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Ahmet Kulaksız, Hüsnü Yıldız’ın Dersim’deki ölüm orucu direnişine kızları CANAN VE ZEHRA’yı da götürmüştü.
Ama CANANLAR, ZEHRALAR yarattıkları gelenekle oradaydılar zaten.
O nedenle CANAN VE ZEHRA’yı anlatan bu kitap, sadece geçmişi anlatan, direniş yılları ile sınırlı bir kitap değildir. Kitap aynı zamanda bugünümüze ışık tutan, yarınımızı nasıl kuracağımızı da anlatan bir kitaptır.
Canan ve Zehra da, amcası, yoldaşları, ve tanımadığı, yüzünü dahi görmedği tutsaklar için ölebilmeyi göze almak varken, Hüsnü Yıldız’ın ölüm orucunda da kardeşinin cenazesi için,
“ölülerimiz için” ölebilmeyi göze almak vardır.
Gelenek aynıdır. Onun içindir ki, “Her Şeyin Başladığı Yerden” sadece “bir babanın kızlarını anlatması”yla sınırlı değildir. Tüm bunları anlamak, yorumlamak için “Her Şeyin Başladığı Yerden”i tüm okurlarımıza öneriyoruz.

Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL

Sahibi: Halit Güdenoğlu
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Eda ARI
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyoğlu/İSTANBUL

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir
Sok. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78
Faks: (0-212) 216 41 79
Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE

İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi adeta “jet hızıyla” ve “olağanüstü bir çabayla”, dergimizin 14 Ağustos 2011 tarihli 281. sayısının toplatılmasına karar
verdi. Toplatma kararı veren mahkemenin dergiyi bu kadar sürede “incelemiş”
olması ne mantıkla, ne de hukukla açıklanamaz.
Bir gece yarısı dergimizin kapılarını kırarak, dergimize saldıranlar, çalışanlarımızı tutuklayanlar, saldırılarını devam ettiriyorlar. YÜRÜYÜŞ’ü susturmak, YÜRÜYÜŞ’ü engellemek
istiyorlar.
Tüm saldırılarına karşı nasıl yolumuza devam ettiysek,
şimdi de farklı olmayacaktır. Bunlar YÜRÜYÜŞ’ü engelleyemez! Gerçekleri ısrarla yazmaya devam edeceğiz.
Dergimizin 281. sayısının toplatılmasına gerekçe gösterilen
20. sayfadaki “Dayı, herkese ve her şeye rağmen devrime yürümektir”, 32.sayfadaki “Devrimci için devrimci okul” köşesindeki “Demokratik Mücadele(2)” ve 38. Sayfadaki “Çayandaki Çadır direnmekten öte şansımız olmadığını öğretti... mahallemizde örgütlü gücümüzle yeni direnişler yaratabiliriz” başlıklı yazılardır.
Devrimci hareketin önderinin düşüncelerini dergimizi toplatarak engelleyemezler. Onun düşünceleri yaşamın her alanında kılavuz olmaya devam ediyor.
Oligarşinin onca saldırısına, kuşatmasına, tutuklama zulmüne karşı, büyük bedeller ödeyerek demokratik mevzilerimizi savunuyoruz. Tutuklama zulmüne karşı, Çayan’da sürdürdüğümüz
direnişin bilinmesini, öğrenilmesini, halka maledilmesini istemedikleri içindir ki, dergimizi TOPLATIYORLAR. Daha önce
olduğu gibi bugün de tüm okurlarımız dergimizi sahiplenmeli,
YÜRÜYÜŞ’ü yoksul mahallelere, gecekondulara, fabrikalara,
işyerlerine, köylere ulaştırmalıdır. Onlar bizi toplatma kararları ile engellemeye çalışıyor. Buna güçlerinin yetmeyeceğini BİR
KEZ DAHA göstermeliyiz.
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Yitirdiklerimiz

“Bir karış toprağın gerçek sahibi kim,
gösterip de gideceğim."
Hülya ŞİMŞEK

27 Ağustos-2 Eylül
4 Mart 1973, Erzincan doğumludur. Katıksız bir
vatansever, katıksız bir anti-faşist direnişçidir.
15 yaşında başladı faşizme karşı çıkmaya. En nefret
ettiği şey, ikiyüzlülükler, sahtekârlıklar, ahlâksızlıklardır. O, bataklığın, pisliğin, ikiyüzlülüğün, her türlü meHülya ŞİMŞEK lanetin olduğu bir dünyada, temizliği devrimcilerde,
devrimcilikte gördü. Anadolu TAYAD’ın kurucu üyesiydi. Hülya Şimşek, F Tipleri gündeme geldiğinde, Bursa’da destek
açlık grevine başladı. Tutuklanmasına rağmen eylemini içeride de
sürdürdü. Tahliye edildikten sonra Küçükarmutlu’ya giderek Ölüm
Orucu’nu orada sürdürdü. 31 Ağustos 2001’de Ölüm Orucu’nun
286. gününde Küçükarmutlu’daki direniş evinde şehit düştü.

1970, Bursa İnegöl doğumluydu.
19 yaşında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken DevGenç saflarına katıldı. Kendini geliştirmesiyle, militanlığıyla Dev-Genç’in
Ekrem Akın yöneticilerinden biri oldu. İstanbul
Reşitpaşa’da bir otobüste faşist bir
SAVAŞ
planton görevlisinin müdahalesi sonucu meydana gelen olayda çatışmaya girdi. Otobüsten uzaklaştıktan sonra, Reşitpaşa’daki evinde polis
tarafından pusuya düşürüldü. Ama o burada da tüpgazı silah yaparak direndi ve şehit düştü.

1968 doğumlu Sivaslı Ali Rıza, İstanbul Gazi Mahallesi’nde mücadele içinde büyüdü. Çeşitli görevler
üstlendi. 1991’de bir silahlı birlikte yer aldı. 1 Eylül
1992’de İstanbul Avcılar’da bir işkencecinin cezalandırılmasına yönelik eylemde şehit düştü.

İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi’nin devrimci emekçilerinden biriydi. Lokantacılık yapıyordu. 28 Ağustos 1980'de, kendisine devrimciyim
diyenler tarafından vurularak katledildi.

Ali Rıza
KARAGÖZ

Anıları Mirasımız
Tanıyanlar Hülya Şimşek’i anlatıyor…
"BAŞARDIK": SEVGİNİN EN ANLAMLI
KARŞILIĞIDIR
Hepimizin başına gelmiştir. Arar dururuz bir sorunun cevabını, hani bulamayız da sonra bir olaydan gülümsercesine ben buradayım der ve gösterir kendini bize. Tıpkı sevginin tanımını arayıp ve daha sonra Hülya Şimşek'in gözlerine bakıp, sevgi ile ilgili tüm soru işaretlerini silmek gibi.
10 devrimci katledilmişti, Ankara'nın göbeğindeki bir hapishanede ve suçlananlar, ciğerleri en çok yananlardı; yoldaşlarıydı. "Canlarımız, soluduğumuz en temiz havamız,
dermanımız" diyorlardı onlar için. Gerektiğinde hiç tereddüt etmeden birbirleri için ölmesini bilenlerdi. Umutlarını büyütüyorlardı hep birlikte. Ve bu birlikteliğe katlanamayanlar onları ayıracak tek yolun "ölüm" olduğunu düşündüler. Ve on
insanı sonsuza dek ayırdılar yoldaşlarından. Ama Hülya Abla
biliyordu ki gidenlerin bedenleriydi ayrılan aramızdan ve
gözleri hep "insanlık ailesinin" üstündeydi. O da bu ailenin
bir ferdiydi. Layık olmalıydı bu aileye. Durmak, sessiz kalmak olur muydu hiç!
Hesap sorma ve sahiplenmenin en üst düzeye vardığı
günlerdendi o gün. TAYAD'lı ailelerle birlikte o da almıştı eylem alanındaki yerini... Ve 26 Eylül 1999'da "birliğe" tahammül edemeyip insanları işkencelerle, kurşunlarla katledenler bu kez aynı tahammülsüzlüğü "sahiplenmeye" karşı gösterip saldırdılar genç-yaşlı demeden, panzerlerle yürüdü üstlerine insanların. Panzerin orada dağıtmak istediği paylaşımdı, sevgiydi, onurdu, umuttu... Hülya Abla'nın panzerden sıkılan su ile ıslatıldıktan sonra yere yığılan, üstüne coplar inip

Sadrettin
UĞURLU

kalkan bedeni, gösterdi onlara; amaçlarına hiçbir zaman
ulaşamayacaklarını.
Ertesi gün Bursa Hapishanesi'nde tutsak olan kardeşinin görüşüne gidecekti. Yorgundu ve kardeşinin onu o
halde görmesini istemiyordu. Bizimle Eskişehir'e geldi. Dinlendikten sonra gidecekti oraya. Yorgun olmasına rağmen
üç-dört saat uyudu. Bütün gece "Nasıl direndik! Acaba Bursa'dakiler izlemişler midir, eğer izlemişlerse ne çok sevinmişlerdir" diye tekrarladı. Günün heyecanını, coşkusunu hep
içinde taşıyor, aynı duyguları bize de yaşatıyordu.
Sabah erkenden kalkmış, çok sevdiği çayını ve sigarasını içiyordu. Biz de gidip gazete aldık. Gazetenin birinde
ilk sayfadaydı dünkü Ulucanlar davasının eylem haberi. Gazetedeki başlığı görür görmez "başardık... " diye bağırdı ve
sımsıkı kucakladık birbirimizi. Gözleri o an bir zaferin ışıltısıyla parlıyordu. Gün boyunca "Bursa'dakiler okumuşlardır, düşünebiliyor musun ne kadar sevindiklerini" diye tekrarlayıp durdu ama her seferinde ilk defa söylüyormuşçasına
sesi coşkusundan hiçbir şey kaybetmiyordu. Görüşe sabah
gidebilirim diye bir buket çiçek toplayıp rengârenk derlemişti.
O an içinde bulunduğu "O büyük ailenin" bir ferdi olmanın
ve onlar için bir şeyler yapmanın mutluluğu, gururu ve rahatlığını çok yoğun hissedebiliyorduk.
Ne zaman kardeşini anlatmaya başlasa, kelimeler öylesine içten, sıcak ve anlam yüklü, gözleriyse daha önce hiç
kimsede görmediğimiz bir pırıltı kazanıyordu ki "işte sevgi
budur" dedirtiyordu hepimize.
Ölüm Orucuʼna başladığını duyduğumuzda, gazetedeki haberi okuduğunda verdiği tepki geldi aklımıza. Saf, temiz, çıkarsız sevgisini bu kez ölümüyle gösterecekti ve insanlara bu defa "FEDA"nın anlamını öğretecekti. Şehit
düştüğünü öğrendiğimizde söylenecek fazla birşey kalmamıştı şu sözlerden başka: "SEN BAŞARDIN!"...
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Toplu mezarı açtırdık!
Katilleri de bulacağız!
Özürü, özeleştiriyi, uzlaşmayı kabul etmiyoruz!

“

Zafer, ancak askerleri ona her ne pahasına olursa
olsun, hatta hayatları pahasına erişmeye karar vermiş ordunun eline geçebilir. Çünkü ancak bizzat ölüme
karar vermeye yetenekli olan zafer kazanabilir."

B

iz kazandık. Çünkü zafere, “hayatımız pahasına” ulaşmaya karar vermiştik. Ölümüzü alacağız demiştik; ölümümüz pahasına bile olsa. Ölüme karar vermeye yetenekliydik. Sınıflar mücadelesinde bazen zaferin ancak şehitlerle kazanılacağını biliyorduk.

B
T

ütünde de öyle değil midir? Bakın tarihe. Sınıflar mücadelesi tarihi, kan içinde yazılmış bir tarihtir.

Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011

arih bize gösteriyor ki; bir devrimi başarıya ulaştırmak, bütün olarak halkların ölümü göze alan, ölümün
ve korkunun eşiğini aşan büyük savaşlarıyla mümkündür.
Devrim stratejiniz hangisi olursa olsun, bu gerçek değişmez. Yalnızca devrimi başarmak değil, emperyalizmin henüz hükümranlığını sürdürdüğü bir dünyada, bağımsızlığı
savunmak ve sürdürmek de büyük bedelleri göze almaksızın mümkün değildir. Küba’dan Irak’a, Libya’dan Suriye’ye kadar tüm örnekler aynı şeyi anlatıyor... Faşizmin
hüküm sürdüğü bir ülkede, devrimi, demokrasiyi savunmak, haklar ve özgürlükler için mücadele etmek, demokratik mevziler ve zaferler kazanmak da yine bedeller ödeyerek mümkündür.

T

oplu mezarlar konusunda yürüttüğümüz bu mevzi çatışmasında da biz kazandık. Bu bedelleri ödediğimiz
için ve daha fazlasını da ödemeyi göze aldığımızı ortaya
koyarak başardık bunu.

esela, bir ülkeyi ve halkını, yüzlerce yıl sömürgeleştirmiş; talan etmiş, milyonlarca insanı köleleştirmiş, onları alıp satmışlar. Ve şimdi bir devlet başkanının, başbakanın kalkıp o ülke ve halktan “özür” dilemesiyle yetinilmesini istiyorlar. Burjuva hukuka uygun olarak bir “tazminat” ödemeyi bile kabul etmeyip, tüm sömgürgeci, katliamcı, işkenceci, ırkçı tarihin bir “özür”le silinmesini istiyorlar.

A

ynı anlayış, askeri faşist diktatörlüklerin uzun yıllar
hüküm sürdüğü ülkelerde, demokrasicilik manevralarıyla birlikte gündeme getiriliyor. On binlerce kayıbın,
infazın olduğu ülkelerde, “adalet komisyonları”, “hakikat
komisyonları” kuruluyor; ve fakat, bunlar sadece “saptıyor”. Sadece “tesbit” ediyor. Ve devlet çıkıp, geçmişte “çok
yanlış yapıldığını... şu kadar kişinin kaybedildiğini” kabul ediyor... Suçun kabul edilmesi yeterli görülüyor kimilerince. Kimilerince tüm bu politikaların sorumluluğu
bir kaç polis şefiyle bir kaç generale yıkılarak, dosyalar
kapatılıyor ve “toplumsal uzlaşma” ilan ediliyor. Suçların “karşılıklı” (yani hem oligarşinin işlediği suçlar, hem
silahlı mücadele veren ilerici güçlerin ‘suçları’ kastediliyor) affedilmesi konusunda anlaşmalar yapılıyor.

D

ünya halklarına dayatılan bu anlayışı ve uzlaşmayı
reddediyoruz. Halklara karşı işlenen işkence, infaz,
katliam, kaybetme, toplu mezar suçlarının ne özürü olur
ne özeleştirisi. Katilleri istiyoruz. Adalet istiyoruz. Devrim mücadelesi boyunca adalet için mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğiz. Devrimden sonra adaleti uygulamaktan vazgeçmeyeceğiz.

B

ir toplu mezar, ülkemizde ilk kez, o mezardakilerin
sahiplerinin iradesi ve denetiminde açıldı. Ancak toplu mezarın açığa çıkarılması, cenazelerimizin alınması, bu
kavganın birinci aşamasıdır. Bu kavga, şuradan devam etmelidir: Ortada “normal” olmayan bir uygulama vardır.
Düzenin kendi yasalarının bile çiğnendiği bir vahşet vardır. Kim onları katletti? Onların “vücut bütünlüğünü” paramparça edecek vahşeti kim uyguladı? Bu toplu mezarları kim kazdı? Kim bu mezarları onlarca yıldır gizledi?
Katilleri istiyoruz. Katilleri bulacağız.

D

C
D

O

enazemizi almakla yetinmeyeceğiz. “Özür”lerle yetinmeyeceğiz. Adalet için de savaşacağız. Gerekirse
adalet için de ölümleri göze alacağız.

ünya halklarına bir süredir dayatılan yeni bir anlayıştır
bu. Halklara karşı işlenmiş suçları, “komisyonlarla”,
“özür”lerle, bir kaç “günah keçisiyle” kapatmak
istiyorlar.

4

M

evrimci Halk Kurtuluş Cephesi savaşçısı Ali Yıldız’ı
ve birlikte çatışarak şehit düştüğü siper yoldaşlarını katleden ve onların vücutlarını paramparça eden birlikler
bellidir. Çünkü o tarihte, o bölgede hangi birliklerin operasyona çıktığı, o birliklere kimlerin komuta ettiği bellidir. O toplu mezarın oraya açılmasını emredenler kuşkusuz bellidir. O tarihte, toplu mezarın hemen bitişiğinde açıldığı askeri garnizonun komutanının, komutan yardımcılarının kim olduğu elbette Genelkurmay’ın ve hükümetin kayıtlarında vardır.
halde bu kayıtlar derhal açılmalıdır! Açılmalı ve toplu mezarlara gömenlerin adları deşifre edilmelidir. Hükümeti uyarıyoruz, Genelkurmay’ı uyarıyoruz; bu bilgiler, önünde sonunda açığa çıkacaktır. 19-22 Aralık katliamını gerçekleştiren birlikleri yıllarca gizlediniz. Hala
gizlemeye devam ettikleriniz var. Ama parça parça da olsa
bu bilgiler açığa çıkacak. Çıkaracağız. Ali Yıldızlar’ı top-

lu mezarlara gömenleri bulacağız.
devrimci, ilerici güçlerin adalet için mücadelesi sürmeliisan 1997’de toplu mezarın olduğu alandaki Jandarma dir. Tüm halk güçleri bu taleple birleşmelidir. En haklı, en
meşru, en tartışılmaz taleplerden biridir bu. Oligarşinin aynı
Karakolu’nun komutanı, yardımcıları kimdi? Toplu
politikaları uygulama niyetinin çok daha açık ortaya çıkmezar alanına bakan jandarma karakoluna ait 7 gözetletığı
bu süreçte, bu mücadele daha da önemlidir.
me kulesi olduğuna göre, söz konusu toplu mezarın o karakoldan habersiz ve bağımsız olmadığı kesindir.
er anayasa değişikliğinde, her “demokratikleşme paketi”nde, her “açılım” toplantısında, egemen sınıfoplu mezarın kazılmasında, savaşçıların gömülmesinde
ların
her
vaadinde, yeni bir umuda kapılanlar için derslerle
yer alan bir savcı, yerel yönetici var mıydı?
1 Nisan 1997’de Çemişgezek’te bu katliamı gerçek- doludur ülkemiz tarihi. Bir bakın, 1980’lerin ikinci yarısından bu yana, neredeyse çeyrek asır, demokratikleşme
leştiren komutanlar kimlerdi?
paketleriyle, demokrasi vaatleriyle, sivilleşme söylemleatilleri de BULACAĞIZ! AKP’nin oyunu da açıriyle, çözüm iddialarıyla doludur. Fakat çeyrek asırda, yeniğa çıkacak! Direnişe başlarken toplu mezardaki şesömürgecilik ve faşizm bakımından temel hiçbir değişiklik
hitlerimizin cenazelerini “alacağız!” demiştik... Bunu söyyoktur.
lerken tankımız topumuz yoktu... Ama kendimize, direegal imkanlar çoğaldıkça, büyüdükçe, reformizmin
nişimize, geleneklerimize güveniyorduk...
güçlenmesi,
bir yerde doğal karşılanabilir. Fakat ülatilleri açığa çıkarmak ve yargılamak, siyasi ve hukemiz pratiğine bakılırsa, tersine bir durumun da son dekuki olarak AKP hükümetinin sorumluluğudur.
rece
güçlü bir eğilim olduğu görülür.
AKP, iktidara geldiğinden beri bir oyun oynuyor. AKP iktidara geldiğinden bu yana, kontrgerillaya, kitle katliamşte, oligarşi bir kez daha halka karşı, devrimcilere, delarına, kayıplara, faili meçhullere karşı imiş gibi bir hava
mokratlara, ilericilere, yurtseverlere karşı savaş ilan ediveriyor. Peki sonuç? AKP, iktidarının 9. yılındadır. Türyor. Bu koşullarda mantıki olan nedir? Mücadelenin rakiye hapishanelerinde halklara karşı işlenmiş bu suçlardikalleşmesi. “Savaş ilan eden” burjuvazinin savaşının kadan dolayı kaç kişi var?
bul edilmesi. En azından mevcut hak ve özgürlüklerimirgenekon Davası’nda AMAÇ, kontrgerillayı tasfi- zin, demokratik mevzilerimizin militanca savunulması geye etmek, kontrgerillacıların işrekir. Ama reformizm, baskı, terör
lediği suçları cezalandırmak değil;
karşısında daha da geriliyor.
oligarşi içi iktidar mücadelesinde güç
Halklara karşı işlenen
olitikalar ve mücadele biçimleri
kazanmak, güçler dengesini kendi leişkence, infaz, katliam,
emperyalizm ve faşizm gerçehine çevirmekti...
kaybetme, toplu mezar
ğinden koparıldığında, savrulmalar
ayıplar, faili meçhuller, Gazi katsuçlarının ne özürü olur
kaçınılmazdır. Emperyalizm yok saliamları konusunda söyledikleri de
yıldığında, faşizm yok sayıldığında, sıne özeleştirisi. Katilleri
bir manevraydı. AMAÇ, küçük burjunıfsallık unutulduğunda, doğru saflarda
istiyoruz. Adalet istiyoruz.
va kesimleri insan hakları temelinde
yer
almak mümkün değildir. ÜlkemiDevrim mücadelesi boyunca
kendine yedeklemekti. AKP oyun oyzin ilerici, sosyalist aydınlarının, çeşitli
adalet için mücadeleden hiç
nuyordu: Ergenekon davasında, ortada
siyasi hareketlere mensup kesimlerin
vazgeçmeyeceğiz.
çok sayıda “fail” var, ama o faillerin işde yer aldığı kalabalık bir listenin
Devrimden sonra adaleti
ledikleri suçlar yok. Tıpkı Susurluk’taki
“Türkiye’nin
Yeri Avrupa Birliuygulamaktan
çetenin sadece kumarhaneci olayından
ği’dir” başlıklı bildirisini hatırlayın.
vazgeçmeyeceğiz.
yargılanması gibi, Ergenekon davaSavrulmanın
boyutlarına bakın. Özü
sında da halka karşı işlenen suçlar
itibarıyla bu görüşün, “Türkiye
yoktur ortada... Kayıplar, toplu meBOP’un
dışında
kalmamalı”
diyen tüm gerici, işbirlikzarlar, faili meçhuller oyununda ise, AKP ihlalleri kabul
çi tayfanın görüşünden ne farkı vardır?
ediyor, kayıpları kabul ediyor, katliamları kabul ediyor, ama bu kez de failleri ortaya çıkarmıyor... Kısaıdem tazminatlarının gasp edilmesine karşı mücadele
cası, SUÇ’un olduğu yerde FAİL yok; FAİLLER’in olduğu
ettiğimizde de, toplu mezarların açığa çıkarılması için
yerde, SUÇlar yok. Oyun budur. Katleden ve katliamını
mücadele ettiğimizde de, oligarşinin Libya ve Suriye’ye
gizlemek için toplu mezarları kazdıranları bulma mücayönelik politikalarına karşı çıktığmızda da, bilelim ki, kardelesi, AKP’nin yüzünü açığa çıkarmaktır.
şımızdaki güç, emperyalizmdir, oligarşidir, faşizmdir.
emişgezek’te operasyonu yapanlar belli, oraya top- Bunu bilerek mücadele edelim. Bilelim ki, bunlarla mülu mezarı kazanlar bellidir. AKP’ye sesleniyoruz: buncadele ederken, bedeller göze alınmazsa, hiçbir şey kaları çıkar ve yargıla.
zanılamaz. Bilelim ki, bedeller göze alınmazsa, bağımsızlık,
demokrasi
ve sosyalizm savaşı zafere ulaşamaz. Zafer, her
KP’nin ne yaptığından ve yapacağından bağımsız olakoşulda, en büyük bedelleri göze alarak direnen ve sarak, infazlar, kayıplar, toplu mezarlar, katliamlar, faili meçhuller, linç saldırıları karşısında halk güçlerinin, tüm
vaşanlarındır.
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" Çıkan 15 mezardan benim
kardeşim çıkmamış olsa bile
onların hepsi benim
kardeşimdir... Sürecin
takipçisi olacağıma dair
söz veriyorum..."
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14 Ağustos günü saat
19.00’da, Dersim’deki Ölüm
Orucu çadırı önünde davul
zurnanın çalmasıyla birlikte halaylar da başladı. Ölüm
Orucu direnişi zaferle sonuçlandı. Davul ve zurnanın
sesi Anadolu’ya hastı ve bir
gerçeği duyuruyordu: DİRENDİK VE KAZANDIK!
YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN ZAFER!
11 Ağustos günü, Devrimci Memur Hareketi’nden arkadaşlar ziyaret
ettiler çadırı. Hüsnü Yıldız, Avusturya’da yayın yapan Anadolu Radyo ile
telefon bağlantısı yaparak programa
katıldı.
14 Ağustos’ta zafer kutlaması yapıldı. Ondan önce saat 11.00’de basın toplantısı yapıldı. TAYAD Başkanı
Behiç Aşçı, Adli Tıp Kurumu Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Ümit Biçer,
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şube Başkanı. Av. Taylan Tanay ve
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel
Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı aralarına Hüsnü Yıldız’ı da alarak süreci
ve elde edilen kazanımı anlattılar.
Ardından, davul, zurna ve türküler eşliğinde halaylar çekildi. Bu halaylar ve davul, kazanılan zaferin
paylaşılması ve ilan edilmesiydi.

Ölüm Tarlaları Kimler
Tarafından Ekildi?
Hüsnü Yıldız, toplu mezarların
açılmasını kendi kaleminden anlatıyor:
Dün ilk kazı yapılıp da yalnızca bir
kadına ait olan alana yeni tanık ifadeleriyle ilk kazma vuruluyor. Önceki
gün kazılan yere sadece iki metre
uzaklıkta önce bir, sonra iki, üç, dört,
beş ve altı tane çukurdan kemikler çık-
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maya başlıyor.
...Toprak, içinden acı fışkırırcasına
kabına sığmıyor. Toprak ağlıyor, kabul
etmiyorum dercesine her tarafıma dokunun diyor. Başının üzerinde gövdesi,
gövdede de eksik kol ve bacaklar, çoğu
kırık veya paramparça. Tek tek topluyoruz, elekten süzüp insanlığı. Biz neresindeyiz yaşamın? Vahşet bu ölçüdeyken hangi makamın rahatlığı ile
oturuyoruz. Kalem tutan el yazamıyorsa bunu, mürekkebinden gözyaşı
dökülemiyorsa. Hangi konudaki fikrimiz gerçek ve inandırıcı olabilir.
...Kalemi oynattığımda şu an neyi
ne kadar yazdığımı bilmiyorum. Çürümemiş şort nasıl yazılır? Veya kışlık oduncu gömleği? Yarısı olmayan
kafatası, kafatasındaki mermiyi nasıl
anlatmalı? Bir avuç saç teli, az altın
dolgusu duran diş, bir vücudun tamamını nasıl temsil eder peki? Sırtında şarapnel parçası, tek ayağı ve kaburga ile kalça kemikleri olmayanı?..
...Çemişgezek ilçesinin nüfus tabelasında 2700 yazıyor, ilçe bu. Selçuk
abi şöyle demişti dikkat ettiğimiz
nokta olarak; Kadıköy de ilçe, nüfusu
350 bin, Silopi’ninki 100 bin bunun
gibi çok örneğin yanı sıra Çemişgezek
de bir ilçe. Belediyesi, emniyeti, jandarması var haliyle. Tüm bu mezarların olduğu yer işte Çemişgezek Jan-

darma Karakolu’nun
yanında oluyor.
Kazı işlemleri devam ederken kazı çalışmalarının yapıldığı
alanı gören tam yedi
tane nöbetçi kulesi var.
Kulelerin içinde nöbetçi askerler de alanı
gözetlemeye devam
ediyor. Herhangi bir
askeri bölgeye izinsiz
kuşlar bile giremezken; buradaki ölüm
tarlalarının kimler tarafından ekildiğini
de gösteriyor.
İki gündür buraya kararlılıkla gelmemiz buradaki köylülerin vicdanını da etkiliyor. İhbarlar yağıyor bu
topraklara. Yaşlıca bir köylü, “buraya 100’den fazla insan öldürüp gömdüler” diyor. Bir diğeri “şuraya gömdük” diyor. Ağlıyor bu topraklar.
Ama inatçılığı elden bırakmadan teslim de olmuyor acılara.
Şu ana kadar 15 insana ait kemikler bulundu. Arazi çok dağınık.
Gerçek anlamdaki bir tespit için öneriler geliyor. Adli tıp uzmanımız bir
aletin çok daha kolay ulaşmamızı sağlayacağını iki gündür anlatıyordu.
Kazıya bu şekilde devam etmenin
sağlıklı olmayacağında ısrarlı. Avukatlarımız da aynı düşüncedeler. Konuşuyoruz, durumu değerlendiriyoruz.
Yeniden, bu koşullardan daha iyi bir
şekilde devam etmesi koşuluyla araziden çıkacağımızı söylüyoruz.
Malatya Cumhuriyet Savcısı benimle konuşmak istediğini söylüyor
avukatlarımıza. Her şeyin, ilklerinin
yaşandığı bu günlerde, toplu mezarı
kesin bir dille açmayacağını söyleyen
savcı, mezarların açılmasını talep
eden Ölüm Orucu direnişçisiyle ölüm
tarlalarının ortasında konuşuyor.

