
O cenaze bizim!

Cenazemizi istiyoruz... 

Yüzlerce yıldır ve 14 yıldır birik-
tirdiğimiz öfkemizle kinimizle istiyo-
ruz o mezartaşını. 

Öfkemizi kinimizi gemlemek de-
mek, kendi gücümüzden vazgeç-
mek demektir. 

Vazgeçmeyeceğiz cena-
zemizden! 

O mezartaşları bizim öf-
kemiz, kinimizdirler. 

Çift ağızlı, çift taraflı
hançerimizdirler.

Bizim kinimizin hedef
tahtasıdır o mezartaşları.

Ve tam hedeften vurmak
için düşmanı, alacağız o
mezartaşlarımızı.

Çıkaracağız yoldaşımızı
o çukurdan, hakettiği taşa
kavuşturacağız o mezarı. 

Düşman; soyumuzu, so-
pumuzu, bebeklerimizi, yi-
ğitlerimizi beşiğinden meza-
ra kadar izliyor, etimizi dişliyor,
“kanımızı içiyor”, ölülerimizi bile
saklıyor. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde bir
devrimcinin mezarı için...

Ağlamadık, ağlamayacağız da...

Bizi böyle ağlarken görmeyecek-
ler, duymayacaklar.

Gözyaşlarımız içimizde kalacak.

Taş kesilecek gözyaşlarımız. Bol
bol akmalarının zamanı değil daha. 

Başka taşlaşmış gözyaşlarını, baş-
ka sevinçleri büyütmek ve yaymak
zamanı şimdi. 

Söz olabilmek, eylem olabilmek
için bekliyorlar. 

Bekliyorlar... Güç olabilmek için.
Sonra akıl olabilmek için... Sonra tek-

rar güç olabilmek için... Göz-
yaşlarımız böyle taşlaşıyor o
mezarlarda. 

Bir gün bizi bekleyen ce-
hennemi yardığımızda, tüm
dostlar, tüm bizden olanlar,
ufak ufak gruplar halinde
veya yüzlerce, binlerce halay

çekerek, sessiz, rahat bir deniz kıyı-
sına gideceğiz veya bir dağ başına
yüksek bir yaylaya çıkacağız veya uç-
suz bucaksız Çukurova’da, Amik
ovasında olacağız. Mehtaplı bir gece
olacak. İşte orada içimizdeki taşları
eriteceğiz. 

Gözyaşlarımız ve mezartaşlarımız;

isim, gölge, belirsiz şekiller veya kan-
lı canlı olacaklar, yanıbaşımızda.
Vurulup düşen ve mezarsız yatan yol-
daşlarımız olacaklar yanıbaşımızda. 

Tarihimiz, kendilerine yakışır bir
mezar buluncaya dek, onları yüreği-
mizin en sıcak köşesinde, kinimizin
öfkemizin tam ortasında misafir ede-
ceğiz.

Taşlaşmış gözyaşları yapıp yürek-
lerimizde sakladık biz onları. 

Onları taştan bir sevgi yaptık. 

Karanlık gecelerde, fırtınalarda,
boranlarda kendimizi yitirinceye dek
kendimizi kaybedene dek, yanımız-
da, içimizde taşıdık onları. 

Bize, benliğimize girdi onlar.
Kendi adlarımızı unutacağız ama
onların adını unutmayacağız. Ço-

cuklarımızın adında yaşacaklar. Bey-
nimizde, anılarımızda yaşacaklar. 

Kimse çalamayacak onları anıla-
rımızdan. 

Kimlik olarak gösterebileceği-
miz tek şey, onların mezartaşları
olacak yeni kuracağımız dünyada.
İşte o mezartaşları bizim kimliğimiz-
dir. 

Onlar taşlaşan heyecanımız, zama-
nımızın taşlaşmış tarihçesi. 

İşte o uzak, sessiz, o rahat deniz
kıyısına, yüksek yaylalara veya ova-
lara gideceğiz grup grup, orada ağ-
layacağız... Özgürlük içinde konuşa-
cağız, son bir kez daha kalbimizde

konuk ettiğimiz yiğitle-
rimizle.

Son kez evet, son
kez.

Çünkü tarih bu kut-
sal, bu sessiz, isimsiz
taşları derleyecek top-
layacak, sonra da bu
MEZARTAŞLARI İLE
ile yeni dünyanın teme-
lini atmak için orada
bizi beklemekte ola-
cak.

Yeni dünya da işte
bu yeni dünya olacak.
Onların mezarı gele-
cek kuşakların yürekle-
rinde, anılarında yata-

cak.

Kendi özverileriyle, kanları canla-
rı ile yarattıkları, büyüttükleri ku-
şakların yüreklerinde... 

Yepyeni bir insan oğlu türü doğa-
cak. Yeni insan olacak mezartaşları-
mız.

Böylesine bir dünya için kan can
taşıyabilenlere ne mutlu. 

Şimdi ağlama, içini dökme vakti
değil. 

Değerleri çarcur etme zamanı de-
ğil, şimdi savaş vakti.

Taş deyip geçmeyin. 

Mezar deyip geçmeyin.

İşte bu yüzden vermiyorlar bize
cenazemizi. 

Alacağız!

MEZARTAŞIMIZI 
İSTİYORUZ!

O MEZARTAŞI 
BİZİM KİMLİĞİMİZDİR 

ADIMIZ SOYADIMIZDIR 
O MEZARTAŞI BİZİM 

KURACAĞIMIZ DÜNYANIN
TEMEL TAŞIDIR 

Tarih, bu kutsal mezar taşları ile yeni dünyanın 
temelini atıyor. Şehitlerimizin canları kanları ile
yaratılan yeni insanlar “ölümüz için bile
ölürüz” diyor. Yepyeni bir insan türü doğuyor! 
Ölülerimiz İçin Ölüm Orucundayız! 
ÇÜNKÜ BİZ DEVRİMCİYİZ! 
ÇÜNKÜ ŞEHİTLERİMİZ 
GELECEĞİMİZDİR!

Ali Yıldız’ın da 
gömülü olduğu toplu

mezardakilerin otopsi raporları
açığa çıktı: 

1. ceset: Başının sol tarafı yok, sol kolu kopmuş. 
2. ceset: Sol kolu ve sol ayağı kopmuş.... 

5. ceset: Sol bacağı tamamen, sağ bacağı dizden, sol kolu dirsekten yok.
12. ceset: baş ve sağ kol yok... 15. ceset: Yalnızca gövde kısmı var. 

18. ceset: Sol bacak ve koldan ibaret...

İŞTE BU VAHŞETİ GİZLEMEK İÇİN 
TOPLU MEZARLARA GÖMDÜLER!

Toplu Mezarları 

Açtıracağız!

Yoldaşımızı  Oligarşinin 

Çukurundan Çıkartacağız

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com
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“İşte, yolda, mitinglerde, yürüyüşlerde ve her yerde “Ben
aha şuramda üç tane yürek taşıyorum.” diyecektim. Ve her-
kes de anlayacaktı sözlerimi.” 

Herkes anladı sözlerini. 

Sözlerin sahibinin sözettiği üç yürekten biri kendi yü-
reğiydi; ötekisi ise, kendi elleriyle toprağa verdiği iki kı-
zının yüreği. Canan ve Zehra’nın.

O yüzden, Ahmet Kulaksız neredeyse, mitingde, yürü-
yüşte, açlık grevinde, konserde, Canan ve Zehra da oraday-
dı.

Büyük Direniş’i anlatan kitaplara bir kitap daha eklen-
di: Herşeyin Başladığı Yerden Canan ve Zehra. 

Kitabın yazarı Ahmet Kulaksız. 

Yani 2000-2007 Büyük Direniş’in şehitlerinden Canan
ve Zehra Kulaksız’ın babaları. 

*

Ahmet Kulaksız, Mahir Çayan’ın mezarı başında yap-
tığı konuşma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve tu-

tuklandı. Aylarca tutsak kaldı. (Bu kitabı da esas olarak Sin-
can F Tipi Hapishanesi’nin hücrelerinde yazdı.) Ve tahli-
ye edildiğinde hiç tereddütsüz, yeniden Kızıldere'ye git-
ti.

Kızıldere, siyasal olarak bir bakıma “her şeyin başla-
dığı yerdi”. Büyük Direnişler’e uzanan gelenek, Kızılde-
re’den başlıyordu. Büyük Direnişler’i yaratan siyasal çiz-
ginin manifestosu Kızıldere’de yazılmıştı. Cananlar,
Zehralar, Kızıldere’dekiler gibi direnmiş, Kızıldere’de-
kiler gibi kucaklamışlardı ölümü. 

Oligarşinin sözcüleri, bilindiği üzere Kızıldere için “son”
demişlerdi. Ama işte Ahmet Kulaksız’ın kitabı da bir kez
daha tarihe not düşüyor; orası, “herşeyin başladığı yer”di. 

*

Kitap Canan ve Zehra’nın direnişi etrafında Büyük Di-
reniş’i anlatıyor. Oligarşinin hücre ve tecrit saldırısı, bir
anlamda bu kitabın başlangıcını oluşturuyor. Kitabın giri-
şinde de denildiği gibi, Ahmet Kulaksız “büyük direnişi an-
latma konusunda en ağır yükü omuzlayanlardan” biridir.
O bu yükü inançla, kararlılıkla kaldırıyor. 

Bu kitapta, kızları gün gün ölüme yürüyen bir babanın,
kızlarının şehitliği karşısında yaşadıklarını, kendi içinde na-
sıl bir hesaplaşma yaptığını da okuyacaksınız. Onun satır-
ları, aynı zamanda tüm babalar ve anneler için birer ders
niteliğindedir... Direniş sürerken, kızlarını şehit verirken o
kendine şöyle diyordu:

“Hiç kimse zayıf olduğumu, çöktüğümü göremeyecek-
ti. Hiçbir haber kanalı, hiçbir gazete ‘Ölen kızın babası bit-
kin görünüyordu. Bu eyleme lanet okudu.’ diye haber ya-
pamayacaktı. Umduklarını bulamayacaktı.”

Bu hem kendisine hem de kızının şehitliğine karşı duy-
duğu bir sorumluluk olacaktı.

En kesin muhasebe ise kitapta şöyle anlatılıyordu: 

“Canan’dan sonra sen de gidince ... Ne yapacağımı
düşündüm. Bir kenara çekilip sizin özleminizle yaşamak var-
dı, bir de sizin yüreklerinizi alıp sizsiz ama sizinle kaldı-
ğınız yerden devam etmek. Ben ikinci yolu tercih ettim.”

Bu kitap, işte bu yolun, bu ikinci yolun tercihinin so-
nucudur. Böyle bir kitabı ancak böyle bir tercihte bulunan
bir baba yazabilirdi. 

Kitabın Adı: Her Şeyin Başladığı Yerden
CANAN VE ZEHRA

Yazarı : Ahmet Kulaksız
Yayıne vi: BORAN Senem ve Muhammed, 20

Ağustos 1996’da İstanbul Ali-
beyköy’de kaldıkları evde silah-
sız, savunmasız durumda, polis
tarafından infaz edildiler.

Senem Adalı, OKM, TAYAD
ve Özgür-Der çalışmalarında yer
aldı. İnfazlara, kaybetmelere

karşı sayısız eylemin örgütleyicisiydi. Muhammed, mahalli
alanda faaliyet sürdürüyordu. Bulundukları semtte Kurtuluş
dağıtımcılığını yapıyorlardı. 
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1920-30’lı yıllarda komünist hare-
ketin uluslararası  önderlerindendi.
1924’te İtalyan Komünist Partisi Ge-
nel Sekreterliği’ni üstlendi. Komünist
Enternasyonal’de görevler aldı. Hitler
faşizmine karşı mücadelede teorik-pra-
tik katkılarda bulundu. 21 Ağustos
1964’de aramızdan ayrıldı. 

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

ABD’deki “komünist
avı” döneminde işçi
önderleri Sacco ve Vanzetti,
bir komplo sonucu
tutuklanıp 23 Ağustos
1927’de idam edildiler.

20 Ağustos - 26 Ağustos

“Hareket benim için özgürlüktür."

Melek Birsen HOŞVER

Nicola
SACCO

Bartolomeo
VANZETTİ

Muhammed
KAYA

Palmiro
TOGLİATTİ

BAKİ ERDOĞAN’ı
Bir yoldaşı anlatıyor:                                         
«Yanındayken tüm korkularım geçerdi»
Baki ile 1993'ün ilkbaharında tanışmıştık. Birgün kaldığım

eve (şehidimiz) Demet'le birlikte gelmişlerdi. Saatlerce yağ-
murda yürüdükleri için her yerlerini çamur kaplamıştı. Arka-
daşlara Baki'yi Kayseri'den gelen eski bir dost diye tanıtmış-
tık. Eve girer girmez sanki kırk yıllık dostmuşçasına kucak-
laşmış ve konuşmaya başlamıştık. Öylesine doğal ve içtendi
ki, evdekiler hemen bana inanıvermişlerdi. 

Baki'den önce hep evlerde buluşur, sokakları bilmediğim-
den takibe takılırdım. İlk kez onunla günlerce sokak ve takip
atlatma çalışmıştık gecekondu sokaklarında. Bana ilk kez o öğ-
retmişti yorulsam da gezmesini sabahtan akşama değin. Son-
ra da randevu sokağı, evler nasıl bulunur, düşman istihbaratı
nasıl çıkarılır bunları o öğretmişti. Önemli ve gerekli gördü-
ğüm bilgileri aklımda tutmayı, fotoğraflamayı düşmanı göz-
lerimle. Savaşta illegalitenin en küçük ayrıntılarını da o öğ-
retti bana... Bir yönetici olarak bizlerin ihtiyaçlarından ken-
dini sorumlu tutardı ve hep bu bilinçle hareket ederdi. Onun
içindir ki, güven unsuruna önem verirdi. O özellikle yakınday-
ken coşkumuz zirvede olurdu. Yanındayken tüm korkularım
geçerdi. Çünkü Baki sanki çalışırken herşeyi duyar, görür, mü-
dahale ederdi. Onunla gecekondulardaki kahvelere giderdik ve
o hep kahvelerde at yarışlarını izlerdi. Baki onlardan biri gibi
olurdu o esnalarda. 

Çoğu kez ama özellikle darbecilik sürecinde kalacak bir evi
bile olmadı. Ama o bir kez bile işlerini bırakıp moralini boz-
mamıştı. Baki kırda, şehir dışında inşaatlarda yattı ev yokken.

Onun için nesnelliğe teslim olmak yok, yokları var kılmak var-
dı. 

Baki çalıştığı yerleri de avucunun içi gibi bilirdi. Birgün
çalıştığım yere gelmişti ve uygun olan bir telefon kulübesi sor-
du. Ben ona "sanırım yok, olsa görürdüm" demiştim. O "sa-
nayinin şu bölümünde aylar önce vardı" dedi ve baktık. Ger-
çekten de kulübe orada duruyordu. Unutmaması bir yana "Ge-
rilla çalıştığı bölgeyi ve halkı çok iyi bilmeli" derdi. "Eğer bun-
ları bilmezse çok yaşamaz. Kendini ve halkını çok sevmiyor-
dur..." 

Baki kurallara ve ilkelere çok bağlıydı. Hiçbir zaman ih-
lal etmezdi. Randevulara zamanında ve uygun gelinmesini is-
terdi ve kendisi de hep öyle hareket ederdi. Bir kez ikinci ran-
devuya yetişememiştim ve telefonda üçüncüye bırakmıştım.
Gittiğimde Baki gelmemişti, nedenini sorduğumda şakayla,
"Hiçbirimiz canımızı yolda bulmadık ki" demişti. Yanında asla
fazladan ve gereksiz şeyler taşımazdı. Taşımak zorunda kal-
dığında ise mutlaka güvenliğini alırdı. 

Baki bölgede polis tarafından çok iyi biliniyor ve tanını-
yordu. Ama bunu mücadelesinin önünde hiçbir zaman gerek-
çe göstermedi. Azimle bölgede çalışmasını sürdürdü. Son gün-
lerinden bir gün "Beni buldukları yerde infaz edeceklerinden
artık eminim" demişti ve öyle de oldu. Artık o ölümü çoktan
yenmişti. En son Baki'nin Aydın Meşrutiyet Karakolu'nda iş-
kenceyle şehit edildiğini duydum. Günlerce süren işkenceler-
de teslim alınamamış ve daha fazla işkence yapılabilmesi için
polisler ve doktor diplomalı bir halk düşmanınca uyarıcı iğ-
neler yapılmış. 

Baki yoldaş seni de diğer şehitlerimiz gibi devrimimizin ha-
laylarına katacağız... 

And olsun ki, şehitlerimizin hesabını soracak ve halkları-
mıza, sizlere özgür bir vatan sunacağız. 

Anıları Mirasımız

Senem
ADALI

11 Ekim 1968 Sivas Yıldızeli doğum-
lu ve Çerkez milliyetindendir. Babası al-
baydı. Ankara’da G.Ü. Tıp Fakültesi’ni
kazandı. 1988’de Dev-Genç’lilerle tanıştı
ve mücadeleye katıldı. 17 Temmuz
1993’te gözaltına alındı ve uzun tutsaklık
yılları başladı. 19-22 Aralık katliamı sıra-
sında Çanakkale Hapishanesi'ndeydi.

Kendini feda etmeye hazırdı o da.  5. ölüm orucu eki-
binde ölüme yattı. Tam 14 ay açlığa, zulme, zamana
karşı direndi. 26 Ağustos 2002’de ölümsüzleşti.

Gülnihal
YILMAZ



İ ç i n d e k i l e r

4 Kazanmak, bedel ödemeyi
göze almaktır

6 Bu zafer hepimizin!

11 “Halkın Hukuk Bürosu:
Devletin kör çukurlarında
cenazelerimiz yatıyorsa
bu ülke özgür olamaz!...

12 Toplu mezarların içinde

oligarşik devlet var

14 Sana geldik

16 İşkence bu sistemde
bitmez! Çünkü, sistemi
sürdürmenin temel

yöntemlerinden biridir

18 AKP 8 yılda 80 yıldan
daha fazla borç yaptı...

18 Savaşan Kelimeler:

“Yanlış anlaşıldı”

19 Haberler

20 Dayı, herkese ve
her şeye rağmen
devrime yürümektir!

22 Halk Düşmanı AKP:
Halkın ekmeğidir adalet,

saraylarda olmaz!

23 Gerçekleri yalnızca

devrimciler yazar

26 Gerçekleri, bu bedelleri

ödeyerek yazıyoruz!..

28 Basının kiralık kalemleri

katliamın suç ortağıdır!

30 Zaman Katilleri aklamaz,

katiller hakkında hüküm
22 Aralık 2000 tarihinde
verildi

32 Devrimci Okul:

Demokratik mücadele (2)

Cenazemizi istiyoruz!

Yer: Mehmet
Akif Ersoy
Piknik Alanı

Tarih:
4 Eylül 2011

Saat:
08:00

İletişim:
0212 238 81 46

37 Devrimci Memur Hareketi:
Karneler, sınavlar her şey
değildir

38 Mahallelerimizde
örgütlü gücümüzle yeni
direnişler yaratabiliriz

40 Halkı ilgilendiren ne varsa
Yürüyüş sayfalarında

42 Atılım çürümeyi

savunmakta ısrarlı

46 Açlığı yaratanlar onu
çözemez 

48 Emperyalizmin
taşeronluğuna hayır 

50 Avrupa’da Yürüyüş

51 Avrupa’daki Biz:
Avrupa’da adalete

domuz bağı

52 Haberler...

53 Yeni Değinmeler

54 Uğruna öldüğümüz devrimci
değerlerimize karşı saygılı

olmaya çağırıyoruz

55 Yitirdiklerimiz

35 Gençlik

Federasyonu’ndan:

Vitrin eğitimi!

36 Gençliğin Gündeminden:

‘Nitelikli Eğitim ‘adına
zorla alınan kayıt,

yardım, bağış paraları...

Ülkemizde Gençlik

Her cuma saat 18.00'de 
Yürüyüş dergisi çalışanlarının 

serbest bırakılması için, 
Sakarya Caddesi’ndeyiz!

Ankara Halk Cephesi

� Ölüme
yürümek

� Dersim’in
bağrında kaç
yiğit yatar?

� Türküler
düştü yollara

� Grup Yorum
gerillaları

� Sesimizi
duyan var mı?

� Ölüler
konuşur mu?



Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla içlerinde halk kurtu-
luş savaşçısı Ali Yıldız’ın da bulunduğu Dersim Çe-

mişkezek’teki toplu mezar açılacak. Eğer farklı bir gelişme
olmazsa bir toplu mezar, ilk kez resmen “usulüne göre”
açılmış olacak. Bu, Ali Yıldız’ın ağabeyi Hüsnü Yıldız’ın
yaklaşık iki aydır sürdürdüğü ölüm orucunun ve Halk Cep-
hesi tarafından ülke çapında ve yurtdışında sürdürülen ey-
lemlerin sonucudur. Kuşkusuz bu direniş daha uzun da sü-
rebilirdi. Ölülerimiz için öldüğümüz bir direniş sürdürü-
yorduk ve ölebilirdik de. Ama bu direnişi başlattığımız
andan itibaren şehidimizi, oligarşinin o çukurundan çekip
alacağımıza inanıyorduk. İnancımızın kaynağı herhangi
bir tahmin veya tahlil değil, kendi kararlılığımıza güve-
nimizdi. Demokratik mücadeledeki sonuç alıcı tarzımıza
güvenimizdi. 

Hüsnü Yıldız’ın direnişine paralel olarak, Halk Cep-
heliler, TAYAD’lılar, yoksul gecekondulular, Dev-

Genç’liler, Devrimci İşçi Hareketi, Devrimci Memur Ha-
reketi, Devrimci Mücadelede Mimar Mühendisler, yurt-
dışında Anadolu Federasyonu, sayısız eylemle şehidimiz
Ali Yıldız’ı o toplu mezardan alma kararlılığını ortaya koy-
dular. Hemen herkesin dilinde aynı sözler vardı: Tıpkı Gü-
ler Zere gibi alacağız... Tıpkı Türkan Albayrak’ın dire-
nişindeki gibi kazanacağız... Tıpkı Abdi İpekçi direnişindeki
gibi... Tıpkı Büyük Direniş’teki gibi.... Geleneklerimiz ge-
leceğimizdi. Şehitlerimiz geleceğimizdi ve işte gelenek-
lerimizin tarihsel gücüyle, bir şehidimizi sahiplenmenin
daha yeni, eşsiz bir örneğini ortaya koyuyorduk. 

Ölülerimiz için ölüyoruz. Bu, iki önemli şeyi gösterir:
Birincisi, ülkemizdeki demokratik mücadelenin ni-

teliğini. Evet, ülkemiz böyle bir ülkedir. Bir insanın, ce-
nazesini normal biçimde toprağa vermesi kadar doğal ne
olabilir ki? Ama işte bu kadar doğal bir hak için bu ülkede
ölüme yatmak gerekiyor. 

İkincisi, ölülerimiz için ölüme yatmak, burjuvazinin bi-
reyciliğine, soldaki reformistleşmeye, bencilleşmeye,

çürümeye karşı bir manifesto gibidir. Halkımız için, yol-
daşlarımız için, vatanımız için, haklı, meşru taleplerimiz
için ölebiliriz. “Bir mezar taşı için ölmeye değer mi?” di-
yenler oldu. Tıpkı Büyük Direniş boyunca, sadece hüc-
relere karşı ölmeye değer mi, bu kadar çok şehit verme-
ye değer mi, dedikleri gibi... Evet yoldaşlar, evet halkı-
mız, tüm devrimciler, ilericiler, demokratlar, vatansever-
ler, evet DEĞER. 

Her iki dünya savaşının da süresi dört yıldır. Büyük di-
reniş tam 7 yıl sürdü. 122 şehit verdik. 7 yıl boyun-

ca cenaze kaldırdık. Ama işte o günden bu yana halkla-
şarak süren mücadele, halklaşarak süren direnişler gös-
teriyor ki, şehitlerimiz, yedi yıl boyunca ölerek umudu

yaşatmış, inancı büyütmüşlerdir. Hüsnü Yıldızlar,
onlardan devraldıkları mirasla direniyorlar. Açlık
grevlerinin ülkemiz sınıflar mücadelesine yaygın biçim-
de girişi, 12 Eylül cuntasını izleyen direniş yıllarıdır.
1980'lerin ikinci yarısında "açlık grevi silahı halkın elin-
de" demiştik. Gerçekten de hapishanelerde açlık grevle-
ri sürerken, görünürde bu açlık grevlerini tutsak yakınla-
rı dışında destekleyen kimse yoktu. Sanki bu açlıklar, aç-
lığın koynunda yapılan ölüme yürüyüşler, halk üzerinde
hiçbir etkide bulunmuyor gibiydi. Ama öyle değildi. Tam
tersine, fedakarlığın ve can bedeli direnmenin biçimleri
olan açlık grevleri ve ölüm oruçları, kitlelerin bilincinde
ve yüreklerinde derin izler bırakıyordu. Ve bunun sonu-
cu olarak da kısa süre sonra, açlık grevleri işçiler, memurlar,
öğrenciler başta olmak üzere halkın her kesimi tarafından
kullanılan bir silaha dönüştü. Şimdi Büyük Direniş halk-
laşmakta, Büyük Direnişin mirası halkın elinde bir sila-
ha dönüşmektedir.  

Eğer ki bir ülkede, zulüm insanlarımızı toplu mezar-
lara gömüyorsa, diri diri tecrit hücrelerine gömüyor-

sa, hasta tutsakları tedavi ettirmeyerek ölüme mahkum edi-
yorsa, orada söz konusu olanın bir veya 10 kişi olması far-
ketmez. Böyle durumlarda bir tek kişiyi savunmak, tüm
halkı savunmaktır. Bir şehidimiz için mücadele etmek, tüm
şehitler için mücadele etmektir. Bir Alman yurtseverin çok
özlü bir biçimde dile getirdiği gibi, bir şehide sahip çık-
mak, tüm insanlığa sahip çıkmaktır.  

Nasıl bir ülkede ve nasıl bir dünyada yaşadığımız
bir an bile unutulmamalı. Devrimci olmanın, de-

mokrat, ilerici, vatansever olmanın ilk koşulu budur. Eğer,
dünyanın ve ülkemizin koşullarını hiç unutmazsak, her an
biliriz ki, bu koşullarda tarafsızlık, bu koşullarda icazet-
cilik, pasifizm, arada olmak, diyalogculuk, bu vahşi, in-
sanlık dışı, ahlak dışı koşulların sürmesi demektir. Tüm
halk güçlerinin birliğini reddeden her yaklaşım, emper-
yalizmin ve faşizmin düzenini güçlendirmektir. Yasak sav-
macı, protestocu eylemler, böyle bir dünya tablosu kar-
şısında sadece ve sadece bizim sorumsuzluğumuzu gös-
terir.   

Açlıktan ölümler, dünya halklarına adeta çaresizlik için-
de izlettiriliyor. Somali’de üç ay içinde 29 bin insan

ölüyor. Bu nasıl bir dünya? Bu, emperyalizmin dünyası-
dır. Bu dünya düzenine karşı çıkmayan, adaletsizliğin, bu
aleni katliamın ortağıdır! Somali konusunda uluslararası
toplantılar birbirini izliyor... Bol bol demeçler veriliyor...
Gazeteler her gün manşetler yapıyorlar; ve fakat ölüyor
Somalili çocuklar. Adeta sinekler gibi ölüyorlar. Sadece
son üç ayda 29 bin çocuk öldü açlıktan... Yani her gün 322
çocuk öldü Somali’de ve ölüyor... HABER VERİLMİŞ
ölümler bunlar; BİLİNEN ölümler, GÖZ GÖRE GÖRE

Kazanmak, bedel ödemeyi 
göze almaktır
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ölümler. Ve işte bu yüzden aleni birer
katliamdır Somali’de yaşanan. Katil
emperyalizmdir ve bilip de bunlara
karşı mücadele etmeyenler, katlia-
mın suç ortağıdırlar. Bilip de hala em-
peryalizmden demokrasi bekleyen-
ler, suç ortağıdır. Emperyalizmin dün-
ya düzenine karşı çıkmayanlar, Avru-
pa emperyalizminin birliği olan AB
üyeliğine evet diyenler, “demokratik
emperyalizm” teorisi yapanlar, “Av-
rasyacılık” ve benzeri adlar altında em-
peryalizme karşı gerçek mücadeleden
kaçanlar, Somali’de ölen çocuktan
siz de sorumlusunuz. 

Ülkemizde açlıktan her gün yüzlerce insan henüz öl-
müyor olsa da, ülkemiz açlığın, sefaletin her gün daha

da arttığı bir ülkedir. Emekçilerin haklarının sürekli gasp
edildiği bir ülkedir. Hapishanelerinde zulmün sürdüğü bir
ülkedir. Sağlıktan eğitime, hayatın her alanında ticarileş-
tirmenin ve taşeronlaştırmanın hüküm sürdüğü bir ülke-
dir. Hidro Elektirik Santrallarıyla, barajlarla ülkemizin do-
ğasının katledildiği bir ülkedir. Yeraltı zenginliklerimizin
yağması konusunda emperyalist tekellere sınırsız “imti-
yazların” tanındığı bir ülkedir.... Hapishane-
lerin dolup taştığı bir ülkedir Türkiye.
Sıradan demokratik eylemler, en doğal
hakların kullanımı, artık tutuklanma ge-
rekçesidir. “Parasız eğitim” isteyen
gençlerimiz yıllarca tutsak kalıyor. Şe-
hitlerini anan, hasta tutsaklara sahip çı-
kanlar, F Tipi hapishanelere gönderili-
yor. İşkencede Engin Çeberler’in kat-
ledildiği, sokak ortalarında “dur ihtarı-
na” uymayanların, devrimci dergileri sa-
tanların kurşunlandığı bir ülkedir burası.  

Düşünün, bu ülkede 2000’e yakın
insanımız toplu mezarlara gö-

müldü. Vücutları paramparça edilmiş
halde, duasız, törensiz, sahipsiz ve ke-
fensiz gömüldüler. Bir köpek eniğine
bile reva görülmeyecek muameleler, bu
halkın en yiğitlerine reva görüldü...
Yüzlercesi kaybedildi yine en yiğitle-
rimizin. Hasta tutsaklar, tecrit zulmü altında katlediliyor.
Demokratik mücadele, işte bunlar için dişe diş, göğüs gö-
ğüse kavgaya girmektir.  

Demokratik mücadele bedel ister, cüret ister, emek
ister, sahiplenmeyi, dayanışmayı gerektirir. Ancak

bunların tersine olarak ülkemiz solunda uzun süredir bu
konuda hakim olan, yasak savmacı, protestocu tarzdır. So-
nuç alıcılık terkedilmiştir. Bu noktada daha önemlisi, sol,
büyük bir kısmı itibarıyla sonuç alacağına inancını kay-
betmiştir. Devlete, geri adım attırabilme iradesini göste-
remez bir güçsüzlük içindedir. 

Toplu mezarlar, tüm devrimcilere,
tüm ilericilere, tüm halka karşı bir

tehdit ve gözdağıdır. Toplu mezarların
açtırılması tüm halkın, tüm solun
haklı, meşru talebidir. 1 Mayıs’tan Ma-
raş’a, 19 Aralık’a kadar katliamlara
karşı adalet için mücadele, kayıplar
mücadelesi, hasta tutsaklar mücadelesi,
şehitlerimize saygı için mücadele,
HEPİMİZİN ORTAK MÜCADE-
LESİ, ORTAK SORUMLULU-
ĞUDUR. Grupçuluk, benmerkezcilik,
bu mücadeleleri yalnız zayıflatır. Bun-

ları gerçekten halkın önemli sorunları, devrimin, demokratik
mücadelenin önemli hedefleri olarak görüyorsak, birleş-
meliyiz, militanca ele almalıyız bu mücadeleleri. 

Hüsnü Yıldız’ın direnişinin kazanımı, oligarşinin bu
gerçeği kabul edip somut olarak bir mezarı açacağını

açıklaması, oligarşinin toplu mezar politikasında bir ge-
diktir. Ali Yıldız’ı ve Çemişgezek’teki 19 şehidimizi al-
mak, öteki toplu mezarları açtırmak için bir yoldur. Biz
bunun için bedel ödüyoruz ve daha büyük bedeller öde-
meyi de göze alıyoruz. Demokratik mücadelenin devrimci
biçimi budur zaten. 

Demokratik mücadele de devrim-
ci bir mücadeledir. Daha net ola-

rak söylersek, devrim mücadelesi de-
ğildir ama devrimci bir mücadeledir.
Bu temelde ele alınmadığında, ortaya
bir sapmanın çıkması kaçınılmazdır.
“De mok ra tik mü ca de le yi ya sal cı lık ve
ica zet sı nır la rı na hap set mek... De mok -
ra tik mü ca de le nin ge rek le ri ni ye ri ne
ge ti re me yip, der nek le rin, sen di ka la rın
ye ri ne “par ti” ku rup, le gal par ti ci lik
oyu nu na ka tıl mak... Ül ke miz de ki de -
mok ra tik mü ca de le yi bur ju va de -
mok ra si si nin ha kim ol du ğu bir ül ke -
de ki gi bi ele al mak... De mok ra tik mü -
ca de le nin de ıs rar, cü ret ve fe da kar -
lık ge rek ti ren, be del ler öde nen bir
mü ca de le ol du ğu nu yad sı mak... De -
mok ra tik mü ca de le yi ik ti dar mü ca de -
le si nin dı şın da ve uza ğın da gör -

mek...” bu ko nu da ki en bel li baş lı çar pık lık lar dır.

Peki demokratik mücadele böyle ele alınırsa ne olur?
Bunun her ülkede ve her zaman değişmeyen sonucu,

dü zen içi ne sa vrulmak, giderek reformist, uzlaşmacı,
diyalogcu politikalara hapsolmaktır. Bu noktadan itiba-
ren demokratik mücadeleyi belirleyen politikalara da,
bu çerçevede yapılan eylemlere de sağcılık, pasifizm,
yasak savmacılık hakim olur. Mücadeleye devrimin
penceresinden bakanlar, mücadelenin gerektirdiği bed-
elleri ödemeye hazır olanlar, kazanacaktır. Bugün için
de yarın için de... 

Hüsnü Yıldız’ın
direnişinin kazanımı,

oligarşinin bu gerçeği kabul
edip somut olarak bir

mezarı açacağını açıklaması,
oligarşinin toplu mezar

politikasında bir gediktir.
Ali Yıldız’ı ve

Çemişgezek’teki 19
şehidimizi almak, öteki

toplu mezarları açtırmak
için bir yoldur. Biz bunun
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“Bu onur çadırın, sizlerin, çadıra
düşleriyle katkı sunanların… Der-
sim’in, Dersimli’nin yolu buralara hiç
düşmeyenlerin, başka halkların ve
coğrafyaların katkılarıyla herkesin. Siz
gösterin yüzünüzü ki cümle âlem
görsün, dost ve düşman görsün.” 

Böyle anlatıyor Hüsnü Yıldız,
kardeşinin bulunduğu toplu mezarı aç-
tıracak olmanın gücüyle... 

Malatya Cumhuriyet Savcısı, Hal-
kın Hukuk Bürosu avukatlarından
Taylan Tanayı’ı arayarak, 12 Ağustos
Cuma günü Çemişgezek Jandarma
Karakolu yanında bulunan toplu me-
zarın açılacağını bildirdi. 

Hüsnü Yıldız, bir çağrı kaleme ala-
rak, “Tüm halkımızı kardeşim Ali Yıl-
dız’ın cenazesini almaya, mezar tabir
edilen yerin açılmasına eşlik etmeye
davet ediyorum. Çemişgezek’teki
toplu mezarın açılış şekli ülkemizde
bir ilk olacaktır. Direnişimizi des-
tekleyerek o çukurun açılışında payı
olan aydın, sanatçıları, gazetecileri,
yazarları ve tüm halkımızı bundan
sonraki toplu mezarların açılmasına
örnek teşkil etmesi için bu tarihi ana
tanıklık etmeye çağırıyorum.” dedi. 

O çukuru açtıramayacağımızı dü-
şünmemiştik asla! Açmasalardı ken-
dimiz açacaktık, kararlıydık... Oligarşi
de iyi bilir ki, biz istediğimiz her şeyi
yaparız. Bu gücümüzü tarihimizden
alıyoruz. Yoldaşımızı düşmana teslim
etmeme geleneğinden alıyoruz. Ve
dost da düşman da çok iyi bilir ki; biz
inanırsak, istersek önümüzde dağ
bile dayanmaz. Bizim gücümüzdür
bu. 

Dersim’deki çadırdan, Berlin’de-
ki çadıra kadar bulunduğumuz her

yerde bu kararlılıkla direndik. Oligarşi
kendi kazdığı o çukuru henüz açma-
dı. Düşmana güvenilmeyeceğini bi-
liriz ama gelinen aşama göstermiştir
ki, direnişimiz kazanmıştır, zafer bi-
zimdir.

Taylan Tanay: “Bu ölüm
orucu direnişinin bir
kazanımıdır”

Halkın Hukuk Bürosu (HHB)
avukatlarından Av. Taylan Tanay,
Malatya Özel Yetkili Savcısı’nın 10
Ağustos günü kendisini arayarak,
toplu mezarın açılacağı bilgisi ver-
mesiyle ilgili olarak şu değerlendir-
meyi yaptı: 

“Malatya Özel Yetkili Savcısı bu-
gün telefonla arayarak toplu mezarın
cuma günü açılacağını, bu konuda ha-
zırlık yapmamız gerektiğini ifade
etti.

Mezarın açılarak kemiklere ya da
cenazelerden kalan parçalara ulaşıl-
masının 2 gün süreceği, yapılan ça-
lışma sonunda ulaşılan kemiklerin ise
DNA testi için İstanbul’a gönderile-
ceği savcılık tarafından şahsımıza
iletilmiştir. Bizler Çağdaş Hukukçu-
lar Derneği (ÇHD), Adli Tıp uzman-
ları, aydınlar, sanatçılar, baro baş-
kanlarına bir çağrıda bulunduk. Top-

lu mezarın açılacağı gün hep birlik-
te orada olmak, cenazelere sahip çık-
mak için. Açılacak toplu mezar, Hüs-
nü Yıldız’ın açılması için talep etti-
ği toplu mezardır. Yani bu ölüm oru-
cu direnişinin bir kazanımıdır.”

Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Genel Merkezi de 10 Ağustos
tarihli yazılı bir açıklama yaparak, top-
lu mezarın açılması sırasında orada
olacaklarını duyurdular. Açıklamada,
“Bugün bu paslı ve kirli zincirin ilk
halkasını kırıyoruz. Kardeşinin ce-
nazesini teslim alabilmek, annesine bir
mezar ve yas hakkı verebilmek için
başladığı “ölüm orucu” eyleminin
62. gününde bu haberi annesine ulaş-
tırabilen Hüsnü Yıldız sayesinde.
“Ölüm Orucu” eyleminin ciddiyetine
ve ısrarına en eli kanlı rejimleri bile
ikna etmiş, onlarca geçmiş ölüm oru-
cu direnişçisinin yarattığı kültür ve
saygınlık sayesinde Çemişgezek top-
lu mezarını açıyoruz.

Onları hiç yalnız bırakmamış olan
demokratik kitle örgütlerinin, sendi-
kaların, meslek örgütlerinin ve bir bü-
tün olarak katledilenlere bağlılığını
gösteren siyasal iradenin ısrarı sonuç
almıştır.

Böyle bir temel hakkın ancak
gözaltılarla, açlık grevleriyle, ölüm
oruçlarıyla elde edilebilmesinin utan-
cı egemenlerin, onuru mücadele eden-
lerindir.”

Toplu mezarın kepçeyle, toprak
hafriyatı yapılarak açılmasına; izlerin,
delillerin kaybedilmesine izin ver-
meyeceklerini belirten ÇHD Genel
Merkezi, “Yapılan işlerin aile tara-
fından tayin edilen Adli Tıp uzman-
larının, avukatların, muhalefet tem-
silcilerinin gözünden kaçırılmasına el-
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TOPLU MEZARLARI AÇTIRACAĞIZ

BU ZAFER BİZİM, HEPİMİZİN!
O MEZAR SADECE BİR MEZAR DEĞİL

O MEZAR BİZİM DEVRİM İNANCIMIZDIR
KARARLILIĞIMIZ, ISRARIMIZ VE EMEĞİMİZLE 

DEVRİM İNANCINI BÜYÜTTÜK
NASIL Kİ GÜLER ZERE’Yİ HAPİSTEN ÇIKARTTIK 

ŞİMDİ DE BEDEL ÖDEME KARARLILIĞIMIZLA 
ŞEHİDİMİZİN CENAZESİNİ ALIYORUZ!



bette izin vermeyeceğiz.

12.08.2011 Cuma günü sabah
09:00’dan itibaren Çemişgezek top-
lu mezarı kazı alanındayız. Toplu
mezar açmanın standartlarını oluş-
turmak ve yükseltmek, delillerin sağ-
lıklı toplanmasını ve kayıpların aile-
lerine teslimini sağlayabilmek için
orada bulunacağız.” açıklamasında
bulundu.

Türkiye devrim
mücadelesinde bir ilk
yaşanıyor...
İlk defa bir toplu mezar
böylesine bir direnişin
ardından ve de kitlesel bir
şekilde açılacak

Ali Yıldız’ın cenazesinin olduğu
o çukurun açtırılması mücadelesi
yine son güne kadar devam ediyor.
Dersim’deki direniş çadırı bu hafta da
ziyaretçilerle dolup taştı. Direniş ça-
dırı bir okul olmaya devam etti.

4 Ağustos’ta, direnişin 56. gü-
nünde Hüsnü Yıldız, Avusturya’da
Anadolu Federasyonu�yayınını yapan
Anadolu Radyo ile canlı telefon bağ-
lantısı yaptı. Almanya’dan gelip imza
atan bir kişi, annesi�imza atmadığı için
kızarak, annesini kolundan tutup
imza masasına getirdi.

4 Ağustos tarihli Radikal gazete-
sinde çıkan İsmail Saymaz imzalı ha-
berde, katliamın gerçekleri deşifre
edildi. 

Devlet, direnişimizi
görmezden gelemedi

Hüsnü Yıldız, 6 Ağustos 2011 ta-
rihinde, eyleminin 58. gününde, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin ile görüştü. Dersim'de bulunan
Bakan, Yıldız ailesi ile görüşerek,
Adalet Bakanı ile görüştüğünü ve 3-

4 gün içinde sorunu çözeceklerini söy-
ledi...

6 Ağustos’ta Dersim’e gelen Ka-
dın ve Aileden Sorumlu Devlet Ba-
kanı Fatma Şahin, Dersim’in orta
yerinde duran Ölüm Orucu direniş ça-
dırını görmezden gelmek istedi ama
Hüsnü Yıldız, annesi, ablası ve kar-
deşiyle birlikte mezarın açılması ta-
lebiyle Bakan’ı gördüler.

2 aydır devam eden direnişin an-
latılmasıyla, Şahin, “Zamanım olur-
sa çadıra geleceğim.” dedi. Daha
sonra Kamer Vakfı’nda yapılan gö-
rüşmede, Fatma Şahin AKP’nin “öz-
gürlükçülüğünü” anlatmaya çalışır-
ken; Hüsnü Yıldız da toplu mezar ger-
çeğini anlattı. Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergin’le telefonda görüşen Fatma
Şahin, en çok bir hafta içerisinde top-
lu mezarın açılacağını söyledi. Bunun
üzerine Hüsnü Yıldız, daha önce de
birçok söz aldığını ve bu sözlerin ta-
kipçisi olduğunu söyledi. Kendisin-
den ölüm orucu direnişine ara ver-
mesini isteyen bürokratlara da hayır
cevabı veren Yıldız’a “Kızını sev-
miyor musun” diye soran valiye Yıl-
dız “Kızımı da, ailemi de çok sevi-
yorum. Onlar için de aynı şeyi ya-
pardım. Yarın benim kızım da kar-
deşine aynı şekilde sahip çıksın.”
dedi. 

