
Birlikten Kuvvet Doğar! 
Direnerek, Birleşerek Kazanacağız! 

Cansel Malatyalı Direnişinden Sonra 
Rose Tekstil Direnişi de Zaferle Sonuçlandı

Hey Tekstil, BEDAŞ, Darkmen, Kiğılı Direnişleri de 

KAZANACAK!

GENÇLİK FEDERASYONU 3 KASIM’DA ANKARA KIZILAY’DAYDI!

12 Eylül’ün Faşist YÖK’ü
AKP’nin YÖK’ü Olarak Faşizme

Hizmetini Sürdürüyor

DEV-GENÇ’LİLER! 
Şimdiki Görevimiz, Birken İki Olmaktır: 

EN YAKINIMIZDAKİLERİ ÖRGÜTLEMEKTİR!
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Zafer Direnişin, Zafer 
Devrimci İşçi Hareketi’nindir!
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DEVRİMCİ PROJECİLİK HER ŞEYİ
DÜZELTECEK YOLUNA KOYACAK 

“DEVRİMCİ” PLAN YAPMA 

HASTALIĞIDIR.
KERAMET PLANDA DEĞİLDİR. 

PLANCILAR... 

BU HASTALIĞA TUTULANLAR 

PLANLAR İÇİNDE BOĞULURLAR. 

DAHA AZ TUMTURAKLI LAF, 

DAHA ÇOK GÜNLÜK İŞ... 

DAHA AZ SİYASİ LAF SALATASI. 

EN BASİT AMA CANLI OLAYLARA
DAHA FAZLA DİKKAT... 

FANTAZİ ÜRÜNÜ PROJELER DEĞİL; 

HER TÜRLÜ ENGELİ 

AKILCI ŞEKİLDE BERTARAF EDEN, 

KÜÇÜK DE OLSA BAŞLANAN İŞİ 

MUTLAKA SONUNA KADAR GÖTÜREN... 

CİDDİ BİR ÇALIŞMANIN TEK YOLUDUR!info@yuruyus.com
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Kavga bedellerle sürüyor ve bu
mücadeleyi büyütme sorumluluğu biz-
lerin omuzlarında. 

Bu savaştaki en büyük silahımız
ise bize yol gösteren ideolojimizdir. 

İdeoloji, bir yaşam biçimidir. Nasıl
düşünür, nasıl yaşar, nasıl savaşırız?
İşte ideoloji bu sorulara verdiğimiz
cevaplardır. 

Bu cevaba nasıl ulaşacağımızın
göstergesi ise pratiğimizdir. Sağlam-
lığımızın göstergesi, pratiğimiz, aldı-
ğımız sonuçlardır. 

Kaç genç arkadaşımızı düzenin
bataklığından çıkarttığımızdır. 

Düşmanın beyinlerini kirletmek
için özel bir çaba harcadığı gençleri
bu düzenin pisliklerinden temizle-
mektir. 

Düşman çok net. Kirletiyor, ya-
bancılaştırıyor, çürütüyor. El attığı,
girdiği her yerde yozlaşmayı büyütü-
yor. 

O zaman bizim de doğrularımız
ve yanlışlarımız net olmalı. 

İki sınıf olduğunu bir an bile unut-
madan; düzenle devrim arasında
kalın bir çizgi çekebilmeliyiz. 

Bu çizgi bizim düzene olan öfke-
miz- kinimiz, yoldaşlarımıza, halkı-
mıza ve vatanımıza büyüttüğümüz
sevgi olmalıdır.. 

Çizginin kalınlığını inceliğini be-
lirleyen bu gerçekler olacaktır. 

Kolay olmayacak! Ama zor da ol-
mayacak... Kolaylığı ve zorluğu be-
lirleyen bizim devrimcilikteki karar-
lılığımızdır. 

43 yılda yaratılan ve bize bırakılan
geleneklerimizin yol göstericiliğinde;
en zor anlarda bile fedakarlıktan kaç-
mamaktır. Tek başına kaldığımız za-
manlarda bile faşistlere Hamiyet'çe
karşı koyabilmektir. 

Zor olacaktır! Sürekli yerimizde
saydığımız; kuralsız, ilkesiz davran-
dığımızda. Zor olacaktır; eğitimi eksik
bıraktığımızda. 

Kolay olacaktır! Düzene öfkemizi,
halka sevgimizi büyüttüğümüzde. Dü-
zenle-devrim arasındaki sınır kalın-
laşacaktır. Şehitlerimizin canlarıyla
bize miras bıraktıkları ilke ve kural-
larımız bizi ve inancımızı düzenden
koruyan çelikten bir zırh olacaktır. 

Dev-Genç’linin yaşamına ilke ve
kurallar yön verir. 

İlke ve kurallar disiplinli yaşamın
bir gereğidir. Dev-Genç’li disiplinlidir.
Nerede, ne zaman, ne yapacağı prog-
ramlıdır. Kaçta yatacağı, kaçta kal-
kacağı bellidir. Verdiği sözleri tutar,
çünkü söz namustur. 

İlke ve kurallarımızı işlettikçe dev-
rimden yana düzenle aramıza koydu-
ğumuz sınır güçlenecektir. Umut bü-
yüyecektir! Bu sınır; tarihimiz, şehit-
lerimizdir. 

Onlar bizim yol göstericilerimizdir. 

El fenerlerimizdir. En zorlandığımız
anlarda onlar ile yolumuzu buluruz. 

Tarihimizin, şehitlerimizin yol gös-
tericiliğine güvenmeliyiz. 

Onlar düşman ile bir ömür boyu
savaştılar, düzen ile uzlaşmadılar. 

Şunu her Dev-Genç’li gurur du-
yarak söyleyebilmeli; tarihimiz bo-
yunca düşmanla hiç uzlaşmadık. Bu
uzlaşmazlığın kaynağı ise ideolojik
mücadeledeki kararlılığımızdır. 

Şehitlerimiz doğru ve yanlış, düzen
ve devrim arasındaki sınırımız olmalı. 

Halka, gençliğe karşı görev ve so-
rumluluklarını yerine getirmeyenlere
karşı esnek davranmak, gençlerimizi,
halkımızı düzenin etki alanından çı-
kartmayan, halka ve devrime karşı
görev ve sorumluluklarını yerine ge-
tirmeyenlere karşı esnek davranmak

görev ve sorumluluklarımızı bizim
de aksatmamız anlamına gelir. 

Her Dev-Genç’li halka ve devrime
karşı sorumludur. Doğruları savun-
makla, doğrularımıza dört elle sarıl-
makla yükümlüdür her Dev-Genç’li. 

Doğruyu bulmaktaki pusulamız;
kim için sorusu olmalı. 

Yaptığımız kim için doğru; 

Halk için, Cephe için, Devrim
için doğru mu? Bu doğruyu bulmakta
en şaşmaz yöntemdir. 

Halkımız her gün öldürülüyor. 

Fabrikalarda, sokaklarda, ekmek
parası peşinde öldürülüyor. Halkımız
için örgütlenmek doğrudur, meşrudur. 

Savaşmak, savaşı büyütmek, va-
tanımızı sevmenin bir sonucudur. 

Vatanımız bizim olsun diye mü-
cadele ediyoruz. "Topraklarımız em-
peryalistlere satılmasın" diye mücadele
ediyoruz. 

Bu uğurda savaşmak, bu uğurda
ölmek, bu uğurda halkı savaştırmak
doğrudur. 

Kendi vatanı, halkı için ölmek
halk için onurdur, halk en soylu mer-
tebeyle ödüllendirmiştir bunu; ŞE-
HİTLİKLE... 

Unutmayacağız! 

Savaş hatalarla beraber sürüyor.
İlerliyor, düşüyor, kalkıyoruz. Hepimiz
mücadele içinde hatalar yapabiliyoruz.
Önemli olan hatalarımızı cüretle eleş-
tirmektir. Eleştiri namustur. Bu nedenle
cüretle ele almalıyız. 

Dün ki; yanlışlarımızı, hatalarımızı
deneyimlere dönüştürüp; bugünümüze
daha güçlü ve sağlam basmalıyız. 

İdeolojik mücadele; örgütlenme,
savaşma çağrısıdır. Emeğin en büyük
onur sayıldığı yepyeni bir yaşam bi-
çimine davettir. 

Devrimciliğe çağrıdır. İdeolojik

Hey Dev-Genç’liler
ŞİMDİKİ GÖREVİMİZ

BİRKEN İKİ OLMAKTIR
En Yakınımızdakileri Örgütlemektir! 
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mücadele; düzen ideolojisi ile her
alanda savaşmaktır. Hem beynimizde
hem de yaşamımızda düzeni mahkum
etmektir. Düzen beyinlerimize saldı-
rıyor, yozlaştırıyor. Susmamızı, ka-
bullenmemizi istiyor. Kurallarımız,
ilkelerimize sarılacağız. 

İnancımızı sürekli büyütmektir.
İnanç nedir; gerçek ve bilginin oluş-
turduğu bir duygu yoğunluğudur. Mo-
ralli olmaktır! Moralli olmak ise;
umutlu, inançlı, iradeli, cüretli ol-
maktır! 

Ülkemizde gençlik; hep sessizliği,
yılların suskunluğunu ilk bozan ol-
muştur. 

Mahir’e, gençlik için "toplumu
ateşleyen dinamik fitilidir" sözünü
bu gerçek söyletmiştir. 

Ülkemizde yılların verdiği baskı-
lara, Amerikan emperyalizmine ilk
tepkiyi gençlik göstermiş, halkın tüm
hak arama eylemlerinde yer almış ve
bize bir direniş geleneği miras bırak-
mıştır. 

12 Eylül sonrası da ilk örgütlenme
çalışması yürüten yine gençlik ol-
muştur; Nisan direnişleri ile 12 Eylül
sessizliğini ilk bozan olmuştur. Gençlik
dinamikliği, emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık özleminden dolayı hep buz-
kıran olmuştur. 

Önümüzde yine bir buz var ve kı-
racak olan yine biz. Dev-Genç’liler,
bu halkın onurlu evlatlarıdır. Buzu
kıracak olan güç örgütlü gücümüzdür. 

Güç örgütlenmektir. Nasıl örgüt-
leneceğiz; BİRKEN İKİ OLACAĞIZ! 

Peki bu nasıl olacak, en yakını-
mızdakini örgütleyeceğiz. 

En yakınımızdakiler çünkü onlar,
en iyi tanıdıklarımız; çelişkilerini, is-
teklerini, beklentilerini en iyi bildik-
lerimizdir. 

En yakınımızdakini bir çanta gibi
yanımızda taşıyacağız. 

Ekmeğe giderken, okula giderken,
yolda, dergide, her yerde yanında ola-
cağız. 

Ailesi ile olan sorununu, öğretmeni
ile olan sorununu, her sorununun se-
bebini kavratacağız. 

Yaşadığımız sorunların hepsinin
tek sebebi bu sömürü ve zulüm düzeni,
bunu anlatacağız. 

Onların yaşamına gireceğiz. Dert-
leşeceği zaman biz geleceğiz akıllarına.
Bize özenecekler, Tarkan'a değil. Kar-
deşin kardeşe güvenmediği, çürümeye
yüz tutmuş bu düzende güven vere-
ceğiz insanlara... Değer vereceğiz ki
insanlar da verdiğimiz değere karşılık
bize değer versin. 

Ve eğiteceğiz insanlarımızı: Bizi,
tarihimizi, adaletsiz düzenin gerçek
yüzünü, düzenin kendi yaşamındaki
çelişkilerini anlatacağız. 

Unutmamalıyız ki devrimciler bu
halkın evlatlarıdır ve halkın sorunları,
acıları, özlemleri ortaktır. 

Herkesle yakalayacağımız ortak
bir nokta vardır buradan başlayalım. 

Kaybedecek zamanımız yok. Savaş
bedellerle büyüyor, savaş bir adım
öne çıkmamızı istiyor. 

Öne çıkarken arkamızda boşluk
değil alternatifimizi bırakacağız. 

Kaybedecek zamanımız yok, BİR-
KEN İKİ OLACAĞIZ, sonra dört...
Sonra onlar, yüzler, binler... Milyonlar
olacağız! 

Düşman operasyonlarla onlarca
Dev-Genç’liyi gözaltına aldı, tutukladı. 

Bitirdik dedikleri yerden, tekrar
yeşerdik, büyüdük çoğaldık. 

Bizi tüketemezler! Bu halkın ev-
latlarını tüketemezler! 

Tekrar ediyoruz ve söz veriyoruz! 

Sözümüz söz, verdiğimiz söz ger-
çek olacak! 

ÖNCE BİRKEN İKİ OLACAĞIZ! 

SONRA mı! Biz olacağız! KA-
ZANACAĞIZ! Yarın olacağız! 

Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest
bırakılması için her Salı günü İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önün-
de yapılan oturma eylemlerine bu
hafta Taksim’de Galatasaray Lisesi
önünde devam edildi. Eylemin 6 Ka-
sım’a denk gelmesi ve üniversite
önünde YÖK’ü protesto eden diğer
eylemlerin de olmasından kaynaklı
bu hafta bir seferliğine yeri değiştirilen
eylemde, parasız eğitim istedikleri
için tutsak olan Dev-Genç’lilerin re-
simlerinin bulunduğu “Tutuklu Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın – Dev-
Genç’i Bitiremezseniz” yazan ve
“Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bı-
rakılsın” yazan Gençlik Federasyonu
imzalı pankartlar açıldı.

Eylemde Gençlik Federasyonu

adına bir açıklama yapan Eylem Ka-
yaoğlu, AKP’nin son dönemde iyice
pervasızlaşarak, adeta, “Paran yoksa
yaşama bu ülkede” dediğini ifade
etti. 

Kayabaşı, “Bugün birçok arka-
daşımız yalnızca parasız eğitim is-
tediği için, 1 Mayıs’a katıldığı, füze
kalkanına hayır dediği için, Grup
Yorum konserine katıldığı için AKP
zulmünün zindanlarında tutsaktır.
Ödediğimiz bedeller, tutsaklarımız,
ülkemizin faşizmle yönetildiğinin
kanıtıdır. Faşizmin olduğu bir ülkede
tek yol direnişten, mücadeleden ge-
çer” diyerek AKP zulmüne karşı ör-
gütlenme çağrısı yaptı.

Oturma eylemi süresince bir de

masa açan Dev-Genç’liler bildiri da-
ğıttıkları insanlardan, tutsak Dev-
Genç’lilere destek vermeleri için
imza atmalarını istediler. Masada ay-
rıca Yürüyüş dergisi de dağıtıldı. 65
kişinin katıldığı eylem iki saat sür-
dü.

“Faşizmin Olduğu Bir Ülkede Tek Yol 
Direnişten, Mücadeleden Geçer”

DİRENEREK, BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ! 55
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Ankara
3 Kasım günü Dev-Genç’liler,

“YÖK’e, Suriye’de İşgale, Gerici-
Faşist Eğitime Hayır!” şiarıyla Ankara
Yüksel Caddesi’nde toplandılar. 12
Eylül cuntasının gerici, faşist kurumu
olan YÖK’ten hesap sormak, AKP’nin
gençlik üzerindeki baskı ve terörüne
hiçbir koşulda boyun eğmediğini gös-
termek için Ankara’daydı Dev-
Genç’liler. Dağıttıkları bildirilerle
YÖK’ün gerici, faşist yüzünü teşhir
ettiler. Gün boyunca halka, öğrenci-
lerin yaşadığı sorunlar anlatıldı.

“YÖK soruşturmadır, öğrencilerin
okuldan atılmasıdır, bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesi ve-
ren gençliğe yapılan baskı ve terördür!
YÖK paralı eğitimdir, okul içlerine
sokulan polislerdir, öğrencilerin attığı
her adımın izlenmesidir” denilerek
YÖK’ün kurulma amacı anlatıldı.
Çekilen halayların, atılan sloganların
ardından Kızılay’a yapılacak olan
yürüyüş için Yüksel Caddesi’nde kor-
tej oluşturuldu. Okunan açıklamanın
ardından Dev-Genç’liler, sloganlarıyla
barikata yüklendiler. Polisler biber
gazı ve gaz bombalarıyla Dev-Genç’li-
lerin üzerine saldırdı. Bunun üzerine
Dev-Genç’liler ara sokaklarda çatış-
maya başladı. Yolda karşılaşılan bir
polis aracı taşlanarak kovuldu. Polisin
attığı gaz bombalarının isabet etmesi
sonucunda yaralananlar ve hastaneye
kaldırılanlar oldu.

Dev-Genç’liler Kızılay Güven
Park’ta yaptıkları eylemde “YÖK’e,
Suriye’de İşgale, Gerici-Faşist Eği-
time Hayır! Gençlik Federasyonu”
pankartı açtılar. Polislerin aldıkları
güvenlik önlemleri Dev-Genç’lileri
engelleyemedi. Pankartı açan Berk
Ercan, Erdem Hanoğlu, Ebru Yeşi-
lırmak işkenceyle gözaltına alındı.
Erdem Hanoğlu’nun polisin saldırısı
sırasında başı yarıldı. 

Aynı gün Ankara Gençlik Der-
neği’inden çıkan Sezgin Dereli, Ay-
dın, Hayriye, Mert ve Veysel isimli
5 Dev-Genç’li, Abdi İpekçi Parkı’nda
polislerin arama ve GBT yapmak is-
temesine karşı koydukları için iş-
kenceyle gözaltına alındılar. 

Akşam saatlerinde Ankara Üni-
versitesi Cebeci Kampüsü’nde tekrar
toplanan Dev-Genç’liler toplu olarak,
Kızılay’a doğru yürüyüşe geçtiler.
Yürüyüş esnasında, “YÖK’e Hayır”,
“Halk İçin Bilim Halk İçin Eğitim”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Ka-
dar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephe’de”, “İşkencecilerden Hesap
Sorduk Soracağız”, “Mahir’den
Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga” slogan-
larıyla yer yer yolu trafiğe kapatarak
polislerle çatışmaya başladılar. Yola
barikat kuran ve gaz bombası atan
polislere, sodalarla, taşlarla karşılık
verildi. Sakarya Caddesi’ne gelen
Dev-Genç’liler burada da polislerle
çatışmaya devam etti. İşkenceci po-

lisler Dev-Genç’lileri ablukaya al-
maya çalışırken, orada beklemekte
olan resmi polis otosu taşlanarak
tahrip edildi. Yaralanan polisler kor-
kuyla havaya ateş etmeye başladı.
Dev-Genç’liler bir süre sonra çatış-
mayı iradi olarak sonlandırdı.

Abdi İpekçi Parkı’nda tekrar bir
araya gelen Dev-Genç’liler, Yüksel
Caddesi’ne doğru Kızılay’ı zorlama
amacıyla yürüyüşe geçtiler. Yüksel
Caddesi’ne varmadan polis barikatı
ile karşılaşan Dev-Genç’liler, barikata
yüklendiler. Biber gazları kar etmeyen
polisler, Dev-Genç’lilerin kararlılığı
karşısında barikatı kaldırmak zorunda
kaldılar. Yüksel Caddesi’nde de otur-
ma eyleminin yapılacağı yer konu-
sunda irade dayatmaya çalışan polis
yine başarılı olamayınca çekilmek
zorunda kaldı. Halaylarla devam
eden oturma eylemi 4 Kasım gününe
kadar devam etti.

4 Kasım günü saat 10.00’da otur-
ma eylemi bitirildi. Daha sonra göz-
altına alınan Dev-Genç’lileri sahip-
lenmek için Ankara Adliyesi önüne
gidildi. Buradan Yüksel Caddesi’ne
geçen Dev-Genç’liler, yapılan saldı-
rıları, gözaltıları anlatan bir açıklama
yaptılar. Bu esnada gözaltında bulunan
Dilan Poyraz gözaltında yaşadıklarını
anlattı. Eylem diğer Dev-Genç’lilerin
sahiplenilmesi için tekrar Adliye
önüne geçilmek üzere sonlandırıldı.
Gözaltında bulunan Dev-Genç’liler

GENÇLİK FEDERASYONU 3 KASIM’DA ANKARA KIZILAY’DAYDI

12 Eylül’ün Faşist YÖK’ü AKP’nin YÖK’ü
Olarak Faşizme Hizmetini Sürdürüyor!
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akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

2 gün boyunca devam eden ey-
lemler sırasında polisler tarafından
yapılan işkence sonucu bir Dev-
Genç’linin kırılan koluna platin ta-
kıldı. Polislerin kaçırdığı ve ayağı
iki yerden kırılan, burnu çatlayan
Samet Duman’ın ayağı alçıya alındı
ve daha birçok kişi plastik mermi ve
gaz bombaları isabet etmesiyle ya-
ralandı.

Dost da düşman da bir kez daha
gördü ki Dev-Genç’liler haklı ve
meşru talepleri uğruna bedeller öde-
yerek, sokak sokak çatıştı. Hiçbir
baskıya boyun eğmeyerek YÖK’ün
yaratmak istediği duyarsız, bencil,
yozlaşmış tek tip gençliğe alternatifin
yalnızca Dev-Genç’liler olduğu gös-
terildi. Dev-Genç’liler 43 yıllık direniş
geleneğini Ankara’da da sahiplenerek,
bedel ödeterek mücadelesini büyüttü.
Emperyalizm ve oligarşi Dev-Genç’li-
leri biber gazlarıyla, işkencelerle,
gözaltılarla, YÖK’üyle asla yıldıra-
mayacak. Halka karşı yapılan her
saldırının karşısında Dev-Genç’lileri
bulacaklar.

İstanbul
1 Kasım tarihinde Dev-Genç’liler,

sabah saat 9.00’dan 11.00’e kadar
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi’nin içinde afişleme yaparak
bildiri dağıttılar. Edebiyat Fakültesi
önünde toplu şekilde bildiri dağıtımı
yapılırken; katil polis ve ÖGB işbirliği
yaparak Dev-Genç’lileri provoke et-
meye çalıştılar. Ama Dev-Genç’liler
bildiri dağıtımına ve afiş yapmaya
devam ettiler. Beyazıt Meydanı’ndan
bildiri dağıtarak merkez kampüsün
önüne gelen Dev-Genç’liler, burada
da çağrılar, sesli okumalarla bildiri
dağıtımına devam ettiler. Toplamda
600 bildiri dağıtan Dev-Genç’liler,
200’de afiş astılar.

Liseli Dev-Genç’liler de 1 Kasım
günü Şişli Cevahir AVM önünde ve
Kartal’da masa açtılar. Şişli'de 200,
Kartal'da 300 bildiri dağıttılar. Liseli
Dev-Genç'liler halka YÖK’ün ne ol-
duğunu ve gençliğin üzerindeki et-
kilerini anlattılar. Kartal’da 20, Ok-
meydanı ve çevresinde 300 tane
“YÖK’e, Suriye’de İşgale, Gerici
Faşist Eğitime Hayır!” afişi asıldı.

Dev-Genç’liler, Ankara'da yapa-
cakları eylem öncesinde, Okmeyda-
nı'ndaki Sibel Yalçın Parkı’nın amfi
tiyatrosunda ateş yakıp sohbet ettiler.
Sohbetin genel içeriği “YÖK nedir
ve neden Ankara’ya gidiyoruz?” oldu.
Dev-Genç’liler, YÖK’ün gerçek an-
lamı üzerine konuşarak, Dev-Genç’in
YÖK’e karşı verdiği mücadelenin
kesintisizliğini, Ankara’ya gidişin
önemini anlattılar. Sonrasında halaylar
çekildi, türküler söylendi. Bir kişi
şiir okudu. Ve sonrasında ateş başı
sohbet, bitirildi.

Aydın
Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde Dev-
Genç’liler yazılama yaptı. Pınarbaşı
Mahallesi’nde “YÖK’e, Suriye'de
İşgale ve Gerici Faşist Eğitim Siste-
mine Hayır”, “Dev-Genç”, “Feda
Savaşçısı İbrahim Çuhadar Ölüm-
süzdür” sloganlarıyla umudun adı
duvarlara yazıldı.

İzmir
İzmir'de Dev-Genç'liler, 12 Eylül

faşist darbesiyle gençliği teslim al-
mak, gerici faşist bir eğitim sistemi
yerleştirmek amacıyla kurulan YÖK'ü
öğrencilere anlatmak ve 3 Kasım'da
Ankara'da yapılacak eyleme çağrı
için Ege ve Dokuz Eylül üniversite-
lerinde çalışma yaptılar.

30 Ekim günü Ege Üniversitesi
Öğrenci Çarşısı'nda masa açıldı. 5
saat açık kalan masada “YÖK'e Su-

riye'de İşgale, Gerici-Faşist Eğitime
Hayır Demek İçin 3 Kasım'da An-
kara'dayız” yazılı pankart öğrencilerin
ilgisini çekti. Çalışma süresince da-
ğıtılan bildirilerle öğrencilere; YÖK
ve YÖK'le değişen eğitim sistemi,
devrimcilerin YÖK eylemlerini nasıl
ele aldığı anlatıldı.

1 Kasım günü ise 150 bildiri öğ-
rencilere ulaştırılarak, kampüs içinde
asılan afişlerle eylemin duyurusu ya-
pıldı ve YÖK teşhir edildi.

30 Ekim günü Dokuz Eylül Üni-
versitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde
de 30 adet “3 Kasım'da Ankara'ya”
yazılı Ege Gençlik Derneği imzalı
afiş asıldı. 150 adet bildiri dağıtıldı.
1 Kasım’da ise Yabancı Diller Yük-
sekokulu (YDY) önünde masa açılarak
öğrencilere, YÖK'ün 12 Eylül cunta-
sının üniversitelerdeki hali olduğu ve
üniversitelerdeki anti-demokratik uy-
gulamaların hepsinde YÖK'ün imza-
sının olduğu anlatıldı. Çalışma süre-
since kampüs içindeki kafelerde ve
YDY önünde 150 bildiri dağıtıldı.

Malatya
7 Kasım günü İnönü Üniversitesi
Merkez Kampüsü'nde kütüphane
önünde toplanan devrimci demokrat
öğrenciler, 32. kuruluş yıl dönümünde
YÖK'ü ve gerici, faşist eğitim siste-
mini protesto ettiler. Kütüphane önün-
de sloganlarla başlayan yürüyüş, rek-
törlük binasının yanında yapılan basın
açıklaması, oturma eylemi ve halay-
larla sonlandırıldı.Yürüyüş ve oturma
eylemi boyunca “YÖK'e Hayır",
"Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz", "Öğrenciyiz Haklıyız Ka-
zanacağız!” sloganları atıldı ve Gün-
doğdu marşı söylendi. Eyleme Halk
Cephesi, SGDF, Demokratik Öğrenci
Derneği ve Öğrenci Dayanışması ka-
tıldı.
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İstanbul’da, 2 Kasım günü Taksim
Tramvay Durağı’nda toplanan TAYAD’lı
Aileler, “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Ne-
rede? Cevap Alıncaya Kadar Susmaya-
cağız” pankartı açarak eylemlerine devam
ettiler. Eylemde ayrıca, “Kaybeden Dev-
lettir! Hesap Soracağız!” ve “Ayhan Çar-
kın Ayhan Efeoğlu’nun Mezarını Nereye
Gömdü?” dövizleri taşındı. Eylem bo-
yunca “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Ne-
rede, Açıklansın!”, “Kaybeden Katleden
Devlettir Hesap Soracağız”, “Bedel Öde-
dik, Bedel Ödeteceğiz”, “Kahrolsun Fa-
şizm, Yaşasın Mücadelemiz!” ve “Halkız
Haklıyız, Kazanacağız!” sloganları atıldı. 

TAYAD adına Tülay Eski bir açıklama

yaptı. Eski; kayıpların, infazların, işken-
cenin, tecrit politikalarının emperyalistler
tarafından geri bıraktırılan faşizm ile yö-
netilen ülkelere ihraç edildiğini belirtti.
“Yapılan bunca zulme rağmen, ülkemizin
birçok yerinde halk zulme karşı hakları
için direniyor. HES’lere, işten atılmalara,
keyfi tutuklamalara, paralı eğitime, ev-
lerinin yıkılmasına, yoksulluğa, yapılan
zamlara ve tecrite karşı ülkemizin dört
bir yanında direnişler sürüyor” diyen
Eski, adam kaçırmanın, faili meçhul ve
infaz politikalarının AKP iktidarı döne-
minde de devam ettiğini belirterek son
olarak Gençlik Federasyonu üyesi Gürkan
Türkoğlu’nun kaçırıldığını söyledi.

Balçiçek İlter
(HaberTürk, 14 Ekim 2012)

Bir Tokat da Biz 
Atmayalım!

ÖĞRENCİLER hapiste, gençler
tutuklu... Bugüne kadar konuyla ilgili
yazdığım köşe yazılarını dört soruyla
özetlemeye ne dersiniz?

1- O yaşta ses çıkarmayacak da
hangi yaşta çıkaracak?

2 - O yaşta protesto etmeyecek
de hangi yaşta edecek?

3 - Parasız eğitim istemek ne za-
mandan beri suç bu memlekette?

4 - Çevreci olmak da mı suç?
O yüzden, siz pazar pazar kahvaltı

sofranızda ailenizle güzel bir sabah
geçirirken, bir miktar keyfinizi ka-
çırmayı hedefliyorum... Birazcık yü-
zünüz, yüzümüz asılsın ki, birazcık
içimiz acısın ki, unutmayalım, unut-
turmayalım ve gençlerimizin hapis-
haneye gönderilmelerine izin ver-
meyelim... Parasız eğitim protestosuna
katıldı diye tutuklanan genç kızın
babası gibi yapmayalım, bir tokat
da biz vurmayalım. “İcat çıkarma”
demeyelim. Bırakalım icat çıkarsınlar,
bırakalım seslerini yükseltsinler. On-
lar, çocuklarımız, sizden benden çok
ama çok daha cesur orası kesin! Bu-

gün sizi bir üniversite öğrencisi, Ha-
tice Kalkan’ın mektubundan bazı bö-
lümlerle baş başa bırakıyorum. Sincan
Kadın Hapishanesi’nden yazmış.

*
Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü

4. sınıf öğrencisiyim. Okulumu bi-
tirmeme iki ay kala, 2 Mayıs 2012’de
tutuklandım. Tutuklanmam halinde
okulumun otomatikman uzayacağını
ve bu durumun beni maddi manevi
zorlayacağını anlatmama rağmen
“kuvvetli suç şüphesi” adı altında
tutuklandım. Son yılların modası
olan gizlilik kararından dolayı tam
olarak neden tutuklandığımı bilmesem
de emniyette ve savcılıkta sorulan
sorulardan anladığım kadarıyla va-
tansever ve duyarlı bir öğrenci olmam
sorun. Bana sorulan sorulardan bir
tanesi, şu anda yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya olan Trakya’daki Ergene
Nehri için yapılan “Ergene Trakya’dır,
Emperyalizmin Çöplüğü Olmaya-
caktır” kampanyasına destek olmak.
Diğer bir tutuklama gerekçem ise
“Füze Kalkanı Değil, Demokratik
Lise, Parasız Eğitim İstiyoruz” kam-
panyasına destek olmak. Bu ülkede
yaşayan ve vatanını seven biri olarak
sanırım füze kalkanına karşı olma
hakkına ve bir üniversite öğrencisi
olarak parasız eğitim isteme hakkına
sahibim diye düşünüyorum. Ama
ileri demokrasiden bahsedenler be-
nimle aynı fikirde değiller ki bugün

hapishanedeyim. Eylemler sırasında
saldırıya uğrayan, işkence gören,
gözaltına alınan arkadaşlarımla ilgili
ailelere ve gazetecilere bilgi verdiğim
için bu eylemleri benim düzenlediğim
iddia ediliyor. Benim buradan çıkar-
dığım sonuç şudur:

1- Tutuklanan ya da hakkında iş-
lem yapılan gazeteciyle kimse ko-
nuşamaz, o kişinin mesleği de kendisi
de tecrit edilmelidir.

2 - Başınıza ne gelirse gelsin,
keyfi olarak tutuklansanız, işkence
görseniz, hatta katledilseniz bile bunu
kimseye duyurmayacaksınız.

3 - Yok eğer duyuruyorsanız, “te-
rörist” ilan edilip hapishaneye atılır-
sınız.

Ailemle koşullarımızdan dolayı
sadece ayda bir kere açık görüşte
görüşebiliyoruz. Ama burası öyle bir
ülke ki yasalar hapishanenin tutsak
olmayan insanlara bile ceza vermesine
izin veriyor. Görüşe gelen ablama,
görüş süremizin keyfi olarak engel-
lenmesine karşı çıktığı için 2 ay
görüş cezası verildi. Bu nasıl bir
yasa ki, görüşçüye ceza veriliyor, bu
nasıl bir uygulama ki basit bir tartış-
mada görüş hakkı engelleniyor.

*
Hatice’nin mektubu uzun, “Gö-

zümüze göz, sesimize ses olun” diyor
bitirirken, aynısını sizden istiyorum
sevgili okuyucu.

Basından

İdil Kültür Merkezi Sanat
Cephesi üyeleri 7 Kasım ak-
şamı Harbiye Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi önünde Tavır Der-
gisi'nin dağıtımını yaptı.

Yönetmenliğini Ragıp Ya-
vuz'un yaptığı Pablo Neru-
da'nın Postacı isimli eserinden
uyarlanan "Ateşli Sabır" isim-
li oyunu izleyen Sanat Cep-
hesi üyeleri, oyun bitiminde
seyircilere Tavır dergisi da-
ğıttı. Dağıtımda 15 dergi hal-
ka ulaştırıldı.

Devrimcileri Kaybederek, Katlederek
Halkı Sindiremezsiniz!

Tavır, Sanatta
Halktan Yana

Olmanın Adıdır
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Ülkemizde Gençlik

AKP faşizmi topyekün biz gençle-
re saldırmaktadır. Parasız eğitim, sı-
navsız gelecek isteyen, liselerin ve
eğitimin demokratikleşmesi için mü-
cadele eden gençlerimiz işkenceler
görmekte ve tutsak düşmektedir. Bu
uğurda 15 Dev-Genç'li arkadaşımız
en meşru haklarını dile getirdikleri
için zulmün zindanlarındadır. AKP fa-
şizmi üniversitelerde ve liselerde bas-
kılarını daha da artırarak bizleri dü-
şünmeyen, sorgulamayan kendi so-
runlarına karşı ses çıkartmayan birey-
ler haline getirmeye çalışmaktadır.

Çünkü biliyorlar ki; gelecek biz gen-
çliğin ellerindedir. 60'larda, 70'lerde
gençliğin sorunlarıyla birlikte köylünün,
işçinin, gecekondu halkının sorunları-
nı da kendi sorunlarımız sayarak mü-
cadelenin en ön saflarındaydık. 80 as-
keri faşist cuntasıyla inkarcılığın boy
gösterdiği zamanlarda, başımız dik,

yaptığımız mücadelenin meşruluğuy-
la onurlu bir şekilde mücadelemize de-
vam ettik. 90'larda Sosyalist devletler
teker teker yıkılırken, sol örgütler tas-
fiyeciliğe, inkarcılığa soyunurken, fa-
şizm "sosyalizm bitti" naraları attığı sı-
rada bizler atılım yaparak mücadelemizi
daha da büyüttük. 2000'lerde büyük
ölüm orucu direnişimizde Zehralar’ı,
Cananlar’ı ve nice yoldaşlarımızı ölüm-
süzlüğe uğurladık.

Gençlerimiz!
İşte böyle onurlu, gururlu ve yaşa-

yan bir tarihe sahibiz. Bu tarihimizi gü-
nümüz koşullarında daha da büyüterek
zulmün önünde gücümüzü gösterme-
liyiz. Bunun da çözümü birlikte ol-
maktan, birlikte düşünüp birlikte kafa
yormaktan geçiyor. Çünkü; ülkemiz
gençliği olarak hepimizin sorunları
aynıdır. Aynı sömürüye maruz kalıyor,
aynı eğitim sisteminde yozlaştırılmaya

çalışılıyoruz. Hiçbir ortamda söz hak-
kı tanınmıyor biz gençlere. Gerçeği
haykırdığımız her yerde coplanıp tec-
rit hücrelerine atılıyoruz. 

Bu zulmü kırmanın tek yolu ör-
gütlemektir. Nasıl örgütleneceğimiz
sorusunun cevabı ise bizde gizlidir. Hep
birlikte gençliğin sorunlarını ele alarak,
bu sorunlara çözüm yolları arayarak ve
bu sürecimize katabildiğimiz gençliğin
en fazlasını katarak örgütleneceğiz. 

Bundan dolayı; Türkiye ve dünya
gençliğini bir araya getirmek, herkesin
söz hakkının bulunacağı ortam sağlamak
ve geleceğimize dair çözümler üretmek
için Türkiye'nin çeşitli illerinden ve
dünya gençliğinin de katılımıyla 23-24
2012Aralık tarihlerinde Gençlik Ku-
rultayı'nda buluşuyoruz. 

Tüm gençlerimizi kurultayımızda
birleşmeye çağırıyoruz. Birleşelim, Di-
renelim ve AKP'nin zulmünü yenelim!

Gençler; 23-24 Aralık’da Birlikte Düşünmek, Birlikte Çözüm Bulmak İçin

Gençlik Kurultayı’nda Buluşalım! 
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Gençlik halkın dinamik, dirençli mi-
litan damarlarından biridir. Halkın
haklı mücadelesinin her zaman en ön
saflarında olmuştur. Halkın taleplerini
kendi taleplerinden ayrı görmeden sa-
hiplenmiş, bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm için mücadelesini sürdürm-
üştür. Özellikle ‘70’li yıllarda öğrenci
gençliğin halkla bütünleşmesi, anti
emperyalist, anti faşist mücadeleyi
yükseltmesi oligarşiyi korkutmuştur.
Gecekondu direnişlerinden boykotlara,
faşist işgalleri kırmadan fındık, çay mi-
tinglerine kadar halkın her sorununun
olduğu yerde devrimci gençlik olmuş-
tur. Ve mücadeye önderlik eden; mili-
tan, kararlı, ısrarlı mücadelesi ile Dev-
Genç olmuştur. 

Yükselen devrimci mücadele kar-
şısında çareyi darbe yapmakta bulan
emperyalizm ve olgarşinin ilk hedefi,
devrimci mücadelenin ön saflarında sa-
vaşan gençlik olmuştur. Gençlik yoz-
laştırılmalı, halkından ve değerlerinden
uzaklaştırılmalıydı. Tek tip, düşünme-

yen, sorgulamayan, üretmeyen bir
gençlik yaratılmalıydı. Ve bunun için
YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu) ku-
ruldu. YÖK ile beraber gençlik üzerinde
ki baskılar sistemli olarak artırıldı.
Ancak bu saldırıların karşısında oligarşi
Dev-Genç'in kararlı, militan mücade-
lesini gördü. Herkesin sustuğu o süreçte
susmayan Dev-Genç vardı. 

YÖK kurulduğundan bugüne kadar
YÖK'e karşı kampanyalar yürüten,
eylemlikler, kitlesel militan yürüyüşler
yapan, gençliği örgütleyen ve savaştı-
ran Dev-Genç’liler olmuştur. 31 yıldır
sürdürülen YÖK'e karşı mücadelede
YÖK binaları tahrip edildi, işgaller,
boykotlar, kitlesel gösteriler yapıldı. Bu-
gün de aynı kararlı, militan mücadele
devam etmektedir. 

Yıllardır Ankara'da merkezi olarak
yapılan, yeni direniş gelenekleri yara-
tılan YÖK eylemlerine bu yıl da bir ye-
nisi eklenmiş ve Dev-Genç'in onurlu
mücadelesi devam ettirilmiştir. Bu sü-
reç içerisinde Ankara'da yapılacak olan

merkezi eylem için illerde masalar
açıldı, bildiriler dağıtıldı, afişler asıldı.
Bunun sonucunda İstanbul ve diğer
Anadolu illerinden Ankara’ya gelen
Dev-Genç’lilerle "YÖK'e HAYIR!"
şiarı haykırıldı. Polis barikatlarına
yüklenildi, çatışıldı, sıkılan gazlara, atı-
lan gaz bombalarına karşı geri adım
atılmadı. Tüm saldırılar Dev-Genç’li-
lerin iradesi karşısında çaresiz kaldı. Kı-
zılay'ı kazanma ısrar ve kararlılığı bu
sene de gösterildi. Kimsenin sokul-
madığı, olağanüstü güvenlik önlemle-
rinin alındığı Kızılay'da pankart açıldı.
Bedel ödemekten kaçınılmadan, öğ-
renci gençliğin hakları savunuldu.
Dev-Genç'in direniş geleneğine yeni bir
halka daha eklendi. 

31 yıldır sürdürülen YÖK'e karşı mü-
cadele Dev-Genç önderliği devam ede-
cek. Ne işbirlikçi oligarşinin ne de iş-
kenceci polislerin baskıları Dev-Genç'i
bu mücadelesinden geri çeviremeyecek. 

Gençlik Federasyonu’ndan

YÖK'e Suriye'de İşgale Gerici Faşist Eğitime Hayır!



Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

DERSHANELERİN KAPATILMASI
YENİ SOYGUN PAKETİNİN HAZIRLANMASIDIR!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan parasız eğitim getir-
diği yalanından sonra dershaneleri de kaldıracağını söy-
lemişti. Erdoğan sonrasında dershaneleri kaldırarak kur-
mak istediği yeni ticarethanelerinin planını açıkladı.  

