hu-
kukçular Derneği İs-
tanbul Şubesi adına ka-
tılan Av. Ebru Timtik
ise yaptığı konuşmada,
Kürt halkının üzerin-
deki baskıları anlatarak,
“Asla hiçbir insanın di-
line, özgürlük düşün-
celerine kilit vurula-
maz.”dedi.

Erdal Bayrakoğlu da Laz halkının
sesini taşıdı geceye. Tulumun sesiyle
birlikte, kardeşliği ve mücadeleyi
paylaşmak için bir araya gelen yüz-
lerce insan horon tepti. Bayrakoğlu
da bir konuşma yaparak, halkların
kardeşliği, birlikte mücadelesi adına
geceye katıldığını ifade etti.

Programın ilerleyen saatlerinde
sahneyi Grup Yorum aldı. Yorum,
yıllardır Kürt halkına yapılan katli-

Halk Cepheliler Okmeydanı’nda
“Kürdistan, Kürt Halkımızındır”

Sloganını Haykırdılar
Konserde Sibel Yalçın Parkı’nın

girişinde “Kürt Halkı Üzerindeki
Baskılara Son” ve sahnede “Kürdistan,

Kürt Halkımızındır! Ortadoğu, Ortadoğu
Halklarınındır! Kürt Halkımızın

Yakasından Kirli Ellerinizi Çekin!
Halk Cephesi” pankartları asılıydı.

Geceye bine yakın kişi katıldı.
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amlara değinerek her zaman Kürt
halkının mücadelesini destekledik-
lerini ve baskı ile, zulüm ile hiçbir
zaman mücadelenin bitirilemeyece-
ğini belirtti. Grup Yorum, Türkçe ve
Kürtçe yaptığı konuşmada, “Bu gece
öfkemizi ve umudumuzu ortak düş-
mana karşı birleştirmeye ve halkların
gerçek kurtuluşunu sağlayacak olan
sosyalizme olan inancımızı haykır-

maya geldik. Türkülerimiz kardeştir.”
diyerek, Türkçe ve Kürtçe şarkılarını
söyledi. 

Yorum’un söylediği şarkılarla ha-
laya duran kitle sık sık “Yaşasın
Halkların Kardeşliği”, “Bıji Bratiya
Gelan”, “Kürdistan Kürt Halkınındır”,
“Kürdistan Faşizme Mezar Olacak”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Ka-
dar Savaş”, “Halkız Haklıyız Kaza-

nacağız” sloganlarını attı. 

Konserde ayrıca Sibel Yalçın Par-
kı’nın girişinde “Kürt Halkı Üzerin-
deki Baskılara Son” ve sahnede “Kür-
distan, Kürt Halkımızındır! Ortadoğu,
Ortadoğu Halklarınındır! Kürt Hal-
kımızın Yakasından Kirli Ellerinizi
Çekin! Halk Cephesi” pankartları
asılıydı. Geceye bine yakın kişi ka-
tıldı.

Çukurca’ya bağlı Kazan vadisinde 37 PKK
gerillasının kimyasal bombalarla katledildiğinin
ortaya çıkmasıyla ilgili olarak Genelkurmay
Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “…
iddiaların araştırıldığı, araştırma sonunda kim-
yasal bomba kullanılmadığının tespit edildiği,
zaten ordunun elinde de kimyasal bombanın
olmadığının tespit edildiği…” söylendi.

Genelkurmay’ın bu açıklamasının koca bir
yalan olduğunu söyleyen TAYAD’lı Aileler 11
Aralık tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Ordunun
ilk kez kimyasal silah kullanmadığının belirtildiği
açıklamada, “19 Aralık 2000 tarihinde yapılan
'HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU'nu hatır-
layın. 28 tutsağın katledildiği operasyonda as-
kerler değişik kimyasal bombalar kullanmışlardı.
Farklı renk ve biçimlerde olan bu bombaların
etkileri de farklıydı. 

Örneğin bir bomba atıldığında insanların
etlerini, derilerini, saçlarını yakıyordu ama eş-
yalara zarar vermiyordu. Benzer etkileri olan
bir bombayı İsrail Lübnan’da kullandı ve bu
bombanın BEYAZ FOSFOR olduğu ortaya
çıktı.” dendi.

Beyaz fosfor dışında başka kimyasal silah-
ların da kullanıldığını vurgulayan TAYAD’lı
Aileler, “Genelkurmay yalanlarla insanları kan-
dıramaz. Böyle yalanlar yerine gerçekleri açık-
lamalıdır. Nerede, hangi zamanlarda kimyasal
bombalar kullanılmıştır? Ordunun elinde ne
kadar kimyasal bomba vardı? Hangi kimyasal
bombalar vardır? Bu bombaların etkileri nelerdir?
Ve bu bombalar niye tutulmaktadır? 

Kime karşı kullanılacaktır? Genelkurmay
bunları açıklamalıdır. Bekliyoruz.” açıklamasında
bulundular.

Dost ve Düşmanlarımızdan
Beklentimizin

Mutlaka Bir Ölçüsü Olmalı 
BDP Eş Başkanı ve Genel Başkanı Selahattin  Demirtaş

KCK Anadavası 29. duruşması için duruşma öncesinde yaptığı
açıklamada şöyle konuştu: "İlk yakalananlar 14 Nisan 2009
yılında tutuklanmıştır. O günden bugüne malesef bir tek
kişi bile tahliye olmadı. Ve Türkiye son üç yıldır bu siyasi
operasyonlardan kaynaklı sürekli gerilimler yaşadı. Bu hu-
kuksuzluk ve haksızlık kamuoyu ve toplumun da vicdanını
yaraladı. Bugün artık geçmişte kalınmış olsa bu duruşma-
lardan tahliye olması, ben inanıyorumki Türkiye'de çözüm
umutlarına dair arayışları güçlendirecektir. Bu dava siyasi
bir davadır. O halde siyasetin çözüm kısmına katkı sunsun
diye yargıçlar da bunu gözetmelidir." dedi. 

Kendi gücünden başka güçlere bel bağlamanın kaçınılmaz
sonuçları. 

Oligarşi kökünü kazıyacağım, diyor. Tüm politikaları Kürt
halkının mücadelesini tasfiye etmeye yönelik. 

KCK operasyonları hala sürüyor. Kürt çocuklarını “taş
attı” diye ailelerinden kopartıp devşirme yapmak istiyor. 

Adana’da Kürt halkının yaşadığı mahalleleri dağıtmak için
“Kentsel dönüşüm” adı altında 250 bin evi yıkmanın hazırlık-
larını yapıyor. İktidarla işbirliği yapacak Kürt mollaları Diya-
net’in kadrolu memuru yaparak Kürt halkını dinle uyutmak
istiyor.  

Dağda, şehirde gerillaya, Kürt halkına yönelik katliamlar
hiç durmuyor. 

Van’daki depremzedeye çadır vermezken Suriyeli işbirlik-
çilere Kilis’te konteynır kent kuruyor. 

Kürt milliyetçi hareket tüm bunlara rağmen AKP’nin her
hareketinde bir “çözüm” umudu arıyor. Selahattin Demirtaş
KCK davasından tahliye umuyordu. AKP’nin mahkemelerinden
tahliye çıkmadı ama Selahattin Demirtaş’ın devletle anlaşmalı
Habur’dan giriş yapan PKK gerillalarına "Barış Güvercini"
ifadesini kullandığı için hakkında soruşturma açıldı ve doku-
nulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Şunu belirtmek istiyoruz: Dost ve düşmanlarımızdan bek-
lentimizin mutlaka bir ölçüsü olmalı. Oligarşide Kürt sorununun
çözümü yoktur. Çözüm emperyalizmde, oligarşide değil, Kürt
ve Türkiye halklarının birlikte devrimindedir.
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Söylüyor: “Kimyasal Silah

Kullanmadık” Diyerek
Hesap Vermekten

Kaçamazlar



İstanbul-Taksim
Liseli Dev-Genç’liler, 10-

11 Aralık günleri, Tak-
sim’deki Galatasaray Lisesi
önünde imza masası açtılar.
Açılan masada 2 gün bo-
yunca 150 imza toplandı,
700 adet bildiri dağıtıldı ve 4
adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. Yeni liselilerle de
tanışıldı.

Dev-Genç’liler, 12 Aralık
günü de Taksim’de Beyoğlu
CHP ilçe binasını işgal ede-
rek, “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz,
Halk Cephesi/Liseli Dev-
Genç” yazılı pankartı astılar,
kuşlama yaptılar. 

Pankartı astıktan sonra
caddeden geçenlere yöne-
lik sesli konuşmalar yapan
Dev-Genç’liler, Amerikan
üslerinin Ortadoğu ve Tür-
kiye halkları için “katliam”
anlamına geldiğini anlattılar.
Sloganların da atıldığı eyle-
me halk da alkışlarıyla des-
tek verdi ve konuşmaları il-
giyle dinledi. 

CHP’lilerin müdahale et-
mesine izin verilmeyen ey-
lem, Dev-Genç’lilerin pan-
kartlarını asılı bırakarak ey-
lem yerinden ayrılmalarıyla
iradi olarak bitirildi. 

İstanbul-Avcılar
Halk Cephesi Liseli Dev-

Genç’liler, 10 Aralık günü

“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” pankartını açıp Avcı-
lar Marmara Caddesi’nde yürüyüş dü-
zenlediler. 

Caddeyi boydan boya yürüyüp ye-
niden caddenin başına gelen Cepheli-
ler, burada basın açıklaması yaparak,
AKP’nin ülkemizi emperyalizme peş-
keş çekmeye devam ettiğini söylediler
ve mücadele çağrısında bulundular.
Eylem sloganlarla ve marşlarla bitiril-
di. Yoldan geçen insanların da destek
verdiği eyleme 40 kişi katıldı. 

İstanbul-Gülsuyu
10 Aralık günü Gülsuyu’nda me-

şaleli yürüyüş yapıldı. Gülsuyu son du-
raktan başlayan yürüyüş, Heykel Mey-
danı'nda yapılan basın açıklamasından
sonra sloganlarla sona erdi. Yürüyüş sı-
rasında “Dev-Genç” marşı söylenerek,
kuşlama yapıldı. Yoldan geçen araçlar
da korna çalarak eyleme destek verdi-
ler. Eyleme 30 kişi katıldı.

İstanbul-Sarıyer
10 Aralık’ta Halk Cephesi/Liseli

Dev-Genç'liler, Sarıyer’in Dağevle-
ri Mahallesi’nde yürüyüş yaptılar. 2
Temmuz Parkı'nda toplanan Cephe-
liler, öfke dolu sloganlarla Dağevle-
ri sokaklarında yürüyerek, sesli ko-
nuşmalar yaptılar. Pala'nın Kahvesi'ne
gelen Dev-Genç'liler burada basın
metnini okudular. Sloganlarla sona
eren eyleme 20 kişi katıldı.

İstanbul-Esenyurt
9 Aralık günü Esenyurt Lisesi

önünde bildiri dağıtılıp, kuşlama ya-
pıldı. Ayrıca öğrencilerle kampanya

NATO Üssüne Karşı Mücadele Etmek Her Vatanseverin Görevidir!

Emperyalizmin Ortadoğu Halklarına
Saldırmak İçin Ülkemizde Üs

Kurmasına İzin Vermeyelim!

Beyoğlu CHP
İlçe Binası
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hakkında sohbet edildi. 12 Aralık
günü de aynı lise önünde bildiri da-
ğıtan Halk Cepheli Fehmi Meşe ve
Doğucan Kurne gözaltına alındılar.
Doğucan Kurne aynı gün, Fehmi
Meşe ise 13 Aralık’ta serbest bırakıldı.

İzmir
8 Aralık’ta, Karabağlar Cumhuri-

yet Anadolu Lisesi önünde bildiri da-
ğıtımı ve kuşlama yapmaya giden
Dev-Genç'liler işkenceci İzmir poli-
sinin saldırısına uğradı. Dev-Genç'li-
lerden Nazlıcan Aydın ve Mert Toka
işkenceyle gözaltına alındı.

Polisin saldırısı sırasında okuldan
çıkan liselilere, “Füze kalkanı değil
demokratik lise istediğimiz için
AKP'nin polisi bizlere işkence yapa-
rak gözaltına almak istiyor.” denile-
rek polis teşhir edildi. Bunun üzeri-
ne onlarca liseli işkenceci polis tara-
fından yerlerde sürüklenen Dev-
Genç'lilerin etrafını sararak alkışlar-
la onlara destek olmaya başladı.
Amerikan uşağı polis destek ekip
çağırdı ve Dev-Genç'li Nazlıcan Ay-
dın ve Mert Toka'yı gözaltına aldı. 

Bu sırada bir öğretmen de Dev-
Genç'lileri sahiplenerek polisle tartıştı.
İzmir polisinin saldırganlığından na-
sibini alan öğretmen darp edildi.

Gözaltına alınan arkadaş-
larının serbest bırakılmasını
isteyen Liseli Dev-Genç’liler,
Karabağlar Polis Merkezi önü-
ne giderek burada beklediler.
Toka ve Aydın aynı gün serbest
bırakılırken; tüm bu engelle-
melere rağmen okul önünde
yüzlerce kuşlama ve 50 bildi-
ri dağıtımı yapıldı.

Aynı gün Dokuz Eylül Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi
Kampüsü’nde masa  açılarak,
bildiri dağıtımı yapıldı. 300 bil-
diri dağıtılırken, Yürüyüş der-
gisinin tanıtımı da yapıldı.

5-9 Aralık tarihleri arasın-
da 5 gün süresince Bornova
Metro'da imza masası açılarak,
bildiri dağıtıldı. 10 Aralık günü
de İzmir-Karşıyaka'da açılan
masada 100 bildiri dağıtıldı, 70
imza toplandı ve Yürüyüş der-
gisi tanıtımı yapıldı.

10 Aralık’ta Karşıyaka'da açılan
imza masasında ise 70 imza toplan-
dı, 100 bildiri dağıtıldı. 

11 Aralık günü de Doğançay Ma-
hallesi’nde bildiri dağıtıldı.

Malatya
Malatya Halk Cephesi, 9 Ara-

lık’ta yapılacak meşaleli yürüyüş
için, 8 Aralık günü Emeksiz Cadde-
si’nden Kemal Özalper İlköğretim
Okulu’na kadar olan yaklaşık 100 ka-
dar esnafa, toplam 400 adet bildiri ve
el ilanı dağıttı. Yeşilyurt Caddesi
üzerine de afiş ve ozalit yapıştırıldı.

9 Aralık günü Kemal Özalper İlk-
öğretim Okulu önünden başlayan
yürüyüş Emeksiz meydanında yapı-
lan açıklamayla
son buldu. Yapı-
lan açıklamada,
AKP polisinin
füze kalkanına
karşı Halk Cephe-
si Liseli Dev-
Genç’lilerin yaptı-
ğı eylemlere sal-
dırıldığı anlatıldı.
40 kişinin katıldı-
ğı eylem slogan-
larla bitirildi.

Ankara
7 Aralık’ta Batıkent Şevket Evli-

yagil Ticaret Meslek Lisesi önünde bil-
diri dağıtılıp kuşlama yapıldı. Liseli
Dev-Genç’liler polis ve Özel Güven-
lik Birimi’nin saldırısına uğradılar,
bildirilerinin bir kısmı gasp edildi.
Engellemelere rağmen 750 adet kuş-
lama yapıldı ve 100 bildiri dağıtıldı.

Adana
Halk Cephesi Liseli Dev-Genç,

10-11 Aralık günleri İnönü Parkı’nda
imza masası açtı ve 325 imza topladı.
Halkın yoğun ilgisinin olduğu çalış-
mada, Tavır ve Yürüyüş dergileri ile
Ahmet Kulaksız’ın “Her Şeyin Başla-
dığı Yerden” isimli kitabının tanıtım-
ları da yapıldı. 520 bildiri dağıtıldı.

Antalya
Antalya'da 8 Aralık'ta 6 liseye

giden Dev-Genç’liler, kampanya hak-
kında liseli öğrencilerle görüşüp on-
ları bilgilendirdiler ve 1000 adet bil-
diri dağıttılar. 75. Yıl Lisesi’nin bu-
lunduğu ve dershanelerin yoğun ol-
duğu Elmalı Mahallesi’ne ve bir üst
geçide 14 tane yazılama yapıldı.

75. Yıl Lisesi önünde yapılan bil-
diri dağıtımında Sinan Mitil, Güney
Güzelkara ve Sevil Yüksel isimli
Dev-Genç’liler işkenceci polisler ta-
rafından gözaltına alındı. Gözaltı sı-
rasında atılan sloganları duyan okul
öğrencileri sokağa çıktı. Bildiri al-
maya gelerek, Dev-Genç’lilere des-
teklerini gösterdiler. Dev-Genç’liler
aynı gün serbest bırakıldılar.

11 Aralık’ta Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği’nde “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” paneli dü-
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zenlendi. Konuşmacılar yazar Hasan
Kıyafet, şair-yazar Şükrü Erbaş, Li-
seli Dev-Genç’li Dilber Güzel, Dev-
Genç’li Güney Güzelkara ve Halk
Cepheli Yurdagül Gümüş idi. 110 ki-
şinin katıldığı panelde, emperyalizmin
dünyada ve ülkemizdeki katliamları,
üsleri ve direniş fotoğraflarının olduğu
bir de sergi hazırlandı. 

Ortak düşmanın Amerika oldu-
ğunu anlatan bir sinevizyon gösteri-
miyle başlayan panel, yapılan ko-
nuşmaların ardından Umudun Tür-
küsü müzik grubunun söylediği tür-
kü ve marşlarla sona erdi.

Dersim
Dersim’de kampanya çalışması, 13

Aralık günü Dersim Atatürk Lisesi
önünde kurulan çadırla devam ediyor.
Ancak AKP'nin polisi tahammülsüz-
lüğünü bir kez daha göstererek, daha ça-
dır kurulmadan saldırarak, Gönül Boz-
kurt ve Özgür İsmailoğulları’nı gözal-
tına aldı. Gözaltına alınan Dev-Genç’li-
ler sonrasında serbest bırakıldılar.

Gözaltından çıkan Dev-Genç’li-

lerin ilk işi tekrar çadırlarını
aynı yere açmak oldu. Sade-
ce okul saatlerinde açık tu-
tulması planlanan çadırın, po-
lisin saldırısının ardından ge-
celi-gündüzlü Cuma akşamı-
na kadar açık tutulması kara-
rı alındı.

Zabıtaların engelleme ça-
bası, yaptıklarının faşist bir
saldırı olacağı anlatılarak en-
gellendi. Polis tacizlerinin de
devam ettiği çadır eylemi,
soğuk hava şartlarına rağ-

men, yakılan sobanın sıcağında de-
vam ediyor.

Çorum
Halk Cepheliler ve Liseli Dev-

Genç’liler, 12 Aralık günü Bahabey
Caddesi, Özdoğanlar Kavşağı’nda
100 adet bildiri dağıttılar. Bildiri da-
ğıtımı sırasında esnaflar da gezildi.
Ayrıca bildiri verilen insanlara kam-
panya sözlü olarak da anlatıldı. 

13 Aralık’ta ise Anadolu Güzel Sa-
natlar ve Spor Lisesi önünde bildiri da-
ğıtıldı. Lisede görev yapan Beden Eği-
timi öğretmeni, Liseli Dev-Genç’lile-
rin bildiri dağıtmasına engel olmaya ça-
lıştı. Öğrencileri “Bunlar vatan haini, te-
rörist” diyerek kışkırtmaya çalışan öğ-
retmeni teşhir eden Liseli Dev-Genç’li-
ler, tüm engellemelere rağmen liselile-
re  74 bildiri ulaştırdılar.

Bursa
12 Aralık günü Ördekli Kültür Mer-

kezi’nde panel gerçekleştirildi. Panel ha-
zırlıkları için yaklaşık
800 bildiri dağıtılırken
100 adet de afiş asıldı. 

Saygı duruşu ile
başlayan panelde,
Bursa Halk Cephe-
si’nin hazırladığı slayt
gösterimi izlenildi.
Panel, Nevzat De-
mir’in yaptığı konuş-
ma ile başladı. Tüm
saldırılara rağmen
kampanyanın sürdü-
rülmekte olduğunu
söyleyen Demir’in ar-
dından sırasıyla Halk

Cephesi’nden Cemre Çiloğlu, İstan-
bul Gençlik Federasyonu’ndan Nilay
Keten, Bursa Kamu Emekçileri Cep-
hesi’nden Erdal Yalçın ve Liseli Dev-
Genç’ten Ceyda Çiloğlu konuşma
yaptı.

Verilen kısa bir ara sonrası FO-
SEM’in hazırladığı Ortak Düşman
Amerika’dır belgeseli izlendi. Son
olarak sahneye Ümit İlter’in Kızıldere
Destanı’ndan bir bölüm okumak üze-
re Dev-Genç’li İdil Irmak davet edil-
di. 60 kişinin katıldığı panel, soru ce-
vap bölümünün ardından sona erdi. 

Hatay
Hatay Antakya Ulus Alanı’nda

10 Aralık günü kampanya çerçeve-
sinde imza masası açıldı. Masaya
gelen insanlara füze kalkanıyla ilgi-
li bilgi verildi. Halktan birçok kişi
“Amerika defolsun, istemiyoruz.”
diyerek tepkilerini gösterdi ve imza
attı. Masada 70 imza toplandı ve
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Samsun
Sema-Cengiz Büberci Kız Teknik

ve Meslek Lisesi önüne Halk Cephesi
Liseli Dev-Genç imzalı “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
pankartı asıldı. 14 Aralık günü saat
07.40'ta asılan pankart okula giden li-
selilerin dikkatini çekti.

Çanakkale
Çanakkale’deki Liseli Dev

Genç’liler, 10 Aralık günü Çanakka-
le’nin cadde ve sokaklarında bildiri
dağıtımı yaptılar. Bildiri dağıtımına
Demircioğlu Caddesi’nden başlayan
Dev Genç’liler, Bankalar Caddesi,
Saat Kulesi Önü, Saat Kulesi etra-
fındaki esnaflar ve kordon boyunda
bildiri dağıtımına devam ettiler. 

400 bildiriyi halka ulaştıran Dev
Genç’liler bildiri dağıtımının bitme-
sine yakın, AKP’nin polisleri tara-
fından kameraya çekildiklerini gö-
rünce sesli bir şekilde halka kimin
dost, kimin düşman olduğunu anlat-
tılar. Ve polisin vatanseverlere nasıl
davrandığını anlatarak, teşhir ettiler.
Teşhir olan polis, çekimi durdurdu. 

BURSA

ÇORUM
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Geçtiğimiz cuma günü Mehmet
Ağar bir basın toplantısı yaptı. "Ku-
surumuz oldu ama suçumuz olma-
dı." diyor Ağar... Kusurun ne olduğu
ve kime karşı işlendiği, suçun ne ol-
duğu ve kime karşı yapıldığı ortaya
konmadan ve Ağar'ın dolu olan için-
deki pisliklerin ne olduğu düşünül-
meden ve de söyledikleriyle kime ne
mesaj verdiğini anlamadan, sadece
bu söze bakan biri masumun konuş-
ması olarak da algılayabilir bu sözleri. 

Ancak gerçekleri ortaya serince
masum görünenin ardındaki tescilli
katili görmek çok da zor olmayacaktır. 

Ağar boşuna açıklama yapmıyor
elbette. Geçtiğimiz günlerde ifadesi
alınan Mehmet Eymür'ün kendisine
yönelik söylediklerinden dolayı ko-
nuşma ihtiyacı hissediyor... 

Kendisi gibi tescilli bir halk düş-
manı ve katil olan Mehmet Eymür,
verdiği ifadelerde Ağar'a ilişkin Em-
niyet Genel Müdürü olduğu dönemde
adam kaçırdığını, infazlar yaptığını
ve haraç aldığını örneklerle anlatıyor...
Birbirlerinin içini de dışını da gayet
iyi biliyorlar aslında... Ne yaptılarsa
birlikte yaptılar, birlikte katlettiler,
kaçırdılar işkenceler yaptılar ve birlikte
soydular, çaldılar, çırptılar. Her türlü
pisliğin içinde birlikte varlardı... Ama
azıcık başları sıkıştığında birbirlerini
satacak kadar da düşkündüler...
Çünkü yaptıkları tüm "vatan millet"
edebiyatı, gerçekte pisliklerinin üstünü
örtmek için kullandıkları bir şaldan
ibaretti. Her şey kendi çıkarları içindi
ve her şeyleriyle pislik içinde yüzü-
yorlardı... Devlet adına ve devlet için,
devletin diğer kurumlarıyla birlikte
yapmadıkları pislik kalmamıştır. İşte
bu konuda Mehmet Eymür'ün sıkış-
tığında Ağar'ı satmak için itiraf ettiği
pisliklere bazı örnekler: 

"... Ben Ağar ile çok eskiden beri
tanışıklığı olan bir insanım. Kendi-
siyle önceleri çok samimiyetim vardı...
Ağar’ı ilk kez İstanbul Asayiş 2.
Şube Müdür Muavini iken tanıdım.
O zaman açık söyleyeyim İstanbul’da

meşhur bir kadın vardı, Ağar’ın el-
biselerini alıyordu. Bunu şüpheli gör-
düm. İlişkileri çok geniş biriydi. Dost-
ları arasında çeşitli kaçakçılar, maf-
yavari adamlar bulunuyordu (...)
Hatta o dönemde kaçakçılığa baktı-
ğım için İnterpol aracılığıyla gelen
bazı yazılarda yurtdışından bazı ka-
çakçıların İstanbul Emniyeti’ni ara-
dığı, bu numaranın da kime ait ol-
duğunu araştırdığımda Ağar’ın ma-
kamının telefonu olduğunu gördüm." 

"... Savaş Buldan’ın üzerinde
çıkan paraları almışlar, yanında bu-
lunan özel harekatçılarla birlikte
Ağar’a getirmişler, getirdikten sonra
da bu parayı paylaşmışlar." 

"... Mehmet Ağar, Korkut Eken,
İbrahim Şahin tarafından yönetilen
söz konusu oluşum, “Terörle Müca-
dele” adı altında Medet Serhat’ı öl-
dürmüştür(...) Mehmet Ali Yaprak
kaçırılmadan önce yukarıda belirt-
tiğim oluşum tarafından ‘Sen ölüm
listesindesin, para vermediğin tak-
dirde öldürüleceksin’ diye tehdit
edilmiş. Bunun üzerine Yaprak, yüklü
bir miktar para ödemiş, bu ödemeyi
de Mehmet Ağar’a yapmış. Ağar
da bu parayı kimseye vermemiş(...)" 

"... biz başbakanla birlikte İsrail’e
gitmiştik, İsrail’de MOSSAD Başkanı
ve heyetiyle görüştüğümüz sırada
muhtemelen Mehmet Ağar’ın talebi
ve başbakanın direktifi ile söz konusu
toplantıdan Sönmez Köksal ve ben
çıkartıldık. İçeride sadece Başbakan
Çiller, Ağar ve İsrailli istihbaratçılarla
kaldı. Ne konuştuklarını bilmiyorum,
ancak bu uygun bir davranış değil-
di..." (Mehmet Eymür'ün ifadesinden) 

İşte gelmişiyle geçmişiyle Ağar
budur aslında. Bu söylenenler çok
çok eksiktir elbette. Ama Eymür'ün
verdiği bu örnekler bile Ağar'ın meş-
rebini ortaya koymaya yeter de artar.
Katliamcılığından soygunculuğuna,
İsrail ile işbirliğinden her türlü
mafyacı, pis ilişkinin içinde var ol-
duğuna kadar her şey var burada. 

Ve tabi ki kendisinin de itiraf
ettiği 1000 operasyondan da bazı
izler var... Ama bunu tümüyle hala
açıklamadılar, açıklamaya niyetleri
de yok görünüyor. 

Ancak halk düşmanlıkları tescilli
olan Ağar'ın da Eymür'ün de işle-
dikleri tüm katliamlar halkın belle-
ğinde saklıdır. 

Şimdi devlet yıllardır kullandığı
bu piyonlarıyla işi bittiği için ve kendini
temize çıkarma ihtiyacı duyduğu için
"temizlik" harekatına girişmiş ve
bunları da harcama listesine sokmuştur.
İşte pisliklerin ortaya bu denli saçıl-
masının, birbirleri üzerine ifade verip
kendi paçalarını kurtarma derdine düş-
melerinin ve de Ağar'ın açıklamalarında
ilettiği mesajların hepsi bu anlamda
kendini kurtarma çabalarının ürünüdür. 

Oysa Osmanlı’dan bu yana devlet
geleneği böyledir. Gerçekte bunu en
iyi bilenlerden biridir Ağar; devlet
birini alır sonuna kadar kullanır ve
işi bitip de paçavraya döndüğünde
de alır onu bir kenara atar. 

"İçim çok dolu... Kimse kimseye
kanunsuz emir vermez. Verse bile
emir alan uygulamaz. Burada yapılan
yargılama sürecini olumsuz etkile-
meye yönelik suç ve terör örgütlerine
şahsımı hedef gösteriyorlar. Allahın
verdiği kadar günümüz vardır. Devlet
ve millet dışında güvendiğim başka
bir şey yoktur. Bunlarla birlikte temel
güvencem inancım ve kendimdir....
Resmi makamlarla her türlü bilgiyi
paylaşıyorum. Devam eden bir yargı
süreci var. Ben de çok konuşmak,

‘Kusur’ların Halkı İlgilendirmez
Halka Karşı Suçlarının, 1000 Operasyonun
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paylaşmak, istiyorum. İçim çok dolu
ama devam eden bir yargı süreci
var. O yüzden sorulara cevap vere-
meyeceğim." diyor Ağar, Eymür'ün
kendisini satması üzerine telaşa ka-
pılarak hızla yaptığı açıklamada...
Açıklamanın her satırı devlete iletilen
mesajlarla dolu... "İçim çok dolu...
Kimse kimseye kanunsuz emir ve-
remez" diyor Ağar... Doğru söylüyor
aslında... Evet işlenen tüm suçları
Ağar da kendi başına işlemedi... Tüm
devlet olarak birlikte işlediler. 

Ne yaptıysam devlet için, devlet
adına yaptım derken Ağar, bunu söy-
lemektedir. Çünkü o devletin dev-
rimcilere karşı yaptığı 1000 operas-
yonun başındaki adamdır. Katliam-
cıların başıdır. Ağar, 1000 operasyonu
kendi adına yapmamıştır. Devlet
adına yapmıştır. 

En tepesinden en aşağısına kadar
halka düşman olanlar devlet olarak
halka karşı her türlü işin, uyuşturu-
cudan, katliamlara kadar her türlü
pis işin içindeydiler. Ve bu işleri
gayet iyi de yapıyorlardı. 

