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Gözaltılara, Tutuklamalara, Toplu Mezarlara Karşı
55 Gündür Çayan'da, 31 Gündür Dersim'de Direniyoruz

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Bir katliamcı, ‘uzlaşmacı,
ılımlı kişilik’ diye pazarlandı
O bir katliamcı; bakın F
Tipleri’nin koridorlarına, onun
katlettiği tutsakların kanları
duruyor hala... Bakın Adalet
Bakanlığı’nın bahçesine, onun
On yıllardır çeşitli bakanlıklarda yer alarak oligarşinin politikalarının sadık uygulayıcısı olan
Cemil Çiçek, hizmetlerinin karşılığı olarak TBMM Başkanlığı’na
seçildi.
Bu seçim öncesinde Çiçek hakkında öyle şeyler anlatıldı
ki, bizim, halkın tanıdığı Çiçek’le tarif edilen arasında hiç ama
hiçbir yakınlık yoktu. Düzen muhalefetinden küçük burjuva aydınlara kadar hepsinin çizdiği tabloda, sorun çözen, uzlaştırıcı, ılımlı, uygar, çağdaş biri vardı.
Adaylık için CHP’yi ziyaret eden Çiçek hakkında mesela CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Cemil Çiçek’in aday olmasına sıcak bakıyoruz. Deneyimli bir siyasetçi olarak yasama organını en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.” Kılıçdaroğlu, Çiçek dışında AKP’nin göstereceği
adayları desteklemeyeceklerini de belirtti.
Kimdir CHP’nin “başkasını desteklemeyiz” diyerek bu kadar canı gönülden destekledikleri Cemil Çiçek?
Cemil Çiçek, 1983’te Turgut Özal’la parlamentoya girdi ve
kesintisiz tam 28 yıl, önce ANAP içinde sonra da AKP içinde milletvekilliği yaptı. Bu sürenin büyük bölümünde bakanlık yaptı. Bu yüzden oligarşinin tüm katliam politikalarından doğrudan sorumludur. O’nun için A ya da B partisinin
önemi yoktur. İktidarda olmak önemlidir. Hangi parti iktidar
olmaya yakınsa Çiçek ona yakındır.
Çiçek’de, “68 kuşağı”ndan olduğunu söyler. 68 kuşağı tüm
dünyada anti emperyalist, ilerici, devrimci olmasıyla tanınır.
O ise CIA beslemesi Milli Türk Talebe Birliği içinde yer alan
faşist birisidir. 12 Eylül öncesinde faşist MHP içinde yer almıştır. Tescilli bir karşı devrimci ve halk düşmanıdır.
Burjuvazinin Cemil Çiçek üzerinde uzlaştığı nokta da onun
halk ve devrimci düşmanı olmasıdır.
Çiçek, kontrgerilla devletinin has adamıdır. O her zaman
Susurlukçu katilleri açıktan savunma “cesaretini” göstermiş
sayılı katliamcılardandır.
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katlettirdiği Eyüp Beyaz’ın
kanlarını göreceksiniz...
Cemil Çiçek'te itiraz edecek bir
şey bulmayanlar, halk
düşmanlarıdır...

Kontrgerillanın şeflerinden Korkut Eken’i kahraman ilan
eden, hapishanede ziyaretine giden sayılı kişilerdendir.
CHP’nin de üzerinde “uzlaştığı” Çiçek, 2003 yılında
Adalet Bakanı koltuğunda otururken Susurlukçular için
şöyle demişti: "Bunlar, suç işledilerse bile, davulla zurnayla ilan
edilerek deşifre edilmemeliydiler. Bu ülkeye bir daha hizmet edecek olan insanların önlerini kesecek şekilde bir hareket tarzı içine girilmemeliydi. (...) böyle yaparsanız, bu insanları lazım olduğunda bir daha nereden bulacaksınız?" (Tercüman, 22 Ocak 2003)
“Geniş uzlaşı” onun kontrgerillacıların hamisi olmasına
yani halk düşmanlığınadır.
O bir KATİLDİR. AKP iktidarında Adalet Bakanlığı
yapmış ve kendilerinden önceki iktidarın tek olumlu buldukları icraatı F Tipi hapishanelerin açılması ve katliamlar olmuştur. Devraldıkları tecrit politikalarını aynen sürdürmüştür ve
onun bakanlığı döneminde onlarca devrimcinin katledilmesinden doğrudan sorumludur.
Çiçek’in Adalet Bakanlığı döneminde, F Tipleri’nde katlettiği devrimcilerin hesabını sormak isteyen Eyüp Beyaz, Adalet Bakanlığı önünde katledilmiştir.
Çiçek’in hukukçuluğuna övgüler diziliyor. Faşist devlet
adına övgüyü hak eden bir politikacıdır. Tecrit işkencesini yasallaştıran, halkı potansiyel suçlu olarak gören TCK, CİK,
CMUK onun döneminde çıkartılmıştır.
O bir LİNÇCİDİR! Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması
planlanan “Osmanlı Ermenileri” konulu konferans düzenleyicileri için 24 Mayıs 2005'te yaptığı Meclis konuşmasında
Adalet Bakanı Çiçek şöyle denmişti:
“Bu, Türk milletini arkadan hançerlemektir. ‘Bu ülkede
özgürlük yok’ diyorlar ya, bu ülkede milleti arkadan hançerleme, bu millete iftira etme özgürlüğü var.”
Şimdi Cemil Çiçek on yıllardır faşizme hizmetinin karşılığını alıyor. Oligarşinin tüm partileri tarafından kontrgerilla devletinin en sadık savunucularından biri olduğu kabul
görmüştür. Faşizmin meclisinin başkanlığına ancak Cemil Çiçek gibi bir halk düşmanı yakışırdı.
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Yitirdiklerimiz
16 Temmuz-22 Temmuz
Malatyalı'ydı.
Örgütlü mücadeleye
1989’da Yenibosna’da YENDER’e
gidip gelerek başlaKemal AYGÜL dı. Cüretiyle, militanlığıyla yoldaşlarının güvenini kazandı. Oligarşiye,
faşistlere karşı Devrimci Sol Halk
Milisleri’nde yer aldı. 16 Temmuz 1993’te İstanbul Şirinevler’de polis tarafından sokak ortasında kurşunlanarak katledildi.

Temmuz
1986’da
gözaltındayken ve
tutuklu
kaldığı
Ali
sü
re
KALKAN
boyunca
gördüğü işkenceler
sonucunda yakalandığı
bir hastalık nedeniyle
tahliye olduktan kısa
bir süre sonra kaybettik.

1966, Tokat Zile doğumlu Sevinel, evli ve bir çocuk babasıydı.
Devrimciydi. F tiplerinin hücrelerindeki tutsaklardan biriydi. Tecrit
politikası sonucu katledildi. 21
Salih SEVİNEL Temmuz 2004’te Tekirdağ 1 No’lu
F Tipi’nde kalp krizi geçirdi, gereken müdahale yapılmayarak planlı, kasıtlı bir
biçimde öldürüldü.
Dersim doğumluydu. 1980
öncesi Liseli Dev-Genç
içerisinde yer aldı. 1984’te
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre
Mühendisliği öğrenYüksel MUNZUR cisiyken gençliğin çalışmalarına katıldı. Devrimci
hareketin bir taraftarı idi. Yüksel’i 1989
Temmuz ayında İstanbul’da geçirdiği
bir trafik kazasında kaybettik.

"En iyi yönetici, herkesin yorulduğu, adım atma
gücünü yitirdiği yerde bir adım daha atabilendir."
Mürsel Göleli
H. İbrahim
BAYRAKTAR
DEV-GENÇ
saflarında
mücadele etti.
1980
H.İbrahim
BAYRAKTAR Temmuz’unda
“İşkenceye ve
Faşist Teröre Karşı Mücadele” kampanyası çerçevesinde
düzenlenen Çemberlitaş’taki
gösteri sırasında askeri tim
tarafından katledildi.

Temmuz
1978’de
Kartal’da
faşistlerce kurMuammer şunlanarak
KARAN
katledildi. 1954 doğumluydu.

1979 İstanbul doğumlu olan
Levent Doğan aslen Erzincanlı’ydı. Levent, liseli 17 yaşında
genç bir devrimciydi, Cepheli'ydi.
Hapishanelerde süren Ölüm OruLevent DOĞAN cu’nu desteklemek için 19 Temmuz 1996’da İstanbul Bağcılar
Namık Kemal Caddesi’nde yapılan bir gösteri
sırasında polis tarafından katledildi.

Devrim ve sosyalizm için
mücadelenin saflarına katıldı.
Mücadelenin bedelini 12 Eylül sonrasında işkence ve tutsaklıkla ödedi. 12 Eylül sonrasının hapishane direnişinde
Bahattin
onurlu bir mücadele verdi.
İŞCAN
Tahliye olduktan sonra 16
Temmuz 1988'de çalıştığı işyerinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Anıları Mirasımız
LEVENT DOĞAN:
ÖLÜME YATAN BEDENLERİN
TUTUŞTURDUĞU ATEŞ,
BARİKAT BAŞLARINDA YANIYOR...
LEVENT DOĞAN HARLIYOR ATEŞİ...
Erken büyüyor çocuklarımız. Nerede olurlarsa olsunlar
erken öğreniyorlar zulmü, baskıyı, direnmeyi... Erken büyümeye mecburlar; çünkü onlar, sömürünün içinde yetişiyorlar.
Çocukça olmuyor istekleri. "Paralı Eğitime Hayır" demek, düzen
partilerine güvenmemek, medet ummamak çocukluk değil
olgunluktur. Faşizm bu olgunluğun farkında, bu olgunluktan
korkuyor. Onun için "ağır cezaları" düşünmeden veriyor. Levent
de erken büyüyen çocuklarımızdan birisiydi.
Zindanlarda yanan direniş ateşi meydan meydan, sokak
sokak taşınmalıydı her yere. Her sokak düşmana karşı bir Buca,
bir Sağmalcılar, bir Ümraniye, bir Yozgat, bir Çanakkale olmalı-

Temmuz
1978’de
1 Mayıs
Mahallesi’nde
Ferhan PEKER gecekondu
halkının
elektrik sorununu
çözmeye çalışırken,
elektrik çarpması
sonucunda aramızdan
ayrıldı. 1957
doğumluydu.

Kemal
TÜRKLER
DİSK ve TİP
kurucu üyelerinden, DİSK ve Maden-İş’in yıllarca genel başkanlığını yapan Kemal Türkler, 22
Temmuz 1980’de İstanbul
Merter’de faşistler tarafından
katledildi.

ydı. Sokaklar yangın yeri olmalıydı. Yalnız yüreğin yanması yetmezdi. Herkes yüreğin ve direnişin ateşini görmeliydi.
Bağcılar'da 19 Temmuz 1996 akşamı kurulan barikat, yakılan
ateşler bunun içindi işte. Barikatın önünde "Tutsaklara Kalkan
Elleri Kırdık Kıracağız-DHKC" yazılı bir pankart dalgalanıyordu. Barikat ardındaki göstericilere katılımın arttığı bir sırada,
işkenceci katiller hedef göstererek ateş etmeye başladılar.
Zindanların dışarıdaki sesi olanlar, düşmanın ateşi altında
geri çekilirken, sloganlarını haykırmaya da devam ediyorlardı.
Levent, "Zindanlar Boşalsın Tutsaklara Özgürlük" diye haykıranlardan biriydi.
Polisler panzerlerle mahalleye girip, insanların üzerine nişan
alarak ateş açtı. O sırada 8. sokağın başında bulunan Levent’in
peşine polis otosu takıldı. Levent'e hedef alarak ateş ettiler.
Polislerin; "Kafasına sık o... çocuğunun", "hepsini gebert" türünden bağrışmalarına, halkımız, "Hayvanlar, katiller niye ateş
ediyorsunuz, insanları öldürüyorsunuz" şeklinde tepki gösteriyordu. Levent sokak ortasında polisin yakın mesafeden sıktığı
ve kalbine gelen tek kurşunla katledildi.
Kalbi henüz 17'sinde durdurulmuştu. Ama Ölüm Orucu
direnişinin en genç şehidinin yüreği hiç susmayacaktı.

İçindekiler
19 2 Temmuz 1993’te katledenleri

4 Alacağız!

koruyan AKP, 2 Temmuz 2011’de
anmaya saldırdı!

Ali Yıldız’ın
cenazesini istiyoruz

5 Toplu mezarları dün

21 Röportaj: Halk Cephesi, halka ait ne
kadar ilerici öz varsa kıskançlıkla
korumaya, onları yeni insanın,
sosyalist insanın kültürüyle
zenginleştirmeye devam edecek!”

kazan kimdi? Yıllardır
üstünü kapatanlar kimler?
Bugün açtırmayan kim?

7 Emperyalizmin savaş
araçlarından biri:
Toplu mezarlar

9 Tecritte öldüren de toplu
mezarlara gömen de
birdir: Katleden devlettir

26 Halk komiteleri kurmalıyız
(4.Bölüm)

29 Devrimci Okul: Eleştiri
özeleştirinin anlamı

32 Halk Düşmanı AKP: Üçlü

13 Savaşan Kelimeler:

protokol tutsakların sağlığıyla
oynuyor

Sözün bittiği yer...

14 Cepheliler; bilmeyen,
görmeyen, duymayan
kalmayacak diyor!

16 Öğretmenimiz:
Biz halkız! Gözaltına
alarak, tutuklayarak bizi
bitiremezsiniz

17 Nasıl Bir Yaşam: Yerine
yenisini koymadan eskiyi
yıkamayız

18 Madımak’ı unutturamaz,

33 Cepheli: Cepheli’nin mizah anlayışı
34 AKP, demokratik bir anayasa
yapamaz!
“Bizim çocuklarımız”

37 Avrupa’da Yürüyüş
38 Devrimci Memur Hareketi: KESK
devrimcileşecek, başka yolu yok!

40 Emek haberleri
41 166. Madde iktidarın emekçi
düşmanlığının belgesidir!

Tecrit Can Almaya Devam Ediyor!
Haberiniz Var mı?
Basın Açıklaması ve Oturma Eylemine Çağrı

Tarih: 12 Temmuz 2011
Yer: Okmeydanı Sağlık Ocağı Önü
Okmeydanı İSTANBUL
TAYAD’lı
Saat: 14:00

Aileler

PANEL
Tarih
: 17 Temmuz Pazar
Düzenleyen: İngiltere Anadolu Gençlik
Yer
: Anadolu Halk Kültür Merkezi
Konu
: “Yozlaşma ve Çeteleşme”
Tüm Ailelerimiz ve Gençlerimiz davetlidir

42

Gençlik Federasyonu’ndan:
Burjuvazinin çürümüş
eğitim sisteminin bekçileri
birbirini kolluyor!

43 Gençliğin Gündemi’nden:
Öğrencilerden kaçan ve
Siyasi Şube’de silah eğitimi
alan bir YÖK başkanı!

44 İşkenceli ölüm demek olan
hücrelerde, yaşamın her anı
bir irade çatışmasıdır

45 55 gündür Çayan'da,
31 gündür Dersim'de
direniyoruz!

46 Yürüyüş dergisi bizim sesimizdir,
dilimizdir, elimizdir

48 Yıkımları engellemenin yolu,
direnmektir...

35 Avrupa’daki Biz:

katliamı gizleyemezsiniz!

Ülkemizde Gençlik

49 Şike hep vardı ve kapitalizmin
futbolunda hep var olacaktır

50 İşkencecilik yapmayın
“Simit satın!”

51 Halkın direnişi bitmeyecek!
54 Yeni değinmeler
55 Yitirdiklerimiz

GENÇLİK FEDERASYONU
Alternatif Geleneksel
9. Yaz Kampı
Bizler Dev-Gençliler olarak işçi , köylü, öğrenci gençliği,
kültürümüzü, paylaşımı, kolektivizmi yaşatacağımız alternatif
yaz kampımıza çağırıyoruz.
15 - 25 Temmuz arası gerçekleştireceğimiz
Alternatif Yaz Kampı’mızla ilgili bilgi almak için telefon
0 535 019 19 12

ALACAĞIZ!
A
A

li Yıldız’ı oligarşinin kazdığı
toplu mezar çukurundan çıkaracağız. İktidar toplu mezarların “üstünü örtme politikasını” sürdürüyor, iktidarın emrindeki bürokrasi, yasal engeller çıkarıyor. Tıpkı hasta tutsaklar
meselesinde olduğu gibi, toplu mezarlar konusunda da kendi ördükleri
duvarda bir gedik açmak istemiyorlar.
gediği açacağız. O gediği açmanın yolu, Dersim’deki direniş
çadırından geçiyor. Direnmekteki ısrar, kararlılık ve sabırdan geçiyor.
KP iktidarı her türlü muhalefet
karşısında “kaale almayan, meydan okuyan, tehdit eden, küçümseyen,
hatta aşağılayan” bir tutum içindedir. Öyle ki düzen içi muhalefet karşısında da aynı tutumu sergilemekte,
CHP’nin yemin etmemesi karşısında
kaale almama tutumunu takınmaktadır. Kuşkusuz karşısındakiler, devrimciler, ilericiler olunca, pervasızlığı düşmanlığıyla birleşmektedir.
KP’den beklediğimiz de budur.
AKP’den taleplerimiz karşısında
anlayış beklemiyoruz. “Sorunları konuşarak çözme” tutumu beklemiyoruz. Tam tersine her yeni direnişe başladığımızda önce engelleme ve saldırı
bekliyoruz. Ve genellikle de böyle oluyor. Saldırıyı kararlılığımızla, eylemdeki
ısrarımızla, hiçbir mevzimizi terketmeyerek püskürtüyoruz. Direnişimiz o
ilk aşamayı aştıktan sonra, kendi yolunda, talebi, hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Talebimiz işte bu süreçte kendini iktidara dayatacaktır.
vet, halkın her kesimimin her konudaki mücadelesi açısından şurası açıktır; kazandığımız her şeyi
talebimizi iktidara dayatarak, söke
söke alarak kazanacağız. Bu ısrarı, sonuç alma kararlılığını gösteremeyenlerin, icazetle ya da temelsiz beklentilerle hareket edenlerin demokratik mücadelede bir kazanım elde
etmeleri mümkün değildir.
talin’in dediği gibi, “politikada yanılmamak için, reformcu değil
devrimci olmak gerekir.” Reformizm,

O

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

AKP iktidarının başından beri sürekli bir yanılgı içindedir. Sürekli, demokratikleşme beklemiş ama hep hayal kırıklığına uğramıştır. “Ergenekon’a savaş açan”(!) AKP’nin “eskisi gibi” işkencelere, infazlara, kitle katliamlarına başvurmayacağını ummuş
ve beklemiştir. Yine yanılmıştır. AKP
iktidarındarın neyin beklenip neyin
beklenemeyeceğini, oligarşinin neye
başvurup neye başvurmayacağını öngörmek, özel bir kehanet gerektirmiyor. Devrimci bir bakış açısından bakıldığında, bunlar açıktır.
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lacağız!

KP toplu mezarları açmıyor. Kayıpları ortaya çıkarmak için tek
bir adım atmıyor. İnfazları sürdürüyor.
Hapishanelerde tecriti sürdürüyor.
Bundan önceki iktidarlar, niye toplu
mezarlar kazdılarsa, niye kaybetme
politikasına başvurdularsa, niye 1922 Aralık katliamını yapıp F Tiplerini açtılarsa, AKP’nin toplu mezarları açmama, kayıpları soruşturmama,
tecriti sürdürme politikasının SEBEPLERİ DE AYNIDIR.

011 Şubatı’nda, 114 toplu mezarda
1469 insanımızın gömülü olduğu
bilgisi vardı. Son bilgilere göre, 123
toplu mezarda yaklaşık 2000 insanımız
gömülmüş. Kuşku yok ki, rakamlar
daha büyüktür. İşte AKP bu halk düşmanlığının üstünü örtüyor bugün.

O

ligarşinin düzeninden beklenmeyecek hiçbir şey yoktur. Dün
de, bugün de. Düşünün, kendi ordularının albayına işkence yapıyor, öldürüyor ve başının yanına bir silah koyup, “intihar etti” diye açıklıyor.
(1994’te Dersim’de ‘ölen’ Jandarma
Alay Komutanı Kazım Çiloğlu’nun
işkenceyle öldürüldüğü, kafasına kurşun sıkıp, “intihar etti” diyerek açıklandığı anlaşıldı...) Tıpkı devrimcilere
yaptıkları gibi. İşkencede katledip
“kendini astı” dedikleri gibi. Silahsız
savunmasız infaz edip, sonra “teslim
ol çağrılarına ateşle karşılık verdiler”
senaryosuyla infazlarına “meşruluk”
kazandırdıkları gibi.

B

öyle binlerce infazın, işkencede
ölümün soruşturması AKP’nin

gündeminde var mı? Yok! AKP’nin
gündeminde haklar yok, özgürlükler
yok, adalet yok. Bunu artık herkes tartışmasız biçimde görse iyi olur. Görmeyenler, o düzen içi hesaplar içinde boğulup gidecektir.
ktidarın bugün halkın mücadelesine karşı en çok kullandığı iki yöntem, polis terörü ve yargı terörüdür.
Polis terörü, kendini coplarla, biber
gazlarıyla, işkencelerle, baskınlarla,
gözaltı operasyonlarıyla gösterirken,
yargı terörü, pervasız ve keyfi tutuklamalarla kendini gösteriyor.
unun karşısına koyacağımız tek
şey, ondan daha ısrarlı ve kararlı olmaktır.
asallık, tüzel kişilik diyerek, yasak savmacı protesto eylemleriyle yetinerek, icazete hapsolarak, demokratik alandaki mücadelenin militan devrimci özelliği ortadan kaldırılmıştır. Oysa, pratiğimizde yıllardır
görüldüğü gibi, kim demokratik mücadele alanının daha kolay, daha az
bedel isteyen, daha risksiz bir alan olduğunu, daha az emek ve kararlılık
gerektirdiğini düşünüyorsa yanılıyor.
öyle düşünenler, demokratik mücadeleyi tamamen düzeniçileştirip egemen sınıfların çizdiği sınırlara
hapsetmişlerdir. Bizim direniş biçimlerimizi ve taleplerimizi yasal sınırlar
belirleyemez. “Demokratik mücadelenin temel noktalarından biri, devrimci meşruiyetin gücüyle yasallık
zırhını delmektir.”
zırhları delerek, statükoları yıkarak kazanacağız. 1 Mayıs’ı
öyle kazandık. Güler Zere’yi öyle aldık düşmanın elinden. Engin Çeber’in işkencede katledilmesi davasını
örtbas etmelerini öyle önledik. 7 yıllık direnişi böyle sürdürdük. Yoldaşımız Ali Yıldız’ın cenazesini bu tarihin tecrübesi ve gücüyle istiyoruz.
stiyoruz ve alacağız! Tüm demokratik güçleri de, toplu mezarları
açtırma mücadelesine katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz.
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Toplu Mezarları Dün Kazan Kimdi?
Yıllardır Üstünü Kapatanlar Kimler?
Bugün Açtırmayan Kim?
Bir harita çıkarılacak kadar ciddi
boyutlu bir sorundur ülkemizdeki
toplu mezarlar sorunu. Yukarıdaki harita şu ana kadar 15 ilde toplu mezarlar tespit edildiğini gösteriyor.
15 ilde; Dersim’den Ağrı’ya onlarca toplu mezar! Çöplüklerde, askeri birliklerin arazilerinde, kaya kovuklarına gömülenlerden oluşturulan toplu mezarlar...
Peki ya tesbit edilemeyenler? Asit
kuyularına atılanlar? İnşaatların temellerine gömülen devrimciler, yurtseverler?
Ya Dersim’in Ovacık ilçesi Emirgan deresi mevkiinde şehit düşen 13
DHKC gerillasının mezarları?
Ya denize gömülen Neslihan Uslu
ve 3 yoldaşının mezarları?
Sadece şu ana kadar tesbit edilebilen 15 ildeki toplu mezarların varlığı bu ülkedeki iktidarı sorgulamak
için yeterli bir nedendir.
Kaldı ki, 15 ilde değil, tek bir ilde,
onlarca değil tek bir mezarın olması
halinde bile durum değişmezdi. Onlarca toplu mezarın varlığına karşın,
9 yıldır iktidarda olan AKP iktidarı
toplu mezarların üstünü örtmeye devam ediyor. Bu anlamda suç ortaklığını sürdürerek, toplu mezarlar politikasını onaylıyor.
Nitekim AKP, 9 yıl boyunca toplu mezarların sorumlularına dair, tek
bir soruşturma açmış, tek bir dava yürütmüş, tek bir katliamcıya göstermelik de olsa ceza vermiş değildir.

Oyalıyorlar! Malatya’dan
Çemişgezek’e oyalama
sürüyor!
“3 Şubat günü 2011 tarihinde Çemişgezek’te bulunan toplu mezarla
ilgili Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulu-

nup... dosyayı yeniden Malatya 3.
Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi de
görevsizlik kararı verip dosyayı yeniden Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi.”
Halk savaşçısı Ali Yıldız’ın abisi Hüsnü Yıldız, cenazeyi almak
için başvurduğunda toplu mezarların
olduğu Dersim’in Çemişgezek ilçesi
Savcılığı görevsizlik kararı verip
dosyayı Malatya’ya gönderdi. Ve 5 ayı
aşkın bir zamandır, verecekleri bir karar nedeniyle dosya Çemişgezek’ ten
Malatya’ya gidip geliyor.
Kuşkusuz bu Çemişgezek Savcılığı ile Malatya’daki mahkeme arasındaki basit bir anlaşmazlık, bir
yetki sorunu değildir. Öyle olsa
bile bu onların sorunudur ve 5 ayda
çözülmek zorundadır.
Peki, 5 ayı aşkın bir zamandır karar vermeyerek, toplu mezarı açtırmayanlar kimlerdir?
Dersim’in Çemişgezek ilçesi Savcılığı mı? Yoksa Malatya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi mi?
Kuşkusuz Çemişgezek Savcılığının da, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de sorumluluğu vardır
bu durumda. Ancak tek başına sorumlu bunlar değildir. Bunlara emir
verenler, siyasi iktidar, AKP doğrudan
sorumludur bu durumdan!
Bugünkü durumuyla, dosya bilinçli olarak dolaştırılarak, bu talep sürüncemede bırakılıyor. AKP iktidarı
açıkça oyalıyor, başvuruyu bürokrasi içinde boğarak, bıktırarak, bu talebin takipçisi olunmasını engellemeye çalışıyor.
Burada sorun daha farklıdır. Sorun
bir savcının, bir mahkemenin tavrından öte siyasi iktidarın tavrı ile ilgilidir.
Kaldı ki, daha önce yapılan başvurular nedeniyle Çemişgezek’teki

1989’dan beri tüm
iktidarların elbirliğiyle toplu
mezarları örtbas etme
politikası, AKP tarafından
sürdürülmüştür. Çünkü, devlet
toplu mezarların açılmasını
istemiyor. Onun için bu konu
gözden ırak tutuluyor, yok
sayılıyor. Açılan tartışmaları ya
kapamaya ya da tartışmaları
kayıtsızca izleyerek, etkisini
kırmaya çalışıyorlar.
toplu mezarın açılması kabul edilmiş,
ancak sonra “nedense” vazgeçilmiştir. Bunun sorumlusu tek başına bir
savcı, bir mahkeme değildir, doğrudan AKP iktidarıdır.
Ali Yıldız’ın içinde olduğu toplu
mezarın açılması ile ilgili yaşananlar,
sorunun “tekil” ve sadece “bir döneme özgü” olmadığını gösteriyor.
Rakamlar, bu politikanın şu ya da bu
komutanın kafasından çıkan bir politika olmadığını gösteriyor.
Şu ana kadar tesbit edilebilen
toplu mezar sayısı 123’tür. Bunlarda
yaklaşık 2000 kişinin gömüldüğü
tahmin ediliyor.
Kim kazdırdı bu kadar toplu mezarı? Kim emir verdi? Yıllardır kim
üstünü örttü bunların? Ve bugün... Örtbas etmeye devam eden kim?

Kazan kimdi?
Toplu mezarlar konusu, ülkemizde ilk kez 1989’da Siirt’teki Kasap-
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lar Deresi’ndeki toplu mezarın açığa
çıkmasıyla birlikte gündeme geldi.
Kasaplar Deresi (Newala Qesaba),
ordunun “çöplük alanı” olarak kullandığı bir yerdi ve o güne kadar en
az 73 kişinin buraya gömüldüğü belirlenmişti. Daha sonra bu sayının
200’ü aşkın olduğuna dair tanıklıklar
ortaya çıktı.
Toplu mezarlar, sadece Kasaplar
Deresi’yle sınırlı değildi.
Toplu mezarlardan halkın bir çok
kesimi haberdardı. Ama daha önemlisi toplu mezarlar, siyasi iktidarlardan valiliklere, ordudan polise,
belediyelerden yargıya kadar devletin hemen her kademesinin bilgisi
dahilinde KAZILDI!
O nedenle toplu mezarları kim
kazdı? sorusu bizim açımızdan nettir.
Bu sorunun cevabı tek kelime ile
DEVLETTİR. Kasaplar Deresi’ne,
askeri birliğin çöplüğüne o askeri
birlik dışında kim, nasıl 200’ü aşkın
kişiyi gömebilir?
Ya da askeri birliklerin arazilerinde, o askeri birlikler dışında kim
nasıl toplu mezarlar oluşturabilir?
Toplu mezarları kazan, oraya yüzlerce yurtseveri, devrimciyi, halktan
insanları gömen asker ve polislerdir.
Toplu mezarları açan kepçeleri görevlendiren, gömen belediyelerdir.
Örneğin, asker gözetiminde ANAP’lı
Siirt Belediyesi’nin kepçeleriyle Kasaplar Deresi toplu mezarı açıldı, içine gerillaların cenazeleri saygısızca ve
ahlaksızca atılarak, üstü kepçelerle kapatıldı.
Yargının tüm bu yaşananlardaki
payını unutmamak gerekir. Toplu
mezarlara onay veren yargıdır.
Asker ve polis, çatışmalarda katlettikleri gerillaları, kaçırıp katlettikleri köylüleri, yurtseverleri, devrimcileri ailelerine vermemiş, toplu
mezarlara gömmüşlerdir.
Bunların dışında başka bir “karanlık” güç aramaya gerek yoktur.
Asker ve polislerin kazmadığı,
gömmediği tek bir toplu mezar yoktur
ülkemizde. Tümünün sorumlusu asker
ve polislerdir. Yani DEVLETTİR!

Üstünü örtenler
kimlerdi?
Siirt’teki Kasaplar Deresi’ndeki toplu mezar
1989’da açığa çıktı. O günden günümüze aradan geçen
22 yılda tüm iktidarlar “üç
maymunları” oynayarak,
görmediler, duymadılar, anlatmadılar!
Toplu mezarlar bir gerçekti. Ancak bilinmesine karşın, devlet bunu hep yok saydı. Yani
toplu mezarlar resmen yoktu; üstü hep
örtülmeye çalışıldı. Yasaklı, dokunulmaz bir alan ilan edildi toplu mezarlar konusu.
Toplu mezarların yokluğu o kadar “kesin”di ki, en az 25 yıldır toplu mezarlar konusunda o kadar çok iddia, söylenti, tanıklık olmasına karşın,
devletin tek bir savcısı, bir tek soruşturma açmadı.
Yargı, başından itibaren toplu
mezarlar ile ilgili iddia ve gerçekleri bir yana bırakarak, bilinçli olarak
toplu mezarların üstünü örttü.
Geçen 25 yılda, hiçbir iktidar,
hiçbir başbakan toplu mezarların
araştırılması için tek bir adım atmamış; elbirliğiyle toplu mezarların üstünü örtmüşlerdir.
Burjuva basın da bu üstünü örtme politikasında yerini aldı. Çöplüklerde cesetlerin açığa çıktığı koşullarda bile toplu mezarları haber
yapmayan, bildikleri halde toplu mezarların üstünü örten burjuva basın da
suç ortağıdır.
Bilmiyor olamazlardı. Görmemiş
olamazlardı! Gördüler ve halka taşımayarak, suç ortağı oldular!

Açtırmayan kim?
Ali Yıldız’ın içinde olduğu toplu
mezarın 5 ayı aşkın bir zamandır açtırılmamasının sorumluları içinde
savcılar ve mahkeme de vardır. Ama
asıl açtırmayan siyasi iktidardır,
AKP’dir.
AKP’nin 9 yılına bakıldığında, iktidar çatışmasında kullanmak için
açtırdığı, sonra da “hayvan kemikleri

Kasaplar deresinde bulunan
cenazelerin parçaları
bu mezarlığa gömüldü!
çıktı” deyip kapattığı yerleri saymazsak, AKP iktidarı toplu mezarları açtırmamıştır. Açılmak istenenleri
de kapatmaya çalışmıştır.
1989’dan beri tüm iktidarların elbirliğiyle toplu mezarları örtbas etme
politikası AKP tarafından sürdürülmüştür. Çünkü, devlet toplu mezarların açılmasını istemiyor. Onun
için bu konu gözden ırak tutuluyor,
yok sayılıyor. O nedenle gündemlerine bile almıyorlar. Açılan tartışmaları ya kapamaya ya da tartışmaları kayıtsızca izleyerek, etkisini kırmaya çalışıyorlar.
Zira gelmiş geçmiş tüm siyasi iktidarlar, toplu mezarlar açılınca oradan zulmün çıkacağını, ordan vahşetin, ahlaksızlığın, oradan faşizmin
çıkacağını iyi biliyorlar.
Açılacak her bir mezardan devletin, kendilerinin çıkacağını iyi biliyorlar. Her bir toplu mezardan, şehirlerin giriş çıkışlarını tutmuş olan askeri birliklerin çıkacağını iyi biliyorlar.
Bunların adının Bolu dağ komando
birlikleri, Kayseri Hava İndirme Tugayı, Hozat’taki 51. Tugay, Şırnak’taki askeri birlikler, JİTEM, Özel
Harekat timleri olduğu görülecektir.
Tüm bu soruların cevapları, toplu mezarların gerçek ve tek sorumlusunun devlet olduğunu bizlere göstermektedir. Bunun sonucudur ki,
katledilip toplu mezarlara gömülenlerin akibeti yıllarca meçhul kalmıştır.
Mezarları açtıran da, insanları
katledip gömen de, bugün açtırmayan
da yine devlettir. Bu gerçeği biliyor,
bunu bilerek cenazemizi istiyoruz!

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Emperyalizmin Savaş
Araçlarından Biri:

Emperyalizmin ve askeri eğitim
verdiği yeni-sömürge ülkelerin kukla
yönetimlerinin, halklara karşı kullandığı
savaş yöntemlerinden birisi de kaybetmelerdir. Gözaltına aldıkları devrimcileri, halktan insanları tek tek kaybedebildikleri gibi; toplu katliamlar
da yapmaktadırlar. Ve katliamlarını
gizlemek için de toplu mezarları kullanırlar. Dünyada ve ülkemizde, yüzlerce, binlerce insan, nerede olduğu bilinmeyen toplu mezarlarda yatıyor.
Toplu mezarlar, kaybedilen birden
fazla insanın cesedinin konulduğu mezarlar olarak bilinse de, tek tek kaybetmelerde de aynı yöntem kullanılmaktadır. Kontrgerilla tarafından kaçırılıp katledilenler bir dağ başına, bir kuyu dibine, bir binanın temeline... ve daha pek
çok yere gömülmektedir. Tek başına gömülmeleri, mezarın “toplu mezar” olmadığı anlamına gelmemelidir.
Emperyalizm ve oligarşi, katlettikleri insanların, dini inanışlarına göre gömülmelerini bile çok görüyor onlara.
Katledilenlerin yakınlarının, yıllarca, elleri koyunlarında beklemelerine sebep
oluyorlar. Gerçekleri bir tek katledenler biliyor. Ama devrimciler, hiçbir
gerçeğin gizli kalmayacağına inanırlar.
Tarihte yaşanmış örnekler bunun böyle olduğunu da kanıtlamıştır. İşte, toplu mezarlar da bir bir açığa çıkıyor, çıkmaya da devam edecektir.
Toplu mezarlar bir yanıyla düşmanın katliamlarını gizleme aracı ise;
diğer yanıyla da bir korkutma aracıdır. Kayıp, gözaltı, işkence, ölüm korkusu yanında, “bir gün gözaltına alınabileceği ve akibetinin bile belli olmayacağı” korkusu yaratmayı hedefleyen bir politikadır.
Cenazelerimiz bizim için çok önemlidir. Cenazelerimizi yıkama, toprağa
verme, bayramlarda, ölüm yıl dönümlerinde ziyaret etme, mezarını temiz tutma... bunlar geleneğimizde vardır. Halkımızın dini inanışında, özel günler
vardır. Bugünlerde mezarlık ziyaretleri yapılır, yemek verilir, lokma dağıtılır...

Hatta Hıdırellez’de mezarlarda piknik yapanlarımız da
vardır.
Şehitlerimizin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın mezarı bizim için çok değerlidir.
Ona sahip çıkmak, arkasından kimse sahiplenmedi dedirtmemek, ondan güç almak, bize miras bıraktıkları değerleri,
ortak anılarımızı bir kez daha hatırlamak... için ziyaret ederiz mezarları.
İşte halk düşmanı iktidarlar, toplu
mezarlarla bu haklarımızı elimizden alır.
Ne zaman biteceği bilinmeyen bekleyişlerle, kayıplarımızın yolunu gözleriz... Halkımızın deyimiyle, “tesellisi
düşmez” kayıp yakınlarının.
Bir savaş aracıdır toplu mezarlar.
Sovyetler Birliği ve Romanya’da yaşandığı gibi, devrimcilerin, sosyalistlerin üzerine yıkılmak istenmesine
rağmen, toplu mezarları yaratanlar
faşizmdir, emperyalizmdir...
Toplu mezarlar ilk olarak, tekellerin
çıkarları için 2. Paylaşım Savaşı’nı
başlatan Hitler faşizmi tarafından kullanılmıştır. Faşist Alman Devleti, Yahudiler ve anti-faşist güçlere karşı yaptığı katliamlarda önce kurşuna dizmelere başvurmuş, ancak bu yöntem pek
ekonomik görünmeyince, bu sefer yakma ve zırhlı kamyonlarda boğmaya girişmiş ama yine ekonomik -benzin ve
yakacak masrafı- nedenlerle bundan da
vazgeçmiş ve en son gaz odaları sistemini geliştirmiştir. Bilanço katledilen 8
milyon insandır.
Alman ordusunun 2. Paylaşım Savaşı’ndaki en etkili vurucu gücü Birlik Grupları (Einsatzgruppe)’ydı. Vuruculuğu harp kabiliyetinden değil; kıyıcılığındandı. Einsatzgruppe B, Sovyet topraklarında Smolensk’e ilk giren
birliklerdendi. Belarus’un işgaliyle
görevliydi. Belarus köylülerini diri
diri yaktı, Pinsk “harekatı”nda kurbanlarını kurşunlayarak öldürdü, Mosir yürüyüşünde binlerce Belaruslu
kadın ve çocuğu boğarak öldürdü.
Einsatzgruppe C, Kiev’in işgaliyle
görevliydi. Baby Yar “harekatı”nı gerçekleştiren birlikti; bu “harekat’ta bir
gün içinde yüz binin üzerinde Sovyet
yurttaşı, yüksek bir yardan aşağı atılarak yok edildi.
Einsatzgruppe D, Sovyetler Birliği’nin güney bölgelerinde faaliyet

gösteriyordu. Stavropal’daki kurbanlarını Kiev ve Riga yakınlarına sevk
etti ve burada toplu mezarların içine
atarak onları diri diri gömdü.
Hitler’in mirasını devralan emperyalizm, dünya pazarını daha da fazla ve
halkın muhalefeti olmadan sömürebilmek için kullanmıştır toplu mezarları.
Almanya’dan sonra daha pek çok ülkede
kullanılmıştır toplu mezarlar. Özellikle
de, devrimci mücadelelere beşiklik
eden Latin Amerika’da...
Emperyalistlerce hazırlanıp, yeni
sömürge ülke oligarşilerine sunulan
ve halklara karşı etkili ve yaygın tarzda kullanılan katliam, kaybetme, toplu
mezarlara gömme, 1967 yılından başlamak üzere Guatemala'da, 1973'te Şili'de, 1976'larda Arjantin'de "Milli Güvenlik Doktrini" adı altında uygulanmıştır. ABD desteğiyle yönetimlere el
koyan cuntacılar, bu yöntemi en kitlesel boyutuyla uyguladılar.
Guatemala'nın Gualan bölgesinde Plata Irmağı’na atılan her olta, insanların bir parçasını getirmeye başlamıştı. Pacaya Yanardağı eteklerinde
toplu mezarlar bulundu. Uruguay'da
da durum farklı değildi. 1973 Haziran
sonunda iktidarı ele geçiren cuntacılar,
binlerce devrimciyi ormanın derinliklerinde ya da lağım çukurlarında çürümeye bıraktılar.
1973'te Şili’de halkın oylarıyla iktidara gelen ilerici Allende yönetimini
devirip iktidara oturan CIA destekli
General Pinochet'in kanlı diktatörlüğü
sırasında on binlerce devrimci ve muhalif, stadyumlara doldurulup katledildi. Binlercesinin cesedi dahi bulunamadı.
1976'larda sıra bu kez Amerikancı
Arjantin generallerindeydi. İktidarı
ele geçiren generallerin kurduğu işkence
merkezlerine götürülen binlerce devrimci yok edildi. Özellikle işkence gemisi "33 Orientales" bu kıyımda başrolü
oynayan işkence merkezlerindendi.
CIA'nın öğrencisi General Videla'nın işkencecileri binlerce devrimciye işkence yaptıktan sonra ayaklarına taş bağlayıp uçaklarla okyanusa attılar.
Nikaragua'da FSLN önderliğindeki mücadelede 1979'a gelinceye
dek 3 bin civarında köylü "resmi" olarak kaybedildi. Kayıtları tutulmayan on
binler hakkında ise hiçbir bilgi edinilemedi. Peru’da, kırsal alanlarda sayısız toplu mezar ortaya çıkarıldı.
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Kolombiya, El Salvador gibi ülkelerde de benzer süreçler yaşandı. Kolombiya’da ülkenin güneyinde ortaya çıkarılan bir toplu mezarda sivil faşist çeteler tarafından katledilen 100 kişinin cesedi bulundu. Dönemin İçişleri
Bakanı, adeta bu kontra güçleri kullanan kendileri değilmiş gibi “dehşete düştüğünü” açıklamıştı.
Bolivya'da 9 Ekim 1967'de katledilen Küba devriminin önderlerinden
Ernesto Che Guevara'nın mezarı 30 yıl
sonra Bolivya'nın güney doğusundaki Vallegrande bölgesinde bir toplu mezarda bulunmuştu.