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

“Siz de gördünüz” diyor. “Nereyi
kazın dediyseniz orayı kazdık. Ama kazının yeterli olmadığını biz de kabul
ediyoruz. Adli Tıp uzmanı ve avukatlarınızın belirlediği tarihte biz yine geliriz. Sizden de Ölüm Orucu’nu bırakmanızı istiyoruz. Sağlığınızın daha
kötüye gitmesini istemeyiz.”
Dedik ya, tarihi anlar devam ediyor. Her türlü insani, vicdani ve ahlaki talebimizi reddeden savcılık makamı, savcının kendisi, mezarların
açılmasını talep eden Ölüm Orucu direnişçisi ile pazarlık yapıyor. Yüzlerce
insan buna tanıklık ediyor. Bu söylediklerinizi biz basınla paylaşacağız ve
takipçisi olacağız. Savcı da, “Etkilendim ve açığa çıkması gerekiyor.”
diyor bu vahşetin. Ekliyor, “Sizin
verdiğiniz bu mücadelenin, diğer
açılmayı bekleyen mezarlar için örnek
teşkil etmesini umuyoruz.” diyor.
Yazacak çok şey kalıyor, yazacağız bu anları yeniden. Toprağı gönül
eleğinden geçiriyor gençler, bırakmamak için tek parçayı.
...Araçlardan iniyoruz. Sloganlıyoruz meydanı bir kez daha. YAŞASIN
DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER. Kazandık, alkışlıyor Dersim bizi. Yol üzerinde bir kahvede havalanamayan ellerin
yerine yürekler alkışlıyor ve gözler... Vitrinlerde parlamış hayat alkışlıyor ve sokağın lambaları. Alkışlıyor çadırda bizi
bekleyenler. Aşık oluyoruz meydanın salınmasına, aşık oluyoruz hayatın onurlu devamlılığına. Yazacak çok şey var,
yazacağız daha…

Hüsnü Yıldız Ölüm Orucu
Direnişini Bitirdi
Hüsnü Yıldız, Dersim Çemişgezek’teki toplu mezarda olan kardeşinin cenazesini almak için 10 Haziran
2011 tarihinde süresiz açlık grevine
başlamıştı. Süresiz açlık grevinin 45.
gününde eylemini Ölüm Orucu’na
dönüştüren Hüsnü Yıldız’ın direnişinin 62. gününde, Malatya Cumhuriyet Savcısı Av. Taylan Tanay’ı arayarak, 12 Ağustos’ta kazı çalışmalarının başlayacağını söylemişti. 12
Ağustos’ta Çemişgezek’teki toplu
mezarın açılması çalışmaları başlatıldı.
13-14 Ağustos günleri de devam

eden kazı çalışmaları sonucunda toplam 15 tane cenazeye ulaşıldı. Alınan
cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
14 Ağustos günü saat 11.00’de direniş çadırı önünde basın toplantısı düzenlenerek, toplu mezarın açılması ve
direnişin durumu hakkında bilgi verildi. Basın toplantısında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul
Şube Başkanı Av. Taylan Tanay, ÇHD
Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı, TAYAD Başkanı Av. Behiç Aşçı,
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Ümit Biçer ve Ölüm Orucu direnişçisi Hüsnü Yıldız hazır bulundu.

"Toplu mezarların açılması
sadece hukuksal bir
mücadele değil, siyasal bir
mücadeledir. Bunun
kazanılabileceğini Hüsnü
Yıldız bize öğretmiştir."
İlk başta söz alan Av. Taylan Tanay şunları söyledi: “Yaklaşık üç ay
önce başlattığımız süreci bu gün mutlu bir sonla sonuçlandırıyoruz. 10
Ağustos tarihinde Malatya Savcılığı’nın verdiği karar ile 12-13 Ağustos tarihinde Dersim Çemişgezek’te
kazılar yapıldı. Birçok açıdan Türkiye’de bir ilki ifade ediyor. Tarihsel bir
olay. Şu anda İnsan Hakları Derneği
(İHD) tarafından tespit edilen yüzü aşkın toplu mezar ve bu mezarlarda yatan iki bini aşkın insan var. Daha önce
Mutki’de toplu mezar açma girişimleri oldu. Ve hekimlerin, hukukçuların, insan hakları derneklerinin eleştirilerine konu oldu. Hiçbir ahlâki ve
vicdani değeri taşımayan, aynı zamanda da adli soruşturmanın gereklilerini ihlal eden bir şekle sahipti.
Dersim Çemişgezek’te yapılan kazılar bu açıdan tarihsel bir öneme sahip.
Kazı toplam iki gün sürdü. İki Cumhuriyet Savcısı katıldı. Bilirkişi hekim,
Adli Tıp Uzmanı Birliği, Türk Tabipler Birliği (TTB) uzmanı, üç olay
yeri uzmanı, dört adli tıp hekimi çalıştı. İnsan hakları örgütleri izlediler.
İnsan Hakları Komisyon üyesi katıldı. Oldukça önemli tarihsel bir süreçti.
Aynı zamanda bir başlangıçtı. Bu hikayenin zaferle bitmesi de çok önem-

li. Üç aylık bu süreçte hukuksal olarak çaresiz kaldığımızı açıkça belirtebilirim. Malatya Özel Yetkili Başsavcılığı başta olmak üzere, Tunceli
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan
başvurular tamamen ret edildi. Verilen kararlar Diyarbakır Özel Yetkili
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
onaylandı. AHİM’e başvurular yapıldı. Ve sonuç alınamadı. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, bu bir hukuk başarısı değildir. Bu, iyi dilekçe yazmak,
iyi müzakere yapma başarısı değildir,
bu bir avukat başarısı değildir. Tabii
bu sürece katılan insanlar sadece bu
basın açıklamasında bulunan insanlardan oluşmuyor. Başta Hüsnü Yıldız olmak üzere toplumsal, siyasal ve
sendikal muhalefetin ortak başarısı
olarak değerlendirmek gerekir. 66
günlük direniş bunu kazandırmıştır.
Toplu mezarların açılması sadece hukuksal bir mücadele değil, siyasal bir
mücadeledir. Bunun kazanılabileceğini Hüsnü Yıldız bize öğretmiştir.
Umarım bundan sonra tüm toplu mezarlar açılır.”
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"Halkı katledenler,
işkenceler yapanlar,
katliamlar yapanlar bu
sorunu çözmeyecek... AKP
iktidarı seçimlerden önce
toplu mezarları açacağız
şovları yaptı, seçimlerden
sonra mezarları açmayı
durdurdu ve şimdi de özel
timleri göndermeyi
planlıyor."
TAYAD Başkanı Av. Behiç Aşçı
ise “Toplu mezarlar bu ülkenin öncelikli sorunlarından bir tanesi. Seçimlerden önce, toplu mezarları açtıracağız, cenazeleri o kuyulardan kurtaracağız şovları yapılmıştı. Çemişgezek’te yapılan kazılar sırasında,
bunların ne kadar hayati bir mesele ol-

KATİLLERİ DE BULACAĞIZ!
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leyebilirim ki dediğimizi yaptık. Belki bunun bir bedeli oldu. Belki bunun
bedeli ortaya konulan bir yaşam, bir
hayat oldu. 66 gün süren bir Ölüm
Orucu direnişi oldu. Ama sonucunda
kazandık. Aynı zamanda mezarın açılış yöntemi de bir örnek oluşturmaktadır. Mezarımız kepçe ve dozerle değil, uzmanların denetim ve gözetimi
altında açılmıştır. Bize bu süreçte
öğretilen de, kimse bize hakkımızı
vermeyecek, kendi hakkımızı bedel
ödeyerek ve örgütlenerek alacağız.”
diye konuştu.

"Katledildikten sonra bizden
uzakta, ailelerinden uzakta,
sevdiklerinden uzakta,
gözlerden uzakta çukurlara
atılıp üzerleri örtülmüş bu
insanların öldüklerini,
öldürüldüklerini,
katledilişlerini
gösterebilmenin yolu ilk önce
ölülerine ulaşmaktır."

duğunu tekrardan gördük. Bu alanda
neredeyse her kazmanın vurulduğu
yerde bir cenaze çıkıyor. Toplu mezarlar bu ülkenin bir sorunu ve bu sorunu da ancak biz çözebiliriz. Bence
bu sürecin bizim açımızdan en önemli olan noktası da bu. Bize öğrettiği ilk
ve temel gerçek bu. Halkı katledenler, işkenceler yapanlar, katliamlar yapanlar bu sorunu çözmeyecek. Bu da
çok açık olarak ortaya çıktı. AKP iktidarı seçimlerden önce toplu mezarları açacağız şovları yaptı, seçimlerden sonra mezarları açmayı durdurdu
ve şimdi de özel timleri göndermeyi
planlıyor. Tekrar göreve çağırıyor.
Zaten toplu mezarları yaratan özel
timlerdir. Ve bunu yapan bir partinin
toplu mezarları çözeceğini düşünmek mantıklı değil. Mezarlarımızı biz
açtırdık bunu da çok rahat ve gururla söyleyebilirim. Direniş kazanmıştır. Hüsnü abi ve bizler mezarları açtıracağımızı söyledik ve tek bir kemiği
bile o kuyularda bırakmayacağımızı
dile getirdik. Ve bunu çok rahat söy-
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Aşçı’dan sonra söz alan Av. Selçuk
Kozağaçlı ise, “Dün ve ondan önceki gün bir araya gelme olayı vardı.
ÇHD’nin İzmir, İstanbul ve Ankara
şubeleri de başından sonuna kadar süreci denetledi. Diyarbakır baro başkanları katıldı, iki milletvekilimiz
hazır bulundular. Birçok kurum temsilcisi, KESK üyeleri ve birçok sendikadan temsilciler buradaydılar ve
gerçek bir dayanışma süreç boyunca
gösterildi. Toplu mezar demek bir ağız
alışkanlığı ama birçok anlamda dün
kazdığımız yerler toplu mezarlar değildi. Bir kere teorik olarak altında
ölüler yoktu. Kaybedilmiş, faili meçhule kurban edilmiş toplu mezarlara
gömülmüş insanlar nüfus kayıtlarına
göre sağdır. Onlar aslında dün öldüler. Onları gizlice gömüldükleri yerden çıkarttık ve kimliklerini tespit etmek için en önemli adımı attık. Hepsinin nüfus kayıtlarına bir yazı yazılacak ve öldükleri tespit edilmiş olacak. Toplu mezarlarda yatan binlerce
insan hala nüfus kayıtlarında sağ gözüküyorlar. Çünkü isimleri tespit
edilmedi, ailelerine haber verilmedi
onlar resmi olarak aramızda yaşı-

yorlar. Bu bir borçtur. Katledildikten
sonra bizden uzakta, ailelerinden
uzakta, sevdiklerinden uzakta, gözlerden uzakta çukurlara atılıp üzerleri örtülmüş bu insanların öldüklerini,
öldürüldüklerini, katledilişlerini gösterebilmenin yolu ilk önce ölülerine
ulaşmaktır. Bundan sonraki mücadelemiz diğer bütün toplu mezarların
aynı hassasiyetle açılması olacaktır.
Bir kuşağın buna ömrü yetmeyebilir.
O kadar çok insan katlettiler ki, o kadar çok insan toplu mezarlara gömüldü ki bir kuşağın ömrü yetmeyebilir. Bu mücadele geleneği devredilerek devam etmelidir. Sahipsiz ailelerine ve yakınlarına teslim edilmemiş
tek bir ölü kalmayıncaya kadar bu
kavga sürecektir. Bizler açıkça son bir
ölü çıkartılıncaya kadar mücadelemizi
devam ettireceğimizi ilan ediyoruz.”
dedi.

"Hüsnü Yıldız, sadece kendi
sorunu olmadığı ve
Türkiye’de bulunan bütün
toplu mezarların açılması
için bir örnektir..."
Kozağaçlı’dan sonra sözü Adli
Tıp Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr.
Ümit Biçer aldı. Biçer, “Bizler TTB,
Adli Tıp Uzmanı Derneği, birlikte çalıştığımız insan hakları derneği ile birlikte Türkiye açısından çok önemli bir
sorun olan toplu mezarlar konusunda
devletin bir adım atması gerektiğini
defalarca belirttik. Hüsnü Yıldız, sadece kendi sorunu olmadığı ve Türkiye’de bulunan bütün toplu mezarların açılması için bir örnektir. Bizler
hekimler olarak bu sürecin takipçisi
olacağız. Ve gerçek iyileştirir.” diye
konuştu.

"Ali’nin yoldaşları kendi
elleriyle toprağı kazıp, kendi
elleriyle kemikleri
topladılar... Çıkan 15
mezardan benim kardeşim
çıkmamış olsa bile onların
hepsi benim kardeşimdir...
Sürecin takipçisi olacağıma
dair söz veriyorum..."

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

Ve son olarak söz alan Ölüm Orucu direnişçisi Hüsnü Yıldız ise konuşmasında şunlara değindi; “Yaklaşık altı ay önce kardeşimin Dersim
Çemişgezek’te toplu mezarda olduğunu basından öğrendim. 17 PKK ve
2 DHKP-C gerillasının olduğunu ve
bunların arasında kardeşimin olduğunu öğrendim. Bundan sonra hukuki bir süreç başlattım. Savcılıklara gereken başvuruları avukatlarımız yaptılar. Aradan epey bir süre geçti, hukuki olarak hiçbir sonuç alamadık.14
yıl boyunca insani olarak kendi çocuğunu arayan bir anne vardı, kendi
kardeşini arayan ablaları vardı, ailesi vardı. Haber alamıyorduk ve 14 yıl
sonra kardeşimizin toplu mezarda
olduğunu öğrendik ve biz bunu talep
ediyoruz. En insani, haklı ve meşru
olan bir süreç başlattık. Fakat bu süreç devlet katında bir karşılık görmedi.
Ve ben de kardeşimi gerçekten seviyorsam, onu oradan bir şekilde almam
gerekiyordu. 10 Haziran 2011 tarihinde süresiz açlık grevine başladım. Ve Dersim meydanında çadırımı kurdum. Başta TAYAD’lı Aileler
olmak üzere, Dersim halkı bana sonuna kadar destek oldu. Yurt içi ve
yurt dışından destek telefon ve mektupları aldım. Bunlar bana çok büyük
bir moral kaynağı oldular. Açlık grevimin 45. gününden sonra eylemimi
Ölüm Orucu’na dönüştürdüm. Ben
kendi kardeşimin ölüsünü, kemiklerini alabilmek için kendi bedenimi
ölüme, açlığa yatırdım.
Toplu mezarların açılması sırasında avukatlarımızın yapma dediği
yapılmıyor; Adli Tıp uzmanının dokunma dediğine dokunulmuyordu.
Her şey bizim denetimimiz dâhilinde
oluyordu. Ali’nin yoldaşları kendi
elleriyle toprağı kazıp, kendi elleriyle kemikleri topladılar. Ve toplu mezarların usulüne göre açılışı konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tekrardan bize destek veren
herkese sonsuz kez teşekkür ediyorum. Çıkan 15 mezardan benim kardeşim çıkmamış olsa bile onların
hepsi benim kardeşimdir, onları kardeşim olarak kabul ediyorum. Sürecin takipçisi olacağıma dair söz veriyorum ve amacımıza ulaştığımızı dü-

şünerek Ölüm Orucu direnişime burada son veriyorum.”
Tekrar söz alan Av. Taylan Tanay,
bir hafta içerisinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılarak, toplu mezarda yakınları olan ailelerin DNA eşleşmeleri için kan ve
doku örnekleri vereceklerini söyledi.
Bu örnekler verildikten sonra, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak
eşleşmelerin ardından cenazelerin
yakınlarına teslim edileceğini belirten
Tanay, “Yine Savcılık bizim huzurumuzda hem bize hem de Adli Tıp uzmanlarına teminat verdi. Bundan sonra o bölgede bizim tespit edeceğimiz
herhangi bir alanda (insan kalıntısının
bulunduğu herhangi bir alanda) kazım
işlemleri yapılacak. Savcılar bizim,
demokratik kitle örgütleri ve ailelerin
huzurunda Hüsnü Yıldız’a söz verdi.
Bizler de bu sürecin takipçisi olacağız.” dedi.
Kazı yapılan yerde basına yansıyan küçük bazı siyasal gerginlikler olduğuna da değinen Tanay, “Bazı kasaba siyasetlerinin bugünkü tarihsel
olayı gölgelememesi gerekiyor. Hüseyin Aygün sürecin başından itibaren
bizim yanımızda oldu. Adalet Bakanı’yla görüştüğümüz sürecin takipçisi oldu. Oradaki protestoyu anlamak
ve adlandırmak mümkün değil. Yeri
orası değildi. Ve sürece katkısı olan
herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde
konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından
“Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!” sloganı atılarak, hepbirlikte halaylar çekildi.

İzmir’de Hüsnü Yıldız’a
Destek Eylemi
“Direndik Ve Ali’mizi Geri Aldık.”
İzmir’de TAYAD’lı Aileler, Ölüm
Orucu’nda olan Hüsnü Yıldız’a destek amacıyla 2 günlük açlık grevi eylemi yaptılar. Eylem, 12 Ağustos
günü Konak Sümerbank önünde yapılan basın açıklamasıyla halka duyuruldu.
İHD ve BDSP’nin de destek verdiği ve 15 kişinin katıldığı basın
açıklamasında, açıklamayı TAYAD’lı
Ahmet Gündüz yaptı. Gündüz, me-

zarların açılmaya başlandığını ama
Hüsnü Yıldız’ın sonuç alıncaya kadar
eylemine devam edeceği açıklaması
nedeniyle, kendilerinin de İzmir’de iki
günlük destek eylemi yapacaklarını
söyledi.
Gündüz, “Bu onurlu direniş, açlıkla kardeşi için mücadele eden Hüsnü Yıldız’ın ve dirisine de ölüsüne de
sahip çıkan umutlu yüreklerindir. Bu,
Ölüm Orucu direnişinin bir kazanımıdır ve bu kazanım direnişe destek
veren herkesindir. Cenazemizi alabilmek için, kemikler bulunup kendisine verilene kadar Ölüm Orucu eylemini devam ettirecek olan Hüsnü
Yıldız`ı selamlıyoruz. İki gün boyunca
yapacağımız açlık grevi ve oturma eylemiyle evladımıza sahip çıkıyoruz”
diye konuştu.
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!”, “Toplu Mezarlar Açılsın!”,
“Ali Yıldız’ın Cenazesini İstiyoruz
Alacağız!”, “Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!” sloganlarının atılmasının
ardından, oturma eylemi ve açlık
grevine başlandı. Daha imza masası
kurulmadan, halk imza vermeye geldi. İzmir Milletvekili Musa Çam da
imza vererek, konunun takipçisi olacağını söyledi.
İki gün süren eylem, 14 Ağustos
günü saat 19.00’da yapılan basın
açıklamasıyla sona erdirildi. “Dersim’de Toplu Mezara Gömülen Ali
Yıldız’ın Cenazesi Ailesine Geri Ve-

KATİLLERİ DE BULACAĞIZ!

Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011
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rilsin, Bu Zulme Son Verin” pankartı, “Ali Yıldız Ölümsüzdür”, “Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer” dövizlerinin ve Ali Yıldız’ın fotoğraflarının yer
aldığı basın açıklamasında, “Direndik
ve Ali’mizi geri aldık.” denildi.
Basın açıklamasının ardından toplu mezarların açılması ve Hüsnü Yıldız’ın talebinin kabul edilmesi çekilen halaylarla kutlandı.

Halk Cephesi Zaferi
Dersim Halkına Duyurdu

Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011

Dersim Halk Cephesi, toplu mezarların açtırılması talebiyle başlatılan direnişin zaferle sonuçlanmasının
ardından, Dersim halkına zaferi duyurmak için 16 Ağustos günü Dersim’de ozalit çalışması yaptı.
“Halk Cephesi” yazılı önlükler giyen Cepheliler, “Direndik ve Kazandık, Toplu Mezarların Açılması
İçin Bedenlerimizi Açlığa Yatırdık.
Ölüm Orucu Direnişimizin 64. Gününde Toplu Mezarları Açtırdık. Bu
Zafer Bizim, Hepimizin!” yazılı ozalitleri Dersim merkezinin birçok yerine yaptılar.
Ozalitler halk tarafından ilgiyle
karşılandı. Çalışma sırasında kamera kaydı yaparak ortamı terörize etmeye çalışan polis, Halk Cepheliler
tarafından teşhir edildi. O esnada
orada bulunan insanlar, Halk Cepheliler’in tavrını tebrik ettiler. Bunun
üzerine halka, direndikten sonra kazanamayacağımız hiçbir şeyin olmayacağı anlatıldı.

Ölüm Orucu Direnişimiz
Zaferle Sonuçlandı
14 Ağustos’ta İstanbul Şişli’deki
Cevahir Alışveriş Merkezi önünde
Halk Cephesi tarafından bir eylem
gerçekleştirildi.Gökçe Uluada tarafından okunan basın metninde; “Bu
zafer yalnızca bizim zaferimiz değildir. Dünyada emperyalizmin katliamlarına, zulmüne, açlığına, yoksulluğuna maruz kalan tüm halkların
zaferidir. Örnek olacak, umut olacak
bir zaferdir." denildi.
“Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Hüsnü Yıldız Onurumuzdur!”, “Yaşasın
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Ölüm Orucu Direnişimiz!” sloganlarının atıldığı eylem, zaferi kutlamak
için çekilen halaylarla devam etti. Yapılan açıklamaya yaklaşık 40 kişi
katıldı.

Ali Yıldız’ı Oligarşinin
Toplu Mezarlarında
Bırakmadık
Bursa’da TAYAD’lı Aileler, Dersim’de kardeşi Ali Yıldız’ın cenazesini almak için Ölüm Orucu’nda olan
Hüsnü Yıldız’a destek vermek için, 12
Ağustos günü çadır kurarak, 2 günlük
açlık grevi yaptılar. Açlık grevi öncesinde meşaleli yürüyüş düzenlendi.
12 Ağustos günü saat 21.00’de Teleferik Mahallesi Akçağlayan girişinde toplanan kitle, buradan “Toplu
Mezarlar Açılsın Ali Yıldız’ın Cenazesini İstiyoruz - TAYAD’lı Aileler”
pankartını açarak, meşaleler eşliğinde yürüyüşe geçtiler.
“Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz!”, “Yaşasın
Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!”, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez!”
sloganlarıyla, Akçağlayan Cemevi
yanındaki boş alana yüründü. Burada yapılan açıklamada, “Bugün itibarı
ile mezarın açılması işlemleri başladı. Hüsnü Yıldız kardeşinin cenazesini alıncaya kadar direnişini sürdürecek. Güler Zere’yi nasıl zulmün
elinden çekip aldıysak, Ali Yıldız’ı da
oligarşinin toplu mezarlarında bırakmayacağız. Tutsaklarımıza, şehitlerimize sahip çıkacağız. Ali Yıldız hepimizin kardeşidir. O, halkın özgürlüğü, vatanın bağımsızlığı için silah
kuşanmış bir halk kurtuluş savaşçısıydı. Adım adım dolaştığı Dersim
dağlarına sözümüzdür; seni o çukurdan çıkaracağız!” denildi.
Hüsnü Yıldız’ın, neden Ölüm
Orucu’nda olduğunu anlatan eyleme
21 kişi katıldı. Açıklama sonrası 5 kişi
destek açlık grevine başladı.
Çemişgezek’teki toplu mezarın
açılacağı haberi gelmesine rağmen,
Hüsnü Yıldız Ölüm Orucu direnişine
devam ettiği için Bursa’daki açlık grevi eylemi de devam etti. Eylem, 14
Ağustos günü saat 19.00 da yapılan

basın açıklaması ile bitirildi.
Açıklamanın ardından çekilen halaylarla zafer kutlaması yapıldı. Açlık grevindeki TAYAD’lılar, daha
önce davet edildikleri eve giderek yemek yediler. Burada halkın büyük ilgisiyle karşılaşan TAYAD’lılar, halkın direnişe saygısını da gördüler.

Devrimci Memur Hareketi de
Kazı Çalışmalarına
Katıldı
Devrimci Memur Hareketi, Çemişgezek’teki toplu mezarın açılması çalışmalarına katıldı. 11 kamu
emekçisi ile mezar açılışını izlemek
üzere 11 Ağustos'ta çeşitli illerden
Dersim’e giden Devrimci Memur
Hareketi’nden kamu emekçileri, önce
direniş çadırını ve Ölüm Orucu direnişi yapan Hüsnü Yıldız’ı ziyaret ettiler.
Çadıra geldiklerinde kendilerini
karşılayan Hüsnü Yıldız'a çiçeklerini verip, tebrik ettikten sonra “Yaşasın Onurlu Direnişimiz!”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız!” sloganlarını
attılar. Çadırda iki arkadaşlarını nöbette bıraktıktan sonra Dersim halkının evlerine misafir oldular.
12 Ağustos günü ise Çemişgezek'teki toplu mezar alanına gittiler.
Kazı yapılan alana yürüyüş ve sloganlarla varıldı. Kazı çalışmalarına
TAYAD'lı Aileler ve Halk Cepheliler’le birlikte Devrimci Memur Hareketi de bizzat katıldı.

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

boyun eğmeme olmaya devam ediyorlar. Sınıf mücadelesinin her cephesinde, insanlık onuru için savaşın
olduğu her yerde, zulme, haksızlıklara karşı koyuşta,
onların direniş solukları vardır. Zulme karşı çıkan
her insan, onların her zaman direnme özverisi ve kararlılığı olarak, ONLAR'la birlikte olacaktır.”
(Çözüm, sayı 26, 1989)

“Açlık Grevi ve Ölüm Orucu silahı artık halkın elinde”
“Onlar, ÖO direnişçileri, aylarca hücre hücre siyasi kimlik ve insanlık onuru için ölüme koşanlar,
bugün emperyalizme ve oligarşiye karşı bir direniş
bayrağı olmaya devam ediyorlar. Bir toprak işgalinde
toprak özlemi, bir grevde sınıf kini, bir boykotta, gösteride, işgalde kararlılık, özgürlük sloganı, işkencede

Dersim’deki Ölüm Orucu,
Büyük Direniş’in Halklaşmasıdır
“Bir direniş geleneği yaratmalıyız.
Bu direnişte bizim çoğumuz, belki de
hepimiz ölebiliriz, ama gelecek kuşaklara bir direniş geleneği bırakırız...” (Mahir, Turhan Feyizoğlu, s. 258)
Mahirler Kızıldere’de, Denizler
idam sehpalarında, Kaypakkaya işkencede öyle bir gelenek bıraktılar ki,
bu kahramanlıklar, Türkiye halklarının
özellikle de genç kuşağın ruhunda, yüreğinde büyük fırtınalar estirdi, bilincinde büyük sıçramalar yarattı. 12
Eylül öncesinde onca tecrübesizliklerine rağmen çok büyük bir özveri ve
feda ruhuyla devrim mücadelesine
öncülük yaptı. Büyük bedeller ödedi.
12 Eylül faşist cuntası, özellikle
hapishanelerde en aşağılık işkence
yöntemleriyle, yaratılan tüm devrimci değerleri yok etmek istedi.
84 Ölüm Orucu direnişi Cuntanın
devrimcileri onursuzlaştırma, kimliksizleştirme, teslim alma ve ihanete zorlama politikalarının karşısında
güçlü bir barikat oldu.
Her direniş, tarihe tohumlar eker.
84 Ölüm Orucu direnişi Kızıldere’nin yarattığı gelenek üzerinde şekillenmiştir. Ve kendisi de başka direnişleri şekillendirmiştir. ‘84 Ölüm
Orucu şehidimiz Abdullah Meral ailesine mektubunda; “Biz kara bir toprak gibi verimli devrim tarlasına
düşen tohumlarız. Birçok filizlerimiz
olacak.” diye yazmıştı.