Yaklaşık 10 dakikalık görüşme ba-
kanın ayrılmasıyla sona ererken; Tun-
celi Valisi Mustafa Taşkesen, Dersim
halkını Şahin’e şikayet ederek, “Tun-
celililer Anayasa değişikliğine pek
destek vermiyorlar. Özgür Anayasa-
yı pek sevmiyorlar.” dedi. Bakanın-
dan Valisine, halk düşmanlığı her
fırsatta açığa çıkıyor.

Adana'da destek açlık grevi
yapıldı

Dersim'de Ali Yıldız'ın cenazesi-
nin verilmesi ve toplu mezarların

açılması için; Ali Yıldız'ın abisi Hüs-
nü Yıldız tarafından başlatılan Ölüm
Orucu eylemine Adana'da TAYAD’lı
Aileler de açlık grevi yaparak destek
verdiler.

4 Ağustos günü Adana İnönü Par-
kı’nda yapılan basın açıklaması ve ku-
rulan açlık grevi çadırıyla, 3 gün sü-
recek olan direniş başlatıldı. Yapılan
açıklamada, Ali Yıldız'ın cenazesinin
ailesine verilmesi ve toplu mezarla-
rın açılması istendi.

26 kişinin katıldığı eylem sırasında
sık sık “Ali Yıldız’ın Cenazesini İs-
tiyoruz!”, “Toplu Mezarlar Açılsın!”,
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!”
sloganları atıldı. Açıklamaya BDSP,
ESP, Halkevleri ve İHD de destek ver-
diler.

Adana'nın Denizli Mahallesi’nde
de eylemle ilgili olarak, “Toplu me-
zarlar açılsın ve Ali Yıldız'ın Cena-
zesini İstiyoruz - TAYAD’lı Aileler”
yazan 4 adet ozalit yapıştırıldı. 

Açlık grevi çadırını hazmedeme-
yen Adana polisi, gece saat 23.00 ci-
varında Adana Büyükşehir Belediyesi
zabıtaları eşliğide toplamda yaklaşık
100 kişiyle çadıra saldırdı. Çadır,
pankartlar ve dövizlere el konuldu. 

Yaşanan saldırıya ilişkin olarak
TAYAD’lı Aileler, 5 Ağustos’ta basın
açıklaması yaparak, “Açlık grevimi-
zin ilk gününün akşamında 100’e
yakın siyasi şube polisi ve zabıta, biz
üç kişiye gece saat 23.00’te saldırdı-
lar. Çadırımıza, pankartımıza, dövi-
zimize, masamıza, örtümüze, Ali Yıl-
dız’ın resimlerine el konuldu. 

Ne pahasına olursa olsun direniş-
lerine devam edeceklerini belirten TA-
YAD’lı Aileler, saldırıda el konulan
pankat ve dövizlerin yerine yenileri-
ni koyarak direnişlerine devam etti-
ler.

22 kişinin katıldığı eyleme, İHD,
BDSP, Mücadele Birliği ve ESP de
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destek verdiler.

Direnişin 3. gününde ise yine ya-
pılan bir açıklamayla eylem sonlan-
dırıldı.

“Ali Yıldız’ın cenazesini alana ka-
dar her alanda mücadelemizi sürdür-
meye devam edeceğiz.” denilerek bi-
tirilen açıklamaya BDSP, DHF, ESP ve
Mücadele Birliği de destek verdi.

Gazi Halk Cephesi 3 günlük
açlık grevi yaptı

Gazi Halk Cephesi, Hüsnü Yıl-
dız’ın kardeşinin cenazesini alma
mücadelesine destek vermek amacıyla
4 Ağustos günü Gazi Dörtyol Dura-
ğı’nda eylem düzenledi. 

Eylemde,  Ali Yıldız’ın cenazesi
verilene kadar mücadeleye devam
edileceği duyuruldu.

Eylemden sonra 3 günlük destek
açlık grevi yapılacağı duyuruldu ve
açlık grevi çadırı kuruldu.

Destek açlık grevi, 6 Ağustos
günü saat 20.00’de yapılan basın
açıklamasıyla sona erdi. Ali Yıldız’ın
cenazesinin mutlaka alınacağının
vurgulandığı eyleme 60 kişi katıldı.
DHF de eyleme destek verdi. 

Destek açlık grevi çadırında 3
gün süresince 1000 tane de imza
toplandı.

Çayan Mahallesi’nin
duvarlarında şehidimizi
alma kararlılığımız yazıyor

İstanbul, Çayan Mahallesi’nde
Halk Cephesi imzasıyla yazılamalar
yapıldı. 1997 yılında oligarşinin as-
kerleri tarafından katledilen Ali Yıl-
dız’ın cenazesinin ailesine verilmesi
ve tüm toplu mezarların açılması ta-
leplerini içeren yazılamalar, diğer
bir direniş merkezi olan Çayan Ma-
hallesi’nin duvarlarını kapladı.

Mahalle duvarlarına “Toplu Me-

zarlar Açılsın”, “Yaşasın Ölüm Oru-
cu Direnişimiz”, “Ali Yıldız Ölüm-
süzdür” yazılamaları yapıldı.

Gençlik Federasyonu
Cevahir’de direnişteydi yine

Gençlik Federasyonu, 9-11 Ağus-
tos tarihleri arasında İstanbul Şiş-
li’deki Cevahir Alışveriş Merkezi
önünde 3 günlük açlık grevi eylemi
yaptı.

Hüsnü Yıldız’ın direnişine destek
vermek için yapılan açlık grevi ön-
cesinde, düzenlenen basın açıklama-
sında şunlar söylendi: Dev-Genç’li-
ler olarak biz de 3 gün boyunca bu-
rada Şişli Cevahir’önünde Hüsnü
Yıldız’a destek olmak için 3 günlük
açlık grevi yapacağız. Biliyoruz ki
Hüsnü Yıldız’ın kardeşi Ali Yıldız’ı
toplu mezardan çıkarma mücadelesi
bizim ‘Parasız Eğitim’ mücadele-
mizden, ‘Ferhat ve Berna’ya Özgür-
lük’ mücadelemizden ayrı değildir.
Bugün Hüsnü Yıldız’ı sahiplenmek
insanlık görevidir. 3 gün boyunca in-
sanlık adına biz de direneceğiz.  Halk
Kurtuluş Savaşçımız Ali Yıldız’ın ce-
nazesini istiyoruz ve ne pahasına
olursa olsun alacağız...” denildi.

“Dersim’deki Toplu Mezarlara
Gömülen Ali Yıldız’ın Cenazesini
Ailesine Verin. Bu Zulme Son Ve-
rin!/Gençlik Federasyonu” yazılı pan-
kartın açıldığı basın açıklaması son-
rasında çadırlar kuruldu. Halka sözlü
çağrılar yapılarak imza da toplandı. 

Devrimci İşçi Hareketi ile
Devrimci Mücadelede
Mimar ve Mühendisler
“Ali Yıldız'ın Cenazesini
İstiyoruz, Alacağız!”
sloganını haykırdılar

Devrimci İşçi Hareketi ile Dev-
rimci Mücadelede Mimar ve Mü-

hendisler, İstanbul’da, Taksim Gala-
tasaray Lisesi önünde 5 Ağustos
günü saat 20.30’da bir eylem yaparak,
Hüsnü Yıldız’ın eylemine destek
vermek amacıyla 1 günlük destek aç-
lık grevi yaptı.

“Toplu Mezarlar Açılsın! Ali
Yıldız'ın Cenazesini İstiyoruz - Dev-
rimci İşçi Hareketi” pankartının açıl-
dığı eylemde, bu onurlu mücadeleyi
herkesin desteklemesi gerektiği söy-
lenerek, “Bizler de bu sürecin bir par-
çası olduğumuzu belirtmek için açık-
lamadan sonra temsili 1 günlük aç-
lık grevi yapacağız.” denildi.

Devrimci Mücadelede Emekliler
ile DİSK/Genel-İş sendikası Avrupa
Yakası Başkanı Mehmet Karagöz de
eyleme destek verdi. Basın açıkla-
masının ardından, Galatasaray Lise-
si önüne imza masası açılarak 1 gün-
lük eylem başlatılmış oldu. 

5 Ağustos günü saat 20.30’dan, 6
Ağustos günü saat 20.00’ye kadar de-
vam eden eylem süresince çok sayı-
da ziyaretçi ve imza verenler oldu. Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği Sul-
tangazi Şubesi (PSAKD), İnsan Hak-
ları Derneği (İHD), Öğrenci Kolek-
tifleri, sanatçı Nur Sürer ve Ahmet
Mümtaz Taylan da masaya gelerek
imza verdiler. 

1 gün devam eden eylem sırasın-
da 750 imza toplandı, 25 adet de Yü-
rüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Devrimci Mücadelede
Mimar ve Mühendisler
Ankara’da da
eylemdeydiler

Devrimci Mücadelede Mühendis
ve Mimarlar, Ankara’da da Yüksel
Caddesi’nde, toplu mezarların açıl-
ması ve toplu mezarda bulunan Ali
Yıldız'ın abisi Hüsnü Yıldız'ın Ölüm
Orucu eylemine destek vermek için
bir günlük açlık grevi yaptılar. 

GAZİ MAH. ŞİŞLİ ÇAYAN MAH.
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9 Ağustos günü Yüksel Cadde-
si’nde yaptıkları basın açıklamasıyla
açlık grevi eylemine başlayan mü-
hendis ve mimarlar Ali Yıldız'ın ce-
nazesinin verilmesini istediler. Açlık
grevi boyunca yüzlerce imza toplanan
masada halka Hüsnü Yıldız'ın yaptı-
ğı Ölüm Orucu direnişi ve toplu me-
zarlar gerçeği anlatıldı.

Açlık grevi 10 Ağustos’ta yapılan
basın açıklamasıyla bitirildi. Açıkla-
maya KESK'li memurlar, Halk Cep-
hesi ve Gençlik Dernekli öğrenciler
de destek verdiler.

Malatya Özel Yetkili Savcılığı’nın,
Ali Yıldız'ın bulunduğu toplu meza-
rın açılacağı kararına da değinilen
açıklamaya 50 kişi katıldı.

Hatay: “Ali Yıldız’ın
cenazesini istiyoruz”

TAYAD’lı Aileler, Hatay’ın Sa-
mandağ beldesinde 8 Ağustos günü,
Hüsnü Yıldız’ın halka yönelik yazdığı
mektubu Samandağ esnafına dağıta-
rak; aynı gün yapılacak olan basın
açıklamasına da çağrı yaptılar. 

Sertan İlaslan yaptığı açıklamada,
“Abisi Hüsnü Yıldız, kardeşinin ce-
nazesinin almak için toplu mezarların
açılmasını istemiştir… İstediği tek
şey kardeşinin bir mezarının olması-
dır… Bizler de TAYAD’lı Aileler ola-
rak bu zulme son verilmesi için toplu
mezarların açılması için ve Ali Yıl-
dız’ın cenazesinin ailesine verilmesi
için mücadelemizi sonuna kadar, yani
zafere kadar sürdüreceğiz” denildi. 

22 kişinin katıldığı eylemde, “Der-
sim’de Toplu Mezarda Gömülen Ali
Yıldız’ın Cenazesi Ailesine Veril-
sin” pankartı, “Ali Yıldız’ın Cena-
zesini İstiyoruz” dövizleri ile Ali
Yıldız’ın fotoğrafı taşındı. 

Hüsnü Yıldız’ın eylemine

uluslararası destek
Belçikalı Felsefe profesörü Lieven

de Cauter’ün ardından, Liège Üni-
versitesi’nin İngilizce Edebiyat pro-
fesörü Christine Pagnoulle da Baş-
bakan Tayyip Erdoğan’a bir mektup
yazdı. 

Pagnoulle, mektubunda şu ifade-
lere yer verdi: “Hükümetinizin toplu
mezarların açılması ve özellikle Ali
Yıldız’ın cenazesinin defin işlemleri-
ni yapılabilmesi için ailesine iade edil-
mesi yönünde gerekli tüm işlemleri
yapacağına inanıyorum.” 

Belçikalı siyasetçi Josy Dubié de,
Ali Yıldız’ın bulunduğu toplu meza-
rın açılması için “Onursal Senatör” sı-
fatıyla, Başbakan Tayyip Erdoğan’a
bir mektup gönderdi. Mektupta, “Ali
Yıldız’ın cenazesini geri almak için
çaresiz bir açlık grevi yürüten anne
ve abiye karşı gösterdiğiniz tepkisiz-
liğe karşı derin üzüntümü de sizinle
paylaşmak istiyorum.” denildi.

Belçikalı tarihçi Mazyar Khooji-
nian da “Toplu Mezarlar Açılsın”
çağrısını imzaladı. Belçika’da yaşa-
yan, siyasi sürgün, gazeteci Doğan
Özgüden de hem imza metnini im-
zaladı, hem de Info-Türk adlı sitesinde
Hüsnü Yıldız’ın çağrılarını yayınla-
dı. Ayrıca, bu çağrıyı tüm aboneleri-
ne gönderdi.

Viyana’da Türkiye
Konsolosluğu önünde
protesto eylemi yapıldı

Anadolu Federasyonu Avusturya
(AFA), toplu mezarlarla ilgili olarak
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki
Türkiye Konsolosluğu önünde 5
Ağustos günü bir protesto eylemi
düzenledi.

“Dersim’de Toplu Mezarlara Gö-
mülen Ali Yıldız’ın Cenazesini Aile-
sine Verin, Bu Zulme Son Verin” ya-
zılı pankartın açıldığı ve dövizlerin ta-

şındığı eylem boyunca, gerek işlem
yaptırmak için konsolosluğa giden-
lere, gerek yoldan geçenlere yönelik
konuşmalar yapıldı. 

Türkçe ve Almanca bildirilerin de
dağıtıldığı eyleme, Avusturyalı ve
Güney Amerikalı dostlar da katılarak
destek verdiler. Protesto eylemi slo-
ganlarla bitirildi.

AFA 9 Ağustos günü de Viya-
na’nın merkezi caddelerinden biri
olan�  Mariahilfer’de imza ve bilgi-
lendirme�masası açtı. İmza masasına
“Türkiye’deki Toplu Mezarlar Açıl-
sın, Ali Yıldız’ın Cenazesi Ailesine
Verilsin” pankartı asıldı.

Anadolu Federasyonu’nun Avus-
turyalı dostları da eyleme destek ver-
di. Bir saat süren eyleme 22 kişi ka-
tıldı.

Dersim’in orta yerine, bir
adam gelip gönlümüze girdi

Dersim’deki direniş çadırının
emekçilerinden İlyas, Hüsnü Yıl-
dız’la ilgili olarak izlenimlerini kağıda
döktü. Yazıyı sizinle de paylaşıyoruz:

“Dersim’in orta yerine bir adam
gelip gönlümüze girdi. 47’sinde bir
adam. Kır saçıyla… yabancısı değil
bu toprakların. Aynı dili konuşuyoruz.
Yabancı hissetmiyoruz onu. Gülüşü,
kır saçı, duruşu yaşlılarımızı anım-
satıyor. Her yanı emekçi bir adam.
Parmağını vermiş makinenin çarkına.
Ama durmadan yazıyor. 

14 yılın ardından artık yeter sana
zulüm dercesine gelmiş. Gelmiş ve
kurmuş evini. Çaresiz bırakmışlar
onu. Başka yol bırakmamışlar. Ca-
nından bir parça kardeşiyle birlikte
yatmayı göze almış. ‘Ya cenazesini
alırım kardeşimin ya da ben de onun-
la yatarım’ demiş ve bedenini açlığa
yatırmış. 

Sonrasında tanışıyorum kendi-
siyle. Sadece kardeşinin değil tüm ka-

HATAY VİYANA



yıpların, toprak altında kalıp da du-
yulmayanların sesi olmaya karar ver-
miş. 

Yabancısı değil ya bu toprakların,
Pir Sultan’ı alıp getirmiş uzun saçla-
rında. Diz çökmüş Seyit Rıza’nın diz-
leri dibine. ‘Buyur!’ demiş zulme. 

Zulüm ona ‘açmayacağız’ dedik-
çe ‘ben de açtıracağım’ demiş. Ka-
ranlığa mahkum edilen canların üs-
tünü süpürerek de olsa açmayı kafa-
sına koymuş. Hepsi  için bir mezar
taşı olsun istemiş. Haklı mı haklı.
Dünyaya duyurmuş sesini. Dünyanın
her yerinde direnenler ‘seninleyiz’ de-
mişler. Vermişler ellerini. O da ‘Zu-
lüm uslanmazsa, vermezse kardeşimi,
ben de kendim alırım.’ demiş.

Eee son sözü direnenler söyler. 

Dersim’in orta yerinde bir adam
kalbimize girdi. Onu çok seviyo-
ruz.”

Cenazemizi faşizmin o
çukurundan çıkartacağız!

Dersim’de, her hafta pazartesi
günü düzenlenen eylemin dokuzun-
cusu 9 Ağustos 2011 tarihinde ya-
pıldı. Eylem öncesi 350 bildiri hal-
ka ulaştırılırken; megafonla yapılan
konuşmalarla, “Hüsnü Yıldız kar-
deşinin cenazesini alabilmek ve
toplu mezarları açtırabilmek için
60 gündür ölüm orucunda” denile-
rek halk eyleme desteğe çağrıldı.  

Dersim Yeraltı Çarşısı üzerinde
saat 18.00 da başlayan eyleme 70 kişi
katıldı. “Toplu Mezarları Yaratan
Katilleri İstiyoruz-TAYAD’lı Aileler”
yazılı pankartın açıldığı eylemde
“Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Cenaze-
lerimizi İstiyoruz Alacağız!”, “Ana-
ların Öfkesi Katilleri Boğacak!”,
“Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”,
“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz!”
sloganları atıldı.

Emekli-Sen, Devrimci İşçi Hare-
keti ve DHF’nin de katılımıyla ger-
çekleştirilen eylem sloganlarla biti-
rildi.

“Cenazemiz mezarsız
kalmayacak. 
Gerçekleri mezara gömerek
yok edemezsiniz”

Halkın Hukuk Bürosu (HHB),
Dersim’de sürdürülen direniş karşı-
sında devletin tavrıyla ilgili olarak 8
Ağustos tarihli yazılı bir açıklama
yaptı. Toplu mezarın açılması talep-
lerinin daha fazla görmezden gelin-
mesi durumunda, mezarı kendilerinin
açacağını duyuran HHB’nin açıkla-
masında şunlar ifade edildi: “Yargı
makamları Hüsnü Yıldız’ın talebini
reddederken sadece hukuka ihanet et-
mediler; ahlaken, vicdanen sorumsuz
davrandılar. ” 

Tunceli valisinin, “Türkiye'nin
hiçbir yerinde böyle bir eyleme 58
gün müsaade etmezler. Hiç hakkımı-
zı vermiyorlar, taleplerinde haklı
olabilirler ama her doğru her yerde
icra edilemez. Kimse böyle bir eyle-
me müsaade etmez, gidin bu eylemi
Sivas'ta, Ankara'da, İstanbul'da ya-
pın size yaptırmazlar.” açıklamasına
da değinen HHB, “Hüsnü Yıldız’ın
çadırına dokunamazsınız; çünkü hak-
lı mücadelesinin gücünden, topla-
yacakları tepkiden korkuyorsunuz.
Çünkü Dersim halkı çadıra dokun-
manıza izin vermez.” dedi. 

Devrimci İşçi Hareketi ve
Devrimci Mücadelede
Emekliler de direniş
çadırındaydılar

Devrimci İşçi Hareketi ve Dev-
rimci Mücadelede Emekliler, 8 Ağus-

tos günü, Ölüm Orucu’nun 60. gü-
nünde olan Hüsnü Yıldız’ı ziyaret et-
tiler. “Yaşasın Ölüm Orucu Direni-
şimiz!”, “Ali Yıldız Ölümsüzdür!”
sloganları ile direniş alanına giren
Devrimci İşçi Hareketi ve Devrimci
Mücadelede Emekliler’i Hüsnü Yıl-
dız karşıladı. Yıldız’a desteklerini su-
narken, Beyoğlu Emekli-Sen’in 11
Ağustos’ta İstanbul Taksim’de yürü-
yüş yapacağını da duyurdular. 

Toplu mezarları yaratarak
cenazelerimizi vermeyenler
Amerika’nın
işbirlikçileridir

Mersin TAYAD’lı Aileler, 8 Ağus-
tos günü, Hastane Caddesi üzerinde-
ki Haklar Derneği önünde bir eylem
yaparak, toplu mezarların açılması ta-
lebini haykırdılar. 

“Toplu Mezarlar Açılsın, Ali Yıl-
dız’ın Cenazesi Ailesine Verilsin”
pankartının açıldığı eyleme halk yo-
ğun ilgi gösterdi. Pankartın önüne ge-
lip Ali Yıldız’ın resmine daha ya-
kından bakmak isteyenler, açıkla-
manın sonuna kadar bekleyenler
oldu. Gülbeyaz Karaer’in yaptığı
açıklamada, “Ne zaman olursa olsun,
ne kadar sürerse sürsün Ali Yıldız ve
onun gibi kaybedilen evlatlarımızı
toplu mezarlardan çıkarıp alacağız.
Hiçbir güç evlatlarımızı sahiplen-
memizi engelleyemez. Bu güne kadar
ne söylediysek arkasında durduk.
Ne söylediysek yaptık, yaptığımızı sa-
hiplendik. Güler Zere’yi zulmün elin-
den çekip alacağız demiştik. Çekip al-
dık. Şimdi de toplu mezardan Ali Yıl-
dız’ı çıkartacağız.” denildi.

Eylemden sonra, Hüsnü Yıldız’ın
süresiz açlık grevini Ölüm Orucu’na
çevirdiği zaman yaptığı açıklama,
bildiri şeklinde halka dağıtıldı.
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Ali Yıldız’ın cesedinin bulun-
duğu toplu mezarın açılması ta-

lebine cevap verilmemesi durumunda;
mezarı, demokratik kitle örgütleri ve il-
gili kurumlarla birlikte açmayı plan-
layan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ile
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:

“Toplu mezarları açma
ödevi hepimizin
omuzlarındadır. Ya
cenazelerimizi devletin kör
çukurlarına terk edecek ya
da onlara yaraşır şekilde
defnedeceğiz. “

Yürüyüş: Bu otopsi raporu, bize
neyi gösteriyor, neyi kanıtlıyor? 

Halkın Hukuk Bürosu: Esasen
ortada bir otopsi raporu yoktur. Bu du-
rum işleme katılan doktor tarafından
da belirtilmiştir. Açığa çıkan belge ölü
muayene raporudur. Dersim ili Çe-
mişgezek ilçesinde 11.04.1997 tari-
hinde devlet tarafından katledilen 18
gerillanın cesetleri üzerinde, kara-
kol bahçesinde savcının katılımıyla
gerçekleşen bu işlem, her bir cenazeye
bir rakam vermek ve cenazelerin du-
rumlarını tespit etmekten ibarettir. 

Oysa ki açık yasa maddelerine
göre, önce kimlik tespiti işlemi, ar-
dından otopsi işleminin yapılması
gerekirdi. Bu yapılmayarak, açık şe-
kilde hukuk, var olan yasa maddele-
ri çiğnenmiştir. Bu bir ihmalden kay-
naklanmamaktadır. Buradaki amaç,
var olan katliamın açığa çıkmasını ön-
lemeye dönüktür. Keza cenazelere
baktığımız zaman bunu açıklıkla gö-
rüyoruz. Birçok cenazenin sadece
kolu veya bacağı kalmış, hemen he-
men bütün cenazelerin gözleri oyul-
muştur. Burada gerillalara işkence
yapıldığını ve katliam sırasında özel
silahların kullanıldığını anlamaktayız.

Yine ortaya çıkan belge, devletin
toplu mezarları hangi amaçla kullan-
dığını ve hangi amaçla açmak iste-
mediğini göstermektedir. Devlet kat-
liamı ve işkence suçunu gizlemek is-

temektedir. Vahşetini gizlemek iste-
mektedir. Belge bir kez daha devletin
suçüstü yakalanmasını sağlamıştır. 

Yine savcının, mezarı açmama
kararını otopsi yapılması gerekçesine
dayandırmasına karşın; böyle bir iş-
lemin hiç yapılmaması yargının bu
suça ortak olduğunun göstergesidir. 

Yürüyüş: 20 Ağustos'ta toplu
mezarı devleti beklemeden açma
düşüncesi var. Bu konudaki geliş-
meler nelerdir? Kimler katılacak bu
mezar açmaya? 

Halkın Hukuk Bürosu: Uzun
bir dönemdir Türkiye’de toplu me-
zarlar tartışılıyor. Biz Şubat ayından
itibaren Ali Yıldız’ın cenazesini isti-
yoruz. Hiçbir başvurumuza yanıt ala-
madık. Başvuru yapmadığımız kurum
kalmadı. Adalet Bakanlığı’ndan, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
kadar her yere başvurular yaptık.
Yargı haklı talebimizi karşılayacağı-
na; işkence ve katliamı örtme tavrını
sergiledi. Hatta kendi koydukları ya-
saları çiğnemekten çekinmediler. Bu
durum karşısında ya susacak ve ka-
derimize razı olacaktık ya da adaleti
biz sağlayacaktık. Çaresiz değildik.
Halkın hekimleri, aydınları, avukat-
ları üzerlerine düşen tarihsel sorum-
luluğu almaktan çekinmediler. Ce-
nazelerimiz mezarsız, halk adaletsiz
kalmaz düşüncesiyle; onlar açmıyor-

sa biz açarız diyen avukatlar, adli tıp
uzmanları, arkeologlar, antropologlar
bir araya geliyoruz. Çağdaş Hukuk-
çular Derneği, Adli Tıp Uzmanları
Derneği, Türkiye İnsan Hakları
Vakfı, Türk Tabipler Birliği, DİSK,
Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu
bu çalışmanın içerisinde olacaklar. Ve
20 Ağustos’ta devletin açmadığı me-
zarı biz açacak; cenazelerimizi onla-
ra yaraşır şekilde defnedeceğiz.

Yürüyüş: 20 Ağustos’la ilgili
halka, tutsak ve şehit yakınlarına,
hukukçulara bir çağrınız var mı?

Halkın Hukuk Bürosu: Çağrımız
adalet çağrısıdır. Halkımızı adalet
için 20 Ağustos’ta Dersim’de olmaya
çağırıyoruz. Toplu mezarları açma
ödevi hepimizin  omuzlarındadır. Ya
cenazelerimizi devletin kör çukurlarına
terk edecek ya da onlara yaraşır şekilde
defnedeceğiz. Biz diyoruz ki, devle-
tin kör çukurlarında hâlâ cenazeleri-
miz yatıyorsa bu ülke özgür olamaz,
bu ülke bağımsız olamaz. Bu ülkede
adaletten, demokrasiden söz ede-
mezsiniz. Peki halk adaletsiz mi ka-
lacak? Adaletsiz mi kalacağız? Hayır
diyoruz. Adaleti mahkeme salonla-
rından, savcıların iki dudağı arasından
beklemeyeceğiz. Onların adaleti sağ-
lamayacağı artık açığa çıkmıştır. Biz
adaleti sağlayacağız. Halkımızı ken-
di adaletini sağlamaya çağırıyoruz.

Halkın Hukuk Bürosu: Devletin kör çukurlarında  
cenazelerimiz yatıyorsa bu ülke özgür olamaz!

Antalya Halk Cephesi: 
“Toplu Mezarları Yaratanlar Cezalandırılsın”
Kışlahan Meydanı’nda 9 Ağustos günü basın açıklaması yaparak; Hüs-

nü Yıldız’ın derenişine destek verdi. 

30 kişinin katıldığı eylemde “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”, “Cenaze-
mizi İstiyoruz!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Yaşasın
Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Toplu Mezarlar Açılsın!” sloganları atıldı. 

“Toplu Mezarları Yaratanlar Cezalandırılsın”, “Yaşasın Ölüm Orucu Di-
renişimiz”, “Cenazemizi İstiyoruz” dövizlerinin taşındığı eylemde bir de ba-
sın açıklaması okundu. Açıklama sonrasında ise bir saatlik oturma eylemi ya-
pıldı. Bu sırada 500 tane bildiri de halka dağıtıldı. Halkın ilgisinin yoğun ol-
duğu eylemde, Hüsnü Yıldız’ın kendi ağzından neden Ölüm Orucu’nda ol-
duğunu açıklayan bildirisi megafonla halka okundu. Halktan insanların ken-
di el kameralarıyla bir saat boyunca eylemi çektiği göründü.�Eylemde Grup
Umudun Türküsü de, küçük bir konser verdi. 
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Başı olmayan, gözleri oyulan,
bacakları, kolları olmayan, başı par-
çalanmış tam 19 ceset parçası...
Adını soyadını dahi bilmedikleri 18
gerillayı paramparça eden teknoloji-
leri yetmemiş katillere.

Bir tanktan atılan bombalarla ya da
kullandıkları kimyasal silahlar ile
paramparça ettikleri gerillaları bu
haliyle de bırakmamışlar.

Vahşetlerine devam etmişler. Göz-
lerini oymuşlar. Kafalarını parçalayıp,
onlarca kurşun sıkmışlar. Kestikleri
kulaklar, parmaklar ile kendilerine
kolye yapacak kadar vicdansız, ah-
laksız ve halk düşmanıdırlar.

Düşman, zalim ve kalleştir. Kat-

lettikleri gerillaların ölüsüne işkence
yapacak, o ceset parçaları başında re-
sim çektirecek kadar da halk ve in-
sanlık düşmanıdırlar.

Dersim’in Çemişgezek ilçesinde
11 Nisan 1997’de devlet tarafından
katledilen 19 gerillanın cesetlerine
bakmak, bu devleti tanımak için ye-
terlidir.

Parçalanmış, “bel kısmı dağıl-
mış”, “ayakları kopmuş”, “başları
olmayan” ya da sadece “gövdesi ka-
lan” tam 19 ceset parçasına otopsi
bile yapılamamıştır. Nitekim karakol
bahçesinde savcının katılımıyla ya-
pılan işlemde, isimlerini dahi bilme-
dikleri her bir cenazeye bir rakam ver-

miş, gördüklerini tesbit etmişlerdir.
Rapor tutmuşlardır: 

“Sol bacak ve koldan ibaret”
Bir gerilladan kalan parçalardır

bunlar. Başı, gövdesi, kolu ve baca-
ğının birisi olmayan bir insan! Ve bu-
nun gibi 18 ceset daha!

Böyle bir vahşeti, aklın almaya-
cağı bir katliamı kim, niye ve nasıl
yapabilir? 

Bir insan için “yalnızca baş ve bir
bacağı var.” denilmesini insan aklı,
vicdanı kabul etmiyor. Bir insanın ba-
şının olmaması, başı olanların göz-
lerinin oyulması, bir insanın gövde-
sinin yok olması kabul edilebilecek bir
şey olamaz!

Faşist devletin vicdanı, ahlakı, ilkesi 
geleneği yoktur!

Toplu Mezarların İçinde 
Oligarşik Devlet Var

Faşist devleti tanıyın! Vahşeti, katliamı görün!
Devlet tarafından katledilen 19 gerilladan geriye kalanlar, nasıl bir kıyım yapıldığını da göstermekte-

dir. Katiller hem katledip hem de cesetlere işkence yaptılar. Bir tek gerillanın vucudu, organları yerinde
değildir. BU OLİGARŞİK DEVLETİN TABLOSUDUR! 

1. ceset: Başının sol tarafı yok, sol kolu tamamen kopmuş. 
2. ceset: 20’li yaşlarında sol kolu kopmuş, sol ayağı diz kapağından kopmuş. 
3. ceset: Çenesi, sol kolu, sol ayağı, sağ ayak kaval kemiği yok. 
4. ceset: Başın sol kulak dahil bir kısmı yok. 
5. ceset: 19-21 yaşlarında sol bacağı tamamen, sağ bacağı dizden, sol kolu dirsekten yok. 
6. ceset: 15-20 yaşlarında erkek cesedi, sol ayağı dizden itibaren yok. 
7. ceset: Sağ ayağı yok, sağ eli kopmuş. / 8. ceset: 20’li yaşlarda şarapnel parçası var. 
9. ceset: Sağ bacak, kafa derisi parçalanmış. / 10. ceset: Başı bulunamadı, incelenemedi. 
11. ceset: Sağ kol, sağ bacakta kırık var. / 12. ceset: Kadına ait, baş ve sağ kol yok. 
13. ceset: Yalnızca baş ve bir bacağı var. 
14. ceset: Sol kol kopmuş, bel kısmı dağılmış, bacakları kopmuş. 
15. ceset: Yalnızca gövde kısmı var. 
16. ceset: Sırt kısmı tahrip olmuş. 
17. ceset: Kadın cesedi, gözleri oyulmuş, kafatasında delik var. 
18. ceset: Sol bacak ve koldan ibaret.
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Ancak gerçek budur. Bu tablo
Türkiye gerçeğidir. Burjuva basının
yazmak istemediği, özenle gizlediği
gerçek budur. Bu bir sonuçtur aslın-
da. Oligarşinin halka karşı sürdürdü-
ğü kuralsız savaşın sonucudur bu.

Bir karakol bahçesinde 19 geril-
ladan kalan ceset parçalarının so-
rumluları ile 23 Nisan 1993’de Der-
sim Ardıç köyü Çalaxane mezra-
sı’nda katledilen 12 Devrimci Sol ge-
rillasının cesetlerine kurşun yağdıran,
Behiye Canik’in cesedini parçala-
yanlar aynıdır.

12 Temmuz’da, 16-17 Nisan’da İs-
tanbul’da katlettikleri devrimcilerin
cesetlerine onlarca kurşun sıkanları
yetiştirip ölüm mangalarında görev-
lendiren aynı oligarşik devlettir.

26 Eylül 1999’da Ankara ULU-
CANLAR Hapishanesi’nde katlet-
tikleri devrimcilere yapılan işkence-
leri hiç kimse unutamaz. Katliamdan
aylar sonra katledilen devrimcilerin
cesetlerinin resimlerini ve otopsi so-
nuçlarını incelemeye çalışan
TBMM’nin üyeleri kendi ağızlarından
bu vahşeti itiraf etmişlerdir.

Neler vardı o otopsi raporlarında:
Tutsakların vücuduna çivi çakılmış,
kesici ve delici aletlerle vücutları
delik deşik edilmiş, kafaları demir çu-
buklarla parçalanmıştı ve cesetleri ta-
nınmaz hale getirilmişti.

Bunun için “yurtdışından”(!) iş-
kenceci getirilmemiştir. Yapanlar, bu

ülkenin RESMİ as-
keri birlikleri veya
polisidir. 

19-22 Aralık’ta
20 hapishaneye yö-
nelik katliam ope-
rasyonunda tutsak-
lar diri diri yakıla-
rak bir kömür yığı-
nı haline getiril-
miştir. Cesetleri ai-
leleri bile tanıya-
mamıştır. Bu öyle-
sine büyük bir katliam ve vahşettir.

İnfazların, katliamların otopsi ra-
porlarını alt alta sıralasanız, bu ülke-
nin tarihinin bir boyutunu eksiksiz gö-
rürsünüz. Ve o raporlar, bu ülkeyi yö-
neten anlayışın resmini gösterir her-
kese. Oligarşik devletin tarihi böyle
katliamlarla doludur. Otopsi raporla-
rı oligarşinin kanlı, halk düşmanı ta-
rihinin tartışılmaz kanıtlarıdır. 

Toplu mezarlar oligarşik 
devletin resmidir

Dersim Çemişgezek’te katlettikleri
19 gerillayı, kimliklerini bile tesbit et-
meyip, kimlik araştırması yapma-
dan, vücutlarının büyük bölümü ol-
madan açtıkları bir toplu mezara gö-
menler, o toprağın suçlarını örteceğini
düşündüler. 

Toplu mezarları kazan eller, bazen
ölüm mangalarının, bazen askeri bir-
liklerin, bazen özel timlerin, bazen Jİ-
TEM’indi. Ama sonuçta o ellerin
tümü oligarşik devletin elleriydi.

Suçlu sadece bunlar değildi el-
bette. Başka suç ortakları da vardı.
Bunu yapan devlet, bunu yapan ikti-
dar, bunu görmeyen yargı vardı. Bu
vahşeti gizleyen, sorumluları ceza-
landırmayan iktidar, yapanlar hak-
kında soruşturma açmayan mahke-
meler bu vahşetin doğrudan suç or-
tağıydı. 

Oligarşinin tüm kurumları bu vah-
şetin ortağı oldular. Hele bugün top-
lu mezarların yerlerinin bilindiği,
onlarca tanığın olduğu koşullarda
mezarların açılmaması nedensiz de-
ğildir. 

“AKP, toplu mezarları niye aç-
mıyor” sorusuna cevap olarak, “çün-
kü o mezarların içinde oligarşik

devlet var” demiştik. O devlet otop-
si raporunda parçalanmış vücutlarının
büyük bölümü ortada olmayan 19 ge-
rillayı katleden, sonra da öylesine aç-
tıkları bir çukura atan devlettir. 

Ve bugün bu devlet, tüm kurum-
larıyla, AKP iktidarının hakimiye-
tindedir. O mezarların yenileri AKP
iktidarı tarafından kazılmaktadır.
1997 yılında Çemişgezek’te kazılan
toplu mezarı açtığında içinden, AKP
dahil, gelmiş geçmiş tüm oligarşik ik-
tidarlar çıkacaktır. 

Oligarşi, esas olarak bunun için aç-
mıyor toplu mezarları. Devlet ger-
çeğinin bu ölçüde çıplak olarak gö-
rünmesini istemiyor. Çünkü tüm ik-
tidarlar, katleden, işkence yapan,
kaybeden, toplu mezar kazan bu dev-
letle yönetiyorlar. 

Kazdıkları her toplu mezardan, fa-
şizmin halka karşı sürdürdüğü faşist
terör çıkacaktır. Oligarşik devletin
vahşeti, halka ve devrimciliğe düşman
yüzü çıkacaktır.

Bu vahşete sessiz kalmayacağız.
Vahşeti daha fazla saklamanıza izin
vermeyeceğiz. İşte bunun için hafta-
lardır direniyor, Ali Yıldız’ı o çukur-
dan çekip çıkarmaya çalışıyoruz.

Israrla, toplu mezarı açıp Ali Yıl-
dız’ı oradan çıkartacağız dedik bu-
güne kadar. Toplu mezarın açılması,
AKP’nin halk düşmanı kimliğinin de-
ğiştiği anlamına gelmeyecektir. Bu
AKP’nin “vicdanının sesini dinle-
mesi” değil, direnişin gücü olacaktır. 

Ancak Dersim Çemişgezek’teki ve
daha onlarca yerdeki toplu mezarla-
rı, oradaki vahşeti ve bunların so-
rumlusu oligarşik devleti unutmaya-
cağız. Halkın düşmanları katliamla-
rını unutturamayacaklardır.

Dersim Valisi Mustafa Taşkesen,
ölüm orucu direnişcisi Hüsnü Yıldız
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin ile konuşurken sanki bü-
yük bir lütufmuş gibi “direniş çadırına
izin verdikleri için” kendilerine  te-
şekkür edilmesini istiyor. 

Sanki  Ali'yi, oradaki gerillaları
kendi devleti paramparça edip bir de
toplu mezarlara gömmemiş gibi pişkince
teşekkür istiyor oligarşinin valisi.

Biz her yerde direndik, her yerde
çadırlar açtık. Demokratik mücadele-
yi lütuf görüyor bu kafa yapısı.

Yani hem cahil, hem zalim...

Faşist, cahil ve zalim
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"Alim ne yatarsın / günlerin
geldi..." 

Alevi Deyişi 
Sizler -karanfillerimiz- düşünce

aklıma, anlatmak isteyince sizleri,
şairin o dizeleri hep dolanır dilime;
"seni anlatabilmek seni..." diyen. 

Nasıl anlatayım ki seni! Anlatabi-
lir miyim? Ya eksik kalırsa bir şeyler?
Anlatamazsam... Unutursam, anlatı-
lanları, duyduklarımı, paylaştıkları-
mızı?.. Coşkunu, neşeni, bilgini, bil-
geliğini, hep gülen muzip hallerini?.. 

Dergide gördüm seni, "Toplu Me-
zarlar Açılsın" yazısının altında ka-

barık saçlı resmini... Tanıdım seni Ali. 19 yıl sonra, hem
de çalınmışken hafızamdan çok şey, hatırladım seni.
"Ama?" dedim sonra. O "ama?" veya Ali? o "ama?" pas-
lı bir hançer gibiydi, yüreğimde sızlayacak... "Ne kadar
da benziyor" dedim içimden. 

Sakine anamıza, Hüsnü abimize mektuplar yazdık di-
renişlerine destek olmak için. Bir yandan da seni merak
ediyor, seni tanımak istiyordum. Daha bir dikkatli bakı-
yordum seninle ilgili yazılanlara. Bugüne kadar bir şey-
ler yazılmamıştı sana dair. Oysa çok hassastık her konu-
da. "Hatırladığım zamanlarda mıydı?" Bundandı seni an-
latan satırlar aramam. (Sen olduğunu bilmeden...) Ha-
pishanede derginin beklenmesi, gelişi, gardiyanın maz-
galdan uzatmasıyla yaşadığımız o sevinci, içimize çekti-
ğimiz kokusu, sabırsızca sayfalarını açıp bakışımız?.. Hele
ki tecritte?.. İnan anlatılmaz. "Yaşayan bilir" derler ya. San-
ki hasretsin, yolunu gözlersin yıllarca. Boştur bir yanın.
Boşluktur. Açsın. Gıdan olur dergi. Doyup dikleşir, can-
lanırsın. Sıkı sıkı sarılırsın hayat denilen kavgaya. Yine
sabırsız, sarıldım gelir gelmez dergiye. Hüsnü abinin açık-
laması vardı. Okudum Ali! 

Resmin, önceki sayılarda okuduğum kimi şeyler hız-
la aklıma geldi. Ardından da "ama" dememe neden olan
geçmişte sana dair yapılan açıklama... "Ali!" dedim. "Ta-
nıyorum Dersimli sanmıştım, oralardandır deyip." Bun-
ları söylediğim yoldaşım da Tavır dergisinden sana dair
yazılanları okuyormuş. "Örnektepeliymiş" deyince...
Ter bastı tüm bedenimi, konuşamadım, bir şey diyemedim
soran gözlerle bakan yoldaşıma. Yandım Ali. Hatırladım
seni. Yüreğim yandı Ali! Öyle yandı ki! Neler gelmedi ki
gözümün önüne. Yüreğim Ali, yüreğim öfkeden... Sustum...
17 yıl Ali! 

17 yıl önceydi... Bayram geliyordu. Ya denize gide-
cektim bir grup arkadaşla ya da "kamp"a. "Kamp" gizemli,
çekici gelmişti. Heyecanla beklemiştim Kurban Bayra-
mı'nın gelişini. 

Kanlı gelmişti bayram. Oligarşinin katilleri Maksut Po-
lat yoldaşımızı Adana'da katletmişti. Cenazesi İstan-
bul'da Gazi'de kaldırılacaktı bayram günü. Ama katilleri
cenazesini kaçırarak defnetmişti. Habersiz cenazeye git-

miş, defnedildiğini öğrenince, yanıbaşında anmamızı
yapmıştık... 

"Kamp"a gitme vaktim gelmişti. Düştüm Gazi'den yola.
Sokaklar tenhaydı, vardım arkadaşın yanına. Çok sürmedi
gideceğimiz yere varmamız. Genç, esmer biriyle merha-
balaştık. "Bu arkadaşla gideceksin" demişti ve eklemiş-
ti: "Tanışın." 

"Ben Ali demiştin” gülerek. Misafir olacaktım sizin eği-
tim "kamp"ına. Sen koruyucumdun. Ve sana emanet edil-
miştim. Düştük yola ömrümde ilk defa Okmeydanı'na git-
tim seninle ki İstanbul'u devrimcilik sayesinde tanıya-
caktım. 