Arjantin’de toplu mezarlar
denizlerdi
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Arjantin’de, Plaza de Mayo Anneleri olarak bilinen kayıp ailelerinin,
yakınlarının akıbetini öğrenmek için
yıllarca beklemeleri gerekti. 25 yıl boyunca her Perşembe günü, 24 saatlik
yürüyüşlerini yaptılar.
1976’da yapılan darbeyle General
Videla’nın başında bulunduğu cunta iktidara gelmiş; generaller, sokakları kan
gölüne çevirerek, ülkenin dört bir yanında katliamlar düzenlemeye başlamıştı. “Detenidos desapericidos” (gözaltı kayıpları) kavramı da, darbenin hemen ardından Arjantin halkının yaşamına karanlık bir kabus gibi çöktü. Çıkarılan yasalarla gözaltına alma süresi
istenildiği kadar uzatılmış, kişinin yakınlarına haber verme zorunluluğu ortadan kaldırılmış, kaybetme için alabildiğine geniş bir zemin yaratılmıştı.
Kayıp politikası, halkı sindirme politikalarının başında geliyordu. Binlerce insan ülkenin birçok yerinde oluşturulan işkence merkezlerinde her türlü işkenceden geçiriliyor ve daha sonra kayıplara karışıyordu. İşkence ve her
türden ideolojik, psikolojik saldırının,
CIA yetiştirmesi işkenceciler tarafından
uygulandığı sayısız yer vardı. Buralar
kayıpların adresiydi. Bu amaçla kullanıldığı açığa çıkan toplama kamplarının,
hapishanelerin sayısı 365 civarındadır.
Sürekli ismi duyulan ve kayıpların
sorumlusu olarak gösterilen Anti-Komünist Arjantin İttifakı, kontrgerilla
yöntemlerinin asıl uygulayıcısıydı.
Bu paramiliter örgütlenmenin merkezleri "Donanma binaları ve Askeri
kışlalar"dı. “33 Orietales” adlı gemi bu
işkence merkezlerinden biriydi. Burada
işkence gören birçok siyasi daha son-

Baby Yar
ra kaybedilmişti. Bir başka geminin
kaptanı ise daha sonra yaptığı itiraflarda, her çarşamba 15-20 kişinin
uçaklardan denize atıldığını söylüyordu. Bu yöntemle kaybedilenlerin
sayısı kaptanın anlattıklarına göre
2000’i buluyordu.
Cunta yılları boyunca 30 bin Arjantinli kaybedilmişti. 1978’de Arjantin’de
düzenlenen Dünya Futbol Kupası’nda,
413 kişi kaçırıldı, kaybedildi.
Bir kısmı okyanusun karanlık sularına atılmış, bir kısmı da birer işkence
merkezi olan kışlaların içindeki toplu
mezarlara gömülmüştü. Daha sonra
suyun altında taşlara bağlanmış olarak
bulunan ya da toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerde yapılan incelemelerde
işkenceler bir kez daha belgelenecekti.
Ne var ki uyguladıkları vahşetle
halkı susturmayı, sindirmeyi hedefleyen cunta şefleri istedikleri sonucu elde
edemediler. Arjantinli analar, o süreçte
halkın susturulamayacağının wda simgesi haline geldiler.
Dünyada “kayıp”lara karşı mücadele ilk kez, 1977 yılında Arjantin’de,
cunta genel merkezine 100 metre
uzaklıkta olan Plaza de Mayo'da (Mayıs Alanı) başladı. Bir kayıp anası olan
Azucina Villaşor de Vicenti'nin öncülüğünde bir Perşembe günü bir araya gelerek eylemlerine başladılar. Sayıları her geçen gün arttı. Taktıkları beyaz baş örtüleri ile dilekçeler yazdılar,
mumlar yaktılar, kendilerini resmi
kurumların kapılarına zincirlediler,
ilanlar verdiler...
Onların mücadelesi ile cuntanın
kaybetme politikası su yüzüne çıkartılmış, 1995’te Arjantin Genel Kurmay
Başkanı Martin Balza, “Yaşadığımız
dehşeti daha fazla inkar edemeyiz.” itirafını yapmak zorunda kalmıştı.
2008’in Aralık ayında Arjantin’de,
1976-1983 yıllarında Amerikancı cunta tarafından katledilen ve cesetlerinin
yerleri bilinmeyen “kayıplar”a ait bir
toplu mezar daha ortaya çıkarıldı.
Kayıpların bulunması için oluşturulan
bir ekibin, La Plata’daki Arana Hapishanesi’nde yaptığı kazılarda elde
edilen bulguların sonuçları, 9 Aralık’ta

açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, hapishanedeki mezarlıktan çıkarılan 10
bin kemik, politik tutsaklara aitti.
Kazı ekibinden Luis Fonderbrider, “Kemikler yakılmış ve duvarda
200 kurşun izi bulduk.” dedi. La Plata adlı İnsan Hakları Örgütü Başkanı
Maria Vedio ise, Arjantin’de Arana Hapishanesi gibi, 10 “gözetim merkezi”
daha bulunduğunu söyledi.

Guatemala’da 45 bin kayıp
Yaygın katliamların düzenlendiği
ve toplu mezarların bulunduğu yerlerden birisi de Guatemala'dır. Guatemala’da, 36 yıl süren savaş boyunca "kaybolanların" sayısı 45 bindir.
ABD, Guatemala’daki devrimci
savaşı bitirebilmek için, Guatemala
hükümetinin komünizmden etkilenebileceğini iddia ederek saldırılarını artırmıştı. Çok geçmeden CIA, orduyla
birlikte Guatemala’da askeri darbe
yaptı. Başa gelen kukla hükümet,
CIA’nın bütün isteklerini kabul edip, ülkeyi ABD’ye peşkeş çekti. 1954 Temmuz’unda ülkede korkunç bir kıyım
başladı. Köylülere dağıtılan bütün topraklar geri alındı. Sendikaların, köylü
birliklerinin merkezleri basıldı. Önder ve militanlar toplu olarak kurşuna
dizilerek toplu mezarlara gömüldü.
1966 Ekimi’nden sonraki 6 ay
içinde sadece iki eyalette katledilenlerin sayısı 8 bini buldu. 1980’de hükümet gerillaya karşı amansız bir savaş yürütmeye başladı. İktidar ayaklanmaları toplu katliamlarla önlemeye çalışıyordu. Ve bu saldırılarda 100
binden fazla insan katledildi, 45 bin
kişi kaybedildi, 50 bin kişi ise Meksika’ya göç ettirildi.
Son olarak 14 Şubat 2000’de, cuntanın işbaşında olduğu dönemde kazıldığı belirlenen 35 kişilik yeni bir toplu mezar bulundu. Araştırmayı yürütenler, başkent Guatemala’nın kuzeydoğusundaki Xolcuay kasabasında bulunan toplu mezardaki cesetlerin çoğunun, ülkede 36 yıl süren iç savaş sırasında askerler tarafından katledilen
köylüler olduğunu açıkladı. Guatemala Gerçeklik Komisyonu’nun 1996’da
yayınladığı bir rapora göre, Xolcuay kasabasında 1982 Şubat ayında ortadan
kaybolan yüzden fazla köylü, hükümete
ait terörle mücadele ekipleri tarafından
katledilmişti.
- sürecek -

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Tecritte Öldüren De, Toplu Mezarlara Gömen De Birdir:
Katleden Devlettir!
Çayan Mahallesi'nde Ve Dersim'de
Çadırlarda Açlık Nöbeti Tutanlar Da Birdir:
Direnen Halktır! Kilometrelerce Uzaklıklarda Da Olsalar;
Direnen Bir, Katleden Bir!

Katleden Devlet, Direnen Halk!
Direniş sürüyor, sürecek
de. Biliyoruz; gerek Çayan'daki direnişte gerekse
de Dersim'in göbeğinde sürdürdüğümüz direnişteki taleplerimizi kazanacağız.
Çıkaracağız Ali Yıldız'ı,
düşmanın elinden çekip alacağız cenazemizi.
Ama biliyoruz ki; direniş
burada bitmeyecek. Çünkü
devlet, baskı ve zoru düzenlerini devam ettirmek
için sürdürmeye devam edecek. Biz de yapmamız gerekeni yapacak ve direneceğiz.
Kazandığımız her zafer, bir sonraki direnişimizi daha da büyütecek,
büyük zaferimizi daha da büyütecek.
Haklar ve özgürlükler mücadelesinde bizi, halkı daha güçlü kılacak.
Güç her zaman top - tüfek değildir. Güç olmak, güçlü olmak özellikle
şu an bizim için; halka gerçekleri gösterebilmektir. Bu gerçek; doğrular
için... kendi hakları, yaşamları, yarınları için... Korkunun esareti, açlığı, yoksulluğu büyüteceğini, dayanışma ve birlikteliğin ise insanca yaşama açılan bir kapı olduğunu ve bu
kapıdan ancak mücadele ederek girebileceğinizi göstermektir.
Bu yol da Alimiz sadece bizim; canımız, ciğerimiz, evladımız, kardeşimiz, yoldaşımız değil...
Ayrıca bizim için büyük bir silahtır. Cansız bedeni bile halk kurtuluş savaşında bir silahtır.
Düşman bunu bilerek hareket ediyor. Toplu mezarlarda bizim geleceğimizi çalmak istiyor, en güçlü silahı
şehitlerimizi elimizden almak istiyor.
Biz de bileceğiz. Biz de bileceğiz
ve Alimizin cenazesini almak için yaratıcılığımızı da kullanarak her yolu

ve yöntemi deneyeceğiz. Çayan'da,
Dersim'de ailelerimizi; Sakine Anamızı, Hüsnü Ağabeyimizi yalnız bırakmayacağız!
Direnecek, direnecek ve yine direneceğiz!
Kazanmanın başka yolu yok!
BİRBİRİNDEN YÜZLERCE
KİLOMETRE
UZAKLIKTALAR AMA
ZULÜM AYNI ZULÜM!
DEVLET, AYNI DEVLET!
19.GÜN
Yeni günün ilk misafiri, bir ablamız oluyor. Suudi Arabistan’dan Hataylı bir grup işçi arkadaş arıyor.
Her gün takip ediyorlarmış bizi. İmza
topluyoruz burada Suudi Arabistanlılara devleti, AKP’yi ve Tayyip Erdoğan’ın ikiyüzlü politikalarını anlatıyorlarmış. Ortadoğu halklarına
topyekûn savaş açan ABD emperyalizminin ve Tayyip Erdoğan’ı elimizden geldiği kadar teşhir ediyoruz
diyorlar. Hataylı işçilere kucak dolusu selam yolluyoruz.
Ece Temelkuran’ı, Umur Talu’yu
ve Ertuğrul Mavioğlu’nu arıyorum.

Anlatıyorum süreci. İlgiyle dinliyorlar beni
ve mail adreslerine konuyu ayrıntılarıyla göndermemi istiyorlar. Bilgesu Erenus ve Mehmet Esatoğlu’nu da arıyorum. Onlar da çok
duyarlılar konuya. Neler yapabileceğimizi konuşuyoruz.
Müzik sistemimiz
dün akşamdan beri arızalı, onarmak için arkadaşlar çeşitli çareler
üretiyorlar fakat henüz
halledemedik. Dersim merkezde ufak
tefek ihtiyaçların giderilmesi için
bile tamir, servis, bakım için yerler
yok. Her şey Elazığ ve Malatya’dan
karşılanıyor. Nüfusun üçte birinin
asker ve polisten oluştuğu söyleniyor.
Ankara’dan İsmail Cengiz arıyor. Sincan Kadın Hapishanesi’nden
başta Didem Akman olmak üzere
bütün kadın tutsakların onurlu direnişimizi desteklediği selamlarını iletiyor. Yine Sincan F Tipi’nden başta
Veli Dikme ve A. Kemal Aşık olmak
üzere devrimci tutsakların yüreklerinden kopup gelen selamlarını iletiyor.
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“AKP FAŞİZMİ, DEĞİL
TOPLU MEZARLARI AÇMAK,
ÜZERİNE BETON DÖKMEK
İSTİYOR”
20.GÜN
Dün akşam geç saatlerde avukatımız Taylan Tanay geldi. Elazığ, Malatya ve Çemişgezek savcılarının
topu yeniden birbirlerine attığından
bahsediyor. Ama zaten şunu biliyorduk; bu devlet ve AKP faşizmi değil toplu mezarları açmak, üstüne
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beton dökmek istiyor. Bunu öngörerek böyle bir mücadeleye başladık.
Şimdi bu bayrak bizim elimizde ve
onu taçlandıracak güce ve inanca sahibiz. Asla bir tereddüt ve kaygımız
yok. Bunun bedeli ne olursa olsun
her koşulda kazanan biz olacağız.
Adres: “Hüsnü Yıldız Sanat Sokağı Açlık Grevi Çadırı- Tunceli”…
Postacı beliriyor, F tipi hapishanede tutsak olan devrimci Ercan Yıldız’dan mektup geliyor. Gülümsüyoruz, moralimiz artıyor. Çadırımız
kabul görmüş. Çadırımıza gelen sivil polis, çadırımızdaki arkadaşlardan birine savcılık soruşturma kâğıdını uzatıyor, 33 soruşturma açılmış hakkında.
Hollanda’dan bizi TV’de gören
bir amca daha sonra torunlarıyla beraber elinde bir buket çiçekle ziyarete geliyorlar. Dün arkadaşlar Ovacık’a konser çalışmasına gittiklerinde Ovacık Belediye Başkanı’na
çadırdan da bahsetmişler. Dersim
merkeze gelince yanımıza uğrayarak desteklerini sunuyor.
Genç bir kız masamıza geliyor;
merhaba demeden boğazında zapt
edilmez bir hıçkırıkla ağlamaya
başlıyor. “Dünkü şehit olan gerillalardan ikisi akrabam” diyor. Eski
eşim arıyor, çocuklarla ilgili kaygılarını dile getiriyor. Kızın var
bak unutma, diyor. Aklıma, annesinden makarna isteyen Ceylan Önkol geliyor, ya da panzerin acımadığı Sevcan veya Uğur Kaymaz
hepsi bizim çocuklarımız değil miydi? Savaşın çocukları güneşin üstüne
yürüyerek yetişmiyor mu?
21.GÜN
Beyaz tülbentlerin altında gözyaşları sicim gibi ağıtlara karışıyor.
Toprak yüzlü bu insanlar binlerce
yıllık zulme kahrediyorlar. Bahçesindeyiz Cemevi’nin. Ağıtlar sloganlara karışıyor. Arkadaşlar şehitlerin cenazesine arabayla beni getirdiler, iyi ki getirmişler en önde saf
tutuyorum.
İşi, ekmeği ve onuru için 118
günlük direnişi örgütleyip kazanan
Türkan Albayrak arıyor. Desteği
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ile yanımızda olduğunu söylüyor.
“Hep birlikte kazanacağız” diyoruz.
Gazetelerimizi ancak saat 12.00
gibi okumaya başlıyoruz. Haber
Türk gazetesinden Umur Talu’nun
bizimle ilgili güzel yazısını okuyoruz. Kamuoyu oluşturmak için köşe
yazarlarını aramamızın kararını almaya başlıyoruz. Seviniyoruz tabi.
Daha önce Umur Talu dışında Ece
Temelkuran, Ertuğrul Mavioğlu,
Bilgesu Erenus ve Mehmet Esatoğlu’nu aramıştık. Bugün de Nuray
Mert, Fikret İlkiz, İbrahim Karaca,
Faik Bulut, Ahmet Hakan, Akın
Birdal, Ayşe Düzkan, Cezmi Ersöz,
Işıl Özgentürk gibi isimleri aradık.
Işıl Özgentürk daha önceden haberlerimizi okumuş; “Sakine ananın
ellerinden öpüyorum” diyor. Yüreğinden kucaklıyoruz sevgili Işıl
Özgentürk’ü biz de. Ayşe Düzkan
şuan bir yerde yazmadığını ama sosyal forum sitesinde paylaşacağını
söylüyor, başarılar diliyor. Akın
Birdal arkadaşlarla ne yapabileceğini konuşacağını belirtiyor. Ahmet
Hakan “Avukatınızdan da daha ayrıntılı bilgi almak isterim” diyor.
Nuray Mert konu hakkındaki tüm
bilgileri mail adresine atmamızı istiyor.
Atilla ağabey, öğretmen arkadaştan bugün aldı destek açlık grevi önlüğünü. Erdem ağabey, eşi ve
çocuklarıyla destek için yanımdalar.

22. GÜN
Ölüm orucu direnişinin çifte
kumrusu, kahramanlığın, bağlılığın, sadakat, sevgi ve şevkatin Laz
kızları Zehra ve Canan’ın babaları
Ahmet Kulaksız abimiz ile direnişte 294 gün bedenini tutsakların ve
şehitlerin önüne seren Av. Behiç
Aşçı geliyorlar. Kucaklaşıyoruz...
Beser ana ziyaretime geliyor
yanında kızları ve torunu Canan ile.

"BİR GÜN DE OLSA
HEP DAHA FAZLA
DİRENMEK"
23. GÜN
Devrimci Memur Hareketi’nden

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

İstanbul 1. No’lu Tümbel-Sen’den İbrahim Sönmez arıyor. Bir Dev-Genç’li
kardeşimiz geliyor.
Bugün Milliyet, Habertürk, Star,
Vatan, Posta, Evrensel, Birgün, Radikal gazetelerindeki tüm yazarlara
mailler atıyoruz. Pınar Sağ ile telefonda konuşuyoruz. Hiç bizi konuşturmuyor; “Yoldayım, konuyu biliyorum ve ilk işim yanınıza gelmek
olacak” diyor. Nedim Saban; “Kamuoyu oluşturmak için elimden geleni yapacağım” diyor. Yasemin Göksu; “Ben de bir anneyim bu acıyı düşünemiyorum bile” diyerek maillerinizi düzenli arkadaşlarıyla paylaştığını
söylüyor. Yıldırım Türker, ilgiyle
dinliyor konuyu, mail adresini veriyor, ayrıntıları istiyor. Ruhan Mavruk’u arıyoruz; “Yanınızdayım ve
sesiniz olacağım” diyor.
Bingöl BDP milletvekili, Belediye Başkanı ve İl Başkanı direnişimizi selamlayarak ziyarette bulunuyorlar.
“Gelmiş bahar…” ile başlıyoruz

Dersim Meydanı’nda Pınar gibi
akıcı sesi dinlemeye. Toplu mezar
gerçeğini konuşuyoruz. “Az olmak,
dik olmaya engel değil ki, her şey insan
içindir” böyle diyor
çadırımızı ziyaret
eden Pınar Sağ. Çadırımızdan biri gibi
“söyleyin ne yapam”
diyor.
TAYAD’lı Atilla
abimiz destek açlık
grevini bu gün bitirdi.
Destek açlık grevine başlıyor Behiç
Aşçı. "Bir gün de
olsa hep daha fazla direnmek gerekiyor" diyor. Nasıl da güzel bir aileyiz.
24. GÜN
Dünyanın değişik ülkelerinden
ve yurt içinden destek telefonları
mesajları alıyoruz. Taraf gazetesi ya-

zarlarına mailler atıyoruz. Işıl Özgentürk dünkü köşesinde konuya
olan duyarlılığını satırlarıyla göstermiş, teşekkür ediyoruz.
Dün Sivas anmasına katılan Devrimci Mücadelede Emekliler’den iki
kişi, TAYAD’dan bir kişi ve kuzenim,
can kardeşim Özgü geliyor.
Çadır serüvenimizde üçüncü kitabı

Sayı: 276

Yürüyüş

Hüsnü Yıldız:

lanmaktadır. Bu durum o
birlik içinde çatışmadan
sağ kurtulan PKK gerillaları tarafından da ifade
edilmiştir. Kardeşimin geçici olarak yanlarında bulunduğu PKK’li gerillalarca, yaşadığı soruna örgütünün
müdahalesini beklediğini, bu bekleme sırasında şehit olması durumunda DHKC şehidi olarak kabul edilmesi isteğini örgütüne bildirilmesini istediği ifade edilmiştir. Yine
kardeşimin cenazesini ararken çatışma bölgesinde bulunan
köylüler de bana bunları söylemişlerdir.
Yani bu olayın onlarca tanığı bulunmaktadır. Daha da
önemlisi kardeşimin DHKC gerillası olduğunu PKK örgütünün kendisi de bilmektedir. Bu durum böyle iken kardeşimin PKK’ya katıldığına ilişkin haber yapılması
beni ve ailemizi üzmüştür. Çünkü PKK gibi binlerce şehit vermiş bir hareket çok iyi bilir ki bir şehit için örgütü her şeyidir. Kardeşim halkı ve örgütü için şehit düştü. Bu durum kardeşim hakkında yazılan gerçek dışı haber tekrarlamak gerekirse PKK gibi binlerce şehidi olan
bir harekete yakışmaz. Tüm bu olanları neticede öncelikle kardeşime yapılan bir haksızlık olarak görüyor haberin düzeltilmesini ailesi olarak istiyoruz.
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“Kardeşim Ali Yıldız DHKC
Gerillası Olarak Şehit Düştü”
Açlık grevinin 23. gününde olan şehidimiz Halk Kurtuluş Savaşçısı Ali Yıldız’ın ağabeyi Hüsnü Yıldız’ın açıklamasını yayınlıyoruz:
“24 Haziran 2011 tarihli Özgür Politika gazetesinde
yine bu gazeteden alıntı yapan kimi haber sitelerinde 1
Nisan 1997 tarihinde Dersim Çemişgezek bölgesinde devlet tarafından katledilip toplu mezara gömülen kardeşim
Ali Yıldız hakkında gerçeği yansıtmayan haberler çıkmıştır. Kardeşimin cenazesi hala tarafımıza verilmemiş
olup bugün itibariyle cenazemizi almak için başlattığım
açlık grevinin 23. günündeyim. Sevgili kardeşim Ali Yıldız ile ilgili Özgür Politika gazetesinde ve diğer gazetelerde çıkan haber gerçeği yansıtmadığı gibi bir şehit ailesi olarak bizi derinden üzmüştür.
Söz konusu haberde kardeşim Ali Yıldız’ın ilk önce
DHKC saflarında gerilla olduğu daha sonra PKK saflarına katıldığı ve orada şehit olduğu ifade edilmektedir. Bu
haber gerçeği yansıtmamaktadır. Kardeşim Ali Yıldız
DHKC gerillası olarak şehit düşmüştür. Kardeşimin şehit düştüğü çatışma sırasına PKK gerillalarıyla bulunması
o tarihte birlik komutanı ile yaşadığı sorundan kaynak-

Şehit Ali Yıldız’ın Ağabeyi Hüsnü YILDIZ”

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar
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da bitiriyorum. Elin Altı, Çizgilerle
Anadolu Tarihi, Canan ve Zehra…
Uzun zamandır bir şeyler okumakta
zorlanıyordum.

25. GÜN
Av. Behiç Aşçı destek açlık grevi görevini, Canan ve Zehra’nın babası Ahmet Kulaksız ağabeyimize
devrediyor.
F Tipi hapishanelere ve tecrite karşı büyük direnişte ilk saflarda yer alıp
174 gün düşmanla amansız savaşta
şehit düşen Fatma Ersoy’un annesi
geliyor.
Özgü yanı başımda, abisine desteğe koşmuş.
Sloganlar yükseliyor Dersim so-

kaklarından dostlarımız DHF’li arkadaşlar pankartlarıyla geliyorlar.
Partizan’dan arkadaşlar da destek
veriyorlar.
Sanatçı Erdoğan Emir ziyaretimize geliyor. Perşembe veya Cuma
günü çadırın önünde küçük bir konser verebileceğini söylüyor.
Destek açlık grevindeki arkadaşlar Ahmet Abi, Özgü, Deniz ve hocamız, Munzur çayına iniyoruz.

Çemişgezek’teki Toplu Mezar
Alanından Seslendiler:
CENAZELERİMİZİ
ALACAĞIZ!
Dersim’de bulunan demokratik
kitle örgütlerinin temsilcileri 5 Tem-

Basından:
Umur Talu
30 Haziran 2011
Hiç değilse bir duası, bir mezarı olacak! (...)
Bugün de Çemişgezek’teyiz…
Bir çadırda bir ana, Sakine, yanında bir evlat, bir ağabey Hüsnü… Öteki evlat Ali’ye bir mezar istiyorlar.
Açlık greviyle bir ses duyurmak, Meclis’e bir dilekçe ulaştırmak, toplu mezarların açılmasını ve insanlığın,
inancın, hukukun gereğinin yapılmasını istiyorlar.
Ali Yıldız’ın 1997’de vurulduktan sonra, kimine
göre 14, kimine göre 19 kişiyle birlikte bir toplu mezarda olduğu söyleniyor.
Kişi dediğimiz, öyle belirsiz; öyle kimliksiz sanki.
Kişi dediğimiz, ceset. Ceset dediğimiz, kemik.
Devlet, onca ailenin, onca hukukçunun, onca temsilcinin, hatta kimi milletvekilinin girişimiyle “açmaya” yeltenir gibi olduktan sonra…
Toplu mezardan kaçıvermiş. Hakikatten kaçıvermiş.
Utançtan kaçıvermiş.
Sebebi ne olursa olsun, bir ölüye, her ölünün ailesine, evlatlara, analara, kardeşlere bir mezarı, bir duayı çok
görüvermiş.
Oysa… Yeni Anayasa diyenler, eski yaralar kanarken
mi pansuman yapacaklar?
Yarayı açmadan, cerahati temizlemeden, ölülere bir
mezar taşı vermeden, kim olursa olsun ruhları huzura kavuşturmadan nasıl olacak helalleşme?
Mezarları kazmadan, nasıl kazınacak onca kan ve kin?
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Dersim Çemişgezek Taratlı Köyü’nde Ali
Yıldız ile birlikte toplu gömülen 17
gerillanın mezarı başında yapılan açıklama
muz Salı günü, Çemişgezek’teki toplu mezar alanında açıklama yaptı.
Önce Adliye Binası’na giden temsilciler, Savcıyla görüştü. Savcı dosyayı tekrar Malatya’ya gönderdikleri bilgisini verdi. Buradan toplu mezarların olduğu alana gidilerek bir
açıklama yapıldı. Yaşanan hukuki süreç hakkında bilgi verilen açıklamada, toplu mezarların açılması talep
edilirken bu durumun bir hukuk

Tarihle hesaplaşmadan nasıl hesaplanacak gelecek tarih?
Sanıyor musunuz ki, böyle unutturmaya, uyutmaya devam ederek külleniyor her şey?
Bir buhar olup da uçuyor mu sanıyorsunuz, anaların
evladının bir kemiğine bile hasreti? (...)

Işıl Özgentürk
3 Temmuz 2011
Onların Bir Mezarı Dahi Yok!
(...) Bir anne çocuğunun cesedini istiyor. En yüreği donmuş olanlar bile,
bir annenin çocuğu için mezar isteme
hakkına karşı olamaz! Belki de başucuna bir gül fidanı dikecek, her gün gelip onu sulayacak, o gül fidanına hikâyeler anlatacak.
Toplu mezarın açılması için onca aile, onca hukukçu,
temsilciler, milletvekilleri girişimde bulunmuşlar ama bir
türlü kapak kaldırılmamış, neden? Yoksa utançtan mı?
Oysa tersi olmalı, özellikle yeni Meclis öncelikle geçmişin
utançlarının üstüne gitmeli. Utançların üstüne gidilmeli
ki, hep birlikte kutsal bir ayindeymişçesine kendi utançlarımızla yüzleşelim. Ancak o zaman, geçmişin bizi esir
almasından kurtulabiliriz.
Kendimiz için, ülkemiz için yeni bir beyaz sayfanın
açıldığını hissedebiliriz. Yeni sularda yürüyüp, yepyeni
şarkılar ve aşklar hissedebiliriz. Denizin dalgaları o zaman hırçınlıklarını bırakıp bizi yumuşacık kucaklar, o zaman torunlarımıza en güzel hikâyeleri anlatabiliriz, en güzel sabahlar bizim olur.
Ama hala orada değiliz, hâlâ denizin dalgaları hırçın,
hikâyeler can acıtıcı. Çünkü Ali’nin annesi 75 yaşındaki Sakine Hanım, bir çadırda, çocuğunun cesedini almak
için açlık grevinde.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

skandalı olduğu belirtildi. Cenazesi toplu mezarda ortaya çıkan Ali Yıldız’ın
ağabey’inin cenazesini almak için 26
gündür açlık grevinde olduğu vurgulanarak adli ve idari yetkililerin mezarları açarak cenazelerinin ailelere teslim etmesi gerektiği söylendi. Açıklamada
Halk Cephesi, BDP, Emep, Partizan,
ESP, Tunceli Barosu, İHD, KESK yer
aldı.

DESTEK MESAJLARI
GELMEYE DEVAM
EDİYOR
İdil Kültür Merkezi yazılı bir açıklama yaparak Ali Yıldız’ın cenazesine sahip çıktı ve faşizme boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. İKM yaptığı açıklamada; “Katlettikleri devrimcilerin cenazelerinden bile korkuyorlar. AKP iktidarı “ileri demokrasi” dedikçe halkın
acıları derinleşiyor. Halkı için şehit düşen Ali Yıldız’ı onların elinden alacağız!
Toprak altında olsa da… Ve Hüsnü Yıldız’ın kardeşini sahiplenen direnişi selamlıyor, destekliyoruz.” dedi…

“BİZİM İÇİN TÜKENEN BİR
YOL YOKTUR”
“Toplu Mezarları Yaratan Katilleri İstiyoruz!” sloganıyla her Pazartesi açlık
grevi çadırının olduğu Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saat 18.00’de yapılan eylemin bu hafta üçüncüsü yapıldı. Eylem
öncesi TAYAD’lı Aileler tarafından megafonlarla yapılan duyurularla Dersim
halkına eyleme katılım çağrısı yapıldı.
“25 gündür toplu mezarların açılması
için açlık grevindeyiz, 25 gündür direniyoruz” şeklinde duyurular yapan TAYAD’lı Aileler sokaktaki insanlardan
imza topladılar. Yaklaşık 300 imza toplayan TAYAD’lı Aileler dağıttıkları 200
bildiriyle de Dersim halkına ulaştılar. Eylem başlamadan hemen önce “Yaşasın
Devrimci Dayanışma!” sloganlarıyla
Demokratik Haklar Federasyonu da
kortej halinde açlık grevi çadırının olduğu parka gelerek desteklerini sundular.
“Yaşasın Devrimci Dayanışma!”,
“Cenazelerimizi İstiyoruz Alacağız!”,
“Ali Yıdız Ölümsüzdür!” sloganlarıyla
başlayan eylemde sona erdi.

Savaşan
Kelimeler

“Sözün Bittiği Yer…”
Bizim için sözün başladığı yerdir aslında… “Sözün bittiği yer”
söylenecek sözlerin ya söylenemez durumda olduğu ya da söylemeye
cesaret edilemediği zamanlarda kullanılır genellikle. Çünkü sözün
devamını getirmek cüret gerektirir ve bu cüreti gösteren de her zaman ve her yerde olduğu gibi devrimcilerdir sadece.
Nerede ve hangi sıklıkla duyarız bu cümleyi? Örneğin haberlerde
trafik kazalarının görüntüsü verilir ve “sözün bittiği yer” diye yorumlarlar. Trafik kazaları sözün bittiği yer midir? Bizi böyle düşünmeye yönlendirirler ama bu yanlış bir düşünme şeklidir. Ülkemizde neden bu kadar çok trafik kazası olur? Önlem alınamaz mı,
neden alınmaz, sorumlu kimdir, ölen insanların hesabını kim verecek, tek suçlu kazayı yapan mıdır?..
“Sözün bittiği yer” denilerek, işte bunların sorgulanmasının önünü kesmektir amaç. Sebebinin araştırılmaması, nedeninin bilinmemesi istenir bir çok şeyde olduğu gibi.
Söylenecek çok söz vardır aslında. Söz tam da yeni başlamaktadır. Hatta söz hükmünü vermiş, sıra eyleme gelmiştir.
Gecekondu semtlerindeki toza-çamura bulanmış yalınayak çocukların, bir dilim ekmek bulmak için çöpleri karıştıranların, elinde çocuğunun cesedini bir kutuda taşıyan anne babaların görüntülerini verirler “sözün bittiği yer” diye, sözün bittiği yer midir bunlar?
Her şeyin bittiğini düşündürtür bu söz insana. Tamam deriz, bu
sözün üstüne söylenebilecek bir şey kalmamıştır. Üzülüp, ahlayıp
vahlamamız ve ardından da unutmamız istenir… Kader diye razı olup,
boyun eğmemiz istenir.
“Sözün bittiği yer” diye verilen bir fotoğraf karesi ya da bir kaç
saniyelik bir görüntü önce bizde üzüntü yaratır, belki öfkelendirir
ama hedef göstermez. Yani sorumlu kimdir bilmeyiz çoğu zaman.
Ve yaşananların hesabı sorulmadan, yeni görüntüler izletirler.
Yani bu anlar hiç bitmez. Bir ana, oğlunun cenazesini istiyor, sadece cenazesini, bunun için açlık grevi yapıyor. Neden açlık grevi
yapıyor anne diye sormalıyız.
Keyfi tutuklamaları protesto etmek için yüz tutsağın resimlerinin altında açlık grevi yapıyor aileleri ve arkadaşları. Neden tutuklandılar diye sormalıyız.
Halkın çektiği acılar bir kaç saniyelik görüntülerden ibaret değildir. Yaşanan sorunlar kişilerin bireysel sorunları değildir. Halkın
sorunlarını çözmesi gereken devletin yarattığı sonuçlardır.
Biz bu görüntüleri sadece izlemekle yetinmemeli, sözün arkasını getirmeli, sözün peşinden gitmeliyiz. Hesap sormalıyız, nedensonuç ilişkisini vermeyen burjuva medyanın haberlerine, bir Cepheli’nin gözüyle bakmalıyız. Bu tabloları yaratanlardan hesap sormalı, bizi uyutmalarına izin vermemeliyiz.
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Cepheliler; Bilmeyen, Görmeyen,
Duymayan Kalmayacak Diyor!

“DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ”DE
HALKLA BİRLİKTE YORUM TÜRKÜLERİNİ
SÖYLEMEK İSTİYOR!
Halk Cepheliler uzun zamandır köylerinde devrimcileri göremediklerini
söyleyen köylülerin sıcak sahiplenmesi
ile karşılaştılar. Halka megafonla konserin çağrısını yapan Halk Cepheliler
köylülerin kapılarına tek tek giderek
bildirilerini dağıttı. Çalışmada kahvehaneler ve iş yerlerinin yanı sıra yoğun
olarak kullanılan yollara, otobüs duraklarına ve duvarlara afiş asıldı. Toplam 130 afiş yapılırken yüzlerce bildiri
halka ulaştırıldı.

DERSİM / MERKEZ

Cepheliler konser çalışmalarını hız
kesmeden sürdürüyor. Sokak sokak, köy
köy, mahalle mahalle dolaşıyorlar. Afişlerini asıp, el ilanlarını dağıtıyorlar…
Üzerlerinde de Grup Yorum önlükleri…
Çalışmayı yürütürken köylere sadece ilanlarını götürmüyorlar, asıl olarak umudu götürüyorlar ve umudun bitmediğini halka gösteriyorlar. Ki gidilen köylerdeki halkımız da bu anı
bekler gibi heyecanlı…Umudun tükenmediğini görmekten hoşnut…
Biz de, halk da sabırsızlıkla bekliyoruz.

DERSİM / MAZGİRT VE
KÖYLERİ
Dersim’in Mazgirt ilçesinde 1 Temmuz Cuma günü Grup Yorum önlükleri ile Mazgirt Merkez ve Akpazar,
Darıkent, Ağaçardı, Aslanyurdu, Bulgurcular, Danaburan, Demirkazık,
Göktepe, Ortaharman köylerine giden
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Dersim Devrimci Memur Hareketi ve Grup Yorum gönüllüleri Dersim
Merkez’de Grup Yorum önlükleri giyerek toplu bildiri dağıttı. 1 Temmuz
Cuma günü saat 17.30’da başlayan
konser duyurusuna 13 kişi katıldı.
Megafonla halka, Grup Yorum’a ve
devrimcilere karşı son dönemde artan
baskılar teşhir edilirken 10 Temmuz’da
düzenlenecek olan “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” halk konserinin duyurusu yapıldı.
Grup Yorum gönüllüleri, 4 Temmuz
günü de Alibaba ve Yenimahalle’de
kapı kapı dolaşıp halka çağrıda bulunarak çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 400 kapı tek tek çalınarak bildiriler halka ulaştırıldı. Konsere destek
amaçlı kalem, kart satışları yapılırken
ayrıca mahalle içerisine bir tane de bez
pankart asıldı. 9 Grup Yorum gönüllüsü
çalışmalarda yer aldı.
Yine 4 Temmuz Pazartesi günü
konser çalışmaları için ölüm orucu şehidi Veli Dayı'nın köyü ve civar köylere Grup Yorum Gönüllüleri gitti.5
Grup Yorum gönüllüsü Merkez'e bağlı Kocakoç mezrasındaki tüm evlerin
kapısını çalarak köylüleri ücretsiz halk
konserine davet ettiler. 50 afişin de asıldığı köylerde halk sahiplenmesini misafirperverliği ile gösterdi. Kocakoç,
Ambar, Atlantı, Çukurköy, Doludizgin,

Erdoğdu, Güllec, Gömemiş, Gürbüzler, Kulyuca köylerine gidildi.

DERSİM/ PERTEK VE
KÖYLERİ
Pertek’in köylerinde 1 Temmuz günü
konser çalışması yapıldı. Pertek’e bağlı; Çovaran, Geçik yaka, Dermek, Hesir,
Balan, Zeve, Aşağı Gül, Yukarı Gül, Gellegane, Demirsapan, Sefker, Heşeker, Ardıç, Gülparı, Eşeler, Beydamı, Derenahiyesi, Günboğazı, Margek, Tozkoparan
ve Yeni Köy’lerine gidildi.
4 Grup Yorum gönüllüsü; köy köy,
ev ev dolaşarak köylülere yüzlerce bildiri
ulaştırırken, 100’e yakın afiş de köylere ve yollara astı.