84 Ölüm Orucu direşi cuntanın en
karanlık yıllarında, toplumsal muhalefetin en suskun, sindirilmiş olduğu bir
dönemde yapılmış olmasına rağmen
kitlelere ulaşmayı başarmış ve ulaştığı kitlelerin yüreğinde, bilincinde derin etkiler yaratmıştır. 1984 şehitleri,
Abdullah Meral’in yazdığı gibi “devrim tarlasına düşen tohum” oldular.
1984’ten beri her büyük direnişte
yeni tohumlar ektik. Tohumlar filize,
filizler ağaçlara dönüştü... Büyüyen
ağaçlar meyveye durdu, yeni tohumlar verdi... Ve destanlar içinde destanların, direnişler içinde direnişinlerin
gerçekleştirildiği bir tarih yazdık.
Yazmaya devam ediyoruz.
1980’lerde devrimcilerin tutsaklık
koşullarında kullandıkları açlık grevi silahı ‘80’lerin sonlarından itibaren
halkın hak alma mücadelesinde yeni
bir silaha dönüştü.
O zamanlar bu durumu Yeni Çözüm dergisinde “Açlık Grevi ve Ölüm
Orucu silahı artık halkın elinde” başlıklı yazıda anlatmıştık. (Yeni Çözüm,
sayı: 26, 1989)
1996’da Eskişehir tabutluğunun
kapatılması için yapılan ölüm orucu
kitlesel bir nitelik kazandı. Bu süreçte
üç tutsak yakınının da dışarıda ölüm
orucuna başlaması ölüm oruçlarının
halklaşmasının önünü açan bir diğer
etkendir.
Kuşkusuz bütün bu dönemler bo-

yunca açlık grevi ve ölüm orucu silahını etkisizleştiren çeşitli politikalar ve yaklaşımlar da olmuştur. Ancak
Cephe’nin bu konudaki pratiği tüm
yıpratma ve etkisizleştirme politikalarının önünde engel olmuştur.
Cephe’nin bu pratiği, ölüm oruçlarındaki yüzü aşkın şehitle kendini
kanıtlamış bir pratiktir. Dost da düşman da bilir ki Halk Cepheliler bir kez
açlık grevi ya da ölüm orucu silahını ellerine aldıklarında, o silahı hakkıyla kullanacaklardır.
2000’lerde Büyük Direniş’te yaratılan miras, şimdi Hüsnü Yıldızlar tarafından devralındı... Gülsümanlar, Şenaylar, Veli Dayılar, halkın bağrından
yeni savaşçılar, direnişçiler çıkarıyor...
Oportünizm, oligarşinin F Tipi
tecrit politikaları karşısında direnememesini, direniş saflarını terk etmesini direnişe saldırarak örtmeye çalıştı. Reformizme göre “direnmek
anlamsız”dı. Küçük-burjuva aydınlara
göre “bu talepler için, hatta hiçbir şey
için ölmeye değmez”di.
Ama biz öldük. O talepler için öldük. Oligarşi F Tipi hapishane politikalarıyla örgütlülüğümüzü yok etmek istiyordu, örgütlülüğümüzü korumak için öldük.
Örgütsüzleştirerek devrimciliğimizi bitirmek istiyordu; devrimciliğimizi korumak için öldük. Tek kişilik hücrelerde tecrit ve tecrit politi-
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kalarıyla kimliğimizi, kişiliğimizi,
onurumuzu yok etmek istiyordu;
kimliğimiz için, kişiliğimiz için, namusumuz, onurumuz için direndik ve
öldük.
Başından beri söylediğimiz bir
gerçek vardı: F Tipleri emperyalizmin politikasıdır. Emperyalizmin
ülkemizi sorunsuz sömürmek istiyordu. Sömürü politikalarının önünde hiçbir güç engel olmamalıydı. Bunun için devrimci mücadelenin tasfiyesi gerekiyordu. Emperyalizmin sömürüsüne, sömürü politikalarına karşı direndik ve öldük. Vatanımızın
bağımsızlığı için direndik ve öldük.
Oligarşi, “Direnmeyeceksiniz, teslim olacaksınız” dedi. “Ya teslim
olacaksınız, ya öleceksiniz” dedi.
Teslim olmadık direndik. Ulucanlar
Hapishanesi’nde 10 devrimciyi, 19
Aralık’ta 20 hapishanede 28 devrimciyi katletti. “Direnirseniz böyle
yaparım” dedi. Bu katliamlarla sadece
devrimcileri değil, tüm halkı susturmak, teslim almak istiyordu oligarşi.
Cephelilerin dışında içerde ve dışarda halkın çok büyük bir kesimini susturmayı da başardı. Ama biz direndik.
Direndik ve öldük. Susturulan tüm
halkımız için öldük.
Direnmeyeceksiniz, dedi oligarşi.
Ölümlerimizi engellemeye çalıştı.
Ölüm Orucu direnişçilerine zorla tıbbi müdahale yaparak yüzlercemizi sakat bıraktı. Biz yine direndik. Direnme hakkımız için direndik ve öldük.
Yedi yıl süren Büyük Direnişimiz
boyunca oligarşinin direnişimizi bitirmek için başvurmadığı saldırı yöntemi kalmadı. Ama direnişimizi bitiremedi. Tam 122 şehit verdik. Tam
122 kez öldük.
7 yıl süren Büyük Direnişimiz boyunca reformizm, kimi küçük-burjuva aydın çevreler, oligarşinin saldırıları karşısında ciddi hiçbir şey yapmadıkları gibi, ya sustular ya direnişe saldırdılar ya da “bu talepler için
ölünür mü” diye, oligarşinin saldırıları karşısında teslimiyetin, direnmemenin teorisini yaptılar.
Direnişin başında yer alan, ancak
direnişin uzamasıyla birlikte uzun
soluklu bir direnişi göğüsleyemeyen

Genel-İş Sendikası Eminönü Belediyesi
önü 1996 açlık grevi direnişi
oportünizmin tavrı da direnişin ilerleyen aşamasında reformizmden farklı olmamıştır.
Oportünizm direnememelerinin
üstünü örtmek için, Büyük Direniş bittikten sonra da “ne kazandınız” diyerek direnişe saldırılarını sürdürdü.
Oportünizm ne kazandığımızı görmek mi istiyor? Önce dönüp kendilerine bakmalıdır. F tipleri, ülkemizden devrimci mücadeleyi tasfiye etmektir demiştik. Bunu sadece biz de
dememiştik, oportünizmin tespiti de
buydu. Bu tespitin gereğini yerine getirmeyen oportünizmin geldiği noktaya bakın: Ya örgütsel olarak varlığıyla yokluğu tartışılır durumdadır ya
da büyük bir çürüme içindedir.
“Bu talepler için mi ölüyorsunuz”
diyenler. Evet o talepler için öldük.
Hem de 122 kez öldük. Ahmet İbili direnişin ilk şehitlerindendi. “Bir canım
var feda olsun halkıma” diyerek halkı ve yoldaşları için canını feda etti.
Tutsak devrimciler inançlarına,
örgütlülüklerine sahip çıkmak için
ölüme yattılar ve öldüler. Canan ve
Zehra; üniversitede okuyan iki kız
kardeştiler, tecritteki amcası ve tüm
devrimciler için canlarını feda ettiler.
Şenay ve Gülsüman ev hanımı, evini geçindirmek için evlere temizlik işlerine giden yoksul halkımızdan tutsak yakınlarıydı. Hülya Şimşek, halktı, halkın en soylu damarlarından
beslenmiş, halkın en bilge insanlarındandı. Eşleri, kardeşleri için ölümü
göze aldılar. Bir başkası “namusum”
dedi, “onurum” dedi, “halkım”, “vatanım” dedi ve ölümü göze aldılar. Ve
çürümüş düzen, insanlığın tüm değerlerini çürütürken, devrimciler Büyük Direniş’le insanlığın en yüce değerleri için öldüler, çürümenin önün-

de barikat oldular.
Hüsnü Yıldız, iki çocuk babası, 14
yıl önce Dersim’in Çemişgezek ilçesinde bir toplu mezara gömülen
kardeşinin cenazesini alabilmek için
66 gün Ölüm Orucu yaptı.
Tüm yasal başvurulara rağmen
DHKC gerillası Ali Yıldız’ın da gömülü olduğu mezarı açmayan AKP,
Hüsnü Yıldız’ın Ölüm Orucu direnişinin 63. gününde mezarı açmak
zorunda kaldı.
Bu, Ali Yıldız’ın gömülü olduğu
toplu mezarın açılması için yürütülen
mücadelenin ve Hüsnü Yıldız’ın 63
gün süren Ölüm Orucu direnişinin zaferidir. Bu direniş sayesinde ilk kez bir
toplu mezar usulüne uygun olarak
açılmıştır. Bu tüm toplu mezarların
usulüne uygun şekilde açılmasının
önünü açmıştır. Bu önemli ve büyük
bir zaferdir. Zaferin büyüklüğü sadace
Çemişgezek’teki toplu mezarın açılmasıyla sınırlı değildir.

Bu zafer oligarşinin toplu
mezar politikasına
vurulmuş bir darbedir.
Bu zafer toplu mezarları
açmayan AKP
pervasızlığına vurulan bir
darbedir.
AKP’nin en küçük düzen içi muhalefete dahi tahammülü yoktur. Halkın hiçbir kesiminin taleplerini dikkate
almıyor. Çemişgezek’teki toplu mezarın açılması için de AKP’nin tavrı
farklı değildi. Ama direniş karşısında boyun eğmek zorunda kaldı.
Zaferin büyüklüğü, AKP’nin pervasızlığı karşısında halkın tüm kesimlerine nasıl mücadele edilmesi
gerektiğini, nasıl direnilmesi gerektiğini göstermiştir.
Zafer elbette sadece bu direnişle
sınırlı bir zafer de değildir. Zaferin temelinde büyük direniş vardır. Zafer
büyük direnişin zaferidir.
Reformizmin, küçük-burjuva aydının “bu talepler için mi ölüyorsunuz” dediği talepler halkın en soylu
değerleridir. Kaldı ki Büyük Direniş
asla taleplerle sınırlandırılamayacak
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bir direriştir. Direnişin zaferi, tarih
boyunca nesillere yol gösterecektir.
Ve göstermektedir. Birincisi, oligarşi Anadolu topraklarından devrimciliği tasfiye edememiştir. İkincisi direnme hakkını yok edememiştir.
Üçüncüsü, halkın değerlerini çürütememiştir. Canan ve Zehra, Hüsnü Yıldız olmuştur. Ve o yıldız, 14 yıldır kayıp olan kardeşinin bir kemik parçasını alabilmek için kendi canını ortaya koymuştur. Gülsümanlar, Şenaylar gibi onun da iki çocuğu vardı. Hüsnü Yıldız’ın direnişi “bu talepler
için ölünür mü” denilen büyük direnişten beslenmiştir. Hüsnü Yıldız,

“halkı için canını veren kardeşimin
kemikleri oligarşinin çukurunda kaldığı sürece ben çocuklarımın yüzüne
bakamam” dedi.

tan insanlar devrimcilerin Büyük Direniş’te öldüğü değerler için ölüme
yatıyor. Büyük Direniş halklaşmıştır.
Halkın elinde güçlü bir silahtır.

Eyy! “Hiçbir şey için ölmeye değmez” diyen reformist sol ve küçük-burjuva aydınlar: Tırnağınızı feda edeceğiniz tek bir değeriniz kalmışsa eğer,
soruyoruz size: “Kemik için ölünür
mü?”. Hüsnü Yıldız toplu mezarlara
gömülen kardeşinin kemik parçalarını almak için ölüme yattı.

Mesele tek başına talepler meselesi değildir. Zulme boyun eğmemektir, zulme karşı direnmektir.

Eyy! Büyük Direniş’in politik siyasi zaferini kavrayamayıp “somut ne
kazandınız” diyen opotünizm: Halk-

BAKIRKÖY KADIN
HAPİSHANESİ’NDE SALDIRI
17 Ağustos günü öğlen saatlerinde, Bakırköy Kadın
Hapishanesi’ndeki siyasi tutsakların kaldığı koğuşlara gardiyanlar tarafından saldırı düzenlendi.
Hapishanedeki B-5 koğuşunda kalan siyasi tutuklulara hapishane müdürünün de katılımıyla, onlarca gardiyan
saldırdı. Saldırıda birçok tutsak çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi,
17 Ağustos tarihli yazılı açıklamasında, saldırının sebebiyle
ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Aldığımız bilgiye göre, cezaevindeki kanser hastası tutuklu Hediye Aksoy'un hastaneye gidiş gelişinde çeşitli sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu
sıkıntılar hakkında tutuklular cezaevi idaresiyle görüşme
yapmak istediler. Bugün öğlen saatlerinde B-5 koğuşunun
önüne, yanında infaz koruma memurlarıyla gelen cezaevi
müdürü, konu hakkında tutuklularla görüşeceğini söyledi. Koğuş önüne çıkan tutuklular müdürün kendileriyle görüşeceğini sandıkları sırada, bir anda infaz koruma memurları tekme ve yumruklarla tutuklulara saldırdı.”
ÇHD, yaşanan bu saldırının takipçisi olacağını ve siyasi tutukluların her zaman yanında olduklarını da bildirdi.

AVRUPA’DA TECRİT
Şadi Naci Özbolat'ın mektubundan (Almanya Bochum Hapishanesi, 23 Temmuz 2011);
“Yine yazmış olduğun çok sayıdaki mektup yerine,
mektuplarını vermeme kararını ilettiler bana. Artık mektuplarını Türkçeye tercüme edip okuma gereği de duymuyorlar.
Zarfı açmadan verilmeme kararı alıyorlar. Gerekçe;
‘... hep aynı tarz mektup gönderiyor, bu nedenle zarfa
bakmaya gerek yok, nasıl olsa içeriği yine aynıdır...’ an-

Kimi taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışırken işten atılan Türkan Albayrak gibi işine geri dönmek
için direnir, kimi Hüsnü Yıldız gibi
kardeşinin bir “kemik parçası” için
direnir. Ama bu direnişlerin zaferi asla
kendi talepleriyle sınırlı kalmaz. Ve
kalmamıştır.

lamına gelen cümleler ile ifade edilmiş. Artık tercüme
etme, okuma zahmetine de girmiyorlar yani.
Senin tüm mektupların peşin olarak burjuva demokrasisi ölçülerinde "sakıncalı" ilan edilmiş durumda. Ölçüleri gayet anlaşılır; ‘emperyalizme hizmet ediyorsa serbest, karşı çıkıyorsa emperyalizme, o zaman yasak’...
Hem de okumaya bile gerek olmadan...
Bizim duruşmaların birinde, polis memuru Yürüyüş
dergisinin yayın tarzını, yazılarını iddialarına delil gösteriyor. Avukat, Yürüyüş dergisinin çevirisinin yapılıp yapılmadığını, okuyup okumadıklarını sordu. Okumuyorlarmış!.. Burjuva demokrasisi, ‘okumadan anlıyor!!!’
Nurhan Erdem’in mektubundan (Almanya Köln Hapishanesi, 25 Temmuz 2011);
Bugün “terör yasası” ile ilgili bazı düşücelerimi seninle
paylaşmak istiyorum. Biliyorsun, Haziran ayının son günlerinde yasa apar topar uzatıldı. Federal İçişleri Bakanı Friedrich aslında yasayı süresiz uzatmak istiyordu. Bu konuda ortaya sürdüğü paranoyakça gerekçelerin ise “terör” durumunun daha öncesinden olduğu gibi devam etmesi idi.
Burada önemli olan diğer bir unsur ise “düşman”ın
asıl olarak sol kesimde görülmesi. Özellikle iç politika
da bu, “tehlike”nin bertaraf edilmesinin zorunluluğu ortak beyanlarındandı. Sonuç olarak 129-b maddesi 4 yıllığına uzatıldı.
129-b maddesi ile ilgili sadece 2010 yılında 123 soruşturma yapıldı. Bu soruşturmaların yüzde kaçına dava
açıldı, tam olarak bilmiyorum. 2011 yılı ile ilgili bir istatistik henüz olmasa da sayının daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Özel yaşamının olmaması, sürekli faal olmak, az uyumak, kısacası kendi çıkarını değil halkın çıkarını düşünmek ve buna göre yaşamak, şimdilerde en büyük "suç".
Böyle yaşıyorsan yargılanmayı da "hak" ediyorsundur.
Hakim ve Savcıların en temel kıstasları bu. Hele anlaşma yapmamak, yasal hakkını kullanmak, suçların en büyüğü ve terörist olduğunun kanıtı.”
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Katledilerek bir toplu mezara gömülen Cephe savaşçısı Ali Yıldız’ın
ağabeyi Hüsnü Yıldız ve annesi
Sakine Yıldız, 14 yıl sonra Ali’nin
cenazesini almak için önce hukuki
yollara başvurdular. Mahkeme kapılarını aşındırdılar. Dilekçeler verdiler,
AYLARCA beklediler.
O dönemki çabalarını Hüsnü Yıldız şöyle anlatmaktaydı:
“3 Şubat günü 2011 tarihinde
Çemişgezek’te bulunan toplu mezarla ilgili Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunup cenazemizi almak için mezarın açılmasını talep ettik. Yaptığımız başvuruyu Çemişgezek savcılığı görevsizlik kararı verip dosyayı
yeniden Malatya 3. Ağır Ceza
Mahkemesine gönderdi. Malatya 3. Ağır ceza mahkemesi
de görevsizlik kararı verip
dosyayı yeniden Çemişgezek
cumhuriyet savcılığına gönderdi. Başvurumuzun ardından 4 ay geçmesine rağmen taleplerimizin karşılanması için
hiçbir adım atılmadı.”
Hüsnü Yıldız, bu yazışmaların sonuçlanmasını, mezarın açılıp kardeşi Ali Yıldız’ın cenazesinin
kendilerine verilmesi için, TAM 4
AY’ı aşkın bir zaman, tam tamına 127
gün bekledi.
Ali Yıldız’ın mezarını bırakalım
açmayı, tek bir cevap dahi vermediler. Öte yandan Halkın Hukuk Bürosu avukatları, Malatya ile Dersim
Çemişgezek savcılık ve mahkemeleri arasında “dolaşan”, “dolaştırılan” dosyayı takip ederek, talebin takipçisi oldular.
Bunun için yeni başvurular yaptılar. Bir üst mahkemeye, Diyarbakır
Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdular. Ancak Malatya ve Çemişgezek
savcılık ve mahkemeleri, dosyayı
“birbirinin üzerine atarak” Hüsnü
Yıldız ve Sakine Yıldız’ı, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını oyalamaya
devam etti.
Talep açıktı. Toplu mezara gö-

mülen kadeşlerinin, oğullarının cenazesini istiyorlardı. Bunun için özel
yasalara da gerek yoktu.
Ancak AKP’nin yargısı aylarca
oyaladı. Bıktıracak, sürece yayarak,
talebi unutturacak ve bürokrasinin halka düşman çarkları içinde eriteceklerdi.
Aylar sonra Malatya Özel Yetkili
Savcılığı, bulduğu YALANCI TANIKLARLA, cenazelerin “tek tek”
ve “kefenlenerek”, “kurallara uyularak” gömüldüğünü açıkladı.
AKP’nin yargısına göre, “toplu mezar yok”tu ve Ali Yıldız’ın mezarı da
açılmayacaktı.

Direniş kendi yasalarını
yaptı
Mezarın açılmasını 4 ayı aşkın bir
zaman bekleyen Hüsnü Yıldız ve
anne Sakine Yıldız’ın önünde bu durumda iki seçenek vardı.
Ya “başvurduk, yapılabilecekleri
yaptık. Cenazemizi vermiyorlar. Yapacak başka bir şeyimiz yok” diyecek
ve Ali Yıldız’ın o kör kuyularda
kalmasına boyun eğeceklerdi.
Ya da, “onlar vermiyorsa, biz
toplu mezarı açtıracağız” diyerek direnecek, Ali Yıldız’ın cenazesini isteyecek ve alacaklardı.
Birinci tarz, ülkemizde reformizmin, statükolucuların sık başvurduğu bir yoldu. Ne yapalım yasalar
bu kadarına uygun diyerek, sayısız eylem ve direniş bitirilmiştir. Ama Yıldız ailesi, bu yolu tercih etmedi.
Nitekim, hukuki yollarla, başvu-

rularla, bekleyerek cenazelerini alamayacağını gören Hüsnü Yıldız TAYAD’lı Aileler ile birlikte 10 Haziran
Çarşamba günü Dersim Çemişgezek’de bulunan toplu mezarın açılıp
cenazelerin ailelere teslim edilmesi talebi ile süresiz açlık grevine başladı.
Direnişe başlarken Hüsnü Yıldız
“Hukuki yollardan yürüttüğümüz çabalar sonuçsuz kalmıştı.”diyordu.
Ve kararlı bir biçimde yürüyen direniş, daha sonra ölüm orucuna dönüşecekti. Ali Yıldız’ın cenazesinin
verilmesi için süren direniş, Dersim
merkez de bulunan yeraltı çarşısı
üzerindeki direniş ile sınırlı değildi artık. Direniş, Dersim’den İstanbul’a,
Elazığ’dan Ankara’ya, Malatya’dan Almanya’ya, Fransa’ya
kadar yayıldı.
Direniş, kendi yasalarını
yaratırken, meşruluğu, haklılığı
ile de büyük bir destek ve siyasal etki yarattı. Direnişin
gücü, köhnemiş yasalarını, bürokrasiyi ezip geçti. Başvurulara cevap vermeyenler, oyalayanlar bu kez büyüyen direDersim niş karşısında ezildiler.
Halka karşı kullandıkları o yasalarının hiçbirinin direniş karşısında bir
hükmü yoktu. Hayat direniş çadırında, hayat direnişteydi.

Dün “olmaz” diyenler,
mezarları açtılar
“O zaman dosyamızı hukuksuz
bir şekilde kapatan savcı, yine hukuksuz bir şekilde ... mezarları açma
kararı vermiş ve mezarları açmıştır...
Sadece burada kararlı olan mücadelenin devamlılığıydı, biz bunu sağladık” diyordu Hüsnü Yıldız.
Direnişin kararlılığı yargının kararlarını değiştirdi; onlara bu mezarı
açtırdı. Dün “açmayacağız” diyenler,
ellerinde dosyalar ile mezarların başında kazılara eşlik ettiler.
Köhnemiş yasalarını, halka yabancı bürokrasiyi yenen, halkın çaresiz olmadığını gösteren, yeni yasaların yolunu açan DİRENİŞTİ.
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Aliler, Kadirler, Neslihanlar, Rewşenler,
Mazlumlar için mücadele ettik!
Direnişimiz, yoldaşımız Ali Yıldız’ı o çukurdan
almakla sınırlı değildi. Sürdürdüğümüz mücadele
tüm toplu mezarlarda bırakılan tüm savaşçılar ve
tüm halktan insanlar içindi.
Onun için; karakol arazilerine, çöplüklere, boş
arazilere, mezarlık yakınlarına gömülen tüm
ölülerimiz, mezar taşı olmayan tüm kayıplarımız
için direndik ve kazandık.

Toplu mezarlardaki tüm ölüler
tüm kayıplar için mücadele ettik!
Direnişimize, Dersim Çemişgezek’teki toplu mezarların açılıp, yoldaşımızın, halk savaşçısı Ali Yıldız’ın cenazesinin verilmesi talebiyle başlarken, diğer toplu mezarlardaki ölülerimizi gözardı etmedik.
Asıl olarak süren direnişimiz,
Anadolu’nun onlarca şehrinde, kasabasında, köyünde bulunan tüm
toplu mezarlar, bütün ölüler, tüm kayıplar içindi. Mezar taşı çok görülen,
zulmedilen tüm halkımız için ve tüm
dünyadaki insanlar için mücadele ettik.

Tüm mezarlarımız için
ölümü göze aldık!
Dersim Çemişgezek’te toplu mezarlar kazılmaya başlandıktan bir
süre sonra başsız, vücudunun bir kısmı olmayan ölülerimize ait parçalar
ortaya çıktığında, oligarşik devletin
vahşeti tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktı.
Karakol kulelerinin hemen önündeki alanda açılan mezarların başına ölülerimizin çıkarılan parçaları
konmuştu.
Katledip, işte bu alana gömmüşlerdi. Kimi mezarlardan giysiler, botlar çıktı. Bu tablo karşısında, aramaya
nezaret eden Savcı’lardan biri; “heryanı ceset tarlası haline getirmişler”
diyordu.
Getirenler sır değildi. O Savcının

koruduğu oligarşik devlettir bunun sorumlusu.
İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz! En
değerlilerimizi katledip, ahlaksızca
kör kuyulara atanlara karşı, ölülerimizi bir mezara kavuşturmak için, dirilerimiz ölümü göze almak zorunda
kalıyor.
Öyle bir düzende yaşıyoruz ki, ülkemiz toplu mezarlar ülkesine çevrilmiş. Ölülerimize en büyük hakareti
yaparak dirilerimiz teslim alınmak isteniyor.
Öyle bir düzende yaşıyoruz ki, oğlunun, kızının, kardeşinin, yoldaşının
kalan kemiklerini isteyenlere karşı;
“toplu mezar yok!” deme yüzsüzlüğünü gösteriyorlar hala.
Öyle bir düzende yaşıyoruz ki, yaşamını korkusuzca ortaya koyanlara
oligarşik devlet, işkenceli, kimyasal
silahlı ölümü reva görürken, bir parça toprağı bile çok görerek, ölülerimizi aşağılıyor.
Bunlara izin veremezdik! Vermedik! Bunlara karşı, tüm ölülerimiz ve
kayıplarımız için direndik.
İşte toplu mezarlar için yürüttüğümüz mücadelemiz, haftalardır sürdürdüğümüz direniş, oligarşinin insanoğluna yapılan en alçakça saldırılardan birini en çıplak haliyle açığa
çıkartmıştır.
Direnişimiz toplu mezarlara gömülen binlerce insanımız için yapılan
bir direniş olmuştur. Yaşayanlara ya-

pılan saldırıların önünde barikat olmuştur. Oligarşi, ölülerimizi istediği
gibi aşağılayamayacak, onları yok sayamayacaktır.
Direnişimiz aynı zamanda toplu
mezarlarda saklanan tüm gerçekleri
açığa çıkarmıştır.

Bütün dünyadaki insanlar
için mücadele ettik

Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011

“İnsanlar, eğer şehitlerine ve
ölülerine onurlu davranılması için
mücadele ederlerse, bütün dünyadaki insanlar için mücadele etmiş
olurlar.” diyordu direnişi destekleyen
bir Alman tutsak.
Direnişimiz tam da bu noktada,
bütün dünyadaki yoksullar için süren
direnişin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün Somali ve Eritre’de açlık nedeniyle hergün binlercesi katledilen
yoksul halklar açlıktan ölmesin diyedir, aynı zamanda.
Direnişimiz, emperyalistler tarafından bombalanarak katledilen Libya halkının, Irak, Afganistan, Suriye halklarının emperyalizme karşı
mücadelelelerinin bir parçasıdır. Direnişimiz, emperyalizme karşı mücadelelere güç vermekte, saldırıların
önüne kurulmuş barikatları güçlendirmektedir.
Direnişimiz, yoksul halkların dünyanın en büyük zulmü karşısında
bile pes etmeyeceğinin en somut ifadesi olmuştur.
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Bir anne topraktan çıkan bir kemiği, incitmekten korkarcasına alıyor
ellerine. Sanki o kemik canlıymışcasına, o sevgiyi, o şefkati duyabilecekmişcesine büyük bir özlemle, sevgiyle etrafındaki toprağı temizliyor.
Mezarların açılmasına katılan bir
Adli Tıp Kurumu uzmanı toplu mezarın açılmasına gösterilen özenden
çok etkileniyor. O da Halk Cepheliler gibi davranıyor. Onlarla birlikte
özenle, saygıyla iniyor kazılan çukurlara. Adli tıp uzmanı ilk kez bir
mezarın elle özenle, saygıyla açıldığına tanık oluyor.
O ve herkes, Çemişgezek’teki
toplu mezarların kazıldığı iki gün
boyunca bir çok ilklere tanık oldu.
***
Kepçeler, dozerler kazı alanına giremedi. Şehitlerimizin kemikleri hoyratça bir toprak yığınıymışcasına alınıp oradan oraya savrulmadı. Analarımız evlatlarının kemik parçalarını
toprak yığınlarının içinde aramak zorunda kalmadı.
Buna izin vermedik. Çünkü orada
biz vardık. Çünkü orası artık bizim
mezarlığımızdı. Orada bizim yoldaşımız vardı. Orada yoldaşımız Ali Yıldız vardı. Ve Ali’nin birlikte çatışıp şehit düştüğü siper yoldaşları vardı.
Oligarşi o çukurları devrimcileri,
yurtseverleri, halkı korkutmak, sindirmek, mezarsız ve geleceksiz bırakmak için açmıştı. Bu amaçla ülkemizi toplu mezarlar ülkesi haline
getirdiler. Bilinen 123 toplu mezara
yaklaşık 2 bin insanımızı gömmesinin
başka açıklaması olabilir mi?
O çukurlar, oligarşin şehitlerimizi belirsiz bir mekanda unutulmaya
terk ettiği çukurlardı. Ama şehitleri-

mizin orada yattığını tespit ettiğimiz
andan itibaren şehitlerimizi oradan çıkarıncaya kadar orası bizim için kutsal bir mezarlıktı artık.
Hiçbir hoyratlığa izin vermedik bu
yüzden orada. O mezarın bekçileri şehitlerimizi oradan alıncaya kadar bizdik. Halk Cephelilerdi.
Alanın her köşesini acı ve şefkat
dolu gözleriyle tarayan TAYAD'lı
annelerdi o mezarlığın bekçileri. Ve
alanın tam ortasında alnında kızıl
bandıyla kazılan her mezarı gözetim
altında tutan Hüsnü Yıldız'dı.
Oligarşi Çemişgezek’teki toplu
mezarı açmak için de kepçeleriyle geldi ilkin. Daha önce yaptıkları gibi kazmak istediler. Dozerlerle, kepçelerle
mezarları alt üst edip kemikleri birbirine karıştırmak, araştırma, inceleme yapılamaz hale getirmek istediler.
Bizim ölülerimiz için, ölülerimizin kemikleri için hangi bedelleri
göze alacağımızı bilmiyorlar. Mezarları kepçeyle kazmakta ısrar ediyorlar. Savcı “kepçeyle kazacağız” diyor. İzin vermiyoruz, tartışıyoruz onlarla... Hüsnü Yıldız, kepçeleri durdurmak için kendini kepçelerin önüne atacağını söylüyor. Kardeşinin kemiklerini almak için 63 gündür ölüm
orucu yapan Hüsnü Yıldız’ın bu sözleri “tehdit” olsun diye söylemediklerini anlıyorlar. Mezarları kazmaya
başlayan kepçeleri durdurduk. Kazıya elle devam ediyoruz.
Ali Yıldız ve birlikte çatışarak
şehit düştükleri siper yoldaşlarının cesetleri, oligarşinin bu çukurlarında 14
yıldır tutsak edilmişlerdi. Bu kazı
şehitlerimizi özgürleştirme kazısıydı. Her birini oligarşinin çukurundan alıp götüreceğiz.

Kemiklerini kızıl bayraklarımıza sarıp geleneklerimize uygun
yeniden toprağa vereceğiz.
O alanda olan tek bir kemik parçası
dahi kaybolmamalıydı. Bu topraklardan fışkıran tek bir kemik parçasına
dahi hoyratça davranılmamalıydı.
Önceki kimi toplu mezar kazılarını hatırlayın: Kepçelerin dozerlerin bir
yerden alıp başka bir yere yığdığı 34 metrelik toprak yığınları içinde kemikler aranıyor. Bu, insana yapılan
saygısızlıktır. Bu, şehitlerimize, cenazelerimize yapılan saygısızlıktır.
Böyle bir aramayı kabul etmedik.
Şimdi yapılan kazıların fotograflarına
bakın: Şehitlerimiz, toprağa gömüldükleri gibi çıkarılıyorlar gün yüzüne.
Omurga kemikleri dahi birbirinden ayrılmamış, kaburga kemiklerinin sırası bozulmamış. İşte o şekilde özenle,
sevgiyle aldık yerinden.
***
"İlk kez bir toplu mezar usulüne
uygun bir şekilde açılacak" diye
yazdı gazeteler. Usulüne uygun sadece
yasalara uygun demek değildi.
“Usulüne uygun” demek, sadece
“minesota protokolü”ne uygun olması değildi.
Usulüne uygunluk; mezarları
açıyorum derken gerçeklerin üzeri örtülmemeliydi.
Usulüne uygunluk; o topraktan
çıkarılacak olanların sahiplerinin orada olmasıydı. “Usulüne uygunluk” vatanı için, halkı için, yoldaşları için canını feda eden devrimci, ilerici savaşçıların hak ettikleri saygıyı görmesiydi.
Usulüne uygunluk; kazı alanını
kuşatan halkın sevgisi ve sahiplenmesiydi.