Başbakan ve bu işten kar sağlayacak yandaşlarının plan-
larına göre, dershaneler kaldırılıp yerine daha kaliteli eği-
tim  sunacak özel okullar ve kolejler kurulacak. Bu strate-
jik planlarının büyük bir kısmını oturtmuş olmak için de 2014
yılını hedefliyor. Bu planda AKP iktidarı dershane sahip-
lerine yeni karlar sağlattırırken öğrenci ve öğretmenlere  yeni
bir soygun paketi hazırlamaktadır. 

Bu plan çerçevesinde velilere çocuklarını özel okul-
lara göndermesi teşvik edilecek. Bunun yanında dersha-
ne sahiplerine özel okul açma karşılığında maddi olarak
destek sunulacak. Şimdi buradan soruyoruz: Bu yapılan
planın neresinde halk yararına bir şey var? Halk düşma-
nı AKP iktidarı bu politika ile binlerce öğrencinin yeni
kurulan özel okullara gönderileceğini hesaplamaktadır. Üç
kuruş para ile çalışan, aç ve yoksul olan halkımız nere-
den para bulacakta çocuğunu özel okula gönderecek? Özel
okulların burslu olacağı söyleniyor. Kaç öğrenciye burs
sağlayacak özel okullar? Şu anda 1 milyon 234 bin 738
öğrenci dershanelerde eğitim alırken, bu öğrencilerin yak-

laşık 100 bini burslu olarak dershanelerden ücretsiz ola-
rak yararlanıyor. Bu eğitimin ticarileştirilmesidir. Halkın
yeni zulümlerle karşı karşıya kalması, öğrencilerinin
eğitim hakkının elinden alınmasıdır.

Dershanelerini kapatarak bunun yerine üniversite,
özel okul, kolej, anasınıfı, anaokulu ve kreş açan eğitim
işletmelerine büyük kolaylıklar tanınacak deniyor yeni eği-
tim programında.Yani açık açık eğitim kurumlarının
birer işletme olarak kabul edildiği söyleniyor. Öğrencilere
müşteri gözüyle, öğretmenlere köle gözüyle bakılıyor. Ayrı-
ca öğretmenlere performans sistemi getirilerek öğret-
menler arasında rekabet ortamı yaratılıyor. Böyle oldu-
ğunda öğretmenler nasıl bir eğitim vereceklerine değil;
sınavlardan aldıkları puanlara, daha fazla derse girmenin
yollarına bakacak. Peki böyle bir sistemde öğrencilerin nite-
likli bir eğitim aldıklarını ya da alacaklarından bahsedi-
lebilir mi? Elbette ki hayır! Ve böyle bir ortamda nitelikli
öğretmenlerin yetişmesi de mümkün değildir.

İşbirlikçi AKP iktidarı halkın değil tekellerin yanındadır.
Eğitimden sağlığa reform adı altında birçok değişikliği
tekellerin çıkarına uygun olarak düzenledi. Halkımız yok-
sullaştıkça tekeller daha da zenginleşti. AKP'nin 10 yıl-
lık iktidar dönemi bunun kanıtıdır.

2 Kasım 2012’de tutuklanan Dev-
Genç'li Gürkan Türkoğlu'nun aktar-
dıklarından tutuklanma sürecini anla-
tıyoruz; 

Gençlik Federasyonu üyesi arka-
daşımız Gürkan Türkoğlu 1 Kasım
günü saat 17.00 de Okmeydanı
Mahallesi’nde önünü kesen bir sivil
araçtan inen sivil polislerce işkence
yapılarak arabaya bindirilmiş ve
Vatan Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi’ne götürülmüştür.
Arkadaşımız o akşam 7 saat kamera
kaydına alınarak sorgulanmak isten-
miştir. Ancak gözaltı süresince poli-
sin tüm işkencelerine ve dayatmala-
rına karşı direnmiştir. Kendisine göz-
altı boyunca inandığı değerlerine iha-

net etmesi, yalan ifade vermesi söy-
lenmiştir. Üzerine ifade verildiğini,
zaten her şeyi bildiklerini ama onun
itiraf etmesini vs. söylemişlerdir.
Ancak arkadaşımızı bu tür psikolojik
baskılarla kandıramamışlardır.

Gürkan Türkoğlu ertesi gün çıka-
rıldığı savcılıktan mahkemeye sev-
kedilmiş, ardından da mahkemece
hiçbir somut gerekçe gösterilmeden
tutuklu yargılanmasına karar veril-
miştir. Mahkeme, arkadaşımızı tutuk-
larken, sanki diğer tutukladıkları
arkadaşlarımızdan daha farklı bir
durumdaymış gibi bir hava yaratma-
ya çalışmış, yalan ifade ve sahte bel-
geleri gerekçe göstererek tutukla-
mıştır. Ancak ne arkadaşımızın fark-

lı bir durumu vardır ne de bizleri yar-
gıladıklarını zanneden mahkemeler
farklıdır. Ve bu düzen yıkılmadıkça
Dev-Genç’liler de bu düzene karşı
direnmeye ve tutuklama terörüne
maruz kalmaya devam edecektir.
Ama tutsaklarını sahiplenmek Dev-
Genç'lilerin mücadelesinin bir par-
çasıdır ve mücadelemizi sürdürürken
tutsak düşen tüm yoldaşlarımızı sahip-
lenmek bizim en temel görevimizdir.

Faşizmin pervasızlığı ne kadar
büyükse bizimde en büyük silahımız
sahiplenmemizdir. Tüm tutsak Dev-
Genç'liler için gerekirse hepimiz
tutuklanmayı göze alırız. Çünkü
hepimiz birimiz, birimiz hepimiz
için yaşar ve ölürüz.

Tutsak Dev-Genç'liler Anlatıyor;
TUTSAK DEV-GENÇ’Lİ GÜRKAN

TÜRKOĞLU SERBEST BIRAKILSIN!
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AKP'nin işkenceci faşist polisleri so-
kaklarda, meydanlarda, üniversitelerde
yetmezmiş gibi liselerimizde de karşı-
mıza çıkıyor ve mücadelemizi engel-
lemeye çalışıyor. 

Ülke sorunlarının, yapılan haksız-
lıkların ve halka yapılan zulmün far-
kında olan bunlara karşı halkın ço-
cukları olarak mücadele eden, 'Kavgada
biz de varız!' diyen liselilerin üzerindeki
baskılar hızını artırarak devam ediyor. 

Lise yönetimi AKP'nin işkenceci ka-
til polisiyle işbirliği yapıyor. İşbirlikçi
lise yönetimi devrimci olan öğrencile-
ri disipline vermekle, okuldan atmak-
la tehdit ediyor. Pervasızca gerek psi-
kolojik gerekse fiziksel olarak saldırı-
yor. Lise güvenlik görevlilerinin emek-
li polisler arasından seçilmesi, lisele-
rimizin koridorlarına, tuvaletlerin önü-
ne, kapılara, duvarlara neredeyse her ye-
rine kameralar konulması son dönem-
lerde en çok başvurular psikolojik bas-
kı stratejilerinden sadece birkaçı. "Sizi
izliyoruz,  dinliyoruz. Bizden habersiz
hiçbir şey yapamazsınız attığınız her
adımı görüyoruz" demek amacı ile
konuyor kameralar. 

Bir neden belirtmeksizin keyfi ola-
rak bazen okul girişlerinde bazen ders
saatlerinde aramalar yapılmaktadır.
Aramalar sonucunda, her kitapçıda ra-
hatça bulunabilen sosyalizmle ilgili
kitap, dergi, gazete bulunduğunda  öğ-
rencinin karşısına disiplin suçu kanıtı
olarak konuluyor. 

Öğrenciye,  devrimci olmak, dev-
rimci yayınlar okumak suçmuş gibi gös-
terilip pişman olduğunu ve bir daha
okumayacağını okula getirmeyeceğini
söyletene kadar psikolojik baskı uy-
gulanıyor. 

Aslında üniversitelerdeki YÖK'ün
görevini, liselerde işbirlikçi okul yö-
netimi yapıyor. 

2011-2012 öğrenim yılının 2.  dö-
neminde Esenler Atışalanı Lisesi’nde

ders saatinde keyfi olarak arama ya-
pıldı. Aramada 10.  sınıfdan Dersim'li
bir arkadaşımızın çantasından sosyalist
yayın olan bir kaç dergi çıktı. Müdür
yardımcısının yanına götürülen arka-
daşımıza psikolojik baskı yapılarak
zorla pişman olduğu söyletildi. Ardın-
dan 10. sınıfta ki Dersim'liler tek tek
müdür yardımcısının yanına çağırıla-
rak uyarıldı.  Konuyla alakalı, alakasız
tüm öğrenciler okuldan atılmakla teh-
dit edildi. Aynı gün faşist çetelerin yo-
ğun olduğu 11. sınıflarda da arama ya-
pıldı. Ülkü ocaklarının okul örgütlen-
mesi başkanının olduğu sınıfta çok sa-
yıda sigara ve bıçak bulunmasına rağ-
men onlara hiç bir uyarı yapılmadı.
Aynı lisede 11.  sınıfta olan bir arka-
daşımız, okulda yeşil yelek giydiği için
bir öğretmenin ona 'peşmerge misin
sen?' demesi üzerine öğretmenle tar-
tışıp müdür yardımcısının odasına gö-
türülmüştür. Müdür yardımcısı bil-
gisayarda ilahi açarak arkadaşımı-
zı 1 ders saati boyunca odaya kilit-
leyip psikolojik baskı yapmaya ça-
lışmıştır.  Sonra pişman olup olmadı-
ğı sorulmuştur. Arkadaşımız meşrulu-
ğuna inancıyla pişman olmadığını söy-
lemiştir. Disiplin suçu işlemek adı al-
tında arkadaşımız hakkında işlem ya-
pılmıştır. Bu gibi durumlar tekil olay-
lar olmayıp sürekli artmaktadır.  Ka-
meralar önünde sigara içen, ahlaksız-
lık yapan, uyuşturucu satan öğrencile-
re müdahale edilmiyor, devrimci öğ-
rencilerin kendi aralarında  ülke gün-
demine dair konuşmasına, kitap alıp
vermesine, dergi okumasına tahammül
edilemiyor, disiplin suçu olarak gös-
terilip işlem yapılıyor. Düşünmeyen,
sorgulamayan, üretmeyen, yozlaşmış
bir gençlik yetiştirmek için AKP hü-
kümeti, onun katil işkenceci faşist po-
lisi ve işbirlikçi lise yönetimi elinden
geleni yapıyor. Yozlaşmaya  müdaha-
le edip sistemin ahlaksızlaştırdığını
yozlaştırdığını anlatan devrimci öğ-
rencilerin gözünü korkutmak amacı ile

İşbirlikçi Okul Yönetiminin Baskılarına
Boyun Eğmeyeceğiz!

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

Liseliyiz Biz
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resmi polisleri liselerimize  sokuyorlar. Uyuşturucu satan
torbacılarla işbirliği yapan polisler okulumuzun giriş çı-

kışlarına geliyor. Uyuşturucu kullanmayı, sigara içmeyi,
ahlaksızlık yapmayı öğrencilerin gözünde meşrulaştırmaya

çalışıyor. Her şeyi yapın ama devrimci ol-
mayın demeye çalışıyor. Ama biz Liseli Dev-
Genç'liler bu baskılara boyun eğmiyoruz. Li-
selerimizde parasız bilimsel demokratik
eğitim mücadelesi vermeye devam ediyoruz.  

Liseli arkadaşlarımıza sesleniyoruz;

Halk için bilim, halk için eğitim isti-
yoruz! Vatansever halk çocukları olarak hak-
lı meşru taleplerimizi isteklerimizi mücadele
ederek ve  savaşarak kazanacağız. Tüm li-
selileri taleplerimiz için mücadele etmeye ça-
ğırıyoruz. Parasız eğitim istemek suç değildir. 

LİSELİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ! 

Büyükçekmece Mektebim Okul-
ları Güzel Sanatlar Lisesi'nde yıllık
13 bin lira olmak üzere her ay 600 lira
ödüyorum okula. Kantinde  1,25 lira
olan içecekler bu okulda 6 TL. Eşof-

man parası 350 TL. Bunlar okul için değil, okul müdürünün cebi için
ödeniyor. Yoksul aileler, çocuklarını okutmak için çaba harcıyorlar, gece
gündüz demeden çalışıyorlar.

Fakir aileler, bu okulda aidatlarını ödeyemeyince , tehdit altında kalı-
yor, parasını ödeyemeyen öğrenciler ile ödeyenler arasında ayrımcılık
yapılıyor. Aidatını ödeyemeyen öğrenciler rencide ediliyor, diğer öğ-
renciler önünde aşağılanıyor. Yoksul öğrencilerle ilgilenmeyip, zengin
öğrencilerle ilgileniyorlar. Bu düzene, bu ayrımcılığa karşıyım ve ai-
lemin çalışarak kazandıkları parayı onlara yedirtmeyeceğiz.

Liselilerin
Sesi

4 yıldır Alman faşizmi tarafından tutsak
edilen devrimci Şadi Özpolat, kendine daya-
tılan tek tip elbiseye karşı direniyor. TAYAD’lı
Aileler Almanya’nın bu tavrını protesto etmek
ve Şadi Özpolat’a destek vermek için 2 Ka-
sım günü İstanbul’da bulunan Almanya Baş-
konsolosluğu önünde eylem yaptı. 

“Türkiye Faşizmi Tek Tip Elbise Giydire-
medi, Alman Emperyalizmi de Giydireme-
yecek - Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeye-
ceğiz” yazılı pankart açan TAYAD’lı Aileler
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Şadi Öz-
polat Yalnız Değildir” sloganlarını attılar.

TAYAD’lı Aileler adına açıklama yapan Tü-
lay Eski, kendilerinin her zaman direnen tut-
sakların yanlarında olduklarını belirtti. Şadi Öz-
polat’a yapılan saldırının, demokratik hakla-
rını savunan herkese yönelik bir saldırı oldu-
ğunu ifade eden Eski, “Tecrite, tek tip elbise
dayatmasına son verilsin” dedi. Eylem açık-
lamanın ardından atılan sloganlarla sona erdi.

Liseliyiz Biz

Trakya Halk Komitesi’nin “Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöp-
lüğü Olmayacaktır” kampanyasında ikinci adım olarak başlattığı Uzun-
köprü’den Ankara’ya Uzun Ergene yürüyüşünü anlatan belgesel
gösterimlerine devam ediliyor.

Son olarak Meriç İlçesi’ne bağlı Yenice Görece Köyü’nde izleti-
len belgesel, 4 Kasım günü de sorunun merkezi durumunda olan ve
atığını Ergene’ye boşaltan fabrikaların çok büyük bir çoğunluğunun
bulunduğu, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gösterildi.

Çorlu Eğitim-Sen temsilciliğinde yapılan gösterim, Ergene ve Trak-
ya’dan başlayarak tüm ülkemizde yaşanan emperyalist talan ve buna
karşı alınması gereken tavır üzerine yapılan sohbetle başladı. Ardın-
dan belgesel gösterimine geçildi. Belgesel sonrası Trakya Halk Ko-
mitesi gönüllüleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Çor-
lu Halk Komitesi kurulması konusunda vakit kaybetmeden harekete
geçilmesi gerektiği vurgulandı. İzleyenlerden görüşleri alındı ve bel-
geselin kopyasını isteyenler oldu.

Çorlu’dan sonra Çerkezköy’e geçilerek, Çerkezköy PSAKD’de bel-
gesel gösterimi yapıldı. Belgeselin ardından yarım saat kadar komi-
teleşme ve örgütlenmenin günümüzde temel bir ihtiyaç olduğu izle-
yenlere anlatıldı. Belgeseli izleyenlere, Çerkezköy Halk Komitesi’ni
kurma çağrısı yapıldı. İzleyenlerden sorular alındı ve cevapları anla-
tıldı. Örgütlenmede günümüzde Cansel Malatyalı örneği verilerek, ıs-
rar ve kararlılığın sonuç verdiğine vurgu yapıldı. Kırklareli Halk Ko-

mitesi’nin Kırklareli merkezde
geçtiğimiz bahar aylarında
Parkline uygulamasına karşı
yaptığı çalışma, toplanan im-
zalarla bugün Kırklareli bele-
diyesinin bu uygulamayı iptal
etmek durumuna geldiği, Kırk-
lareli Şeker Teks işçilerinin de
bu şekilde sonuca ulaşabilece-
ği anlatıldı. 

Özgür Tutsaklık
Geleneği Yaşatılıyor

Sorunumuzu Biliyoruz! Nasıl Çözeceğiz?
Çözümün Yolu Halk Komiteleri’nden Geçiyor 
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Roseteks işçileri 8 Mart 2012’de
iki aylık maaşlarını ve kıdem tazmi-
natlarını alamadan “iflas ettik” diyen
patronları tarafından işten atılmıştı.
Örgütsüzdüler. Ne yapacaklarını bil-
miyorlardı, güçsüzdüler. 10-15 yıllık
tazminat alacaklarına rağmen direniş
örgütleyemediler. 

Bir başka yerde işten atılan Cansel
Malatyalı tek başına aylardır direni-
yordu. Hey Tekstil işçileri direni-
yordu, BEDAŞ işçileri direniyordu,
THY işçileri direniyordu. 

Bir grup Roseteks işçisi Devrimci
İşçi Hareketi’nden hukuki destek is-
teyip vekalet verdiler. İşçilere bu dü-
zenin hukukunun kime hizmet ettiği
anlatıldı. Dava hukuken takip edil-
mekle birlikte esas olarak hakları-
mızın direnilerek kazanılacağı anla-
tıldı. Süren direnişler örnek verildi.
Roseteks işçileri haklarımız için bizde
direniz dediler. Temmuz ayında or-
talarında Devrimci İşçi Hareketi’nin
öncülüğünde direnişe başladılar. Di-
reniş 17. haftasında zaferle sonuç-
landı. Roseteks patronları 17 haftadır

direnen 37 işçinin gasp ettiği tüm
haklarını vermeyi kabul etti. 

Zafer Birleşen 
Direnişlerin Zaferidir!

Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 19
Ağustos’ta direnişteki tüm işçilere
ve Sola “Tüm Direnenler Birleşelim,
Direnişleri Büyütelim” diye bir çağrı
yaptı. Direnişleri büyütmek ve ka-
zanmak için somut önerilerde bu-
lundu. Bunun için sürmekte olan bü-
tün direnişler tek tek ziyaret edilip
direnen işçilerle görüşüldü. DİH’in
bu çağrısına direnişteki Roseteks iş-
çeliri, Hey Tekstil işçileri, BEDAŞ
işçileri karşılık verdi. Taksim’de ya-
pılan ilk ortak eylem 26 Ağustos
Cumartesi günü büyük bir coşkuyla
yapılmıştı. 

Bu birleşme aylardır süren ve
umutsuzluğun hakim olmaya başla-
dığı direnişler için yeni bir umut
oldu. İşçiler birleşerek birbirinden
güç aldılar. 

Tek başına direnen Cansel Ma-

latyalı direnişini açlık grevine çevi-
rerek daha ileri bir boyuta taşıdı.
Ortak eylemlere, direnen Kiğılı işçisi,
işten yeni atılan Darkmen işçileri,
Elit Çikolata işçileri de katıldı. Her
direniş bir birini etkileyerek gelişti.  

Roseteks işçileri “iflas ettim” di-
yerek fabrikayı kapatıp yatırımlarını
Köşebaşı Restaurantlar Zincirine ak-
taran patronların yakasını bırakmadı.
İstanbul’un dörtbiryanında bulunan
Köşebaşı Restaurantlar zincirinin ön-
lerinde oturma eylemleri yaparak ya-
ratıcı örnekler sergilediler. 

Polislerin koruması altına alınan
Köşebaşı Restaurantları işlemez hale
geldi. Direnişin meşruluğu karşısında
polislerin saldırısı, tehditleri, burjuva
basının karalamaları da işe yaramadı.
Patronların ekonomik kayıpları öde-
yecekleri tazminatları geçmeye baş-
layınca dize geldiler. Direnen Rose-
teks işçilerinin taleplerini kabul etmek
zorunda kaldılar. 

DİH, 19 Ağustos’da direnişleri
birleştirmek için yaptığı çağrısında

Direnerek, Birleşerek Kazanacağız! 
Cansel Malatyalı’dan Sonra 

Roseteks İşçileri de Direnerek Kazandı!
Hey Tekstil, BEDAŞ, Darkmen, Kiğılı direnişleri de Kazanacak!

Zafer Direnişin, Zafer Devrimci İşçi Hareketi’nindir!

Birlikten Kuvvet Doğar! 
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“Direnişlerin birleştirilmesi parça
parça olan ve direniş umutları kırı-
lan işçiler için yeni bir motivasyon
olacaktır” demişti. Roseteks işçileri
bu umutla, motivasyonla ve kazanma
kararlılığı ile direndiler. 

Zaferi İddialı ve Kararlı 
Direnişimizle Kazandık

DİH, 19 Ağustos’da direnen iş-
çilere yaptığı çağrıda şöyle demişti:
“Hedef açık ve nettir: Ne pahasına
olursa olsun KAZANMAK.

Kazanma inancı ve kararlılığı ta-
şımayan direniş daha baştan yenil-
miştir, günden güne eriyip bitecektir.
Direniş programı da bu kararlılığı
ve inancı yansıtmalıdır. Öncelikle
direnişin meşruluğu tüm halka, ola-
bildiğince en geniş kesimlere taşın-
malıdır. Bildirilerle, afişlerle, el ilan-
larıyla, açıklamalarla, pankartlarla,
eylemlerle her yerde direnişin sesi
duyurulmalıdır.”

Roseteks işçileri, direnişi DİH’in
bu direniş perspektifiyle kazandı. 

Reformizmin, işbirlikçi sarı sen-
dikacılığın,  işten atılan işçileri dire-
nişe geçirmek bir yana, kendilerine
rağmen başlayan direnişleri bile allem
edip kullem edip “hukuk mücadele-
miz sürecek” diyerek direnişleri tas-
fiye ettikleri bir dönemde, DİH  ısrarla
“direnişleri büyütelim” diyor. “Kararlı
bir direniş örgütlenmeden, bedel öde-
meyi göze almadan hiçbir direniş
kazanılamaz” diyor. Direnen işçilere
kazanmanın başka yolunun olmadı-
ğını söylüyor. 

Gasp edilen haklarımız için ka-
rarlılıkla direnmek zorundayız. Haklı
olan biziz. Sesimiz çıkmadığı için
patronlar pervasızca haklarımızı gasp
ediyorlar. Bizim paralarımızı iflas
ettik diyerek kendilerine yeni sermaye

yapıyorlar. 

Direniş 
Cephesini 
Büyütelim!

Kazanmak için be-
del ödemeyi göze al-
mak zorundayız. İşte

Cansel Malatyalı’nın direnişi önü-
müzdeki en somut örnektir. 

Direnişimizin haklılığını, meşru-
luğunu halka, işçi kardeşlerimize ne
kadar çok anlatabilirsek o boyutta
onların desteklerini alabiliriz. 

Direnişleri birleştirmek, güçleri-
mizi birleştirmek açısından önemli
bir adımdır fakat yeterli değildir. Se-
simizi çok geniş kesimlere duyur-
malıyız. Bunu yapmak için bizim
tekeller gibi gazetelerimiz, televiz-
yonlarımız yok. Biz sesimizi ancak
ve ancak yaptığımız eylemlerle, bil-
dirilerimizle, afişlerimizle, duyuru-
larımızla duyurabiliriz. 

Direniş ne kadar uzun sürerse
sürsün, umutsuzluğa düşmeyin. Haklı
olan, güçlü olan biziz. 

Biz direnelim. Halkımız bizimle
olacaktır. Milyonlarca işçi kardeşimiz
bizimle olacaktır. Devrimciler, de-
mokratlar, ilericiler, aydınlar, sanat-
çılar bizimle olacaktır. Onların des-
teğini almak bizim çalışmamıza bağlı.
Bizim direnişin sesini duyurmamıza
bağlı. 

Bunun için koşullara teslim ol-
madan, direnişin yaratıcılığıyla yeni
yeni yollar bulmak zorundayız.

Yeni yol bedelleri göze alarak di-
renişi büyütmektir. 

Polisin terörü bizi yıldırmamalı,
korkutmamalı. 

Cansel Malatyalı direniş boyunca
8 kez gözaltına alında. Roseteks iş-
çilerinin hepsi gece evlerinden top-
lanarak gözaltına alındılar. Eylem
yaptıkları için haklarında onlarca
dava açıldı. Patronların bekçi kö-
pekliğini yapan polisler gözaltılarla
işçileri korkutmak, yıldırmak, dire-
nişten vazgeçirmek istedi. Ama ba-
şaramadı. İşçiler yılmadılar. Gözal-
tılardan korkmadılar. Israrla diren-

işlerini büyüterek devam  ettiler. 

Bu tür saldırılar direniş patronları
rahatsız ettikçe hep olacaktır. Patronlar
bekçi köpeklerini üzerimize salacak-
lardır. Polisin saldırıları, terörü, baskısı
bizi yıldırmayıp sadece öfkemizi, ki-
nimizi büyütmelidir.

Kazanmak İçin 
Birleşmek Zorundayız!

Bu bizim icat ettiğimiz bir şey
değil. Birlikten kuvvet doğar demiş
atalarımız. 

İnsanoğlu ilk çağlardan beri en
çetin doğa koşullarına ve kendisinden
çok da güçlü yaratıklara ancak birlikte
topluluklar halinde yaşayarak karşı
koyabilmiştir. 

Ancak mevcut durumumuza bak-
tığımızda milyonlarca yıl önce ilk
insanların başardığını bugün bir avuç
asalak patronlar karşısında başardı-
ğımız söylenemez. 

Milyonlarca emekçiyiz. Ama ör-
gütsüzüz. Örgütsüz olduğumuz için
paramparçayız, güçsüzüz. 

Diğer taraftan patronlar kendi ara-
larındaki onca çelişkilerine rağmen
bizi köle gibi kullanıyorlar. Çünkü
bunun için örgütlenmişler. Bizleri
iliklerimize kadar sömürmek için
kendi aralarındaki çeleşkilerini bir
kenara koyup birleşmişler. TÜSİAD’ı,
MÜSİAD’ı, TOBB, TİS’i... onlarca
dernek, sendika, oda, birlik vb. ör-
gütlülüklere sahipler. Ve örgütlü ol-
dukları için güçlüler.

Saldırıların ardı arkası kesilmiyor.
Bugüne kadar can kan pahasına ka-
zandığımız haklarımızın hepsi bir
bir gasp ediliyor. Maaşlarımız, fazla
mesaimiz, kıdem tazminatlarımız
vb... hiç bir  hakkımız verilmeden
kapı önüne konuluveriyoruz. 

Milyonlarca işçi, örgütsüz, sahip-
siz, çaresiz... Ne yapacağını bilmiyor.
Üç gün boş kalsa aç kalacak. Çare-
sizlik içinde en kötü koşullarda ça-
lışmaya razı. Her ay işten atılan yüz-
binlerce işçiden çok azı gasp edilen
haklarını almak için direniş yolunu
seçiyor. 

Direnmek için güçlerimizi bir-
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leştirmek ve örgütlenmek zorundayız. 

Kazanmak İçin Her 
Türlü Bedeli Göze 
Almalıyız!

“El elin eşeğini türkü söyleyerek
arar”mış. Her şeyden önce direnen
işçiler olarak biz kendi gücümüze
güvenmeliyiz. Direnişe yapılacak
destekler elbette önemlidir. Zorun-
ludur. Ama direnen işçiler olarak her
şeyi dışardan gelecek desteğe bağ-
layamayız. Kaldı ki, direnişe her
türlü desteği sağlayacak olan da
bizim eylemlerimiz ve direnişin ka-
rarlılığıdır. Bedel ödemeyi göze al-
madan hiçbir hakkı kazanamayız. 

Bedeller ödemeyi göze almadan
direnişimiz halkımızdan, işçi sını-
fından gerekli saygınlığı görmeye-
cektir.

Kazanmak İçin 
Sınıf Bilinciyle 
Hareket Etmeliyiz!

Her direniş onurludur. Direnişteki
işçilerin sayısının 500, 100, 50, 10,
hatta 1 kişi olduğuna bakmayın. Sa-
yının tek başına belirleyiciliği yoktur.
Belirleyici olan 1 kişi de olsa direnme

iradesidir. 1 kişi de olsa direniş hak-
sızlığa karşı bir mücadele çağrısıdır.
Onuru korumaya çağrıdır. Kaderci-
liğe, yılgınlığa, teslim oluşa karşı
umudun korunmasıdır. Her direniş
umudun büyümesidir. Direnişte geçen
her gün korku duvarları aşılarak yıl-
gınlığa vurulan darbedir. Direnişte
geçen her gün zafere yaklaşılan bir
adımdır. 

Hiç bir direniş tek başına direnen
işçileri ilgilendirmez. Her direniş işçi
sınıfıyla burjuvazi arasında yürütülen
bir savaştır. Zaferle sonuçlanan her
direniş sadece direnen işçilerin hak-
larını kazanmasından ibaret değildir.
İşçilerin kanını emen patronlara karşı
işçi sınıfı adına vurulmuş büyük bir
darbedir. Onun için direnişçi her işçi
bu bilinçle hareket etmelidir. Ka-
rarlılıkla süren direnişler işten atı-
lan her işçi için umut olacaktır.
İşçi kardeşlerimiz patronlar karşısında
çaresiz olmadıklarını göreceklerdir.
Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı,
Roseteks işçileri, Teksim işçileri,
nasıl kazandılarsa biz de kazanırız
diyeceklerdir. Hey Tekstil işçileri,
BEDAŞ işçileri, Darkmen işçileri,
Kiğılı işçisi nasıl direniyorsa biz de
öyle direniriz diyeceklerdir. 

Onun için direnişlerimiz işçi sı-

nıfına örnek olmalıdır, umut olmalı-
dır!

Aksi durumda başarısızlıkla so-
nuçlanan her direniş sizin gibi hakları
gasp edilen işçiler için umutsuzluğa
dönüşecektir. Biz umudu büyüten
olmalıyız.

Devrimci İşçi Hareketi 
Zaferin Garantisidir! 

Devrimci İşçi Hareketi’nin kökeni
15-16 Haziran direnişinin yaratıcı-
larından olan Dev-Gençlilere dayanır.
Tarihinde Tariş Direnişi, MİGROS
Direnişi, Maga Deri direnişi, Paşa-
bahçe, Eminönü gibi işçi sınıfının
tarihine geçmiş onurlu direnişler var-
dır. Türkan Albayrak, Cansel Malat-
yalı, Roseteks direnişleri zaferle so-
nuçlanan direnişlerin son örnekleridir. 

İŞÇİLER!

Kendi gücünüze, haklılığınızın
gücüne, direnişin gücüne, Devrimci
İşçi Hareketi’nin öncülüğüne güvenin.
Zafer har zaman direnenlerin ola-
caktır. 

Direnen tüm işçilere çağrımızdır.
Birlikten kuvvet doğar. Güçlerimizi
birleştirelim. Direnişleri büyütelim.
Birleşelim direnelim kazanalım.  

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

4 Kasım günü saat 14.30’da Tunceli-Ovacık yolu üzerindeki
kontrol noktasında Halk Cepheliler’in içerisinde bulunduğu
aracı durduran polisler 2 Halk Cepheli’yi keyfi bir şekilde göz-
altına aldı. İlk önce aracın ruhsatını soran polisler, sonrasında
da kimlikleri istedi. Kimlik kontrolü yapan polislerin keyfiyeti
bitmedi. Önce araçtan inmelerini, sonra sırtlarını araca dönerek
üst araması yapılmasını istedi. Bu uygulamanın keyfi olduğunu,
kendini dayatmak olduğunu belirten polis, Halk Cepheliler’e
saldırarak Ünal Çimen ve Sevinç Bozdağ’ı gözaltına aldı. 3
saat gözaltında tutulan Ünal Çimen ve Sevinç Bozdağ saat
17.30’da serbest bırakıldı.

Dersim Halk Cephesi tarafından keyfi gözaltıyla ilgili
yapılan açıklamada, 

“Hiçbir zaman polisin önünde onursuzluğun simgesi olan el
pençe divan durmayacağız. Halkı baskı altına almanıza izin
vermeyeceğiz. İstediğiniz zaman istediğinizi yapın bizi yıldı-
ramayacaksınız. Biz mücadelemize devam edeceğiz” denildi. 

Dersim Polisinin Keyfiyetinin
Sebebi Acizliğidir!

İzmir Aliağa-Şakran Hapishanesi’nde tutulan
devrimci tutsak Fatma Alan’a, Yürüyüş Dergi-
si’nin 334. sayısı, kapağındaki “DUYDUNUZ
MU? ENGİN ÇEBER ‘İYİ HALLE’ İŞKEN-
CEDE ÖLDÜRÜLMÜŞ” başlığının altında yer
alan Engin Çeber’in fotoğrafının üzeri delinerek
verildi. Devrimci tutsakları ıslah edemeyen, iş-
kencelerde katleden işkenceciler, tahammülsüzlü-
klerini Engin Çeber’in fotoğrafına saldırarak
göstermişlerdir.

İzmir Halk Cephesi, 6 Kasım’da yaptığı
yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak “Bütün
hapishaneler işkencehanedir, bütün çalışanları
da devlet politikası olan işkencelere hizmet et-
mektedir!” dedi.

Engin’in Fotoğrafını
Delmeleri Çaresizliklerinin

Büyüdüğünü Gösteriyor
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Roseteks işçileri direnişlerinin 17.
haftasında, direnişlerini zaferle sonuçlan-
dırdılar. 

Direnen ve mücadele eden işçilerin ka-
zanacağını hepimize bir kez daha gösterdi-
ler. 

Roseteks işçileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nde işten çıkartıldılar. Kıdem tazminatları ve maaşla-
rı başta olmak üzere hiçbir hakları ödenmedi. Çalışma Ba-
kanlığı’na, iş mahkemelerine yaptıkları başvurular so-
nuçsuz kaldı. Roseteks işçilerinin önünde iki seçenek var-
dı. Ya hukukun karanlık sokaklarında haklarının kaybe-
dilmesine izin verecek ya da direneceklerdi. Roseteks iş-
çileri direnişi seçti. 

İşçiler fabrika kapatıldığı, malların tamamı patronlar
tarafından kaçırıldığı için Roseteks patronlarının sahibi ol-
dukları Köşebaşı isimli restaurantın Levent şubesi önün-
de oturma eylemlerine başladılar. Bu eylemlerini her haf-
ta sürdüreceklerini ilan ettiler. Daha eylemin ikinci haf-
tasında oturma eylemlerine polisin saldırısı başladı. İşçi-
lerin restaurant önünde açıklama yapmaları engellenme-
ye, bununla da yetinmeyerek restaurant çalışanlarını kış-
kırtılarak işçilere saldırtılmaya çalışıldı. 

İşçilerin bu baskılara cevabı, direnişlerini Köşebaşı’nın
diğer bir şubesi olan Nişantaşı Köşebaşı Restaurant önü-
ne yayarak direnişlerini büyütmek oldu. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü direnişi bitirmek için ye-
minliydi. Direnişin sürdüğü Levent’te adeta olağanüstü hal
ilan edildi. Yüzlerce polisle TOMA’larla önlerine barikat
kurularak işçilerin restauranta ulaşmaları engellendi.
Aynı görüntüler Nişantaşı’da da vardı. Tüm bunlar işçi-
leri mücadelelerinden vazgeçiremedi. 

İstanbul’un zengin semtlerinde yürütülen bu direniş bi-
tirilmeliydi. Bu kez patronların suç duyurusu üzerine iş-
çiler evlerinden gözaltına alınmaya başlandı. 

İşçilerin gasp edilen hakları için harekete geçmeyen
devletin polisi, yargısı, direnişi bitirmek için görev ba-
şındaydı. İşçiler bu haksızlığa karşın polis soruşturması-
nı, karakollara gitmeyi ve ifade vermeyi reddettiler. Bu-
nun üzerine savcılar verdikleri kararları geri almak zorunda
kaldı. 

İşçilerin, haklı mücadelelerini bitirmeye dönük bu gi-
rişime cevapları direnişlerini bu kez Bakırköy Galeria
Alışveriş Merkezi’nde bulunan Köşebaşı Restaurant
önüne yaymak oldu. İşçiler böylece Levent, Nişantaşı Kö-
şebaşı’dan sonra direnişlerine yeni bir mevzi açtılar. 

Hayatlarında ilk kez sokağa çıkan işçiler yaşayarak, di-
renerek öğrenmeye devam ediyorlardı. Yasal haklarının
gasp edilmesine sessiz kalan devlet bir restaurant için tüm

güçlerini sefer-
ber ediyordu.
Eylem yapmala-
rı, haberlerinin
yayınlanması en-
gelleniyordu. İş-

çiler bir avuç olmalarına rağmen haklıydılar. Vazgeçe-
mezlerdi. Vazgeçmediler. 

İstanbul polisi bu kez levent Köşebaşı Restaurant önün-
de işçilere cop ve gazla saldırdı. Ama artık Roseteks iş-
çileri bir avuç örgütsüz işçi değillerdi. Dağılmadılar, kaç-
madılar, direndiler. Sonraki eylem günü daha da kalaba-
lık geldiler. Eşlerini, çocuklarını eylem yerine getirdiler.
Marşlarını ve sloganlarını daha bir gür haykırdılar. 

Her saldırı sonrasında yeni bir mevzi açmaya söz ver-
mişlerdi. Bu saldırı sonrasında bu kez Beylikdüzü Kö-
şebaşı önündeydiler. 

İşçiler direnişlerini diğer direnen işçilerle birlikte bü-
yüttüler. Ortak direnişten aldıkları güçle aynı anda 5 res-
taurant önünde eylem yaptılar. Patronların restaurant
zincirlerini direnişleriyle kırdılar. 

Yaşadıkları sadece kendilerinin sorunları değildi. Mil-
yonlarca tekstil işçisi aynı sorunları yaşıyordu. Uzun ça-
lışma saatleri, ödenmeyen mesailerle en çok sömürünün
olduğu yerlerden biriydi tekstil. Ancak bu sefalet ve kö-
lece çalışma koşullarının yanında moda haftasında parlak
bir dünya olarak sunuluyordu. Buna seyirci kalamazlar-
dı. İstanbul Moda Haftası kapsamında yapılan bir defilede
pankart açarak bu gerçeği anlattılar. 

Roseteks işçileri direnişleri boyunca Köşebaşı’nın Le-
vente bulunan iki şubesini, Nişantaşı, Caddebostan, Ba-
kırköy, Reina, Beylikdüzü şube önlerini eylem yerine çe-
virdiler. Yetmediğinde Ankara Köşebaşı Restaurant
önünde direndiler. 

Roseteks işçileri işte bu kararlı mücadele sonucunda
kazandılar. 

Şüphesiz Roseteks işçileri direnişlerini hukuksal sı-
nırlara hapsetmiş olsalardı bu sonucu elde edemezlerdi.
Direnişleri boyunca hukukun bırakın gasp edilen hakla-
rını elde etmesini sağlamayı, bu uğurda yürüttükleri mü-
cadeleyi engellemek için kullanıldığını gördüler. Tama-
men siyasal iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda biçim-
lendirilen hukukun zaten başka bir işlev görmesini de bek-
leyemeyiz. Bugün varolan adalet sisteminin işçilere yok-
sullara adalet sağlamasını beklemek gerçeklere gözümü-
zü kapatmak olur. İşçi sınıfına yönelik saldırıların bir yan-
dan kapsamlı bir devlet politikası olduğunu ileri sürmek
diğer yandan ise işçi sınıfının kaderini bu devlet organ-
larından biri olan hukuka, yargıya bağlamak açık bir çe-

Cansel Malatyalı’dan Sonra
Roseteks Direnişi de
Zaferle Sonuçlandı 

Devrimci İşçi
Hareketi

Zafer direnen Roseteks işçilerinindir.
Zafer Devrimci İşçi Hareketi’nindir.
Direnen tüm işçiler birleşin. Zafer

direnen, birleşen işçilerindir. 
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lişkidir. Şüphesiz hukuksal alanda mücadele süren di-
renişlerin bir parçası olarak terk edilemez ancak bu
alanda yürütülen mücadelenin tali olduğu, zafer açısından
asla tayin edici olmadığı Roseteks direnişiyle bir kez daha
açığa çıkmıştır. Asıl olan meşru mücadeledir. Gücünü hak-
lılığından alan, eylem biçimlerini hukukun belirlemedi-
ği mücadeledir. Bakın, Roseteks işçilerine yürüttükleri di-
reniş yaptıkları eylemler nedeniyle haklarında onlarca so-
ruşturma açılmıştır. Haklarını istemeleri gasp, çalışma
hürriyetini engelleme olarak değerlendirilmiştir. Ancak
hukukun suç saydığı bu direniş Roseteks işçilerine ka-
zandırmıştır. Bu nedenledirki işçi direnişlerini hukuksal
mücadeleye havale etmek işçi sınıfına ihanettir. 

Roseteks direnişinde yer alan işçiler hayatlarında ilk kez
sokağa çıkıyorlardı. Slogan atmayı bilmiyorlardı. Sendi-
kasızlardı. Bir avuçlardı. Öyle geniş olanaklara falan sa-
hip değillerdi. Tamamı ülkenin farklı illerinden gelmiş, fark-
lı kültürleri olan, farklı milliyetlerden, farklı inançlardan
olan, düzen partilerine oy veren kendi hallerinde işçiler-

di.  Ancak meşru bir mücadele etrafında biraraya gelip, uzun
bir mücadele yürüterek elinde geniş olanaklar bulunan, em-
niyeti seferber eden bir patrona karşı kazandılar. 