"Daha zaman var" deyip Örnektepe'ye, evinize gö-
türdün beni. Bir de hemşeri çıkmıştık ki! Neşeli, espiri-
li, konuşkan, yerinde duramayandın; çabuk kaynamıştı bir-
birimize kanımız. Eve vardığımızda "Açız ana" demiştin...
Ah Sakine Ana! Ne kadar benziyordu anama. Ne kadar
benziyor birbirine cefakar analar. 

“Sen açsın, çocuğu niye aç aç dolaştırıyorsun” diye
sitem etmişti sana. Hele bir de hemşeri olduğumuzu söy-
lemiştin ki, evin oğlu olup çıkmıştım sanki. Ablalar, sen
ve en küçük olan ben... Her geçtiğimde mahallenizden, sen,
o bir kaç saat yaşananlar, gelecekti aklıma. 

Akşam üzeri çıktık yola, vardığımızda: "Bu mu yani?"
demiştim şaşkınlıkla. "Ne bekliyordun ki?" demene,
"kamp" deyince, ne de gülmüştün. Hüsranla sonuçlanmıştı
"kamp" hayalim. (Ayrıntıyla anlatmıştım nasıl bir "kamp"
beklediğimi) En değerli birkaç günümüzdü, kapandığımız
o gecekonduda geçen. Sen, İpek*, Gülser*... 

Hafızam! Kaç gündü Ali? Kaç gün oturduk o sofraya?
Yedik yemeğimizi, çay içtik, ses çıkarmaya korkarak. Ve
toplandık etrafında masanın. Neler konuştuk, ayrıntısıy-
la yok. Ama umudu konuştuğumuzu biliyorum Ali.
"Haklıyız Kazanacağız"ı çalışmıştık. "Suçlular"ın listesini
okurken bir başkaydı çıkan sesin. Öfke, hınç, ah... Dönüp
dönüp o birkaç sayfayı okuyordun kinle. Her geçen
isimde "Unutmayacağız!" dedik. Unutmadık da Ali. 

Emperyalizmi, ülkemizi nasıl işgal ettiğini, işbirlik-
çilerini, sömürüsünü, suçluları, kurtuluşun yolunu... ko-
nuştuk bir bir. Tartıştık. Anlattın. En birikimlilerindendin
"kamp"ın. Hep konuşan, neşeli, gülen halinle kaldın ak-
lımda. Bir de bilgeliğinle o genç yaşta. Sen, İpek, Gül-
ser... 

Kaç gün konuştuk Ali? Kaç gün kızdık, öfkelendik, gül-
dük, şakalaştık. Hayıflandık, tartıştık ses çıkartmaktan ür-
kerek, sessizce öğrendik. Nöbet tuttuk mu beraber? Erken
söndürürdük ya ışıkları. Sabahı beklerdik fısıldaşarak. 

Beraber gelmiştik, beraber çıktık mahalleden. Ve gi-
derken dönüp baktığımda sana, hiç hesap etmedim bir daha
görüşemeyeceğimizi. Ve hiç unutmadım "kamp"ımızı.
Seni, İpek ve Gülserimizi... 17 yıl Ali... Duydum ki bi-
zim bölgedeymişsin. Misafir değil ha, serüvenciymişsin.
Duydum! Hapisteydim çünkü. Ve gelenler Suat*'ı anla-
tıyordu. Emekçiliğini, mütevazılığını, gözü karalığını an-
latıyorlardı. 

Sana geldik Ali 
İhanetin, alçaklığın 
Alçaklıkların içine 

tükürerek 
-öfkeyle- 

Sana geldik Ali 
Hasretle 
Acıyla 

Geldik Ali 
Alacağız seni 

-şart olsun 
and olsun- 
Kavuşacak, 

Bahtiyar olacağız Ali... 

Temmuz 2011 Kandıra

SANA GELDİK 
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Yoldaşlığını, saygısını, sevgisini... Ne kadar sevdiklerini
anlatıyorlardı. Güvendiklerini... "O varsa" deyişleri var-
dı ki... "Suat o! Bir bakmışsın o mahallede, bir bakmış-
sın diğerinde. Bu ne hız, "rüzgar gibi adam" derdik. Kor-
san var, Suat orada, eğitim çalışması yapılacak orada, yo-
rulmaz mı insan? Yorulmaz. Devrimcilerdendi o. 

O varsa neşe vardır. Coşku vardır. Moral, yoldaşlık var-
dır. Sevgi... Çocuğundan yaşlısına severdi tüm halk iliş-
kileri onu. Çünkü ayrı bir değer verirdi onlara. Çocukla
çocuk, büyükle büyüktü... Suat varsa biten işler vardır. Der-
ler ki "yorulmazdı..." 

Merak ediyordum, bu kadar sevilen, konuşulan yol-
daşımı. Bir de bizim bölgedeydi ki iyice merak ediyordum
Suat'ı. Anlatan arkadaşlardan biri geçmişten de tanıyor-
muş. "Örnektepe'den Ali. Bizim Ali" demişti. Yalan yok,
sen olduğunu öğrenince şaşırmıştım. Çok duymuştum an-
latılan yoldaşlarımızı. Sevilen, unutulmayan. Ama şehit-
lerimiz oluyordu genelde... Oysa sen!.. Gururlanıyordum. 

Biliyor musun Ali. '99'da gelenlerin bile sohbetinde sen
vardın. Vurulmuşsun. Katledileceğini bile bile düşmemişsin
canının derdine. Hem yanındaki yoldaşlarının zarar gör-
mesine izin vermemişsin. Hem de gideceğin eve sakince
gitmişsin. Paniklemeden, velveleye vermeden. Normal va-
zifeni yapar gibi gülerekten. Böyle anlatmıştı o sürecine
tanık olan arkadaş. 17 yıl oldu Ali. 

Duydum ki aranıyormuşsun. Kurtuluş Savaşı sadece
kahramanlarla, yiğitlerle yürüseydi?.. İhanet etmişti alçağın
biri. Haber salmışlar katiller dört bir yana... "Yakalaya-
lım, bitireceğiz işini, ikinciye şansı olmayacak." diye. 

Dağlara kim çıkar Ali? Yiğit olan mı? Yeter mi yiğit
olmak? Mert olan mı? Sevdaya düşen mi? Dağlar pusu Ali?
Dağlar açlık, yokluk, zorluk? Dağlar umut, değil mi Ali?
Ve umutlu olanlara yataktır. Gönlümüz gibi yüce dağlar.
Ağaçları, kayaları, koyakları, taşları, yamaçları, dereleri,
pınarları... İhanet ne gezer dağlarda Ali? Alçaklık, kahpelik,
riyakarlık? Yüce dağlar barındırmaz alçakları, alçaklık-
ları... Öyle değil mi Ali? De bana... Yolumuzu gözlemiş-
sin. "Gelirler" demişsin, umudunu yitirmeden, kaybet-
meden inancını. Sabırla beklemişsin, aramışsın, sormuş-
sun, soruşturmuşsun. "Biliyorum gelecekler!" demişsin. 

Hiç vazgeçmeyi düşünmedin mi Ali? Kırıldın mı? Kı-
rıldı mı umudun? Yandın mı? Haykırdın mı? Bu nasıl bir
inanç Ali? Ne güzel bir sevgi... 14 yıl!.. Çok beklettik de-
ğil mi? Üzerine hayasızca toprağı örtenler, beklemezsin
sandılar değil mi? Gelmeyiz; unutur, vazgeçersin, sahip-
siz, kimsesiz kalırsın... 

Nereden bilecekler seni kokundan tanıyacağımızı.
Seni kurşun, seni yürek yaralarından tanıyacağımızı sab-
rından, inancından, yoldaşlığından, hasretinden... Bile-
mezler ki Ali. Özlem'inden tanıyacağımızı. Ahından,
onlara-düzenlerine duyduğun kinden... 14 yıl Ali! Tanık
olsun Dersim dağları. Baba Munzur, Kinzir, Kutu Dere-
si, Ali Boğazı... Binbir çiçeği, kokusu, akarsuyu, uçan kuşu,
kayaları, taşı, ziyareti... 

Tanık olsun dostu, düşmanı. Bileni, bilmeyeni. Seni
ALACAĞIZ Ali! Sakine anamıza and olsun. And olsun

şahanlarımıza, sana, size. ALACAĞIZ SENİ! Seni unut-
mayacak İstanbul sokakları, dost sofralar, yoksullar,
yoksulluklar. Dökülen kanımız, yoldaşlarımızın ahı! Seni
unutmayacak Ali Boğazı, Kinzir Zel dağları, Geyik tepesi,
munzur evleri köyleri... Silah sesleri, sığınakları, gürül gü-
rül akan pınarları... SENİ ALACAĞIZ ALİ! 

Resmine baktım, 17 yılın hasretiyle, acısıyla, özlemiyle,
yoldaş sıcaklığıyla baktım. Yaşadıklarımızın hıncıyla
senin yerine koydum kendimi. "Bekler miyim?" dedim,
yüreğime sordum. Ne hisseder, nasıl katlanır diye? "Ali"
dedim. Nasıl yandığını anlamaya çalıştım. Konuşamadan,
anlatamadan, diyemeden, söyleyemeden sabırla yol göz-
leyişini... Hep yüreğinle mi konuştun Ali? Kime yandın,
söyledin, anlattın! Döktün içini... Silahına mı? Yoksa dağ-
lara, taşlara mı? 

"Silahını vermemiş"sin diyor Hüsnü abi. Şaşırmadım
inancını, umudunu vermeyen, verir mi silahını? "Suat o"
dedim, verir mi? Kaçabilirdin de atıp silahını bir kenara,
inancını, onurunu... "Yaşamak!" Yaşamak, onuru bir filinta
gibi taşıdığında anlamlıdır, güzeldir. Yoksa bırakılanın sa-
dece silah olmayacağını biliriz Ali. 

O evde sessiz sessiz paylaşırken sohbeti, yemeği, çayı,
ille de umudu... Gördüm bunu sende. Hele ki suçluları okur-
ken! Sanki kürsüdeydin elin havada. Bir balkonda, kayanın
üstünde öyle öfkeli, kendinden emin, militan... Yattığı evi,
diz kırdığı sofrayı, beraber ağız dolusu güldüğü çocuğu,
birlikte çalıştığı yoldaşını, kanının aktığı sokakları bırakmaz
düşmanlarının eline Ali... 

Sokakların, caddelerin, meydanların militanı, emekçisi,
serüvencisi Ali. Halkın sevdiği, güvendiği, aradığı Ali. Yol-
daşların sıcaklığı, sırdaşı, sırtını yasladığı Ali. “Dağların
Kurtuluş Savaşçısı”, Sakine anamızın hasreti Ali. Yolu-
na kurban olduğum Ali. Sana geldik. 14 yılın hasretiy-
le. Abdi İpekçi'den geldik. Aralık gecesinde yanyana gel-
dik Gülser'le, Canikleri aşıp geldik İpek'le...

O kondudan, sessizce çıkıp birleştirerek tüm kondu-
ları bir yürüyüş eyledik Dersim'e. Çağlayan'dan, Örnek-
tepe'den, Esenler'den... Diz kırdık Seyit Rıza'nın önünde
yoldaş olmak için Hüsnü abiye. Almak için seni... 

14 yılın acısıyla, özlemiyle geldik Ali. Sakine ananın
gözyaşlarıyla geldik. Hüsnü abinin açlığıyla. Tecrite kar-
şı başeğmezliğimizle. Evini, gönlünü açanlarımızla, yol-
daşlarımızla geldik Ali. Nergizlerle, papatyalarla. Dersim
dağlarının binbir kokusuyla çiçeklerinin. 

Hasretimizle geldik Ali... Öfkemizle! Sokaklardan, cad-
delerden, meydanlardan, köylerden, kasabalardan, şehir-
lerden... Sana geldik Ali. Hasretini sonlandırmaya, sana
kavuşmaya. SANA GELDİK ALİ!... 

* Gülser Tuzcu, 2000 yılının 19 Aralık'ındaki hapis-
haneler katliamı sırasında, Bayrampaşa kadınlar koğuşunda
“diri diri” yakılan kadınlardan biriydi. 

* İpek Yücel, 14 Haziran 2003 Tokat Reşadiye ilçe-
si Küngür (Yuvacık) köyü kırsalında oligarşinin askeri güç-
leriyle DHKC Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ge-
rilla birliği arasında çıkan çatışmada şehit düştü.

* Suat: Ali Yıldız



CHP Genel Başkan Yardımcısı
Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de, işken-
ce, soruşturma ve yargılama siste-
miyle ilgili, bir basın toplantısı dü-
zenledi.

"Başbakana yönelttiğim sorular
Türkiye'de işkence olgusunun halen
devam edip etmediğini ortaya çıka-
racak bir ayna işlevi görecek. 9 yıl-
lık AKP iktidarında işkence halen
Türkiye'de gözetim yerlerinde, so-
kakta, meydanda, cezaevlerinde bir
olgu olarak bir idari pratik olarak de-
vam etmekte. ... Herhangi bir suç iş-
lemiş devlet memuruna devlet bir
avukat ataması yapmazken ... işken-
ce ve kötü muamele iddiasıyla yar-
gılanan kamu görevlilerine devletin
özel bütçesinden avukat atanmakta-
dır." 

Açıklamanın temel vurgusu iş-
kencenin sürdüğü idi. Tanrıkulu açık-
lamasında Türkiye’nin bir gerçeğini
dile getirmiş evet ama bu gerçekliğin
içinde CHP’nin rolüne değinmemiş. 

İşkence salt AKP'nin 
değil, ülkemizdeki gelmiş 
geçmiş tüm iktidarların 
savunduğu bir politikadır 

Halkımızın güzel deyimleri vardır
bu tür durumlar için: "Tencere dibin
kara seninki benden kara"... "Dinime
küfreden müslüman olsa"... 

Raporu hazırlayan CHP’nin du-
rumu da böyledir. İşkence ne AKP ik-
tidarı ile başlamıştır ne de AKP ile bi-
tecektir. 

Dönemlere göre işkencenin yön-
temleri ve yoğunluğu değişse de, iş-
kence bizim gibi ülkelerde hiç ke-
sintisiz varolan bir gerçektir, düzen
için bir zorunluluktur. Bu anlamda
CHP de kendi iktidar olduğu dö-
nemlerde halka, devrimcilere işken-
cenin en katmerlisini uygulamıştır. 

Çok geçmişe gitmeye de gerek
yoktur, bu ülkede Ulucanlar katliamı
döneminde CHP ne yapmıştır. Ki bu
hapishanede devrimci tutsakların iş-
kence yapılmış bedenlerine kendi
milletvekilleri bile bakamamıştır,

çünkü o bedenlere uygulanan tam bir
vahşettir. Ulucanlar’daki devrimci
tutsaklardan İsmet Kavaklıoğlu’na
kesici delici aletlerle işkence yapıl-
dıktan sonra boğazı hızarla kesil-
miş, tutsakların derileri yüzülmüştür. 

Yine yakın tarihimizde en büyük
hapishaneler katliamı, 19 Aralık ya-
şanmıştır. 28 tutsak katledilirken,
yüzlerce tutsak işkenceden geçiril-
miştir. Ve tutsaklar hala tecrit işken-
cesi altındadırlar. 

Sadece bu iki örnek CHP’nin iş-
kenceler karşısındaki riyakar yüzünü
anlatmaya yeter sanırız... 

Tanrıkulu açıklamasında "İşkence
ve kötü muamele iddiasıyla yargıla-
nan kamu görevlilerine devletin özel
bütçesinden avukat atanmaktadır"
demektedir. 

Bu bilinçli bir politikadır. İşken-
ceyi açıktan üstlenmek ve işkenceci
maşalarını yüreklendirmek “siz yapın
biz sizi yargıdan kurtarırız” demek-
tir. Düzen böyle işler. İşkencecileri-
ni elbette koruyup sahiplenmeleri
gerekir. Tabi bu her zaman böyle ol-
maz, kullanıp atarlar çoğu zaman. 

CHP’nin BM’yi örnek 
göstermesine gerek yok, 
kendi ülkesindeki 
işkencelere baksın

Tanrıkulu ülkemizde işkenceyi
anlatırken BM’yi ölçü alarak konu-
şuyor. Düzenlediği basın açıklama-
sında BM İşkenceye Karşı Komi-
te’nin 2010’da Türkiye ziyareti son-
rası hazırladığı rapordan aktarmalar
yapıyor. 

Bizim ülkemizdeki işkenceyi dün-
yanın en büyük işkenceci kurumunun
raporuna dayanarak anlatıyor. Fakat
kendi ülkesinde her gün yaşanan iş-
kencelere dair bilgi ve belgeleri kul-
lanmıyor. Sadece devrimci yayınlara
bakması yeterli işkenceyi görmesi
için. 

Oligarşi içi iktidar kavgasında,
işkencelere, insan hakları ihlallerine
değinmek gereğini duyuyorlar; ama

bunu yaparken bile, devrimcileri gör-
mezden, duymazdan geliyorlar. 

BM raporlarında bu yılın Mayıs
ayında Alibeyköy karakolunda kafa-
ları gözleri patlatılarak işkenceye
uğrayan Halk Cepheliler yoktur. 

Aşağıdaki alıntı Yürüyüş’ün 271.
sayısındaki avukatların açıklamasın-
dan  alınmıştır; 

“29.05.2011 Çarşamba gecesi
MHP konvoyunu taşladıkları gerek-
çesi ile onlarca insan gözaltına alın-
dı. ... Yakalananları akrep olarak bi-
linen araçlara götürdüler ve öldüresiye
dövdüler. 

Alibeyköy Karakolu’na giden
avukatlar kan revan içinde bir tablo
ile karşılaştılar. 14 yaşından 65 yaşı-
na kadar insanlar yakalanmış ve feci
halde dövülmüşlerdi. İnsanlar... yer-
lerde kıvranarak yatıyor, polisler ise
aldırış etmeksizin başka işlerle meş-
gul oluyorlardı. 

65 yaşındaki İbrahim Göçebe’nin
yüzü morluklar içindeydi ve başına al-
dığı darbeler sonucu bilinci gidip
geliyordu. Cihan Gürbey’in gözleri al-
dığı darbeler neticesinde açılmaz
hale gelmişti. ... özellikle başına vu-
rup tüm vücudunu morluklar içinde
bırakmışlardı. Emrah Kaş’ın yüzüne
ayakları ile basmışlar, vücudunda
vurulmadık yer bırakmamışlardı. ...
Zeynel Ertürk ve Hüsnü Kaplan’ı da
kanlar içinde bırakmışlardı. 

(...) İşkencenin diğer bir yönü
onurlarını hedeflemesidir. Müvek-
killerimiz, birlikte gözaltına alındık-
ları arkadaşlarından birine; “Örgüt
üyesi olmadığını bize ispat et; Keli-
me-i şahadet getir” ve “Örgüte küf-
redersen sana inanırız” gibi sözler söy-
lediklerine tanık oluyorlardı. Gözal-
tı boyunca bu psikolojik baskı devam
etti." 

BM raporlarında gün ortasında
mafyavari yöntemlerle sokak ortala-
rından işkence yapılarak kaçırılan
devrimciler yoktur. 

Dergi sattığı için gözaltına alınan,
karakolda ve hapishanede devam
eden işkenceler sonucu katledilen

İŞKENCE BU SİSTEMDE BİTMEZ! ÇÜNKÜ, SİSTEMİ
SÜRDÜRMENİN TEMEL YÖNTEMLERİNDEN BİRİDİR 
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Engin Çeberler yoktur. 

Onlarca demokratik kurumun ba-
sılarak 15 yaşındaki gencecik kızla-
ra kadar alçakça işkenceler yapıldı-
ğı da yoktur. 

“Artık 90’lı yıllardaki gibi iş-
kence yok” yalanı ile halkları alda-
tamazlar. 

Kapitalist sistemi ayakta tutan
tek şey sömürüdür. Emperyalizm
kendi halkını ve dünya halklarını sö-
mürür. Bizim gibi yeni-sömürge ül-
keler kendi halkını sömürür ve sö-

mürtür. 

Elbette bu sömürüyü bedelsiz,
karşılarına hiçbir direniş çıkmadan
sürdürmek isterler, ama bu mümkün
değildir, halklar buna izin vermez. Bu
yüzden de halkı terör ve işkence ile
sindirmeye çalışırlar. Yani baskılar,
yasaklarla birlikte, infazlar, işkence-
ler de bu düzeni ayakta tutan direk-
lerin en önemlilerinden biridir. 

İşkence, düzen açısından sömü-
rüsünün önüne çıkabilecek engelle-
rin yok edilme yöntemidir. Faşizm, iş-

kence yapmazsa, halkı sindiremez,
sindiremezse halkın örgütlenmesi,
mücadelesi gelişir, sömürüye izin
vermez halklar. Bu yüzden işkence fa-
şist sistemlerin temel yönetim araç-
larından biridir. Faşizmle yönetilen bir
ülkede, yeni-sömürgelerde ve işken-
ceyi daha inceltilmiş biçimlerde sür-
düren emperyalist ülkelerde, işken-
cenin bitmesi devrim sorunudur. İn-
sanı aşağılayan her türlü fiziki psi-
kolojik işkence, ancak devrimci halk
iktidarlarında son bulacaktır. 

Kürt milliyetçi revizyonizminin
eski temsilcilerinden Kemal Burkay,
31 yıl önce terkettiği Türkiye’ye
geri döndü. Gelişinde şöyle dedi:  

“İstanbul’dan çıkış zordu ama gi-
riş rahat oldu.” 

Elbette öyle olacaktı. Gittiği gibi
gelmedi çünkü; fark oradan kay-
naklandı. Gidişi, düzenin bilgisi ve
onayı dışındaydı. Gelişi ise tam ter-
si oldu. 

Bugünlerde yurtdışındaki başka
bazı Kürt mülteciler de dönüş tartış-
ması yapıyorlar. 

Aralarında TKP ve TİP’in liderleri
Haydar Kutlu ve Nihat Sargın’ın da
olduğu mültecilerin dönüşü, 1980’li
yılların sonunda da gündemdeydi. O
zaman Marksist-Leninistler, onlara şu
tarihsel çağrıyı yaptı: 

“Nasıl gittinizse öyle dönün!”

*

Oligarşinin icazetinde, oligarşinin
“demokrasicilik vitrini”nde süs ol-
mayı kabul ederek dönenler, düzenin
güçlenmesine hizmet edeceklerdir.
Başka bir sonuç mümkün değildir. 

Yine o zaman şu basit, yalın so-
ruyu sormuştuk: “Yasadışı yollarla
kaçtınız, neden yasadışı yollarla dön-
müyorsunuz?” 

Çünkü şu gerçek açıktı: "Hiçbir
mülteci ülkeye dönmek için, çıkarken

sarfettiği çabayı harcamadan sıradan
bir devrim neferi olamayacaktır.”
(Y. Çözüm, sy.15)

*

Dolayısıyla, Burkay’ın dönüşün-
de her şey açık, nettir. Bu dönüşte ile-
rici, demokratik bir yan yoktur. Dü-
zenin icazetine sığınarak, Tayyip Er-
doğan’ın çağrısına uyarak, AKP’nin
bakanlarıyla görüşüp anlaşarak ger-
çekleşen bir dönüş, faşizme hizmet
edecek bir dönüştür. 

*

AKP iktidarı, Kürt halkına karşı
inkar, asimilasyon ve katliamı esas
olan politikanın bayraktarlığını ya-
pıyor bugün yine. Özel hareket tim-
leri oluşturuyor, “teröre karşı” yeni se-
ferberlikler ilan ediyor... 

“Açılım” manevraları, demago-
jileri unutulmuştu neredeyse. Burkay,
işte bu noktada AKP’nin artık miadını
doldurmuş “açılım” politikasına taze
kan verdi. Ve aydınların bir kısmı adı-
na vahim bir tablodur:  İşbirlikçiliğin
ne kadar çok alkışçısı varmış ki, ba-
sında ilerici solcu bilinen bir çok ya-
zar, Burkay övgüleri yazdılar. Kürt
halkının da, Türk halkının da, Türkiye
solunun Burkay ve Burkay gibilere
ihtiyacı yok...

Bu işbirlikçi dönüş, düzene aleni
bir yağcılıkla birlikte sürüyor.

Bir spiker, Bur-
kay’a “Başbakan Er-
doğan Kürt sorunu
yok, PKK sorunu var
diyor, bunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?”
diye soruyor. Burkay
önce “Kürt sorununu inkar etmek
başa dönmektir” diyor ama sonra da
ekliyor: “Ben Başbakan’ın iyi ni-
yetinden şüphe etmiyorum.”

Bir başka seferinde, CNN Türk’te,
Tarafsız Bölge programında şunu
söylüyor: 

"Eleştirmek yetmez, AKP’nin po-
litikalarını da desteklemek gerekiyor."

Bu sözlerden sonra esasen Burkay
ne yapar, ne yapabilir türünde her tür-
lü tartışma gereksizdir. Karşımızda
çürümüş bir mülteciliğin açıkça iş-
birlikçiliğe dönüşmesi vardır. Bur-
kay’dan her türlü beklenti de bir
başka sapmayı, bir başka pragmatiz-
mi ifade eder. 

AKP’ye aleni desteğini ilan eden,
AKP’nin Kürt halkına yönelik katli-
amcılığını, tasfiyeciliğini perdeleme
misyonunu gönüllü üstlenen Bur-
kay, bu noktadan sonra AKP’nin
döktüğü her damla kanın sorumlula-
rından biri olacaktır. Çünkü sorun si-
yasi bir sapmanın ötesinde açıkça
AKP’ye alet ve ortak olmaktır.  

Çürümüş Mültecilikten AKP İşbirlikçiliğine
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İşbirlikçi AKP iktidarı 8 yılda,
Türkiye’de halk düşmanı iktidarla-
rın 80 yılda yaptıkları toplam borç-
tan daha fazla borç yaptı.

Yine AKP borçlar için, 80 yılda
faizlere ödenen paranın tam 3 katını
faiz olarak ödedi. 

Bu rakamlar, CHP’nin “AKP hü-
kümetinin 8 yılı” ile “Cumhuriyetin
80 yıllık dönemini” karşılaştıran
araştırmasında ortaya konuldu. Bu
araştırmanın en çarpıcı yanını
AKP’nin 8 yılda yaptığı borçların ve
ödenen faizlerin yüksekliği ve bunun
halka yansımaları oluşturmaktadır.
Düşünün, 8 yılda, 80 yıllık borçtan
daha fazlasını yapıyorlar!

Borç ve faiz batağının faturasını el-
bette yoksul halk ödedi. Ülkemiz

kaynakları daha çok talan edildi.
AKP derelerden, yeraltı kaynakla-
rından fabrikalara, TEKEL’den Te-
lekom’a kadar hemen herşeyi bu ne-
denle yağmaya açtı, işbirlikçi tekel-
lere kelepir fiyatına sundu. 

Halkın boğazından kestiklerini,
ülkemiz'in talan edilen kaynaklarını
emperyalist tekellere ve işbirlikçile-
re, IMF’ye, Dünya Bankası’na götü-
rüp altın tepsi içinde sundular. Em-
peryalizme bağımlılık böyle artarken,
halkta bunun için yoksullaştı. Hak-
larımız bunun için gaspediliyor. Bu-
nun için yeni yasalar çıkarılarak,
emekçilerin, halkın elinde avucunda
ne varsa alınıyor.

Bunun için milyonlarca genç ve
yoksul işsizlikle karşı karşıyadır.
Üniversiteyi bitiren yüz binlerce genç
o nedenle kahve köşelerini doldur-
maktadır. 

8 yılda katlanarak süren borç,

IMF’ye, Dünya Bankası’na ödenen
faizler nedeniyle, yoksulluk milyon-
larca emekçinin değişmez “kaderi” ol-
muştur.

Yoksulluğu, açlığı, işsizliği, eği-
timin ve sağlığın paralı hale gelme-
sini buralarda aramalıyız. 

Halk yoksullaştırılırken 
işbirlikçi tekeller büyüdü
AKP’nin politikalarını daha iyi an-

lamak için sadece bankaların bir kıs-
mının karlarına bakmak yeterli-
dir.Yapı Kredi Bankası, 2011'in ilk
yarısında 1 milyar 101 milyon kar
ederken, Garanti Bankası ise 1 mil-
yar 928 milyon 929 bin lira net kar
etti. Şekerbank yılın ilk 6 ayında 38
milyon kar ederken, Denizbank’ta 6
ayda 426 milyon lira kar etti.

Borçlar, artan faizler daha çok
yoksulluk, emperyalizme daha çok
bağımlılık demektir.

AKP 8 yılda 80  yıldan daha
fazla borç yaptı 

“Ben öyle demek istememiştim, yanlış anlaşıldı...” Bu
cümle sanırız bir yerlerden tanıdık geliyordur. Çok sık kul-
lanılan cümlelerden birisidir. Yaşanan bir sorunun ardın-
dan soru sorulmuştur, soruya cevap verilmiştir ve cevabın
yanlışlığı anlatıldığında ise “Yanlış anladınız, ben öyle de-
mek istememiştim” denir. Tamam o zaman "sen doğru an-
lat", "biz de doğru anlayalım", yok...

Eleştiri-özeleştiri konuşmalarında sıkça kullanılır bu söz.
Ve özünde kendini savunmayı barındırır. Bu cümleyi sarf
eden kişi kendini eleştiriye karşı korumaktadır. Bunu ya-
parken, karşı tarafı “yanlış anlamakla” suçlamaktadır. Çün-
kü “yanlış anlatma” değil “yanlış anlama” durumu var-
dır. 

Yanlış da anlatmış olabiliriz ya da gerçekten karşı-
mızdaki bizi yanlış da anlamış olabilir. Ama “yanlış an-
ladınız” demek, tartışmanın önünü kesmektir. “Beni eleş-
tirmeyin, ben doğrusunu biliyorum, siz yanlış biliyorsu-
nuz...” demektir. 

Bir kere “yanlış anlaşıldık” diyelim. İkincisi, üçüncü-
sü... geliyor ve devam ediyorsa, orada o zaman düşünce-

de bir sorun, bir yanlışlık var demektir. Karşı tarafı
anlamamakla suçlayacağımıza, sorunun çözümü
için zemin hazırlamalıyız. Nedir bu zemin? Yanlış an-
laşıldığımızı düşünmek yerine, sorun nedir, çözüm ne-
dir diye düşünmektir. Yanlışımızın ortaya çıkartıl-
masına engel olmamak, eleştiriyi kavrayıp pratikte dü-

zeltmeye talip olmak demektir.

Aksi durum, tartışmayı kişiselleştirmek, niyetlerle
açıklamak demektir. “Niyetim o değildi” demenin başka
bir şeklidir “yanlış anlaşıldı” demek.

Niyetimiz elbetteki bir eylemi, bir işi sabote etmek de-
ğildir. Niyetimiz o olsa, sabotör oluruz. Ama yaptığımız ya
da yapmadığımız şeyler eğer bir işin olmasını engellemiş-
se, o zaman sorun niyette değil, yanlış düşüncemizdedir. Bu-
radan da anlaşılabileceği gibi aslında kelimeler çok önem-
lidir. Kullandığımız dil ideolojimizin yansımasıdır. Basit ke-
limeler deyip geçmemeliyiz. Hepsinde ayrı anlamlar yük-
lüdür. Köşemize verdiğimiz “Savaşan Kelimeler” ismi de
buradan geliyor. 

Dilimiz militan olmalıdır. Yaptığımız işin sorumlulu-
ğunu üstlenip, hesabını verebilmeliyiz. “Yanlış anlaşıldı”
cümleleriyle kaçışın teorisini yapmamalıyız. Yanlış yap-
tıysak düzeltiriz, korkmamalıyız. Açık ve rahat olmalıyız.
Yanlışlarımızı söylemekten çekinmemeliyiz. Yerine doğ-
ruları koyacaksak, yanlışlarla savaşmamız gerekir. 

“Yanlış anladınız” değil, neden-sonuç ilişkisi; “yanlış
anladınız” değil, eleştiri-özeleştiri-pratik... Yanlışla mücadele
etmek, doğru düşünmeyi öğrenmektir. Öğreneceğiz...

Savaşan
Kelimeler 

“YANLIŞ ANLAŞILDI”
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BEYNİMİZ ÇÖP DEĞİLDİR

KENDİ SEÇTİKLERİMİZİ İZLEYECEĞİZ

Beynimiz çöp değildir. Düzenin bize dayattığı; ah-
laksızlığı, yozluğu, bireyciliği körükleyen filmlerini, di-
zilerini izlemeyeceğiz. Kendi seçtiklerimizi, beynimizi dü-
şünmeye sevk eden, gerçekleri anlatan, örnek alabilece-
ğimiz konuların işlendiği filmleri izlemeye devam ediyoruz.
Hatay ve İstanbul’da  film gösterimlerine devam edildi.

HATAY’DA 90 KİŞİ KUNG-FU PANDA’YI
İZLEDİ

Hatay Özgürlükler Derneği, Antakya’nın Gümüşgö-
ze beldesindeki halı sahada, 6 Ağustos günü film gösterimi
düzenledi. “Kung-Fu Panda” isimli filmin gösterimi
20.30’da başladı.

Film gösterimi düzenleneceği, iki gün öncesinden el
ilanlarıyla Gümüşgöze sokaklarında kapı kapı gezilerek
halka duyuruldu. El ilanı dağıtılırken, bir grup çocuk da
ilandan isteyerek, “Biz de arkadaşlarımıza verip, filmi iz-
lemeye geleceğiz.” dediler. Ve aileleriyle birlikte geldi-
ler, filmi de beğeniyle izlediler. Çocuklar o coşkularıy-
la, “Haftaya yeni bir film izleyebilecek miyiz?” diye sor-
dular. “Evet” cevabıyla da, haftaya görüşmek üzere se-
vinçle ayrıldılar. Film gösterimine 90 kişi katıldı.

KARANFİLLER KÜLTÜR MERKEZİ’NDEN
FİLM GÖSTERİMİ

6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de İstanbul’da
Karanfiller Kültür Merkezi önünde film gösterimi dü-
zenlendi.

Her hafta çocuklar için animasyon film gösterimle-
ri yapılan sinema günlerine bir yenisi daha eklendi. Bu
hafta da çocuklar, “kendi seçtiğimizi izlemeye devam ede-
ceğiz” dediler. Arkadaşları için yapılması gereken ne var-
sa yapan, cesur Horton’un macerası izlendi. 40 kişinin
katıldığı ve bir buçuk saat süren film gösterimi çocuk-
ların yardımı ile bitirildi.

Bursa’da, düzenin yoz kültürüne karşı düzenlenen Al-
ternatif Yaz Kampı’nın 4’üncüsü yapıldı. 28-31 Temmuz
tarihleri arasında yapılan yaz kampında, düzenin yoz kül-
türü ile halk kültürümüz arasındaki farklar gözler önü-
ne serilerek; insanların tatil anlayışının düzenin empo-
ze ettiği şekilde yalnızca yemek, içmek ve boş boş yat-
maktan ibaret olmadığı gösterildi. Çeşitli faaliyetlerin dü-
zenlendiği kampta, kolektivizm işletildi. 4 günlük kamp
süresince ziyaretçiler eksik olmazken; kampta her gün
ortalama 35 kişi bulundu.

Kampın ilk günü, kamp alanının temizliği yapılarak,
çadırlar kuruldu. Hep birlikte yapılan kahvaltının ar-
dından, kampın amacı ve programı hakkında sohbet edil-
di. Denize girilmesi ve akşam yemeğinin yenmesinden
sonra ise, hukuksuz bir şekilde tutuklanan Yürüyüş der-
gisi çalışanları ve okurları ile TAYAD’lı Ailelere mek-
tup ve kartlar yazıldı. Akşam, çevrede tatil yapmak için
gelmiş olan insanların da katılımıyla “Kibar Feyzo” fil-
minin izlendi ve ilk gün sona erdi.

2. gün alçı ve resim çalışması yapıldı. “Yozlaşma ve
Alternatiflerimiz” konulu sohbetin ardından yine ça-
lışmalar ve mektup yazmalar devam etti. 2. günün fil-
mi ise “Şelale” idi. 

Kamptaki 3. günde, kır gezisi yapıldı. “Meşrulu-
ğumuz ve Çadır Direnişleri” üzerine yapılan sohbette,
düşmanın bize neden saldırdığı ve bizim direnişlerimi-
zin meşruluğu konuşuldu. Herkesin katıldığı sohbette,
meşruluğumuzun ve inancımızın bizim en büyük gü-
cümüz olduğu; çadır direnişlerimizin ise bu meşrulu-
ğumuzun bir eseri olarak güçlü bir direniş mevzisi ol-
dukları konuşuldu. 

Düzenlenen yarışmalar, Grup Yarın’ın verdiği küçük
konser sırasında çekilen halaylar ve oynanan skeçlerden
sonra, Dersim’de toplu mezarlara gömülmüş olan şehi-
dimiz Ali Yıldız’ın cenazesini almak için Ölüm Orucu
eylemi yapan Hüsnü Yıldız’la telefon görüşmesi yapıldı.
Hüsnü Yıldız’ın konuşması büyük bir coşkuyla alkış-
landı. 3. gün, sahilde yakılan ateşin başında söylenen tür-
küler ve marşlarla sona erdi. 

Kampın son günü ise, sohbet konusu “Hayatın Her
Alanında Komiteler” idi. Komitelerin halk için yeri ve
öneminin anlatıldığı sohbette, diğer ülkelerde ve kendi
ülkemizde gerçekleştirilen komiteleşmelerden örnekler
verildi. Yine yapılan çeşitli çalışmaların ardından kamp-
ta yenilen son akşam yemeğinin ardından çevre temiz-
liği ve düzenlemesi yapılarak kamp bitirildi.

Hatay

Bağcılar

DÜZEN YOZLAŞTIRIR, BİZ
DEVRİMCİLEŞTİRİRİZ;
DÜZEN KİRLETİR, BİZ

TEMİZLERİZ;
KAMPLARIMIZ, İDDİAMIZIN

YAŞANDIĞI YERLERDİR
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“Tüm emekçi halklarımızın, işçi
sınıfımızın, yoksul köylülerimizin,
yurtseverlerin, aydınların, tüm dünya
halklarının huzurunda bir kez daha
yineliyoruz ki, yeryüzünde halkların
özgürlüğünü ve kurtuluşunu savu-
nan tek ülke, tek bir örgüt kalmasa
dahi kurtuluş bayrağını taşımaya de-
vam edeceğiz.” (Dursun Karataş)

Bu sözler, devrimci hareketin ön-
derinin 38 yıllık devrimci yaşamından
bize bıraktığı mirasın direklerinden bi-
ridir. En zor koşullarda, kuşatmalar-
da “tek başına” yürüme, devrim id-
diasını sürdürme kararlılığı Dayı’nın
pratiğini özetler. 

Dayı’nın devrimci yaşamı çoğu
kez, çatışmanın en şiddetli anlarında
“tek başına” yürüyüşü sürdürme
doğrultusunda verilen tarihsel karar-
lardan oluşmaktadır.

Dayı, 38 yıllık devrimci yaşa-
mında “tek başına” kalmanın, ku-
şatmaları yarmanın, “herkese ve her
şeye rağmen” diyebilmenin, cesaret
ve  güvenini defalarca gösteren bir ön-
derdir.

Nitekim Kızıldere’den şehitliğine
kadar geçen dönemde sayısız kez
tek başına kalındı. Çatışmaların en
şiddetli anlarında yeri geldi “ herke-
sin söylediğinin tersi söylendi.” Bun-
dan zerre kadar çekinilmedi. Yeri
geldi, “herkesin yaptığından farklı
şeyler yapıldı.” Bu kendine, ideolo-
jisine, örgütüne güvendi. 

Kendine güven, en zor koşullarda
en büyük bedelleri göze alabilmektir.
Nitekim, bize öğrettikleriyle yolu-
muza devam ederken, “tek başımıza”
da olsak, emperyalizme kafa tutma-
ya devam ediyoruz.

Devrim için bedel ödemeye, şe-
hitler, tutsaklar vermeye devam edi-
yoruz. Onun içindir ki, “ölümüz için
“ tereddütsüz “ölmeye yatıyoruz.”
Tutsaklarımız için, hastalarımızı sa-
hiplenmek için, halkımız için her tür
bedeli işte bu anlayışın ve kültürün,
bize bırakılan geleneğin sonucu ola-

rak tereddüt-
süz sahiple-
niyoruz.

Dayı bu
kültürü şöy-
le ifade edi-
yordu; 

“ P a r t i -
Cepheli ler
sağ veya sol-
dan etkilen-
mez, yalnız
başına da
kalsa doğru
bildiklerini
savunurlar...
Parti-Cephe-
liler Türkiye
sol hareket
tarihinin en büyük direniş kahra-
manlıklarını yaratmış insanlardır.
Direnmek ve teslim olmamak, Par-
ti-Cephelilerin yaşam biçimidir.”
(Seçme Yazılar, Dursun Karataş, syf:
468)

“Tek başına” da olsa en zor 
zamanlarda direndik

“Örgütümüz ‘CUNTA 45 MİL-
YON HALKI TESLİM ALAMAZ’ şia-
rıyla cuntaya karşı savaş ilanı yap-
tı.(...) cuntaya karşı görkemli bir
karşılayış ortaya koyabilmiştik. Siyasi
arenada sadece düşman güçler ve biz
vardık. Kalan sol sessiz ve suskundu.

Faşist cuntaya karşı mücadele
kararı, (...) halka ve devrime bağlı-
lığımızın, bu amaç için çekinmeden
kendimizi feda edebileceğimizin gös-
tergesi olmalıydı.” ( Dursun Karataş,
Kongre Belgeleri 1, syf: 54)

Türkiye devrimci hareketi için
sınav günleriydi o günler. Bir yanda
ricat, mültecilik ve türlü teoriler ile
mücadele terk edilirken, devrimci
hareket, “tek başına”Amerikancı
faşist cuntaya meydan okuyordu.

Dayı’nın önderliğinde “tek başı-
na” kalınan, genç bir hareket olma-
mıza, kimi eksiklerimize, legal alış-

kanlıkların bir kısmını üzerimizde ta-
şımamıza karşın savaşmakta tereddüt
etmediğimiz bir dönemdir cunta dö-
nemi.

Yine o dönem birer toplama kam-
pı haline getirilen cuntanın hapisha-
nelerinde de bu bakış açısıyla diren-
dik. Sayısız direniş ve onların doru-
ğu olan 1984’teki ölüm orucuyla,
cuntanın teslim alma politikalarını
bozduk. 

Dayı o günleri ve sol’un tavrını
şöyle ifade ediyordu;

“O gerektiğinde yalnız başımıza,
özgücümüze güvenerek, şehitler ver-
me pahasına da olsa oligarşinin bu
saldırı dalgasının önüne barikat
oluşturmalı, teslimiyetin önüne geç-
meliydik. Oligarşi, '83 genel direni-
şinin kırılmasıyla oportünizmin içe-
risinde bulunduğu ruh halini iyi
değerlendiriyordu. Oportünizme kar-
şı psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti.
Oportünizmin tek tip elbise giyme is-
teğiyse, faşizmi iyice umutlandırıyor
ve kararlılık gösterileri yapmasına
neden oluyordu.” (age, syf: 77)

Nitekim, oportünizmin tek tip el-
biseyi giymeyi teorileştirdiği, direniş
hattından geriye düştüğü koşullarda
devrimci hareket tek başına bırakıldığı
koşullarda ölüm orucu eylemini  ör-
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Dayı, herkese ve her şeye
rağmen DEVRİME YÜRÜMEKTİR!



gütledi.

Oportünizmin “tek tip elbise dev-
let politikası... geri adım attıramayız”
düşüncesiyle tek tip elbiseyi giydiği
koşullarda da, Devrimci Sol tutsakları
direniş mevzisini terk etmedi. 

Ve Dayı’nın vurguladığı gibi “tek
başına” büyük bir zafer kazandık.