Ancak, artık dönem değişti...  AKP
iktidarı yeni bir yüzle halkı aldat-
manın peşindedir. Bu nedenle devlet,
Ağar gibi bir katilini bile yeri geldi-
ğinde bir kenara atmaktadır. Kuşkusuz
Ağarlar harcanarak devletin katliamcı
niteliği değişmez. Yeni Ağarlar’la
halka karşı katliamlar sürer. Ağarlar'ın
yaptığını yapacak yeni ekipleri de
her zaman vardır. Ağar gibiler artık
fazlasıyla teşhir olmuşlardır. Bu ne-
denle hem bir kenara atılmalı ve
hem de “artık değiştik” mesajını
halka verebilmek için kullanılmalıy-
dılar. Bu da onları harcamak anlamına
gelmektedir. 

İşte bu nedenle Ağar şimdi telaşlı
ve uyarıyor... "İçim çok dolu, üzerime
gelmeyin benim de söyleyeceğim
çok şey olur, sizi de yakarım." diyor.
Evet yukarıdaki sözlerin en özet hali
budur. Vatan millet edebiyatının, dev-
lete güven ifadelerinin hepsi esas
söylediklerini örtmek için kullanılan
sözlerdir. Ve bir uyarısı da “bakın,
böyle yaparsanız bizim gibi kulla-
nacağınız başka kimseyi bulamaz-
sanız, yarın harcanacağız korkusuyla
kimse sizin pis işlerinizi yapmaz”

uyarısı... Oysa AKP de devlet de
Ağar gibi kişiliğini satmış tipleri her
zaman bulabileceklerini gayet iyi bi-
lirler. Çünkü yaptıkları işler zaten
kişilikli insanların yapacağı işler de-
ğildir. 

Ağar yaptığı açıklamada der ki;
''Kusurlarımız olmuşsa bunlar kusur
çerçevesi içerisindedir. Hiçbir zaman
suç çerçevesi içerisinde bir şey ol-
mamıştır." 

Elbette Ağar için yaptığı 1000
operasyon suç değildir... Yukarıda
Eymür'ün yaptığı açıklamalardan ak-
tardıklarımız suç değildir, basit birer
kusurdur... 

Onun suçları devlete karşı değil-
dir... O, emperyalistler için, işbirlikçi
tekeller için yapmıştır yaptığı her
şeyi... Tabi ki onlara karşı bir suçu
yoktur... Onların çanağından beslen-
miş ve onlar için yapmadığı hiçbir
şey kalmamıştır. O özellike Tansu
Çiller'in başbakan olduğu dönemde
baştacı edilip halka karşı her türlü
düşmanlığın, katliamın yapıldığı dev-
let örgütlenmelerinin başına oturtul-
muştur. Ve hep birlikte halka karşı
her türlü suçu işlemişlerdir. Ama iş-
lenenler halka karşı suçtur. Devlet
karşı değil. Çünkü yaptıkları her şey
devlet adına ve devlet içindir. Bu
nedenle Ağar, benim işlediğim bir
suç yoktur, hizmet kusuru vardır,
derken aslında doğru söylemektedir. 

Lakin o suçludur... Tescilli bir
katildir... Onun suçu halkımıza kar-
şıdır. Onun suçu Ortadoğu halklarına
karşıdır... 

Evet, kim adına, kimin tarafından
baktığınla ilgilidir suç tanımı. Suç,
soyut, sınıflar üstü bir kavram değildir.
Her sınıfın suç tanımı kendi sınıf çı-
karlarına göredir. Bir sınıf için suç
olmayan şey başka bir sınıf için
suçtur. 

Ağar için de öyledir. Ağar'ın yap-
tıkları oligarşinin çıkarlarına olduğu
için oligarşi açısından elbette suç
değildir. Yapılan her şey halka karşı
yapıldığı içindir ki o halka karşı suç
işlemiştir. 

Bugün AKP halka kendini farklı
gösterebilmek için Ağar'ı suçlu gös-
teriyorsa bu, onu gerçekte suçlu

olarak gördüğü için değildir. Gerek-
teğinde yeni ekipleriyle aynı şeyleri
AKP'nin yapacağı da kimse için sır
değildir. Şu an halka karşı yaptıkları
da gerçekte Ağarlar’ın yaptıklarından
özünde hiç de farklı değildir. 

Sonuç olarak Ağar, devletine karşı
suçsuz olan, sadece hizmet kusurları
olan birisi olsa da halka karşı suç-
ludur. Hem de suçları hiç de az de-
ğildir. Tescilli bir katil, bir halk düş-
manıdır... Bu nedenledir ki korkuyor
ve devletin bize verdiği görevleri
yaptık diyerek devletten korunma
istiyor. Ama ne yaparsa yapsın bu
suçlarının hesabını er veya geç mut-
laka ama mutlaka halkımıza vere-
cektir...

Kusurlarının hesabını devletine
versin, çanağını yaladıklarına versin...
O bizi ilgilendirmez... Biz suçlarının
peşinde olacağız ve bunların he-
sabını vermesi o kadar da kolay
olmayacaktır... Bu nedenle de kor-
kuyor. Devletinden değil, halkın
adaletinden korkuyor Ağar... 

"Geride bırakacağım mesleki ha-
tıralarım ve vasiyetim şu olmuştur
aileme: Polis müzesine bırakılması
ile babam gibi mezar taşıma 'Elazığlı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'
yazılması. Hayattan başka beklentim
yoktur'' diyor açıklamasında. 

Mezar taşına yazacağı mütevazi
bir yazı imiş tüm beklentisi. Koca
bir yalan. Dökülen her damla kanın
sorumlusu olduğu gibi her türlü pis-
liğin de içinde, önünde olmuştur...
Çıkarı için yapmayacağı pislik, yap-
mayacağı ahlaksızlık yoktur... Ha-
yatının hiçbir döneminde mütevazi
olmayan birinin bu şekilde bir vasi-
yetinin olmasının bir anlamı da yok-
tur. O yaşadığı korkunun esiri olmuş
ve bir yandan devletine yalvarıp ko-
ruma isterken öte yandan da vicdan-
lara seslenerek kendini masumlaş-
tırmaya çalışıp halkın adaletinden
kaçmanın hesapları içindedir. 

Ancak yıllarca hep yalanlarla ya-
şamış tescilli bir katil için bunların
hiçbiri çare olmayacaktır. Halkın,
yakasına yapışmasını hiçbir yalan
engelleyemeyecektir. Yalvarıp yakarsa
da diz çöküp yalvarsa da hesap ver-
mekten kaçamayacaktır... 
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Merhaba Devrimci Okul okuyu-
cuları...

Bu sayımızda artık "Korku ve
Meşruluk" konumuzu bitiriyoruz. Üç
bölümdür korku ve korkuyu nasıl
yeneceğimiz üzerine konuştuk.

Bu hafta yazımızın son bölümün-
de ise MEŞRULUK diyecek ve kor-
kunun panzehiri meşrulukla da bu baş-
lığımızı bitereceğiz. 

***

Meşruluk, düşma-
nın her türlü saldırısı
karşısında haklılığı-
mızı haykırarak, sava-
şarak örgütleyerek, sa-
vaştırarak, halkın ikti-
darı için devrim yürü-
yüşümüzü sürdür-
mektir. 

Meşruluk, doğru
ve devrimci olan, sosyalist olandır.
Halkın çıkarları için mücadeledir. Bi-
zim savaşımızı meşru kılan haklılığı-
mızdır. Meşruluk, emperyalizme kar-
şı vatanımızın özgür olması ve bağımsız
bir ülke için mücadelemiz; faşizme kar-
şı demokrasi, sömürüye karşı sosyalizm
mücadelemizdir. Bir avuç sömürücü
asalağa karşı yürüttüğümüz mücadele
tüm halkın mücadelesidir. Ülkemizde
haklı olan, meşru olan tek şey devrim
mücadelesidir. Mücadelemiz ülke-
mizde açlığı ve zulmü yok etmek,
uyuşturucuyu ve fuhuşu yok etmek,
halkların kendi özgür yarınlarını ku-
rabilmesi, kendi dillerini ve kültürlerini
yaşatabilmesi, inanç özgürlüğünün ol-
ması, halk için eğitimin yaratılması ve
sömürünün yok edilmesi, emperya-
listlerin vatan topraklarımızdan ko-
vulmasıdır. Bu, bizim haklılığımızdır.
Haklılığımızı, vatan topraklarımızda
yüzyıllardır süren halkların onurlu mü-
cadelesinden alıyoruz. Haklılığımızı
ezilenlerin direnişinden, saltanatlar,

imparatorluklar ve
egemenlerin iktida-
rını yıkan büyük is-
yan hareketlerinden,
ayaklanmalardan,
Halk Kurtuluş Sa-
vaşları’ndan alıyo-
ruz. Tarih boyunca,
sınıfların ve sömürü

düzenlerinin ortaya çıkışından günü-
müze süren, ezilenlerin, yoksulların,
haklı mücadelesi hep olmuş, halklar
mücadele ederek egemenlerin iktidar-
larını yerle bir etmişlerdir. Onların ya-
rattıkları bu direniş ve kahramanlık des-
tanları her şeyiyle, ülke topraklarında
daha da büyüyen direnişler ve kahra-
manlıkların yolunu açmıştır. 

Direnmek ve Mücadele
Etmek Meşrudur 

Halkımız kendine yaşam hakkı ta-
nımayan faşizme karşı onuruna, na-
musuna, ahlakına saldıran bu insanlık
dışı devlete karşı, kendisini aç ve açık-
ta bırakan kapitalizme ve onun saldı-
rılarına karşı direniyor ve mücadele edi-
yor. Bu, halkın mücadelesinin haklı olu-
şu ve meşruluğunun bilincinde olma-
sıdır. İşte gecekondular, yoksulluk ve
sefalet içinde yaşayan, bir dilim ekmek
için her türlü haktan, insanca çalışma
koşullarından mahrum olarak iş bula-
bilirse çalışan halkımız, gecekondula-
rını yıkmak için gelen polise, jandar-
maya, belediye zabıtasına karşı taşla, so-
payla, dişiyle, tırnağıyla ölesiye, aman-
sız direnişin içinde oldu. Halkımız ge-
rek tek tek, gerek kitlesel olarak dün-
den bugüne, Cephelilerin öncülüğün-
de birçok gecekondu mahallesinde
büyük direnişler yaratmıştır. İstan-
bul'da Çayan, Okmeydanı, Gazi, Gül-
tepe, Armutlu, Samandıra ve 1 Ma-

yıs’ta... İzmir'de Yamanlar ve Gülte-
pe'de, Ankara'da birçok mahallede,
Eskişehir'de, Takkalı'da ve daha birçok
ilde barınma ve konut sahibi olma
hakkına sahip çıkan halk bu mücade-
le içinde faşizmi tanımış, devrimci
saflarda toplanarak kendi iktidarı için
mücadelesini sürdürmüştür. İşçi ve
köylüler, memurlar, esnaflar birçok
yerde, birçok ilde ve bölgede ekonomik
talepler uğruna, haklarını alan ve öz-
gürlüklerini sağlama uğruna yürüttük-
leri mücadele ve yarattıkları direnişle-
riyle, fabrika işgalleriyle ve grevleriy-
le, alanlarda, sloganları ve pankartlarıyla
haklılıklarını haykırmışlar, devletin
gerçek yüzünü, zulmünü görerek daha
da bilinçlenerek devrimcilerle birlikte

mücadele etmişlerdir.
Dev-Genç’liler, lise
ve üniversitelerde bi-
limsel, halk için eği-
tim, demokratik lise
ve üniversite müca-
delesinde yer alarak
kavganın her zaman
içinde en dinamik ke-
sim olmuştur. Ayrıca
gençlik militan mü-
cadelesiyle halka kav-
ganın ateşini taşıyan
olmuştur. Devrimci-

lerin ve halkın bu mücadelesi geniş halk
kesimleri içinde haklılığıyla, meşrulu-
ğuyla sahiplenilmiş, yer edinmiş ve yay-
gınlaşmıştır. Gecekondu halkını, işçi ve
köylüleri, esnafı, memuru, gençliği
bu mücadele içine çeken, onların hak-
sızlıklara, özgürlük düşmanlarına, za-
limlere karşı mücadele etmesini sağ-
layan, direniş ve mücadelelerinin hak-
lı oluşu ve meşruluğudur. Faşizmin ka-
yıplar, infazlar, işkence ve katliam po-
litikaları sonucunda binlerce devrimci,
yurtsever, halktan insan katledilmiş
ve kaybedilmiş, bunun karşısında Cep-
he çok değişik biçimlerde ve örgüt-
lenme biçimleriyle bu zulüm politika-
sının karşısında olmuştur. Bunlardan bi-
risi de TAYAD’ın; kayıp ve tutsak ai-
lelerinin yarattığı mücadele ve kazan-
dıkları mevzilerdir. İstanbul'da, Anka-
ra'da, İzmir, Adana ve Bursa'da oturma
eylemleri, yürüyüşler hayata geçmiştir.
Kayıp ve tutsak ailelerinin İstanbul'da
Galatasaray Lisesi önünde yarattığı
mevzide eylemliliklerini polisin birçok
kez gözaltına alma, işkence ve saldırı-
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ları karşısında sürdürmesi bu
direnişin haklılığı ve meşru olu-
şunun ürünü olmuştur. 12 Mart'ta
Gazi'de, 16 Mart'ta Beyazıt Mey-
danı’nda yapılan gösteriler, 1
Mayıslar'da alanları zaptetme, iş-
ten atılan işçinin grev çadırını
kurması, gençliğin geleneksel-
leşen 6 Kasım boykotu, müca-
delenin haklılığı ve meşruluğu
olmuştur. Bu haklılık ve meşru-
luk ezilenle ezenin, haklıyla
haksızın, halkın mücadelesidir. 

Haklılık ve Meşruluk
Yaşamda ve Bilinçlerdedir

Mafya, çete, uyuşturucu tüccarlığı,
kontrgerilla katliamları, yolsuzluk, rüş-
vet, soygun ve talanla süren bu düzen-
de, faşizmin iktidar olduğu bu düzen-
de hiçbir yasanın hükmü yoktur. Yasa-
lar kağıt üzerinde vardırlar ve her şey
bir avuç işbirlikçi tekelci sömürücünün
çıkarı içindir. Haksızlık, sömürü ve
zulüm düzeninin devamı içindir. Ken-
disi yasadışı ve gayri-meşru olan fa-
şizmin uygulamalarına karşı çıkmak, di-
renmek ve mücadele etmek son dere-
ce meşrudur. Halkın mücadelesi, hak-
lı ve meşru oluşunu düzenin yasaların-
dan değil, kendi yaşam mücadelesinden,
bilincinde yarattığı meşruluğundan alır.
Yasalarla meşruluk sağlamak isteyen ve
ona hapsolan bir mücadele, haklılığını
ve meşruluğunu kaybetmiştir. Ülke-
mizde düzenin icazetinde politika yapan
reformist partiler bu durumdadır. Ken-
di varlık koşullarını bu düzende gören
ÖDP ve EMEP, faşizme karşı meşru-
luklarını da kaybetmişlerdir. Halk, bu
düzenin adaletine, adaleti sağlayacağı-
na güvenmiyor. Bir hukuksuzluk düzeni
olan faşizm halka yalnızca zulmü, kat-
liamları, işkenceyi, hapishaneleri, in-
sanlık dışı koşullarda yaşamı ve mü-
cadeleyi reva görüyor. Bu nedenledir ki,
halk kendi halklarına, geleneklerine, kül-
türüne ancak mücadele ederek sahip ola-
bilmektedir. 1 Mayısların alanlarda
kutlanması, bedellerle, mücadeleyle
sağlanabilmiştir. Demokratik mevziler,
yayınevleri, dergi büroları, kültür mer-
kezleri, devrimci sendika şubeleri her
türlü baskı ve terör karşısında müca-
deleyle yaratılmış ve korunabilmiştir.

Sokaklarda, alanlarda bir basın açıkla-
masının dahi polisin terörüyle yüzyüze
geldiği ülkemizde, haklılık ve meşruluk
bilinciyle, mücadeleyle halkın müca-
delesi sürdürülebilir. Gecekondudaki
halk, evini yıktırmamak için, işçi işsiz
kalmamak için, memur kapıkulluğuna
son vermek için, gençlik özgürce dü-
şünmesinin önündeki duvarları yık-
mak için, esnaf kepengini kapatmamak
için, köylü ürününe sahip çıkmak için
mücadele ederken bunun bir yaşam sa-
vaşı olduğunu ve direnmenin, mücadele
etmenin meşruluğunu, yaşamdan ve
mücadeleden öğrenmektedir. 

Halkın Her Kesimine
Gitmek ve Örgütlenmek
Meşruluğumuzdur 

Dinci, gerici demeden, sağcısı,
solcusu, Alevisi-Sünnisi demeden
her ulustan, her inançtan halkımıza
gitmek, örgütlemek ve savaştırmak
meşruluğumuzdur. Halkımız bugün bu
düzenden hızla kopmakta ve devletin
kurumlarına olan güvensizliği her
geçen gün artmaktadır. Bu çıplak bir
gerçek olmasına ve tüm halk kesim-
leri devrimin potansiyel gücü olma-
sına karşın halkı örgütlememiş, halk-
la bütünleşememişsek, bu nesnel ger-
çeğe ters düşüyor. 

Halka gitmede, yaptığımız çalış-
malardaki eksiklerimizle birlikte faa-
liyetlerimizi yürütürken meşruluk bi-
lincindeki eksiklik kimi zaman dar
ilişkilerle yetinmemize neden ol-
maktadır. Mahallede bir evin daha ka-
pısının çalınması, bir kişiye daha se-
lam verilmesi, bir kişiye daha bir der-
gi götürülmesi, insanlarla kurulan
diyaloglarda girişkenlik, genişleme-
mizi, hergün daha fazla insana uzan-

mamızı yaratacaktır. Bu günden
güne büyüyecektir. Türkiye
gerçekliğinde Müslüman hal-
kımızın dini özelliğini gözö-
nüne almadan devrimi gerçek-
leştirmek de mümkün değildir.
O halde Sünni halka da, Al-
eviye de gitmeliyiz. Ramazan
orucu, bayramlar ve camiler
halkımızı ifade eder. Bunların
içinde Cephe bir biçimiyle ola-
caktır. Mesela mahallelerde,

Ramazan aylarında Ramazan davul-
culuğu gibi Cephe'yi, halkı, devrimi
ifade eden birçok şey mani, ilahi
olarak halka sunulabilir. Ayrıca bazı
ilahiler kullanılabilir. Bunların içinden
demokrat içeriğe sahip olan, halkın
muhalefetini dile getiren, halkın gü-
cünü anlatan ilahilerle halka sesleni-
lebilir. "Sayılmayız parmağ ile tü-
kenmeyiz kırmağ ile" (Muhyi) 16.-17.
yüzyıldan günümüze söylene söyle-
ne devrimci türkülere girmiş olan
bir ilahidir. Yine Alevilere ilerici,
demokrat içerikteki nefeslerle git-
mek gibi birçok yol ve yönteme baş-
vurulabilir. Faşizm halkı apolikleş-
tirmek için her türlü dejenerasyon ve
yozlaştırma aracına, yol ve yönteme
başvuruyor. Futbol da bunlardan bi-
risidir. Mahallelerde amatör ya da pro-
fesyonel takımların seyircilerine git-
mek, onlara halkın kendi iktidarının
propagandasını götürmek, onlarla
ilişki kurmak, diyaloğ’a geçmek,
Halk Meclislerine davet etmek, ör-
gütleme zemini yaratır. Yine mahal-
lelerde tanıdık olsun olmasın düğün-
lerde düğün sahibinden izin alarak
güncel süreçle ilgili, halkın sorunla-
rı ve talepleriyle ilgili, devrimci pro-
pagandayla ilgili kısa konuşmalar
yapılabilir. Diğer yandan binlere, on
binlere, yüz binlere seslenmeliyiz. 

Semtlerde, mahallelerde, il ve il-
çelerde pazar yerlerinde en kalabalık
saatlerde yaratıcılığımızı kullanarak
halka seslenebiliriz ve gerçekleri
açıklayabiliriz. Mesela Kadıköy'de
salı pazarında akşam üzeri yüz bin ki-
şiye seslenerek bir açıklamada bu-
lunmak bizim meşruluğumuzdur.
Kimi partilerde gençlik kollarının
toplantılarına katılmak, birçok kurum
ve kuruluşun kitlesel etkinliklerine ka-

MMeşruluk, düşmanın her türlü
saldırısı karşısında

haklılığımızı haykırarak,
savaşarak, örgütleyerek,

savaştırarak, halkın iktidarı
için devrim yürüyüşümüzü

sürdürmektir. 
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tılmak, halkın olduğu her yere
gitmek ve çalışma yapmak ve
halkı örgütlemek bizim meş-
ruluğumuzdur. Halk bugün
hiçbir şeye ilgisiz değildir. Zu-
lüm altında yaşamakta ve sö-
mürülmektedir. Hayatın ve
halkın gerçekliğine uygun ola-
rak yürüttüğümüz çalışmalar-
la halkı örgütleyecek, zafer
yürüyüşümüzü daha da hız-
landıracağız. Bir derginin, bir
bildirinin, bir yayının kitlelere, ev ev,
sokak sokak, cadde cadde, mahalle
mahalle ve ilden ile tüm Anadolu hal-
kına bayilerde, bürolarda, elden ele
ulaştırılması meşrudur ve bu halkın
mücadelesinin devrim mücadelesinin
meşruluğudur. Bu meşruluk yıllardır
dişe diş, cana can süren bir mücade-
lenin ölümler pahasına yürütülmesiyle
sağlanmıştır. Bu faaliyetlerimiz halk-
ta meşruluk bilinci yaratacağı gibi mü-
cadele, örgütlenme dinamiklerinin
büyümesini de sağlayacaktır. 

Düşmana Her Cepheden
Vurmak Bizim
Meşruluğumuzdur 

Halka her türlü adaletsizliği, her tür-
lü zulmü uygulayan, soygun ve sömü-
rü düzeninin sahiplerinden, emperyalist
kurum ve kuruluşlardan ve bunların yer-
li işbirlikçilerinden, halk düşmanların-
dan hesap sormak, halkın adaletini uy-
gulamak meşrudur. Düşmana her türlü
silahla, taşla, sopayla, molotofla, bom-
bayla, silahla vurmak, onun ekonomik,
siyasi kurumlarını yerle bir etmek,
düşmanı imha etmek, savaşımızı bü-
yütecek, geniş halk kesimlerini devrim
saflarında toplayacaktır. Mahallede,
okulda, fabrikada, işyerlerinde, köyde
düşmandan yaptıklarının hesabını so-
racak kararlılıkta, güçte ve inançta ol-
mak, haklı olduğunu bilmek ve meşru
olduğumuzun bilincinde olmaktır. İş-
kence ve katliam yapmanın, kaybet-
menin hiçbir meşruluğu yoktur. Düşman
halka gözdağı vererek sindirmek ve tes-
lim almak istemektedir. Bu halk düş-
manlarından hesap sormak, halkın ada-
letini uygulamak halkın tek yaşam şan-
sı ve gelecek umududur. Bu nedenle
halk için yaşamak ve yaşatmaktan halk
düşmanlarından hesap sormaktan daha

meşru hiçbir şey olamaz. 

Her An Her Yerde ve
Her Koşulda Direnmek ve
Mücadele Etmek
Meşruluktur 

Bir alanda, bir birimde, bir bölge-
de, tek başımıza olabiliriz. Burada
örgüt gibi düşünmek, kitlesel-silahlı ör-
gütlenmeler yaratmak ve düşmana
vurmak, bulunduğumuz her yerde
devrim yapmak bir devrimcinin, bir
Cepheli'nin görevidir ve onun meşru-
luğudur. İşkencede "ser veririm, sır ver-
mem" diyerek düşmandan hesap sor-
mak bir devrimcinin meşru olmasıdır.
Tutsaklık koşullarında tek tek ya da kit-
lesel olarak-direnerek, savaşarak kah-
ramanlıklar yaratmak devrimcilerin
meşruluğudur. '84-'96 Ölüm Orucu
eylemleri, Buca, Ümraniye, Ulucanlar
direnişleri ile yaratılan kahramanlıklar
devrimcilerin halka, örgüte, yoldaşla-
rına olan güvenlerinden ve meşru ol-
malarındandır.  Cephe'nin yarattığı
devrimci gelenekler ve devrimci kül-
tür, devrimcilerin ve halkın mücade-
lesinin haklılığı, onların meşruluğunu
yaratmış ve meşru olmaları nedeniy-
ledir ki, büyük düşman güçleri karşı-
sında başeğmeyerek kahramanlıklar
yaratmışlardır. Tutsak aileleri, 12 Ey-
lül askeri faşist cunta yıllarında ka-
ranlığın ortasında, devrimci tutsakla-
rın direnişleriyle birlikte olmuşlar,
‘84 Ölüm Orucu eylemine, Taksim'e çı-
karak sahip çıkmışlar, meydan oku-
muşlardır. Faşist cuntanın insanlık
onurunu ayaklar altına alma, devrim-
ci tutsakları teslim alma politikası
karşısında ölüme yatılan direnişler,
yaprağın bile kıpırdamadığı koşullar-
da tutsak ailelerinin mücadeleleriyle dı-
şarıya da yansımış, zulme meydan

okunmuştur. Devrimcilerin meş-
rulukları ve direnişleriyle ya-
rattıkları gelenekler tutsak aile-
leriyle, daha sonra onların ör-
gütlülüğü olan TAYAD'la halka
da ulaşmış, en zor koşullarda
dahi devrimcilerin haklı ve meş-
ru olanların yenilmezliği, teslim
alınamayacağı dosta da düşma-
na da gösterilmiştir. 

Meşruluk
Kazanmaktır

MHP, AKP , CHP gibi düzen parti-
leri halka hiçbir şey vermemelerine rağ-
men her 5 yılda bir yapılan seçimlerde
tekrar tekrar parlamentoya girerler ve
hükümet olurlar. Bu hükümetlerin tüm
yaptıkları baskı, katliam, soygun, sö-
mürü ve talan olmuştur. Ama her se-
çimde tekrar bu gerçekliğe rağmen
yine seçilerek iktidar olurlar. Halk, ör-
gütsüz oluşundan, bilinçsiz oluşundan
bu devletin tüm pisliklerini zulmünü
görmesine ve yaşamasına rağmen oy
vermeye gider ve bu partileri yine se-
çer. Halkı bilinçlendirme ve örgütle-
medeki birçok yetersizliğimiz düzene
bu şansı veriyor. Oysa devrimciler,
halkın her kesimine gitme yeteneğini ve
esnekliliğini göstermelidir. Halk ke-
simlerine sınıfsal bakmalıdır. Tabiki, bu
halkın kimi değerlerinin, kültürel özel-
liklerinin ya da ulusal özelliklerinin dik-
kate alınmaması anlamına gelmemek-
tedir. Elbette halkları tanımlayan, hat-
ta halklarla birlikte anılan özelliklerini
dikkate almalıyız. 

Halk Kazanacak 
Halk örgütlü olduğunda, oligarşinin

sömürü ve zulüm düzenini yerle bir
edecek ve kendi iktidarını kurarak ken-
disini yönetecek güçtedir. Halkın bu gü-
cünü bilen oligarşi, kendi düzenini devam
ettirebilmek için zorbalıktan başka bir şey
yapmıyor. Oligarşi zulüm politikalarıy-
la, halkı sindirmeyi ve teslim almayı he-
defliyor. Halkın mücadelesini değişik sü-
reçlerde geriletebilse de, bu mücadelenin
daha güçlü bir şekilde gelişmesinin önü-
nü alamıyor. Emperyalistler, 1. Paylaşım
Savaşı yıllarında tüm Anadolu'yu işgal et-
mişler fakat halk büyük kahramanlıklar
yaratarak onları vatanımızdan kovmuş-

BBir alanda, bir birinde, bir
bölgede, tek başımıza olabiliriz.

Burada örgüt gibi düşünmek,
kitlesel-silahlı örgütlenmeler

yaratmak ve düşmana vurmak,
bulunduğumuz her yerde devrim

yapmak bir devrimcinin, bir
Cepheli'nin görevidir ve onun

meşruluğudur.
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tur. Kurtuluş Savaşı'nda halk, korkularıyla
da savaşmış, yılmamış direnmiş ve iş-
galciye de aman vermemiştir. 

Maraş'ta bir cami imamı; "Kalele-
rinde bayrağı hür dalgalanmayan
esir bir memlekette cuma namazı kı-
lınmaz" diyerek halka çağrı yapmış,
"korkmamalarını" söyleyerek halkı ce-
saretlendirmiş ve işgalciye karşı savaş-
masının önünü açmıştır. 

Ege köylüleri,"biz korkuyoruz" di-
yorlardı başta, sonra; "biz korktuğumuz
için büyüyor düşman. Yoksa insan o da.
Belki silahı çok. Belki adamı çok. Ama
ölüm her insan için aynı değil mi?". "Yi-
ğit dediğin yiğit, ölümün karşısında bel-
li olur" "Yiğit dediğin, ölüm geldiğinde
gözünü kırpmamalı. Kişi geride kalanları

düşünürse eğer yürekli davranamaz. Ve
böylece en büyük lekeyi sürmüş olur ka-
lanlara" "Nasılsa ölüm değil mi bunun
sonu, biri hiçbir şey yapmadan ölmek, öte-
ki göğsünü gere gere, bunlara karşı bir
suç, kendime karşı da bir olumlu iş işle-
dim diyerek ölmek. Biri şehitlik, öteki kö-
peklik. Şehitlik yeğ elbet." (Toprak Acı-
kınca- Erol TOY - Cilt 3.) dediler. 

Savaşın değişmez kuralıydı bu. 

"Onlar ki; toprakta karınca, suda
balık havada kuş kadar çokturlar;
korkak, cesur, cahil, hakim ve ço-
cukturlar ve kahreden yaratan ki on-
lardır." (Nazım HİKMET) 

Anadolu halkı direndi, savaştı ve ka-
zandı. Kurtuluş Savaşı sonrasında da
halkın sömürüye ve zulme karşı mü-

cadelesi durmamış, '50'ler sonrası oli-
garşi, mücadeleyi faşist cuntalarla, 12
Mart ve 12 Eylül darbeleriyle gerile-
tebilmiş, ancak her seferinde bu mü-
cadele büyüyerek ve gelişerek devam
etmiştir. Halkın büyük oranda örgütsüz
oluşu nedeniyle bugün oligarşi zulüm
ve sömürü politikalarını pervasızca
sürdürebilmektedir. Bunda Kürt milli-
yetçi hareketinin yıllardır sürdürdüğü
milliyetçi politikalarının, halkı vuran
yanlış eylem çizgisinin ve geldiği nok-
tada oligarşinin destekçisi olmasının da
etkisi büyüktür. Cephe, bu engelleri de
aşarak, halkı örgütleyerek, iktidar yü-
rüyüşünü sürdürecek ve halkın örgüt-
lü mücadelesi kazanacaktır.