Roseteks işçileri mütevazı direnişleriyle, kazanmak için
direnmenin zorunluluğunu bir kez daha hatırlattılar. Bu
direniş başından sonuna kadar Devrimci İşçi Hareketi ta-
rafından örgütlendi, harekete geçirildi ve zafere taşındı.
Demokratik mücadeledeki cephe tarzı bir kez daha ka-
zandırdı. İşçi direnişlerinin reformistler, sendikaların
yönetimlerine çöreklenmiş işçirlikçi, sarı reformist sen-
dikalar tarafından “hukuk mücadelemiz sürecek” diyerek
tasfiye edildiği bir süreçte Roseteks işçileri Devrimci İşçi
Hareketi’nin öncülüğünde direnerek kazandılar. 

Sıra sürmekte olan diğer direnişlerdedir. Hey
Tekstil, Darkmen, BEDAŞ, Şekerteks işçileri de ka-
zanacak. Kazanmak için Devrimci İşçi Hareketi’ne gü-
venin. Cansel Malatyalı gibi, Rosetekstil işçileri gibi
her türlü saldırıya göğüs gererek, direnerek zaferi ka-
zanacağız. 

Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri 2 Kasım günü
Şişli AKP temsilciliği önünde AKP’nin “esnek çalış-
ma”, “performansa dayalı ücretlendirme” gibi dayat-
malarla emekçilerin iş güvencesini, grev hakkını gasp
eden dayatmalarına karşı eylem yaptılar. 

“AKP İş Güvencemize Saldırıyor Grev Hak-
kımız ve İş güvencemiz İçin Direnelim!” pankartı açı-
larak, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!” slogan-
larıyla başlayan eylem Kamu Emekçileri Cephesi adı-
na basın açıklamasının okunmasıyla devam etti.
Açıklamada AKP iktidarının 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nu değiştirerek, kamu emekçilerinin
iş güvencesini ortadan kaldırmak istediği belirtilerek
bunun sonuçlarının emekçilerin köleleştirilmesi,
maaş kesintileri, esnek çalışma, kıdem durdurma, hat-
ta işten çıkarma, sürgün tehditlerine kadar varabildiği
ifade edildi. Yaşanan bu hak gasplarına karşı kamu
emekçilerinin ciddi bir direniş örgütlemeden bu
saldırıları püskürtemeyeceği vurgulanarak, kazanmak
için gereken irade ve inancın kamu emekçilerinde
mevcut olduğu ifade edildi. 

Açıklamada ayrıca KESK’e de, Anadolu’nun
her yerinde şehir merkezlerinde ve aynı zamanda ba-
kanlık önünde kurulacak çadırlarla, valilik önleri, me-
clis önü ve şehirlerin tüm meydanlarını eylem alanı-
na çevirme çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamanın
ardından eylem slogan ve alkışlarla sona erdirildi.

AKP’nin Baskı Yasalarına
Karşı Bulunduğumuz Her

Yeri Direniş Merkezi Yapalım
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK)

bağlı Emekli-Sen İstanbul Şubeleri, emperyalistlerin çıkarı için
Suriye halkına saldırma hesaplarına, gün gün yapılan zamla-
ra ve hapishanelerde uygulanan tecrite karşı eylem yaptı. 

7 Kasım günü yapılan eylemde, “Savaşa, Tecrite, Zamla-
ra Hayır!” ve “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!” pankartları
açıldı. 

İstanbul Kadıköy’de bulunan Boğa Meydanı’nda başlayan ey-
lemde, Kadıköy İskele’ye kadar yol trafiğe kapatılarak, “Katil ABD
İşbirlikçi AKP”, “Ortadoğu Ortadoğu Halklarınındır!” sloganlarıyla
yürüyüş yapıldı. İskele’ye gelindiğinde bir açıklama yapıldı.

Kartal 1 No’lu Emekli-Sen üyesi Emine Kıraç tarafından
yapılan açıklamada, AKP hükümetinin kaşıkla verirken
kepçeyle geri aldığını ifade edilerek, “Bir yıl içerisinde emek-
lilere %5 zam yapan AKP, başta elektrik, doğalgaz ve ulaşım
zamları olmak üzere, temel gıda ve tüketim maddelerine yaptığı
%50’1ere varan zamlarla emeklileri bu yıl da açlığa ve yok-
sulluğa mahkum etti. Bir yılda elektriğe %32,6, doğalgaza %30-
akaryakıta %35, ulaşımda bazı hatlara %50 ye varan zamlar
yapıldı. 2013 yılı için emeklilere birinci altı ay için %5.32, ik-
inci altı ay için %2.34 zam öngörülüyor” denildi. Hapishane-
lerden kan damladığını da belirten Kıraç AKP iktidarında kat-
ledilen tutuklu-hükümlü sayısının 1800’ü geçtiğini belirtti. 

Kentsel Dönüşüme de değinen Kıraç, hayatları boyu
çalışarak kazandıkları evlerinin ellerinden alınmak istenmesine
sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından 55 kişinin katıldığı eylem sona erdi. 

Amerikan Uşağı AKP’nin Ülkemizde
İstediğini Yapmasına
İzin Vermeyeceğiz!
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Keyfi bir şekilde, hakları veril-
meden işten çıkarılan ve bu işten çı-
karmalara karşı direnen işçilerin or-
taklaştırdığı eylem 11 haftayı geride
bıraktı. İşçiler, 11 haftadır İstanbul
Taksim Meydanı’ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar, haklarını isteyen
sloganları haykırarak yürüyüş yapı-
yorlar. 11 haftalık eylemlerin ilk za-
feri Cansel Malatyalı’dan gelmişti. Di-
reniş yeni zaferleri de beraberinde ge-
tirecek. Bu inançla direniyor işçiler.

3 Kasım günü yapılan işçilerin or-
tak eylemi, “İşimizi, Ekmeğimizi,
Haklarımızı İstiyoruz Alacağız, İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” pankartının
arkasında, işçilerin kendi direnişlerini
anlatan pankart ve dövizleriyle kortej
oluşmasıyla başladı. “Hey Tekstil, Ro-
seteks, BEDAŞ, Kiğılı, Darkmen İşçisi
Yalnız Değildir”, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Direne Direne Kaza-
nacağız” sloganlarıyla Galatasaray Li-
sesi önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Galatasaray Lisesi önüne gelin-
diğinde Darkmen işçisi Bahar Bozan
işçiler adına bir açıklama yaptı. Za-
feri kazanmaya kararlı olduklarını or-

tak eylemi ilk yaptıklarında dile ge-
tirdiklerini söyleyen Bozan, “Kim-
senin parasında pulunda gözümüz
yoktu. Emeğimiz çalınmıştı, alın
terimize göz dikilmişti. Çalınan eme-
ğimizin karşılığını istiyorduk. O ne-
denle haklıydık” dedi.

Aylar süren direnişini açlık grevi-
ne dönüştüren ve zaferi kazanan Can-
sel Malatyalı da eylemde bir konuş-
ma yaptı. “Bana verdiğiniz güçle,
açtığınız yürekle kazandım” diyen
Malatyalı, direnen işçilerin kazana-
cağına inandığını söyledi. Malatyalı,
“Direnişten öğrendiğim en güzel söz
‘direnenler her zaman kazanamaya-
bilir, ama kazananlar her zaman di-
renenlerdir’ oldu. Bu şiarla hareket
edin” diyerek konuşmasını bitirdi.

Eyleme destek vermek için katı-
lan Grup Munzur üyelerinin söyle-
dikleri şarkılarla halaylar çekildi.

Eylemde, Ümraniye’de 4 inşaat
işçisinin “kaza” adı altında katledil-
diği ve AKP iktidarı süresince 11 bin
127 kişinin katledildiği hatırlatılarak,
“Katledilen işçiler için, iş cinayetle-
rine dur demek için, işten çıkarıl-
malara dur demek için yürüyoruz”
denildi. Eylem sloganlarla sonlandı-
rıldı.

Şeker Teks İşçileri
Kırklareli Şekerı Teks işçilerinin

fabrika önündeki direnişleri devam
ederken, 30 Ekim günü DİSK avu-

katları da işçilerle görüşerek hukuki ko-
nuda yardımcı olacaklarını belirttiler.
Avukat Taylan Tanay bundan önce ol-
duğu gibi bundan sonra da direnen iş-
çilerle birlikte olduklarını ifade etti.

Kırklareli polisi Şeker Teks işçi-
lerini hakları için verdikleri müca-
delede Trakya Kültür Merkezi ve Ge-
nel-İş temsilcilerinden, uzak tutmak
için her yolu deniyor. Direnişi des-
tekleyen Trakya Kültür Merkezi ai-
lelerini “provokatör” ve “terör yan-
daşları” olarak anlatıp uzak durul-
masını söylüyor, direnişin büyüme-
sinin ve  sonuca ulaşmasının önüne
geçmeye çalışıyor. 

Kırklareli polisi işçilere, Emek
Hukuk Bürosu’nun avukatlarının
yardımcı olacağını söyleyip direnişi
desteğe gelen ailelerden uzak durul-
masını öğütlerken, sert yüzünü gös-
termeyi de ihmal etmiyor. Emek
Hukuk Bürosu, EMEP Temsilcisi
ve dostlarının –Trakya Kültür Mer-
kezi dışındaki diğer kurumlar- aile-
lerin işçilerle ilişkilerini boşa çı-
kartmak için takındıkları tavır tam da
polisin tavrıydı. Şeker Teks işçileri-
ne hukuki yardım için gelen DİH’li
avukatlara işçilerin vekalet vermesi-
ne engel olmak istediler fakat ola-
madılar. 

Darkmen İşçileri
Darkmen işçileri 63 gündür dire-

nişte. İşçiler İstanbul Güngören’de-

EMEK

DİRENDİKÇE KAZANACAK,
KAZANDIKÇA ÇOĞALACAĞIZ!
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ki fabrika önünde yaptıkları eylem-
leri önce Laleli’deki mağaza önüne,
daha sonra da patronlarının evlerinin
önüne taşımışlardı. Darkmen işçile-
ri 3 Kasım günü yine Güngören’de-
ki Darkmen fabrikasının önünde ey-
lemdeydi. 

Mağazalarının, evlerinin, çocuk-
larını okuttukları özel okulların önün-
de olmaya devam edeceklerini söy-
leyen işçiler; “Bizim emeğimizi sö-
mürerek zengin olamayacaklarını
öğrenecekler” dediler.

Güngören Stadı’nın önünden pan-
kartları, dövizleri ve sloganlarıyla fab-
rika önüne kadar yürüdüler. Burada
işçiler adına bir açıklama yapan Ba-
har Bozan, “suç”larının Sibğettullah
Dark’a el pençe durmamak olduğu-
nu vurguladı. Bozan artık kendileri-
nin sömürülmesine ve haklarının
gasp edilmesine izin vermeyecekle-
rini belirtti. 

“Mehmet Dark, Mustafa Dark,
Sibğettullah Dark Bizi Yıldıramaz,
Darkmen’e Boyun Eğmeyeceğiz,
Darkmen Bizi Yıldıramaz, İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını
atan işçiler, Aralık’ın 17’sinde mah-
kemeleri olduğunu, patronların işçi
arkadaşlarını kendilerine karşı “şa-
hitlik” yapmaları konusunda zorla-
dıklarını öğrendiklerini belirttiler ve
patronları ne yaparsa yapsın kaza-
nacaklarını vurguladılar.

Yeniden sloganlarıyla Güngören
Stadı’na yürüyen işçiler, buradaki ey-
lemlerini bitirip, Laleli’de bulunan
Darkmen Mağazası’nın önüne gitti-
ler. İşçiler mağaza önüne geldikle-
rinde, mağazada bulunan Mustafa
Dark, kapıyı kapattırdı ve içeride bu-
lunan işçilerin de çıkmalarını engel-
ledi. Çevrede bulunan mağazaların iş-
çileri ve orada bulunan halk eylemin
sebebini öğrenince sloganları alkış-
ladılar ve direnişleri için işçileri kut-
ladılar. 

Burada yapılan açıklamada pat-
ronların fazla mesaiye zorladıkları iş-
çileri, “Sesini çıkaranı kapının önü-
ne koyarım” diye tehdit ettiği belir-
tilerek, “İşçileri insan yerine koy-
madınız. Allah’tan bahsedip kul hak-
kı yiyorsunuz. Bizler sayesinde ka-
zandıklarınızla servet yapıyorsunuz”
denildi.

Dark ailesinin servet edindiği be-
lirtilen eylemde, “Bunu bizi sömü-
rerek yapmalarına izin vermeyeceğiz”
denildi. Eylem yapılan yürüyüşün ar-
dından sona erdi.

Cargill Direnişçileri 
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde

kurulu bulunan Cargill fabrikasında
4 Ekim 2012 günü “performans dü-
şüklüğü” gerekçe gösterilerek, yasal
hakkı olan sendikaya üye olduğu
için işinden atılan Kemal Kapar ve
Cargill işçileri, Zeytin Festivali’nde
eylem yaptılar.

Hak Gıda-İş Sendikası ile birlik-
te örgütlenen ve 5 Kasım günü 34.sü
yapılan Zeytin Festivali’nde Kapar,
“Hakkımı Kullandım Sendikaya Üye
Oldum İşten Çıkarıldım - Cargil Ça-
lışanı” pankartını açarak, bildiri da-
ğıttı.

AKP’nin IMF’ci Amerikancı po-
lisi de boş durmadı; ilk önce pan-
kartın kaldırılmasını istedi. Sendi-
kacıların ısrarı sonucu geri adım at-
mak zorunda kaldılar. Bir kaç defa
daha gelip pankart için hazımsızlık-
larını ortaya koymalarına rağmen
orada bulunulmaya devam edildi.
En sonunda Orhangazi Emniyet Mü-
dürü gelerek pankartı kaldırmalarını
istemesine rağmen yine sadece yer
değiştirilerek haklılığın ve meşrulu-
ğun gücü ortaya konuldu. Pankartın
önüne geçerek görünmesini engel-
lemeye çalışan polis bunda da başa-
rılı olamadı ve her görenin ilgisini çe-

kip soru sormasını sağladı. Festival
kervan geçişiyle sona ererken; Car-
gill işçileri üreticilerin haklarını böy-
le aramaları gerektiğini gösterdi.

Di̇reni̇şleri̇ Bi̇rleşti̇reli̇m,
Zaferleri̇ Çoğaltalim

Devrimci İşçi Hareketi,  6 Kasım
günü, direnişlerinin 60'lı günlerinde
olan Bilgi Üniversitesi işçilerini zi-
yaret etti. Direniş üzerine yapılan soh-
bette işçiler, 25 işçinin Sosyal-İş'te
sendikalı olmak istedikleri için işten
çıkartıldığını, 4 işçinin üniversite
bahçesinde oturma eylemini mesai
saatleri içerisinde sürdürdüğü ve
üniversite yetkililerinin henüz hiç bir
cevap vermediğini anlattılar. 

DİH'liler de, üniversite yetkilile-
rinin işçileri görmezden gelmesine
karşı eylemin çadır kurularak, 24 saat
sürdürülmesi gerektiğini, ifade etti-
ler.
İşçiler, direnen işçilerin Taksim' de

her Cumartesi yaptıkları ortak eyle-
me davet edildi. Bir saat süren ziya-
rette sohbet edilip, çaylar içildikten
sonra ziyaret sonlandırıldı.

“İş Cinayetlerine
Karşı Örgütlenelim!”

Devrimci İşçi Hareketi (DİH),
İstanbul Dudullu'da Sur Yapı İnşaa-
tı’nın şantiyesinde hayatını kaybeden
işçileri anmak ve işçi cinayetlerini
protesto etmek için eylem yaptı. 5
Kasım'da şantiye önüne gelen Dev-
rimci İşçi Hareketi üyeleri katledilen
işçilerin adlarının yazılı olduğu pan-
kart açtı.

“Recep Cırıl (52 yaşındaydı),
Adem Cırıl (22 yaşındaydı), Musta-
fa Bayrak (18 yaşındaydı), Ahmet
Tiryaki (23 yaşındaydı)... İş Cina-
yetlerinin Sorumlusu Önlem Alma-
yan, Denetlemeyen AKP İktidarı-
dır. İş Cinayetlerine Karşı Örgütle-
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nelim” yazan ve DİH imzası taşıyan
pankart eylem sonrasında Sur Yapı
şantiyesinin duvarına asıldı.

“İş Cinayetlerinin Sorumlusu
AKP İktidarıdır”, “İş Cinayetleri
Durdurulsun”, “Birleşeceğiz, Dire-
neceğiz AKP Zulmünü Yeneceğiz”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganları atılan eylemde, basında her
gün katledilen işçilerin haberlerinin
yazıldığı ifade edildi.

2 Kasım günü Ümraniye’de Sur
İnşaat’a ait bu şantiyede çalışan 4 in-
şaat işçisinin, kaldıkları konteynerde
hayatlarını kaybettikleri belirtilerek,
“Ülkemizde işçiler, güvenlik olma-
dan, sağlıkları hiçe sayılarak çalıştı-
rılıyorlar. Patronlar daha fazla kar
elde etsinler diye işçiler canlarını hiçe
sayarak çalıştırıyorlar” denildi.

Patronların işçi sağlığına ve gü-
venliğine zerre kadar önem verme-
dikleri belirtilerek, “Onların dini, ima-
nı paradır. Bu ölümler üzerinden para
kazanıp kazanmadıklarının hesabını ya-
parlar sadece. Peki, ölen hep biz mi ola-
cağız? Hayır! Bu ölümleri durdurmak
bizim elimizdedir. Biz olmadan bu şan-
tiyeler çalışmaz, biz olmadan fabrika-
lardan tek bir üretim çıkmaz, biz ol-
madan yemek olmaz, ekmek olmaz”
denilen eylemde, iş cinayetlerine kar-
şı örgütlenme çağrısı yapıldı. 
Şantiyenin güvenlik amiri işçilerle

konuşulmasını engellemek istedi.

Buna rağmen şantiye giriş çıkışında
kamyon şoförlerine ve orada bulunan
işçilere bildiri dağıtıldı.

Zaferleri̇mi̇zi̇ Kol Kola 
Omuz Omuza Kutlayacağız
İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki

işinden atılan ve işini alabilmek için
242 gün oturma eylemi, 36 gün de aç-
lık grevi yapan Cansel Malatyalı’nın
onurlu direnişi 19 Ekim 2012 tarihinde
işe iadesi ile zaferle sonuçlanmıştı.
Cansel Malatyalı’nın tüm direnenle-
re örnek olan ve umut veren bu zafe-
ri, 4 Kasım günü, süreç boyunca ken-
disine destek veren devrimciler, dost-
ları ve ailesi ile beraber Ankara Sa-
karya Caddesi’nde kutlandı. Zafer
kutlamasına Grup Yorum korosu da
türküleriyle eşlik etti. 

Sakarya Caddesi’nde “Direndim
Kazandım! İşçi Sınıfı Kazandı! İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız!” yazılı
Cansel Malatyalı imzalı pankartın
asılması ile başlayan kutlamaya,
Cansel Malatyalı’nın süreci kısaca an-
latan açıklaması ile devam edildi.
Kutlamaya 100 kişi katılırken, açık-
lama sırasında “İşçiyiz Haklıyız Ka-
zanacağız”, “Yaşasın Devrimci Da-
yanışma”, “Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer” sloganları atıldı. Cansel Ma-
latyalı’nın konuşmasının ardından
Grup Yorum Korosu’nun türküleri eş-

liğinde halaylar çekildi. 
Yaklaşık bir saat süren zafer kut-

lamasının ardından, Cansel Malat-ya-
lı’nın süreci anlatacağı ve sorulara ce-
vap vereceği kısa bir söyleşi ger-
çekleştirmek ve direnişi fotoğraf-
larla anlatan sergiyi de görmek için
Artı İvme Bürosu’na toplu halde
geçildi. Söyleşiye 52 kişi katıldı. 

Cansel Malatyalı söyleşi sırasın-
da direniş boyunca yaşadıklarını,
hissettiklerini dinleyicilerle paylaştı.
Malatyalı, direnişin kendisine çok şey
öğrettiğini ve direniş sürecinde ka-
zananların ancak direnenler arasından
çıkabildiğini anladığını belirtti. Di-
reniş boyunca ailesinin ona olan des-
teğinin önemini vurguladı. Sürecin ba-
şından beri devrimcilerle reformistler
arasındaki farkı anladığını belirtti. En
başından beri kendisine destek veren,
çadırına gelen devrimcilerin yanısıra,
yurdun dört bir yanındaki hapisha-
nelerde özgür tutsaklardan gelen des-
tek mektuplarının ona güç verdiğini
ve yıllarca bedel ödemiş ve ödeme-
ye devam eden devrimci tutsaklardan
gelen mektupları okurken sanki on-
lar özgür de kendisi tutsakmış gibi
güçlü olduklarını ve tecrit koşulları-
nın devrimcileri esir alamadığını,
bunun kendisini çok etkilediğini an-
lattı. Söyleşiden sonra akşam saatle-
rine kadar sohbetlere ve türkülere de-
vam edildi.

Afetlere Karşı Ancak Halkın
Dayanışmasıyla Önlem Alınabilir
Dayanışmamızı Büyütmek
İçin Örgütlenelim

22 Ekim tarihinde Trakya’dan başlayarak ülkemizin
pek çok bölgesinde etkili olan yoğun yağmurlarda Trak-
ya bölgesinde Kırklareli’ye bağlı Lüleburgaz İlçesi’nin
Büyükkarıştıran Beldesi’nde 3 insanımız selde yaşamı-
nı yitirmişti. Beldede dükkanların ve evlerin belli bir bö-
lümü sular altında kalmış, Çorlu-Lüleburgaz yolu köp-

rü çökmesi nedeniyle trafiğe kapanmıştı. Tekirdağ’da özel-
likle Çerkezköy İlçesi’nde de yağışlar yolları trafiğe ka-
patmış, pek çok ev ve dükkan zarar görmüştü. Öyle ki Çer-
kezköy merkezde belli bölümlerde yaşayan halk 2 gün
süreyle yolların ve ilk katların su dolması nedeniyle so-
kağa çıkamamıştır. 

Trakya Kültür Merkezi aileleri, 28 Ekim günü ilçeye
giderek orada yaşayan ailelerden bilgi alıp, acil ihtiyaç-
larını sordular. Halk, Çerkezköy’ün AKP’li belediyesi-
nin yağmurun yoğunlaştığı ilk iki günde, aşırı yağmur-
da evlerinden çıkamayan insanlara hiçbir şekilde yardım
etmediğini anlattı.
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Dergimizin 337. Sayısında, Nobel
Ödülleri, Emperyalizmin, Bilim, Sa-
nat, Barış Maskeleriyle Halkları Al-
datma Aracıdır” başlıklı yazımızda
AB‘ye Nobel Barış Ödülü verilme
gerekçesi olarak gösterilen Avrupa
Birliği’nin barışa ve insan haklarına
sunduğu katkıları! Yazarken “Avrupa
Birliği’nin 60 yıllık tarihi demokrasi
ve barışa katkı değil soykırım ve
katliamlar tarihidir” demiştik.

Bu yazımızda ise, Nobel Barış
Komitesi’nin, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecini
kasdederek, “Türkiye’de demokrasi
ve insan haklarının geliştiğine” dair
değerlendirmelerini ve ülkemizde
son on yılda yaşanan anti demokra-
tikliği özetlemeye çalışacağız.

Nobel Ödül Komitesi, AB’ye Ba-
rış Ödülü’nü verme gerekçelerini sı-
ralarken Avrupa Birliği’nin genel
olarak demokrasi ve barışa katkısının
yanında özel olarak da, AB’nin Tür-
kiye’nin olumlu değişimine katkısına
vurgu yapıyordu. “Geçen 10 yılda
Türkiye’nin üye olma olasılığı ül-
kedeki demokrasi ve insan hakları-
nın gelişimine katkıda bulundu”
diyerek aynı zamanda Avrupa Birli-
ği‘ni barış ve demokrasi dağıtıcısı
olarak göstermeye çalışıyordu.

Avrupa Birliği, bu cilalama ve
yeniden pazarlama girişimlerini kar-
şılıksız bırakmadı. Nobel Barış Ödü-
lü’nün Avrupa Birliği’ne verilmesinin
hemen ardından yirmi yedi AB ül-
kesinin yöneticileri Brüksel’de yap-
tıkları toplantıda; Nobel Barış Ödü-
lünü’nün, “geleceğe dönük AB’ye
verilen bir görev“ olduğu ve bu gör-
evin de “üye ülkelerde ve diğer ül-
kelerde daha fazla demokrasi için

çaba” olduğu düşüncesinde birleşip
ödülden vazife çıkardılar. 

Biz, Avrupa Birliği’nin “daha
fazla demokrasi çabasını” yakın geç-
mişte, Irak, Libya, Mısır, Suriye halk-
larının üstüne yağdırdığı ve hala yağ-
dırmaya devam ettiği bombalardan,
katliamlardan iyi tanırız. Türkiye’de
“insan hakları ve demokrasi” adına
olan bütün değişimleri de bizzat ya-
şadığımız için daha iyi biliriz. Bizim
bildiğimiz Avrupa Birliği’nin de, iş-
birlikçi Türkiye oligarşisinin de halk-
lara baskı ve zulümden başka bir
şey getirmediğidir.

AB’ye Uyum Yasaları 
İnsan Haklarını Değil 
Tekellerin Çıkarlarını 
Koruyor

Nobel Ödül Komitesi’nin demok-
rasi ve insan haklarında gelişimin
olduğunu iddia ettiği on yıl, Cum-
huriyet tarihinin gelmiş geçmiş en
işbirlikçi partisi olan AKP’nin, 3 Ka-
sım 2002’den bu yana, üç dönem
iktidar olduğu yıllardır. 10 yıldır ik-
tidar olan AKP, eğitimden hukuğa,
sağlıktan sosyal güvenliğe, ekono-
miden politikaya, doğadan sanata ve
bilime kadar hemen her alanda em-
peryalist ve işbirlikçisi tekeller ya-
rarına olan uygulamaları ile ülkeyi
halk için cehenneme çevirdi. 

AB kapılarında 40 yıldır sürünen
Türkiye‘nin, üyelik müzakerelerine
başladığı tarih olan 3 Ekim 2005’te
AKP iktidardadır. 

AB, birliğe giriş şartı olarak Tür-
kiye’nin önüne emperyalist tekellere
her türlü kolaylığın sağlandığı 131

maddelik kölelik yasalarını koydu.
AKP bunları kabul etti ve uygulamaya
soktu. Bu programlarda su, kanali-
zasyon gibi alt yapı hizmetlerinden,
sağlık, eğitim, savunma, doğalgaz,
kömür-maden işletmeciliği vb. bir
çok alandan çekilmesi, bu kamu
alanlarının satışı ve özelleştirmesi
yer alıyordu. İşbirlikçi Başbakan
Tayyip Erdoğan, bütün bunları “ben
ülkemi pazarlamakla mükellefim“ di-
yerek yapıyordu. Emperyalist tekel-
lerin çıkarlarını koruyan AB’ye uyum
yasaları sadece halkın daha fazla
yoksullaşmasına hizmet ediyordu.

Sözde AB’ye uyum programına
göre, göz boyamak için, göstermelik
düzenlemeler yapılıyor ve “Demo-
kratikleşme” adına çıkarılan her yasa,
baskıyı daha da arttırıyordu. Bütün
bunlar olurken AB, emperyalizmin
yolunu düzlediği için AKP’yi des-
tekliyorlardı.

AKP, iktidarının ilk yıllarında,
kısa bir süre de olsa, AB politikaları
çerçevesinde faşizmi gizlemeyi ba-
şardı. Kopenhag Kriterleri ve AB
uyum paketleri ile “demokrasi” rüz-
garları estirdi. AB Bakanlığı kuruldu,
AB’ye uyum adı altında, cilası ve
adı “demokratik açılım” olan özü
ise baskıcı olan 300’ü kanun ve
1.800 yeni yasal düzenleme yapıldı.
AB’ye uyum süreci, hak ve özgür-
lüklerin genişlemesini sağlamadı. Bu
süreç gerek yurt içinde, gerekse de
yurt dışında “terörle mücadele” adı
altında devrimci, yurtsever, anti-em-
peryalist ve anti-faşist tüm güçlere
karşı yürütülen savaşı daha da tır-
mandırdı.

Avrupa Birliği’ne üyelik müza-
kerelerinin de başladığı bu on yılda,

Emperyalizmin Şakşakcısı Nobel Ödül Komitesi AB’ye Ödülü
Türkiye’yi “Demokratikleştirme” Çabasından Verilmiş!

AB’nin Demokratikleştirdiği
Türkiye’de Demokrasi Değil 

Baskı, Sömürü ve Zulüm Var!
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emperyalizmin göz boyayıcıları Nobel
Ödül Komitesi’nin dediği gibi “de-
mokrasi ve insan hakları” geliş-
memiş tam tersine onlarca yıl büyük
bedeller ödenerek kazanılan haklar
ve özgürlükler gasp edilmiş, baskı
ve işkence açık faşizm koşullarını
aratmayacak düzeyde sürmüştür. Bu
on yılda AKP iktidarının yolsuzluk-
ları, baskı ve zora dayanan faşist po-
litikaları, halk düşmanlığı ve emper-
yalizmle işbirlikçiliği had safhaya
ulaşmıştır. Yoksulluk ve yozlaşma
katlanarak artmıştır. Nobel Ödül Ko-
mitesi işte bu Türkiye’de “demokrasi
ve insan haklarının geliştiği”ni söy-
lüyor. Geliştiren de halkların katili,
emperyalistlerin birliği Avrupa Birliği
imiş(!)

On Yılda, Halkın 
Beslenme, Barınma, 
Sağlık, Eğitim, Savunma 
Hakları Gasp Edildi 

Son on yıl içinde, üç dönem iktidar
olan AKP Türkiye’yi emperyalist te-
kellerin isteği doğrultusunda baskı,
terör, yalan ve demagoji ile yönet-
miştir. Nobel Ödül Komitesi’nin de-
mokrasi ve insan hakları dediği tam
da budur. Bu on yılda, demokrasinin
olmazsa olmazı olan düşünce ve ör-
gütlenme özgürlüğü ve beslenme,
eğitim, barınma, sağlık gibi temel
haklar ve özgürlükler gasp edil-
miştir. Eğitim ve sağlık ticarethaneye
çevrilmiş, kentsel dönüşüm adı al-
tında, emperyalist tekellere yeni yağ-
ma ve talan alanları açmak için, yok-
sul insanların evleri başlarına yıkıl-
mıştır. İnsan haklarının geliştiği! Tür-
kiye’de AKP, bir avuç emperyalist
tekelin çıkarı için milyonlarca evi
yıkmayı planlıyor. İstanbul’daki bu
yıkımlardan, en az 5 milyon insan
etkilenecek, 5 milyon yoksul ve
emekçi evsiz kalacak. Yani, 15 mil-
yonluk İstanbul’da nüfusun üçte biri
evsiz kalacak, sokağa atılacak de-
mektir.

AKP, mevcut haliyle de halkın
yararına olmayan, tekellerin, burju-
vazinin hukukundaki hak kırıntılarına
bile tahammül edememiş, hukuku

da kendi halk düşmanlığına uygun
hale getirmiştir. “Yargıda Reform”
adı altında halkın ve devrimcilerin
üzerindeki kıskacı daha da sıkmıştır. 

AKP’nin “demokratikleşme” de-
magojisi ve maskesi altında faşizmini
en iyi gizlediği değişimlerden biri
DGM’lerin 2004 yılında kapatılma-
sıdır. DGM’ler kapatıldı fakat
DGM’leri adeta mumla aratacak dü-
zenlemeler yapıldı. 1982 Anayasa-
sı’yla düzenlenen mahkemelerdi
DGM’ler. AKP iktidarı 12 Eylül açık
faşizminin uygulamalarını aratmadı.
DGM’lerin yerine özel yetkilerle do-
natılmış Ağır Ceza Mahkemeleri
(ACM) kuruldu. ACM’lerin cezai
düzenlemeleri DGM’lere göre, daha
da genişletildi. Özel Yetkili Savcılar
uygulamasına geçildi. Mücadeleyle
suç kapsamından çıkarılan bir çok
madde, ACM’lerde suç kapsamı içine
sokuldu. Pankart asmak, slogan at-
mak, konser bileti satmak, anma yap-
mak, vb. daha sayabileceğimiz bir
çok demokratik eylem suç sayılmaya
başlandı ve yine bu mahkemelerde
onlarca yıla varan cezalar verildi. 

ACM’lerde Polis fezlekeleri tar-
tışmasız doğru kabul edilmektedir.
Telefonların hukuksuz olarak din-
lenmesi artık olağan kabul edilip,
delil olarak görüldü. 

Kim olduğu, hatta gerçekte böyle
birinin olup olmadığı bile tartışmalı
olan “gizli tanık” ifadeleri ile suçlar
yaratıldı ve devrimcilere, demokrat-
lara, aydınlara, kısacası muhalif olan
bütün kesimlere cezalar yağdırıldı. 

Ağır Ceza Mahkemeleri yetmedi,
Ceza İnfaz Kanunu (CİK), Ceza Mu-
hakemeleri Kanunu (CMK) gibi yeni
baskı yasaları çıkarıltı. Geçmişte 12
Eylül faşizminin DGM’leri devrim-
cilere, yurtseverlere karşı terör esti-
rirken AKP iktidarında DGM’lerin
yerine kurulan ACM’ler ve Özel
Yetkili Mahkemeler AKP dışındaki
tüm kesimlere karşı terör estirmeye
başladı. Nobel Ödül Komitesi’nin
demokratikleşme dediği budur işte.

Nobel Ödül Komitesi’nin dediği
“demokratikleşme” öyle hızla ilerli-
yor, insan hakları öyle gelişiyordu
ki buna paralel olarak gözaltına
alınan, yargılanan, tutuklanan insan

sayısı her geçen gün katlanarak arttı.
Bu ülkenin hapishanelerinde çocuk
tutuklu sayısı 4 bine çıktı. 2002’den
2011 sonuna kadar 18 yaşın altındaki
9 bin 931 çocuk, Özel Yetkili Mah-
kemelerde (ÖYM ) siyasi davalardan
yargılandı.

Mevcut adliyeler ve hapishaneler
yetmez oldu ve AKP dünyanın en
büyük adliye sarayını yaptırdı. 2002-
2010 arasında mevcut hapishanelere
52 yeni hapishane ekledi. Daha da
yapılacağının müjdesini! verdi.

AKP’nin 10 Yıllık İktidar Dö-
neminde; 

- 87 bin 840 kişi “terörist” deni-
lerek gözaltına alındı.

- 12 bin 897 kişi faşist düzene
karşı mücadele ettiği için tutuklandı
ve haklarında hüküm verildi.

- Son on yıl içinde Türkiye, siyasi
hükümlü sayısında dünyada birinci
oldu. 2000 yılında 25 bin 545 olan
hükümlü sayısı, 2012 yılında 93 bin
970 oldu.

- 9 bin 989 kişi “terörist” denilerek
polis, jandarma ve güvenlik görev-
lilerinden sistemli işkence gördü. 

- 2 bin 20 kişi “terörist” denilerek
faili meçhul, infaz ve çatışmalarda
katledildi. 

- 51 kişi “terörist” denilerek polis
ve jandarma karakolunda işkenceyle
katledildi. 

- AKP iktidarının sadece 2011
yılında , 12.685 gözaltı, 2.922 tu-
tuklama, 3.252 işkence olayı ya-
şandı.

- Hapishanelerdeki tutuklu ve hü-
kümlü sayısı 131 bine ulaşarak cum-
huriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Adalet isteyenler, hakkını ara-
yanlar, demokrasi isteyenler cezalarla
korkutulup, sindirilmek istendi. Hal-
kın hemen her muhalif kesimi terörist
ilan edilerek hapishanelere doldu-
ruldu. Hapsettikleri insanlara baskı
ve işkenceyi hapishanelerde de sür-
dürdüler. İletişim, görüş, hücre ce-
zaları gibi binlerce hak gaspının ya-
nında hasta tutsakların tedavilerini
engelleyerek öldürdüler. Son 10 yılda,
hapishanelerde 2 binin üzerinde tu-
tuklu ve hükümlü çeşitli biçimlerde
katledildi.
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“Polis Vazife ve Salahiyetleri Ka-
nunu”nda yapılan değişikliklerle kat-
liamcı polise daha çok öldürme öz-
gürlüğü tanındı. 

Bu on yılda insan hakları öylesine
gelişmişti(!) ki; Ferhat Gerçek,
Yasal Yürüyüş dergisi dağıtırken
sırtından vurulup felç edildi. Ferhat’ı
vuran polislerin cezalandırılmasını is-
teyen Engin Çeber, karakolda ve ha-
pishanede gördüğü işkenceyle katle-
dildi. 

12 yaşındaki Uğur Kaymaz, “te-
rörist” olduğu gerekçesiyle bedenine
13 kurşun sıkılarak katledildi. Baran
Tursun, dur ihtarına uymadığı gerek-
çesiyle infaz edildi, Ceylan Önkol,
dağda hayvan güderken havan topla-
rıyla paramparça edildi, Malatya Zirve
Yayınevi’nde misyonerlik yaptığı ge-
rekçesiyle biri Alman uyruklu 3 kişinin
boğazı kesilerek katledildi. Hrant Dink
İstanbul’un göbeğinde, devletin ye-
tiştirmesi faşist katiller tarafından kat-
ledildi. Uludere’de kaçakçılıkla geçi-
mini sağlayan 34 köylü üzerine bom-
balar atılarak katledildi. Bu on yıl
içinde daha yüzlerce infaz gerçekleşti. 

Ve bütün bu katliamlar sonrası
sözde komisyonlar kuruldu. Katliam-
ları, infazları araştırma adı altında ku-
rulan komisyonların suçluları bulup
cezalandırıldığı görülmedi. Göstermelik
olarak piyonlar yakalandı, sözde yar-
gılandı ama perdenin arkasındaki asıl
suçluların adı sanı geçmedi, onlara
dokunulamadı bile.

Devletin eski kontrgerillacıları dev-
rimcileri kaçırıp kaybettiklerini, toplu
mezarlara gömdüklerini itiraf etti ama
devlet bu mezarları bulmak için hiçbir
şey yapmadı. 

Sivas katliamı davalarını düşürüp
halk düşmanlarını akladılar.

Emperyalizmin 
Şakşakcısı Nobel Ödül 
Komitesi’nin Barış Ödülü 
Verdiği AB 122 
Devrimcinin Katilidir 

Son on yıl içinde, AB’nin dayat-
masıyla hayata geçirilen tecrit, 122
canımızı aldı. Hapishanelerinde ve dı-
şarda yedi yıl süren Büyük Ölüm

Orucu Direnişi’nde 122 devrimci şehit
düştü. Yüzlerce devrimci zorla mü-
dahale ve yanlış tedavi yüzünden
sakat bırakıldı. 

19-22 Aralık 2000’de, Türkiye’de
20 hapishanede, NATO, MGK, AB
karargahlarında planlanan ve “Hayata
Dönüş” adı verilen operasyonla 28
devrimci tutsak katledildi. Bayrampaşa
Hapishanesi’nde 6 kadın tutsak kim-
yasal gazlar ve alev makineleriyle diri
diri yakıldı. Bu operasyona 8 jan-
darma komando taburu, 37 bölük
olmak üzere 8 bin 335 asker, binlerce
gardiyan ve binlerce çevik kuvvet
ve ölüm mangaları katıldı. 20 bini
aşkın gaz bombası atıldı operasyon
sırasında.
İşte bu vahşet, Türkiye’nin insan

hakları konusunda geliştiğinin söy-
lendiği son on yıl içinde yaşandı. De-
mokrasi ve “insan hakları savunucu-
luğuna” Nobel Barış ödülü verilen
Avrupa Birliği bu katliamın birinci
dereceden sorumlusudur. 

Tecritin, F Tipi hapishanelerin mi-
marı da AB’dir. F Tiplerinin amacı,
tutsakların şahsında tüm halkın de-
mokratik hak ve özgürlükler müca-
delesinin bastırılması, hakların gas-
pedilmesi, bağımsızlık ve demokrasi
mücadelesi yürütenlerin teslim alın-
ması, düşünce ve örgütlenmenin im-
hasıdır. Halk düşmanı AKP, sohbet
hakkı ile ilgili olan genelgeyi ısrarla,
yıllardır uygulamamıştır.

AKP, tecrit politikalarında ısrar
ederek, hapishaneleri bir toplama kam-
pına çevirip onlarca tutsağın ağır has-
talıklara yakalanmasına yol açmıştı.
Tecrit ve tutsaklara yönelik politikalar
sonucu hapishaneleri onlarca tutsağın,
ölümcül hastalıklarla karşı karşıya ya-
şadıkları yerler haline geldi. Güler
Zere aylarca, kanser ile boğuşurken
AKP iktidarı tedavi hakkını elinden
alarak, onu ölüme mahkum etti. 

On Yıldır AKP’nin Kürt 
Halkının Taleplerine 
Yaklaşımı 88 Yıllık 
Politikadır

AKP iktidarının AB’ye üyelik

müzakerelerinin başladığı dönem,
AB Uyum Paketi çerçevesinde üst
perdeden şov yaptığı dönemdir. AKP
bu dönemde daha önce düzen parti-
lerinin gündemine almadığı bir çok
konuda “çalıştaylar”, Kürt açılımı
Alevi açılımı vb. “açılım”lar yaptı.
Çözülen herhangi bir sorun yoktu.
İnkar, imha, asimilasyon devam edi-
yordu. 