“Direnmeliydik. 15 Kasım
1985'ten itibaren cunta direniş kar-
şısında pes etmeye başladı. Ve cun-
tadan tüm haklarımızı alarak, '86
Ocak'ında tek tip elbiseyi tümden
kaldırttık, cuntaya tutsaklar cephe-
sinden büyük bir yenilgi yaşattık. Di-
renişimizin tarihsel önemi ortaya çık-
mıştı. Artık oportünizmi de, bağım-
sızı da, herkes mavi kefenlerini çı-
karabilirdi. Bu tarihi dört şehit ve-
rerek yazmıştık.” (age, syf: 79, 80)

Sosyalizmi “tek başına” 
savunduk

Sosyalizme yönelik saldırıların
en üst boyuta tırmandığı 1990’lı yıl-
lar da, ülkeler, partiler, örgütler için
sınav yıllarıydı.

Emperyalistlerin ideolojik, fiziki
saldırıları, sosyalist ülkelerdeki kar-
şı-devrimci komplolar, darbeler kar-
şısında  ya “tek başına” kalmayı göze
alıp sosyalizmi ve sosyalizmin kaza-
nımlarını savunacak ya da bir çok par-
tinin yaptığı gibi devrimi, sosyalizmi,
orak çekiçleri inkar edip, emperya-
lizmin “yeni dünya düzeni”ne “boyun
eğecektik.”

Dayı’nın önderliğindeki devrim-
ci hareketin tarihinde böyle sınav
dönemleri çokcadır. Ama hiçbirinde
boyun eğilmemiş, tek başına da olsa
doğrular savunulmuştur.

“Sosyalizmin yenildiği” tesbitle-
rinin yapıldığı o yıllarda da sosyalizmi
savunduk, devrimden, orak çekiç-
ten, kızıl bayraklarımızdan vazgeç-
memeyi savunduk. Dayı o tavrı şöy-
le somutlamıştır:

“Emperyalizmin, sosyalist siste-
mi yıktığı, sosyalizmin yenildiği ma-
sallarını anlattığı bir dünyada, ken-
disine ‘devrimci-komünist’ diyen bir-
çok örgütün emperyalizmle uzlaşmak
ve silah bırakmak için kuyruğa gir-

diği bir dünyada, ‘Marksist-Leni-
nistiz’ diyerek tüm emperyalistlere
ve yerli işbirlikçilerine meydan
okuyarak, silahlı mücadele bayra-
ğını kaldırmak, deli damgasını ye-
mekle özdeşti.” (age, syf: 134)

İşte o damgayı yeme pahasına
sosyalizmi savunmanın onurunu ta-
şıdık. Ve en önemlisi sosyalizm için
mücadeleyi sürdürürken, “emper-
yalizmin değişmediğini” ısrarla an-
latarak, sosyalizmin yükseliş yılla-
rının tekrar yaşanacağını da belirttik.

Dayı’nın bu öngörüleri, sosya-
lizmi “tek başına” sahiplenme cüreti,
bizi bir kez daha tarih ve halklar önün-
de haklı çıkardı.

Hele Romanya’da karşı-devrimin
yaşandığı, Çavuşesku iktidarının em-
peryalistler tarafından yıkıldığı, ne-
redeyse dünyada tüm solun karşı- dev-
rimi sahiplendiği koşullarda “tek ba-
şımıza” sosyalizmin Romanya’daki
kazanımlarını ve Çavuşeskular’ın di-
renişini savunduk. Kimilerinin “halk
isyanı” diye alkışladığı karşı-devrimi
mahkum ettik. 

Dayı bunu şöyle ifade ediyordu;

“Çürümenin, kokuşmanın do-
ruğa tırmandığı, ihanetin alabildi-
ğine ucuzladığı bu sol dünyada, na-
mussuzların, hainlerin, ülkelerini
emperyalistlere satanların yanı sıra,
bütün dünyanın düşmanlığını ka-
zanma pahasına bile olsa, prole-
taryanın, halkın, adaletin,
özgürlüğün, sosyalizmin savunucu-
su olmalıydık. İşte, emperyalist kom-
plonun Romanya iktidarını yıktığı
koşullarda dünya solu, Çavuşesku
iktidarının doğrularının veya yan-
lışlarının savunulup savunulma-
masından öte, emperyalizme karşı
olup olmamanın sınavını verdi.”
(age, syf: 135)

Büyük direnişte “tek 
başına” bir tarih yazdık

Oligarşinin F Tipleri ile devrimci
hareketi tasfiye saldırısı karşısında di-
yebiliriz ki, “tek başına” kalma pa-
hasına bir tarih yazdık. Teslim olma-
dık. Hücre saldırısını şehitlerimiz, ka-
rarlılığımız ve cüretimiz ile püskürt-

tük.
Emperyalizmin ve oligarşinin hüc-

re saldırısı Anadolu topraklarından
devrimciliği “söküp atma” saldırı-
sıydı. Solun bir yığın teori yaparak bu
sürecin dışına düştüğü koşullarda
sansüre, kuşatmalara, oportünizmin
saldırılarına karşın tek başına yolu-
muza devam ettik.

Bu büyük direnişte Dayı’nın ira-
desi, kararlılığı, tecrübesi ve “tek
başına” kalmaktaki, tarihsel tecrübe-
si belirleyicidir.

“Bunun en büyük kanıtı, dünya-
da bir benzeri daha görülmemiş
dördüncü yılına giren direnişimizdir.
Birçok eksiğimiz var. Ama birçokları
gibi emperyalizmin gücüne tapma-
dık. Düşü̈ncelerimizi değiştirmedik,
bedel ödemekten kaçınmadık. Ve
bugüne geldik. DÜNYADA BİR
BENZERİ DAHA GÖRÜLME-
MİŞ BİR DİRENİŞ YARATTIK.”
(Dayı, Seçme Yazılar, Dursun Kara-
taş, syf: 495)

Devrimci hareketin tarihi içinde
böyle onlarca yol ayrımında, tek ba-
şına yüründü hep. Kimilerinin dü-
şüncelerini terk ederek, düzene teslim
olduğu koşullarda tek başına da olsa
doğruları söylemeye, mücadele et-
meye devam ettik.

Bugünde Dayı’nın bize sunduğu
perspektifle halk düşmanlarına mey-
dan okuyarak, bağımsızlık, demok-
rasi, sosyalizm mücadelesini sürdü-
rüyoruz. Dayı’nın herkese ve her
şeye rağmen diyebilen kararlılığı, kı-
lavuzumuz olmaya devam ediyor. 

YOLDAŞIMIZI OLİGARŞİNİN ÇUKURUNDAN ÇIKARACAĞIZ
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“Bütün dünya ve Türkiye
solunun, dıştan gelen sağ
rüzgarlardan ve yenilgi

yıllarının getirdiği ideolojik,
felsefi, ahlaki sapkınlıklardan

etkilenerek, çürümeye
başladığı yıllarda,

savrulmamayı başararak,
ideolojik ve örgütsel

bütünlüğümüzü koruduk. Tek
kişi de kalsak, örgütsel onuru,

örgüt kişiliğini korumayı
öğrendiğimiz ...yıllardır.”

(Kongre Belgeleri 1)



Avrupa’nın en
büyük Adalet Sa-

rayı olarak reklamı
yapılan İstanbul Adalet Sa-

rayı artık faaliyette. 4 Mart 2011’de
‘hizmete’ açılan Çağlayan’daki İs-
tanbul Adalet Sarayı’na Sultanah-
met’teki merkez bina ve Gülhane, Sir-
keci ve Levent’teki ek binaların ta-
şınması 25 Temmuz’da tamamlandı. 

Bu saray 237 milyon 960 bin li-
raya yapıldı. Bu paranın tamamını biz
ödedik ve vergilerimizle ödemeye
devam ediyoruz. 

Adaleti dağıtan duvarlar olsaydı
içindekilere ihtiyaç kalmazdı. Avru-
pa’nın değil, dünyanın en büyük sarayı
olsa ne çıkar? Bugüne kadar egemen-
lerin hiçbir adalet sarayından halk
için adalet çıkmadı, Avrupa’nın en bü-
yük sarayından da çıkmayacaktır, bi-
liyoruz. Sarayı inşa eden AKP’yi de,
AKP’nin oligarşi ve emperyalizmin çı-
karları adına dağıttığı adaleti de, bili-
yoruz, tanıyoruz. Bu yüzden böyle bir
saraydan ancak daha fazla baskı, daha
fazla zulüm, yani daha fazla adalet-
sizlik çıkacaktır.

2007 yılında başlayan binanın in-
şaatı devam ederken, “yargı refor-
muna ihtiyaç olduğunu” tespit eden
AKP, “Yargı Reformu Stratejisi” baş-
lıklı bir kitapçık yayınladı. Burada
madde madde stratejisini yazarken,
“Yargıya Güvenin Arttırılması” baş-
lıklı bir madde de koydu: “De-
mokratik hukuk devleti, hukuk kural-
larının oluşturulması yanında bunları
uygulamakla görevli sistemi oluş-
turmak, geliştirmek ve işleyişini sağ-
lamakla yükümlüdür. Bu amaçla

oluşturulan adalet sisteminin güçlü ve
sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi an-
cak toplumda güven duygusunun
sağlanması ile mümkün olacaktır.
Güvenilir bir adalet sistemi insan hak-
ları ve demokrasinin de teminatını
oluşturmaktadır.” (Adalet Bakanlığı,
Yargı Reformu Stratejisi, 2009 bro-
şürü)

AKP “yargıya güveni arttırma” (!)
yolunda birçok hapishane yapmış, on-
larca işkenceciyi aklamış ve polis kur-
şunuyla infaz edilen, sırtından vuru-
lanları suçlu ilan etmişti. Hrant Dink’i
vurulduğu için suçlu gören de
AKP’dir. 16 yaşında sırtından polis
kurşunuyla vurulan Ferhat Gerçek’i
15 yıl ceza istemi ile yargılamayı sür-
düren de. 

AKP yargıya güveni nasıl sağla-
yacak? Mahallelerde estirdiği terör-
le mi? Her geçen gün yoksullaşan
halktan neyin güvenini bekleyecek?
Sağlığın, eğitimin en temel hakları-
mızın bile parayla satıldığı ülkemiz-
de AKP’nin yargısına neden güve-
nelim? Gençlerimizin sınavlarla ha-
yallerini çalan, her sınavda yeni hır-
sızlıkları ortaya çıkan… Evlerimizi
başımıza yıkan AKP ona güvenme-
mizi sağlayacakmış. Halkımız der
ki: “Ayinesi� iştir kişinin� lafa bakıl-
maz”… 

Adalet saraylarla, güven bas-
kıyla sağlanmaz!

Kaldı ki, ne emperyalizmin ne de
ülkemizdeki işbirlikçi tekellerin ve on-
ların bekçisi AKP’nin böyle bir der-
di yok! Onların derdi, halkı daha
fazla nasıl soyabilirim, bu toprakla-
rı daha fazla nasıl talan edebilirim,

halkı yalanlarımla daha fazla nasıl
kandırabilirim, yaptığım bu halk ve
vatan düşmanlığını nasıl meşrulaştı-
rabilirim… İşte adaletleri de, saray-
ları da bunun aracıdır. 

Yani yolsuzluk, soygun, baskı,
zulüm artarak devam edecek.

Emperyalizm ve tekelleri için sa-
ray olan, bizim için; geleceğimizin
karartıldığı, tabutluklara gönderildi-
ğimiz adaletsizliğin merkezi ola-
caktır.

Gerçek adaleti halk kendi iktida-
rında sağlayacaktır. Gerçek adalet
halkın adaletidir. 

Düşmanı
Halk

AKP

Bilin: Halkın ekmeğidir adalet�/
bakarsınız bol olur bu ekmek�/ ba-
karsınız kıt,�/ bakarsınız doyum ol-
maz tadına,� / bakarsınız berbat.�  /
Azaldı mı ekmek, başlar açlık / bo-
zuldu mu tadı, başlar hoşnutsuzluk
boy atmaya.�

… Ekmek her gün nasıl gerek-
liyse�/ adalet de gerekli her gün�/ hem
o, günde bir çok kez gerekli.�

Sabahtan akşama dek, iş yerinde,
eğlencede� / hele çalışırken canla
başla / kederliyken, sevinçliyken�/
halkın ihtiyacı var pişkin, bol ekmeğe
/ günlük, has ekmeğine adaletin.�

madem adaletin ekmeği bu kadar
önemli� / onu kim pişirmeli, dostlar,
söyleyin?�

Öteki ekmeği kim pişiren?�

Adaletin ekmeğini de� / kendisi
pişirmeli halkın� / gündelik ekmek
gibi.� 

Bol, pişkin, verimli. 

(Bertolt Brecht)

Sokak sokak, kapı kapı dolaşıp 
Halk Sofrası Pikniği’ne çağrı

yapıyoruz
Dev-Genç’liler, Halk Cephesi’nin 4 Eylül 2011'de

Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda düzenleyeceği Halk
Sofrası Pikniği için İstanbul Sarıyer’de afişleme çalış-
maları yaptılar.

5 Ağustos günü Sarıyer Dağevleri
Mahallesi’nde, yaklaşık 2 saat süreyle pikniğe
katılım çağrısında bulundular. Bir yandan afişleme

yapılırken diğer yandan sokaklarda ve kahvelerde pik-
niğin el ilanı dağıtıldı. Halkla sohbet edilerek pikniğe
çağrı yapıldı. Mahalleden alınan malzemelerle ve
mahalle gençlerinin de yardımıyla yapılan çalışmada
yaklaşık 80 afiş asıldı ve çok sayıda bildiri halka
ulaştırıldı.

7 Ağustos’ta Sarıyer Derbent Mahallesi’nde,
halka Halk Sofrası için çağrılar yapılırken; mahalle
içinde 50 tane afiş asıldı. Ata Caddesi üzerine ve
sokak aralarına asılan afişleri gören mahalleliler, pik-
niğin nerede ve ne zaman olacağını sorarak Dev-
Genç'lilerle sohbet ettiler.
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Başbakan Erdoğan, medya pat-
ronlarına benden ihale istiyorsanız ga-
zetelerinizde, televizyonlarınızda ik-
tidar aleyhinde yazı yazdırmayacak-
sınız, program yaptırmayacaksınız
diyor. Geçen yıl medya patronlarına
açık açık “‘Ne yapayım, hakim ola-
mıyorum' diyemezsin. Sen maaşını
veriyorsun. ... o insanlara da o kalemi
teslim edenler, 'Kusura bakma kar-
deşim, bu dükkanda sana yer yok'
demeli." demişti. 

Dükkan! İşte meselenin özü bu.
İktidar, gazeteleri, televizyonları dük-
kan olarak görüyor. Peki patronlar?
Gazetelerin, televizyonların patron-
larının bakış açısı da aynıdır. Onlar
için de bunlar kar amacıyla işletilen
ticari kurumlardır. 

Medya patronları da sadece son bir
yıl içinde çok sayıda köşe yazarını,
spikeri ve programcıyı kovdu. 

Burjuva basın yayındaki köşe ya-
zarları, spikerler, yorumcular, ne
AKP’nin pervasızlığına karşı ne de
patronların işten çıkarmalarına, onur
kırıcı tavırlarına karşı, tek bir dire-
niş göstermediler. Bu teslimiyetçili-
ğe, “demokrat, ilerici, muhalif” ge-
çinenleri de dahildir. 

AKP, 2011 Haziran genel seçim-
lerinden sonra daha da pervasızlaştı.
Artık “şunu, şunu gazetenden at” da
demiyor medya patronlarına. Medya
patronları AKP’ye yaranmak, bir iha-
le alabilmek için, AKP’nin “hoşuna”
gidecek yayınlar yapmaya başladılar.
Hoşuna gitmeyecek programları ya-
yından kaldırdılar. Geçmişte şu ya da
bu oranda AKP’yi eleştiren gazete-
ciler kovuluyor. Kovulan gazeteciler
kendi haklarına dahi sahip çıkmıyor.
Kendilerini kapı önüne koyan pat-
ronlarına tek bir tepki yok, itiraz

yok. Kişiliksizleşmişler iyice. O du-
rumda dahi seslerini çıkartamıyorlar. 

Aynı gazetede çalışan diğer köşe
yazarları sanki hiçbir şey olmamış
gibi işlerine devam ediyorlar. Arka-
daşlarının işten kovulmasını dahi
yazmıyorlar. Kovulmamak için daha
çok AKP yalakalığı yapıyorlar. 

Örneğin Oray Eğin, televizyon
ve gazetelerden kovulmalara ilişkin şu

yorumu yapıyor: “Bugünün medyasını
'monokültür' kelimesi açıklayabilir.
Kapıyı vurup çıkarsanız bazı mes-
lektaşlarımız gibi 'adada' yaşamaya,
sakin bir erken emekliliğe razı ola-
caksınız. Çünkü size iş teklif etmeye
cesaret edecek pek fazla kişi çıkma-
yacak. Bu yüzden de meslektaşları-
mızın yazıları sansürlenince, prog-
ramları yayından kalkınca, hoyratça
kapının önüne konduklarında sesimizi
çıkartacak takatimiz kalmıyor. Pat-
ronlara da kızmak yersiz, bir yazarı
taşımanın faturasının beş milyar do-
lar olduğunu biliyoruz.” (Akşam, 3
Ağustos 2011) 

Burjuva medya patronlarının, Tay-
yiplerin ve burjuva kültürünü be-
nimsemiş köşe yazarlarının mantığı
burada özetleniyor işte. Her şeyin pa-
rayla ölçülmeye, dolarlarla değer-
lendirilmeye başlandığı noktada ise,
hiçbir düşünce, hiçbir değer savu-
nulamaz. Burjuva basının köşe ya-
zarları da böyledir. Bir gazetecinin işi
patronuna kaça malolduğunu hesap-
lamak değildir. Bu hesabı yapmaya
başladıktan sonra gerçekleri değil
patronların istediklerini yazacaklardır.
Nitekim bugün AKP’ye en “muhalif”
olanı bile, sansürden, basın özgürlü-
ğünden bahsederken, en icazetli ke-
limeleri seçiyor, AKP’nin iyi şeyler
yaptığından da bahsedip denge kur-
maya çalışıyor. Asıl sansürü de ken-
di kendilerine uyguluyorlar. 

Bunlar mı basın özgürlüğünü,
halkın haber alma hakkını savu-
nacak? 

Hürriyet gazetesindeki köşesinde
sürekli AKP’nin yolsuzluklarını yazan
Emin Çölaşan, AKP’nin baskısıyla
Doğan Medya’dan attırıldı. Aynı ga-
zetede çalışan Bekir Coşkun, Emin
Çölaşan’ın gazeteden atılmasına tavır
almak yerine -tavır almak kendisinin
de atılması demekti- “Hürriyet’te ka-
larak” AKP ile mücadele edeceğini
söylüyordu. Sonra atılma sırası ken-
dine geldi. Bekir Coşkun atıldığında
bu kez diğerleri sustu. Çölaşan, Coş-
kun gibi en “sivri”leriyle başlayan ga-
zetecilerin atılması, iki lafından birinde
AKP’ye yağcılık yapan Ruşen Çakır
gibilere kadar uzandı. AKP yağcılığı
yapmak, Fethullahçı olmak, Umre’ye
gitmek hiçbirini kurtarmadı.

Burjuvazinin köşe yazarları ken-
di haklarını, meslek onurlarını dahi sa-
vunamazlar. Çünkü onların meslek

Bunlar mı basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını savunacak?

Bunlar patronlarının kölesidir!
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Basın özgürlüğü yok!
Gerçekler yok! İhale

pazarlıkları var! 
AKP istedi Doğan Medya,

NTV, HABERTÜRK
kovdu. Karşılığında
ihaleleri kaptılar...

Burjuva basında köşe
yazarlarının patronları
nezdindeki değeri; ihale

pazarlıklarındaki,
borsadaki kağıt parçası

kadardır...



onurları yoktur. Meslek onurlarını
patronlarının tanıdığı ‘imtiyazlar’
karşılığında çoktan satmışlardır. Pat-
ronlarının onlara susmaları için sun-
dukları “imtiyazlı” koşulları yitir-
memek için her türlü onursuzluğu ka-
bul etmektedirler. 

Burjuva basının köşe
yazarlarının patronları
nezdindeki değeri; ihale
pazarlıklarındaki,
borsadaki kağıt parçası
kadardır...

En son haber kanalı NTV'den
Can Dündar, Banu Güven, Çiğdem
Anat ve Ruşen Çakır'ın programları
yayından kaldırıldı. İşten kovulup
kapı önüne konuldular. 

NTV’de “Yazı İşleri” adlı prog-
ramı yapan Ruşen Çakır, AKP’nin hış-
mına uğramamak için kelimeleri
‘özenle’ seçiyordu. Devrimci basın ya-
yın organlarına yapılan saldırılar, bü-
rolarının helikopterlerle basılması,
kapılarının kırılması, çalışanlarının tu-
tuklanması onun gibilerinin gün-
demlerine dahi girmedi. Devrimcilerle
ilgili haberleri ya görmezden geliyor
ya da iki kelimeyle geçiştiriyordu. Bı-
rakın devrimci basına yapılan saldı-
rılara karşı çıkmayı, burjuva basından
atılan onlarca gazeteci oldu, onları bile
sahiplenmedi. Ancak bunlarda onu

kurtarmadı. Kapı önüne konuldular.
Ve yine, geride kalanlar seslerini çı-
karmadılar.

Oray Eğin aynı yazısında şunu ek-
lemişti:“Kapıyı vurup çıkamayanları
da anlıyorum. Hem tepki gösterecek
kimse kalmadı: Sadece Can Dündar
değil, bütün ekran yüzleri teker teker
gönderiliyor. Kanal sadece haberci-
lerden değil, haberden de vazgeçme-
ye toptan razı zaten. Bu kadar isim bir
Marmaray etmiyormuş meğerse.”

Burjuva basın yayının basın öz-
gürlüğünden bahsetmesi yalandır.
Burjuva basın yayın araçlarında ça-
lışan köşe yazarlarının büyük ço-
ğunluğunun ne gazetecilikle ne de
meslek ahlakıyla bir ilgileri kalma-
mıştır. Onlar patronlarının propa-
ganda araçlarıdır. Patronları çizdiği
çerçeveyi yazıp çizerler. Patronlarının
köleleri haline gelmişlerdir. İşten ko-
vulmaları karşısında bile seslerini çı-
karamayacak kadar kişiliksizleşmiş ve
köleleşmişlerdir. 

Holding medyası basın
özgürlüğünden
bahsedemez

Burjuva medyanın basın özgürlü-
ğünden bahsetmesi ikiyüzlülüktür.
Burjuva medyanın basın özgürlü-
ğüyle, halkın haber alma hakkıyla bir
ilgisi yoktur. Basın yayın organları, sa-

hipleri için iki işe yarar: birincisi,
sömürü düzeninin propagandasını
yapma, halkı yalan yanlış bilgilerle al-
datma aracıdır; ikincisi ise, holding-
lerin iktidarlara ve birbirlerine karşı
baskı tehdit aracıdır. 

AKP iktidarı medya patronlarına
açıkça bana muhalif olan gazetecile-
ri, televizyoncuları çalıştırırsan, bana
muhalif yayınlar yaparsan bunun
bedelini ödersin diyor. Bedeli nedir?
Bedeli, Uzanlar gibi yolsuzluklarının
açığa çıkarılıp, gazetelerine televiz-
yonlarına el konulmasıdır. Bedeli
Aydın Doğan gibi ağır vergi cezala-
rına maruz kalmaktır. Bedeli, Doğuş
Grubu gibi iktidardan ihale alama-
maktır. Uzan’a yönelik tasfiyeyle,
Doğan Medya’ya verilen cezalarla,
bütün medya patronlarına gözdağı ve-
rilmiştir. 

NTV’nin patronu Doğuş Grubu,
“muhalif” yayınlarını sürdürmeleri
durumunda, alacakları Marmaray iha-
lesini kaybetme tehdidiyle karşı kar-
şıya kaldı. Marmaray’ın elektro-
mekanik işlerini yapan Doğuş Gru-
bu, bu işte çıkan sorunları gider-
mek, AKP’den aldığı ihaleleri kay-
betmemek ve yenilerini almak için
Can Dündar’ı, Banu Güven’i, Çiğdem
Anat’ı, Ruşen Çakır'ı bir çırpıda kapı
önüne koydu. 

Bunlar, AKP’ye karşı uzlaşmaz bir
tavır alan yazarlar da değildir. Ancak
faşizm de budur işte. Ondan ‘sakı-
narak’ korunamazsınız. Faşizm ken-
disi gibi düşünmeyen herkese düş-
mandır. Bunlar burjuva medya için-
de ‘solcu’ olarak bilinen gezeteciler
olarak, Doğuş Grubu’nun AKP’ye ya-
ranmak için kapı önüne koyduğu ilk
isimler olmuştur. 

Medya patronları için milyon do-
larlar vererek transfer ettikleri köşe ya-
zarları, program yapımcıları işlerine
gelmedikleri anda borsadaki kağıt
parçası gibidirler ve gerektiğinde el-
den çıkarırlar. 

Onun içindir ki hiçbir muhalif
gazeteci, ağzıyla kuş tutsa da pat-
ronlarına yaranamaz. Çünkü patron-
ların çıkarları iktidarlarla çatışmaktan
değil, uzlaşmaktan geçer. Ki, AKP
iktidara geldiğinden beri en büyük
destekçisi de burjuva basın yayın or-

Adı: Kovulduğu Yer

- Emin Çölaşan - Hürriyet
- Bekir Coşkun - Hürriyet
- Mine Kırıkkanat - Vatan
- Bekir Coşkun - Haber Türk
- Necati Doğru - Vatan
- Pakize Suda - Hürriyet
- Akal Atilla - Milliyet
- Zeynep Oral - Milliyet
- Doğan Heper - Milliyet
- Umur Talu - Milliyet
- Nilgün Cerrahoğlu - Milliyet
- Şahin Alpay - Milliyet
- Yalım Eralp - Milliyet
- Oray Eğin - Radikal
- Mine Kırıkkanat - Radikal
- Türker Alkan- Radikal

- Haluk Şahin- Radikal
- Erdal Güven- Radikal
- Cem Dizdar- Milliyet
- Deniz Uğur - Vatan
- Cüneyt Ülsever - Hürriyet
- Tufan Türenç- Hürriyet
- Oktay Ekşi - Hürriyet (istifa)
- Can Ataklı - Sabah
- Balçiçek Pamir - Sabah
- Aydın Ayaydın - Sabah
- Önder Aytaç - Taraf
- Başak Dursun - Sabah
- Nuran Yıldız - Habertürk
- Güler Kömürcü - Akşam
- Banu Güven- NTV
- Can Dündar- NTV
- Ruşen Çakır- NTV
- Ferai Tınç- Hürriyet

Burjuva basından kovulan gazeteciler
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ganları olmuştur. 

İktidarların baskısına
karşı yalnız devrimciler
direnir; basın
özgürlüğünü, meslek
onurunu yalnızca
devrimciler savunur. 

AKP, kendisi gibi düşünmeyen
burjuva köşe yazarlarını da doğrudan
hedef alıp bir kaçını tutuklayınca, köşe
yazarları basın özgürlüğünden, san-
sürden bahsetmeye başladılar. O güne
kadar pek gündemlerine almadıkları
“tutuklu gazeteciler” sorunundan ha-
berdar oldular. 

Ahmet Şık, Nedim Şener ve “Er-
genekon” davasından tutuklu bir kaç
gazetecinin dışındaki tutuklu gazete-
cilerin hepsi de devrimci ilerici ga-
zetecilerdir. Ve on yıllardır bu ülke-
nin hapishanelerinde devrimci, ileri-

ci gazeteciler hiç eksik olmamıştır.
Ama basın özgürlüğünden, sansürden
bahseden burjuva medya, tutuklu
devrimci, ilerici gazetecileri görmek
bir yana, polisin ağzından “terörist-
ler” diye suçlamışlardır. 

İktidarların her türlü saldırılarına
karşı direnen, her koşulda gerçekle-
ri yazan devrimciler olmuştur. 

Bugün de AKP’nin saldırılarına
karşı sadece devrimciler direnmek-
tedir. Her koşulda gerçekleri yazan,
söyleyen devrimci basındır. 

Gerçekle yalanın kavgasında
egemen sınıflar, yalanın safında-
dırlar. Gerçekleri yazmak bedel öde-
meyi göze almaktır. Hapishanelerde-
ki devrimci gazeteciler her koşulda
gerçekleri yazmanın bedelidir. 

Faşist iktidarlara boyun eğmedi-
ğimiz için dergi bürolarımız basılıyor,
helikopterlerle operasyonlar yapılıyor,
çalışanlarımız işkencelerden geçirilip

ağır hapis cezaları veriliyor. 

26 Aralık 2010’da Yürüyüş der-
gisi basıldı. Dergi çalışanları tutuk-
landı. 6 aydır mahkemeye dahi çı-
kartılmadı. Burjuva basın hala bunları
görmezden geliyor. 

Faşizm koşullarında gerçekleri
seylemek, patronlara kaça mal ola-
cağını hesaplamaktan değil, bedel
ödemeyi göze almaktan geçer. 

Burjuva basın, iktidarın baskıları,
dayatmaları karşısında burjuva de-
mokratik haklarına dahi sahip çıka-
mıyor. Tersine medya tekellerinin çı-
karları için en büyük sansürü kendi
kendilerine uyguluyorlar. 

Şimdi herkes açıkça görüyor ki,
basın özgürlüğü birilerinin bahşet-
tiği değil, çok büyük bedellerle
kullanılan bir haktır. Bu bedeli
göze alamayanlar, ne kendi hakkına,
ne meslektaşına sahip çıkamayacak
şekilde kişiliksizleşir, köleleşirler.

“Cepheliler dünyanın en karar-
lı, kendisine en çok güvenen in-
sanlarıdır.” (Dursun Karataş)

"Babana bile güvenmeyeceksin"i
öğreten çürük bir düzende yaşıyoruz.

Ahlaksızlığı ve yozlaşmayı her
gün hayatımıza sokmaya çalışan dü-
zenin istediği bencil, çıkarları her şe-
yin ve herkesin üstünde olan birey-
ler yaratmaktır. Değer nedir bilmeyen,
her şeye çıkarları doğrultusunda ba-
kan biri olun… yani düzen, en iyi bil-
diği şeyi öğretiyor, dayatıyor: “Ben-
cil olun, hayatınızı yaşayın, kimseye
güvenmeyin.” 

Peki, halkımız için öyle midir? El-
bette hayır.

Halkımız günlük yaşamda man-
evi değerler üzerine konuşup sohbet
ederken "Parayı, pulu kaybeder-

sen bulursun. Ama
dostluğu, onuru, gü-
veni kaybedersen bir
daha tutamazsın"
der. Bu değerlerin
önemi vazgeçilmez-
liği vurgulanır her ve-
sileyle.

Güvenin olmadığı
yerde dostluk, arka-

daşlık, yoldaşlık yoktur. Vefa, sada-
kat, bağlılık, fedakarlık, saygı, sev-
gi yoktur.

Bir kişi veya halk güvendiğine
bağlanır. Peşinden gitmekte, yanın-
da durmakta, onunla olmakta tered-
düt etmez. Ölür, öldürür, her türlü be-
deli ödeyip, fedakarlıkta bulunur.
Paylaşır, emek verir, sever, sahiple-
nir. Cepheli halkına güvenir. Çünkü
devrimciliğin mayasıdır güven, ol-
mazsa olmazdır. 

Güvenmek istemektir, emek ver-
mektir, inanmaktır. Sonuç almaktır,
başarmaktır.

Halka, yoldaşlarına, örgütüne gü-
ven verendir Cepheli. Bu güven sı-
navlardan, sınamalardan geçilerek
yaratılır. Cepheli’nin fedakarlığı,

emeği, cüreti, militanlığı, ahlakı,
inancı, güvenilir olmasının kaynağı-
dır. 

Yalan söylemez, kandırmaz, al-
datmaz, oyalamaz, yarı yolda seni bı-
rakmaz. Satmaz, sırtını dönmez, ger-
çeği doğruları söyler Cepheli. Sözü-
nün eri olması, söylediğini yapması,
yaptığını savunması, savunduğunu
her şart ve koşul altında yerine ge-
tirmesi güvenilirliğinin teminatıdır.

"Bizim işler güvene, itimada da-
yalı işlerdir. Kendimden şüphelenir
Fuat'tan şüphelenmezdim, o derece
güvenilirdi." Bu sözler Fuat Perk
yoldaşımızın patronuna aittir. Şehit
düştükten sonra arkasından söyledi-
ği sözlerdir. 

Düzen insan ilişkilerini kirletiyor.
Güvensizlik, umutsuzluk, karamsar-
lık yayıyor. Cepheli bunları boşa çı-
karan, güvenen, güven verendir.

Her Cepheli’nin görevi bu güve-
ni daha da büyütmektir.

Bu güveni büyüteceğiz. Halkı-
mızın, şehitlerimizin, tarihimizin,
hareketimizin bize yüklediği görevi
yerine getireceğiz. Her gün bu güveni
daha da büyüterek, büyüyeceğiz.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli güven verendir
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Basında sansürün kaldırılmasının
100. yılında Başbakan Erdoğan şu
mesajı yayınlamıştı: 

"İfade özgürlüğüne uygulanan
tehdit ve baskıların ceremesini çek-
miş biri olarak basın özgürlüğü-
nün tehdit edilmesine izin vermem."

Onlarca gazetecinin işinden ko-
vulduğu, onlarcasının tutuklandığı
ülkemizde bu mesajı ancak Erdoğan
gibi faşist, ikiyüzlü bir başbakan ya-
yınlar. 

Sadece Yürüyüş dergisine yapılan
saldırılar bile, Başbakan Erdoğan’ın
sözlerinin tekzibidir. 

Biz şunu da biliyoruz ki, faşizmin
iktidarda olduğu bir ülkede burjuva
anlamda da bir demokrasi, burjuva an-
lamda bir basın özgürlüğü yoktur.
Burjuva basın, iktidarların halkı kan-
dırmak için gerçekleri gizleme ara-
cıdır. Gerçekleri sadece devrimciler
yazar. Çünkü faşizm koşullarında
gerçekleri yazmak bedel ister. Hal-
kımıza gerçekleri anlatmak için tut-
saklık dahil, para cezaları dahil ve kur-
şunlanmak, felç kalmak, ölüm dahil
her türlü bedeli göze alıyoruz. Çün-
kü biz faşizmin karşısında halkın se-
siyiz...

Basın özgürlüğünü savunan, san-
süre karşı mücadele eden de sadece
devrimcilerdir. 

Yürüyüş dergisine açılan dava
gerekçelerinden bazı örnekler akta-
racağız. 

Bu davalar; basın özgürlüğünün
düşünce özgürlüğünün olmadığının
kanıtıdır.

Bu davalar; düşüncelerini yayma
ve örgütlenme özgürlüğünün olma-
dığının, “halkın haber alma hak-
kı”nın bu düzen tarafından gasp edil-
diğinin kanıtıdır.

Yürüyüş dergisinin 19 Kasım
2006 tarihli 79 sayısından, 13 Mart
2011 tarihli 259. sayısına kadar olan
180 sayısına toplam 168 dava açıldı. 

Bu davalardan;

- 88’i örgüt propagandası yap-
maktan,

- 51’i suçu ve suçluyu övmek, 

-14’ü örgüt açıklamalarını ya-
yınlamaktan açıldı. 

AKP istiyor ki, sadece kendileri
örgütlenecek, sadece kendileri konu-
şacak, sadece kendileri yazacak, sa-
dece kendileri açıklamalar yapacak,
sadece kendileri propaganda yapacak.
Halk sadece onları dinleyecek, onla-
rın yazdıklarını okuyacak...

Ki, ancak o zaman halkı yalan pro-
pagandalarına inandırabilsinler. 

Hayır halkın da sesi var. Halkın da

örgütlülükleri var. Halkın da müca-
delesi var. Yürüyüş bunları yazıyor!

Davalar, cezalar işte bundan. 

Yürüyüş üzerindeki bu baskılar,
açılan bu davalar, baskınlar, gözal-
tılar ve tutuklamalar... Yüzlerce
yıllık hapis ve milyarlarca liralık
para cezalarının NEDENİ, aktara-
cağımız davalardan somut olarak gö-
rülecektir. 

1- Halk düşmanlarını teşhir et-
tiğimiz için:

- Yürüyüş’ün 19 Kasım 2006 ta-
rihli 79. sayısındaki ‘üstün hizmet
madalyalı Ali Suat Ertosun’un utanç
belgesi ile savaşı’ başlıklı yazıya,

- Yürüyüş’ün 15 Ağustos 2010 ta-
rihli sayısındaki Hikmet Sami Türk
ile ilgili yazılara,

- Yürüyüş’ün 8 Mart 2009 tarih-
li sayısındaki “Gazi katliamında kim
hangi görevdeydi” başlıklı yazıya, 

- Yürüyüş’ün 18 Temmuz 2010
tarihli 225. sayısındaki “Genelkur-
mayın iyi çocukları” başlıklı yazıya,

- Yürüyüş’ün 10 Ocak 2010 tarihli
202. sayısındaki “Amiral gemisinin
eli kanlı kaptanı” başlıklı Ertuğrul
Özkök’e ilişkin yazıya “örgüte he-
def gösterme” iddiasıyla dava açıl-
mıştır.

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

yapma” davası... 51 yazıya “suçu ve suçluyu övmek”ten
dava... “örgüt açıklamalarını yayınlamak”tan 14 dava... 

Gerçekleri, bu bedelleri 
ödeyerek yazıyoruz!..
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AKP iktidarının “üstün hizmet
madalyası” verdiği Ali Suat Ertosun,
yıllardır koruduğu Hikmet Sami
Türk, 19-22 Aralık 2000 hapis-
haneler katliamının ve 122 şehi-
din hepsinden sorumludurlar.
Bunların katliamcılıklarını dün-
ya alem bilmektedir. Yürüyüş
dergisi katliamcıların, halk düş-
manlarının ve onları koruyan, on-
lara madalya takanların gerçek-
te kim olduklarını yazdığı için,
davalar açılmıştır. 

Gazi katliamının sorumlula-
rını Yürüyüş dergisi elbette ya-
zacak. Ertuğrul Özkök gibi bir al-
çağın kim olduğunu Yürüyüş
dergisi tabii ki, yazacak.

AKP’nin mahkemelerinin
suçlu bile görmediği, devletin
madalya taktığı, koruduğu katli-
amcılar için elbette halkın adalet
arayışı olacaktır. Elbette yaptık-
ları katliamların bir karşılığı ola-
caktır. Ancak bunun için dünya ale-
min tanıdığı bir katili Yürüyüş’ün he-
def göstermesine gerek yoktur. 

Mücadeleyi, devrimci bir 
alternatifin varlığını 
anlattığımız için 

- Yürüyüş’ün 2 Temmuz 2006
tarihli nüshasının; 49. sayfasında
“tüm şehitler benim çocuğum” baş-
lıklı yazıda,

- 2 Temmuz 2006 tarihli nüshası-
nın; 51. sayfasında “devrim şehitle-
ri ölümsüzdür” başlıklı yazılarda,

- Yürüyüş’ün 105. sayısının 12
sayfasında “selam olsun umudu bü-
yütenlere” başlıklı yazıda,

- Yürüyüş’ün 88. sayının 7. say-
fasında “Tecritte son ölüm orucu di-
renişçileri…” başlıklı yazıda,

- Yürüyüş’ün 10 Temmuz 2005 sa-
yılı nüshasında dergi kapağında yer
alan “Tecritte 120 ölüm, feda eylemi
Eyüp Beyaz, zalimlerin hesap ver-
mesi tarihin yasasıdır” başlıklı ya-
zılarda,

- Yürüyüş’ün 2 Nisan 2006 tarih-
li 46. sayısındaki “30 Mart 17 Nisan”
ile ilgili yazılarda, 

- Yürüyüş’ün 82. sayısının 4. ve 5.

sayfalarındaki “Dergimizin İstan-
bul Bürosunda Polis Terörü” başlıklı

yazılarda, örgüt propagandası ya-
pıldığı gerekçesiyle dava açılmıştır. 

Yürüyüş’e açılan tam 88 dava bu
gerekçeyle açıldı.

Evet anlatacağız. Halkın bir al-
ternatifinin olduğunu, asla alternatifsiz
kalmayacağını yazdık ve yazmaya de-
vam edeceğiz. AKP, onun için saldı-
rıyor, cezalar veriyor, toplatıyor der-
gimizi.

Düzenin yoz kültürünü 
yazdığımız için 
saldırıyorlar

- Yürüyüş’ün 19 Kasım 2006 ta-
rihli 79. sayısının 27. sayfasındaki
“bir fuhuş evi dağıtıldı” başlıklı
yazı dava gerekçesi oldu.

- Yürüyüş dergisinin 1 Ağustos
2010 tarihli sayısının 20. sayfasında
yer alan “yozlaşma ile ilgili haberler”

- Yürüyüş’ün 27 Ağustos 2006 ta-
rihli 67. sayısındaki “yozlaşmaya
izin vermeyelim” başlıklı yazılar
dava açma gerekçesi olmuştur. 

Soruyoruz: Yozlaşmaya karşı mü-
cadele AKP iktidarını neden rahatsız
ediyor? 

Ediyor, çünkü yozlaşma halkın sis-

teme karşı mücadelesini engellemek
için uygulanan bilinçli bir politikadır.

Yürüyüş dergisi, AKP’nin
yozlaştırma politikasına kar-
şı devrimcilerin mücadelesi-
ni yazdığı için toplatılıyor ve
devletin baskı ve terörüyle
karşı karşıya kalıyor. 

Yürüyüş dergisi zulmü
yazıyor. Oligarşinin işbir-
likçiliğini yazıyor. Bunlar
için baskı ve terörle karşı-
laşıyor. 

Bakın şu gerekçelere; 

- Yürüyüş’ün 27 Ağustos
2006 tarih ve 67. sayısının 12.
sayfasındaki “Kepenkler Fi-
listin ve Lübnan halkı için
indi” başlıklı yazıya da dava
açıldı.

Filistin için kepenklerin
indirilmesi AKP iktidarını ne-
den rahatsız ediyor?

- Yürüyüş’ün 19 Kasım
2006 tarihli 79. sayısının 32 ve de-
vamındaki sayfalarda “gençliğin so-
runları ve birlik arayışları” başlıklı
yazı da toplatma gerekçesi olmuştur. 

Soruyoruz: Gençliğin sorunlarının
yazılması neden toplatma gerekçesi
oluyor? Oluyor, çünkü AKP iktidarı
düşünmeyen, üretmeyen, bencil, yoz
bir gençlik yaratmak istiyor. 

Emperyalizmin sömürüsüne, iş-
birlikçiliğe karşı çıktığımız, bağımsız
ve demokratik bir ülke istediğimiz için
dergimize davalar açılıyor

İşte bir başka gerekçe;

- Yürüyüş’ün 25 Ekim 2010 tarihli
195. sayısının 9,10,11. sayfalarında
“Hiçbir Emperyalist Operasyon
Halkların Çıkarına Değildir” başlıklı
yazılar hakkında“suç ve suçluyu öv-
düğü, örgüt propagandası yapıldığı”
iddiasıyla dava açıldı.

SONUÇ OLARAK, yukarıdaki
tablo, bu davalar, birincisi, basın ve
düşünce özgürlüğünün olmadığının, 

İkincisi, devrimci basının tüm
bu baskı ve zulme rağmen gerçekle-
ri yazdığının kanıtıdır. Devrimci ba-
sın yayın faaliyetleri ülkemizde her
zaman çok büyük bedeller ödeyerek
sürdürülmüştür. 

Burjuva basından
düzeniçileşen basına

devrimci basının farkı da
burada ortaya çıkmaktadır.