(Bitti)

Tutsak düşmek bu ülkede kaçı-
nılmazdır. Özgür tutsaklık, “tutsaklı-
ğım nasıl geçecek?” sorusunun ce-
vabıdır. Özgür tutsak, eğitimi tutsak-
lıkta devam ettiren, hem bireysel,
hem kollektif üretendir. Eğitim, özgür
tutsaklıkta zamanını boşa geçirmeden
çalışmaktır. Özgür tutsağın zamanı de-
ğerlidir ve boşa geçirmemelidir. 

Zamanın tümünde mücadelenin ih-
tiyaçlarını düşünür. Tutsaklığı, düze-
nin istediği insan tipini yarattığı bir yer
olmaktan çıkarır. Üretim içerisinde
olur. "Tutsak düştüm" diyerek karalar
bağlamaz. Düşünen, üretendir. Sade-
ce kelime olarak değil; dışarının ihti-
yaçlarını, mücadelenin ihtiyaçlarını
görerek kolektivizme çevirir. Ortak
ruh şekillenmesini yaratır.

Özgür tutsaklıkta en büyük üre-
timi sağlayan, üretime temel olan

okumak, yazmak, araştırmaktır. Oku-
mak onun için hayatı, yaşamı, sö-
mürüyü, diyalektiği anlamanın tek
yoludur.Yazmak, her okuduğunu ne
kadar bilince çıkardığının ifadesidir.
Bunları yapan özgür tutsak, sürekli
tamamlayıcı, üretici ve sorgulayıcı
olur. Araştırma yapmak onun için zo-
runlu bir kale olur. 

Öyküleri, yazıları, kitapları gün-
demin ihtiyacıdır. En basit haliyle hak
alma mücadelesine, emeğine sahip
çıkmayı anlatır. Sabrını öğretir ve el-
bette kahramanlarımızı öğretir. Ama
bir hayal olarak değil,  eksik ve ha-
taları ile devrime olan bağlılıklarını
anlatır. Üretim onlarla birlikte şe-
killenir, büyür. Sadece okumak, yaz-
mak olarak değil aynı zamanda mad-
di üretim içinde böyledir.

Devlet, her yanıyla tutsaklığı kı-
sır, sürekli yalın, hayatı umursama-
yan bir hale getirmek ister. Bu yüz-
den bir şeyleri sakıncalı, amaç dışı
kullanım, yasak diyerek engeller.
Öyle ki, üretim olmasın diye çorap
dahi vermeyecek kadar pervasızdır.
Çorap yasağı, bileklik gibi maddi üre-
timleri engellemek içindir.
Özgür tutsak üretimleri düşmanı şa-

şırtır. Yaptığı her politikanın çöktü-
ğü anlamına gelir. Kağıt, kalem, pet
şişe, ilaçlar (renk üretimi), ayakka-
bı boyası hatta pirinç bile özgür tut-
sak yaratıcılığıyla herkesi şaşkına çe-
virir. 

Halkımız yokluktan, kıtlıktan,
cunta sonrası ambargodan, o halden
kaynaklı tüm yaratıcılıklarını kul-
lanmışlardır. Özgür tutsaklıkta ise
düşmanın bizi teslim alma saldırısı-
na cevabımız üreterek direnmektir.
Gemiler, bileklikler, tablolar, duvar
saatleri, oyuncaklar, ayıraçlar vs.
her şey bizim üreterek direnmemize
bağlıdır.

Tutsaklık sürecinde birçok yete-
neğimizi fark ederiz. Yeteneğin de-
ğil, yoğunlaşmanın önemli olduğu-
nu öğreniriz. Bu sayede tüm özgür
tutsaklarımızla aynı tarzda düşüne-
rek yeteneklerimizi geliştiririz. Tut-
saklarımız ressam, yazar olurlar. Ka-
rikatür çizer, enstrüman çalarlar... Sa-
vaşçı yanlarına bir beceri daha ek-
lenmiş olur. 

Özgür tutsaklık, kendini gelişti-
ren, büyüten, üreterek direnen bir ge-
lenektir. 

Özgür Tutsaklık Direnerek
Üreten Bir Gelenektir 
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Anadolu tarihi, sömürü ve zulme
karşı isyanların tarihidir. Kavimler
köprüsü olan Anadolu’da yaşayan
halklar, ayaklanıp kırmışlardır zulmün
ve sömürünün kanlı çarkını. Bu bir
damardır Anadolu’da; isyan dama-
rı...

Egemenlerin kesip kurutmaya,
köreltip yok etmeye çalıştığı halkların
isyan damarıdır bu. Haksızlığa, ada-
letsizliğe, ahlaksızlığa boyun eğmek
değil, isyan etmek gelenek olmuştur
Anadolu’da. Bu uğurda dağlara çı-
kılmış, egemenlerle çarpışılmış, ko-
naklar yakılmıştır. Haramilerden he-
sap sorulmuş, zalimlerden intikam
alınmıştır. Ölmek gerekince de, Pir
Sultanca ölünmüştür. Teslimiyet da-
yatılınca, kılıçlara baş verilmiş ama
baş eğilmemiştir hünkar eteklerine.
Bu davranış, kuşaktan kuşağa geçi-
rilerek gelenekselleştirilmiş, yaşatıl-
mış ve yüceltilmiştir. 

Dadaloğlu’nun “Ferman padi-
şahınsa dağlar bizimdir” deyişi,
bu geleneğin en özlü ifadesi sayılır.
Sömürü ve zulüm fermanı yazan
egemenlere karşı; halklar da adalet
arayışının, yani isyanın tarihini kanla
yazmaktan geri durmamışlardır.

13. yüzyılda (1239-40) yaşanan
Babai İsyanı’da, Anadolu’nun ilk ör-
gütlü büyük halk hareketi olarak kanla
yazılmıştır Anadolu’nun tarihine. 

Selçuklu Devleti’nin de benimse-
diği, İslam hukukuna göre bütün top-
raklar devletin, yani sultanındır. Sel-
çuklu sultanları da, ülke topraklarını
boylara bölüştürüp vergilendirdiler.
Böylece, Selçuklu Devleti hızla pa-
lazlandı. Boylar, hem köylerin yerleşik
halkını hem de konar-göçer Türk-
menler’i haraç ve öşür adı verilen
vergilerle pervasızca sömürmeye baş-
ladılar.

Halkla merkezi
devlet arasında inanç,

dil, kültür ve sınıfsal uçurum bü-
yümüştü. Sadece ağır vergiye bağ-
lanan Türkmen köylüler değil, Hris-
tiyan köylüler de bu yükün altın-
daydı.

Türkmenler, Allah’ın toprağını
sahiplenip kendilerini ezen, vergi-
lendiren ve aşağılayan boylara da,
onlara arka çıkan Selçuklu Sultanı’na
da düşmanlık beslemeye başladılar. 

Bu sömürü ve zulüm 1237 yılında
tahta çıkan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev
zamanında iyice pervasızlaştı. Bas-
kıların kökeninde yatan sebeplerden
birisi de Türkmenlerin Alevi olma-
larıydı. Alevi oldukları için aşağıla-
nıyorlardı.

Selçuklu egemenleri, feodal sö-
mürü ve zulüm düzeni sayesinde sa-
raylarında zevk-ü sefa sürerken, Ana-
dolu’nun emekçi halkı sefalete mah-
kum edilmişti. Fakat, Selçuklu Dev-
leti, örgütsüz ve dolayısıyla birbi-
rinden kopuk yoksulların tepkilerini
kolaylıkla eziyordu. Ta ki, Babai
dervişleri, Türk, Kürt, Hristiyan köy-
lüleri ve göçebe Türkmenler’i ortak
düşmana karşı aynı kurtuluş bayrağı
altında toplayana dek sürdü bu durum. 

Zulme ve sömürüye karşı örgüt-
lenmenin halk için ne denli hayati
bir ihtiyaç olduğunu kavrayan Baba
İlyas ve dervişleri, bu amaçla harekete
geçtiler.

Baba İlyas, göçebe Türkmenler
ile birlikte Anadolu’ya gelen Horosan
Erenleri’ndendir. Dergahını da, Sel-
çuklular’ın başkenti Konya’ya değil,
halkının koşullarını paylaşabileceği
Amasya’nın Çat köyüne kurdu. Çün-
kü onun yüzü, saraya değil halka ve
hakikate dönüktü. Böyle olduğu için-
dir ki, Anadolu’da yaşanan sömürü
ve zulüm gerçekliği ile halkın çare-
sizliği ve umut arayışını açıkça gördü.

Halkın yaşadığı bunca acıyı görüp
de durmak, nice feryadı duyup da
davranmamak olmazdı. Baba İlyas
ve halifeleri de, 1239’dan itibaren
çalışmalarının odağına isyanı koy-
dular.

Babai dervişleri Amasya, Tokat,
Çorum, Yozgat, Sivas, Malatya, Urfa,
Maraş, Elbistan... civarında propaganda
ve kitle çalışması yürütüyorlardı. Bu
bölgelerde yaşayan halkı, maruz kal-
dıkları sömürü ve zulmün sebebi ve
gerçek sorumluları hakkında aydın-
latarak, kurtuluşun “tohum da toprak
da hakça” diyen bir isyanda olduğu
bilincini oluşturmaya başladılar.

Kaynaklara göre, Baba İlyas’ın
60’a yakın halifesi (kadrosu) bu böl-
gelerde örgütlenme çalışması yürü-
tüyorlardı. Bunlardan bazıları şun-
lardır: Baba İshak, Şeyh Edebali,
Emircem Baba, Aynud-Devle, Şeyh
Osman, Hacı Mihman, Karaca Ahmet,
Geyikli Baba, Hacı Bektaş..

Babai dervişleri halk içinde yü-
rüttükleri propaganda çalışmalarında
Selçuklu egemenlerinin sultanlarından
beylerine kadar harami ve zalim ol-
dukları, halkı aç bırakıp kendilerinin
zevk-ü sefa sürdükleri, dolayısıyla
“Allah’ın yolundan” saptıkları ve bu
sapkınlığı düzeltecek olanın Baba
İlyas’ın yolu olduğunu taşıyorlardı
halkın bilincine. Bu düzeni yıkıp ye-
rine adaletin ve bereketin paylaşıla-
cağı bir hayat umudunu büyütüyor-
lardı halkın içinde. 

Baba İlyas ve yoldaşları; bilgileri,
ahlak ve yaşam biçimleriyle, gözle-
rinin hem tok hem de kara oluşuyla,
gönül genişlikleriyle halkın sevgisini,
saygısını, güvenini kazanmışlardı.
Zaten bu güveni oluşturamasalardı
halkı da kazanamazlardı. Selçuklu
sultanları saraylara taht kurmuştu
ama Babailer, halkın gönlüne taht
kuruyor ve dönemin halk aydını ola-

Anadolu Tarihindeki İlk Örgütlü
Ayaklanma: Babailer
Dünden Bugüne; Gazi
Ayaklanmasına Uzanan Köprüdür!

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm, Kahrolsun Emperyalizm!

Dünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da

HALK HALK 
AYAKLANMALARIAYAKLANMALARI

Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler Olacak,
Zulüm Sürdükçe İsyanlar da Sürecek!
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rak hareket ediyorlardı. 

Yoksullara bu dünyadaki sömürü
zahmetine katlanarak öteki dünyadaki
cenneti hak etmelerini vaaz ediyordu
egemenler. Ama sömürü ve zulüm o
denli ağırlaşmıştı ki, bu dünyanın
içinde cehenneme mahkum edilen
yoksullar, cenneti de bu dünyada ya-
şamak için Babailer’in ardına düştüler.
Ki bugünkü sömürü cehennemini
yarınki adalet cennetine çevirmenin
tek ve hak yolu, haramileri sırtlarından
atıp zalimleri ezmekti. İşte bu amaçla
silahlandılar. Öyle ki, örgütlenen
halk, savaşmak için elinde avucunda
ne varsa satıp silah almaya başladı.

Babai isyanı, 1240 başlarına doğ-
ru, Baba İlyas’ın çağrısıyla harekete
geçen Baba İshak önderliğindeki
halk güçleri tarafından Malatya’nın
güneyinden Fırat’tan Toroslar’a doğru
Besni ve Maraş’a uzanan bölgede
başlatılır. Bölgenin Türk, Kürt, Hris-
tiyan köylüleleri ile konar-göçer
Türkmenler, isyan bayrağının altında
biraraya gelip ortak düşmana karşı
kılıç çekerler. Bu tabloyu sarayın
müneccim başısı şöyle ifade eder:
“Her ulustan katılanlar vardı. Din,
ulus ayırt etmeksizin sürüler bir
yere geldiler.”

Sarayın adamı olan İbni Bibi’nin
sözlerindeyse isyanın ne denli yaygın
ve örgütlü olduğunun itirafı vardır:
“... karınca ve çekirgeler gibi hemen
ayaklanmış, söz ettikleri gün ve saatte
isyan bayrağını kaldırmışlardı...”

İsyan bayrağı artık kalkmış, savaş
başlamıştır. Babai halk güçleri, savaşa
savaşa ilerlemeye başlar. Üzerlerine
gelen Selçuklu orduları bozguna uğ-
ratılır. Kahta, Malatya, Adıyaman ele
geçirilir. Zaptedilen yerlerdeki yoksul
halk, isyan cephesine katılır. Halk
düşmanı harami beyler ise öldürülür. 

Babai güçlerini oluşturan yok-
sullar, o güne kadar ezilmişliklerinin
hıncıyla dövüşerek ilerler. “Açlar or-
dusu”nun yürüyüşüdür bu. Ve Sel-
çuklu düzenli orduları bu yürüşün
önünde tutunamazlar. İlerleyiş sürer,
Sivas da zaptedilir. Buradaki ege-
menler de cezalandırılır. Sivas’taki
çarpışmalarda Hacı Bektaş’ın kardeşi
Menteş şehit düşer.

Selçuklu egemenleri, düne kadar
“pis, akılsız, sürü” gözüyle baktığı
yoksulların büyüyen öfkesi karşısında
bozguna uğramıştır. Sultan Keyhüsrev
başkent Konya’yı terk ederek Bey-
şehir gölündeki bir adaya çekilip
saklanır. Ayaklanmayı bastırması için
Armağanşah komutasındaki bir ordu,
Amasya’ya gönderilir. 

Armağanşah komutasındaki Sel-
çuklu ordusu, Babai güçlerinden önce
Amasya’ya ulaşır ve isyanın önderi
Baba İlyas’ı katledip, cesedini Amas-
ya kalesinin burçlarına asar.

Egemenler, önderleri katledilen
Babailer’in dağılacaklarını umarlar.
Önderler katledildikçe, halkların teslim
alınacağını sanmak, egemenlerin ta-
rihsel yanılgılarından birisidir. Amasya
kalesinin burçlarında dalgalanan ön-
derlerinin cesedi, Babailer için isyan
bayrağıdır artık. O hınç ve kararlılıkla
ileri atılarak, Amasya’yı da ele geçi-
rirler. Selçuklu ordusu bir kez daha
bozulur ve Armağanşah da öldürülür. 

Baba İlyas’ın öldürülmesi, Babai
güçlerini bozguna uğratamadı. Aksine,
şimdi herkes adeta bir Baba İlyas
olarak, haramilerin başkenti Konya’ya
doğru ilerlemeye başladı. 

Selçuklu egemenleri, Babai ordusu
karşısında girişecekleri savaşın “son”
savaş olacağının farkındadır. Bu ne-
denle, ellerindeki tüm güçleri toplar
ve hatta 300 bin florin altın karşılı-
ğında Frank askerlerini de ordularına
katarlar. 

Babai halk güçleri ve Selçuklu or-
dusu, Kırşehir’in Malya Ovası’nda
karşılaşırlar. Bu bir ölüm kalım savaşı
olacaktır. Bir yanda kadın, erkek, ço-
luk-çocuk Babailer, diğer yanda bütün
askeri güçlerini ve kiralık Frank as-
kerlerini savaşa sü-
ren Selçuklu ege-
menleri. 

Babai ordusu-
nunun 6 bin, Sel-
çuklu ordusunun
da 60 bin kişiden
oluştuğu söylen-
mektedir. Ama Ba-
bailer bu tablo kar-
şısında geri adım
atmazlar. Hatta sal-

dırıya geçerler. Ölümüne dövüşürler
ve çoğu katledilir. Ayaklanma yenilir
ama “son” olmaz.

Malya Savaşı’nın ardından, Sel-
çuklu güçleri Babai bilinen herkesin
peşine düşer. Yakalananlara işkence
yapılarak inançlarını terk etmeleri is-
tenir. Babai dervişlerinden Aynud-
devle de Tokat’taki zaviyesinde (*)
ele geçirilir. İnançlarından vazgeçerse
canının bağışlanacağı söylenir. İnan-
cına adanmış ömür süren canlar, böy-
lesi durumlarda canlarını çarparlar
suratına zalimin. Yine öyle olur ve
Aynuddevle de inancını savunduğu
için diri diri derisi yüzülerek katledilir. 

Gerek Malya’da gerekse daha
sonra birçok Babai katledilir ama
“Tohumda ve Toprakta Hakça” diyen
isyanın sesi, hasreti, kavgası Anadolu
halkının içinde yaşamaya devam
etti... Anadolu topraklarındaki ilk ör-
gütlü ayaklanmayı gerçekleştirmiş
olma onuruna sahip Babailer, din-
ırk ayrımı olmaksızın, zalime karşı
Türk, Kürt, Hristiyan, göçebe Türk-
men... tüm halkı birleştirerek savaş-
tırmıştır. Ayaklanmanın gücü, ezilen
halkların birliğini sağlamış ve sınıfsal
temelde örgütlenmiş olmasıdır.

Yararlanılan kaynaklar: 

Çetin Yetkin - Türk Halk Eylemleri
ve Devrimler

A.Yaşar Ocak - Babailer İsyan-Der-
gah Yayınları

Yaşadığımız Vatan - 03 Aralık 2001
Sayı: 117

(*) ZAVİYE: Büyük kervanların
geçtiği ıssız yollarda veya köy ve
kasabalarda; dini ilimlerin, İslam
ahlakının ve fen ilimlerinin öğretil-
mesi, yolcuların barınması maksa-
dıyla kurulan yer; küçük tekke.

Anadolu tarihinin ilk örgütlü ayaklanmasını
gerçekleştiren Babailer, Cepheliler’e diyor ki: 60
kişiyle yola çıkanlar, 6 bin kişi olup, 60 bin kişilik
bir orduya karşı savaşabilir... Halkı “Tohumda
ve Toprakta Hakça” gibi ortak sloganlar etrafında
örgütleyip, zalime karşı örgütleyip savaşa katmak
mümkündür. 

Tarihten Günümüze
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Küba, ABD Emperyalizminin 90 Mil Uzağındaki Direnişinde Yalnız Değildir!

Ezilen Dünya Halklarının Umudu Olan Küba’yı Korumak,
Emperyalizme ve Faşizme Karşı  Verilen Mücadeleyi

Daha da Büyütmektir!
ABD’de tutsak olan “Kübalı 5’ler”

için düzenlenen sempozyuma katıl-
mak üzere 16 Kasım 2011’de Kü-
ba’ya giden Halk Cephesi heyeti,
Che Guevera’nın oğlu ve aynı za-
manda Küba'daki Che Enstitüsü'nün
başkanı olan Camillo Guevera, Fi-
listinle Dayanışma Derneği ve FHKC
çalışanı Bassem İsmail Salem ve
Kübalı 5'lerden Ramon Labanino'nun
eşi Elisabeth Palmeiro ile röportaj
yaptı.

Grup Yorum üyesi Cihan Keş-
kek’in de içinde olduğu heyet, Ca-
millo Guevera’ya Grup Yorum’un
iki albümü ile 25. yıl konser DVD’si-
ni, Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’ndeki
özgür tutsakların, sebzelerden ve kı-
yafetlerden elde ettikleri boyalarla ha-
zırladıkları Che posterini hediye et-
tiler. Poster Che Enstitüsü arşivine ko-
nulacak. Guevera’ya 25. yıl konse-
rinde Che için bir bölümün yer aldı-
ğı bilgisi verilerek, Grup Yorum’un
gelecek yıl yapılacak büyük konserine
davet edildi. Ayrıca enstitünün Che
sergisinin İstanbul’da da açılması
üzerine konuşuldu.

Camillo Guevera: “Che’nin
Ruhunun Bütün Çocukların
Beyinlerine Yerleşmesini
İstiyoruz”

Halk Cephesi: Che Enstitüsü’nde
nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz.
Hedefleriniz nelerdir?

Camillo Guevara: Che arşivinin
ana hedefi, Che’nin düşüncelerini
araştırmak ve bu yönde bizim için
önemli olan bu düşüncelerinin pro-
pagandasını yapmaktır. Akademik
olarak da çalışmalar yapıyoruz, ya-
yınlar hazırlıyoruz. 20 kadar belge ve
yazıyı yayınladık şimdiye kadar. Bazı
belgeler çok önemli, çünkü anonim
yazılardan oluşuyor. Bununla birlik-

te üniversiteler, araştırma merkezle-
riyle ilişkilerimiz var. Ve sempozyum
gibi bir dizi panelleri düzenliyor,
eğitim veriyoruz.

Çalışmalarımızı farklı komisyon-
lara ayırdık. İşitsel-görsel, dijital ça-
lışmalarımız var, Che’yi henüz çok iyi
bilmeyenler, çocuklar için özel ya-
yınlar çıkarıyoruz, mesela animasyon,
karikatürler ve çizimlerimiz var. Bu-
rada ayrıca bir dizi atölyelerimiz olu-
yor. 

Küba’da belediyelerde çocuklar-
la çalışılıyor ve Che’nin devrimci ru-
hunun belediyedeki bütün çocukların,
yaşlıların beyinlerinde yerleşmesini is-
tiyoruz. Bu konuda fotoğraflarla, se-
ramiklerle, dijital çalışmalarla, tiyat-
rolarla, çizgilerle çalışıyoruz. Bu
atölyeler bizim için insanlarla ilişki-
ye geçmenin aracıdır. Che’nin hep ser-
gilediği devrimci tavrını belediye-
lerdeki insanlara anlatmaya çalışıyo-
ruz. Enstitüdeki çalışmalarımız bun-
lardan ibaret.

ICAP’la (Küba Uluslararası Halk-
larla Dostluk Derneği) çok yakın bir
ilişkimiz var. Bütün dünyadaki da-
yanışma hareketlerini de destekliyo-
ruz. Yurtdışında da sergiler gibi ça-
lışmalarımız var.

Halk Cephesi: Che bütün dünya-
da meşru, her yerde resimleri var. Siz-
ce dünyada onun düşünceleri ger-
çekten de kavranmış mıdır?

Camillo Guevara: Che’nin ya-
şadığı süreçte ilkeleri vardı. Che bu
ilkeler doğrultusunda düşüncelerini
şekillendirmiş ve bu düşünceyi yay-
maya çalışmış. Bunlar halka dair
olumlu, devrimci, ilerici düşünce-
lerdi. Tabi ki Che’nin düşüncelerini
olumlu görmeyen insanlar da var.
Ama Che gibi düşünen çok insan var
ve bu düşüncelerini dünyaya yaymayı

başarmışlar. Onun düşünceleri yaşı-
yor. Dünyada Che’nin düşüncelerini
yaymak gibi bir istek ve çaba var. Bazı
kişiler Che’yi efsane gibi gösterme-
ye çalışıyor. Che’yi kızıl değil, pem-
be renkli gösteriyorlar. Onu meta,
ürün gibi satmaya çalışıyorlar. Bazı-
ları Che’yi yumuşak, güçlü olmayan,
yıkıcı olmayan (devrim anlamında)
biri olarak göstermeye çalışıyor.

Halk Cephesi: Şu anda çalışma-
sını yürüttüğünüz bir proje var mı?

Camillo Guevara: Birçok proje
üzerine çalışıyoruz. Che’nin fotoğ-
raflarıyla bir seyyar sergisi var. Bu ser-
gide Che’nin bizzat çektiği fotoğraf-
lar sergileniyor. Değişik televizyon
programlarında Che üzerine bir bel-
gesel dizisi yayınlatmaya çalışıyoruz.
Umarız ki, Che’nin tam özgeçmişini,
hayat öyküsünü çıkarabileceğiz. Bu
projeyi Venezuella’lılarla birlikte dü-
zenliyoruz. Bu çok yeni bir proje. Di-
jital bir müzeyi oluşturmaya çalışı-
yoruz ayrıca. 

1970’li yıllardan 1983’e kadar
Che’nin ailesi enstitünün şimdiki ye-
rini ev olarak kullanmışlar. Şimdi ta-
dilatlar yapıyoruz. Artık bir enstitü bi-
namız var. Karşısında yeni bir bina
daha yaptık. Onun iç dekorasyonunun
hazırlıkları devam ediyor. Burada
çeşitli atölyeler, resim, seramik, boya,
el becerisi üzerine atölyeler var ço-
cuklara yönelik. Bilgisayar odası,
toplantı salonu, projeksiyon, film,
konferans salonu gibi yerler var. Bir
de müze gibi bölüm düşünüyoruz. Ço-
cuklara film yapmayı öğretiyoruz ve
çocuklar o filmleri buralarda sergili-
yor. 7-11 yaşları arasında çocuklar bu-
rada seramik, fotoğraf, resim, film gibi
şeyleri öğreniyorlar. Amacımız onların
profesyonel, uzman olmaları değil.
Amacımız Che’nin düşüncelerini öğ-



renmeleri. Onlara ait sergiler açıyo-
ruz burada. Hayata dair her şeyi re-
sime, çizimlere aktarıyorlar. Mesela
bir tanesinde şöyle yazıyor: “Lütfen
sadece ihtiyacınız kadar alın.” Bir ta-
nesinde Jose Marti’nin bir sözü var.
Yani temel düşünce ve değerleri bu-
rada çocuklara vermeye çalışıyoruz. 

İsmail Salem: “ABD;
Libya’da Yapmaya Çalıştığı
Gibi, Suriye’de İstediği
Gibi Burada da Sızmaya
Çalışıyor Ama
Beceremiyorlar,
Halkın Birliği Çok Güçlü”

Halk Cephesi: Özel mülkiyet
edinmenin, iş yeri açmanın önü açıl-
dı. Bu konu tam olarak nasıl işliyor
ve nedeni nedir?

İsmail Salem: Küba devrimi za-
ferden sonra bugüne kadar 50 yıldır
ayakta. Sosyalist karakterli bir dev-
rimdir. Bu sosyalist karakterde; eko-
nomik, sosyal, çalışma, eğitim alan-

larında genel olarak güçlü bir
devlet denetimi var. Tekeli elin-
de tutuyor. Ve doğal kaynakla-
rın denetimini de elinde tutuyor.
Bu doğal kaynaklar; şeker, tü-
tün, kahve vs. turizm de var.
Bütün bunlar Küba ulusal eko-
nomisinin temelini oluşturu-
yor ve halka eşit bir şekilde böl-
üştürülmeye çalışılıyor.  Fakat
bugün pratikte; Küba ekono-

misi, halkın özel alanlarda çalışma-
sına ihtiyaç duyuyor. O nedenle,
halkın kendi özel işinde çalışmasına
şans tanıyor, ekonomide soluk ala-
bilmek için... 

Halk Cephesi: Peki bu özel mül-
kiyet, eşitsizliği doğurmayacak mı?
Sermaye birikimi, kapitalist ekono-
minin kökeni değil mi? Nasıl sağlı-
yorlar bu dengeyi?

İsmail Salem: Denetimle, izle-
meyle. Devlet bütün alışverişleri kont-
rol ediyor. Ne kadar kazanıyorlar, ne
yapıyorlar bu denetim altında. Devlet
bundan vergi de alıyor. Kazançlarının
bir limiti var. Mesela bir restoran, kafe
açacak, 20 masadan fazlasına izin ver-
miyor. Milyonerler falan yok yani.
Sosyal yapılaşma, örgütlenme böyle
bir şeye izin vermiyor. Fakirliğin
önüne de geçmek istiyor. 

Halk Cephesi: Sosyalizm hangi
aşamada? Güçlü mü, altyapısı han-
gi durumda?

İsmail Salem: Küba Komünist

Partisi, 7. Kongresi’ni yaptı. Dev-
rimci, sosyalist karakteri savundu, dış
politikasında, ekonomide ve top-
lumsal alanda... Küba’daki sosyalizm
Sovyetler’inkine benzemiyor bu açı-
dan. Jose Marti’nin ideolojisiyle
kendine özgü bir sosyalizm var bu-
rada. Karayipler, Küba olarak. İlke-
leriyle kendi ayakları üzerinde ku-
rulmuş. Çoğunluk için sosyal adalet
sağlıyorsa, iş sağlıyorsa, sağlık, bilim
sağlıyorsa bu önemlidir. Ulusal, dev-
rimci kültürü yaratıyor. Bütün bun-
lar buradaki sosyalizmin amacı, bun-
ları sağlıyorsa, garanti altına alıyor-
sa, hedefi de budur. Sosyal adaleti
sağlamayı hedefliyor. Ve Küba’nın
bağımsızlığını garanti altına alıyor. 

Halk Cephesi: Latin Amerika,
ALBA (Latin Amerika Ülkelerinin
Ekonomik Birliği) vs’nin Küba’ya et-
kisi nasıl?

İsmail Salem: ALBA’nın bir fay-
dası var. Venezuella, Küba’ya çok
yardım ediyor. Petrol, alışveriş vs.
Küba da Venezuella’ya insani yönden
yardım ediyor. Eğitim, sağlık, spor,
kültür...

Halk Cephesi: Kübalı Gabriel
(ICAP Avrupa temsilcilerinden) dedi
ki; iki tane Kübalı varsa, üç tane dü-
şünce var. Ve biz şimdiye kadar çe-
şitli Kübalılar’la konuştuk. Doktor,
mühendis, fizyoterapist, halktan in-
sanlar...  Bu kişiler hep farklı farklı

13 yıldır ABD’de tutsak olan Kü-
balı 5’lerin serbest bırakılması mü-
cadelesinin yükseltilmesi amacıyla
yapılan 7. Uluslararası Holguin Kü-
balı 5'lerle Dayanışma ve Terörizme
Karşı Sempozyumu’nun sonuç dek-
lerasyonu yayınlandı.

50 ayrı ülkeden 413 kişinin ka-
tıldığı sempozyumun sonuç dekle-
rasyonunda, Kübalı 5’lerin maruz
kaldığı saldırılar anlatılarak, eylem

programı hazırlandı. Buna göre sem-
pozyuma katılan ülkelerdeki demo-
kratik kitle örgütlerinin de katılı-
mıyla yapılacak bazı eylemler şöyle:

- Birleşik Devletler'de ve dün-
yanın diğer ülkelerinde eylemler,
konferanslar yapılacak, insan hak-
ları savunucularıyla birlikte hareket
edilecek.

- Kübalı 5'lerle ilgili video, bel-
gesel gösterimleri ile afişlemeler
yapılacak. 