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

Usulüne uygunluk; o topraklara gömülenlerin yakınlarının ve yoldaşlarının kazıdaki iradesi ve insiyatifiydi.
Toplu mezarların açılması için yürüttüğümüz mücadeleyle bunları kazandık.
Bu mücadelede en büyük desteğimiz halktı. Halk her
şeyi bilir. Çemişgezek’teki toplu mezarın yeri de özenli bir çalışmayla netleştirildi. Onlarca insanla, tanıkla konuşuldu. Kazı yapılan yerlerin boş çıkmayacağını biliyorduk. Yoldaşımızın oradaki çukurda olduğunu biliyorduk. Bunu bildikten sonra hiçbir yasa, hiçbir güç bizim
yoldaşımızı o çukurdan çıkartmamıza engel olamazdı.
Mezarımızın KURALINA UYGUN olarak açılmasını talep ettik. AKP iktidarı faşist yasalarını çıkarttı karşımıza. AKP’nin yargısına teslim olmadık. Açmayacağız,
dediler mezarları. Açıtıracağız, dedik. Yoldaşımızı oligarşinin çukurundan alacağız, dedik.

zenginliklerin en büyüğüdür.
Bu zenginlik sınıflı toplumlarda; sınıfsal koşullar nedeni ile çok sınırlı değerlendirilmiştir. İşte devrimcilikte herkesin yetenekleri tüm genişliği ile geliştiğinde verimli değerlendirildiğinde insanların
önünde sonsuz ufuklar açıla-

Öğretmenimiz
İnsan emek verdiği, inandığı şeyi
sahiplenir, korur, geliştirir.
Devrimcilik, insan yeteneklerinin
her türlüsünün geliştirilmesi için
sonsuz, sınırsız olanak sağlar.
Çünkü devrimcilikte zorunlu çalışma yoktur, gönüllülük vardır.
Bu nedenle, bu koşullar, gönüllülük koşulları kişiliğin gelişmesi ve yetkinleşmesinde atılım meydana getirir.
Gönüllülük yaratıldığında, insan
zekası tüm genişliği ile kendini gösterecektir.
İnsanların onurlu duyguları da çok
yüksek olacaktır. Yeni yaşam koşulları,
yeni ahlak getirecektir, getirmelidir.
Dayanışma,
Karşılıklı iyiniyet,
Aynı ailenin üyeleri olmak tek bir
yumruk olmak... Tüm bunlar insanlığa, hayattan zevk almada ve tüm sevinçleri tatmak için sonsuz olanaklar açacaktır.
İnsan kişiliğinin devrimci faaliyet
içinde gelişimi, hızla ilerleme kaydetmek için güçlü bir etken olacaktır.
İnsanların zekası, yetenekleri ve
ustalıkları, bir halkın sahip olduğu

AKP, yine oyalamalarla, demagojilerle geçiştirmek istedi. Örtbas etmek istedi. Ettirmedik. Direnişimizle tüm
demagojileri boşa çıktı. Gerçekler çok yalındır. Analar, babalar, kardeşler bir mezar sahibi olmak için mücadele ediyorsa, ölüm orucuna yatıyorsa hiçbir yalan bu gerçeğin üzerini örtemez.
Toplu mezarlara karşı sürdürdüğümüz mücadeleyle, direnişimizle, toplu mezarı “usulüne uygun” açtırmamızla,
AKP’nin “toplu mezar dedikleri yerden hayvan kemikleri çıkıyor” diye yürüttüğü demagojilere de son verdik.
Dozerlerle, kepçelerle şehitlerimizin kemiklerine bir kez
daha işkence, hakaret yapılmasına son verdik.
Artık tüm toplu mezar alanlarında bu kurallar, bu usul
hüküm sürmelidir. Hiç kimse bundan bir adım geri atmamalıdır. Direnişimiz AKP iktidarına, şehitlerimizin cenazelerine nasıl davranılacağını da göstermiştir.

caktır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
HAZİNESİ DEVRİMCİ
İNSANDIR
O HAZİNE İNSANIN
EMEĞİDİR
Sosyalizmin insanın kişiliğini,
kişisel enerjisini, hak ve özgürlüklerini ezdiğini ve yok ettiğini ihtiyaçlar ve beğenileri ustalaştırdığını
öne sürerler.
AMA
Emekçileri fiziki bakımdan ve kafaca sömürerek sakatlayarak manevi
değerler, özlemler ve insan yetenekleri dünyasının üzerine çöken
ve onu boğan varlığını güvensizliğe
borçlu olan
- insanları birer robot haline getiren
- baskı açlık ve işsizlik rejimi altında işçiyi makinanın bir eki, uzantısı haline getiren, onun fiziki ve man-

evi dünyasını sakatlayan
- işçiyi bir köle durumuna indirgeyen kapitalizmdir. Kapitalizm karşısında birey yalnız ve silahsızdır.
Onu kurtaracak olan yalnızca ezilenlerin, sömürenlerin birliğidir. Devrimci savaştır. HALKLARI KURTARMADAN BİREY KURTARILAMAZ. Halkın kurtuluşu bireyin
kurtuluşunun birinci KOŞULUDUR.
İlk kez SOSYALİZM burjuva
ideolojinin kültürsüz kitle diye nitelendirdiği SADECE EMEKÇİLERE
gelişme ve
yaratma- yaratıcılık hakkı tanıdı.
İnsanların hüner ve yeteneklerini geliştirmeyi sağlayacak tüm maddi araçları toplumun emrine vererek
garantiledi.
Sosyalist rejim gerçekleştiği ölçüde maddi manevi değerlerin bolluğu ne denli artarsa toplumsal ilişkiler ne denli güzelleşirse, TOPLUMUN TÜM ÜYELERİNDE insan
kişiliğinin yaratılması , gelişimi olanakları da o denli çoğalır.
BU NEDENLE İNSAN, İNSANDIR İNSANA GÜVENMELİYİZ.
Hataları ve sınırlarına rağmen
devrimcilik yapma isteği olan insanları son sınırına kadar eğitmeli ve
ona güvenmeliyiz.
Bu gerçeğe inanmazsanız, devrimcilik yapamazsınız.
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Röportaj

“Zaferi hep birlikte kazandık.
Bu başarı bu büyük ailenindir”
Ölüm orucu
direnişçisi Hüsnü
Yıldız ile daha önce
direniş içinde bir
röportaj yapmıştık.
Bu kez ZAFERDEN sonra direnişin kazanılması
üzerine sorduk
sorularımızı...

“Türkiye’nin her yerinden
ve yurtdışından büyük bir ailenin fertleri olarak yürüttüğümüz mücadelenin sonunda
kazanılan bir başarıdır.”

Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız?
Hüsnü Yıldız: 47 yaşındayım.
Dersim’den Sivas'a 1900 öncesi göç
ettirilmiş bir ailenin ferdiyim. 2 çocuk
babasıyım. 11 yaşında bir kızım ve 21
yaşında bir oğlumla birlikte yaşıyorum. Emekliyim.
Yürüyüş: 66 günlük ölüm orucu
direnişinin sonucunda Ali’nin de
içinde olduğu toplu mezarı açtırdınız. Sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hüsnü Yıldız: 66’ıncı günün
sonunda mezarların açılması başlı
başına bir başarıdır. Sadece bu başarı bana ait değildir. Çünkü direnişe
başladığım zaman “mezarları açtırmayacağını” söyleyen bir devlet vardı. Ben de açtıracağımı söylüyordum. 66 günün sonunda 15 mezar
açıldı. Daha sonraki mezar açılışları
ile ilgili talebimizde, devlet tarafından
kabul görmüştür. İnsani, vicdani ve
siyasi olarak tüm isteklerimizi devlet
katında kabul ettirdik. Bunun bir
başarı olduğunu düşünüyorum.
Yürüyüş: Direnişe başlarken bu
sonucu almayı bekliyor muydu-
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En çok etkileyen üçüncü
şey ise, bu kadar kısa
sürede toplu mezarlar
gerçeğini Türkiye’nin
gündemine oturtmuş
olmamızdır. Bütün dünyaya
bunu anlattık.
Bu çok etkileyicidir.
nuz?
Hüsnü Yıldız: Direnişe başlarken
“cenazemizi almama” ihtimali diye
bir şey yoktu. Çünkü talebim gayet
insani, ahlaki, vicdani bir talepti.
Mezarın yeri belliydi. Almamak için
bir sebep yoktu. Haklı ve meşru bir
talebimiz vardı. Kendime, arkadaşlarıma, aileme güveniyordum. Bu
halde hiçbir zaman kaygıya düşmedim. Kesinlikle alacağımı düşündüm. Direnişi Dersim halkının büyük
çoğunluğu sahiplendi. Merkez nüfusu 25 bin kadardır. Asker ve polislerin sayısını çıkarınca bizim topladığımız imzalar, hemen herkese ulaştığımızı gösteriyor. Demek ki, Dersim
halkına toplu mezar gerçeğini anlatmışız. Onların desteğini kazandık. Bu
desteği kazanırken de çadırın içerisinde olan bütün arkadaşlarım çok
özverili çalıştılar. Bizlerin inançla
hareket etmemiz ve haklılığımızın
bilincinde olmamız nedeniyle Dersim
halkı da bize destek oldu. Bütün ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında;
barınmadan, şekerine kadar, moral
motivasyon olarak halk yanımızda
oldu hep. Dersim halkına teşekkür
ederiz.
Yürüyüş: Direniş sırasında sizi
en çok etkileyen 3 şeyi sayar mısınız?
Hüsnü Yıldız: Biri, Canan ve
Zehra’nın babası Ahmet Kulaksız
ve ölüm orucu direnişçisi, tutsaklar
için mücadele eden, ölüme yatan
Behiç Aşçı’nın birlikte aynı gün

yanıma gelmeleri ve çadırımızda destek açlık grevinde bulunmalarıydı.
Bende o esnada Canan ve Zehra ile
ilgili kitap okuyordum. Tam üzerine
geldi. Çok etkilendim. Ahmet abinin
gözlerine bakıyordum. Çok büyük bir
saygınlık vardı. Çok büyük bir insani duruş vardı. Beni çok etkiledi.
Dersim bölgesindeki şehit anaları çok etkiledi beni. İsimlerini saymak
gerekirse; Kumru Beyaz ana,
Hayriye Ersoy ana, Fidan Aydın
ana, Hasan Beyaz, Sakine ana ve
adı şu an aklıma gelmeyen ana ve
babalarımızdı. Şehit ailelerimizin
bana ve çadırımıza bakarken, o çadırın şehit olan çocuklarının ruhlarının
bedenlerinin orada olduğunu hissederek bana bakmaları, koşturmaları,
sahiplenmeleri çok saygıdeğerdi.
En çok etkileyen üçüncü şey ise,
bu kadar kısa sürede toplu mezarlar
gerçeğini Türkiye’nin gündemine
oturtmuş olmamızdır. Bütün dünyaya bunu anlattık. Bu çok etkileyicidir
Yürüyüş: Toplu mezarın açıl-
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ması,“AKP’li bakan Fatma
Şahin’in meseleye el koymasıyla”
gerçekleşti diye yansıtıldı. Ne
diyorsunuz?
Hüsnü Yıldız: Seçimlerden önce
AKP’nin “faili meçhulları çözeceğiz”, “toplu mezarları açacağız”
gibi beyanları vardı. Ama seçim
sonrası, AKP, ne faili meçhul ne
kayıplar ne de toplu mezarları açtı.
Biz açmayacağını da biliyorduk.
Seçim sonrası yasal işlemlerimizi
yapıp, savcılıklara “cenazelerimizi
almak” için başvurduk. AKP hayır
dediği zaman da Fatma Şahin veya
o bakanlıklar vardı. Bunların hiç biri
talebimizi karşılamadı. Biz direniş
çadırımızı kurduk. Önce süresiz
açlık grevi yapıp sonra da ölüm
orucuna çevirdik. O esnada bakanın
oraya gelmesi ve oradaki görüşmemiz, bakanın savunmada oluşu ve
direnişteki ailenin sorumluluları sorgulayan bir tavrı vardı.
AKP’nin bir bakanının bu sorunu çözdüğünün söylenmesi çok doğru bir tespit değildir. Orada AKP’nin
politikalarını sorgulayan bir noktadaydık biz. Belki süre biraz daha uzayabilirdi. Ama kararlılığımızı devletin yetkili kurumlarına, savcılarına, valisine, emniyetine belirtmiştik.
Her pazartesi yaptığımız basın açıklamaları kararlılığımızı gösteriyordu.
İnsanlarımızı TBMM’ye yollayış
şeklimiz, her geçen gün artan bir
şekilde gelen ziyaretçi desteği bunların habercisiydi. Örgütlü ve örgütsüz, dünyanın bir çok ülkesinde
Fransa’dan,
İngiltere’ye,
Almanya’dan, Avusturya’ya kadar
direnişler örgütlendi, talebimiz sahiplenildi. Türkiye’nin bir çok şehrinde destek açlık grevi yapılması,
insanların destek vermesi, direnişin
basında yer bulmaya başlaması iktidarı zorladı. AKP’den emir alan
savcıların olayı çözeceklerini tahmin
ediyorduk.
Yürüyüş: Hukuki yollardan
yürüttüğünüz bütün çabalar
sonuçsuz kalmıştı. Yasalarla önünüz kesilmişti. “AKP mezarları
açtırmayacağım” diyordu. Buna

rağmen direnişe başladınız ve
kazandınız. Birincisi direniş kararını nasıl verdiniz? İkincisi zaferi
nasıl kazandınız?
Hüsnü Yıldız: Hukuki yollardan
yürüttüğümüz çabalar sonuçsuz kalmıştı. Hemen bir şey söylemek
lazım. O zaman dosyamızı hukuksuz
bir şekilde kapatan savcı yine hukuksuz bir şekilde bize sormadan dosyayı açmış, mezarları açma kararı
vermiş ve mezarları açmıştır. Yani
hukuksuzluk aslında hala devam
ediyor. Sadece burada kararlı olan
mücadelenin devamlılığıydı, biz
bunu sağladık. Direniş kararlılığı,
ölüm orucu kararlılığı ile önce süresiz açlık grevi sonra ölüm orucuna
başladık. Bir tereddüt taşımadık.
Orada kardeşim vardı. Kardeşimi çok
seviyorduk. Kardeşimin düşüncelerini çok seviyor, saygı duyuyorduk.
Kardeşimin bildiğimiz bir noktada
olması, onu alamamak bizi yaralıyordu. Aradan geçen o altı ayda,
düşündükçe 14 sene gibi, hatta daha
fazla bizi üzüyor, hırpalıyordu. Bu
yüzden kararımızı aldık çok fazla
düşünmedik. Bu sonucu alacağımızı da zaten biliyorduk.
Kardeşim oradayken, onun saçının bir teli dahi olsa bırakmayacağımızı ilk gün söyledik. Daha sonraki süreçte de AKP’nin açtığı bir
savaşsa bu, süresiz açlık grevini bu
savaşta ölüm orucuna çevirdik. İlk
günden son güne kadar önce hukuki olarak sonra bedenimizi öne sürerek devam ettirdik direnişimizi.
Zaferi nasıl kazandık? Zaferi
hep birlikte kazandık. Dersim’den
ayrılmadan önce Dersimli’ler;“ Bu
direniş ile o çadır ile Dersim’e
mücadelenin sürekliliğini ve sonuç
almayı gösterdiniz” dediler.
66 gün boyunca bir şey yapamamış olanlar, üzüntülerini bizimle
paylaştılar. Gelemeyen insanlar vardı. Türkiye’nin her yerinde ve yurtdışında, büyük bir ailenin fertleri olarak yürüttüğümüz mücadelenin
sonunda kazanılan bir başarıdır bu.
Bu başarı bu büyük ailenindir. Bu
büyük ailenin tüm fertlerini de tek tek
kutlamak gerekir diye düşünüyorum.
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Ölülerimiz her yerde düşmanın hedefi
Ölülerimize sahip çıkmak ve kaybedilenlerin, toplu mezarlara
gömülenlerimizin cesetlerini özgürleştirmek de bizim her yerde,
her koşulda siyasi ve ahlaki görevimizdir!
Ölülerimiz her yerde düşmanın hedefi... Emperyalizm, faşizm, siyonizm, ölülerimizi kaybederek, toplu
mezarlara gömerek, fırınlarda yakarak, onları rakamlara indirgeyerek...
ailelerine vermeyerek, zulmünü ölülerimiz üzerinden sürdürüyor.
Ölülerimize yaptığı zulümle, halkları, devrimcileri, yurtseverleri yıldırmak istiyor. İsrail Siyonizminin
devrimci, yurtsever Filistinliler’in
ölülerine uyguladığı zulüm, “rakamlar mezarlığını” ortaya çıkarmış.
“Rakamlar mezarlığı”, toplu
mezarların bir başka biçimidir. Orada her ölü bir rakamdır. Orada aileSayı: 282
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lerine teslim edilmeyen ölüler gömülmüştür.
Onlarca yıldır şehitler veren bir
halk olarak Filistin halkı da, cenazelerine büyük bir önem ve değer verir.
İşte bu nedenle, Ali Yıldız’ın ve diğer savaşçıların oligarşinin gömdüğü
çukurdan çıkarılması için verilen
mücadele, Filistinliler tarafından da
dikkatle izlenen bir mücadele oldu.
Aşağıda bir Filistinli’nin kendilerinin
yaşadığı toplu mezar sorunana dair
kısa bir yazısını okuyacaksınız. Oradaki bir kavrama dikkat çekmek istiyoruz.
Siyonizm, ölülerimize zulüm ko-

nusunda “rakamlar mezarlığı”nı ortaya çıkarırken, bu sahiplenmede Filistinliler’in kullandığı şu cümle çarpıcıdır: Siyonist İsrail’den cenazelerin alınmasını, Filistinliler “cesetlerimizin özgürleşmesi” olarak adlandırmaktadırlar ki, son derece yerinde bir adlandırmadır.
Evet, toplu mezarlardaki ölülerimiz, bir yerde düşmanın elinde tutsaktırlar. Ölülerimize sahip çıkma
mücadelesi, cesetlerimizin özgürleştirilmesidir bir bakıma. Ali Yıldız’ın
ve aynı mezara gömülen savaşçıların
14 yıldır tutsak olan cesetleri de, cenazelerinin teslim alınmasıyla özgürleştirilmiş olacaktır.

düzenlediler. Bu semFilistin'de Rakamlar Mezarlığı sempozyum
pozyumda tüm kurumlara bu konuİsrail işgalcileri bugüne kadar
317 şehidin cenazesini “rakamlar
mezarlığı” adı verilen mezarlıklarda
tutuyor. Bu şehitlerin isimleri ayrıntıları ile biliniyor. Ve ayrıca yüzlerce Arap şehidin cenazesi var. 2008'de
Hizbullah ile İsrail arasında yapılan
pazarlıklarda Hizbullah 200 cesedi
özgürleştirmiştir.
Neden bu mezarlıkların ismi rakamlar mezarlığı? Çünkü, mezarların üstüne her cesedin ismi yerine
onun bilgilerini taşıyan dosyanın
numarası koyulmuştur. Şimdiye kadar 4 Rakamlar Mezarlığı açığa çıkarılmıştır. Bunlar:
- Cisr Benet Yakup, Suriye-Lübnan sınırında.
- Rif Dim Mezarlığı, Gavr Al Ürdün'de (Filistin-Ürdün sınırında)
- Rif Dim Mezarlığına yakın bir
mezarlık daha var. İsmi bilinmiyor.
- Şhata Mezarlığı, Tabayra göletinin kuzeyinde. Bir zamanlar burada Hıttin Çatışması yaşandı.
Burada şehit düşen Filistinliler’in
bir kısmı, İsrail işgaline karşı bura-

da savaşmak için girenlerdir ve burada kayboldular, bir daha haber alınamadı. Bir kısmı da gözaltında iken
şehit düşmüştür. Bir kısmı da hapishanelerde şehit düşen tutsaklardır. Ve
bu kişilerin cesetleri rakamlar mezarlığına gömülmekte, ailelerine
teslim edilmemektedir. Hapishanede
şehit düşenlerin bir kısmı uzun süreli
açlık grevinde, bir kısmı işkenceler
sonucu, bir kısmı da tedavilerinin engellenmesi sonucu şehit düşmüşlerdir. Bu kişiler şehit düştüğünde ailelerine teslim edilmediler. Buna sebep
olarak gösterilen nedenler Filistin’e
kaçak girmeleri, kimliklerinin olmaması... Bu kişiler 1967'de yapılan
sayımlarda bulunmadıkları için kaçak
ve yabancı olarak sayılmış ve ölüleri ailelerine teslim edilmemiştir. Bu
kayıp ve şehitler Filistinli olup, aileleri de Filistin’de yani işgal altındaki topraklarda bulunmalarına rağmen teslim edilmemişlerdir.
Filistinliler işgal altındaki topraklarda 13 Nisan 2010'da Nablus’da
bu cesetlerin alınması ve kayıpların
yerlerinin tespit edilmesi için bir

da bir kampanya düzenlenmesi ve katılımları için çağrıda bulunuldu. Bu
kampanyanın hedefi, şehitlerin geri
alınması , ailelerine teslim edilmesi
ve geleneklere uygun defnedilmesi olarak belirlendi.
Ve bu zulmün aynısı Türkiye
halklarının payına da düşmüştür. Orada da faşist diktatörlüklerin gölgesinde
yüzlerce kayıp bulunmaktadır. Bütün
diktatörlükler zamanında da kayıplar
olmuştur. Tüm dünya halkları, örgütler, insan hakları kuruluşları gerçekleşen bu olayları bilmelidir. Yüzlerce ailenin bu en doğal insan haklarından mahrum olduklarını bilmeliler. Filistin’de yaşananlar Türkiye’de de yaşanmaktadır. Bu sorunu en
iyi şekilde çözmek ve ailelerine cesetlerin teslimi, insanca ve onurlu bir
şekilde defnedebilmesi için kayıp ve
şehit ailelerini birleştirecek ulusal ve
uluslararası programlar, kampanyalar düzenlenmelidir.
Halid Şahrur
(İsrail Hapishanelerindeki Tutuklu
ve Hükümlüleri Savunma
Komitesi / Suriye)
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Bu gelenek;
cüret eden, bedel
ödeyen, protestoculuğu
reddedip sonuç almayı
hedefleyen, tek başına da
kalsa, yıllarca da sürse
vazgeçmeyen,
kendine güvenen,
meşruluğuna inanan
direnen ve kazanandır!
Halk Cephesi, Ankara Yüksel
Caddesi’nde toplu mezarlar için 3
günlük açlık grevine başlıyor. Bir komiser, polislerini peşine takıp geliyor
ve Halk Cephelilere “burada eylem
yapamazsınız, yasak!” diyor. Halk
Cepheliler, bulunulan yerin açlık grevi için uygun bir yer olduğunu, eylemi kararlaştırdıkları gibi yapacaklarını söylüyorlar. Komiser işgüzar,
“nerde görülmüş cadde ortasında
üç gün açlık grevi yapıldığı, buna izin
veremem” diyor. Bir Halk Cepheli,
komisere kısa bir tarih dersi veriyor:
“Sen yenisin galiba, git amirlerine sor
öğren. Bize ‘oturamazsınız’ dediler,
Abdi İpekçi Parkı’nda tam dört yıl
oturduk. Burada da oturacağız. Buna
hiçbir güç engel olamaz...”
Tartışmanın sonucunda polis saldırdı. 7 kişiyi zorla gözaltına aldı. Açlık grevi çadırını söktü. Fakat... Gözaltına alınanların yerine başka Halk
Cepheliler oturdu. Polis onlara da saldırdı ve gözaltına aldı. Onların yeri-

ne de başkaları oturdu. İlk gözaltına
alınanlar serbest bırakılınca tekrar
Yüksel Caddesi’ne koştular ve sonunda üç günlük açlık grevi yapıldı.
“Nerede görülmüş cadde ortasında üç gün açlık grevi yapıldığı,
buna izin veremem” diyen acemi komiser de, Cepheli’den aldığı kısa tarih dersinin pratikteki karşılığını görmüş oldu. İşte Cephe geleneği budur.
Halk Cepheliler “yapacağız” dediklerini yaparlar. Çünkü onların yapacağız dedikleri en meşru, en temel
haklarıdır. Buna hiçbir güç engel
olamaz.
Halk Cepheliler, demokratik mücadele alanında çok güçlü gelenekler
yaratmışlardır. Bu geleneğe eklenen
son halka, Dersim’deki ölüm orucudur.
Çemişgezek’te DHKC gerillası
Ali Yıldız’ın da gömülü olduğu toplu mezar böyle bir mücadele anlayışının sonucu açılmıştır.
Ülkemiz toplu mezarlar ülkesine
çevrilmiştir. Şu ana kadar açığa çıkarılmış 123 toplu mezar var. Bunlarda 2 bine yakın insanımız gömülü. Ancak bugüne kadar bunlara ilişkin sonuç alıcı bir mücadele verilmemiştir. Gerek reformist, oportünist
solun, gerekse Kürt ulusal hareketinin böyle bir anlayışı yoktur. Onlar
için demokratik mücadele protestodan ibarettir.
Demokratik mücadele salt protesto
değildir. Faşizm koşullarında demokratik mücadele devrim mücadelesinin parçasıdır ve ancak iktidar hedefli bir mücadele anlayışıyla sürdü-

rülebilir. Devrimci hasta tutsak Güler
Zere’nin tedavisi için yürütülen özgürlük kampanyası, Edirne’de linçlere
karşı otoban işgal ederek günlerce sürdürülen direniş, Dev-Genç’in “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” kampanyası ve açılan direniş çadırları. İncirlik Üssü’nün kapatılması kampanyasında ülkemizin dört bir yanında
açılan imza masaları, TAYAD’ın defalarca linç saldırısına uğramasına rağmen Ankara yürüyüşünü sürdürmesi,
tek kişi de olsa Türkan Albayrak’ın
işine geri dönmek için başlattığı çadır direnişi... ve daha gerilere gidip sayacağımız pekçok örnek vardır.
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Farklı farklı alanlarda, farklı farklı taleplerle yapılmış eylemlerdir
bunlar. Ancak hepsinde de ortak bir
yan vardır. Bu yan, demokratik mücadeledeki Cephe tarzıdır.

Demokratik mücadelede
Cephe geleneği kendine
güvendir
Cephe’nin demokratik mücadele
anlayışının temel noktalarından biri,
kendine, kendi gücüne güvendir. Herhangi bir eylemi, direnişi örgütlerken,
kendi dışındaki güçlere bel bağlamaz.
Her zaman kendi gücüne güvenle hareket eder. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Düşmanla girdiğimiz en
çetin çatışmaların yaşandığı dönemlerde hep tek başımıza kaldık. Ve tek
başımıza direndik. 12 Eylül cuntasının hapishane direnişlerinden F Tiplerine karşı 7 yıl süren Büyük Direniş’e kadar, bir çoğunda tek başımızaydık. Bunlarda, kendi gücümüze,
haklılığımıza meşruluğumuza ina-
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narak direndik ve kazandık.
Bu alandaki çizgimiz, Büyük Direnişimizdeki çizgimizin demokratik mücadele
alanındaki ifadesinden başka
bir şey değildir.

Demokratik
mücadelede Cephe
geleneği bedel ödemeyi
göze almaktır
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Büyük direnişte örgütlülüğümüz,
inançlarımız, değerlerimiz, devrim,
sosyalizm için tam 122 şehit verdik.
Büyük Direniş tüm dünyaya direnme
hakkının ölümü göze alanlar için
hiçbir koşulda yok edilemeyeceğini
kanıtlamıştır. Ankara Abdi İpekçi
Parkı’nda dört yıl boyunca bu anlayışla direnildi. TAYAD’lılar da evlatları gibi her türlü bedel ödemeyi
göze alarak direndi. Polis oturma
eylemini bitirmek için TAYAD’lılara defalarca saldırdı. Gözaltına aldı,
işkencelerden geçirdi, tutukladı, ancak sonuç alamadı. Her gözaltıdan
sonra yeni TAYAD’lılar gelip oturdu
Abdi ipekçi Parkı’ndaki “el”in altına. Sonuçta pes eden düşman oldu ve
TAYAD’lılar tam 1230 gün, yani 3 yıl
dört ay Büyük Direniş’in zaferine kadar oturma eylemini sürdürdüler.
Bu anlayış, Halk Cepheliler’in
tüm eylemlerinde vardır. Bunun temelinde yatan ise bedel ödemeyi
göze almaktır. Bedel ödemeyi göze
almadan, faşizmin icazet sınırlarının
dışına çıkmadan hiçbir eylemden
sonuç alamazsınız.
Nitekim bugün ekonomik demokratik mücadele alanında, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin,
çeşitli siyasi hareketlerin düşmanın
saldırıları karşısında tavırları ortadadır. Cephe geleneği dışında, düşmana kendi iradesini dayatan, sonuç
alıcı hemen hiçbir direniş örgütlenmemiştir. Son on yıl içinde oligarşinin saldırıları her alanda çok daha pervasızlaşmasına, yüz binlerce işçinin
atılmasına, kazanılmış hakların bir bir
gasp edilmesine, baskı ve yasakların
artmasına rağmen böyledir bu. Der-
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neklere, sendikalara, yasal parti binalarına kadar polis elini kolunu sallayarak girip arama yapıyor, insanları
gözaltına alıp tutukluyor. Buna karşı yine ciddi bir direniş yok. Bu tablo, demokratik mücadele bilinci ve
kararlılığından uzak olunduğunun, bu
mücadeleyi militan ve devrimci bir
tarzda almamanın göstergesidir.
Baskılar, en fazla bir iki basın
açıklaması ve protesto eylemi yapılıp geçiştiriliyor. Demokratik kitle örgütleri, işçi sendikalarından, memur
sendikalarına kadar, tüm DKÖ’ler, siyasi hareketler, büyük saldırılara
karşı karşıyalar. AKP diyor ki; hiçbir
koşulda bana karşı direnmeyeceksin.
Direnirsen bedelini göze almak zorundasınız. Onun için en meşru taleplerle on binlerce kişinin toplandığı eylemlere azgınca saldırabiliyor.
Bu durumda geri toplanmayı, polisle çatışmayı ve daha büyük bedelleri göze almazsanız, yaptığınız eylemlerden hiçbir sonuç alamazsınız.
Bir çadır kurmuşsanız mesela, onu sonuna kadar savunacaksınız. İki saldırıyla o çadırı oradan kaldırabiliyorsa, o demokratik mücadele sonuç
alıcı olamaz. Saldırılar karşısında
demokratik alanda da gerektiğinde
ölüm dahil her türlü bedeli göze alamazsanız, sonuç alamazsınız, yenilmeye mahkumsunuz.

Demokratik mücadelede
Cephe geleneği tek başına
da olsan direnmektir
Cepheliler’in her sözünün, her
sloganının, her kararının altı doludur.
“Blöf” olsun diye bir söz söylemez.
Cepheliler aldığı her karara uyar.
Verdiği her sözü yerine getirir. Bunu
Büyük Direnişimizde 100 şehidimizle kanıtladık. Onun için düşmanın demokratik alandaki eylemlerimize yönelik hiçbir saldırısı bizim

mücadelemizin önünde engel olamamıştır.
Tek başımıza bırakılmıştık Büyük Direniş’te.
Tıpkı 1984’te ölüm orucunda olduğu gibi...
İşten atılan taşeron işçisi Türkan Albayrak’ın işine geri dönmek için tek başına yaptığı çadır ve
açlık grevi direnişi, bu geleneği sürdürü-yordu aslında. Hak alma mücadele-sinde bedel ödemeyi göze aldıktan sonra tek başına da olsa zaferi direnenlerin kazandığını gösterdi o
da bir kez daha.