Gerçekleri sadece
devrimciler yazar! Çünkü
gerçekleri yazmak bedel

ödemeyi gerektirir ve bedel
ödemeyi de yalnız

devrimciler göze alır. 
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Basının kiralık kalemleri katliamın suç ortağıdır!
İktidara zarar vermeyen bazı gerçekleri yazmakla

kendilerini aklayamazlar!
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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde süren 19 Aralık Bayrampaşa
Katliamı davası nedeniyle geçtiğimiz
ay Van 1. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde talimatla ifadesi alınan eski uz-
man çavuş Altan Sabsız, katliamın
çeşitli boyutlarını 11 yıl sonra itiraf
etti.

Katliam saldırısı sırasında hapis-
hane içinde görevli olan uzman çavuş
Altan Sabsız’ın itirafları, katliama
hala inanmakta zorlananları “ikna
ederken”, burjuva basında da ge-
nellikle yok saydıkları bu katliam üze-
rine haberler, yorumlar yapıldı. 

Burjuva basının ve kimi köşe ya-
zarlarının şimdi iktidara zarar ver-
meyen bazı gerçekleri yazmış olma-
ları, katliamdaki suç ortaklıklarını
ortadan kaldırmayacaktır.

Katliama ilişkin yalanlar gazete-
lerinin manşetlerinde yayınlanırken
seslerini çıkarmayıp, bu suça ortak
olanlar, bugün hiçbir şey olmamış gibi
davranamazlar. 19 Aralık katliamını
meşrulaştıran, gerçekleri gizleyen,
çarpıtan burjuva gazete ve televiz-
yonlar, katliamın ortağıdır. Geçen
11 yılda bu konuda bir özeleştiri
yapmış da değillerdir.

Suç ortaklığını 
unutturamazsınız!

19-22 Aralık’taki vahşet ortaya
çıktıkça, o dönem katliama ortak
olanlar, sessiz kalanlar, çeşitli bi-
çimlerde kendilerini aklamaya çalı-
şıyorlar. Ama bunların bir çoğunun
kendilerini aklama “kanıtları”(!) ol-
dukça zayıf. İşte bunlardan biri: 

“Askerler, başka askerlerin ate-
şiyle ölmüştü, koğuşlardan çıktığı
söylenen bu tabancalarla bu şekilde
ölmek mümkün değildi.

Biz bu haberi Radikal’de, biraz
da ‘Hayata dönüş’e nazire olsun diye
‘Gerçeğe dönüş’ manşetiyle yayın-
ladık, günlerce manşette tuttuk”

(İsmet Berkan, Hürriyet, 29 Temmuz
2011)

İsmet Berkan, 19 Aralık katlia-
mı sırasında yayınladıkları bir ha-
berle “katliama ortak olmadıkları-
nı” anlatmaya çalışıyor. Oysa o sı-
rada sorumluluk yaptığı Radikal ga-
zetesi Hürriyet, Milliyet gazeteleri
gibi Doğan Medya’nın yayınları-
dır. Hem Hürriyet hem de Milliyet,
oligarşinin katliam politikalarını sa-
vunmuş, tutsakları suçlamışlardır.

Hatta Hürriyet gazetesinde Er-
tuğrul Özkök, katliama karşı çıkan
yazarları tehdit eden yazılar yazmış-
tır. Ayrıca Radikal gazetesi de bir kaç
haber dışında katliamı teşhir eden bir
yayın çizgisi izlememiştir.

Altan Sabsız’ın itiraflarını gün-
deme getirip kendini aklamaya ça-
lışanlardan biri de CNN Türk tel-
evizyonu’nda yayınlanan Medya Ma-
hallesi programının sunucusu Ayşe-
nur Arslan’dı. Arslan, 27 Tem-
muz’daki programında, Altan Sab-
sız’ın itirafları üzerine konuğuyla
konuşurken, kendisinin o sırada
ATV’de çalıştığını, katliam saldırısı-
na “Hayata Dönüş” demediklerini
anlatıyordu. Elbette katliamı meşru-
laştıran bu kavramı kullanmamak
önemliydi. Ama bu “suç ortağı ol-
mamak” için yeterli miydi? ATV o dö-
nem bu katliama karşı açık bir tavır
almış mıydı? Hayır! Devrimci tut-
sakların, TAYAD’lıların açıkladık-
ları gerçeklere bir kez olsun yer ver-
mişler miydi? Hayır! O zaman ken-
dilerini aklamaları öyle kolay değil-
dir. Hem katliamı aklayacak yayınlar
yapılacak hem de bugün “biz gör-
evimizi yapmıştık” denecek. Bu ka-
bul edilemez.

Burjuva medya bugün Altan Sab-
sız’ın itiraflarından hareketle bir kaç
haber yapıp, sorumluluktan kurtul-
maya çalışıyor. Ama yaptıkları ha-
berler bile, AKP iktidarının işine ya-
rayacak şekilde şekillendiriliyor. Daha

da önemlisi, o katliamla açılan F
Tiplerindeki tecrit zulmü halâ gün-
demlerinde değil. 10 yıl sonra da bir
gardiyanın itiraflarıyla bugünkü tec-
rit zulmünü mü yazacaklar gazetele-
rinde?

Kendilerini bunlarla aklayamazlar.

Aradan geçen 11 yıla karşın ne
halka ne katledilen tutsaklara, ne
devrimcilere yönelik olarak yapılmış
tek bir özeleştirileri, özürleri yoktur.
Yazdıklarının, suç ortaklığının tarih
sayfaları içinde unutalacağını sanı-
yorlarsa yanılıyorlar. Unutmuyoruz!

Burjuva medya Altan Sabsız’ın
itiraflarından sonra ortaya çıkanları
sanki ilk kez duyuyormuş gibi ha-
berler yapıyor. Bugün açığa çıktı de-
nilen her şey devrimciler tarafından
ilk günlerden beri söylenmiştir. Kat-
liamla ilgili bilinmeyen, anlatılmayan
hiç bir şey yoktur. Bunların hepsi ve
hatta daha fazlası burjuva medyanın
elinde mevcuttur. 

Dolayısıyla İsmet Berkanlar, Ay-
şenur Aslanlar, kendilerini böyle
aklayamazlar. Hepsi, 19 Aralık kat-
liamını alkışlayan, aklayan manşet-
lerin, bilindiği halde gerçekleri ya-
yınlamamanın suç ortağıdır.

“Görüyorsunuz 
mahkumlar silah 
kullanıyor!”

19 Aralık 2000’de katliam sürer-
ken CNN Türk televizyonu Çanak-



kale E Tipi Hapishanesi’nin yaklaşık
1 kilometre uzağından çekebildikle-
ri görüntüler eşliğinde “görüyorsunuz
mahkumlar silah kullanıyor” di-
yordu. 

Gerçekte ise kendileri de dahil hiç
kimsenin o görüntülerde bir şey gör-
düğü yoktu. O sırada katliamcılar, ha-
pishane içinde 5 bin 48 adet gaz bom-
bası kullanıyorlardı. Bu bombalar ve
kurşunlarla, Çanakkale’de dört tutsak
katledildi. Tüm tutsaklar işkenceden
geçirildi. İşte CNN Türk o yayın-
cılıkla bunları saklıyordu. 

Ka nal 7, mesela bir haberinde
“ken di ni ya kan bir mah ku mun gü -
ven lik gö rev li le ri ne sal dır ma sı üze -
ri ne, mah kum öl dü rül dü.” di ye rek
katilleri aklıyordu.

Eski uzman çavuş Altan Sabsız
ise mahkemeye verdiği ifadesinde;
“koğuş içinde üç ayrı noktada
kömürleşmiş derecede yandıklarını
ve hayatlarını kaybettiklerini gör-
düm, ilk etapta bu derecede yanma-
ya bir anlam veremedim, çünkü ko-
ğuşta sadece yatak ve yorgan vardı
ve yanan şahıslar yatak ve yorgan-
lardan uzak noktalarda hayatlarını
kaybetmişlerdi” diyordu. 

Ka nal 7, yalanlarıyla işte bu kat-
liamı aklıyordu. 

Milliyet gazetesi, “Sahte Oruç,
Kanlı İftar” manşetini atmıştı. Kat-
liamın sorumlularından İçişleri Bakanı
Sadettin Tantan’ın yalanlarını say-
falarına taşıyarak, katliama suç or-
taklığı yapıyordu. 

Daha tutsakların kanı kuruma-
dan, katil Tantan’ın ağzından kat-
liama meşruluk kazandırılmaya çalı-
şılmıştı. 

Burjuva medya sadece 19 Aralık
katliamı sırasında değil, katliam ön-
cesi ve F tipleri dönemi de dahil ol-
mak üzere yıllarca katliamları, tecri-
ti aklayan yayınlar yaptı. F tipi ha-
pishanelerin tecrit hücreleri üzerine
güzellemeler dizdiler. Kimi lüks otel
odalarına, kimi lüks villalara, kimi ev-
lere benzetti. Yalanlar birbirini izle-
di.

Tüm bu saldırılar içinde kuşkusuz
19 Aralık katliamı sırasında burjuva
medyanın rolünü hiç kimse unutamaz.

Katliamı, katilleri
aklayan burjuva
medya hemen her-
gün bu katil ordu-
sunun haberlerini
yayınlayarak ger-
çekleri çarpıtmıştır.

28 tutsağın katledildiği, yüzler-
cesinin yaralanıp, sakat kaldığı, iş-
kence gördüğü, yakıldığı bir katliam
saldırısını burjuva medya günlerce
“Hayata dönüş” ve ölüm orucun-
dakileri “kurtarmak” olarak verdi.

Hem tutsaklar yakılmamış, katle-
dilmemişti! Hastahaneye getirilen bir
tut sa ğın am bu lans ta “içe ri de 6 ba-
yanı di ri di ri yak tı lar” sö zü nü bi le,
“tu tuk lu lar birbirini yak tı” di ye yan -
sı ta bi len bir medya, önce bu ahlak-
sızlığın, alçaklığın, yalanların hesabını
vermek zorundadır. Ve o gün o ga-
zetelerde yönetici, yazar, muhabir
olarak çalışan hemen hiç kimse bu so-
rumluluğun dışında değildir. 

Katliamın suç ortakları 
kendilerini unutturamaz

Suç ortağı olan sadece manşetler
değildi. Burjuva basının kiralık ka-
lemleri de katliamcıları aklamak için
adeta birbirleriyle yarıştılar. Bir kaç
örnek o dönemin medyasının anla-
şılması açısından yararlı olacaktır. 

23 Kasım 2000’de Milliyet gaze-
tesinde Fikret Bila, katliama günler
kala tam sayfa “F tipi çağdaş ölçü-
lere uygun” diyerek yapılacak katli-
am operasyonuna zemin hazırlıyordu.

Avni Özgürel, 15 Aralık’ta Yeni
Binyıl’daki yazısında F tiplerine kar-
şı çıkan aydınları eleştirirken, F tip-
lerini savunuyordu: “Aydınların ve
medyanın bir bölümünün ölüm
oruçlarına yaklaşımını ise son derece
yanlış buluyorum ve toplumdan
büyük tepki aldıklarını düşünüyo-
rum. Bir de şu var, F tipine taraftar
olursanız, bu aydın anlayışına mu-
gayir olarak görülüyor.”

Gazeteci Güngör Mengi ise oli-
garşinin katliama hazırlandığı bir sı-
rada; “İşaretler, ölüm oruçlarına
müdahale etme noktasına yaklaşıl-
dığını gösteriyor. Çünkü bunun hu-
kuki ve ahlaki şartları oluşmuştur.”

diyordu. Mengi, tutsakların katledil-
mesini savunuyordu.

Gazeteci M. Ali Birand, 23 Ara-
lık 2000’de katliamdan hemen sonra
Hürriyet gazetesinde çıkan yazısında; 

“Cezaevleri operasyonu tamam-
landı. Allahtan bu kadar kayıpla bi-
tirilebildi.” diye yazmıştı. Birand’ın
bunları yazdığı sırada 28 tutsak kat-
ledilmişti. Birand, bu rakamı “kabul
edilebilir” görüyordu. 

Gözcü gazetesi yazarı Rahmi Tu-
ran, katliam sonrası bir yazısında kat-
liamı savunarak, katilleri haklı çıka-
rıyor ve şunları söylüyordu; “Pro-
paganda amacına yönelik sahte
ölüm oruçlarıyla devleti küçük dü-
şürmeye çalışan örgütlerin çöker-
tilmesi için devletin yaptığı operas-
yonlar haklıdır; bir nefis savunma-
sıdır.”

Ölüm mangaları tutsakları diri
diri yakıp katlederken, işte köşe ya-
zılarını bunlar dolduruyordu. 

Gerçekleri sadece
devrimciler söyler

Katliam sonrası devrimciler ger-
çekleri halka açıklamışlardır. Burju-
va medya ise tüm bunları yazmadı.
Bilmediği için değil, bile bile gizle-
di. Hatta o dönem oligarşinin saldı-
rısı ve sansürü, burjuva medyanın ya-
lanları nedeniyle kendisine ilericiyim
diyenler bile devrimcilere inanma-
mıştır. 

O koşullarda bile dilimiz yetti-
ğince, sansüre saldırılara rağmen ger-
çekleri anlatıp, gerçekleri yazdık.

Aradan geçen 11 yılda, her belge,
her tanıklık, her rapor, her anlatım, her
duruşma bizi ve anlattıklarımızı doğ-
ruladı. Halk düşmanlarının yalanları
birer birer açığa çıktı. Bugün 19 Ara-
lık’a dair çıkmayan şey kalmamışsa,
katliamın ayrıntıları dahil hiçbir şey
unutulmamışsa bu konudaki ısrarı-
mızın sonucudur.
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Adına “Hayata Dönüş” dedikleri
ve hayat kurtarmak için yaptıklarını
iddia ettikleri 19-22 Aralık 2000 ha-
pishaneler katliamında, Bayrampaşa
Hapishanesi’ne düzenlenen katliam
operasyonuna “TUFAN” adını ver-
dikleri yıllar sonra ortaya çıktı. Bay-
rampaşa üzerinden tufan gibi geçerek
katledecek ve sindireceklerdi. 

Onlar için diri diri yaktıkları altı
kadın ve özel silahlarla kurşunlayıp
katlettikleri altı erkek tutsak zayiat sa-
yılmıyordu. Nitekim operasyon son-
rasında Adalet Bakanı Hikmet Sami
Türk “Başarılı bir operasyon yaptık,
zayiat vermedik” demişti. 

Bayrampaşa katliamı sonrasında
katliamı meşrulaştırmak için tutuklu
ve hükümlüler hakkında “ hapishane
idaresine isyan etmek” suçlamasıyla
daha deliller toplanmadan dava açıl-
dı. Buna karşın, katliamı yapanlar için
aynı hız gösterilmedi. Soruşturma
açılması için 6 yıl, dava açılması
için ise 10 yıl beklendi. Savcılar
doğrudan dava açmak yerine valiliğin
izin vermesini beklediler. Katliamın
destekçileri olan valiler elbette ope-
rasyonu uygulayan ve planlayanların
yargılanmalarına izin vermediler

Eski İstanbul Valisi Muammer
Güler operasyonu yürütenlerin bir so-
rumluluğu olmadığı, suç işlemedik-
leri gerekçesiyle soruşturma açılma-
sına izin verilmemesine karar verdi. 

Savcılar kullanılan gaz bombala-
rının yoğunluğu nedeniyle iki gün bo-
yunca Bayrampaşa hapishanesine gi-
rememişlerdi. Devlet “birbirlerini
vurdular, kendilerini yaktılar” gibi
yalanlar uydurup sahte tutanaklar
hazırlıyordu. Basın yaşananları sor-
gulamak, yakılanların sesini duyur-
mak yerine geçekleri örtbas ediyordu.
Oysa aynı günlerde bilirkişi raporla-
rı devleti yalanlıyor, tutukluları hak-
lı çıkarıyordu. Bilirkişi ve otopsi ra-
porlarında silah atışlarının içerden dı-

şarıya doğru olmadığını, tüm atış-
ların dışarıdan içeriye doğru oldu-
ğunu, yakılanların giysileri üzerinde
yanıcı maddeye rastlanmadığını, an-
cak yanıkların kimyasal niteliği bel-
li olmayan gazlarla oluştuğunu orta-
ya koyuyordu. Bilirkişi raporları, ya-
lanları cevaplıyor ve tutuklular ken-
dileri yakmadılar, silah da kullan-
madılar diyordu. Daha 2001 yılının
başında hazırlanan bilirkişi raporları
hapishanedeki operasyonun bir kat-
liam olduğunu kanıtlıyordu. 

Savcılar için bu gerçek yeterli de-
ğil miydi, İstanbul’un orta yerinde
dört duvar arasında kapatılmış in-
sanları, savaşlarda dahi kullanılması
yasaklanmış özel silahlar ve kimya-
sal bombalarla katlediyorlar, ama
hak ve adalete uygun hareket edece-
ğine yemin etmiş savcılar, sorumlu-
ların peşine düşmek, delileri topla-
mak, mağdurları dinlemek, kullanılan
silahları tespit etmek, gerçeği araş-
tırmak yerine valilik makamından
izin bekliyorlardı. 

Ancak, İdare Mahkemesi’nin izin
almaya gerek olmadığı ve doğrudan
soruşturma yapılması gerektiği kara-
rından sonra sorumlular hakkında
soruşturma açılabildi. Soruşturma
dört yıl sürdü, bu süre içersinde sav-
cı, birkaç kişinin ifadesini almak ve
operasyona katılanların isim listesini
istemek dışında hiçbir işlem yap-
madı. Mağdurlar, TAYAD’lı Aileler
ve avukatları soruşturma süreci bo-
yunca ortaya çıkan gelişmeleri ve ger-
çekleri soruşturma savcısına ileterek,
sorumlular hakkında derhal dava
açılmasını istediler. Örneğin Zeki
Bingöl isimli yüzbaşı basına operas-
yon hakkında gerçekleri açıklamaya
başladığında bu kişinin dinlenmesini
istediler. Operasyonun komutanları
belli olduğunda bu komutanların din-
lenmesini istediler. Ümraniye dava-
sında ortaya çıkan Atmaca ve Bora
isimli müdahale planları örnek gös-

terildi ve Bayrampaşa müdahale pla-
nının araştırılması istendi. Hangi si-
lahların ve kimyasal maddenin kul-
lanıldığının araştırılmasını istediler.
Bilgi vermeyen kurumlarda arama iş-
lemi yapılmasını istediler. Savcılık, bu
taleplerin hiçbirini yerine getirmedi-
ği gibi, dava açmaya karar verdiğin-
de de katliamı kanıtlayan raporları
görmezden geldi, operasyonun ko-
mutanlarını sorumsuz kabul etti. İd-
dianamesini, operasyonu yapanlar
tarafından hazırlanan yalan tutanağa
dayanarak hazırladı. 

2001 yılında yapılması gereken iş-
lemler ve toplanması gereken talep-
ler 11. yılda kısmen yapılmaya baş-
landı diyebiliriz. Bayrampaşa dava-
sının görüldüğü mahkeme, avukatla-
rın talepleri doğrultusunda Jandarma
Genel Komutanlığı’ndan kullanılan si-
lahların ne olduğunu, kimyasal mad-
de kullanıp kullanılmadığını, ope-
rasyona katılan birliklerin isim liste-
sini, operasyon görüntü kaydının ta-
mamını, operasyon öncesi savcılar ta-
rafından tutulan cezaevi defterinin ör-
neğini, operasyon tutanağını hazırla-
yanların isim ve rütbelerinin isten-
mesine karar verdi. 

Mahkeme verdiği kararların ar-
kasında duracak mı, Jandarma cevap
vermediğinde, mahkemenin istedik-
lerini yerine getirmediğinde mahke-
me üzerine düşen görevi yerine geti-
recek mi, göreceğiz. Ancak mahke-
menin istediği bilgiler gelse dahi,
asıl sorumluların yargılanması, ko-
mutanlar hakkında dava açılması ta-
lebimiz devam edecektir. Bu arada so-
rumlular ölmemiş olurlarsa yargıla-
nabilecekler. Basit bir yargılamada
dahi ilk günden yapılacak işlemler,
devlet tarafından gerçekleşen bir kat-
liam söz konusu olduğunda yapılmı-
yor ya da göstermelik birkaç iş yapı-
lıyor. Devletin açıkça suçlu olduğu da-
valarda yargı devleti aklamaya çalı-
şır, halk davayı tartıştığında ise mah-
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kemeler görünürde tarafsız durduğunu
göstermeye çalışırlar, 

Yine hatırlatmalıyız ki, Altan Sab-
sız isimli astsubayın ifadesi adli ma-
kamların görmeme ve duymama ta-
vırlarına rağmen ortaya çıktı. Altan Sab-
sız “ifademin alınmasını bekledim” de-
mişti. Jandarma Genel Komutanlığı
operasyona katılan askerlerin konuş-
masını engellemek için, operasyona
katılanları yıllar sonra bulup, kendile-
rine avukat atayarak onları denetim al-
tında tutmak istedi. Altan Sabsız açık-
lamalarında şunu belirtiyordu: “‘Biz
size avukat tuttuk onu vekil olarak ta-
yin edin’ diye de noterden bir evrak yol-
ladılar. Bir kesimimiz bunu kabul ettik.
Diğer kesimimiz ise bunu reddetti. Be-
nim kabul etmememin sebeplerden bir
tanesi şuydu, vekaleti verdikten sonra
sana mahkemede konuşma hakkı ve-
rilmeyecek, direkt avukat senin yerine
savunma yapacak ve diyecek ki ‘Bu şa-
hıslara vur kır emri verilmedi, ... ken-
di inisiyatiflerini kullanarak ... böyle bir
şeye kalkıştılar.’ Bu şekilde suçu bizim
üzerimize atacaklar. Jandarma genel
komutanlığı bizi satacak.” (29 Temmuz
2011, ANF ) 

Ancak katliamın üstünü örtmek
için denedikleri yöntemler işe yaramadı,
bilgi vermediler, sahte tutanak tuttular,
tanıkları failleri susturdular. Ama kö-
mürleşmiş bedenleri ile altı kadın her
şeyi anlatıyordu. Mermi çekirdekleri alı-
nan ateşli silah yaraları, adli tıp rapor-
larına geçti. Duvarlar dışarıdan içeri
doğru atılan atış izlerini saklamışlardı.
Ve yakarak öldüremedikleri, etlerini
damla damla erittikleri yaralı tutsaklar,
bu insanlık suçunun apaçık kanıtıydı-
lar. 

19 Aralık katliamlarına katılan hiç-
bir asker, katliama tanıklık eden hiç
kimse o vahşeti unutamaz. O vahşet so-
luduğumuz havaya, bastığımız toprağa,
düşünen beyine, hisseden yüreğe ve ta-
rihin yaprağına kazındı. Vahşet öfke do-
ğurdu, politikleşmiş öfkede Eyüp sabırlı
kahramanlar yarattı. Kahramanlar, kat-
liamcılara defalarca ve defalarca kat-
liamı unutmadığımızı anlattı.

“Bir imza versem ne olur, ver-
mesem ne olur?”

“Dergi almasam da olur, baş-
kasından alıp okurum...”

“Mektup yazmak eskidendi, se-
lam söylesem yeter...”

Bir imza sadece bir imza değil-
dir. Alınan her dergi sadece 1 TL de-
ğildir. Mektup sadece gönderilecek
bir kağıt parçası değildir. Herbirinin
önemi bizim onlara yüklediğimiz an-
lamdadır. Bir imza vermek, en baş-
ta safımızı belli etmektir. Düzenin
bizi teslim alma kuşatmasına karşı
ancak örgütlü olursak direnebilece-
ğimizin işaretidir. Zalime karşı maz-
lumun, ezene karşı ezilenin, sömü-
rülen yerine sömürücüye karşı sa-
fında olduğumuzu gösteren bir mü-
hürdür. 

Basit bir imza değildir o iki ka-
lem çiziktirmek... “Ben de varım”
demektir, bedel ödemeyi göze al-
maktır, haksızlığa karşı hak arama bi-
lincini yükseltmek demektir, umur-
samaz değil sorumluluk sahibi olmak
demektir.

İstanbul Galatasaray Lisesi’nin
önünde imza masası açılıyor mese-
la ya da Berlin’de, Viyana’da...
Amaç, şehidimizin cenazesine sahip
çıkmak da olabilir, parasız eğitim ta-
lebimizi devlete duyurmak da...
İmza masalarının önünden geçip
gidebiliriz de... Ama bir imza ver-
mek, kendi onurumuza sahip çık-
maktır aslında. Eğer haksızlıklara
karşı kafamızı kuma gömüp durur-
sak çürürüz. Daralırız, kendi kendi-
mizle kalırız. Zalimin zulmüne uğ-
ramış birisinin yanında olmazsak, te-
miz kalamayız. Kirlenme bizi çü-
rütür. Bu yüzden bir imza vermek,
hem kendimize karşı sorumlulukla-
rımız nedeniyle önemlidir hem de
gücümüzü büyütmenin bir aracıdır. 

Bir dergi sadece 1 TL değildir.

Bizim için maddi olarak ölçüleme-
yecek önemdedir. Yozlaşmaya kar-
şı halk kültürüne sahip çıkmanın gös-
tergesidir dergi almak. Oligarşinin
yalan haberlerine karşı gerçekleri öğ-
renmek istemenin yoludur. Her haf-
ta heyecanla çıkmasını beklediğimiz
dergimizden gündemimizi öğren-
mek, ortak ruhumuzu yaşamaktır
dergiyi almak. 

Düşmanın tüm saldırılarına göğüs
germektir. Örgütlü gücümüzün ifa-
desidir. Bilginin aktarılması, ideo-
lojinin sağlamlaştırılması demek-
tir.

Bir mektup sadece bir kağıt par-
çası değildir. Umuttur, selamdır,
paylaşmaktır, çözüm bulmaktır, öz-
lemdir, tecriti yıkmaktır, hücrelere gi-
rip tutsaklarımızın omzuna elimizi
koymaktır... Bazen uzun bir mektup,
bazen kısa bir kart... Hepsi de ses
olur, gönül alır, hasretliği sonlandı-
rır, coşku katar, güç verir, sahipsiz
değilsiniz der...

Düzende mektupların bir önemi
kalmamıştır. Teknolojinin getirdik-
leriyle mektubun yerini başka araç-
lar almıştır. Ama tutsaklarımıza ula-
şacağımız yegâne yöntemlerden bi-
risidir mektup. Yeri geldiğinde bir si-
lahtır. Ki o yüzden sansürlenirler.
Umut dolu kelimelerin üzerini öf-
keyle karalar düşman... Bilir çünkü
bir mektup sadece bir mektup de-
ğildir.

İmza, dergi, mektup ya da başka
bir araç... Bu araçlar, bizim onlara
yüklediğimiz anlamlarla, onlara ver-
diğimiz görevlerle değer kazanırlar.
Asla, “SADECE BİR İMZA” de-
ğildir onlar. Asla, “SADECE BİR
KAĞIT PARÇASI” değildir. Onlar
bizim silahlarımızdır, gücümüzdür.
Birken iki olmaktır... Onlar bizim bu
insanlık dışı düzende, insan kalma-
mızın yoludur.

BİR MEKTUP, BİR İMZA, 
BİR DERGİ...
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Sevgili okurlarımız merhaba.

Geçtiğimiz hafta demokratik mü-
cadele konusunu işlemeye başlamış-
tık. Ağırlıklı olarak da demokratik
mücadelenin ülkemiz koşullarından
nasıl şekillendiğinden, faşizmle mü-
cadelenin bir mevzi savaşı olduğun-
dan sözettik. 

Evet, faşizme boyun eğmemek
için demokratik mücadeleyi büyüt-
memiz gerekiyor. 

Demokratik mücadeleyi büyüt-
mek ise örgütlenmek demektir. 

Örgütlülüklerimiz aracılığıyla yol,
su sorunlarımızı çözeriz.

Örgütlülüklerimizle yoz-
laşmaya "hayır" diyebilir; 

faşist terörü durdurabili-
riz. 

Her türden özlem ve ta-
leplerimizi yerine getirmenin
tek aracı örgütlülüklerimizdir. 

Çünkü örgüt yoksa gücü-
müz de yok demektir. 

Örgütlü halk yenilmeyen
tek güçtür. 

İşte bunun için halkı örgütlemeli,
devrim mücadelemize "hiç yıkılma-
yacak kaleleri" yani kitleleri kazan-
malıyız. 

Demokratik mücadelenin başarı-
sı, onu kurmayca örgütlemeye bağlı-
dır. Örgütlenme yaratmak için ilk
önce DOĞRU BİR ÇALIŞMA TAR-
ZI gerekir. Doğru çalışma tarzı kur-
mayca çalışmadır.

Bir devrimci yöneticinin kur-
mayca çalışması ya da kurmayca dü-
şünmesi, "ordunun muharebeye ha-
zırlanmasında ve savaş sırasındaki
sevk ve idaresi için özel olarak ye-
tiştirilmiş" olması anlamına gelir. 

Kurmayca çalışmanın örgütlenme
faaliyetindeki anlamı şunlardır:

- Alanı- birimi-bölgeyi örgütlemek

üzere iyi bir hazırlık
yapmaktır. Bilgi ek-
sikliklerini gidermek,
alan ya da birime va-
kıf olmaktır. 

-Öngörülü olmak-
tır. Karşımıza çıkacak
muhtemel sorunlar,
engeller... vb. tahmin

edilir.

- Doğru karar vermeyi sağlar.
Doğru karar vermek çok yönlü dü-
şünmeyle mümkündür. 

Bizim kurmaylık anlayışımızda
çok yönlü düşünmek abartılı değil, ak-
sine sade bir düşünce tarzını içerir. Bir
sorunu ya da bir konuyu iki yönüyle
ele almak yeterlidir. Hem örgütlen-
memiz cephesinden, hem de konunun
muhatabı olan taraf açısından dü-
şünmek yeterlidir. 

Bu iki yönün sentezi bizi yanlış

yapmaktan alıkoyar. 

Örneğin; herhangi bir faaliyeti-
mizin güvenliği sözkonusu olsun.
Bunu hem kendi örgütlülüğümüzün
olanakları, hem de düşman saldırısı-
nın koşullarıyla beraber değerlen-
dirmek ve bir sonuca varmak gerekir.

- Her sorunun mutlaka bir çözümü
olduğunu unutmamak ve denemekten
asla vazgeçmemektir. 

��Demokratik Mücadele 

Kendiliğindenciliğe 
Bırakılamaz

Alanı ya da birimi tanımamak, va-
kıf olmamak kendiliğindenci çalış-
maktır. Kendiliğindenci tarzda çalı-
şanlar olayların arkasından sürükle-

nirler ve sadece günü kurtarmakla ye-
tinirler. 

Oysa her çalışma alanında, bi-
rimde, bölgede öncelikle bir araştır-
macı gibi hareket etmeliyiz. Çalışma
yaptığımız alanın tüm olumlu-olum-
suz özelliklerini bilmeliyiz. Faaliyet
yürüteceğimiz alanda, dost-düşman
güçler kimlerdir, bu alanda örgütle-
meye yöneldiğimiz kitlenin siyasi
eğilimleri nelerdir; hangi partiye oy
veriyorlar; geçmiş mücadele birikim
ve deneyleri var mı; gerici özellikle-
ri nedir; gelenekleri, kültürel yapıla-
rı nedir; mezhep ya da ulusal özel-
likleri nelerdir; yaşlı, genç, esnaf, ka-
dın vb. yoğunluğu ve niteliği nedir tü-
ründen sorulara öncelikle cevap bul-
malıyız. 

Kitlelerin durumu, niteliği, bilinç
düzeyi, gelenekleri-görenekleri ve
kültürel düzeyi bilindiğinde, bir yö-

netici kadromuz için kitle-
yi nasıl ve neye yönlendi-
receğimiz açık ve net hale
gelir. Amacına hizmet eden
bir çalışma örgütlenebilir. 

Hareket tarzımızın ne
olması gerektiğini, önce-
liklerimizi, neleri tali du-
rumda bırakmamız gerek-
tiğini, kullanacağımız mü-
cadele ve örgütlenme araç-
larının niteliğini belirle-
yecek olan budur.

Bulunduğu alanda mücadelenin
gelişmesi ve kitleselleşmesinin önün-
deki engelleri bilmeyen yönetici bun-
ları nasıl yokedeceğini de tasarlaya-
maz. Dar faaliyetlere hapsolur kalır.
Yönetici örgütlenmesini öngörü ile
hazırlamalıdır. 

Yapmazsa ne olur?

Ya şaşkınlığa düşüp bocalar ya da
nesnelliğe teslim olur ve yaptıklarıyla
yetinir duruma gelir. 

Kurmayca çalışan yönetici örgüt-
lü hareket eder; engelleri gözetir;
yeri geldiğinde ya da engel önüne di-
kildiğinde buna uygun örgütlenme-
leriyle yolunu temizler. 

Kurmayca değil kendiliğindenci
çalışma tarzının en önemli sonucu;
kitleyle gerçek anlamda bütünleşe-
memesidir. Çünkü temel olan sorun-
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ları çekip çıkarmakta zor-
lanır, tali sorunlarla uğ-
raşır. Bu tarz emek sar-
fettiği halde sonuç ala-
maz, kitle bağlarını ge-
liştiremez. 

Örneğin mahallerde
halk devrimci örgütlülü-
ğün önüne pekçok sorun-
la gelir. Ya da oradaki
kurumlaşmamızın çözül-
mesi gereken sayısız so-
runu vardır. 

Halkın kendi arasındaki tartışma-
lar, komşuluk ilişkilerindeki sorunlar,
esnafın sorunları...vb. 

Kuşkusuz tüm bunlar devrimci ira-
de altında çözüme kavuşturulmalıdır. 

Ancak mahalledeki yönetici za-
manının ve enerjisinin ağırlıklı bö-
lümünü bu tür çalışmalarla geçiriyorsa
günü kurtarıyor demektir. 

Tali olanı tüm faaliyetlerinin mer-
kezine koyuyor ve dar alana hapso-
luyor demektir.

Yönetici örgütlenme yapmalıdır.
Kendisini sadece evlere, esnafa, siyasi
kurumlara... girip çıkan ve propa-
ganda yapan bir çalışmayla da sınır-
lamamalıdır. 

Örgüt kurmalıdır.

Temel faaliyeti budur. 

Diğer tek tek sorunların çözümü
yöneticinin temel faaliyetine tabidir.
Kaldı ki tek tek pratik sorunları çözen
mekanizmaları yaratacak olan da bu
çalışma tarzıdır. Halkın sorunları
yine "halk örgütlülükleri" aracılığıy-
la çözülmelidir. Aksi boğulmadır,
kendini tekrardır. 

Yöneticinin yaptığı her çalışma
(dar-kitlesel) sonunda somut örgüt-
lenme adımları atabiliyor mu ya da en
azından örgütlenme için bir zemin ya-
ratabiliyor mu?.. Önemli olan budur. 

Halkı iyi tanımalı, propaganda
faaliyetlerini nasıl yapacağını ve so-
nuçlarını nasıl toparlayacağını tasar-
lamalıdır. 

Bir mahalli çalışmaya başlanıldı-
ğında, o mahallede genç-kadın- esnaf-
liseli tüm kesimler ayrı ayrı incelen-
melidir. 

Hepsine yönelik ajitasyon ve pro-

paganda yapılmalı; hepsi için ayrı ayrı
örgütlenme araçlarımız yaratılmalıdır.
Bu konuda pekçok malzeme, araç ve
biçim yaratabiliriz.

Deney ve birikimlerimiz yeterlidir.
Önemli olan kullandığımız araçları iş-
levli kılabilmektir; alanı hücrelerine
kadar örgütlemeyi hedeflemektir. 

Örneğin, çocuklardan istihbarat;
yaşlılardan propaganda grupları; ka-
dınlardan lojistik, molotof vb. yap-
tırma, dikiş, sağlık gibi konularda ya-
rarlanabiliriz.

Sorun geniş düşünmekte, herkesi
şu ya da bu biçimde mücadeleye
katmanın yollarını bulabilmektir. 

��Örgütlü Halk
Yenilmez! 
Halk Komitelerini 
Örgütlemeliyiz

Kitleler eskiyi yıkmak, yeniyi
kurmak yeteneğine sahiptirler. Birçok
ülke devrimi de bunun açık kanıtıdır. 

Halkın emekçiliğine, "doğruları
halkça yakalamasına", yaratıcılıkla-
rına güvenmeliyiz. Halka kendi sa-
vaşını benimsetmenin yolu budur. 

Geniş kesimleri kucaklayacak,
kitlesel militanlaşmayı sağlayacak
olan da halk komiteleridir. 

Halkın ekonomik, siyasi, kültürel,
ulusal birçok talebine sahip çıkarak
halkın her kesiminin gücü oranında,
verebilecekleri oranda mücadeleye ka-
tılabilmesini sağlamak durumundayız. 

Bunun yolu, halk kesimlerinin
önüne somut görevleri koymaktır.
Halkın düzenle olan çelişkilerine,
ihtiyaçlarına, özlemlerine denk düşen

bir mücadele biçimi yarata-
bilmeliyiz.

Halk komiteleri aynı za-
manda, örgütlenmemize üret-
kenlik ve dinamizm katacak,
yeni insanları kadrolaştırma-
mıza hizmet edecektir. 

Halk Komiteleri yerine
göre yarı-legal ve illegal ola-
bilirler. Bunu bölgenin yöre-
nin durumu, nesnelliği belir-
ler. Bizim açımızdan esas

olan, faşizmin denetimi dışında ol-
masıdır.

Halkın içinde bulunduğu koşulla-
ra uygun olarak, yaşamını fazla altüst
etmeden görevler alabilmelerinin de
zeminini oluştururlar.

Komitelerin çalışma esası;

"HERKES YAPABİLECEĞİ KA-
DAR AMA BİZİM DOĞRULARI-
MIZLA YAPAR" ilkesidir. 

Herkes devrim için mücadele ede-
bilir. Herkes kendi hakları ve özgür-
lükleri için, onurlu bir yaşam için,
emeğine sahip çıkmak için halk ko-
mitelerinde görev alabilir. 

Halk komiteleri halkın her dü-
zeyde acil ihtiyaçlarına cevap ver-
mekten günlük yaşamını düzenle-
meye, halk gösterilerine, yaygın-ge-
niş protestolara vb. kadar birçok faa-
liyet içinde olabilirler. 

Mücadelenin pratik olarak önü-
müze çıkardığı tüm görevler komi-
telerin işi olabilir.

Sağlık, eğitim, kültür, mahallele-
re özgü olarak barınma, elektrik çek-
me, arazi kullanımı, kepenk tamiri,
cam takma vb. çok çeşitli görevleri
yerine getirebilirler. 

Yine bulundukları alanın, bölge-
nin savunması, güvenliği, yozlaşma-
ya karşı mücadele gibi konularda da
halk komiteleri kurulabilir. 

Halk komiteleri görevlerimizi
halkla paylaşmanın birer aracı-
dırlar. 

Yaşamın örgütlenmesinden irili
ufaklı pekçok işin yapılmasına kadar
sorumluluk alabilirler. 

Gençler güvenlik görevlerini ye-
rine getirebileceği gibi, yaşlılardan

Bir devrimci yöneticinin

kurmayca çalışması ya da

kurmayca düşünmesi,"ordunun

muharebeye hazırlanmasında

ve savaş sırasındaki sevk ve

idaresi için özel olarak

yetiştirilmiş"  olması anlamına

gelir. 
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oluşan bir komite ma-
halledeki ahlaki sorunları
tartışma ve çözüm bulma
işlevini üstlenebilir. Ya da
yaşlıların "Devrimcileri
destekleyin onlara katı-
lın, savaşın..." propa-
gandasını yapmaların-
dan daha etkileyici ne
olabilir?

Halk komiteleri kol-
lektif yapılardır. 

Kollektivizm ise ak-
lımızı ve tecrübelerimizi birleştir-
mektir. 

Bu da demektir ki halk komitele-
rinde birleşerek çok daha akıllı, çok
daha güçlü olabiliriz.

Toparlayacak olursak;

- Halkı örgütlemenin esası halk ko-
miteleridir. Her alanda öncelikli gör-
evimiz daha fazla komite kurmaktır.

- Komiteler halkın her kesimini
mücadeleye katar.

Halkı mücadele için eğitir.

Hayatın ve mücadelenin sorunla-
rını çözer.

Dayanışmayı sağlar.

Komiteler;

Üretkenliği ve yaratıcılığı arttırır.

Boşlukta ve belirsiz bir şey bı-
rakmaz.

- HALKA GİTMEK

- HALKIN HER KESİMİNİ MÜ-
CADELEYE KATMAK

- HALKIN HER SORUNUNA
ÇÖZÜM ÜRETMEK, ALTERNA-
TİFLER SUNMAK komitelerin te-
mel işlevidir. 

��Ajitasyon-Propaganda 
Faaliyetlerimiz Sade, 
Anlaşılır ve Etkili 

Olmalıdır
Geçmişten bugüne yarattığımız

tüm zenginliklerimizi, deneylerimizi
kitleye maletmenin yollarını yine ya-
ratıcı bir tarzda çeşitlendirmeliyiz.

Afişten pankart biçimlerimize,
sloganlarımızdan eylemlerimizin gör-
selliğine kadar etkili olmalıyız.

Bir örgütün ajitasyon propaganda
faaliyeti doğrudan ideolojik çizgisiyle
ilişkilidir. 

İdeolojik olarak güçlü ve net olan-
lar etkili ajitasyon-propaganda yapa-
bilirler. Soyut, ne dediği anlaşılmayan
tarz devrimcilerin tarzı değildir. 

Etkili ve ikna edici olabilmek
için; güçlü mücadele geleneklerine sa-
hip olmak, 

teorik-siyasal çizgilerinin gere-
ğini yerine getirmek için bedel öde-
mekten kaçmamak, 

"söylediğini yapan, yaptığını da sa-
vunan" bir anlayışa sahip olmak ge-
rekir. 

Halkı mücadele saflarına çek-
mek, halkın öncüsü olmak boş laflarla
gerçekleştirilemez. Bu yaşanılan de-
neyimlerden çıkarılmıştır. 

Mahir Çayan'ın dediği gibi:

“Türkiye halkı soyut propagan-
daya “ceğiz-cağız’a hiç ama hiç iti-
bar etmez. Kitleler 1961'den beri bu
tip dergilere bildirilere alışıktırlar. 

‘Lafla peynir gemisi yürümez!‘
Kitle, öncüsünü bizzat savaşın içinde
görmek ister. Görecek ki senin iç-
tenliğine inansın."

Tarihsel birikimlerimizi, ideoloji-
mizden aldığımız kararlılık ve kavga
ruhunu, iktidar perspektifimizi, aji-
tasyon propaganda faaliyetlerimizde
kullanabilmeliyiz.

Katliam davalarımızda "ADA-
LET İSTİYORUZ" sloganımızdaki
iktidar perspektifi gibi. 

Kardeşini toplu mezarlardan çekip
almak isteyen Hüsnü Yıldız’ın dire-
nişindeki "CENAZEMİZİ İSTİYO-

RUZ" sloganındaki netlik ve
kararlılık gibi.

Ya da şehidimiz Sibel Yal-
çın'ın cenazesini teslim ala-
bilmek için kurulan barikatla-
rın ardında "CENAZEMİZİ
VERMİYORLAR" sloganıy-
la açılan pankart gibi...1995 ta-
rihinde Okmeydanı'nda dire-
nerek şehit düşen Sibel'in ce-
nazesi oligarşiyle devrimci-
ler arasında bir irade savaşına
dönüşmüştür. Oligarşi Sibel

Yalçın'ın cenazesini bir devrim gös-
terisine dönüşeceği korkusuyla gün-
lerce ailesine teslim etmedi. Aile evi-
nin önündeki barikatlı direnişle cenaze
teslim alınabildi. 

Ajitasyon propagandamız kimi
zaman sürecin ihtiyacı olan tek bir he-
defe de yönelebilir. 

Her eylemde, her faaliyette ana
halkaya hizmet etmesi gerekebilir. Bu-
günün koşullarında mahallelerde,
okullarda, hayatın her alanında fa-
şizme karşı direnmenin;

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ

ISLAH OLMAYACAĞIZ" de-
mekten geçmesi gibi...