- Bütün dünyada, Obama'ya
mektup ve mail gönderme kam-
panyası başlatılacak. ABD'deki di-
ğer tutsakların mücadelesine destek
verilecek.

- 5'lerin yakalandığı 12 Eylül ve
terörizm günü olan 6 Ekim tarihle-
rinde dünya gençliğinin buluştuğu
konserler örgütlenecek.

- Kübalı çocukların oynadığı ti-
yatro çeşitli yerlerde sahnelenecek.

Emperyalizm, Ezilen Halkların Ortak Mücadelesi ile
Yok Edilecektir
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şeyler anlattılar. Genellikle sorun-
lardan bahsettiler. Neden böyle? Biz
onların karşısında sosyalizmi savun-
duk ama sosyalizm ortak bir ideolo-
ji, bir netlik yaratamamış mı? Böyle
bir eğitim yok mu?

İsmail Salem: Çünkü; merkez
komitenin, partinin ideolojik görüşü
zayıf değil ama tek yönlü bir görüşü
yok. Hepsini kapsayıcı yaklaşmaya
çalışıyor. Ekonomik sorunlardan
kaynaklı tek bir dünya görüşü yok-
tur. Kişi, sağlık, spor, müzik ko-
nusunda sorunları çözmeye çalışı-
yorlar. Para, yemek, gıda, giysi
bunların hepsi tam olarak eşit de-
ğil. 

Halk Cephesi: Bu, sosyaliz-
min ayakta durması açısından
önemli bir sorun. Böyle görüyoruz.
Emperyalizmle çevrili bir dünyada,
ideolojik netlik, siyasi bilinç, ortak
bir ideoloji önemli. 

İsmail Salem: CIA, ABD karşı-
devrimcilere para veriyor, Fidel Cas-
tro’ya, Raul Castro’ya karşı eylem ya-
pılması için. Fakat bir şey elde ede-
miyorlar. Çünkü Küba’nın iç güven-
liği güçlü. Ve halkın yüzde 70’i, bel-
ki 80’i Fidel’le birlikte. Fakat onların
çalışmaya ihtiyaçları var. Küba’nın da
bu çalışma alanını iyi yönetmeye ih-
tiyacı var. Abluka çok büyük burada.
Saldırı çok etkileyici. Ayrıca ideolojik,
kültürel saldırı çok büyük. Yine de Fi-
del çok güçlü. Fidel’e karşı olanlar bel-
ki yüzde 15 belki 20’dir. ABD, em-
peryalizm; aynen Libya’da yapmaya ça-
lıştığı gibi, Suriye’de istediği gibi bu-
rada da sızmaya çalışıyor. Burada da bu
konuda kesinlikle şanssızlar, yapamı-
yorlar, beceremiyorlar. Çünkü Kü-
ba’nın güvenlik gücü çok büyük, bir bir-
lik var. Polis, ordu, halk birlik halinde. 

Halk Cephesi: Latin Amerika,
ALBA, Rusya, Çin gibi ülkelerle iliş-
kiler, alışverişler, var olan bu ablu-
kayı kırma noktasında etkili oldu
mu? 

İsmail Salem: Bu ablukayı kırmak
için, Asya, Çin, Kuzey Kore, bazı Arap
ülkeleri (Cezayir, Suriye, İran, Katar,
Kuveyt, Suudi Arabistan... bunlarla

daha çok siyasi değil ekonomik ilişki
var), Afrika ülkeleri, Rusya, çok çok
daha güçlü Venezuella’yla ve ALBA
ülkeleriyle ilişkilerimiz var. Venezuella
sosyal-ekonomik olarak bir numaralı
yardımcısı Küba’nın. Bu, ablukaya
karşı çok önemli. Bu bağımsızlığın, ik-
tidarın, sosyalizmin garantisidir aynı
zamanda. 

Elisabeth Palmeiro:
“Yakınlarımızı, Terörizme
Karşı Mücadele Ettikleri
İçin Cezalandırdılar”

Halk Cephesi: Merhaba, Halk
Cephesi adına öncellikle Türkiye'de-
ki devrimci tutsaklar ve TAYAD'lı Ai-
leler’in selamını getirdik. Siz Küba-
lı 5’lerden Ramon Labanino'nun eşi-
siniz... Ramon 14 yıldan beri ABD'de
hapishanede bulunuyor. Bugüne ka-
dar 5'lerin özgürlüğü için neler yap-
tınız ve neleri başarabildiniz?

Elizabeth Palmeiro: 14 yıldır
yakınlarımıza karşı uygulanan ada-
letsizliği teşhir etmek için çok daya-
nışma kampanyası yaptık. Dava 2001
yılında sonuçlandı. Komutan Fidel,
uluslararası bir kampanya için uğraştı,
bu beş adama ne oldu, niye tutuklu-
lar diyerek. Özellikle uluslararası
basın kuruluşlarında duyurulmaya
çalışıldı. O süreçten beri bütün dün-
yadaki medyanın dikkatini çekmeye
çalıştık. 

Yakınlarımız Küba'ya, halkımıza
yönelik terörizme karşı mücadele et-
tikleri için tutsaktır. ABD'de çok in-
san var, devrime karşı olan, Küba hal-
kına sadece acı ve üzüntü vermiş olan.
ABD teröristleri korurken, bütün

dünyayı sözde terörizme karşı sava-
şı desteklemeye çağırıyor. Yakınları-
mız onların ülkesinde ABD'de tutsak;
çünkü Kübalılar Amerika Devleti
için önemli değil. Diğer aileler gibi
ben de ilk baştan beri bu kampanya-
lara dahil oldum. 20 yıldan fazla ev-
liyiz. 2 kızımız var.

Bütün aileler 5'lerin tam özgürlü-
ğünü sağlamak için mücadeleye ka-

tılıyor. Bu sempozyum mücadele
için çok önemlidir, çünkü geçen ay,
7 Ekim'de Rene tahliye oldu. Fa-
kat ABD'de kalmak zorunda. Ora-
da düşmanları ve bu teröristler ta-
rafından kuşatılıyor. Ve onlar ken-
disinden nefret ediyor. Hakim
onun belli şartlar ve gözetim al-
tında ev hapsinde tutulmasını ka-
rarlaştırdı. Rene, Küba'ya dön-
mek; halkı, eşi ve kızlarıyla birlikte
yaşamak için dilekçe verdi. Bu bü-
yük bir haksızlıktır. Ve onu tecrit

etmek için bütün imkanlar kullanılı-
yor. Dünyadaki tüm dostlarımızın
yardımına ihtiyacımız var. Rene Gon-
zalez'i Küba'ya geri getirmek için. 

Halk Cephesi: Bu mücadele sü-
reci içerisinde hangi sorunlarla kar-
şılaştınız?

Elizabeth Palmeiro: Ziyaret hak-
kı bütün bu yıllar boyunca ihlal edil-
di. Rene'nin eşi Olga ve Gerardo'nun
eşi Adriana açısından bütün vize baş-
vuruları hep reddedildi. Bu 13 yıl
içerisinde Adriana'yı, Gerardo ile ha-
pishanede görüştürmediler. En büyük
ceza buydu çünkü. Gerardo iki kez mü-
ebbet artı 15 yıl hapis cezasına çarp-
tırıldı. Bu ona karşı intikamcı bir hü-
küm, bir adaletsizliktir. Rene Gonza-
lez konusunda, dava başlamak üze-
reyken savcılık ona bir anlaşma öner-
di. Savcılıkta, işbirliği yapıp diğer 4
yoldaşına karşı çalışırsa serbest kala-
cağını belirtmişler. Bunu reddederek,
bunun sadece yoldaşlarına değil
Küba halkına ihanet olduğunu be-
lirtti. Çünkü kendisine ABD'de yap-
tıkları görevleri konusunda yalan söy-
lettirmeye çalıştılar, tehdit ettiler. Ve eşi
Olga'yı tutuklamaya karar verdiler.
Olga 3 ay hapishanede kaldı ve son-
ra Küba'ya sınırdışı edildi. Ve o za-

14 yıldır Amerikan hapishanelerinde
tutsak olan Kübalı beşler
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mandan beri Olga, Rene'yi bir daha ha-
pishanede görememiştir. Vizeler ge-
ciktirildi ve onlara daha fazla acı
vermek için bir araç olarak kullanıl-
dı. Ve şanslı olan aileler bile ancak yıl-
da bir görüşebildiler. Vizeler 2 yıldan
fazla geciktirildi. Vize başvurusunun
yapıldığı andan cevap gelene kadar 2
yıl geçiyor ve Ramon'un, kızlarını gör-
me hakkı elinden alınıyor. 

Halk Cephesi: Sizce ABD em-
peryalizmi 5'lere karşı neden bu ka-
dar düşmanca bir tavır sergiliyor?

Elizabeth Palmeiro: Kübalı
5'lerde Küba halkının direnişi ve
onurunu görüyorlar. 5'ler onların
elinde ama onlar sanki Küba halkını
teslim almış gibi görüyorlar. Onlar,
Kübalı 5'lerle, Küba halkına ve dev-
rime yönelik bir yok etme politikası
sürdürüyorlar. Ve medya da yakınla-
rımızın neden bu kadar yüksek ceza-
lar aldığından bahsetmiyor. Çünkü bir

çifte standart var. Yakınlarımızı, te-
rörizme karşı mücadele ettikleri için
cezalandırdılar. ABD sahilinden sa-
dece 90 mil uzaklıkta devrim yap-
mamızı affetmediler. Bağımsızlığı-
mızı, onurumuzu ve kendi kaderimi-
zi belirlememizi affetmiyorlar. 

Halk Cephesi: Son olarak, dün-
yada olduğu gibi Türkiye'de de bir-
çok siyasi tutsak var ve emperyaliz-
me karşı mücadeleyi sürdürüyor.
Tutsakların mücadelesi nasıl ortak-
laştırılabilir ve dayanışma geliştiri-
lebilir? 

Elizabeth Palmeiro: Zafere ulaş-
manın en iyi yolu, bu sorunları ya-
şayan güçleri ve siyasi nedenlerle ha-
pishanede bulunan insanları birara-
ya getirmektir. Ben şunu Türki-
ye’deki siyasi tutsakların ailelerine
söylemek istiyorum: Söyleyin onla-
ra, mücadelelerini destekliyoruz ve

onların yanındayız; tıpkı İsrail ha-
pishanelerinde bulunan Filistinli tut-
sakların özgürlük mücadelesini des-
teklediğimiz gibi. Bu dayanışma me-
sajımı iletmenizi istiyorum, çünkü
Kübalı 5'lerin aileleri bu acıları bun-
ca yıldır yaşıyor. Aynı zamanda dün-
yadaki birçok tutsağın dayanışması-
nı görüyoruz. Bu dayanışmayı pay-
laşacağız. Bizim gibi inancınızı (gü-
veninizi) ayakta tutun. Kolay değil-
dir ve biz bunu biliyoruz çünkü bu
acıyı yaşıyoruz. Ama durmak yok, ta
ki onları kurtaracağımız güne kadar. 

Halk Cephesi: Size TAYAD’lı
Aileler adına devrimci tutsakları-
mızın F Tipi hapishane koşullarında
yaptıkları el ürünlerinden armağan
etmek istiyoruz. Bütün diğer Kübalı
5’lerin ailelerine de iletmenizi isti-
yoruz. 

Elizabeth Palmeiro: Çok teşek-
kür ederim. Sağolun. 

 İşkencenin Adı ‘Dayak’ Oldu
Geçen hafta yazmıştık; AKP’nin İçişleri Bakanı İd-

ris Naim Şahin Ankara Altındağ’da bir karakol açılışın-
da işkencenin tarih olduğunu  söylemiş ve “incitmiyoruz
bile” demişti. Yalan demiştik ve Gençlik Federasyonu üye-
si Berna Yılmaz’ın burnunu kıran polisleri yazmıştık. 

Bu hafta İzmir'deki Karabağlar Karakolu'nda Temmuz
ayında polislerin bir kadına yaptıkları işkencenin gö-
rüntüleri açığa çıktı. 

İzmir’de Temmuz 2011’de bir karı koca restoranda ye-
mek yerken polisler kimlik soruyor. Kimliği üzerinde ol-
mayan Fevziye Cengiz’in kocası dışarıdaki arabaların-
dan eşinin kimliğini almaya gittiğinde polisler zorla Fev-
ziye Cengiz’i gözaltına aldı. Karabağlar Karakolu'na  gö-
türülen Fevziye Cengiz’e karakolda yoğun işkence ya-
pıldı. Fevziye Cengiz’e, gördüğü işkenceye rağmen
doktorlar, işkence izi görülmemiştir raporu verdi. Mah-
kemeye suç duyurusunda bulundu. Mahkeme polislere
1.5 yıl, Fevziye Cengiz’e ise polise direnmekten 6.5 yıl
ceza istedi. Polisler aileyi mahkemeden vazgeçmesi
için sürekli tehdit etti. Ancak 9 Aralık’ta olay Vatan ga-
zetesinde manşetten haber yapılınca karakoldaki işken-
ce görüntüleri televizyonlarda da yayınlandı. Olayın tel-
evizyonlarda yayınlanması ve oluşan tepkiler sonucun-
da AKP’nin İçişleri Bakanı polislerin görevden alındığını
açıkladı. AKP’nin Valisi işkence yapılan Fevziye Cen-
giz’den özür diledi. 

Peki dört aydır neredeydiniz? 

AKP’nin “özür”leri açığa çıkan işkencenin üzerini ört-

me operasyonudur. İşkence sadece Karabağlar karako-
lunda değil, bütün karakollarda sürüyor ve işkenceciler
bizzat AKP tarafından korunuyor. En somut örneği, iş-
kencecilere verilen cezaya bakın, işkenceye uğrayan ka-
dına verilen cezaya bakın. 

Karakolda yapılan işkence görüntülerini herkes izle-
di. İki polis açığa alındı. Karakoldaki tüm  polisler pro-
fosyonel bir işkencecidir. İki polis karakolda Fevziye Cen-
giz’in kollarını kelepçeleyip işkence yaparken, resmi kı-
yafetli bir polis işkenceyi kimse görmesin diye karako-
lun perdelerini kapatıyor ve işkence devam ediyor. 

Fevziye Cengiz’e yapılan işkence görüntüleri burju-
va basında yoğun bir şekilde gündeme getirildi. Ancak,
onlar da işkencenin üstünü örtmenin çabası içindeler. Kim-
se karakolda yapılana işkence demiyor. Basında çıkan ha-
berlerde ya “dayak” ya da “şiddet” deniliyor. İşkencenin
adı dayak olunca işkencecilere verilecek ceza da dayak
cezası oluyor.

Oysa yapılan sistemli bir işkencedir. Karakoldaki tüm
polislerden Adli Tıp’a, Fevziye Cengiz’e işkence yapıl-
mıştır raporu vermeyen doktorlara kadar sistemli yapı-
lan işkencenin parçalarıdırlar. AKP, iki polisi görevden
uzaklaştırmakla olayı kapatmak istiyor. Oysa yukarıda say-
dıklarımızın hepsi işkencenin ortağıdır. 

Bir başka nokta ise işkencecilerin kendini savunma-
sıdır. İşkence yaptıkları kadın için “konsomatris” dedi-
ler. Yani kadın konsomatris olunca işkence yapmak ser-
best, taciz, tecavüz serbest öyle mi? İşte AKP’nin poli-
sinin zihniyeti budur. Aynı şekilde “teröristti, Kürt’tü,
Alevi’ydi” diye işkence yapmıyorlar mı?
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“Herkes doğuştan başlayarak
sağlıklı ve güvenlikli bir yaşam hak-
kına sahiptir. Devlet bu amaçla
insan sağlığını her şeyin üzerinde
tutarak her türden sağlık hizmetlerini
ücretsiz karşılar.” (Halk Anayasası
Taslağı, Madde 36)

Oysa Türkiye’de, Dünya Banka-
sı’nın talimatıyla adım adım tekel-
leştirilen sağlık, bir  TİCARET  haline
getirilmiştir. Bu ticarette ise hastanın
sağlığı  değil, tekellerin karı önemlidir.
Doktorun, insan hayatını kurtarması
değil;  halktan  kar etmesi, ettirmesi
istenir...

Hastalıklar yaratılır (kuş-domuz
gripleri, deli dana hatırlanabilir), te-
davi yolları engellenir, bulunan te-
daviler saklanır, direnen halkları
teslim almak için uçaklarla hastalık
mikropları yayılır, bedava ilaç yar-
dımları dağıtıyoruz diye kobay olarak
kullanılır yoksul halklar, hastane ka-
pılarında parası olmadığı için ölüme
terk edilir halkımız, sigortası olmadığı
için doktora gidemeyip ağrılar içinde
kıvranır halkımız, yoksulluğun-ada-
letsizliğin adı depresyon olarak de-
ğiştirilerek içilen bir hapla geçeceği
söylenir... Ve daha bir dolu tehdit,
güvencesiz bir yaşam bekler bizi...

Peki bu sağlık hakkını bu hale
getirenler kimlerdir? Emperyalizm!

Amaç nedir? Sağlığı ticarileşti-
rerek, kendisine bir pazar alanı açmak.
İnsan sağlığı üzerinden zenginliğini
daha da arttırmak. 

Emperyalizm, sağlıklı insan olsun
istemez. Sağlıklıysa da, sağlığını ko-
ruması için vitaminler, spor aletleri
almalı; düzeli olarak check-up yaptır-
malı, hastalık hastası olmalı, ha deyince
doktora gitmeli... Bu, kan-can üzerinden
yürüyen bir pazardır. Ölümle korku-
tulan insanlar, sağlık tekellerinin elinde
müşteriye dönüştürülür.

Amerikalı yönetmen Michael
Moore’un “Sickko” (Hasta) isimli
bir belgeseli var. Belgeselde, elinin
iki parmağını makinaya kaptıran bir
Amerikan vatandaşının yaşadıkları
anlatılıyor. Adam kesilen iki parma-
ğını da yanına alarak hastaneye gider.
Olması gereken nedir? İki parmağın
da dikilip, adamın iyileştirilmesi...
Ama hayır, öyle yapmıyorlar. Soru-
yorlar adama: “Hangisini dikelim?”
Adam önce anlayamıyor... Ama sonra
öğreniyor ki, sağlık sigortası iki par-
mağını birden diktirmesine yetmiyor.
Bir tercih yapmak zorunda kalıyor.
Ve tercihini yapıyor.

Tercih yapmak zorunda bırakılan
adam göz göre göre sakat bırakılıyor...
Onu sakat bırakan ise bir doktordur...
Doktoru da hastayı da bu hale getiren
ise emperyalizmin halk düşmanı po-
litikalarıdır.

Türkiye’de de benzeri pek çok
örnek, hatta daha kötüsü de yaşan-
mıştır. Yanık vücuduyla 6 hastane
dolaşıp, en son hastane kapısında tit-
reye titreye can veren halkımızı bili-
yoruz. Bu örnekleri sıralasak burada
bitiremeyiz, o kadar çok... 

İşte, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile sağlık hakkımız
daha da fazla gasp edildi. Sağlık hak-
kımızın çalınması yasal hale getirildi.
Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık
çalışanları da bu gasba ortak olmaya
zorlandı, zorlanıyor.

Türkiye “Sağlık Dönüşüm” politi-
kasında yalnız değil... 1980’li yıllarla
birlikte emperyalizm tarafından pek
çok ülkeye sokulan bu politika bizim
ülkemizde de Dünya Bankası’nın (DB)
talimatı ile uygulanıyor. Sağlık harca-
malarının yüksek olduğunu (2007’de
devlet bütçesinin %13’ü sağlık harca-
malarına gitmiştir.) ve azaltılması ge-

rektiğini bildiren Dünya Bankası, “Sağ-
lıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik
Reformu Projesi” için 56,10 milyon
Euro kredi vermiştir Türkiye’ye.

2003 yılında başlatılan bu prog-
ramın, ilk aşaması 2009’da tamam-
lanmış ve 2. aşamasına geçmiştir.
DB, TBMM’nin çıkartacağı yasanın
tüm ayrıntılarını da kredi anlaşması
imzalanırken AKP’nin eline vermiştir. 

2. paylaşım savaşından sonra ül-
kelere savaşla değil, yeni sömürme
şekilleriyle girmesi gerektiği dersini
çıkartan kapitalizm, DB gibi emper-
yalist kuruluşları aracılığıyla “yardım
ve kredi”lerle yeni-sömürgeciliği
uygulamaya başlamıştır. DB, yeni-
sömürge ülkelere yapacağı yardımları,
vereceği kredileri anlaşmalara bağ-
lamıştır. “Yapısal uyum programla-
rının” uygulanması koşuluyla verdiği
kredilerle özelleştirmeleri, tekellerin
hakimiyetini artırmıştır.

Emperyalistler deneyimliler, çünkü
“sağlıkta dönüşüm” politikasını daha
önce başka ülkelerde de uyguladılar.
“... ilk adımları 1985 yılında Zam-
bia’da, 1986‘da Türkiye‘de ve An-
dorra’da görüldü. Henüz ne olduğu
tanımlanamadan 1987 yılında Tayvan,
Sri Lanka, Uruguay ve Uganda’da,
1988 yılında da Brezilya, Almanya ve
Trinidad ve Tobago’da 1989’da İs-
panya ve Polonya’da görülürken Bel-
çika’da doksanlı yıllardan önce uy-
gulanmaya başladı. 1990-1995 yılları
arasında da salgın yayılarak devam
etti: 1990’da İngiltere, Kanada, ABD,
Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail,
1991’de Zimbabwe, Guatemala, Por-
tekiz, Romanya, Bulgaristan, Belarus
ve Rusya, 1992’de Avusturya, İtalya,
Yunanistan, Slovakya ve Çek Cumhu-
riyeti, 1993’de Kolombiya, Macaristan,
Danimarka, Finlandiya, Sierra Leone,
Güney Kıbrıs, Letonya, Moldova Cum-

‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’;

Dünya Bankası Eliyle
Uygulanan Emperyalist 

Bir Politikadır

Sağlıklı Ve
Güvenlikli
Bir Yaşam
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huriyeti ve Litvanya, 1994’de Kırgızistan ve Türkmenistan,
1995’de de Arnavutluk, Avustralya, Kosta Rika, Kazakistan
ve Malta sağlık reformunun bulaştırıldığı ülkeler oldu.
Sağlık reformu pandemisi(*) doksanlı yılların sonuna kadar
1996 yılında Tayland, Özbekistan ve Ermenistan, 1997
yılında Tacikistan ve İsveç, 1998’de El Salvador, 1999’da
Çin ve Fransa’ya ulaştı. 2000 yılında Hindistan, Estonya
ve Ukrayna, 2001’de İrlanda ve Norveç ile 2006 yılında da
Azerbaycan’da görüldü.” (Prof. Onur Hamzaoğlu, Uluslararası
Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı’nda
yaptığı konuşmadan, pandemi: sağlık politikası)

Emperyalistler, işbirlikçi hükümetlerin yardımıyla önce
yeni-sömürge ülkelerde uygulamaya sokmuş, tecrübe etmiş,
ardından kendi halklarına da aynı politikayı dayatmıştır. 

Sağlık harcamalarının yüksek olduğunu, krizin aşıla-
bilmesi için bu harcamalarının azaltılması gerektiğini
belirten DB, farklı ülkelerde aynı sağlık sistemini dayatmıştır.
Hazırlattığı sahte araştırma raporlarıyla, bir kriz yaratmış
ve bu krizin çözümünü de halka ödetmek gerektiğini söy-
lemiştir. Aslında yapılan, adım adım sistemin tüm aşama-
larının özelleştirilmesi, tekellerin eline geçmesinin sağ-
lanmasıdır. 

Tabi bu “sağlıkta dönüşüm programı” uygulamaya ge-
çerken, halklara, sağlık hakkımızın gasp edilerek tekellerin
insafına bırakılacağı söylenmemiştir. Aksine, “tüm eşit-
sizliklerin kaldırılacağı” gibi sol ifadeler kullanılarak,
halkın bilinci bulanıklaştırılmıştır. 

“Partimiz sosyal güvenliği anayasal bir hak sayar ve
her bireyin bu haktan yararlanmasını sağlamayı devletin
bir görevi olarak kabul eder. Bu nedenle anayasanın
belirlediği kapsamda, sosyal devlet anlayışına yaraşır bir
sosyal güvenlik politikası oluşturulacak ve her bireye sosyal
güvenlik numarası verilecektir. Sosyal güvenlik kapsamında
sunulan hizmetlerin insan haysiyetine uygun bir şekilde su-
nulması sağlanacak, prim ödeyenlerin ve hizmet alanların
bu hizmetlerin denetlenmesinde söz sahibi olmalarına da
imkan tanınacaktır.”(AKP Programı)

AKP’nin seçim bildirgesinde de şu ifadelere yer
verilmiş: “Devlet, herkesin temel sağlık ihtiyacını, gerekirse
özel sektörle işbirliği yaparak yerine getirmek zorundadır.” 

Bu da aslında, sağlık politikasındaki gerçek niyetlerin
itirafıdır. Devlet halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılayama-
maktadır. Tek başına buna gücü yetmemektedir. O zaman
ne yapılacak, tekellerden yardım istenecek... AKP bunu
söylerken, sanki tekelleri halkın ayağının altına seriyormuş
gibi anlatmaktadır. Fakat yaşanan aslında halkın tekellerin
ayağının altına alınmasıdır.

DB, sağlıkta tekelleşmenin hızlı bir şekilde uygulanabil-
mesini sağlamak için yönetimin tek merkezde toplanmasını
istemiştir. AKP de bu talimata uymuştur: “Sağlık sektörü
Sağlık Bakanlığı tarafından tek merkezden koordine edile-
cektir.” (AKP Programı)

Ardından, devlet üniversitelerinin kaynakları azaltılarak,
tıbbi araştırmaların yapılması yine “vakıf” vb. yardım
kuruluşu adı altında faaliyet yürüten tekellere bırakılmıştır.

Satı TAŞ:1963 yılında Çorum’da
doğdu. Yoksul bir ailenin kızı olan Satı
yoldaş, hemşirelik mesleğinin onurunu
savunan, sorunlarını çözmeye çalışan
bir devrimciydi. Hemşireler arasında
arkadaşlarıyla bu doğrultuda çalışmaları
sonucu, bir burjuva kadın kulübü ha-
lindeki Türkiye Hemşireler Derneği İs-
tanbul Şubesi yönetiminin devrimci-
leşmesini sağladı. Başkan yardımcılığı
görevini üstlendi. 

'89 1 Mayısı’nda alanlarda Satı da
vardı. Mehmet Akif Dalcı'yı katledenler,
onu da işkenceden geçirip, tutukladılar.
İşkencelerden alnı ak olarak çıkan Satı şöyle diyordu:
"Hangi polis benim sardığım yaraları sarabilir? Onlar açacak
yara ararlar, yaraya elektrik verirler. (...) Hastalarıma ilaçları
kim verecek? Enjeksiyon yapıp, serumlarını kim takacak?
Savcı kendisi mi yapacak yoksa? (...) Birçok insanın idamını
isteyen bazı savcıların, serum bağı ile yağlı urganı ayırt
edebileceğinden bile emin değilim." 

Sürekli gelişen istikrarlı yapısıyla, özverili, temiz karak-
teriyle her görevi tereddütsüz üstlenen Satı, Devrimci Sol
üyesiydi. Bir üssün kurumlaşmasında çalışıyordu. 16 Nisan
1992 gecesi oligarşinin ölüm mangaları tarafından İstanbul’da
Erenköy’de, yoldaşı Ahmet Fazıl Ercüment ÖZDEMİR ve
hem yoldaşı hem eşi Hüseyin KILIÇ ile kuşatıldıklarında,
ölüm mangalarının karşısında direnerek şehit düştü. Halkımızın
kadın kahramanlarının arasına katıldı.

Bir yoldaşı Satı Taş’ı şöyle anlatıyor: “'91 Ocak ayında
Satı bizim mahalli birime geldi. Birime geldiğinde 2 senelik
bir çalışma olmasına rağmen sadece iki ev ilişkimiz vardı.
Bu evlerde de gece kalamıyor, sadece oturabiliyor ve çalışma
yapabiliyorduk. Satı gelince beraber konuştuk. Mahallede
birçok sorun vardı. Bu sorunlara karşı birçok çözümler
bulduk ve hayata geçirdik. Mahallede anket çalışması yapı-
yorduk. Sadece o mahalleyle ilgili Satı her gün, bir erkek ar-
kadaşla ankete çıkıyordu. Bu arada ayrıca hastanede çalışan
Satı arkadaşımız akşamları ve hafta sonu da kendini
mücadeleye sunuyordu. Sonra anketle birlikte ilişkiler
çıkmaya başlayınca kendini daha fazla sunmaya başladı.
Artık evine gitmiyordu. Bazen de hastanede nöbeti olan Satı
yorgun ve uykusuz olmasına rağmen mahalleye gelip çalış-
masına devam ediyordu. Satı arkadaşımız iki aylık bir çalış-
mayla hem birçok ev ilişkisi hem de mahallede kadın
hareketi başlatmıştı. Bu süre içerisinde birçok ev ilişkisi
kazanan Satı'yı acele bulmamız gerektiği zaman pek çok
yere gitmemiz gerekiyordu. Zaman zaman da gittiği yerlerde
ilişki sağlıyordu. Satı hem işyerinde bir şeyler yapmaya
çalışan hem de mahallede verilen görevleri yerine getiren,
her işini de erinmeden titizlikle yapan bir arkadaşımızdı. En
önemlisi o insanla çalışmak gerçekten de gurur vericiydi.

Tek Başına İnsanın Değil,
Halkın Kurtuluşu İçin Savaştılar

Sağlık Emekçisi
Şehitlerimiz

334

Yürüyüş

18 Aralık
2011

Sayı: 299



Mesela, Bill ve Melinda Gates Vak-
fı’nın işletme bütçesi Dünya Sağlık
Örgütü’nün mali kaynaklarını aşmıştır.
Araştırmaların %50’den fazlası tekeller
tarafından yapılır duruma gelinmiştir.

Devlet üniversitelerindeki sağlık
ekibi de devre dışı bırakılarak, uy-
gulamaya itiraz edebilecek tüm ke-
simler susturulmuştur. Ülkemizde
uygulanan “tam gün yasası” ile devlet
hastanelerinden ayrılmak zorunda bı-
rakılan öğretim üyelerini, doktorları
hatırlayabiliriz...

Meslek kuruluşları ve halk sağlığı
kurumlarının müdahalelerinin önünün
kesilmesiyle, tekellerin çıkarlarını
gözeten kurumlar aracılığıyla halka
yalanlar söylenmiştir. Hastane kapı-
larında bilgi sahibi olmadan, hangi
tekelin hakimiyeti çoksa, onun çı-
kardığı ilacı içerek, tekellerin dok-

torunun yazdığı reçetelerle tedavi ol-
maktadır. Bu noktada AKP’nin iş-
birlikçi sağlık politikasının getirdiği
uygulamaları ayrıca ele alacağız. 