Başbakan Erdoğan 2005’te, Di-
yarbakır’da “Kürt sorunu vardır, o
sorun benim sorunumdur... Sorunu
daha çok demokrasi, daha çok va-
tandaşlık hukuku, daha çok refahla
çözeceğiz...” diyordu. Ama özünde
tüm politikaları Kürt halkının silahlı
mücadelesini tasfiyeye yöneliktir.
Cumhuriyetin kuruluşundan beri sü-
ren inkar, imha ve asimlasyon poli-
tikaları sürmektedir. 

AKP, AB projesi ile Kürt halkına
kırıntılar dışında hiçbir şey veremez.
Yasal partilerine bile tahammül gös-
teremedi. HADEP, 13 Mart 2003’de
kapatıldı. Demokratik Halk Partisi
(DEHAP), “örgütlenmesini tamam-
lamadan seçimlere girdiği” iddiasıyla
hakkında kapatma davası açıldı. DE-
HAP, 19 Kasım 2005’de kendini fes-
hetti. Demokratik Toplum Partisi
(DTP) Anayasa Mahkemesi kararıyla
kapatıldı. 16 Kasım 2007’de DTP
hakkında kapatma davası açıldı. Ana-
yasa Mahkemesi, oybirliğiyle“ey-
lemleri yanında, terör örgütüyle olan
bağlantıları” olduğu gerekçesi ile
DTP’yi kapattı. 37 kişiye 5 yıl siyaset
yasağı verdi. AB’nin demokratikleş-
tirdiği Türkiye bu.

On Yıldır, Konuşmak, 
Yazmak, Yürümek, 
Örgütlenmek Yasak

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ko-
nuşması sırasında “Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız! Gençlik Fede-
rasyonu” yazan pankart açtıkları için
Berna Yılmaz, Ferhat Tüzer ve Utku
Aykar isimli üç üniversite öğrencisi
gözaltına alındı. Pankart açan öğ-
rencilerden Berna ve Ferhat tutuk-
landılar. İstanbul 10. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde haklarında örgüt üyesi
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oldukları ve örgüt propagandası yap-
tıkları gerekçesiyle dava açıldı. On-
larca yıl ceza verildi. 

AKP “Artık hastane kapılarında
beklemek yok” diyerek “sağlıkta dö-
nüşüm”ü överken, 10 yıllık AKP ik-
tidarında sağlık parası olanın erişe-
bileceği bir hizmet haline geldi.

Son 10 yılında Türkiye’de sendi-
kalaşma yüzde 38 geriledi. OECD
verilerine göre, OECD’nin en sen-
dikasız ülkesi yüzde 5.9 sendikalaşma
oranı ile Türkiye’dir. AKP’nin 10.
yılında Türkiye sendikalaşmada
OECD sonuncusu, sendikasızlaştır-
mada OECD birincisi ünvanını hak
etti. Ücretli çalışanların sayısının 12
milyonu aştığı Türkiye’de toplu iş
sözleşmesinden yararlanan sendikalı
işçi sayısı sadece 682 bindir. AKP,
İşçileri örgütsüz bırakmakla da kal-
madı kıdem tazminatlarını kaldırmaya
girişerek iş güvencelerini gasp etmeye
kalktı. 

AKP, 10 yıllık iktidarında kadınları
aşağılayan yasalar çıkardı, açıklamalar
yaptı. Sözde kadına yönelik şiddetin,
tecavüzün engellenmesi için yasalar
çıkarırken AKP’nin şiddetinden ka-
dınlarda payını aldı. Başbakan Er-
doğan, hemen her fırsatta, “Kadın
kadındır erkek erkektir. Bunların eşit
olması mümkün mü?” diyerek ka-
dınları aşağıladı. Sağlık Bakanı “te-
cavüze uğrayan kadının bebeğine
gerekirse devlet bakar” dedi. Baş-
bakan yardımcısı evli ve 3 çocuklu
asgari ücretli vatandaşlardan vergi
alınmayacağının ‘müjdesini’ verdi.
Kadını eve hapsetmenin yollarını
aradı AKP. Kendi bedeni üzerindeki
söz hakkını gasp etti. AKP yargısında
tecavüz mahkemelerce aklandı. Te-
cavüze uğrayan kadınların mağduri-
yetinin giderilmesi için tecavüzcü-
süyle evlenmesi önerisi getirecek ka-
dar ahlaktan ve insanlıktan uzakla-
şıldı. 

Demokrasi ve insan haklarında
ilerleyen Türkiye, Dünya Ekonomik
Forumu’nun 2011 raporuna göre;
kadın-erkek eşitliğinde 135 ülke
arasında 132. Sırada yer aldı. Rapora
göre, Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü
şiddet gördüğü ve her gün ortalama

5 kadının cinayeti işleniyor. İstatis-
tikler AKP iktidarı süresince kadına
yönelik şiddette %1400 artış oldu-
ğunu gösteriyor. 

AKP’nin 10 yıllık iktidarında 11
bini aşkın işçi, “iş kazası” adı altında
öldü. AKP iktidarı, hiçbir önlem al-
mayarak, denetlemeyerek, patronların
azami karı için iş ve işçi güvencesini
ortadan kaldırarak, işçileri örgütsüz-
leştirerek, sendika ağalarını kendine
bağlayarak bu cinayetlerin sorumlu-
sudur. AKP, önlem almak yerine
utanmadan sermayeden yana oldu-
ğunu açıklamış, yeni çıkaracağı ‘Ulu-
sal İstidam Stratejisi’, ‘Bölgesel As-
gari Ücret’, ‘Kıdem Tazminatının
Kaldırılması’ gibi yasalarla patronları
güçlendireceğini ilan etti. 

Hak ara ma yı suç ha li ne ge tir di-
ler. AKP gibi düşünmeyen ve AKP’ye
hizmet etmeyen sanatçıları hedef
yaptılar. Hak arayan, sesini çıkaran
memura, işçiye, öğrenciye her kesime
bi ber ga zlarını sıkıp cop la sus tur du-
lar. Alevi halka yönelik aşağılamalar,
saldırılar artarak sürdü. Alevi çalış-
tayları aldatmacasının ömrü kısa sür-
dü. Kürt halkına “tek dil” diyen AKP,
Alevilere de “tek din, tek mezhep”
diyor.

Basın Özgürlüğü 
Başbakanın 
İki Dudağı Arasında

Son on yıl, medya üzerinde iktidar
egemenliğinin en yoğun yaşandığı
yıllardır. Sansür uygulamaları, muhalif
olan gazetecileri işten çıkarmalar,
100’ün üzerinde gazetecinin tutuk-
lanması, on bine yakın gazeteci hak-
kında dava açılması, toplatılan ve
kapatılan gazeteler, dergiler, ekono-
mik ve siyasi baskılarla adım adım
tasfiye edilen muhalif gazeteler…
hileli ihalelerle devleşen yandaş med-
ya tekelleri… işte tablo budur. Bu
tablonun yarattığı bir şey daha var
ki o da AKP’nin medya üzerinde
kurduğu baskının sonucunda basın
ve medya kuruluşlarının oto-sansür
uygulamaları gittikçe artmasıdır. AKP
ken di le ri ni eleş ti ren yazarları, pat -
ron la ra şi ka yet edip kov dur du.

Emperyalizmin Övgü 
Düzdüğü, Takdir Ettiği 
Yerde Halkların Yararına 
Bir Şey Yoktur

Buraya kadar yazdıklarımız yaşa-
nanların çok küçük bir bölümüdür.
Sadece bunlar üzerinden bile düşü-
nüldüğünde Türkiye’de faşizm gerçeği
çok net ortadadır. 

Nobel Ödül Komitesi’nin Türki-
ye’ye övgüsü elbette halkların yararına
olan politika ve uygulamalardan dolayı
değil emperyalizmle işbirliğinden do-
layı olacaktır. 

AKP’nin üçüncü iktidar dönemi,
işbirlikçiliğinin ve halk düşmanlığının
alenileştiği, iktidar gücüyle halkın tüm
kesimlerini sindirip susturmaya çalıştığı
dönemdir. BOP sözcülüğü ile ABD’nin
Ortadoğu’daki maşası olmuştur. Er-
doğan, Ortadoğu’da Suriye’ye yönelik
tüm baskılarda ABD’nin sözcülüğünü
yapmaktadır. Ülkemizdeki üslerin sı-
nırsız kullanımı, ABD’nin, NATO’nun
müdahaleleri için asker gönderme,
Kürecik’e kurulan radar üssü vb. ile
emperyalizmin taktirini ve övgüsünü
haketmiştir AKP. 

Bu aynı zamanda halkların öfkesini
ve kinini kazanmak anlamındadır.
Çünkü emperyalistlerin yararına olan
herşey halkların zararınadır. Emper-
yalist kurumlar bir ülkeye, bir başka
kuruma veya birliğe övgü düzüyorsa
orada halkların yararına bir politika
yok demektir. Burjuvazinin, dönemin
ilişkileri ve çelişkilerine uygun olarak,
çıkarlarını esas alarak, bilim, sanat,
edebiyat, tıp gibi altı dalda ödül veren
kurumu Nobel Vakfı Türkiye’deki fa-
şizm gerçeğini ve aynı zamanda Avrupa
Birliği’nin de emperyalistlerin çıkar
birliği olduğu gerçeğini da en iyi bi-
lenlerdir. Ortada bir yanılsama yoktur.
Bilinçli bir çarpıtma ve demagoji
vardır. Nobel Ödül Komitesi söylediği,
Avrupa Birliği’ne üye olma isteğinin
Türkiye’de demokrasiyi ve insan hak-
larını geliştirdiği söylemi de demagojik
bir söylemdir.
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Merhaba Sevgili Devrimci Okul
okurları.

Hepimiz değişebilir ve değiştire-
biliriz. Yeter ki bu güce, iradeye sahip
olalım. Yürekten istemek ve inan-
mak, değişmek ve değiştirmek için be-
lirleyici olandır. Değişmeyen tek şey
değişimdir.

Her birimiz öncelikle geçmiş sü-
recimizi düşünelim. Düzen içinde ya-
şarken yaptıklarımızı, hayata bakış açı-
mızı aklımıza getirelim. Uçuk kaçık
davranışlarımız, bencilliklerimiz, gü-
vensizliklerimiz, halkla olan ilişkile-
rimiz... Gözlerimizin önüne o günler
geldikçe yüzümüz kızarır, pek söz
etmek istemeyiz. Bugün devrimci ol-
duğumuz için onur duyarız... Böylesi
zamanlarda "İyi ki de devrimci ol-
muşum" dediğimiz anlar çok olur.
Ama geçmişi düşünürken yalnızca
devrimcilik öncesi yaşam ve düşünce
tarzımızı değil, geçmiş devrimcilik dö-
nemimizi de düşünelim. Devrimci sü-
recimizi eleştiri-özeleştiri muhtevası
içinde ele alalım. Düştüğümüz eksik
ve zaaflarla hesaplaştığımızda, duru-
mu ciddiye aldığımızda devrimci bir
değişime ihtiyacımız olduğunu daha
somut görmüş oluruz. Değişmek ve de-
ğişimi yaratmak bize bağlıdır. Deği-
şime inanmayan devrimci devrimci de-
ğildir. Çünkü değişimin kendisi dev-
rimcidir. "Hepimiz değişebiliriz" de-
mek her şeye devrimci bir bakış açı-
sıyla bakmak ve üzerine düşünmektir.
Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir.
Değişim kaçınılmazdır. Bu durumda
değişimi bilince çıkarmak önemlidir.
Değişmekten korkmamalıyız. Eğer
korkuyorsak kendi halimizden mem-
nunuz demektir. Devrimciliğe ayak di-
remedir. "Ben asla değişmem, hu-
yum böyledir, kendimi tanırım" demek
gerekçe değildir. Devrimcinin değişi-
mi hep ileriye dönük olmalı. Bu de-
ğişim bilimsel olandır, ufkumuzu açan
ve kişiliğimizi büyütendir.

Olumsuz ve yanlış
bir değişimin olma-
ması için hem duy-
gularımızı, hem dü-
şüncelerimizi eğit-
meliyiz. Eksik, duy-
gusal, yanlış kararlar
ve tepkiler vermemek

için aklımızla, bilimsel net bilgilerle
hareket etmeliyiz. Çünkü duygularla
hareket etmek bizi gerçeklerden uzak-
laştırır. Eğitimi süreklileştiremediği-
mizde her zaman için geriye dönük bir
değişim olacağını bilmeli, buna izin
vermemeliyiz... Unutmamak gerekir ki
biz yalnızca kendi eğitimimizden de-
ğil, milyonlarca kişinin eğitiminden,
değişiminden sorumluyuz. Bu yüzden
milyonların ortak ruhunu bir potada
birleştirmeli ve onlara bizim duygu,
düşüncelerimizi hissettirmeliyiz. Mil-
yonlara devrimci heyecan ve coşku
verme, onları devrime kanalize etme
yükümlülüğü omuzlarımızdadır.

Kendimizi, çevremizi, milyarları
değiştirmeyi; en ileri ideolojiyle onları
donatmayı hedefliyoruz. Bu hedefe
ulaşmak bir büyüyle, sihirle olacak iş
değildir. Bilimsel bakmakla, doğru
düşünmekle, eğitmekle olur. Bu Mark-
sizm-Leninizmin ilkelerini öğren-
mektir. Diyalektik materyalizme göre
düşünmek, yaşamak değişimin yeni
olan, devrimci olan değişimin ta ken-
disidir. Bizi değişime, yeniye götüren,
zorlayan diyalektik materyalizmin
"4+3" ilkesidir. Marksizm sosyalizmin
teorisi, onu ortaya çıkaran felsefenin
yöntemi diyalektik, teorisi ise ma-
teryalisttir.

Diyalektiğin Dört İlkesi:
1- Her şey birbirine
bağlıdır

Bu ne demektir? Hiçbir şey masum

değildir, hiçbir şey niyetlerle açıkla-
namaz. Olaylar, yaşananlar birbirine
bağlıdır. Hiçbir şey nedensiz ve so-
nuçsuz değildir. Burada neden ve so-
nuç ilişkisinin aşamalarına bakmak ge-
rekir.

Örneğin bir mahalle çalışanımız sü-
rekli kuruma ve çalışmalarına, top-
lantılara geç geliyorsa "Huylu hu-
yundan vazgeçmez" demeyeceğiz.
Nedenini öğrenmek için sormalı ve
araştırmalıyız. Kaldığı ev çok mu
uzakta, ailesi ile problemler mi yaşı-
yor, herhangi bir rahatsızlığı mı var,
tembellik mi yapıyor vb. diyerek ne-
denini bulmak gerekir. Nedenini bul-
madan üzerine yenisini inşa edemez
ve sorunu çözemeyiz. Mutlaka ne-
denleri olduğunu düşünmeli ve kay-
nağını bulmalıyız. Tek başına "Hep geç
kalıyor, tembel, uykucu vb." demek ye-
terli değildir. Öncesine ve koşullar için-
de gelişen nedenlerini, bağlantılarını
bulmalıyız ki sorunu çözelim ve de-
ğiştirelim.

2- Her şey durum değiştirir 
Bu yasaya göre değişmeyen tek şey

değişimdir. Değişim kesintisizdir, sü-
reklidir ve engellenemez. Değişime
inanmayan devrimci değildir. Devri-
me inançsızlıktır. Gözle gördüğümüz
veya görmediğimiz bir değişim daima
hayatta, evrende vardır. Değişime
inanmak eleştiri-özeleştiri mekaniz-
masının gücüne inanmaktır. Değişim
ileriye dönük olduğu gibi, geriye dö-
nük olabilir. Olumlu olumsuza, olum-
suz olumluya dönüşebilir. Biz dev-
rimciler olumsuz duruma düşmemek
için, “Ne durumdayım, nereye gidi-
yorum, ne yapıyorum, ne yapmam
gerek?” sorularını kendimize sorma-
lıyız ki gelişelim. Yetinmemeli, daha
iyisini yapacağımıza inanmalıyız.

İbrahim Çuhadar yoldaşımızın dev-
rimcilik süreci, kahramanlığı bu yasaya
en iyi örnektir. İbrahim'deki devrim-
ci değişim bir okul niteliğindedir. Bu
okul bizim köklü devrimci değişimler
yapmamızı sağlayacaktır.
3- Nicel birikim nitel değişime
sebep olur

Nicel değişikliklerle, nitel deği-
şiklikler arasında bir bağ vardır. Eski
yok olup gider, başka bir şeye dönü-

Ders: Hepi̇mi̇z
Deği̇şebi̇li̇ri̇z

NASIL 
DEĞİŞTİRECEĞİZ?

Sınırsız Bir Emek,
Israr ve Çabayla
İstek Uyandırarak
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şürken, yeni doğup gelişen her
şey küçük küçük, adım adım biri-
kir ve değişir. Bu küçük değişim-
ler belli bir noktaya geldiğinde, bir
sıçramayla, yeni bir duruma dö-
nüşür. Küçük dediğimiz olumlu,
olumsuz değişimlerimiz önem-
senmelidir. Olumsuz yanımızı eğit-
mediğimizde; zamanla, olumsuz
özellik daha da büyüyecektir. Bu
mücadelenin zorlu bir aşamasında
ani bir patlamayla, yani olumsuz-
lukla noktalanabilir. Bunun için ola-
bilecekleri önceden görmeli, kendi-
mizi eğitip eksiğimizi zaafımızı gi-
dermeliyiz. Ayrıca olumlu kimi özel-
liklerimiz küçük küçük birikerek
olumlu bir sonuçla noktalanabilir.

Kahramanlaşmak veya hainleş-
mek bir gecede olmaz. Olumlu özel-
liklerin birikimi kahramanlaşmayla so-
nuçlanır. Olumsuz özellikler parça
parça birikerek hain olarak sonuçlanır. 

4- Zıtlar savaşım halindedir
Çelişki gelişmenin anasıdır. Ve ge-

lişmenin ilk nedenidir. Hareketin ni-
çin var olduğunu ve nedenini bize ve-
ren temel yasadır. Çelişkinin varlığı-
nı kabul etmeliyiz. Çelişkiler yeni-
leştiricidir. Her çelişki kendi içinde çö-
zümünü taşır. Geçmiş ve gelecek,
olumlu ve olumsuz iç içedir. 

Materyalizmin Üç İlkesi
Eleştiri-özeleştiri mekanizması çe-

lişkilerimizin çözülmesinde temel
araçtır. Çelişkiler ya devrimden yana
ya da düzenden yana çözülür. Çeliş-
kilerin geliştirici ve yenileştirici olması
için devrimden yana çözmeliyiz. Çün-
kü bu duygu ve düşüncelerimizi bü-
yütür. Çelişkiler bizi değiştirir, dön-
üştürür ve ufkumuzu açar. Devrimci
bir değişimin olması için materyaliz-
min üç kuralını bilmemiz önemlidir.
Materyalizm bir dünya görüşü, anla-
yışıdır. Bizi gericilikten, idealizm-
den koruyan bir silahtır. Sorunları
çözmekte bir anahtar görevi görür. 
1- Dünya maddidir

Mutlaka yaşanan her olayın, du-
rumun maddi bir nedeni vardır. Hiçbir
şey kendiliğinden veya ruhlardan
meydana gelmez. İnsan dünya içinde

bir maddedir ve gelişmiş bir beyne sa-
hiptir. Olup-biten her olayın bir ne-
deni vardır. Ayrıca her davranışın,
her duygunun ve ifadenin de da-
yandığı maddi bir durum söz ko-
nusudur. Bir sorunun maddi kaynağı
bulunduğunda daha kolay çözülür.
Bu değişimin daha hızlı olması de-
mektir.

2- Madde bilinçten önce gelir
Madde, bilinç, düşünce arasın-

daki ilişki de madde belirleyicidir. Dü-
şüncelerimizin, bilinç dediğimiz şe-
yin kaynağı madde, nesneler ve olay-
lardır. Maddenin, hareketin, tarihsel
ve toplumsal olayların şekillenişi de-
ğiştikçe bilinç de buna bağlı bir ge-
lişme göstermiştir. Tüm değişiklik-
lerin öznesi maddedir. Bizi güçlen-
diren pratiktir. Bizi pratik eğitir. Mad-
de olan somut olandır. Pratikte görü-
lendir. Bu pratik değişimdir. 
3- Dünya ve onun yasaları,
eksiksiz bilinebilir

Materyalizm dünyanın ve yasala-
rının tanınabilir, bilinebilir olduğunu
söylüyor. Çünkü bu deneyim ve pra-
tikle kanıtlanmıştır. Dünyada bilin-
meyecek hiçbir şey yoktur. Yalnızca
henüz bilmediğimiz ama bilim ve pra-
tik yoluyla açıklanabilir duruma so-
kacak şeyler vardır. Maddi nedenler
çözülebilir ve bilinebilir. Biz dev-
rimciler için "bilmiyorum", "olmaz"
diye bir şey söz konusu değildir.
Çünkü hiçbir şey sır değildir. En
başta pratik ve deneylerle öğreniriz.
Bilmiyorsak soracağız, araştıracağız
ve öğreneceğiz. Bir insanımız geri-
lemiş ve nedenini bilmiyorsak, öğ-
renmeli, eğiterek değiştirmeli, dev-
rimcileştirmeliyiz. Herkes değişebi-
lir, yönlendirebilen olabilmeliyiz. 

Diyalektik materyalizmi incele-

diğimizde gördük ki doğa, toplum,
insan sürekli bir değişim içindedir.
Değişmek için önce kendimizi tanı-
mamız gerekir. Çinli savaş ustası Sun
Tzu "Kendini tanı, düşmanı tanı,
güçlü ol" demiştir. Bu güç devrim-
ci değişimdir. Kendimizi ne kadar iyi
tanırsak o derece güçleniriz. Gider-
memiz gereken eksiğimizi, yok et-
memiz gereken zaafımızı görür, ta-
nırız. Görünen ve tanınan şeyin de-
ğişmesi daha kolaydır. Elbette ön-

celikle değiştireceğimize olan istek ve
inanç önemlidir. İstek ve inanç sınır-
sız bir enerjidir, değişim için en iyi
araçlardır. Kendimize güvenirsek de-
ğişir ve değiştiririz. Yalnızca kendimizi
değil, arkadaşlarımızı ve çevremizi de
değiştirebilen olmalıyız.

Nasıl değiştireceğiz; birincisi,
onları tanıyarak, dünyalarına girerek;
ikincisi, doğru bir eğitim tarzı izle-
yerek, öğrenerek, politikleşerek. 

Herkesi değiştirebiliriz. Devrimci
dinamiklerini güçlendirebiliriz. İdeo-
lojik olarak şekillendiririz. Değiştire-
ceğimiz insanlarda önce hedeflerimiz
olmalı. İnanan insana, isteyen insana
doğru yol ve yöntemlerle gidildiğinde
mutlaka olumlu cevap alırız. İnanan ve
isteyen insana motivasyon coşku kat-
mıyorsak sorun bizdedir. Eğitim tar-
zımızı gözden geçirmeliyiz. Bu in-
sanlarımıza nasıl düşünmesi, nasıl ya-
şaması gerektiğini öğrettiğimizde mut-
laka sonuç alırız. Örneğin şehitleri-
mizden Erdal Dalgıç ve İbrahim Çu-
hadar’ın kahramanlaşması, değişimleri
onlarla ilgili izlenen eğitim politika-
sının bir yanıyla başarısıdır. Eğitim de-
ğişim, dönüşüm yaratmıştır.

Hiçbir istek, duygu ve düşüncesi
olmayan birini, sınırsız bir emek, ıs-
rar ve çabayla istek uyandırarak
değiştireceğiz. Öncelikle kendimiz de-
ğiştireceğimize inanmalı ve bunun
çoşkusunu yaşamalıyız. Devrimcili-
ğin "D" sinden haberi olmayan birçok
insanın devrimcileştirilerek saflara ka-
zanıldığı çokça görülmüştür. Biz ken-
dimizi, insanları ve milyonları de-
ğiştirebilme cüretine, inancına sahip
olursak başarırız.

Haftaya yeni bir konuda buluşmak
umuduyla hoşçakalın...

DDİYALEKTİĞİN 4 İLKESİ

1- Her şey birbirine bağlıdır
2- Her şey durum değiştirir
3- Nicel birikim nitel değişime
sebep olur
4- Zıtlar savaşım halindedir

MATERYALİZMİN 3 İLKESİ
1- Dünya maddidir
2- Madde bilinçten önce gelir 
3- Dünya ve onun yasaları,
eksiksiz bilinebilir
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"Bülbülü altın kafese koymuşlar
ille de vatanım demiş."

"Yokluk beni mecbur etti, gurbeti
ben mi yarattım" (Muhlis Akarsu)

Bugün başta Avrupa olmak üzere
yurtdışında milyonlarca insanımız
gurbettedir. Gurbet halkımızın başlıca
gerçeklerinden biridir. "Acı vatan"dır.
Ana vatan hasrettir. Gurbete çıkmak
zorunda bırakılmak bir halka yapı-
lacak en büyük zulümlerden biridir;
onu kökünden koparmaktır.

Anadolu topraklarında halkımız
özellikle 1960'lı yıllarla birlikte başta
Almanya olmak üzere Avrupa ülke-
lerine işçiliğe gider. Yurtdışı gurbetle
böylece tanışılır. Yüzlerce, binlerce,
on binlerce gurbetçi otobüslere, tren-
lere, gemilere doldurulup taşınırlar
emperyalizmin sermaye merkezlerine.
Önce erkekler gider. Aile babaları,
delikanlılar... Anadolu'nun yarı aç,
işsiz, yoksul halkının evlatlarıdır
hepsi. Evine, ocağını kurtarmak, ço-
cuklarına bir istikbal hazırlamak
adına yurdundan, sevdiklerinden,
baba ocağından uzağa bilinmez di-
yarlara, belirsiz maceralara girmeyi
göze almışlardır. 

Bir umut kapısı olmuştur gurbet.
Ama aşağılama daha yola çıkmadan
başlar. Emperyalistler için iş gücünün
ucuzluğu yeterli değildir. Onlar ge-
lecekte de kendine yük olmasın he-
sabıyla onur kırıcı sağlık denetimleri
uygular yoksul insanlarımıza. Adeta
köle pazarları kurulur. İşçi adayları
soyularak tek tek muayene edilir,
sağlıksızlar, zayıflar, hastalar ayıklanır.
İnsanlarımızın sağlam dişleri bile sa-
yılır, hesaplanır. Halkın umutlarıyla
oynanıp köle muamelesi yapanlar
ırkçı Nazilerin artıklarıdır. 2. Paylaşım
Savaşı sonrası Marshall planıyla ye-

niden yapılandırılmak is-
tenen Avrupa için genç ve
ucuz işgücü ihtiyacı yakıcı
bir sorundur. Yoksul hal-
kımızı köle seçer gibi seçip
götürürler. Bu sırada işbir-
likçi Menderes iktidarı da
bu göçü teşvik etmekte,

halkımızı Avrupa'ya pazarlamaktadır.
İşbirlikçilik böyledir. Toprağını, hal-
kının emeğini, kanını pazarlayarak
yaşar. Gurbetçinin de derdine bakmaz,
göndereceği dövizi nasıl hortumla-
yacağını planlar. Avrupa'ya işçi pa-
zarlayan işbirlikçilik aynı süreçte as-
kerini de pazarlayarak Amerika çı-
karları için Kore'de kırdırmıştır.

Gurbetçi için, getirildiği topraklar
her şeyiyle yabancıdır. Ne dilini bilir,
ne yolunu ne göreneğini. Sıkıştığında
kapısını çalacağı bir eski dostu yoktur.
Yaban elde biçaredir. Dahası "kara
kafalı"dır. Hor görülür. Emperyaliz-
min kibri karşısında yalnızdır. Onun
emrettiği işte, gösterdiği yerde çalışır,
üretirler. Ölesiye dur durak bilmeden,
en ağır, en tehlikeli, en pis işlere sü-
rülürler; hizmet sektörü, madencilik,
her türlü vasıfsız iş... 

"İşçi evleri" denen kibrit kutu-
sundan farksız konutlarda yaşamaya
mahkum edilmişlerdir. Hiçbir sosyal,
insani ihtiyaçları karşılanmaz. Gur-
betçi bunlara katlanmaya zorunlu ol-
duğuna inandırılır; işbirlikçi işçi sim-
sarları, ustabaşıları emperyalist pat-
ronun hizmetini görürken hemşerisine
sabır telkin eder, sık dişini der, sö-
mürüden payını alır.

On yıllar içerisinde gurbetçilerin
önemli bir kısmı bu sömürüye lanet
edip "kesin dönüş" yapmış ama daha
da büyük bir bölümü gurbette kök-
lenmiş, vatan hasretine katlanmayı
işsizliğe tercih etmiştir. Halen yurt-
dışında gurbete gidişler de sürmek-
tedir; daha da sürecektir. Çünkü Av-
rupa'nın nüfusu yaşlanırken işgücü
için yeni sömürgelerdeki yoksul, işsiz
gençliğe bağımlılığı artmaktadır. İk-
tidarın "üç çocuk" propagandası
boşuna değildir.

Gurbetçi kuşaklara yenileri ekle-
nirken, gurbetteki halkımız da yoz-
laşma, asimilasyon gibi tehditlere
daha fazla maruz kalmaktadır. Gur-
bette doğup yetişen gençliğin kendi
halk kültürüyle bireyci Avrupa kültürü
arasında çarpık ve yoz bir kültüre
mahkum edilmektedir. Kendilerini
kurtardıkları düşünülen (burjuvazinin
bencil kurtuluşu) ve dünya çapında
başarılar elde eden gençler bile aşa-
ğılanmaya ve ırkçılığa konu olmak-
tadır. Vatandaşlık değiştirmeleri bile
yetmemekte, isimlerini bile değiş-
tirmeleri dayatılmaktadır. 

Gurbet asla kurtuluş değildir.
"Yurtdışına kapağı atsam kurtulurum"
düşüncesi gençlerimiz arasında hala
yaygın, yanlış ve zararlı bir düşün-
cedir. Gurbetin nasıl bir cehennem,
nasıl bir yokluk ve yalnızlık olduğunu
tarif etmek de zordur. Gurbetteki
insan kökünden koparılmış ağaç
gibidir. Açlık ve hasretlik çeker, yal-
nızlık çeker. "Bülbülü altın kafese
koymuşlar ille de vatanım demiş"
Halkımız bu sözü söylemeyi sever.
Gurbet demek vatana dair ne varsa
her şeyin yokluğu, yoksunluğu, hasreti
demektir. Kendi insanını, doğup bü-
yüdüğü toprağı özler gurbetçi. Kendi
halkının sıcaklığını, göreneğini özler.
Rüzgarı, suyu, doğasıyla, insanıyla
memleket burnunun direğini sızlatır. 

Ömrünün son demini yurdunda
geçirmek vatan toprağına gömülmek
bile lüks bir nimettir. Gurbet ömür
boyu köleliktir. Ağır bir yüktür. İnsan
bu yükün altına kurtuluş diye girer
mi? Ata toprağının yokluğu, işsizliği,
açlık öyle bir hal almıştır ki insanla-
rımız çaresizlik içerisinde yurtdışına
bir kurtuluş kapısı gözüyle bakabiliyor.
Gurbetin kurtuluş olmadığını göster-
mek için de gurbetçilerin sorunlarını,
duygularını, kapitalistlerin amaçlarını,
uygulamalarını bilmek, teşhir etmek
gerekir. Kendi kurtuluşumuz da ço-
cuklarımızın kurtuluşu da köklerinden
kopup gurbete savrulmakta değil, ül-
keyi bu hale getirenlere karşı birleşip
mücadele etmektedir.

Vatan Hasreti 
Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
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"O hayatı seviyor. Havayı, suyu,
toprağı seviyor. Şöyle bir kararı var
onun: Siz yaşamayın, ben yaşayaca-
ğım. Bunun gibi asalaklar, başkala-
rının sırtından geçinerek yaşarlar." 

Bir savaş alanında söyleniyor bu
sözler. Savaşın yasasını anlatıyor ko-
mutan Momiş-Uli askerlerine. Bu
konuşma, 1945'li yıllarda Alman iş-
gali sırasında "Moskova Önleri"nde
geçiyor. Sovyet halkları, vatanlarını
savunmak için savaşa girmişler. Sa-
vaş zorlu, savaş çetin ve savaş ihanete,
geri adım atmaya geçit vermeyecek
kadar acımasızdır. Momiş-Uli'ye yu-
karıdaki sözleri söyleten olay ise
şöyle gelişir: Almanların ülke içleri-
ne doğru ilerleme durumuna karşı ha-
zırlık yapıldığı bir sırada, Momiş-Uli
askerlerini savaşa hazırlamak için
bir deneme yapar. Ve beklemedikle-
ri bir anda "alarm" diye seslenir.
Bunu duyan manga askerlerinin bü-
yük kısmı kendilerini koruyacağını
düşündükleri ormana doğru koşarlar.
"Orman güvenli ve korunaklı" diye
düşünürler. Savaş alanını düşmana bı-
rakıp vatan toprağını terk ederler! Bir
süre sonra ise bir kısmı, hatalarını an-
layarak geri döner. Ama aralarından
biri, hem de o manganın komutanı
olan asker geri dönmez. Tam tersine
saklandığı yerde kendi eline, kendi si-
lahıyla ateş ederek yaralandığını dü-
şündürmek, böylelikle savaştan kaç-
mak ister.

Ve komutan Momiş-Uli, tam bu
noktada tüm manganın ve savaşın ge-
leceği için bir karar vermek zorunda ka-
lır. Böyle bir anda ne yapması gerek-
tiğinin tartışmasını kendi içinde yapar.

Ne yapmalıdır böyle bir durumda? 

Savaş anında yoldaşlarını bırakıp

giden, kendine
zarar vermeyi
göze alacak ka-
dar korkan bir
kişiye nasıl dav-
ranmalıdır? 

"Zaten yara-
landı, çektiği
acı yeter." de-

yip af mı etmeli?
Bu bir tatbikattı
sadece deyip üze-
rinde durmamalı

mı? "Kızıp azarlayıp, savaşa geri mi
göndermeli?" Ya da daha ağır şekil-
de ölümüne bir ceza mı verilmeli?

Cezanın boyutu suça göre belir-
lenir. Genel bir doğrudur bu! Cezayı
belirlemek için de suça ve suçu işle-
yenin durumuna bakmak gerekir.
Peki, savaş alanından kaçmanın cezası
ne olur sizce? Ne tamir eder böyle bir
hareketi?

"Moskova Önlerinde" kitabından
devam edelim anlatmaya. Orda da
bunları yaşayan Momiş-Uli, kendi
içinde yapıyor bu tartışmayı. Önün-
de iki seçenek olduğunu düşünüyor.
Ya "insancıl" davranıp affedecek ka-
çan askeri ya da "sert" bir karar ve-
rip "İhanetin cezası ölümdür" diyerek,
kendi askerini kurşuna dizdirecek. İki
seçenekten biri arasında düşünceleri
gelip gider. Yaşamasına izin verse, o
askerin yanlarında kalmaya devam
edeceğini, savaş arkadaşlarının içini
rahatlatacağını, bu gergin ortamdan
daha rahat kurtulacaklarını düşünür.
Ve anlatmaya devam eder; "Ben bir
insanım. Bende var olan tüm insan-
lık bağırıyordu 'Dur-acı-affet' diye.”
Gelip gidiyor kafasında bu düşünce.
Böyle zorlu bir çatışmadan "affet-
memek" kararı alarak çıkıyor. 

"Zamanın birinde göçebe babamı
sahrada zehirli bir böcek ısırmış.
Bu böcek kumların arasında tek ba-
şınaymış. Böyle bir örümceğin zehri
öldürür. Bıçağını çıkaran babam,
örümceğin soktuğu bölümü, keserek
atmış. İşte ben de böyle davrandım.
Kendi bedenimden bir yeri kestim...
Ben bir komutanım. Çocuklarım var.
Ben öz oğlumu öldürdüm. Gözümün
önünde yüzlerce oğlum vardı. Mec-

burdum. Bir zorluğu kanla temizlemek
durumundaydım: İhanet edene af
yok ve olmayacak. Bütün askerlerin
anlamasını diliyordum: Bir kere kork-
tun mu, düştün mü, ihanet ettin mi, af
yoktur. Her ne kadar affedilmesi di-
lense de..." diyor.

Evet, savaş böyle bir şeydir. Ölüm
ve yaşam üzerine kurulu, her an biri-
nin diğerinin yerini aldığı bir denklem
gibidir. Bir an için olsa bile geri adım
atmaya müsaade etmeyen bir
"oyun"dur. Savaşçı sadece kendi canını
düşünüp kaçar, düşüncesizce hareket
eder, siperi yeterince kazmaz, yol-
daşlarını bırakıp kaçarsa ölümü geti-
rir, birliğine korku, bencillik ve ölümü
yayar. Öyle bir birlik savaşmaz. Bu
yüzden de böyle davranışlar affedil-
mez. Böyle davranışlar, "insancıl" ol-
mak gerek diye açıklanamaz.

İşte biz de bugün böyle bir sava-
şın içindeyiz. Belki her anımız kitapta
verilen örnek gibi düşmanla göğüs gö-
ğüse geçmez. Belki her an karşılıklı
silah sıkmayız ama bir irade savaşı ve-
ririz. Ve bu savaştan kaçmak öyle
“süslü” cümlelerle açıklanacak “ma-
sum” bir davranış değildir. Tam ter-
sine yoldaşını yarı yolda bırakmak,
düşmana güç vermektir. Ve basit bir
olay değildir. 

Bunları duyunca, sorulabilir: "İn-
san hiç korkmaz mı, hiç hata yapmaz
ya da geri adım atmaz mı?" diye. Ya
da, "Her an cesur, atak, girişken in-
sanlar olunabilir mi?" diye. “Böyle ya-
pana hemen ‘hain’ demek ne kadar
doğrudur?” diye... Ya da “Sorun yaşadı,
güçsüz kaldı, kaldıramadı ve gittiği için
hemen dışlamak mı lazım?” diye.

Yaşadıklarımıza baktığımızda, so-
ruların cevabı hayatın içinde saklıdır.
Orada buluruz. 

Elbette insan, sorunlar da yaşar. İn-
san, doğru düşünmeyi unutursa, güç-
süzleşebilir de. Bunlar hayatın akı-
şında ortaya çıkan davranışlardır.
Böyle durumlarda sorular sormaya
devam etmek bizi doğruya götürür.
Düşünelim ve soralım. O hale gelen
kişi, ne kadar yardım istemek için eli-
ni uzatmıştır? Elini tutsunlar diye ne
kadar çaba harcamıştır? Kendini ne
kadar harekete açmış ve yardım is-

ÇÜRÜYEN YARAYI 
TEMİZLEMEK...

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için
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temiştir? Ya da bilinç düzeyi nasıl-
dır? Tüm bunları yaparken ne kadar
bilinçli bir şekilde yapmıştır? Diğer
bir soru da, işlediği suçun boyutu-
na dairdir. Ne yapmıştır? Yemin et-
tiği baş koyduğu yolda, yoldaşını tek
başına mı bırakmıştır? Savaşın or-
tasında mı terk etmiştir? Elbette her
olay ve herkes aynı şekilde değer-
lendirilemez. Ama açık olan bir
şey vardır ki, ihanet basitleştirile-
mez, meşrulaştırılamaz. Mesele eli-
mizde silah olup olmaması değildir.
Sokaktaki dergi satışından, kapı
çalışmasına, okulda kitle çalışması
yapmaktan, türkü söylemeye kadar
her yerde bir yol birlikteliği vardır.
Ve bilinçli, örgütlü, “Bu işte ben va-
rım, sizinle birlikteyim" diyerek
yola çıkan birinin de "Benden bu
kadar" deyip gitmeye hakkı yok-
tur! Her ne şekilde olursa olsun,
böylesi arkadaşını savaş sırasında
tek başına bırakmak, düşmanı güç-
lendirmektir. Diğer yanı ise kendi
hayatını kurtarmak, başkasının ise
ölüme yürümesine neden olmaktır.
“Ben yorulmayayım, sen yorul;
ben zorlanmayayım sen zorlan;
ben dayak yemeyim sen ye; ben
ölmeyeyim sen öl” demektir. Böy-
le davranmanın insanlıkla, sevgiy-
le bir bağının olmadığı açıktır. İn-
sana has olan, yoldaşını yarı yolda
bırakmak değildir.

İnsan gerçeği direnmektir.

İnsan gerçeği yoldaşını örgütü-
nü satmamaktır. Ancak böyle insan
olunur. Tersi canlı ceset olmaktır. 

Oysa insanın mayasında vefa
olmalıdır, ihanet değil. Düşmana
kin duymayan, her türlü insani
değerini yitirir. 

Konunun diğer bir yanı da suç ve
ceza kavramının birbiriyle paralel
yürüdüğüdür. 

"Hain" denilmesinin nedenini, iş-
lediği suç oluşturur. 

Ki, anlattığımız olayda da, ko-
mutanın verdiği iki ceza vardır. Bi-
risini kaçan komutana vermiş, Onu
ölümle cezalandırmıştır. Çünkü ko-
mutandır ve savaş sırasında man-
gasını toplamak yerine kaçmış ve sa-
vaşmamak için elini yaralamayı

göze almıştır. 