Faşizme karşı direnen Sovyet hal-
kının deneyimi öğreticidir:

"Siz, Stalin yoldaşın raporların-
dan, Lenin'in eserlerinden her geliş-
me evresinde temel halkayı yakala-
manın ne kadar önemli olduğunu bi-
liyorsunuz. Ajitasyonda da, propa-
gandada da, parti eğitim işlerinde de
bu temel halkanın yakalanması zo-
runludur. Şimdi bütün Sovyet halkı-
nın önünde duran ve asıl, yazgısını be-
lirleyici görev nedir? Alman işgalci-
leriyle savaşmak. Bu nedenle nerede
ajitasyon yaparsanız yapın, ne iş gö-
rürseniz görün, hangi insanla konu-
şursanız konuşun propagandamız,
her yerde şu asıl göreve; herkesi
bütün gücüyle bu genel halk davası-
nın gerçekleşmesine, Alman işgalci-
lerinin yok edilmesine yardım etme-
lidir."

Sevgili okurlarımız, dersimizi
şimdilik bitiriyoruz. Haftaya de-
mokratik mücadele konusunu başka
yönleriyle işlemeye devam edeceğiz.
Görüşmek üzere şimdilik hoşcakalın... 

“Türkiye halkı soyut propagandaya

‘ceğiz-cağız’a hiç ama hiç itibar

etmez. Kitleler 1961'den beri bu tip

dergilere bildirilere alışıktırlar. 

‘Lafla peynir gemisi yürümez!‘

Kitle, öncüsünü bizzat savaşın

içinde görmek ister. Görecek ki

senin içtenliğine inansın."

(Mahir Çayan)
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Türkiye' nin bütün illerinde şehir
merkezlerinde hummalı bir çalışma
var bu aralar. Duraklar, bilboardlar,
binalar ve hatta bütün duvarlar pan-
katlar ve afişlerle kaplanıyor. Her yeri
kaplayan bu afişlerde sıralanmış in-
san fotoğrafları, gençlerin ve ailele-
rin önüne bir vitrin olarak konulan
dersane reklamlarından başka bir
şey değil.

Her sene olduğu gibi onbinlerce
öğrencinin umudunu bağladığı LYS
sınavının sonuçları açıklandı. So-
nuçlar açıklanır açıklanmaz bütün
dersaneler kendilerinin ne kadar bi-
rinci çıkardığını yazan afişlerini ve
pankartlarını bütün şehre asmaya
başladılar.

Neredeyse hepsinin 10'ar tane bi-
rincisi var. Yalan ve şişirme rakam-
larıyla, parayla tutulan ve ikinci kez
birinci olan özel öğrencileriyle, der-
sane patronları yine öğrenci avına çık-
mış durumda.

Ülkemizde eğitim paralıdır ve
her geçen gün daha da ticarileşmek-
tedir. Anayasal bir hak olmasına
rağmen hukuksuz bir şekilde öğ-
rencilerden para toplanmaya devam
ediliyor. Geçen hafta Milli Eğitim Ba-
kanı'nın 'kimse bağış altında para
toplayamayacak...' lafları ise başka
bir sahtekarlık. AKP iktidarı 4 kez
Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Her
Milli Eğitim Bakanı göreve geldi-
ğinde kayıt bağış vb. adı altında
para alınmayacağını iddia etmişti.
Yeni bakan da eskileri aratmayacak
şekilde ilk günden vaatlerde bulun-
maya başladı.

Bu tür söylemlerin, bu paraların
toplanmasını engellemediği orta-
dayken bir de devlet okullarındaki
eğitimin niteliksiz oluşu, insanları ge-
leceğini kazanabilmek için dersane-
lere yönlendirmektedir.

Dersaneler ise tam bir insan pa-
zarı haline gelmiştir. Her biri birbi-
riyle yarış halinde öğrencileri bir ta-
rafa çekiştirmektedir. Kayıt öncesi

özel olarak dağıtılan
eğitim paketleri ve
ücretsiz sınavlar, pa-
rayı aldıktan sonra
insanı bir yarış atına

çeviren bir çarka sokar.

Ardı ardına dersler, "hızlandırıl-
mış programlar", sonu bitmeyen test-
ler... Dersanenin bunları yaparken tek
amacı daha yetenekli öğrencileri öne
çıkarmak ve yıl sonu için vitrine di-
zeceği öğrencileri seçmektir.

Bir dersane bütün sene boyunca
bütün imkanlarını daha fazla deneme
sınavı, daha fazla ders yapmak için
harcar. Ama bu, ne onların iyilikse-
verliğinden ne de öğrencileri çok sev-
melerinden kaynaklı bir durumdur.
Her dersane bir sonraki sene daha
fazla öğrenci kazanmak, kayıt üc-
retlerine daha fazla zam yapabilmek
için, daha fazla şube açıp kârına
kâr katmak için daha fazla çalış-
maktadır.

Bir dersanenin vitrini ne kadar ge-
niş ve zengin olursa o kadar bu is-
teklerini yerine getirebilir. İşte öğrenci
böyle bir çarkta zekası, yeteneği sö-
mürülen, eğer bir şeyi yapamazsa
aşağılanan, alınıp-satılan bir eş-
yaya dönüşmektedir. 

Yaşadığımız düzenin insanının
her şeyini elinden alarak biz gençleri
bir hiçe dönüştürdüğü yer tam ola-
rak burasıdır. Ayrıca aylarca, hatta yıl-
larımızı vererek hazırlandığımız ve

kazandığımız sınavlar ve okullar
bizi bir yere getirmiyor ve yine kar-
şımıza aşılması gereken başka bir en-
gel çıkartıyor. Ve biz yine aynı çar-
kın içine daha da ezilmek üzere tek-
rar giriyoruz. 

Öğreciler tabii ki bu durum karşı-
sında çaresiz değildir. 14 Mart
2010'da Roman Çalıştayı'nda Başba-
kan'ın konuşması sırasında Berna
Yılmaz ve Ferhat Tüzer'in açtığı "Pa-
rasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!"
sloganı, öğrenci arkadaşlarımıza bu
çarkın içinden çıkış yolunu göster-
mektedir. Onların her köşe başına
koyduğu, durmadan gözümüze sok-
tuğu yalanlarına karşı, biz de kendi
gerçeğimizle, kendi sözümüzle, ken-
di pankartlarımız ve afişlerimizle çık-
malıyız. 

Öğrenciler! Ancak birleşerek,
örgütlenerek, parasız eğitim talebi-
ni daha güçlü haykırarak, onlardan
daha fazla çalışarak bu çarkı çalışmaz
hale getirebiliriz! Gençlik Federas-
yonu üyesi öğrenciler bu talebi ken-
di illerinde geliştirmek, düzenin pro-
paganda cihazının karşısına öğren-
cilerin örgütlü gücüyle çıkmak için
daha fazla çaba harcamalıdır.

Öğrenci arkadaşlarımızı müca-
delemize katalım! Sesimizi her oku-
la, her sınıfa yayacak şekilde yeni yıla
hazırlanalım! Örgütleyelim ve
kazanalım!

Vitrin Eğitimi!
Gençlik Federasyonu’ndan

Yanlışsız, hatasız, hırsızlığın, yol-
suzluğun olmadığı tek bir sınav ör-
gütleyemeyen sistemde, ÖSYM’nin
son icraatı da puanların yanlış(!) he-
saplanması oldu. 

ÖSYM, tercihlerin bitimine sa-
dece 27 dakika kala bazı öğrencilere
puanlarının yanlış hesaplandığını
cep telefonu mesajı ile iletti. Gön-
derilen cep telefonu mesajında tercih
süresinin de gece 23.59’a kadar uza-
tıldığı bildirildi. Bu mesajı alanlardan
biri 19 yaşındaki Cüneyt Mutlu
"Eğer cep telefonum kapalı olsaydı

bana ulaşamayacaklar ve hayatım alt
üst olacaktı. Daha önce bildirmele-
ri gerekirdi. Ancak üzücü olan şu, ben
yeni sıralamaya göre 4 bin kişiyi geç-
tim. Arada benim puanım yüzünden
binlerce kişinin sıralaması değişti.
Maalesef onların bu durumdan ha-
beri yok." diyerek tepki gösterdi. 

Çürümüş eğitim sistemini ayak-
ta tutmak için, daha da batıyorlar. Her
yönüyle çürümüş bir sistem kökten
yıkılıp yerine alternatifi konulmadı-
ğı müddetçe bu pervasızlıklar devam
edecektir.

Yanlışlar, Hırsızlık, Yolsuzluk
ÖSYM’nin Ayrılmaz Parçası!
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Liselere kayıt döneminin başlamasıyla birlikte, kayıt
paraları da gündeme geldi. Bu konuyla ilgili hemen her
yıl olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge ya-
yınladı. Genelge, her yıl tekrarlanan bir nakarat gibiydi
adeta: Genelgede okullara kayıt sırasında, hiçbir neden-
le velilerden kayıt parasının alınmayacağı ve kayıt parası
alan okul müdürlükleri hakkında inceleme başlatılacağı
belirtiliyordu... Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ya-
sağı, her zaman olduğu gibi, kağıt üzerinde kaldı; her
okulda kayıt parası alınmış, ve kayıt parası alan okul mü-
dürlükleri hakkında da hiçbir inceleme başlatılmamış-
tır. Adana Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi'nde veliler-
den alınan kayıt paraları bu uygulamalardan biridir.

Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi, kayıt parası uygu-
lamasında yeni bir yöntem geliştirerek, fotokopi kağıdı
ve klima parası gibi gerekçelerle öğrencilerden daha faz-
la para koparmaya çalışmaktadır. Liseye giriş sırasında
400 lira kayıt parası ödeyen öğrencilere 'klimalı sınıf'ta
eğitim görme sözü verilirken, bu parayı ödeyemeyen öğ-
rencilere klimasız sınıflarda dersler verileceği söylenmiştir.
Bu parayı ödemekte zorlanan ya da itiraz eden velilere
ise; klimalı sınıflardaki öğrencilerin daha başarılı oldu-
ğu, sıcakların dikkat dağıttığı anlatılıyor. Fakat asıl so-
run; 1300 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğrencile-
rin kaçı bu parayı vererek klimalı sınıflarda eğitim ala-
bilecek? Üstelik eğer böyle bir sorun varsa neden bütün
öğrencilerin yararlanabileceği bir çözüm bulunmuyor?
Çünkü bu şekilde amaçlanan öğrencilerin başarısı değildir,
amaçlanan daha fazla rant sağlamaktır. Ayrıca sınıfların
'klimalı' ve 'klimasız' olarak ayrılması, ülkemizde eği-
timin her öğrenciye eşit şekilde verilmediğinin kanıtıdır. 

Nitelikli eğitim adına öğrencilerden kayıt parası al-
manın tam adı soygundur. Soygundur, çünkü öğrenciler
bu parayı vermeye zorunlu bırakılmaktadır. 

Kayıt için okul idaresini arayan bir veli okul yöneti-

minden şu cevabı alıyor: "Kayıt için 400 lira talep ediyo-
ruz. Buraya gelin daha şeffaf oluruz. Okulumuzun geleceği
için bazı ihtiyaçlarımız var. Herkesten ama herkesten ta-
lep ediyoruz. Okulumuz eski bina, bazı şeylerin yapılma-
sı lazım. Sizin de bunu anlayışla karşılamanız lazım. Siz
gelin yardımcı oluruz, 250-200 bir şeyler yaparız."

Yani okul idaresi pazarlamacı gibi çalışarak veliler-
den daha fazla para koparmanın derdine düşmüştür. Ay-
rıca kayıt parası sadece 400 lira ile de sınırlı değil, lise-
ye asıl kayıt hakkı kazananlardan da okula kayıt yaptır-
ması için 2 paket fotokopi kağıdı isteniyor. 

Kayıt parası alımı sadece liselerle sınırlı değildir. İlk-
okullarda da kayıt paraları, bağış altında alınmaktadır.
Örneğin İstanbul Kadıköy’deki Cenap Şehabattin İlk-
öğretim Okulu’nda kayıt paralarının yanında temizlik,
projeksiyon, bilgisayar masrafı olarak toplanan ve en
az 150 TL'yi bulan bağış paraları alınmaktadır. Üstelik
bağış parasını ödeyemeyen öğrenciler, teşhir cezası ile
cezalandırılmaktadır. 

Okullarda velilerden kayıt parası ya da yardım, bağış
gibi adlar altında para alınması, tamamen hukuksuz ve
yasal dayanağı olmayan bir dayatmadır. Alınan bu kayıt
ve bağış paraları eğitimi daha da paralı hale getirmek ve
öğrencileri daha fazla sömürmek içindir. Bu düzen sö-
mürü ve soygun düzenidir.  Onlara verdiğimiz her haraç
onların bu soygununu daha da meşrulaştırmakta ve per-
vasızlaştırmaktadır. Fakat biz gençlik olarak yapılan bu
soyguna ve sömürüye izin vermemeliyiz. Hangi isim al-
tında olursa olsun, istenen haraçlara toplu olarak tavır al-
malı va bu paraları ödememeliyiz. Bunu da ancak örgütlü
hareket edip, ortak tavır alırsak başarabiliriz. Unutma-
malıyız ki parasız eğitim hepimizin hakkıdır ve haklar ıs-
rarlı, kararlı, örgütlü bir mücadele yürütülmeden elde edi-
lemez. 

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

‘Nitelikli Eğitim’ Adına ZORLA Alınan
Kayıt, Yardım, Bağış Paraları

Ağustos 1976 Devrimci Gençlik Der-
nekleri Federasyonu (DGDF) kuruldu.

Ağustos 1978 DEV-GENÇ’in birinci sa-
yısı yayınlandı. 

Temmuz-Ağustos 1968: Ankara ve İz-
mir’de 6. Filo’ya karşı protesto eylemleri
Temmuz ayında başlayarak ağustos ayında son
buldu.

gençliğin 
tarihinden

Madrid'deki öğrenci eylem-
lerine polis saldırdı!

Madrid'deki Sol meydanın-
da kendilerine "Los ındigna-
dos" yani "Öfkeliler" adını ve-
ren gençlerin gerçekleştirdiği
eylem sırasında polisin saldır-
ması sonucu 20 kişi yaralandı.
Çatışma, gençlerin meydana
girmek isterken polisin saldır-

masıyla başladı. Üç gündür

eylemlerin devam etmesi üze-

rine iktidar, Sol Meydanı'nı

200'den fazla polisi yığarak

kapattı. 

Öğrenciler, hükümetin eko-

nomik sorunları ele alış şeklini

ve yüksek işsizlik oranlarını

protesto ediyor. 

Dünya Gençliğinden
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Okullar kapandı. Milyonlarca ço-
cuğumuz karnelerini aldı. Ama “iş”
bitmedi. Sınavlardan ve sonraki sı-
navlara hazırlıktan başlarını kaldıra-
mıyorlar. 

Çocuklarımızın karnelerini doldu-
ran öğretmenler, çocuklarımızın kar-
nelerini gören anne babalar olarak
karneleri nasıl değerlendirdik? Karne,
bir başarı değerlendirme belgesi mi-
dir? 

Veya sınavlar; kazanıp kazanana-
ma, şu kadar test çözüp çözememe, ba-
şarının tek ölçüsü müdür? Çocukla-
rımızı sadece onların sonuçlarına göre
yargılayabilir miyiz? 

Çocuğun büyüklerine -anne baba-
sına, öğretmenlerine- göre karne, bir
dönemin başarı veya başarısızlığının
en önemli ölçütüdür. Karne, ister ilk-
öğretimde olsun ister ortaöğretimde,
yapılan sınavların, derslerde çözü-
len soruların sonucundaki başarıyı
değerlendirerek düzenleniyor. Öğ-
renci matematik dersinde ne kadar ba-
şarılı, Türkçe dersinde, sosyal bilgiler
dersinde, biyolojide, geometride vb.
kaç soru çözüyor, konular hakkında ne
kadar konuşabiliyor?.. 

Öğrencilerin eline tutuşturulan kar-
nelerin öğrencileri ölçme konusunda
ne kadar geçerli olduğu, eğitimin ni-
teliğinden farklı düşünülemez. 

Karne, ilköğretimde doldurulan
“davranış notları” dışında tamamen
bilgiyi ölçüyor. Söz konusu davranış
notlarının birçoğunun ise hayatta
karşılığı yoktur.

Öğretmen ne öğretmeli, öğretti-

ğini nasıl ölçmeli, nasıl değerlen-
dirmelidir? 
Sömürü düzeninin efendileri bi-

lindiği gibi, sömürü çarkını çevirecek,
sömürüyü engellemeyecek bireyler ya-
ratma amacına uygun bir eğitim sis-
temi dayatırlar halka. Halkın çocuk-
larını kapitalizmin çıkarları doğrul-
tusunda bir eğitim sürecinden geçi-
rerek, hem beden hem bilinç bakı-
mından sömürüye hazır hale getirir-
ler. Tüketmeyi hayatın anlamı sanan,
sorunlarının farkında olmayan ya da
sorunlarını nasıl çözeceğini bilmeyen
"eğitimli", "diplomalı" gençler yetiş-
tirilir. 

Karneler, sınavlar, hep bu dayat-
manın araçlarıdır. Bir eğitim sürecinin
başarılı olup olmadığını salt sınavlarla,
testlerle, bir takım akademik ölçüler-
le saptayabilir miyiz? Örneğin ilköğ-
retimin herhangi bir kademesindeki bir
öğrenciyi ne kadar yaratıcı, ne ölçü-
de üretken olduğu ile değerlendirecek
olursak nasıl bir sonuç alırız? Bir öğ-
rencinin matematik dersindeki prob-
lem çözme yeteneği mi yoksa alçak-
gönüllü, fedakar olması mı gerçek ba-
şarı ölçüsüdür? Fen ve teknoloji der-
sindeki notlar mı, bencillikten uzak,
toplumun bir parçası olduğunun bi-
lincinde olan bir kişilik mi ilgilendir-
meli bizi? 

Biz öğretmenler ve anne babalar,
çocuklara sanki karneler, sınavlar,
hayattaki en önemli şeymiş gibi
davranıyoruz çoğunlukla. Oysa pay-
laşmayı öğrenmeyen bir çocuğun salt
karnesi iyi diye, salt sınavda yüksek
puan aldı diye başarılı olduğunu na-
sıl söyleriz? Ya da tersinden karnesinde
zayıf var diye, sınavı kazanamadı

diye, eğitimin bunca sakatlığına çar-
pıklığına karşın bir çocuğu başarısız
sayabilir miyiz? 

Karneler, sınavlar her şey değildir.
Anne babalar çocuklarının son dere-
ce eşitsiz bir eğitim gördüğünü bile-
rek yaklaşmalılar bunlara. Sistemin
adaletsiz ve gerici ve ticarileşmiş bir
sistem olduğunu bilerek değerlen-
dirmeliler her şeyi. 

Bütün bir eğitim süreci çocukların
yeteneklerini geliştirecek araçlardan
yoksun, demokratik bir ortamdan
uzak, alabildiğine ezberci, hayattan ko-
puk sürdürülürken, çocuklarımızı sa-
dece karneleriyle, sınav sonuçlarıyla
değerlendirmek, kendimizi kandır-
mak, ve çocuklarımıza haksızlık et-
mek olur. Öğrenciler ve eğitimciler,
karnelerin, sınavların bu kadar önem-
sendiği bir eğitim sürecinde, ezberci
olmayan, demokratik, eşit, hayata,
pratiğe paralel ilerleyen, parasız, ada-
letli, ilerici bir eğitimi savunmalıdır-
lar. 

Eğitimi, bir üst yapı kurumu olarak
diğer toplumsal bağlardan kopuk ola-
rak ele alamayacağımıza göre sömü-
rü düzeninin hâkim olduğu bir ülke-
de karnenin, sınavların her şey demek
olmadığı açıktır. 

Çocuklarımızı, kapitalist düzenin
ölçütlerinin dışına çıkarak, hayata
kattıkları, halkın bir parçası olarak sı-
nıflarının bilincinde olup olmadıkla-
rı, üretken, paylaşımcı, alçakgönüllü
davranıp davranmadıklarına göre de-
ğerlendirmek, elbette düzenin karne-
lerinden ve sınavlarından daha doğru
ve daha yerinde bir değerlendirme
olur. 

Devrimci Memur
Hareketi

Karneler, Sınavlar
Her Şey Değildir 

Mersin’de sendikaya üye oldukları
için işten çıkartılan 35 liman işçisi
Mersin Limanı’nın A-Kapısı önünde
direnişteler. Mersin Halk Cephesi,
21 Temmuz 2011 tarihinden itibaren
direnişte olan işçileri ziyaret ederek,
eylemlerine destek verdi.

Uğursan ve diğer taşeronlarıyla bir-

likte N.Ç Denizcilik Şirketi işçilerinin
2010’un Haziran ayından itibaren
Liman-İş Sendikası’na üye olmalarıyla
birlikte, işten çıkartmalar başlamıştı.
3 ay önce de, Liman-İş Sendikası için
toplu sözleşme yetkisi çıkmış ama iş-
veren sendikayı tanımamakta diret-
mişti. Bunun üzerine greve giden iş-

çilerin liman giriş kartları feshedil-
mişti. Liman sahasının dışına atılan 35
liman işçisine, “İstifa ederseniz sizleri
geri işe alırız.” denilmiştir. Şirketin
baskılarına boyun eğmeyen 35 işçi, 21
Temmuz’dan beri Mersin Limanı
önünde direnişteler. Mersin Halk
Cephesi, 8 Ağustos günü işçileri zi-
yaret ederek, eylemlerine destek ver-
diklerini belirterek her zaman dire-
nenlerin yanında olduklarını ifade
ettiler. 

Direnişi Başlatanlar, Sendikaya Üye Oldukları İçin İşçileri 
İşten Atanlardır, Onlar Başlattı, İşçiler Devam Ettiriyor
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ÇAYAN’DAKİ ÇADIR, DİRENMEKTEN ÖTE ŞANSIMIZ OLMADIĞINI ÖĞRETTİ
DÜŞMANIN TESLİM ALMA SALDIRILARINA DUR DEMEK İÇİN BİRLİK 

OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ
MAHALLELERİMİZDE ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZLE 

YENİ DİRENİŞLER YARATABİLİRİZ
Çayan'daki direnişin 82. gününde

Hüseyin Aksoy Parkı’nda bir program
düzenlendi. Program başlamadan
önce mahallede yapılan sesli çağrı-
larla, Çayan halkına akşamki prog-
ramın duyurusu yapıldı. Bu haftaki
programda, Dev-Genç’lilerin hazır-
ladığı tiyatro oyunu ile Çayan'dan ye-
rel sesler vardı. 

Çayan çocuklarının Gündoğdu
marşını söylemesiyle başlayan prog-
ramda, Çayan'ın gençlerinden Gi-
zem ve Buse sahne alarak, türküler
söylediler. Yine, Kadir isimli bir ma-
halleli bağlamasıyla türküler söyledi.
Çayan halkından Serap ise kızıyla bir-
likte sahne alarak türkü söyledi. 

Dev-Genç'liler, parasız eğitimi
konu alan skeçlerini oynadılar. 4 ki-
şilik bir ekip değişik yörelere ait ha-
laylar çekti sahnede. Grup Yorum'un
genç öğrencileri halay türküleri söy-
lerken; parktakiler halaylar çektiler.

Çayan'daki program, gelecek haf-
ta açlık grevi direnişinin biteceği ve
geniş bir program yapılacağı duyu-
rusuyla biterken; meşaleli yürüyüş ya-
pıldı.

“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son”
pankartı arkasında meşalelerle yürü-
yen TAYAD'lılar “Keyfi Tutuklama
Zulmüne Son!”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz!”, “Çayan Fa-
şizme Mezar Olacak!”, “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”
sloganlarıyla Dilan Cafe önüne gel-
diler. 

Dilan Cafe önünde Sibel Kırlan-
gıç tarafından yapılan açıklamada,
“Haklarımız için her yerde direniyo-
ruz. Keyfi tutuklama zulmüne son ve-

rilmesi için Çayan'da açlık grevi ile;
Dersim'de çatışmada şehit düşen Ali
Yıldızımızın cenazesini alabilmek
için de Dersim'de ölüm orucu dire-
nişiyle direniyoruz. Direniş,�hayatın
en onurlu damarıdır. Direniş; insan-
lığın değerlerini korumadır, ödediği-
miz bedellere, yarattığımız gelenek-
lere sahip çıkmadır. Bundandır ki, zul-
me karşı her direnişimiz halka bir çağ-
rıdır: Zalimin karşısında diz çökme-
yin, direnin.” denildi.

Direniş günlükleri tarihe
düştüğümüz notlardır
Direnenlerin kaleminden çadır
direnişi
80. Gün

79. gün gecesi sivil araçların ça-
dırımızı taciz etmesiyle geçmiş... Sü-
rekli mahallenin içinde gezerek par-
kın etrafındaki sokaklarda turlayarak
insanları rahatsız etmeye çalışmışlar.
Bir ara beş tane aracın ard arda geç-
tiğini anlatıyor arkadaşlar. Düşman
psikolojik bir savaş yürütüyor bir
yandan da. Sizi de kaçırırım, gözal-
tına alırım, tutuklarım diyor. Sabah bu
sohbetle karşılaşıyorum çadıra ilk
geldiğimde.

İdil Kültür Merkezi'nden bir ar-
kadaş geldi çocuklarımıza marşlar,
türküler öğretecek.

Bir abi geldi kendisi ve oğlu gör-
me engelli mahalleye yeni taşınmış-
lar çadırımızı merak etmiş. Onunla
sohbet ettik. Memnun bir şekilde ay-
rıldı masadan, “yine geleceğim” di-
yerek.

TAYAD'dan Topkapı' dan ve Çağ-
layan'dan insanlar çadırı ziyarete gel-

diler.

Bu arada iki arkadaşımız da Cuma
günü olacak etkinliğin afişlerini as-
mak için ayrıldılar.

84. Gün

Bugün Tozkoparan'dan ve İstanbul
Üniversitesi'nden ziyaretçilerimiz
oldu. Mahalleden arkadaşlar ise gün
boyu derneğin temizliğiyle uğraştılar.
Çadır kurulalı zamanlarının büyük bir
kısmı çadırda geçiyordu ve şimdi
çadırda son günlere yaklaşırken on-
lar da derneğe geçişin hazırlıklarını
yapıyorlar. Arkadaşlar epey yoruldu.

Mahallenin abileri ve ablalarıyla
oturduk masada. Tüpümüz bitmişti.
Günlerden pazar olduğu için açık
tüpçü bulamadık. Bir ablamız duru-
mu fark etmiş, hemen gelip demlik-
lerimizi istedi. Çay demleyip getirdi.
Grup Yorum'un ezgilerini dinlerken
çayımızı içtik. 

Hava karardıktan sonra bir hazır-
lık başladı. Duvara beyaz bir perde
asıldı. Bir genç arkadaşımız bilgisa-
yarını getirmiş, sinevizyondan film
seyredeceğiz. Bizim için sürpriz oldu.
Çağlayan'dan arkadaşlar gelmişlerdi,
onlar da hazırlıklara dahil oluyor.
Yine film izlemeye hazırlandığımız sı-
rada TAYAD'lılar geldi ziyaretimize.
Epey kalabalıklaştı çadırımız ve on-
larla birlikte Cesur Yürek filmini iz-
ledik. Eskimeyen filmlerden biri.
Böylece bir direniş gününü daha ge-
ride bıraktık.

86. Gün

Sabah erkenden uyandık, bir yan-
dan çayımızı koyarken bir yandan da
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Mahallelerinin, yoksul halkın sorunlarına sahip çıktıkları için tutuklanan ve
herbiri değişik hapishanelerde tutsak olanlar, bizlerden biridir. Daha düne kadar
onları mahallelerimizin sorunlarına sahip çıkarken hep yanıbaşımızda gördük.

Bugün tutsaklar! Onları sahiplenmeye, onları tanımaya devam edeceğiz...

Muharrem Tunç: 34yaşında. İs-
tanbul doğumlu. İstanbul Nurtepe’de
oturuyor. Mobilya (cilacı) cıdır.

Mehmet Yücetepe: 48 yaşında,
Sivas doğumlu. Gazi Mahallesi’nde
oturuyor. Arabasıyla servis yapıyor.

Ali Kartal:36 yaşında, Sivas do-
ğumlu. Gazi Mahallesinde oturuyor. Es-
naf.

Muharrem Tunç: Nurtepe Hak-
lar Derneği’ne gitmekteydi. TA-
YAD’lıların Ankara yürüyüşüne katıl-
dı.

Mehmet Yücetepe: Gazi Öz-
gürlükler Derneği'ne gitmekteydi. Pir-
Sultan Kültür Derneği ve Gazi Spor Ku-
lübü üyesidir. Halkın değerlerine sahip
çıkmıştır.

Ali Kartal: Gazi Özgürlükler
Derneği'ne gitmektedir. Pir Sultan Kül-
tür Derneği ve Gazi Spor Kulübü üye-
sidir. Hırsızlığa, uyuşturucuya karşı
mücadele etmiştir.

Muharrem Tunç: Demokratik
eylemlere katıldığı için “terör örgütü
üyesi” olmakla suçlandı. 

Mehmet Yücetepe: Halkın so-
runlarına duyarlı olduğu için.

Ali Kartal: Mahallede hırsızlık
yaygınlaşmasın, uyuşturucu kullanıl-
masın diye mücadele ettiği için.

Salman Tökü: 30 yaşında.
Elazığ doğumlu. Gebze'de oturuyor.
İşsiz.

Hüseyin Tepe: 27 yaşında,
Sivas doğumlu. 1 Mayıs Mahalle-
si’nde oturuyor. İşsiz.

Serkan Sülü:27 yaşında  ve
Erzincan'lı.  Sarıgazi Yenidoğan
Mahallesinde oturuyor. İşsiz.

Salman Tökü: Halkın so-
runlarına karşı duyarlı olmuş, hep
halkın yanında yer almıştır. Anadolu
Haklar ve Özgürlükler Derneği'ne
gitmekte, çalışmalarına katılmak-
taydı.

Hüseyin Tepe: Anadolu Hak-
lar ve Özgürlükler Dernegi'ne git-
miş, 1 Mayıs Mahallesi’nin yoz-
laştırılmasına karşı halkı duyarlı
kılmıştır.

Serkan Sülü: Sarıgazi Öz-
gürlükler Derneği'nin başkanıdır. Sa-
rıgazi halkının ve gençliğinin so-
runlarına sahip çıkmıştır.

Salman Tökü: Halkın ya-
nında yer aldığı için

Hüseyin Tepe: Yozlaşmaya
karşı çıktığı için

Serkan Sülü: Dernek baş-
kanı olduğu, halka yönelik çalış-
malar yaptığı için.

Kimdiler?

Ne yapt�lar?

Neden tutukland�lar?

Yoldaş Aydoğan: 30 yaşın-
da. Tokat doğumlu. Gazi Mahalle-
si’nde  oturuyor. İnşaat demircisi.

Kemal Avcı: 27 yaşında. To-
kat doğumlu. İstanbul Sarıgazi’de
oturuyor. Kartonpiyer ve boyacılık
yapar. 

Ali Ekber Durgun : Gazi
Mahallesi’nde oturuyor. İşci.

Yoldaş Aydoğan: Gazi Öz-
gürlükler Derneği’ne gitmekteydi.
Hırsızlığa, uyuşturucuya karşı çık-
mıştır.

Kemal Avcı: Sarıgazi Öz-
gürlükler Derneği’ne gitmekteydi.
Mahallesinin gençliğinin yozlaş-
masına izin vermemiş, bunun için
gençliğe gerçekleri anlatmıştır hep.

Ali Ekber Durgun : Gazi
Özgürlükler Derneği'nin etkinlik-
lerine katılarak, yoksul halkı sa-
hiplendi.

Yoldaş Aydoğan :Gazi Ma-
hallesi’nin çürütülmesine karşı mü-
cadele ettiği için.

Kemal Avcı:Halkın sorunla-
rını sahiplendiği, yozlaşmaya karşı
çıktığı için tutuklanmıştır.

Ali Ekber Durgun : 9 Nisan
2011’de gözaltına alındı. 4 aydır  tu-
tuklu olmasına karşın mahkemesi
açılmadı. Halkın sorunlarını sahip-
lendiği için.

Kimdiler? Kimdiler?

Ne yapt�lar? Ne yapt�lar?

Neden tutukland�lar?

Neden tutukland�lar?
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çadır temizliğimizi yaptık. Bugün
Çayan'dan bir kız bir erkek olmak

üzere iki arkadaşımız açlık grevine
başladı. İkisinin de ilk açlık grevi tec-
rübesi. 

Öğleden sonra gençlikten arka-

daşlar geliyor ve bizlere Cevahir
Alışveriş Merkezi önünde Ali Yıldız
için başlayan açlık grevi çadırını an-
latıyorlar. Grup Yorum korosundan
kız arkadaşlar toplanıp geldiler. On-
ların gelişiyle birlikte son gün prog-
ramında kimlerin olacağını öğreni-

yoruz. Direnişin 90. günü yani cu-
martesi günü buradaki açlık grevi ça-
dırımız kalkacak. Bu son güne özel bir
program olacak. Şu an için programda
Grup Yorum, Erdal Bayrakoğlu, Bur-
han Berken, Ruhan Mavruk ve İdil Ti-
yatro Atölyesi’nin olacağı netleşmiş. 



ANKARA’DA EYLEM

Ankara Halk Cephesi, tutuklu
olan Yürüyüş dergisi çalışanlarının
serbest bırakılması için Ankara Sa-
karya Caddesi’nde 5 Ağustos günü,
saat 18.00'de eylem yaptı. 

“Yürüyüş Halktır Susturulamaz!”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz!”, “Adalet İstiyoruz!” slo-
ganlarının atıldığı eylemde yapılan
açıklamada, “Halkı ilgilendiren ne
varsa Yürüyüş'ün sayfalarında bula-
bilirsiniz. Dahası, yazmanın çözüm ol-
mayacağını yazıyor. Buna karşı mü-
cadele çağrısı yapıyor. Buna karşı ör-
gütlenmeden, birlikte mücadele yü-
rütmeden çözüm bulamayacağımızı,
aç kalmaya, yoksul kalmaya, katli-
amlara uğramaya devam edeceğimi-
zi yazıyor Yürüyüş dergisi. Bağım-
sızlık, demokrasi mücadelesinin sesi
ve soluğu oluyor Yürüyüş dergisi. İşte
bu yüzdendir ki Yürüyüş dergisinin İs-
tanbul'daki merkez bürosunu basıp, ta-
lan ve yağma edip çalışanlarını tu-
tukladılar bundan 8 ay önce.” denil-
di.

Eylemden sonra Yürüyüş dergi-
si masası açılarak, 1 saat süreyle
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

BİR DEVRİMCİ TAHLİYE
EDİLDİ, KALANLARI DA
YANIMIZA ALACAĞIZ

İzmir’de 26 Ocak 2011 tarihinden
beri tecrit hücrelerinde tutulan 5 dev-
rimcinin ilk duruşması 3 Ağustos
Çarşamba günü Bayraklı Adliye-
si’nde görüldü. Mahkeme öncesi İz-
mir Halk Cephesi, mahkeme önünde
bir basın açıklaması yaparak hukuk-
suzluğu teşhir etti.

“Derneklerimizi ve Düşünceleri-
mizi Savunacağız - Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz” pankartının açıldığı basın
açıklamasında konuşan Ahmet Alpö-

zel; Ferit Mutlu, Necdet Yıldırım,
Fatma Alan, Talip Şeker ve Mehmet
Sıddık Doğru’nun 6 aydır hukuksuz bir
şekilde tutuklu bulunduklarını söyle-
di. Alpözel, 5 devrimcinin yasal der-
neklere, sendikalara üye olmak, yoz-
laşmaya karşı mücadele etmek, hasta
tutsakları sahiplenmek, Buca Beledi-
yesi işçilerini ziyaret etmek gibi “suç-
lardan” yargılandıklarını belirterek;
“Adalet bir halkın ekmeğidir, su gibi
bir ihtiyaçtır. Gerçek adalet için mü-
cadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Açıklama “Sahte Belgelerle Tu-
tuklananlar Serbest Bırakılsın!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz!”, “Baskılar Bizi Yıldıra-
maz!”, “Adalet İstiyoruz!”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız!” sloganlarıy-
la bitirildi.

Mahkeme devam ederken, mah-
keme önünde de 50 kişilik kitlesiyle
Halk Cephesi beklemeye devam etti.

Saat 16.30’da biten mahkeme so-
nucunda Mehmet Sıddık Doğru tahli-
ye edilirken; Ferit Mutlu, Necdet Yıl-
dırım, Fatma Alan ve Talip Şeker’in tu-
tukluluğunun devamına karar verildi.
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de
mahkemeye katılarak destek verdi.

BİZİM DAĞITIM
ŞİRKETLERİMİZ YOK
GÜCÜMÜZ YÜRÜYÜŞ
OKURLARIDIR
HER OKURUMUZ AYNI
ZAMANDA
DAĞITIMCIMIZDIR

Yürüyüş’ü halkımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Bizim dağıtım şir-
ketlerimiz, tekellerimiz yok. Bizim
gücümüz, sokak sokak, kapı kapı
dolaşan Yürüyüş okurları. Her Yü-
rüyüş okuru aynı zamanda bir Yürü-
yüş dağıtımcısıdır. Gerçeklerin sesi-
ni tüm halkımıza ulaştırmak iddia-
sıyla, ısrar ve emekle dağıtılır Yürü-

yüş.

Burjuvazinin gazeteleri kapanır-
ken, burjuva köşe yazarları savun-
duklarını söyleyemezken, savunma-
ya çalışanlar ise işten atılırken; bir tek
devrimciler gerçekleri haykırıyor...
Hem de Engin gibi katledilmek pa-
hasına, Ferhat gibi sakat bırakılma pa-
hasına... Her Yürüyüş dağıtımcısı, En-
gin gibi dimdik ayakta devrimcilerin
onurlu tarihini savunur. Dağıtılan
basit bir dergi değildir. Türkiye dev-
rim mücadelesinde bir çizginin adıdır
Yürüyüş... Ve okurlarımız bu bilinçle
ellerinde Yürüyüş, gerçekleri haykı-
rıyor, halka ulaştırıyorlar...

GÜRSEL MAHALLESİ
DEV-GENÇ’LİLERİ
SAHİPLENDİ

İstanbul’da, Gürsel Mahallesi’nde
6 Ağustos günü Gençlik Federasyo-
nu üyeleri tarafından Yürüyüş dergi-
si dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasın-
da gelen polis,Gençlik Federasyonu
üyesi 3 öğrenciyi gözaltına alındı. Ma-
halle halkı, polisin gözaltına almak is-
temesi karşısında Dev-Genç'lileri sa-
hiplendi. Gözaltına alınanların isim-
leri Utku Aykar, Dilan Poyraz ve
Özgür.

“BU DÜŞÜNCELERİ
SAVUNUYORSANIZ
DERGİNİZİ SÜREKLİ
ALIRIZ”

Yürüyüş dergisi bu hafta İzmir’in
Narlıdere-Arıkent ve Bademler kö-
yü’ndeydi. 6-7 Ağustos tarihleri ara-
sında tanıtımı ve dağıtımı yapılan der-
ginin konusu, Dersim’de kardeşi için
Ölüm Orucu’nda olan Hüsnü Yıl-
dız’dı. “Kardeşliğin, gerçek sevginin
yok edilmek istendiği bir yerde, bir
abi, kardeşinin cenazesi için ölüme
yatıyor.” seslenişleriyle yapıldı tanı-
tım. 

Hüsnü Yıldız’ın dergideki fotoğ-
rafına bakan mahalleli biri “Gerçek-
ten çok güçlü biri, ben olsam belki
yapamazdım.” dedi. Yürüyüş okurları
da, “Bu güç devrime olan inançtan,
meşruluktan geliyor.” şekilde cevap
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Halki ilgilendiren ne varsa Yürüyüş sayfalarında
Dahası, sadece yazmanın çözüm olmadığı da
yazıyor Yürüyüş sayfalarında



verdiler.

Yine, Bademler köyünde�bir amca
“Sosyalizm artık geçti, derginizi �al-
mayacağım.” dedi. Yürüyüş okurla-
rı da, “Sosyalizm insana en yakışan
sistemdir. Bugün sosyalizmden daha
ileri, daha adaletli bir sistem yok-
tur.” dediler. Sohbetin devamında
“Kürt sorununu nasıl çözeceksi-
niz?” diye soran amcaya; Sovyetler
Birliği örneği verilerek, sosyaliz-
min halkları birleştirdiği ama kapi-
talizmin parçaladığı ve ulusların
kendi kaderini tayin hakkı anlatıldı.
Toplamda 42 dergi halka ulaştırıldı.

“DEVRİMCİLER
MAHALLEMİZDE VE
BİZ YİNE
GURURLANIYORUZ
SİZİ GÖRMEKTEN
YOKSUL

MAHALLEMİZDE”
Adana’da Meydan Mahallesi’nde

7 Ağustos günü dört Yürüyüş
okuru tarafından dergi dağıtımı
yapıldı. 

Yürüyüş’ün yolunu bekle-
yen aileler vardı. “Tabii ki sizi
görmek, sizinle konuşmak var,
neden yorulalım.” cevabını du-
yunca sevinen aileler, çay içme-
ye yemek yemeye zorluyorlar. 

Ali Yıldız’ın haberini du-
yanlardan, abisinin son duru-
munu öğrenmek isteyen ve des-
teğini iletenler oldu.�Adana’da
yapılan 3 günlük açlık grevi ey-
lemini görenlerle karşılaşıldı da-
ğıtım sırasında. “Önce imza at-
tık grevin 2. günü çadırda.�Şim-
di karşımızda sizleri görmek ha-
yatı yeniden yaşamak gibi geli-
yor.” dediler. 

Bir aile, “Geçen hafta arka
mahallede sizi durdurmuşlar,
haber alamadık son durumunu-
zu ama merak ettik ne oldu
diye.” diye sordu. Yürüyüş da-
ğıtımcıları, faşizm koşullarında
bunlarla karşılaşmanın bir alış-
kanlık haline geldiğini, amaçla-

rının halkın devrimcilerle birleşme-
sini engellemek olduğunu anlattı-
lar. 17.30 ile 20.00 saatleri arasında
yapılan dergi dağıtımı sırasında 40
dergi halka ulaştırıldı.

KONTRGERİLLA
YÖNTEMLERİYLE
YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZÜ
DURDURAMAZSINIZ

Mersin’de Yürüyüş dergisinin ta-
nıtım ve satışlarına 7 Ağustos günü
devam edildi. Toroslar ilçesinin To-
roslar Mahallesi’ne giden Yürüyüş
okurları halkın sıcak ilgisiyle karşı-
laştılar. Halkımız, okurlarımızı ev-
lerine davet ederek çeşitli ikramlar-
da bulunarak Yürüyüş dergisini sa-
hiplendi.

Yapılan tanıtım ve satışlarda Der-
sim’deki Hüsnü Yıldız’ın ölüm oru-
cu direnişi anlatılarak, toplu mezar-
lar politikasının halkı baskı altında tu-
tarak korkutmak amacı taşıdığı an-
latıldı. Kimi Dersim’e gittiğinde ça-

dırı ziyaret ettiğini, kimi de Dersim’e
yakın zamanda gideceğini söyleye-
rek desteklerini sunacaklarını ve her
zaman yanımızda olduklarını ifade et-
tiler. Son dönemlerde polisin kontr-
gerilla yöntemleriyle devrimcileri
sokak ortasında kaçırarak gözaltına
aldığının anlatıldığı tanıtım sırasın-
da, ne yaparlarsa yapsınlar kontrge-
rilla yöntemleriyle bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm Yürüyüş’ümüzü
durduramayacakları anlatıldı. İki Yü-
rüyüş dağıtımcısının 17.00-20.30
arası yaptığı tanıtım ve satışlarda 29
dergi halka ulaştırıldı.