Dünya Bankası, 1993’te yayınla-
dığı Dünya Kalkınma Raporu’nu
“Sağlığa Yatırım” başlığıyla sunmuş-
tur. Yani sağlık kar edilecek bir yatı-
rımdır. Raporda, halkın sağlık ihti-
yacından çok, oluşan hastalıkların
çalışmayı ve üretimi ne denli engel-
lediğini dikkate almanın daha önemli
olduğu vurgulanmıştır. 

AKP de bu yatırım programının
ülkemizdeki uygulayıcısı olmuştur. 663
sayılı KHK ile sağlığın tekellerin eline
geçmesi hızlandırılmış, halkın yaşam
hakkı, sağlık hakkı tekellerin çıkarına
satılmıştır... Emperyalizmin talimatları
doğrultusunda uygulanan sağlık poli-
tikasının getirdikleri kısaca şöyledir:

* Sağlık hizmetleri tekelleşe-
cektir.

* Tedavi ve sigorta hizmetleri
devletin elinden çıkacak, tekellere
verilecektir.

* Halkın ödeyeceği para artacak,
sağlık hizmeti azalacak.

* Özel sağlık sigortası dayatı-
lacak.

* Sağlık emekçilerinin iş gü-
venceleri kaldırılacak, sözleşmeli
olarak çalıştırılacaklar.

* Sağlık ocakları yok edilecek,
aile hekimliği sistemine geçilecek.

Parası olanın tedavi olduğu, pa-
rası olmayanın ölüme terk edildiği
bu emperyalist sağlık politikasının
ülkemizde ve dünyada uygulanışını
işlemeye devam edeceğiz...

Farklı nedenlerle gündemi yeteri
kadar takip edemediğimiz zamanlar
oluyor. Düşman cephesindeki ge-
lişmelerden, bunların halkın yaşa-
mına yansımalarından, genel olarak
halkın gündeminden kopabiliyoruz. 

Pratiğin yoğunluğuna sığınarak,
gündemi, gelişmeleri takip etmemeyi
alışkanlık haline getirerek apolitik
bir çalışma yürütürken; çoğu zaman
da gündemi takip etmeyi onu yo-
rumlamayı, sonuçları çıkarmayı, po-
litika belirlemeyi kendi dışımızdaki
insanlarımızın bazı görevleri olarak
düşünme kolaylılığına düşebiliyor,
kısacası kaçak güreşiyoruz.

Unutmayalım ki, hayattan kopuk
bir pratik yoktur. Yoğunluğuna sığınıp
görevlerimizi aksattığımız pratik, halkı
örgütlemek içindir. Halkın gündemine,
acılarına, sıkıntılarına vakıf olmadan
yürütülecek hangi pratik çalışma he-
define ulaşabilir? 

Cepheli, her türlü
işinin yanında gündemi
de takip etmelidir. Halkı
ilgilendiren, mücadele-
mize dair her ayrıntıya
vakıf olmalıdır. Bu bil-

gileri yorumlayabilmeli; burjuvazinin
vermeye çalıştığı şekilden çıkararak,
mücadeleyi geliştirecek, halkı eği-
tecek gerçekler haline getirmeli ve
halka taşımalıdır.

Gelişmelerin yorumlanıp hazır
bilgi haline getirilmesi için dergimizi,
yayınlarımızı, açıklamalarımızı bek-
leyemeyiz. Çoğu zaman bu kadar
vaktimiz olmaz. Yapması gereken,
kendi bakışını hareketinkiyle bü-
tünleştirmek; vardığı sonuçları, de-
ğerlendirmelerini hareketin açıkla-
maları ile karşılaştırarak eksiklerini
gidermektir. Eğitim böyle olur.

Burjuvazi gazetelerinde, televiz-
yonlarında verdiği haberlerle dev-
rimcilere, halk güçlerine, halka dur-
madan saldırır. Halkı aşağılar, dev-
rimcileri karalar. Kimi zaman kaba
saba, kimi zaman ince ince yapar
bunu. Ancak bilir ki, süreklileşen
anti-propaganda muhakkak etkili olur.
Bu konuda görevimiz düşmandan
daha ısrarcı ve istikrarlı olabilmektir.

Mücadaleyi ilgilendiren her ko-
nuda halka gerçekleri ulaştırabilme-

liyiz. Bunun için uygun tartışma or-
tamları yaratmak, özellikle devrimci
harekete yönelik saldırı haberlerinin
yoğunlaştığı süreçlerde daha iradi
olarak bu işi örgütlemek gerekir. 

Yine yerel ve burjuva basını takip
edip, alanımıza ilişkin gelişmeleri
öğrenmek pratiğimize de yön verir.

Emekçilere, öğrenci gençliğe yö-
nelik saldırılar ya gizli kapaklı yü-
rütülmekte ya da sanki çok iyi bir
düzenleme yapıyormuş, yeni haklar
tanıyormuş havasında verilmektedir.
Bu durumlarda gerçekleri halka gös-
termek bize düşmektedir. Yine bir
mahalledeki yıkımdan, halkın belli
konulardaki direnişinden, memnu-
niyetsizliklerinden, faşist saldırılardan
vb... hızlıca haberdar olmak ve halkın
tepkisini örgütleyebilmek önemlidir.

Açıktır ki, bunların hiçbiri gün-
demin sıkı bir takipçisi olmadan
mümkün değildir.

Teknik imkanlar, internet ulaşımı
gittikçe gelişmektedir.

Önemli olan, kaçak güreşmeyi
bırakıp, konunun önemini kavrayarak
iradi ve programlı olmaktır.

Kolayına kaçmadan, her Cepheli,
halkın gündemini takip etme görevini
programına almalı, gerekli ve ge-
reksiz bilgiyi doğallığında ayırde-
derek pratiğine güç katabilmelidir.

Gündemi
Takip Etmemek
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İstanbul İş
Sağlığı ve İş Gü-

venliği Meclisi tara-
fından hazırlanan ra-

pora göre son 9 ayda iş kazaları ne-
deniyle 396 işçi öldü, 2453 işçi ya-
ralandı. Sadece Eylül ayında 56 işçi
öldü, 686 işçi yaralandı. Binlerce in-
sanı iş kazalarıyla  öldürüyor AKP ve
onun patronları. Bu rakamlar sadece
resmi kayıtlara ilişkin rakamlardır. Ka-
yıt dışı sigortasız çalışan o kadar
çok işçi var ki... Onların ölümleri ista-
tistik bir değer, rakam olarak bile geç-
miyor. Bu yüzden bu rakamlar sade-
ce görünen kısmıdır, gerçek rakamlar
bunun çok çok üstündedir.

Karlarına kar katabilsinler diye iş-
çilere ağır güvencesiz çalışma ko-
şullarını dayatıyor burjuvazi. İşyerinde
hiçbir önlem alınmadan, tozun kim-
yasalların içinde ölümcül hastalıkla-
ra yakalanma pahasına kayıt dışı, si-
gortasız her an işten çıkarma tehdi-
diyle çalıştırılıyorlar.

İşçiler işyerlerinde ciddi bir sö-
mürü altında eziliyorlar. Ömürleri
ve emekleri çalınıyor burjuvazi ve onu
koruyup-kollayan AKP tarafından...
Çocuk yaşta başlıyor bu yaşam biçi-
mi, en güzel çağlarını fabrikalardan
bantlarda, tezgahlarda geçiriyorlar.

Dünyanın tüm güzelliklerini üreti-
yorlar. Oturduğumuz evler, bindiğimiz
otobüsler, çay içtiğimiz bardaklar
yazdığımız defterler, çaktığımız çivi,
bir toplu  iğne bile onlar tarafından
üretiliyor. Eğer işçiler olmasaydı ha-
yat dururdu. Bunlar üretilmeseydi
hayat bu kadar kolay olmazdı.

Düşünün bir gün bile grev yapa-
rak hayatı durdurabilir işçiler.

Bugün işçiler bu güçlerinin far-
kında değiller. 

Sömürüleri yetmiyormuş gibi her-
gün yeni saldırılarıyla işçinin karşısına
çıkıyor AKP. İşçiler iş yerlerinde  sö-
mürüldükleri yetmediği gibi, bu şe-
kilde ömürleri çalınıyor, hem de ağır
sağlıksız çalışma koşulları sonucun-
da öldürülüyorlar.

O kadar çok iş kazaları yaşanıyor ki
artık bunlar sıradan haberlermiş gibi ve-
riyor gazeteler. Artık tersanelerde ya-
şanan iş kazalarını, ölümlerini haber
olarak bile vermiyorlar. Çünkü o kadar
çok yaşanıyor ki. Artık onlar için ma-
gazin haberi kadar bile değer taşımıyor.
AKP'nin sansürü karşısında ancak bu-
labilirsek gazetelerde tek satır olarak işçi
kazaları-ölümleri haberlerini okuya-
biliyor, takip edebiliyoruz.

Ama her gün insanlar ölüyor iş ka-
zalarında. Kıyım, katliam gibi
yüzlerce ölüm yaşanıyor ama
bu onlar için bu kadar önemli de-
ğil. Onlar kaç kişinin öldüğüyle
değil, ne kadar para kazandıkla-
rıyla ilgileniyorlar. Bu iş kaza-
larında ölenler biziz, bizim ba-
bamız, abimiz, kardeşimiz... Aynı
umutları özlemleri, hayalleri ta-
şıyan insanlar...

Sonuç olarak iş kazalarında
ölümler, istisna veya işçinin hata-
sıyla, eceliyle açıklanacak ölümler
değildir. Yaşanan tüm iş kazaları,
ölümler patronların gerekli ön-
lemleri almamasından; işçilerin
hayatlarının hiçe sayılmasındandır.
Asıl olarak da bunu sağlamayan,
bunu sağlamadığı gibi patronların
karı pahasına daha fazla ölümlere,
sakatlıklara sebep olan, ona bu ze-

mini hazırlayan, önünü açan, koru-
yup-kollayan devlettir, AKP iktidarıdır. 

Örneğin; OSTİM patlamasında ön-
lem almayan işçilerin hayatlarını hiçe
sayan, onlarca işçinin ölümüne sebep
olan patronlara göz yuman devlettir.

Yine, İstanbul'da yaşanan selde ka-
palı servis aracının içinde sele kapı-
lıp, boğularak ölen 8 kadın işçinin ölü-
münün sorumlusu devlettir, AKP ik-
tidarı ve onun patronlarıdır. Bu ko-
nuda görülen davada firma sahibi
sadece 5 ay ceza almıştı. 

Tersane işçileri asgari ücret kar-
şılığında çalışıyorlar ve kum torbası
yerine filikalar denemelerinde göz
göre göre ölüme gönderiliyorlar. Gen-
cecik tersane işçileri tonlarca demirin
altında kalarak, ezilerek, yanarak,
hayatlarını kaybediyorlar.

Yine toprak altındaki maden işçileri
var. Her yıl yüzlerce maden işçisi gö-
çük altında kalıyor. Maden işçilerinin
ölümleri kader olarak görülüyor. Ama
bu kaderi patronlar çiziyor. Göçük al-
tında kalan bir maden işçisinin ablası-
nın "Toprak altında kalan kömür olsa
on defa çıkarırdınız ama cesetlerimizi
çıkartmıyorsunuz" sözleri her şeyi
özetliyor. Göçük altında kalanların ce-
setlerini bile çıkartmıyorlar.

Kot kumlama atölyelerinde çalışan
işçilerin neredeyse hepsi silikoziz has-
talığına yakalanıp ciğerlerini, ömürle-
rini veriyorlar. Ama yine de maaşları
taşladıkları iki kotu birden almaya
yetmiyor. Bunların hepsi işçilerin ya-
şadığı iş kazalarına, çalışma koşullarına
bunun gibi birçok örnek daha var,
hergün de yaşamaya devam ediyoruz. 

Kapitalist sistem sürdükçe de ya-
şamaya devam edeceğiz.

Bu yüzden emeğimizin, alınteri-
mizin sömürülmesini istemiyorsak, iş
kazalarında sakat bırakılmak, öldü-
rülmek, katledilmek istenmiyorsak bu
sisteme; onun patronuna ve iktidarı
AKP'ye karşı mücadelemizi büyüt-
meliyiz, hesap sormalıyız. Canımız
pahasına kazandığımız haklarımızı
korumalı ve emeğimizin sömürül-
mediği bir ülke için örgütlenmeliyiz. 

Düşmanı
Halk

AKP

İşbirlikçi AKP ve Onun Patronları Asalaktırlar;
Emeğe de İşçiye de Düşmandırlar!

Türkiye ölümlü maden kazalarında Çin’i
geride bırakarak birinci sıraya yükseldi

BASINDAN

TÜRKİYE’Yİ DÜNYA LİDERLERİ
ARASINA TAŞIYACAĞIZ DEDİK,       

TAŞIDIK. BİZ SÖZÜMÜZÜ               
TUTARIZ.



Liseli gençliğin mücadele tarihini te-
mel olarak üç bölümde ele alabiliriz.
‘70'li yıllar ile ilk örgütleme ve örgüt-
lülüklerini yaratma, ‘80'li yıllar cunta yıl-
ları ve ‘90'lı yıllar ile mücadelenin
yükselmesi, militanlaşma...

Üniversite gençliğinin mücadele
içerisinde varlığını hissettirmesi ve ör-
gütlülüklerini geliştirmesi, ‘60'lı yıllar
boyunca gerçekleşmiştir. Liseli gençlik
ise bu sürecini ‘70'li yıllarda yaşamış-
tır. Faşizmin artan baskısı ve yoksulluk,
mücadelenin lise sıralarına kadar in-
mesini getirmiştir. Liseli gençlik ‘70'le-
rin başında mücadele içerisinde bir ha-
reketlilik göstermeye başladı. Ancak bu
süreç, 12 Mart faşizmiyle kesintiye uğ-
rar.

‘71 silahlı mücadelesi halkın birçok
kesiminde olduğu gibi liseli gençlik içe-
risinde de büyük bir sempati yaratır. Bu
sempati, kendine devrimci diyen on
binlerce liseli potansiyeli ortaya çıkarır.
Ancak bu büyük potansiyel, kendini ifa-
de edebilecek bir örgütlülüğe henüz sa-
hip değildir.

Bu gelişen liseli gençlik potansiye-
li, elbette oligarşinin de dikkatini çek-
miştir. Ve oligarşi bu noktada liseli
gençliği ezmek, "ıslah etmek", gelişen
bu potansiyeli bastırmak için liselerde
bir dizi baskı tedbiri aldı.

Oluşturulan yeni müfredat progamı
ile eğitimin içi tamamen boşaltıldı ve ge-
rici-şoven bir muhtevaya büründü. Ha-
zırlanan bu yeni müfredat programı
özellikle tarih, edebiyat, milli güvenlik
gibi derslerle liseli gençliği milliyetçi,
ırkçı ideoloji ile yetiştirmeyi amaçlı-
yordu.

Diğer baskı tedbiri ise, "not"un, li-
seli gençliğe karşı bir silah gibi kulla-
nılmasıydı. Bir yandan öğrencilere not-
la sınıfta kalma korkusu veriliyor, diğer
yandan "uslu durmaları" için tehdit
olarak kullanılıyordu. Diğer yandan
öğrencileri faşist örgütlenmelere çekmek
için rüşvet olarak da kullanılıyordu.

Yeniden şekillendirilen bir diğer ku-
rum da Disiplin Kurulları’ydı. Disiplin

yönetmelikleri bu kurulları oldukça
katılaştırmış; öğrencilerin her hareketi
suç haline getirilmiş ve öğrenci-öğ-
retmen ilişkisi birkaç faşist yönetici-
nin düzenleyiciliğine bırakılmıştı. Ve
tabi öğrencilerin haklarını koruyacak,
onları temsil edecek öğrenci temsil-
cilikleri ise yasaklanmıştı.

Oligarşinin bu "ıslah" programı, li-
seli gençliğin karşısında ciddi bir so-
run olarak duruyordu. Ek olarak, liseli
gençliği faşist ideolojinin etkisi altı-
na almak amacıyla sivil faşist örgüt-
lenmeler liselerde yaygınlaştırıldı.
Bu örgütlenmelerin yaygınlaştırıl-
ması, haliyle beraberinde sivil faşist
terörü de liselerde tırmandırdı.
1973'lere gelindiğinde sivil faşist
güçler, faşist ideolojinin yardımıyla li-
selerde yer edinmeye başladı. İdare
yardımlarının olmadığı yerlerde de zor
ve şiddetle yerleşmeye çalıştılar. 

Liseli gençliğin uğradığı tüm bu
baskıların ve sorunlarının çözüm yolu
örgütlü ve iradi bir müdahale ile yük-
selecek mücadeleden geçiyordu. An-
cak bu dönemde devrimci örgütlerde
‘71 yenilgisinin etkisiyle dağınıklık
devam ediyordu. Bu açıdan, sorunla-
rına örgütlü bir şekilde sahip çıka-
mayan liseli gençlik dışardan müda-
hale bekliyordu, ama devrimci ör-
gütler yeterli düzeyde müdahele ede-
miyordu.

‘73-74 sonrası toplumun tüm ke-
simlerinde CHP'nin "umut” haline ge-
tirilmesi, liseli gençliği de etkilemiş
ve liseliler içerisinde CHP solculuğunu
yaygınlaştırmıştı. CHP ile liselilerin
devrimci potansiyeli düzen içine çe-
kilerek yok edilmek isteniyordu. O dö-
nemde, THKP-C düşüncelerini sa-
vunan ve henüz Cepheliler olarak
adlandırılan grup, liseli gençliği
CHP'ye teslim etmemiştir. Bu çalış-
malar ilk başlarda İYÖKD (İstanbul
Yüksek Öğrenim Kültür Derneği)
içerisinde yürütülmüş, ancak 1976-77
yıllarına gelindiğinde, liseli gençliğin
artan potansiyeli, faşist terörün lise-

Liseli Gençliğin Mücadele ve Örgütlenme Tarihi

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
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lerde azgınlaşması, liseli gençliğin
ayrı bir kitle örgütlenmesini gerekli
kılmıştır. Fokocuların ‘76’da kurdu-
ğu İDOD (İstanbul Demokratik Or-
taöğrenim Derneği) ve oportünistle-
rin ’75-76 yıllarında kurduğu LİSE-
DER, liseli gençliğin mücadelesini
kucaklayamamış ve süreç içerisinde
sadece isim olarak kalmışlardı.

Liseli gençliğin ihtiyacı, devrim-
ci örgütlenmenin oluşturulması, ya-
şadıkları sorunlar ve baskılar çerçe-
vesinde gelişecek mücadelenin, dev-
rim perspektifi ve iktidar iddiası ile
yürütülmesi ve okullarda artan faşist
teröre karşı militanca mücadelenin ör-
gütlenmesiydi. Bu ancak, devrimci
hareketin müdahalesi ile gelişebilir,
liseli gençlik devrimci örgütlenmelere
kavuşturulabilirdi. Bu çerçevede Dev-
Genç'in liselerle ilişki ve dayanış-
masını arttırması, ilişkilerini yaygın-
laştırması ve okullarda örgütlü bir
tarzda anti-faşist mücadeleyi geliş-
tirmesi sonucu pekçok liseye ulaşılır.
Bu gelişim karşısında, 1977 başla-
rında Liseli Dev-Genç kuruldu.

Liseli Dev-Genç'in kurulmasıyla
liselerde yeni bir dönem açılır. Hem

akademik mücadele hem anti-faşist
mücadelede önemli adımlar atılır. O
güne kadarki kendiliğindenci müca-
dele, yaratılan örgütlülükle daha mer-
kezi bir program çerçevesinde gelişir.

Bu süreçte geliştirilen "Gerici
Eğitime Son", "Meslek Liselerinde
Sömürüye Son", "Faşist Teröre Kar-
şı Mücadele" kampanyaları, bu kam-
panyalar ile gerçekleştirilen boykot-
lar, işgaller liseli gençlik içerisinde-
ki mücadeleyi ve örgütlenmeyi bü-
yütmüştür. 1980'lere gelindiğinde
hemen tüm liselerde faşist işgaller kı-
rılmış ve faşist terör bu alanda etki-
sizleştirilmiştir. Bu dönemde yüz-
den fazla lise bulunan İstanbul'da
80-90 civarında lisede faaliyet ve
örgütlenme çalışması yürütülüyor ve
bunun 40-50 tanesinde tam anlamıy-
la örgütlülük sağlanmış durumdaydı.
Bu, Liseli Dev-Genç'in liseliler üze-
rindeki doğru politikalarının pratik
karşılığıdır. Aynı zamanda Liseli
Dev-Genç, bu ilk örgütlenme döne-
minde verdiği şehitlerle büyüdüğünü,
bunu göze alamayanların mücadele-
yi büyütemeyeceğini de göstermiştir.

12 Eylül cuntasıyla birlikte, hal-

kın her kesiminin örgütlülük ve mü-
cadelesinde olduğu gibi liseli gen-
çliğin mücadelesinde de kesinti ya-
şandı. Cunta yıllarına kadar yaratılan
örgütlülükler, cuntanın baskısı ile
daha ileri taşınamadı. Ve cunta ile bir-
likte artık yeni bir nesil yetişmeye baş-
lıyordu. Cuntanın liselerinde yeti-
şen gençliğin tarihle bağları kopartıldı.
Gençlik, '80 öncesini bir "öcü" gibi
görmeye başladı. Bu durum, 86-
87'lere kadar böyle devam etti.

'86-87'lere gelindiğinde üniversi-
teliler mücadelede daha derli toplu, ör-
gütlü bir nitelik kazanmaya başladı.
'87 Nisan direnişleri ile yaratılan atı-
lım liselere de yansıdı ve liseli   gen-
çliği de kucaklayarak tekrar hareket-
lendirmeye başladı. Devrimci Genç-
lik'in mücadelesi '88'den sonra iyice
hızlandı. O dönemde yasal örgüt-
lenme, dernek kurma gibi haklardan
yoksun olan liseli gençlik, var olan de-
mokratik kitle örgütlerini kullanı-
yordu. Buralarda kalabalık toplantı-
lar yapıyor, seminerler düzenliyor, ey-
lem kararları alıyordu. Liselerdeki de-
mokratik mücadele bu toplantılar ile
daha örgütlü, kolektif bir hal almaya

Her gün her saat televizyon ekranlarında diziler yer alı-
yor. Bu diziler, her gün her saat insanlarımız izlemek zo-
rundaymış gibi televizyonlarda veriliyor. Yani her kanalda
ayrı bir dizi ve yoz yaşamlar. Bir dizi, furyasıdır ki bu şe-
kilde hayatımıza giriyor. En çok ta gençliğin hayatında yer
ediyor diziler.

Liseli gençlik, düzenin kültür alanındaki saldırısı
olan dizilere karşı bağımlı bir konuma gelerek televiz-
yonların başından ayrılmıyor. Bu bağımlılığı beyinlerde
yaratan ise düzen. Çünkü ülkemizde egemenlerin en çok
korktuğu kesimi gençlik oluşturuyor. İşte liseli gençliğinde
bugün televizyonlarda bu kadar çok dizi izlemesinin, iz-
lediklerini kendi yaşamına uyarlamaya çalışmasının ne-
deni düzenin bu kesime saldırmasıdır. Düzenin sahipleri
liseli gençliğin düşünen, üreten, sorgulayan bir yaşama sa-
hip olmasını istemiyor ve kendi ahlaksızlıklarını diziler
aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Dizilerde anlatılanlara bak-
tığımızda bunu açıkça görebiliriz. Halkımızın gelenekle-
riyle,kültürüyle uyuşmayan bir yaşam, çarpık aile ilişki-
leri liseli gençliğin hayatına sokuluyor ve liseli gençlik di-
zilerdeki karakterleri kendi yaşamına uyarlamaya çalışı-

yor.Yani zengin bir karakteri örnek alarak onun gibi ol-
maya çalışıyor.Hayaller kurup,hayallerinin kurbanı ola-
biliyor.

Örnek: Aşk-ı Memnu,Yaprak Dökümü gibi dizilerde
ahlaksızlık diz boyu sergilenirken, orada canlandırılan zen-
gin karakterler gençliğe cazip gelebiliyor. Çünkü zengin
olunca her şey satın alınabiliyor. Sevgi de dahil olmak üze-
re parayla satın alınamayacak hiçbir şey kalmıyor orta-
da.Ucuz yaşamlar, ucuz sevgiler sunuluyor ekranlarda.İşte
böyle bir kirlenmişlik gençliğe dayatılırken hiçbir liseli
buna sessiz, duyarsız kalmamalı. Dizi izlemek zamanımızı
çaldığı gibi aynı zamanda hayatlarımızı da ellerimizden
alıyor. Geleceğimizi dizilerin yönlendirmemesi için Liseli
Dev-Genç’liler olarak gençliğe öncülük etmeliyiz. Gen-
çliğe temiz bir gelecek sunmalıyız. Anlatmalıyız, dizile-
rin neden hayatımıza sokulmak istendiğini ve bizim ya-
şantımıza ait yaşantıların dizilerde olmadığını.

Liseli Dev-Genç’liler, geleceğini ellerinden alan her
şeye karşı acımasız olmalı ve devrimci bir yaşamı gençliğe
alternatif olarak sunmalıdır.

GELECEĞİMİZ DİZİLERDE DEĞİL, DİZİLER
HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLMAMALI
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başlıyordu. '80'lerin sonlarına doğru Liseli Gençlik, cun-
tayla gelen hareketsizliği ve korkuyu artık üzerinden atı-
yor ve devrimci mücadeledeki yerini almaya başlıyordu.

'90'lı yıllar, liseli gençliğin tekrar örgütlülüklerini
oluşturduğu, geliştirdiği, militanlığıyla mücadeledeki
yerini aldığı yıllar oldu. Bu yıllarda liseli gençliğin bir yan-
dan liselerdeki akademik mücadelelerini, bir yandan da
devrimci mücadelenin geneliyle bütünleşip halkın tüm so-
runlarına karşı devrimci hareketin geliştirdiği politikala-
ra dahil oldukları yıllar oldu. Devrimci hareketin ‘90 Mart
kararları ile mücadelenin her alanında başlattığı atılım li-
seli gençliği de etkilemiş, mücadelesine ivme kazandır-
mıştı. Bu çerçevede Liseli Devrimci Gençlik ile kendi prog-
ramını oluşturuyordu. Bu program, DLMK'nın kuruluşunu
önüne hedef olarak koyuyor ve örgütlenmeden çalışma tar-
zına, kadrolaşmadan faşist saldırılara karşı savunmanın
örgütlenmesine kadar birçok konuyu kapsıyordu. Yani Li-
seli Gençlik de mücadelenin bütününde olduğu gibi kad-
rolaşmadan örgütlenmeye bir atılım içerisine giriyordu.

Bu çerçevede ilk olarak DLMK'ların kurulması sağ-
lanarak mücadele daha örgütlü ve disiplinli hale getirili-
yordu. '90 yılında İstanbul'da başlayarak hızla birçok ilde
DLMK'lar oluşturuldu. Ve sonrasında hem liselerdeki bas-
kılara karşı mücadele hem de mücadelenin diğer alanla-
rında gelişen mücadele ve kampanyalara destekleri ile '90'lı
yıllar Liseli Devrimci Gençlik’in mücadelesini yükselt-
tiği, militanlaştırdığı, devrimci harekete kadrolar kazan-
dırdığı bir muhtevaya bürünüyordu.

2000'li yıllara gelindiğinde oligarşi devrimci mücadeleyi
ve örgütlenmeleri ezmek, tüm demokratik mücadele
yollarını yok etmek için topyekün bir saldırı örgütlüyor-
du. Saldırının adı "F Tipi tecrit hücreleri" idi. Saldırı esas
olarak hapishanelere yöneliyor, 19 Aralık katliamı ile 20
hapishaneye birden "operasyon" yapılıyor ve 28 devrimci
tutsak katlediliyordu. Bu katliama paralel olarak oligar-
şi dışarısı için de bir dizi baskı tedbiri alıyor, resmen so-
kakları devrimcilere kapatıyordu. Olağanüstü hal uygu-
lamalarını aratmayan bir baskı ortamı ile gözaltı ve tu-

tuklama terörü uygulanıyordu. F Tipi saldırısına karşı Dev-
rimci hareketin önderliğinde başlayan, 2002 yılında diğer
solun bırakarak Devrimci hareketin tek başına kaldığı Ölüm
Orucu Direnişi, 7 yıllık direniş destanı ve 122 şehitle ka-
zandığı zaferiyle oligarşinin devrimci örgütlülüklere sal-
dırısını geri püskürtüyordu.

Bu süreçte oligarşinin saldırıları ve yarattığı baskı di-
ğer sol üzerinde etkili olmuş ve onları hareketsiz kılmış-
tı. Oligarşinin saldırıları karşısında direniş içinde olma-
yışları da onları adım adım eritiyordu. Devrimci hareket
tüm gücünü bu saldırının püskürtülmesine harcıyor ve ye-
niden örgütlenmelerini yaratmaya başlıyordu. Bu süreç-
te, gelişen gençlik mücadelesi de Ölüm Orucu süreci ile
gelişiyordu. Okullardaki tehdidin adı "tecrit" idi. Müca-
dele eden herkes F Tipleri ile korkutuluyor, sindiriliyor-
du. 19 Aralık sonrası yaratılan örgütsüzlük ile oligarşi bir
yandan özellikle liselerde yozlaştırma saldırısıyla liseli
gençliğe yöneliyor; duyarsız, apolitik bir gençlik yarat-
ma çabası içinde oluyordu.

Devrimci Gençlik, 2002 yılında kurmaya başladığı
gençlik dernekleri ile oligarşinin apolitikleştirme ve yoz-
laştırma saldırısına bir cevap veriyor ve gençliğin yeni mev-
zilerini yaratıyordu. 2004 yılında, gençlik derneklerinin
bir araya gelmesi ile oluşturulan Gençlik Federasyonu ar-
tık gençliğin yeni örgütlülüğü oluyordu. Liseli Devrim-
ci Gençlik de Gençlik Federasyonu içinde yerini alıyor-
du.

Gençliğin genel olarak 2000 sonrası ilk büyük eylemleri
6 Kasımların örgütlenmesi oluyordu. Militanca örgütle-
nen 6 Kasımlar ve onlara paralel olarak, üniversitelerde-
ki sorunlara karşı yapılan kampanyalar, gençliğin tekrar
hareketlenmesini sağlıyordu. Liseli gençlik de bu süreç-
lerde 6 Kasımlara destekleri, Gençlik Federasyonu'nun ör-
gütlediği "Üniversiteleri Halk Çocuklarına Açalım" kam-
panyaları ile mücadeleye dahil oluyordu. Liseli gençliğin
2000 sonrası mücadelesi esas olarak tecrite karşı müca-
deleyle paralel olarak gelişiyordu.