Demokratik mücadelede
Cephe geleneği ısrarlı
olmaktır
Gasp edilen 1 Mayıs Alanı’nı
geri almak için 1988 yılından 2010 yılına kadar tam 22 yıl ıs-rarla mücadele edildi. Şehitler, gözaltılar, tutsaklıklar, büyük bedeller ödendi. Ve
tam 22 yıl süren bir mücadele sonucunda adım adım gasp edilen 1 Mayıs Alanı’nı geri aldık.
18 Eylül 2010’da adım adım Ankara’ya yürüyen TAYAD’lılara yol
boyunca 5 kez linç saldırısı yapıldı.
TAYAD’ın yürümesi engellenmek
istendi. Ancak tüm linç saldırılarına
rağmen TAYAD’lılar Ankara’ya kadar yürüdü.
2005 yılında Trabzon’daki linç
saldırısıyla başlayan onlarca linç saldırısına maruz kaldık. Ama hiçbir saldırı karşısında geri adım atmadık.
Edirne’de Gençlik Derneği üyelerine yapılan linç saldırısını protesto etmek isteyen Halk Cepheliler, Edirne
girişinde durdurularak şehire sokulmadı ve onlarda linç saldırısına uğradı. Halk Cepheliler “saldırıya uğradık” deyip Edirne’de basın açıklaması yapma hakkından vaz geçmedi.
Bir hafta boyunca kışın ortasında otoban üzerinde oturma eylemi yaptı.
Günlerce faşizme saldırıp saldıracağına pişman etti. Ve her türlü engellemelere rağmen Edirne’ye girip eylemini yaptı.
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Demokratik mücadelede
Cephe geleneği meşruluğa
inançtır
Meşru olan biziz. Oligarşinin faşist yasaları değil. Demokratik mücadelede Cephe geleneği de meşruluk
zemininde yürütülen mücadeleyle
yaratılmıştır.
“İncirlik Üssü Kapatılsın, Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyasında Anadolu’nun dörtbir yanında onlarca imza masası açıldı. Hiçbiri
için izin alınmadı. Polis, zabıta birçok
yerde saldırıp Halk Cephelileri gözaltına aldı. Fakat aynı yerde ısrarla
yeni imza masaları açıldı.
Dev-Genç’liler parasız eğitim talebiyle başta İstanbul olmak üzere
Anadolu’nun dört bir yanında direniş
çadırları kurdu. Polis başlangıçta saldırarak, çadır açtırmayacağını söyledi. Ancak sökülen her çadırın yerine
hemen yenisi kuruldu. Polis yine
saldırdı, yine kuruldu. Ankara Sakarya Caddesi’ne açılan direniş çadırına

Ankara polisi tam beş kez saldırdı.
Dev-Genç’lileri beş kez gözaltına
aldı. Dev-Genç’liler beş kez yeni
çadır kurdu. Sonuçta kazanan DevGenç’liler oldu.

Demokratik mücadelede
Cephe geleneği sonuç
almaktır
Sonuç almayı hedef-lemeyen hiçbir mücadele kazanamaz. Güler Zere’yi zulmün hücrelerinden alacağız
dedik. Israrla, kararlılıkla aylarca süren bir kampanya yürüttük. Güler Zere’nin sesini duymayan kalmayacak
dedik. Anadolu’nun dört bir yanında
Zere için özgürlük istedik. Sesimiz
ülke sınırlarını aştı. Avrupa’nın birçok
kentinde eylemler yapıldı. Mücadelemiz sonucunda Güler Zere’ye öz-

Güldük, eğlendik, sohbet ettik, yarışmalar
düzenledik,
hep beraber
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
dost sofrasında
diz kırdık…
Öğrendiklerimiz de, öğrettiklerimiz de oldu,
güzellikler paylaştık... Her anımız
Devrimcinin duyguları da devridolu
dolu
geçti
ve
öyle hızlı geçti ki
me akar.
zaman, tatilimiz bitiverdi... Ayrılık
Devrimci, ayrılığın acısında özvakti geldi.
lemi silaha dönüştürür...
Üzüldük... hiç bitmese, hiç ayrılÖzler devrimciler...
masak dedik... Ama kavgamızın gerÖzleriz…
çeği bu: Ayrılacağız... "Her güzel şey
gibi bu da bitti" diye düşündü kiÖzlemlerimizi büyütürüz... Üzülmeyiz ayrılıklarda... Biliriz ki özlem
mimiz... “Hep burada, beraber
silahımız güçlüdür... Biz nice ayrıkalalım” dedi kimimiz de… beraber
lıklara son vermek için özleriz... ve
olmak, birlikte yaşamı paylaşmak çok
biz “gerçek ayrılıklar özlemlerin
güzel… Ama biten hiçbir şey yok.
bittiği yerde başlar” diyenlerin miAynı ailenin içinde olduğumuz sürece
rasçısıyız...
“ayrılık” diye de bir şey yok. Ne deYaz geldi. Kampa gittik birçoğumişti, Ölüm Orucu şehidimiz Osman
muz... Beraber güzel günler geçirdik.
Osmanağaoğlu: “Aynı göğün altın-

Devrimcinin duyguları da
devrime akar

gürlük talebimiz halkın en geniş kesimleri tarafından kabul edildi. Birçok
periyodik eylem sürdürdük. AKP yöneticileri her yerde bizimle karşılaştı. Ve Güler Zere’yi zulmün pençesinden çekip aldık.
Çemişgezek’teki toplu mezarın
açılması ve yoldaşımız Ali Yıldız’ın
cenazesini almak için de aynı şeyi
yaptık. Daha en başından “Fidel Castro, Che’yi nasıl arayıp bulduysa biz
de yoldaşımız Ali’yi oligarşinin çukurundan öyle çıkartacağız” dedik.
Oligarşinin yargısının ne dediğinin bizim için hiçbir önemi yoktu. AKP’nin
mezarları açmak istememesinin, önümüze çıkardığı engellerin bizim mücadelemiz açısından hiçbir önemi
yoktu. Oligarşinin yasaları değil,
haklı olan bizdik. Meşru olan bizim
talebimizdi. Bu kararlılıkla, toplu
mezarı açtırarak, demokratik mücadelede Cephe geleneğine güçlü bir
halka daha ekledik.
da birlikteyiz.”
Biz devrimciyiz. Güzelliklerin
ustasıyız… Bizim hayatımızda güzellikler bitmez... Ayrılığımızda kuşanırız özlem silahını ve devam ederiz yolumuza...
Bazen evimizden ayrıyız, bazen
okulumuzdan, ailemizden, sokağımızdan ayrılırız… Hatta kimimiz
de yurdundan ayrıdır... Tüm ayrılıklar da bizi güçlü kılan özlemimizdir...
Özlemlerimizi çoğaltırız, büyütürüz...
Yaratacağımız özgür ülkemizin
özlemi, tüm ayrılıkların karşısındaki yılmaz gücümüzdür, yorulmamıza engeldir.
Özlemimiz tutkumuzdur, hayallerimizin bayrağıdır özlemimiz. En
çok da o büyük günde omuz omuza
kuracağımız halayımızı özlüyorken… yeni bir kavuşmanın eşiğindeyiz. İşte Hüsnü Yıldız’ın 14 yıllık
ayrılığı bitmek üzere… O kadar
güçlüydü ki özlemi, kavuşma yolunda canını ortaya koydu… Çünkü
Ali’yi hep özledi.
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Önemli olan; onları mücadeleye katabilmek, örgütleyebilmek, savaştırabilmek yani mücadele
içerisinde kalıcı hale
getirebilmektir.
Ülkemizde faşizmin tüm saldırılarına karşın, demokratik mücadele içerisinde yüz binleri bir araya getirdik.
Ama burada önemli olan ortaya çıkan bu somut potansiyeli devrimci bir
hareketin ne kadar örgütleyebildiği, ne
kadar mücadeleye, savaşa katabildiğidir.
Yoksa tek başına yüz binleri bir araya getirebilmiş olmak elbette çok büyük bir güç, mücadele açısından çok
önemlidir. Ama bu noktadan sonra devrimci bir hareketin hedefi, yüz binleri somut güce dönüştürebilmektir.

Ders: Demokratik
mücadele (3)
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Sevgili okurlarımız merhaba.
Demokratik mücadeleyle ilgili yazı
dizimizin başından itibaren İKTİDAR
PERSPEKTİFİ kavramını çok sık
kullandığımızı farketmişsinizdir.
İktidar perspektifine sahip olmak,
sınıf mücadesinde halktan yana taraf
olduğunu bilmek demektir.
Bu bilinç, mücadelenin ve yaşamın
her ayrıntısında, irili ufaklı her tür faaliyette ortaya çıkar; "olağan işlerde
bile olağanüstü sonuçlar"a ulaştırır.
Özellikle "demokratik mücadele" söz konusuysa, iktidar perspektifiyle çalışmanın önemi tartışmasız bir gerçektir.
Stratejik hedefimiz antiemperyalist, anti-oligarşik
halk devrimine giden yolda;
daha güçlü demokratik
mevziler, daha yaygın halk
örgütlülükleri, daha çok kitle zorunludur.
Çünkü ülkemiz gerçeğinde; oligarşinin saldırılarına karşı koymak,
politikalarını bozmak, daha büyük ve
yaygın askeri eylemlerle ve sokaklara daha çok kitleleri dökmekle mümkündür.
Faşizmle yönetilen ve emperyalizmin yeni-sömürgesi bir ülkede
devrimci hareket; silahlı mücadele ile
kitle mücadelesini, yeraltı mücadelesi
ile legal, yarı-legal mücadeleleri birleştirebilme ustalığını göstermelidir.
Daha çok savaşçı,
daha çok silah,
daha çok kitle,
temel şiarımız olmalıdır.
Kısacası; iki temel görevden gözlerimizi ayırmadan hedefimize ilerlememiz gerekiyor.
- Halkı örgütlemek
- Silahlı mücadeleyi büyütmek
Ayrıca unutmamak gerekir ki; kitleleri bir araya getirmek sadece bir
başlangıçtır.

tan kırıntılarla yaşamını sürdürmeye
zorlanır. Oligarşinin tek yönetme biçimi baskı, terör ve vahşettir.
Ülkemizin bağımsızlığını isteyen,
halkın özgürlüğünü isteyen,
demokrasi ve adalet isteyen
herkesin kaçınılmaz olarak varacağı
sonuç budur. Hak ve özgürlüklerin her
an rafa kaldırılabildiği, en basit hak arayışlarının terör diye mahkum edilip F
Tiplerinde susturulmaya çalışıldığı,
yasal örgütlenmelerin adeta nefessiz bırakıldığı, hukuksuzlukla, kan dökerek
yönetilen bir ülkede; bağımsızlık için,
demokrasi için, devrim için, illegal
örgütlenmeden ve silahlı mücadeleden başka yol yoktur.
Bu, mevcut, olanaklı başka mücadele biçimlerinin kullanılmaması
değildir. Ama faşizmin zulmüne karşı, herkesin asıl olarak yaşayacağı yer
düzene karşı gizliliği sağlanmış örgütlenmelerdir.
Halka karşı şiddetin sürekli ve
sistemli uygulandığı bir yerde,
halk düzene karşı muhalefetini
ancak gizliliğini sağlayarak ve şiddete
başvurarak sürdürebilir.
Politik mücadelenin hedeflerinden
biri olan siyasi gerçekleri açıklamak,
bizim gibi ülkelerde politik mücadelenin en üst biçimi olan silahlı mücadele yöntemiyle yapılabilir. Bunun en etkili biçimi SİLAHLI PROPAGANDADIR.
Çünkü ülke emperyalizmin işgali altındadır, demokratik hak ve özgürlükler oldukça kısıtlı ve kullanılmaz durumdadır.
En ufak bir demokratik kıpırdanış
faşist yöntemin baskı ve zoru ile
ezilmektedir. Bu koşullarda siyasi
gerçekleri açıklamanın, kitlelerin taleplerini yansıtıp bu taleplere çözümler üretmenin ve kitleleri bu çözümler etrafında örgütlemenin temel
yolu silahlı propagandadır.

SİLAHLI MÜCADELE
BİR ZORUNLULUKTUR
İşte bu noktada devrimci hareketin bir parçası olan her devrimci kendisine sormalıdır; yüz binler veya on
binler içerisinde kaç ev buluyor, kaç
silah elde edebiliyor, mücadeleyi büyütmek için ne kadar para desteği alabiliyor, şu veya bu alanda çalışabilecek kaç insan çıkartıyoruz...

Silahlı mücadele bir
tercih değil; zorunluluktur
Daha önce de belirttiğimiz gibi
"sosyalistler burjuva yasallığını, burjuvazinin bozması üzerine” terk ederler. Engels’in deyişiyle "mösyö burjuvazi" ilk ateşi açmış; baskı ve şiddet getirmek suretiyle devrimlerin
objektif koşullarını hazırlamıştır.
Dünya proletaryası kan revan içinde elde ettiği burjuva demokratik hakları koruyabilmek için de savaşmıştır.
Ülkemiz emekçi halklarının hak ve
özgürlük mücadelesi söz konusu olduğunda ise bu baskı ve şiddet katmerli hale gelmiştir. Çünkü halkımız
emperyalizmin sömürü sofrasından ar-

Demokratik mücadele
silahlı mücadeleye tabi
olmalıdır
Bizim çizgimizde stratejik hedefe

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

H alka karşı şiddetin
sında, her yerdedir. Onlarla
varmak için SİLAHLI MÜsürekli ve sistemli
soluk alıp verir.
CADELE TEMEL, Dİuygulandığı bir yerde, halk
ĞER ekonomik, demokraDevrimci hareketin yütik, ideolojik mücadele yönrüttüğü haklı mücadelenin
düzene karşı muhalefetini
temleri BUNA BAĞLI
anlamı böylece kavranır ve
ancak gizliliğini sağlayarak
OLARAK ele alınır.
kitlelerce açıktan savunulur
duruma gelen "halkın örgüBU YOLDA TÜM MÜve şiddete başvurarak
tü" niteliğine bürünür.
CADELE ARAÇ VE Bİsürdürebilir.
ÇİMLERİ, SİLAHLI MÜÖrgütlenmesinde kitleCADELE TEMELİNDE
lere yaslanmayan, "suda
ŞEKİLLENDİRİLİR. Dobalık" misali kitle içinde
layısıyla legal, illegal tüm
erimeyen, onlarla kaynaşde giderek kitlelerle bütünleşir.
çalışmalar, stratejik hedefe bağlı kamayan bir örgütlenmenin yaşam şanDKÖ'ler, sendikalar, meslek odalıp asıl olarak silahlı mücadeleyi gesı yoktur.
ları, meşru temelde örgütlenen halk
liştirmeye, boyutlandırmaya yönelHalk kitleleri önce kendi hak ve takomiteleri, halk meclisleri... bu bümelidir.
lepleri uğruna mücadelede yeralır,
tünleşmenin sağlandığı yerlerdir. Bu
Demokratik mücadeledeki her
süreç içinde siyasallaşıp iktidar müanlamda,
eskiyi yıkma, yeniyi kurma
faaliyet, her fırsat, düzenin yüzünü
cadelesine atılırlar.
yeteneğinde olan kitleler, her açıdan
açığa çıkarmalı, gerçek kurtuluşun,
Siyasal mücadele yani iktidar müzenginliklerini devrimci harekete sunhakları kazanmanın ve güvenceye
cadelesinde yer alan kitleler, artık devmaya başlarlar.
almanın ancak sosyalizmle mümkün
rimin kumanda merkezi olan devrimci
Devrimci hareketin sloganlarının
olabildiğini göstermelidir.
hareket için, Parti için, Cephe için,
kitlelerde yankısını bulması; her alan,
İktidar perspektifiyle düşünmek,
kadro kaynağı, lojistik destek (kubirim örgütlenmesinin kendi özgüaynı zamanda her tür aracı ve insan
rumlaşma, maddi destek vb.) gücü, islünde kampanyalar örgütleyebilmesi,
malzemesini bu doğrultuda seferber
tihbarat kaynağıdırlar.
açlık grevleri, ölüm oruçları, çadırlar
edebilmektir. Bir anlamda "taşın suHayatın her alanına yayılan örgibi direniş biçimlerinin artık halka
yunu çıkarmak" anlayışına sahip
gütlenmeler,
oligarşinin kalbine dek
malolmaya başlayan bu bütünleşmeolunmalıdır.
uzanabilir.
Fabrikalarda,
mahallelernin göstergeleridir. Demokratik müHer düzeydeki ilişkiye değer ve
de, okullarda, resmi iş yerlerinde...
cadele, işte bu gelenekleri yaratarak,
emek verilmeli, her olanak, her malhalk düşmanlarına rağmen varlıklarını
bu bütünleşmeyi sağlayarak, bu büzeme, her araç, durumuna ve niteliğine
koruyabilirler,
tünleşme içinde halk önderlerini öruygun olarak devrim için seferber
Sözünü ettiğimiz devrimci tarzda
gütleyerek gelişmeyi sağlar.
edilmelidir.
hayata
geçirilen bir demokratik örDevrimci hareketin haklılığı, güçGünlük olayların peşinden koşan,
gütlenme,
aynı zamanda güçlü ve
lülüğü, kazanacak olduğu propagansadece kendi alan ve birimine hapkesintisiz bir istihbarat kaynağı işldası, onun kitleler nezdinde meşrusolan değil; güncel olanla nihai heevini de yerine getirebilir. Çalışma yalaşması sonucunu doğrur.
defimizi bütünleştiren olabilmeliyiz.
pılan tüm alan ve bölgelerde kitlemiz,
Silahlı bir hareket için kitlelerle bükadrolarımız bu bakışa sahip olmalıtünleşmek, kaynaşmak, kitle içinde
dır. İstihbarat bir "görme" sorunudur.
erimek, kitlelere dayanmak, yaslanDemokratik mücadele
Kafası devrimci harekete olanak
mak, özetle örgütlü, silahlı halk mudevrimci harekete
yaratmaya,
halk düşmanlarının cezahalefetini yaratmak, olmazsa olmaz
landırılması
için istihbarat bulmaya
‘HALKIN ÖRGÜTÜ’
bir koşuldur.
yönelmiş
bir
kitle
çalışması, çok zenolmanın yolunu açar
Yine silahlı hareket, gelenekleri,
gin bir istihbarat ağı oluşturabileDemokratik mücadele, halkı devyarattığı değerleri, adalet anlayışı ile
cektir. En olmaz denilen eylemleri olur
rimci eylem içinde, mücadele sürekitle hareketi için örnek ve önderdir.
kılan şey, savaşçıların yaratıcılığıcinde eğitir ve dönüştürür. Kendi öz
Güven vericidir.
nın yanı sıra, sağlam ve detaylı istihdeneyimleriyle mücadele etmeyi,
Devrimci şiddet eylemleri halkın
barattır.
kendi hakları uğruna savaşmanın besomut taleplerine, özlemlerine, öfkedellerini ödemeyi öğrenen kitleler, gilerine ve beklentilerine cevap verdiderek sadece kendilerini değil tüm
ği noktada, kitleler silahlı eylemin
Bir savaş örgütünün
toplumu ilgilendiren daha bütünlükpropagandacısı olurlar.
demokratik alanı
lü sorunlara da sahip çıkarlar.
Devrimci hareket gecekondularda,
Demokratik alan, devrime kuDevrimci hareket ve kitleler, defabrikalarda, atölyelerde, iş yerlerinmanda eden örgütü güçlendirmeli, onu
mokratik kitle faaliyetinde buluşurlar.
de, kırlarda, üniversitelerde, devlet kukadro, olanak ve tüm diğer açılardan
Devrimci hareket bu faaliyetler içinrumlarında, sanatçılar, aydınlar ara-
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beslemelidir.
Kadrolarını silahlı mücadelenin
ruhuna ve dinamizmine göre örgütlemeli; kitlesine bu perspektifle şekil
vermelidir.
Demokratik alandaki kadrolarımız
özünde, açık faaliyet sürdüren yeraltı
kadrolarıdır. Onların kendisi fiziki
açıdan demokratikte düşmanın gözü
önündedir, ama örgütsel ilişkileri
gizlidir. Ve demokratik alan kadroları,
kitle muhalefetini geliştirir ve yaygınlaştırırken, asıl olarak savaş örgütünün emir ve komutasında bir yeraltı insanı gibi çalışmalıdır.
Kitle mücadelesinin köklü geleneklere sahip olmadığı, hak ve özgürlüklerin sınırlarının oligarşi tarafından çizildiği ülkemizde, demokratik mücadelenin nerede başlayıp nerede biteceğini daha çok oligarşi belirlemiştir. Bu nedenle demokratik mücadelede mevziler kazanmak ve bu mevzileri korumak çok
daha zordur.
Bunun anlamı şudur:
Ülkemizde demokratik mücadele ve örgütlenme, devrimci bir anlayış temelinde kavranılırsa, faşizmin
ceza ve şiddetinden kaçma alanı değil, aksine silahlı mücadele geliştikçe aynı şiddete maruz kalma ve tehlike içinde yaşama alanıdır.
Ama demokratik mücadele reformistler gibi kavranılırsa, bu alanın
tehlikesiz veya daha az tehlikeli olduğu düşünülür ve demokratlara
özgü yasallığın dışına, ekonomik
mücadelenin dışına çıkmak istememeye başlanır.
Biz saflarımızı bu anlayışın etkilemesine izin vermemeli ve bir yeraltı örgütüne, iktidar hedefine sahip
bir örgüte uygun biçimde demokratik mevziler kazanmaya çalışmalıyız.
Savaş örgütünün demokratik alanı, kitle faaliyetinde, üslubunda, halka yaklaşımında devrimci bir tarza
sahip olmalıdır.
Sevgili okurlarımız, demokratik
mücadele konusunu bu dersimizle
birlikte bitiriyoruz.
Haftaya Devrimci Okul’da başka
bir konuyu tartışmaya başlayacağız.
Hoşçakalın...

VATAN SEVGİSİ VE EBEDİ HINÇ
"Vatan için duyulan sevgi
Toprak için duyulan
Ya da çiğnediğimiz çimenlere
karşı
Beslenilen gülünç sevgi değil
Onu ezenlere karşı beslenilen
yenilmez nefret
Ona saldırana karşı beslenilen
ebedi hınçtır..."
Jose Marti
Bir şiirden alıntı ile başladığımız
yazımıza, Kalinin’den bir alıntı
ile devam edelim:
“Vatanını sevmemek olamaz...
Yalnız bu sevginin var olana karşı
ölü bir doygunluk duygusu değil,
mükemmelleşmeye karşı canlı bir istek olması gerekir.”
Vatanı sevmek için ille de devrimci olmak gerekli değildir. Ama
vatanımıza saldıranlara karşı savaşmadıkça da o sevginin nasıl bir
sevgi olduğu tartışılır.
Vatanımızı seveceğiz, hem de
kimseye bırakmamacasına... Topraklarımız üzerindeki bütün haksızlıklara karşı çıkacak kadar
seveceğiz.
Sadece basit bir doğa sevgisi değildir vatan sevgisi... Ya da gelişigüzel bir toprak parçasına duyulan
bir sevgi hiç değildir. Kütahya’daki siyanür sızıntısına karşı sadece
çevreci temelde yaklaşırsak kuru bir
sevgidir bizimkisi... Ama topraklarımızı siyanürle zehirleyen o şirketin sahiplerine, o şirkete izin veren
devlete ve bunların hepsinden sömürü payı alan emperyalizme karşı olmadıkça koruyamayız toprağımızı...
Ve en önemlisi de, vatanını sevdiğini söyleyenlerin yapacağı şey
teslimiyet olamaz. Canımız pahasına; vatanımızın, üzerinde yaşayan

halkımızın daha iyi günlerde yaşaması için mücadele etmeyi gerekli
kılar vatan sevgisi...
Açlık, işsizlik, yoksulluk, yozluk varsa eğer; sağlık, barınma,
eğitim, yaşam... haklarımız gasp
edilmişse eğer; o zaman dolu dolu
“vatanımı seviyorum” diyebilmek
için pratikte bunu göstermemiz gerekir.
Ülkemiz bağımsız olmadıkça,
bağımsızlık uğruna mücadele etmedikçe vatan sevgisinden söz edemeyiz. Onu öylesine kıskanmalıyız
ki, vatanseverlik bayrağını halk
düşmanlarının eline bırakmamalıyız.
Buna izin bile vermemeliyiz.
Emperyalistlere ülkemizi peşkeş
çekenler, bu vatanı sevemezler.
Başka ülke halklarına saldıranlar,
kendi vatanını sevemezler. Aksini de
söyleseler, “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” sloganını her koşulda
haykıramayanlar, bunun için bedel
ödemeyi göze alamayanlar vatansever olamazlar.
Gerçek vatanseverler devrimcilerdir. Çünkü vatanına saldıranlara
karşı ebedi hınç duygusunu devrimciler beslerler. Onun için sakınmadan canlarını koyarlar ortaya...
Onun için yıllarca hapis yatabilirler.
Onun için ölümü göze alabilirler.
Bedel ödemeden vatansever
olunamaz. Emperyalizme karşı
mücadele etmeden vatansever olunamaz. Vatanı, onu kirletenlere,
satanlara, soyanlara öfke duyacak
kadar sevmiyorsak, gerçek sevgiden
söz edemeyiz.
Öfke ve sevgi birbirine zıt iki
duygu gibi gelir ama öyle değildir.
Emperyalizme, oligarşiye duyulan
öfkenin nedenidir vatanseverlik.
Ebedi hınç duygusunu ne kadar
yükseğe taşırsak o kadar vatansever
oluruz, o kadar devrimcileşiriz.

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

Halk

Düşmanı

AKP

AKP, DÜNYA
HALKLARINA DA
DÜŞMANDIR

AKP sadece Türkiye halklarına değil; dünya halklarına da düşmandır.
Çünkü ABD emperyalizminin bölgedeki işbirlikçisidir. Büyük Ortadoğu
Projesi (BOP) kapsamında Afrika'da
ve Ortadoğu'da 22 ülkenin iktidarlarını değiştirmeyi planladıklarını açıklamıştı Amerika. ABD eski Dışişleri
Bakanı Condoleezza Rice 2005 yılında "Fas’dan Pakistan’a 22 ülkenin
sınırları değişecek." demişti. İşte bu
projenin eşbaşkanlığını AKP yapıyor.
AKP, Amerika'nın suç ortağıdır!
22 ülkenin iktidarları elbette öyle
kolayca ve kendiliğinden değişmeyecekti. Amerika, iktidarları devirmek için tüm yöntemleri denemeye
girişti. Tunus'ta, Mısır'da, halkın,
mevcut iktidarlarla olan çelişkilerini
kullanarak yaptılar bunu. Ürdün'de
de aynı yöntemi denediler ama istedikleri sonucu alamadılar.
Ardından Libya ve şimdi de Suriye’ye karşı işbirlikçilerin “ayaklanması”nın ve kuşatmanın, askeri saldırıların kullanıldığı bir operasyon
başlatıldı.
AKP hükümeti ve ordu, bu saldırılarda da önemli bir rol üstleniyor.
ABD adına çalışıyor, tehdit mesajlarını götürüyor, yaptırımlar uyguluyor
ve NATO kapsamında askeri olanaklarını kullandırıyorlar.
Mısır'daki eylemler sırasında Tayyip Erdoğan, "Sayın Hüsnü Mübarek'e sesleniyorum. Bizler faniyiz,
kalıcı değiliz. ... Bizlerle sadece kefenimiz gidecek. ... Mısır'ın huzuru,
güvenliği, istikrarı adına önce siz
adım atın." diye seslenmişti Mısır
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e.
NATO'nun Libya'ya saldırmasından hemen önce ise, "Kaddafi artık tarihi adımı atmak zorundadır. Mevcut
şartlar altında en uygun çıkış yolu
emaneti sahibine iade etmektir... Lib-

ya ailenin mülkü değildir. ... Libya liderinin kendisi ve ülkesinin geleceği
için Libya`dan uzaklaşıp yönetimden
çekilmesini istiyoruz..." diye adeta ültimatom vermişti Erdoğan.
Bu cümlelere bakıp da, AKP'nin
Mısır ve Libya halklarını düşündüğünü, gerçekten halkların çıkarları için
böyle uyarılar yaptığını düşünmeyelim. Dünyada halklara baskının
olduğu tüm ülkelerin yönetimlerine
karşı böyle açıklamalar yapıyor mu
Erdoğan?
2003’de Sudan’ın güneyinde bulunan Darfur’da 300 bin kişinin ölümüne ve 2 milyon kişinin göçmesine
yol açan çatışmalardan sorumlu tutulan Sudan Devlet Başkanı Ömer El
Beşir, hatırlanacağı gibi, 2008 yılının
Ocak ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu halk düşmanı diktatör, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve başbakan Tayyip Erdoğan tarafından el üstünde tutulmuş,
Çankaya'da ağırlanmıştı.
300 bin insanın katili ile aynı
masada yemek ye; halkını Arap ülkeleri arasında en yüksek hayat standartlarına, ücretsiz sağlık sistemine sahip hale getiren Kaddafi'ye NATO ile
birlik olup saldır ve yaptırım uygula!
Peki bu iki durum arasındaki fark
nedir? Neden birine sahip çıkarken;
diğerine saldırıyor?
ABD emperyalizminin çıkarları
neyi gösterirse işbirlikçisi oligarşi
de ona göre tavır alıyor çünkü. Kişisel bir tavır söz konusu değildir. Kaldı ki, Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali
23, Mısır'daki Hüsnü Mübarek ise 30
yıldır iktidardaydı. Bugüne kadar
düşünülmeyen bu halklar, neden şimdi kıymete biniyor?
Daha güncel bir soru soralım:
AKP neden birdenbire Somali'ye yardım etmeye başladı?

Tekrar başa dönecek olursak; Başbakan Erdoğan, BOP Eşbaşkanlığı
görevinin gereği olarak Ortadoğu ve
Afrika'da emperyalistler adına ilişki
yürütüyor. Yardım adı altında yeni ilişkiler kurmaya, Ortadoğu, Afrika halkları gözünde bir “model” olmaya çalışıyor.
AKP, 2005 yılını “Afrika Yılı”
ilan etmiş ve başta Etiyopya ile Sudan olmak üzere Afrika’ya, 2005’ten
2008’e kadar 12 milyon dolarlık "insani yardımda" bulunmuştu. Ek olarak, Afrika’daki kalkınma projelerine 50 milyon dolarlık ek ödenek verildi. Yaklaşık 30 ülke ile vize uygulaması kaldırıldı, Afrika'da 12 yeni büyükelçilik açıldı. Afrika’yla yapılan
dış ticaret hacmi 2003 yılında 5,5 milyar dolarken 2007 yılında 12,8 milyar dolar oldu.
Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Genel Müdürlüğü'nü yaptığı
Çalık Grubu, Sudan’da 125 katlı bir
bina yaptı. Buradan 68 milyon dolar
kazandı. Sudan Telekom binasını da
yapan Çalık Holding, buradan da 30
milyon dolar kazandı. Görülüyor
ki, kurulan ticari ilişkiler, patronlar ile
birlikte yapılan resmi ziyaretler de tekellerin çıkarlarını savunmanın aracıdır.
Emperyalizm, AKP eliyle politikalarını ezilen dünya halklarına dayatıyor. AKP bu görevini yerine getirirken, kendi cebini de dolduruyor.
Kapitalizmde hiçbir şey hatır gönül
için yapılmaz. Kim ki yıllardır aç olan
Somali halkını şimdi hatırlıyor ve
bunu gövde gösterisi için kullanıyorsa,
bilin ki kendi çıkarları vardır.
Suriye ile ilişkileri düne kadar iyi
iken; şimdi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı tehdit ediyorlar. Erdoğan,
"Suriye'deki gelişmeleri kendi iç işimiz gibi görüyoruz" diyebiliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD
emperyalizmi adına Esad'ı tehdit etmek üzere Suriye'ye gidiyor.
AKP, dünya halklarına düşmandır.
AKP'nin politikalarını değerlendirirken, emperyalizmin işbirlikçisi olduğunu ve emperyalizmin çıkarları dışında hareket edemeyeceğini unutmamalıyız.