İKİTELLİ PARSEL’DE
121 DERGİ DAĞITILDI

İstanbul'da İkitelli Parsel’de, 30
Temmuz tarihinde Yürüyüş dağıtımı
yapıldı. Dağıtım öncesinde Onur
Market önünde basın açıklaması ya-
pıldı. Basın açıklaması sonrası 19 Yü-
rüyüş okurunun katıldığı dergi dağı-
tımı ile 121 dergi halka ulaştırıldı. 

DERGİMİZİ EN YOKSUL
HALKA
ULAŞTIRIYORUZ!

Yürüyüş dergisinin, “Halk Düş-
manı Polis, Kontrgerilla Yöntemle-
riyle Devrimci Avına Çıkıyor” baş-
lıklı 279. sayısı, 8 Ağustos Pazarte-
si günü, Antalya’nın en yoksul ma-
hallelerinden birisi olan Güneşli Ma-
hallesi’nde dağıtıldı. 

Hayatını toptancı halinde işçilik
yaparak sürdürenlerin çoğunluklu
olduğu mahallede toplam 28 dergi
halka ulaştırıldı. Üç saat süren Yü-
rüyüş dergisi tanıtım ve dağıtım ça-
lışmasında, halka yoksulluklarının
gerçek sebebinin bu sömürücü düzen
olduğu, çarenin ise sadece devrim ol-
duğu anlatıldı. Aynı zamanda halk
düşmanı polislerin, yüzlerini göste-
remeyecek kadar korkak oldukları ve
devrimcileri sokak ortasından nasıl
kaçırdıkları anlatıldı. Hüsnü Yıl-
dız’ın, kardeşinin cenazesini almak
için yaptığı süresiz açlık grevini
Ölüm Orucu’na dönüştürmesi de
duyuruldu.

Yürüyüş çalışanlarına ve 

iki devrimciye 

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz,  Musa Kurt, Cihan
Gün, Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu, Necla Can ve Gülsüm

Yıldız’a 

ÖZGÜRLÜK
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Geçen yılın Kasımında Ceylan
Yayınları “Kan Kurumaz” adlı bir ki-
tap yayınladı. Kitabın yazarı, MLKP
davasından tutsak olan Sami Öz-
bil’di. 

Yürüyüş’ün 272. sayısında bu ki-
tabın bir eleştirisini yaptık. Yazımızın
başlığı şuydu: 

“O kanlar bile kurur ama... bu
çürümeden devrimcilik çıkmaz!”

Tesbitimiz netti. Roman olarak ni-
telenen Kan Kurumaz, çürümenin
edebiyatıydı. Devrimci değerlerin
pervasızca çiğnendiği, hainliğin, cin-
sel sapkınlığın kutsandığı kitap, “di-
renmeyen çürür” iddiamızın kanı-
tıydı adeta. 

Bu eleştirimize, 2 Temmuz 2011
tarihli Atılım'da Sami Özbil imzasıyla
bir cevap yayınlandı. “Devrimcilik ne
değildir?” başlığı konulan bu yazı,
özet olarak söylemek gerekirse, çü-
rümeyi savunmakta ısrardır. 

Atılım, kitaba yönelttiğimiz eleş-
tirilere, hezeyan halinde, eleştirileri ce-
vaplamayı bir yana bırakıp çamur
atan, kışkırtan, hakaret eden, devrimci
değerleri bir kez daha ayaklar altına
alan ve çürümeyi teorileştiren sal-
dırgan bir yazıyla cevap vermiş oldu. 

Neden böyle yaptılar? 

Çünkü: Kan Kurumaz adlı kitabın,
çürümenin romanı olduğunu teşhir et-
miştik. 

Çünkü: "yazar" Sami Özbil, her ne
kadar "Anlatım, resmi hiçbir bağla-
yıcılığı olmayacak biçimde kurgu-
saldır. O nedenle romanda hiçbir par-
tinin/grubun, cezaevinin, eylemlere
katılanların, yaşamını yitirenlerin
isimleri geçmez" diye durumu kur-
tarmaya çalışsa da; bu roman yuttur-
macasının kurgu olmadığını, opor-
tünizmin bu roman aracılığıyla Büyük
Direniş’e saldırdığını açığa çıkar-
mıştık. 

Eleştirimize de yine kışkırtıcı ve
aslında devrimci anlamda söyleyecek

sözü olmayanların hezeyanıyla cevap
vermiş oldular.  Romandaki pespaye-
likler, Atılım sayfalarında aleni ola-
rak savunulmuş oldu bir kez daha. 

Atılım adına üzüldük. 

Marksist-Leninist ve Komünist
olma iddiasındaki bir derginin say-
falarında, bu kadar düzeysiz bir yazıya
yer verilmesi, Marksizm-Leninizm ve
komünizm adına utanç vericidir. 

Yazarın üslubundaki düzeysizlik-
ten söz etmiyoruz burada; bu da cid-
di bir sorun ama, Sami Özbil adlı ki-
şinin savunduğu anlayışın ve ahlakın
düzeysizliği, eleştiriyi cevaplama üs-
lubundaki düzeysizlikten çok daha
vahim bir sorundur. 

Estetiği bozan devrimcilik... 
Devrimciler gibi
olmaktansa 
Ahmet Altanlar gibi olmak 
isteyen tercih! 

Bakın Sami Özbil’in yazdıklarına:
“Sağlıklı bir insan ‘Kan Kurumaz’da
düzeniçiliğe övgünün zerresini bula-
maz. Aksine daha kapsamlı, militan
bir devrimciliğe mutlak bir övgü var-
dır. Hem de romanın estetik doku-
sunu zedeleme pahasına.”

Devrimciliğe övgü, estetiği boz-
muş, ama yazar “büyük fedakarlık-
larla” bu övgüyü romanına koymuş. 

Bu nasıl bir devrimcilik, nasıl bir
militanlık ki, girdiği yerde estetiği bo-
zuyor! 

Bu nasıl bir roman anlayışı, nasıl
bir estetik anlayışı ki, militanlığı
övünce bozuluyor!

Oysa biz biliriz ki, devrimcilik,
hele hele militanlık, dünyanın en es-
tetik olgusudur. Ve böyle olduğu
içindir ki, dünyanın en güçlü roman-
ları, en güçlü filmleri, en güçlü mü-
zikleri, devrimcilikten, militanca sür-
dürülen sınıf kavgalarından doğ-
muştur.

Ama bir kez devrimcilik, mili-
tanlık, direnişçilik terkedilirse, dev-
rimcilikle yozlaşma harmanlanmaya
kalkılırsa, işte o zaman ortaya Sami
Özbiller ve Kan Kurumazlar çıkar.   

Sami Özbil, “ahlak zabıtası kesi-
len” Yürüyüş gibi olmaktansa... “A.
Altan’ın çırağı olmayı, Hatırla Sev-
gili senaristleri türünden olmayı bin
kez tercih edeceğini açıklıyor. Ken-
disi bilir. Ama böyle bir tercihe Atı-
lım sayfalarını açmanın Marksist-Le-
ninistlik olmadığı, bunun komü-
nistlikle bağdaşmayacağı açıktır. 

Atılım bu “tercihe” koca bir say-
fa ayırıyor. Bu anlayış, açıktır ki, Sami
Özbil’in değil, Atılım’ın anlayışıdır. 

‘Partisiz edebiyatı’
savunmak
da çürümenin uzantısıdır

Sami Özbil tersini iddia etse de,
Kan Kurumaz’daki anlayışın ve
tercihlerin, örgütünden bağımsız ol-
duğunu düşünmüyoruz. Tersini dü-
şünmemiz için bir neden yoktur za-
ten; Atılım bu pespaye cevabı ya-
yınlayarak bunu pekiştirmiştir. 

Savunmaya bakın, yazar diyor
ki: "Ne roman yazarı partisinin gö-
rüşlerini açıklamak için roman-şiir
yazmıştır, ne de ilgili parti bunu ken-
disinden talep etmiş ya da romanın
içeriğine müdahaleyi düşünmüştür." 

Bir devrimcinin en temel özelli-
ği örgütlü olması değil midir? Örgütü
olmayana devrimci denir mi? Dev-
rimci dediğin de örgütünden bağım-
sız düşünebilir mi? 

Düşünülemez. Düşünülüyorsa da
o artık, "Marksist", "Leninist" ve
"Komünist" bir devrimcilik anlayı-
şından tamamen uzak düşmüş, bo-
zulmuş bir “devrimcilik”tir. 

"Yazar", bizi "ilgili partinin ro-
manın içeriğine müdahale etmediği"
konusunda ikna edebilir. Anlayış me-
selesi. Ama "yazar", partisinin gö-
rüşlerini açıklamak için yazmadıysa
bu romanı, ne için yazmıştır? Yazar
“sanat sanat içindir” anlayışını mı
savunuyor?

Eğer böyle değilse, sanat halk
içinse, mücadeleye hizmet etmeliyse,

Atılım Çürümeyi Savunmakta Israrlı
Çürümeyi Savunmanın ve Teorileştirmenin 

Tek Bir Sonucu Vardır: 

Daha Fazla Çürüme!
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o yazarın, sahip olduğu dünya görü-
şü doğrultusunda yazmasından doğal
ne var? Yazarın görevi sahip olduğu
sosyalist ideolojiyi romanında, şii-
rinde, resminde, anlatmak değil mi-
dir?

Marksist-Leninistler, iki yüzyıldır,
partili, örgütlü, sanatçılığı savunurlar.
Örgütlü olmanın, örgütünün görüşleri
doğrultusunda sanat yapmanın o sa-
natçıyı ve onun ürünlerini güçlendi-
receğini savunurlar. Tersini savu-
nanlar ise, iflah olmaz bireyci küçük-
burjuvalardır. Örgütsüz sanatçılı-
ğın savunulduğu yerde, Marksist-
Leninistlik, komünistlik, devrim-
cilik yoktur. 

Sami Özbil, belki de bu noktada da
“Yürüyüş’ün dediği gibi bir sanatı sa-
vunmaktansa, “sanat sanat içindir”
anlayışını savunurum daha iyi...”
diyebilir. Kendisi bilir. Ama o zaman
bizim karşımıza devrimciyiz, dev-
rimciliği, direnişçiliği anlatıyoruz
diye çıkamaz. Çıkarsa yalancı olur. 

Bu konuda Lenin’den bir kaç ha-
tırlatma yapmak yerinde olacaktır.
Sanki iyi bir şeymiş gibi “ romanı
partimin görüşlerini açıklamak için
yazmadım” diyen yazar, belki Le-
nin’in sözlerinden bir şey öğrenir. Bel-
ki Atılım, sayfalarında yer verdiği bir
“sanatçı” müsveddesinin savundu-
ğu sanat ve sanatçılığın Marksizm-Le-
ninizmle ilgisi olmadığını hatırlar: Ha,

diyeceksiniz ki, bu kafa yapısına sa-
hip, bu kültürü savunabilen birileri
için Lenin ne ifade eder? Henüz par-
tilerinin adını –Marksist-Leninist Ko-
münist Parti– değiştirmedikleri süre-
ce biz onları Marksist-Leninist bakış
açısından eleştirmeye devam edece-
ğiz. Ve Atılım’a, Sami Özbil’e ve tüm
MLKP’lilere diyeceğiz ki; işte Mark-
sizm-Leninizm bu konuda böyle di-
yor, ya bunu savunacaksınız, ya da
kendinize Marksist-Leninist de-
mekten vazgeçeceksiniz. 

Evet, Lenin, Sami Özbil’in “par-
ti ve sanat” üzerine saçmaladığı nok-
talara dair şöyle diyor: 

“... edebiyat proletaryanın genel
davasından bağımsız, bireysel bir
girişim olamaz kesinlikle. Kahrolsun
edebiyatın üstün insanları! Kahrolsun
partisiz yazarlar! Edebiyat, prole-
taryanın genel davasının bir parça-
sı haline gelmeli.” (Marks-Engels
Lenin, Sanat Ve Edebiyat, syf. 236) 

Ve yine Lenin, bakın aynı yerde
şunu da söyler: “Bütün sosyal-de-
mokrat edebiyat, parti edebiyatı ha-
line gelmelidir... edebiyat ancak o
zaman kendi adına gerçekten ya-
raşır bir hale gelecek, ancak o za-
man görevini yerine getirecek ve ...
burjuvaziye kölelik etmekten kur-
tularak, devrimci olan sınıfın ha-
reketi içinde yer alacaktır.” (Age.
syf. 241)  

Bizim tartışmamız MLKP 
anlayışıyladır

Sami Özbil, bizi “ihtiyarlık”la
eleştirip, yazısını Nazım’ın “ihtiyar-
lık kendinden başkasını sevmemektir”
sözleriyle bitirmiş. İhtiyarlık mese-
lesine tekrar geleceğiz. Özbil, bu
alıntıyla sanki kendine ayna tutmuş.
Bakın şimdi şu satırlara:

“MLKP, Ölüm Orucu Tugayları
ve Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı
Kuvvetleri (FESK) eylemlerine ka-
tılmaktan yargılanan, birkaç kez tut-
sak düşen, ‘96 ve 2001 ölüm oruçla-
rına katılan ve devrimciliğini bu top-
raklarda sürdürmüş bir devrimci ve
edebiyatçı...”

Kendi özgeçmişine dair verdiği bu
bilgilerin Yürüyüş’te yayınlanan ya-
zıyla hiçbir ilgisi olmadığına göre,
Sami Özbil bunları niye yazıyor aca-
ba? Belki böylece kendi popülizmi-
ni tatmin ediyor, belki de bunla-
rın –bakın ben neler neler yapmış bir
adamım– kendisine her türlü eleşti-
riden  muafiyet kazandıracağını dü-
şünüyor olmalı. Sami Özbil’in kim ol-
duğu, ne olduğu, geçmişte ne yapıp
yapmadığı, ne dediği bizi hiç ilgi-
lendirmiyor. Biz onun örgütünün an-
layışına bakıyoruz. Onun kaleminden
ifade edilen çürümeye, dejenerasyo-
nun teorileştirilmesine bakıyoruz.
Bizim tartışmamız kişi olarak Sami
Özbil ile değil, biz MLKP anlayışıy-
la tartışıyoruz. 

Kışkırtıcılık, provokatif bir
davranıştır, devrimci
değildir! Atılım “sol içi
çatışma”yı körüklüyor!

Atılım’daki yazıda bakın ne diyor: 

“Yürüyüş yazarlarının tahammül
edemediği şey, romanın Kürdistan öz-
gürlük mücadelesi ve anlatıcının o ‘ül-
ke’nin siyasal devrimci önderi saydığı
harekete karşı duyduğu derin dost-
luk...tur.”

Devam ediyor kışkırtıcılık: “Ya-
zarın ... özgürlük  hareketine yönelik
bir dolu şoven argümanın ortalarda
gezdiği bir dönemde o hareketin mi-
litan özüne vurgu yapması Yürüyüş
yazarlarını çileden çıkarmış görü-

ESP’liler Cephe’ye Küsmüş...
Atılım’da yayınlanan yazı, “Kan Kurumaz”a yönelik eleştirilerimiz karşısında

nasıl bir tahammülsüzlük ve hezeyan içinde olduklarını gösteriyor. Tahammül-
süzlük ve hezeyan, Sami Özbil’in bulunduğu hapishanede de kendini son dere-
ce ilginç bir biçimde gösterdi. 

Sami Özbil’in temsilcilik yaptığı Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde ESP’li
tutsaklar, Cepheli tutsaklarla ilişkiyi kesiyorlar, Sami Özbil, Cepheli tutsaklar-
la yüz yüze gelmekten kaçıyor, tesadüfen koridorda karşılaştığında selam ver-
meden yüzünü çeviriyor... 

Ama “tavır”, bu kişisel tepkileriyle de sınırla değil. ESP olarak da tavır alıp
mesela, daha önceden ortak alınan kararlar doğrultusunda Cezaevleri Merkezi Plat-
formu (CMP) üyeleri tarafından ortak yapılması gereken  1996 Ölüm Orucu an-
ması, ESP’liler tarafından ayrı yapılıyor. Üstelik bunu bile açıkça bildirmiyor-
lar; tutsaklar, ESP’lilerin ayrı anma yaptığını onların slogan seslerini duyunca an-
lıyorlar. Cepheli tutsaklar, ertesi gün neden böyle yapıldığını sorduklarında, “Yü-
rüyüş’te yayınlanan yazının üslubu ve içeriği nedeniyle ayrı yapma kararı al-
dık” diye cevap veriliyor.  Yürüyüş’e “küsmüşler!”, CMP kararlarını, işleyişini
bile çiğniyorlar. Tavırlarını açıkça ilan edecek ve savunacak cüretten de yoksunlar.
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nüyor.”

“Yazarın da onlar -Yürüyüş(bn)-
gibi, şovenist bir nitelemeden başka
anlam taşımayan ‘Kürt milliyetçile-
ri’ gibi ifadeler kullanmasını boşuna
bekliyorlar.”

Yürüyüş’ün “Kan Kuru-
maz”a yönelik eleştirisinde,
Kürt milliyetçi hareketiyle,
çeşitli grupların onlara yöne-
lik değerlendirmeleriyle il-
gili TEK BİR KELİME
BİLE YOKTUR. Kan Kurumaz o
yanıyla hiçbir biçimde değerlendirme
konusu yapılmamıştır. O ilişkiye, it-
tifaklara nasıl baktığımızı Atılım da,
Sami Özbil de çok çok iyi bilir. Di-
yeceğimizi sayısız yazımızda demi-
şizdir. Ama bu konunun söz konusu
kitap eleştirimizle belirttiğimiz gibi,
UZAKTAN YAKINDAN BİR İL-
GİSİ YOKTUR. O halde aktardığı-
mız bu satırların Sami Özbil’in bu ya-
zısında ne işi var? 

Sami Özbil, açıkça, tam bir so-
rumsuzluk ve aymazlıkla, Kürt mil-
liyetçi hareketini devrimcilere karşı
KIŞKIRTMAYA soyunmuştur. 

Bakın bakın diyor, benim roma-
nımı aslında sizi övdüğüm için eleş-
tiriyorlar. Yani aslında eleştirdikleri
sizsiniz!

Atılım, bu açık kışkırtıcı ve pro-
vokatif satırları dergisine koyarak
tam bir sorumsuzluk sergilemiştir.  

Peki diyelim ki, Kürt milliyetçi ha-
reketi de “vay, bu yüzden bunlara
şunu şunu söylüyorsunuz” diye bize
saldırdı, çok mu memnun olacaksınız
bundan? Daha önce bize yönelik der-
nek baskınlarında, hatta dernek bi-
nalarımızın yakılmasında olduğu gibi,
oportünistçe bir kenarda durup, içten
içe bu saldırıdan memnun, seyretmeye
devam mı edeceksiniz?

Sami Özbil’in kışkırtmaları hem
provokatif, hem de çocukçadır; ken-
disini eleştirenleri adeta “büyük abi-
sine” şikayet eden bir zavallı görü-
nümündedir. 

Senin arada postacılık veya “ter-
cüme” yapmana gerek yok Sami
Özbil. Devrimciler, Kürt milliyetçi ha-
reketini eleştireceklerinde, veya Kürt-

milliyetçi hareketiyle şu veya bu si-
yasi hareketin ilişkisini eleştirecek-
lerinde bunu zaten açıkça yapıyorlar. 

Yaranmak için gerçeği 
çarpıtmak da devrimci bir 
yöntem değildir

Sami Özbil’in ve örgütünün Kürt
milliyetçi hareketiyle “dostluk”tan
ne anladığı herkesin malumudur.
ESP, “Kürt-Türk kardeşliği” gibi,
“Kürdistan-Türkiye birlikteliği” gibi
büyük laflar altında küçük hesaplar
peşinde koşan bir “ittifak” pratiğinin
sahibidir. 

Ne yazık ki, solun büyük bölümü,
Kürt milliyetçi hareketinin Marksiz-
me, Leninizme, sosyalizme yönelik,
Marksizm-Leninizmin “aşıldığını”
iddia eden, sosyalizme her türlü suç-
lamayı yapan teorileri karşısında,
genellikle görmemeyi veya susmayı
tercih etmişler, ideolojik mücadeleden
açıkça kaçmışlardır. Bunun yerini
tam tersine bir yaranmacılık almıştır. 

Atılım Genel Yayın Yönetmeni İb-
rahim Çiçek, tahliyesinden sonra Atı-
lım’da yayınlanan bir röportajında bu
tür bir yaklaşımın şu çarpıcı örneği-
ni vermişti:

“F Tipleri de sınıf mücadelesinin
bir biçimi. Fakat yurtseverler ve
devrimciler geleceğimizi teslim et-
meyeceğimizi F Tiplerinin aslında ye-
nilebilir olduğunu gösterdiler. Ora-
da da direniyorlar, örgütleniyorlar,
paylaşıyorlar...”

Bu ülkede yaşayan, Ulucanlar’ı,
19-22 Aralık’ı yaşayan birinin, F
Tiplerinin devrimciler ve yurtsever-
ler tarafından yenildiğini söyleye-
bilmesi için gerçeği cüretli bir şekil-
de çarpıtması gerekir. PKK’li tut-

saklar F Tiplerinin yenilmesi müca-
delesinin neresindeler acaba? F Tip-
leri açılırken direnmeyen, tek bir hüc-
reye direnişle gitmeyen, F Tiplerin-
de dayatılan sayısız statüyü kabul
eden ve bütün bunları da “Farkımı-

zı koyduk iyi oldu” diyerek
teorileştiren bir anlayış, nasıl F
Tiplerini yenenlerin içinde sa-
yılabilir? 

Yazın öyleyse!..
Pratikte karşılığı olmayan boş laf-

lar ediliyor Atılım’daki yazıda: Me-
sela “Yazar ve ilgili parti, o dönemi
anlatmaktan bir an bile çekinmez-
ler.” deniyor.

Halkımızın bir deyimi vardır: Bü-
yük lokma ye, büyük laf konuşma!

Madem bu kadar büyük ve iddia-
lı laflar ediyorsunuz; o halde, Yürü-
yüş’ün “anlatmanızı” istediği olayı
niye hala anlatamıyorsunuz? 

O yazımızda “Ümraniye’de –tam
19-22 Aralık katliam ve direnişinin
içinde– ‘ajan’ dediğiniz iki kişinin ya-
nıp ölmesini” anlatın demiştik. Ma-
dem çekinmiyorsunuz, anlatsaydı-
nız. Ama yine tek kelime edemiyor-
sunuz bu konuda. Edemiyorsunuz,
çünkü o “eylem”iniz, sizin direniş kar-
şısındaki sorumsuzluğunuzu ve ada-
let anlayışınızı ortaya koyacaktır. 

Yine o yazımızda demiştik ki,
“doktorlar karşısında Korsakof has-
tası rolü oynayarak tahliye olmanızı
sağlayacak bir rapor almak için ne-
ler yaptığınızı anlatmıyorsunuz.”

Sami Özbil imzalı cevapta bu ko-
nuda da tek kelime yok. Bu yazı bir
kez daha gösteriyor ki, direnişin her
anını, her aşamasını yazamazsınız
da, tartışamazsınız da. 

Eşcinselliğin bu şekilde 
yüceltilmesi, teşvik edilmesi,
felsefi idealizmin ve 
çürümenin simgesidir

Sami Özbil, cevap yazısında bir de
şunu belirtiyor: 

“Romanda tutsak iki eşçinsel ka-
dının adı geçer. ... Roman kurgusu
içinde verilen ancak somut bir bilgi-
ye dayanmayan o kısa öykü, homo-
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fobik devrimciliğe karşı yazılmıştır.”

Aferin! Ne büyük iş yapmışsınız. 

Hatta tüm sayfaları “homofobik
devrimciliğe karşı” ayrılmış roman-
lar da yazabilirsiniz. Ki Ahmet Al-
tan’ın çıraklığından kalfalığına yük-
selmiş de olursunuz o zaman. 

Atılım şunu bilmeli: Bu çürüme
övgüsü, meşrulaştırması ve teorileş-
tirmesi, burjuvazinin dayattığı yoz-
laşmaya hizmet etmesinin yanında,
dönüp sizi vuracaktır. Bundan emin
olun. Bu sözümüzü gelecekte size ha-
tırlatacağız. 

Sevgiymiş, aşkmış, homofobik-
likmiş, nefret suçuymuş... Sami Öz-
bil son zamanlarda adeta “takıntı” ha-
line getirdikleri konulara ayırmış ya-
zısının birçok bölümünü. İsterseniz
aşk, sevgi konusunda da ayrıca bir
ders veririz. Ama bu konuda kimse-
ye bir şey söyleyebilecek durumda ol-
madığınızı bilmelisiniz. Neden böy-
le dediğimize bir örnek olsun: Atı-
lım’ın Genel Yayın Yönetmeni’nin
tahliye olduktan sonra kendisiyle
Birgün gazetesinin yaptığı röportaj-
da söylediği şu sözleri birlikte oku-
yalım: 

Röportajı yapan soruyor: “Sizin tu-
tukluluk haliniz bitti ancak eşiniz ha-
len cezaevinde. Bu süreçte yanınızda
olamaması sizi nasıl etkiliyor?”

Eski Atılım Yayın Yönetmeni,
ESP’nin milletvekili adayı Çiçek şu
cevabı veriyor:  

“Sevdiğimi hapishanede bırakıp
tahliye olmak tarifi güç bir durum.
Kuşkusuz gözüm geride kaldı. ... Ki-
mileyin kendimi, yürürken şu adım
onun için, şu benim için diye düşü-
nürken yakalıyorum. Ya da ağaçlara
çiçeklere bakarken, seyrederken aynı
şeyi yaşıyorum... Sevgilimle tartışa-
mamak, günü gününe eleştiri ve öne-
rilerini alamamak... Pek çok durum-
da kendimi yarım hissediyorum.”

Bu sözleri söyleyen örgütlü bir in-
san. Yıllarını bu mücadelede geçirmiş
bir kadro. Örgütlü insan için “sevgi-
lisiyle” tartışmak değil, örgütlülü-
ğüyle tartışmak esastır. Biz öyle bi-
liyoruz. Burada anlatılan sevgi, aşk fa-
lan değildir. Tıpkı, “Kan Kurumaz”da

eşcinselliğe düzülen övgüler eşliğin-
de yapılan sevgi tariflerinin sevgi ol-
madığı gibi... 

Burada sevgi, aşk, cinsellik konu-
larında devrimci kültürün değil, düzen
kültürünün damgası var. Bu sapma,
kendilerini “kadın cinayetleri”, “trans-
seksüel cinayetleri” konusunda ala-
bildiğine “duyarlı” kılarken, mesela
toplu mezarlar için kıllarını bile kı-
pırdatmıyorlar. Belki başka bir yazı-
larında da bunun teorisini yaparlar bize.

Yürüyüş’ün evrimi, Atılım’a “kimi
sol grupların zamanın aşındırıcılığı-
na yenik düşüp hızla ihtiyarladığını”
gösteriyormuş. 

Atılım bize “ihtiyar” diyor!

Kadın cinayetleri ve tutuklu ga-
zeteciler dışında ve haklarını yeme-
yelim bir de arada bir Kürt milliyet-
çi hareketine yedeklendikleri eylem-
ler dışında, hemen hiçbir konuda
varlığı yokluğu belli olmayan, hiçbir
konuda militan dinamik bir adım
atma dinamizmi gösteremeyen Atılım,
bize “ihtiyar” diyor!

İki üç eylem üst üste gelince,
“yoğunluğumuzdan dolayı” katıla-
mayız gerekçelerine sarılan Atılım
bize “ihtiyar” diyor!

Öyle ya biz "ihtiyarız"(!) 

O nedenle yıllardır bitmeyen bir
dinamizmle emperyalizme karşı bir
bağımsızlık savaşıdır tutturmuşuz,
hala bunun peşindeyiz... 

Ortak Düşman Amerika'dır, di-
yoruz!.. Binleri topluyoruz... 150 bin
kişiyi "Tam Bağımsız Türkiye" slo-
ganı altında topluyoruz... 

"İhtiyarlar" olarak: 

Faşizmin mahkemelerinde işken-
cecilerin, infazcıların, 19 Aralık kat-
liamcılarının yakasına yapışıyoruz...
Ve ilginçtir, “genç” olduklarını iddia
eden siyasetleri oralarda göremiyoruz. 

Toplu mezarlardan ölülerimizin çı-
karılmasının kavgasını veriyoruz!
“Genç”ler yine yok.  

Hasta tutsaklarımızı dört duvar
arasından çekip alıyoruz eşi görül-
memiş bir militanlıkla. 

Türkiye’nin bir ucunda Kızılde-
re’ye yürüyoruz... Bir diğer ucunda

Edirne’de linçlere karşı günlerce oto-
yollarda barikatlarda dövüşüyoruz...
Ankara’ya yürüyüyoruz linçler al-
tında. Ne “ihtiyarlık”! 

“Gençler” ise mesela linçler kar-
şısında “Tramvay durağında ve Yük-
sel Caddesi’nde birer basın açıkla-
ması” yapmanın dışında” bir dina-
mizm gösteremiyorlar yıllardır. Aca-
ba  Atılım’ın başka bir örneği var mı?

Tecritin kaldırılması mücadelesi-
ni sürdürüyoruz! 

Biz "ihtiyarlar", "ya düşünce de-
ğişikliği ya ölüm" diyenlere hala 19
Aralık'taki gibi meydan okuyoruz! 

Biz Atılımcı arkadaşların tercih et-
tiği gençliği tercih etmiyoruz! 

Genç olmak adına: “ORDU’ya
fındık toplamaya gitmiyoruz”, diye or-
talığa düşmüyoruz! 

Kadınların haklarını savunma adı-
na BEDİ (Biz Erkek Değiliz İnisiya-
tifi) diyerek, kimliğimizi reddetmeyi
savunmuyoruz! 

Düşmanın katliamını “fırsat” bi-
lerek devrimcilerin adalet anlayışını
tartıştıran “iş”ler yapmıyoruz! 

Sol içinde şiddet gündeme geldi-
ğinde gizlice ellerimizi ovuşturup
bunu meşru gören cümleler kurmu-
yoruz! Kışkırtmalarda bulunup or-
tamdan yararlanmıyoruz! 

Solun dilinden, kültüründen iyice
uzaklaşıp, ağaçlarla, kuşlarla, bö-
ceklerle uğraşmıyoruz. “Sevgilileri-
miz” için adım saymıyoruz. Açlığa,
sömürüye, faşizmin saldırılarına ba-
kıyoruz... 

El atılmamış mahallelerde örgüt-
lenmek yerine örgütlü mahallelerde
emek hırsızlığına girişmiyoruz... 

Onca emek verilen birlikleri so-
rumsuzca dağıtmıyoruz... 

Düşmanlarımızın dediği gibi "biz
dinazorluğa devam ediyoruz"... Genç-
likten anladığınız Kan Kurumaz’da
anlattığınız çürümeyse, “Devrimcilik
ne değildir” yazısında teorileştirdi-
ğiniz devrimci ilkelerin ve değerlerin
reddiyse, eşcinsellik özgürlüğü ve
yücelticiliğiyse, hainleri kutsamaksa,
kışkırtıcılıksa...  savunduğunuz "genç-
lik" sizin olsun!.. 
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Üç ay içinde 29 binden fazla
ölüm... Hergün üç yüzü aşkın çocuğun
ölümü demek bu... 

Üç ay içinde beş yaşın altındaki 29
bin çocuğun öldüğü Somali’ye Türkiye
de “yardım elini” uzatıyormuş. Hergün
bu “yardım”ın propagandası yapıl-
makta, gönderilen yardım malzeme-
lerine ilişkin dökümler verilmektedir. 

Somali’deki açlığın sebebi olarak
da kuraklık gösterilmektedir. Kuraklık
ve iç savaş nedeniyle her gün üç yüzü
aşkın çocuk ölüyor... Olacak şey mi
bu? Sebep bu olabilir mi? 

Elbette hayır! Bir yandan gelişen
bilim ve teknolojinin ulaştığı devasa
boyuttan söz edilirken ve tokluktan se-
mirmiş, ensesine kat kat boğumlar ek-
lenenler varken öte yanda böylesi bir
açlığın yaşanması ve bunun salt ku-
raklıktan olduğunun söylenmesi ger-
çekleri tersyüz etmekten başka bir
anlama gelmez. 

Gerçek emperyalizmdir,
sömürüdür... 

İnsanları balık hafızalı yerine ko-
yan emperyalistler gerçekleri tersyüz
edip sunmaktan asla vazgeçmemek-
tedir. Çünkü işlerine gelen budur. 

Onlar için açlığın sebebi kuraklık-
tır, yardımların gelmesini engelleyen
“asi gruplar”dır vb. Peki kendi so-
rumlulukları, kendi yaptıkları? On-
lara asla değinmezler. Somali’nin yer
altı zenginliklerinin, petrolünün sö-
mürülmesi için orada yaptıkları, yağ-
ma ve talanlar, sebepler arasında yok-
tur. 

Oysa bir yerde açlık varsa, yok-
sulluk varsa orada mutlaka emper-
yalizmin sömürü mekanizması var-
dır. Bu ülkelerin yönetimleri nezdin-
de emperyalist sömürüye karşı bir ta-
vır söz konusu olduğunda ise, hemen
o yönetimi ezmeye, ona karşı yaptı-
rımlar, ambargolar uygulamaya, dar-
beler tezgahlamaya girişiyor emper-
yalizm. Bunlar olmazsa, ayaklanma-
ları kışkırtıyor, ülke içinde iç savaş çı-
karmaya çalışıyor, o da olmazsa işgal
geliyor gündeme. 

Her şey emperyalist tekellerin çı-

karı içindir. Çocuklar ölürmüş, varsın
ölsünler!.. 

Ülkeleri işgal etmek için binlerce,
yüz binlerce insanı katletmeyi göze alır
emperyalizm. Emperyalist silah te-
kelleri işgallerden de yararlanıp, silah
satarak kasalarını doldurmakla meşgul
olurlar. Emperyalizm gerçekliği en
çıplak haliyle budur. 

Kuraklık mı? Yağma ve 
talan mı?

Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait
bir hastanede görev yapan Doktor Şeik
Kassım şunları  anlatmaktadır; “Bu has-
tane Somali’nin güneyindeki tek has-
tane. Buraya gelen çocukların içeri-
sinde hastaneye ulaşmak için 600 ki-
lometre yürüyenler var. Çünkü aileleri
ulaşım araçlarına 1.5 dolar vereme-
yecek kadar fakir, onları sırtlarında ta-
şıyamayacak kadar zayıflar...” 

İşte gerçek budur. Bundan daha çıp-
lak bir gerçek olur mu? 

Evet, bir kuraklık yaşanıyor ve
bunun yarattığı hastalıklar da var.
Ama hastaneye ulaşacak parası yok
halkın. Çünkü o paralar emperyalist-
lerin ve işbirlikçilerinin kasalarında bi-
rikmiştir. Kuraklığa karşı önlem alın-
ması, yine emperyalistler tarafından en-
gellenmektedir. 

Emperyalizm gerçeği için Soma-
li’den çıkıp biraz daha gerilere de gi-
debiliriz... En yakın örneklerden biri
Irak’a uzun yıllar uygulanan ambar-
godur. 

Önünde secde etmeyen Saddam
yönetimini dize getirmek için 1990 yı-
lından 2003 yılına kadar gıda ve ilaç
ambargosu uygulayan emperyalizm,
burada da bu süre içinde 750 bin ço-
cuk da içinde olmak üzere 1,5 milyon
insanın ölümüne sebep olmuştur. 

Yaklaşık on üç yıllık süre içinde uy-
gulanan ambargo yüzünden bu kadar
insanın ölümüne sebep olan emper-
yalizmin bu tavrı halkları ekonomik ab-
luka altına alarak yok etme politika-
sından başka bir şey değildir. Fidel
Castro’nun deyimiyle uygulanan bu
ambargo “ekonomik soykırım” anla-
mına gelmektedir. 

O dönem ABD’nin  BM elçisi
olan M. Albright kendisine “Irak’ta
ölen çocukların sayısının Hiroşima’ya
atılan atom bombası sonucu ölen ço-
cuk sayısından fazla olduğu” hatırla-
tılıp, ambargonun buna değip değme-
diği sorulduğunda “buna değdiği”
cevabını vermiştir.

İşte emperyalizm gerçeği budur.
Ekonomik abluka altında halkları aç-
lıkla, ilaçsızlıkla terbiye etmeye ça-
lışmak!.. İliğine kadar sömürüp açlık
ve susuzluktan öldürmek. 

Soğukkanlı bir katilin bile yüz-
binlerce çocuğun ölümü karşısında
“vicdanının sızlayacağı” bir durum-
da, kılını kıpırdatmadan “değdi” di-
yebilecek gözü dönmüşlüktür emper-
yalizm.

AKP Somali halkının 
açlığını sömürüyor!

Ülkemizde ki işbirlikçilerin ger-
çeğine de bakmak lazım. Onların da
efendilerinden aşağı kalır yanları
yoktur. 

Bir süredir Somali’de ölen çocuk-
ları dillerine dolamışlar ve bunun üze-
rinden prim yapmaya çalışıyorlar.
Gözyaşları içinde Somali’de ölen ço-
cuklar için yardım kampanyaları açı-
yorlar. Bu konuda halkımızın ma-
nevi duygularını sömürüyorlar. 

İşte bu konuda Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın açıklaması ve bu yönde ha-
zırlanan 2011/9 sayılı genelge bunun
göstergesidir. 

“Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaş-
ma ve dayanışma duygusunun yoğun
olarak yaşandığı mübarek Ramazan
ayında, halkımızın da beklentileri
doğrultusunda, Somali ve açlık tehli-
kesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri
için her türlü yardım ve desteği sağ-
layacaktır. Bu amaçla bir yardım
kampanyası başlatılması uygun gö-
rülmüştür.” diyor genelgede. Ramazan
ayı dolayısıyla halkın manevi duygu-
ları bu şekilde sömürülmeye çalışılı-
yor. 

Bu kampanyanın ilk başlatıcısı
Sabah gazetesi ve sahibi Çalık Hol-
ding’dir... Sömürüde sınır tanımayan

AÇLIĞI YARATANLAR ONU ÇÖZEMEZ!
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ve karlarına kar katan bu asalaklar, ken-
di adlarına düzenledikleri yardımlar-
la gerçekte bir kez daha halkın cebine
ellerini atmakta, halkın manevi duy-
gularını sömürerek, cebindeki son ku-
ruşu da almaktadırlar. Halkın tüm
yoksulluğuna rağmen verdiği yar-
dımları sanki kendi yardımlarıymış gibi
pazarlayan bu asalaklar, açlığı bile is-
tismar edecek kadar alçaktırlar. 

Çalık grubunun düzenlediği lüks
iftar sofrası da çok şey anlatmaktadır;
onların açların halinden anlayamaya-
cak oluşlarını... Ama dahası onlar
utanmadan kendi zenginliklerini açık-
layarak açlığın gerçek sebebini de or-
taya koymaktadırlar. 

Enerjide, inşaatta, medyada ve
madencilikte nasıl bir büyüme içinde
olduklarını anlatan Çalık holdingin pat-
ronları, bankaları olan Aktifbank’ın
2010 yılında toplam aktiflerini yüzde
156 artırıp 1 milyar dolara çıkardığı-
nı anlatıyorlar... 

Bizdeki aç çocuklar 
İşte onların kasalarına giren bu

paralar bizim halkımızın cebinden
çıkmaktadır. Ve Somali için timsah
gözyaşları döküp halkımızın manevi
duygularını sömürenlerin ülkemizde
yarattığı tablo gerçekte hiç de farklı de-
ğildir. 

“Somali’de kuraklık var, savaş
var” ve diyelim ki oradaki açlığın se-
bebi bu!.. Peki bizim ülkemizde ya-
şananların sebebi nedir acaba? Ne
kuraklık ne de savaş var; ama bizim ül-
kemizde de aç çocuklar ve açlıktan
ölenler var. Hem hiç de az değildir sa-
yıları. 

İşte İktisadi İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (OECD) verilerine göre ül-
kemizin tablosu: 

“Yoksulluk
sınırında yaşa-
yan çocuk sayı-
sının Türkiye’de
yüzde 24.6 oldu-
ğu belirtildi. Bu
oranla Türkiye
39 ülke arasında
İsrail ve Meksi-
ka’nın ardından
üçüncü sırada.
İstat is t iklere

göre Türkiye’de her 4 çocuktan biri
açlık sınırında yaşıyor. (...) Türkiye
çocuk ölüm oranında birinciliği kim-
seye bırakmıyor: Her 1000 doğumda
21 ölüm yaşanıyor.” (Vatan Gazetesi) 

Bundan ne çıkar? Bundan açlığın
gerçek sebebi çıkar ve açlığın yaratı-
cısı olanların gerçek yüzleri çıkar.
Kendi ülkesinde hergün daha fazla in-
sanın aç kalmasına, yoksullaşmasına
sebep olanlar, halkın sırtına bir kene
gibi yapışanlar gerçek yüzlerini giz-
lemek için yardım kampanyaları dü-
zenliyorlar. Vicdanlarını rahatlatmak
için iftar çadırları kuruyorlar. 

O çadırların varlığı ve önündeki
kuyrukların uzunluğu bile ülkemiz
tablosunu gözler önüne seriyor. 

Kısacası asalaklık ve sömürüde
işbirlikçiler de emperyalist efendile-
rinden hiç aşağı kalmıyorlar. 

Sonuçta, bu tabloyu yaratanlar, aç-
lığa sebep olanlar, ona çözüm ürete-
mezler. Tersine emperyalistler ve iş-
birlikçilerinin düzeni hergün daha
fazla insanın aç kalmasına ölümüne
sebep olan bir sistemdir. 

Açlığın ve yoksulluğun tek çare-
si halkların buna “dur” demesidir.
Bunları yaratanlara karşı mücadele
edip, sömürünün ve açlığın olmadı-
ğı bir düzen kurmasıdır. 

Bu hayal değildir. Emperyalistle-
rin yarattığı açlık ve ölümler kadar
gerçektir. 

Ülkemizin ve dahası dünyanın
zenginlikleri tüm halklara yetecek ka-
dardır. Ancak bir avuç sömürücü
asalağın bu zenginliklerin neredeyse
tümüne el koyması nedeniyledir ki
Somali’de hergün dört yüz çocuk
ölmekte ülkemizde her dört çocuktan
biri aç kalmaktadır. 

Bu zenginliklere sahip çıkmak
ve bizim olanı sömürücü asalaklardan
almak için  devrim bayrağını yük-
seltmekten başka çaremiz yoktur... 

Somali, hem Afrika boynuzunda-
ki jeo-politik önemi, hem de ABD'li
petrol şirketlerinin petrol arama hak-
kına sahip topraklarıyla, 20 yıllık iç sa-
vaşlı geçmişiyle, emperyalist güçlerin
cirit attığı bir ülkedir. 

Somali aç! Ve bu demagoji orta-
mında Somali'nin Batı'yı nasıl do-
yurduğu saklanıyor.

Fransa, İspanya, İngiltere, Nor-
veç ve Rus balıkçı gemileri, Somali
kıyılarının açıklarında yıllardır yasa-
dışı yöntemlerle Somalililer’in tüm de-
niz ürünlerini yağmalayarak çalı-
yorlar.

400 milyon dolarlık kaçak deniz
ürünü Avrupa mutfaklarında tüketi-
lirken Somalili 12 milyon kişi, em-
peryalistlerin yarattığı açlığın pençe-
sinde kıvranıyor.

Ton balık, kari-
des ve ıstakoz gibi
deniz zenginlikleri,
emperyalistlerin kıyı-
lardaki yağması nede-
niyle  hızla azalan So-

mali halkının gıdası çalınmış oluyor.
Somali'yi El-Kaide üssü diye tanıtarak,
ikiye bölme planları yapıyorlar bir de. 

Emperyalist sanayiinin nükleer
atıkları, kimyasal zehirleri, kurşun,
kadmiyum ve cıvalı çöpleri, hastane
atıkları da 20 yıldır Somali kıyıları-
na dökülüyor.