Liseli Gençlik Sesini 
Çıkartmasın İstiyorlar
Ne Yapacağız, Susacak mıyız?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınlamış oldu-
ğu “şifreli denetleme” genelgesi, Liseli Dev-Genç’liler
tarafından teşhir ediliyor. İstanbul’da Okmeydanı’nda-
ki Kaptanpaşa Lisesi ile, Alibeyköy’deki İMKB Ticaret
Meslek Lisesi önünde bildiri dağıtımı yapıldı

12 Aralık günü saat 08.00’de Kaptanpaşa Lisesi önün-
de yapılan bildiri dağıtımında, bildiriyi merak eden li-
selilere genelgenin içeriği anlatıldı. Öğretmen ve öğ-
rencilerin internet üzerinden MEB’e ihbar edileceğini an-
latan Liseli Dev-Genç’liler, bu genelgeye karşı mücadele
edilmesi gerektiğini vurguladılar. Toplam 200 bildiri da-

ğıtıldı.
İMKB Ticaret Meslek Lisesi’nde ise 9 Aralık

günü sabah saat 07.20’de bildiri dağıtıldı. “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Liseler istiyoruz” kampanyasının
bildirilerinin de dağıtıldığı eylemde, toplam 600 bildiri
dağıtıldı, 1000 adet de kuşlama yapıldı.
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Geçtiğimiz günlerde Milliyet ga-
zetesi, Malatya Kürecik'te kurulacak
füze kalkanına karşı Kocaeli'de 5
günlük açlık grevi çadırı açmak is-
teyen Dev-Genç'lilerle ilgili bir yazı
yayımladı.

İçereği ise daha dikkat çekici “...
Günümüzde gençlik 1970'lerden
farklı olarak daha örgütsüz hareket
ediyor. Eskiden belli bir ideoloji ve
örgütün fikriyle hareket eden genç-
lik artık daha kitlesel ve hesap soru-
cu olmalarına rağmen daha örgüt-
süzler. Liseli gençlerin sınav skan-
dalları karşısında kendiliğinden so-
kağa dökülmesi gibi...”

Yazının ilerleyen bölümlerinde
Kocaeli'de çadır açan Dev-Genç'liler
de bu örgütsüz gençlere örnek gös-
teriliyor. Düzenin Dev-Genç'lileri
bir hafta boyunca kendi ismiyle ga-
zete ve televizyonlarında vermesinin
ardından böyle bir haber yaparak in-
sanları örgütsüzlüğe teşvik etmesin-
de şaşılacak bir yan yok.

Devlet, sürekli bireyci düşünen bir
toplum ister. Her an özellikle genç
kuşağa bu şekilde bir eğitim verir. Bu
eğitim ilk olarak ailede başlar. Son-
ra okulda devam eder. Öğretilen her
şey kişinin kendisini kurtarması için-
dir. Bireyci düşünen ve yaşayan in-
sanlar yetiştirilir. Ama tek insan bu
düzenin gücüne karşı hiçbir şey ya-
pamaz. Gençlik için tek yol örgüt-
lenmek ve birlikte hareket etmektir.
Bizi bir araya getirecek ortak bir he-
def ve ortak bir düş var. İşte bu düş
devrimdir, sosyalizmdir.

Dev-Genç, ülkemiz tarihine sos-
yalizm ve devrim ideali için verdiği
mücadele tarihiyle damgasını vurmuş
ve halkın yüreğinde yer etmiş bir ör-
güttür. Dev-Genç, gazete yazarının
özenle üstünde durmak istediği gibi
bir topluluk ve örgütsüz bir kitle
değildir.

Düzen, halkları teslim almak is-
tediği gibi düzene muhalif örgütleri

de ideolojik olarak teslim almayı
amaçlamaktadır. Bu saldırılar saye-
sinde bugün birçok kesim düzene
muhaliflik ve devrimcilik yönlerini
kaybetti. 

Bugün kendine ilerici diyen bazı
kişiler de örgütlü yaşamanın ilkel ve
eskide kalan fikirler olduğunu dü-
şünmektedir. Gazetede çıkan yazıy-
la, kendilerine solcu ilerici diyen
insanların örgütlerle ilgili ne kadar pa-
ralel olduğunu göz önüne alırsak
düzenin ideolojik kuşatmasının öne-
mini daha iyi anlamış oluruz.

Basın, Kocaeli eylemimizi ör-
gütsüz gençlerin füze kalkanına kar-
şı kendiliğinden tepkisi olarak gös-
termeye çalışıyor. Hayır, biz örgütlü
insanlarız. Örgütlü olduğumuz her za-
manı dile getiren ve bununla gurur
duyan insanla-
rız. Karşımız-
daki devlet bir
örgüttür, bunu
biliyoruz. Dü-
zen de var olan
iktidar ve mu-
halefet partile-
ri de birer ör-
güttür. Düzen
halka karşı her
anlamıyla ör-
gütlüdür.

Bunun kar-
şısında halk
için örgütsüz-
lüğü göklere
çıkarmaktadır.
Biz bunu ka-
bul etmiyoruz.
Bu yüzden,
yani örgütlü ol-
duğumuz için
k imi l e r i n in
70'lerde kaldı-
ğını sandığı iş-
kencelere, bas-
kılara maruz
kalıyoruz.

Türkiye'de örgütlülüğe ve örgüt-
lenmeye karşı açık bir savaş sürüyor.
Her gün bir hakkımız daha gaspedi-
liyor. Kocaeli'de yaşadığımız gibi sol
ve demokrat kesimlerin hepsi bu
saldırılara, yaşanan tutuklama ve
gözaltılara karşı, duyarsız, tepkisiz bir
durumdadır. Çünkü, örgütlü olduk-
larını sansalar da devrimci iddaları-
nı ve coşkularını kaybetmişler ve id-
dasızlaşmışlardır.

Daha fazla cüret göstermeliyiz.
Gücümüzün yettiğinden çok daha
fazlasını yapmak zorundayız. Belki
bugün için az kişiyle çok iş yapmak
zorundayız. Ama bu emeğimiz örgütlü
oldukça çok büyük sonuçlar doğura-
caktır. Bu inançla örgütlenelim. Çün-
kü halk için, gençlik için tek yol, tek
kurtuluş şansı örgütlenmektir.

Gençlik İçin Tek Yol, Tek Kurtuluş Şansı
ÖRGÜTLÜ BİR YAŞAMDIR!

Gençlik Federasyonu’ndan

17-23 Aralık
19 Aralık 1974: Gençlik, 12 Mart sonrası ilk şehidini verdi.

İYÖKD yöneticilerinden İDMMA öğrencilerinden Şahin Aydın
okulun önündeki durakta beklerken sivil faşistler tarafından bıçakl-
anarak katledildi.

18-19-20 Aralık 1991:18 Aralık günü Uludağ Üniversitesi'nde
devrimci öğrencilerin toplantı yaptığı salona saldıran jandarma
çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Aynı gün DEV-GENÇ, jan-
darma-idare işbirliğini protesto etmek için İİBF dekanının arabasını
molotofla tahrip etti. 20 Aralık günü ise, yaklaşık 300 öğrenci slo-
gan atarak fakülte binasını kuşatan jandarmanın üzerine yürüdü.
Taş ve molotofla çok sayıda askeri araç yandı ve tahrip oldu.

23 Aralık 1992: Devrimci Gençlik dergisi Ankara bürosunu bas-
maya gelen polis, büroda bulunan dergi çalışanları ve okurları tar-
afından kurulan barikatlarla püskürtüldü. Saatlerce süren direnişe
destek için AYÖ-DER ve DLMK'lı öğrenciler de gelerek barikatın
arkasına geçtiler. Bunun üzerine polis, devrimcilerin istediği
koşullarda ve avukatlarla birlikte arama yapmayı kabul etti.

22 Aral ık 1998: Ankara Üniversitesi'nde, Maraş katliamının
protestosu için hazırlık yapan ve bunun için okulda bildiri dağı-
tan TÖDEF'li öğrencilere önce faşistler saldırdı. Ardından çevik
kuvvet polisleri saldırdı ve çok sayıda öğrenci yaralanırken 40 öğ-
renci de gözaltına alındı.

gençliğin tarihinden
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35 sendikanın bağlı olduğu ve
600 bin işçi üyesi olan TÜRK-İŞ'in,
21. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz
hafta içinde dört gün sürdü. 

Genel kurul, Ankara'nın dışında,
6 yıldızlı bir otelde yapıldı. Otelin
bir gecelik ücreti 450 TL.

Kimler katıldı genel kurula? 

Konfederasyona üye sendika yö-
neticilerinin dışında AKP’liler,
CHP’liler, MHP'liler, KKTC Başba-
kanı ve çok sayıda milletvekili... 

%90'ı ‘profesyonel’ olan ve işçinin
derdinden bihaber delegeler... 

Kim yoktu bu kurulda? 

İŞÇİLER! 

Düzen partilerinin cirit attığı ama
işçilere kapalı bir genel kurul!.. 

İşçilerin sorunlarının, hükümetin
IMF talimatıyla dayattığı emperyalist
saldırı yasalarının ve bunlara karşı
neler yapıldığının, bundan sonra da
neler düşünüldüğünün konuşulduğu
bir yer olmadı genel kurul... 

Peki neydi tablo? 

Hükümetin kendini akladığı,
CHP’nin akıl verdiği, MHP'nin oraya
buraya sataştığı... kısacası mecliste
düzen partileri nasıl tepiniyorsa
TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nda da ben-
zer bir tablo vardı. 

Amerikan tipi sendikacılığın ül-
kemizdeki temsilcisi olan ve esas
işi egemen sınıflara güven vermek,

işçileri ise oyalamak olan TÜRK
İŞ açısından bu tablo olağandır. 

Düzene yakın sendikacılar Ame-
rika'da eğitim görmüş, gelmiş ül-
kemizde Amerika eliyle TÜRK-İŞ'i
kurmuşlardır. 

12 Eylül askeri faşist darbesi
sonrasında "evet" oyu verme çağrısı
yapan, işçilerin eylemlerini engel-
lemeye çalışan, grevlerde yarı yolda
bırakan, masa başında işçisini satarak
daha fazla bir şey yapılamayacağı
konusunda işçiyi kandıran ve onun
sırtından kazanan, "sermayenin it-
madına layık olmayı" şeref sayan,
işçinin ekonomik, demokratik hak-
larına saldırılar karşısında bir türlü
"sabrı taşmayan" TÜRK-İŞ' tir. 

Sendikal Güç Birliği Platformu
bileşenlerinden Hava-İş Başkanı Ati-
lay Ayçin genel kurula ilişkin Birgün
gazetesine yaptığı değerlendirmede
şöyle diyor: “Bu Türk-İş Genel Ku-
rulu bir dönüm noktası oldu. Artık
Türk-İş siyasi iktidarın arka bahçesi
olmayacak. Biz sokakta sendikacılık
yapacağız. Bu aynı zamanda devrimci
merkezin de nüvesini oluşturacak”
(10 Aralık 2011). Ayçin'e göre, genel
kurulda listeler değil sendikal anla-
yışlar tartışılmış. "Mevcut yönetimin
statükocu" anlayışıyla "sınıf sendi-
kacılığı" karşı karşıya gelmiş genel
kurulda. 

Bir başka değerlendirmeyi plat-
formun diğer bileşeni Petrol-İş Baş-

kanı Mustafa Öztaşkın yapıyor: "Sis-
teme siyasal, ideolojik bir tavır ortaya
koymadan, bu düzene karşı başka
bir dünyanın mümkün olduğunu dile
getirmeden, işçi sınıfının küresel an-
lamda birliğini, dayanışmasını sağ-
lamanız, sorunları aşmanız mümkün
değil" (8 Aralık 2011, Yeşil Gazete) 

Bu genel kurul neyin dönüm nok-
tası oldu? Dönüm noktası, "oldu"
demekle oluyor mu? 

Yıllardır o sendikaların koltukla-
rında oturan sizlersiniz. Bugüne kadar
ne yaptınız? Bundan sonra söyledi-
ğiniz şeyleri yapacağınıza kim neden
inansın? 

TÜRK-İŞ içindeki "sınıf sendi-
kacılığı" savunucuları TÜRK-İŞ'in,
TÜRK-İŞ de iktidarların neden arka
bahçesi görevini gördü yıllarca? 

"Sisteme siyasal, ideolojik bir
tavır"almadan "anti-kapitalist bir
Türkiye"nin yaratılması mücadelesi
nasıl verilecek? 

Türk-İş’in 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Genel Kurul’da Bir Tek İşçiler Yoktu

G Ü N A Y D I N! 
(Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp

Alabaş'ın Genel Kurul'daki Konuşması) 

"Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, buraya
suçlu aramaya ve kimseyi suçlu göstermeye gelmedik.
Biz suçluyu biliyoruz. Suç bizde, kendimizde. Biz, tari-
himizi unuttuk. Biz, halkımızdan uzak düştük. Biz,
kendi küçük hesaplarımızın peşine düştük, günlük ve
seçimlik düşündük. Biz kafa yormadık, biz emek har-
camadık. Onun için sermaye bizden daha güçlü ve iş-
verenler bizden daha örgütlü. Biz, 100 yıl öncesinin
emperyalizmiyle, bugünün küreselleşmecilerinin aynı
olduğunu anlayamadık, anlatamadık ve ona göre po-
zisyon alamadık. Biz, 100 yıl öncesinin vahşi kapitaliz-
minin yeniden canlandırılmak istendiğini gösteremedik.
Biz, bunu anlatacak kadroların 12 Eylül ile tırpanlandığını

ve yeni kadrolar yaratmamız gerektiğini, eğer yaratmazsak
çok daha fazla çalışmamız gerektiğini anlamak istemedik.
Biz, 100 yıl önce önderlerimizin verdiği mücadelenin
çok daha fazlasını vermemiz gerektiğini kavrayamadık
ve rehaveti üzerimizden atamadık. 

Biz, en azından 1970’lerdeki gibi çalışmamız ge-
rektiğinin farkına varamadık. Bizim işimiz örgütlenmek.
Kamu, özel, taşeron, nerede olursa olsun örgütlenmek.
Her yerin kendine özgü koşulları olduğunu bilmek, an-
latmak, çalışmak, çalışmak. Cesur ve kararlı olmak, ge-
rektiğinde kavgadan çekinmemek, siyasal alanda, sosyal
alanda bu sürece uygun ilişkiler kurmak ve çalışmalar
yapmak, hepsi bizim görevimiz. Ülkemizdeki deneyimleri
paylaşmak, dayanışmayı geliştirmek; dünyadaki dene-
yimleri araştırmak, öğrenmek ve dayanışmayı geliştirmek
bizim işimiz." 

18 Aralık
2011
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Bakan, Öğretmenlerle Alay Ediyor!
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bir gazete

ye yaptığı açıklamada öğretmen olmayı bekleyen
200 bini aşkın KPSS adayına 'Atama bekleyen
öğretmen sayısı 264 bin, bizim ihtiyacımız ise
60 bin. Öğretmenler başka işlere yönelmeli'
dedi. Bakan, atama bekleyen öğretmenlerle açık
olarak alay ediyor. Öğretmenlere hem atama
sözü veriyor hem özür diliyor şimdi de son çare olarak
başka meslekler seçin, diyor. Bu pervasızlık onların tü-
kenmişliği, çürümüşlüğüdür.

 En Büyük Pay Eğitimdeymiş!
Türkiye'nin 2023'te dünya ekonomileri içerisinde ilk

10' da yer alması isteniyorsa, eğitime daha fazla önem
verilmesi gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı
Dinçer, 2012 bütçesinde de yine en büyük payın eğitime
ayrıldığını bildirdi. Ancak bakan bu yalalarla kendini
kandırıyor. Her yıl eğitime ayrılan pay düşerken silaha
ayrılan pay artmaktadır. Bunun yanında her yıl 500
binin üzerinde öğrenciden sadece yarısı yurtlara yerleş-
mekte ve burs almakta diğerlerine ise başınızın çaresine
bakın denmektedir.

Devlet okullarını satmanın da kılıfını buldular! 
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul

Şubesi tarafından düzenlenen 'Psikolojik Danışmanlıkta
Disiplinler Arası Yaklaşımlar' adlı sempozyumun kapanış
konuşmasını yapan ünlü terapist Psikolog Emre Konuk,
dünyadaki eğitimin stratejisinin değişmeye başladığını be-
lirterek 'Yakın gelecekte ülkemizde bu değişimi fark
edemeyen okullar ya kapanacak ya da bu değişimi gerçek-
leştirmiş eğitim şirketleri tarafından satın alınacak' dedi.
Böylece devlet yeni uygulamasıyla okulları tekellere satmanın
da kılıfını buldu. Tekel vs. gibi büyük üretim kuruluşları,
devlet hastanelerinden sonra bu sefer de devlet okullarını
burjuvaziye peşkeş çekiyorlar babalarının malları gibi. 

Öğretmenler Şubat Ataması İstiyor
Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, özür grubu öğ-

retmen tayinlerinin yılda iki kez yapılması talebiyle
eşleri ve çocuklarıyla ellerinde çeşitli pankartlar ile
beraber Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.’’Ailemle
yaşamak istiyorum’’, ’’Anneler hasret, çocuklar öksüz’’,
’’Şubat ataması istiyoruz’’ şeklinde sloganlar atan ey-
lemciler, ellerindeki balonları uçurdu.

Düzen Hem Yoksullaştırıyor
Hem de Üç Kuruşa Muhtaç Ediyor!

Sakarya' nın Akyazı ilçesinde kırtasiye dükkanı olan
Sait Arık, ilköğretim okulu öğrencilerini harçlıklarıyla
kitap almaya ve okuma alışkanlığına yönlendireceğini
söyleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp ‘Kitap
Kumbaram’ kampanyası başlattı. Bu amaçla ilçede 9 bin
100 ilköğretim okulu öğrencisine okul müdürlükleri aracı-
lığıyla kumbara dağıtıldı. Kumbara ile en çok para toplayan
öğrenciye tablet bilgisayar verileceği vaadinde bulunulurken,
toplanan paraları getirene, para karşılığı değerinde dükkândan
kitaplar satılacağı söylendi. Çocuklara hediyeleri alabilmeleri
için dilenci gibi sokaklarda para toplatıldı. Bunu öğrenen
veliler tepki gösterdiler. Bu kampanya ile kaç lira toplandığı
ve karşılığında öğrencilerin hediyeleri alıp almadığı Milli
Eğitim Müdürü tarafından açıklanmadı. Devlet öğrencilere
zaten vermesi gereken hizmeti vermeyor hatta bu hizmet
eksikliklerini kullanarak halkı sömürüyor.

"Devrimci merkezin nüvesi" nasıl olunacak? 

Anti-kapitalist olmak anti-emperyalist olmak-
tan, bunun tavrını göstermekten geçer. Faşizmin
zulmüne göğüs germekten geçer. Bedel ödemekten
geçer. Yeni bir süreç demek, artık böyle olmayacak
demek, geçmişle, örgütün kendi gerçeğiyle güçlü
bir hesaplaşma yapmasıyla mümkündür. "Oldu"
demekle hiçbir şey olmaz. "Olacak" demekle de
gerçekleşmez! 

"Devrimci merkezin nüvesini oluşturacak"lar,
bugüne kadar oligarşinin devrimcilere karşı kat-
liamlara varan saldırıları karşısında bile açıkça
tavır alamayanlar nasıl devrimci bir merkezin
nüvesini oluşturacaklar. İşçi sınıfını sendikalara
hapseden, mücadeleyi buna endeksleyen, oradan
da sağlıklı bir mücadele çıkaramayan ve bürokrat
sendikal anlayışlarını masaya yatırmalıdırlar. 

Büro Emekçileri Sendikası
(BES) İstanbul 1 No’lu Şu-
besi, AKP’nin çıkarttığı 666
Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname’yi protesto etmek için
8 Aralık günü İstanbul Vergi
Dairesi İl Başkanlığı Ek Hizmet
Binası önünde bir eylem ger-
çekleştirdi. 

Eylemde, “Ek Ödemeler
Emekli Aylığına Dahil Edilsin,
Ücrette Adalet İstiyoruz” pankartı
ile “Ücrette Adalet İstiyoruz”,
“Ek Ödemeler Maaşa Dahil Edil-
sin” dövizleri taşındı.

BES İstanbul 1 No’lu Şube
Yönetim Kurulu üyesi Ejder
Erbulan tarafından yapılan
açıklamada, 666 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname’nin hal-
kı yanıltmaktan başka bir an-
lamı olmadığı belirtildi. Çalı-
şanlar arasında ücret adalet-
sizliği yapıldığını söyleyen Er-
bulan, AKP’nin "Eşit İşe Eşit
Ücret" düzenlemesinin aldat-
maca olduğunu, sorunu çöz-
mediğini söyledi.

Grevli, toplu sözleşmeli
sendika hakkının gasp edildi-
ğinin de belirtildiği açıklamada,
21 Aralık'ta yapılacak grevin
duyurusu yapıldı. Aralarında
İstanbul Vergi Dairesi İl Baş-
kanlığı çalışanlarının da olduğu
250 kişilik eylem sloganlarla
sona erdi.
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KESK, 21 Aralık Çarşamba günü
ülke genelinde 1 günlük greve gidiyor.

Grevin belli başlı talepleri;

- Grevli Toplu Sözleşme,

- Güvenceli İstihdam, 

- Temel Ücretlerin Artırılması,

- Ek Ödemelerin Emekli Aylık-
larına Dahil Edilmesi,

- Baskı, Ceza ve Sürgünlerin
Durdurulması.

KESK, kamu emekçilerinin genel
ve özlük taleplerinin yanı sıra, AKP
iktidarının uyguladığı ekonomi poli-
tikalar, çalışma yaşamına ilişkin yap-
tığı yasal değişiklikler, iş güvencesi-
nin ortadan kaldırılmasına karşı emek-
çilerin taleplerini, öfkesini açığa çı-
karmak için grev kararı aldı.

AKP iktidarının başta sağlık ala-
nında çıkardığı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerle üniversite hastanelerinin
Sağlık Bakanlığı’na devri ve sonra-
sında özelleştirilmesi, çalışanların iş
güvencesinin elinden alınması, söz-
leşmeli köle haline getirilmesi, Tam
Gün Yasası gibi düzenlemeler he-
kimlerle çalışanları karşı karşıya ge-
tirmiştir. AKP kamuyu, IMF’nin ve
sermayenin ihtiyaçları üzerinden şe-
killendirirken, sadece çalışma yaşa-
mına müdahale etmiyor, aksine tüm
halk kesimlerinin yaşam koşullarını
ortadan kaldırıyor. Sağlık, barınma,
eğitim gibi temel hakların gasp edil-
diğini biliyoruz. Bu nedenle KESK
grev kararını alırken bu haklara da sa-
hip çıkmalıydı. Buradan baktığımız-
da, KESK’in almış olduğu kararda
halk kesimlerinin talepleri yok. En
azından ortaklaştırılmamıştır. Böyle
olunca grevin önemli bir ayağı yere
basmıyor. İşçi sendikalarıyla da bu-
luşamamıştır. Birlikte mücadele ör-
gütlenememiştir.

Faşizmle yönetilen yeni sömürge
ülkelerde grev yapmanın koşulları her
zaman vardır. AKP iktidarının uygu-
ladığı bütün politikalarda emekçi ve
halk düşmanlığı önceliklidir. Burada

AKP ve sermayeye karşı sendikala-
rın sınıf tavrı ve sınıfsal kini önem-
lidir.

Diğer bir gündemi ise baskılara,
gözaltılara, tutuklamalara karşı sesi-
mizi yükseltmek, adalet istemek...
KESK üye ve yöneticilerinin de bu-
lunduğu 32 kamu emekçisi tutukludur.
KESK Genel Başkanı da ceza almış-
tır. BES İstanbul 1 No’lu Şube Yö-
netim Kurulu üyesi Gülsüm Yıldız,
Eğitim Sen 3 No’lu Şube üyesi Meh-
met Ali Aslan da tutukludur. Tutuk-
lamaların hepsi keyfidir. AKP’nin
buradaki amacı örgütlü yapıya saldı-
rıdır. KESK’e yapılan bir saldırıdır.
KESK buna karşı da ciddi bir karşı ko-
yuşu gerçekleştirememiş, tutuklularına
sahip çıkamamıştır. Kararlı ve sü-
rekliliği hedef alan bir eylem takvimini
önüne koyamamıştır. 21 Aralık’tan
sonrası yoktur. Her talebin, bir günlük
grevle çözülmesi olanaklı değildir.

İktidar hedefiniz yoksa, alacağınız
kararlar günü kurtarmaktan ileri git-
mez. Grevin örgütlenmesine yönelik
toplantılarda önerdiğimiz merkezi yer-
lerde çadır kurulmasından, bilgilen-
dirme, kitleye gitme, diğer halk ke-
simlerinin taleplerini dikkate alma, on-
ları da bu sürece ortak etme gibi bir çok
yapılması gereken çalışmaların hiçbi-
ri yapılamamıştır. Sürenin darlığı eleş-
tirilebilir, ancak, 20 yıllık mücadele bi-
rikimi olan bir örgütün greve hazır ol-
ması gerekir. Kitle bağı güçlü olan bir
örgüt zamanı tartışmamalıdır. Kitle bağ
ve örgütsel işleyişi aşağıdan yukarıya
örülen, demokratik merkeziyetçilik
ilkesini işletmeniz sağlıklı olmaz ise
bütün bu tartışma süreçlerinin yaşan-
ması da doğaldır. Güven sorunu var-
dır. Somut kazanımlar elde edilmedi-
ğinde, kitlenin meşru ve haklı talepleri
kazanıma dönüşmediğinde aldığı her
karar tartışılır hale gelecektir...

Önemli taleplerinin başında
KESK’in grevli, toplu sözleşmeli
sendika talebi vardır. Bu yasa tasarı

halinde TBMM’de bekletilmektedir.
Bu yasanın içeriğine ilişkin de
KESK’in itirazları var. Çünkü yasa-
da grev hakkı yoktur. Tek başına
grevli toplu sözleşmeli yasa talebi
grev nedenidir. KESK bunu göze
alamamıştır. Yasanın meclis komis-
yonlarına gelmesini beklemiştir.
AKP’nin bir değişiklik yapacağı bek-
lentisine girmiştir. KESK iyi bili-
yor, bu yasa AKP’nin sendikası Me-
mur-Sen’in yasasıdır. Kamu emekçi-
lerinin örgütlü olduğu sendikaları
tasfiye etme yasasıdır.

AKP dönem dönem demokrasi
adına sendikaların toplu sözleşme
masasında çözmesi gereken çalışan-
ların taleplerini, KHK ile çözmeye ça-
lışmaktadır. 666 sayılı “Eşit İşe Eşit
Ücret” kararnamesi bunun bir ifade-
sidir. Getirdiği bir eşitlik de yoktur.
Aksine bu düzenleme ile eşitsizlik ya-
ratmıştır. “Eşit İşe Eşit Ücret” söyle-
mi KESK’in alanlarda haykırdığı ta-
leplerinden biridir. AKP, söylemi
yasa metninin başına koymuştur. An-
cak kendi adalet anlayışı içinde ele al-
mış ve yasallaştırmıştır. Merkezi bü-
rokratların ücretlerinde iyileştirme
yapmıştır. 2 milyon kamu çalışanın-
dan yaklaşık 1.5 milyonunun ücre-
tinde herhangi bir iyileştirme olma-
mıştır. Benzeri birçok uygulamalar-
la karşı karşıyayız.

Grev kararı, eksiklerine rağmen
uygulanmalıdır. Devrimci Memur
Hareketi (DMH) olarak grevin güç-
lü geçmesi için emeğimizi ve biriki-
mimizi ortaya koyacağız. AKP’nin
baskı, gözaltı ve tutuklamalarını,
emekçilere, örgütlü halk kesimlerine
dayattığı faşizmin karşısında barikat
olacağız. Direnişin, barikatların önün-
de olacağız. Sokaklarda alanlarda
fiili meşru mücadeleyi yükselteceğiz...
AKP’nin zulmünden korkmayacağı-
mızı haykıracağız.

KESK Greve Gidiyor 
Tek Başına 1 Günlük Grev Değil Tüm

Halk Kesimlerinin Talepleri
Birleştirilmeli ve Sahiplenilmelidir!

Fiili Mücadele Yürütülmelidir!

Devrimci Memur
Hareketi

18 Aralık
2011
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Çoğu zaman duyarız, kültür sanat alanımızın çalış-
malarına dair “sanat-sepet işleri” diyebilenimiz vardır.
Bu söylem, kendi içinde önemsememeyi, küçümse-
meyi barındırır. Oysa mücadelenin her alanı gibi
kültür-sanat alanımız da bizim için, savaşımızın olmaz-
sa olmaz mevzilerinden biridir. Neden böyledir?

Burjuvazi bugün; kendi yoz, bireyci, bencil kapitalist
kültürünü halka aşılamak için, halkı kendi kültüründen
koparıp çürütmek; bu yolla sömürüsünü süreklileştir-
mek ister. Bu amaca ulaşmak için de en başta sanatı,
halkı yozlaştırmanın bir silahı haline getirir. Tiyatrodan
sinemaya, dizilere, müziklerden resim sergilerine, fuar-
dan konsere... halkın her kesimi için politikalar üretir.
İstanbul Bienal’i adıyla “sanatsal” fuarlar açılır. Borusan
Holding resim sergileri ya da konserleri organize eder.
Yapı Kredi Yayınları, Nazım Hikmet’in şiirlerinin telif
hakkını satın alarak, Nazım’ın bütün şiirlerini yayımlar.
Aslında burjuvazi ister ki kültür-sanat faaliyeti
aracılığıyla halkın düşüncelerini de yönlendirebilsin.
Kültür-sanatı da kendi tekeline almak ister.

İşte tam da bu nedenle, bizim kültür-sanat alanında
yürüttüğümüz mücadele daha da önemli olmaktadır.
Halkımızın kültürünün, değer yargılarının bu denli
saldırıya uğradığı, yozlaştırılmaya çalışıldığı süreçte
halk kültürümüze daha fazla sarılmalı ve halka da daha
fazla aktarmalıyız. Burjuvazinin kültür-sanat faaliyeti-
nin karşısına devrimci kültür-sanat alternatifimizi koy-
malıyız. Bu da ancak bizim kültür-sanat cephemizi
büyütmekle, devrimci kültür ile halkın kültürünü bir-
leştirmekle olur.

Kültür-sanat faaliyetleri ile halkın yaşamı, halkın
yürüttüğü hak mücadelesi her zaman iç içe geçmiştir.
Çünkü kültür, halkın yaşamının doğru değer yargısı
üzerine oturtulmasından başka bir şey değildir. Ve
sanat halka doğayı, hayatı, gerçekleri anlatmanın,

kavratmanın yoludur. Doğru kul-
lanıldığında halkın tüm sorununa
çözüm bulabilir. İsyanına türkü
olabilir. Pir Sultan’dan Ayçe İdil

Erkmen’e böyle olmuştur. Pir Sultan Abdal elinde
sazıyla, Anadolu’yu gezerek halkın acılarını,
Osmanlı’nın zulmünü ve halkın çözümünü anlatmıştır.
Ayçe İdil Erkmen, HALKIN SANATÇISI olma misyo-
nunun gereği ile halkın öğretmeni ve öğrencisi olmuş,
halk için üretmiştir. 