KATİLLERİ DE BULACAĞIZ!
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“Esad’ı ancak Türkiye devirebilir”... “Türkiye, Esad rejimine iki
hafta mühlet verdi”... “Türkiye daha sert yaptırımlara gidebilir”...

Emperyalistler kışkırtıyor!
Emperyalistler, Suriye’ye yönelik
saldırılarını yoğunlaştırıp, yeni yaptırım tehditleri ile kuşatmayı daraltırken, bir yandan da Suriye’yi askeri müdahale ile tehdit ediyorlar. Bunun için Türkiye oligarşisini kullanıyorlar. Emperyalist basında Türkiye,
Suriye’ye müdahale için açıkça kışkırtılıyor.

Anadolu’yu uçak gemisi,
TSK’yı işgal ordusu olarak
kullanmak istiyorlar
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Emperyalist İngiliz gazetesi The
Times, başyazısında “Esad'ın devrilmesini ancak Türkiye sağlayabilir” derken, “Türkiye'nin Esad rejimine iki hafta mühlet verdiğini”
iddia ediyordu.
Times, kışkırtıcı ve provokatif
değerlendirmelerini sürdürerek, emperyalist Obama’nın, Esad’ı “devirmek için” çağrı yapmaya hazır olduğunu, bunu ise ancak “Türklerin
gerçekleştirebileceğini” söylüyor.
Yine bir başka emperyalist gazete, Los Angeles Times da, “Esad ile
Davutoğlu görüşmeleri sonuç vermedi. Türkiye daha sert yaptırımlara gidebilir” değerlendirmesini yaptı.
Emperyalist yayın organları bu tür
haber ve yorumlarla Türkiye oligarşisini Suriye’ye askeri bir müdahale
için hazırlıyor. Emperyalistler Anadolu’nun tamamını işbirlikçi AKP iktidarı aracılığıyla Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’ya ilişkin politikalarını hayata geçirmek için bir uçak gemisi
olarak kullanmak istiyorlar.
Emperyalistler, Ortadoğu politikalarının önünde pürüz çıkartan Esad
yönetimi gibi küçük-burjuva diktatörlüklerine boyun eğdirmek istiyorlar. İşgali de içeren tehditlerle Esad’ı
iktidardan indirmeye zorluyorlar. Bugüne kadar yaptıkları tehditlerle Esad
yönetimini istedikleri noktaya getiremediler. Şimdi Suriye’ye askeri

bir müdahalenin hazırlıklarını yapıyorlar. Askeri müdahale için de anlaşılıyor ki TSK’yı kullanmayı
hedefliyorlar.
Bunu yaparken, elbette emperyalistler Türkiye oligarşinin tarihini
iyi bilmektedirler. Oligarşinin tarihi,
emperyalistlerin çıkarları için halklara
karşı sürdürülen düşmanca saldırılar,
tehditler ile doludur. Oligarşinin ordusunu Kore’de Kore halkına karşı
kullandıkları gibi, defalarca Ortadoğu halklarına karşı kullandıkları gibi
yine kullanmak istiyorlar.
“Esad rejimini ancak Türkiye
yıkabilir” diyerek, halkı Suriye halkına karşı düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Oysa bizim Suriye halkı ile hiçbir sorunumuz olamaz. Suriye halkı
bizim düşmanımız değildir.

Suriye Türkiye’ye Ne Yaptı?
Oligarşinin sözcüleri, gün aşırı
demeçler verip, “Suriye’ye daha fazla tahammül edilemez”, “daha fazla
bekleyemeyiz” yaygarası yapıyorlar.
Peki neden?.. Suriye’nin şu anda
Türkiye’ye ne gibi bir müdahalesi,
saldırısı var?
Ortada hiçbir şey yok!
Emperyalistler ve AKP işbirliği halinde, sanki Suriye, Türkiye’ye karşı saldırı halindeymiş veya saldıracakmış gibi bir hava yayıyorlar. Oysa
ne böyle bir şey ne de böyle bir ihtimal var!
“Suriye’de yaşayan Türkmenler”
demagojisi yapılıyor; ama onlara yönelik özel bir saldırı da yok.
AKP iktidarı “Suriye iç meselemiz” diyor. Neden? Neden iç meselemiz oluyor Suriye?
Alçakça bir oyun oynanıyor. Vatan hainleri, emperyalizm adına Suriye’ye müdahale edebilmeyi haklı,
mazur gösterebilmek için her türlü yalanı ortaya atıyor. Vatan haini gazeteler ve televizyonlar elbirliğiyle emperyalist kışkırtmayı halka taşıyorlar.

Emperyalistlerin kışkırtmalarına,
provokasyonlarına izin vermeyelim.
“Suriye tehdidi” olarak yaratılan
hava, tümüyle sahte, tümüyle aldatmacadır. Suriye halkından ve Esad yönetiminden şu anda Türkiye halklarına
yönelmiş bir tehdit yoktur.
Emperyalist basın, günlerdir Suriye’ye yönelik kışkırtıcı yayınlar
yapıyor. Suriye halkı ile bizleri karşı karşıya getirecek yayınlar yapıyorlar. Çünkü, Türkiye oligarşisini işgalci olarak kullanarak, Suriye’deki
iktidarı yıkmak istiyorlar.
Olası bir saldırı ve işgal için gerekçeler yaratmaya çalışıyor şimdiden
emperyalistler.
Oysa emperyalistler Libya’da sürekli halkın kanını döküyor. Libya’da halkın kanı her gün dökülürken,
Libya’ya ilişkin tek bir satırlık haber
bile yapmayan emperyalist basın,
Suriye konusunda kışkırtmaya devam
ediyor.

Türkiye oligarşisi gönüllü
işgalciliğe hazırdır
Emperyalistler, Suriye halkına
yönelik saldırgan, kışkırtıcı yayınlarını sürdürürken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den, Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’na kadar, AKP
yönetimi, Esad’a yönelik tehditlerine devam ederek; Suriye’nin “iç işlerine” karışmayı, “Esad’ın geleceğini belirlemeyi” kendilerine bir hak
olarak görmektedirler. Güller, Erdoğanlar, Davutoğulları, Özeller
emperyalistlerin maşası olarak işgalciliğe gönüllüdür.
Türkiye Halkları! Ülkemiz, emperyalizmin Ortadoğu halklarına karşı saldırıda kullanılacak uçak gemisi
değildir. Suriye halkına saldırı için
topraklarımızın kullanılmasına izin
vermeyelim.
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Libya’da 33 çocuğu katledenTürkiye’dir

Çünkü NATO, Türkiye’dir!
“NATO yine sivilleri vurdu.”
Bu başlıklar, artık gazetelerde televizyonlarda sürekli tekrar ediliyor.
Emperyalizmin vurucu gücü NATO,
Afganistan’da, Libya’da çoluk çocuk,
kadın erkek, savaşın içindeki dışındaki
tüm halkı katlediyor. Şehirleri, kasabaları, köyleri yakıp yıkıyor.
NATO, geçen hafta da, 8 Ağustos’ta Libya’nın Zilitan şehrine bağlı bir köyü bombalayarak, 33’ü çocuk,
32’si kadın ve 20’si erkek, 85 Libyalıyı katletti. Ve biz yine aynı başlığı okuduk gazetelerde: “NATO sivilleri vurdu. “Peki kim bu NATO?”
Afganistan’daki, Libya’daki katliamları kim gerçekleştiriyor? NATO
diye bir ülke yok. Kim bu NATO?
NATO, Amerika’dır, İngiltere’dir,
Fransa’dır, Almanya’dır, yedi düveldir, ve Türkiye’dir. Gerçek bu olmasına rağmen, Türkiye oligarşisinin bu
katliamlardaki sorumluluğu hiç tartışılmıyor. Sanki bu katliamlar “Türkiye oligarşisinin ve ordusunun dı-

şında gerçekleştiriliyormuş, sanki
AKP’nin, TSK’nın hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi geçiştiriliyor.
Oysa bugüne kadar Afganistan’dan, Libya’ya NATO adına atılan
her bombadan, halka sıkılan her kurşundan, her ölümden, her yaralıdan,
yanan şehirlerden, NATO üyesi olarak AKP hükümeti de, oligarşinin ordusu da sorumludur. AKP ve TSK;
NATO’nun suç ortağıdır.

AKP ve TSK sorumludur!
Çünkü Türkiye NATO’dur
Libya’daki katliamlarda, oligarşinin savaş uçaklarının doğrudan yer
alıp almamasının önemi yoktur.
Zira, Türkiye NATO üyesidir. NATO’nun komuta kademesinde TSK
mensubu generaller, subaylar vardır.
NATO’nun lojistiğinde Türkiye’nin
çeşitli kurumları vardır. AKP ve TSK,
politik ve askeri olarak NATO’nun
Libya halkına yönelik tüm kuşatma,
saldırı ve katliam planlarına, Afga-

Savaşan
Kelimeler

nistan’ın işgaline onay vermişlerdir.
Libya’ya, Afganistan’a atılan her
bombanın planlanmasında oligarşinin
ordusunun generalleri de vardır. Bu
bile tek başına bu katliamların sorumlusu arasında AKP ve TSK’nın olduğunu gösteren en büyük kanıttır.
O yanıyla, Zilitan’da 33 çocuğu
katleden Türkiye’dir. NATO’nun bütün katliamlarından Türkiye oligarşisi
birinci dereceden sorumludur. Libya’daki katliam AKP’nin ve TSK’ nin
katliamıdır. Ayrıca Libya kuşatmasına katılanlar arasında Türkiye ordusunun savaş uçakları, pilotları, savaş
gemileri de vardır.
AKP sahtekarca ve iki yüzlüce Somali’li çocuklar için “yardım kampanyaları” düzenlerken, Libyalı çocukları katletmekte, savaş gemileri ile
Libya’yı kuşatarak, Libya’ya gönderilecek gıda maddeleri de dahil her
şeyi engelleyerek, Libyalı çocukları
aç bırakmaktadır.
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İsrail askerlerine eğitim veren, İsrail’le askeri anlaşmalar
yapan AKP iktidarı büyük bir oyuncudur, evet. Libya’ya
saldıran NATO güçleri içinde yer alıp Libyalıların bombalanmasına ortak olanlar; Suriye halkını kurtarmak adına Suriye’ye ABD’nin dayatmalarının sözcülüğünü
yapıyor. Bu tam bir oyundur ve gerçekten AKP iktidarı bölgenin en büyük “aktörü”dür.
Suriye’yi büyük aktör yapma gibi bir niyetleri de yoktur üstelik. Onların amacı, gerçekleri çarpıtmaktır.
Kelimelerle oynayarak, işbirlikçiliği gizlemeye çalışmaktadırlar. Onların istediği Suriye yönetimini tamamen
ele geçirebilmektir. Tek bir Amerikan üssü bulunmayan
Suriye’yi tüm iliklerine kadar sömürebilmek için, emperyalist politikalara baş eğdirebilmek için baskı uyguluyor, tehdit ediyorlar.
Dışişleri Bakanı’nın konuşmaları, Türkiye’nin bölgedeki gücüne değil, işbirlikçiliğine işarettir.
Onların kendilerine abartılı misyonlar biçerek, kelime oyunları ile gözümüzü boyamaya çalışmalarına izin
vermeyelim. Ne söylediklerine değil, ne yaptıklarına
baktığımız zaman, abartılı kelimelerin aslında ne anlama geldiğini, neleri gizlediğini de görürüz.
“Büyük aktörlük” bizim için halka düşman olmak,
halkların katledilmesine ortak olmak, emperyalizme
göbeğinden bağlı olmaktır.

“BÖLGENİN BÜYÜK AKTÖRÜ”
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’yi son ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, Suriye’nin bölgedeki en büyük aktör olmasını istediklerini söyledi.
“Bölgedeki Büyük Aktör” denilince, halktan yana bir
devlet istendiği anlaşılmasın. Bu tanımlama Türkiye Devleti için de sık sık kullanılmaktadır. Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanlığını yürüten AKP iktidarının, ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki uşağı olması, “büyüklük”
olarak nitelendiriliyor.
Onların “Büyük Aktör” dediği aslında işbirlikçilikte
büyüklük, halk düşmanlığında büyüklüktür. Emperyalizme
uşaklıkta sınır tanımayan, gerek kendi halkına gerekse
de başka ülke halklarına emperyalizmin politikalarını
taşıyan, baskı uygulamaktan çekinmeyen, halk düşmanı iktidarlardır “büyük aktörler”.
Aktör, “erkek oyuncu”lar için kullanılan bir tanımlama.
Büyük aktörü tercüme edersek, karşımıza büyük oyuncu
çıkar. İsrail’e “van minüt” diye çıkışlar yapan, ama Konya’da
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İslamcıların lüks iftarlara itirazı

temelsiz ve riyakarcadır!

Lükse, israfa, eşitsizliğe,
açlığa karşı mısınız? O
zaman KAPİTALİZME
karşı çıkacaksınız!

Kapitalizme karşı
çıkmadan, lükse, israfa,
adaletsizliğe, eşitsizliğe,
yoksulluğa karşı
çıkamazsınız! Bunlar
kapitalizmin doğrudan ve
kaçınılmaz sonuçlarıdır!
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Burjuvalaşan, tekelleşen
islamcıların yaşamları da
kaçınılmaz olarak değişir

İslamcı burjuva politikacılar,
hızla zenginleşmekte, kendileri
ve yakınları köşeyi dönmektedirZenginleşen islamcılık, her
ler. Parlamentoya sınırlı bir mal
varlığıyla gelenler, gemi, fabrika,
geçen gün daha fazla lüks,
arazi,
gazete, televizyon, bayilikisraf ve ihtişamın
ler sahibi olmaktadırlar.
bataklığına batacaktır.
İslamcı tekel grupları ve zaBu, kaçınılmazdır.
manında AKP’yi finanse eden küBu, kapitalizmin kuralıdır.
çük gruplar, hızla büyüyep tekeller arasında yerini almaktadır.
Bugün islamcı burjuva politikacılar, AKP milletvekili ve bakanları, ilSanırsınız ki, “zengini daha zenlerdeki AKP yöneticileri, AKP’li “işagin, yoksulu daha yoksul” yapan podamları”, “bir lokma, bir hırka” fellitikaları uygulayan onlar değil.
sefesiyle mi yaşıyorlar?
Sanırsınız ki, kendi yandaşlarını
Hayır, yaşamlarının bu sözle hiç
palazlandırıp yeni burjuvalar, tekelama hiçbir ilgisi yoktur.
ciler yaratan kendileri değil.
İslamcı burjuvazi artık zengindir. İsDüzen islamcılığı ve başka bazı islamcı politikacılar artık “sınıf atlalamcı gruplar, bu Ramazan’da, zenmıştır”. Bunu sağlayan politikaları
ginlik karşıtı bir söyleme daha sık başuygulayan Erdoğan’ın ve diğer AKP’li
vurmaya başladılar.
yöneticilerin “zengin sofralarına”,
İlk olarak Tayyip Erdoğan Ramalükse, israfa karşı çıkan sözleri bu yüzzan öncesi yaptığı açıklamada milden tam bir riyakarlıktır.
letvekillerine “zenginlerin iftar sofArtık tatillerini Rixos otellerinin
ralarına gitmeyin” tavsiyesinde buvillalarında yapmaktadırlar. Tıpkı
lundu. Zaten hepsi zengin olan ve-
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killere “zenginlerin sofrasına gitmeyin” diyor.
Sonra Cemil Çiçek’in, başka bazı
AKP’lilerin zenginlerin düzenlediği
iftar sofralarına yönelik tepkileri gündeme geldi.
Ardından bazı islamcı kesimlerin
lüks otellerin önünde iftar eylemi
gündeme geldi.
Neden? Çünkü takke düştü
gerçek görünmeye başladı. İslamcı AKP’nin de tıpkı kendinden
önceki iktidarlar gibi, deveyi amuduyla götürdüğü çok açık artık.
Hatta AKP, denilebilir ki hepsinden
daha pervasız.
Şimdi zenginleşmeyi gizleme
zamanı!

eski burjuvalar gibi, bir ayakları Avrupa’da, Amerika’dadır. Artık kendileri defileler düzenlemekte, burjuvazinin mankenlerini kiralayıp, tesettür giydirmektedirler. Evleri, otomobilleri, giysileri, ayakkabıları, çantaları, hatta türbanları hızla değişmekte, hepsi burjuvazinin “markalı”
ürünlerine dönüşmektedir.
Uzanlar’dan, Doğanlar’dan, Topraklar’dan boşaltılan alanlar, islamcı
burjuvazi tarafından doldurulmaktadır.
Elbette bunun bir karşılığı olacaktır. Bu
yüzden, düzen islamcılığının “lüks iftarlara” tepkisi göstermelik olduğu
gibi, radikal islamcılığın itirazları da temelsizdir. AKP iktidarına karşı çıkmadan bu lükse, zenginleşmeye, burjuvalaşmaya karşı çıkmak hem mümkün değildir hem tutarlı değildir.
Kapitalizm, 1990’ların başlarından
bu yana pervasız zenginleşmeye bağlı olarak tüm dünyada olağanüstü ölçülerde bir tüketim yarattı. Lüks otolar, lüks yatlar, lüks villalar, kendi deyimleriyle “peynir ekmek gibi” satılıyor. AKP iktidarıyla zenginleşen
“islamcı” burjuvalar da bu tüketim bataklığının tam göbeğine daldılar. Albayraklara, Ülkerlere, Ramseylere,
Çalıklara karşı çıkmadan, onları zenginleştiren AKP politikalarına karşı çıkmadan, lüks iftarlara karşı çıkmak, işte bu yüzden riyakarlığın bir
başka biçimidir.

AKP politikalarına karşı
çıkmadan onun sonuçlarına
karşı çıkmak, tutarsızlıktır!
Kendilerine Emek ve Adalet Platformu adını veren bir grup, “lüks otellerdeki iftarları protesto etmek amacıyla 5 yıldızlı bir otelin karşısında
mütevazı bir iftar sofrası” kurma
eylemi yaptılar.
İlk eylemlerinde yaptıkları açıklamadaki yaklaşımlar, aslında onların
açmazını da gösteriyor: Mesela diyorlar ki, “Kapitalizm’in elleri kolları
kırılsın! Bankalar kapatılsın! Faiz ha-
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ramdır. Faiz en büyük sömürüdür!”
Mesele bankalar, faizler meselesi
değil. Onlar çarkın dişlilerinden ikisidir sadece. Esas olan kapitalizmin
kendisidir.
İslamcılık bugün AKP’nin politikaları sonucunda bir kaç koldan birden zenginleşmektedir. Parlamentoya gelen “islamcı” AKP milletvekilleri zenginleşmenin bir kanalıdır.
Kısa sürede öyle büyük vurgunlar vurdular ki, birçoğu fabrikatör, armatör, toprak ağası oldu.
İkincisi, daha önce “Anadolu
kaplanları” diye adlandırılan orta
burjuva kesimler, hızla tekelleşmişlerdir.
Üçüncüsü, bürokrasiden basın
yayına kadar, her alandaki islamcılar
da artık sınıf atlamaktadırlar.

İslamcı kesimler, AKP’nin bu politikalarını hiç tartışmamakta, tam tersine ekonomik gücün “laik” kesimden
alınıp “islamcı” kesime geçirilmesini
desteklemektedirler. Ama görmedikleri her ikisinin de kapitalist sömürüyü aynı şiddetle, aynı ahlaksızlık ve
aynı alçaklıkla sürdürüyor oluşudur.
Bazı islamcı grupların bu noktada
lüks iftarlara karşı çıkışı, yüzeysel,
maddi bir temele oturmayan, salt “ahlaki” bir karşı çıkıştır. Ancak gerçekte mevcut düzeni savunmak, AKP iktidarını doğrudan veya kerhen desteklemek, bu adaletsizliği, bu zenginleşmeyi de desteklemek demektir. Bu
islamcı kesimlerin yaklaşımı bu noktada adeta “bizi laik tekelci burjuvalar değil, islamcı tekelci burjuvalar sömürsün” anlamına gelmektedir.

İslamcıların
Somali
Riyakarlığı
Başbakan Erdoğan, Emine Erdoğan’la birlikte
Somali’ye gidiyor... İslamcı kurumlar, peş peşe “Somali’ye yardım” kampanyaları düzenliyor.
Birleşmiş Milletler’in, emperyalizmin uluslararası kurumlarının Somali’deki açlık konusunda söyledikleri her
söz, yaptıkları her yardım çağrısı ne kadar ikiyüzlü, ne
kadar ahlaksızca ise, islamcılarınki de o kadar ikiyüzlüce ve ahlaksızcadır.
Kim Somali halkını aç bırakan?
Amerikan emperyalizmi değil mi? Amerikan emperyalizminin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik BOP Projesi, Ortadoğu ve Afrika halkların aç bırakan politikalardan
biri değil mi?
Peki BOP’u destekleyen kim?
AKP ve işbirlikçileri.
BOP’un eşbaşkanlığını yapan, BOP’un eşbaşkanlığını
yapan bir iktidarı destekleyen herkes, Somali halkının açlığından sorumludur.
Emperyalizmin BOP projesine karşı çıkmayanlar,
Somali’deki açlığın suç ortaklarındandır.
Somali’yi aç bırakan kimler var başka?
Avrupa emperyalistleri değil mi?

Burada görülmesi gereken bir
başka yan da şudur: Tekelcilerin laiki islamcısı yoktur. O esas olarak
zenginleşme biçimleri ve koşullarıyla belirlenen özelliklerdir. Ama
tekelci burjuvazinin gerçekte milliyeti,
dini, bir inancı yoktur. Bütün bunlar,
tekelciler açısından kullanılan, istismar edilen ve kâr getirdiği sürece savunulan değerlerdir.
Sömürücüler ve zalimler arasında,
emperyalistler arasında yapılan her seçim, halkların aleyhinedir.
Adaletsizliğe, eşitsizliğe, lükse, israfa karşı çıkan tüm müslümanlar ve
tüm islamcılar, bunların kaynağı kapitalizmdir. Kapitalizme karşı çıkmalısınız. Kapitalizme karşı mücadelenin tek tutarlı ve doğru sürdürücüsü ise devrimcilerdir.

Peki Avrupa Birliği üyesi olalım diyen kim?
AKP ve işbirlikçileri.
Emperyalizmin özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek
çalıştırma gibi politikalarına,
HES’lere, Tahkim Kurullarına, emperyalist tekellere sağlanan
imtiyazlara, onların ülkelerin yer altı
ve yer üstü kaynaklarını yağmalamalarına, emperyalistlerin dayattığı tarım politikalarına karşı çıkmayanlar, IMF’ye, Dünya Bankası’na
karşı çıkmayanlar, Somali’deki açlığa karşı çıkamazlar.
Çünkü Somali halkını aç bırakan bu politikalardır.
İşte bu nedenle, işbirlikçi AKP’nin ekonomi politikasına karşı çıkmayan HERKES, Somali’deki açlığın da,
ülkemizde açlığın da suç ortağıdır.
Somali halkıyla dayanışmak, Somali ve tüm Afrika
halklarının, Asya halklarının açlığına karşı çıkmak,
EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAKTIR.
Halkların dayanışmasının en üst biçimi, emperyalizme karşı savaşta birliktir.
Halkların açlığını önlemenin tek yolu, emperyalizmi
bulunduğu her yerden kovalamaktır.
Şu alçakça riyakarlığıa bakın; gazetelerinde özelleştirmeleri, esnek çalıştırmayı, Torba Yasaları, BOP’u savunanlar, Somali’deki açlığa karşı kampanya düzenliyor.
Bu politikalarla palazlanan işbirlikçi tekeller, yardım kampanyalarına büyük bağışlar yapıyorlar... Hem emperyalist politikaları destekleyecek, hem Somali’de açlığa karşı kampanya yapacaksınız? Riyakarlığın en ahlaksızca,
en alçakça olanıdır bu.
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AVRUPA’dakiBİZ
“Londra Yanıyor” haberlerini izliyoruz günlerdir. Yok yağmacılar,
yok çeteler... diye başlayıp biten haberler.
Biz, burjuva basının
beynimizi kirleten haberlerini değil; gerçekleri anlatalım size.
Olay şöyle gelişti: Londra Tottenham’da 4 Ağustos akşamı polis,
Mark Duggan isminde bir Afrikalı
göçmen genci öldürdü. Ailesi cesedi
teşhis etmeye giderken, karakolun
önünde yaklaşık 300-400 kişi toplandı. Aile saatlerce yetkililerden bilgi alamamış, bunun üzerine kalabalık sürekli artmıştı. Karakolun önünde bekleyen kitleden 16 yaşındaki bir
kıza 15 polisin saldırması ile olaylar
başladı. Bunun üzerine göçmen gençler polisin saldırısına tepki gösterip,
direnişe geçtiler. Polis yalnızca öldürmemiş, ölüsüne sahip çıkmak isteyen insanlara da azgınca saldırmıştı.
Daha sonra olaylar giderek yayıldı.
Göçmen gençler mağazaları, polis karakollarını ve arabaları ateşe vermeye; polisle çatışmaya başladılar. Bu
çatışma ve direniş başka göçmen
mahallelerine de yayıldı.
Peki biz olayları basından nasıl
dinledik? Gençler neden ayaklandı?
Polis nasıl saldırdı? Bunları öğrenebildik mi? Hayır!
Burjuva basın her zaman taraf olmuştur. O, ezilenlerin değil; katillerin, çapulcuların, halkın malına göz
dikenlerin yanında olmuştur. Burjuva basının, basit bir basın ahlâkı
dahi var mıdır? Basın ahlâkı olan bir
gazeteci, 15-20 yaşlarındaki bu gençlerin neden ayaklandığını sormaz
mı? Bu gencecik çocuklar polisin hakaretleri pahasına, gözaltılar, sınırdış’lar pahasına neden bunları yapar
diye sormaz mı? Sorar.
Ama yok, onların BASIN AHLÂKLARI YOKTUR.
Şu başlıklara bakın: “Yağma-Soygun-Anarşi”
Hürriyet, İngiliz hükümetinin ekonomi politikaları nedeniyle işsizlik ve

önceden engellemeye
çalışıyor. Kendi halkına karşı ise farklı
bir politika izliyor.
“Bakın, bu kadar
göçmen olmasa işsizlik bu düzeyde olmaz” diyor.
Ah şu kara kafalılar! Onlar olmasa
dünya ne yaşanır bir yer olurdu değil
mi?
Irkçı partiler bu dönemlerde daha
da palazlanıyor. Hükümet destekleri
artıyor. Irkçıların saldırıları da bunlara paralel artıyor. Avrupa ne zamanki yönetemez hale geliyor, krizleri derinleşiyor (kendi iç krizleri), o
zaman ırkçılığı besliyor. İşsizliğe
karşı tepkilerin düzene değil; göçmenlere yönelmesini sağlıyor, onları işsiz bırakıyor.
Londra’da yaşanan isyanın tek
nedeni, bir göçmenin katledilmesi değildi. Bu, bir birikimin sonucuydu.
Nedeni mi? YOKSULLUK VE
IRKÇILIK.
Avrupa ülkeleri bu zamana kadar
hangi göçmeni insan yerine koydu,
hangi değer yargılarımıza sahip çıktı?
Ama kendi ülkemize göre daha iyi
şartlarda yaşıyoruz diyeceksiniz. Kara
kaşımız, kara gözümüz için mi? Hayır, işgücü için. Bizim EMEĞİMİZE
ihtiyaçları var. Geberinceye kadar
yemeleri, geberinceye kadar para kazanmaları için bizim alın terimize, bizim emekçi ellerimize ihtiyaçları var.
İngiltere’ye geri dönersek; göçmenler yoksulluk içinde yaşarken, İngiltere kraliyet düğünü nasıl yapılıyor? Ama biz alışmışız, “O prenses!”
değil mi? “Onun hakkı” değil mi? diyoruz. Hayır, bu, onların hakkı değil.
Hayır, bunlar bizim kaderimiz değil.
O yapılan düğün bizim alın terimizle yapılıyor. Basında çıkan bir haberde, “Düğünün ekonomik boyutu
ise zaten zor durumda olan İngiltere
ekonomisinde büyük tartışma konusu oldu. İngiltere'de düğün nedeniyle üretim 11 gün boyunca büyük ölçüde durdu ve bu durumun maliyeti
iddialara göre 50 milyar dolara