Çünkü kendi ülkelerinde binlerce
dolar olan atık salma ve kirletme ma-
liyetini ödemek istemiyorlar.

Somalili çocukları nasıl doyura-
cağız diye yardım çağrısı yapan em-
peryalist uluslararası kuruluşlar, Somali
halkını aç bırakanların da emperya-
listler olduğunu, Somali’nin kaynak-
larını tüketip kıyılarını çöplüğe çe-
virdiklerini söylemiyorlar. Ama gerçek
bu. 

Siz Çalmayın Yeter; Halklar
Kendi Karnını Doyurur!
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Amerika “Esad gitmeli” dedi. Fino köpekleri dört bir
yandan havlamaya başladı. Amerika adına Suriye’yi teh-
dit ediyorlar.

AKP iktidarı Ortadoğu’da 
Amerika’nın Fino köpeğidir!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; "Esad’ın yaptıkları ka-
bul edilemez, sessiz kalınamaz." dedi ilk önce.

Erdoğan, “Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir.
Orada olanlara seyirci kalamayız. Sabrımızın sonuna gel-
dik ... ve bunun için de bu süreç içinde Salı günü Dışiş-
leri Bakanı’nı Suriye'ye gönderiyorum.” diye her zamanki
pozlarıyla efelendi. 

Neredeyse “savaş havasına” giren gazeteler, Dışişle-
ri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Esad’a ne ‘talimatlar’
vereceğini yazdılar. 

Ancak bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Clinton
"Türkiye bizim mesajlarımızı da Esad'a iletecek" dedi.
Hürriyet gazetesi bu haberi “Postacı krizi” diye verdi. 

Clinton’ın açıklaması işbirlikçi AKP’nin tüm foyası-
nı meydana çıkardı. 

AKP’nin“model ülke”, “bölge lideri” şişinmeleri, İs-
rail’e “posta” koymaları boşa çıktı. AKP, Ortadoğu’da “li-
der ülke” değil, ancak Amerika’nın postacısı olurdu. 

Davutoğlu Amerika’nın “postacısı” olarak 9 Ağustos’ta
Suriye’ye gitti. Amerika’nın talimatlarını Esad’a iletti: “Or-
dunun hızla kışlasına dönmesini bekliyoruz. Hukuk ve
meşruluk olmadan güç kullanılmaz”, “Artık ‘bu bizim
iç meselemiz’ diyemezsiniz. Halkınıza karşı tank kul-
lanmanızı dünyanın anlamasını beklemeyin”, “re-
formlar sürmeli”.

Esad yönetimi, ne Davutoğlu’nu ne de Amerika’nın
direktiflerini dikkate almadı. Emperyalistlerin destekle-
dikleri işbirlikçiler için “terörist grupların peşini bırak-
mayacağız” dedi. 

Amerika’nın postacısı olduğu ortaya çıkan AKP,
Esad’la görüşme sonrasında görüşmelerin olumlu geçti-
ğini, görüşmeler sonucunda tankların Hama’dan çekilmeye
başladığını söyleyerek gelişmelerden kendisine pay çı-
karmaya çalıştı. 

Oysa Esad yönetimi için Davutoğlu’nun orada kimin
adına konuştuğu açıktı ve o konuda emperyalistlerin bes-
lediği işbirlikçilere karşı cevabı da netti. Esad’ın “son uya-
rıyı” dikkate almaması, emperyalist basında şöyle yo-
rumlandı:

- Wall Street Journal: "Suriye lideri açılımı reddetti."

- Los Angeles Times: "Esad ile Davutoğlu görüşme-
leri sonuç vermedi. Türkiye daha sert yaptırımlara gi-
debilir.” 

- Fınancıal Times: “Esad, Türkiye'nin sert baskılara
son verilmesi çağrısını reddetti."

Emperyalistler Suriye’ye müdahale için 
Türkiye oligarşisini taşeron olarak 
kullanmak istiyor

Emperyalistler aylardır Suriye’de yarattıkları işbir-
likçileri Esad iktidarına karşı kışkırtıyor, provokasyonlar
örgütlüyorlar. Bir ülkenin halklarını birbirine düşürüyor-
lar. “Muhalefet” diyerek açıktan işbirlikçileri para ve si-
lahla destekliyorlar. Esad iktidarını sıkıştırmak için her tür-
lü provakasyonu yapıyorlar. Tarihleri halklara karşı kat-
liamla dolu olan emperyalistler koro halinde “sivil hal-
ka şiddet uygulanması kabul edilemez” diye Suriye’ye mü-
dahale etmenin yolunu yapıyorlar. Şu ana kadar işbirlik-
çilerden istedikleri sonuçları alamadılar. Şimdi Türkiye oli-
garşisini müdahale için taşeron olarak kullanmaya çalı-
şıyorlar. 

Başbakan Erdoğan’ın “olanlara seyirci kalamayız. Sab-
rımızın sonuna geldik... Suriye iç meselemiz” türünden
açıklamaları bunu göstermektedir. Yine emperyalistlerin

Emperyalizmin Suriye’ye müdahalesine hayır!
Emperyalizmin taşeronluğuna hayır!

Emperyalist haydutlar, uzun süredir
Suriye’ye  müdahale     hazırlıkları

yapıyor!

“Reform” adı altında Esad’a teslimiyeti,
boyun eğmeyi dayatıyorlar! Boyun

eğmezsen Suriye’yi “bölüp, parçalarız”
diyorlar!

Ne hakla bölüp parçalıyorsunuz? 

Tecritle, kuşatmalarla, saldırılarla,
işgallerle halkları teslim alacağınızı mı

sanıyorsunuz? 

Tüm emperyalistler ve işbirlikçileri:
Direnen halkları asla teslim

alamazsınız!
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yayın organlarının yorumları da o yöndedir:

Telegraph: "Türkiye Suriye'ye müdahale yapabilecek
tek ülke. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine asker gönder-
mek için NATO, Arap birliği ve muhtemelen BM güvenlik
Konseyi’nden uluslararası destek sağlaması olasılığı gi-
derek artıyor. İlk aşamada muhtemelen Haseki, Rakka,
İdlib ve Halep illerinde 10-20 km’lik bir tampon bölge ya-
ratacaktır" diyor. Emperyalistler Türkiye oligarşisinin iş-
gal etmesi gereken yerleri de şimdiden belirlemişler.

New York Times: “Davutoğlu son uyarıyı iletiyor.”

Los Angales Times: “Türkiye daha sert bir yaklaşı-
ma hazırlanıyor.”

Jerusalem Post: “Türkiye Esad'a ‘Kaddafi'nin yo-
lundasın’ mesajı iletti” yorumlarını yaptılar. 

Emperyalizmin bilgisi ve onayı  olmadan işbirlikçiler
kendi sınır bölgesine dahi  askeri yığınak yapamaz. Bu-
nun örnekleri çokça yaşanmıştır. Bugün Suriye’ye mü-
dahale etmekten söz eden Türkiye oligarşisinin bunu “ken-
di başına” düşünemeyeceği açıktır. Emperyalistler açık ki,
Afganistan’dan, Irak’tan, Libya’dan çıkardıkları dersle Su-
riye’ye müdahale için taşeron olarak Türkiye oligarşisi-
ni kullanmak istiyorlar. AKP iktidarının da bu tarz bir kul-
lanılmaya karşı olmadığı ortadadır. AKP’nin Amerikan-
cılığı ve uşaklığı artık daha nettir. 

Suriye’ye emperyalist müdahaleye hayır! 
Ortadoğu’da emperyalist müdahaleye 
hayır! Ortadoğu Ortadoğu halklarınındır!

Dünya halkları! Yalanlarla kandırılıyorsunuz. Em-
peryalistler Suriye’de işbirlikçileri aracılığıyla halkları bir-
birine düşürüyor! Emperyalizmin  tüm açıklamalarına ku-
laklarınızı kapatın! 

Suriye’ye emperyalist müdahaleye hayır! Ortado-
ğu’da Ortadoğu halklarınındır!

Dünya halklarının kulaklarında sadece bu sözler ol-
malıdır! 

Bunun dışındaki her tartışma emperyalistlere ve iş-
birlikçilerine, AKP’ye hizmet eder. 

Emperyalistlerin “Arap baharı” diye adlandırdığı ge-
lişmelerin hiçbirinde Ortadoğu halklarının lehine bir ge-
lişme yoktur. Kimi ülkelerde halkların açlığı, yoksulluğu,
on yıllardır küçük-burjuva diktatörlüklere karşı birikmiş
tepkileri emperyalistler tarafından kullanılmaktadır. Lib-
ya, Suriye gibi emperyalizme boyun eğmeyen, emperya-
lizmin Ortadoğu planları önünde “pürüz” çıkartan ülke-
lerin yönetimlerini değiştirmek istiyor emperyalistler. 

Şu ya da bu gerekçelerle Suriye’deki, Libya’daki iş-
birlikçilere ve emperyalist müdahaleye haklılık payı ta-
nıyan her türlü yaklaşım emperyalist politiklara güç ve-
recektir. 

Yeryüzünde, Suriye’ye, Libya’ya ya da başka bir ül-
keye  emperyalist bir müdaheleyi haklı çıkartacak tek bir
gerekçe bile yoktur ve olamaz. 

ABD’nin ölüm mangalarına darbe
Afganistan’da Usame bin Ladin’i de katledenlerden

olduğu belirtilen ölüm mangalarının oluşturduğu  ‘SEAL
Team Six’ isimli özel kuvvetler yeni bir katliama giderken
cezalandırıldılar. Ölüm mangalarının helikopterini dü-
şüren Taliban savaşçıları, 31 ABD ölüm mangası aske-
rini, yedi  işbirlikçi Afgan askerini cezalandırdı.

İngiltere’de polis infazına halkın isyanı
4 Ağustos’ta,  Londra'nın kuzeyinde, yoksul  göçmen

emekçilerin yaşadığı Tottenham bölgesinde,  29 yaşın-
da  Mark Duggan isimli siyah bir genç polis tarafından
katledildi.

Bu saldırıya karşı protestolar, göçmen halkların ya-
şadıkları ırkçılığa, açlığa, işsizliğe karşı büyük eylem-
lerine dönüştü. Halkın öfkesi, Londra'nın birçok semti-
ne  ve İngiltere'nin diğer büyük kentlerine yayıldı. 

Binlerce göçmen, kendilerini aşağılayan, yok sayan,
yoksullaştıran  emperyalist düzene karşı tepkilerini so-
kaklarda gösterdi.

Şili’de öğrencilere polis saldırısı
Şili’ de günlerdir üniversite öğrencileri çeşitli eylemler

yaparak, eğitimin paralı hale getirilmesine karşı bir “eği-
tim reformu” yapılmasını istiyorlar. 

Tüm Şili çapında sürdürülen gösterilere on binlerce
öğrenci ve öğretmen katıldı. Sadece  başkent Santiago’da
70 bini aşkın öğrenci ve öğretmen yürüdü. 

Polisin 273 kişiyi gözaltına aldığı yürüyüşe saldırması
sonucu çatışmalar yaşandı. Öğrenciler, yollara barikat ku-
rup ateşler  yaktı.  Devlet başkanlığına yürümek isteyen
öğrencilere polis  göz yaşartıcı bombalarla saldırdı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin eylemleri sürüyor. On
binlerce öğrenci parasız eğitim konusunda haklı müca-
delesini sürdürüyor.

Libyalı mültecileri katlediyorlar
Libya halkını bombalarla katleden emperyalistler, hal-

kı mülteci olmaya, Libya’dan kaçışa zorluyor.
Göçe zorladıkları Libya’lı göçmenler ise İtalya kı-

yılarına varamadan yaşamlarını yitirmeye devam ediyor. 
Geçen hafta, İtalya'nın Laümpedusa adasına bir tek-

ne ile gelen  300 Libya’lı göçmenden aralarında kadın
ve çocukların da olduğu 100 kişi açlık ve susuzluktan do-
layı öldü. Ölenler denize atıldı.

Libya’lı göçmenlerin arıza yapan ve 2 gün  açık de-
nizde bekleyen gemilerine yakında olan NATO gemi-
si yardım etmeyerek, 100 Libya’lı göçmenin katline ne-
den olmuşlardır. NATO hem bombalayarak, hem göçe
zorlayarak katlediyor.

dünyadan... ülkemizden 
KISA KISA
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DOM MEYDANI’NDA
30 GÜNLÜK AÇLIK
GREVİ ÇADIRINDAYIZ

Almanya’nın Köln şehrindeki
Dom Kilisesi Meydanı’nda, Der-
sim’de Hüsnü Yıldız’ın sürdürdüğü
Ölüm Orucu direnişini desteklemek
amacıyla 3 Ağustos 2011 tarihinde
TAYAD Komite tarafından açlık gre-
vi çadırı kuruldu. 

Dom Meydanı’ndaki çadırda 30
gün sürecek destek açlık grevinin yanı
sıra imza açıldı ve imzalar toplanıyor.
Bildiri dağıtımı yapılıyor. 

Ezilenlerin haykırışına da sıkça ev
sahipliği yapan meydandan geçenler,
ilk bakışta politik bir nedenle orada
olduğumuzu anlıyor, fakat konuyu
kavraması biraz zaman alıyor. Önce
uzaktan pankartları okuyor, sonra
yaklaşıp bildiri alıyor, arkadaşları-
mızın anlattıklarını dinledikten son-
ra imza atıp gidiyorlar. 

Açlık grevini 30 gün sürdürecek
olan İlker Şahin’in beraberinde ayrı-
ca�5 kişi de dönüşümlü destek açlık
grevi yapıyor.

Halka yapılan konuşmalarda, Tür-
kiye’deki demokrasinin sözde oldu-
ğu, gerçekte ise ülkemizin toplu me-
zarlar ülkesi olduğu ve kardeşinin ce-
nazesini almak için Ölüm Orucu
yapmak zorunda kalan bir abinin ol-
duğu anlatılıyor. �

PARİS’TE ALİ’MİZİ
ALACAĞIMIZIN
KARARLILIĞI DİLE
GETİRİLDİ

Kardeşi Ali Yıldız'ın cenazesini al-
mak için Ölüm Orucu direnişinde olan
Hüsnü Yıldız, Paris Halk Cephesi ta-
rafından bir basın açıklaması ve bir
günlük açlık greviyle selamlandı.

6 Ağustos Cumartesi günü Stras-
bourg Sain-Denis’de yapılan eylem
saat 17.00’de başladı. Halka hitaben
yapılan bir konuşmayla eylemin ama-
cı anlatıldı. Konuşmanın ardından,

Hüsnü Yıldız'ın Ölüm Orucu’na baş-
ladığını ilan eden mektubu okundu. 

Açıklamanın bitiminde Hüsnü
Yıldız'ın, Adalet Bakanlığı yetkilile-
riyle� yaptığı görüşme eyleme katı-
lanlara aktarıldı ve sloganlarla Hüs-
nü Yıldız bir kez daha selamlandı. Ey-
lemde ayrıca Hüsnü Yıldız telefonla
aranarak, destek mesajı iletildi.

Paris'te Hüsnü Yıldız'ın açlığını
paylaşmak ve direnişe destek olmak
amacıyla 1 günlük destek açlık gre-
vi yapan 28 kişi eylem anında ilan
edildi. Fransızca “Açlık Grevinde-
yim” yazılı önlüklerin de giyildiği ey-
lemde, Fransızca “Toplu Mezarlar
Açılsın!”, “Bu Zulme Son Verin!” slo-
ganlarının yer aldığı dövizler taşındı.

“Yaşasın Ölüm Orucu Direnişi-
miz!”, “Ali Yıldız Ölümsüzdür!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz!” sloganlarının atıldığı ey-
leme 40 kişi katıldı.

BERLİN HALK CEPHESİ:
ŞEHİDİMİZİ
DİRENİŞİMİZLE,
SAHİPLENMEMİZLE
ALACAĞIZ

Berlin Halk Cephesi, Dersim’de-
ki Ölüm Orucu ile dayanışma için 7
Ağustos günü Almanya’nın başken-
ti Berlin’de, Kreuzberg merkezi mey-
danında bilgilendirme standı açtı.
Standa, “Dersim'de Toplu Mezara
Gömülen� Ali Yıldız'ın Cenazesini
Ailesine Verin” pankartı ve�3 tane kı-
zıl bayrak asıldı.�Direnişle ilgili�re-
simler stant masasının üzerine pano
şeklinde düzenlenerek yerleştirildi.

2,5 saat süreyle açık kalan stant-
ta yaklaşık 150 tane Almanca ve Türk-
çe “Cenazemizi İstiyoruz” başlıklı
bildiri dağıtıldı. 34 imza toplandı.

12 Ağustos günü saat
16.00'da� Kreuzberg Kottbuster Tor
Meydanı’nda; 13 Ağustos’ta ise, Neu-
köln-Weisestr’de,� Alman Anti-Fa-
şistlerin düzenlediği bir sokak festi-
valinde, Almanya'daki devrimci tut-

saklar ve Ölüm Orucu direnişçisi
Hüsnü Yıldız ile�ilgili bilgilendirme
standı kuracaklarını duyurdular.

Ayrıca Berlin'in Kreuzberg, Neu-
köln, Wedding, Schöneberg� semtle-
rinde işyeri ve kahveler dolaşılarak
Hüsnü Yıldız'ın resmi ve ölüm oru-
cuna başladığını duyurduğu açıklama
metninden 100 adet asıldı.

STUTTGART’TA İMZA
STANTI AÇILDI

7 Ağustos günü Stuttgart’ın Bad
Cannstatt semtinde Anadolu Fede-
rasyonu çalışanları ve Stuttgart Halk
Kültür Evi üyeleri tarafından, Hüsnü
Yıldız’ın Ölüm Orucu direnişiyle il-
gili bilgilendirme ve imza standı
açıldı. Saat 14.30’da başlayan ey-
lemde, Türkçe “Ali Yıldız’ın Cena-
zesini İstiyoruz” pankartı açıldı, bil-
diriler dağıtıldı ve imzalar toplandı.

Ayrıca Alman emperyalizmi tara-
fından hukuksuzca yargılanan dev-
rimcilere yönelik uygulanan tecrit
işkencesine dikkat çekildi.

HAMBURG’TA TÜRKİYE
KONSOLOSLUĞU
ÖNÜNDE EYLEM
YAPILDI

Halk Cepheliler, Almanya’nın
Hamburg şehrinde, Halk Kurtuluş
savaşçısı Ali Yıldız’ın cenazesinin ai-
lesine verilmesi, toplu mezarların
açılması ve ölüm orucu eylemindeki
Hüsnü Yıldız’a destek vermek için
Türkiye Konsolosluğu önünde pro-
testo eylemi düzenledi. 

9 Ağustos günü saat 11.30’da Kon-
solosluk önünde açıklama yapan Halk
Cepheliler, Ali Yıldız’ın cenazesinin ai-
lesine verilmesi için yapılan eylemle-
ri ve yaşanan gelişmeleri anlattılar. 

Eylem, “Ali Yıldız Ölümsüzdür!”,
“Cenazemizi İstiyoruz, Alacağız!”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz!” sloganları atılarak saat
12.30’da sona erdi.

Av ru pa’da
Avrupa’da Halk Cepheliler: 

Ali Yıldız’ı toplu 
mezardan çıkartacağız
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İhsan Gürz; 2 Temmuz
2011'de Hollanda'da polis ta-
rafından gözaltına alınmış,
aynı gece karakol hücresinde
ölmüştür. 

İşkenceli gözaltında darp
edilen İhsan’ın, göğüs kafesi
içine gömülmüş, çene kemiği
kırılmış ve hayaları mosmor olmuş-
tur. Bu darbelere rağmen karakola ge-
len doktor tarafından “bir şeyi olma-
dığı” tespiti yapılmış, bir süre sonra
da İhsan hücresinde ölü bulunmuştur. 

İhsan, karakolda müşahade hüc-
resinde kameralı bir ortamda tutulmuş
ve ölümünü de oradaki görevli polisler
canlı yayın gibi izlemişlerdir. Öl-
dükten sonra da hastaneleri dolaştırıp,
sağ getirdiklerine dair tutanak iste-
mişler, iki hastane kabul etmemiş,
üçüncü hastane de “ölü olarak ge-
tirdiklerini” tutanak altına almıştır. 

Polis hemen anında İhsan'ın uyuş-
turucu kullandığını, polise saldırgan
davrandığını açıklamıştır. Bu mesajı
alan Hollanda medyası, İhsan'ın uyuş-
turucu etkisiyle öldüğü imasını veren
yazılar yazmışlar, polislerini koru-
muşlardır. 

3 Temmuz tarihli gazetelerin tü-
münde saldırgan bir Türkiyeli gencin
uyuşturucu etkisiyle öldüğü açıklandı. 

11 Temmuz günü İhsan'ın katledil-
diği Beverwijk'te bir miting yapılmış-
tı. Aynı gün Haarlem Savcılığı tara-
fından yapılan açıklamada, “araştır-
malara göre İhsan'ın polis tarafından
şiddet kullanılarak öldürüldüğüne dair
bir bulguya rastlanmadığı, ölümün
şiddet sonucu olmadığı” belirtildi. 

28 Temmuz günü ise Hollanda
Adli Tıp Kurumu da bir açıklama ya-

parak, yapılan tüm tetkikler sonucunda
İhsan Gürz'ün nefes almakta zorlan-
dığı, kalbinin normalden büyük olması
ve muhtemelen uyuşturucunun etki-
si altında kalbinin zorlandığı ve kal-
bi saran kasların yırtılarak kriz ge-
çirdiği ve bu şekilde öldüğü... iddia-
sında bulunmuştur. 

Adli Tıp göğüs kafesinin çökmesi-
nin sebebi olarak; İhsan'a yapılan kalp
masajının buna sebebiyet vermiş ola-
bileceğini, kırılan kaburgaların da elek-
trikli kalp masajından kaynaklı olabi-
leceğini, çenesinin kendisini duvara vu-
rarak kırılmış olabileceğini açıkladı. 

Adli Tıp açıklamasının ardından
savcılık yeniden açıklama yaparak, ya-
pılan tüm araştırmaların artık herhangi
bir soru işareti bırakmadığını, İh-
san'ın ölümünden polislerin sorumlu
olmadığının belgelendiğini belirtti.
Savcılık açıklamasında, İhsan sal-
dırgan davrandığı için, onu sakinleş-
tirmek için koltuksuz minibüs getir-
tildiği, elleri ve ayakları arkadan ke-
lepçili haldeyken, yüzüstü yatırılarak
hareketsiz hale getirildiği, bunun da
yasal bir uygulama olduğu, muhte-
melen bu şekilde götürülürken uyuş-
turucunun etkisiyle kalbine zarar gel-
miş olabileceği, ancak sorumlunun
polisler olmadığı belirtilerek adalet
anlayışları ortaya konulmuştur. 

Ekrem Şahin 4 Ağustos 2011'de

Dan imarka ’n ın
Kolding Hapisha-
nesi’nde kalbi dur-
du ve kaldırıldığı
hastanede öldü. Ek-
rem’in otopsi rapo-
rundan domuz bağı
da denilen derdest

etme yöntemi uygulandığı ve bunun
ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. 

Bu derdest etme yönteminin
1994'de Adalet Bakanlığı’nca yasak-
landığı, ancak buna rağmen uygula-
maya normal olarak devam edildiği
ortaya çıktı. 

Ekrem'in de el ve ayaklarının bağ-
lanıp, yüzüstü yatırılıp üzerine aba-
nılması sonucu katledildiği netleşti.
Polis ve Adli Tıp da bunu kabul edi-
yor. Ancak neden böylesi bir yönte-
me başvurulduğu ise açıklanmıyor. 

İhsan'ı da, Ekrem'i de öldüren
ırkçılıktır, faşizmdir. 

İhsan 22, Ekrem 23 yaşındaydı.
Biri karakolda, diğeri hapishanede kat-
ledildi. Ölümlerinin sebebi işkence-
dir. İşkencenin nedeni ırkçılıktır.
Irkçılık, faşizmin ürünüdür, ırkçılık in-
sanlığın tüm değerlerinin yitirilmesi-
dir. Ve emperyalizmin yoz kültürünün
yaşandığı, sözde demokrasinin beşi-
ği olduğu söylenen Avrupa’nın gö-
beği, göçmenler için, bizim için iş-
kencenin beşiği olmuştur. 

Biri Hollanda'da, diğeri Dani-
marka'da katledildi. Gençlerimizin
işkencede ölümleri; bu ülkelerde uy-
gulanan yaygın işkence, ırkçılığın
düzeyi ve işkencecilerin nasıl; savcı-
lık, Adli Tıp ve basın tarafından sa-
vunulduğunun, işkencenin nasıl  ört-
bas edildiğinin belgesidir. 

AVRUPA’dakiBİZ

AVRUPA'DA ADALETE
DOMUZ BAĞI 

İHSAN GÜRZ VE EKREM ŞAHİN
KENDİ KENDİLERİNE ÖLMÜŞLER (!) 

İngiltere’nin başkenti Londra’da 4
Ağustos tarihinde başlayarak başka şe-
hirlere de yayılan ve devam etmekte
olan isyanla ilgili İngiltere Halk
Cephesi 10 Ağustos tarihli yazılı bir
açıklama yaptı.

Açıklama şöyle dendi: “Avrupalı
emperyalistler, on yıllardır göçmenle-

rin emeğini, alınterini sömürdüler ve
sömürmeye devam ediyorlar. Emper-
yalist ülke vatandaşlarının yapmaya ‘te-
nezzül’ etmediği ağır işlerin büyük bir
çoğunluğunu göçmen işçilere yaptırı-
yorlar. Ancak buna rağmen her fırsat-
ta aşağılanıp horlanmaktan da kurtu-
lamıyorlar. Özellikle son yıllarda ırk-

çılık, Avrupa’nın hemen her ülkesinde
bir politika olarak yükseltiliyor. Em-
peryalist sistem, suç ve suçlu yarat-
maya, yoksullaştırarak daha fazla sö-
mürüyü, zulmederek ırkçılığı yayma-
ya devam ediyor. Biz de, ezilen, hor gö-
rülen halklar olarak kendi haklarımız
ve özgürlüklerimiz için; Hak Gaspla-
rına, Irkçılığa Hayır! GÖÇMENLER
KÖLE DEĞİLDİR EMEĞİMİZLE
VARIZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ”
diyerek “örgütlenelim, mücadele ede-
lim.” çağrısıyla bitirildi.

İngiltere’deki İsyan, Irkçı Yasalarla,
Sosyal Hak Kesintileriyle Evsiz, İşsiz,

Eğitimsiz, Yoksul Bırakılmanın Sonucudur 
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Koçgiri Platformu, bir
açıklama yaparak, 9 Nisan
2011 tarihinden bu yana
tutuklu bulunan sözcüleri
Musa Kesgin’le dayanış-
ma çağrısında bulundu.

Koçgiri Platformu söz-
cüsü Musa Kesgin’in Te-
kirdağ 1 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’nde tecrit altında
tutulduğunun belirtildiği
açıklamada, Kesgin’in ne
zaman mahkemeye çıkar-
tılacağının belli olmadığı
vurgulandı. 

Açıklamada şunlar be-
lirtildi; “Alevi halkın eşit-
lik davasına omuz veren
arkadaşımız aynı zamanda
platformumuz kuruluş ve
kültürel eksenli çalışmala-
rımızın yaygınlaşmasında
önemli sorumluluklar al-

mıştır. Alevi duyarlılığı tu-
tuklanmasına yetmiştir. Ar-
kadaşımızın şahsında Alevi
hareketinin eylemli gelişi-
mi cezalandırılmak isteni-
yor. Buna izin vermeyelim.
Musa Kesgin'le dayanış-
mayı büyütelim.” 

Koçgiri Platformu, “Bir
Mektup Bir Kitap Gön-
derelim” kampanyası dü-
zenlediklerini belirterek,
“'Bir mektup bir kitap' kam-
panyamıza katılmaya, tec-
rit hücresinde tutulan söz-
cümüz Musa Kesgin'le da-
yanışma halinde olmaya
davet ediyoruz.” çağrısında
bulundular. 

Kitaplar posta yolu ile
“Musa Kesgin - Tekirdağ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi”
adresine gönderilebilinir.

Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Ağustos ayında 11 bin
544 kadrolu öğretmen ata-
ması yapacak. MEB'den
yapılan açıklamada, ba-
kanlığa bağlı resmi eğitim
kurumlarının öğretmen ih-
tiyacını karşılamak için
Maliye Bakanlığınca
MEB'e 2011
yılı için kul-
lanım izni
verilen 40
bin kadro
için, 2009 ve
2010 KPSS
sonuçlarına

göre 6 Temmuz 2011 ta-
rihinde 28 bin 456 öğret-
men adayının atamasının
yapıldığı anımsatıldı. Her
sene yeni mezunlarla be-
raber ortalama 200 binin
üzerinde öğretmen atama
yapılmasını bekliyor. 

23 Aralık 2010 tari-
hinde Manisa Celal Bayar
Üniversitesi' nde başba-
kan yardımcısı Bülent
Arınç'ın ziyaretini protes-
to eden  bir grup öğrenci,
Rektör Mehmet Pakde-
mirli tarafından tehdit edil-
mişti. Pakdemirli, kame-

raların önün-
de "Taahhüt
e d i y o r u m ,
hepsini üni-
ve r s i t eden
atacağım" de-
mişti. Rek-
törlük soruş-
turma başlat-
tı. Öğrencile-

rin ifadeleri alındı ve so-
ruşturma sonunda, 2 öğ-
renci uzaklaştırma cezası
aldı. Üniversiteleri kendi
kışlaları haline getiren ik-
tidar üniversitelerde tek
bir muhalif ses bırakma-
mak için saldırıyor.

İzmir Gençlik Derneği
Girişimi, arkadaşlarının polis
tarafından tehdit edilmesiyle
ilgili, 8 Ağustos günü saat
18.30'da Konak Kemeraltı giri-
şinde basın açıklaması düzen-
ledi. 

Eylemde, Gençlik Federas-
yonu'nun düzenlediği 9. Alter-
natif Yaz Kampı'na katılan Can
Bektaş Şahin, Berk Ercan ve Cem Ali Ulu’nun ailele-
rinin polis tarafından aranarak tehdit edilmeleri protes-
to edildi.

Yapılan açıklamada şöyle dediler: “Arkadaşımız
Can Bektaş Şahin’in babasını, oğlunun kampa gittiğini
bildiği halde arayarak, “Oğlunuz şu an nerede biliyor mu-
sunuz?” diyerek taciz etmiştir. Polis, arkadaşımız Soner
Gökşin’in ise evine giderek, ailesinin yanında saatler-
ce adeta sorgulamış, çeşitli amblemler gösterip “Bunun
ne amblemi olduğunu biliyor musun?” diyerek, insan-
larımızı karalayarak ailesi ve kendisi korkutulmaya ça-
lışılmıştır. İzmir polisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na
suç duyurusunda da bulunucaklarını söyleyen İzmir
Gençlik Derneği Girişimi, “Baskılar Bizi Yıldıramaz!”,
“Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir!”, “Kahrolsun Fa-
şizm, Yaşasın Mücadelemiz!”, “Öğrenciyiz, Haklıyız Ka-
zanacağız!”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç'li-
ler!” sloganlarıyla bitirildi.

TUTSAKLARIMIZI MEKTUPSUZ,
KİTAPSIZ BIRAKMAYALIM

HER MEKTUP, HER KİTAP
TECRİTE VURULMUŞ

BİR DARBEDİR

Celal Bayar
Üniversitesi'nde
2 öğrenci
uzaklaştırma aldı

Atama sayısı yetersiz!
Öğretmenler tepkili!

Tahammülsüzlük
Gençliğin Örgütlü
Mücadelesinedir”
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Çizgiyle

SÖZ: “Yeni bir hayat, 
ancak taze mezarlar üzerinde filizlenebilir.”

(Nazi faşizmine karşı direnen halkların 
tarihsel tecrübesiyle söylenmiş bir söz.)

söz

GİNGER’ Lİ KORUMALAR
Çağlayan’daki yeni Adalet Sara-

yı’nı 30 polis ve 275 özel güvenlikçi ko-
ruyormuş. Her katta 14 güvenlik gö-
revlisi “yargı mensupları”nı koruyor-
larmış. Türkiye’de bir adliye ilk kez özel
bir güvenlik şirketi tarafından koru-
nuyormuş. Durum böyle olunca, yani
devlet değil de özel sektör eliyle koru-
nunca, koruma hizmeti de ona göre olu-
yor doğal olarak. Güvenlik şirketinin ça-
lışanları için motosiklet ile birlikte 5 adet
Ginger denilen aletlerden tahsis edilmiş.

Adalet terazin bozuksa istediğin ka-
dar kendini koru, istediğin kadar sa-
raylara saklan... Hakkını yediklerin
yakana yapışacaktır nihayetinde... O za-
man gingermiş, mingermiş kimsenin
gözü bile görmez.

MORA’YI DA SATSAN  KURTARAMAZSIN
Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, 22 Temmuz’da

Brüksel’de yapılan Yunanistan’a yardım toplantısı sırasın-

da, “İnanmanız için ne yapmam gerek? Ne istiyorsunuz Mora

Yarımadasını’nı mı satayım?” diye sormuş.

Mora’yı da satsan, Yunanistan’ın tamamını da satsan al-

dığın borçların faizlerini dahi ödeyemezsin. Emperyalizme

göbekten bağımlı olmak böyle bir şey... Sata sata bitiremezsin!  

“HERKESİN CUMHURBAŞKANI”
Abdullah Gül, 4 yıllık Cumhurbaşkanlığı sırasında yap-

tıklarını bir albümde toplamış. Albümdeki başlıklardan bi-
risi de: “Herkesin Cumhurbaşkanı”

KİMİN cumhurbaşkanı olduğunu anlamak için al-
bümdeki fotoğraflara bakmak gerekiyor:

Kayseri’deki bağ evinde domates toplarken, Göcek’te
bir tekne gezintisindeyken, Tarabya Köşkü’nün mutfağında
katmer pişirirken, yurt dışı gezilerindeyken... Gül’e, Tay-
yip Erdoğan’ın bir sözüyle cevap verelim: “Cumhurbaş-
kanlığı yan gelip yatma yeri değildir.”

Halkımız aç, işsiz, hasta, yoksul... Herkesin cumhur-
başkanı olduğunu söyleyen Gül’ün ise bir eli yağda bir eli
balda...

TÜSİAD’ın  yeni incisi 
“Türkiye modeli”

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner,  TÜSİAD'ın yayın or-
ganı Görüş Dergisi'nde,  Ortadoğu’daki gelişmelerin “Tür-
kiye modelinin kıymetini artırdığını” söyleyerek, müjde-
yi de vermiş.

Neymiş bu “Türkiye modeli” diye sorarsanız, ortada mo-
delden çok bir taşeronluk olduğunu görürsünüz.

Irak işgali sırasında, ABD’nin peşinden ayrılmayan İn-
giltere Başbakanı Tony Blair için “fino köpeği” benzetme-
si yapılmıştı. Ki çok uygundu.

Suriye’ye saldırı için ise Blair’in yerini oligarşinin yö-
neticileri dolduruyor. Boynerler de anlaşılan bu durumu “kıy-
metli” bir durum olarak görüyorlar. Herkes için kıymetli olan
farklıdır elbette; kimi finolaşmayı kıymetli görür, kimi em-
peryalizme tekmeyi vurup kovmayı...

Vergi ödesin mi, 
ödemesin mi?

“Kürtler vergi ödesin mi, ödemesin mi”... Yeni tartışma
bu! Ertuğrul Özkök gibi halk düşmanlarının provokatörce
kışkırttığı bu tartışmalar ile Türk ve Kürt halkları arasında
suni sorunlar yaratılmaya çalışılıyor. Özkök, “hep Türkle-
rin verdiğini” söyleyerek, ırkçı düşünceleriyle kışkırtıyor.  

Kürt halkının yaşadığı zulüm ve sürdürülen asimilasyo-
nu tartışmak, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını ko-
nuşmak yerine bu tür tartışmalar yapmak, sorunu vergiye in-
dirgemektir. 

Öyle ya burjuvazi vergi kutsaldır der. Vergiyi herkes öde-
yecek. Bu tartışma bizim değil, burjuvazinin tartışmasıdır.
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1964 Sivas, İmranlı, Ka-
racaören köyü doğumludur.
Ailesi yoksulluk nedeniyle
Muğla'ya göç etmek zorunda
kaldı. Bu yoksulluk nedeniy-
le Baki de daha çocuk yaşlar-
da yaşam kavgasının içine
girdi, çeşitli işlerde çalıştı...

1987'de  öğrenci eylemlerine katılmaya
başladı. Aydın'da Turizm Otelcilik Meslek
Yüksek Okulu Öğrenci Derneği'nin kuru-
cuları arasında yer aldı.

1989'da Dev-Genç saflarına katıldı...
Daha sonra TÖDEF kurucuları arasında
yer aldı.1991 sonunda Aydın ve Denizli
çevresi ilişkilerinden sorumlu olarak yer-
altında istihdam edildi. Sürekli öğrenmeye
ve eleştiriye açık mütevazı kişiliğiyle  se-
vilen, güven veren bir yönetici oldu. 22
Ağustos 1993’te Aydın polisi tarafından
işkencede katledildi. 

Baki
ERDOĞAN

1944 Ankara doğumludur.
Zonguldak-Ereğli Demir-Çe-
lik işletmesinde işçi olarak ça-
lışırken Dev-Genç ve THKP-
C'yle ilişkiye geçti. İstan-
bul'da  1969’da yapılan ve ge-
ricilerin saldırdığı Kanlı Pazar
olarak bilinen  mitingde gö-

revli işçilerden biriydi. Bir THKP-C'li olarak
işçi sınıfı içinde devrimci örgütlenmeyi ge-
liştirmeye çalıştı. İzmir-Aliağa Rafineri-
si’nde sürdürülen direnişte 22 Ağustos
1970’te patronun adamları tarafından vurula-
rak katledildi.

Necmettin
GİRİTLİOĞLU

1970, İstanbul doğumlu-
dur. Asıl memleketi Rize Pa-
zar’dır. Ana dili Lazcadır. İlk,
orta ve liseyi Kartal’da oku-
duktan sonra Ankara Üniver-
sitesi Dil Tarih Coğrafya Fa-
kültesi'ne girmiş, bu dönemde
gençliğin mücadele ve örgüt-

lenmeleri içinde yer almıştır. 
Bu mücadelesi sırasında gözaltına alındı,

aylarca tutsak kaldı. Tahliye olduğunda,
kendini bütünüyle mücadeleye verdi. 1995
yılında okulundan ayrıldı. Gençlik örgütlen-
mesi içinde, halkın değişik kesimlerinin
mücadelesi içinde yer aldı. 1997 Eylül’ünde
gerillaya katıldı. Dersim Kır Silahlı Propa-
ganda Birliklerinde yer aldı.  5 Şubat
1999’da tutsak düştü. 2001’de, Malatya Ha-
pishanesi’nde 7. Ölüm Orucu Ekibi direniş-
çisi olarak tecrite karşı Ölüm Orucu’na baş-
ladı; direnişinin ilerleyen günlerinde Ankara
Numune Hastanesi’ne sevk edildi ve 22
Ağustos 2002’de şehit düştü.

Melek Birsen
HOŞVERYürüyüş

14 Ağustos
2011

Sayı: 281

Yazılarında sık sık, devrimcilikle,
devrimci değerlerle alay etmeye
çalışıyor, bu kavram ve değerleri ak-
lınca küçümsüyor, aşağılıyorsunuz. 

Son örneği, 9 Ağustos tarihli ya-
zınızdaydı.

"Sol İslam" uyanışta! Beş yıldızlı
bir otelin önünde çorba ve bulgur
pilavıyla iftar yapmışlar. Astıkları
pankartlarda "180 liralık" lüks if-
tara isyan etmişler. Bu "devrimci if-
tar"ı düzenleyenlere ve katılanlara
bin selam!" diye yazmışsınız. 

Ne “devrimci iftar”ın orada bir
yeri var, ne devrimci ajitasyon ve
propaganda literatüründen çaldığı-
nız “bin selam”ın. 

Kendi dünyanızda, kendi de-
ğerleriniz hakkında istediğinizi ya-
zıp çizebilirsiniz. Burjuvazinin dün-
yasında değerlerin bir değeri olma-
dığı için, bu doğal karşılanabilir. 

Ama bizim değerlerimiz söz ko-
nusu olduğunda, orada duracaksınız. 

Biz o değerler uğruna ölürüz ve
ölüyoruz. Biz o değerler uğruna, di-
renişler gerçekleştirdik, işkenceler
gördük, bedeller ödedik. 

Bilir misiniz, biz cuntanın mah-
keme salonlarında “biz devrimciyiz”
diyebilmek için ne bedeller ödedik.
Devrimciliğimizi dile getirmek, mah-
keme dönüşünde işkence, dayak de-
mekti. Sizin dilinizde olur olmaz kul-
lanıp küçümsediğiniz o kelime, bizim
uğruna öleceğimiz bir kelimedir. 

İdeolojiler, sizin için bir şey ifa-
de etmiyor olabilir; ama o ideoloji-
yi kan can bedeli savunanlara say-
gı duyacaksınız. 

Eğer insan olmanın, gazeteci
olmanın bazı ahlaki, siyasi değer-
lerini asgari anlamda da olsa, halâ
kaybetmemişseniz, bu saygıyı gös-
termek zorundasınız. 

Bakın şu yazdıklarınıza: “En
devrimci fıkıhçı: Zaman Gazete-
si´nde”... “70’li yılların büyük dev-
rimcisi Karaman Hoca”... “Acele
devrimci ilahiyatçı aranıyor”... 

“Maymunlar Cehennemi” fil-
mini izliyorsunuz, “Devrimci may-
mun” diye yazıyorsunuz. 

Sizin yazılarınızda devrimci ol-
mak, mesela “yeşil parka giyip aca-
yip havalı olmaya özenenlerden” ol-
maktır veya  “Zap suyu dururken ne
diye Boğaz’a köprü yapıyorsunuz”
diye posta koymaktır...

Devrimciliği böyle keyfinizce ta-
nımlayıp tasvir edemezsiniz. 

Bunları bazen belki sağın riya-
karlığına karşı “solu” olumlama
olarak yapıyor olmanız, eleştirdi-
ğimiz noktayı ortadan kaldırmıyor.
Devrimcilik ne yeşil parkalı bir
özentililik hali ne posta koyma me-
selesidir. 

1 Mayıs sonrasında, alana ve
kortejlere dair “izlenimlerinizi” ya-
zıyorsunuz: “1 Mayıs Taksim’in
en’leri” diye baştan magazin ba-
sından alınan bir başlıkla başlıyor,
“EN HAŞİNLER: Her an niza çı-
karmaya hazır halleriyle kendileri-
ne “Halk Cephesi” adını veren
grup.” diye devam ediyorsunuz. 

Sizin magazinleştirdiğiniz o 1
Mayıs, onlarca şehit pahasına kut-
lanıyor biliyor musunuz? O Halk
Cephesi, oraya gelebilmek için kaç
yüz tutsak verdi, biliyor musunuz?

Esprili yazacaksanız, lümpence
yazmak istiyorsanız, magazinin vıcık
vıcık pespayeliği içinde batmak isti-
yorsanız, sizin tercihinizdir; ama o za-
man devrime, devrimcilere ait ko-
nuları yazmayacak, devrimcilere ait
değerleri hiçbir şekilde kullanmaya-
caksınız. Yok hayır, o pespayeliğin dı-
şında bir yazar olacaksanız; halkların,
devrimcilerin, bir inanç uğruna mü-
cadele edenlerin, inançları ve değer-
leri karşısında sorumlu davranmak,
saygılı olmak durumundasınız. 

Sonuç olarak, sizi, devrimcilerin
uğruna can verdiği değerler karşı-
sında, insanların idealleri karşısında
saygılı olmaya davet ediyoruz. 

Halk Cephesi 

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a

Uğruna öldüğümüz devrimci
değerlerimize karşı saygılı

olmaya çağırıyoruz
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