MALATYA
30 Haziran günü “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” konserinin afişleri yapıldı. Afişleme sırasında halkın yoğun ilgi gösterdiği Halk Cepheliler ayrıca konserin amaçlarıyla birlikte Malatya’dan da araç kaldırılacağını halka duyurdu. Birçok kişi konsere kendisinin geleceğini ve başkalarını da getirmeye çalışacağını söyledi. Zaviye,
Başharık, mahallelerinde yapılan çalışmada toplam 50 tane afiş yapıldı.
2 Temmuz günü ise Yeşilyurt Caddesi Kemal Özalper İlköğretim Okulu
önünde “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” konseri için çağrı masası açıldı.
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer,
Grup Yorum” yazılı önlüklerin giyildiği
masada çok sayıda konser bildirisi dağıtılırken Yürüyüş dergisinin de tanıtımı
ve satışı yapıldı. Ayrıca Malatya’dan
kalkacak araçların kalkış saatleri ve yerlerinin de duyurusu yapıldı.
Ayrıca aynı gün İnönü Caddesi
Postane Meydanı’nda da Halk Cepheliler tarafından Grup Yorum önlükleri ile “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” konserinin bildirileri dağıtıldı. Malatya’nın en kalabalık caddesinde yapılan eylemde bir saat içerisinde 1000
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bildiri dağıtılırken sesli ajitasyonlarla Malatya’dan da araç kaldırılacağının duyurusu yapıldı. Çok sayıda kişi
ile ise konuşularak toplanma yeri ve
zamanı anlatıldı.
4 Temmuz’dan konsere kadar kalacak afişler Dersim’in girişine ve
şehir merkezi yolu üzerindeki bilbordlara yapıldı. Ayrıca Dersim girişine bez afişler asıldı.

ELAZIĞ
4 Temmuz Pazartesi günü, Halk
Cepheliler Hozat garajından başlayarak Hastahaneler Caddesi, Yıldızbağları ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nin bir
bölümüne konser afişlerini bir taraftan yaparken bir taraftan da bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan çalışma sırasında halktan konsere gelmek istediklerini belirtenler oldu. Araç kalkıp kalkmayacağını soran insanlar daha sonra konsere katılacaklarını belirterek ayrıldılar. Çalışmada toplam 100 afiş yapılırken 250 bildiri dağıtıldı
5 Temmuz Salı günü, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Grup Yorum resim
sergisi açıldı. Grup Yorum’un konser
afişlerinin de yapıldığı çalışmada, resim sergisi akşam saat 20.00’ye kadar
açık kaldı. Pir Sultan Abdal Derneği
karşısında açılan sergiye gençlerin
ilgisi yoğun oldu.
6 Temmuz Çarşamba günü, günboyu açılan resim sergisinin gösterimine
devam edildi. Sergiye ek olarak ses sistemi getirilerek mahallede Grup Yorum
şarkıları, türküleri çalınmaya başlandı.
Bütün gün açık kalan serginin yanı sıra
20 yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Halk Cephelileri Ovacık’lılar
Evlatlarını Karşılar Gibi
Karşıladılar…
“Üzerimizde önlükler hep
beraber dostlarımızın
cenazelerini sahiplenmeye
gidiyoruz.”
Ovacık'ta bir grup arkadaş bizi
bekliyor. Ovacık’a vardığımızda arkadaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Programımızı yapıyoruz. İlçe meydanı,
konutların olduğu mahalle ve köyler.
Çaylarımızı içtikten sonra çalışmaya
başlıyoruz. Bizi görenlerin şaşkın ba-

kışlarını fark ediyoruz. Ovacıklı arkadaşlar; “Bugüne kadar bu kadar
kalabalık bir şekilde böylesi bir çalışmayı görmemelerinden” diyorlar. Sivil polisler de şaşkın. Yanımıza bile gelemiyorlar. Bir arkadaşımız halkımıza megafonla sesleniyor. Konsere
çağrı yapıyor. Esnaflar camlarına yapıştırmak için afiş istiyorlar. Üzerimizdeki Grup Yorum önlükleri ve
şapkalarımıza göz dikenler oluyor.
Hatıra amaçlı istiyorlar. Grup Yorum’u Ovacık’ta bilmeyen yok. Onalar Dersim meydandaki çadırımızı
anlatıyoruz. Bilenler, uğrayanlar, imza
atanlar olmuş. Konutların olduğu ilçenin dışında bir mahalleye gidiyoruz.
Orayı da afişlerimizle donatıyoruz. Çocuklar bizimle birlikte apartmanlara giriyorlar. Balkondan bir teyze eve çağırıyor bizi. Daha sonra çocuğuyla
yeni yaptığı ekmeği yolluyor.
Konutlardan döndüğümüzde 3 gerillanın şehit haberini alıyoruz. Hastaneye getirildiği söyleniyor. Üzerimizde önlükler hep beraber dostlarımızın cenazelerini sahiplenmeye gidiyoruz. Asker, polis ve özel harekâtçılar hastaneyi kuşatmışlar. Dalıyoruz
aralarından şaşkınlar telefonlarına sarılıyorlar hemen. Ciplerle askerler
geliyor. Hastane kapısı önünde üç
tane yaşlı kadın var. “Biz komşularıyız” diyorlar. Henüz gelen giden olmamış ailelerden. Onların yanında
oturuyoruz. Bir süre katiller sürüsüne
inat onlarla oturuyoruz.
Daha sonra konser çalışmasına
devam ediyoruz
Uygun duvarlara afişlerimizi yapıyoruz. Ziyarete gelenlere ve ziyaret
köylülerine bildiriler dağıtıyoruz. Sonra Yeşilyazı, sonra Adaköy, sonra Koyungölü Ovacık’ın en büyük köylerine gidiyoruz. (Bizden önce arkadaşlar
Aşağıtoroba, Çakmaklı, Güneykonak, Köseler, Övüçler, Paşadüzü, Yaylagünü, Yoncalı, Eğripınar Ovacık’ın
boşaltılmamış köylerine afiş ve bildiriler göndermişler) uğradığımız köylerde “Bizimle çay içmezseniz biz de
konsere gelmeyiz” diyen köylüler bir
hayli fazla. Hangi birine uğrayacağımızı şaşırıyoruz.
Dağlarda hala karlar var. O dağlar
dolacak elbet diyoruz. Ali Yıldız-

lar’ın o dağlar diyoruz. Ovacıklı arkadaşlarımızla ayrılırken, gelirken
tespit ettiğimiz yerlere afişler yaparak
geri dönüyoruz.

Ölümler Pahasına Sürdürülen
Bir Yürüyüş…

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

5 Haziran Salı günü Dersim’in
Pülümür ilçesinde yapılacak olan konser çalışmaları için sabah 08.30, da
Dersim merkezden yola çıkıldı. Çalışmaya önlük ve şapkalarımızı giyerek başlıyoruz.
Bir arkadaşımız megafonla konsere
çağrı yapıyor. Bizler de dağıttığımız bildirilerle, astığımız afişlerimizle beraber
halka konserimizin amacını anlatmaya
devam ediyoruz. Çalışmalarımızı korkulu gözlerle izleyen köy korucuları etrafımızda dolaşıp gerginlik yaratmaya
çalıştılar. Ama hedeflerine ulaşamadılar... İnsanlar mutlaka geleceklerini
söylüyorlar. Bir ağabey bizleri çaya davet ediyor. Ve pankartımızı da asıp köyden çıkıyoruz.
Pülümür’ün Mutu, Kırmızı köprü
ve Büyük çeşme mahallelerine de gidip oralarda da çalışmalarımızı yapıyoruz… Dönüşte de elimizdeki son afişleri tünellere yapa yapa bitiriyoruz… 250 afiş ve yüzlerce el ilanı bitmiş oluyor.

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar
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Öğretmenimiz

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

Bu mahallelerde fuhuş, ahlaksızlık,
hırsızlık, cinayet, gasp... yoktur.
O zaman bu önlem niye. Terörist
mi arıyorlar?
O “terörist” dedikleriniz bizim
mahallemizin evlatları, erkekleri, kadınlarıdır.
Devrimcilerin gittiği her mahalleye karakol kurup, sokaklarını panzerle
mi dolduracaklar?
Yıkımlar var.
1 milyon evi yıkacaklar İstanbul’da.
Bunun için saldırıyorlar mahallelerimize.
Biz yaparız onlar yıkar, biz insan
gibi yaşatmak için çalışırız, onlar
panzerle ezer, kurşunlar.
Biz onurlu yaşam getiririz, onlar,
ölüm, ahlaksızlık getirir.
Polisin girdiği yere terör girer.
Terör, sokakların silahlarla, panzerlerle
kuşatılmasıdır.
Yıkım, polis kimdir, tarihimizden
çok iyi biliriz.
Bizim mahallemiz şehrin en temiz
mahallesidir. Nedir bu sokakların kuşatılması. Hırsızlık mı var, cinayet mi işleniyor, fuhuş, kumar, ahlaksızlık alıp
başını mı gitmiş... Neden bu kuşatma?

BİZ HALKIZ
GÖZALTINA ALARAK, TUTUKLAYARAK
BİZİ BİTİREMEZSİNİZ.
BİZİM MAHALLEMİZ ŞEHRİN EN TEMİZ
MAHALLESİDİR. SOKAKLARIMIZDA
PANZERLERLE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ,
ÇOCUKLARIMIZIN KORKU İÇİNDE
YAŞAMASINI İSTEMİYORUZ...
Örgüt diyorlar... Biz tanıyoruz. Hasan, Zeynel, Ayşe, Zeynep, bu mahalleden insanlar, suçları neymiş? F tipine karşı çıkmışlar. Tecrite karşı çıkmışlar. Fuhuşa, uyuşturucuya karşı
çıkmışlar.
Suça bakın!
İki adım ötemizde zaten karakollar
var. Açıp baksınlar o karakolun dosyalarına, 15-20 yıldır kaç tane olay olmuş, kaç kez karakolluk olay yaşanmış.
Yoktur böyle bir şey. Böyle bir mahalleye baskınlar yapmak yıldırmaktır.
Onlar “terörist” diyor. Biz tanıyoruz ve
bir zararlarını da görmedik. “Terörist”
dedikleri bizim mahallemizin gençleridir... Bizim mahallemizin kadınları,
kızlarıdır... Yine devrimci kimliğimizden dolayı, çoğunluğu yoksul olan
halktan insanların yaşamasından dolayı
bize potansiyel suçlu olarak bakılıyor.
Tıpkı Gazi’de olduğu gibi. Neden, ne
olmuş? Mahallelerimizden kalkıp insanlar Etileri mi basmış, Nişantaşı’nı
mı basmış, ne olmuş?
Düşman toprağı sanki bizim mahallelerimiz.

Mahallerimiz düşman toprağı değil!
İşgal edilmesine izin vermeyeceğiz!
Faşizmin saldırılarına karşı daha
çok örgütlenmeliyiz. Faşizme karşı
olan saldırıların hedefi olan, düzenle
çelişkileri olan tüm sınıf ve tabakaları,
tüm halkı örgütlemeyi hedeflemeliyiz.
Çocuklardan kadınlara, yaşlılara, esnaflara herkese gitmeliyiz. Kimi nasıl örgütleyeceğimizi en ince ayrıntılarına kadar düşünmeliyiz. Halkın
kendi örgütlülükleri yaratılmadan,
neyin nasıl yapılacağı, nasıl savaşılacağı konusunda halkın katılımı sağlanmadan halk örgütlenmeleri yaratılamaz, yaratılsa da işlevli ve kalıcı
olamaz. Faşist terör karşısında halkın
kendini nasıl savunacağı, bu savunmada hangi araçları nasıl kullanacağı, ancak halk komitelerinin, halk
meclislerinin örgütlenip gelişmesiyle netleşir ve benimsenir.
Gecekondu halkının yaşam sorunları ile ilgilenmek ve bu sorunların çözümünün de ancak halkla birlikte
olacağının bilincini geliştirmek için de
halk örgütlenmeleri zorunludur.

Geleneksel Abdal Musa Şenlikleri Sona Erdi

Sorunlarımızın Kaynağı Düzen Karşısında Çaresiz
Değiliz! Çare Biziz, Çare Bizim Ortak Mücadelemizdir!
Antalya- Elmalı, Teke köyünde 23-26 Haziran’da yapılan
Abdal Musa şenlikleri bu yıl da son buldu. Her sene şenliklere katılan Antalya Özgürlükler Derneği bu yıl da şenliklerdeki yerini aldı. Gerek parasız eğitim masalarıyla, gerek tutuklu bulunan dernek başkanları Mehmet Ali Uğurlu için açtıkları imza masalarıyla halka zulmü anlatmayı sürdürdüler.
Şenliklerin ilk gününe hazırlıklı giren devrimcilerin standında kitaplar ve Yürüyüş dergisi halka tanıtıldı. Mehmet
Ali Uğurlu’yu soran insanlar devrimcilerin yalnız olmadıklarını “Mehmet Ali’yi neden itlere kaptırdınız?” sorularıyla dile getirdiler. Polis tarafından rahatsız edilmeye çalışılan devrimciler polisleri “Siz 17 yaşındaki çocukları vuranlar değil misiniz” diyerek teşhir ettiler. Bunun üzerine
oradan ayrılmak zorunda kalan polisler, başka polisleri göndererek izlemeye devam ettiler. Devrimcilerin kararlı tutumlarına karşılık polis bu sefer teşhir olma korkusuyla uzak
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durmayı tercih ettiler.
Parasız eğitim masasına
da talep yoğundu. Ayrıca şenliklerin ikinci ve üçüncü günlerinde sinevizyon olarak gösterilen Grup Yorum’un 25. Yıl Konser’i kalabalık bir kitle tarafından izlendi.
Çingene halkının yoğunluklu olduğu şenlikte, Abdal Musa
türbesi ziyaretçi akınına uğradı. Halkı yoksulluğa, zulme
mahkum eden, yozlaştırıp umutsuzlaştıran, çaresiz insanlar haline getiren bu düzene karşılık insanlar çareyi türbenin dört bir tarafına ip bağlayıp dilek tutup, dua okumakta
buldu. İnsanların tek dileği vardı, “Güzel bir dünyada yaşamak”. Yalnız biz biliyoruz ki halktan yana bir düzen tutulan dileklerle değil, ancak buraya gelen insanların ortak
mücadelesi ile olacaktır. Sorunlarımızın sebebi bu düzen karşısında çaresiz değiliz. Sadece kendi gücümüzü görelim.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

YERİNE YENİSİNİ KOYMADAN ESKİYİ
YIKAMAYIZ
Mahallelerde çok farklı kültürlerden insanlarla birarada yaşıyoruz. Düzen bizi birbirimize o kadar
yabancılaştırıyor, güvensizleştiriyor
ki; bazen kapı komşumuzu bile tanımıyoruz. Halkın dayanışmasının,
yardımlaşmasının önüne engeller
çıkartılıyor. Yozlaştırma politikası
sonucunda insanlar çürütülüyor.
Beyinler çöp haline getiriliyor.
Gençlerimiz halkın öz değerlerinden
uzaklaştırılıyor. Ve bir de bakmışız,
aynı mahallede birbirini tanımayan
insanlar olmuşuz.
Yardımlaşma, dayanışma, sorunlarımıza ortak çözüm bulma gibi
önemli değerlerimizi kimsenin kirletmesine izin vermemeliyiz. Eğer
birbirimizden koparsak, iktidar, istediği zulmü uygulamakta pervasız
davranacaktır. O zaman birlik olmalıyız, mücadele etmeliyiz.
Günlük sorunlarımıza mahallelerimizde yaratacağımız örgütlenmelerle
çözüm bulabiliriz. Mesela yaz geldi,
okullar tatil oldu. Çocuklarımız tatilde ne yapacak? Onları sokağa salıp,
“ne hali varsa görsün” mü diyeceğiz?
İnternet kafelerde, denetimini yapamadığımız sitelere girip, beynini kirletmesine izin mi vereceğiz?
Tanımadığımız insanlarla vakit geçirmesine bir şey demeyecek miyiz?
Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız.

Düzenin eğitimi yozlaştırma, bilgisizleştirme üzerine kuruludur. Geneli
kavramak yerine, tek tek olayların
içinde boğulmayı öğretirler.
Çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Onların zamanlarını boş şeylerle
geçirmesine izin vermemeliyiz.
İzin vermeyeceksek ne yapacağız?
Yerine yenisini koymadan eskiyi
yıkamayız! O zaman yerine ne koyacağımızı bulmalıyız. Mahallemizde
komiteler kurup, çocuklarımız için bir
program çıkartabiliriz. Üstelik buna
biz de dahil olabiliriz. Biraraya gelip,
yapılabilecekleri belirleyip, bunları
gerçekleştirmek için görev dağıtımı
da yapabiliriz.
Kadınlar, kendi aralarında örgütlenip, yaşı küçük çocukları bir araya
getirip dönüşümlü olarak onlara
bakabilirler. Böylelikle kadınlarımızın da zamanı daha verimli kullanmaları sağlanabilir.
Spor, film, tiyatro, mahalle düzenlemesi, yaşlılarla sohbet, oyunlar,
gezi, piknik, mezarlık ziyareti, kitap
okuma, müzik aleti çalma, birlikte
türkü söyleme, şenlik düzenleme...
Evet, eminiz kafa kafaya verirsek,
bunları daha da artırabiliriz. Hayata
geçirilemez şeyler değildir, istersek
hepsini, daha da fazlasını yaparız.
İsteyelim yeter...
Bunları gerçekleştirmek için çok

mamış, en son
muhtarlar
dilekçe vermiş
bunun üzerine söz veren Belediye yine
sözünün arkasında durmayarak park
projesini hayata geçirmemişti.

ISRAR VE ÇABA KAZANDI!
Hem Değerlerimizi
Yaşatacağız,
Hem De Halkın Ve Halk
Çocuklarının Nefes Alacağı
Mekânlar Oluşturacağız!
Yıllardır Ankara’nın Çankaya ilçesinde Mahzuni ŞERİF Parkı'nın yapılması için binlerce imza toplayan
Çankaya Kültür Derneği sonuç ala-

Son olarak bu yılın başındaki
çabaları ve ısrarıyla parkın yapılmasını sonunda sağladılar. Tüm bu çabalar sonucunda Mahzuni Şerif
Parkı’nın yapımına 25 Haziran 2011
Cumartesi günü resmen başlandı.
19 Haziran 2011 Pazar günü
Çankaya Kültür Derneği’nin gele-

yüksek harcamalar yapmaya da gerek
yoktur. Birlik olursak hepsinin üstesinden gelebiliriz. Akşam yemeklerimizi alıp mahallenin yakınındaki
parkta topluca piknik yapabiliriz.
Müzikten anlayanlarımız, çocuklara
eğitim verebilir. Evlerden kitapları
toplayıp, çocuklarımıza okuma şevkini verebiliriz. Mahallemizin düzenlemesini birlikte yapabiliriz. Kapı
önlerimizi temizleyebiliriz çocuklarımızla birlikte. Onlara paylaşımı,
üretimi, kolektivizmi öğretmeliyiz.
Görevler verip, sorumluluk duygularını geliştirebiliriz. Sadece “yapma”, “gitme” diyerek yasaklarla
öğretemeyiz. Neyi yapacaklarını ve
nasıl yapmaları gerektiğini bizzat
kendimiz göstermeliyiz.
Köylerimizi düşünelim. Köylerde
herkes birbirini tanır. İmece, halkın
yardımlaşmasının en güzel örneklerindendir. Ürünler birlikte toplanır ve
bitiminde hep birlikte eğlenilir. Emek,
üretim vardır ilişkinin merkezinde.
Bu da insanları, ilişkileri değerli
kılar. Tarlada omuz omuza çalıştığı
köylüsüne değer verir insanlarımız.
Birlikte çalışırken daha iyi tanırlar
birbirlerini. Paylaşım insanları birbirine yakınlaştırır.
Bunları çocuklarımıza öğretirken, biz de yapmalıyız. Evimize
kapanıp, kendi kendimize kalırsak
daralırız. Bunalımlar, yozlaşmalar,
aile içi kavgalar, yoksulluğun getirdiği sıkıntılar... bitmez. Bunların
üstesinden gelebilmek için birlik
olmalıyız. Birlikten güç doğar.

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

neksel “Devrimci Değerlerimizi
Anma” etkinliğinde taleplerini Grup
Yorum’la bir kez daha dile getirmişlerdi. Program sonrası parka bakmaya gelen belediye yetkilileri; “Sesinizi
sürekli duyduk, biliyoruz bizden kesin
tarih istiyorsunuz” diyerek ısrarlarının sonucunu aldılar. Bunun üzerine
açıklama yapan Çankaya Kültür
Derneği; “Bundan sonra da parkın
yapımındaki her aşamada orada olacağız ve parkı halkımızla birlikte
değerlerimizi, koruyup yaşatacağımız bir yer haline getiriceğiz.” dedi.

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar

17

Madımak’ı unutturamaz,
katliamı gizleyemezsiniz!

Hem yaktılar; hem yakanlarla
yakılanların isimlerini aynı
tabloya yazdılar! Sivas Valisi,
alçakça bir riyakarlıkla, o
tablonun altına da çiçek bıraktı!

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

AKP iktidarı Alevi halkı aylarca,
“Madımak’ın müze yapılması” konusunda oyaladı, aldattı. Aylar süren
manevralardan sonra Madımak’ı Madımak olmaktan çıkaracak bir adım
daha attı. Sözde Madımak’ı yeniden
açtılar. Fakat adına Bilim ve Kültür
Merkezi diyerek, katliamın üstüne kalın bir örtü örtmeye çalıştılar.
Orası Bilim ve Kültür Merkezi
değil, Alevi halkın, aydınların yakıldığı
Madımak’tır. Bu gerçeği AKP’nin
hiçbir manevrası ortadan kaldıramaz.

Katillerle mazlumları
yanyana yazan AKP
Hiç ilgisiz bir biçimde oraya Bilim ve Kültür Merkezi adının verilmesi, Madımak’ı unutturmak, tarihten silmek amacının ifadesidir.
AKP gibi işbirlikçi bir partinin bilim ve kültür ile bir ilgisi yoktur ama
bilim ve kültür ile ilgili bir yer açıla-

caksa bunun için yüzlerce yer bulunur. Amaç bilim değil, unutturmaktır.
Sivas Valisi Ali Kolat, mevcut durumu şu sözlerle savunmaya çalışıyor:
“... müze konusunu, ayrımcılık meselesi gibi lanse etmeye çalışıyorlar.
Yoksa kimse oranın müze olmasından gocunmamaktadır. Orada oluşturulan ortam müze ortamından
farklı değildir”.
Vali, müze olmasından “kimsenin
gocunmadığını” söylüyor ama müze
olarak da açmadılar Madımak’ı. Çünkü Madımak’ı müze yapmaya korkuyorlar! Katliamlarının belgelenmesinden korkuyorlar. Onun için Alevi halkın talebinin içini boşaltıp, alavere dalavere ile geçiştiriyorlar.
Otelde, göstermelik bir köşe yaparak, “bakın unutmadık!” derken de
katliamcılıklarını sergilediler. AKP
zihniyeti, bu “anma köşesi”ne, katliamı gerçekleştiren ve saldırı sırasında ölen 2 halk düşmanının isimlerini de katledilen 35 kişinin isimlerinin yanına yazarak, gerçek yüzünü gösterdi.
Yakılanlarla, yakanların aynı listeye yanyana yazılması konusunda Sivas Valisi Kolat, “biz insani davrandık” diyordu. “İnsani davranmak” halkın katillerini, halkı yakanları sahiplenmek mi?
Bu AKP’nin katliamcıları sahiplenmesidir. AKP’nin 12 Eylül cuntasının hapishanelerde, devrimci tutsaklarla, sivil faşistleri aynı koğuşla-

ra koyarak yürüttüğü “karıştır-barıştır” politikasını devam ettirmektir.
AKP, Alevi halka “katillerinizle barışın” ,“sizi yakanları suçlu görmüyor, onları sahipleniyorum” diyor.
Bu tıpkı, Hitler faşizmi döneminde gaz odalarında boğulan, fırınlarda
yakılan milyonlarca insanın isimlerinin bir anıta Hitler ile birlikte yazılması gibidir.

Madımak’ı anmamızı
yasaklayamazlar!
AKP iktidarının Alevi halka düşmanlığı, Sivas’taki anmada da kendini
gösterdi. Bunun için 2 Temmuz öncesi Vali Ali Kolat, Madımak önünde anma yapılmasına izin vermeyeceklerini açıklayıp, halkı tehdit etti.
2 Temmuz’da Madımak’ın önünü
bariyerlerle çevirerek, polis yığınağı
ile kapattılar. Alevi halkın Madımak
önünde şehitlerini anmasına bile tahammül edemedi halk düşmanları.
AKP’nin polisi Madımak önüne
gitmeye çalışan halka biber gazı sıkarak, işkence yaparak saldırdı.
Halk düşmanı AKP iktidarının
Alevi halka düşmanlığı yeni değildir.
Bugün inkar ve asimilasyonu devam
ettirerek, Alevi halkın taleplerini dikkate almayarak, aldatarak düşmanlığını sürdürmektedir. Alevi halk, Madımak’ı unutturmaya çalışan, asimilasyonu sürdüren halk düşmanı
AKP’ye hakettiği cevabı verecektir.

   
  
29 Temmuz 2011
tarihinde İzmir’de
Karşıyaka Çarşısı’nda Pir Sultan Abdal
Dernekleri, Devrimci
Alevi Komitesi ve Alevi Dernekleri meşaleli bir yürüyüş
ve ardından da basın açıklaması yaptı. Devrimci Alevi Komitesi “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, Çiğli Pir Sultan
Abdal Derneği “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartları
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ve Sivas şehitlerinin resimlerini taşıdılar. Dolmuş duraklarında saat 20.00’de toplanan kitle, sonrasında kortej
oluşturarak, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “Dün Maraş’ta Bugün Sivas”
ve “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür” sloganları eşliğinde Karşıyaka Çarşısı Bankası önüne kadar yürüdüler. Burada bir
basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması ve meşaleli eyleme ESP ve BDSP de destek verdi. 100 kişinin katıldığı eylem saat 21.20’de sloganlarla sona erdi.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

2 TEMMUZ 1993'TE KATLEDENLERİ KORUYAN AKP

2 TEMMUZ 2011'DE ANMAYA SALDIRDI!
2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak
Oteli'nde gerici faşistler tarafından
katledilen 33 kişiyi anmak ve hesap
sormak için ülkenin dört bir yanından
25 bin kişi Sivas'a "Madımak Utanç
Müzesi Olsun" diyerek toplandı.
İstanbul'dan giden otobüsler engellenmeye çalışıldı. Kentin giriş ve
çıkışları tutuldu. Toplanma noktasına
doğru giderken polis tarafından durdurulan PSAKD Sultanbeyli, Sarıyer,
Sultangazi Şubeleri ile Devrimci Alevi Komitesi kitlesi, “Madımak Utanç
Müzesi” tabelası bahane edilerek 1,5
saat bekletildi. Bekleme esnasında,
yürüyüşe geçen diğer kitle de oturma
eylemi yaparak polisin engellediği kitleyi bekledi. Polis ile PSAKD yöneticilerinin tartışması sonucu PSAKD
yöneticileri polisin elinden tabelayı aldılar. Ardından yol açıldı ve kitle miting kolu ile birleşti.
Yürüyüşe iki farklı yürüyüş kolu
üzerinden başlandı. Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenlerin yakınları yürüyüş kortejinin en önündeydiler. Yürüyerek eski Madımak Oteli'nin yanına kadar ancak gelebildiler çünkü 18 yıl
önce insanların diri diri yakılmasına göz
yumanlar, şimdi yakılanların ailelerinden oteli korumaya çalışıyorlardı.
Tüm tepkilere rağmen katliamın
yapıldığı Madımak Oteli'ni "Bilim ve
Kültür Evi" yapan AKP, katledilenlerin anılmasına da tahammül edemedi.
Sivas Valisi günler öncesinden tehditler

savurmuş, saldırının zeminini hazırlamaya çalışmıştı.
Madımak Oteli önünde barikat
oluşturan polis, katliamda şehit düşenlerinin ismi okunduğu sırada, faşist yüzünü bir kez daha göstererek
kitlenin üzerine biber gazı sıkarak saldırdı. Kitle, polisin biber gazına su şişeleri ve sopaları fırlatarak karşılık
verdi. Daha sonra kitle tekrar polis barikatı önünde toplandı. Otele 25 metre kala kitleyi durduran polis, otelin
girişini bariyerlerle kapatmıştı.
AKP'nin gerçek yüzü, 18 yıl önce yakanların yüzüydü. Faşizmin yüzüydü.
Devrimci Alevi Komitesi anma
mitingine, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür”, “Madımak’ta Katledenler, Halkın Adaletine Hesap Verecek”, “Kerbela’dan Sivas’a, 19 Aralık’a Katleden Devlet, Direnen Halktır” yazılı
pankartlarla katıldı. Kortejde ayrıca
Sivas şehitlerinin resimleri, dövizler
ve kızıl bayraklar vardı.
Devrimci Alevi Komitesi, 300 kişiyle katıldığı anmanın ardından yaptığı yazılı açıklama ile de saldırıyı protesto etti. Açıklamada; "Bundan önce
nasıl ki her sene Madımak Oteli
önünde oluyorsak, bundan sonra da
orada olacağız." denildi.
Sivas Şehitleri Mezarları Başında
Anıldı:
“DAVAMIZ MAHŞERE
KALMAYACAK, ADALET
İSTİYORUZ!”
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin (PSAKD) çağrısıyla, 30 Haziran günü Sivas Madımak Oteli'nde
katledilen aydınlardan Asım Bezirci
ve Nesimi Çimen, İstanbul'da mezarları başında anıldı.
Devrimci Alevi Komitesi de an-

malara “Madımak'ta Katledenler Halkın Adaletine Hesap Verecek” yazılı
pankartlarla katıldı.
Zincirlikuyu Mezarlığı girişinde
toplanan kitle, kortejler oluşturarak ve
sloganlarla Asım Bezirci'nin mezarı başına yürüdüler. Burada yapılan anma
töreninin ardından kitle Nesimi Çimen
anması için Kadıköy'e hareket etti.
Kadıköy Tepe Nautilus önünde
toplanarak kortejler oluşturan kitle, sloganlarla Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Nesimi Çimen'in mezarına kadar yürüdü. Saygı duruşu ve konuşmaların ardından Sivas'ta yapılacak anmaya
çağrı yapılarak eylem bitirildi.
İnanç Özgürlüğü, Düzen Partileri
ile Değil, Devrimci Halk İktidarı ile
Gelecek!
Sivas katliamının 18. yılında, Devrimci Alevi Komitesi tarafından 3 Temmuz tarihinde, Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda bir anma gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde sahneye ilk olarak Almus-Der
Semah Ekibi çıkarak, semah döndü.
Semahın sonrasında, kaza geçirip
ayağını kırmış olmasına rağmen anmaya katılan Eylem Eğin sahne aldı
ve deyişler okudu.
Anma, Devrimci Alevi Komitesi
adına Cafer Bin’in Sivas katliamı ile
ilgili açıklamasıyla devam etti. Ardından da Sivas katliamından kurtulan Aziz Nesin’in yazdığı Sivas Acısı adlı şiir okundu.
Tiyatro Simurg’un “Sivas’tan Çıkan
Yazacak” adlı oyununu sergilemesinin
ardından Sivas katliamında katledilenlerden Edibe Sulari’nin yeğeni Berrin Sulari ve sonrasında Tolga Sağ sahneye çıkarak türkülerini okudular.
AKP’nin “Alevi Açılımı” yalanlarına karşı mücadele ve örgütlenme çağ-
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Okmeydanı

Üsküdar
rısı yapılarak anma sona erdirildi.

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

DİRİ DİRİ YAKAN DA,
EVİMİZİ BAŞIMIZA YIKAN
DA BU DEVLETTİR!
Ankara’daki Sivas anması, bu
yıl NATO Yolu Tekmezar Parkı’nda
yapıldı.
Anmaya Pir Sultan’ın deyişi ile
başlandı ve ilk olarak türküleriyle Sivas katliamını bir kez daha öfkeyle
lanetleyen Hüseyin Karakoç sahne
aldı. Daha sonra İdilcan Kültür Merkezi adına konuşma yapıldı. Programa Cevahir Canpolat’ın söylediği
deyişler, Pir Sultan Abdal Yenimahalle Şubesi Semah ekibi, ve Yavuz
Canpolat’ın Kürtçe, Zazaca türküleriyle devam edildi. 700 kişinin bir
araya geldiği anma, helva dağıtımı
yapıldıktan sonra bitirildi.
Ayrıca; Ankara’daki Hüseyingazi
Kültür Araştırma Derneği de 2 Temmuz
şehitlerini anmak için 1 Temmuz’da
derneklerinde bir anma yaptı.
ANKARA/ MAMAK
Ankara Mamak'ta 2 Temmuz Sivas mitingine çağrı yapmak amacıyla
29 Haziran akşamı bir program gerçekleştirildi.
Mamak'ta çalışmalarını sürdüren
Halk Cephesi'nin Yıkımlara Karşı
Mücadele Komitesi tarafından düzenlenen program için mahallede
sesli duyurular, afişler yapılmış, kapı
kapı el ilanları dağıtılmıştı.
Anma Çobançeşmesi Sondurak
Meydanı’nda yapıldı. Alana “2 Temmuz'da Sivas'ta Devrimci Alevi
Komitesi Saflarında Birleşelim,
Hesap Soralım!” yazan pankart
asıldı. Saat 19.00'da Halk Cephesi
adına yapılan konuşma ile etkinlik
başladı. Şiir dinletisi ve Sivas katliamını anlatan “O Gün” adlı belgeselin gösterimi yapıldı. 60 kişinin katıldığı program sonunda mahalle
halkı Sivas'a davet edildi.
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ANKARA/ ÇANKAYA
Çankaya Kültür Derneği’nde, 30
Haziran günü Sivas şehitlerini anmak
için geleneksel helva dağıtımı yapıldı.
Anma boyunca Sivas şehitleri ile birlikte o sabahki yıkım saldırısı da konuşuldu. Mahallenin teyzelerinin de
emeğiyle yapılan helva dağıtımı 150
kişinin katılımı ile gerçekleşti.
YAKANLARA ÖFKE,
YAKILANLARA
BAĞLILIK VARDI!
3 Temmuz’da Gemlik’te bir anma
gerçekleştirildi. Anmadan önce Dereboyu’nda 25 kişilik bir kortejle sloganlar atıldı ve üzerinde “Kerbela’da
Hz. Hüseyin Dersim’de Seyit Rıza Sivas’ta Pir Sultanız! Devrimci Alevi
Komitesi” yazan bir pankartla anmanın duyurusu yapıldı. Kırmızı flamaların asıldığı anma alanında 1977 1
Mayısı’ndan bugüne yapılan katliamların resimlerinin yer aldığı bir pankart asıldı. Sivas şehitleri için saygı duruşundan sonra Devrimci Alevi Komitesi bir açıklama yaptı. Açıklamadan sonra Munzur Polat ve grubu tarafından deyişler söylendi, sinevizyon
gösterimi yapıldı.
BURSA Teleferik Akçağlayan
Mahallesi’nde 2 Temmuz günü Halk
Cephesi tarafından düzenlenen Sivas
anması başlamadan önce mahallenin
içerisinde yapılan yürüyüşte, megafonla çağrı yapıldı. Meşaleler, kırmızı
flamalarla donatılmış anma alanınında; “2 Temmuz’da Sivas’ta, 19
Aralık’ta hapishanelerde yakanlar, işbirlikçi iktidarlardır” ve üzerinde
ülkemizde 1977 1 Mayıs’ından bugüne yaşanan katliamların resimlerinin olduğu pankartlar asılıydı. Saygı duruşuyla başlayan anmada, Halk
Cephesi’nin açıklaması ve ardından
da bir şiir okundu. Ülkemizde yaşanan katliamları ve Sivas’ı anlatan bir
sinevizyon gösteriminin ardından
yaklaşık 100 kişinin katıldığı anma

İkitelli
sona erdi.
“KERBELA’DA HÜSEYİN,
DERSİM’DE SEYİT RIZA,
SİVAS’TA PİR SULTAN’IZ!”
BİZ BU TOPRAĞIN EVLADI;
BİZ DİRENENLERİZ!
ELAZIĞ’da Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği, 1 Temmuz günü Hozat Garajı’nda Madımak Oteli’nde diri
diri yakılanları yaptıkları eylemle
andı. Hakkari’de ölen bir subayın
Elazığ’daki cenazesini bahane eden
polis eylemi engellemeye, gözdağı
vermeye çalıştı. Buna rağmen yapılan
açıklamada Sivas’ın er geç hesabının
sorulacağına değinilirken 1 Temmuz’da Sivas’a araç kaldırılacağı duyuruldu. Açıklamaya 50 kişi katıldı.
MADIMAK'TA
KATLEDENLER HALKIN
ADELETİNE HESAP
VERECEKLER
İkitelli’de yapılacak anma için
afişler asıldı ve bildiri dağıtıldı. Araçla sesli çağrı yapıldı. 2 Temmuz Sivas
katliamını lanetlediler yürüyüş ve anmaya katılacaklarını söylediler ve
bildiriyi alıp kendisi dağıtanlar oldu.
2 Temmuz günü İkitelli Cemevi
önünden yürüyüş başladı. Yürüyüşte “Madımak’ta Katledenler Halkın
Adaletine Hesap Verecek” pankartı ve
Sivas katliamında yaşamını yitirenlerin resimleri taşındı. Yürüyüş sırasında Kemal Delen tarafından bir
açıklama yapıldı.
Halk camlarından, dükkanlarının
önünden sloganlara eşlik ederken parkta bekleyen halk da yürüyüşten gelen
kitleyi alkış ve sloganlarla karşıladılar.
Anma programı 20.30’da başladı.
Açılış konuşması ve saygı duruşundan
sonra Halk Cephesi’nin açıklaması ve
şiirler okundu. Türkülerle, sinevizyon
gösterimiyle ve Grup Yorum korosuyla devam eden anmada, sloganlar
hiç susmuyordu. Yürüyüşe 250’den
fazla kişi katılırken anma programında bu sayı 1000’e ulaştı.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Elazığ

Röportaj
Halk Cephesi, Anadolu Halk Festivali Komitesi:

“HALK CEPHESİ, HALKA AİT NE KADAR İLERİCİ ÖZ VARSA
KISKANÇLIKLA KORUMAYA, ONLARI YENİ İNSANIN,
SOSYALİST İNSANIN KÜLTÜRÜYLE ZENGİNLEŞTİRMEYE
DEVAM EDECEK!”