İkinci ceza ise, o mangada kaçan
diğer askerleredir. Onları da kendi
komutanlarını kurşuna dizmekle
görevlendirmiştir. Bir çoğuna zor
gelmiştir bu durum. Bir kaç saat
önce beraber yiyip, beraber otur-
dukları, zaman geçirdikleri komu-
tanlarını öldürmek ağır gelmiştir.
Ama onlar da alarm sırasında ken-
di komutanları gibi panikleyip kaç-
mışlardır. Ayrı ceza almalarının ise
temelde iki nedeni vardır. Birinci-
si durumu anlayınca pişman olup
geri dönmeyi bilmeleridir. İkincisi
ise; savaştaki konumlarıdır. Komu-
tan Momiş-Uli, bu nedenleri he-
saplayarak, onların cezasını, kaçan
komutanlarını öldürmek olarak uy-
gulamıştır. Onları eğitmenin bir
parçası olarak görmüştür bu cezayı.
Savaşın şiddetini, acımasızlığını,
korkuya yer olmadığını, askerleri-
ne böyle göstermiştir. Bu dersi, on-
ları savaşın başında çelikleştirebil-
mek için vermiştir. Ve vücudunda-
ki yaranın kangrene dönmesini en-
gelleyerek temizlemiştir. 

Biz de öyle bakmalıyız! Savaşı-
mızın bir sınıflar savaşı olduğunu
görüp, ayaklarımızı yere basmalıyız.
Böyle bakarsak, duygularımız bize
affetmeyi değil, tam tersine düşman
cephesine geçene kin duymamız
gerektiğini söyler. Bu durumda gü-
zel olan bizizdir. Yarın için direnen,
bedel ödeyen, insanlığın geleceği
için güzel bir dünya isteyen biziz-
dir. Kaçan, göçen bunları bırakıp git-
miştir. İşte bu nedenle de temel ve
insani olan, “yeni insanın”, yani pay-
laşımcı, fedakar, vefalı insanın doğ-
ması için mücadele etmektir. Vefa,
bu toprakların en güzel değerlerin-
den biridir. Yemek yediği kaba
tükürmez insanoğlu. Vefayı bil-
meyen; yoldaşına, halkına örgütüne
sahip çıkmayan insanlaşamaz. İnsani
olana sahip çıkmak, korumak, bir
ömür boyu o yolda yürüyebilmek,
gerektiğinde yoldaşının yaslanaca-
ğı omuz, taşınacağı sırt olabilmeyi
başarabilmektir. İstenirse başarılır.
Tarih ve insanlık bunun örnekleriyle
doludur. 

ADALET!

Şapkalı Engin derler ona
Şapkasız görmek şanstır

Onu boş görenler azdır
Emekçidir

Geç kalmış bir yolcu gibi
Yürür geliştirir bu kavgada kendini 

Şapkasına dokunmayın kızar ha
Değerlerine hiç dokunmayın

İsterseniz dokunun
Dokunanı yakar ha…

46… 50’den az 40’tan fazla
Çift basamaklılar arasında pek hükmü

yok
Yaş: 46 ama emekli değil

Adı: Gazi
Görevi hesap sormak

Gerekirse Engin olmak
Girilir ama çıkılmaz

Olsun Engin’e BİN SELAM dedi ve 
Yürüdü…

Göğüs göğüse çarpıştı
Ve düştü…

Rıza olup doğruldu
Rıza Dev-Genç’li

Bu görevi bilerek seçti
Gün hesap günüydü

Ne dökülen kan
Ne düşen can

Yerde kalmaz ahı
Mahir’den Dayı’ya

Engin’den Erdal’a bu hep böyle sürdü
Komutan Rıza

Çıktı sokağa
Adalet kol geziyor

Hesap defteri yüklü
Vurdu vuruldu

Korudu uzaklaştırdı yoldaşını
Göğüs göğüse çarpıştı

Ve düştü
Rıza’nın düştüğü yerde 

Doğruldu İrfan
Dökülen kan, düşen can…

Adalet olur o vicdan
Bir okuldur hayat

O okulun öğrencisi İrfan
Yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla 

Kavganın tam ortasında 
Feda’dır bu vatana 

Selam olsun bu kavgada
Bir adım öne çıkanlara 

Bağımsızlık uğruna alkanlara
boyananlara…

(Özgür Tutsaklar / Kocaeli F Tipi)
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Sağlık, yoksullar için değil, zen-
ginler için bir hak haline gelmiştir.
Ağır sömürü altındaki yoksul halkın
sağlıklı olması mümkün olmadığı
gibi, düzen de halkın sağlıklı olması
için hizmet vermez. Sağlık, bir yatırım
alanı, bir kar elde etme aracı duru-
mundadır. Sağlıkta dönüşüm, tek ba-
şına AKP'nin bir saldırısı da değildir;
zenginlerin talebi üzerinden halka
dayatılmıştır

Sağlık bir pazar haline getirilmiştir.
Ve bu pazarda sömürülecek insan
sayısı, hasta sayısı ne kadar fazla
olursa o kadar karlıdır... Çünkü her
insan, ödenecek sağlık sigortası primi;
her hasta alınacak bir ilaç, yapılacak
ameliyat... demektir. 

1 Ocak 2012’de uygulamaya giren
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile bir
gecede 1 milyon 154 bin “müşteri”
çıktı. 1 milyon 154 bin kişi ailesinin
gelirine göre aylık 35 lira, 102 lira
ve 212 liralık borçlar ödemek zo-
runda artık... 

Prim ödemek zorunda bırakılan
1 milyon 154 bin kişi, liseyi bitirip,
üniversiteye kayıt yaptırmayan 18
yaşındaki gençlerimizle, gelir tes-
tinden geçemeyen işsiz, emekli hal-
kımız. Yani AKP, gençlerimize üni-
versiteyi kazanamadıysan hemen ça-
lışmaya başla diyor. İş bulma, gele-
ceğini yeniden planlama süresi bile
tanımıyor. Sınavı kazanamayana he-
men fatura gönderiliyor.

GSS'ye göre çalışan veya emekli
ailelerin çocukları, ailelerinin sigor-
tasından 18 yaşına kadar yararlana-
bilecekler. 18'ine girdiğinde lisede
okuyorsa bu süre 20 yaşına kadar,
üniversitede okuyorsa 25 yaşına kadar
uzayabilir. Okumuyorsa 18 yaşından
sonra mutlaka GSS primi ödemek
zorunda.

Anne-babanın çalışması yetme-
mektedir. GSS, çalışmayıp aile yaşamı
içerisinde evde kalan herkesi işçi
yapmak istiyor. GSS bunun dayat-
masıdır. Boş oturmayın, çalışın de-
niliyor.

Baskının diğer bir sonucu ise aile
bütünlüğünün zenginlerin çıkarına
uygun olarak çözülmesidir. Burju-
vazinin aileye ihtiyacı vardır, çünkü
kendi yerlerine çocukların eğitimini
verecek bir aile ortamına ihtiyaçları
vardır, masrafsızdır; burjuvazi aileyi
bölmek ister çünkü sisteminin yürü-
mesi için daha fazla tüketiciye, eme-
ğini sömüreceği, bireycileştirilmiş
insana ihtiyacı vardır. 

5 çocuklu bir aile düşünün. Ev-
lenmemiş, iş bulamamış 18 yaş üstü
5 çocuğu varsa bir ailenin... ayda en
az 175 TL prim ödemeleri gerekiyor.
Bu çok ciddi bir yüktür. Halkımız
köle gibi çalıştırılmakta, hakları elin-
den tek tek alınmaktadır. Bu aile 5
çocuğunu işe sokmak zorunda kala-
caktır. Çalışmayan, iş bulamayan ço-
cuklarla ailenin arası açılacaktır. 

AKP'nin çıkardığı her yasa bas-
kıyı-sömürüyü artırırken, yozlaşmayı
da artırmaktadır... Ailelerin yoksul-
laşması, yozlaşmayı da artıracaktır.
Bu nedenle GSS sadece ekonomik
bir saldırı değildir... 

Yasanın çelişkili yanlarından birisi,
18 yaşına basmış "özgür birey" ilan
edilmiş gençlerimizin ödeyeceği sağ-
lık primine karar verilirken; ailenin
tümünün gelir ve harcamalarına ba-
kılacak olması. Yani gençlerimizin
gelirine değil, yine ailenin gelirine
bakacaklar. 

Şimdiki durumda liseyi bitiren
genç 18 yaşından büyükse, üniver-
siteye hazırlanıyor dahi olsa SGK
hemen aylık 112 liralık GSS prim

borcu çıkarıyor ve kendisine fatura
gönderiyor. Ve "Bu yazıyı aldığın
andan itibaren 1 ay içinde gelir testi
yaptır" diyerek düzenli bir gelir elde
etmesi için bir aylık süre tanıyorlar.

Gelir testini yaptırmadığında
ise borç otomatik olarak ikiye kat-
lanıyor. Parayı ödeyemeyenlerin ka-
pısına icra gönderiliyor. "Ödeyemi-
yorum" denildiğinde, bakkaldan alış-
veriş yapıyorsan paran var deniliyor...
Kiranı ödüyorsan paran var deniliyor.
Kiramı borç alıp öyle ödedim desen
bile, borç aldıysan gelirin var primini
de öde diyor devlet...

AKP, gelire göre değil, gidere
göre gelir testi belirliyor. Maaşı-
nızdan fazla para harcamışsanız, yap-
tığınız harcamaya göre geliriniz tespit
ediliyor. Sağlık sigortası priminin ne
kadar olacağı da tespit edilen bu
gelire göre belirleniyor. Sigortalı
işinden yeteri kadar kazanamayıp ek
iş yapan halkımızın bütün parasına
göz koyuyor devlet.

GSS, adaletsizliğin, soygunun,
yağma ve talanın yasasıdır. Devlete
borcun varsa her ne durumda olursan
olan alacaklar ama borçluysan sağlık
hizmeti de vermeyecekler...

Yani açıkça bize ÖLÜN deniliyor. 

Halkımız, hastalıklarıyla başbaşa
bırakılıyor. 

İcrayla kapımıza gelip ümüğü-
müzü sıkacak olan bu devlet, biz
hastanenin acil kapısına gittiğimizde
içeri almayacak... GSS'nin anlamı
budur. 

GSS, "Emekliler de ölsün" de-
mektedir. 18 yaşından büyük çocuğu
olan her emekli çocuğu için de prim
ödemek zorunda kalacak. Devlet za-
ten vermemek için çabaladığı emekli
aylığını böylelikle emekliden geri

1 Milyon 154 Bin Yeni
Müşteri Yarattılar

AKP’nin Adaletsiz Sağlık
Sistemine Karşı Örgütlenme

Çağrısı Yapıyoruz!

Sağlıklı ve
Güvenli Bir

Yaşam
Hakkımızdır
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alıyor... Devletin verdiği özürlü aylığı,
65 yaş aylığı, sosyal yardımlar ve
burslar da gelir olarak sayılıyor.

Halkımız zaten yoksul olduğu
için, aç ve işsiz olduğu için “sosyal
yardım” alıyor. AKP, bu yardımları
da gelir gibi göstererek, o zaman
bana prim ödeyeceksin diyor.

Bu vatan bizim! Bir avuç asalak,
milyonlarca halkın çalışıp ürettiğini

yiyor. Biz çalışıyoruz ama biz yok-
sullaşıyoruz. Bu nasıl bir düzendir?
Adalet nerededir? Çalışmanın insanı
zenginleştirmesi gerekmez mi? Ak-
sine biz gittikçe yoksullaşıyoruz. Ka-
zananlarsa zenginler oluyor. 

Sağlık hakkımız ağrı kesici iç-
mekten öteye gidemiyor. Ata-dede
yöntemleriyle kendi hastalıklarımızı
iyileştirmek durumunda bırakılıyo-
ruz.

AKP’nin bu soygun düzenine “ar-
tık yeter” demedikçe baskı ve sömürü
yoğunlaşacaktır. Bize ölümü reva
gören bu düzenden yaşam hakkımızı
isteyelim… Sağlık hakkımızı iste-
yelim… Vermeyecekler… Bu yüzden
tüm halk örgütlenip, birlik olup al-
malıyız… 

SAĞLIK HAKKIMIZI AKP’NİN
GASP ETMESİNE İZİN VERME-
YELİM!

A K P ’ n i n
yeni projelerin-
den bir tanesi

de İstanbul'a 3. havaalanı inşa etme
girişimidir. Neden 3. bir havaalanına
gereksinim duymuştur AKP? Neden
yolu, suyu olmayan mahallelerin ye-
niden yapılandırılması için kılını dahi
kıpırdatmaz ve 3. bir havaalanının
yapılması için halkın yaşadığı alanlara
göz diker.

AKP’nin resmi yalakalarından
biri olan Kadir Topbaş bu konuda
yaptığı açıklamada "Sayın Başbaka-
nımızın talimatıyla kuzeyde gelecekte
yılda 150 milyon yolcu kapasiteli 5
ya da 6 pistli ilk etapta 100 milyon
yolcu taşıyacak havaalanının startı
veriliyor. Zannediyorum bu yıl içinde
ihalesi yapılabilir. Çünkü artık ye-
tişmiyor. Atatürk Havalimanı kap-
asitesi çok zorlanarak hizmet ver-
mekte. Hele lodos olduğu zaman
bekleme süresi artıyor" diyerek bu
işin meşruluğunu anlatmaya çalışı-
yor.

Yapılması planlanan 3. havaalanı
için öngördükleri alan ise tabii halkın
yaşadığı yerlerdir. Orada yaşayan in-
sanlar havyancılık yapmakta, maden
ocağında çalışmakta yaşamlarını sür-
dürmektedirler. Bu işin sonunda köy-
lüler zarar görecek yerlerinden yurt-
larından taşınmak zorunda bırakıla-
caklar. Başka yerlere göç etmek zo-
runda bırakılacak açlığa ve yoksulluğa
mahkum edilecekler.

Köylülerin yanı sıra maden ocak-

larında işçi olarak çalışanlar da bu
işten memnun değil. Çünkü onlar
da çalıştıkları maden ocaklarının,
açılacak 3. havaalanı projesi nedeniyle
kapanacağını bilmektedir.

Yani Kadir Topbaş'ın belirttiğinin
aksine kolaylık sağlamayacak. Soruyu
şöyle soralım: Kime göre kolaylık
ve kimin işine yarayacak?

Halkın işini kolaylaştırmayacağı
kesin. AKP, 1,5 yıllık arayışlarının
ardından Atatürk Havalimanı ve Sa-
biha Gökçen'den sonra İstanbul'un
üçüncü havalanının yapılması için
Terkos Gölü'nün yakınlarını seçti. 

Havaalanının 2015-2016 döne-
minde faaliyete girmesi bekleniyor.

AKP'nin İstanbul için projeleri
bitmiyor. Yeni projeler adı altında
halka zulmediyorlar. Halkın yaşadığı
yerlere gözlerini dikiyorlar. Halk için
değil kendi koltuklarını kalıcılaştır-
mak ve emperyalizme daha fazla ya-
ranmak için yapmaktadırlar yenilik
diyerek gösterdiklerini.

Kadir Topbaş, yapılması planlan-
lanan havaalanının Terkos gölüne
yakın olmasının sebeplerinden bir
tanesini şöyle açıklıyor: "Haritalara
bakılırsa o görünen nokta, maden
ocakları diye bildiğimiz, tamamen
bir savaş alanına dönmüş, yeşil alanı
olmayan, geçmişte makilik olarak
bildiğimiz yer. Ay yüzeyine benzeyen
bozuk bir alan bahsedilen yer. O
bölge denize inme imkanı veriyor.
Genelde havaalanları deniz inişi dik-
kate alınarak yapılmakta. Kentte bu

kadarla yetinmemiz mümkün değil.
Giderek gelişen ve dünyayla rekabet
eden bir kente, uluslararası ölçekte
en büyük havaalanını yapmak zo-
rundayız"

Evet, bu son cümle amaçlarını
ortaya koyuyor zaten. Türkiye'nin
geri bıraktırılmışlığını bu şekilde mi
aşmaya çalışacak işbirlikçi AKP?
Halka zulmederek kendi itibarını
göklere çıkartarak... AKP'nin kafası
böyle işliyor zaten. Kendi çıkarı için
başvurulacak her yol mübah...

Orada yaşamak zorunda kalan
halk bugüne kadar neden düşünül-
medi, neden şimdiye kadar o savaş
alanına benzediğini gördüğünüz yer-
leri yaşanılır hale getirmediniz? Gö-
zünüz şimdi gördü çünkü kendi çı-
karlarınız için kullanacaksınız.

Halk, topraklarına sahip çıkacaktır.
Topraklarını Hidro Elektrik Santral-
lere karşı koruyan, bedenlerini kalkan
yapan halk hiç bir gerekliliği olmayan
3 havaalanı projesini de aynı şekilde
engelleyecektir.

1- AKP halk için hiçbir çaba gös-
termez.

2- AKP, halka zulmetmekten baş-
ka bir yol bilmez.

3- Halkın temel ihtiyacı olan ba-
rınma hakkını gasp eder. Kendi çı-
karları için kullanır.

AKP ne zaman gelişim adı altında
bir girişimde bulunuyorsa bu halk
için değildir. Bunu unutmamalıyız.
Unutmamalıyız ki, bu yönde önlemler
almalıyız.

Düşmanı
Halk

AKP

3. Hava Limanı Halkın Değil, Tekellerin İhtiyacıdır!

AKP HALK İÇİN HİÇBİR ZAMAN
İYİ BİR ŞEY YAPMAZ!
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Proletaryanın burjuvaziyle sava-
şımı sadece askeri, siyasal alanda
sürmez. Bu savaş çok yönlü bir sa-
vaştır. İdeolojik, kültürel, ahlaki cep-
helerde de kıyasıya bir savaş sürer. 

Devrimciler, ilericiler, yurtseverler
haklı ve meşru talepleri için ölümü
tereddütsüz göze alırken, bedelleri
göğüslerken devrimci irade ve inanç
karşısında çaresiz olan burjuvazi "uğ-
runa ölünecek bir değer yoktur" der.  

Bu savaş değerler savaşıdır. Ölüm
orucu, uzun açlık grevleri böylesi
bir savaşım biçimidir. 

Ülkemiz mücadele tarihi açlık
grevleri ve ölüm oruçları konusunda
zengin deneyimlere sahiptir. Dahası
dünyada ilkleri, eşi benzeri olmayan
örnekleri taşımaktadır. 

Diyarbakır Hapishanesi 1982
Ölüm Orucu, 

Metris Hapishanesi 1984 Ölüm
Orucu, 

1980 faşist cuntası ve onun sivil
uzantısı Özal iktidarı süresince yapılan
sayısız açlık grevi direnişleri, 

1996 Ölüm Oruçları, 
2000-2007 Ölüm Oruçları. 
Her anı eylem olan bu direnişler

açlığa karşı bir savaşım değil düş-
manın ideolojisine, kültürüne ve ah-
lakına karşı cepheden yürütülen bir
savaşımdır. 

Bu gerçeği kavramayanlar, açlık
grevleri ve ölüm oruçlarını “ÇARE-
SİZLİĞİN” ifadesi olarak ele alırlar.
“KENDİNİZE ZARAR VERİYOR-
SUNUZ” diye değerlendirerek karşı
çıkarlar. Haklı olduklarına inandıkları
bir davada kazanmak isteyenler ölüm
dahil her şeyi göze almak zorunda-
dırlar. Tersi davasının haklılığına
inanmamak, düşmanından medet um-
mak, baskı, zulüm ve sömürüyü kabul
etmektir. Kazanmak için ölüm dahil
her şeyi göze alanlar için “kendine
zarar vermek” diye bir şey tartışma
konusu olamaz. Bu olsa olsa küçük

burjuva hümanizminin
ele alışıdır. 

Ölüm orucu, açlık
grevleri uzun soluklu bir
eylem tarzıdır. Bu cep-
heden ve çok yönlü bir
savaşım biçimidir. Çare-
sizliğin değil umudun,
inancın, kararlılığın ifadesidir. 

Yalanla gerçeğin, 
Onurla onursuzluğun, 
Namusla namussuzluğun, 
İnançla inançsızlığın,
Halk ve vatan sevgisiyle halk

düşmanlığı ve vatan hainliğinin,
Söylediğini yapmak yaptığını sa-

vunmakla sahtekarlığın, 
Değerlerle değersizliğin 
Savaşımıdır... 

Yalan Onların,
Gerçek Bizim Silahımızdır

Açlık grevini 40’lı günlere kadar
görmezden gelen Amerikan uşağı
Tayyip Erdoğan, gelinen noktada
desteklerin artmasıyla bu kez yalan
ve demagojiye sarıldı: 

“Şu anda açlık grevi falan yoktur.
Bunlar tamamen şovdur. Bunların
yarısından fazlası da dilekçeyle bun-
dan vazgeçtiklerini açıkladılar” 

Oysa Tayyip Erdoğan’ın bu açık-
lamasından yarım saat kadar önce
Adalet Bakanı Sadullah Ergin farklı
bir açıklama yapıyordu: 

“Şu anda 66 ayrı cezaevinde 683
kişi olarak gözüküyor bizde” 

Son açıklamalardan biri de Baş-
bakan yardımcısı Bülent Arınç’tan
geldi: 

“Bu grevi sürdürme niyetinde
olan içerideki yurttaşlarımıza ses-
lenmek istiyorum. Bu grevleri lütfen
sona erdirin. Eşleriniz, aileleriniz,
sizi sevenler var. Bütün bir Türkiye
sizin bu grevleri bir an önce sonlan-
dırmanızı istiyor”dedi. (Akşam Ga-

zetesi, 5 Kasım 2012) 
Aynı olay ancak iki farklı açıkla-

ma. Bu yanlışlıkla yapılan şeyler de-
ğildir. Tersine birbirinden haberli
söylemlerdir. Ağızlarına geldiği gibi
konuşmak, görmek istedikleri gibi
konuşmak onların karekteridir. Yalan
bir gün açığa çıkarmış hiç önemli
değil. O zaman da başka bir yalan
bulurlar. Tam bir sahtekarlık. Hangi
açıklama ile kime neyi vermek isti-
yorlarsa onu vermek istiyorlar. Ah-
lakları bu kadar... 

Hapisanelerde PKK davası tut-
saklarının sürdürdüğü açlık grevlerine
ilişkin Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları
ahlaksızlıklarının örnekleriyle dolu-
dur: “Kürt kardeşlerime sesleniyo-
rum: Sizi aldatanlara dikkat edin,
istismar edenlere dikkat edin. Onlar
kuzu şiş, kuzu kebap götürürken, içe-
ride olanlara da ‘ölün, aç kalın’ di-
yorlar. Bunların samimiyetine nasıl
güveniyorsunuz, inanıyorsunuz? Bu
iş o kadar kolaysa, buyursunlar ken-
dileri yapsınlar” (Vatan Gazetesi,
30 Ekim 2012) 

Tutsakların, onların yakınlarının,
Kürt halkının taleplerini tartışmıyor,
tartışamıyor, tersine onları gizliyor.
Yalan ve demagojiye sarılıyor Tayyip
Erdoğan. “Sizi ölüme gönderenler
kendileri böyle böyle yapıyor” diyerek
kışkırtıyor… 

Amerikan uşağı daha da ileri gi-
diyor: “Milletin huzurunda açıkça
ifade ediyorum: Eğer çocuklarınıza
cezaevlerinde kötü muamele edili-
yorsa, işkence yapılıyorsa, hakları
kısıtlanıyorsa, biz sizinle beraberiz,

BURJUVAZİNİN AHLAKI:  Yalan ve Demagoji!
DEVRİMCİLERİN AHLAKI:  Söz Namustur,
Uğruna Ölünür!

Kenan Evren Şevket Kazan R.Tayyip Erdoğan
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gereği neyse derhal yapmaktan çe-
kinmeyiz. Eğer bugün insanlar evle-
rinden alınıp yargısız infaza tabi tu-
tuluyorsa, köyleri yakılıyorsa, dışkı
yediriliyorsa biz sizinle beraberiz,
sorumlusu kimse derhal yakasına
yapışırız” (Vatan Gazetesi, 30 Ekim
2012) 

Katleden, işkenceyi yaygınlaştıran,
zulmeden, Kürt halkının, halkları-
mızın ulusal haklarını, inançlarını
baskı altında tutan kendileri değilmiş
gibi arsızca bunlardan şikayetiniz
varsa bize gelin diyor. Diğer taraftan
ise ölseniz de öldürseniz de “devlete
şantaj yapılmaz”, “müdahaleyi de
düşünürüz” diye kararlılık gösterisi
yapıyor. “Cezaevinde bulunan her-
kesin, hangi suçtan orada olursa ol-
sun, canı, sağlığı, onuru devlete ema-
nettir” diyor. Hayır canımız hiçbir
zaman oligarşiye, Amerikan uşakla-
rına emanet olmadı. Tersine onlar
için devrimci yurtsever tutsaklar iş-
kenceleri için kobay ve rehine duru-
mundadır. 

Soyları Sopları 
Birdir Onların 

Tayyip Erdoğan ve AKP’lilerin,

diğer halk düşmanlarının bugün PKK
davası tutsaklarının yaptığı açlık
grevleri konusunda söyledikleri yalan
ve demagojiler yeni değildir. Bizim
ülkemize özgü de değildir. 

Düşman heryerde düşmandır. Ya-
lan ve demagojileri de birbirinin ay-
nıdır. Yıllar geçse de ülkeler değişse
de değişmiyor. 

12 Eylül faşist cuntasının şefleri
Kenan Evrenler’den, sivil uzantısı
Özallar’a, Mehmet Topaçlar’a, Meh-
met Ağarlar’dan Şevket Kazan’a,
Bülent Ecevitler’den, Sadettin Tan-
tanlar’a Hikmet Sami Türkler’e, Ali
Suat Ertosunlar’dan Tayyip Erdo-
ğanlar’a, Bahçeliler’e, Margeret
Thatcherler’den Alman Nazi artık-
larına… Soyları sopları birdir onların. 

12 Eylül Cuntası 1984 Ölüm
Oruçları için "Gizli gizli yiyorlar"
dedi. Ölüm orucunda 4 şehit verdik. 

Refahyol'un Adalet Bakanı Şevket
Kazan 1996 Ölüm Oruçları için "kan-
tinden yemek stoklamışlar, bunlar
yataklarının altında bisküvi yiyor-
lar", "polise ifade vermiş arkadaş-
larını zorla ölüm orucuna yatırıyor-
lar" dedi. 12 şehit verdik. 

İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,

Hikmet Sami Türk 2000 ölüm oruçları
için "gizli gizli yiyorlarmış, hepsi
sapasağlam" dediler. Diri diri yakı-
lırken, ölüm oruçlarına katılan tutsak
sayısı daha da artarken burjuva medya
“sahte oruç kanlı iftar” başlıkları
attı. Katil Hikmet Sami "kendi ar-
kadaşlarını öldürüyorlar" dedi. İçer-
de ve dışarda 122 şehit verdik. 

Recep Tayyip Erdoğan 2012 PKK
tutsaklarının açlık grevi karşısında
"adalet bakanım gitti, aç kalan yok,
herkes her şeyi yiyor" dedi. 

Adına sözde "Hayata Dönüş" de-
diler. Gerçekte adı Atmacaydı, Tu-
fandı. 

Sözde hayatları kurtaracaklardı,
tutuklu ve hükümlüleri örgütün bas-
kısından ölümün elinden alacaklardı.
Ancak diri diri yaktılar, gazlara boğ-
dular, katlettiler. 

Hiçbir yalan, hiçbir teknik, hiçbir
ordu, bedel ödemeyi göze alan dev-
rimci iradeyi asla teslim alamaz, ala-
madı. Burjuvazinin, Amerikan uşağı
AKP’nin, halk düşmanlarının yalan
ve demagojilerine verilecek en iyi
cevap en zor koşullarda dahi direniş
bayrağını yükseltmek ve KAZAN-
MAK olacaktır. 

Ülkemizdeki eğitim
sisteminin yetersizliğinden, yanlışlığından hep yakın-
mışızdır. Eğitim sistemindeki adaletsizlikler, bozukluklar
hep varolagelmiştir. Önceleri üniversiteler sınavla girilen
okullar iken, sonraları lise seviyesindeki okullardan,
fen lisesi, anadolu lisesi, kolejler, yatılı okullar sınavla
öğrenci almaya başlamıştırlar. 

Sınavla öğrenci alan liselerin eğitimi, diğer okullara
göre daha iyiydi. Okullardaki öğrenci sayıları daha
azdı. Bu nedenle bu okullar tercih edilmeye başlandı.
Çocuklarımızı bu okul sınavlarını kazanmaları için özel
ders almaya ve dersaneye gönderme ihtiyacı doğmaya
başladı. Eğitim sistemindeki adaletsizlikler daha çok
fark edilmeye başladı. Bunlardan kaynaklı aileler de
çocuklarının bu okullarda okuması için eğitime destek
eğitimi almaya, yani dershaneye göndermeye çalıştılar. 

Böylece paralı eğitim de başlamıştı. Dershaneler de
boş durmuyor, okullarda sınav yaparak, başarılı öğrencileri
dershanelerine alıp dershanelerini başarılı gösterme
çabası içerisindeydiler. 

Benim oğlum da bu sınava katılıp dershaneye ücretsiz
gidenlerden oldu. Gittiği dershane pahalı eğitim veren
bir dershaneydi. Bir arkadaşım beni uyardı. "Senin
oğlun bu dershaneye gidiyor ama burada daha çok
ekonomik yönden durumu iyi olan ailelerin çocukları
gidiyor. Bunlardan kaynaklı çocuğun; kültürü, yaşam
tarzı, istek ve talepleri değişir" dedi. "Onlara uyum
sağlamaya, onlar gibi yaşamaya çalışır" dedi. Ben, bunu
pek önemsememiştim. 

Ve sonra arkadaşın dedikleri çıkmaya başladı. Marka
giyme istekleri, eğlencelere gitme, anne-babanın yaşam
tarzlarını beğenmeme başladı. Ne kadar anlatsak da
onların düşünceleri ağır olmaya başladı. Çocuklarımızı
düzenin yoz eğitim sisteminin kucağına kendi ellerimizle
itmemeliyiz. Devrimcilere güvenmeli ve çocuklarımızın
da devrimcileşmesi için çaba göstermeliyiz. Gerçekten
halka yararlı, ailesine bağlı bir çocuğumuz olsun
istiyorsak devrimci olmasını sağlamaktan başka yolumuz
yoktur. Yoksa bu düzenin kiri pası içinde, ne olduğunu
anlamadan kayıp gidecektir…

Çocuklarımızı, Kendi Ailelerini Beğenmemeye Kadar
Götüren Bu Yozluğa Karşı 

DEVRİMCİLEŞTİRMELİYİZ
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Özgür tutsaklık ve bizim bu öz-
gürlüğümüzün faşizm cephesinde
yarattığı korku, saldırılara şeklini
verendir. Çünkü bizi tutsak etmek-
le teslim almanın aynı şey olmadı-
ğını egemenler biliyor. Mücadele-
mizi sürdürdüğümüz her yerde biz öz-
gürüz. 

19-22 Aralık katliamı sırasında bir
çok hapishanede tutsaklara tek tek
isimlerinin sorulduğu anlar oldu. Ce-
vap hep aynı oldu: "Özgür tutsak!" Bu
cevap saldırganın suratına bir şamar
gibi inerken, bizim özgürlüğümüzün
ne olduğunu da anlatıyordu. Öldük,
yaralandık, sakat kaldık... Ancak hep-
sinden ve her şeyden önce mücade-
leyi büyüttük. Bunun içindir ki adı-
mızı "özgür tutsak" koyduk. Biz bu
kimliği "tutsaklık koşullarında ge-
rilla olmak" şeklinde tanımladık ve
her anını buna göre yaşıyoruz. Va-
rolduğumuz her yeri; direnerek, kar-
şı durarak savaşarak birer mevziye çe-
viriyoruz. 

Bizim bu kimliğimiz faşizmin ge-
lecek korkusudur. Dört duvar ara-
sına hapsettiklerini dahi teslim ala-
mamak, yenilgisinin açık ilanıdır. Bu
nedenledir ki iyileştirme programla-
rına sarılırlar. 

Tredman, dilimize İngilizce’den
geçmiştir. Sadece kelime değil, uygu-
lama da emperyalizmindir. Kelime
karşılığı "iyileştirme"dir. Tecrit-tred-
man uygulaması emperyalizmin saldırı
politikasının önemli bir ayağını oluş-
turur. Hedef anti-emperyalist devrim-
ci mücadelemizdir. Emperyalizme
karşı savaşmayı hastalıkmış gibi gös-
terip "iyileştirmek"ten bahsederler. 

Ceza İnfaz Kanunu baştan sona bu

amaca uygun bir şekilde düzenlen-
miştir. Hapishane idarelerinin bütün
faaliyet ve programı bu amaca hiz-
met eder. 

CİK 7. madde: "Hapis cezaları-
nın infazında hükümlülerin iyileşti-
rilmeleri amacını gözeten prog-

ramların başarısı elde ettikleri yeni tu-
tum ve becerilerle orantılı olarak
ölçülür." Bu ifade, amacı çok net şe-
kilde ortaya koymuştur. 

"İyileştirmek"ten kastedilen, sis-
temle uyumlu hale getirmek, ıslah
etmektir. Bunun için her yol, yöntem
denenir. Katliam operasyonlarından
meslek edindirme kurslarına kadar...
"Program" genelinde bunun yaşama
geçirilme şeklinin belirlenmesidir.
Faşizmin programı bizim özgürlü-
ğümüzü, yani mücadeleci kimliğimizi
elimizden almayı amaçlamaktadır.
Özgür tutsak olmak, mücadelemizi bi-
tirmemiş olmak, savaşın hapishane-
de sürüyor olduğu ve süreceği anla-
mına geliyor. 

Neleri Tredman 
Olarak Görüyoruz?

Bir çok hakkımızı kullanabilme-
miz "iyi hal" koşuluna bağlanmıştır.
Halbuki bu hakları bize oligarşi ver-
medi. Ağır bedeller ödeyerek kazan-
dığımız gibi yine bedeller ödeyerek
haklarımızı koruyoruz. Görüş hak-
kından yayın alma hakkımıza kadar
kazanılmış tüm haklarımız çeşitli ge-
rekçelerle kolayca gasp edilebiliyor.
"İyileşme yok" denilerek adeta önce
gerekçe uyduruluyor ve o gerekçey-
le hedeflenen hak, gasp ediliyor ya da
kısıtlanıyor. Bunu genellikle disiplin
cezası adı altında yapıyorlar. Ancak
tek silahı bu değildir. Her şey bir ira-
de savaşının parçasıdır. Slogan at-
maktan, toplu iğne almaya kadar
herhangi bir insanın düşünemeyece-
ği kadar çok çeşitli saldırı yöntem ve
araçları vardır. 

Uygulamalar hapishaneden hapis-

heneye farklılıklar gösterse de bu
farklılıklar şekilseldir, aynı amaç hep-
si için geçerlidir. Özellikle devrimci tut-
saklara yönelik politikalar merkezidir.
Aynı kanun, tüzük ve yönetmelikler
egemenlerin ihtiyaçlarına göre yaşama
geçirilmeye çalışılırken farklılıklarla
karşılaşmamız şaşırtıcı değildir. Sis-
temin ihtiyaçlarına yanıt vermemek
tredman uygulamalarına karşı duru-
şumuzla şekillenir. 

Tutsaklık koşullarında da olsa ya-
şamına kendinin şekil vermesi en-
gellenmek istenir. Koğuşların, hüc-
relerin yatma düzenlerinden, söyle-
diğimiz türkülere kadar her adımımız
denetim altına alınmak istenir. De-
netimle, şekil verilmek hedeflenir. Bu
bazen çok da farkında olduğumuz sal-
dırılarla olmaz. Hatta bazen “bunu
kabul etsek ne olur” diye sordurta-
bilecek kadar basit hallere bürünür...
“Bir kalem vermemişler, iki satır
karalamışlar uğraşmaya değmez”
diyemeyeceğimiz gibi, ayrıntılarla
yaşamımızı boğarak bir de bu şekil-
de yaşamımıza yön vermelerine izin
vermeyeceğiz. Bunun farkında olmak
önemlidir. 

İyileştirme amaçlarını aleni olarak
sergilemeyebilirler fakat biz tredma-
nı sadece "etkinlik"lere katılabilmek
için aranan "cezasız olmak", yani
"iyi hal koşulları" olarak göremeyiz. 

Elbette bu çok önemli ve belirle-
yiciliği olan bir yandır ama tredman
bununla sınırlı bir uygulama değildir. 

Meslek Edinme
Hapishanelerde hiçbir program,

hiçbir etkinlik "ıslah etme" amaçla-
rının dışında değildir. “Siz yeter ki
kurslara katılın, yer, malzeme, per-
sonel sorun değil” denilirken sohbet
hakkımızı kullanmamız için birçok
bahane öne sürebiliyorlar. Çünkü bu
hakkımızı kullanmamız iyileştirme
programı dışında, hatta karşısındadır.
Büyük direnişimizin kazanımı olarak

CEVAP HEP AYNI OLDU:
“ÖZGÜR TUTSAK”

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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bizim irademizin şehitlerimizle ka-
bulüdür. Bunu kabul etmek zorunda
kalmaları iyileştirme programlarının
ifadesidir. Bunun için sohbet hakkı-
nı kullandırmamak için kırk dereden
su getirmektedir. 

İrademiz dışında bize dayatılan
her şey iyileştirme adı altında birer
saldırıdır. Bunun adı güvenlik olur,
disiplin olur hatta bazen iyi niyet olur.
Meslek edindirme diye propagandası
yapılıyor olabilir. Bu söylem gayet
güzel gelebilir. Hatta böyle bir şeye
karşı çıkışımızı anlamayanlar bile
olabilir. Bu çabanın takdir edilmesi
de beklenebilir. Her şeyden önce bu
kurslara katılabilmek için iyi hal
şartlarının aranması asıl amacı
gösterir. Kursların çeşitleri dahi bu
şarta göre belirlenir. Meselenin eko-
nomik sömürü boyutu ayrıca ele
alınmayı gerektirecek kadar önem-
li olduğundan bu yazımızda o yö-
nüne değinmeyeceğiz. 

Mesele meslek edinip edinmeme
meselesi değildir. Zaten amaçlarını
açıkça kanunlarında belirtmişlerdir.
Her tutsak, tedaviyi kabul edecek bir
hasta gibi davranırsa iyileşmiş sayı-
lacak. Amacın bir meslek edindirmek
olmadığı apaçık ortadadır. Kaldı ki;
devrimci tutsaklara karşı bu kursla-
rın kullanımı çok daha saldırganca
bir tutumla ortaya konulmaktadır.
Evet, amaç tutsaklara sistemin iste-
diği şekli vermektir. 

Neden meslek öğreneceğiz? Öz-
gür tutsak olmak yaşamın her anının
mücadeleye göre şekillenmesi ol-
duğuna göre öğreneceklerimizi kim-
den öğreneceğimiz hangi amaçla,
hangi şartlarda öğrendiğimizin be-
lirleyiciliği vardır. Elbette amaçlarını
boşa çıkartmak da bir seçenektir
ancak bizim yönlendiriciliğimizin
olmadığı her etkinlikte yönlendi-
renin etkisindeyiz demektir. 

Hapishanelerin 
Makyajı

Her hapishanenin psikoloğu, sos-
yoloğu var. Kuaför salonları, meslek
ve eğitim kursları var. İsimler, açık-
lanan misyonlar oldukça iddialıdır.

Özellikle tecrit politikasıyla beraber
bu konulara daha özel bir önem ve-
rilmiştir. Bu tesadüfi değildir. Her biri
birbiriyle bağlantılıdır. 

Örnegin; psikolog gerçek an-
lamda hastası olabilecek tutuklu ve
hükümlülerle ilgilenmez. Disiplin ce-
zası kararlarını alan mekanizmanın
içerisinde yer alır ve bütün ceza
kararlarının altında imzası bulunur.
Aynı şekilde düzenlenen etkinliklerde
ön sıralar devlet protokolüne ayrılır.
Tutuklu ve hükümlüler sanki onlara
hoş zamanlar geçirtmek için orada-
dırlar ve bunun için çalışmışlardır.
Sonrasında her türlü araç kullanıla-
rak bunun propagandası yapılır. Ül-
kemizin hapishaneler gerçeği, dev-
letin katliamları gizlenmek istenir.
Tecrit altında tutsaklara işkence edi-
lirken "etkinlik" adı altında yapılan
her şey göstermelik olduğu kadar tec-
rit politikasının yaşama geçirilmesini
de kolaylaştırmayı amaçlar. 

Burjuva basın aracılığıyla adeta
hapishanelerin reklamı yapılır. İyi-
leştirilen tutuklu ve hükümlüler gös-
terilerek, ölüm makinesine dönüş-
türülen faşizmin hapishanelerine
gülen bir makyaj yapılmış olur. Bi-
zim gösterdiğimiz gerçek böylece ör-
tülmeye çalışılır. Tecrit, tredman
uygulamaları hiç bir makyajla ka-
patılamayacak kadar ortadadır. Yine
de bu yöntemleri uygulamaktan geri
durmazlar. 

Nasıl Tredman 
Uygulamalarını 
Boşa Çıkartıyoruz 

Özgür tutsak kimliği sadece bir
karşı duruşu ifade etmez. Mücadeleyi
büyütüp ileri taşımayı da hedefler.
Oligarşinin hapishanelerinin gerçek
yönünü gizleme çabalarına karşı
hapishanelerin gerçek yönünü gös-
teriyoruz. Bu aslında faşizm gerçe-
ğini teşhir etmektir. Hal böyleyken
bizim, hapishane idarelerinin dü-
zenlediği "etkinlik" vs. ye katılma-
mız tartışılamaz bile. 