“BU DÜNYADA
HAYATTA KALMAK
İÇİN İSYAN ETTİLER!”
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yoksulluğa sürüklenen göçmenler
için "çete" tanımlaması yaptı.
Sabah gazetesi, isyan eden gençleri “Nazi”lere benzetti.
Diğerleri de birbirinden farksızdı.
Safları nettir. Tek istekleri isyanın bastırılması ve bu “çete”lerin cezasını
çekmesiydi.
Ama o basın, polisin sokaklarda
nasıl insan avına çıktığını, nasıl saldırdığını yazmaz. O basın, İngiliz polisinin karakollarda gözaltılarda insanları nasıl katlettiğini yazmaz.
İngiliz basınından farksızdı Türkiye basını. Neredeyse “idam edin!”
çağrıları yapıldı. Bu arada gözleri aydın, İngiltere’de yeni ırkçı, anti-demokratik yasalar yolda. Fırsat bu
fırsat değil mi? Basının yoğun desteğiyle çıkarmak gerekir!
Kapitalistler kendi krizlerinin sonucunu hep halktan çıkarırlar. Avrupa’da buna göçmenler eklenir. İlk
önce onlar nasibini alır bundan.
Avrupa genelinde göçmenlere
karşı uygulanan ırkçı politikalar sonucu, Fransa’da 2005 yılında bir
ayaklanma yaşanmıştı, bugün de İngiltere’de yaşanıyor.
Avrupa emperyalistleri, en zor
işlerde çalıştırdıkları ve en ucuz işgücü olarak gördükleri göçmenleri, işsizliğin arttığı dönemlerde de hedefe koyuyorlar. Bu dönemlerde, sınır
dışı edilemeyen göçmen işgücüne
karşı ırkçı politikalarını artırıyorlar. İlk
önce onları işten çıkartıyorlar. “Benim bu ırkçı politikalarıma karşı çıkarsanız, sonucuna da katlanırsınız” diyorlar. Ve ırkçı ve hak gasplarının yolunu açan yeni yasalar çıkarıyorlar.
Yeni ırkçı yasalarla, baskılarla
göçmen halkın bu aşağılamaya, sömürüye ve işsizliğe karşı çıkmasını
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(75.8 milyar liraya) yaklaştı.”
diye yazmıştı.
İngiltere'de yoksulluk oranlarına dair yayınlanan yeni bir
rapora göre, ülkede 13 milyon
kişi yoksulluk içinde. Bunların
5 milyon 800 bini de aşırı yoksulluk sınırında. Rapor 2010 yılının ortaları itibariyle ülkede 2,5
milyon kişinin de işsiz olduğunu gösteriyor.
Tottenham, Londra içinde işsizliğin en yoğun olduğu yer, İngiltere genelinde ise sekizinci sırada. Institute
for Public Policy Research (Kamu Politikaları Araştırmaları Derneği) tarafından yapılan bir araştırma, 16-24
yaş arası siyahi gençlerin yarısının işsiz olduğunu söylüyor. Hükümet krizi bahane göstererek, sosyal güvenlik ve işsizlik yardımlarını büyük
oranda kesti. Geleceksizlik, polis
baskısı ve göçmenlere yönelik ırkçılık bu patlamanın koşullarını fazlasıyla yaratmıştı.
İngiltere’de, en zengin %10’luk
kesim, en yoksul kesimden yüz kat
daha iyi yaşam koşullarına sahip.
İngiltere’de 1990 yılından bu yana
gözaltında binden fazla ölüm gerçekleşti, buna karşılık hiçbir polise soruşturma açılmadı. Yani her sene
100 insan gözaltında ölmüş. Yani
yoksulluk, ırkçılık ve zulüm kolkola
yürüyor.
Basın son gelişmeleri çarpıtarak,
bazı yağma olaylarına dayandırdı.
Allah aşkına?, burjuva basının yalakalığını yaptığı o ruhu satılmış burjuvazinin yağmaladığı kadar halkın
parasını yağmalayabilir mi o gençler?
Onlar kadar bankaları hortumlayabilirler mi? Onlar gibi emek hırsızı mıdırlar?..
Kaç insan öldü o ayaklanma sırasında? 1 kişi. Peki İngiltere, Amerika’yla birlikte işgal ettiği Irak’ta,
Afganistan’da, havadan bombaladıkları Libya’da kaç bin insanı katletti? İngiltere devleti katil ve hırsızdır.
Göçmen gençlerin talepleri meşru taleplerdir. Ayaklanmaları da
meşrudur. Yağmalama bir tepkinin sonucu yaşanmıştır. Yoksul olan genç-

lik, bu benim hakkım diyor ve mağazalara saldırıyor. Evet onun hakkı,
doğru. Tabii böyle olmamalı, çünkü
bu yozlaşmayı getirir. Ama birkaç olayı bütün medya abarttığı için olaylar
yağmaya indirgendi. Örgütsüz oldukları için bu tür olaylar yaşanabilir. Ama bunlar istisnadır.
Şurası açık ki, o gençler örgütlü olduklarında onların vereceği mücadele karşısında hiç kimse duramaz. Geleceğe dair umudu olmayanların
ayaklanmasıydı bu. GELECEKLERİ
İÇİN ayaklandılar. O gençler neden
ayaklandıklarını şu şekilde anlatıyor: “Biz bunu eğlence için yapmıyoruz. BU DÜNYADA HAYATTA
KALMAK İÇİN YAPIYORUZ.”
ITV kanalından bir muhabirle,
bir gösterici arasında geçen bir diyalog da şöyleydi:
“- Kendinizi ifade etmek için en iyi
yol isyan etmek mi?
- Evet. Eğer isyan etmeseydik, şu
an benimle konuşuyor olmazdınız,
değil mi? İki ay önce Scotland Yard'a
yürüdük, 2 bin kişi, hepimiz siyahtık,
barışçıl ve sakin bir yürüyüştü ve ne
oldu? Basında tek kelime bile yer almadı.”
En üzücü(!) olanı ise, İngiltere
Başbakanının tatilini yarıda bırakıp
Londra’ya dönmek zorunda kalmasıydı! Gelmesiyle kükremesi bir oldu.
Başbakan Cameron’ın açıklamaları beklendiği gibi ne sorunun özüne inmeye, ne de gerçekleri kabul etmeye yönelik. Aksine o ayaklananları
tehdit ediyor. Cameron, sorumluların
“reşit olmaları halinde” cezalarını
çekeceklerini belirtiyor: “Hukukun tam gücüyle karşı karşıya kalacaklar.”, “Biz yasalara uyan insanların yanındayız.”, “Bu açıkça ve basitçe suçtur.” ve “İnsanların İngiltere sokaklarına düzenin gelmesi için

gerekli her şeyin yapılacağından hiç şüphe duymaması gerekir.” "Böyle
olaylar çıkarmaya yaşı
yetenin, cezasını çekmeye
de yaşı yeter."
Tehdit ediyor faşist ve
korkaklar!
İngiltere basını milliyetçiliği kışkırtmak için yayınlar yapıyor. Polise açıkça katliam çağrıları yaptı. Binlerce insan gözaltına
alındı. Yeni ırkçı yasalar yolda. Bu yasalara göre o gençlere cezalar verecekler. İngiliz polisi sokaklarda insan
avı yapıyor.
Peki şimdi BM, NATO nerede? İngiltere, halkına karşı silah kullanıyor.
Binlerce insanı haklı talepleri karşısında yargılamaya hazırlanıyor. Müdahale şart değil mi?!
Libya lideri Muammer Kaddafi,
ülkede çatışmalar sırasında muhaliflerle savaşmaları için çoğu Afrika ülkelerinden paralı askerler tutmakla
suçlanmıştı. İngiltere’nin ise son
olaylarda “İrlandalı ve İskoç paralı
askerleri kullandığı” iddia ediliyor.
Peki müdahale şart değil mi?
İran, İngiliz yönetimi ve polisinin
halka karşı sert tutumunu kınadı ve
hükümetle dalga geçti. BM Güvenlik
Konseyi'nin, mahrumları korumak
bir yana özgürlük isteyenler aleyhinde
kararlar aldığını savunan İran sözcüsü Tuğgeneral Negdi, “Bunlardan bir
beklentimiz yok, ama eğer BM karar
alırsa İngiltere’ye barış gücü göndermeye hazırız” dedi.
Bu arada, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu
Başkan Yardımcısı İbrahim Emini
de açıklamasında, “İngiltere'deki insan hakları konusunu araştırmak
üzere bir heyet göndermeye hazır olduklarını” söyledi.
İngiltere Başbakanı ve basını
“Yaktılar, yağmaladılar, can güvenliğimiz yok” palavralarını geçsinler...
Eğer olayın nedenlerini ortaya çıkarmazsanız ya da yarattığınız o nedenleri ortadan kaldırmazsanız, bir
gün o göçmen semtlerinden gelip
BOĞAZLARINIZA SARILACAKLAR.
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Özel Okullar Değil, Demokratik
Halk Okulları İstiyoruz!

7 Ağustos’ta Seviye Belirleme Sınavı(SBS)'nın 1. Yerleştirme Yedek Kayıt sonuçları belli oldu. Yerleştirme sonuçlarına göre devlet ve özel liselerin kontenjanları dolmadığı gibi, kontenjan açıkları da diğer yıllara oranla katlanarak arttı.
Kontenjan açıklarının bu kadar fazla olmasının temelinde özel okullara yönelik 'arttırılan ilgi' vardır. Özellikle
sınavda başarı sağlamış öğrencilerin özel okullara alınmaya
çalışılması, devlet liselerindeki kontenjan açıklarının
artmasında önemli etkendir.
Kontenjan açığının en fazla görüldüğü liseler Anadolu Liseleri'dir. İstanbul'daki Anadolu Liseleri'nden örnek
verecek olursak; Galatasaray Lisesi'nde 7, Kabataş Erkek
Lisesi’nde 29, Beyoğlu Lisesi’nde 18 kontenjan açığı vardır. Yani ilk yerleştirmenin sonucunda Anadolu liselerinin toplamında 46 kişiye varan boş kontenjan oluşmuştur. Burjuvazinin “en iyi okullar” diye reklamını yaptığı
bu okullarda bile özel okullardan dolayı kontenjan açığı
görülmektedir. Öğrencilerin özel okullara çekilebilmesi
için bazı özel okul sahipleri sınavlardan yüksek puan alan
öğrencilere yüksek miktarda burslar, aylık maaş, yurtdışında dil eğitimi gibi vaatlerde bulunmaktadırlar. Adeta
öğrenciler satılık bir eşya gibi fiyat biçilerek özel okullara çekilmektedir.
Özel okulların artması ve öğrencilerin bu okullarda okumaya teşvik edilmesi eğitimde eşitsizliği daha da arttırmaktadır.
Özel okulların sayısı 2002 yılından 2005 yılına kadarki
sürede, 1235'ten 2553'e çıkmıştır. Yani 5 yılda %100'ü aşan
bir artış olmuştur. Özel okulların sayısının bu kadar artması, parası olanın okuyabildiği parası olmayanın okuyamadığı bir eğitim sistemi demektir. 8 yıllık AKP iktidarı döneminde devlet okullarına yeterli bütçe ayrılmazken, özel okullar devlet kaynaklarıyla desteklenmiş ve geliştirilmiştir. Özel okulların yaygınlaşması ile özel okullarda okuyan öğrenci sayısı da artmıştır. 2002 yılından bu
yana özel okullardaki öğrenci sayısı 223 binden 466 bine

gençliğin
tarihinden

öne çıkarmaktadır. Bir
televizyon kanalına konuşan bir kadın "bankerler milyarlarca sterlini yağmalarken, üç beş dükkanın sözü mü olur?" diyordu.
Göçmenlerin polis terörüne karşı
yaptığı eylemlerde 2250 kişi tutuklandı.
Yoksul halklara karşı uygulanan
terörün üzeri, hiçbir şekilde örtülemez ve bu terör hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz.

Öğrencilerden-Öğretmenlerden

21-28 Ağustos 1993
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden
toplam 130 delegenin katılımıyla 1.
Avrupa Dev-Genç kurultayı yapıldı.
Kurultayda Avrupada'ki gençlik mücadelesini yükseltmek için kararlar
alındı.
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çıkmıştır; yani yüzde 109'luk bir artış gerçekleşmiştir.
Özel okulların sayısının gün geçtikçe arttırılması eğitimi daha da paralı hale getirmiş ve ticarileştirmiştir. Eğitim ülkemizde bir kâr kapısı haline getirilmiştir. Özel okulların sayısının artması eğitim seviyesini yükseltmek yerine, daha da düşürmüştür.
Bugün ortaya çıkan kontenjan açıkları ve öğrencilerin
özel okullara yönelmesi, esas olarak eğitim sisteminin kendi içindeki çıkmazlarından kaynaklanmaktadır.
Lise ya da üniversite giriş sınavlarını kazanmak da paraya dayandırıldığı için, sistem binlerce, onbinlerce öğrenciyi eliyor. Sınavı kazanamayarak dışarıda kalan yüzbinlerce öğrenci varken, devlet okullarında halâ kontenjan boşlukları ortaya çıkmaktadır. Devlet okullarını kazananların özel okulları tercih etmesi, özel okulların paralı olması, devlet okullarının da eleme yöntemiyle öğrenci
alması, okullarda boş kontenjan olmasına rağmen okuyamayan binlerce öğrenciyi ortaya çıkarmıştır.
Ülkemizde yüz binlerce öğrenci parası olmadığı için
okuyamazken, özel okulların arttırılması ve geliştirilmesi, ayrıcalıklı ve eşit olmayan eğitim sistemindeki eşitsizliği
daha da büyütmektedir. Bu, yoksul halk çocuklarının eğitim hakkının gaspıdır. Bugün özel okulların yaygınlaştırılmasıyla, eğitimin ticarileştirilmesi de yaygınlaşmaktadır. Eğitimin ticarileştirilmesi sonucunda burjuva çocukları okurken, yoksul halkımızın çocukları okuyamamaktadır. Bugün devlet okulları ve özel okullarda yoksul halk
çocuklarının okuma hakkı değil, sadece tekellerin ihtiyaçları gözetilmektedir.
Sonuç olarak; eğitimin paralı hale getirilmesine ve ticarileştirilmesine karşı gençlik olarak birlik olmalıyız. Sadece belirli bir kesimin değil, tüm halkın eğitimini amaçlayan demokratik halk okullarını istemeliyiz. Demokratik halk okulları mücadelesine, okullarda düzenleyeceğimiz parasız eğitim kampanyalarıyla başlayabiliriz.
Özellikle lise kayıtlarının başladığı bugünlerde bu talebimizi büyütmeliyiz.

İngiltere’de
tutuklama terörü
İngiltere’de siyah bir gencin
polis tarafından katledilmesinden
sonra yapılan protesto eylemlerinde tam bir tutuklama terörü yaşandı.
Burjuva basın yayın organları, emperyalist İngiltere’nin terörünü gizlemek için kimi yağma olaylarını

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Hiçbir önlem çürümüş eğitim
sistemini gizleyemez
Bu sene, öğrenci gençliğin eğitim
ve sınav sisteminin çarpıklığıyla ilgili çok sayıda örneğe tanık olduk.
Önce KPSS'de yaşananlar... Sonra
ardı ardına SBS, LYS ve devam
eden sınavlardaki torpil ve şifre
"skandalı"...
Her zaman söylüyoruz, bu eğitim
sistemi ticarileştirilmiştir ve parayla
dönüyor. "Parayı veren düdüğü
çalar" sözündeki gibi.
ÖSYM daha fazla para aldığı
dershane gruplarına ve çeşitli topluluklara sınav sorularını dağıtmaktadır. Öğrenciler de bunun az çok bilincindedir. Hatta çeşitli deneme sınavlarındaki soruların benzerleri gerçek sınavda da çıkmaktadır.
Sınavlarda meydana gelen kopya
olayları her sene tekrarlanmaktadır.
Ancak ÖSYM bu sene hiç olmadığı
kadar teşhir olmuştur. KPSS'de 120
birincinin olması, ÖSS'de şifreli sorular, üniversiteye girecek olanlara
bölüm dışı tercih formlarının gönderilmesi, bunun üzerine öğrencilere yazılan özür mektupları... Ve ardından tabii teşhir olan bir sistemin
düzeltileceğine dair göstermelik önlemler de her sene olduğu gibi bu
sene de gündeme getirildi.
ÖSYM, üniversiteye giriş sınavlarını hazırlarken 'yoğun güvenlik
önlemleri' altında bu işlemleri gerçekleştirmektedir. Soruları hazırlayanlar ve matbaada çalışan personel
sınav sonuna kadar ÖSYM'nin belirlediği 'kapalı alan'dan dışarı çıkmamaktadır. Matbaanın tüm çevresi kamera ile izlenmekte, mesaj ve
sinyal karıştırıcılar ile çevrelenmektedir. Ancak tüm bu güvenlik önlemleri de ÖSYM'de kopya çekmek
ve benzeri sahtekarlıkların olmasını
engelleyememektedir. Çünkü yapan
kendileridir. Önlemler, “başkalarının”
bu tür şeyler yapmasına karşıdır.
Bu nedenle ÖSYM, sınavlarda

turulmuştur." Yani ÖSYM artık daha
“güvenli”!.. Ne büyük başarı! Yaşanan onca şeye rağmen öğrencilerle dalga geçer gibi bu yılın ne kadar
iyi geçtiğini söylüyor. Aslında eğitim
patronları ve YÖK için elde edilen
para ne kadar fazlaysa, “başarı” da o
kadar artıyor.
Ancak tüm bu güvenlik ve önlem
masalları boşunadır. Çünkü varolan
eğitim sistemi kökten çürümüştür. Var
olan eğitim halk için olmaktan, bilimsellikten uzaktır. Ve kâr getiren ticari bir sektör haline gelmiştir. Varolan bu sistem üzerinden yeni yeni
rant yolları açılmakta, yeni yeni tekeller türemektedir.
Eğitim sistemindeki bu çürümüşlüğe karşı gençlik de sessiz kalmadı ve kalmayacak. Ancak bizim
bahsettiğimiz karşı çıkış, son zamanlarda 'facebook'tan örgütlendiği
ileri sürülen, örgütsüz ve gerçek çözümleri hedeflemeyen bir eylem anlayışı değildir. Zaten düzenin karşısında görmek istediği gençlik profili de budur. Bu tür yöntemlerle, hedefsiz, örgütsüz “eylemler”le kitlelerin tepkilerini boşaltmak istiyorlar.
Oysa alternatifi var.
Bir yıl boyunca ülkemizin meydanlarında haykırdığımız "Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız" sloganı, kurulan çadırlar ve ortaya konulan örgütlü mücadele bize çıkış yolunu gösteriyor. Ferhat ve Berna; bize
bu sorunun çözümünün bilimsel, demokratik ve halk için eğitim talebinin örgütlü bir şekilde savunulmasından geçtiğini göstermiştir.
Yalnızca gençliğin örgütlü ve kararlı gücü bu çürümüşlüğü silip atabilir.

meydana gelen kopya iddialarının
önüne geçmek için yeni yeni önlemler(!) üretiyor. ÖSYM, yeni önlemler kapsamında çalıştırdığı personelin maaşını artırdığını açıkladı.
Böylece ‘rüşvetçi’ memurlar soruları
başkalarına vermeyecekmiş! Ekonomik koşulları iyileştiği için sorularda hatalar ortaya çıkmayacakmış.
Bir diğer “yeni önlem” ise sınav sorularını hazırlayan memurların çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırılması. Bu sayede hırsızlar ve onlara yardım eden memurlar yakalanabilecekmiş.
Bakıldığında ÖSYM' nin bu “tedbirler”le kopya olaylarını önleyeceği düşünülebilir. Oysa gerçek hiç de
böyle değildir.
Başta belirttiğimiz gibi, eğitim
sistemi rant üzerine oturmuştur. Birkaç kötü memurun sınavları sızdırdığı yalanı ve buna yönelik alınan “önlemler”le çarpıklıklar, hırsızlıklar önlenemez. Atalarımız “hırsız içerden
olursa kilit dayanmaz” demiş. Biz
şunu da ekleyelim: Düzenin kendisi
hırsızlık, yağma ve talan düzeni
olunca, hiçbir önlem işe yaramaz.
Sorun paralı eğitim sistemi sorunudur. Alınan bu önlemler olsa olsa
elde edilen rantın geçici bir süreliğine bu rantı gizlemeye yarayacaktır.
Daha sonra karşımıza daha büyük
rantlar, sistemin çarklarında öğütülmüş
daha fazla öğrenci, daha fazla intihar
ve aile faciasından
Müfredattaki değişiklik kimin için?
başka hiçbir şey
çıkmayacaktır.
Ortaokul ve liselerde verilen vatandaşlık ve demokrasi
Bakın ÖSYM dersi müfredatında değişiklikler yapıldı. Yapılan değison olarak ne di- şikliğ göre “örgütlenme hakkı” müfredattan çıkıyor,
yor: "Bu sene tek- 'Toplam Kalite Yönetimi” geliyor. Yani öğrencilere dünolojinin imkanla- şünmeyi, birlik olmayı değil birbirlerini nasıl yenecekleri,
rı daha fazla kul- nasıl yükselecekleri, sömürü düzenine nasıl ayak uylanılarak hem do- duracakları öğretilmektedir. Bu düzenin eğitim sisteğayı koruyan hem minde yapılacak her değişiklikte halkın çıkarları ve bide daha güvenli bir limin gereği değil, tekellerin ihtiyaçları gözetilmektesınav sistemi oluş- dir.
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“Tutuklu ve Hükümlü
Muayeneleri”
Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN
Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı
Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN’ın , 13
Ağustos 2011 tarihli Cumhuriyet gazetesinde tutsakların tedavi edilmeleri
konusunda yazdığı bir makaleyi yayınlıyoruz...
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“ ‘Üçlü Protokol’ün 61. maddesi terörle mücadele ve çıkar amaçlı
suç örgütleriyle mücadele kanunlarının kapsamındaki tutuklu ve hükümlülerin muayene sırasında yalnız olamayacaklarını belirleyerek
insan haklarının evrensel ilkeleri ve
hekimlik mesleği ilkeleri ile çelişmekte, hekimlerle hastaları arasında güvenlik duvarı oluşturarak hastanın tedavi alma hakkını ortadan
kaldırmaktadır.
İç hastalıkları uzmanı Dr. Serdar
Çayan Mulamahmutoğlu, 27 Temmuz 2011 tarihinde hâkim karşısına
çıktı. Suçlandığı konu, çalıştığı hastaneye getirilen tutuklu hastanın
muayenesi sırasında cezaevinden
hastaneye getiren askerlerin oda dışında kalması gerektiğini belirtmesi
ve askerlerin buna uymaması üzerine hastayı muayene etmeyi reddetmesi
idi. Getirilen hastanın bağırsağından
kanamasının olması ve yapılacak
muayenenin şekli de durumu ayrıca
özelleştiriyordu.
Çalıştığı hastanenin başhekimliğinin ve kaymakamlığın yaptığı soruşturmada suçsuz bulunmasına rağmen savcılık ısrarla hekimin yargılanması gerektiğini belirterek olayı
yargıya taşımıştır. Savcıyı bu aşamaya getiren Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında 30.10.2003
tarihinde imzalanan üçlü protokol olmuştur.(...)
Protokol kadın/erkek ayrımı da
yapmamaktadır. Aynı suçlama genel
cerrahi uzmanı Dr. Naki Bulut için de
yapılmış; ancak valilik yargılama
izni vermediği için olay yargıya taşınmamıştı. Dr. Bulut’a yapılan suçlama, muayene etmeyerek geri gön-

derdiği hasta ile
oluşan gereksiz
yol masrafları
nedeni ile devleti 19.20 TL zarara uğratmak

olmuştu.
Gerçekte ise her iki hekim de
ulusal ve uluslararası belgelerdeki etik
kurallara uyarak bir hekimin davranması gerektiği şekilde davranmıştır.

“hekim ile hastanın yalnız
kalması gerekmektedir...”
Tüm ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve belgeler, tutuklu ve hükümlülerin her hasta gibi sağlık
hizmeti almasını öngörür. Bu hastaların muayeneleri sırasında eğer
varsa kelepçelerinin çıkarılması ve hekim ile hastanın yalnız kalması gerekmektedir. Gerekçe basitçe hekimhasta arasındaki bilgilerin mahremiyeti olmasının yanında, tutuklu/hükümlü hastanın kolluk kuvvetlerinin yanında söyleyemeyeceği işkence ve benzer kötü muamele veya
kendince mahrem sayılabilecek konulara girebilmesine olanak sağlamaktır.
Hekim-hasta ilişkilerinde karşılıklı
güven önemli olduğundan, kelepçeli ve sürekli gözlem altında tutulan tutuklunun hekimine güven duyması
da pek olası değildir. Tutuklu/hükümlü muayenesinde ancak hekimin
güvenlik nedeni ile talebi sayesinde
bu kuralların dışına çıkılabilir.
Bu konudaki uluslararası sözleşmelerin en önemlilerinden birisi İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık
Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El
Kılavuzu’dur ve İstanbul Protokolü
olarak anılmaktadır. Bu belge Helsinki İnsan Hakları Bildirgesi ve
Alma Ata Halk Sağlığı Bildirgeleri
gibi uluslararası alanda oluşturulduğu şehrin adı ile anılmaktadır. Bu kılavuzun 6. maddesi: “Soruşturmalarda çalışan tıp uzmanları her zaman
en yüksek etik standartlara uygun bi-

çimde davranmalı ve tıbbi araştırma
ve muayeneden önce kişinin bilgilendirilmiş onayını almalıdır. Muayene, tıp biliminin kabul edilmiş standartlarına uygun biçimde yürütülmelidir. Muayene, tıp uzmanının denetimi altında, devlet görevlileri ve
güvenlik güçleri mensuplarının mevcut olmadığı bir ortamda, kişinin
mahremiyetine saygı göstererek yapılmalıdır” şeklindedir.
Sağlık Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Hasta Hakları Yönetmeliği’nin
21. maddesi: Hastanın, mahremiyetine
saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep
de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale,
hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Hastanın,
sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmeler gizlilik içerisinde yürütülür, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale
sırasında bulunmaması gerekir, demektedir.
Aynı şekilde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 7.
maddesi: “Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiplerine riayet esastır. Burada, halkın gelenek ve ahlak
kurallarına saygı gösterilir. Hastalar
teker teker muayene edilir. Muayene
esnasında poliklinik odasında tıp ve
yardımcı tıp meslekleri personelinden
başka kimsenin bulunmaması gerekir.
Ancak hasta isterse ailesinden biri
veya bir yakını bulunabilir” şeklinde
düzenlenmiştir.
Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları arasında imzalanan üçlü
protokol ulusal ve uluslararası düzenlemelere, Türk Tabipleri Birliği
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’na,
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne, Hasta Hakları Yönetmeliği’ne, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne, Dünya Tabipleri Birliği’nin Portekiz, Amsterdam, İstanbul Bildirgeleri’ne aykırıdır.
Üçlü Protokol(...) Bu nedenle öncelikle Sağlık Bakanlığı protokolden imzasını çekmeli ve uluslararası
sözleşmelere uyulmalıdır.”
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AKP, ‘Üçlü Protokol’ ve Tecritle

Hasta Tutsakları Katlediyor!
AKP iktidarı, hapishanelerde “sessiz imha”yı sürdürüyor. Özellikle
“Üçlü Protokol” ve tecrit ile hasta
tutsakları katletmeye devam ediyor.
AKP’nin tecriti koyulaştıran politikaları sonucunda hapishanelerde, hasta tutsakların sayısı azalmıyor,
çoğalıyor. Ağır hastalıklarla karşı karşıya olan onlarca tutsak tedavi edilmeyerek, ölüme terkedilmiştir.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
(TİHV) 2010 yılının ilk 6 ayında hapishanelerde 97 ağır hasta tutsağın
tedavi edilmeyi beklediğini açıklamıştı. O listede ismi olanlardan şehit
düşenler, yattıkları süreleri tamamlayıp tahliye edilenler oldu. Sorun
tüm ağırlığıyla sürüyor.
Söz konusu listede yer alan hastalıkları nedeniyle, yaşam savaşı veren tutsaklardan bazılarının isimleri
aşağıdadır:
Aynur Epli: Bağırsak kanseri.

Avni Uçar: Böbrek kanseri, sağ
böbreği alınmış.
Bekir Şimşek: Wernicke Korsakoff hastası.
Deniz Yıldız: Kanser hastası
Erol Zavar: Mesane kanseri.
Ersin Vural: Oryantasyon bozukluğu, paranoya.
Erkan Nasıroğlu: Kısmi felç.
İhtiyaçlarını karşılayamıyor, psikolojik sorunları var.
Emrah Alişan: Belden aşağısı
felç. Tek başına yaşayamıyor.
Gazi Dağ: Belden aşağısı felç.
Halil Güneş: Kemik kanseri.
Halil Yıldız: 82 yaşında, tek başına yaşamını sürdüremiyor.
Hasan Tahsin Akgün: Psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını sürdürebilecek durumda değildir.
Hayati Kaytan: Beyin kanseri.
Hediye Aksoy: Gözleri görmü-

yor, yaşamını sürdürecek durumda
değil.
İnayet Mete: Felç, kalp hastalığı, omurilik zedelenmesi, siroz.
İsa Yağbasan: Kanser hastası.
İsmet Ayaz: Çölyak hastası.
Latif Badur: Akciğer kanseri.
M. Ali Uğurlu: Cilt kanseri.
Memduh Kılıç: Ağır verem.
Mesut Deniz: İleri derecede şizofren. İhtiyaçlarını karşılayamıyor.
Mustafa Gök: Wernicke Korsakoff hastası.
Naci Akyol: Akciğer kanseri.
Nizamettin Akar: Gırtlak kanseri.
Nesimi Kalkan: Çölyak hastalığı
nedeniyle tek yaşayamaz durumda.
Rasim Aşan: Hepatit B ve sinir
hastası. Yakınlarını tanıyamaz halde.
Remzi Aydın: Tekerlekli sandalyeye mahkûm halde yaşıyor.
Samet Çelik: Kan kanseri.
Yusuf Kaplan: 85 yaşında, vücudunun yüzde 79’u felçli... Ve hala
tecrit altında tutuluyor.
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Doktorlar! İşkencenin, tutsakların

Kişisel olarak da, kitlesel olarak da, kurumsal
olarak da işkenceye, tecrite ortak edilmeye hayır deyin. Bu, tüm doktorların,
tüm tabip odalarının birinci dereceden sorunudur!
AKP iktidarı tutsakların tedavilerini engelleyerek, sessiz imhayı sürekli hale getirmiştir. Buna en başta
siz dur demelisiniz! Üçlü Protokol’a
karşı çıkmak, hasta tutsakların tedavi hakkını savunmak, her doktor için
mesleki ve ahlaki bir görevdir. Hiçbir doktor, hiçbir sağlık emekçisi, bu
zulme sessiz kalamaz.
Hasta tutsakların katledilmesi politikasını durdurmak için harekete
geçmek, meşru, haklı bir tavır ve doktorluğun gereğini yapmaktır.
Hiçbir doktor, hiçbir Tabip Odası hasta tutsakların katline, tutsakların tedavi hakkının gaspına seyirci
kalmamalı, ortak olmamalı ve bunlara
karşı mücadele etmelidir.

katledilmesinin ortağı olmayın!
Doktorlar!
Halka yönelik en büyük ve en sistemli saldırılardan biri olan 12 Eylül
1980 faşist cuntasından bugüne sizleri yıllarca işkencelere ortak ettiler.
Emniyet Müdürlükleri’nde, siyasi şubelerde, jandarma karakollarında, askeri birliklerde, gözaltı merkezlerinde ve hapishanelerde yapılan
işkencelerin beyaz önlüklü suç ortağı yaptılar sizleri.
İşkenceci katiller, ellerindeki tutsaklara elektrik verip manyetonun kolunu çevirirken, falaka atarken, karda çırılçıplak dışarda bekletirken,
bayılanları, fenalaşanları, işkence yapılamayacak duruma gelenleri, tekrar
sizin “hazırlamanızı” istediler.
İşkenceci katiller, hep yanıbaşın-

da sizleri tuttular. Katlettikleri, sakat
bıraktıkları, tecavüz ettikleri binlerce ilericiye, demokrata, devrimciye,
yurtsevere, halka yapılan işkenceleri sizlere örtbas ettirdiler. Vücudunda sağlam tek yeri kalmamış insanlar
hakkında ‘sağlam’ raporları aldılar .
Toplama kampına çevirdikleri hapishanelerde, “kıç falakası” atan, işkenceci asker ve subayların yanında
yine doktorlar vardı.
Belki kişisel olarak bu dayatmalara itiraz edenleriniz oldu. Ama bütün olarak bu noktada olumsuz bir sınav verildi.
Kelepçesini açtırmadı diye, “Tek
tip elbise giymedi” diye, tutsakları tedavi etmedi meslektaşlarınız.