Ve aslında Pir Sultan’dan İdil’e halkın ozanları,
sanatçıları, halk için yaşadıkları gibi halk için ölmüş-
lerdir. Sanat ve kültür alanında ürettikleri ile halka
büyük bir miras büyük bir kültür bırakmışlardır. Bu
kültür, zulme karşı olmak ve her türlü bedele rağmen
zalimlerin önünde dik durmaktır. Her zaman halkın
yanında olmaktır. 

Her alanımız gibi kültür-sanat alanımız da mücade-
lenin ihtiyaçlarına göre şekillenir. Bu nedenle kültür-
sanat alanımıza dair yapılan “bu alanda çalışmak iste-
mem” söylemleriyle küçümseme yaklaşımları, esasın-
da bizim, savaşın ve halkın acil ihtiyaçlarını kavrayam-
adığımızı gösterir. Ve bu kavrayamama, düşmanın
kültür-sanat saldırıları karşısında bizi silahsız bırak-
mak anlamına gelir. 

Halkımızın kültürü, halk için sanat, düşmanın her
türlü yozlaştırma saldırılarına karşı elimizde büyük bir
silahtır. Bizler, elimizdeki bu silahı daha da pekiştir-
meliyiz. Bunun en güzel örneğini 150 bin kişi ile
yaptığımız “Bağımsız Türkiye” konserimizle göster-
dik. Halkımızın her kesiminden insanı bu talep etrafın-
da topladık ve bağımsızlık mücadelesinin halkın
mücadelesi olduğunu anlattık bir kez daha. 

Bu nedenle burjuvazinin her türlü saldırısının
karşısında, kendi kültürümüzün gücünün farkında
olmalıyız. Küçümseme, kavrayamama hatasına düşme-
meliyiz. “Sanat-sepet işleri” değil, bunu halk kültürü
olarak ele almalıyız. Yozlaştırma saldırısının yoğun-
laştığı bir dönemde, halkın sanatı ve halkın
kültürünün önemi çok daha fazla artmıştır. Ve
Anadolu ihtilalimizi büyütebilmemiz için halkın
kültürü ile kuşanmalı, kültürümüzü halka ulaştır-
malıyız.

Sanat-Sepet Değil,
Halk Kültürü

29 Eylül 2010’da İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan
Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği ile birçok ev po-
lis tarafından basılmıştı. Bu baskınlarda gözaltına alınarak
tutuklanan devrimciler 13 aydır tutuklular. 15-16 Aralık 2011
tarihlerinde yapılacak mahkemenin duyurusu, 8 Aralık günü
1 Mayıs Mahallesi’nin merkezi yerlerine yapıştırılan 10 adet
ozalitle yapıldı. 
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YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELE ETMEK 
SUÇ DEĞİLDİR! 



Kerbela, Alevi inancından olan halkımız için zalimin
zulmüne karşı başkaldırının adıdır. O gün kurulan ka-
zanlarda pişirilen aşure birliğin, beraberliğin simgesidir.
Bu gelenek, bugünün zalimlerine karşı da birlik olunarak
sürdürülüyor.

Malatya’da Cemal Gürsel Mahallesi’nde, 10 Aralık
günü Halk Cephesi tarafından aşure dağıtıldı. Halk Cep-
heliler, 7 Aralık’ta kapı kapı dolaşarak bildiri dağıttılar ve
halkı, Newroz alanında kurulacak aşure kazanının başı-
na çağırdılar. Aşure kazanının başına gelen 50 kişiyle bir-
likte aşure yenilirken, 100 eve de aşure dağıtıldı.

Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de,
Doğançay halkıyla birlikte 11 Aralık günü aşure dağıtı-
mı yaptı. Artık geleneksel bir hale gelen aşureye köy hal-
kının ilgisi yoğundu. Bir gün öncesinden köyden aşure mal-
zemeleri toplandı. Sabahtan dernek üyeleri aşure hazır-
lıklarına başladılar. Hep birlikte malzemeler temizlendikten
sonra kazanlar kuruldu. Pişirilen aşurenin bir kısmı kazan
başında yenirken bir yandan da evlere dağıtıldı. Aşure ye-
meye gelen köy halkıyla sohbet edildi. Toplam dört ka-
zan aşure pişirildi.

Elazığ’da ise 8 Aralık günü Elazığ Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği (PSAKD) tarafından aşure yapıldı. Fev-
zi Çakmak Mahallesi’nde kurulan dört kazanda pişen aşu-
reler, PSAKD’da yenildi. Yapılan konuşmalar ve hep bir-
likte söylenen deyişlerin ardından aşure dağıtılıp hep bir-
likte yendi. Yaklaşık 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Dersim’de de Halk Cephesi, esnafların desteğiyle 11
Aralık’ta aşure yaparak, dağıttı. Öncesinde Dersim mer-
kezde afişleme yaparak, duyurusunu yapan Halk Cephe-
liler, TAYAD’lı Aileler’in de katılımıyla 3 kazan aşure ya-
parak 300 kişiye dağıttı.

Çorum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de, 11 Ara-
lık günü Nadık Mahallesi’ndeki cemevi bahçesinde ge-
leneksel “2. Kerbela Şehitlerini Anma ve Aşure Günü” dü-
zenledi. Alevi deyişlerinin söylendiği, semahların dö-
nüldüğü aşure gününde dernek yöneticilerinden Dursun
Turna ile Devrimci Alevi Komitesi temsilcisi birer konuşma

yaptılar. Maraş Katliamı’nın
yıl dönümünde Maraş’ta ya-
pılacak eylemlere katılım çağ-
rısı da yapıldı.

6 köy derneğinin katılı-
mıyla düzenlenen aşure günü
öncesinde radyo ilanları, 250
afiş ve 2000 adet bildiri ile ta-
nıtım yapıldı. 

İstanbul’da 1 Mayıs Ma-
hallesi’nde de Halk Cepheli-
ler, 8 Aralık Perşembe günü
Muharrem Orucu’nun bitme-
si dolayısıyla aşure dağıttılar.
Dağıtım sırasında aşure alan
herkes, 24 Aralık’ta Maraş’ta
yapılacak olan mitinge davet edildi.

KATİL POLİSE, “ELİNE SAĞLIK”
CEZASI VEREN MAHKEME

FESTUS OKEY’İN KATLİNE ORTAKTIR
20 Ağustos 2007’de Taksim Polis Merkezi’nde iş-

kenceci polisler tarafından katledilen Nijeryalı göçmen
Festus Okey’in katillerinin yargılandığı davanın duruş-
ması 13 Aralık günü Çağlayan Adliyesi 21. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.

Festus Okey’i katleden Cengiz Yıldız isimli işken-
ceciye, taksirle adam öldürdüğü gerekçesiyle oy çoklu-
ğuyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bu cezanın göster-
melik olduğu, Cengiz Yıldız’ın Okey’i katlettiği taban-
casının mahkeme kararıyla kendisine iade edilmesi ile
onaylanmış oldu... Suç aletini geri katile veren bir mah-
keme, Okey’in katliamına ortaktır.

Mahkeme Başkanı İsak Eken’de, “Ben cezanın daha

az verilmesini ve para cezasına çevrilmesi-
ni istedim. Ancak heyet 5 yıl 2 ay ceza al-
man yönünde karar verdi. Bu ceza 4 yıl 2
ay’a düşürüldü.” diyerek, katil polise “eli-
ne sağlık” demiş oldu.

Festus Okey’in katillerinin yargılandığı
davanın avukatlarından Halkın Hukuk Bü-
rosu, yaptığı 14 Aralık tarihli yazılı açıkla-
masında, “Türkiyeli avukatlar, devrimciler,
sosyalistler, göçmen hakları savunucuları ola-
rak katil polisin hak ettiği cezayı alması yönündeki uğ-
raşlarımız, tam olarak yerine ulaşamasa da davanın üs-
tünün örtülmesini engellemiştir. Ve esas nokta ise dün-
yanın neresinde olursa olsun zalimin zulmüne uğrayan
tüm ezilen halklar bizim kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
Hiçbir koşulda yalnız, sahipsiz değildir.” dedi.

DÜZENİN İSTEDİĞİ GİBİ BİR ALEVİ
OLMAYACAĞIZ! MATEMİMİZ İSYANIMIZDIR!

Malatya

1 Mayıs
Mahallesi

18 Aralık
2011
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Git Deyince Gidilir mi,
Yık Deyince Yıkılır mı?
Yezidin Zulmüne Başeğmeyenleri
Yıldırmaya Çalışmak Nafiledir!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin (PSAKD) An-
kara Yenimahalle Şubesi tarafından Batıkent Ergazi Ma-
hallesi'ndeki araziye kendi olanaklarıyla yapmaya baş-
ladıkları cemevi inşaatının korunması amacıyla 52
gündür geceli gündüzle nöbet eylemi devam ediyor.

CHP'li Yenimahalle Belediyesi, yasadışı ve kaçak ol-
duğu gerekçesiyle 13 Aralık günü cemevi inşaatını yı-
kacağını açıklamıştı. Fakat halkın gösterdiği güçlü sa-
hiplenmeyle yıkım engellendi. Devrimci Alevi Komi-
tesi’nin de içinde bulunduğu Batıkentliler, yüzlerce kişi
toplanarak cemevini yıkıma karşı korudular. Halk, yak-
tıkları ateşin etrafında semah dönerek coşku ve karar-
lılıkla gün boyu nöbet tuttu. Yıkım tehdidine karşı hal-
kın meşru direnişi devam ediyor.



TAYAD’lı Aileler, Ekim 1992’de gözaltında kaybe-
dilen Ayhan Efeoğlu’nun mezar taşı hakkı için başlattı-
ğı kampanya çalışmalarına 9 Aralık günü, Taksim Tram-
vay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi’ne kadar düzenlediği
yürüyüş ile devam etti. "Ayhan Efeoğlu'nun Mezarı Ne-
rede? Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız" diyen TA-
YAD’lı Aileler, yürüyüş süresince halka yönelik konuş-
malar yaptılar, sloganlar attılar. 

100 kişinin katıldığı eylemde, Galatasaray Lisesi önün-
de basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Ayhan Efeoğlu
dipsiz kuyulara, bilinmezlere daha fazla mahkum edil-
memelidir. Buna izin vermeyeceğiz. Ayhan Efeoğlu’nun
cenazesini alana kadar mücadele edeceğiz. Ayhan Efe-
oğlu’nun mezar taşı hakkı için direneceğiz! Kayıpların
katliamların herkesi bekleyen bir gelecek olmaması
için Ayhan Efeoğlu’nun mezarı nerede sorusuna cevap
alıncaya kadar susmayacağız!” denildi. 

TAYAD'lı Ailelerin, Ayhan Efeoğlu'nun cenazesini
bulmak için başlattıkları kampanya kapsamında Ankara'da
da eylem yapıldı. TAYAD’lı Aileler, 12 Aralık günü Yük-
sel Caddesi’nde masa açıp, Ayhan Efeoğlu'nun nasıl göz-

altına alınıp
kaybedildiği ve
Ayhan Çar-

kın'ın bunu yıllar sonra
itiraf ettiğini anlatan bil-
dirileri halka dağıttılar.

Tutsakların
Onurlu Sesi
TAYAD’lı Aileler,
“Tecrit Sürdükçe Direniş de Sürecek” Diyor!

TAYAD’lı Aileler, “Hapishanelerde Tecrit Can Almaya
Devam Ediyor, Sohbet Hakkı Uygulansın” talebiyle 10
Aralık günü Taksim Galatasaray Lisesi önünde imza ma-
sası açtılar. 2 saat süreyle tecrite karşı imza toplayan TA-
YAD’lılar, bildiri dağıttılar.

Tecrite karşı özgür tutsakların sesi olan TAYAD’lı Ai-
leler, 7 Aralık günü de, AKP Sütlüce il binasının önünde,
kefenlerini giyerek eylem yaptılar. Tecrit kalkana kadar mü-
cadelelerine devam edeceklerini haykıran Aileler, “Tecri-
te karşı herkesin yapacağı birşeyler vardır. Yeter ki, insan
bu sese kulak versin!” dediler.

AYHANIMIZI MEZAR TAŞSIZ BIRAKMAYACAĞIZ
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Yürüyüş, Vatanseverleri̇n
Halka Ulaşan Sesi̇di̇r 

Malatya’nın Paşaköşkü Mahalle-
si’nde 8 Aralık günü Yürüyüş okur-
ları tarafından dergi dağıtımı yapıldı.
Sesli duyurular eşliğinde yapılan der-
gi tanıtımına tahammülü olmayan
Malatya polisi, kimlik kontrolü ya-
parak ortamı terörize etmeye çalıştı.
Polisin bu tutumuna karşı tanıtım
çalışmaları daha da yoğun bir şekil-
de devam etti. Bir saat süren dergi
satışında 15 dergi halka ulaştırıldı.

Adana’da da 3 Yürüyüş okuru
tarafından 10 Aralık günü Kürt
halkımızın yoğun olarak yaşadığı
Şakirpaşa Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisinin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışm-
ada, Kürt halkına yönelik artan baskı
ve tutuklama terörüne değinilerek,

kurtuluşun tek yolunun direnmekten
geçtiği anlatıldı. 24 Aralık’ta Maraş'ta
yapılacak olan Maraş Katliamı an-
masına katılım çağrısının yapıldığı ey-
lemde, 31 dergi halka ulaştırıldı. De-
nizli Mahallesi’nde de aynı gün yapı-
lan çalışmada 15 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

AKP’nin Örgütlü
Mücadeleye Saldırısı,
Örgütlü Mücadele İle
Durdurulabilir

Kamu Emekçileri Cephesi, keyfi
bir şekilde tutuklanan BES İstanbul 1
No’lu Şube yöneticisi Gülsüm Yıldız
ve Eğitim-Sen 3 No'lu Şube üyesi
Mehmet Ali Aslan’ın derhal serbest
bırakılması talebiyle 10 Aralık’ta İs-
tanbul Bakırköy Özgürlük Meyda-
nı'nda bir eylem yaptı. 

Eylem
öncesinde
750 bildiri
d a ğ ı t a n
k a m u
emekçile-
ri, halka
y ö n e l i k
yaptıkları konuşmalarda, AKP’nin di-
renen herkese saldırdığını, tutuklama-
ların da bu saldırıların bir parçası ol-
duğunu anlattılar. Ardından yapılan
eyleme 40 kişi katıldı. Yıldız ve Aslan’ın
da içinde olduğu 32 KESK üye ve yö-
neticilerinin keyfi gerekçelerle çeşitli ha-
pishanelerde tutsak olduğunun belir-
tildiği açıklamada, “Hak verilmez, alı-
nır” şiarıyla 21 Aralık'ta KESK tara-
fından gerçekleştirilecek greve katılım
çağrısında bulunuldu. Eylem, “Baskı-
lar Bizi Yıldıramaz", "Emekçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız” sloganları ile son
buldu.

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?.. 



Acı, sevinç, hüzün, mutluluk,
ölüm, hastalık, gülmek, ağlamak...
hepsi hayatın bir parçası ve hepsi in-
sanın hayatında yer ediyor. Hayatı
tanımlayan duygular oluyor. Bu duy-
gularıyla yaratıyor, üretiyor halk. Ya-
ratılan ezgilere baktığımızda halkın
sevincini, acısını, yaşadığı yoksulluğu,
dayanışma duygusunu... görebiliyoruz.
Ne anlattığını, ne yaşadığını, hangi
duygularla yazdığını anlamak için
ayrıca bir çabaya ihtiyacımız olmuyor.
Öyle yalın, öyle kendinden anlatıyor
çünkü. O duyguyu yaşatıyor, dinle-
diğin anda onunla birlikte okuyor,
onu daha iyi anlıyoruz. 

Pamuk tarlasında çalışan mev-
simlik işçilerin çalışırken söyledikleri
türkü herkese o tarihlerdeki durumu
açıkça ortaya koymuştur, işçilerin
talebini net bir şekilde, dolandırma-
dan ifade etmiştir:

"Bu tarla pamuk tarla yola gel.

İşçiler para ister yola gel...

Patronlar sopa ister yola gel...

Çavuşlar sopa ister yola gel..."

Paralarını alamadıkları için pat-
ronlara, çavuşlara karşı söyledikleri
bir türküdür. Ezgisiyle, sözleriyle bir-
likte pamuk işçilerinin durumunu an-
latır, yansıtır. Karmaşık, bilinmez, gi-
zemli değildir. Ortak bir sorunu yansıtır.
Bu şekilde anlattığı için halk tarafından
benimsenmiş bugüne kadar aktarıl-
mıştır. Bu türküyü söylerken çalışan
pamuk işçilerinin yüzündeki gülüm-
seme aslında patrona, çavuşa “yola
gel” diyerek meydan okumalarındandır.
Çünkü bu, türküyle de olsa onların
kulağına gidecektir. Bu sadelikle ko-
yulmuştur ortaya işçi-patron ayrışması.
Halk, anlaşılır olanı sever. 

Anlaşılmaz olmayı isteyenler,
halktan kopuk, halkın neye üzülüp,
neye sevindiğini anlamayan küçük
burjuva sanatçılardır. Bu yüzden
eserleri bir bilmece ustasının çöze-
meyeceği karmaşıklıktadır. Bunu

övünülecek bir şey olarak görüp
"bugün anlaşılmasa bile yarın anla-
şılacaktır" derler. Çünkü onlara göre
bugünden anlaşılmamasının sebebi
halkın henüz o olgunlukta, o yeter-
lilikte olmayışıdır. Halk onlardan
çok geridir. Yani bir gün halk onlara
yetişirse, onları anlayacaktır. İşte bu
çarpık bakış açısı yüzünden halk
onları hiçbir zaman benimsememiştir.
Halktan uzak, halkı anlamadıkları
için, halkın dilini konuşamadıkları
için, halkın acıları onları ilgilendir-
mediği için, halkın sevinçleri onları
şenlendirmediği için halka ulaşa-
mamışlardır. Aslında bu küçük bur-
juva aydınlar bu olgunlukta değil-
lerdir! Yaptıkları da halka değil bur-
juvaziye hizmet eder.

Halkın, anlamadığı sanata ihtiyacı
yoktur. Bu küçük burjuva aydınlar
halkın beğenisini neden kazanama-
dıklarını sorgulamalıdırlar. Halkın be-
ğenisini kazanmak için ne yapmaları
gerektiğini bulmak için eserlerini eleş-
tirici bir şekilde gözden geçirmelidirler.
Halkın içinde olmalıdırlar. Bu bilme-
celer, anlaşılmazların soyut dünya-
sından ancak bu şekilde kurtulabilir.

Sanatçı, ancak bu şekilde halkın
sorunlarını, sevinçlerini, acılarını...
tüm hayatını kapsayan eserler yarata-
bilir. Yoksa ürettiklerini kendisinden
başka anlayan, bilmecelerini kendinden
başka çözebilen olmaz. Sanatını, dü-
şünen için yapar, halk için yapmaz.

Halk bu konuda sanatıyla, mü-
ziğiyle öğretmiştir. Bestelerinde öz-
lemini, sevdasını, acısını, işlemiş-
lerdir ve dinleyende bu hissi yara-
tırlar. Bestelerinde hayat vardır. Din-
leyenlere o canlılığı hissettirir:

Bir dengbeji dinleyen, tarihi yaşar
onunla beraber. Aynı acıyı çeker.
Halkın ürettiklerinden, dile döktük-
lerinden o günün şartlarını anlarsınız.
Bir hastalık mıdır o gün onları derde
sokan, o işlenir. Ağa mıdır canlarını
yakan, kara sevda mıdır? Hepsi o
günün tanıklığıyla bugüne gelir.

Biz devrimciler bu tarihi, değer-

leri, mirası asla reddetmeyiz. Yeni
olan da zaten bunların üzerinde ge-
lişmiştir. Toplumsal yapı değiştikçe,
söylenen sözler değişmiştir ama ge-
lişmiş olan onların birikmesi, iler-
lemesi sonucu olmuştur.

Onları yok sayarak bu tarihi bi-
rikimi kullanamayız ve üzerine yeniyi
inşa edeceğimiz bir zeminimiz ol-
maz.

Yeni toplumsal koşullara uygun
olan, halkı anlatan ve halka anlatanı
yaratmalıyız.

Sadece Anadolu halkının değil,
tüm halkların kültürel mirasını sa-
hipleniriz. Halkların mücadelelerinin
kazanmasına esin kaynağı olan ne
varsa ELEŞTİREL BİR GÖZLE in-
celer, sahipleniriz. Eleştirerek, doğru
yanlarını daha da büyüterek bugüne
taşırız. Eleştiririz, çünkü bizim gör-
evimiz sadece korumak ve bugüne
taşımak değildir. Devrimcilerin görevi
onları eleştirel bir gözle sahiplenip,
bugünün koşullarında halkı müca-
deleye katabilecek, onların acılarını,
sevinçlerini, ortak değerlerini yansı-
tabilecek, yani ifade edebilecek bir
araca çevirmektir. Bu bizim tarihsel
sorumluluğumuz ve görevimizdir. 

Biz bu kültür mirasımızı canla
başla sahipleneceğiz, sahiplenmeliyiz.
Eleştirel bir gözle inceleyip, bütün
coşku ve yaratıcılığımızı katacağız. 

Halkımızın yaşamı acılarla, yok-
luklarla, yoksulluklarla dolu... Bir
o kadar da paylaşımla, umutla, emek-
le dolu. Her şey onlarda... Sanatçı
bu gerçekleri anlatandır. Her şeyin
gerçeği vardır zaten, onu görmek,
hissetmek, anlamak gereklidir sadece.
Abartı, bu nedenle halktan uzaktır.
Uçurumun kenarında yürüyen Ka-
radeniz kadını için nasıl bir abartı
söz konusu olabilir?

O zaman sanatçı dönüp kendisine
bakmalıdır. Kendisine bakmasının tek
yolu da halktan geçer. Halk öğretir,
halk büyütür... Sihirli kalemler yoktur,
halk vardır. Sanatçı halka gitmeli-
dir...

HALK ÖĞRETİR, HALK BÜYÜTÜR!

18 Aralık
2011
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Yürüyüş

Sayı: 299



On Yedi Yaşında Felç Bırakılan Ferhat Gerçek’e 
Tazminat Davası; 

“Polis Otolarına Zarar Verdin, Zararı Karşıla!”

Trakya Kültür Merkezi Derneği, 2. Olağan Genel Ku-
rulu’nu 11 Aralık günü gerçekleştirdi. Dernek Başkanı
Nemci Uçar’ın yaptığı konuşmayla başlayan toplantıda,
TKM’nin kurulmuş olduğu 2007 yılından bugüne nasıl gel-
diği ve çalışmaları anlatıldı. Trakya Halk Komitesi’nin baş-
latmış olduğu “Ergene Trakya’dır. Emperyalizmin Çöp-
lüğü Olmayacaktır!” kampanyasına destek verdiklerini be-
lirten Uçar, “Bizler Trakya Kültür Merkezi olarak, başta
Trakya bölgesinde yaşayan halklarımızın sorunları olmak
üzere, ülkemizin bağımsızlık, demokrasi mücadelesine
omuz vermeye devam edeceğimizi bir kez daha söylü-
yoruz.” dedi. 

Aşurenin yenildiği toplantı, Trakya Kültür Mer-
kezi Müzik Topluluğu’nun söylediği türküler eşliğinde son
buldu.

Trakya Kültür Merkezi,
Bağımsızlık ve Demokrasi

Mücadelesi’ndeki Yerini Güçlendiriyor Bahçelievler Özgürlükler Derneği üyesi Gülay
Korkmaz ve ailesi polis tarafından tehdit edildi. 2 Ara-
lık’ta polis tarafından karakola çağrılan Korkmaz’ın ba-
basına, kızının daha önce katıldığı demokratik eylem-
lerde çekilmiş fotoğrafları gösterilerek, “Kızın yasadı-
şı DHKP-C örgütü üyesi, elimizde fotoğrafları var. İlk
katıldığı eylemden sonra sabaha karşı 05.00’te evi ba-
sıp Gülay’ı gözaltına alırız. Kızına sahip çık.” tehdidinde
bulunuldu.

Bahçelievler Özgürlükler Derneği, konuyla ilgili yap-
tığı yazılı açıklamada, “Tehdit ve şantajlarla mücade-
lemizi engellemeye çalışan AKP polisine en iyi ceva-
bımız haklar ve özgürlükler mücadelesini daha da bü-
yütmek olacaktır.

Derneğimiz üyesi Gülay Korkmaz’ın başına gele-
ceklerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumlu ola-
caktır.” dedi.

Polis Tehditlerine Cevabı Mücadeleyi
Büyüterek Vereceğiz
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7 Ekim 2007’de, Yürüyüş
dergisinin dağıtımcılarından Ferhat
GERÇEK, tekerlekli sandalyeye mah-
kum edildi. Mahkumiyet hükmünü
veren devletin polisidir. 

Ferhat Gerçek, 17 yaşında polis
kurşunuyla felç edildi. Ancak, Fer-
hat’a 15 yıla varan ceza istemiyle dava
açıldı. Aynı davada Ferhat’ı vuran po-
lislere istenen ceza ise 9 yıl. 

Ferhat, emeğiyle geçinen yoksul
bir halk çocuğuydu. Adaletsizlik,
eşitsizlik çemberini kırmak için çı-
kılan bir yolda uzun bir yürüyüşe ko-
yulmuştu. İşte Ferhat’ı vuran kurşun,
o yürüyüşe sıkılmıştır. O yürüyüş, en-
gellenmesi gereken bir yürüyüştür
çünkü. Ferhat’ın haddi değildir; kitap,
dergi okumak, okuduklarını anlatmak,
hayattaki karşılıklarını bulmak. Fer-
hat’ın hakkı değildir; sömürü düze-
nine başkaldırmak, düzenin değişe-
ceğine inanmak, inandırmak. Fer-
hatlar çürümenin, yozlaşmanın ba-
taklığında debelenmeli ve giderek
batmalıdırlar. Bir an olsun başlarını
kaldırıp bakmamalıdırlar. Ama Ferhat
kendi kaderini değiştirmenin kadim
yolculuğuna çıkmıştı, sakat bıraktılar
ama engelleyemediler bu yürüyüşü. 

Bir adaletsizlik sistemidir kapita-
lizm. Halktan her insan attığı her

adımda bir kez daha hisseder bunu. Fer-
hat yoksuldu, Ferhat devrimci oldu,
Ferhat’ı polis vurdu, Ferhat’ı sakat bı-
raktı, Ferhat’a dava açıldı, Ferhat sanık
oldu, Ferhat 15 yıl hapisle tehdit edi-
liyor. Tabi bu adaletsizlikler burada bit-
medi. Ferhat’a, vurulup düşmüşken po-
lis otolarına taş attığı ve araca zarar ver-
diği iddiasıyla, tazminat davası açıldı.
Ve Ferhat, “İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne izafeten İstanbul
Muhakemat Müdürlüğü’nün” davacı
olduğu 2 bin 242 lira 47 kuruş tazmi-
nat davasının davalısı oldu şimdi de.
Düşünebiliyor musunuz? Omuriliğine
hedef gözeterek kurşun sıkılıp sakat bı-
rakılmış Ferhat, hiç kımıltısız yerde ya-
tarken, kalkıp polis otolarını taşlamış!
Emniyet Müdürlüğü’nün zararını taz-
min etmelidir Ferhat! 

Ferhat’ın zararlarını kim tazmin
edecek peki? Nasıl edecek? İnsanın
mal kadar değeri olmaz mı bu sis-
temde. Üç beş kuruşun peşine düşen
devlet, Ferhat’ı vuran polisi tespit et-
mekte neden o kadar mahir değildir
öyleyse? Ferhat’ın kanlı tişörtü ne-
rededir mesela? 

19-22 Aralık hapishaneler katlia-
mı hafızalarımızdan silinmez sahne-
lerle doludur, acısı öfkesi yüreği-
mizde oturur. Bu katliamdan ölmeyip

kurtulanlar hakkında, silahlı isyan
ettikleri gerekçesi ile açılan dava da
hepimizin hatırındadır. Davanın son
celselerinden birinde, aynen Ferhat ör-
neğinde olduğu gibi, Adalet Bakan-
lığı’nı ve İçişleri Bakanlığı’nı temsi-
len bir avukat katılmış; hapishane du-
varlarını yıktıkları, hapishane binasına
zarar verdiklerinden bahisle, davada
suçtan zarar gören sıfatıyla yer almak
istediklerini belirtmişti. Bundan daha
büyük bir adaletsizlik örneği olabilir
mi? Bu örnekler tekil değildir. Dev-
let aleyhine söylenmiş her söz, her
eleştiri, her eylem misliyle cezalan-
dırılır. Diri diri yaktıkları, sakat bı-
raktıkları, yaraladıkları insanlardan
tazminat talep eder, asıl zarar görenin
kendisi olduğunu iddia eder. 

Ferhat’a açılan tazminat davası
tarihsel bir husumetin devamıdır. Dava
basit bir tazminat, alacak davası ola-
rak görülemez. Ferhat’ın yaşadıkları
şanssızlıklarla dolu hüzünlü bir hayat
hikayesi değil; siyasallaşmış, kendini
kurtaracak olanın kendi kolları oldu-
ğunun bilincine varmış halkın isyanı-
nın nelerle karşılaşacağının örnekle-
mesidir. Aynı zamanda sistemin ada-
letine ayna tutan bir işlev yüklen-
mektedir. Çünkü adaletsizlik, zulüm,
hiçbir zaman muzaffer olamamıştır. 

Halkın 
Hukuk

Bürosu



21 Ekim 1995'te İstanbul Güneşli
Evren Mahallesi'ndeki evinden çık-
tıktan sonra polis tarafından kaçırılan
DİSK Tekstil-İş 2 No'lu Şube delegesi
Düzgün Tekin gözaltında kaybedildi.
Kaybolduğu tarihten önceki bir hafta
boyunca yoğun polis takibi altında
olan Düzgün Tekin'in evini 27 Ekim'de
arayan bir kişi, "Düzgün gözaltında,
ona elbise ve para götürün." diyerek
gözaltını haber verdi.

Ardından Haklar ve Özgürlükler
Platformu tarafından başlatılan "Sağ
Aldınız Sağ İstiyoruz" kampanyası
dahilinde, Cumartesi günleri Gala-
tasaray Lisesi önünde, her hafta otur-
ma eylemleri yapıldı. İktidar ortağı
CHP'ye yönelik eylemler yapıldı.
Devrimci Halk Güçleri tarafından
yapılan pankart asma, yazılama, mo-
lotoflama eylemleriyle devletten hesap
soruldu. Düzgün Tekin'in anne ve
babası Elif ana ve Veli amca kam-
panyanın içinde en önde yer aldılar.