24-25-26 Haziran günleri Okmeydanı Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda yapılan Anadolu Halk Festivali’ne ilişkin Festival Komitesi’yle
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz...
Festivali Komitesi:
 Yürüyüş: Anadolu Halk Festivali’nin değerlendirmesini yapabilir
misiniz?
 Festivali Komitesi: En başta şunu
söylemek gerekir ki, emperyalizmin
ve yerli işbirlikçilerinin halka düşmanlığı her alanda ve en üst boyutta
sürüyor. Yaşamın bütün alanlarına
çıplak gözle bile bakılınca bunu görmek mümkün.
Halkın örgütlenme özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, demokratik hak alma mücadelesi resmen devlet terörüyle gasp ediliyor, engelleniyor. Seçim denilen demokrasicilik
oyunuyla, halkın iradesi yok sayılıyor.
12 Eylül faşist anayasası ve İtalyan faşizminden miras kalmış ceza kanunuyla, halkın evlatları F Tipi hücrelere
atılıyor, tecrit ve tretman politikalarıyla inançlarından soyundurulmaya
çalışılıyorlar.
İşte bu tablo içerisinde, halkın
kendi öz kültürü de, emperyalizmin
bireyci-bencil-yoz kültürünün hege-

monyası altına alınmaya ve giderek de
ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Emperyalizm buna kafa yoruyor, bu
amacına uygun politikalar üretmesi
için milyarlarca dolar para ödüyor
ideologlarına. Böylesi kapsamlı bir
saldırı altında olan halk kültürünü yaşatmak, yeni geleneklerle yarına taşımak ve geleceğin sosyalist kültürünü
bugünden yaratmak bizlere, biz devrimcilere düşüyor. Anadolu Halk Festivali de, Halk Cephesi tarafından bu
sorumluluğun yerine getirilmesidir.
Üç gün boyunca, Türkiye’nin dört
bir yanından gelenlerle, İstanbul’dan
festivalimize katılanlar, bu sorumluluğun gereğini yerine getirdiler. Halkın kültürünü tanıttılar, yemeklerini
sundular, halk oyunların oyandılar,
türkülerin söylediler, el ürünlerini
sergilediler. Anadolu’yu tanıdı orada
insanlar, Anadolu halklarının kültürünü gördüler, izlediler, öğrendiler.
Anadolu Halk Festivali bizim olanın,
halkın olanın halka aktarılması; halkların kardeşliğinin somutlanması; yarının yeni insanının kültürünün tohumlarının atılması ve her şeyden
önemlisi de, halkın kültürel değerlerinin hiçbir saldırıyla yok edilemeyeceğinin, buna dair inancın daha da
büyütüldüğü bir organizasyon olması bakımından çok önemli bir yerde
duruyor.
Halk Cephesi, halka ait ne kadar
ilerici öz varsa kıskançlıkla korumaya, onları yeni insanın, sosyalist insanın kültürüyle zenginleştirmeye
devam edecek; Anadolu Halk Festivali’ni bu anlayışla geleneksel hale getirip, her yıl daha da büyüterek geleceğe taşıyacaktır.
 Yürüyüş: İnsanlara kendilerini en
çok neyin etkilediği şeklindeki sorularımıza “baş eğmeyenlerin tarihi

tüneli” şeklinde cevap aldık. Sizce bu
tarih tüneli amacına ulaştı mı?
 Festival Komitesi: Evet bizce tarihsel gerçekleri görsel, işitsel bir
biçimde insanlara göstermesi açısından amacına ulaştı diyebiliriz. Tüneli gezenlerin anı defterine düştüğü notlardan ve bizimle paylaştıklarından
yola çıkarak böyle söyleyebiliriz.
Yani kitaplarda okunanlar, dilden
dile anlatılanlar o tünelde canlı bir şekilde karşısına çıktı insanların ve
herkes Mahirler’i, Sabolar’ı, Sibeller’i
gördü orada.
 Yürüyüş: Bu festival gelenekselleşecek mi?
 Festival Komitesi: Elbette bu
festivali gelenekselleştireceğiz. Daha
da büyüteceğiz, daha geniş kitlelere
ulaşıp daha geniş kesimleri katacağız
bu kolektif çalışmaya. Yani kardeşliğimizi, kültürümüzü, ihtilalımızı büyüteceğiz.
****

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

Grup Yorum:
"FESTİVAL TAM BİR PAYLAŞIM VE KOLLEKTİVİZM
İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİ"
24-25-26 Haziran günleri Okmeydanı Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda yapılan Anadolu Halk Festivali’ne ilişkin Grup Yorum'la yaptığımız röportajı yayınlıyoruz...
 Yürüyüş: Festivali nasıl buldunuz?
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Röportaj
 Grup Yorum: Öncelikle Anadolu’nun farklı kültürel değerlerini bir
araya getirmesi, bunu yaparken de
yoksulluğu yaratanlara ve onların
yoz kültürüne karşı tavır alması bizce çok değerliydi. Festival alanındaki çeşitlilik, yörelerin kendine özgü
kültürel öğeleri barındırması aslında
halkın ne kadar güçlü ve derin bir kültüre sahip olduğunun da bir göstergesidir. Aynı zamanda sahnede sergilenen tüm etkinliklerin “halkın yoksulluğa ve yozlaşmaya karşı mücadelesini ya da zulüm karşısında direnişini” işlemesi ve farklı şehirlerden
gelen yüzlerce insanın bu değerler etrafında ortaklaşması gerçekten çok güzeldi.

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

 Yürüyüş: Sizi en çok ne etkiledi?
 Grup Yorum: Festival alanının
tam ortasında Sibel Yalçın Parkı’nın
çimlerinde “Başeğmeyenlerin Tarihi”
adlı bir tarih tüneli vardı. Biraz da bir
labirenti andıran yapının kapısından
girdiğinizde kendinizi Mahirler’le
birlikte Kızıldere’de kerpiç evin bir
odasında buluyorsunuz. Koridorlarda
ilerledikçe 12 Temmuz, 16-17 Nisan
direnişlerinin canlandırıldığı, o atmosferin yaşadığı odalar karşınıza çıkıyor. Adım adım direniş tarihin geziyorsunuz aslında. ‘84, ‘96, 2000
ölüm oruçları, 19 Aralık’ta yakılmış
bir koğuş ve birebir boyutlarda bir F
tipi hücre size yakın zamanda ülkemizde yaşananları anlatıyor. Bu oradaki herkesi olduğu gibi bizi de çok
etkiledi.
 Yürüyüş: Düzenin kültürüyle burada tanık olduğunuz kültürel faaliyetler arasında bir kıyaslama yaparsanız neler söyleyebilirsiniz?
 Grup Yorum: Öncelikle Anadolu Halk Festivali tam bir paylaşım ve
kolektivizm içerisinde gerçekleştirilmiş. Festival kapsamındaki tüm
etkinlikler ücretsiz ve herkese açıktı.
Bahsettiğiniz “düzenin kültürel faaliyetleri” böyle bir şeyi asla yapmaz.
Onun için esas olan kardır ve düzenlediği tüm etkinlikler bu amaca hizmet eder ve kolay tüketilir, kalıcı değildir, yozlaşmayı örgütler. Fakat bunun karşısında Halk Festivali’nde
yer alan çocuklar için ayrılan bölüm,
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kitap stantları, hukuk ve sağlık masaları tamamen halkın sorunlarına
eğilen, halkın dayanışmasını güçlendiren öğelerdi.
 Yürüyüş: Bir sonraki festivalde
başka neler olabilir?
 Grup Yorum: Bir sonraki festival
daha geniş alanlara yayılarak, Anadolu’dan ve İstanbul’dan daha geniş
katılım sağlayarak, halkın sorunlarına yönelik masaların stantların çeşitlendiği ve paylaşımın daha da derinleştiği bir şekilde yapılabilir diye düşünüyoruz.
****
Gencinden yaşlısına söz birliği etmişcesine tek noktada birleştiler:
"ŞİMDİ BU KADAR KİŞİYİZ
AMA BİR SONRAKİ SENEYE
DAHA DA FAZLA KİŞİ
OLACAĞIZ.
FESTİVALİMİZİ
SAHİPLENECEĞİZ!"

Erkan Molla Ahmetoğlu:
(45 yaşında. İşçi)
 Yürüyüş: Nereden geliyorsunuz?
 E. M. Ahmetoğlu: Çatalca’dan geliyoruz.
 Yürüyüş: Festivali nasıl buldunuz?
 E. M. Ahmetoğlu:
Festival çok güzel. Özellikle tünel çok
güzel, o tarih çok iyi anlatılmış.
 Yürüyüş: Düzenin de bir sürü festivali var. Tüketime yönelik yoz kültürü yayıcı festivaller bunlar. Burada da çadırlar var. Ama bunlar halka bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
 E. M. Ahmetoğlu: Şu an eksikler
var. Hazırlıklar geç oldu mesela.
Ama bu ilk, önümüzdeki senelerde
daha da iyi olacaktır bu. Görünen şu
an güzel. Daha da iyi olacaktır. Diğerleri emperyalistleri propagandasını
yaparken biz halkımızın propagandasını yapıyoruz.
 Yürüyüş: Keşke şu da olsaydı dediğiniz bir şey var mı?
 E. M. Ahmetoğlu: Bu bir ilkti bizim için. Köy dernekleri olabilirdi. Hiç

ulaşılmamış mahalleler olabilirdi.
Örneğin ben Çatalca’dan kendim geldim. Orada hiç bir köyde bunun çalışması olmadı. Yapabilirdik. Katılımı daha da fazlalaştırabilirdik. Orada ormancılıkla uğraşan insanlar var.
Ellerinden ormanları alınmış halk
var. Şimdi sadece hamallık yapıyorlar. Onları da katabilmeliydik.
 Yürüyüş: Bir çadırda şehitlerimizin resimleri tişörtlere basılıyor. Siz
de ölüm orucu şehidi Yemliha Kaya’nınkini almışsınız. Neden onu
aldınız?
 E. M. Ahmetoğlu: Ben bire bir tanıyorum onu. Yoksul Halkın Gücü’nün İkitelli temsilcisiydim. O ise
sahibi idi. O şeklide birlikte çalışıyorduk. Örneğin Nurhayat’ın resimli tişörtünü de kızıma aldım. Nurhayat da bizimle birlikte yetişti. Yeri ayrıdır bizim için. Benim de içimde bir
ahtı, eğer kızım olursa adını Nurhayat koyacağım diye. Kızım doğduğu
gün ben gözaltına alınmıştım. Son sözüm giderken, kızımın adını
Nurhayat koyacaksınız demiştim.
 Yürüyüş: Teşekkür ederiz.
****
İbrahim Gül:
(20 yaşında. Öğrenci.)
 Yürüyüş: Nereden katıldın festivale?
 İbrahim Gül: Okmeydanı’na yakın bir mahalle olan Örnektepe'den.
 Yürüyüş: Festivali nasıl
buldun?
 İbrahim Gül: İki gündür buradaydım. Dün yağmur yağmasına rağmen çok güzel geçti. Daha da coşku
kattı. Gençlik kendi kültürünü bilmiyor. Yozlaşmanın içinde. Kendi kültürümüz olmayan şeyler sahipleniliyor. Bize ait olmayan şeyler bizimmiş
gibi sahipleniliyor.
Festivalin amacı da insanların
kendi kültürünü hatırlaması ve yaşaması... Özellikle gençlerin kendi kültürünün farkında olması, kendi tarihine sahip çıkması açısından önemliydi.
 Yürüyüş: Keşke şu da olsaydı de-
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diğin bir şey var mı?
 İbrahim Gül: Hemen hemen aradığım her şeyi buldum.

rada tanık olduklarınız arasında bir
kıyaslama yaparsanız ne söylersiniz?

Av. Taylan Tanay: (Halkın Hukuk Masası)

 Av. Taylan Tanay: Siyasal olarak
zafere gitmek, zaferin mümkün olduğunu bir anlamda kapitalizmin
kültürüne karşı alternatif bir kültür yaratmakla olacağını biliyoruz. Saldırısının en yoğun olduğu yer kültür alanında. Burada Anadolu’nun değerlerini sunacağız. Hem çok zengin olduğunu görüyoruz, hem yozlaşmanın
boyutunu görüyoruz. Zenginlik ama
bir taraftan da düzenin nasıl halkı yozlaştırmış olduğuna tanık olduk. Şarkıları, halk oyunları, yemekleri bize
ait olan büyük bir miras var. Düzenin
bize sunduğu ise bize ait değil.

 Yürüyüş: Festivali nasıl buldunuz?

 Yürüyüş: Keşke şu da olsaydı dediğiniz bir şey var mı?

 Av. Taylan Tanay:
Tabi bu çok uzun yıllar sonra sosyalistlerin,
devrimcilerin ilk deneyimi. Fikir olarak oldukça iyi buldum. Bu mutlaka
tekrar olmalı. Tarihiyle, örnekleriyle,
halkıyla büyük bir fikre sahip... Hareketimiz kendi bünyesinde bu kültürü
barındırıyor, ileri taşımaya çalışıyor.
Anadolu’nun farklı illerinden, kültürlerinden gelen şehitlerimiz, yoldaşlarımız var. Bugün bu kültürü her
birimizin geldiği yörelerden yaşadıklarını anlatıyor olması ve Anadolu’nun öne çıkarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Anadolu isyan
yatağı. 40 yıllık bir tarih bizim açımızdan. Burada tarihe tanıklık ediyoruz. Kültür zenginliğini görüyoruz.
Bir kez daha mücadelenin gerekli olduğunu, zaferin ne kadar gerekli olduğunu, Anadolu için bedeller ödemenin ne olduğu ete kemiğe bürünmüş oluyor. Her şeyi halk hak ediyor.
Mutlaka zaferi de tadacaktır. Şehitler
aramızda. Tarih tünelini geziyoruz.
Yaratılan güzelliği görüyoruz.

 Av. Taylan Tanay: Bu bir ilkti. Bunun hayata geçiyor olması bile büyük
bir olaydır. Daha önce yapmamış olmamızın eksikliğini hissettik. Keşke
bunu daha önce yapıyor olsaydık.
Mutlaka tertip komitesi buradan çıkan
sonuçları değerlendirecektir. Bunu
çok daha fazla insana sunabilseydik.
O konuda bir eksiklik var. Ama aşılacak eksikliktir bu. Çok daha kitlesel büyük işler yapacağız. Sosyalizm buralardan kazanılacak.

 Yürüyüş: Baş eğmeyenlerin tarihi tünelini gezdin mi?
 İbrahim Gül: Tüneli gezerken
tüylerim diken diken oldu. O insanların yaşadıklarını birebir anlayabiliyorsun. Şehitler o kadar inançlı ki bu
inançları uğruna seve seve canlarını
feda ediyorlar. Kanlarıyla duvarlara bu
inançlarını yazıyorlar, ölürken dahi.
****

 Yürüyüş: Sizi en çok etkileyen ne
oldu?
 Av. Taylan Tanay: Şehitler, onların yarattıkları etkiledi beni. Bu halkın içerisinden gelmiş, Adana’dan,
Dersim’den, Karadeniz’den, Ege’den
gelen şehitlerimiz Anadolu’yu bize anlatıyorlar.
 Yürüyüş: Düzenin kültürüyle bu-

 Yürüyüş: Halkın Hukuk Masası
açtınız, neler yaptınız? Amacınıza
ulaştınız mı?
 Av. Taylan Tanay: Bir kez, biz de
bu tarihin bir parçasıyız. Yaratılan 40
yıllık tarihte bizim de emeğimiz var.
Biz de bir parçasıyız. O yüzden burada
olmaktan onurlu, gururluyuz. Büromuz 22 yıllık bir tarihe sahip. Tek başına sorulan sorulara cevap vermekle algılamıyoruz masamızı. Şehitlerimizin yanında olmak, büyük kısmının avukatlığını yaptık, mahkeme
salonlarında savunduk. Bir kısmının
cenazesinin aldık, hak ettikleri şekilde defnedilmelerini, anılmalarını sağladık. Kendimizi sadece duruşma salonlarıyla, mahkemelerle, karakollarla kısıtlı görmedik. Burada tarihimizi görmüş olduk. Bu tarihin bir parçası olmak gurur verdi. Halkımızın sorunlarını dinliyor olmaktan da mutlu
olduk.
Umarım uzun yıllar kararlılıkla ta-

şıyacağız.
****
Bilgen Bulut:
(13 yaşında. 7. sınıf öğrencisi.)
 Yürüyüş: Festivali nasıl
buldun?
 Bilgen Bulut: Güzeldi, neşeliydi, coşkuluydu. Ben çok
eğlendim. Ben de İdil Kültür
Merkezi’nin çocuk korosunda, tiyatrosunda ve halk oyunlarında yer aldım. Yıl boyu çok çalıştık.
 Yürüyüş: Keşke şu da olsaydı dediğin bir şey var mı?
 Bilgen Bulut:Her şey güzel olduğu için bir şey demiyorum.
 Yürüyüş: Seni en çok ne etkiledi?
 Bilgen Bulut: Tünelde şehitlerimizi
düşündüm. Sorgu odasını gördüm. F
tipi hücreyi gördüm. Sanki kendim ordaymışsın gibi oldum.
****
İlknur Çakır:
(15 yaşında. Lise öğrencisi.)
 Yürüyüş: Festivali nasıl buldun?
Çok güzel geçti. Cuma ve
pazar günü buradaydım. Anadolu’dan gelen insanlarımız
oldu. Yöresel çadırlar vardı,
yemekler, kitaplar sergilendi,
yöresel kıyafetler sergilendi.
Amacına ulaştı festival diye
düşünüyorum. Şimdi bu kadar
kişiyiz ama bir sonraki seneye
daha da fazla kişi olacağız. Festivalimizi sahipleneceğiz.
****
Akman Şimşek: (KESK MYK
Üyesi)

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

 Yürüyüş: Festivali nasıl
buldunuz?
 Akman Şimşek: Kapitalizmin yoz kültürüne karşı
Anadolu halklarının bir cevabı aslında. Belki de geç kalmış
bir festival. Sistem aç bırakmakla kalmıyor. Halkların kültürünü de yok ederek yozlaştırıyor. O
yozlaştırmaya karşı en güzel cevap bu
festival.
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Röportaj
Alevi Komitesi)

Bizim halkımızın kültürü çok derin.

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

 Yürüyüş: Sizi en çok
ne etkiledi?
 Akman Şimşek: Baş
eğmeyenlerin tarihi tüneli etkiledi. Okuyorduk.
Belki de birçoğunu yaşadık TV’lerde
izledik. Ama o tüneli gezerken insan
duygulanıyor. Gerçekten halkın ve bu
hareketin ne kadar bedel ödediğini,
sistemin, faşizmin bütün saldırısına
karşı duvarlara teslim olmazlığın tarihini kanla yazdığını burada gördük.
Gerçeği yansıtan bir şeydi. Beni ve diğer insanları da derinden etkiledi.
Aslında insanlara bu sisteme karşı neden mücadele edilmesi gerektiğini anlatan bir tüneldi. Yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın nasıl direndiğini, görmek bizim de nasıl direnmemiz gerektiğini anlatıyor.
 Yürüyüş: Düzenin kültürüyle burada tanık olduğunuz kültürel faaliyetleri arasında karşılaştırma yaparsanız ne demek istersiniz?
 Akman Şimşek: Düzen kendi
kültürünü her türlü yayın araçlarını
kullanarak yayıyor. İnterneti, TV’siyle yayıyor kültürünü; yeni doğan çocuklara, gençlere empoze etmeye çalışıyor. Bu festivalde ona karşı bir duruş. Daha da yaygınlaştırmak gerekiyor. Anadolu aslında çok zengin kültüre sahip. Hepsini bu festivalde görmüş olduk. Anadolu’daki bilmediğimiz kültürlerimizle tanıştık. Örneğin
ben kendim yörüğüm, Yörük çadırını görünce çok etkilendim.
Karadeniz kültürünü tanımıyordum. Karadeniz Özgürlükler Derneği’nin çadırında sohbetler ettim. Horon tepmelerini gördüm.
 Yürüyüş: Keşke şu da olsaydı dediğiniz bir şey var mı?
 Akman Şimşek: İlk olması anlamında böyle bir işe başlamak bile
önemli. Tabii ki eksiklerimiz var seneye bu eksiklikler giderilecektir.
Nasıl İnönü konseri Bakırköy’le devam ettiyse bu halk festivali de böyle kitleselleşerek devam edecek.
****

Zeynep Yıldırım: (Devrimci
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 Yürüyüş: Festivali nasıl
buldunuz?
 Zeynep Yıldırım: İki gün
boyunca burada idim. Festival
iyiydi. Kısmen eksikleri vardı ancak ilk defa yapılan bir
festival güzeldi. Gelecek sene çok
daha iyi olacak.
 Yürüyüş: Düzendeki festivallere
karşı bir alternatifti, bir cevaptı.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
 Zeynep Yıldırım: Festivalleri yaparken çıkara dayalı yapmadığımız
için halkın kendi arasındaki paylaşımıdır. Herhangi bir çıkar gözetmeden
yapılan, o yanıyla daha samimi, daha
sıcak bir festival oldu. İnsanlar kendi geleneklerini, kültürlerini tanıttı.
 Yürüyüş: Keşke şu da olsaydı dediğiniz bir şey oldu mu?
 Zeynep Yıldırım: Keşke bütün yörelerden çadırlar olsaydı. Anadolu’nun birçok yerinden gelecekler
olabilirdi. Onları da tanırdık. Bu bir
endişe değil seneye bu eksikler de giderilecektir.
****
Baran Koçbay:
(Yaş 11. 5. sınıf
öğrencisi. )
 Yürüyüş: Festivale nereden geldiniz?
 Baran Koçbay: Kırklareli.
 Yürüyüş: Festivali nasıl buldun?
 Baran Koçbay: Çok iyi.
 Yürüyüş: Neler yaptınız?
 Baran Koçbay: Oyunlar oynadık.
 Yürüyüş: Konserleri beğendiniz mi?
Beğendim.
****
Berdan Koçbay:
(Yaş 11. 5. sınıf
öğrencisi.)
 Yürüyüş: Festivali nasıl buldun?
 Berdan Koçbay:
Coşkulu buldum.
 Yürüyüş: Festivali beğendin mi?

 Berdan Koçbay: Beğendim.
****
Başak Engür: (9 yaşında.
3. sınıf öğrencisi.)
 Yürüyüş: Nereden geldin
festivale?
 Başak Engür: Babaeski’nin köyünden.
 Yürüyüş: Festival boyunca neler yaptın?
 Başak Engür: Oyunlar oynadım.
Şarkılar söyledim. Burda da söyleyeceğim.
 Yürüyüş: Başka stantları gezdin
mi?
 Başak Engür: Gezmedim.
 Yürüyüş: Trakya standına ilgi var
mı?
 Başak Engür: Pek yok. Daha kalabalık olsaydı daha iyiydi.
 Yürüyüş: Bu akşam Grup Yorum
konseri var dinleyecek misin?
 Başak Engür: Ben de orada Sevcan’ı söyleyeceğim.
****
Filiz Özder:
(40 yaşında.)
 Yürüyüş: Festivale nerden geliyorsunuz?
 Filiz Özder: Bağcılar’dan.
 Yürüyüş: Festivali nasıl buluyorsunuz?
Şuanda güzel. Daha yeni geldik.
 Yürüyüş: Festivali gezdiniz mi?
 Filiz Özder: Gezdik. Daha çadırlara girmedik. Ancak çok güzel.
 Yürüyüş: Düzenin festivallerine
karşı nasıl buluyorsunuz Anadolu
Halk Festivali’ni?
 Filiz Özder: Biz onlara gitmiyoruz zaten. Buralar daha güzel. Zaman
tüneli de çok güzel olmuş. İnsanlar
daha çok gelse daha güzel olur.
Bu haliyle de çok güzel, sonuçta
emek verilmiş bir festival.
****
Türkan Albayrak:
(İşçi.)
 Yürüyüş: Festivali nasıl
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buldunuz?
 Türkan Albayrak: İki gündür buradayım. Festival eksikliklerine rağmen iyi, tecrübe kazanmış oluruz.
 Yürüyüş: Düzenin yoz kültürüne
karşı Anadolu Halk Festivalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Alternatif
olunabildi mi? Olunamadıysa neler
yapılması gerekiyor?
 Türkan Albayrak: Bu festival düzene alternatif zaten. Alternatif olduk
diyorum. Ama hani ne kadar ulaşabildik? Ne kadar gösterebildik? Eksiklikler dediğim de bu.
Hani bu kadar yozlaşmaya kaşı birilerinin düzgün bir şeyler yapması,
halka bunun yapılabildiğinin gösterilmesi açısından güzel ama biraz
daha güzel olabilirdi. Dediğim gibi biraz da tecrübesizlikten halka daha çok
gitmek gerekli.
****
Hasan Karel:
 Yürüyüş: Festivale nerden geldiniz?
 Hasan Karel:
Mersin’den.
 Yürüyüş: Festival nasıl geçiyor?
 Hasan Karel: Benim için muhteşem.
 Yürüyüş: Şu anda tantuni yapıyorsunuz.
 Hasan Karel: Evet, Mersin’e
özgü bir yemek.
 Yürüyüş: Tantuni neyle yapılıyor?
 Hasan Karel: Usta sırrı. Dana eti
ile yapılıyor.
 Yürüyüş: Düzenin yoz kültürüne
karşı Anadolu Halk Festivali’ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksiklikler var mıydı? Daha başka neler yapılabilirdi?
 Hasan Karel: Yani şimdi ilk sene
normaldir. Adana Çukurova Halk Festivallerinde de aynı işi yapıyorduk.
Şimdi birincisi olduğu için aksaklık olmasa da bazen biz de hazırlıksız yakalanabildik ama başka sorun olmadı.
 Yürüyüş: Peki, Festivalde şu da
olsaydı dediğiniz bir şey var mı?

 Hasan Karel: Şu da olsaydı dediğimiz var kendimize göre. Örneğin
Hatay’dan künefe kendi açımızdan eksiklerimiz, yine hazırlıksız olduğumuzdan böyle tepsimizi küçük getirmemiz. Bu kadar ilginin olacağını tahmin etmiyordum.
****
Mustafa Baş: (Şehidimiz Eyüp
Baş’ın abisi)
 Yürüyüş: Nerden geldiniz?
 Mustafa Baş: Ankara’dan geliyoruz.
 Yürüyüş: Kaç
gündür buradasınız?
Festivali nasıl buldunuz?
 Mustafa Baş: İki
gündür buradayım.
Festival var olan diğer festivallere benzemiyor. Örneğin
Gümüşhaneliler’in, Atatürk Kültür
Merkezleri’nin veya Kastamonulular’ın yaptıkları gibi o yöresel kıyafetleri vb. verilmeye çalışmış
ama özü öyle değil. Buradaki öz
mısır falan vermeye çalışırken o kişiye biraz siyasi şeyler de verebilmek.
Yani düzenin yapmış olduğu
gibi tüketime yönelik festivaller değil. İnsanları entellektüelleştirecek
bir festival. Biraz yavan olmasına rağmen, yani biraz balla börekle zenginleştirilseydi biraz daha iyi olurdu.
 Yürüyüş: Şöyle şeyler olsaydı
gibi önerdiğiniz bir şeyler var mı?
 Mustafa Baş: Bu yöresel şeyler
daha bir oturtulmalı. Mesela Ankara
ile ilgisi olmayan şeyler var burada.
Mesela nerde yoğunluk var Antalya’da. Niye Çorum’dan gelmemiş.
Yani biz burada varız mı demek istemiş. Daha fazla yöreyi katacaksın ki
sen de orada olasın. Niye Çorum
yok, Gümüşhane yok?
****
Ömer Ay:
(Yaş 12.
6. sınıf öğrencisi
Okmeydanı.)
 Yürüyüş: Festivali nasıl buldun?
Nasıl gidiyor?

 Ömer Ay: İyi, güzel.
 Yürüyüş: Sen neler
yaptın, neler oynadın,
hangi programları izledin?
 Ömer Ay: Ben tüneli gezdim sadece.
 Yürüyüş: Kimleri
gördün o tünelde?
 Ömer Ay: İnsanları, Mahir’i,
Dayı’yı.
 Yürüyüş: Ne anlatılıyordu o tünelde?
 Ömer Ay: Yaşananları, gerçek yaşananları.
 Yürüyüş: Ne yaşanmış mesela?
 Ömer Ay: Yürüyüş yaşanmış mesela, yani halkın yaşama hakkını
elinden almaya, öldürmeye çalışmışlar.
****
Ozan Dereci:
(Yaş 18.
Gazi Mahallesi.)

Sayı: 276

Yürüyüş
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2011

 Yürüyüş: Festivali
nasıl buluyorsun?
 Ozan Dereci: Çok
güzel. Gayet eğlenceli geçti.
 Yürüyüş: Mesela neler yaptın?
 Ozan Dereci: Film gösterimlerine
katıldım, halk oyunlarına katıldım, Kızıldere anmalarına katıldım, Hacivat
ve Karagöz oyunlarına katıldım yani
birçok programa katıldım.
 Yürüyüş: Peki, seni burada en çok
etkileyen şey ne oldu?
 Ozan Dereci: Anadolu’nun Kayıp
Şarkıları belgeseli oldu.
 Yürüyüş: Peki, senin şu da olsun
dediğin bir şey var mı?
 Ozan Dereci: Valla her şey çok güzeldi.
****
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“Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlerini
yaratmak ve halkı savaştırmak,
savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur.” (Dayı)

4
Yazı dizimizin üçüncü bölümünde Halk Komitelerinin mücadeleyi nasıl geliştireceklerine dair iki ayrı örnek üzerinde durduk. Bir yanda düzeniçileşen örneklerin yaşandığı Arjantin ve Brezilya varken diğer yanda bir iktidar organı olarak ortaya çıkan Sovyet Devrimi’ndeki “Sovyetler” i ele aldık.
Bu sayımızda Halk Savaşlarında ortaya çıkan Halk
Komiteleri ve taban örgütlenmelerini anlatmaya çalışacağız...

bini geçmediği, tümüyle bir köylü ülkesi olan Çin’de okuma-yazma bilenlerin sayısı da parmakla gösterilecek kadar azdır.
Emperyalist işgal altında yoksulluk ve açlık içinde, afyonla sefil bir
yaşam dayatılan yüz milyonlarca

dular.
İlk olarak 1926’da ÇKP önderliğinde Hunan ve Guandug eyaletlerinde kurulan Köylü Birlikleri, sıradan,
klasik bir örgütlenme değil, dönemin
en etkili örgütlenmesi olarak mücadelede yer aldı. Aynı zamanda devrimci mücadelede nasıl yaratıcı olunacağının da bir örneğiydi.
Köylü Birlikleri, devrime
karşı savaşan, bir dönemin ilerici hareketi Guamindang'ın
saldırıları sonucu fiili olarak dağılmasına karşın azımsanmayacak başarılar kazanmış, daha
sonraki döneme önemli bir miras bırakmıştır.
Köylü Birlikleri’yle toprak ağalarının, yerel zorba ve eşrafın siyasi ve
ekonomik gücünü kırmak hedeflenmişti. Bunun yanında, halk kendi
kendini yöneterek, kendi sorunlarını
kendi örgütlülükleriyle çözecekti.
Köylü Birlikleri’nin bir diğer görevi
de Kızıl üslerin güvenliğini sağlayarak Kızıl Ordu'ya destek olmaktı.
Başlangıçta yeraltı faaliyeti temelinde gizliliği esas alarak örgütlendiler. Gizli faaliyetten açık çalışmaya
geçilmesiyle birlikte Köylü Birlikleri'nin üye sayısı çok büyük bir hızla
arttı; yaklaşık bir yıl içinde 2 milyon
köylü bu birliklerde yeraldı.

Dördüncü Bölüm:
Köylü Birlikleri’nden
Halk Okulları’na

***
Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

Halk Savaşları ve kırlarda
şehirlerde komiteler!
Halk savaşlarının yaşandığı Çin,
Vietnam, Latin Amerika ve Afrika’daki birçok ülkede kırlarda ve
şehirlerde mücadele içinde çok sayıda taban örgütlenmesi, halk komitesi yaratıldı.
Her birinin halkın mücadelesinin
yaratıcı birer örneği olduğu bu taban
örgütleri, devrimci mücadelenin geliştirilmesinde ve sonrasında önemli
roller oynadı.
Halkı örgütleyerek devrime katan
bu örgütlenmeler, en zor, en olumsuz
koşullarda dahi halkın örgütlenmesinde bir sınırın olmadığını gösteren
öğretici, ders çıkarılacak örneklerdir.

Çin’de yaratıcı bir örnek:
Köylü Birlikleri
Çin devriminin büyüklüğünü,
Mao’nun önderliğini daha iyi anlamak
açısından Çin’de yoksul köylülüğün
nasıl örgütlendiğini, Çin devrimcilerinin bunu nasıl başardığını görmek
yeterlidir.
İşçi sınıfının sayısının birkaç yüz
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topraksız ve yoksul köylüyü devrimci mücadele ayağa kaldırdı.
Köylü Birlikleri işte bu koşullarda
köylüleri örgütleyen, onları mücadeleye katan, mücadele içinde onları
yeni baştan yaratan, onlara yeni bir kişilik kazandırıp, yeni bir kalıba döken
bir örgütlenme oldu.
Emperyalistler ve işbirlikçileri
toprak ve savaş ağaları tarafından, afyonla uyuşturulan işyerlerine “buraya Çinliler ve köpekler giremez”
diye tabloların asıldığı, yani kendi ülkesinde birçok yere sokulmayan, bir
köpek kadar değeri olmayan bir halk,
Köylü Birlikleri ile örgütlendi.
Okuması yazması olmayan, açlıktan ve afyondan başını kaldıramayan, uyuşturulmuş, cahil diye aşağılanan milyonlarca köylü politika yapmasını öğrendi. Emperyalistlere ve
toprak ağalarına karşı savaşmayı öğrendi.
Halk Ordusunun kurmayı, subayı,
savaşçısı oldu. Askeri akademileri bitirmediler ama koca koca işbirlikçi orduları yenip, işgale karşı savaş yürüttüler. Halk ordusunu zafere taşıyan
önderler oldular. Kurtarılmış bölgelerin yöneticileri, partinin üyeleri ol-

Mızraklı Birlikler
Köylü Birlikleri halkın kendi örgütlenmeleri olması, yoksul halkın sorunlarını sahiplenmesi yanıyla halk tarafından büyük bir coşkuyla sahiplenildi. Kısa sürede tüm köylerde, ilçeler ve illerde de halkın güvenini kazanan bu birliklerin organları oluşturuldu. Eyalet Köylü Birlikleri ve İl
Köylü Birlikleri biçiminde üst örgütler kuruldu. Yoksul köylülerin ayaklandığı, toprak ve bağımsızlık istedikleri her yerde, Köylü Birlikleri asıl
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yönetici organdı.
Yine il düzeyinde “Konsey”ler vardı. Köylü Birlikleri’nin yanında, işçi sendikaları,
öğretmenler, okul personeli, kadınlar birliği gibi kitle örgütlerinin temsilcileri yeralıyordu
“Konsey”lerde.
Köylü Birlikleri, düşmana
karşı askeri gücü de olan bir örgütlenmedir. Köylü Birlikleri’nin askeri gücü olarak Mızraklı
Birlikler oluşturulmuştu.
Mızraklı Birlikler, ismini mızraklarından almaktadır. Uzun sopaların ucuna takılmış, sivri uçlu, iki tarafı keskin mızraklarla donatılmıştır
bu birlikler. Köylü Birlikleri’nin olduğu her yerde hızla yayıldılar.
Düşmanın kabusu olan Mızraklı
Birlikler, yerel zorbaları, eşrafı ürkütmüştür. Yoksul köylüleri ezmelerine izin vermemiştir. O nedenle yoksul köylülük Köylü Birliklerini sahiplenmiştir.
Köylü Birlikleri, küçük büyük
demeden köylülerin tüm sorunlarını
çözüyordu. Artık buralarda halk iktidarın otoritesini aramıyor, iktidarın
atadığı kuramlara çözüm için gitmiyordu. Tersine halk kendilerini ezen,
yoksullaştıran bu iktidar ve kurumlarından uzak duruyordu.
Köylü Birlikleri’nin güçlü olduğu
yerlerde, giderek bir anlamda “ikili
iktidar” oluşmuştu. Gerici iktidarın
ne kadar döküntüsü varsa, bir yanda
eski Silahlı Muhafızlar, polisler ve
devlet memurları, hiçbir işe karışmıyor, halkın elindeki ve avucundakini
de almaya cesaret edemiyorlardı.
Çünkü artık halkın örgütlenmiş silahlı
güçleri vardı.
Düzenin ve tüm artıklarının karşısına bu kez de Mızraklı Birlikler çıkıyordu. Köylü Birlikleri çatısı altında örgütlenip, mücadeleye katılan
köylüler, kısa süre içinde, önemli
mevziler ele geçirdiler.
Kızıl ordunun kurtardığı bölgelerde, toprak ağalarının, yerel zorba ve
tefecilerin iktidarının çöküşüyle birlikte, Köylü Birlikleri yönetimi aldı.
“Bütün İktidar Köylü Birlikleri’ne”

ruldu.

şiarı bir ölçüde hayata geçmiş oldu.

Eğitim Hareketi
on binlerce okul yarattı
Köylü Birlikleri, durağan, halkın
sorunlarına uzak bir örgütlenme olmadı hiçbir zaman. Tersine canlı halkın sorunlarına duyarlı ve çözümden
yana örgütlenmeler oldu.
Köylü Birlikleri’nin en önemli
faaliyetlerinden biri de başlattığı Eğitim Hareketi’dir. Okul yüzü görmemiş köylülük, cehaletin karanlığına
mahkum edilmişti. Özel olarak, halkı cahil bırakarak, düzen karşısında bir
tehlike olmasını istemiyorlardı.
O güne kadar eğitim sadece toprak ağalarına ait olan bir ayrıcalık olmuştur, Köylü Birlikleri'nin gelişmesiyle köylülerin cehalete karşı açtıkları savaş ile eğitimde halklaştırılmıştır. Nitekim bundan sonra köylülük eğitimden yararlanabilmiştir.
Köylü Birlikleri'yle birlikte on
binlerce okul ortaya çıktı. Bu okullarda eğitim, halkın anlayacağı bir biçimde verilmiş, düzenin gerici ve
sıkıcı eğitim sisteminden uzak durulmuştur.
Aslında tüm bunlar devrimcilerin
yaratıcılıkta bir sınır tanımadığını da
göstermiştir.

Çin’de Sovyetler!
Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi
Çin’de de “sovyetler” tarzında örgütlenmeler oluşturuldu.
Kızıl Ordu'nun ele geçirdiği bölgelerde ilk yapılan işlerden biri işçilerden, köylülerden ve askerlerden komiteler oluşturmaktı. Çin’de değişik
taban örgütleri vardı. Meclislerin,
konseylerin tabana yayıldığı ve kurumlaştığı yerlerde, Sovyetler de ku-

Sovyetler, en üstte İşçi,
Köylü ve Asker Sovyetleri
Hükümeti olarak, devrimi ve
yaşamı yöneten güç haline
geldi. Sovyet Bölgelerinde
Matbaacılar Birlikleri, Sol
Sosyalist Bilim Adamları Birliği, Kızıl Yazarlar, Enternasyonal Kızıl Yardım Teşkilatı,
Emperyalizm Aleyhtarı Birlik, Komünist Gençlik Birlikleri gibi örgütlenmeler kuruldu.
Daha önce saldırılarla dağıtılmış
Köylü Birlikleri tekrar örgütlendi.
Toplumun çeşitli kesimlerini içinde
toplayan bu örgütlenmelerin dışında,
ihtiyaçlara göre örgütlenmeler yaratıldı. Örneğin Kızıl Ordu askerlerinin
elbiselerini, ayakkabılarını ve üniformalarını dikip yamalamakla görevli
Dikiş ve Yama Birlikleri gibi sayısız örgütlenmeyle de, her kesim devrime seferber edildi.
Daha ilk örnekleri 1926’da yaratılan halk örgütlenmeleri, 1949’da Çin
Devrimi’nin zaferine kadar, devrimin
ağırlık merkeziydi. Halk örgütlenmeleri, partiye ve orduya güç vererek,
onlardan güç alarak devrimin en
önemli mevzileri oldular.
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Portekiz ‘sömürgeleri’nde
Halk Komiteleri
Şimdi de, halk komitelerinin Gine Bissau ve Cabo Verde Adaları, Angola ve Mozambik’te ya da “Portekiz sömürgeleri” olarak adlandırılan
üç Afrika ülkesinde nasıl şekillendiğine bakalım.
Elbette bir emperyalist ülke gibi
Portekiz bu ülkeleri sömürgeleştirmedi. Bu Portekiz’e önceki dönemlerden kalan bir “miras”tı. Gerçekte
ise sömürge olan Portekiz’in kendisiydi.
1961’de Portekiz sömürgelerinde
bağımsızlık mücadelesi veren PAIGC
(Gine Bissau ve Capo Verde Adaları'nın Bağımsızlığı için Afrika Partisi), MPLA (Angola'nın Kurtuluşu için
Halk Hareketi) ve FRELİMO (Mo-

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar

27

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

zambik Kurtuluş Cephesi) örgütleri
bir birlik oluşturarak CONCP (Portekiz Sömürgeleri Ulusal Örgütleri
Konferansı) cephe örgütlenmesi oluşturdular. CONCP, hem dayanışma yanıyla hem de mücadele deneylerinin
birbirlerine aktarılması yanıyla önemli bir rol oynayacaktı.
PA IGC, MPLA ve FRE Lİ MO’nun önderliğinde yaratılan halk
örgütlenmeleri bu üç ülke halkının ortak özellikleri, mücadelenin ortak
yanları nedeniyle birbirlerine benzerdir.
Gine Bissau'da, PAIGC önderliğinde yaratılan halk örgütlenmelerinin en kayda değer olanı Köy Kurulları'dır.
Başta Köy Kurulları her köyde yarısı kadınlardan, en az altı kişiden
oluşuyordu. Bu örgütlenmeler daha
sonra merkezileştirilerek, beş-altı köy
bir araya gelip yöre kurullarını oluşturdular. Köyün doğal halk önderlerinden oluşan Kurullar, zamanla politikleştiler. Mücadelenin ihtiyaçları
çerçevesinde kendi askeri yapılarını
yaratarak, köylerini, topraklarını sa-

vunma amacıyla birlikler kurdular.
Köy Kurulları köyde yaşanan her
türlü sorunu çözmeye çalışır. Kendi
çözemediği sorunlar ortaya çıktığında, PAIGC’e başvurulur.
Köy Kurulları, yaşamı örgütlemekle, ihtiyaçları karşılamakla da
yükümlüdür. Kurtarılmış bölgelerde
aileler ve savaşçılara pirinç sağlanması, tarımsal üretimin yapılması, savaşçılar için üretim yapılan ortak tarlaların denetimi, köy kurullarının başlıca işleri arasındaydı.