Tredman, sistemin yok etme araç-
larının kullanım şeklidir. Hapishane-

ler de "iyileştirme" adı altında faşizm,
kurulu düzene karşı olan, varlığını teh-
dit eden her şeyi yok etmeyi amaçlar.
Hapishanede olmamız düzen için
tehlike olma durumumuzu değiştir-
mez. Özgür tutsak kimliğimize yö-
nelik saldırılarının nedeni de budur.
"İyileştirme" programına dahil ol-
mayan her şey, herkes yok edilmek is-
tenirse buna göre politika program
üretilir, saldırılar düzenlenir. 

Bizim meselemiz sistemin açtığı
oluklarda yol almamaktır. O oluğa
girmemektir. Tecrit bir öğütme me-
kanizmasıdır. Bir değirmen gibi iş-
ler, tredman uygulamaları bu değir-
menin taşıdır. İşte biz sistemin açtı-
ğı oluklarda yürürsek, o taşın altın-
da ezilmek mutlaklaşır. 

Özgür tutsaklık taşı parçala-
yacak, o işleyişi alt üst edecek
iradedir. Savaşma gücü, cürettir.
Büyük Ölüm Orucu direnişi bize tec-
rite karşı kendi direniş mekanizma-
larımızı oluşturmayı öğretmiştir.
Her adımımızın bizi ileriye taşıyıp,
özgürleştirdiğini göstermiştir. El-
bette bu direniş çizgimizin öncesi
vardır. Hapishanelerin birer direniş
odağına dönüştürülmesinde her za-
man öncü olan, yükü omuzlayan öz-
gür tutsaklar olmuştur. Bedel öde-
mekten sakınmayan küçük büyük de-
meden hiç bir dayatmayı kabul et-
meden, sabırlı, kararlı, cüretli, tüm
saldırıların amacını bilerek ona göre
mücadeleyi tutsaklık koşullarında
sürdürüyoruz. 

"İyileştirmek", "rehabilite etmek"
sistemin yararlanabileceği insan
müsvetteleri oluşturmaktır. Ege-
menlerin bu amaca ulaşamayacağı-
nın ilanıdır özgür tutsaklık. Cunta ko-
şullarından, tecrit koşullarına kurşun
yağmurları altında, ateş çemberleri
içinde özgürlüğün kavgada olduğu-
nu, duvarlarla sınırlandırılamaya-
cağını gösterdik. 

Hasta olan iyileşmesi gereken
faşizmin etkisi altında olanlardır.
Yok edilmesi gerekenler de tecrit,
tredman politikalarının uygulayıcı-
larıdır.
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Reform sözlüklerde “daha iyi
hale getirme” olarak tanımlanıyor.
Egemenler halka yönelik ağır hak
gaspları içeren yasaları sadece reform
değil, “devrim” olarak adlandır-
maktan bile çekinmezler. Devrim gibi
halkların tek kurtuluş yolu olan bir
idealin, hem içeriğini boşaltırlar
hem de bu sözün anlamını istismar
ederler. 

Bu durum, devrimci avukatlar
açısından çok iyi bilenen bir gerçek
olduğu için, üçüncü yargı reformu
paketi olarak tanıtılan 6352 sayılı
Yargı Hizmetlerinin Etkinleştiril-
mesi Amacıyla Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması ve Basın Ya-
yın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin
Dava ve Cezaların Ertelenmesi
Hakkında Kanun’un söylendiği-
nin aksine bir iyileştirme değil; al-
datmaca, göz boyama olduğunu ka-
nun daha çıkmadan evvel söylemiş-
tik. Yasa daha taslak halindeyken bile
amaçlanan şeyin mahkemelerin ve
hapishanelerin yükünü bir süreliği-
ne azaltarak siyasi iktidara nefes
alma imkanı yaratmak ve daha ağır
yaptırımlarla devrimcilerin, hakla-
rının gasp edilmesine direnen halk
kesimlerinin özgürlüklerinin çok
daha keyfi gerekçelerle sınırlanma-
sının yolunu açmak olduğu görüldü. 

Bu yasa kapsamındaki en büyük
aldatmaca, tutuklama yerine adli
kontrol hükümlerine başvurulması-
nın şartlarının kolaylaştırılmasıdır.
Yasa ile tutuklama yerine kullanılmak
üzere adli kontrol uygulamaları çe-
şitlendirilmiştir. Elbette AKP iktidarı,
devrimciler sözkonusu olduğunda
ilk olarak tutuklama “cezasını” kul-
lanır. Ancak hiçbir delilin bulunma-
ması nedeniyle açıkça teşhir oluna-
cağı, çeşitli siyasal/toplumsal baskılar
ve gözettikleri dengeler nedeniyle tu-
tuklayamadıklarını da bunun yerine
geçecek bir yöntemle bertaraf etmeyi
ihmal etmemiştir. 

6352 sayılı yasa Madde 98- “...
100 üncü maddede belirtilen tutuk-
lama sebeplerinin varlığı halinde,

şüphelinin tutuklan-
ması yerine adli kont-
rol altına alınmasına
karar verilebilir.” 

“j) Konutunu terk
etmemek. 

k) Belirli bir yer-
leşim bölgesini terk
etmemek. 

l) Belirlenen yer
veya bölgelere git-
memek.” 

Hukuken hakkın-
da cezaya hükmedilmiş ve bu ceza-
sı kesinleşmiş kişi ile; hakkında bir
soruşturma ve kovuşturma yürütülen
ancak hakkında bir cezaya hükme-
dilmemiş kişi aynı statüde değildir.
Birinci gruptakiler hükümlü statü-
sünde iken ikincisi “cezası kesinle-
şinceye kadar herkes masumdur” il-
kesi gereğince “masum” kişidir. 

Hakkında hürriyeti bağlayıcı bir
ceza verilmiş kişi hukuken hapsedi-
lebilir, şartları varsa kendi evinde de,
bir devlet kurumunda da. 

Peki henüz soruşturulan ya da
hakkında dava yürütülen “masum”
kişiler hakkında aynı uygulama ya-
pılabilir mi? Yapılırsa bu burjuva hu-
kuku sınırları içerisinde bile olsa hak-
kaniyetli kabul edilebilir mi? 

Elbette kabul edilemez. 

Daha nasıl uygulanacağı bile ya-
sal olarak belirlenmemiş “Konutu-
nu terk etmemek” adli kontrol ka-
rarı sebebiyle Grup Yorum üyeleri
çok önemli organizasyonlarda eksik
kadro ile konsere çıkmak zorunda bı-
rakılmışlardır. 

Haklarında alınan aynı karar ne-
deniyle öğrenciler okullarına, emek-
çiler işlerine gidememektedir. Evet,
itirazlara rağmen “konutunu terk et-
memek” kararı kaldırılmamış, daha
da ileri gidilerek, “basın açıklamasına
katılmak suretiyle çok büyük suç iş-
lemiş” devrimciler için elektronik ke-
lepçe ithal edilmektedir. İstanbul’da
henüz bulunmadığı söylenen elek-

tronik kelepçeler sipariş edilmiş ve
Grup Yorum üyeleri ve diğer dev-
rimcilere takılmak amacıyla bek-
lenmektedir. 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin
yaptığı açıklamada “Elektronik ke-
lepçe uygulaması şu anda 50 civa-
rında pilot uygulaması devam eden
hükümlümüz var. Yaygın kullanımı
bu yılsonu itibariyle başlatacağız. İlk
etapta 10 bin, sonraki etapta 20 bine
taşıyacak belki daha da ihtiyaca
göre artırabileceğimiz bir altyapı ku-
ruyoruz" diyerek aslında amacını
bütün halkı kelepçelemek olduğunu
ifade ediyor. Yoksul halkı ekonomik,
sosyal, kültürel bir kuşatma altında
hapsettikleri yetmezmiş gibi, şimdi
de doğrudan kelepçeleyerek kur-
dukları düzeni daha fazla sürdüre-
ceklerini zannediyorlar. 

Bütün dünyaca tanınan Grup Yo-
rum’un solistini, müzisyenini, koro
elemanını doğrudan tutuklamayı
göze alamayan devlet, dolaylı yoldan
eve hapsederek, onların hak alma
mücadelesi içinde bulunmalarını en-
gellenmeye çalışmaktadır. Oysa na-
filedir… Halklar, işçiler, emekçiler,
devrimciler o ezgilerin taşıdığı bi-
linçle, inançla, coşkuyla, merakla
kendi kurtuluş yollarını bulmakta-
dırlar. Nafiledir. Grup Yorum ezgileri
dilden dile, yürekten yüreğe serpilip
yayılmaktadır. Ne o ezgilere, ne
devrimcilerin duvar tanımayan ira-
desine hiç kimse kelepçe vurmayı ba-
şaramaz.

AKP Elektronik Kelepçelerle
Halkı Teslim Alamayacak!.. 

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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Esad iktidarını yıkmak için em-
peryalistlerin Türkiye'de oluşturduğu
Suriyeli işbirlikçiler 4 Kasım'da Ka-
tar'ın Başkenti Daho'da 4 gün sürecek
bir zirve yapıyor. 

Zirvede nelerin konuşulacağı zirve
öncesinden Amerikan Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton tarafından 1 Kasım'da
yapılan açıklamayla belli oldu. 

Clinton’ın açıklaması Suriye’de
emperyalist politikaların direniş kar-
şısında iflas ettiğinin göstergesidir. 

Üç beş çapulcudan oluşan işbir-
likçi çeteleri ordu diye tüm dünyaya
yutturmaya çalıştılar. Emperyalistler,
Ortadoğu politikalarında işlerine gel-
meyen Esad iktidarını yıkıp işbirlikçi
bir yönetim kuracaklardı. Ancak ba-
şaramıyorlar, emperyalistlerin poli-
tikaları bir türlü tutmuyor. Oradan
buradan topladıkları uşaklarla Esad
iktidarını devirecek bir muhalefet
oluşturamadılar. 

Amerikan Dışişleri Bakanı Clin-
ton, yaptığı açıklamada "Suriye Mu-
halefetinin yönetim kadrosunun de-
ğiştirilmesi gerektiği"ni söyledi. 

Gerekçesi ise Suriye Ulusal Kon-
seyi dedikleri işbirlikçilerin "uzun
zamandan beri muhaliflerin lider
kadrosunu temsil etmediği"ymiş. 

Peki her birini bir yerden topla-
dığınız bu işbirlikçiler ne zaman mu-
halefeti temsil etti?

Esad iktidarını yıkıp yerine kur-
mak istedikleri yönetim de böyledir
işte Amerika’nın. İstedikleri zaman
istedikleri bir kuklanın getirilip otur-
tulması... 

Daho'daki toplantı öncesinde iş-
birlikçilerin nasıl bir yönetimin olması
gerektiğini de şöyle açıklıyor Clinton:
"Suriye Muhalefetini temsil eden
liderler, birçok olumlu sıfatlarına
rağmen (koşulsuz uşaklık gibi) 20,

30 ya da 40 yıl dışarda
yaşamış kişiler arasından
seçilmemeli"

Suriye halkı ile uzaktan
yakından alakaları olma-
yan işbirlikçi uşakları mu-
halefet lideri diye şişirdi-
ler. Uşakların demokrasi
ile Suriye halkı ile alaka-
larının olmadığı teşhir
olunca Amerika yeni çıkış
yolları arıyor. Tek başına
yalanlarla, katliamlarla,
bombalamalarla, terörle Suriye halkını
teslim alamadılar. İthal işbirlikçilerle
"ulusal" politikalar yapılamıyor. Esad
iktidarını yıkmak için yeni yollar
arıyorlar. 

Suriye Ulusal Konseyi'nin yöne-
timi "Cephede özgürlükleri için mü-
cadele eden ve savaşan insanları
temsil eden kişiler arasından seçil-
meli. Ayrıca seçilecek lider kadrosu,
tüm Suriyelilerin haklarını savu-
nacak kararlılıkta olan kişiler ol-
malı"ymış. 

Arayın arayın, istediğiniz nitelikte
işbirlikçi bulursunuz. Mevcut uşakları
da siz oturttunuz oralara. 

Amerikaya bu açıklamaları yap-
tıran tek şey direniştir. Esad iktidarının
emperyalistlerin her türlü saldırılarına
rağmen direniyor olmasıdır. 

Direniş sürdükçe emperyalistlerin
ve işbirlikçilerin gerçek yüzleri daha
çok açığa çıkıyor. 

“Esad diktatör” yalanına artık
kim inanıyor? Emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin Suriye’ye demokrasi,
özgürlük götürmek istediğine kim
inanıyor? “Muhalefet” dedikleri iş-
birlikçilerin muhalifliğine kim ina-
nıyor. Obama’nın yaveri Davutoğlu
ve Erdoğan’ın sözlerine kim inanıyor? 

Bunların hepsi Amerika’nın Esad

iktidarını devirmek için başvurduğu
politikalardı. Hepsi bir bir çöküyor. 

Esad’a diktatör diyen emeryaliz-
min beslemesi muhalifler tekbir ge-
tirerek kelle kesiyorlar. Emperyalist-
lerin ve uşaklarının bütün pislikleri
ortada. Suriye’yi kan gölüne çevirenin
onlar olduğu artık yalanlarla örtüle-
miyor. 

Ve şimdi Esad iktidarını değişti-
remeyen Amerika uşaklarını değiş-
tirerek yeni hesaplar yapıyor. 

Halkların düşmanları, onların iş-
birlikçileri her zaman değişebilir.
Bugün “Müslüman Kardeşler” olur
yarın adı başka bir şey olur. Ama
asıl değişmeyecek olan; halkların di-
rendiği sürece düşmanlarını yene-
cekleri, zaferi kazanacaklarıdır. 

O yüzden emperyalist haydutların
yeni uşaklarının kim olacağının bir
önemi yoktur. Önemli olan Suriye
halklarını bugün ne yaptığı ne dü-
şündüğüdür. Ve bugün gelinen nok-
tada Suriye halkları düne göre dost
ve düşmanı daha iyi görmektedir. 

Clinton’ın söylediği gibi muha-
lefete liderlik edecek "Ülke içinde
mücadele eden, savaşan ve özgür-
lükleri yolunda her gün can veren"
kişiler yoktur. Esad iktidarına karşı
çatışanlar yine emperyalistlere uşaklık
yapan oradan buradan toplama paralı

Direniş Karşısında Emperyalizmin Suriye Politikası Çökmüştür!

ESAD İKTİDARINI DEĞİŞTİREMEYEN
EMPERYALİSTLER 

İŞBİRLİKÇİLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR! 
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askerler ve çapulculardır. 

Suriye Politikası Çöken 
Emperyalistler
Esad’ı Devirmek İçin 
Yeni Planlar Yapıyor

Daho’da yapılan toplantıda alınan
kararlar henüz belli olmadı ancak
öncesinden emperyalistlerin çizdiği
yol şöyle; 

“* Yeni oluşumda Suriye Ulusal
Konseyi’ni (SUK) oluşturan bazı un-
surlar da yer alacak. Ancak SUK’un
dışladığı Suriye içindeki ve dışındaki
muhalif güçler de oluşuma sokulacak. 

* Yeni oluşumda El Kaide gibi
radikal dinci grupların sızmasının
önlenmesi için, radikallere eğilimli
gruplar devre dışı bırakılacak. 

* Kürtlerin muhalefet içinde güçlü
şekilde yer alması sağlanacak. 

* Değişik grupların katılımıyla
alt komisyonlar oluşturulacak. Bu
komisyonların 4-5-6-7 Kasım gün-
lerinde gerçekleştireceği toplantılarda
bir sonuca varılmaya çalışılacak. 

* 7 Kasım’da oluşum sağlandı-
ğında, 8 Kasım günü yeni muhalefet
oluşumunun dünyaya deklare edilmesi

öngörülüyor. Türkiye’nin de 8 Ka-
sım’daki oturuma dışişleri bakanı
düzeyinde katılması planlanıyor. 

* Yeni oluşum deklarasyonunda
‘Sürgündeki Suriye Hükümeti’ ta-
nımlamasının da olabileceği belirti-
liyor. ABD, bu hükümetin tüm dünya
tarafından tanınması için ciddi şekilde
devreye girecek”

Emperyalistler, Libya’da olduğu
gibi kısa zamanda Esad iktidarını
yıkamayınca, kontrol altında tutabi-
lecekleri bir silahlı muhalefet oluş-
turamadı. El Kaide gibi dinci grup-
ların öne çıkması istemedikleri bir
durum. Şimdi onları tasfiye edip
Kürtler’in de içinde olduğu yeni iş-
birlikçiler yaratmaya çalışıyor. 

Bu da işbirlikçi oligarşinin hiç
istemediği bir durum. AKP’nin  tüm
uşaklığına rağmen Ortadoğu’daki
politikalar hiç de istediği gibi geliş-
miyor. Davutoğlu’nun, Erdoğan’ın
Amerika’nın gölgesine sığınarak yap-
tığı tüm “efelenmeler” fos çıkıyor.
Suriyeli işbirlikçileri oluşturmak için
gecesini gündüzüne katan, İstan-
bul’da, Ankara’da toplantı üstüne
toplantı yapan Davutoğlu’nun, yeni
işbirlikçilerin rolü azaldı. Davutoğlu
“Esed gidecek” diye efelenemiyor

artık; şamaroğlanına döndü. 

“Suriye Ulusal Konseyi”nin yeni
yönetim merkezi de Türkiye’den baş-
ka bir işbirlikçi ülkeye taşınacak. 

Sonuç olarak;

Bir; Emperyalizmin bütün bu ça-
baları,  Esad iktidarının direnişi kar-
şısında emperyalist politikaların if-
lasıdır. 

İki; İşbirlikçilerden, çapulcular-
dan, paralı paralı askerlerden muhalif,
ulusal bir güç oluşturulamaz. 

Üç; Emperyalizmin masa başında
yaptığı yeni palan ve projeleri de
tutmayacaktır. Suriye’de belirleyici
olan Suriye halkının direnişi olacaktır. 

Dört: İşbirlikçi AKP iktidarı her
geçen gün Suriye’de daha da fazla
batacaktır. Çünkü belirlenen politi-
kalarda esas olan emperyalizmin çı-
karlarıdır. İşbirlikçi oligarşinin za-
rarına da olsa belirlenen politikalarda
emperyalizmin çıkarları esas alına-
caktır. 

Beş; AKP iktidarı oligarşinin za-
rarına da olsa emperyalist politikalara
maşalık yapmaya devam edecektir.
Çünkü işbirlikçi olarak buna mah-
kumdur. 

 Suriye'nin başkenti Şam'da İşçi Sendikaları

Birliği yakınındaki otoparka yerleştirilen bomba düze-
neğinin patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 11
kişi yaralandı ve büyük maddi hasar oluştu. 

 Suriye’nin İdlib şehrinin kırsalına düşen Harem

bölgesinde işbirlikçi katiller yine bir katliam gerçekleştirdi.
Halktan 30’dan fazla insan katledildi.

 4 Kasım günü, Şam kırsalındaki Huceyra ve

Haresta bölgelerinde Suriye Askeri Kuvvetleri ile işbir-
likçiler arasında çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda
işbirlikçi çapulcuların, halkı hedef alan bomba ve silah
yüklü aracın, içindeki kişilerle birlikte, hedefine varmadan
infilak etti. Edinilen bilgilere göre, patlamada çok sayıda
halk katili öldü.

 Suriye’nin başkenti Şam’da Mezze Cebel Böl-

gesi’nde 5 Kasım günü bir arabanın altına yerleştirilen
bomba düzeneği, halktan insanların yerleşim yeri olan

mahallenin ortasında patlatıldı. Aralarında kadın ve ço-
cukların da olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca
kişinin de yaralandığı saldırıda çevredeki araç, ev ve iş
yerleri ile elektrik şebekesinde ciddi hasarlar oluştu. 

 5 Kasım’da Şam’ın Meydan Semti’ndeki el-

Süreyya Bölgesi’nde, Halk Meclisi Başkanı Muhammed
Cihad el-Lahham’ın kardeşi Muhammed Usama el-
Lahham, emperyalizmin işbirlikçileri tarafından pusu
kurularak kurşun yağmuruna tutularak katledildi.

 Bir süre önce  Şam’ın Berze semtinde emper-

yalizmin işbirlikçileri tarafından kaçırılmasının ardından
katledilen sanatçı Muhammed Rafi toprağa verildi. Sa-
natçılar Sendikası da bir açıklama yaparak, Muhammed
Rafi’yi hedef alan saldırıyı şiddetle kınayarak, Suriye’ye
karşı ABD, sömürgeci Avrupa ve Arap devletleri
tarafından hazırlanan komplo projesinin çökmesinden
sonra uğradığı büyük hezeyanın komplocuları, silahlı
milislerine ulusal ve sivil kadroları hedef alma emirleri
vermeye yönelttiğini ifade etti.

Suriye’den Kısa Kısa Haberler
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Adana
Suriye halkıyla dayanışmak için

Halk Cepheliler, 3 Kasım günü Ak-
kapı’da masa açtılar. Halk Cephe-
si’nin, AKP medyasındaki yalan bom-
bardımanına karşı gerçek bilgilerle
hazırlamış olduğu bildiriler halka
dağıtıldı.

Halk, masa açan Cepheliler’i sa-
hiplenirken, halk düşmanları da düş-
manlıklarını göstermekte geç kal-
madılar. Polisler masayı kaldırmak
için geldiler. Halk Cepheliler’in ma-
sayı kaldırmayacağını söylemeleri
üzerine, etrafta bulunan halkın da
polisle masanın kaldırılmaması için
tartıştıkları görüldü. Halk Cepheliler
polise, “İncirlik, Malatya-Kürecik
gibi üslerle Amerika bütün ülkeyi
işgal etmiş onlara bir şey diyemi-
yorsunuz, bizleri engellemeye çalı-
şıyorsunuz” dediler. Masayı kaldı-
ramayacaklarını anlayan polisler kim-
lik bilgilerini alıp gittiler.

Halk Cepheliler 4 Kasım günü
de Akkapı'da masa açıp bildirilerini
dağıtmaya devam ettiler. Masada
Yürüyüş dergisi de yerini alırken,
Halk Cephesi önlükleri giyilip Suriye
ile ilgili bildiriler halka ulaştırıldı.
Masa kurulduktan yaklaşık kırk beş
dakika sonra polisler yine devrimci-
lerin masasına gelip izin kağıdı iste-
diler. Polislere bildirilerin ve dergilerin
dün de kontrol edildiğini onların bu
yaptıklarının halkı tedirgin etmekten
başka bir amaçlarının olmadığı söy-
lendi. Bunun üzerine polisler on beş
dakika sonra çekip gittiler. Çalışma-
lardan memnun olduklarını ifade
eden Akkapı halkı Halk Cepheliler’e
başarı dilediler.

Hatay
Harbiye’de, “Emperyalist Saldır-

ganlığa Karşı Suriye Halkının Ya-
nındayız” başlığıyla yapılacak olan
eylem için bildiri dağıtımı yapıldı.
Bildiri ile beraber, Yürüyüş dergisinin
dağıtımı da yapıldı. Dağıtım esnasında
Gümüşgöze ve Serinyol’da yapılmaya
çalışılan engellemeler halka anlatıldı.
Harbiye halkı, “Burada da engelle-

melerine izin vermeyiz” sözleri
ile sahiplendiler.

Halk Cepheliler, 31 Ekim
günü yapılacak eylemden önce
Bedirge (Serinyol) esnafına ha-
zırladıkları bildirileri dağıttılar.
Bu sırada 4 Halk Cepheli’nin
önü iki askeri araç tarafından
kesildi. Tedirginlik yaratmaya
çalışan jandarma, kimlik kontrolü
yaptı. 

Baklacı Petrol yanında dövizlerini
ve pankartlarını açan Halk Cepheliler
adına açıklama yapan Ahmet Atılgan,
Amerika’nın halkları birbirine nasıl
düşürdüğünden, silah satışlarını nasıl
artırdığından, Ortadoğu zenginliklerini
nasıl gasp ettiğinden bahsetti. “Halk
Cephesi olarak tüm baskılara rağmen
Suriye halkının yanında olacağız”
denilen eylemin ardından, eylemi iz-
leyen 40–50 kişi alkışlarla desteğini
gösterdi. 

2 Kasım günü de, Harbiye havuz
tarafından Yürüyüş dergisi ile bildiri
dağıtıldı. Pazar alanına kadar 450
bildiri ve 336 sayılı olan 46 Yürüyüş
dergisini Harbiye halkına ulaştırıldı.

Dağıtım esnasında Gümüşgöze’de
ve Serinyol’da eylem öncesi yapılan
engellemelerden ve halkın destekle-
rinden bahsedildi. Harbiye halkı ise
“Burada da engellemelerine izin ver-
meyiz” diyerek eylemi sahiplendiler.
Bazı gençler Halk Cepheliler’den
bildiri alarak dağıtımda yardımcı ol-
dular.

Harbiye Beldesi’nde 4 Kasım
günü eylem yapıldı. Eylem öncesi
Halk Cepheliler pazar alanındaki es-
naflara megafonla çağrı yaptılar. Bu
esnada bir otobüs dolusu çevik kuvvet
ve birçok resmi ve sivil polis araçla-
rıyla yığınak yapıp, halka gözdağı
vermek istedi. Buna rağmen Harbiye
halkı kitlesel bir şekilde çocuğu genci
yaşlısıyla Suriye halkının yanındayız
şiarıyla eyleme destek verdi.

Orhan Çapar tarafından yapılan
açıklama, sloganlarla bitirildi. Açık-
lamadan sonra, halk bununla yetin-
meyip yürümek istedi. Bunun üzerine
Abbud dükkanlarının önünden pazar
alanına doğru yaklaşık 150 kişilik

kortej oluşturup yürüyüşe geçildi. O
sırada polis kortejin önünü keserek
yürüyüşü engellemek istedi. Halk
Cepheliler’in ve halkın kararlığı kar-
şısında polis bir süre geri çekilmek
zorunda kaldı. Bunun üzerine robocop
kıyafetli çevik kuvvet takviyesi geldi.
Yürüyüş, pazar alanına kadar sürdü.
Alana varıldığında polis biber gazıyla
saldırdı. Yürüyüşte yer alan bir çok
insan etkilenirken, taşınan pankart
polis tarafından yırtıldı. Bunun üzerine
öfkelenen halk, pazar yerindeki boş
kasalarla, el arabalarıyla ve eline ge-
çirdiği her türlü araçla saldırıya karşı
direndi. Yürüyüşün o sırada bitmiş
olmasına rağmen halk uzun süre alanda
durup sloganlarla, ıslık ve yuhalama-
larla polise tepkisini gösterdi.

Mersin
Halk Cepheliler, Suriye’deki em-

peryalist işgale dur demek ve Suriye
halkının yanında olmak için “Direnen
Suriye Halkının Yanındayız!” kam-
panyasını Taş Bina önünde yapılan
eylemle duyurdu. 1 Kasım günü ya-
pılan eylemde, emperyalizmin ve en
başta AKP olmak üzere işbirlikçi ik-
tidarların, Suriye halkını katletmesine
izin verilmeyeceği vurgulandı. “Su-
riye Halkı Yalnız Değildir”, “Katil
ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Katil
ABD İşbirlikçi AKP” sloganları atılan
eyleme 22 kişi katıldı.

Mersin
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EMPERYALİZM BÖLER PARÇALAR, 
BİZ BİRLEŞECEK VE DİRENECEĞİZ

Hatay



Yürüyüş: AKP, her koşulda Kent-
sel Dönüşümü yapacağız diyor. Buna
göre yasal düzenlemeleri de yaptı?
Siz ise “Evimizi yıkanın villasını
yıkarız” diyerek Kentsel Dönüşüme
karşı çıkıyorsunuz. Peki Halk Ko-
miteleri Kentsel Dönüşümü
nasıl değerlendiriyor?

Akil Nergüz: Kentsel Dö-
nüşüm, AKP’nin rant için
gündeme getirdiği bir projedir
ve bu proje ile milyonlarca
insan evsiz kalacak. AKP için
her şey satılıktır. Şimdi de
yaşam alanlarımızı, evlerimizi
satmak istiyor. Emlak tekel-
lerine peşkeş çekerek kendisi
de çok ciddi bir rant elde
edecek. Bu projede halkın
yararına olan bir şey yok.
Tam tersine halk, geçmişin-
den, kültüründen ve sevdik-
lerinden soyutlanarak evle-
rinden atılıyor. Evlerimiz,
mahallelerimiz zenginlere
peşkeş çekilmek isteniyor.
Bunun için biz de “Evimizi
Yıkanın Villasını Yıkarız” di-
yoruz. Evlerimizi zenginlere
peşkeş çektirmeyeceğimizi,
direneceğimizi ilan ediyoruz.

Badegül Gönül: Kentsel Dönü-
şüm halkı düşünerek yapılmış bir
şey değil. Halkın hiç fikri sorulmadan,
halkın istekleri gözetilmeden tama-
men kendi yandaş müteahhit, mü-
hendislerin ve inşaat şirketlerinin
ceplerini doldurmak için yapıyorlar.
Burada zerre kadar halk düşünülme-
miş. Ayrıca buradaki insanları işgal-
cilikle nitelendiriyorlar. Sanki başka
bir ülkeden gelmiş gibi davranıyorlar.
Buralara bir zamanlar başı boş kö-
pekler bırakıyorlardı. Buralara köpek
yaylası diyorlardı. Buraları güzel-
leştiren buranın insanları.

Songül Çimen: Halk Komiteleri,
yani biz, Kentsel Dönüşümün rantsal
dönüşüm olduğunun bilincindeyiz.
Çünkü önümüzde Sulukule gibi ör-

nekler yaşadık. Biliyoruz ki halkın
evlerini yıkacaklar ve ellerinden ala-
caklar. Evin bedelini pahalı verecekler.
Biz bunları ödeyemediğimiz için kim
bilir bizi şehir dışında nerelere gön-
derecekler. Orada da bize enkaz be-

delinin parasını verip, gerisini borç-
landıracaklar. Bir de TOKİ zengine
dayanıklı binalar yapıyor; fakirlere
ise dayanıksız binalar yapıyor. Biz
bunları yaşadık. Samsun örneğinde
gördük. Bu afet değil katliamdır. Bi-
rilerinin rant kazanması için insanları
kötü kötü binalara oturtup katlettiler.

Necati Akan: Kentsel Dönüşüm
adı altında yapılan mağdurun daha
çok mağdur edilmesi, mağdurun elin-
deki mallarını alıp zenginlere peşkeş
çekilmesidir. Bizim istediğimiz, üs-
tüne basa basa söylüyorum, emlak
rayiç bedelleriyle arazilerimizin bize
verilmesi. Biz de Kentsel Dönüşüm
adı altında yerlerimizin kendi im-
kanlarımızla, imkanımız olmadığında
bir şekilde birleşerek bu dönüşümü
yapabiliriz. 

Mustafa Kalebaş: AKP’nin Kent-
sel Dönüşüm adındaki projesinde hal-
kın yıllardır oturdukları evleri ellerinden
alıp, bu yerleri kendi yandaşlarına
peşkeş çekerek onlara yeni bir rant
sağlamaktır, burada oturan vatandaşları

mağdur etmektir.
“Evimizi yıkanın vil-
lasını yıkarız” derken
bunun temelinde ya-
tan örgütlülüğümü-
zün gücünü göster-
mektir. Kentsel Dö-
nüşüm AKP’nin ta-
mamen yoksul halka
olan düşmanlığıdır. 

Deniz Sevük:
Aslında asıl dönü-
şümü isteyen biziz.
Biz 30-40 yıldır bu
bölgede köstebek
yuvası adını verdi-
ğimiz gecekondular-
da oturduk. Biz gece
yatarken yıldızları
sayardık. Tavanın bir
kısmı açıktı, delikti,
kırıktı... Biz yağmur
yağarken yastığımızı
yağmur damlalarına

göre ayarlardık. Biz zaten tükettik
de çocuklarımızın bu evlerde bir
ömür tüketmelerini istemiyoruz. Ama
bizimle AKP’nin dönüşümden anla-
dıklarımız arasında çok fark var.
AKP on yıldır bir ötekileştirme po-
litikası uyguluyor. Ülkeyi gerebildiği
kadar geriyor. Şimdi de sınıfsal bir
ötekileştirmeye gitti. Kentsel Dönü-
şümün AKP, CHP yada MHP ile
yani iktidarla bir ilgisi yok. Sistemle
alakalı... 

Bize yerlerimizin yeşil alan olduğu
için tapu veremediklerini söylüyorlardı.
1/5000’lik projeler çıkınca bu arazilerin
yeşil alandan çıkarıldığını öğrendik
ve “Neden bize satılmıyor, yaşadığımız
yerler?” diye sorduk. Bir de Eyüp’ün
bütün yeşil alan sorununu sanki bu
1850 ev kurtaracakmış gibi bir hava

Röportaj

AKP’nin Yağma ve Talanına Karşı Halk Komitelerinde Örgütlenelim

Halk Komiteleri Yıkımlara Karşı Gücümüzdür
Yıkımlara Halk Komiteleri İle Cevap Verelim!

AKP’nin Kentsel Dönüşüm adı altında yaptığı
yıkım saldırısına karşı Halk Komiteleri mücadele
ediyor. İstanbul’un pek çok mahallesinde kurulan

Halk Komiteleri, evlerini yıktırmamak için direnen
halkın örgütlü gücüdür. AKP, belediyeleri, valileri,
bakanlıkları, polisi-jandarması… yani tüm gücüyle

yıkımlar için seferber oldu. Bu örgütlü saldırıya, halk
da örgütlü şekilde cevap vermelidir. Dağınıklık,

insanların tek tek yürüttüğü mücadeleler sonuçsuz
kalacaktır. Çünkü Devlet tüm kurumlarıyla

hazırlanmıştır bu saldırıya. Bu yüzden halkımız da
Halk Komiteleri’nde örgütlenerek direnişe

katılmalıdır.
Halk Komiteleri’nde yer alan gecekondu

sahipleriyle yaptığımız röportajlar, komitenin neden
bir ihtiyaç olduğunu örnekleriyle gösteriyor.

“Gücümüz Birliğimizidir” şiarıyla kurulan Halk
Komiteleri ile röportajımızın 2. bölümüne devam

ediyoruz. 
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yaratıldı. Ve biz boşalttıktan sonra da
bu yerler yeşil alan olarak kalmıyor.
AKP’nin Kentsel Dönüşümden algı-
ladığı bir yerleri boşaltıp birilerine
vermesi. Tapusu olan evlere de ba-
karsak: 10 daireli bir apartmana “Bu-
rası depreme dayanıksız” diyorlar.
Durumun yoksa Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı senin 10 dairene belirli bir
fiyat koyuyor. Elinden binanı alıyor,
dairene karşılık daire de vermiyor.
Senin daireni 50 milyar biçtiyse, kendi
dairesine 600 milyar fiyat biçiyor. 5
katlı 10 dairelik bir binayı yıkıp 7
katlı bir bina yaparsan iki kat inşaat
masrafını karşılar ama ona da izin
vermiyor. Kendileri 14 kat dikiyor
ama sen kaç katlıysa binan onu dike-
biliyorsun. Onun verdiğini alamadığın
zaman Kayabaşı gibi uzak yerlere
yönlendiriyor. Bu Kentsel Dönüşüm-
den anlaşılan sürgünden başka bir
şey değil. Biraz daha net anlatmak
gerekirse, onların Kentsel Dönüşüm-
den anladığı, artık İstanbul’un göbe-
ğinde Anadolu’dan gelmiş, yoksul in-
sanları istemiyorlar.

İstanbul’da villalarda ya da gök-
delenlerde yaşayan zenginler türedi.
Ve bu zenginler bu iktidarın verdik-
leriyle türediler. Biz iyi biliyoruz,
evimizi yıkmaya çalışan zihniyetin
hiçbiri apartman dairelerinde otur-
muyor. Hepsi villalarda ya da rezi-
danslarda oturuyor. Biz aradaki uçu-
rumun da biraz görülmesi için “Evi-
mizi Yıkanın Villasını Yıkarız!” di-
yoruz. Toplum şunu anlasın; birileri
evde oturuyor, o evde oturanlarla
ilgili kararları alanlarsa villalarda
oturuyor. Biz görüşmelerde çok net
söyledik, “Siz yıkmak için geldiği-
nizde, Alibeyköy’ü ateştopu yapar,
elinize veririz. Yani hep beraber gi-

deriz. Mahalleyi öyle kolay yıkaca-
ğınızı zannetmeyin.” Evlerimiz ge-
leceğimiz. Daha 6-7 yaşında çocuk-
larımız pankartla tanıştı. Ve o ço-
cukların ilerde babaları, anneleriyle
birlikte direnecekler. Biz ya yıkıma
karşı direneceğiz ya da sinevizyon-
larda gördüğümüz gibi enkaz başında
gözyaşı dökeceğiz. Biz direneceğiz,
kazanamasak bile çocuklarımıza bak-
tığımızda onurlu bir şekilde dik dur-
duk diyebileceğiz.

Yürüyüş: AKP’nin, kimsenin evi-
ni zorla yıkmayacağız, vatandaşı
mağdur etmeyeceğiz, kira yardımı
yapacağız, evini kendisi yapmak is-
tiyorsa kredi yardımı yapacağız, evi-
nin yerine daha lüks evler vereceğiz,
deprem geldiğinde yıkacak ev bu-
lamayacak... vb. söylemleri var. Bun-
ları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akil Nergüz: AKP, anlattıkları
ile halkı kandırmaya çalışıyor. Ha-
tırlanacağı gibi Van depreminden
sonra da halkın enkaz altında kal-
masını kullanmıştı ve yıkımları böyle
gündeme getirmişti. Şimdi de yaşa-
nılan evlerin sağlıksız koşullarını
kullanmak istiyor. Evet, halk yaşa-
nılacak evlere sahip değil. Ama bunun
da sorumlusu halkı yoksul bırakan
politikaların sahibi olan AKP’dir,
devlettir. AKP, hazırladığı projeye
göre yaşadığımız evlere bir fiyat bi-
çiyor ve bize yapacağı evlerden birine
yerleştiriyor. Evlere biçtiği fiyat ile
vereceği evlerin fiyatı arasında uçu-
rum var. Yani halk borçlandırılıyor.
Ayrıca verilen evler kutu gibi, küçük.
Mahallelerimizin kültürünün, geç-
mişinin, her şeyinin yok edilmesi de
cabası. 

Badegül Gönül: Bunlar ba-
hane, insanların korkularını kul-
lanmaktan başka bir şey değil.
Kira yardımında bulunacakmış,
daha güzel ev verecekmiş. Nasıl
verecek? Borçlandırarak dere ya-
tağında ev verecekmiş. Bunun
örneklerini gördük, Samsun’da
ve birçok yerde var. Bu yalanları
kimseler yutmaz artık.

Songül Çimen: Biz düzen
partilerinin hiçbir şeyine inanmı-

yoruz. Şu ana kadar verdikleri hiçbir
sözü tutmadılar, bunu da tutmaya-
caklar. Bunu tutacak olsalar, halka
bir sorarlardı, insan yerine koyarlardı.
Biz burada oturuyorsak, elektriğini,
suyunu, kirasını veriyorsak bize sor-
maları gerekiyor. Seçimlerde gelip
vaatler veriliyor. Ama burada ev yı-
kılıyor. Ev demek ne demek? Barınma
insanlar için en önemli şeydir. Bunu
elimizden alıp yıkacaklar, bize bir
şey sormuyorlar: Siz ne diyorsunuz,
ne istiyorsunuz? Bizim isteklerimizi
sormayanlara biz nasıl güveneceğiz.
Güvenme sebebimiz kalmıyor. İçi
boş oluyor. Boş vaat olduğunu bil-
diğimiz için AKP’nin de hiç bir par-
tinin de sözlerine güvenmiyoruz da
inanmıyoruz da. Onun için de biz
elimizden geldiğince direneceğiz.
Zaten evimiz yıkıldıktan sonra bizim
canımız alınmış sayılır. Çünkü biz
gariban fakir insanlarız. 500-600 lira
maaşla çalışan bir insanın birikimi
yok ki başka bir yere taşınsın. Onun
için canımızı veririz, evimizi ver-
meyiz. Onun için çalışıyoruz.

Necati Akan: Bugüne kadar bize
tek söylenen yerinizi enkaz bedeli
adı altında 15-20 bin liraya sayıp,
karşı tarafta bize verecekleri daireyi
100-200 bin lira sayıyorlar. Bu tat-
minkar bir cevap değil. Bize net bir
cevap verilmiyor. 10 Ekim’de gitti-
ğimizde de net bir cevap verilmedi.
Kadir Topbaş’la görüşmemiz gere-
kirken, bürokratlarla görüşüyoruz.
Beş gideceğiz, on gideceğiz, yüz gi-
deceğiz... sonuna kadar gideceğiz.

Mustafa Kalebaş: AKP kimseyi
mağdur etmeyeceğiz diyor ama 10
Ekim’de belediye ile yaptığımız gö-
rüşmeden de somut bir çözüm çık-
madı. Yerlerimizi ellerimizden alıp

Röportaj

Akil Nergüz Badegül Gönül Songül Çimen
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Röportaj

lüks daireler yapıp bunları bize tekrar
satarak bizi kendilerine bir ömür
boyu borçlandıracaklar. Bu lüks ev-
lerde doğal afetlere karşı daha güvenli
diyorlar çok yakın zamanda TOKİ’nin
yaptığı konutlarda suda boğularak
can veren vatandaşlarımızı biliyoruz. 