Gebze Hapishanesi'nde kalan Ka-
sım Açık isimli kontrgerilla ajanının
sorgulanması sonucunda, Düzgün Te-
kin'in infaz edilerek Kırklareli Ça-
dırkent'teki bir çöp arazisine gömül-
düğü açığa çıktı. Açık, suçlarını itiraf
etmesinin ardından cezalandırılırken;
Haklar ve Özgürlükler Platformu, 27
Mayıs 1997'de Çadırkent'te arama

yaptı. Demokratik kitle örgütleri ve
sendikaların da katılımıyla 100'ü aşkın
kişiyle gidildi Çadırkent'e....

"Oldukça büyük, karışık bir arazi
olan Çadırkent'in neresinde nasıl ara-
ma yapılacağını kestirmek de zor
oluyor. Analarda bir telaş... Hemen
beyaz örtüler çıkartılıp kızıl bantlar
bağlanıyor. Bu sefer bir değişiklik
yapılmış. Kızılbantlara sarı boya ile
kayıpların isimleri yazılmış. Her ana-
nın alnında bir kayıp haykırıyor.
"Ben Düzgün", "Ben Ali", "Ben
Ayşenur", "Ben Aysel"..." (Halk
İçin Kurtuluş, 31.05.1997, sayı 32)

İlk aramada sonuç alınamayınca
28 Haziran 1997’de ikinci kez gidildi
Çadırkent'e. "Bak geldik Düzgün,
seni oradan çıkaracağız." diyordu
TİYAD'lı aileler. Kontrgerilla ajanının
çizdiği krokideki bütün alan tarandı
fakat Düzgün'ün cesedi bulunamadı.

21 Ekim 1997'de, katledilişinin
2. yıl dönümünde, 3. kez gidildi Ça-
dırkent'e. Çöplerin içinde yapılan
aramalardan bir şey çıkmazken; ce-
sedinin gömüldüğü bu alanda Düzgün
Tekin için bir anma yapıldı. 

Ayhan Efeoğlu’nun
Cenazesini de Aynı
Kararlılıkla Arayacağız

Yine bir kontra ajanı, bir katil
Ayhan Çarkın, 6 Ekim 1992’de ka-

çırılan Ayhan Efeoğlu’nun
İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü’nde işkenceyle kat-
ledilerek, Trakya’da bir
yere gömüldüğünü itiraf
etti. 

Oligarşi, devrimci muhalefeti
susturmak için gözaltında kaybet-
meleri kullandı. Bilinmeyen bir yere
gömülen cenazelerle geride kalanların
gözünü korkutmak hedeflendi. Ama
devrimcileri yıldırmayı, korkutmayı
başaramadılar. Şimdi de Ayhan Efe-
oğlu’nun mezarını bulacağız... Toplu
mezara gömülen Ali Yıldız’ın ke-
miklerini bulduğumuz gibi bulacağız
Ayhan Efeoğlu’ndan geriye kalanları
da... “Seni çıkartmaya geldik Ayhan!”
diyeceğiz tüm sesimizle. 

Che’nin mezarını nasıl bulduysa
yoldaşları, biz de aynı kararlılıkla
arayacağız Trakya topraklarını... Ay-
han’dan geriye bir şey bulamasak
dahi, onu unutmadığımızı, şehitleri-
mizin hesabını yerde bırakmayaca-
ğımızı göstereceğiz.

TAYAD’lı Aileler’in yürüttüğü
“Ayhan Efeoğlu'nun Mezarı Nere-
de? Cevap Alıncaya Kadar Susma-
yacağız!” kampanyası ile tüm gücü-
müzle arayacağız Ayhan’ı ve bula-
cağız onu... Şehitlerimizin cenazaleri
için ölümü göze alma kararlılığımızla,
düşmana duyduğumuz öfke ile ara-
yacağız Ayhan’ın mezarını.

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Yıkımlara Karşı Gazi
Halk Komitesi, 11 Aralık
günü, Gazi Mahallesi Se-
kizevler Bölgesi’nde bir
halk toplantısı düzenledi. 

Gazi Mahallesi’nde, Me-
zarlık ve Heykel bölgele-
rinden sonra Sekizevler’de
de yapılan bu halk toplantısı
ile, komitede yer alacak
olan bölge temsilcileri se-

çildi. Toplantıda, “Kentsel Dönüşüm Planı” adındaki

yıkım saldırısıyla halkın barınma hakkının ellerinden
alınmak istendiği anlatıldı. Yıkım saldırısına karşı halkın
çıkarlarından yana hazırlanan Yerinde Islah Projesi’nin
uygulanması gerektiği belirtildi. İstanbul’un bazı böl-
gelerinde başlanan yıkımların, eğer birleşilerek farklı
mahallelerle dayanışma içinde olunmazsa sırayla Seki-
zevler’e de geleceğine değinildi. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Timtik
de bir konuşma yaparak, hukuki olarak neler yapılacağını
anlattı. Halkın Hukuk Bürosu avukatları olarak, gece-
kondu halkının barınma mücadelesinde sonuna kadar
yanlarında olacaklarını belirtti. Toplantıya 70 kişi katıldı. 

Düzgün Tekin’e; “Seni Bu
Çöplükte Bırakmayacağız” Dedik

Yıkımlar Başladı! Ya İzin Vereceğiz Evimizi Yıksınlar
Ya da Direnip Koruyacağız Evimizi! Başka Yol Yok!

18 Aralık
2011
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Avrupa'da, özellikle de
Almaya’da yaşayan Türki-
yeliler, Türkiye devleti tara-
fından yıllardır soyuluyor.
Hükümetler değişiyor ama
soygunculukları değişmiyor. 

AKP bunun en güzel ör-
neklerinden. Almanya'da
konsolosluklardaki soygun
ve zulüm düzeni hiçbir za-
man bitmedi, artarak devam ediyor. 

Konsolosluk her işlem için bizden
para istiyor. Türkiye’ye göndereceği
mektubun pul parasını dahi bizden is-
tiyor.

10 yıllık pasaportu uzatmak için
147 Euro. Çalışıyorsun, çalışmıyor-
sun önemli değil. Ödeyeceksin o pa-
rayı.

Almanya’da bizi iliklerimize ka-
dar sömürdüğü yetmiyor... Sömürü
konsolosluklarda da devam ediyor.

Konsolosluk önlerindeki sıralar ca-
bası. 

Sabah saat 04.00’te insanlar sıra-
lara girmeye başlıyor. 

Ne yapsın halkımız, o gün işini hal-
ledemezse ertesi güne kalıyor. Genel-
de “Bugün git yarın gel”ler oluyor. İş-
yerinden zorla izin alıyor zaten. 

Şu sıralar BEDELLİ ASKERLİK
işkencesi var. 

Biliyorsunuz bedelli askerliği
10.000 euroya çıkardılar. 5000 Eu-
ro'dan, 10.000 Euro’ya. Tam olarak iki
katına yükseldi bedel.

Halkımız Avrupa'da o parayı bi-
riktirmek için yıllarca çalışıyor. O pa-
rayı askerliğe verirse, yıllarca mem-
leketine, akrabalarını görmeye gide-

meyecek.  Ya da iki katı daha fazla ça-
lışmak zorunda kalacak. İki işte ça-
lışmak zorunda kalacak.

O yüzden eski yasadan yararlan-
mak için konsoloslukların önlerinde
perişan hallerde bekliyorlar. Bir işlem
için sabaha karşı saat 04.00'te gel-
mişsen, saat 10.00 gibi çıkabiliyorsun. 

Her şey para. Bilgi için şu numa-
rayı arayın, diyorlar. Arıyorsun tele-
fona çıkmıyorlar ve telefon 900'lü nu-
maralardan olduğu için 10'larca euro
para ödüyorsun. Soymaya devam
ediyor yani. 

“Konsolosluğumuza e-mail ara-
cılığıyla ya da sitemizdeki bilgi hat-
tından ulaşabilirsiniz.” diyor ama ne
gezer? Ulaşılamıyor bile siteye. Tabii
bu yüzden insanlar tekrar konsolos-
luklara geliyor. 

Hiçbir zaman, hangi hükümet olur-
sa olsun, ufacık bir değerimiz olmadı
onların gözünde. Her zaman döviz ola-
rak görüldük. Avrupa’daki halkımız,
onların iştahını hep kabarttı. 

Bizi sömürecek bir kurum adı
buldular hep. Kimi zaman konsolos-
luk eliyle kimi zaman Deniz Fene-
riyle.

Kendi insanımız, “bizi kandır-
maz!” dedik. Paralarımızı JET-PA,

KOMBASSAN GİBİ SOYGUN-
CU, DİNİ İMANI PARA OLAN bu
kurumlara yatırdık. Binlerce insa-
nımızın parasına el koydular, kan-
dırdılar, tüyü bitmemiş çocukları-
mızın rızklarını onlara kaptırdık. 

Emeğimizi nasıl yiyeceklerini,
bizi nasıl kandıracaklarını çok iyi bi-
liyorlar. Emekçi insanlarımız onur-
lu ve ahlaklı, güveniyor ve yatırıyor

paralarını bu kurumlara. 

Ya da konsolosluklara muhtacız,
yediriyoruz emeklerimizi onlara. 

Sadece bu rezilliği yaşamamak
için Alman vatandaşlığına geçen in-
sanlarımız var. Geçiyoruz ne olu-
yor? Kafamız kara, değişmiyor. On-
ların bizim evlerimizi yakmasını, gü-
pegündüz katletmelerini engellemiyor.
Vatandaşlık kağıt üzerinde kalıyor. 

Bu düzende hiç farketmiyor Tür-
kiye veya Alman devleti; onlar için biz
karlarını, ceplerini büyütmek için
varız.

Türkiye Devleti Hiçbir
Zaman Bizi Temsil Etmedi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu, o kadar katliamdan ve hala her gün
yakılmaya devam eden evlerden son-
ra öfkenize hakim olun çağrıları ya-
pıyor. Sağduyulu olun, sesinizi kısın,
oturun, diyor. Onlar için önemli olan
Almanya ile aralarındaki ticari ve as-
keri anlaşmalar. 

Bir de bizim dövizlerimize ihtiyacı
var. Daha çalışın ve bizi besleyin di-
yorlar. 

Biz ancak haklarımızı birlik ola-
rak ve mücadele ederek kazanabiliriz. 

AVRUPA’dakiBİZ

BİZ ONLAR İÇİN
DÖVİZ BASAN

MAKİNALARIZ!

Cinayetleri Engellemek, Katillerden
Hesap Sormak İçin Birlik Olmalıyız

Alman faşizminin, Neo-Nazi-
ler eliyle göçmenleri öldürmesi,
katilleri koruması-kollaması 9 Ara-
lık günü Hamburg'da yapılan ey-
lemle protesto edildi. Alman anti-fa-
şistleri ve otonomcu grupların or-
ganize ettiği yürüyüşe Alman ve
Türkiyeli sol gruplar da katıldı.
Anadolu Federasyonu'nun da yer al-

dığı ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı
yürüyüş, Landungsbrücken'de saat
18.00'de başladı.

"Yaşasın Enternasyonal Daya-
nışma, Yaşasın Halkların Kardeşli-
ği" , "Alman Polisi Nazileri Koru-
yor" sloganlarının atıldığı eylem, ga-
rın önünde sona erdi.
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Anadolu Gençlik, Hollanda ve
Almanya’da Anadolu Federasyonu
üyelerine verilen cezaları halka du-
yurmak ve protesto etmek için 10 Ara-
lık günü Rotterdam’da pankart astı. 

Hollanda'nın Rotterdam şehrinin
Maashaven metro durağına asılan
pankartta Hollandaca: “Faşizme Di-
renmek Suç Değildir, Düşünceler
Yasaklanamaz, Almanya’daki Ana-
dolu Federasyonu Tutsaklarına Öz-
gürlük” yazılıydı. Pankart yaklaşık ya-
rım saat asılı kaldıktan sonra, metro
güvenliği tarafından indirildi.

Avrupa'nın Köln şehrinde yeni bir mevzinin, Aile ve
Gençlik Dayanışma Evi'nin açılışı yapıldı. 11 Aralık günü
yapılan açılışta, Aile ve Gençlik Dayanışma Evi'nin yü-

rüteceği faaliyetlerle ilgili
bilgi verildi. Aile ve
Gençlik Dayanışma
Evi'nin çatısı altında bir-
leştirdiği Anadolu Genç-
lik, Halkın Hukuk ve
Yardımlaşma Merkezi ve
Uluslararası Dayanışma
kurumlarının yapacağı
çalışmalar anlatıldı.

Gençlik örgütlenmesi de bir şiir okuyarak ve konuşma
yaparak açılışa katıldı. Halkın Hukuk ve Yardımlaşma
Merkezi ve Uluslararası Dayanışma çalışanları da gö-
rüşlerini belirttiler. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı açılış,
Sanat Atölyesi’nin verdiği küçük konser ile bitirildi. Aşu-
re ayında olunması sebebiyle yemeğin yanında aşure de
dağıtıldı.

Av ru pa’da

Yürüyüş’ün Sesi Almanya’da
Yankılandı

Yürüyüş okurları Almanya’nın Düsseldorf ve Krefeld
şehirlerinde Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptılar. Düs-
seldorf’ta ana tren garı etrafında yapılan tanıtımda, 16 tane
yeni okura ulaşıldı. Esnaflara, kahvelere ve sokaktaki in-
sanlara yapılan tanıtım yaklaşık 3 saat sürdü.

Yürüyüş okurları, Krefeld şehrinde de garın çevre-
sindeki bölgede bulunan kahvelere, dönercilere, berber-
lere, internet kafelere, bakkallara girip vatanlarından uzak
insanlara gerçeğin sesi Yürüyüş’ü götürdüler. 9 Aralık günü
2 saat süreyle yapılan dağıtımda toplam 25 adet Yürüyüş
halka ulaştırıldı. 

Alman Devleti Cinayetlerin
Hesabını Vermelidir

Anadolu Federasyonu, Almanya'da 9 insanımızın Ana-
yasayı Koruma Örgütü’nün denetimindeki ırkçı Naziler
tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak 8 Aralık günü Al-
manya'nın Köln şehrindeki Dom Meydanı’nda basın açık-
laması düzenledi. 

Türkçe ve Almanca olarak yapılan açıklamada, “Ya-
rın çocuklarımızı sokak ortasında öldürmeyeceklerinin
garantisi yok. Eğer çocuklarımızın geleceğini düşünü-
yorsak, bunun için sesimizi yükseltmeliyiz. Şimdiye ka-
dar onlarca camiye saldırıldı, cami yapımları engellen-
meye çalışıldı. Ama hiçbir zaman ufak tefek basın açık-
lamalarının dışında bir ses çıkarılmadı. İstersek yüz bin-
lerce insan sokaklara çıkabiliriz. İnançlarımızla yaşamak
istiyorsak hesap sormalıyız.” denildi.

Türkçe ve Almanca olarak atılan “Faşizme Karşı
Omuz Omuza”, “Irkçılığa Hayır”, “Yaşasın Enternasyonal
Dayanışma" sloganları ve dağıtılan bildirilerle eylem son
buldu.

Kerbela
Şehitleri

Londra’da Anıldı
Kerbela katliamının unu-

tulmadığını göstermek ve Ker-
bela’da şehit düşenleri anmak
için İngiltere’nin başkenti Lon-
dra’da, Devrimci Alevi Ko-
mitesi tarafından aşure günü
düzenlendi. Anadolu Gençlik
binasında düzenlenen ve yak-
laşık 70 kişinin katıldığı aşu-
re günü sohbetlerle sona erdi.

Anadolu Federasyonu üyeleri, 2 Aralık günü Alman-
ya’nın Hamburg şehrinde Sternschanse semtinde stant aça-

rak, Alman hapishanelerinde
tutsak olan 6 devrimcinin ya-
şadığı tecrit koşullarını anlatıp,
imza topladılar. Alman mah-
kemelerinin Türkiye faşizminin
isteklerini yerine getirmek
için devrimcilere verdiği hu-
kuksuz cezalar da anlatıldı. 

Faşizme Karşı Direnmek Meşrudur

Alman Faşizmi Devrimci Tutsakları
Tecritle Teslim Alamayacak

Irkçılığa, Asimilasyona ve Katliamlara
Karşı Dayanışmayı Örgütleyelim
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Maraş’ın Katili Devlettir!
Unutmadık,
Unutturmayacağız!

Maraş katliamı oligarşinin planlı, adım adım gerçek-
leştirdiği bir katliamdır. Katliam, 1978 yılının 19 Ar-
alık’ında bir provokasyonla başlatıldı. 25 Ara lık akşamı-
na kadar sürdü. Resmi rakamlara göre 111 kişi katledil-
di, 176 kişi yaralandı. 210 ev, 70 işyeri yakıldı.

Kat li am da kul la nı lan pat la yı cı lar kont ge ril la cı emek -
li Yüz başı Ali  Çe vi ker ta ra fın dan böl ge ye gön de ril miş -
ti. 12 Ey lül'den son ra MHP Ge nel Mer ke zi'nde ya pı lan
ara ma da pro vo kas yon için ya pı lan ha zır lık la rın not la rı ele
geçti. Ca mi ler de “Ale vi le rin, ko mü nist le rin na ma zı kı lın -
maz” di ye fet va lar ve ril di, Bağ lar ba şı Ca mi i ima mı va az -
da avaz avaz ba ğı rı yor du; “Çev re miz de bu lu nan Ale vi le -
ri ve CHP’li Sün ni iman sız la rı te miz le ye ceğiz...”

Maraş’ta devletin denetiminde faşistler ve dinciler bir-
likte, hamile kadınların karnındaki çocukları katledecek
kadar alçakça katliamlar yaptılar. 

Faşist devletin amacı halkı ve devrimcileri sindirmekti.
Maraş’tan sonra da katlettiler. Çorum’da katlettiler. Sivas’ta
diri diri yaktılar. Gazi’de kurşunladılar. 19 Aralık’ta ha-
pishanelerde katlettiler. 

Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın, Gazi’nin, 19 Aralık’ın
katilleri hala cezalandırılmadı. 

AKP iktidarı bugün, “Ergenekon” deyip, katliamların
üzerini örtmeye çalışıyor. Katil devlettir. Gelmiş geçmiş
tüm devlet yöneticileri katilleri korumuşlardır. Bugün de
katilleri koruyan AKP iktidarıdır. Devlet katliamlarda
MHP’li faşistleri ve dinci yobazları kullanmıştır. AKP, “Er-
genekon” diyerek katliamlardaki dinci yobazların suçlarını
da aklamış olacak. 

Ve AKP iktidarı bir taraftan Alevi halkımızı yok
sayarken bir taraftan en sinsi saldırılarını sürdürüyor. Ale-
viler’in cemevini tanımazken, “cem evi cümbüş evi” diye
aşağılarken, camide muharrem orucu iftarı yapıyor. Ker-
bela şehitleri için sahte gözyaşları döküyor.

Eeey Alevi halkımız! Gözünüzü açın ve görün. AKP’nin
sinsi oyunlarına aldanmayın. AKP’liler, Kerbela’da Eh-
libeyt’i katleden Yezid’in soyundandır. Alevi halkımıza düş-
manlığı tarihseldir. Yüzünüze gülünce aldanmayın. Riy-
akarlara, sahtekarlara, yalancılara, katillere kapınızı ka-
patın. Onlar iktidar için, Muaviye gibi, Yezid gibi, her türlü
riyakarlığı, sahtekarlığı yaparlar. Onların hiçbir sözüne kan-
mayın. 

Onların yakasına yapışın ve Kerbela’nın, Maraş’ın,
Çorum’un, Sivas’ın, Gazi’nin, 19 Aralık ve tüm kat-
liamların hesabını sorun.

Cübbeli Ahmet Hoca
Denilen Ahlaksız, Din
Bezirganı Tutuklandı 

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut
Ünlü, Karagümrük çetesi ile birlikte gözaltına alındı ve
tutuklandı. Suçları ne mi?

Birincisi, yurtdışından kadın getirtip pazarlamak.
İkincisi, kadınlarla çekilmiş ahlaksızlıklarının internete
düşen görüntülerinin kaldırılması ve kasetlerin alınması
için Karagümrük çetesiyle birlikte adam kaçırıp darp ve
tehdit etmek. Üçüncüsü, borç para verdiği emekli bir po-
lise borcunu ödemeyi geciktirdiği için  baskı yapmak ve
çok sayıda polisi sorgulamak. 

Cübbeli Ahmet Hoca’nın, burjuva basında ve televiz-
yonlarda ahlaksız görüntüleri yayınlanıyor. Bu operas-
yonun, cemaatlar arasında pasta kapma savaşı olduğu söy-
leniyor. Ancak, bizim üzerinde durmak istediğimiz bu ah-
laksızlıkların dinciler arasında, cemaatlar içinde nasıl meş-
ru görüldüğüdür. Onbinlerce kişi bu ahlaksız sahtekarla-
rın vaazını dinliyor. Cübbeli namussuzu tutuklanıp ha-
pishaneye götürülürken kalabalık bir grup “hepimiz bi-
rer Cübbeli Ahmetiz” diye döviz açıp slogan atarak sa-
hiplendiler.  

AKP’sinden Fethullahçısına, cübbelisinden cübbesi-
zine kadar hepsi birer namussuz, ahlaksız, alçaktır. İkti-
dar için, çıkarları için her türlü namussuzluğu, alçaklığı
yaparlar.  Yaparsınız...

Felluce'de Amerika'nın 
Kanlı İzleri

Felluce Hastanesi’nde çocuk doktoru olan Samira El
Ani, savaşın en sinsi mirasının 2005 yıllından sonra do-
ğan çocuklarda ortaya çıktığını, bu yıllarda doğan ço-
cuklarda özürlü doğum vakalarının arttığını açıkladı. 

Felluce'liler, Amerikan askerlerinin ayrılırken arkala-
rında kurşunlanmış evler, yıkılmış altyapı, özürlü doğumları
ve hastalıklar bıraktıklarını söylüyorlar.

Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Felluce, 2003 yılında
Irak'ın ABD tarafından  işgal edilmesinden sonra, Iraklı
direnişçilerin üssü durumuna gelmişti.  Amerikan asker-
leri direnişi kırmak için yüzlerce tank, helikopterler ve sa-
vaş uçaklarıyla saldırmış, bombardımanla şehri yerle bir
etmişti. Katil Amerika, sadece bombardımanla da kalmamış
beyaz fosfor bombası kullanarak binlerce kişiyi katletmişti. 

Kimyasal silahların etkisi sadece kullanıldığı dönem-
le sınırlı kalmıyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeni
doğan çocuklara kadar hala etkisini gösteriyor. 

dünyadan... ülkemizden 
KISA KISA
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

24 Aralık-30 Aralık

“Benim coşkum, kararlılığım, gençliğimin
dinamizmi yarının güvencesidir.”   

Ferit ELİUYGUN

27 Aralık 1990ʼda İstan-
bul Göztepeʼde, DMOʼnun
(Devlet Malzeme Ofisi)
bombalanması eyleminde,
şehit düştüler. 

Ferit Eliuygun, Ordu
Fatsa doğumludur.1980 ön-
cesi Liseli Dev-Genç safla-
rında çalıştı. İstanbulʼda gö-

rev yaptı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü. Tahliye ol-
duktan sonra Dev-Gençʼin yeniden yaratılması süreci-
ne katıldı. Zor koşullarda yeraltı mücadelesinde yer
aldı. 24 saatini devrime vermenin somut örneklerinden
biri oldu. Daha sonra SDB ekip sorumluluğuna getiril-
di. Bir komutan olarak düşmana darbeler vurup savaş-
çılar yetiştirerek şehit düştü. 

Hamdi Aygül, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu.
Gençliği ile bugünün yarına taşıyıcısı, geleceğin güven-
cesi olan simgelerin en yenisiydi... Hamdi Aygül hep der-
di ki; "Benim en büyük idealim SDB üyesi olabilmek!" Bir
SDB üyesi olarak ölümsüzleşti. 

30 Mayıs 1978 Almanya doğumludur. Orada bü-
yümüş, orada okula gitmiş ve orada devrimcileşmiştir.
1997 Ağustos ayında, kuryelik göreviyle ülkeye geli-
şinde Tokatʼta tutsak düştü. İşkencede tecavüze uğ-
radı. Tutuklandıktan sonra Ulucanlar, Sakarya, Ça-
nakkale ve Uşak hapishanelerinde kaldı. Direnişlerle
geçen tutsaklık sürecinde kendini yenileyenlerdendi.
Uşak Hapishanesiʼnde 25 Temmuz 2004ʼte ölüm oru-
cu bandını kuşanarak direnişe başladı. Direniş için-

deyken tahliye edildi. 28 Aralık 2004ʼte İstanbul Taksimʼde gerçek-
leştirdiği feda  eylemiyle ölümsüzleşti.

Sergül
ALBAYRAK

1956, Dersim doğumlu; Alevi-Kürt bir ailenin ço-
cuğudur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Elazığ'da okudu.
Faşistlerin yoğun olduğu bir mahallede oturuyorlar-
dı. Lise yıllarında, 1977-78'lerde sempatizan olarak
mücadeleye katıldı. Malatyaʼda mücadelenin çeşitli
alanlarında faaliyet yürüttü. Malatya dağlarında kır
gerilla birliklerinde yer aldı. Anti-faşist bir eylem ha-

zırlığı yaparken elindeki bombanın patlaması sonucu 26 Aralık
1979ʼda Malatyaʼda şehit düştü. 

Zeki ÖZTÜRK

1960 İstanbul doğumludur. ʻ77 yılında
katıldığı mücadeleyi, 25 yıl boyunca onur-
la sürdürdü. Bir ömür boyu devrimcilik ya-
panlardandı. 1980ʼden itibaren 7 yıl tut-
saklık yaşadı. Çıktığında yine kavganın
içindeydi. Ege Bölgesi siyasi sorumlusu
olarak görev yaptı. Yeni tutsaklığına, 3
yoldaşıyla özgürlük eylemiyle son vere-
rek, kır gerilla birliklerine katıldı. Tokat kır-

sal alanında oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatış-
mada, 28 Aralık 2002ʼde şehit düştü. 

Celalettin Ali
GÜLER

1968 doğumludur. Devrimci mücadeleyle İstan-
bulʼda yüksek öğrenimi sırasında tanıştı. İstanbulʼda
ilk kurulan öğrenci derneği olan MÜBYÖDʼün baş-
kanlığını yaptı. TÖDEFʼin kurucuları arasındaydı.
Dev-Genç içinde birçok faaliyette bulundu. İstanbul
Dev-Gençʼin sorumluluğunu yaptı. 24 Aralıkʼta polis
tarafından gözaltına alınan İsmail Bahçeci'den o gün-
den sonra haber alınamadı. Gözaltında kaybedildi.

İsmail BAHÇECİ

Ferit
ELİUYGUN

Hamdi
AYGÜL

Yaşamın orta yerinde olmaktır yaşam
denilen şey... Ve bugün yaşamın orta yeri
direniştedir.” Böyle başlıyorsun kendini
anlatmaya. Sorgularız ya kendimizi za-
man zaman “Ben mücadelenin neresin-
deyim” diye. İşte sana bir sorgulamanın
ardından yazıyorum. Merhaba güzel yol-
daşım. Sana geç kalınmış bir mektup, bir
de itirafla geldim, kabul eder misin? 

Sen Sergül, ömrünün baharında kah-
ramanlaşanlarımızdansın. Tıpkı sırası
gelince ömrünün baharını esirgemeyen
yoldaşlarımız gibi. Gülen gözlerin, yü-
zünden eksik olmayan tebessümün ve
“Sizi çooook seviyorum” diyen sözlerin-
le yolumuzu aydınlatan, umut veren ör-
nek bir yoldaşsın. Öylesine yazılan ve
söylenen sözler değildi senin ağzından
çıkanlar. O sözleri duyan herkesin bur-
nunun ucu sızlar. Ki benim de halen sız-
lamaktadır. Çünkü öyle içtenlikle söylü-
yordun ki, acaba ben layık mıyım bu sev-
giye diye düşündürtüyordun. Çünkü ağır-

dır yoldaş olmak,
gereğini yerine ge-

tirmek gerek, layık olmak ve so-
nuna kadar sürdürmek gerek. Yol-
daş kelimesine dolu dolu yakışan

bir kahramansın sen Sergül!

Koşmaya başlayalı çok olmamıştı
seninle tanışalı, sen ise henüz yarış
çizgisinde koşmayı bekliyordun... Biz
ise yavaş mı koşsak daha mı hızlansak
diye düşünürken yakaladın bizi. Bizi ya-
kaladığın an anladım ki hala o çizgide
olan benmişim aslında henüz hiç koş-
maya başlamamışım. Kaygılarım varmış,
hayallerim başkaymış, ne istediğimi ne
yapmam gerektiğini bilmiyormuşum, o za-
mana kadar birinin beni sarsmasını bek-
liyormuşum. Beni sarsan ve "daha ne du-
ruyorsun durma zamanı değil daha hız-
lı koşma zamanı" diyen sendin. Sen en
hızlımız çıktın içimizden, en önde gide-
nimiz oldun... Cesaretine, cüretine, öf-
kene, geriye bakmamana her zaman im-
renerek baktım. Kendine olan güvenine
karşı kendi güvensizliğimi ve o adımı ata-
mamadaki cesaretsizliğimi gördüm. Ben
koşmaya başladığımı düşünürken, sen
yolu göstermeye başlamıştın çoktan.

Seni tanıyan herkesin ortak bir dü-
şüncesi var, seni tanıyanlardan anlat-
malarını isteyince bunu görüyorum. Her
zaman gülümseyen, etrafını neşelendi-
ren yerinde duramayan, kendine gü-
venli, coşkulu...

Sen ömrünün baharına nasıl yaşa-
nıldığının değil, nasıl ölündüğünün önem-
li olduğunu sığdırdın. Amaçsız yaşana-
mayacağını gösterdin... Ömrünü feda
edebileceğine inandığın ideolojiye sıkı sıkı
sarılmayı öğrettin. Kurtuluşun kavgada,
umudun kavganın içinde olduğunu gös-
terdin yaşamınla.

Ölüm kıskanılır mı? Ben kıskandım,
bunu şimdiye kadar hiç söylemedim
sana ama seni kıskandım, beni geçtiğin
için, benden hızlı koştuğun için kıskan-
dım. Merak etme güzel yoldaşım, gözün
arkada kalmasın, bizler seninle birlikte bu
yolda yürümeye devam edeceğiz. 

Sıra neferi kimdir diye sorsalar, Ser-
gül derim. Sırasını bekledi, zamanını
ayarladı ve şehit düştü. Ama görevi hiç
bitmedi... İnancı azalanlarla, umudunu
kaybedenlere umut olmaya, inanç taze-
lemeye devam ediyor... 

BİR MEKTUP; Sergül için...

Anıları Mirasımız