Halk Okulları,
Halk Komünleri
Afrika’da bir yandan mücadele
sürerken bir yandan da, halka okuma
yazma öğretilmesi, örgütlenmenin
bir parçası olmuştur. Gine Bissau'da
bu amaçla 40'a yakın halk okulu kurulmuştur.
Devrimciler bunları kabilelerin
egemen olduğu, halkın yüz de
99'unun okuma-yazma bilmediği
koşullarda başarmıştır. Bu okullar
bir yazı tahtasına bile sahip değildir.

Köylü Birlikleri
neyi başardı?
Mao’nun, “Köylü Birlikleri'nin faaliyetlerinde 14 başarı” başlığı altında saydığı bazı mücadele biçimleri şunlardır:
“-) Hesapların Denetlenmesi:
Öyle ki, yerel zorba ve mütegallibe
daha komitenin adını duyar duymaz
tir tir titremeye başlamıştır. Bu
kampanyalarda önemli olan, gaspedilen parayı geri almaktan çok, yerel zorbalarla mütegallibenin işlediği suçları açığa çıkarmak, onları
siyasi ve toplumsal konumlarından
alaşağı etmek’tir.
-) Para Cezaları: Köylüler...
köylülere uygulanmış olan zulüm,
Köylü Birlikleri’ni içten yıkmak
amacıyla sürdürülen faaliyetler, kumar yasağına uymamak ve afyon çubuklarını teslim etmeyi reddetmek
gibi suçlar için para cezaları koymaktadırlar.
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-) Küçük Protestolar: Birisi
Köylü Birliği'ne zarar verecek bir
davranışta bulunduğunda, eğer işlenen suç önemsizse, köylüler toplanıp suçu işleyenin evine doluşmakta
ve onu protesto etmektedirler. Genellikle suçlu, ilerde Köylü Birliği'nin saygınlığını sarsacak hiçbir
şey yapmayacağını açıkça belirttiği
bir "pişmanlık belgesi" imzaladıktan sonra rahat bırakılmaktadır.
-) Büyük Gösteriler: Köylü Birliği'nin düşmanı olan bir yerel zorbaya karşı gösteride bulunmak için
büyük bir kalabalık toplanır. Göstericiler, gösterinin bir parçası olarak suçlunun domuzlarını keser, tahıllarına el koyar ve onun evinde
yemek yerler.
-) Toprak Ağalarının ‘Taç Giydirilip’ Köy Sokaklarında Dolaştı-

Yazı tahtası yoktur ama onun yerine ağaç gövdeleri kullanılmıştır.
Kurtarılmış bölgelerde öğretmenler
savaşçılardır. Bu okullarda okumayazma ve siyasi eğitim yanyanadır.
Yine halka yönelik, bir ihtiyacın
ürünü olarak ortaya çıkan Halk Dükkanları, halkın ihtiyaçlarını karşıladığı takas üsulüne dayanan paranın
geçerli olmadığı bir tür kooperatif örgütlenmeleridir.
Mozambik’te ise, Köy Kurulları’nın yerini, Köy Komünleri almıştır. Köy komünleri, ekonomik, siyasi, kültürel bir imece gibidir. Köy Komünleri’nin olduğu yerlerde, toprak
ortak işlenmekte, elde edilen ürün, komünler aracılığıyla dağıtılmaktadır.
Kısacası, komünler, halkın ortak yaşamının örgütleyicisidirler
-devam edecekrılması: En yaygın olan ve yerel
zorbalarla mütegallibenin en çok
korktuğu ceza budur. Bir kere kafasına üstünde "yerel zorba falanca"
yazan uzun, kağıttan bir külah geçirilen kimse bütün saygınlığını yitirmekte ve bir daha insan içine çıkamamaktadır.
-) Siyasi propagandanın yaygınlaştırılması. Köylü Birlikleri'nin
olduğu her yerde, siyasi propaganda basit sloganlar, afişler ve konuşmalarla çok yaygın bir şekilde
yürütülmüştür. Birçok köydeki
genç, ihtiyar, kadın, çocuk herkese
ulaşılmış, zihinlerde yer edilmiş ve
[bu sloganlar] dillerinden düşmemiştir.”
Bunların dışında, karaborsacılığın yasaklanması, faizlerin azaltılması, tefeciliğin kaldırılması, ailede
erkek otoritesinin, soy sop tapınakları ve klan büyüklerinin klan otoritesinin yıkılması gibi konularda
mücadele yürüttü.
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mektir.
Bu haftaki dersimizde eleştiri ve
özeleştiriye neden
ihtiyaç duyduğumuzdan başlayarak,
bir devrimcinin
devrimci kalma savaşında, devrimci mücadeleyi büyütmesinde eleştiri ve özeleştirinin
önemini, anlamını ele alacağız.

Ders: Eleştiri
Özeleştirinin Anlamı
Mücadele süreklidir. Bu sürekliliğin içinde bizler de yerimizde saymayız, durmayız, hep bir sonraki
adım için hazırlık yaparız. Mücadelenin her anı bize kendimizi gösterir.
Adeta bir ayna görevi üstlenir. Bizim
olmayan ne varsa yaptığımız her işte
sırıtır. Yavaşlatır, istediğimiz sonucu
almamızın önünde barikat olur.
Mücadeledeki sürekliliği sağlamak bizim olmayandan kurtulmaktır.
“Her meyvenin kurdu içindedir” denir, biz de bizim olmayan ne varsa bizi
yenmesine, çürütmesine izin vermeyecek, eleştiri ve özeleştiri silahını kullanacağız. Mücadelede yavaşlamak, durmak yok,
örgütlülüğümüzü, devrimciliğimizi büyütmek için eleştireceğiz, korkmadan bunu yapacağız.
Eleştiri yaparsak eğer “küsen, kızan, alınan, tavır alan, giden, kaçan olur mu?” diye düşünen, eleştirmeyen liberaller de
düzenle barışık yaşamayı seçmiştir.
Eleştiri yaparken düşünen, çıkarını
hesaplayan özeleştiri yapamaz. Özeleştiri yaparken yine kendisini haklı çıkarmaya çabalar “ama ben böyle miyim, hiç mi iyi yanım yok” vb. der.
Bu durum mücadele içinde nasıl
düşündüğümüzü, nasıl yaşadığımızı,
nasıl çalıştığımızı sorgulamamızı gerektirir. Devrimci gibi düşünüyorsak, yaşamımızın da devrimci olması gerekir. Ve aynı şekilde nasıl yaşayıp, çalışıyorsak o da düşüncemizi
etkileyecektir.
Eleştiri ve özeleştiri; devrimci
mücadelenin, devrimci mücadele içinde bizim gelişip, bir adım öne çıkmamızı sağlayan yaşadığımız sorunların nedenleriyle çözümlerini ortaya
çıkaran ve çözümünde atılan ilk adımdır. Eleştiri ve özeleştiri hayatın, devrimin sorunlarını, siyasi ve örgütsel
hataları ortaya çıkartmaktır, düzelt-

 Eleştiri ve Özeleştirinin
Amacı Nedir? Neden
İhtiyaç Duyulur?
Eleştiri ve özeleştiri zorunlu bir ihtiyaçtır. Devrimci kalabilmemiz, devrimin ve bizim gelişmemizin önündeki
her engeli aşmanın, yenilenmenin,
karşılaşılan sorunlara çözüm bulmamızın yoludur.

d- Nasıl yapacağız?
Hiçbir ayrıntının üstünden atlamadan hesaplaşmadıkça kendimizi
tekrar eder dururuz.
Kendini tekrar SIRADANLAŞMAKTIR.
Sıradanlaşmak YOZLAŞMADIR.
YOZLAŞMA ÇÜRÜMEDİR.
Sonuçta, sadece kendini değiştirenler dünyayı değiştirebilir. Kendini değiştiremeyenler dünyayı da değiştiremez. Bu yüzden önce kendimizi
değiştirmeyi başaracağız.

 Eleştiri ve Özeleştirinin
Hedefi Ne Olmalıdır?
Bize ait olmayan ne varsa düşmanımızdır. Eleştiri ve özeleştiri de bizim
en büyük silahımızdır. Bu silahımızı
bize ait olmayan her şeye karşı kararlılık ve cüret ile kullanacağız.
Bizim olmayan her şeyi bir bir
söküp atacağız üzerimizden.
Hedefimiz bu olmalıdır. Günlük yaşamımızın her anına
yaydığımız eleştiri ve özeleştiri ile bu hedefe varabiliriz.

ELEŞTİRİ - ÖZELEŞTİRİ
BİZİM EN ÖNEMLİ
SİLAHIMIZDIR
BU SİLAHI EN GÜÇLÜ
ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ!
Eleştiri ve özeleştiri aslında yöntemlerin ve elde edilen sonuçların denetlenmesidir. Bu yüzden bunu kişiselleştirmenin, kişisel bir saldırı olarak
ele almanın anlamı ve yararı yoktur. Ve
bu durumda karşımıza iki sonuç çıkıyor.
a- Gelişim eleştiri-özeleştiri ile
olur.
b- Sadece inançlı insanlar özeleştiri yapabilirler.
Geçmişin özeleştirisinin gücü geleceğin ne kadar güçlü kurulacağını
belirler. Bize Dayımızın öğrettiği,
eleştiri ve özeleştirinin güvenilirliği
konusunda en önemli kural budur.
Bu konuda ise başlıklarıyla eleştiri ve özeleştiriyi ele almalıyız:
a- Neyi, nasıl yapıyoruz?
b- Yapamadıklarımız neler?
c- Neden yapamadık?

Yaşamımızdaki her türlü
alışkanlıklar dâhil olmak üzere, mücadele içinde yapılan işlerde yaşanan sorunları nasıl
ele aldığımız da önemlidir. Devrimci bir
tarzda ele almıyorsak, sorunlara çözüm
bulmak için önce kendimizden başlayarak neden olmadığını, yapılmadığını sorgulamıyorsak bu davranış bize ait
değildir, düşmanımızdır.
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Eleştiri özeleştiri gerçeği ortaya çıkartmak ve akılcı çözümler bulmaktır. Çözüm ve düzeltmenin amacı:
Birincisi; ideolojik düzeyi yükseltmek yani bilinç düzeyini yükseltmek olmalıdır.
İkincisi; doğru siyasi çizgiyi benimsetmek benimsemek olmalıdır.
Üçüncüsü; çalışmadaki eksiklerin
üstesinden gelmek için güç vermek olmalıdır.
Eleştiri özeleştiri yapmazsak ideolojik gıdamızı almayı aksatıyoruz
demektir. Bunların olmadığı ortamlarda sorunlar çözülmez. İdeolojik eğitim olmadığı zaman kafamız çalışmaz.
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İdeolojik eğitim devam etmezse geriye
dönüşler yaşanabilir. Hataları düzeltmenin
tek yolu sabırla öğrenmek; kendi kendini
eğitmek, ikna olmak, değişime açık
olmaktır, değişime inanmaktır. Sadece
konuşarak sorunların çözüleceğini
sanmak doğru değildir.
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En azından doğru çalışmaz, yani eleştirinin siyasi temelleri ortaya konulmalıdır.
Bilimsel düşünmeden
işin içine duygularımızı
katarak tepkiyle, kızarak,
azarlayarak ifade edilen,
karşımızdakini ikna etmeyen, ayaküstü ve yeterince düşünmeden gelişigüzel yapılan eleştiriler sonuç getirmez, sorun çözmez.
İdeolojik eğitim devam etmezse
geriye dönüşler yaşanabilir. Hataları
düzeltmenin tek yolu sabırla öğrenmek; kendi kendini eğitmek, ikna olmak, değişime açık olmaktır, değişime inanmaktır. Sadece konuşarak
sorunların çözüleceğini sanmak doğru değildir.
Önce deneyeceğiz. Tekrar deneyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Daha az
konuşmak, daha çok düşünmek.
Eleştiri ikna etmektir. İkna edeceğiz,
“Zorla güzellik olmaz” der halkımız.
Zorla boyun eğmiş, kafa sallayan fakat
aslında ikna olmamış insanlar kendilerine olan saygılarını da yitirirler.
Ve kişiliksiz davrandıkları için
güçsüzleşirler. Eleştiri ise insanları
güçlendirmek için yaptığımız eğitimin
bir parçası olmalıdır.
Eleştiri ve özeleştirinin hedefi eskiyen, çürüyen yanlarımızdır. İşte
bu savaşı süreklileştirip, devrimci
mücadeleyi geliştirerek bir adım öne
çıkmak, örgütlülüğü ve savaşı büyütüp “yeni insanı” yaratmak, kadrolaşmak hedefimizdir.

 Eleştiri ve Özeleştiri
Yenilenmek, Arınmak,
Güçlenmek İçindir
Devrimci hayatın odağı eleştiriözeleştiri, yeniden pratik üzerine kuruludur, ustalarımız bize böyle öğretmiştir. İlerlemenin, gelişmenin
başka yolu yoktur. Eleştiri-özeleştiri
ilerlemenin mutlak koşuludur.
Düzenin kiri-pasıyla, düzen alışkanlıklarıyla beraber devrimciliğe ilk
adımımızı attıktan sonra, yeni bir savaşın içine gireriz. Mücadelenin içinde bu alışkanlıklarımızla sonuçlarından
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dolayı bir bir yüzleşmeye başlarız. Ya
bu alışkanlıklarımızla barışık halde sorunlar yaşamaya devam edip, geri düzene döneceğiz, ya da kurtulmak için
eleştiri ve özeleştiri silahını kullanacağız.
“Devrimci oldum, düzen alışkanlıklarımdan kurtuldum, arındım, yenilendim, güçlendim” demekle düzenin kirinden pasından kurtulunmuyor. Bilmediğimiz, öğrenmediğimiz birçok şeyle hergün karşılaşıyoruz. Değişimin ve dönüşümün kıstası sadece; “şu kadar kitap okumak, şu
kadar eylem yapmak veya MarksistLeninist klasikleri ezberlemek” değildir. Değişim ve dönüşüm hem teorik, hem pratik yanıyla mücadele
içinde birlikte ve süreklidir.
Biz yaşanan sürecin içindeyiz. Yenilenmek, arınmak, güçlenmek için
eleştiri ve özeleştiri silahını kullanacağız. Mücadele içinde aksayan, olmayan, tekrarlanan ne varsa bu bizim
ve mücadelenin gelişiminde engeldir.
Bu engeli aşmak için eleştireceğiz.
Eleştiri ve özeleştiride bulunacağız.
Kendimizi masaya yatıracağız adeta,
neyi nerede eksik bıraktığımızı, korkmadan, utanmadan ortaya çıkaracağız.
Eskiyen, çürüyen yanlarımızı koparıp
atacağız.
Çünkü düzenden edindiğimiz alışkanlıklar bizi düşman karşısında zayıflatan, güçsüzleştiren yanlarımızdır.
Bunları eleştiri-özeleştiri ile ortaya çıkaracak ve yok edeceğiz. O zaman
güçlenecek, kirlerimizden kurtulup
arınacağız ve yenileneceğiz. Eski
yanlarımız bizim gelişimimiz önünde engel olmaktan çıkacak artık…

 Devrimci Önce
Kendisine Bakacak
Bir devrimci kalıcı olmak, kadrolaşmak için eleştirinin yanında özeleştiri silahını da çalıştırır. Yaşanan-

larda kendi payı da vardır. Yaşananların tekrarlanmaması için
öncelikle kendisi özeleştiri yapar.
Önce bir kadro olarak neleri eksik bıraktığını sorgulayıp çözüm
yollarını arar bulur ve hayata
geçirir. Bir devrimci kadrolaşmak, kavgada yetkinleşmek, çalıştığı alanda kitlelerin önderi olmak
için eleştiri ve özeleştiri silahını mücadele içinde sürekli kullanmak zorundadır.
Özeleştirinin devrimci hayatın temeli olduğu ve nasıl yapılması gerektiğini biz öğreneceğiz ki başkalarına öğretebilelim.
Bir devrimci önce kendisine bakacak. Bize Dayımızın ilk öğrettiği budur.
Eleştiri-özeleştiride DEVRİMCİ
ÖNCE KENDİSİNE BAKACAK.
İLK KURALIMIZ BUDUR.
Eleştiri ve özeleştiride yanlış tarz;
liberallik ve öfkeli olmaktır. İkisi de
aynı kapıya çıkar, sorun çözmez.
Gerçek bir özeleştiri geleceği kurma iddiasıdır. Bu ise bir sorgulamayla ancak elde edilir.
Özeleştiri verirken MORAL BOZMAK, alınganlık yapmak ikna olmamanın göstergesidir. Böyle olmamalıdır. Her devrimci önce kendini ikna etmelidir. Sonra eleştiri silahını devrimci bir şekilde kullanmakla yükümlüdür.
Eleştiri ve özeleştiri ile kalıcılık süreklileşir, eğitim ve yoğunlaşma ile bir
kadro atılım yapmak için kendisini yeniler, aşar, var olan yeteneklerinin üzerine yenilerini ekler.
Yapılan eleştiriler ile mücadelenin
hatasız ya da en az hata ile devamı
sağlanırken, özeleştiri ile de kendini
yeniler, güçlenir, kadrolaşır ve kendi
içindeki atılımları gerçekleştirir. Kendisini aşarken yoldaşlarına da örnek
olarak onların gelişimini ve yenilenmesini de sağlar.

 Eleştirirken Titizlikle
Eleştirmeli, Eleştiri Alırken
de Olgun Davranmalıyız
Eleştiri, eğitimin önemli bir parçasıdır. Eleştiri özü itibariyle yapıcıdır. Biz
yeter ki iyi ve yerinde kullanalım.
Eleştiri yıkmak, dağıtmak için değildir,

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Eleştiride amacımız bir darbede
insanların işini bitirmek değildir.
Eleştiriye böyle bakılmamalıdır.
Eleştirirken titizlikle eleştirmeli,
eleştiri alırken de olgun davranmalıyız.
Eleştiri-özeleştirinin devrimci bir silah
olduğunu ve AMACINI asla unutmayacağız.

eleştiri yanlışı doğruya çevirmek, çelişkileri devrimden
yana çözmek içindir. Eleştirilerimiz yapıcı olmalıdır. Eleştirilerimiz yıkıcı olursa, mücadelenin devrimciliğin devamını sağlamaz, yerinde saymasına, gerilemesine hizmet
eder. Yaptığımız her işi mücadelenin,
devrimciliğimizin gelişip büyümesi
için yaparız. Eleştiri silahını da kullanırken amacımız eleştirdiğimiz yoldaşımızı yerin dibine batırmak değildir. Tam tersine eksiklerini-yanlışlarını gösterip güçlenmesini sağlamaktır.
Baştan savma değil, eleştiri-özeleştiri ciddi bir şekilde yapılmalıdır.
Eleştiride amacımız bir darbede insanların işini bitirmek değildir. Eleştiriye böyle bakılmamalıdır. Yine bunun dışında içini dökmek, birikenleri anlatmak da, tamam dönem dönem
gereklidir, bazen zorunludur ama
amacımız bu olmamalıdır.
Eleştirirken titizlikle eleştirmeli,
eleştiri alırken de olgun davranmalıyız.
Eleştiri-özeleştirinin devrimci bir silah
olduğunu ve AMACINI asla unutmayacağız. Herkesi kendi gerçeğine göre,
her sürecin ihtiyacına göre eleştireceğiz. Eleştiriyi yerinde, zamanında, ölçüsü ile kullanmak, özeleştiri verirken
de açık samimi olmak, değişmek için
çaba göstermek devrimciliğin önemli göstergelerindendir.
Eleştirmek yerine kırıp döken olmamalıyız. Zaafla değil, insanla
uğraşan tarz devrimci değildir. Yani
eleştirenlerin hedefi kesinlikle kişiler
olmamalı, zaaflar olmalıdır. Tabii
bunun karşılığı hoşgörü ve mavi boncuk dağıtmak da değildir.
Eleştiri yapıcı yanıyla bizi geliştirirken devrim koşusunda bizim olmayan, bizi yavaşlatan ne varsa onları bulmamızı, kurtulmamızı, yenilenmemizi ve daha hızlı koşmamızı
sağlayan bir silahtır.
Eleştiri hızımızı yavaşlatan her
şeyi bulup çıkarıp yok etmek içindir.
Eleştiri ve özeleştiri “Bir adım öne
çıkmak” içindir. Devrimci kalmak ve bir
adım öne çıkmak için eleştiri-özeleştiri silahına sahibiz. Devrimcilik ne anlık bir olaydır, ne de vicdan rahatlatmak

içindir. Devrimcilik bir yaşam biçimidir. Yaşamını devrimcileştirenler yaptıklarıyla yetinmez ve önüne koyduğu
yeni hedeflere ulaşmak için bir adım öne
çıkar, eleştiri ve özeleştiri yöntemini yaşamının her anına yayar.
Eleştireceğiz, evet… Bu bir noktaya
kadar çözüm üretir. Daha fazla sorumluluk, daha fazla görev bizi bekliyor, yaratılan değerlerin, öğrendiklerimizin üzerine katmak, bir adım öne
çıkmak için eleştirinin yanında özeleştiri silahını da sürekli kullanacağız.
Kendimizi de ortaya koyup özeleştiri
vererek değişecek, dönüşeceğiz. Çevremizdekileri de dönüştüreceğiz.

 Eleştiri ve Özeleştiri
Örgütlülüğümüzü,
Savaşımızı Büyütmek İçindir
Yaptığımız her işte, çıkan sonuçları
ele alırken eleştiri ve özeleştiri silahını iyi kullanacağız. Eleştiri silahı ile örgütlülüğümüzü büyüteceğiz. Örgütlülüğümüz büyüdükçe savaşımız da
büyüyecek, gelişecek ve yaşanan her
gelişmeye açık ve vakıf olacağız.
Özeleştiri güven verir. Hem kendimize, hem örgütümüze güven verir.
Özeleştiri açıklıktır. Açıklıksa ilk aklına
geleni söylemek değildir. Biz buna patavatsızlık diyoruz, biz dürüst olacağız.
Eleştirinin bir sanat eseri inceliğinde yapılması gerektiğini bileceğiz, dikkatli ve özenli olacağız. Kabalık
bencilliktir. Kabalığın, kırıp dökmenin
başka bir açıklaması yoktur, tek açıklaması bencilliktir. Kaba olmayacağız.
Gerek halkla, gerek yoldaşlarımızla, gerekse de örgütle ilişkilerimizi buna göre şekillendireceğiz. Sürece uygun politikalar, taktikler karşısında yavaşlamadan yola devam etmek, örgütlülüğümüzü büyütmek için
eleştiri silahını bu şekilde kullanacağız. Örgütlülüğümüzün devamı savaşımızı büyütmekle mümkün. Sava-

şımızı her koşulda vermek için
eleştireceğiz. Eleştirilerimiz
bizi, örgütlülüğümüzü, savaşımızı geriletmez. Sorunun kaynağını bulup doğru noktalardan
çözüm bulmak için eleştirdiğimizde bir adım daha öne atmış,
büyüyüp gelişmiş olacağız.
Ne kadar dergi dağıtıyoruz? Kaç
kapı çalıyoruz? Kaç komite kurduk?
Kaç okuma grubumuz var? Kendi alternatifimizi yarattık mı? Ya onun alternatifi hazır mı? Mevcut sayıları
arttırmak, kurumlaşmaya dönüştürmek için programımız nedir? Yoksa neden? Bu soruların cevaplarının yetersizliği eleştirilerimizi oluştururken,
sürece özeleştirel bakan yoldaşlarımızın kendilerini, mevcut pratiklerini
aşma çabası da doğallığında örgütlülüğümüzü ve savaşımızı büyütecektir.
Elbette özeleştiri lafta olmaz, “yapmadım, olmadı, yapamıyorum” diyerek değil, nedenlerini ortaya çıkarıp
hızla gerekeni yapmak ve koyduğumuz
hedeflere ulaşma çabasıdır özeleştiri.
Bunun için örgütlülüğümüzü, savaşımızı büyütürken eleştireceğiz ve
bunu yaparken kendimize de dönüp
bakacağız. Biz de sorunun bir parçasıyızdır. Başka bir seçeneğimiz yok,
mücadele bunu gerektiriyor; durmak,
yavaşlamak demek, geriye düzene
doğru adımlamaktır.
Biz ise var olanın üzerine yenilerini ekleyerek, büyütmek, bizim olmayandan kurtulmak, örgütlülüğümüzü ve savaşımızı büyütmek için
eleştiri ve özeleştiri silahını sürekli
kullanacağız.
Mücadelenin her anı öğretiyor
bize. Mücadelenin ihtiyaçları, hergün
arttıkça bizim de yenilenmemiz, ihtiyaçlara cevap verebilmek için eleştiri ve özeleştiri silahını sürekli kullanmamız gerekiyor.
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 Eleştiri-Özeleştiri “Yeni
İnsan”ı Yaratmanın En
Önemli Silahıysa, Hedefi
On İkiden Vurmak İçin
Kurallarına Uyacağız!
“Yeni insan”ı yaratırken kendimize
yöneleceğiz, bize ait olmayan her şeyi

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar

31

Halk

Düşmanı

ÜÇLÜ PROTOKOL TUTSAKLARIN

SAĞLIĞIYLA OYNUYOR

Hapishanelerde bu halkın
evlatları yatıyor. Sadece pankart açtıkları
için 15 yılla yargılanan, halkın adaletini uyguladığı için gencecik yaşında
hapse girip, ömrünü orada geçiren tutsaklarımız var.
19-22 Aralık 2000 hapishaneler
katliamı ile birlikte F tipleri açıldı. Tecritle birlikte tutsaklara yönelik saldırılar
katmerleşerek devam ediyor. Tecrit
içinde tecriti yaşayan tutsaklarımızın
sağlık hakları da ellerinden alınıyor.
17 Ocak 2000’de, o dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İçişleri
Bakanı Saadettin Tantan ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından Üçlü
Protokol imzalandı. 2003 yılında yeniden düzenlenen Üçlü Protokol’ün 61.
Maddesi’nde şöyle denilmektedir:
“Terörle Mücadele ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunları’nın kapsamında kalan tutuklu ve
hükümlü olanların hastanelerde muayeneleri sırasında, jandarma muayene
odası içinde bulunacak, ancak doktorla
hasta arasında geçecek konuşmaları
duymayacak uzaklıkta koruma tedbirleri alacaktır. Bu kapsamdakilerden bayan olanların muayenelerinde jandarma, oda muhafazalı olduğu takdirde
kapının dışında, muhafazalı olmaması durumunda ise oda içinde, ancak yukarıda belirtilen şekilde bulunacaktır.”
Ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu protokol ile, hastanın en temel insan haklarından olan
tıbbi yardım ve tedavi alma hakkı, or-

tadan kaldırılmıştır. Bu uygulama tıp
mesleğinin ahlak ilkelerine de aykırıdır. Hasta-hekim ilişkilerinin gizliliği yok sayılmaktadır.
Bu uygulamayı protesto eden tutsakların tedavileri geciktirilmekte, engellenmektedir. Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP)’nun Haziran
2011 tarihli “Hak İhlalleri Raporu”nda,
kelepçesi çıkartılmadığı için tedavisi
engellenen tutsaklardan bazılarına ilişkin şu bilgiler verilmektedir:
* Nurettin Kaya, 12 Mayıs 2011
tarihinde rahatsızlığından kaynaklı
hastaneye gitti. Fakat muayene esnasında bayan doktor kelepçesini açtırmamış. Bu yüzden arkadaşımız da
muayene olmadan geri gelmiş. Suç
duyurusunda bulundu. Köşe yazarlarına, gazetelere mektup yazdı. Tabii
hastahanede doktora kelepçesini açtırması için ısrar etmiş. Bazen asker
açmıyor, bazen doktor... Çoğu zaman
da her iki taraf da açmıyor.
* 28.04.2011 tarihinde Gökhan
AKTAŞ, Cem ÖZCAN, Ali KARTAL
öğle yemeğinde dağıtılan tavuktan zehirlendiler. Zehirlenenler durumlarını idareye bildirip hastaneye kaldırılmalarını ve yemekten numune alınıp tutanak tutulmasını istediler. Ancak, bu talep reddedildi. Durumlarının acil olmasına rağmen bir saat geçtikten sonra hastahaneye kaldırıldılar.
Cem ÖZCAN ve Gökhan AKTAŞ’ın
kelepçelerinin açılması taleplerini
hastane reddetti. Zehirlenen tutsaklar,
hiçbir müdahale edilmeden hapishaneye geri gönderilmiştir. Adeta “gidin

orada ölün” denmiştir. Sedyeye yatırılması ve öyle iğne vurulması gereken tutsakların bunu kelepçeliyken yapmaları mümkün olmadığı
halde, Hipokrat yeminli olan Dr. Yeliz İçöz tutsakların kelepçelerinin
açılması talebini reddetti. Dr. Yeliz
İçöz tutsakların canına kastetmiştir.
Doktorluk ilkelerini çiğnemiştir.”
Doktorlar, hastaları ırk, dil, din ve
mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce... gibi
farklılıklar nedeni ile muayene etmeme hakkına sahip değildir. Doktorluğun özüne aykırıdır bu. Ama
halk düşmanı AKP’nin, yine halk
düşmanı doktorları tutsakların tedavilerini engellemektedirler.
Cunta anayasasında dahi, “...güvenlik güçlerince alınması gereken önlemlerin, insanların temel haklarını
zedelemeyecek bir ölçü içinde alınması...” denilmektedir.
Üçlü protokol, tutsakların tedavileri
önündeki engellerden sadece birisidir.
Revire çıkartılmayan, hastaneye sevk
edilmeyen, kanser tedavisi görmesi gerekirken aylarca doktor yüzü göremeyen, insülin alması gerekirken ilaçları engellenen, kalp krizi geçirdiği halde kas gevşetici krem verilerek hücresine geri gönderilen, intihar riski taşımasına rağmen hücrede tek başına tutulan... pek çok tutsak var.
Tutsaklarımızın sağlık hakkını
gasp eden AKP, bunun altında kalacaktır. Hapishaneden çıkan her ölü
AKP’nin halk düşmanlığı hanesine
yazılmaktadır. Bunların hesabını vermekten kaçamayacaktır.

söküp atacağız, yenilenmeyi isteyeceğiz. “Olmaz, yapamam” dedirten
küçük burjuva gururumuzu, bencilliklerimizi bir tarafa bırakıp yenilenmeye sürekli ihtiyaç duyacağız. Bunu
başaracak güce sahibiz. Yeter ki bu
gücü nasıl kullanacağımızı bilelim.

malıdır ki amacına ulaşabilsin. Gereğini yapabilsin. Bu yüzden;
Birincisi; eleştiri-özeleştiri de bir
devrimci önce KENDİSİNE BAKACAK.
İkincisi; ortada tartışma konusu
olan bir eleştiri varken ELEŞTİRİYE
ELEŞTİRİ İLE CEVAP VERMEK
YASAKTIR.
Üçüncüsü; geçmişin özeleştirisinin gücü, geleceğin ne kadar güçlü ku-

rulacağını belirler. BU ANLAMDA
ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİMİZ GÜVENİLİR OLMALIDIR.

AKP
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Sonuç olarak; devrimci mücadeleyi sürdürmek, devrimci kalabilmek için kullanacağımız eleştiriözeleştiri belli kurallar üzerine otur-
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Dördüncüsü; eleştiri-özeleştiride
liberal ve öfkeli olmayacağız. İKİSİ
DE AYNI KAPIYA ÇIKAR VE SORUN ÇÖZMEZ.
Beşincisi; eleştiri ve özeleştiri
İKNA EDİCİ OLMALIDIR. "Ben
böyle düşünüyorum" demek YASAKTIR.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ'NİN MİZAH
ANLAYIŞI
ALAYCI, AŞAĞILAYICI
ESPRİ, MİZAH DEĞİLDİR
ESPRİ YAPTIĞINI İDDİA
EDENİN DÜZENDEN ALDIĞI
AŞAĞILIK DUYGUSUDUR
YOLDAŞLAR BİRBİRİNİ
AŞAĞILAMAZ, BİRBİRİNİ
SAHİPLENİR
Mizah yaşamımızda sık sık yer almaktadır. Birçok alışkanlığımız gibi, mizah da ailemizden, çevremizden, en genel olarak da bizim dışımızdaki faktörlerden oluşmaktadır.
Devrimci saflara gelirken düzenden aldığımız birçok
eksiği, zaafı, çeşitli alışkanlık ve anlayışları da birlikte getiririz. Bunun böyle olması anormal bir durum değildir.
Ancak devrimci hareketin saflarına katılmış, devrimcilik
gibi onurlu ve cüretli bir işi yapmaya da karar vermiş bir
Cepheli, espri anlayışını da gözden geçirmelidir.
Cepheli, düzen alışkanlıklarından devrimci kültürü
özümseyerek arınır. Bunun başka bir yolu yoktur. Cepheli’nin espri anlayışı ile düzenin mizah, espri anlayışı
arasında kalın çizgiler vardır. Ve Cepheli'nin yaşam tarzını oluşturan her davranış gibi espri anlayışımız da ideolojimize, ideallerimize uygun olarak şekillenmelidir.
Cepheli'nin birbirleriyle olan ilişkilerinde de mizah hep
vardır. Bizler, somurtkan insanlar değiliz... Yaşama dört elle
bağlıyız ve ideallerimizi gerçekleştirebilmek için mücadele
ediyoruz. Bununla birlikte bir de mizah anlayışımız var.
Yeri geldiğinde birbirimize karşı espri de yaparız, güleriz, kahkaha atarız... Ama burada önemli olan yaptığımız esprilerin içeriği ve hangi anlayışla yapıldığıdır. Yine
bunun kadar yeri ve zamanı da önemlidir. "Esprinin zamanı mı olur?" diye düşünenler olabilir. Evet olur!
Cepheli olur-olmadık yerde ve zamanda espri yapmaz,
yapmamalıdır. Örneğin bir cenaze yerinde espri yapılmaz,
gülünmez. Bu bizim ruh halimizle, hissettiklerimizle ilgili bir durumdur çünkü.
Yine örgütsel bir toplantı ya da ciddi bir iş yapılırken
espri yapıp da gülmenin yeri yoktur. Zira bu durum o ortamın sulandırılması ve bir ciddiyetsizliğin oluşması anlamına gelir. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir.
Halk ilişkilerimizle, ama özellikle çevremizde duran,
derneklerimize gelip giden genç kesimle kurduğumuz ilişkilerde mizah anlayışımız çok önemlidir. Yeri gelir karşılıklı espriler yapılır ve gülünür. Karşımızdaki insanlar,
eğer dikkat edilirse, yaptıkları espriler filmlerden ve bolca da dizilerden alınmış esprilerdir. İçi boş, sulu, düzeysiz
ve en önemlisi yozlaştıran ve yozlaşan düzen mizahı, şu

ya da bu şekilde insanlarımıza da bulaşmıştır.
Bizimle konuşurken, espri yaparken, isteyerek ya da
istemeden düzenin dilini kullanırlar. Oysaki o dil yozlaştırmanın ve değersizleştirmenin dilidir. O dil insan ilişkilerinin, değerlerinin sulandırılmasının, içinin boşaltılmasının dilidir.
Cepheli, böyle bir espri anlayışını masum görüp, derneklerimizde ya da bizim bulunduğumuz yerlerde bu dilin,
espri anlayışının hayat bulmasına müsaade etmemelidir.
Bunun çeşitli yöntemleri vardır. Öncelikle o espri anlayışının düzenin dili olduğu anlatılmalıdır. Dizilerden,
filmlerden alınmış esprilerin ne denli değersiz ve anlamsız
olduğu sabırlı bir şekilde anlatılmalıdır. Ama en önemlisi düzenin mizah anlayışına karşı alternatif olarak bizim kendi mizah anlayışımızı koymalıyız.
Cepheli’nin bir devrimci kültürü vardır ve espri, mizah anlayışı da buna göre şekillenir. Düzenin yoz kültürü ve espri anlayışının yerine kendi devrimci kültürümüzü
koyacağız ve yaygınlaştıracağız. Bizim kültürümüz hiçbir soruya dahi yer olmayacak kadar berrak ve açıktır. O
zaman Cepheli kültüründen besleneceğiz.
Bizim espri anlayışımızda yoldaşlarımızın fiziksel kusurları ve eksikleri ile, davranışlarındaki kusurlar ve eksiklerle DALGA GEÇMEK yoktur. Çünkü Cepheli, bilir ki yoldaşının eksiği ve kusuru kendisinin eksiği ve kusurudur ve bunu değiştirmenin yolu esprisini yapmak, aşağılamak değil eleştiri, özeleştiridir.
Alaycı, aşağılayıcı bir tarz, espri değil espri yaptığını iddia edenin aşağılık duygusudur. Kendi aşağılık
duygusunu devrimci bir eleştiri özeleştiri ile aşamayan
başkalarını aşağılayarak kendini tatmin ediyordur. Yani
açıkça söyleyelim bu tür espriler, aşağılık duygusu içindeki zavallıların tarzıdır. Zavallılık Cepheli’ye yakışmaz.
Cepheli’ye yakışan eleştiri özeleştiridir.
Burjuvazi espri yapanların çok zeki olduklarını savunur. Yapamayanlar aptaldır der. Hayır bu koca bir yalandır. Burjuvazinin dayanışmayı, eleştiri özeleştiriyi engellemek için, bu tür yozlukları pohpohlamak için uydurduğu bir yalandır.
Ortada zeka değil; kabalık vardır.
Ortada zeka değil; bencillik vardır.
Ortada zeka değil; aşağılık duyusu vardır.
Ortada olsa olsa zekaya hakaret vardır. Çünkü zeka anlayıştır, zeka dirayettir, zeka sevgidir, zeka sezgidir, zeka
insana hastır.
Espri, düzenin de empoze etmeye çalıştığı gibi birbirimizle alay etme, aşağılama tarzında olamaz. Elbetteki
kendi içimizde de espri yaparız. Fakat kendi aramızda yaptığımız espri, geliştirici ve öğretici olmalıdır. Bir Cepheli
espri yaparken zamanını, zeminini, biçimini yerli yerine
oturtmalıdır.
Burada düzenin biçimlendirdiği espri tarzından uzak
olmalıyız. Unutmayalım ki düzene açılan her kapı bir
olumsuzluğun da kaynağıdır.
Espri bir silahtır da aynı zamanda. Ve Cepheli mizah
sanatını düzene karşı kullanmalıdır. Yani burjuvazinin salaklıklarını, beceriksizliklerini espri konusu yapmalıdır.
Eleştirerek, teşhir ederek, yorumlayarak.
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“ANAYASAL ÇÖZÜM” beklentileri yaratanlar, AKP’yi güçlendirmekten,
sömürü ve zulüm düzenini meşrulaştırmaktan başka bir şey yapmış olmazlar