Deniz Sevük: Zoraki bir eylem
yoksa birilerinin şunu sorması lazım:
Karşı yargıyı kapatma yönündeki
maddenin Kentsel Dönüşüm’de ne
işi var? Dava açsanız da yürütmeyi
durduramıyorsunuz. Ve diğer bakan-
lıklarla çelişse bile Kentsel Dönüşüm
üst yasa ilan edilmiş. Tarım Bakanlığı
ile çelişmesi durumunda Kentsel Dö-
nüşüm’de söylenen oluyor, Turizm
Bakanlığı’yla keza öyle. Herhangi
bir ülkeyi işgal ettiği durumda bile
işgalci ülke, işgal edilenin elektriğini,
suyunu kesemez. Kesmesi savaş suçu.
Ama AKP bunu Kentsel Dönüşümün
içine soktu. 2/3’lük çoğunluğu sağ-
ladığı zaman, 1/3’ün hiçbir hakkını
da vermiyor. Mahkemeyi kaybetti-
ğinde arazinle ilgili hiçbir hakkın
olmuyor. Zoraki bir şey değilse Baş-
bakan’ın “Bu benim iktidarıma mal
olsa da yapacağım” demesine gerek
de yok. 

Yürüyüş: Erdoğan Bayraktar bir
konuşmasında, “Kentsel Dönüşüme
karşı çıkanlar vatan hainidir” dedi.
Yine Erdoğan, konuşmalarında her
şeye rağmen evini Kentsel Dönüşüm
için vermeyenler için “Hiç kusura
bakmasınlar istimlak edip alacağız”
diyor. Ki, yasal düzenlemeler de
buna göre yapıldı. Yani AKP’nin
Kentsel Dönüşüm’ü eninde sonunda
saldırmadan yapamayacağı kesin.
Bu durumda Halk Komiteleri yı-
kımları nasıl engelleyecek?

Akil Nergüz: Zaten, AKP halkı
“işgalci” olarak görüyor. AKP için
asıl “vatanseverler” vatanı en fazla
satandır. Bunu da en fazla kendisi
yapıyor. Biz, evlerimizi vatanımızın
bir parçası olarak görüyoruz. Onları
zenginlere, rantçılara peşkeş çektir-
memek için direneceğiz.

Yasaları iktidarlar belirliyor. Ama,
unuttukları bir şey var, o da örgütlü
halkın gücü. Bugün, başımıza ne ge-
liyorsa örgütsüzlüğümüzden geliyor.
Halk Komiteleri ile halkın kendi so-
runları etrafında birliğini sağlamaya
çalışıyoruz. 

Bugüne kadar yasal olarak yapa-
bileceğimiz birçok şeyi yaptık. Bundan
sonra da bunları yapmaya devam ede-
ceğiz. Yetkililerle görüştük, dilekçeler
verdik, eylemler yaptık, mahalleleri-
mizde yürüyüşler yaptık. Ama, buna
rağmen evlerimizi yıkmaya geldikle-
rinde evlerimizi meşru olan her yön-
temle savunacağız. Halk Komiteleri
toplantılarında da bunu tartışıyoruz.
Çünkü, AKP’liler ve emlak tekellerinin
evlerimiz ve mahallelerimiz için ağız-
larından salyalar akıyor. İştahla bakı-
yorlar. Evlerimizi her gördüklerinde
yoksulluğumuzu değil, ceplerine gi-
recek parayı görüyorlar. Ne yapıp
edip evlerimizi elimizden almak is-
teyeceklerdir. Buna izin vermeyeceğiz.
Evlerimizi savunacağız.

Şu an Halk Komiteleri’nin çalış-
malarının olduğu belirli mahalleler
var. Ve bu mahallelerde halkın her
kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Yı-
kımlara karşı halkın örgütlü gücünü
büyüteceğiz.

Badegül Gönül: Asıl vatan haini
kendileri. Dozerler kapıya dayanana
kadar bizler elimizden geleni yapa-

cağız. Bizim olan hakkımızı bize
geri verene kadar dozerlerin önünde
can verecek kadar dirençliyiz. Ya
bizden gider ya onlardan. Bizden
giden birimiz onlardan on kişi gö-
türür, bunun garantisini verebiliriz.
Ne çevik kuvvet polisi ne de asker
karşımızda duramaz. 

Bize vatan haini diyenler önce
aynaya baksınlar. Zamanında bu
topraklar için onca kan döküldü.
Amerika’nın köpeği Erdoğan ül-

kemizi satmakta. Zaten savaşla ya-
pamayacağını Tayyip Erdoğan’la
yaptı Amerika. Ülkemizin toprakla-
rının çoğunu yabancılara sattı. Biz
bu vatanın asıl sahibiyiz.

Songül Çimen: Erdoğan Bay-
raktar zaten sicilli bir müteahhitti.
İnsanların güvensizliği zaten ondan
başladı. Yıkmaya gelecekler. Yetkiyi
belediyelerden alıp bakanlığa ver-
meleri bu yüzden. Biz bunun farkın-
dayız. Bunun için de mücadelemizi
büyütüp, güçlendirmeye çalışıyoruz.
Biz onların başından beri ne yaptığını
biliyoruz.

Vatan haini biz değiliz ki. Vatan
haini, vatanını satandır. Vatanı için
canını veren insanlar hiçbir zaman
vatan haini olmaz. Riyakar, sahtekar,
halkına verdiği sözleri tutmayan, hal-
kını aldatan... toprak namustur, na-
musunu dış ülkelere, emperyalizme
peşkeş çeken asıl vatan hainidir. Bir
insan vatanını satmaz. Biz vatanımızı
satmıyoruz ki, biz vatanımızı güzel-
leştiriyoruz. Biz buraya geldiğimizde,
insanlar elektrik yok, su yok... do-
ğalgazı zaten hiç kimse duymamış.
Biz mum ışıklarıyla, derelerden su
çekerek güzelleştirdik. O zaman ne-
redeydiler. Halkın elleriyle güzelleş-
tirdiği yere göz dikmek vatan hain-
liğidir. Onu da götürüp dış ülkelere,
iş adamlarına, Arap şeyhlerine satmak
vatan hainliğidir.

Necati Akan: Öncelikle vatan
hainlerinin kim olduğu belli. Bugün
fakirin elindekini alıp da birilerine
peşkeş çekenler vatan hainidir. Bu
ülkede savaşımızdan tut her şeyinde
mağdur olan biz olduk. Kendilerinin
vatan haini olduğu ortada. Bunlar
verdikçe yetmez bize derler. Biz sa-
dece yerlerimizin bize verilmesini

Necati Akan Mustafa Kalebaş Deniz Sevük
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Röportaj

istiyoruz. Bırakın biz bu topraklar
üzerinde, katım olsun, yatım olsun,
villam olsun... istemiyoruz. 40 ya-
şındayım daha evimiz yok. Kentsel
Dönüşüm adı altında güzelleştirmeyse
biz bunu yaparız. Biz güzelleştirmeye
karşı değiliz.

Yerlerimizin yıkılması için teh-
ditler de alsak, dozerler, panzerler
de sürseler, polis de getirseler... so-
nuçta evimizin gittiği an öldüğümüz
gündür aynı zamanda. Şu an imkan-
ların olmadığı bir zamanda yaşıyoruz.
Asgari ücretle geçinen, 450 TL kira
ödeyen insanlar var. Bize söyleye-
cekleri evlerimiz emlak rayiç bedeli
üzerinden, emsal değeri üzerinden
bize verilmesi.

Mustafa Kalebaş: Erdoğan’ın
yaptığı konuşmalarda şimdiye kadar
yoksuldan yana olan hiçbir konuşması
olmamıştır. Seçimlerde makarna kö-
mür dağıtarak oy alan Erdoğan, ver-

diği pirinç makar-
nayla da vatandaşın
evini elinden almak
istiyor. Ama bizler
binleri örgütleyip
AKP’nin bu zulmü-
ne son vereceğiz. 

Deniz Sevük:
Şimdi Kentsel Dö-
nüşüme karşı olsan da olmasan da
vatan hainisin. Son üç-dört yıl içinde
yaklaşık 10 bin öğrenci fişlenmişse,
4500 öğrenci okuldan sürülmüşse,
bini aşkın öğrenci ve gazeteciler ha-
pisteyse, Aleviler ucubeyse, dinsizse
zaten vatan hainisin. “Ben vatan
haini olmamak için Kentsel Dönü-
şümle birlikte olayım” demene gerek
yok, zaten farklı boyutlarla seni vatan
haini ilan etmiş. Zihniyeti “Benden
değilsen düşmanımsın” 

Erdoğan Bayraktar TOKİ’nin ba-
şındayken, TOKİ’nin varlık sebebi

sosyal konuttu. Ama bu dönemde
yapmış olduğu projelerin sadece
%2’si sosyal konuttur. Geri kalan
zenginlere lüks konutlar. Sosyal ko-
nutu Samsun Gedik’te yaptı 11 kişi
öldü “Ne yaptıysa Allah yaptı” dedi. 

Biz bu sürece başlarken uzun va-
deli bir mücadele olduğunu biliyor-
duk. Biz bugün 600 kişi gittik, yarın
5000 kişi de gidebiliriz, altı ay sonra
yüzbin de gidebiliriz. Biz kendi ko-
nutlarımızı alana kadar mücadele
edeceğiz. 

Sürecek

Dersim: 8 Mayıs 2012’de birçok ilde olduğu gibi
Dersim’de de evler ve dernekler basılmış, Halk Cepheliler
sokak ortasında kaçırılarak işkenceyle gözaltına alınmış
ve tutuklanmıştı. Tutsak Halk Cepheliler’in 30 Ekim’de
görülen ikinci duruşmalarında mütalaa okundu ve mah-
keme 4 Aralık’a ertelendi. İkinci duruşmada da tahliye
olan olmadı. 

Dersim Halk Cephesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
bu durumun yabancısı olmadıklarını ifade ettiler. “Son
bir buçuk yıldır Kürdistan’ da yapılan üç baskında da tu-
tuklananların hepsine çok kısa zaman içerisinde on
yıllara varan cezalar verilmiştir. Öyle ki Malatya ağır
cezanın hakimleri kararı verirken açıklama yapma gereği
bile duymuyor. Pervasızca ‘sen şu konsere katıldın, şu
türküyü söyledin, şu basın açıklamasına katıldın’ diyerek
örgüt üyesisin diyor ve yetmiyor olacak ki katıldığı
basın açıklaması başına bir propaganda cezası veriyor.
Değil on yıl, bin yıl da verseler biz dediğimizi yapmaya,
yaptığımızı savunmaya devam edeceğiz” denilen açık-
lamada, bu cezaların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Hatay: Halk Cepheliler, arkadaşlarının serbest bıra-
kılması için her hafta yaptıkları eyleme bu hafta da
devam ettiler. 30 kişinin katıldığı eylem, yapılan basın
açıklaması ve yarım saat süren oturma eylemi ile devam
etti. Atılan sloganların ardından söylenen türkülerle
eylem bitirildi.

Adana: Halk Cepheliler, 8 Mayıs 2012’de yapılan

baskınlarda tutuklanan devrimciler için on dakikalık
oturma eylemi yaptılar. 5 Kasım günü İnönü Parkı’nda
bir araya gelen Halk Cepheliler “Baskılar, Gözaltılar,
Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartı açıldı. 

Yapılan açıklamada, AKP’nin pervasızca saldırılarına
değinen Hasan Farsak “Emperyalistlerin Ortadoğu üze-
rindeki politikaları halkları katletmek ve yeraltı yerüstü
kaynaklarını alabildiğine yağmalamaktır. Bunun için
Irak’ta, Libya’da olduğu gibi bugün de Suriye halklarına
saldırıyor. Saldırılar ülkemizdeki kamplardan ve NATO
üslerinden yönlendiriliyor. AKP iktidarı efendilerinden
aldığı emirleri Suriye halkının katledilmesi için bizzat uy-
guluyor. Saldırılar bu kadarla sınırlı değil: Haklı ve meşru
talepleri için direnen Kürt halkının direnişini görmezden
geliyor. Var olan direnişi demagoji yaparak yok sayıyor.
En temel insani taleplere bile kapıları kapatan AKP iktidarı
halkın biriken öfkesi karşısında sıkıştıkça sıkışıyor. Köşeye
sıkıştıkça saldırıları artıyor” dedi. 

“Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz” sloganlarının haykırıldığı açıklamadan sonra on
dakikalık oturma eylemine geçildi. 9 kişinin katıldığı
eylem “Tutuklanan arkadaşlarımızın suçları, 40 yıldır
işlenmeye devam ediyor. Halkını sevmek, vatanını iş-
galcilere karşı korumak, yozlaşmaya, uyuşturucuya,
halkın evlerinin yıkılmasına izin vermemek. Bu suçları
işlemeye devam edeceğiz. Bu bizim onurumuzdur”
sözleri ve her hafta yapılan oturma eylemine çağrı ile
sonlandırıldı.
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AKP, yoksulluğu artırdı... Yok-
sullar, sadaka ile kandırılmak isteni-
yor. Emeğimizin karşılığı onur, adalet,
eşitlik değil; aşağılanma, hor görülme,
yok sayılmadır... Devletin halk için
çalışması gerekirken, tüm halk gece
gündüz iktidardakilerin karnı doysun
diye çalışıyoruz. Gözümüzü boyamak,
bizi kandırmak için kenarından bize
de verir gibi yapıyorlar… Sağlık,
eğitim, adalet… su bile parayla. Dün-
ya üzerinde her şey alınıp satılabilir
hale getirildi... Kendi vatanımızda,
bir adım ötesini göremeden, kıt kanaat
bir şekilde geçiniyoruz. Hem kendi-
mizin hem de çocuklarımızın ihti-
yaçlarından kısıyoruz. Bunca darlığa,
yozlaştırma saldırısı da ekleniyor.

Peki bu ve daha pekçok hak gas-
bına, sömürüye, soyguna, talana karşı
ne yapacağız? 

Yalan söylüyorlar, bu düzen böyle
gelmiş böyle gidecek diye bir ka-
derciliği kabul etmiyoruz…

Alınterimizle çalışıyoruz, onuru-
muzla namusumuzla geçinmeye ça-
lışıyoruz. 

Varlık içinde yaşabilecekken, yok-
luğa razı ettiriliyoruz.

Varlığımız, onurumuza sahip çık-
mak, adalet için hak aramaktır…

Zulmedenler oldukça, zalimler
oldukça; direnenler de olacaktır...

Sömürüyü kabul etmeyelim!
Aşağılanmaya, ezilmeye, hor gö-

rülmeye, aç bırakılmaya, evsiz bıra-
kılmaya karşı tüm halk olarak birleşim
AKP’den hesap soralım.

Tencere-tava eylemlerine siz de
boş tencerelerinizle katılın...

Tek kişiyi onlar, yüzler, binler,
milyonlar yapmak, hakkımızı aramak
için karar vermekten geçiyor. 

Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok...
AKP zulmüne karşı birlik ola-

lım!

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Halk Cephesi’nin Milyonları Ör-

gütleyeceğiz kampanyası kapsamında
yapılan tencere tava eylemine 3 Ka-
sım günü1 Mayıs Mahallesi’nde de-
vam edildi. Anadolu Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği önünde toplanan
kitle Sağlık Ocağı Durağı önüne ge-
lerek açıklama yaptı. Açıklamada;
AKP’nin hapishanelerde uyguladığı
tecritle, zamlarla, sokaklardaki iş-
kencesiyle halkı teslim almak istediği
ve köle bir halk yaratmak istediği
belirtildi. Halk, bu zulme karşı so-
kaklara çağrıldı. 3001. Cadde üzerinde
yürünerek ıslıklar çalındı tencereler
dövüldü. Yürüyüş sokak aralarında
devam etti. Atılan sloganlarla eylem
dernek önünde bitirildi.

İstanbul-Avcılar
1 Kasım akşamı aile ziyareti ya-

pıldı. Sohbetlerde Anadolu haklarının
birlik ve beraberliği içerikli konuş-
malar yapıldı. Aile, ülkemizdeki ge-
rici, faşist AKP iktidarına karşı mil-
yonların örgütlenmesi kampanyasına
katılacaklarını ifade ederek ziyarete
gidildiği için memnuniyetlerini bil-

dirdiler.
Avcılar Halk Cephesi, Milyonları

Örgütleyeceğiz kampanyası çerçeve-
sinde, AKP’nin zulmüne ve zamlara
karşı 11 Kasım günü Taksim’de ya-
pılacak tencere tava eylemine ilişkin
afişleme yaptı. Avcılar, Parseller, Fi-
rüzköy Mahallesi’ne toplam 30 afiş
asıldı. Afişleme sırasında halkla soh-
betler edilip AKP zulmü anlatıldı ve
tencere tava eylemine davet edildi...

İstanbul-Bağcılar
30 Ekim tarihinde Bağcılar Ye-

nimahalle'de tencere-tava eylemi ya-
pıldı. 15 kişinin katıldığı eylemde
“Zam, Zulüm, İşkence İşte AKP”,
“AKP Zulmüne Direneceğiz”, “Köle
Değil Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı. Eylem Karanfiller
Kültür Merkezi önünde yakılan ateşin
etrafında çekilen halayla sonlandı-
rıldı.

İstanbul-Gazi
3 Kasım günü Eski Karakol’da

toplanan Halk Cepheliler, “AKP Zül-
müne Karşı Tüm Halk Birleşeceğiz
Milyonları Örgütleyeceğiz” pankar-
tının açarak eylem yatılar. 65 kişinin
katıldığı eylemde, Eski Karakol’da
ateş yakılıp halaylar çekilmesinin
ardından yürüyüşe başlandı. Yürüyüş
sırasında halka çağrı yapıldı. Halk
eyleme arabalarından çaldığı korna-
larıyla ve balkonlarından alkışlarıyla
katıldı. Eylem Perşembe Pazarı Cad-
desi’nden yürünerek Aslangazi İlk-

Tencere Tava Sesi, Zulme Başkaldırımızın
Sesidir Sesimizi Yükseltmek İçin Tüm

Halkımızı Eylemlere Bekliyoruz
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öğretim Okulu’nun önüne gelinme-
sinin ardından bitirildi.

İstanbul-Kamu
Emekçileri Cephesi

Kamu Emekçileri 3 Kasım günü
Bakırköy Halk Pazarı'nda “Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyasının bil-
dirilerini halka ulaştırdı. Özellikle
kadınların ilgili olduğu görüldü. “İn-
şallah inşallah, hadi bakalım, nerede
o günler...” gibi sözlerle memnuni-
yetlerini belirttiler. 1500 adet bildiri
dağıtıldı.

İstanbul-Çayan
İstanbul’un Çayan Mahallesi’nde

5 Kasım günü Halk Cepheliler AKP
zulmüne karşı başlatmış oldukları
Milyonları Örgütleyeceğiz kampan-
yasının afişlerini yaptılar. 50 afiş ya-
pıldı. 

4 Kasım günü de Halk Cepheliler,
AKP zulmüne, zamlara, yıkımlara
karşı tencere-tava eylemi yaptılar.
“AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur,
Gençlik Milyonları Örgütleyeceğiz”
pankartı ve kızıl flamalar taşındı.
Sokullu Caddesi’nde yürüyen Halk
Cepheliler yaptıkları konuşmalarda
“AKP’nin zulmüne karşı işçi, memur,
gençlik, milyonları örgütleyeceğiz.
Halk düşmanı AKP, Kürt halkını,
devrimcileri, teslim almaya çalışıyor.
Bizler AKP zulmüne teslim olmaya-
cağız, sizler de eylemimize destek
verin” dediler.

Dilan Kafe önünde Halk Cephesi
adına açıklama yapıldı. Açıklamada,
“AKP zulmüne karşı milyonları ör-
gütleyeceğiz. AKP katildir, işbirlik-
çidir. Ülkemizi Amerika’nın askeri
üslerine çevirdi. F Tipi hapishanelerde
siyasi tutsakları tecrit işkencesi ile
teslim almaya çalışıyor. Milyonlarca
evimizi yıkacağını söylüyorlar. Bizler
de yıktırmayacağız. Zamlara, yıkım-
lara, tecrite karşı örgütlenerek birlikte

mücadele edelim. Bizler bu ülkenin
onurlu insanlarıyız. Emperyalizme
ve oligarşiye karşı bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesini
sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.
40 kişinin katıldığı eylem sloganlarla
bitirildi.

İstanbul-Taksim
Halk Cephesi’nin başlatmış ol-

duğu “AKP Zulmünü Yeneceğiz Mil-
yonları Örgütleyeceğiz” kampanyası
çerçevesinde TAYAD’lı Aileler masa
açarak halka zulmü yenmenin yol-
larını anlatmaya devam ediyor. 3
Kasım günü Galatasaray Lisesi önün-
de 16.00 ile 18.00 saatleri açılan
masada 1000 adet el ilanı dağıtıldı.
Ayrıca Yürüyüş dergisinin tanıtımı
da yapıldı.

İstanbul-Çağlayan
6 Kasım günü Devrimci İşçi Ha-

reketi üyeleri, tekstil atölyelerinin
yoğun olduğu Çağlayan’da, bildiri
dağıttı. Atölyelerin olduğu cadde
boyu bildiri dağıtılırken, halka
AKP’nin işçi düşmanlığı, yeni ya-
salarla bizleri daha da yoksullaştırdığı
anlatılarak; her hafta yapılan tence-
re-tava eylemlerinden bahsedildi.
Halkımız bu eylemleri bildiğini söy-
leyerek, katılacaklarını ifade ederken,
çevredeki insanlar AKP’ye olan tep-
kisini, “Biz de AKP’ye karşıyız, sizin
yanınızdayız” diyerek dile getirdiler.
Bir saat süren bildiri dağıtımında
500 bildiri halka ulaştırıldı.

İzmir-Yamanlar
4 Kasım günü Yamanlar semtinin

tüm mahallelerinde, işlek caddelerinde
ve gecekondularında “AKP Zulmüne
Karşı İşçi Memur Gençlik Tüm Halk
Birleşeceğiz, Milyonları Örgütleye-
ceğiz” yazılı kuşlama yapıldı. Ma-
hallenin çocuklarının sevinçle kuş-
lamaları takip ettiği, mahalle halkının
da nedir bunlar diye sorduğu çalış-

mada yüzlerce kuş yapıldı, sorulara
cevap verildi.

İzmir-Doğançay
4 Kasım günü Doğançay Kö-

yü’nde “Kaynamayan boş tencere-
lerimizle AKP zulmünü teşhir etme-
ye” çağrısı ile ilk tencere tava eylemi
gerçekleştirildi. Yukarıçeşme Mey-
danı’nda toplanılarak tencere-tava-
larla, kepçeler-kaşıklarla, ıslık ve zıl-
gıtlarla yürüyüşe geçildi. “AKP Zul-
müne Karşı İşçi Memur Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları
Örgütleyeceğiz” pankartının açıldığı
eylemde “Zam Zulüm İşkence İşte
AKP”, “Hesap Soralım, Birlik Olup
Vuralım”, “Kahrolsun Faşizm, Ya-
şasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı. Slo-
ganlarla, megafondan yapılan ko-
nuşmalarla köyün girişindeki mey-
dana gelindi; burada kahvelerden ka-
tılanlarla birlikte sloganlar gür bi-
çimde atıldı ve kısa bir konuşma ya-
pıldı. 

Konuşmada, “Tencerelerimizle
tavalarımızla AKP’nin zamlarına,
zulmüne her türlü hak gasplarına ve
köyde son zamanlarda artan hırsızlık,
esrar satışı gibi yozluklara karşı mü-
cadele etmeye, örgütlenmeye” deni-
lerek örgütlenme çağrısı yapıldı. Ay-
rıca bu eylemin her hafta cumartesi
günü saat 20.00’de yapılacağı du-
yuruldu.

Bu sırada köyün meydanında ve
kahvelerinin önünde duran sivil po-
lislere yönelik “Katil Polis Mahalle-
den Defol” sloganları atıldı. “Mahir,
Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Sa-
vaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer Cep-
hede“ sloganları ile tekrar yürüyüşe
geçildi. Köylülerin pencere ve bal-
konlardan çıkarak izlediği, alkışladığı,
“Onurlu mücadelenizi destekliyoruz”
dediği eylem 35 kişinin katılımı ile
gerçekleştirildi.
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Küçükarmutlu Mahallesi, F Tipi
hapishanelere karşı direniş döne-
minde, tecrite karşı direnişin kalbinin
attığı bir mahalle oldu. Kuruluşundan
bu yana direnişlerle anılması boşuna
değildi. Evlerinin yapımında birlikte
aynı harcı kardıkları evlatları, evlerini
savunurken birlikte direndikleri ev-
latları hapishanelerdeydi. F Tipi hüc-
relerde çürütülmelerine seyirci kal-
mayacaklardı. Anaları, gençle-
ri ile direnişin bir parçası oldu-
lar. Sadece desteklemediler, di-
renişi kendi mahallelerine taşı-
dılar. Onlar Armutlu’nun emek-
çi anaları, kardeşleri, TA-
YAD’lılarıydılar. Tutsak olan
yakınları için yapmayacakları
yoktu. Bedelse bedel, cansa
can… Ve tarih tanıktır ki, geri
durmadılar, ne dedilerse yaptı-
lar. F Tiplerini kapı kapı herkese an-
lattılar, Ankara yollarına düştüler,
demokratik yollardan denemedikleri
bir şey kalmayana dek mücadele et-
tiler ve gerektiği zamanda evlatlarıyla
omuz omuza ölüm orucuna yattılar. 

19 Aralık 2000’de hapishanelere
yapılan katliam operasyonlarında ev-
latları diri diri yakıldığında, alevleri
kendi tenlerinde hissettiler. Sansürün
en koyusunun olduğu bir dönemde ev-
latlarının dışarıdaki sesi oldular. Kim-
senin F Tiplerine karşı olmayı sözde
bile dile getiremediği zamanlarda
umutsuzluğa düşmeden mücadele et-
tiler. 

Devlet bu sahiplenmeye taham-
mülsüzdü. Değil mi ki, tecriti halkı
birbirinden koparmak için yapmış-
lardı. Bu sahiplenme öldürülmeliydi.
Önce, Armutlu’yu ablukaya alarak ge-
len ziyaretçileri gözaltına almaya
başladılar. Armutlu’yu ve direnenle-
ri “dışarıdan” tecrit etmeye başladı-
lar. Burjuva basın, yaptığı yalan ha-
berler ile katliamın zeminini hazırlı-
yordu. Sabah gazetesi “Burası Fi-
listin Değil, İstanbul” manşetiyle
mahalleyi hedef gösteriyordu. 

Armutlu’daki direniş gün geldi,

kamuoyuna direnişin sürdüğünü an-
lattı sadece. Devletin Armutlu’ya ve
direnişe saldırıları hiç eksik olmadı.
Direnişçilere moral olur diye Ar-
mutlu’ya çiçek yasağı getirildi. Zi-
yarete gelenlerin çiçekleri mahalleye
sokulmak istenmedi. Armutlu’yu F
Tipi hapishaneye çevirmişlerdi. Di-
reniş her şeye rağmen devam etti. As-
lında yok etmek istedikleri direnme
hakkıydı. Ve ne pahasına olursa olsun
savunulacaktı. Tüm bu yaptıkları ile
sonuç alamayan devlet, 5 Kasım
2001’de, Hapishanelere yapılan kat-
liamın aynısını Armutlu’da yaptı.
Katiller kapılara dayandıklarında tıp-
kı devrimci tutsaklar gibi direndiler.
Şehitler verildi ama teslim olunmadı. 

Bülent Durgaç, Barış Kaş, Arzu
Güler, Sultan Yıldız bu katliamda şe-
hit düştü. Onlar, direnmenin onurunu
bir kez daha halkımıza gösterdi. Ki-
misi, Armutlu’yu ziyarete gelmişti, ki-
misi “yeniyim ben ne yapabilirim
ki?” demeden oradaydı, kimisi sokak
sokak hücreleri anlatmıştı bugüne
kadar ve şimdi direnişçilerin yanıba-
şındaydı, kimisi de direnişçi olarak
oradaydı. Halkı, devrimcileri sevdi-
ler; hem de canlarını verecekleri ka-

dar sevdiler. 
Kimdi onlar? 
Onlar, en basit anlatımla halktı.

Halkımızın en güzel duygularını, ge-
leneklerini taşımışlardı Armutlu’ya. 

Bülent Durgaç, daha yeni tahli-
ye olmuştu. O, özgür tutsak gelene-
ğinden geliyordu ve tahliye olur ol-
maz soluğu direnişin mahallesinde al-
mıştı. Aynı zamanda ‘96 Ölüm Oru-
cu gazisiydi. Direniş kültürünü iyi bi-
lenlerdendi. 

Barış Kaş, direniş başlayınca di-
renişçilerin yanına gelmek için can atı-
yordu ve istediğini yaptı. Tanıyanlar
onu şöyle anlatıyordu: “Bir gün gece
nöbetindeydi, saat gecenin üçü. Barış
ne düşünüyorsun dalmışsın uzaklara
dedim. Sonra daldık sohbetin en ko-
yusuna. Neden gelmişti Armutlu’ya,
neden bu kadar coşkuluydu bunu an-
latıyordu Barış. ‘Geldim çünkü ben de
zaferi görmek istiyorum…’ dedi.” Ve
ekledi: ‘Ben de açlığı, yoksulluğu, acı-
yı biliyorum. Bunun için ölüm oru-
cunda olduklarını biliyorum ve bunun
için buradayım’” Bu kadar net ve
sade…Aynı netlik ve sadelikle diren-
di, şehit düştü. 

Arzu Güler, Ölüm Orucundaydı.
TAYAD’lıların 2. ekip direnişçile-
rindendi. 5 Kasım günü katliam sı-
rasında sağlık durumu kötüydü...
Ama, bu onun önünde engel değildi.
O da Armutlu şehitlerimizin yanında
yer aldı. 

5 Kasım 2001 Armutlu Katliamını Unutmadık! 
ŞEHİTLERİMİZLE ZULMÜN ÖNÜNDE BARİKAT

OLDUK, DİRENDİK TESLİM OLMADIK! 
TAYAD’lı Aileler
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Sultan Yıldız; hücrelerin ölüm de-
mek olduğunu anlattı aylarca. Ve ar-
tık Armutlu’da o çok sevdiği yoldaş-
larının başucundaydı. Onların kılına
bile zarar gelmemesi için gerekirse ca-
nını siper edecekti. Katiller mahalle-
ye geldiklerinde, dediği ve düşündü-
ğü gibi direndi. Kendi bedeninden bir
barikat yarattı. 

Onlar, tutsakları sahiplenmenin
ve tecrite karşı direnişin sembolleri
olarak ölümsüzleştiler. Halkımızın
özgürlüğü, vatanımızın bağımsızlığı
için verdikleri mücadelede hayatlarını
ortaya koyarak şehit düştüler. Belki

kendileri göremediler ama yoldaşla-
rı mücadeleyi büyüterek her türlü zul-
me rağmen direnme hakkından vaz-
geçmediler. Bu inatla direnişi zafer-
le taçlandırdılar. Bugün direnme hak-
kını kazandıysak, Armutlu’daki di-
renişin ve Armutlu şehitlerinin bun-
da önemli bir yeri vardır. Hayatın her
alanında yarattığımız direnişlerin ma-
yasında hep onlar vardır. 

7 yıl boyunca süren direnişte 122
evladımız şehit düştü. Ama tecrit
zulmüne teslim olmadık. 19 Aralık şe-
hitlerimizden, Armutlu katliamında
şehit düşenlerden aldığımız güçle, sa-

bır ve haklılıkla direnişimizi sonuna
kadar sürdürdük. Armutlu şehitleri di-
renişimizin meşalelerinden biri olarak
mücadelemizi aydınlatmaya devam
ediyor. 

Onları unutmadık, unutturmaya-
cağız. Katiller cezalandırılana kadar
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

KAHRAMANLAR ÖLMEZ
HALK YENİLMEZ! 

DEVRİM ŞEHİTLERİ
ÖLÜMSÜZDÜR! 

TAYAD’LI AİLELER 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 4 Kasım 2012 ta-
rihli Radikal gazetesinde Ömer Şahin imzasıyla yapılan “Bir Gören Ko-
nuşuyor Lütfen İnsaniyetli Olalım” başlıklı ve "Cezaevlerinde 12 yıl önce
yaşanan Ölüm Oruçlarına tanıklık eden Prof. Dr. Erol Göka, o günleri an-
latıp, ‘Lütfen, insaniyetli olalım’ diye uyardı” spotuyla verilen haberle il-
gili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

5 Kasım tarihli açıklamada, haberde Hayata Dönüş Operasyonu’nu an-
latılarak, ardından, “O acıların önemli bir tanığı var. Ünlü Psikiyatrist Prof.
Dr. Erol Göka olaylar sırasında Ankara Numune Hastanesi’nde klinik şe-
fiydi. Hastanede kurulan ‘Ölüm Oruçları Komisyonu’nun başkanlığını yap-
tı. Hayatla-ölüm arasındaki o ince çizginin tanığı oldu” denildiği belirtildi.

Erol Göka’nın o sürecin tanığı değil, sorumlularından olduğunu belirten
ÇHD, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bay profesörün, klinik şe-
filiği, Ölüm Orucu Komisyon başkanlığı yaptığı Ankara Numune Hasta-
nesi, o dönemde bir işkence merkezine dönüşmüş, onlarca tutsak tıbbi mü-
dahale adı altında katledilirken onlarcası da sakat bırakılmıştır. Erol GÖKA
ve ekibinin zorla müdahale işkencesiyle katlettiği tutsak listesi oldukça
uzundur. Tüm süreç boyunca bir hastaneden çok özel savaş birimi olarak
çalışan bu hastaneye Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi
milletvekilleri dahi alınmadılar. Bu hastanede çalışan hekimlerin kimlikleri
gizli tutuldu. Çünkü Ölüm Orucu’nda bulunan tutsaklar yatağa zincirle-
nerek, elleri kelepçelenerek zorla müdahale işkencesine tabi tutuldular. Kan-
lar içinde kalan tutsaklar bu operasyon sonucu ya katledildiler yahut sa-
kat bırakıldılar. Tüm bu yaşanılanların birinci dereceden sorumlusu Erol
GÖKA’dır.”

Göka’nın, sözü edilen haberde, açlık grevi-Ölüm Orucu’ndaki tutsakların
iradelerinin ipotek altında olduğunu anlattığının belirtildiği açıklama, “Erol
GÖKA’nın Ölüm Orucu ile ilgili konuşacağı zaman yapacağı tek şey he-
sap vermektir. Kimden talimatları aldıklarını, hangi ahlakla ve alçaklık-
la işkence yaptıklarını açıklamaktır. Çünkü o gazetecinin takdim ettiği gibi
bir bilen değil, bahsettiği o acıların çekilmesinin birinci dereceden so-
rumlularındandır” denilerek bitirildi.
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AKP’nin işkenceci katil polisleri, 1 Ka-
sım günü saat 16.30 civarında Okmeyda-
nı’nda 34 GD 4710 plakalı sivil bir araç-
la Dev-Genç’li Gürkan Türkoğlu’nu iş-
kence yaparak kaçırdı. Türkoğlu’nu kaçı-
ran 3 polis, mahalle halkının sahiplenme-
si karşısında halka silah doğrulttu.

Türkoğlu’nun önünü kesen sivil po-
lisler, işkenceyle arabaya bindirmeye ça-
lıştı. Türkoğlu’nun slogan atarak diren-
mesi üzerine mahalle halkı polislere
tepki gösterdi. Bunun üzerine korkan po-
lisler, silahlarını çıkartıp havaya ateş et-
tiler.

Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Mü-
dürlüğü’ne götürülen Türkoğlu, polisin
kurduğu komployu kanıtlayacak bir ifa-
de vermesi için tehdit edildi. Türkoğlu,
apar topar savcılığa çıkartılarak, hiçbir so-
mut gerekçe gösterilmeden tutuklandı.

Gençlik Federasyonu 4 Kasım günü
olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak,
“Faşist AKP, direnen tüm kesimleri göz-
altı, işkence ve tutuklamalarla yıldırmaya
çalışmaktadır. Ancak AKP’nin bu sal-
dırılarının kendi acizlikleri ve çaresiz-
liklerinin göstergesi olduğunu biliyoruz.
Saldırın, tutuklayın, katledin, biber gaz-
larınızla irademizi kırmaya çalışın. Ne
yapsanız nafiledir, komployla tutukla-
yarak bizleri korkutamayacaksınız. Her
saldırınız bizi daha da birbirimize bağ-
lar, kenetler. Çünkü bizler DEV-
GENÇ’liyiz!” dedi.

20 Ekim 2000-22 Ocak 2007 Ölüm Orucu
Direnişinde Yaşananlar Karartılamaz

Prof. Dr Erol Göka Tanık Değil Sorumludur!

AKP’nin Polisi Kontrgerilla
Yöntemlerini Kullanıyor

Devrimcileri Korkutamazlar!



İnternette Ömer Hayyam’dan
alıntı yaptığı bir mesaj nedeniyle
“Halkın bir kesiminin benimsediği
dini değerleri alenen aşağılama”
suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis
istemiyle hakkında dava açılan pi-
yanist Fazıl Say’ın ilk duruşması
yapıldı. 

Grup Yorum'un da destek verdiği
duruşmaya çok sayıda aydın, sanatçı
ve basın katıldı. 

Say, mahkemede “Üzerime atılı
suçları kabul etmiyorum… Twit-
ter’da yazdığım hiçbir yazıda ha-
karet, aşağılama amacım yoktur”
dedi. “Yazıların iyice incelenmesi
durumunda, dini değerleri istismar
eden ile dini değerlerden rant sağ-
lamaya çalışan kişilerden rahatsızlık
duyduğumu ifade etttiğim anlaşıla-
caktır” dedi.  

Duruşmada söz alan davacı Ali
Emre Bukağılı, Fazıl Say'ın sosyal
paylaşım sitesi üzerinden sürekli
hakaret ettiğini savundu. Say'ın bu
davranışları ihtiyat haline getirdiğini
ve ilk defa yapmadığını ileri süren
Bukağılı, "Sanık bunları gündeme
gelmek için kasıtlı yapıyor. Futbolcu
Alex bile twitter yüzünden gitti. Sa-
nığın bu davranışlarından kamu ba-
rışını bozmasından şüphe yok. Söz
konusu dini değerlerde Allah'ın var-
lığı zaten ortada" dedi.

Bunun üzerine Bukağılı, sağlıklı
bir duruşmanın görülebilmesi için
Hakim Hulusi Pur'dan kapalı oturum
yapılmasını talep etti. Avukat Taylan
Tanay da bu talebe tepki göstererek
“hakim de dışarı çıksın bari" dedi.

Fazıl Say da, kendisine dava açan
Bukağılı'ya, "İnternette benim hak-
kımda başka şeylerde görüyor mu-
sun? Twitter'da bir sürü küfür var
onları neden şikayet etmiyorsun"
dedi. Diğer müştekiler de Fazıl Say'ın
kamu barışını ve düzenini bozduğunu
iddia ettiler. Şikayetçi olduklarını

ve davaya müdahil olmak istedikle-
rini söylediler.

Müşteki avukatlarından Ayfer
Bayar savunmasında, "Biz konuşur-
ken Fazıl Say'ın mahkemedeki du-
ruşunda sevgi yok, saygı yok ta-
hammül yok. Sanığın bu tavırları
açıkça görülmektedir" dedi. Fazıl
Say'ın avukatlarından Efkan Bolaç
ile Taylan Tanay tepki göstererek
"Müvekkilimize hakaret edilmektedir.
Lütfen bu sözler tutanağa geçsin"
dediler. İşte burada Fazıl Say tam
da AKP'nin iktidarının istediği bir
görüntüyü sergiliyor. "Fazla atak
yapıyorsunuz. Daha sakin olun
yoksa sizi dışarı çıkartırım. Daha
size vekalet vermedim, sadece Mel-
tem Hanım’a vekalet verdim" şek-
linde konuşuyor. 

Evet AKP iktidarına karşı halkın
yanında yer alan bütün herkes des-
teklenmelidir. Faşizm karşısında ay-
dınlar da yalnız bırakılmamalıdır.
Ama aydınlarımız şunu çok iyi bil-
meliler: Faşizm karşısında geri adım
atmak baskıyı azaltmaz. Sadece sen-
den sürekli tavizler vermeni isterler.
Verilen tavizlerin arkası gelmez. So-
nunda inançlarına düşüncelerine ait
hiçbir şey kalmaz. İnançlarından,
düşüncelerinden arındırılmış bir
insan bomboştur, teneke gibi tın tın
olur beyni. Çırılçıplaktır aynı za-
manda. 

Say duruşma sonrası ve öncesi
tam tersine AKP'nin saldırısını teşhir
eden konuşmalar yapmalıydı. Ama
o basının olmadığı yerden girmeyi
tercih etti salona. Mahkeme sırasında
aşağılık savcıya karşı sesini yüksel-
teceğine hesap soracağına, ÇHD'nin
avukatlarına kızıyor. Çünkü uzlaşmak
istiyor. Evet Fazıl Say, kaybedecek
çok şeyim var diye bakabilir. Ha-
pishaneye düşsem kim bana sahip
çıkar diye bakabilir.

Evet maddi olarak çok şey kay-

bedebilir ama onurunu kaybetmez.
Faşizme boyun eğmedi diye geçer
tarih boyunca. Ama boyun eğen hiç
bir aydın halk için örnek olamaz.
Örnek aldığı şair Nazım Hikmet’i
tekrar tekrar okumalıdır Say. Nazım
Hikmet inançları ve davası için yıl-
larca hapishanelerde yatmış ama
asla inançlarından taviz vermemiş
ve bize inanç ve direniş dolu şiirler
bırakmıştır. Fazıl Say, faşizm kar-
şında dik durmalıdır. Tavizlerin,
geri adımların arkası gelmez. Çünkü
faşizm sürekli ister. 