Aldanmayın, Halkı Aldatmayın!
AKP, Demokratik Bir Anayasa Yapamaz!
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AKP, 12 Eylül 2010’da yapılan referandumun ardından “genel seçimlerden sonra yeni anayasa yapacağız”
vaadinde bulunmuştu. Fakat AKP,
2011 genel seçimi sürecinde zaman
zaman değinse de esas olarak propagandif amaçlı dahi yeni bir anayasayı gündemine almadı. Seçimlerden
sonra ise “yemin krizi” nedeniyle,
“yeni bir anayasa istiyorsanız meclise gelin, yemininizi yapın” diyerek
yeni anayasa meselesini bir tehdit olarak kullanıyor. Yani, yeni bir anayasa yapılması AKP’nin öncelikli gündemi değildir.
Ancak buna rağmen yanlış, çarpık
ve temelsiz bir beklenti yaratılmaktadır. Bu beklentiyi özellikle reformist
sol, BDP ve küçük-burjuva aydın
kesimler yaratmaktadır. Bu beklentilerin bir temeli yoktur...
Anayasalar hangi koşullarda yapılır? Halkın çıkarına bir anayasa
nasıl yapılır; bunlar bilinmeyen şeyler değildir.
Sanki toplumsal bir alt-üst oluş söz
konusudur da halkların lehine yepyeni
bir anayasa yapılacaktır.
Ama böyle bir şey söz konusu bile
değildir. Böyle bir şeyi uzaktan yakından çağrıştıracak bir durum da
yoktur. Sözde de olsa, demagoji de
olsa halkların ihtiyacı olan bir anayasayı yapacağım, diyen de yoktur.
O halde politika adına ortada son
derece sağlıksız bir anlayış vardır.
“Seçmen yeni anayasa istiyor” gibi
boş sözler, Erdoğan’ın “balkon konuşması”na yüklenen olmadık misyonlar, “AKP yeni Anayasa istiyorsa
şunları yapmalı” gibi AKP’ye “akıl”
vermeler... bunların hepsi temelsiz,
boş beklentiler yaratmaktadır.
Kimsenin kuşkusu olmasın, bu politika sadece ve sadece AKP’ye hizmet eder. Bu politika sadece AKP’yi
güçlendirir.
Reformizm ve Kürt milliyetçiliği

daha önce de benzer politikaları anayasa referandumunda ve AB’ye uyum
yasalarında uyguladılar. AKP bir taraftan hapishanelerde tecrit politikalarını ve katletmeyi sürdürürken, dışarıda linç saldırılarıyla devrimcidemokrat halk muhalefetini sindirmeye çalışırken reformist sol, Kürt
milliyetçileri ve küçük-burjuva aydın
kesimler hala “demokratikleşme”
beklentisi, “çözüm!” beklentisi içindeydiler. AKP’nin halka uyguladığı
faşist baskı ve terör “demokrasicilik
oyunu” altında gizlendi. 12 Eylül’de
yapılan Anayasa referandumunda da
aynı şey oldu. AKP, demokrasinin savunucusu, 12 Eylül faşizmiyle hesaplaşan parti görünümüne büründü.
Oysa AKP bütün iktidarı boyunca halka ve devrimci yurtsever kesimlere
karşı baskı ve terörü hiç eksiltmedi.
Devrimciler açısından şu soruların cevabı nettir:
Bir: AKP nasıl bir Anayasa yapar?
İki: AKP, halkın yararına bir Anayasa yapabilir mi?
Birinci sorunun cevabı, AKP’nin
kimin partisi olduğundadır. AKP emperyalist tekeller ve işbirlikçi oligarşinin temsilcisidir. Emperyalist
tekellerin ve işbirlikçi oligarşinin çıkarlarını korumak için o mecliste
bulunmaktadır. AKP’nin yapacağı
“yeni anaya” emperyalistlerin ve işbirlikçi tekellerin ihtiyaçlarına cevap
verecektir.
Bundan dolayıdır ki, AKP, halkın
çıkarları için, halkın yararına bir anayasa yapamaz. AKP’nin yapacağı
anayasadan kim olumlu bir şey “çözüm” bekliyorsa yanılıyor. Kim, hangi konuda halkı beklentiler içine sokuyorsa halkı yanıltıyordur.
AKP, halkın hiçbir kesiminin sorununu çözmek için anayasaya bir
madde koymaz. AKP, halkın çeşitli kesimlerinin sorunlarını da kendi politikalarını hayata geçirmek için kullanmıştır. Kürt halkının sorunlarında

öyle olmuştur. Alevi halkın sorunlarında öyle olmuştur. Azınlıklar
sorununda öyle.
İşsizlik, işkence,
kayıplar, failimeçhuller, açlık,
yoksulluluk sorunlarında dahi
AKP’nin
AKP’nin amacı,
yapacağı da
sorunları çözmek
bundan farklı
değil, o sorunları
kullanarak halkın
olmayacaktır!
çeşitli kesimlerini
kendine yedeklemek olmuştur.
Defalarca Alevi çalıştayı yaptı,
“Kürt açılımı” dedi, Çingeneler’le,
azınlıklarla, aydınlarla, sanatçılarla,
gazetecilerle, futbolcularla... toplantılar düzenledi. Güya bu kesimlerin
sorunlarını dinledi.
Peki sonuç? Sonuç: AKP bu toplantılarda kendi politikalarını bu kesimlere onaylatmaya çalışmıştır.
Yapılacak bir anayasada da hiç
kimse boş umutlara kapılmasın; o anayasada gerçek anlamda halkın sorunları ve çözümleri olmayacaktır.
Bugünden söyleyebiliriz ki, yeni
anayasaya dair “demokratikleşme”
yönündeki tüm beklentilerin mutlak
sonucu hayal kırıklığı olacaktır.
“Sivil” yönetimlerin 12 Eylül döneminin infazlarını, katliamlarını fersah fersah geride bırakmaları gibi,
AKP anayasasının da hak gasplarında, keyfilikte, “ama”larda, “ancak”larda öncekinin daha da gerisinde olması
muhtemeldir.
AKP’nin hazırlayacağı anayasadan ne Kürt halkı için ne Alevi halkı
için ne azınlıklar ne Romanlar ne
emekçiler ne işsizler ne de halkın her
hangi bir kesimi için bir çözüm çıkmayacaktır. Yakında kanıtlanacak
olan gerçek budur.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

AVRUPA’dakiBİZ
Hapishanelerde bulunan
çocuklarımızın durumundan
sonra okullardaki durumları nedir buna bakalım.
Aslında eğitim sistemine
baktığımızda çocuklarımız
neden hapishanelere düşüyorlar daha iyi anlaşılır.
Avrupa’nın eğitim sistemi iflas etmiştir. Bu kendi raporları ile de kaç kez kanıtlanmıştır.
Onlara sorarsan eğitimin kalitesinin bu kadar düşmesinin nedeni göçmen çocuklarıdır.
Kapitalizm akla zarardır demiyoruz boşuboşuna. Bir yandan düşünmeyen, sorgulamayan, fazla okumayan (okursa da Harry Potter tarzı
kitaplar olsun) bencil, ruhsuz bir
gençlik istiyor.
Eğitim sistemi de bunun üzerine kuruludur.
Ama bir yandan daha fazla kazanabilmeleri için beyin gücüne ihtiyaçları var. Hep daha fazlasını, daha
fazla kar (para) istiyorlar.
Ama düşünmeyen, araştırmayan,
ruhsuz, bencil bir gençliğin beyni ne
kadar çalışabilir? Tabii ki çalışmaz.
Akla zarar işte.
Bu yüzden yurtdışından, Hindistan, Türkiye, Afganistan, Japonya’dan
kalifiye eleman alır.
Gelelim Almanya’ya ve Türkiyeli çocuklarımızın durumuna. Bizim çocuklarımızın durumları içler acısı iken
Alman çocukları da farklı değil aslında, onları da düşünmeyen, bencil insanlar haline getirmiş durumdalar.
Alman öğretmenlerin kendi ifadeleri ile “Bir çocuk ne kadar iyi ana dilini konuşursa, o kadar iyi yabancı dili
konuşur”. Evet, böyle denilirdi.
Peki, şimdi ne yapıyorlar, anaokullarında dahi dil bilmeyince basit
bahanelerle almıyorlar. Yerim yok vs...
Daha anaokullarında başlıyor “uyum”
sağlayamamaları çocuklarımızın.
Farklı bir dil, farklı bir kültür. Anaokullarında çok rahat dil eğitimi veren öğretmenler olabilecekken bu
yapılmıyor. Eğitim sistemi adaletsiz, içi boş ve ırkçı.

mecbur tutuluyor.
Bu okullardan
mezun olanlara
"aptal" muamelesi
yapılıyor ve ileride
iş bulma şansları
yok oluyor.
Avrupa’daki
bir eğitim uzmanı,
“Alman orta sınıfı için düzenlenmiş katı sistem, bu
çocukları çürüğe çıkarıyor.” diyor.
4 kuşaktır Almanya’dayız. İlkokul çağındaki çocuklarımızın yüzde
63'ü Almanca bilmiyor.
Sadece Berlin'de Neukölln mahallesinde de 7 adet "sonderschule" (alternatif okul) var. Bu okullara giden çocuklar ve aileleri bu durumdan utanç
duyuyor. Çocuklar gittikleri okulları arkadaşlarından, çevresinden saklıyor.
Üzerinde "geç öğrenen" kelimesinin
geçtiği karnelerini yırtıyorlar. Üzerlerinde hissettikleri baskı ve bu utanç, onların bu durumun bir ayrımcılık, ırkçılık olduğunu ifade etmelerinin önüne geçiyor. Utancından bunun duyulmasını istemiyor. Şikayet etmiyor.
Türk Veliler Birliği Derneği'nin
aracılığı ile yaşadıklarını aktaran Fatma Budak, çocuğunu bu okullara
göndermemek için büyük bir mücadele verdiğini anlatıyor.
Fatma Budak 1973’te Almanya’ya gelmiş, meslek okulunda (Berufschule) eğitim aldıktan sonra çalışmaya başlamış. 10 yaşındaki oğlu
Faik Can bir sonderschule’ye gönderilmek isteniyor. Fatma Budak,
oğlunun yalnızca çekingen ve utangaç
olduğunu, bu yüzden de başına bu durumun geldiğini düşünüyor. Bir çelişkiye de dikkati çekiyor. Faik Can'ı
sınıfta izleyen Alman psikolog da Budak'a çocuğun sınıfta çok çekingen olmasına karşın teneffüste bambaşka bir
çocuk olduğunu, arkadaşları ile rahat
bir biçimde oynadığını söylemiş.
Anne Budak altını çiziyor ve "Bu, sınıfta bir problem olduğunu gösterir,
çocuklarımızla uğraşmak istemiyorlar, başlarından savmak istiyorlar"
diye konuşuyor.
Budak "Alman eğitimciler ayı-

ASIL ÖZÜRLÜ OLAN
ALMAN EĞİTİM
SİSTEMİDİR!

AVRUPA EĞİTİM SİSTEMİ
Anaokulundan ilkokula geçen çocuklar zaten Almanlar’a göre daha düşük bir eğitimle başlıyorlar. Çünkü Almanca bilmiyorlar. Sonrası ilkokulda
öğrenebilir, ama orada da buna önem
verilmiyor, istenmiyor. Bırakın eğitimi, teneffüslerde bile Türkçe konuşma yasağı olan okullar var.
Bilimsel olarak kanıtlanmıştır,
anadilini ne kadar iyi konuşursan, o
kadar güzel yabancı dil konuşursun.
Ama amaç dilinin güzel konuşulması değil ki, hem asimile olacaksın, hem
“üstün dil” olan Almancayı güzel
konuşacaksın.
Almanya'da ilkokul 4 sene sürüyor, bu sürenin sonunda bir seçim yapılıyor. Öğrenciler, notlarına göre
gymnasium (yüksek dereceli lise), realschule (orta dereceli lise) veya hauptschule'ye (orta öğretim) gönderiliyor.
4 yıl ilkokula giden bir çocuğun
“zekası” tespit ediliyor. Burjuvazi
daha o yaşta başlıyor çocuklarımızı sınıflara ayırmaya. Bu Türkiyeli çocuklarımız için daha da vahim, çünkü dil problemi var.
Almanya'da 40 bin Türkiyeli çocuk Almanca öğrenemedi diye zihinsel engellilerin gittiği okullarda
eğitime zorlanıyor. Zihinsel, psikolojik, bedensel ve öğrenme engelli Alman çocuklarının devam ettiği “sonderschule” adlı okullar, çoğunlukla
Türkiyeli çocukların gönderildiği
eğitim çöplüklerine dönüşmüş durumdalar.
Bu ülkede normal ilkokullara başlayan Türkiyeli çocukların önemli
bir bölümü, Almanca eğitimi başaramıyor gerekçesiyle "alternatif eğitim"
diye sunulan bu okullarda okumaya
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rım yapıyorlar, yabancı çocukların
geleceği ve hayatı ile oynuyorlar. Çocukların dengesini daha çok bozuyorlar. Çocuklar etrafında olanların
farkında. Halen Faik Can'a ders
notu vermiyorlar, karnesinde de 'sonderschule' dersi aldığı ve bu okula bir
aday olduğu yazıyor. Çok utanıyor,
karnesini saklıyor ve arkadaşlarına
göstermek istemiyor. Ben bu duruma
itiraz ettim. Çocuğumu 'sonderschule'ye göndermeyeceğimi belirttim.
Sonuçta benim onayıma ihtiyaçları
var. Bazı Türk aileler benim gibi direnmiyor. Oysa her anne baba bu mücadeleyi vermeli" diyor.
Faik Can şimdi 4. sınıfta, 6. sınıfta
kendisine verilecek karneyi bekliyor, arkasında mücadeleci bir anne olmasa o da çoktan eğitim çöplüğü denilen "sonderschule"ye atılabilirdi.
Fatma Budak, pek çok kez okul müdürü, sınıf öğretmeni ve Schulampt'dan (eğitim müdürlüğü) gelen
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zun olanların bile iş bulma güçlüğü ile
karşılaştıkları herkesçe biliniyor. Vasıfsız işçi yetiştiren sonderschule'lerden mezun olanların iş bulma
şansı ise neredeyse "yok" derecesinde. Yapabilecekleri tek şey babalarının meslekleri oluyor.
Buna karşı mücadele etmeliyiz.
Çocuklarımızın bu şekilde yok olmalarına izin vermemeliyiz. Kimsenin ciddi anlamda bir sesi çıkmıyor bu
duruma. O yüzden çok rahat veriyorlar çocuklarımızı o okullara. Ailelerimizi ikna edebilmeliyiz, mahkemelere başvurmalıyız. Yürüyüşler yapabilmeliyiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, onlara sahip çıkalım.
Açık olan şu ki, bu ırkçı adaletsiz
bir eğitim sistemidir. Göçmen çocukları da anneleri babaları gibi temizlik işlerinde çalışsın, istediğimiz
gibi onları da ezelim istiyorlar. Buna
izin vermeyelim.

Siz ‘hukuk yürürlükte’ mi sanıyorsunuz?
Her şey 4 bin 256 şirketin çıkarları için!
Alman yargısının devrimcilere
karşı davalarda bu kadar pervasız, bu
kadar saldırgan, bu kadar hukuk tanımaz, bu kadar keyfi oluşu, burjuva demokrasisine şu veya bu ölçüde
inananları şaşırtıyor.
Sonuçta faşizmle değil, burjuva
demokrasisiyle yönetilen bir ülkede
hukukun bu kadar aleni ayaklar altına alınmasını nasıl açıklamak gerekir?
Cevap aslında basittir.
Burjuva demokrasisi de özünde
tıpkı faşizm gibi, bir burjuva diktatörlüğüdür.
Dolayısıyla Alman yargısının da
tereddütsüz hizmet ettiği, burjuvazinin çıkarlarıdır.
Alman Federal Savcılığı, “biz -diyor- Türkiye’yle anlaştık, bu davaları
uzatmaya gerek yok.”
Karar belli yani.
Peki anlaşma neyin anlaşması?
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psikologla bir araya gelmiş. Alman
eğitimcileri ve sistemi için hükmünü
vermiş: "Alman hocalar çocuklarımızı
aşağılıyor, diğer çocuklarla kıyaslıyorlar, ilgilenmiyorlar, çocuklar da
kendilerini yalnız ve güvensiz hissediyor". Olayın yaşanan utancın ötesinde bir de geleceği etkileyen yönü
var. Almanya'da öğrenme engelli çocukların gittiği sonderschule'de Türkiyeli çocuklarının sayısı Alman çocuklarının iki katı, (Almanya’nın nüfusu 80 milyon, Türkiyeliler 3,5 milyon) ve bu okulların artık yarısından
fazlasını yabancılar oluşturuyor.
En düşük düzeyde eğitim veren
sonderschule'lerin vasıfsız işçi yetiştirdiklerini kendi öğretmenleri de itiraf ediyor. Herhangi bir meslek eğitimi vermeyen bu okullardan sonra alt
düzey meslek eğitimi veren hauptschule'ye gitmek mümkün. Ancak bu
okullardan da daha kaliteli bir meslek okulu olan realschule'lerden me-

Şadi Özbolat’ı Türkiye istediği için
tutuklayan, Faruk Ereren için, “acelemiz var, ceza hazır” diyen Alman emperyalizmiyle Türkiye faşizmi arasındaki anlaşma ne anlaşması acaba?
*
Ülkemizdeki emperyalist şirket
sayısı 2010 Haziran ayı itibarıyla 25
bin 55'e çıktı.
Emperyalist sermayeli bu şirketler arasında Almanlar 4 bin 256 şirket ile ilk sırada yer alıyor.
Yani ülkemizde yatırım yapan
şirketler sıralamasında birinci sırada
Alman emperyalizmi var.
Keza, Türkiye’nin en yoğun ticaret yaptığı ülke, ne Amerika’dır, ne
İngiltere, ne başka bir ülkedir. Bu ülke
Almanya’dır. Almanya, ülkemizin
ihracatında 1. sırada, ithalatında ise
2. sırada yeralıyor.
Biz her baskından, gözaltı tutuk-

lama operasyonundan, mahkemelerdeki ağır cezalardan sonra soruyoruz: Yine Türkiye’den hangi
ihaleyi aldınız? Hangi anlaşmaları yaptınız?
İşte bütün bu hukuksuzluk, bu 4
bin 256 şirketin Türkiye’deki sınırsız yağma ve talanında yeni ayrıcalıklar elde etmek içindir.
4 bin 256 emperyalist Alman şirketine yeni ayrıcalıklar tanınsın, onlara ihaleler verilsin, özelleştirmelerde
peşkeş çekilsin, dışarıya daha çok
para çıkarma izni verilsin; bu şirketler, grev, sendika gibi ayak bağlarından kurtulsun diyedir Alman
mahkemelerinin terörü. Orada hukuk
yoktur, yasalar yoktur, orada sadece
ve sadece emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerinin çıkarları vardır.
Karşımızdakinin, tekellerin çıkarları için 50 milyon insanın ölümünü göze alan, dünyayı yakıp yıkmakta, gaz odaları ve fırınları kurmakta tereddüt etmeyen bir burjuvazi
olduğunu da hiç unutmayın!

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Avrupa’da

Dortmund
TEHDİTLER NAFİLE, DEVRİMCİ
TUTSAKLARIN SESİ HER YERDE!
Alman devleti Türkiyeli devrimcilerin sesini kesmek, devrimcilerin sahiplenmesini
engellemek için her türlü tehdidi savurmaya devam ediyor. Ama tehditleri, cezaları
devrimcilerin sahiplenilmesini engelleyemiyor.
Almanya’nın Dortmund şehrinde 2426 Haziran tarihleri arasında DKP (Alman
Komünist Partisi) tarafından bir halk festivali düzenlendi.
Özgürlük Komitesi festivale “Tüm Siyasi
Tutsaklara Özgürlük!” “Tecrite Yüz Bin Kere
Hayır!” yazan pankartı ile katıldı. Cengiz
Oban, Faruk Ereren, Şadi Naci Özbolat, Ünal
Kaplan Düzyar ve Nurhan Erdem’in üzerlerindeki tecritin kaldırılması için imza
standı açtı ve 1000 adet bildiri dağıtıldı.
İnti İllimani Historico, Eva Ayllon, Sincopa adlı müzik grupları türkü ve şarkıları
ile yer aldı.

“TECRİT KALKINCAYA KADAR
DEVRİMCİ TUTSAKLARIN SESİ
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”!
‘Tecrite Yüz Bin Kere Hayır’ kampanyası
çerçevesinde açılan stantlar Almanya’daki
devrimci tutsakların dışarıdaki sesi olmaya
devam ediyor.
28HaziranSalı günü saat 16.00-18.00
arası kurulan stantta,yüksek sesle bildirilerden bölümler okundu.İmzalar toplanarak,
Türkçe-Almanca bildiriler dağıtıldı.
Bugüne kadar 632 imza toplanırken,
2.500'ünüzerinde bildiri dağıtıldı.
Hamburg Anadolu Federasyonu , 30
Haziran 2011 tarihinde, Hamburg’un Altona semtinde açılan bilgilendirme standında
bildiriler dağıtılıp imzalar toplanıldı ve
yaklaşık 200 bildiri dağıtıldı.

Bir Harman Dalında Bir De Dost
Sofrasında Diz Çökeriz!

Köln

26 Haziran 2011 Pazar günü Köln’de Anadolu Federasyonu tarafından Halk Sofrası Pikniği
yapıldı.
Saat 13.00'de Anadolu Federasyonu Başkanı Latife Adıgüzel’in giriş konuşmasıyla pikniğe başlandı.
Anadolu Federasyonu adına yapılan konuşmanın ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Ardından hep beraber halk sofrasında buluştu 150 kişi.
Açılış konuşmasının ardından Wuppertal Çocuk Tiyatrosu sahneye çıktı.
Daha sonra Duisburg gençliğininhazırladığı tiyatro oyunları sergilendi. Tiyatro bölümünden sonra piknik programı bilgi yarışması ile devam etti. Yarışmanın ardından Dersim’de süresiz açlık grevinin 17. gününde olan Hüsnü Yıldız ile canlı telefon görüşmesi yapıldı.
Son olarak sahneyi Sanat Atölyesi üyeleri alarak küçük bir konser verdi.
Coşkuyla geçen piknik sona erdi.

“Almanya’da Göçün 50. Yılı” Pikniği
Almanya, Stuttgart’ta Halk Kültür Evi tarafından
Stuttgart
her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halk Sofrası
Pikniği, 25 Haziran’da Stuttgart-Echterdingen’de bulunan piknik alanında, bu yıl da “Almanya’da Göçün 50. Yılı” konusu altında gerçekleşti.
Saat 16.00’da başlayan program, dernek adına
yapılan açılış konuşması ile devam etti.
Piknikte, tecrite karşı imza ve kitap standı açıldı.
Festival havasında geçen pikniğe, çeşitli demokratik kurumlar da kültürsanat gösterileriyle katıldılar. Winnenden Alevi Kültür Merkezi Çocuk Saz
Ekibi ve Korosu, Herrenberg Türk İşçiler Derneği Halkoyunları ve Geislingen Alevi Kültür Merkezi Halkoyunları ekipleri katıldı. Davul zurna eşliğinde
çekilen halayların ardından, Almanya’ya göçü konu alan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Sinevizyon’un ardından, ilk Türkiyeli göçmen işçilerden Seydo Hazar misafirlerle anılarını paylaştı . Ardından Dersim’de toplu mezarların açılması
talebiyle 10 Haziran’dan bu yana açlık grevinde bulunan Hüsnü Yıldız ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirildi.
Şenlik, Köln Sanat Atölyesi Müzik Grubu’nun ve Munzur Bawa’nın seslendirdiği türkü ve halaylarla devam etti. Piknik, akşamın geç saatlerinde davulzurna eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi. Şenliğe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Zürih’te Halk Sofrası Pikniği
İsviçre’nin Zürih şehrinde, 26 Haziran’da Halk
Sofrası Pikniği düzenlendi.
Dostluğun, dayanışmanın, sohbetlerin paylaşıldığı, piknik saat 12.00’de başladı.
Ardından halk sofrasında yemekler yenildi, müzik dinletisi verildi.
Devrimci tutsakların sahiplenilmesi konusunda ve 23-30 Temmuz arasında yapılacak olan
gençlik kampı hakkında sohbetler edildi.
Çocukların yaptığı yarışmalar ve sohbetlerin ardından piknik sona erdi.

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar

Zürih
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Devrimci Memur
Hareketi

nıfın sorunlarından uzak, delege ağırlığı bulunan DEMEP-DSD’nin kendi gündemlerini öne çıkardıkları bir
Genel Kurul olmuştur.

KESK GENEL KURUL DEĞERLENDİRMESİ:

KESK DEVRİMCİLEŞECEK,
BAŞKA YOL YOK!
KESK Genel Kurulu 1-2-3 Temmuz 2011 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirildi. 500 delege ile gerçekleşen
Genel Kurul, ÖDP ve BDP reformizminin dayatmalarıyla anti-demokratik kararların alındığı bir genel kurula
dönüştü.
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CHP, ÖDP, TKP, EMEP, BDP, Halkevleri, Halk
Cephesi, ESP temsilcileri birer konuşma yaptılar. Özellikle legal parti temsilcileri 12 Haziran seçimlerinin sonrası üzerinde durdular. Seçilmiş milletvekillerinin tutukluluklarının devamı, Kürt sorununun ‘barışçı’ çözümü,
KESK’in bu süreçte alması gereken tavır konusunda düşüncelerini ifade ettiler. Anayasa konusunda temelsiz beklentiler dile getirildi.
Halk Cephesi temsilcisi Genel Kurul’un sınıfın,
emekçilerin sorunlarının tartışıldığı, önümüzdeki sürece ilişkin kararların alındığı bir Genel Kurul olması gerektiğini ifade etti.
Çeşitli siyasi hareketler, seçim sürecinde başta Hopa
ve Kürdistan bölgesinde yaşanan baskıları eleştirirken,
benmerkezciliğin yeni bir örneğini sergilediler. Sadece
Hopa mıydı gözaltıların, tutuklamaların yaşandığı yer?
İstanbul’un yoksul gecekondularında bir yıldır sürdürülen helikopterli baskınlar neden kimsenin gündemine girmemiştir? Cevaplanması gereken bir sorudur bu.
KESK Genel Kurulu’nda tüzük gereği ekonomik, demokratik ve ideolojik mücadelenin tartışılması doğaldır. Ülkenin ve dünyanın siyasal sürecinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerden hareketle de somut
bir mücadele programının çıkarılması bir zorunluluktur.
Oysa bu Genel Kurul, gerçek anlamda emekçilerin, sı-

KESK işleyişini değiştirecek bir tüzük
değişikliğini dayatan reformizmin
amacının sorun çözmek olmadığı
açıktır. Sorun çözmek için yola çıkanın
yöntemi bu olmaz.
Bu, karakteristik bir burjuva politikası
tarzıdır. Önerisine, ideolojisine,
politikasına güvenenler böyle yapmazlar.
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DSD adlı grup, ÖDP çizgisindeki Devrimci Sendikal Dayanışma, DEMEP ise BDP çizgisindeki Demokratik Emek Platformu’dur.

Bu iki reformist anlayış, bu Genel Kurul’da önceden aralarında
anlaşarak KESK işleyişinde temel
değişikliklere yol açacak tüzük değişikliklerini gündeme getirdiler. Bunların en önemlilerinden biri, KESK
Merkez Yönetim Kurulu’un “karar” yetkisinin kaldırılıp, Yürütme Kurulu haline getirilmesi, yeni karar organı olarak ise, 50 kişilik bir KESK Meclisi önerilmesiydi.

Yıllardır KESK’e hakim olan ve yönetimlerinde
bulunanlar, bu önerilerini gerekçelendirirken, KESK’in
yeniden inşasına, yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaç
olduğunu söylüyorlardı. Ama bu önerileri gündeme getirirken özeleştiri yapma ihtiyacını duymadılar. Eğer
KESK, yeniden inşaya gerek duyacak kadar olumsuz bir
noktaya gelmişse, bunun sorumluluğu başta DSD-DEMEP’lilerindir. Özeleştiri yapmadan “yeniden inşa”dan
sözetmek, asıl sorunun kamu emekçileri hareketini güçlendirmek olmadığını göstermektedir.
Bu iki grup, kendilerinin dışındaki hemen tüm anlayışların karşı çıkmasına rağmen, söz konusu önergeleri Genel Kurul gündemine aldılar.
Devrimci Memur Hareketi olarak işletilen sürecin doğru olmadığını, tüzük değişikliğinin tabanın, temsilcilerin hatta kendileri dışındaki siyasal yapıların ve kendi
delegelerinin bile tartışmadığını söylemimize rağmen delege çoğunluğuna dayanarak önerilerimiz dikkate alınmadı.
Bu anlayışlar KESK’in tüzüğünde yer alan, başta “Kitle ve Sınıf Sendikacılığı”ndan, “Demokratik Merkeziyetçi” işleyişinden ne anladıklarını da ortaya koymuşdur. KESK’in üye ve emekçilerin gözünde güven kaybetmesi tüzük sorunu değil sendikal anlayışların tüzüğü ve süreci nasıl işlettiklerinin sonucudur.
Kitleye gitmeyen, onların talep ve önerilerini içselleştirmeyen anlayışlar, bu olumsuz sürecin de sahibidirler. Genel Kurul’da delege gücünü dayatarak “Biz
ne istersek, buradan o sonuç çıkar” mantığı demokratik bir bakış açısı değildir.
Amaçlarının bir sorun çözmek olmadığı açıktır. Sorun çözmek için yola çıkanın yöntemi bu olmaz. Çoğunluğu ele geçirince, herşeyi yaparım anlayışıdır bu.
Çoğunluğu elinde tutmak, kimseye bu hakkı vermez?

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Katıksız düzen içi bir sendikacılıkta bile işler böyle yürümez. KESK’i bu gidişten kurtarmanın yolu yeniden
inşa, yeni bir tüzük, yeni bir sendikal anlayış değildir.
Kuruluş sürecinde 500 emekçiyi bu tüzükle, bu yönetmeliklerle sendikalarda birleştirdik. Fiili meşru ve militan mücadeleydi bize kitlerin güvenini kazandıran.
Eğer KESK kitleselleşmek istiyorsa Devrimci Sendikacılıktan vazgeçmemelidir. Genel Kurul sürecinin
işletilmesi ve örgütlenmesi ile önerilen yeni tüzük
maddelerinde, kitle ve sınıf sendikacılığından çark etmenin verileri mevcuttu. Bu konudaki eleştirilerimizde haksız ve yersiz değiliz. Somut gerekçelerimiz vardır. Verdiğimiz önergelere Genel Kurul’dan aldığımız
karşı tavır nettir, ideolojik bir tavırdır.
Örneğin; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin verdiğimiz önergenin reddedilmesi. Önergemizde 8
Mart’ın özüne uygun, sınıfsal temelde, kadın erkek tüm
emekçilerle birlikte kutlanması vardı. Bu genelgemiz Genel Kurul’da kabul görmedi.
“Bir başka örnek de; yeni bir örgütlenme modeli sunmak, Kitle ve Sınıf Sendikacılığı”nın, KESK’in ihtiyaçlarını karşılamadığını söyleyerek, KESK’i var eden
sendikal anlayışı tamamen “Toplumsal Haraket Sendikacılığı” adı altında yok etmek istiyor. Tüzük’te de olsa
kalan devrimci yanları tamamen silmek istiyor. Ortak
örgütlenme adına kendi işkolundaki çalışanları örgütleyemeyen, somut hiçbir kazanım elde edemeyenler kalkıp mahalledeki işsizleri, kadınları, diğer halk kesimlerini nasıl örgütleyecek?

Kısa Notlar
Devrimci Memur
Hareketi olarak yıllardır
itiraz ettiğimiz, KESK’in
emperyalist kurumların
kurdurduğu uluslararası
sendikalardaki üyeliklerinin iptali doğrultusundaki önergemiz DSDDEMEP’li delegelerin
oyları ile yine reddedildi. Bu icazetçi, işbirlikçi kurumlara üye olmakta ısrar ettiler.
*
Genel Kurul’da alınan bir başka karar, kadın kotasını % 30’dan %
40’çıkarmak.

Kadına kota uygulayan bakış açısının da
sorgulanması gerektiği
ortadadır. Kadınların
kendi mücadelesi ile seçilme haklarını engellemektir. Kadına bakış,
kendi başına ideolojik
bir sorundur. Kendi siyasetleri içinde çözemedikleri kadına bakışlarını ve örgütlenmesini,
KESK üzerinden çözmeye çaışmaları da anlaşılır değildir. Emek örgütünde kadının yeri belirlenmiştir. Mücadelenin her alanında varlardır
ve var olacaklardır.

Buna cevap veremezler.
Ne demek toplumsal hareket sendikacılığı?
Sınıf çelişkilerini yok sayan, memurların mücadelesini salt ekonomik talepler içinde boğan bir KESK istiyorlar.
Onların meselesi aslında KESK’i tamamen düzene teslim etmektir. Hayır, ne devrimciler, ne de KESK’in kendi tarihi buna izin vermeyecektir.
Bu Genel Kurul sonuç olarak, kamu emekçilerinin ve
emeğin sorunlarının tartışıldığı, çözüldüğü, mücadele
programının çıktığı bir genel kurul olmadı. Bir emekçi örgütü, üyelerinden hayati önemdeki bir konu olan tüzük değişikliğini saklamaz. DSD ve DEMEP, neden
bu değişikliği sakladılar? Kamu emekçilerinin bu değişikliği kabul etmeyeceğinden mi korktular?.. Öyle ki,
tüzük değişikliği KESK MYK’sı gündemine dahi getirilmemiştir. Genel Kurul’dan bir hafta önce toplanan tüzük çalışma komisyonunda da, Genel Kurul’da böyle bir
tüzük değişikliği önereceklerini açıklamadılar... Bu, karakteristik bir burjuva politikası tarzıdır. Önerisine,
ideolojisine, politikasına güvenenler, böyle yapmazlar.
Sonuç olarak bu tüzük değişikliği, KESK’te demokratik merkeziyetçi bir işleyişe hayat hakkı tanımayan bir
dayatma olarak gündeme getirilmiştir. Böyle bir anlayışın sahipleri, demokratik bir işleyişi, tabanın söz karar hakkını savunduklarını iddia edemezler.
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Emekçilerin söz sahibi olduğu, kendisini örgütlü
hissettiği bir örgütlenme olanaklıdır ve tüzük değişikliği gibi konular bu temelde; emekçilerin her boyutuyla tartışarak karar aldığı bir zeminde yapılmalıdır.
Önerilen KESK Meclisi de, böyle bir demokratik muhtevaya sahip olmaktan uzaktır. Şekillendirilişi itibarıyla bu mecliste de kamu emekçileri kitlesinin iradesi
olmayacak, meclis, Genel Kurul’larda yukarıdan
aşağıya oluşturulacaktır.
KESK Meclisi, belki reformizmin legal particilik çerçevesindeki ihtiyaçlarına cevap verecek, ama bu haliyle
kamu emekçileri mücadelesini ilerleten bir işlev üstlenemeyecektir.
İşletilen ve dayatılan bu olumsuz süreç, işyerlerimizde
ulaşabildiğimiz herkesle tartışılmalı, kamu emekçileri
bilgilendirilmelidir. Demokratik olmayan bu anlayışlar
teşhir edilmelidir. Kitle ve sınıf sendikacılığından, demokratik merkeziyetçilikten ayrılmayacağımız, bu ilkelerin sınıf mücadelesinin ilkeleri olduğu, ısrarla savunmaya devam edeceğimiz ve KESK’i reformistlere,
bu anti-demokratik dayatmaların sahiplerine bırakmayacağımız herkes tarafından bilinmelidir.

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar
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KESK 4. OLAĞAN GENEL KURULU
Yapıldı
Reformizm, KESK'i dayatmalarla, “oldu bitti”lerle yönetmeye çalışıyor!
Kamu emekçilerinin iradesini yok sayıyor!
Genel Kurul bir kez daha buna sahne olmuştur.
KESK'i bedeller ödeyerek yaratanlar, buna izin vermeyecek.
Birinci Gün:
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KESK 4. Olağan Genel Kurulu, 12-3 Temmuz tarihinde Ankara’da yapıldı. KESK, DİSK, TMMOB adına
yapılan konuşmalarla başlayan KESK
Genel Kurulu, CHP, BDP, EMEP,
ÖDP, Halkevleri, TKP, ESP ve Halk
Cephesi adına konuşmalarla devam
etti. Bu başlangıcın da gösterdiği
gibi, yıllardır statü haline gelen bürokratik, protokolcu Genel Kurul geleneği burada da sürdü.
Halk Cephesi konuşmacısı, “Nasıl bir dünyada, nasıl bir ülkede yaşıyoruz?” sorusunun tartışılması gerektiğini ifade ettikten sonra KESK'in
sınıfsal bakış açısını temel alan bir anlayışa sahip olması gerektiğini belirterek, “Halka gitmeli, örgütlenmeli,
kamu emekçileri kendi gücüyle mücadele ederek kimseden medet ummamalıdır” dedi.
“122 insanımızın yaşamını yitirdiği F Tipleri mücadelesi KESK'in de
sorunu olmalıdır.” diyen Halk Cephesi
sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı:
“KESK sivil toplumculuğun yeri değildir. Sınıf temelli bir anlayışa sahip
olmalıdır. Birlik masa başlarında
değil, ilkeli ve kurallı bir şekilde her
alanda yapılmalıdır.”
Konuk konuşmalarının ardından
faaliyet raporunun ve denetleme, disiplin raporlarının okunmasına geçildi.

İkinci Gün:
KESK 4. Olağan Kurulu'nun ikinci gününün 2 Temmuz'a denk gelmesi
nedeniyle 1993'te Sivas'ta katledilenlerin adları tek tek okunarak alkışlandı. Sivas şehitleri için saygı duruşu yapıldı.
Ardından delegelerin konuşmalarına geçildi. Delegelerin konuşmaları-
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nın gündemlerinden biri ise, DSD ve
DEMEP tarafından dayatmacı bir tarzda gündeme getirilen KESK Meclisi
idi.
Devrimci Memur Hareketi adına
konuşan temsilciler, ortaya atılan
KESK Meclisi’nin kamu emekçilerini temsil etmediğini belirterek,
KESK'in sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışından gün geçtikçe uzaklaştığını
ifade ettiler. KESK'in KESK'li tutsakları sahiplenmek başta olmak üzere tecrite ve F Tiplerine karşı verilen
mücadeleye daha fazla katılması gerektiği vurgulandı. Önümüzdeki ay
gündeme gelecek olan “toplu görüşme” sürecine ilişkin Genel Kurul'da gereken tartışmaların yapıldığına değinildi. Kitleyle tartışılmadan tüzük değişiklikleri yapmanın AKP'nin anayasa yapma yöntemine benzediği ifade edildi. Tüzük değişiklikleri konusunda bir örgütün anayasasının olabilecek en geniş tartışma süreçleri yaşatılarak yapılması gerektiği anlatıldı.
Yönetim organlarının yeniden düzenlendiği, bu değişikliklerin mücadelenin ihtiyaçlarına cevap vermediği, tüzük değişikliklerinin yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi gereken bir
tüzük kurultayında ele alınmasının
daha doğru olacağı ifade edildi. Devrimci Memur Hareketi, sonuç olarak
verilen tüzük önergelerinin geri çekilmesini önerdi.
Yine Devrimci Memur Hareketi’nden konuşmacılar fiili meşru mücadeleyi dilinden ve eyleminden çıkaran KESK'in, Dedeman Otel'de
kuruluş yıldönümünü kutlayarak ya da
SGK'ya temsilci göndererek bu anlayıştan uzaklaştığı, sınıf ve kitle
sendikacılığını yeniden hatırlaması gerektiğini vurguladılar. Kadın mücadelesi konusunda, kadın kotası uygulamasının sivil toplumcu bir anla-

yışın ürünü olduğu belirtildi.
Muğla'da katledilen Şerzan
Kurt'un babası yaptığı konuşmada
KESK'in ve Eğitim-Sen'in Şerzan
Kurt davasına diğer kurumlarla birlikte sahip çıktığını ancak bunun yeterli olmadığını, daha güçlü bir sahiplenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Değişik illerden gelen delegeler
kamu emekçilerini önümüzdeki dönemde bekleyen sorunlar ve ülke
gündemine ilişkin konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalarda güvencesiz çalışmaya, toplu görüşme sürecine,
anadilde eğitim ve sağlık hizmetine,
AKP'nin artan faşist uygulamalarına,
Alevi ve Kürt açılımlarının birer tasfiye programı olduğuna, ortak örgütlenmeye değinildi.
Delege konuşmalarının ardından
önergelerin görüşülmesine geçildi.
İlk olarak Devrimci Memur Hareketi'nin verdiği ve tüzük değişikliklerinin tabana danışılmadan, şubelerde üyelerle tartışılmadan yapılmasının doğru olmadığını içeren
önerge oylandı. Oy çokluğuyla reddedilen bu önergenin ardından Devrimci Memurlar, Genel Kurul salonundan ayrılarak tüzük değişikliği için
yapılan oylamalara katılmadılar.