AKP halk düşmanı bir iktidardır.
Hiçbir karşı ses duymak istemiyor,
cılız bir sese dahi tahammülü yok. 

En ufak hak talebine dahi işken-
ceci polisleri ile saldırıyor. Yargıyı
bir silah olarak kullanıyor. Savcısı
çok, her şey için dava açabilirler.
Kim ki AKP'yi desteklemiyor, onu
eleştiriyor; hemen o kişinin bir açığını
bulan savcılar sırada bekliyor. İn-
sanları birbirlerine karşı güvensiz
yaptılar. Telefon dinlemelerinden
açılan yüzlerce dava var.

AKP'nin gözleri aydınların, dü-
zene itiraz eden sanatçıların da üze-
rinde. İşte bunlardan biri de Fazıl
Say.

Fazıl Say her bulunduğu yerde
AKP'yi eleştirdiğini söyleyen bir sa-
natçı. Say'ı eleştirinin dışında hiçbir
hak arama eyleminde göremezsiniz.
Ama AKP için bu dahi yeterlidir.
Buna dahi tahammülü yok.

ASIL SUÇLU DİNİ RANT İÇİN KULLANAN 
AKP FAŞİZMİDİR! FAZIL SAY, 

FAŞİZMİN KARŞISINDA DİK DURMALIDIR!
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“Halkın bir kesiminin benimse-
diği dini değerleri alenen aşağılama”
gerekçesiyle dava açıldı Say'a. Son
süreçte çok duyuyoruz dine haka-
retten açılan davaları. Tabii bunlar
işin kılıfı. AKP, baskısını bu şekilde
halkın gözünde çok çabuk meşru-
laştırabiliyor. “Dinimize küfür etti,
saldırdı” demek yetiyor. 

Halkın dini inançlarını AKP kadar
kimse sömüremez. AKP kadar hiç
kimse halkın inançlarından rant sağ-
layamaz. Dini kader, alın yazısı ola-
rak kullanıp halkın hak arama tale-
binin önüne geçiyor AKP iktidarı.
Her şey Allah’ın takdiri ilahisi diyor
halka. Senin kaderin bu, senin alın

yazın bu. Kaderine yoksulluk, açlık,
işkence düşmüş sen acı çekmek zo-
rundasın diyor. Ama Allah bizi zengin
yaratmış, biz vatanı satmakla gö-
revlendirilmişiz diyor. Sen öbür dün-
yada mutlu yaşarsın, burada değil
diyor halka aslında. 

Bu yüzden asıl halkın dini inaçla-
rını kirleten AKP iktidarıdır. Halkın
inançlarını kullanan da AKP'dir. AKP
inançlara saygıdan bahsedemez. Al-
evilere, Zerdüştlere, Ezidilere, Erme-
nilere küfür eden, hakaret eden bir
iktidar inaçlara saygıdan bahsedemez. 

Faşist, gerici zihniyet inançlar
konusunda da kendini gösteriyor:
Kendi inancının dışındaki tüm inanç-

lar ona göre kafirliktir. Onun için
her türlü hakareti etmek mübahtır.
Ama kendilerine gelince eleştirmek,
sorgulamak bile hâşaa... ne mümkün... 

Bu tarih boyunca hep böyle ol-
muştur. Egemenler, inançları halkın
üzerinde bir baskı aracı olarak kul-
lanmışlardır. AKP de bunu yapıyor.
Kendisi halkların inançlarına her türlü
hakareti ederken egemen olanın inan-
cına her türlü eleştiriyi hakaret olarak
görüp, halklar üzerinde baskı kuruyor. 

Sanat düşmanı AKP'ye karşı bü-
tün aydınlar birlik olmalı ve müca-
dele etmelidir! Boyun eğmeyin, bo-
yun eğdirmesine izin vermeyin
AKP'nin!

Adana: Meydan ve Dağlıoğlu mahallelerinde Yürüyüş
dergisinin 337. sayısının dağıtım ve tanıtımı yapıldı. Da-
ğıtımda, hapishanelerde 53 gündür süren açlık grevleri
ve Kürt halkına uygulanan baskılar, saldırılar anlatıldı.
Kürt halkının taleplerinin meşruluğu, bu talepler uğruna
girilen mücadelede sonuç alınana kadar geri adım atıl-
maması gerektiği halkla konuşulup, tartışıldı. Mahallenin
gençleri devrimcilere yardım etmenin kendilerine borç
olduğunu, ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Yak-
laşık bir buçuk saat süren çalışmada 25 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

İzmir: 2 Kasım günü Gültepe Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisinin dağıtımı yapıldı. İki Yürüyüş okurunun iki saat
süren çalışmasının sonunda 20 dergi okurlarına ulaştırıldı.

Yürüyüş okurları 4 Kasım günü de Yamanlar-Onur
Mahallesi’nde dağıtım yaptılar. 9 Yürüyüş okurunun yaptığı
çalışmada halkla sohbetler edildi. Sohbetler sırasında
Cansel Malatyalı’nın direnişinin zaferle sonuçlanmasından,
hapishanelerdeki açlık grevlerinden söz edildi. Yapılan
çalışma sıcak sohbetlerle günün geç saatlerine kadar devam
etti. Günün sonunda 106 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Erzincan: 2 Kasım günü Erzincan Gençlik Derneği
çalışanları Erzincan'a bağlı Ulalar Beldesi’nde Yürüyüş
dergisinin tanıtımını yaptılar. Belde girişinden başlayarak
yoğun ilgiyle karşılaşan Dev-Genç'liler, halka dergilerini
ulaştırırken aynı zamanda da “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz”
başlıklı bildirileri halka ulaştırdı. Halkla yapılan sohbetlerde
halkın Dev-Genç'lileri bekledikleri görüldü. Alevilik
üzerine gelişen sohbetlerin ardından haftaya görüşmek
dileğiyle çalışma bitirildi. 2 kişinin katıldığı çalışma 1
saat sürerken 20 dergi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş Dergisi
Halka Umut Taşımaya       

Devam Ediyor
İstanbul Avcılar’da, 28 Ekim günü, Anka Kültür

Merkezi’nde “Seni Halk Adına Ölüme Mahkum Edi-
yorum” adlı filmin gösterimi yapıldı. Filme 27 kişi
katıldı. Filmden sonra yapılan sohbette; filmin Nazi
ordusunun zulmünün doruğa ulaştığı, 1940’lı yılları
anlattığı belirtilerek, halkın kadını erkeğiyle devrim-
cilerin önderliğinde nasıl kahramanlaşabileceği, aynı
şeyin ülkemizde de yapılabileceği vurgulandı.

Film sohbetinden sonra gelenlere milyonları ör-
gütleyeceğiz kampanyasının çalışmaları ve kampanyanın
önemini anlatan bir metin okundu. Metinde “AKP ik-
tidarda kaldığı her geçen gün daha da pervarsızlaşıyor,
halkın evlerini yıkmak için fırsat kolluyor, zamlarla
halkı iliğine kadar sömürüyor” vurgusu yapıldı. 

Katılanlar daha sonra AKP zulmüne karşı, tence-
releriyle tavalarıyla Avcılar Marmara Caddesi’ne davet
edildi. Tencere tava eyleminde, Avcılar Marmara Cad-
desi üzerinden Avcılar Belediyesi önüne kadar sloganlar
atılarak tencereler dövülerek yüründü. Halka eylemin
amacını anlatan ve çağrısını yapan bir metin okundu.
Eyleme 24 kişi katıldı. 

Avcılar Halk Cephesi “Milyonları Örgütleyeceğiz”
kampanyası çerçevesinde, AKP’nin zulmune ve zamlara
karşı 11 Kasım günü Taksim’de yapılacak tencere
tava eyleminin çağrı afişlerini yaptı. Avcılar, Parseller,
Firüzköy Mahallesi’ne toplam 30 afiş yapıldı. Afiş
yapımı sırasında halkla sohbetler edilip AKP zulmü
anlatıldı ve tencere tava eylemine davet edildi.

Anka Kültür Merkezi’nde 4 Kasım günü de BKM
oyuncularının oynadığı “Bana Bir Şeyler Oluyor”
adlı tiyatro oyunu gösterildi. 12 kişinin katıldığı gös-
terimde oyunla ilgili sohbetlerle sona erdi.

Sanatın da Sanatçının da Gerçek
Değerini Bulacağı Yer 

Halkın Bağrıdır
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Onursuzluğa, Adaletsizliğe, İşkenceye Boyun Eğmeyeceğiz

Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz!
Halk Cepheliler, Yunanistan'nın Selanik şehrinde 2 Ka-

sım günü, Almanya Konsolosluğu önünde Şadi Özbolat'a
dayatılan Tek Tip Elbise uygulamasını protesto etmek için
eylem gerçekleştirdi. Eylemde “Şadi Özbolat’a Özgürlük!”
ve “Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz!” sloganları
atıldı. Eyleme Yunan sol örgütlerinden de 16 kişi katıldı. “İş-
kenceye Hayır!”, “Tek Tip Elbiseye Hayır!”,“Şadi Özbolat’a
Özgürlük!” sloganlarının yazılı olduğu pankart açıldı. 

Şadi Özbolat’a dayatılan tek tip elbise uygulaması son
bulana kadar her hafta Cuma günü konsolosluk önünde
olunacağının duyurusunun ardından açıklama sona erdi.
Yunanistan Halk Cepheliler eylemden sonra Atina mer-
kezinde bildiri dağıtımı yaparak, yaklaşık 200 bildiriyi Yu-
nan halkına ulaştırdılar.

Halk Cephesi ayrıca 2 Kasım günü Yunanistan'ın Ati-
na şehrinde Rosa Lüksemburg Vakfı’nın düzenlediği pa-

nele katıldı. “Almanya ve Yunanistan’da Irkçılık; ben-
zerlikler-farklılıklar; Değerlendirme ve deneyimlerin
paylaşılması” konulu panelde Almanya’da tek tip elbise
dayatmasına karşı direnen Şadi Özbolat’a ilişkin bildiri
dağıtımı yapıldı. Panele Almanya’dan gelen Rosa Lük-
semburg Vakfı temsilcileri ve SYRIZA milletvekillerine
Şadi Özbolat’ın durumu anlatılarak ve yürütülen kampanya
için destek istendi.

Panelde yapılan ko-
nuşmalarda ırkçılığa
karşı örgütlenilmesi ge-
rektiği ve bu mücade-
lenin sadece afiş, bildiri
ve imza toplamakla çö-
zülemeyeceğine vurgu
yapıldı.

Almanya'nın Berlin şehrinde 4 Kasım günü, Oranien Platz
adlı meydanda toplanan yaklaşık bin kişi Treptower parka ka-
dar yürüdü. Berlin Anadolu Federasyonu çalışanlarının da ka-
tıldığı yürüyüşte, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı, ırkçı cinayetlerin
sorumlularının yargılanmamasını teşhir eden pankartlar ve dö-
vizler taşındı, sloganlar atıldı. Federasyon çalışanları da yürü-
yüş boyunca “Irkçı Saldırıların ve Cinayetlerin Sorumluları Yar-
gılanmalıdır” başlıklı bildiriler dağıttı.

Kapatma kararıyla Belçika gündemine tekrar giren Ford fab-
rikasının işçileri direniyor. 31 Ekim günü Belçika Halk Cep-
hesi, direnişte olan Ford işçilerini ziyaret etti. Belçika’nın Genk
şehrinde kurulu bulunan fabrikaya 7 kişilik heyetle yapılan zi-
yarete karanfil hediye edilen işçilerle sohbet edildi. Ayrıca
ABVV sendikasının yetkilileri ve direnen işçilerle görüşüldü.
Süreç hakkında bilgiler alındı. İşçilerle gelişen sohbette “ne
yapmak gerekir” sorusuna cevap aynıydı: Direnmeliyiz!

Kasım ayının 11’inde çok büyük bir mitinge hazırlık ya-
pıldığını söyleyen işçilere yapılacak olan büyük kitlesel mi-
tinge Halk Cephesi’nin de katılarak destekleyeceği bildirildi.

Direnen işçilerin yaktığı arabanın ateşinin başında özellikle
Türkiyeli emekçilerle tek tek sohbet edildi. Farklı sebeplerden
dolayı memleketimizi bırakıp geldiğimiz gurbet ellerinde de
direnmekten başka bir yolun olmadığı anlatıldı. Haklarımızı
almak için mücadele etmek, bunun tek yolunun ise örgütlen-
mek olduğunu hatırlatan Halk Cepheliler, Kasımın 11’inde daha
kitlesel olarak katılmak gerektiğini anlattı. Yaklaşık iki saat sü-
ren ziyaret “Kazanan Mutlaka Direnenler Olacak” sözleriyle
sona erdi.

Almanya'nın Berlin şehrine 30-31 Ekim tarihleri ara-
sında gelen Tayyip Erdoğan, Dev-Genç’liler tarafın-
dan protesto edildi. Tayyip Erdoğan, yeni işbirliği an-
laşmalarına imza atmak ve yeni Büyükelçilik binası-
nın açılışını yapmak için gelmişti Berlin'e.

AABF’nun çağrısıyla ve DKÖ'lerin katılımıyla ger-
çekleştirilen mitingde Berlin Halk Cepheliler de kızıl
bayraklarıyla yerlerini aldı. Halk Cepheliler miting bo-
yunca “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Katil ABD İş-
birlikçi AKP”, “Katil Erdoğan Hesap Verecek”, “Pir
Sultanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Ne İstiyoruz?
Adalet Kim İçin? Halk İçin! Yaşasın Halkın Adaleti”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” slo-
ganlarını attı.

Konuşmalar sırasında bir gün önce Büyükelçilik bi-
nasının açılışı sırasında eylem yapan Dev-Genç’liler-
le ilgili olarak, “Dün Tayyip Erdoğan'ı protesto ettik-
leri için saldırıya uğrayan ve gözaltına alınan Dev-
Genç’liler de aramızda, onları coşkuyla selamlıyoruz!”
anonsu yapıldı ve “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Gençliler” sloganlarıyla karşılandı.

Brandenburg
Kapısı önünde ya-
pılan ve yaklaşık 2
bin kişinin katıldığı
mitinge Berlin dı-
şından gelen Alevi
Dernekleri’nin yo-
ğun katılımı dikkat
çekti. Miting yak-
laşık 3 saat sürdü.

Emeğimizi Sömürenlere Karşı Dünyanın Her
Yerinde Silahımız Tektir: Direniş!..

Irkçılığa Karşı Birlik Olalım!

Av ru pa’da
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Almanya

Yunanistan

İşbirlikçi AKP Berlin’de
Protesto Edildi



Yunanistan
Yunanistan'ın Atina şehrinde 4 Kasım günü, Armut-

lu Katliamı’nın 12. yılında anma yapıldı. Anmada katli-
amla ilgili kısa bilgi verildi. Daha sonra Armutlu şehit-
leri nezdinde tüm devrim şehitleri için bir dakikalık say-
gı duruşunda duruldu. Saygı duruşunun ardından “Armutlu
Şehitleri Ölümüzdür”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Yaşasın Armutlu Direnişimiz”, “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” sloganları atıldı. 

Anma, Ümit İlter’in, Armutlu Katliamı’nı anlatan iki şii-
rinin okunmasıyla devam etti. “Küçük Armutlu” kitabın-
dan katliamın anlatıldığı bölümden kısa bir alıntı okundu.
Son olarak “Bize Ölüm Yok” marşıyla anma bitirildi. 

İngiltere
İngiltere’nin başkenti Londra’da 4 Kasım günü Ar-

mutlu şehitleri için anma düzenlendi. Anadolu Halk Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen anma saygı duruşuyla baş-
ladı. Ardından şiirler okundu.

19 Aralık Katliamı’nı durdurmak için kendilerini feda
eden, Eyüp Samur, Nail Çavuş, İbrahim Erler ve Muharrem
Çetinkaya'nın özgeçmişleri okundu. Anma boyunca sloganlar,
alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde kin ve coşkuyla atıldı. 

Anmaya, Engin Çeber’in babası Ali Çeber ve karde-
şi de katıldı. Anmada son olarak "Hepsi bizler için halk
uğruna, bağımsız ülke toprakları uğruna şehit düştüler. Biz
onları unutmayalım.
Umudumuzu büyüt-
mek ve büyük aile-
mizi güçlendirmek
için mücadelemize sa-
hip çıkalım ve destek
olalım.” çağrısıyla bi-
tirildi. Anmaya 100'ü
aşkın kişi katıldı.

İngiltere'nin Londra şehrinde Türkiyeliler’in çoğunlukta
olduğu Green Lanes (Haringey) bölgesinde düzenli yapılan
Yürüyüş dergisi dağıtımını bu hafta Bülent Dil çocuk koro-
su yaptı. 2 saat içinde 33 dergi dağıtan çocuklar, ellerinde pa-
muklu şekerleri ve elma şekerleriyle, çocukluklarını da
unutmadan mutlu bir şekilde, emek vermenin değerini ve öne-
mini bir kez daha anladılar.

Belçika'nın Liege şehrinde, Liege Alevi Kültür Merkezi ta-
rafından 3 Kasım günü Süryani Derneği’nde düzenlenen “Tür-
kiye'de Devlet-Din Toplum İlişkisinde Alevi Olmak ve Ay-
rımcılık” konulu panelde Alevi halkın sorunları ve örgütlen-
mesi önündeki engeller tartışıldı.

Panelin açılış konuşmasını Liege Alevi Kültür Merkezi Baş-
kanı Haydar Özdemir yaptı. Açılış konuşmasında Aleviler’in
tarihsel olarak yaşadıkları haksızlıklara, katliamlara değinil-
di.

Daha sonra panelin konuşmacısı Turan Eser, Alevi halkın
yaşadığı sorunları anlatıp, çözümün örgütlenmekten ve müca-
dele etmekten geçtiğini anlattı. Alevi örgütlenmelerinin kimi yan-
lış bakış açılarına da değinen Turan Eser, Alevi örgütlenmele-
rinin, işbirlikçi AKP'liler, faşist katiller, halk düşmanları dışında
herkese açık olması gerektiğini vurguladı.

70 kişinin katıldığı ve 2 saati aşkın bir süre devam eden
panelin ikinci bölümünde sorulan sorulara cevaplar verildi. 

Panelde ayrıca, devrimci tutsak Şadi Özbolat'ın “Tek tip el-
bisenin olmadığı bir hapishaneye sevkini” isteyen imza kampanyası
çerçevesinde panele katılanlardan imza toplandı. 35 imzanın alın-
dığı panelde Yürüyüş dergisinin satışı da yapıldı. Almanya’nın Augsburg şehrinde Birol Akın ve

eşine 129 b yasasından dava açıldı. Birol Akın 8 ay
ceza alırken cezası iki yıl tecil edildi; eşi ise para
cezası aldı. Gerekçe ise “Yurt dışında etkin olan bir
örgütü desteklemek.” Ama asıl gerekçe, insanları
bu tür davalar ile kriminalize etmek, korkutmak, sı-
nır dışı etmek ve oturumunu iptal etmekle tehdit ede-
rek, ya düşüncelerinde vazgeçmesini sağlamak veya
da işbirliğine zorlamak. 

Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi, Akın
ve eşine verilen cezalarla ilgili 6 Kasım tarihinde
yazılı bir açıklama yaparak, Alman Devleti’nin ya-
sadışı hareket ettiğini belirtti.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 2 Kasım
günü, Türkiye Konsolosluğu’nun önünde eylem ger-
çekleştirildi. Anadolu Gençlik, arkadaşları İlkay İş-
ler serbest bırakılıncaya kadar her ayın ilk Cuma
günü konsolosluk önünde eylemlerini gerçekleşti-
receklerini duyurmuşlardı.

Eylem, “İlkay İşler Serbest Bırakılsın” sloganıyla
başladı. Daha sonra İlkay İşler'in işkenceyle gözaltına
alındığını ve tutuklandığını anlatan bildiri okundu.
Eylem boyunca “İlkay İşler Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Devrimci Tut-
saklara Özgürlük”, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz” sloganları atıldı. 

İlkay İşler Serbest
Bırakılsın! 

Keyfi Oturum İptallerine
Son Verilsin!

AKP'nin Alevi Halka Yönelik Saldırıları
Kendi Suçunu Bastırmak İçindir

Yürüyüş Dergisi Çocukların
Elinden Halka Ulaştırıldı

Armutlu Şehitleri Yunanistan Ve
İngiltere’de Anıldı
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Tülay Korkmaz, 24 Eylül 1976’da Ha-
tay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. Türk mil-
liyetinden ve Sünni bir ailedendi. ‘95 1 Ma-
yıs’ında Adana'da 1 Mayıs mitingine gitti.
Orada aradığı korteji buldu ve devrimci ha-
reketle tanıştı. 1998 ortalarında İstanbul'da
illegal alanda istihdam edildi ve çeşitli gö-

revler üstlendi. 1999 17 Kasım’ında gözal-
tına alınarak tutuklandı ve Ümraniye Hapishanesi’ne ko-
nuldu. Hücre saldırısı gündeme geldiğinde, o her zamanki
gibi, görev üstlenmeye hazırdı.

Emperyalizmin devrimcileri teslim alma saldırısına kar-
şı gerçekleştirilen Ölüm Orucu’nun 193. gününde Bay-
rampaşa Devlet Hastanesi’nde şehit düştü. Ölüm Oru-
cu’nun 130’lu günlerinde durumunun ağırlaşması nede-
niyle hastaneye kaldırılmıştı ve iki ay boyunca hastane-
lerde zorla müdahale işkencesi altında tutulmuştu. Ama
onu yolundan döndüremediler.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

17 Kasım - 23 Kasım

(...)
İki yılımızın neredeyse her gününü birlikte geçirdik

onunla. Bu benim devrimciliğe yeni başladığım ve esas ola-
rak olgunlaştığım süreçtir. Ve bunda onun tartışılmaz bir kat-
kısı öğreticiliği vardır. Ondan hayatı öğrenebilirsiniz rahat-
lıkla. Devrimciliği öğrenebilirsiniz. Ve daha sayılamayacak
o kadar çok değer var ki değer biçilemez benim için.  

Daha sonra hapishanede de bir süre birlikte kalmışız, bu
kısmı hatırlamıyorum ama hatırladığım dönemler kadar yo-
ğun paylaşımlarımızın olduğundan da adım gibi eminim.  

Birebir paylaştığımız iki yılın büyük bölümü eğitim ça-
lışmaları içinde geçti. Birbirimizin birçok zaafını, eksiğini ge-
diğini deştik durduk o süre boyunca. Belki de en az tartış-
tığımız kişidir O. Her zaman en iyi koşar... O dönemi dü-
şününce ilk aklıma gelenlerden biri bu. 

Onun gelişmesi "yapamam edemem" diyenlere ders ola-
rak anlatılabilecek kadar çarpıcıdır. Alfabeyi tam bilmez İm-
dat Abi, çarpım tablosunu bilmez. Bizim eleştirilerimiz so-
nunda öyle bir noktaya gelir ki "kardeşim bana böyle şey-
ler söylemeyin, alır başımı giderim" diyecek kadar abartılı
bir tepki gösterir. Ama birkaç ay içinde bilgisayar kullanmaya
kadar öğrendi. Ve hiç kibirlenmez, kendini yüceltmez, ola-
bildiğince doğal ve sade... Nasıl anlatılır ki bunlar? (...)Son
kucaklaşmamızdaki hüzünle karışık gururu nasıl anlatabi-
lirim? Ayrılıp kavuşmalarımızdaki sevinci, atlatılması güç ba-
direlerden alnımızın akıyla çıkıp birbirimizin gözüne baktı-
ğımızda hissettiklerimizi. Ya da kavgalarımızı nasıl... 

Eylem anında görmelisiniz ki onu anlayabilesiniz söy-
lediklerimi. O küçücük adam bir anda dev kesilir elindeki nam-
luyu düşmana doğrultunca. Yıkılmaz görünen engeller
secdeye varır birdenbire. Anlatılacak çok şey var, işte ak-
lıma takılıp kalan bir anı daha: Akşamüstü kendimi çok iyi
hissetmiyordum. Zaten yaralı oluşuma verdim ve öylece yat-
tım yatağa. Kanepeyi bana bırakmış yerde yatıyor İmdat Abi.
Sabah ezanı daha okunmamıştı. Birden midemin ayağa kalk-
masıyla uyandım ve daha ne olduğunu dahi anlamadan ak-
şam ne yediysem çıkarmaya başladım. Ağzımı tutmaya ça-
lışsam da ne fayda her taraf battı. Bu arada uyanan İmdat
Abi’nin de ne olduğunu anlayamadan battı üstü başı. Ben
banyoya doğru koştum hemen. Geri döndüğümde sanki hiç
birşey olmamış gibi ortalığı toparlamaya temizlemeye ça-
lışıyordu O. Beraber ortalığa çekidüzen vermeye çalışırken
benim bile midem bulanırken onun yüzünde en küçük bir tik-
sinti belirtisi yoktu. Şaşırdım. Onun yerinde ben olsaydım
kesinlikle o kadar rahat olamazdım diye düşünüyorum. Çok
ilginç bir anı değil belki anlattığım, ama benim için anlattıkları
büyük. Ben yaralandığım zaman bir gece boyunca üç pa-
ket sigara içtiğini söylesem daha mı iyi anlatmış olurdum aca-
ba?.. (...)

Sen yoksan bile biz varız usta! Biz yaparız sen gönlü-
nü hoş tut. Özlemin olan dağların yolunu da tutarız, o dağ-
ları zalime dar da ederiz. Ve her adımda sen de bizimle olur-
sun, bizim içimizde bizimle vurursun. 

Yazarız seni usta, hiç merak etme yazacağım, en güzel
nasıl anlatılırsan sen, öyle anlatacağım. Öyle kitaplara, ka-
ğıt kalemle değil, daha kalıcı daha unutulmaz nasıl kazınırsa
belleklere işte öyle... 

Yarım kalmaz senin yaşam öykün, dağlara çıktığın gibi
nasıl indiğini, nasıl şehirleri zulme dar ettiğini, vatan özle-
mini, savaş hasretini, hücrelere sığmayıp da özgürlüğe, öz-
gürlük için ölüme koştuğunu da anlatırız. Anlatacağız.
Gönlünü hoş tut sen; dağları düz, acıyı tuz eden yoldaşım.

“Zorlu bir süreçle yine karşı karşıyayız. Düşman
devrimci iradeyi, düşünceyi, halkımızı teslim almak
istiyor.... Yeni bir çarpışma bizi bekliyor... Yine bedel
istiyor düşman, bu sefer bedellerimiz daha ağır
olacak, daha çok şehit vereceğiz. Düşman devrimci
düşüncenin, iradenin asla teslim alınamayacağını bir
kez daha bu direnişimizle görecek. Şehitlerimizle bu
irade savaşını kazanacağız!”

Tülay Korkmaz

Bir Yoldaşı İmdat’ı anlatıyor:
Yarım Kalmaz Senin Yaşam Öykün

Tülay KORKMAZ

Sevcan, 1985 İstanbul Küçükarmutlu
doğumludur. Halkın direnişini ve örgütlen-
mesini dağıtmak için İstanbul Küçükar-
mutlu’ya işgal güçleri gibi yerleşen, ço-
cukların okulunu karakola dönüştüren po-
lis işgalinde, okul bahçesine “konumlanan”
bir panzer tarafından 17 Kasım 1992’de ezi-

lerek katledildi.

İmdat Bulut, Kars-Akyaka’da 1966 yı-
lında doğdu. Terekeme milliyetindendir.
O, halktan biriydi. Ve bir Halk Kurtuluş sa-
vaşçısıydı. Sömürenleri, zulmedenleri kö-
yünde tanıdı. Kars’ta 1994’te devrimci ha-
reketle tanıştı. 2000 Martı’nda tutsak düş-

tü. 19-22 Aralık Katliamı sırasında Ümrani-
ye Hapishanesi'ndeydi. İşkenceler altında Kandıra F Tipi
Hapishanesi'ne sevkedildi, 3 Haziran 2001'de 5. Ölüm
Orucu Ekibi direnişçisi olarak Ölüm Orucu bayrağını şe-
hit yoldaşlarından devraldı. Bayrampaşa Devlet Hasta-
nesi'nde 19 Kasım 2002'de ölümsüzleşti.

İmdat BULUT

Anıları Mirasımız

Sevcan YAVUZ



Ömrü hapisliklerle, sür-
günlerle geçen devrimci şair
Gökçe, sosyalist sanatı güç-
lendirmek için çıkardıkları der-
gilerle, 1948'de kuruluşunda
yer aldığı anti-faşist "Türkiye
Gençler Derneği" gibi çalış-

malarıyla pratiğin içindeydi.
1948'de, daha sonra 1951’de komünizm pro-
pagandası suçuyla tutuklandı.

E. Gökçe'nin, "Dost dost İle Kavga" ve
"Panzerler Üstüne Kalkar" şiir kitaplarının yanı
sıra çevirileri vardır.

Seyit Rıza ve Yoldaşları
(18 Kasım 1937)

Dersim İsyanı’nın önder-
lerindendi. İktidar anlaşma
vaadiyle Seyit Rıza’ya elçi
gönderip onu Erzincan’a ge-
tirttikten sonra tutuklayarak,

göstermelik bir yargılamanın ar-
dından idam etti. Seyit Rıza, Elazığ Buğday
Meydanı’nda, içlerinde oğlunun ve kardeşi-
nin de bulunduğu 11 yoldaşıyla birlikte idam
edildi. Seyit Rıza’nın cesedi teşhir edildikten
sonra yakıldı. Tarih, onun "Dersim’e sefer olur
zafer olmaz" sözünü haklı çıkardı bugüne ka-
dar.

Hayrettin Eren, 1954 İs-
tanbul doğumludur. Kafkas-
ya’dan Biga’ya göç etmiş Çer-
kez kökenli bir ailenin çocu-
ğuydu. Devrimci Sol saflarına
katılarak Hasköy ve Okmey-
danı’da anti-faşist mücadele

içinde yer aldı. 12 Eylül cun-
tasına karşı yine mücadele saflarındaydı. Fa-
şist cuntaya karşı direnişi sürdürürken, 20 Ka-
sım 1980’de İstanbul’da gözaltına alındı. İş-
kenceciler tarafından kaybedildi. Devrimci
Sol’un ilk kayıplarındandı.

Hayrettin  EREN

Seyit RIZA

Enver GÖKÇE

Ayhan Pektaş, 1962 Malat-
ya doğumludur. Liseye başla-
dığı yıl devrim kavgasına girdi.
İzmir Liseli DEV-GENÇ'in yö-
neticilerinden biri oldu. Çalışkan,
dinamik, yokluklardan, baskıdan
yılmayan bir yoldaşımızdı. Bir

bakmışsınız Çınarlı'da, bir bak-
mışsınız Bornova'da, aynı gün Karşıyaka ta-
rafındaki liselilerleydi.

Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekip-
leri içinde yer aldı. Faşistlere ve emperyalist-
lere karşı gerçekleştirilen birçok eyleme katıldı.
Cunta işbaşına geldiğinde en küçük bir te-
reddüt göstermeksizin, hiçbir kaygı duymak-
sızın mücadelesini sürdürdü, görevlerini ek-
siksiz yerine getirmeye devam etti.

İzmir Alsancak’ta emperyalist bir kuruluşa
karşı gerçekleştirilen bir eylem sırasında elin-
de bomba patlaması sonucu şehit düştü.

Ayhan PEKTAŞ

Bursa Haklar Derneği Başkanı Yalçın Doğru’nun babası Şah-
baz Doğru, 6 Kasım günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizi ne-
deniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi 7 Kasım günü öğle namazı son-
rası Bursa Hamitler Mezarlığı’ndan kaldırılan Şahbaz Doğru’yla
ilgili açıklama yapan Bursa Haklar Derneği, “Şahbaz amca dev-
rimcileri seven, kapısını açan güzel bir insandı. Daha önce de ra-
hatsızlıklarından kaynaklı hastanede kalmıştı. Ölümü bizleri de-
rinden üzmüştür. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve biz
dostlarının başı sağolsun” dedi.  

İstanbul’da TAYAD’lı Aileler,
feda savaşçısı İbrahim Çuhadar
için 40 yemeği verdiler. 4 Kasım
günü, Küçükarmutlu Cemevi’nde
verilen yemek öncesi, cemevinin
bahçesine kızıl bayraklar asıldı.
Üzerinde İbrahim Çuhadar, Ha-
san Selim Gönen ve Erdal Dal-
gıç’ın resimlerinin bulunduğu
ve “Feda ve Halk Kurtuluş Sa-
vaşçıları Ölümsüzdür” yazan bir
pankart asıldı.Cemevinde ayrıca
yine savaşçıların resimleri olan ve
çiçeklerle süslenmiş bir pano ha-
zırlandı.

Yemek öncesi yapılan anma-
da TAYAD’lı Mehmet Güvel bir
konuşma yaptı. 40 yemeğinin
halkımız için önemli olduğunu
belirten Güvel, “Çünkü 40 ye-
meği paylaşımdır. Acılarımız
paylaşarak azalır, mutluluklarımız
paylaştıkça büyür. Şimdi acıları-
mızı paylaşarak azaltıyoruz”
dedi.

TAYAD’lı Aileler adına
hazırlanan metni Tülay Eski
okudu. “Neden bir insan hiç
tanımadığı insanlar için bile
kendini feda eder? Nasıl bir
ülkede yaşıyoruz ki halk ço-
cukları böyle bir mücadele
yolunu seçmek zorunda kalı-
yorlar?” sorularını soran Eski,
emperyalizmin sömürgesi al-

tında, faşizmle yönetildiğimizi
belirterek, halka uygulanan zul-
mü anlattı. İbrahimler’in, Ha-
sanlar’ın, Erdallar’ın halka ya-
pılan zulme dur demek için, halk
için kendilerini feda ettiklerini
söyledi.  Eski, “Çünkü onlar
‘dünyayı bir kere de ülkemizden
sarsacağız’ diyen Dayı’nın öğ-
rencileriydi” dedi. Eski, deva-
mında İbrahim Çuhadar’ı, Erdal
Dalgıç’ı ve Hasan Selim Gö-
nen’i anlattı. 

Konuşmanın ardından şiirler
okundu ve ‘Karahisar Kalesi’ tür-
küsü söylendi. “Erdal Dalgıç
Ölümsüzdür!”, “Hasan Selim Gö-
nen Ölümsüzdür!”, “İbrahim Çu-
hadar Ölümsüzdür!”, “Yaşasın
Feda Eylemimiz” sloganlarının
atıldığı anmanın ardından, cem-
evinin yemek salonunda dağıtılan
yemekler yendi.

Şahbaz Doğru’nun Ailesine
Başsağlığı Diliyoruz

Şehitlerimizi, Kavgayı Büyüterek
Anacağız!



26 Ekim tarihli ga-
zetelerde, ülkemizde açılacak
olan yeni bir üretim üssünün
haberi verildi. "Ford'dan bay-
ram şekeri" başlığıyla verildi
haber. "Ford Motor Company,
Avrupa’daki zararlarını azalt-
mak amacıyla radikal kararlar
almaya devam ediyor. Belçika
Genk fabrikasının ardından
bu kez de Transit’in İngilte-
re’deki üretimini bitiriyor.
Transit’in Avrupa’daki tek üre-
tim üssü Gölcük olacak" (26
Ekim 2012 - Milliyet) Ford'un
İngiltere'deki fabrikasının ka-
panması ile İngiltere'de bin-
lerce işçi işten çıkarılmış ola-
cak, bunun karşılığında da
Ford’un binlerce dolar zarar
edeceği söyleniyor. 

Peki, Ford Neden 
Türkiye'yi Tercih Etti?

Bu kadar zarar edecekse
neden bizim ülkemize gelmeyi
tercih ediyor. Ülkemizde iş-
çiye ne kadar maaş verildiğini,
işçilerin haklarının nasıl gasp
edildiğini hepimiz biliyoruz.
Günde on iki saat, 400 liraya
çalıştırılan işçiler de var ül-
kemizde. Açlıkla yüzyüze bı-
rakılan insanlar, alacakları üc-
ret ne kadar olursa olsun kabul
edip, en ağır koşullarda çalış-
maktadırlar. Ford gibi Avru-
pa’daki şirketler de ülkemiz-
deki bu durumu yani ucuz iş-
gücünü çok iyi biliyorlar ki
fabrikalarını buraya kaydırı-
yorlar. Tek amaçları kar elde
etmek olan patronlar, fabrika
sahipleri, tekeller her zaman
daha az maaşla, daha çok ça-
lışacak işçiler ararlar, sigor-
taları can güvenlikleri de yok-
tur işçilerin. Bu yanıyla ülke-
miz de ucuz işgücü cennetidir.
Bu fabrikaların ülkemize ku-
rulması halkımızın işçilerin

çıkarı için değil, tekellerin,
AKP iktidarının çıkarı içindir.
En büyük firmalar ülkemize
gelmiş burada üretim yapa-
caklar nasıl sevinmesin Erdo-
ğan. Ford’dan bayram şekeri
Erdoğan için olabilir, halkımız
için, ülkemiz için ise bayram
şekeri değil sömürü aracıdır. 

Ford’un ülkemizde üretim
yapmaya başlaması ile buraya
yüzlerce işçi alınacak! Görü-
nürde yeni bir iş kapısıdır.
Ancak gerçek hiç de öyle de-
ğildir. En düşük maaşlarla,
haklarını alamadan çalıştırı-
lacak olan işçiler her gün sö-
mürülecek ve bu koşullarda
çalışmaya mahkum edilecek-
lerdir. AKP iktidarı, Amerika
ile anlaşmalar yaparak yabancı
şirketlerin ülkemizde üretim
yapması için her kolaylığı sağ-
lıyor. Amerika’ya hayır demesi
zaten mümkün değilken yeni
yeni yabancı şirketlerin de ül-
kemize gelmesi ile toprakla-
rımız parsel parsel satılmaya
devam ediyor. Ülkemizde ku-
rulan her emperyalist fabrika,
yeni sömürü aracıdır. 

AKP’nin “Ulusal İstihdam
Projesi” adıyla çıkartmaya ça-
lıştığı yasalar emperyalist te-
keller için çıkartılıyor. Tekel-
lerin halkımızı azgınca sö-
mürmesi için gerekli olan her
türlü yasal düzenlemeler ya-
pılıyor. Emperyalist tekellerin
ülkemize gelmesi için bir çok
vergi ya kaldırılıyor ya da dü-
şürülüyor. Tekellerin en büyük
karı elde etmesi için onlara
her türlü olanaklar sağlanıyor.
Onun için Avrupa’daki birçok
tekel fabrikalarını kapatıp ül-
kemize taşınıyor. Bu da bur-
juva basında halkımıza “Bay-
ram şekeri” diye sunuluyor. 

Bayram Şekeri Mi
Sömürü Aracı Mı?

19 Aralık 2000’de hapishanelerde sürdürülen
Ölüm Orucu Direnişi’ni bitirerek, devrimci tutsakları
teslim almak için hapishanelerde katliam yapan
devlet, direniş karşısındaki çaresizliğini dışarıda da
gösterdi. 5 Kasım 2011 günü tecrite karşı İstanbul’un
gecekondu mahallelerinden Küçükarmutlu’da sür-
dürülen direnişe de saldırmış, Sultan Yıldız, Arzu
Güler, Bülent Durgaç ve Barış Kaş’ı katletmişti. 

Katliamın üzerinden 11 yıl geçti. Ama Küçü-
karmutlu halkı ne direnişi ne de şehitlerini unutmadı.
Devletin katliam saldırısı hapishanelerde olduğu
gibi dışarıda da ters tepti. Direnişler devam etti, şe-
hitler verildi. Ve yine direnişe ev sahipliği yapan
mahalle oldu Küçükarmutlu.

Katliamın 11. yıldönümünde şehitler, yapılan
eylemle Küçükarmutlu’da anıldı. Küçükarmutlu
Cemevi önünde Halk Cephesi imzalı, “5 Kasım
2001 Armutlu Katliamında Şehit Düşenler Ölüm-
süzdür” yazan bir pankartın açıldığı eylemde,
“Yaşasın Armutlu Direnişimiz!”, “Bedel Ödedik
Bedel Ödeteceğiz!”, “Armutlu Şehitleri Ölümsüz-
dür!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!” sloganları
atıldı. 

Ölüm Orucu Şehidi Şenay Hanoğlu’nun evine
önüne kadar yapılan yürüyüşün ardından, burada,
katliamda şehit düşen devrimcilerin anması yapıldı.
Bülent Durgaç, Barış Kaş, Sultan Yıldız ve Arzu
Güler’in resimleri asılı olan evin önünde bir konuşma
yapılarak, devletin halkı teslim almak için devrimcileri
teslim almaya çalıştığı ve katliamları da bu amaçla
yaptığı vurgulandı. 

Halk Cephesi adına hazırlanan açıklamayı okuyan
Hale Elibüyük, katliam öncesinde Sabah gazetesinin
manşetinin, katliamın habercisi olduğunu ifade etti.
“Bu katliam ölüm orucu eylemcilerinin iradelerini
kırmak için, tecrit politikalarını uygulayabilmek
için, iradelerini teslim almak için, tüm halka göz
dağı vermek için yapıldı” diyen Elibüyük, devletin
hesaplarını devrimcilerin direnişleriyle bozduğunu
vurguladı. Anmanın ardından “Bize Ölüm Yok”,
“Varsa Cesaretinizi Gelin” marşlarıyla cemevine
kadar yüründü.

ARMUTLU ŞEHİTLERİ 
ÖLÜMSÜZDÜR!

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR!554
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