Üçüncü Gün:
Üçüncü gün (3 Temmuz) ise seçimlere geçilerek Genel Kurul tamamlandı. Seçimler sonucunda 7 kişilik yürütme kuruluna Devrimci
Sendikal Dayanışma’dan İsmail Hakkı Tombul, Baki Çınar, Ali Kılıç, Demokratik Emek Platformu’ndan Lami
Özgen, Canan Çalağan, Sendikal
Birlik Grubu’ndan Ali Berberoğlu ve
Devrimci Memur Hareketi’nden Akman Şimşek seçildi.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

166. Madde iktidarın emekçi
düşmanlığının belgesidir!
51 bin işçiyi sürgüne göndermeye yeltenecek kadar pervasız
bir saldırı birleşmeden ve direnmeden püskürtülemez.
Geçen hafta Torba Yasa'daki 166.
maddenin, emekçiler için ne anlama
geldiğini şöyle özetlemiştik:
1-) KÖLELEŞTİRMEDİR!
2-) GÜVENCESİZLİKTİR!
3-) KEYFİLİKTİR!
4-) ÖRGÜTSÜZLEŞTİRMEDİR!
Sözkonusu madde Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin
hükümleri içermektedir.
166. Madde; Sürgündür! Yıllardır
bir belediyede çalışan işçiye artık
sen “ihtiyaç fazlasısın” deniyor. Seni
buradan alıp Hakkari’deki Emniyet
Müdürlüğüne gönderiyorum deniyor.
Bunun adı sürgündür.
Ki, sürgünle de kalmıyor yasa.
Diyorki; 5 gün içinde gidip işbaşı yapmazsan seni işten atarım. Bu sürgünden
de öte iktidara istediği işçiyi işten
atma olanağı sağlayan bir yasadır.
Örneğin İstanbul’da çalışan bir
işçinin 5 gün içinde belirtilen yere
gidip işbaşı yapması fiziken mümkün
değildir.

kadro sayısı, 80.424’tür. Bugün belediyelerde sürekli işçi kadrolarında
istihdam edilen işçi sayısı 125.000 dir.
Yasaya göre 44.500 civarında işçi
“ihtiyaç fazlası”dır ve 45 bin işçi sürgün edilecektir. Sürgünü kabul etmeyenler ise işten atılacaktır.
İşçinin rızası AKP’nin umurunda
değildir. Bu madde, AKP’nin işçi
düşmanlığının, emekçiye hiçbir değer
vermediğinin en önemli kanıtlarındandır. Yasada işçilerin sürgün edilecekleri yer ve işle ilgili hiçbir şekilde rızaları, alınmamaktadır. Tamamen
keyfidir. İktidardakiler istedikleri işçi
hakkında istedikleri gibi sürgün
kararı verebilecekler.
Bu yasayla belediyelerde çalışan
kadrolu işçilerler de işten atılarak
zaman içinde belediyelerde tümden
taşeron sistemine geçiş sağlanacaktır.

lıktır.

166. Maddeye göre işçiler çalıştıkları belediyede ne iş yaptıkları,
meslekleri hiçbir biçimde göz önünde bulundurulmadan emniyet müdürlüklerinde, karayolları genel müdürlüklerinde, milli eğitim müdürlüklerinde hiç ilgilerinin ve bilgilerinin
olmadığı işlerde, yine RIZALARI
alınmadan çalıştırılabilecekler.

166. Madde Taşeronlaşmadır!

Yasa diyor ki; “Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi
sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaz.”
Bu yasaya göre belediyeler kadrolu işçileri sürüp yerine “işçiye ihtiyaç
var” denilerek kadrolu işçilerin yaptığı işler taşerona yaptırılacaktır.
Bu yasayla AKP iktidarının taşe166. Madde çalışan işçilere ronlaştırma amacı iktidara yakın gerikarşı tehdit ve şantajdır. Bu mad- ci sendikaların bile görmezden geledeyle sürgün edilmeyen belediye işçimeyeceği kadar açıktır. Örneğin Hakleri üzerinde de sürekli bir baskı
İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası tarakurulacak ve işçiler keyfiliklerle,
fından bu maddeyle ligili yapılan
dayatmalarla
karşı
karşıya
kalacaktır.
açıklamada şöyle denilmekteydi.
166. Madde Ailelerin parça166. Madde ve benzeri uygulalanmasıdır. Yasaya göre sürgün
"Belediye çalışanlarının iradeleri
malar, belli güvenceler içeren işçi
edilecek işçiler için alınan kararda
dışında başta Milli Eğitim Bakanlığı
memur statüsünün tamamen yok ediişçilerin aile durumu hiç gözetilmeve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak
lip esnek çalışmaya, devamında kıdam
mektedir. Bu kişinin eşinin de işte çalıüzere diğer kamu kurumlarına göntazminatının tamamen kaldırılması ve
şıp çalışmamaması, çocuklarının duruderilmesiyle taşeronlaştırma uyguladiğer işçi memur haklarının yok edilmu hiçbir şekilde gözetilmemektedir.
maları tüm belediye hizmetlerini kapmesi doğrultusunda yapılan bir hazırÇocukların okulu, aile fertlerinin
sayacak şekilde genişletilmektedir.
durumu gözetilmemektedir. Beş
Böylece alt işverenler/taşegün içinde okulda okuyan öğren- 166. Madde: İşçi düşmanıdır.
ronlar eliyle belediye hizcilerin ya da çalışan bir eşin tayi- 166. Madde: Sürgündür.
metlerinde sendikasız, toplu
ni, taşınması mümkün değildir.
sözleşmesiz, asgari ücretli,
166. Madde: Sendikasızlaştırmadır.
emeği sömürülen yeni bir
AKP’liler sık sık “ailenin
166. Madde: Güvencesizleştirmedir.
çalışan kitlesi oluşturulkorunması”ndan bahseder. Ama bu
166.
Madde:
Köleleştirmedir.
maktadır. ... Çalışanlar
yasa aileyi parçalamaktadır.
166.
Madde:
İşçiyi
hiçe
saymaktır.
güvencesiz bırakılmaktadır."
Ailesinin parçalanmasını isteme166.
Madde:
Ailelerin
parçalanması
ve
yen işçinin işten atılmasıdır.
Amaç, gerici sendikacılığın bile reddedemeyeceği
166. Madde işçi kıyımıdır! dağılmasıdır.
kadar açıktır. Sorun 51 bin
Yönetmelik kapsamında beledi- 166. Madde: Emperyalistlerin isteğidir.
yelere, sürekli işçi kadrolarında 166. Madde de: Hak, adalet, vicdan yoktur. işçiyi sürgüne yeltenecek
çalıştırılmak üzere tahsis edilmiş
Direnmekten başka da yolumuz yoktur. kadar pervasız bir saldırının
nasıl püskürtüleceğidir.
olan sürekli işçi norm (standart)

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar
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Gençlik Federasyonu’ndan
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Bir eğitim-öğrenim yılı daha sona
erdi. Ama eğitimle ilgili tartışmalar
devam ediyor. Tartışmalar, sınav sistemi ve giderek bu sistemi düzenleyen ÖSYM ve YÖK üzerine yoğunlaşıyor. Bu tartışmaları doğru bir
şekilde yorumlamak için ülkemiz
gerçeğini gözden kaçırmadan hareket etmek çok önemlidir.
Halkımız için okumak; meslek
sahibi olmak ve geleceğini kurtarmak
demektir. Zorluklar içinde yaşayan
halk çocuklarının daha rahat bir yaşam
sürmesi için üniversiteye gitmelerini,
kendilerini kurtarmalarını isterler.
Devlet ve tekeller halkın bu özlemlerini sömürmek için eğitimi pazar haline getirmiştir. Servis ücretinden, okullarda toplanan paralara,
gidilmek zorunda olan dershanelere
ödenen servete kadar tekeller halkın
geleceğini sömürmektedir.
Öğrenciler bu sene de aynı çarktan geçirildiler. İlk ve orta öğretimden
öğrenciler hayallerindeki okulu kazanmak için bütün yıl boyunca dirsek
çürüttüler. “Hayatlarını değiştirecek”
birkaç saatin bedelini ödeyenler sınavlara girmeye hak kazandı. Umutlarını bu sınavlara bağladılar.
Sonra ardı ardına sınavlarla ilgili şaibeler ortaya çıkmaya başladı. İstisnasız her sınavda sızdırılan kitapçıklar, şifreler, kayırılan insanlar ortaya çıktı. Bütün bunlar zaten yıllardır bilinen, doğru olsa da açığa
çıkmadığı için öğrenciler tarafından
önemsenmeyen konulardı. Ama
tüm bunların ardı ardına ve herkesin gözü önünde olması öğrenci
gençlikte tepkiye yol açtı. Tüm
ülke genelinde eylemler oldu. Tüm
bunlar olurken bütün televizyonlar
bir kişiyi Ali Demir'i suçluyordu.
SBS, KPSS, YGS, LYS tüm sınavların, skandalların sorumlusu Ali
Demir'di. O ise milyonlarca insanın
hayatıyla dalga geçer gibi tek bir
açıklama yapmadı. Mektuplarla
özür diledi. Hükümet onu korudu,
YÖK her hatasının ardından destekledi.
Bizim söylediğimiz ise yine
doğru çıktı. Biz yine haklıydık. Bu

BURJUVAZİNİN ÇÜRÜMÜŞ
EĞİTİM SİSTEMİNİN BEKÇİLERİ
BİRBİRİNİ KOLLUYOR!

sene sınavlarla ilgili
yaşanan süreç aslında eğitim sisteminin
bütünüyle ilgili bir
sorundur. Ülkemiz yeni-sömürge bir
ülkedir, eğitimi de buna göre şekillenmektedir. Eğitimin temel amacı
emperyalistlere ve işbirlikçilere kendilerine yetecek kadar teknik açıdan
donanımlı ve kültürel açıdan yozlaşmış insanlar yetiştirmektir. Bu
halkın isteği değildir ve bu politika
uygulanırken halka sorulmamıştır.
YÖK 12 Eylül öncesi gelişen
öğrenci mücadelesini baskı altında
tutmak ve gençliği susturmak için kurulmuştur. Bu yüzden hiçbir politikası
öğrencilerin hayrına olmamış ve öğrencisiz karar alan, halktan yana olmayan eğitim sistemi sürekli tökezlemiştir. Sınav sistemleri ve müfredatlar yap-boza dönmüştür. Burjuvazinin hizmetinde olmuştur.
Bugün yaşananlar işte bu olgudan
bağımsız değil, bunun bir sonucudur.
LYS'de ortaya çıkan şifre olayı sonrası Ali Demir'e açılan soruşturma sonucunda hazırlanan raporda nitelik
olarak bu konumda olamayacağı,
görevden alınması ve ceza verilmesi gerektiği ortaya kondu. YÖK ise
hemen bu kararı oybirliğiyle reddetti.
YÖK bu kararıyla bir kişinin mesleğini korumuyor, kesinlikle öyle de-

ğil, çünkü son 3 yılda 130.000 kişiyi
okulundan atarken, muhalif ses çıkaran herkese disiplin soruşturmaları
açarken hiç titiz davranmamıştır.
YÖK Ali Demir’e yönelen okların kendisine dönmesinden korkuyor
ve pisliğini örtmek için çabalıyor.
Dev-Genç'liler de bu eğitim sisteminin çarpıklığını, eğitimde yaşanan
hukuksuzlukları ve YÖK düzenini
teşhir ederek, burjuvaziye değil halka, halkın ihtiyaçlarına hizmet eden
bir eğitim sistemi, gençliğin birliği ve
örgütlülüğü için mücadele veriyor.
Önümüzde öğrencileri çağırabileceğimiz ve beraber paylaşarak zaman geçirebileceğimiz bir zaman
var. 15-25 Temmuz arasında DevGenç'liler olarak düzenleyeceğimiz
Geleneksel Yaz Kampı, düzene alternatif olarak kendi kültürümüzü
sunduğumuz bir kamptır. Bu kampımızla YÖK'ün temsil ettiği burjuvazinin istediği; yozlaşmış, toprağına- tarihine yabancılaşmış, halk kültüründen uzaklaşmış gençlik tipini
yok ediyor ve halkın kültürünü, değerlerini devrimci değerlerle birleştirip daha da büyütüyoruz! Kampta
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın
diyoruz.

MKP Savaşçıları
Abidin Demir, Ozan Derman
ve İsmail Perktaş Katledildi!
Dersim'in Ovacık ilçesinde 27 Haziran’da çıkan çatışmada 3 MKP savaşçısı Abidin Demir, Ozan Derman ve İsmail Perktaş katledildiler. Yaşanan katliama ilişkin MKP tarafından yapılan açıklamada: “Partimiz, üç
kahraman savaşçısını daha devrimci savaşta bedenen yitirdi!.. Partimiz önderliğinde savaşan Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı üç kişilik gerilla birliğimiz, Dersim/Ovacık İlçesi Burnak köyü sınırlarında düşmanın kurduğu hain pusuda kahramanca çatışarak, 27 Haziran 2011 günü saat 22.00 sularında
ölümsüzleşti.” denildi. Şehit düşen gerillaların naaşı Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülerek buradan 29 Haziran günü aileleri, yoldaşları tarafından alındı.
Katledilen gerillaların cenazeleri 30 Haziran günü Dersim’de aileleri, yoldaşları ve
aralarında Halk Cephesi’nin de olduğu devrimci- demokrat kitle örgütleri tarafından toprağa verildi.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

ÖĞRENCİLERDEN KAÇAN VE SİYASİ ŞUBE’DE
SİLAH EĞİTİMİ ALAN BİR YÖK BAŞKANI!

Öğrenci yerleştirme sınavlarında
yaşanan sorunlardan
ve şifre skandallarından sonra YÖK başkanı kendini kurtarma
derdine düştü. Üniversite ve lise giriş sınavlarında öğrencilerin
umduğunu bulamaması ve yaşanan hukuksuzluklardan dolayı öğrenci gençliğin hedefi haline gelen YÖK başkanı, çözümü Siyasi Şube'de silah eğitimi almada buldu.
Düzenli olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tabanca atış eğitimi aldığı öğrenilen Yusuf Ziya Özcan, 30 Haziran Perşembe günü de Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde
eğitmenler eşliğinde atış eğitimi aldı. Yusuf Ziya Özcan'ın “Terörle Mücadele” konusunda çalışmaları bununla da sınırlı değildir. Avrupa'da da terörle mücadelenin psikolojik eğitimini almış ve konuyla ilgili birçok konferans da düzenlemiştir.
Ülkemizde öğrenci gençliğin demokratik taleplerini ve mücadelelerini terör olarak ele almak; faşizmin geldiği son seviyedir. Yusuf Ziya Özcan'ın “terörle mücadele” konusunda
aldığı eğitim de, öğrenci gençliğin demokratik mücadelesini engellemek içindir. Ayrıca Siyasi Şube halklara karşı yapılan işkencelerin ve katliamların merkezidir. Burada eğitim
almak; yapılan katliamlara ve işkencelere ortak olmaktır. Ülkemizde çürümüş sınav sistemi yüzünden öğrenciler bunalıma girerken, intiharlar yaşanırken eğitim alanında olumlu hiçbir adım atılmıyor. Fakat terörle mücadele adı altında halkın evlatlarının onurlu mücadelesi konusunda birçok
yeni adımlar atılıyor. Parasız eğitim gibi anayasal bir talebin terör suçu ile yargılanması da bunun en açık örneğidir.
Öğrenci gençliğin haklarını almak için verdiği mücadele “terör”, en temel haklarını isteyen bu halkın evlatları da “terörist”

değildir. Asıl terör; gençliğe karşı yapılan baskılar, tutuklamalar ve gözaltılardır. Asıl terörist halka, halkın haklı mücadelesine karşı Emniyet Müdürlüklerinde oluşturulan Siyasi Şube’de eğitim alanlardır… Halkın evlatlarını gözaltına alan, tutuklayan, katledenlerdir.
Yusuf Ziya Özcan bulduğu bu çözümlerle YÖK'ün kuruluş amacı olan öğrenci gençliğin mücadelesini sindirme
görevini de laikiyle yerine getiriyor.
Öğrencilerle bir araya gelmekten korkuyor!Yusuf Ziya Özcan öğrencilerden o kadar korkuyor ki; silahı olmasına rağmen öğrencilerle karşılaşmamak için elinden geleni yapıyor.
29 Haziran Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi'nin Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya katılan Yusuf Ziya Özcan öğrencilerle bir araya gelmemek için büyük çaba sarf ediyor. Öğrencilerin bulunduğu ortamda fotoğraf çekilmesinden
bile çekiniyor. Daha sonra pervasızca şu açıklamayı yapıyor:
“Öğrencilerden kaçmak bir tarafa sizlerle birlikte olmaktan,
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum.” Fakat Yusuf Ziya Özcan neden silah taşıdığının
ve öğrencilerden neden kaçtığının açıklamasını getiremiyor.
Ülkemizde 12 Eylül’ün çocuğu YÖK'ün öğrenciler üzerindeki baskısı ve eğitime verilen önem bir kez daha görülmüş
oldu. Siyasi Şube’de silah eğitimi alan ve öğrencilerle bir
araya gelmekten korkan, Avrupa'da emperyalizm tarafından
“terörle mücadele” konusunda özel olarak yetiştirilmiş bir
YÖK başkanı bunun en somut örneğidir. Bu örnek ülkemizde
eğitime nasıl bakıldığını da gösteriyor. Ama şunu açıkça belirtiyoruz: “YÖK başkanının aldığı silah eğitimi de, psikolojik eğitim de boşunadır. Çünkü bunların hiçbiri öğrenci gençliğin mücadelesini bitirmeye yetmeyecek.
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PARASIZ EĞİTİM HAKKIMIZ, ALACAĞIZ!
İzmir Liseli DEV-GENÇ’liler 1 Temmuz 15.00-17.00 saatleri arasında Buca Forbes’te
“Parasız, Bilimsel, Demokratik
Liseler İstiyoruz, Alacağız!”
kampanyasını büyütmek, halka
duyurmak için masa açtı.
Açılan masada Liseli Dev-Gençliler; halka eğitimin bilimsellikten uzak olduğunu, paralı hale getirildiğini, zorunlu
din derslerinin kaldırılmasını, herkesin kendi inanç ve dilinde
eğitim görmesi gerektiğini anlattı.
Masa süresince 120 bildiri dağıtılırken, 90 imza toplandı.
Kampanyaya destek veren halkın genel tepkisi; üniversite
giriş sınavlarının kaldırılması gerektiğini, okullarda toplanan kayıt ve diploma paralarının nereye ve ne kadar harcandığı hiç bir zaman söylenmediği şeklindeydi. Daha sonra imza masasına gelen bir öğretmen sınavların kaldırılmasına
destek verdiğini ancak kaldırıldıktan sonra bir alternatifin

sunulması gerektiğini ve işten atılma korkusu olduğunu bu
nedenle imza atamayacağını, ancak sendikalı olduktan
sonra imza atıp destek verebileceğini söyledi.
Açılan masa sonrasında “Parasız, Bilimsel, Demokratik
Liseler İstiyoruz. Alacağız!”, “Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın” ve “Öğrenciyiz HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ”,
“Yaşasın DEV-GENÇ, Yaşasın DEV-GENÇ’liler” sloganları ile eylemlerini bitirdiler. Ayrıca gençlik bu çalışması sırasında 7 Yürüyüş dergisini de halka ulaştırdı.
Ayrıca İzmir'de Liseli DEV-GENÇ'liler polis baskısını
halka teşhir etmek, demokratik taleplerini dile getirmek ve
parasız eğitim istedikleri için tutuklanan Ferhat ve Berna'nın
sesi olmak için Buca Heykel ve Konak Eşrefpaşa Caddesi'ni
pul ve afişlerle donattı. DEV-GENÇ'lilerin polis kulübesine yaptığı afişleme, gençliğin üzerindeki polis baskısının ve
polisin bulunduğu her yeri işkencehaneye çevirmesinin er
geç hesabının sorulacağının ve gençliğin baskılarla yıldıramayacağının göstergesi, somut ifadesi oldu.
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“İşkenceli Ölüm Demek Olan Hücrelerde,
Yaşamın Her Anı Bir İrade Çatışmasıdır”
19-22 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilen katliamdan bugüne 11 yıl geçti.
11 yıldır F Tipi hapishanelerde uygulanan
tecrit politikası ile ağır ağır ama hedefinden şaşmayacak bir biçimde tutsaklar fiziki ve psikolojik olarak teslim alınmaya
çalışılıyor. Son on yılda 1758 ölüm haklılığımızı anlatmıyor mu?
11 yıldır içeride ve dışarıda tecrite karşı sürdürülen zorlu, ısrarcı, kararlı mücadeleden Cepheliler hiç vazgeçmedi. Bugün de tecrite karşı, sessiz işkenceye karşı direnmeye devam ediyorlar.
Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP) tecrit işkencesine karşı 25 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te Taksim Tramvay Durağı’nda bir araya geldi.
“Tecrite Son, Tecrite Karşı Mücadele
Platformu” pankartının açılmasının ardından okunan basın açıklamasında “Bizler Tecrite Karşı Mücadele Platformu
olarak, içerinin direnişine dışarıdan güç
katmak ve direnişi ortaklaştırmak adına

Tecrit
ve
işkence
devam
ediyor!
TAYAD’lılar
AKP’nin
zulmüne
sessiz
kalmıyor!
SUSMUYOR!
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mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.” dendi. Bu aydan başlayarak her ay F Tipi hapishanelerde yaşanan tüm saldırıları, baskıları, işkenceleri ve halk gasplarını halka
ve ulusal-uluslararası kamuoyuna bir rapor
olarak açıklayacaklarını belirterek; “Faşizmi bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğiz. Ta ki F Tipi tecrit ortadan kalkana
kadar” denildi. Basın açıklamasının ardından F Tipi hapishanelerde Haziran Ayı
Hak İhlalleri Raporu halkla paylaşıldı.

TECRİTE KARŞI MÜCADELE,
KENDİMİZ İÇİN MÜCADELEDİR
TAYAD'lı Aileler, 5 Temmuz Salı günü
beyaz kefenler giyerek 11 yıldır tecrit zulmünü uygulayan AKP iktidarını protesto edip tecrite karşı mücadele vereceklerini haykırdılar.
Saat 14.00'te “Hapishanelerde 10 Yılda
1758 Ölüm. Tecrit Can Almaya Devam
Ediyor, Siz Neredesiniz” yazılı pankartı
açan TAYAD'lılar adına açıklama yapan
Naime Emlik; F Tiplerinden işkence seslerinin yükseldiğini vurguladı.
“AKP'nin saldırılarına barikat olalım”
çağrısı yapan Emlik ayrıca; “F Tipi hapishaneler ve tecrit öncelikli demokrasi sorunudur. Demokrasi mücadelesinin
adeta temel taşı tecrittir. Kurumların, kişilerin, aydınların ve sanatçıların demokratlığı F Tipi hapishaneler karşısında aldıkları tutumla belirlenecektir. Kimse bu tehdidin kendisine yönelmeyeceğini düşünmemelidir. Çünkü AKP kendisinden başka herkese düşmandır. Yani

tecrite karşı mücadele aynı zamanda kendimiz için mücadeledir. Bu mücadeleyi
hep birlikte büyütelim ve başta tecrit zulmü olmak üzere AKP'nin halka uyguladığı tüm zulüm ve sömürü politikalarına karşı barikat olalım” dedi.
“Tecrite Son”, “Sohbet Hakkı Uygulansın” ve “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganlarının atıldığı eylemde 10 dakika oturma eylemi yapıldı.
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55 GÜNDÜR ÇAYAN'DA, 31 GÜNDÜR DERSİM'DE
DİRENİYORUZ! ADALET İSTİYORUZ,
CENAZEMİZİ İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
Kimdiler?
Erdal Bayram:
1981 doğumlu. Evli ve bir çocuk babası. Türk Telekom'da çalışan bir emekçi.

Nadir Çınar:
1987 doğumlu. Bekar. İlkokulu bırakıp, küçük yaşta çalışmaya başlayan ve
yaşamını çalışarak geçiren bir emekçi.
Mesleği, tekstil, çorap üretmek.

Ne yaptlar?
Bayram: Oturduğu 1 Mayıs MaTAYAD'lı Aileler, keyfi tutuklama
zülmüne son verilmesi amacıyla Çayan Mahallesi’ndeki Hüseyin Aksoy Parkı'nda açlık grevindeler. “Biz
Doğurduk Tecrite Ezdirmeyeceğiz”
diyen TAYAD'lıların direnişi öğrencilerden, emekçilerden, gençlerden,
yaşlılardan her kesimden destek görüyor. Direnişe katılanlardan kimileri günlüğe duygularını yazarken, kimileri de gözlemlerini aktarıyor.
50'li günlerine varan açlık grevi direnişine destek için ilk defa Nurtepe’ye gelenler bile var. İdil Kültür
Merkezi'nden, Devrimci Memur Hareketi'nden ve diğer Halk Cepheliler’den ziyaretlerine gelip, destek
açlık grevinde bulunanlar oluyor.
Halk, sürekli parkta, direniş çadırında.
“Keyfi tutuklama zulmüne son,
biz doğurduk tecrite ezdirmeyeceğiz”
diyen TAYAD'lılar Çayan’daki Hüseyin Aksoy Parkı'nda başladıkları açlık grevinin 47. gününde bir program
düzenlediler.
1 Temmuz Cuma günü saat
17.00'de Dilan Cafe önünde açıklama
yapan TAYAD'lılar 47 gündür Çayan'da, 22 gündür Dersim'de açlık
grevinde direndiklerini vurgulayarak AKP'nin zulmü karşısında haklılıklarını savunacaklarını vurguladılar.

Ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksulluğun ve yozlaşmanın olmadığı, adaletin ve eşitliğin hâkim olduğu bir yaşam için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladılar.
“Sohbet Hakkı Uygulansın!”,
“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son!”,
“Tecrite Son!” ve “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz!” sloganlarının
atıldığı eylemin ardından saat
18.00'de Hüseyin Aksoy Parkı'nda bir
program yapıldı.
Programda yapılan konuşmada
“Yarın 2 Temmuz. 2 Temmuz 1993'te
Sivas Madımak'ta 35 can diri diri yakılmıştır. Katliamın, devletin bizzat
örgütlediği bir katliam olduğu daha
sonra da tüm belgelerle ortaya çıktı.
İşte burada, Çayan’da kurduğumuz
çadırımız devletin bu saldırılarına
dur deme kararlılığımızdır. Halkın bu
saldırılardan sinmeyeceğinin, devlet terörüne karşı her koşulda direnilebileceğinin açık bir ilanıdır” denildi.
2 Temmuz'da Sivas’ta katledilen
aydınlar anılırken onların anısına
Metin Altınok'un Sürgün ve Aziz
Nesin'in Sivas Acısı şiirleri okundu.
Ardından Grup Yorum'un korosu türküleriyle Çayan’daki direnişe destek
verdi. Program halaylarla saat
20.00'de sona erdi.

hallesi’nde yozlaşmaya, fuhuşa, çeteleşmeye izin vermedi!
Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği'nin çeşitli etkinliklerine katıldı. 12
Temmuz anması, 1 Mayıs, 16 Mart Beyazıt
ve Halepçe katliamları anması ve yürüyüşü,
Eyüp Baş'ın cenazesi başlıca katıldığı eylemler ve etkinliklerdir.

Çınar: Gazi Mahallesi’nde oturmaktadır. Gazi Özgürlükler Derneği üyesi. Gazi Mahallesinde, hırsızlığa, uyuşturucuya, fuhuşa ve yozlaşmaya karşı yürütülen mücadele içinde yer aldı.
Başta 12 Mart Gazi katliamı olmak
üzere anmalara ve cenazelere katıldı.
Yürüyüş dergisi dağıttı. 1 Mayıs gibi demokratik eylemler içinde yer aldı.

Neden
tutuklandlar?
Bayram: 9 aydır kardeşi ile birlikte tutuklu. Kardeşi başka bir hapishane de
tutuluyor. Dosyalarında gizlilik kararı
olduğu için içindekileri bilmiyorlar. Mahkeme tarihi belli değil.
Demokratik eylemlere katıldığı, yozlaşmaya karşı çıktığı için tutuklandı.

Çınar: Mahallenin sorunlarına sahip
çıktığı, dernek üyesi olduğu, demokratik
eylemlere katılıp, hakkını aradığı için tutuklandı.
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AVCILAR

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ
BİZİM SESİMİZDİR,
DİLİMİZDİR, ELİMİZDİR

Yürüyüş dergisi;
ADALET için mücadele
demektir.
Yürüyüş dergisi;
ÖFKEMİZİN DİLE
gelmesidir!
Yürüyüş dergisi;
yoksulluğumuzun
çözümüdür.
Yürüyüş dergisi;
sosyalist Türkiye
düşümüzün silahıdır.
Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

Elimizdeki en büyük silahımızsa
dergimiz bu silahı en iyi şekilde kullanacağız. Unutmayacağız ki bu dergi için, bu dergide yazılanlar için öl-

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz, Musa Kurt,
Cihan Gün, Remzi Uçucu,
Mehmet Ali Uğurlu, Necla
Can ve Gülsüm Yıldız’a
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dük ve bu dergide yazılanlar için öldürdük. Bugün de bu yolda yürümeye devam ediyoruz.
Neydi yazdıklarımız? Yazdıklarımız aslında yaşamın kendisiydi. Yaşamın sahibi emeğimize sahip çıkmak
için her şeyimizi ortaya koymaktı.
Hayal ettiğimiz, düşlediğimiz yarınlara ulaşmak için, her gün tanıklık
ettiğimiz açlığı, yoksulluğu, zulmü
geldiği yere tarihe göndermek içindi
bu dergiyi okumamız ve ulaşabildiğimiz her yere ulaştırmamız.
Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da
herkesin namus borcudur… bu dergiyi ulaşabileceği her yere ulaştırmak.
Bugün de; insan kalmanın yolu,
insanlık dışı bu düzene karşı savaşmaktır. Bu savaşta biz halkların, devrimcilerin haklı olmasına rağmen
burjuvazi gibi silahlarımız yok. Ama
bizi burjuvaziden daha güçlü kılan
gerçekler, doğrular var. Ama bu gücü
ete-kemiğe dönüştürmek için gitmeliyiz, anlatmalıyız… Ulaşabildiğimiz her yere, her kişiye ulaşmalıyız.
Bedelsiz olacak mı, elbette olmayacak bunu biliyoruz. Bunu her sokağa çıkışımızda yaşıyoruz.
Gözaltına alınıyoruz, işkence görüyoruz, sakat bırakılıyoruz yetmiyor
katlediliyoruz.
Size her hafta sunduğumuz dergi
tanıtım ve dağıtımlarında da gördüğünüz gibi polisin, zulmün saldırısı olmadığı gün geçmiyor. Bu hafta da
yine 17 yaşındaki bir gencimiz başta olmak üzere Bursa’da dergi satışı
yapan okurlarımız polisin zor ve şiddetiyle karşılaştı. Ama okurlarımız
gözaltından çıkar çıkmaz yine sokaklardaydı. Çünkü polisin zor ve şiddeti onların ne kadar doğru bir iş yaptığının kanıtıydı.
Bu yüzden düşman ne diyorsa tam
tersini yapacağız. “Satmayın” diyorsa

satacağız, “Direnmeyin” diyorlarsa
direneceğiz. “Değmez” diyorsa, “hem
de ölümüne değer diyeceğiz”…
DERGİMİZİ HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE SİLAHA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ!
İSTANBUL/ GÜLSUYU: 30 Haziran’da Halk Cepheliler İstanbul,
Gülsuyu Emek Caddesi’nde eylem
yaparak Yürüyüş dergisinin dağıtımını
ve tanıtımını yaptı.
Akşam saat 19.30’da başlayan
eylemde “Derneklerimizi ve Dergimiz
Yürüyüş’ü Savunmaya Devam Edeceğiz” pankartı açıldı.
Eylemde yapılan açıklamanın ardından; çeşitli sloganlar atılarak dergi dağıtımına geçildi. Dergi dağıtımında halk kurtuluş savaşçısı Ali
Yıldız’ın cenazesinin yoldaşlarına
ve ailesine teslim edilmesi istendi. 2
Temmuz katliamının hesabının sorulacağı ve AKP iktidarının Ortadoğu
halklarının düşmanı olduğu, Libya ve
Suriye’deki işbirlikçileri desteklediği dile getirildi. 2 saat süren dergi dağıtımın da 80 dergi halka ulaştırıldı.
ADANA: Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde 1
Temmuz Cuma günü Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışı yapıldı.
Akşam üzeri yapılan dağıtımda gecekondu esnafına ve halkına Dersim’deki açlık grevlerinden, toplu
mezarlardan bahsedildi. Ayrıca düzen
medyasında halka, yani bizlere dair
hiçbir şeyin olmadığı, bizi ezenlerin
kendi gündemlerini yaratmaya çalıştıkları anlatıldı ve buna karşı bizim
olan, halktan yana olan Yürüyüş dergisi okumaya çağrı yapıldı.
İki Yürüyüş dergisi okurunun katıldığı tanıtım ve satışta toplam 26
dergi halka ulaştırıldı.
BURSA: Teleferik’in Akçağlayan Mahallesi’nde 29 Haziran günü,
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Yürüyüş dergisinin 274. sayının tanıtımı, 4 Yürüyüş okuru tarafından
yapıldı. 2 Temmuz Sivas katliamı dolayısıyla Halk Cephesinin düzenleyeceği anma programına çağrılar
yapılarak afişleme yapıldı.
Bursa’nın Kestel ilçesinde ise 30
Haziran günü Yürüyüş dergisi tanıtım ve satışı sırasında 3 Yürüyüş okuru önce sivil polisler, sonra resmi polisler tarafından engellenip, zorla
gözaltına alındılar. AKP polisi saldırarak işkence yaparak zavallılığını göstermeye devam etti. Yaratılan
geleneklerine uygun davranan Yürüyüş okurları, 1 Temmuz’da çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Gözaltı sürecince de dışarıda
Halk Cepheliler; Yürüyüş okurlarını
sahiplenerek, polisin saldırısını protesto etti.
30 Haziran’da Kestel’de yaşanan gözaltı saldırısından sonra Yürüyüş okurları, 3 Temmuz Pazar
günü saat 13.00’te Bursa’nın Kestel
ilçesinde yeniden açık olarak Yürüyüş tanıtım ve satışına çıktılar. Dergi tanıtımına yeni başlandığı sırada
geçen polisler Yürüyüş okurlarını
tanıyarak, gözdağı vermek amacıyla “megafonla bağırmayın yoksa
yine gözaltına alırız” diyerek tehdit
ettiler. Buna karşılık Yürüyüş okurlarının “Alırsanız alın ne yapabileceksiniz” diyen kararlı duruşu sonucunda polis istediğini başaramayacağını bir kez daha anladı ve geri
adım atmak zorunda kaldı. 2 saat süren dergi tanıtım ve satışında halka
Kestel’de yaşanan saldırı anlatılarak
polis teşhir edildi ve 16 dergi halka
ulaştırıldı.
GEMLİK: Gemlik’te 1 Temmuz Cuma günü İskele Meydanı’nda
Yürüyüş dergisi okurları tarafından,
Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışının yapıldığı bir stant açıldı. Sesli
olarak yapılan dergi tanıtımında

SAMSUN
AKP’nin devrimci demokrat insanlara uyguladığı baskılardan söz edilerek; Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşanan göz altılardan bahsedildi.
Standın kaldırılmasına az bir süre
kala gelen zabıtalar standın kaldırılmasını istediler. İstedikleri sonucu
alamayınca stantlara saldırmaya kalkıştılar. Buna karşı Yürüyüş okurları sloganlarıyla halka zabıtaları teşhir ettiler. Ardından sivil polisler
gelip bir taraftan zabıtaları korumaya, Yürüyüş okurlarına da gözdağı
vermeye çalıştılar.
3 Temmuz Pazar günü ise yeniden
bu olayın yaşandığı yere gidilerek yeniden stant açıldı, halka yaşanan
saldırı ve baskıların teşhiri yeniden
yapıldı. İkişer saat süren dergi tanıtımı sonucunda toplam 18 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.
HATAY: Antakya’nın Sümerler,
Akdeniz mahallelerinde ve Çekmece beldesinde 30 Haziran - 1 Temmuz
günleri 150 dergi halka ulaştırıldı. 3
Yürüyüş okurunun katıldığı dergi
dağıtımında emperyalizmin ve
AKP’nin Suriye üzerindeki oyunları halkımıza teşhir edildi. Halk, “Suriye halkı için ne zaman yürüyüş yapacaksınız” diye sorup Amerika’ya
karşı tepkilerini dile getirmek istediklerini ve Suriye halkını sahiplenmek gerektiğini ifade ettiler. “Bugün kardeş halka yarın bize” deyip
mücadele edilmesi gerektiğini ifade
ettiler. Ayrıca derginin 2. sayfasında
bulunan Ali Yıldız’ın fotoğrafını
gördüklerinde bunun kim olduğunu
sordular, Yürüyüş okurları da; Ali Yıldız’ın devlet tarafından 1997’de katledilip toplu mezara konan bir devrimci olduğunu anlattı. Halk, Yürüyüş okurlarını gördüklerinde “Cepheliler geldi” deyip dergilerini sahipleniyor.
MERSİN: Yürüyüş dergisi tüm

BURSA
engellemelere ve saldırılara rağmen
halkın umudu olmaya devam ediyor.
1 Temmuz günü Mersin’de yoğunlukta Kürt halkının bulunduğu Menteş Mahallesi’ne gidilerek halka gerçekler ulaştırılmaya devam edildi. Yapılan tanıtım ve satışlarda; toplu mezarları yaratanları ve bu mezarları yaratanların tüm halka gözdağı vermek,
haklar ve özgürlükler mücadelesini
yok etmek için yapıldığı anlatıldı.
Toplu mezarlara atılan gerilla Ali Yıldız’ın ailesinin başlattığı açlık grevi
anlatılarak, Che Guevara nasıl 30 yıl
sonra yoldaşları tarafından bulunduysa Ali Yıldız’ın da eninde sonunda bulunacağı anlatıldı. Amerika’nın Suriye ve Libya üzerinde oynadığı oyunlar anlatılarak yapılan
ayaklanmaların Amerika tarafından
kışkırtıldığı anlatıldı. 14.00 ile 19.00
saatleri arası yapılan tanıtım ve satışlarda halka 22 dergi ulaştırıldı.

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

SAMSUN: Samsun’da 29 Haziran Çarşamba günü Yürüyüş dergisi tanıtım ve satışı yapıldı.
Atakum bölgesinde üç Yürüyüş
okuru tarafından yapılan dergi dağıtımında sahil boyundan sokaklara, evlerden kahvehanelere, parklara kadar
gidilmedik yer bırakılmadı.
İnsanların tatile çıkmış olmaları,
bazılarının ise iş gününde çalışıyor olmaları rağmen bazı evlere girilerek
hoş sohbetler edildi, çay ikramlarında bulunuldu. Yapılan sohbetlerde
halk seçim sonuçlarından yakınırken,
Yürüyüş okurları ise bunca açlığın,
yoksulluğun, yolsuzluğun, yoz kültürün hangi iktidarda çözüldüğünü
sordu. Verilen cevaplarda çarenin
sandığa gitmekte olmadığı görüldü.
Umudun, kurtuluşun yine halkta olduğu anlatıldı.
4.5 saat süren dağıtımda 34 Yürüyüş dergisi ve Karadeniz Özgürlükler Derneği broşürü halka ulaştırıldı.

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar
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Yıkımları
engellemenin yolu
DİRENMEKTİR

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

İstanbul Küçükarmutlu sokaklarında zabıtaları gören halk şaşırmadı. Küçükarmutlu halkı yaşadıklarından dolayı devleti iyi tanıyordu.
Ne zaman ki mahalleye, oligarşinin kiralık katilleri, resmi-sivil görevlileri, belediye zabıtaları doluşmaya başladıysa mutlaka kısa bir
süre sonra halka yönelik bir saldırı
gerçekleşti.
Küçükarmutlu’da yıkımlara hazırlık için gelen, yıkılacak yerleri
tesbit etmeye çalışan zabıtalar, halk tarafından kovuldu.
Nitekim Küçükarmutlu’da yıkımlara hazırlık yapan devlet, Ankara
Dikmen Vadisi’ndeki yoksul halkın
evlerini yıkmak için saldırdı.
30 Haziran’da sabaha karşı 3 bin
polis, dozerler, kepçeler, zırhlı araçlar
ile yoksul halkı kuşatan oligarşinin kiralık katilleri, evleri yıkmaya çalıştı.
Dikmen halkına dizginsizce saldıran AKP’nin polisi, işkence yaparak, gaz bombaları atarak, yıkımların
önünü açmaya çalıştı. Ancak halkın
direnişi karşısında başarılı olamadılar.
Gecekondularını yıktırmayacaklarını açıklayan Dikmen halkının direnişi karşısında AKP’nin yıkım ekipleri yıkımı gerçekleştiremeyerek geri
döndü.

Her seçim dönemi
aynı oyun!
AKP iktidarı başta İstanbul olmak
üzere Ankara, İzmir, Eskişehir’de ve
Anadolu’nun onlarca şehrinde “kentsel dönüşüm projesi ” adı altında sürdürdüğü yıkım saldırılarını sürdürüyor.
AKP iktidarı yıkım saldırılarından
vazgeçmiş değildir. Sadece seçim
dönemlerinde saldırılarına ara veriyor.
Çünkü yıkmaya devam etmeleri ha-
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linde halkın oylarını alamayacak,
yoksul halkı aldatamayacaklardı. Oyları azalmasın diye seçimler döneminde bilinen oyunu oynayarak halkı bir kez daha aldatma yoluna gittiler. AKP, seçimler biter bitmez yoksul halkın kondularına tekrar saldırıya geçti.
Onlar saldıracak, yıkmaya çalışacak, bizse DİRENECEK ve kondularımızı yıktırmayacağız. Zira tüm
planları, yoksul halkın kondularını yıkarak, yıktıkları yerleri işbirlikçi tekellere peşkeş çekmektir.
Hatta daha şimdiden kağıt üstünde, hangi işbirlikçinin nereleri yağmalayacağı bellidir. Buna varıncaya
kadar planlamışlardır.
Hiçbir aldatıcı öneri ile oyalanmamalı, hiçbir yalana kanmamalıyız.
Önümüzde tek seçenek var; tüm yoksul gecekondu halkı güçlerini birleştirerek, direnmeli, kondularını savunmalıdır.
Yıllardır saldırıp yıkmaya çalıştıkları, yıkım provaları yaptıkları Küçükarmutluda halk yirmi yılı aşkın zamandır direnmiş, evlerini korumuştur.
Direnişleri ile her seferinde saldırıları
boşa çıkarmıştır.

Aman dileyerek değil,
direnerek yıktırmayacağız!
Halk düşmanı AKP kondularımızı
yıkacağını, işbirlikçi tekellerin ihti-

Kondularımıza göz
dikenler, bizi sokağa
atanlar dostumuz değil,
düşmalarımızdır. Onlar
çocuklarımızın geleceğini
çalanlardır. Onlardan bir
şey beklemeyi bırakın,
onlara karşı sadece
direnilir.

yaçları için “yeni şehirler kuracağını”, yoksulların oturduğu mahalleleri emperyalist tekellere ve işbirlikçilerine peşkeş çekeceğini saklamıyor.
AKP’nin planlarının gizlisi saklısı
yoktur. Kondularımızı yıkmaya çalışanlar bizim için umut olamazlar.
Onlar olsa olsa bizim düşmanımız
olurlar. Kondularımıza göz dikenler,
bizi sokağa atanlar dostumuz değil,
düşmalarımızdır. Onlar çocuklarımızın geleceğini çalanlardır. Onlardan
bir şey beklemeyi bırakın, onlara karşı sadece direnilir.
Halk düşmanı AKP, seçimlerde aldığı oylarla, “halk bizi destekliyor”
demagojileri ile seçimler sonrası halka yönelik saldırılarını daha çok arttıracaktır. Bu baskı ve saldırılardan birini de yoksul halkın kondularını
yıkmak oluşturmaktadır.
Önce tüm yoksul halk olduğumuzu unutmayalım! Örgütsüz olduğumuzda çok olmanın bir yararı olmayacaktır. Hızla eksiklerimizi tamamlayarak, örgütlenerek, yıkım saldırılarına karşı DİRENECEĞİZ.
Bunun için sıranın bize, bizim
mahallemize gelmesini beklememeliyiz. Yıkımlara karşı tek bir seçenek,
DİRENİŞ seçeneğinden başka bir seçenek olmadığını unutmayarak hareket etmeliyiz!
Yıkımlara karşı bugüne kadar sonuç alan tek yöntem DİRENMEK olmuştur.
Yıkımlara karşı örgütlenip, mücadele etmekten başka silahımız yoktur! Ama bu öylesine bir silahtır ki, etkili kullanıldığında sonuç almamak
düşünülemez. Tek çözüm evlerimiz
için direnmektir. AKP’nin evlerimizi yıkmasının önüne geçmemizin çözümü burdadır.
Direnmek ve yine DİRENMEK.
Bu sözcük, Oligarşinin tüm planlarını bozan DİRENİŞLER olmuştur.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Şike Hep Vardı ve Kapitalizmin
Futbolunda Hep Olacaktır
Ülkemizdeki futbol piyasası 1 milyar euro,
dünyada futbol ekonomisinin toplam büyüklüğü ise
150 milyar euroluk büyüklüğe ulaşmış durumdadır...
Halkın cebindeki son kuruş, stadyum kapılarında ya da toto,
loto bayilerinde çekilip alınmaktadır...
- Futbol’da şikeye karşıysanız, lotoyu, totoyu, İddaa’ları kaldırın!
Devrimcilerin, mahallelerinde bunlara izin vermemesi haklı ve
meşrudur.

Fenerbahçe Spor
Klubü Başkanı Aziz
Yıldırım ve çeşitli takımlara mensup onlarca futbolcu ve yöneticinin gözaltına
alınmasıyla, bir “şike operasyonu”
başlatıldığı açıklandı.
Operasyon her açıdan klasik AKP
tarzına uygundu. Daha gözaltılar sürerken, görüntüler, kanıtlar “sızdırılıp”
operasyona meşruiyet sağlanırken,
“2. dalga geliyor” türü haberlerle
Ergenekon vari bir hava yaratıldı.
Bu tarzın amacı şudur: AKP, bu
operasyonun oligarşi içi bir çıkar
çatışması olduğunu, kendi kadrolaşmasının önünü açmak için bir operasyon olduğunu gizleyip, kendisini
şikeye, yolsuzluklara karşı bir güç gibi
pazarlıyor. Ve her zamanki gibi, bu
demagoji çeşitli kesimler üzerinde de
etkili oluyor.
Benzer operasyonlardan sonra
dillere pelesenk olan “artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak” yaklaşımı
var yine karşımızda:
“Futbolun ahlakı değişecek...”
(Yavuz Semerci, 5 Temmuz 2011)
“Bu soruşturma için bütün savcılarımıza teşekkür ediyorum. Pis
bir ligi temiz hale ne federasyonlar
getirebildi, ne kulüp yönetimleri....
Şimdi belki bir temizlik olur. Kimse
bu işlere bulaşmayı düşünmez, en
azından cesaret edemez.” (Fatih Altaylı)
“Eğer ortada bir suç varsa, yeşil
saha lekelendiyse elbette gereği yapılmalı.” (Fatih Çekirge, 5 Temmuz
Hürriyet)
O sahalar hep lekeli değil mi zaten? Sömürünün lekesi, halkın uyutulmasının lekesi, kumarın, yozlaştırmanın, ırkçılığın lekeleri...
İki futbol var; biri sokakta iki taşla bir kale kurulup oynanmaya başlanır. Düşülür, kalkılır, dizler paralanır... Takımlar kurulur, ucuz formalar

yapılır... Mahalleler arası turnuvalar
bile olur bazen... Bambaşka bir futboldur bu. Bizim futbolumuz.
İki futbol vardır; ikincisi, özel yetiştirilmiş çim sahalarda oynanır. Her
şey, her şey profesyonelcedir orada.
Yani her şey paradır. Oyun da seyir
de. Milyon dolarlık adamlar koşar
markalı topların peşinden. Formalar
markalıdır; her futbolcunun sırtı,
göğsü, şortu kiralanmıştır tekellere...
Haftalarca para biriktirilir, falan maça
gitmek için...
Evet, futbol DEV BİR SÖMÜRÜ,
KUMAR VE YOZLAŞTIRMA mekanizmasıdır.
“Yasadışı bahisler, öyle yaygın ki,
FİFA’nın yaptığı araştırmaya göre,
bu pazar 340 milyon Euro’yu buluyor. Bu paradan klüp yöneticileri, futbolcular, teknik direktörler ... mafya
da pay alıyor.” (Yalçın Doğan, 5
Temmuz 2011, Hürriyet)
Düşünün, sadece yasadışı bahisler 340 milyon Euro. Dünyada futbol
ekonomisinin toplam büyüklüğü ise
150 milyar euro!
Futbol, A’sından Z’sine ticarileştirilmiştir. Son dönemlerde sık sık
“endüstriyel futbol” tanımı kullanılması boşuna değildir. Klasik “endüstri”den farklı olarak, çok yönlü bir
sömürüyü sağlayan, halkı uyuşturan, oyalayan, son kuruşunu cebinden
alan, patronlarına milyon dolarlar
sağlayan bir endüstri. O kadar kârlı bir
alan ki, şimdi her yerde kadın futbol
ligleri yaygınlaşıtrılıyor.
Ülkemizde ise, Türkiye’de futbol
ekonomisinin büyüklüğü, 500 milyon
Euro’ya ulaşmış durumda. Birkaç yıl
içinde bunun ikiye katlanıp 1 milyara ulaşması bekleniyor...
Sadece 3 büyük klubün toplam gelirleri 600 milyon lirayı aşmış...

Gelirlerin yüzde 32’si yayın hakları, yüzde 31’i stadyum gelirleri, yüzde 22 reklam ve sponsorluk, yüzde 15
taraftar ürünü satışlarından oluşuyor. Stadyumuyla, taraftar ürünleriyle, kumarıyla hedef halkın cebindeki son kuruşlardır.
1 milyar euroluk bir piyasa... Burada şike olmayacak da nerede olacak?
Hükümet, burjuva basın, “şike”nin
nesine itiraz ediyorsunuz siz? Peki
devlet ne yapıyor? O da bu maçlar
üzerinden kumar oynatmıyor mu? İddaa’yla, Spor Toto’yla, Loto’yla yapılan nedir? Şikenin zemini bunlarla hazırlanmıyor mu?
Devlet tarafından MAÇLAR
ÜZERİNDEN BU KADAR BÜYÜK KUMARLAR OYNATILDIĞI İÇİN şike yapılıyor.
Bu kumar ve kâr mekanizmasına,
devlet ortaktır, tekelci burjuvalar,
mafya, basın ortaktır. Devrimciler,
mahallelerinde İddaa bayileri açtırmadığında, iktidar, polis, burjuva
basın, hatta oportünizm dahil, herkes
ayağa kalkıyor. Futbol üzerinden kumara karşıysanız, İddaa’lar da olmamalı. Biz bulunduğumuz her yerde
engel olacağız. Çünkü, halkımızın cebinden son kuruşları da böyle çalışıyorlar. İddaa-bahis oynatarak milyonları, milyarları kazanıyorlar. Yoksulların umutlarını çalıyorlar.
Futbol üzerinden şikeye, kumara
karşı olanlar; lotoya, totoya, İddaa’lara da karşı çıkmalıdır. Devrimcilerin bunların bayilerini kapatması, haklı, meşrudur. Futbol kumarı, AKP’nin polisinin göstermelik, iç çatışma temelindeki operasyonlarıyla değil, bu mekanizma
tümden yok edilerek önlenir. Ki bunu
da düzen yapamaz.
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İşkencecilik yapmayın,

“simit satın!”
İşkenceciler! Halkın
katilleri!
Size işkence yaptıranlar,
halkın ve devrimcilerin kanını
dökmenizi isteyenler sizi
kullandıktan sonra her zaman
“sıkılmış bir limon gibi”
çöp tenekesine attılar.
Sonunuz herkese ders olmalı!

Sayı: 276

Yürüyüş
10 Temmuz
2011

Yıllarca önce işkencecilere, halkın
katillerine çağrı yapmış, “katilliği,
halk düşmanlığını bırakın!”, “simit
satın!, demiştik. Halkın adaletine
teslim olmalarını istemiştik.
İşkenceciler, halkın ve devrimcilerin kanına girmiş katiller, oligarşi’nin “ayak takımı”dır; kullanıldıktan sonra hep bir kenara atıldılar.
Pislik ve korku dolu yaşamlarını,
halkın adaletini enselerinde hissederek, sefalet içinde sürdürdüler.
Onlarca ilericinin, yurtseverin,
devrimcinin katillerinden biri olan
ölüm mangası üyelerinden Ayhan
Çarkın, geçtiğimiz günlerde “kullanıldıklarını” söyleyerek, katlettikleri devrimcilerin, yurtseverlerin bir
kısmının nasıl katledildiğini anlattı.

İsmi Ayhan Çarkın’ın açıklamalarında geçen eski özel timci Sait
Yıldırım, bu açıklamalardan sonra intihar etti. Ve 3 gün sonra kokuşmuş
cesedini oğlu evinde buldu.
Eski özel harekat polislerinden onlarca devrimcinin katili Ercan Ersoy
da, yine Ayhan Çarkın'ın itirafları
sonucunda tutuklandı. Ersoy ”Bu cinayetler 3-5 polisin biraraya gelerek
işleyebileceği türden olaylar değildir.
O dönemde emniyet müdürü, şube
başkanı ve diğer yetkililerin de ifadelerinin alınması gerekir. Bunlar
organize bir işti.” diyerek, kendilerine
emir verenleri suçladı.
Katil Ersoy, kuşkusuz doğru söylüyor. İnfazları, kendi kafalarından
yapmadılar. Ama bu onların “suçunu” ortadan kaldırmıyor.
Bugün bunları söyleyenler, dün
yoldaşlarımızı, sıradan yüzlerce insanı
katlettiler. Her bir yoldaşımızın üzerinden onlarca kurşun çıktı. Katlettikleri yoldaşlarımızdan sonra havaya dakikalarca ateş ederek, kanlı zaferlerini kutladılar.
Devrimcileri, yurtseverleri katleden Çarkınlar’ın, Ersoylar’ın, Yıldırımlar’ın o gün arkasını sıvazlayanlar, bugün “ayak takımı” olan ka-

tillerini bir kenara attılar.
İşkenceciler ve infazcılar, kullanılıp atılmaya devam edilecektir! İşkence yapmış, halka kurşun sıkmış olmanın onursuzluğuyla bataklıktaki yaşamlarını, yeri gelecek böyle bir kurşunla sonlandıracaklar! Ya da hapishaneye girdiklerinde “bize emir verdiler” diye kendilerini kurtarmaya çalışacaklar. Ya da birgün karşılarına
halkın adaleti çıkacak!
İşkenceci, infazcı polisler, bu
“mesleği” yapmalarını “ne yapalım
ekmek parası... başka iş mi var” gibi
gerekçelerle savunurlar hep. Hayır. İşkencecilik, infazcılık meslek değil,
halk düşmanlığıdır.
Bu yüzden işkencecilere diyoruz
ki, işkencecilik yapmayın, polislik
yapmayın, simit satın.

İşkenceci katiller!
Halkın düşmanları!
Halka karşı suç işlemeyi bırakın!
Halka, devrimcilere, yurtseverlere
işkence yapmak, kurşun sıkmak suçtur!
Sonunuzu görün! Ya Sait Yıldırım
gibi kafanıza bir kurşun sıkacak ya da
bir gün halkın adaletini ensenizde hissedeceksiniz. O ana kadar da her
koşulda sürüneceksiniz. Simit satın!

Topraklarımızı Sahiplenmek Suç Değildir!

FİNA Elini Topraklarımızdan Çek!
Hatay’ın Samandağ ilçesi
ve Tekkebaşı beldesi, topraklarında kapitalist şirketler tarafından kurulmak istenen rüzgâr panellerine karşı direniyor. Direniyor çünkü halkın tek geçim kaynağı tarım, bu
yüzden topraklarının elinden gitmesi halkın açlığa mahkum olması demek. İşte bunun için direniyor halk.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 29 Haziran’da Adliye
önünde sabah saat 09.00’da duruşma başladı. Duruşmaya başta Tekkebaşı olmak üzere Samandağ halkı büyük ilgi
gösterdi. Duruşma bitimine kadar içerideki arkadaşlarını
sloganlarla alkışlarla desteklediler. Mahkeme önünde
bekleyen kitleye, Samandağ esnafı alkışlarla, yoldan geçen araçlar kornalarıyla destek verdiler. Ayrıca Halk
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Cephesi, Samandağ Eğitim-Sen ve Halkevleri de destek
verdi. Basının da büyük ilgi gösterdiği açıklamaya 100 üzerinde kişi katıldı. Açıklamada “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Tekkebaşı Halkı Yalnız Değildir”, “Direne Direne
Kazanacağız” dövizleriyle, “Topraklarımızı Sahiplenmek Suç Değildir” pankartı açıldı. Tekkebaşı halkı adına
açıklamayı Sertan İlaslan okudu. Açıklamanın devamında Fina şirketi halktan 12 kişiye dava açmasına ilişkin de;
kendi topraklarına sahip çıkan halka gözdağı vermek istenildiğini ve direnişe katılımı azaltmak için yapıldığı söylendi. Mahkeme yaklaşık bir saat sürdü. Duruşmadan çıkanlar sloganlarla karşılandılar. Mahkeme 7 Aralık’a ertelendi. Daha sonra kitle Samandağ sokaklarında slogan
atarak dağıldı.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

Bombalarınız bitecek!
Mermileriniz bitecek!
“100 gündür Kaddafi güçlerinin
bulunduğu noktaları bombalayan
NATO savaş uçaklarına sağlanan
bombaların sayısı iyice azalınca, Almanlar devreye girdi. Alman Dışişleri
Bakanlığı ... Libya misyonuna bomba
katkısı sağlayacaklarını belirtti.”
Bu haberler 28-29 Haziran tarihli
burjuva basında geçiyor. Katliamcı
NATO güçlerinin bomba ve mühimmat sıkıntısı çektiğini söylüyor gazeteler. Bu bilgiler NATO’nun katliamcılığının, halk düşmanlığının da açık
itirafı. Kurulduğu tarihten bugüne
dünya halklarına kan kusturan, savaşlar
çıkaran, ülkeleri işgal eden, halkları
katleden bu emperyalist halk düşmanı askeri örgüt şimdi Libya halklarının
başına yağdırdığı bombalarla halkı
teslim almaya çalışıyor. Libya şahsında
dünya halklarına gözdağı veriyor.
Kuzey Atlantik Antlaşması (NATO)
Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, Fransa, İngiltere, İzlanda,
Hollanda, Belçika, İtalya, Lüksemburg,
Danimarka, Norveç ve Portekiz NATO’nun ilk kurucu ülkeleridir.
1952'de Yunanistan ve Türkiye
NATO’ya katıldılar; onları 1955'te Federal Almanya Cumhuriyeti ve
1982'de İspanya takip etti. 1999'da
Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO üyesi oldular. 29 Mart
2004’te 7 ülke daha NATO’ya katıldı: Estonya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya. 1 Nisan 2009’da ise Hırvatistan ve
Arnavutluk’un dahil olmalarıyla

NATO üyesi ülke sayısı 28 oldu.

NATO’ya karşı LİBYA,
EMPERYALİZME karşı
HALKLAR
NATO “savunma amaçlı” kurulmuştur ve “dünya barışının garantisidir” diyor emperyalizmin sözcüleri. Büyük yalan. Gerçek tam tersidir.
NATO saldırgan amaçla kurulmuştur. Ve dünya barışını tehdit eden baş
unsurdur. NATO, sosyalizmden duyulan korkunun ürünü olarak emperyalistlerce gündeme getirilmiştir.
Nerede emperyalizmin varlığı tehlikedeyse emperyalizmin vurucu gücü
NATO oradadır. Sözde NATO, “Üye
ülkelerden birine yapılan tecavüz, tamamına yapılmış kabul edilir.” (Madde 5) diyerek saldırıya uğrayan üye ülkeyi koruma amacı taşımaktadır. Bundan önceki sayısız örnekte olduğu
gibi bugün Libya örneği de bu ifadeyi yalanlamaktadır. Libya hangi
NATO üyesi ülkeye saldırmıştır,
hangi ülkenin topraklarını işgal etmiştir? Hiçbir ülkeye saldırmamış,
hiçbir ülkenin toprağını da işgal etmemiştir. O halde NATO’nun Libya’da
ne işi vardır? Bu sorunun cevabı NATO’nun kuruluş amacındadır ve nasıl
bir örgüt olduğundadır. NATO halklara
karşı emperyalistlerin saldırı örgütüdür.
Halklardan duyduğu korkunun ürünüdür. Bunun için bugün Libya halkının üzerine çullanmışlardır.
28 NATO üyesi ülkeye karşı tek
başına direnen Libya halkı... Libya
nüfusu yaklaşık 6.5 milyon kişi.

Bayrampaşa’da da bombaları bitmişti!
“Atılan bombalardan yataklar
yanıyordu.. Yataklar, çamaşırlar,
ranza tahtaları tutuştu. Havalandırmaya çıktık. Bomba ve kurşun
bombardımanı devam etti.”
“Gardiyanların küçük avlusuna girdik. Bu kez orayı bombalamaya başladılar. Bu kez basınçlı
suyla ve sürekli atılan bombalarla bizleri etkisiz kılmaya çalıştılar.”

(Hapishanelerde Katliam, 19-22
Aralık 2000, Belgeler-Tanıklar-1)
19 Aralık katliamı sırasında
Bayrampaşa’da tutsaklara o kadar
çok bomba attılar ki, bombaları
bitti halk düşmanlarının. Jandarmanın bombaları bitince Ankara
Emniyet Müdürlüğü’nden yeni
bombalar istediler. Tutsakları böyle katlettiler!

28 NATO ülkesinin toplam nüfusu ise yaklaşık 884 milyon kişi.
Libya’nın yüzölçümü 1 milyon
759 bin 54 km2.
28 NATO ülkesinin yüzölçümü 24
milyon 398 bin 19 km2
Libya'nın toplam asker sayısı yaklaşık 76 bin civarında.
28 NATO ülkesinin toplam asker sayısı yaklaşık 4 milyon 664 bin civarında.
Libya'nın askeri teknik gücü:
Çoğunluğunun kullanılamaz olduğu
tahmin edilen 800 adet ana muharebe tankı. 1000 adet zırlı piyade çatışma aracı. 945 adet zırhlı personel
taşıyıcı. 2 bin 421 adet ağır silah.
400’den fazla karadan havaya uçaksavar füzesi... Devre dışı olduğu düşünülen iki devriye denizaltısı. Üç yüzey aracı. 16 devriye ve sahil gemisi. 394 adet muharebe kapasiteli hava
aracı (uçakların sadece 20 tanesinin
aktif olduğu belirtiliyor.) 216 adet karadan havaya, 144 adet çekili, 72 adet
kendinden çalışan füze...
28 NATO ülkesinin askeri-teknik gücünün dökümünü yapmak
çok güç. Sadece şu rakamlar bile Libya ile NATO üyesi ülkeler arasındaki eşitsizliği, uçurumu gözler önüne
sermeye yeter. Libya'daki operasyona aktif olarak katıldığını söylenen 16
NATO ülkesinin Libya'ya sevkettikleri askeri teknik güç şöyle;
Türkiye 7 uçak, 5 gemi ve 1 denizaltıyla; ABD 90 uçak ve 1 gemi;
Fransa 33 uçak ve 1 gemi; İngiltere 17
uçak ve 2 gemi; İtalya 16 uçak ve 4
gemi; Kanada 11 uçak ve 1 gemi; Hollanda 7 uçak ve 1 gemi; İspanya 6 uçak
ve 2 gemi; Norveç 6 uçak; Danimarka 4 uçak; Yunanistan 2 uçak ve 1
gemi; Bulgaristan 1 gemi; Romanya 1
gemi... Savaş uçakları ve gemilerden
yağdırılan tonlarca bomba...
NATO üyesi ülkeler içinde askeri
ve ekonomik olarak dünyanın en güçlü ülkeri var; ABD, İngiltere, Fransa,
İtalya, Hollanda, Kanada, Almanya...

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar
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Aradaki eşitsizliğe, uçuruma bakın;
ekonomik, teknik, askeri açıdan olsun
hammadde, insan gücü açısından olsun
onlarca kat fark var. Ve eşitsizlik Libya'ya uygulanan ambargolarla daha da
büyütülüyor.
Libya halkı sadece NATO güçleriyle savaşmıyor. NATO üyesi olmayan ülkeler de yağma savaşından pay
kapmak için bu savaşa ortak oluyor,
askeri güç gönderiyor... Libya halkı bir
yandan da emperyalizm işbirlikçisi
güçlerle savaşıyor. Adına Ulusal Geçiş Konseyi denilen işbirlikçiler de
Libya halkını içeriden hançerliyorlar.
Emperyalistlerin, ekonomileri, teknolojileri, uçak gemileri, akıllı bombaları, devasa askeri gücü, nükleer,
nükleer olmayan füzeleri, insansız
süper uçakları, haklıyı haksız, haksızı haklı yapan, yalan ve demogoji yayan iğrenç medyaları var...
Libya halkı şahsında halkların,
haklılıkları, meşrulukları, doğruları,
gerçekleri, kendi öz kaynakları dışında
başka şeyleri yok!

BİR TEK DİRENİŞ
Emperyalizmin Bütün
Hesaplarını Altüst Ediyor!
Emperyalistlerin BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)'ları, “Genişletilmiş
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projeleri,
NATO'ları, BM'leri, IMF'leri, ambargoları var.
Libya halkı bunların tümüne direniyor. Halkların bir tek DİRENİŞLERİ
var.
Bir tek direniş bütün hesaplarını altüst ediyor emperyalizmin. Tarih bir
anlamda tekrar ediyor, edecek!
Hitler faşizmi 1942 yazında Stalingrad'a saldırdığında birkaç aylık

hesap yapıyordu. Birkaç ayda Kızılordu'yu dağıtıp Sovyetler Birliği'ni işgal edeceğini düşünüyordu. Bu planını hayata geçirmek için Hitler, Stalingrad önlerine 1.5 milyon askerini yığmıştı. Her şey çok kolay olacaktı!
Hitler’in generali Paulus'un başında olduğu 6. Ordu ve 14. Panzer ordusu 250
bin asker, 500 tank, 7000 ağır makinalı ve 25 bin süvariden oluşuyordu... Alman ordusuna ek olarak Macar
2. Ordusu, İtalyan 8. Ordusu ve Romen
3. Ordu ve 4. Ordu da Paulus'un yanında katliamlar gerçekleştiriyordu.
Kızılordu ve Sovyet halkının direnişi karşısında faşist General Paulus çaresiz kaldı. Erzakları bitiyordu, mühimmatları, mermileri, yakıtları bitiyordu faşistlerin, ancak Stalingrad'daki direniş bitmek bilmiyordu. Hitler, generali için 4. panzer birliğini de gönderiyordu. Bombardıman için yeni
hava gücü, erzak için yeni ikmal birlikleri gönderiliyordu. 1943 Şubat'ına
gelindiğinde Stalingrad'ın yüzde 90'ını
elinde bulunduran faşist güçler kuşatılmış hale gelmişlerdi. Hitlerin tüm çırpınışlarına rağmen faşist general Paulus teslim olduğunu açıkladı.
Emperyalistlerin Irak ve Afganistan hesapları da tutmadı. Irak'ta Saddam'ı devirip, rejimi değiştirip işbirlikçi, kukla bir iktadarla ülkeyi güzel
güzel yöneteceğini düşünüyordu Amerikan ve İngiliz emperyalizmi. Saddam'ı katlettiler, Irak'ta işbirlikçi kukla bir hükümet kurdular ancak direnişi
bitiremediler. Amerikan emperyalizmi giderek Irak'taki saldırı kapasitesini tüketti, savaşın kontrolünü kaybetti. Deyim yerindeyse Amerikan
gücü tükendi. Çekilme hesapları yapılmaya başlandı. 2010 yılı başlarına
gelindiğinde Amerikan askeri gücü 52

Çiftehavuzlar’da da bomba istediler! nin Her Tarafında Dalgala“Savaşçılar direndikçe polisler
çileden çıkıyorlar. Bombaları, mermileri tükeniyor ama savaşçıların
sesleri tükenmek bilmiyor.
Ek tahrip kalıpları ve bombalar
isteniyor. Bombalar Boğaz Köprüsü'nde teslim alınıyor. Çatıda mevzilenen özel tim görevlileri ısrarla
bomba istiyor.” (Bayrağımız Ülke-
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nacak, Haziran Yayınevi)
Çiftehavuzlar’da; 16-17 Nisan
gecesi başlayıp sabaha kadar süren
çatışmada, ölüm mangaları sürekli
tahrip kalıpları kullandı, bacalardan
bombalar attılar!
Kasa kasa kullandıkları bombalarını bitirdi halk düşmanları! Ancak
Sabahat Karataş, Eda Yüksel ve
Taşkın Usta direnmeye devam etti!

bin kişiye indi. Oysa işgali izleyen 3
yıl sonra 2006-2007 yılında 200 bin
Amerikan askeri vardı Irak'ta.
Emperyalistler için bir başka bataklık da Afganistan'dır. Afganistan
bizzat burjuva basın tarafından “NATO’nun ve ABD’nin çaresiz kaldığı
yer” olarak ifade ediliyor. Amerika,
NATO üyesi ülkelerden Afganistan
için sürekli takviye asker istiyor.
NATO üyesi ülkeler hariç Afganistan’daki Amerikan askeri sayısının
yaklaşık 160 bin civarında olduğu sanılıyor. Şimdi ABD emperyalizmi
Afganistan'dan güçlerini çekme planları yapıyor.
Amerikan askeri varlığı, NATO askeri varlığı, işgal gerçekliği halkların
direnişini gösteriyor. Emperyalistler
asker dayandıramıyorlar. Bombaları,
mermileri yetişmiyor, sürekli takviye
ediyorlar. Bu gerçekler direnişin bitirilemediğinin göstergesidir.
Bir direniş ne kadar sürer, nereye
kadar sürer?
İnançsızlar; haklılığına ve meşruluğuna inanmayanlar, yılgınlar, yorgunlar, düşmanın vahşeti karşısında
korkuya kapılanlar, direnişin yıllarca,
on yıllarca süremeyeceğini düşünürler. Bunlar hemen uzlaşı hesapları yaparlar. İnsani, gerçekçi, doğru çözümün uzlaşmak, barış yapmak olduğunu söylerler. Oysa bu insani olanın
zulme boyun eğişidir, teslimiyettir.
Haklılıklarına ve meşruluklarına
inananlar için direnişin ne kadar süreceği, nereye kadar süreceğinin cevabı açık ve nettir: İşgal, zulüm ve sömürü sona erene dek!
Avrupa, Hitler ordularının karşısında titrerken, Stalin “halk yenilmez” diyordu. Yenilen faşist Hitler ordusu oldu.
Halk, bitmez, tükenmez bir kaynaktır. Halk gerçek önderlerini bulduğunda, devrim yatağını bulduğunda, kurtuluşunun nerden geçtiğini
gördüğünde, dünyada hiçbir gücün yenemeyeceği eşsiz bir kuvvettir.
Halkın gücü sayısal çokluğunda
değildir. Bu gücü yenilmez kılan
onun zulme, işgale, sömürüye karşı
bitmeyen direnişidir.

Çayan’da, Dersim’de Direniyoruz

AKP’nin Libya Politikası;

İşbirlikçiliğinin, BOP Uşaklığının Belgesidir!
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Libya Bingazi’de, emperyalizmin işbirlikçilerine desteklerini sunduğu ziyareti konusunda günlük gazetelerden birine yazan bir okur AKP’nin “Kaddafi yönetimine, Libya halkına ihanet ettiğini” söylüyordu.
Okur, Kaddafi iktidarının ve Libya halkının her zaman
halkımıza dostluk gösterdiğini, AKP’nin ise Libya halkının
kuşatılmasında bir piyon rolü oynadığını da belirtmişti.
Emperyalizme karşı vatanını savunan, petrollerini
emperyalist tekellere yağmalatmak istemeyen Libya halkını teslim olmaya zorluyor AKP iktidarı.
Davutoğlu Bingazi’de dolaşırken İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, Libya’yı “çok pahalı güdümlü silahlar"
kullanarak bombaladıklarını açıklıyordu. Her seferinde
daha çok Libyalı katletmek, daha çok köyü, kasabayı haritadan silmek içindi kullanılan “pahalı bombalar”. İşte
AKP bunların sorumlusu, suç ortağıdır!
Emeryalizmin kuklası, olan AKP iktidarı Libya halkının
dostu olamaz. Libya halkının gerçek dostları emperyalizme
ve işbirlikçi AKP’ye karşı mücadele eden devrimcilerdir.

Alman emperyalistleri;
“AKP’yi kullanmalıyız!”
Alman Dışişleri Bakanı Guido Westervelle, AKP’nin
kullanılması gerektiğini şöyle anlatıyor;“Türkiye Arap ilkbaharında anahtar rolü oynuyor ve artık Avrupa bunu daha
iyi anlıyor. Türkiye’nin İslam ülkeleri arasındaki köprü
fonksiyonundan korkmak yerine bunu kullanmalıyız.” (Hürriyet, 3 Temmuz 2011)
Açıkça, “AKP’yi kullanmalıyız!” diyor ve nitekim kullanıyorlar da. Suriye’li “muhalifler” Türkiye’de toplanıyor.
Türkiye para, silah veriyor. Sınıra yakın kasabalarda ayaklanmaları kışkırtıyor.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ortadoğu’yu emperyalistler adına boydan boya dolaşarak, mesajlarını taşıyor, pespaye, yüzsüz bir işbirlikçi olarak kapıları aşındırıp, direnen iktidarları tehdit ediyor. AKP iktidarı bunu
en son emperyalistlerin Libya ve Suriye halklarına yönelik
saldırılarında gösterdi.
AKP, Libya halkının düşmanı olduğunu ilan etti. TrabDireniş, emperyalist planların altüst oluşudur. Direniş mermilerin,
bombaların tükenişidir. Direniş emperyalist askerlerin yetmemesidir.
Direniş, emperyalistlerin çaresizliğidir. Bataktır. Direniş, saldırganlığın
meşruiyetinin sorgulanmasıdır. Direniş, haklının-haksızın işbirlikçiliğinvatanseverliğin ortaya serilmesidir.
Bugün Libya’da olan da budur.
Emperyalistler beklemedikleri direniş

lus’ta bulunan Büyükelçiliği kapatarak, Kaddafi iktidarı ile ilişkilerini
resmi olarakta bitirmiş,
doğrudan Libyalı işbirlikçilere koşmuşlardır.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu,
Libyalı işbirlikçilerin temsilcisi
Abdülcelil ile birlikte...

Libya Bingazi’de işbirlikçileri ziyarete giden Davutoğlu meydanda yaptığı konuşmada “Ömer Muhtar'ın torunlarına
selam olsun” diyerek İtalyan işgaline direnmiş Ömer
Muhtar’ın kemiklerini sızlatıyor. İşbirlikçi AKP’nin
ikiyüzlülüğüne bakın; emperyalistler Ömer Muhtar’ın,
canını verdiği Libya’yı bombalarken, onların yanındadır.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Bingazi’de kukla “Ulusal Geçiş Konseyi” (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüştü. Bu işbirlikçileri, tanımak onları desteklemektir. Davutoğlu, işbirlikçilere “her tür yardımı yapacakları” sözünü verdi.
Davutoğlu, işbirlikçilerin, “UGK'nın şu anda paraya ihtiyacı olduğunu” belirterek, “Türkiye’nin vermeyi
taahhüt ettiği 100 milyon doların yanı sıra ek olarak 100
milyon dolar nakit, 100 milyon dolar da proje bazında
yardım yapacağını” açıkladı. (HaberTürk, 6 Temmuz
2011) AKP iktidarı 300 milyon dolar yardı sunarak “biz
işbirlikçilerin safındayız”demiştir.
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Uşaklıkta sınır yok
İşbirlikçi AKP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
onayladığı hükümet kararnamesi ile, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları çerçevesinde Libya lideri Muammer Kaddafi’nin mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Kaddafi’nin
aile çevresi ve komutanlarına Türkiye’ye giriş yasağı getirildi. Yine Libya’nın Foreign Bank’ın büyük ortağı olduğu A&T Bank’a (Arap-Türk Bankası) el koyacaklarını açıkladılar. AKP iktidarı uşaklıkta sınır tanımıyor. Ancak Ömer Muhtar’ın nasıl İtalyan emperyalistlerini ülkesinden söküp atmışsa, Ömer Muhtar’ın torunları da bugün emperyalistleri ve tüm işbirlikçileri, hainleri topraklarından söküp atacaktır.

karşısında şaşkındırlar. O kadar ki
askeri hedef diyerek halktan hedefleri bombalamakta, çocuk, yaşlı, genç,
kadın halkı katletmektedirler. Dahası
bizzat kendi işbirlikçilerinin üzerine
bomba yağdırmaktadırlar. Halka dayanmayan bir güç ayakta kalamaz, tükenmeye mahkumdur. Libya halkı
emperyalist saldırganlığa karşı vatanını
savunuyor, direniyor. Direniş uzadıkça tükenen emperyalistler oluyor.

Bir tek direniş yapıyor tüm bunları. Bir tek ülke yapıyor. Bir tek halk,
Libya halkı… Bir değil 14 emperyalist-kapitalist ve 14 emperyalizm işbirlikçisi ülkeye karşı yapıyor tüm
bunları… Düşünün, Afrika’da, Asya’da, Latin Amerika’da ayağa kalkmış halkları. Marksist-Leninist önderlikler altında halk kurtuluş savaşlarının yükseldiğini… Kazanan halklar, yenilen emperyalizm olacak.

Direneceğiz, İstediğimizi Alıncaya Kadar
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Yemine gerek görmeyecek
kadar sözlerine sadık ol.
(Dale Carnegie)

BANA HEP BANA
BANA... BANA HEP
HEP BANA

SUÇ EKONOMİSİ ÖNÜNDE PERDE!

İşbirlikçi AKP, halkı ve halkın kaynaklarını sömürmek için her fırsatı değerlendiriyor, çiftliğini büyütüyor.

8 ülkenin yer aldığı ikinci derecedeki kara para listesine alındığını ve bunun da

AKP ve etrafındaki emir erlerini, patronlarını büyütmek için her yolu deniyor, her
türlü düzenlemeyi pervasızca yapıyor.
Şimdi de AKP "Yapım İşleri İhale Yönetmeliği"nde değişiklik yaparak, daha öncesinde ihalelere katılmak için aranan "iş deneyimleri"nin kapsamını değiştiriyor.
Her halde bunun ne anlama geldiğini tüm
okuyucularımız anlamıştır.
Kendi aralarındaki it dalaşında eski patronlara siz yeterince yediniz biraz da bizimkiler yesin diyor. Henüz çömez olan, "iş
deneyimleri" olmayan patronlarına ihale
kapılarını açıyor.
Halkın kaynaklarını sömürmek için buyurun diyor!

Çizgiyle

AKP SUÇLARINI KAYDA GEÇİRE GEÇİRE İŞLİYOR
Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) açıklama yaptı. Türkiye'nin
en büyük nedeni kayıt dışı ekonomi olduğunu belirtiyor ve ekliyor; "kayıt dışı ekonomi, suç ekonomisi önünde perde görevi görmektedir".
ABD İŞBİRLİKÇİSİ AKP SUÇ İŞLİYOR... SUÇLARINI DA BAĞIRA
BAĞIRA, KAYDA GEÇİRE GEÇİRE İŞLİYOR... HALKI, HALKIN
KAYNAKLARINI, ZENGİNLİKLERİNİ SOYUP TALAN EDİYOR...

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu…
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 Haziran seçimlerinden sonra kutlamak için Tayyip Erdoğan’ı arıyor. Erdoğan, Beşar Esad'a, “şiddetten uzak durulmasını, olayların durdurulmasını, ayrıca reformların bir an önce takvime bağlanarak hızla uygulamaya konulmasında yarar bulunduğunu” söylüyor.
Esad’a bu tavsiyelerde bulunan Erdoğan, kendi ülkesinde AKP’yi protesto edenlere “eşkiya” diyor.
Anayasal bir hak olan parasız eğitim hakkını savunan Ferhat ve Berna’yı 15
yıl hapisle yargılıyor.
Mahallelerin üzerinde helikopterler uçurtarak operasyonlar düzenliyor.
15 yaşındaki liselilerin düşüncelerinden korkup işkence yapıyor, sakatlıyor.
Faşist Erdoğan’ın kimseye verecek aklı yoktur. Önce kendi işlediği suçların
hesabını vermelidir.

Misir devrimine
12 Eylu¨l Anayasasi
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Ortadoğu’da “isyanlar” diktatörlere son verecekti. Devrim
oluyordu, devrim... Mısır’da
Tahrir Meydanı’nın adı Özgürlük Meydanı olmuştu. Halk,
ordu el ele vermişti, Tunus'ta
Diktatör Bin Ali, Mısır'da Diktatör Hüsnü Mübarek devrilmişti... Demokrasi gelmişti veya
gelecekti... Sıra demokrasiyi
inşa etmeye geldi. Mısır demokratikleşmek için yeni bir
anayasa hazırlıyor. Demokrasideki “model ülkeleri” Türkiye. Hazırladıkları anayasa için
Kenan Evren’in 12 Eylül Anayasası’nı Arapçaya çevirmişler... Bu durumda “Devrim”
başlamadan bitti yani sizin anlayacağınız.