Doktorlar!
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ÇADIRIMIZI DAĞITTILAR, SİLAHLARLA BASTILAR,
DEVRİMCİLERİ KAÇIRDILAR AMA 90 GÜN DİRENDİK!

YENİ TUTSAKLIKLAR PAHASINA,
KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI
ÇAYAN’DA BİR MEVZİ YARATTIK
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İstanbul’da Çayan Mahallesi’ndeki
Hüseyin Aksoy Parkı’nda TAYAD’lı
Aileler tarafından sürdürülen açlık
grevi direnişi, 90. gününde, 13 Ağustos 2011 tarihinde akşam 17.30’da
gerçekleştirilen yürüyüş, basın açıklaması ve devamında yapılan program
ile sonlandırıldı.
Keyfi tutuklama zulmüne son verilmesi talebiyle 17 Mayıs’ta başlatılan açlık grevi direnişine, daha ilk
günlerden başlayarak düşman tarafından saldırılar düzenlenmişti. Devrimcileri sokak ortasından kaçırdılar,
uzun namlulu silahlarla sardılar direniş çadırını. Ama bütün bu sindirme ve korku salma politikalarına
karşı her defasında başka şekillerde direnildi ve her defasında daha çok sahiplenildi direniş çadırı. Ve açlık
grevinin 90. gününü tamamlaması sebebiyle program düzenlenerek açlık
grevi çadırı kaldırıldı.
13 Ağustos’ta, ilk olarak çadır
önünde, TAYAD’lı Aileler imzasıyla,
“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son”,
“Biz Doğurduk Tecrite Ezdirmeyeceğiz” pankartları açılarak, yürüyüş
korteji oluşturuldu. Atılan sloganlar
ve sesli çağrılar eşliğinde kortej ana
cadde üzerinde yürüyüş düzenledi. Dilan Kafe önüne gelindiğinde, burada
basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “90 gündür Çayan’ın bağrında, Hüseyin Aksoy Parkı’nda açtığımız çadırımızda açlık
grevi yapıyoruz. Yoksul gecekondu

mahallelerimizde gece yarısı ev basan,
evlatlarımızı işkencehanelere taşıyan, F Tipi zindanlarına mahkum
eden faşizme karşı 90 gündür buradayız. 42 yıldır yokluklarda, yıkımlarda, zulümlerde meydan okuyan
bir geleneğin sürdürücüsü olmaktı, bu
insanların ‘büyük suçları.’ Ve yine susmadık bu terör karşısında. Keyfi tutuklama terörüne karşı biz analar babalar olarak, ‘biz doğurduk tecrite ezdirmeyeceğiz’ dedik.” denildi.
90. gününde açlık grevi çadırının
kaldırılacağının bildirildiği açıklamanın devamında, “90 gündür sizinle direndik, sizinle meydan okuduk faşizme. Defalarca saldırmasına rağmen
bugün çadırımızı düşmanın iradesiyle değil, kendi irademizle kaldırıyoruz. Dost-düşman şunu iyice anladı ki, tek bir tutsağımız dahi tecrit hücrelerinde kalmayana kadar, tecrit
hücrelerini parçalayana kadar mücadelemizi daha geniş alanlara yayarak
sürdürmeye devam edeceğiz. Bu direncimiz halkın örgütlü gücünden
alır suyunu. Örgütlü gücümüzle bizim
olanı düşmanın elinden alana kadar
bedeller ödeme pahasına yürüyeceğiz
zafere...” denildi.
“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Gözaltılar, Tutuklamalar,
Baskılar Bizi Yıldıramaz!”, “Yaşasın
Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Yaşasın
Direniş Yaşasın Zafer!” sloganlarının
atıldığı açıklama sonrası kitle tekrar

kortej oluşturarak, sloganlar eşliğinde çadırın önüne kadar yürüdü.
Parka gelindikten sonra, bir yandan etkinliğe başlanırken; bir yandan
da Çayan halkının parkı doldurmaya
başladığı görüldü. Direnişin bitirilmesi
onuruna hazırlanan program, ilk olarak İdil Tiyatro Atölyesi’nin toplu mezarlar ve Hüsnü Yıldız’ın direnişini
konu alan “Bu Dağlara Bahar Gelsin
Diye” oyununu sergilemesiyle başladı. Oyun sırasında duygulanan kitle sık sık çoşkulu sloganlar attı. Tiyatro oyununun ardından sahneye
sanatçı Erdal Bayrakoğlu çıktı. Halayların ardından Burhan Berken sahne aldı. Kürtçe türküler söyleyen
Burhan Berken’in ardından telefonla Dersim’e, Ölüm Orucu direnişçisi Hüsnü Yıldız’a telefonla bağlanıldı. Hüsnü Yıldız kitleyi selamladıktan sonra şöyle seslendi: “Orada davul zurna var mı, varsa davul zurna
çalıp halay çekin, biz burada öyle yapıyoruz. Zafer direnenlerin olur, direndik ve kazandık! Bu zafer hepimizin, hep birlikte kazandık. Mezarlar açıldı, içlerinden kardeşim Ali’nin
cenazesi çıkmayabilir ama artık o mezardan çıkanların hepsi benim için
Ali’dir. Mezarların olduğu söylenen
bir yer daha var, savcı oranın da açılacağı taahhütünü vermiştir. Talepler
yerine getirilmiştir, yarın avukatlarımızla durumu değerlendireceğiz ve
açıklamada bulunacağız. Şimdilik
hepinize iyi akşamlar diliyorum.”
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Hüsnü Yıldız’ın konuşma yaptığı sırada, “Yaşasın Ölüm
Orucu Direnişimiz!”, “Hüsnü Yıldız Onurumuzdur!”, “Ali
Yıldız Ölümsüzdür!”, “Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!”
sloganları atılarak Hüsnü Yıldız ve direniş selamlandı.
Hüsnü Yıldız’ın konuşmasının bitmesinin ardından
Grup Yorum direniş türküleriyle sahnedeydi. Yorum’la birlikte iyice çoşan kitle, direniş türkülerine eşlik etti. Halayların çekilip, marşların hepbir ağızdan söylenmesiyle,
400 kişinin katıldığı program sona erdi. Programdan sonra da çadır kaldırıldı.

DİRENİŞ GÜNLÜĞÜNE DÜŞÜLEN SON
NOTLAR
Direniş günlüklerimiz, halkımıza direnişimizi anlattığımız, yaşadıklarımızı, duygu ve düşüncelerimizi
paylaştığımız bir araca dönüştü. Tek bir gün bile olsa
günlüklerle paylaşıyoruz tüm yaşadıklarımızı... Direnişlerle öğreniyor, öğrendiklerimizi kalıcılaştırıyoruz.
Direniş araçlarımız da direniş sırasında gelişiyor.
Günlüklerimiz de bunlardan birisi oldu. Çayan’daki
direniş günlüğüne düşülen son notları da sizinle paylaşıyoruz:

ama onunla yürümeye devam ettiğimizi gösteriyor.
Çadırda olduğumuz için Dayımızın mezarına gidemedik. Gidemeyenler olarak hepimizin içinde bir hüzün
vardı. Açlık grevi bitince gitmeyi kararlaştırdık... Akşam
Dayımızı anmak için toplanacaktık. Saat 20.00’de yağmur bastırdı. Çıktık yağmurun altına halaya durduk. Başka zaman olsa ıslanacağız diye endişeleniriz, yağmurdan olabildiğince uzak kalmaya çalışırız. Ama direniş çadırında çektiğimiz bu halay farklıydı. Bu halay bizim öfkemiz, kararlılığımız, coşkumuz ve inancımızdı. Birkaç
kişiyle başladığımız halayımız mahalleden insanların da
katılmasıyla kalabalıklaştı. Bazı evlerin balkonlarında
insanlar halay çekiyorlar, türkülerimize camlardan eşlik ediyorlardı.
Saat 21.00’e doğru anmaya başladık. “Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!”, “Cüret, Direniş Savaş Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Zaferimiz!”, “Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Hüsnü Yıldız
Onurumuzdur!” sloganlarıyla, Dersim’deki zaferimizle daha bir çoşkulu geçti halay. Akşam evlere dağılırken
herkesin yüzünde bir tebessüm, içinde bir coşku vardı.
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90. GÜN

87. GÜN
Öğleye doğru kitap okuyordum. Saadet Abla geldi.
Öyle hergünki gibi bir hali vardı. Kadir Abi ve mahalleden arkadaşlar masada sohbet ediyordu. Saadet Abla
direnişin zafere ulaştığını söyleyince ilk anda anlayamadık. Nasıl yani kazandık mı? Hemen masanın etrafına toplandık. Ellerimiz birbirine buluştu ve bir zafer
halayı kuruldu hep bir ağızdan…
Ayrıca Adelet Bakanlığı, tespit edilen bütün toplu mezarların açılması için de bir genelge yayımlayacağını duyurdu. Direnişimiz düzenin korku zırhında büyük bir gedik açtı…
Akşam Koro filmini izledik. İnanırsak her şeyi yapabiliriz...

88. GÜN
Bugün 11 Ağustos. Dayımız olmadan geçen 3. yılımız. “Onsuz ama onunla yürüyeceğiz” demiştik dayımız
şehit düştüğünde. Ki burada düşmanın her türlü saldırısına rağmen 88 gündür direniyor oluşumuz da onsuz

Bugün açlık grevimizin 90. günündeyiz. Bugün çadırımızın son günü. Son günü ama biz mücadelemizde
ısrarcıyız ve hayatımızın bütün alanlarında tutsaklarımızı
sahipleneceğiz. Tek bir tutsağımız kalmayacak tecrit hücrelerinde. Bütün saldırılara rağmen 90. günümüze ulaştık, bütün saldırıları boşa çıkarttık. Yeni bir mevzi kazandık zafer yolunda. Nasıl direnilmesi gerektiğini bir
kez daha gösterdik ama yine de hüzün de yok değil. Günlerce emek harcadığımız, belki bazı zamanlarda çok sessiz kalan ve kimi zamanlarda aklımızın bir an bile oradan ayırmadığımız çadırımızı bugün programdan sonra kaldıracağız. Onun hüznü var. Ama dedik ya mücadelemize devam edeceğiz her alanda. Bugün bu çadırın
kaldırılmasıyla aslında yeni mevzilere gidiyoruz. Yeni
mevziler kazanmaya...
...Konser bittikten sonra ses sistemi kaldırılıyor.
Tutsaklarımızın, gözbebeklerimizin resimleri kaldırılıyor tek tek... Ve çadır yavaş yavaş toplanıyor...
Tutsaklarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz... Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur...
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Kimdiler? Ne yaptılar? Neden tutuklandılar?

Tutuklama zulmüne sessiz kalmayacak,
tutsaklarımızı unutmayacağız!

Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011

Oligarşinin yoksul mahallelere
karşı sürdürdüğü saldırı ve tutuklama
saldırısında son 6 ayda 100’ü aşkın
demokratik kitle örgütü üyesi, Halk
Cepheli ve yoksul halktan emekçiler
tutuklandı.
Tutuklama zulmüne karşı sessiz
kalamazdık. Tutuklananlar, yoksul
halkın oğulları, kızları ve yoksul
mahallelerin halkıydı. Onlar halkın bir
parçası, içimizden biriydiler.
Tutuklayarak, bizden kopardıklarını sandılar. Tutuklayarak, unutturacaklarını sandılar. Tutuklayarak, yerlerinin boş kalacağını sandılar. Tek
kelime ile yanıldılar.
Tutuklama zulmüne karşı açtığımız kampanya ile tutuklanan devrimcilerin, ilericilerin, yoksul halkın
tutuklanmalarını teşhir edip, sessiz
kalmayacağımızı gösterdik.
Hemen her yoksul mahallede
tutuklamaları protesto için günlerce,
tutuklanan devrimciler, ilericiler ile
ilgili yazılamalar yapıldı. Duvar yazıları yazıldı, resimli afişler yapıldı, pankartlar asıldı.
Tutuklamaları protesto için imza
masaları açıldı. İmzalar toplandı.
Tutsaklara mektuplar yazıldı.
Tutuklanan devrimcilerin resimli
afişleri haftalarca Çayan’da Hüseyin
Aksoy parkında asılı kaldı. Parka,
direniş çadırına gelenler önce tutsaklarımızın dalgalanan resimleri,
afişleri ile karşılaştılar.

Kimdiler? Ne yaptılar?
Neden tutuklandılar?
Bir süredir, “Kimdiler? Ne yaptılar? Neden tutuklandılar?” başlığı
altında tutuklanan devrimcileri tanıtmaya çalıştık.
Tutsaklarımızı tanıtmaya yönelik olarak bir süredir sürdürdüğümüz tanıtım yazılarını bu sayımızda
bitireceğiz.
Oligarşinin saldırıları sonucu yol-
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da, dernekte, evlerinde gözaltına alınıp tutuklanan devrimciler, tutukluluklarının üzerinden aylar geçmesine
karşın duruşmalara çıkarılmadılar.
Aylardır tek bir somut delil olmadan
tutuklulukları sürdürülmektedir. Tecrit
altında savunma hakları gaspedilerek
tutsaklıkları sürdürülmektedir.
Oligarşi, demokratik faaliyet yürüten, demokratik eylemlere katılan,
IMF’yi protesto eden, hırsızlığa,
uyuşturucuya karşı halkı sahiplenen
devrimcileri “örgüt üyesi olmak”la
itham ederek tutukladı.
Tutuklama saldırısı aynı zamanda
örgütlenme hakkına da saldırıdır.
Tutsakların bir kısmı demokratik kitle örgütlerinin kurucularıdır aynı
zamanda.
Sivas Kangal’lı olan ve Gazi
Mahallesi’nde oturan Bayram Güleç,
Gazi Özgürlükler Derneği kurucu
üyesidir.
21 yaşında olan Malatya’lı Boran
Furkan Gül. Çeliktepe’de oturmaktadır. Ve Nurtepe Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin faaliyetlerine katılmış, halkın değerlerini savunmuştur.
Nurtepe’de oturan Ceyhun Bay
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler
Derneği’nin yürüttüğü her faaliyete
katılmış, polis terörüne karşı mücadele
ettiği için tutuklanmıştır.
Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi’nde oturan Mete Diş,
“örgüt üyesi” olmak iddiası ile tutuklandı. Okmeydanı Haklar Ve Özgürlükler Derneği üyesidir.
İstanbul İkitelli’de oturan Engin
Ateş Tornacı tek bir somut delil
olmadan “örgüt üyesi” olma iddiası
ile yargılanıyor.
İşçi olan Tolga Bülbül, Eyüp
Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesidir.
İstanbul Bağcılar’da oturan Cihan
Ilgın Bağcılar Karanfiller Kültür

Merkezi’nin faaliyetlerine katıldı.
Ozalitçi olan Efdal Bayram, 1
Mayıs Mahallesi’nde oturuyor. Babası
ve abisi ile gözaltına alındı, abisi ile
birlikte tutuklandı.
İstanbul Bağcılar’da oturan
Cengiz Karakaş Gülsuyu-Gülensu
Temel Haklar Derneği ile Pirsultan
Bağcılar şubesi üyesidir.
Kocaeli Üniversitesi Elektrik
Mühendislik Fakültesi öğrencisi olan
Güven Usta Kocaeli Gençlik
Derneği’ne gidip geldiği için tutuklandı.
Erzat Çifçi, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendislik Fakültesi
öğrencisidir. Kocaeli Gençlik derneği kurucu üyesidir.
Tayfun Taş, Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendislik Fakültesi
öğrencisidir. Örgüt üyesi olduğu
iddiasıyla tutuklandı.Kocaeli Gençlik
Derneği’nin başkanıdır.
Malatya’lı olan Ulaş Pektaş, 5
Mart 2011’de yapılan TOKİ kurultayı’nı protesto eyleminde gözaltına alınıp bırakılmasına karşın, tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.
Kahramanmaraş’lı ve 24 yaşında
olan Emrah Doğan Küçükarmutlu’da
oturuyor. Elektrikçi’dir. Küçükarmutlu
Pirsultan Abdal Kültür Derneği üyesidir.
21 yaşında olan, Osmaniye
Korkutata Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik
Bölümü Öğrencisi Hakan Karabey
Gençlik Federasyonu’nun yapmış
olduğu faaliyetlere, kampanyalara
katıldı.
35 yaşında olan Hasan Kaya
Gazianteplidir. Örnektepe Halk
Kitaplığında çalışıyor. İMF’yi protesto
ettiği, Kızıldere’ye gittiği, hırsızlığa
ve uyuşturucuya karşı çıktığı için,
ülkemizin bağımsızlığını istediği içintutuklandı.
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Sakat Bırakmalar,
Katletmeler,
Baskınlar, Toplatmalar
Yürüyüş’ü Durduramaz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin YÜRÜYÜŞ dergisi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
(ACM), derginin yayınlandığı 14
Ağustos 2011 Pazar günü verdiği
karar gereğince toplatıldı.
Buna rağmen bu hafta da yine mahallelerde Yürüyüş’ün dağıtımı yapıldı. Bursa, Mersin, Adana, İzmir ve
İstanbul’da toplu şekilde Yürüyüş
dağıtımları devam etti.

Yürüyüş çalışanları
8,5 aydır tutuklu
Neden tutuklu olduklarını
hala bilmiyorlar
Ankara Halk Cephesi, 8,5 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için
her cuma günü Sakarya Caddesi'nde
yaptığı eylemlerine 12 Ağustos günü
de devam etti.
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” yazılı dövizlerin ve
“Derneklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş'ü
Savunmaya Devam Edeceğiz!” pankartının taşındığı eylemde yapılan

açıklamada; “AKP iktidarı artık, ‘Ben
gözaltına alırım, tutuklarım, aylarca,
hatta yıllarca mahkemeye çıkarmam,
kimse de bana bir şey diyemez’ diyor”,
denilerek AKP’nin hukuksuzluğu teşhir edildi.
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın”, “Yürüyüş Halktır Susturulamaz”, ”Adalet İstiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemin ardından, Ankara
Halk Cephesi'nin “Yürüyüş Dergisi
Çalışanları Serbest Bırakılsın” başlıklı
bildirisi ve Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı.

Siz kimden yanasınız?
Devrimcilere ve halka karşı baskının, zulmün ve adaletsizliğin arttığı bir dönemde; Antalya Özgürlükler
Derneği; bu zulümden nasibini alan,
başkanları Mehmet Ali Uğurlu için 12
Ağustos günü saat 19.30’da, Antalya
Kışlahan Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.
Tam 8,5 aydır hukuksuz bir şekilde
tutuklu bulunan, hastalığının kansere çevirme riski bulunmasına rağmen teda-

visi aksatılan ve dosyasındaki gizlilik kararı yüzünden neden tutuklu olduğu dahi
açıklanmayan Antalya Özgürlükler
Derneği Başkanı Mehmet Ali Uğurlu
için yapılan eyleme 25 kişi katıldı.
“Adalet İstiyoruz” yazılı tişörtlerin giyildiği eylemde açıklamayı dernek adına Sinan Mitil yaptı. Mitil yaptığı açıklamada; son on yılda ülkemiz
hapishanelerinde 1758 tutuklunun
öldüğü hatırlatılarak, tecrit koşullarında hastalığıyla da mücadele eden
Mehmet Ali Uğurlu’nun hayatından
endişe edildiği anlatıldı. “Yürek hiçbir zaman tarafsız değildir” sözü hatırlatılarak; “Halkımız, yeniden soruyoruz; sizin yüreğiniz kimin tarafında? ” diye soruldu.
Eylem “Adalet İstiyoruz”, “Mehmet Ali Uğurlu Serbest Bırakılsın”,
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarının
atılmasıyla sona erdi.
Sayı: 282

Samsun’da polis-zabıta
terörü
Samsun Halk Cephesi, 13 Ağustos’ta Süleymaniye Geçidi’nde stant
açtı. 14.00-17.00 saatleri arasında
açık kalan stantta, Yürüyüş ve Tavır
dergileriyle birlikte İdil kitabı ve
Grup Yorum’un konser DVD’lerinin tanıtım ve satışı yapıldı.
Stantta ayrıca, çevrede bulunan
halka yönelik konuşmalar yapılarak;
taraflı medyanın yalan yanlış haberlerine karşılık, gerçekleri yazan Yürüyüş dergisini dağıttığı için işkencede
katledilen Engin Çeber’in, polis kurşunuyla felç bırakılan Ferhat Gerçek’in sesi olan Yürüyüş’ün halka
ulaşmaya devam ettiği anlatıldı.
Halk Cephesi’nin standından haykırılan gerçeklere tahammülsüz davranan AKP’nin polisi, ortamı terörize etmeye çalışarak, stantta bulunan
yayınlara el koymak istedi. Bunun
üzerine Halk Cepheliler, halka yaptıkları konuşmalarla polisi teşhir ettiler. Bunu hazmedemeyen polis,
Halk Cepheliler’e saldırdı. Karşılarında, devrimci tavır gösteren Halk
Cepheliler’i gören polis, saldırının ar-
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Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011

dından geri çekilmek zorunda kaldı.
Stantlarının başına geçen Cepheliler’in yanına bu kez başka bir Siyasi
Şube polisi gelerek; İdil kitabının
toplatması olup olmadığını merkeze
soracağını söyledi. Toplatması olmadığı söylenmesine rağmen, ısrarla stantı kaldırmaya çalışan polise, ne
yaparlarsa yapsınlar masanın kaldırılmayacağı söylendi.
Polisin saldırısı halka anlatılmaya
devam edildi. Bunun üzerine stanta
gelen bir kadın “Ortam biraz sakinleşsin ben bir tane alacağım dergiden,
şimdi almayayım, beni de gözaltına almasınlar” dedi. Çırağını göndererek
Yürüyüş’ü aldıran bir esnaf, polisin
saldırısından sonra “Aferin çocuklar
iyi direndiniz” diyerek sahiplendiğini belirtti.
Polislerden sonra bu kez de zabıta geldi. Stantı kaldırmak isteyen zabıta, Halk Cepheliler’in stantı sarılarak sahiplenmesi karşısında, geri
adım atmak zorunda kalırken; 5 adet
Grup Yorum DVD’sini de çaldı.
DVD’ler geri alınarak, halka yönelik konuşmalar yapılmaya devam
edildi. Polis ve zabıta, teşhir edilme-

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

leri üzerine oradan gitmek zorunda
kaldılar.
Samsun Halk Cephesi, polis ve zabıta işbirliğindeki saldırıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün
Samsun polisi, zabıtası çok korktu. Engel olmaya çalıştı fakat olamadı. Halka yüzünü bile göstermekten aciz tavırlarıyla saldırdılar. Daha çok korkacaklar, daha çok saldıracaklar. ” denildi.

Bursa’da polis, dağıtımı
engellemeye çalıştı
Bursa’nın Kestel Kale ve Teleferik mahallelerinde 10-11 Ağustos tarihlerinde Yürüyüş dergisinin 280. sayısının tanıtım ve satışı yapıldı. Hüsnü Yıldız’ın ölüm orucu direnişi anlatılarak, sohbet edilerek yapılan satışta halk Yürüyüş okurlarına ilgi
gösterdi. Halkla yapılan sohbetlerde,
Hüsnü Yıldız’ın direnişinin yakından
takip ediliyor olması dikkat çekti.
Teleferik Mahallesi’nde, polisin,
halkı tedirgin etmek ve Yürüyüş
okurlarından uzak tutabilmek için
mahallenin içerisinde sürekli tur attığı
görüldü. Yürüyüş okurlarını bir süre
izleyen polis, sonra durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Polisin bu uygulamasına rağmen, Yürüyüş okurlarını gören insanlar polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada, Yürüyüş okurlarına selam vererek, ne olduğunu sorarak, durumu takip ettiler. Teleferik
ve Kestel’de yapılan satışlarda toplam
26 dergi halka ulaştırıldı.

Enginler gibi direnerek
vatanımızı özgürleştirme
Yürüyüş’ümüz sürüyor

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz, Musa Kurt,
Cihan Gün, Remzi Uçucu,
Mehmet Ali Uğurlu, Necla
Can ve Gülsüm Yıldız’a
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Mersin’de 12-13 Ağustos günlerinde Şahintepesi ve Çiftyol mahallelerine gidilerek yapılan tanıtım ve
satışlarda halka “Toplu mezarların
açılması ve Ali Yıldız’ın cenazesinin
bulunması için abisi Hüsnü Yıldız ile
beraber TAYAD’lı Aileler’in direnişinin sürdüğü, bu direnişin sonucunda Ali Yıldız ile beraber katledilen birçok insanın bulunduğu toplu mezarın
açılmaya başlandığı halkla paylaşıldı.Askerlerin istifalarına değinilerek,

ANKARA
“Amerika gibi emperyalistlerle işbirliği yapanlar değil de; halklarımızı ve vatanımızı yalnızca devrimciler
ölümleri pahasına savunabilir” denildi.
İki günde yapılan tanıtım ve satışlarda 45 dergi halka ulaştırıldı.

“Ali’yi almasaydınız
size kapımı açmazdım”
Yürüyüş dergisi bu hafta, 13 Ağustos günü İzmir’in Yamanlar ve Narlıdere-Narbel mahallelerindeydi. Çalınan evlerin kapısı açıldığında ilk sorulan soru “Ali’yi aldınız mı o çukurdan?” oldu. Yürüyüş okurları da,
savcılığın mezarların açılmasını kabul
ettiğini ve Türkiye’de ilk defa mezarların usulüne uygun şeklide uzmanlar eşliğinde açıldığını, kazı çalışmalarının devam ettiğini anlattılar.
Bir evde yaşlı bir teyze “Haberlerden takip ediyorum, eğer bu işi yarıda bıraksaydınız size kapımı açmazdım, Ali’den vazgeçseydiniz yüzünüze bakmazdım.” dedi. Gidilen evlerde halk devrimcileri, çay içmeye
oturmaya davet etti. Halk, “Tamam biliyoruz dergiyi dağıtmanız lazım ama
en azından gelin bir soluklanın, soğuk
su için.” diyerek Yürüyüş okurlarını
sahiplendi. Yamanlar’da 28, Narbel’de ise 50 dergi halka ulaştırıldı.

Doğanevler Mahallesi’nde
iki DEV-GENÇ'li gözaltına
alındı!
İstanbul Ümraniye’de 14 Ağustos
günü Doğanevler Mahallesi’ne Yü-
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rüyüş dergisi dağıtmaya giden DevGenç'liler, akşam saatlerinde polisin
keyfi uygulamalarıyla karşılaştılar.
Polis, dergi dağıtımı sırasında Mahir
Bektaş ve Celal Önkoyun’a kimlik ve
çanta araması dayatması yaparak ortamı terörize etmeye çalıştı.
Dev-Genç'li öğrenciler, polisin bu
hukuksuz tavrını teşhir ederek, dergi
dağıtmanın yasal ve demokratik bir hak
olduğunu anlattılar. Bu sırada polis üst
araması ve çanta araması yapmak için
Dev-Genç'lileri zorlamaya devam etti.
Dev-Genç'liler polisin bu şekilde hukuksuz arama yapmasına izin vermedi. Dev-Genç'lilerin bu kararlı ve ısrarlı
tavrına tahammül edemeyen polis, üç
takviye ekip daha çağırarak DevGenç'lilere saldırdı ve gözaltına almaya
çalıştı. Polis, işkence yaparak DevGenç'lileri gözaltına alamayınca yüzlerine biber gazı sıktı. Biber gazının etkisi ise 4 saat boyunca geçmedi. Daha
sonra Dev-Genç'liler gözaltına alınarak Dudullu Karakolu’na götürüldü.
Akşam saat 19.30'da gözaltına alınan
Dev-Genç'liler, 6 saat boyunca hukuksuzca karakolda tutuldular ve 6 saatin sonunda bırakıldılar.

“Bizler de sizler gibi
Yürüyüş dergisi satmak
istiyoruz”
Adana’da Akdeniz Mahallesi’nde,
11 Ağustos günü 4 Yürüyüş dergisi
okuru tarafından Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Grup halinde oturan
mahalle halkından bazıları, “Böyle
gelmiş böyle gider siz de zamanınızı boşa harcamayın bu düzeni kimse
yıkamaz. Bak, Osmanlı’dan bu yana
bu şekilde gelmiş zengin de olacak fakirde, takdir böyle gençler” dediler.
Bunun üzerine yapılan sohbette,
yaşadığımız sürece mücadelenin devam edeceği, zenginlerden alacağımız
bir ömür ve geleceğimiz olduğu ve bununda birlik olunca başarılacağı anlatıldı.
Lise öğrencisi iki kızkardeş, “İnternetten haberleri takip ediyoruz,
dergi de geldiği zaman çok seviniyoruz. Bazen tek dergi aldığımız zamanlarda ikimizin arasında sorun
oluyor. Annemin haberi yok, ondan
gizli okuyoruz. Biz de Yürüyüş der-

gisini halka ulaştırmak istiyoruz,
o yüzden bir an önce üniversitede okumak istiyoruz. Çünkü
evden dışarı çıkmamız zor oluyor.” dediler.
Yürüyüş okurları ise, bu sevinçlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, tekrar
görüşmek dileğiyle oradan ayrıldılar. 2 saat süren tanıtımda 26
dergi halka ulaştırıldı.
ANTALYA
14 Ağustos günü ise bu kez
Adana’nın Meydan Mahallesi’nde, 3 Yürüyüş okuru yüksek
sesle yaptıkları konuşmalaryla
dergi dağıtımı yaptılar.
Mahalleliler “Artık sizleri
burada görmeden olmuyor, dergi bizim gibi. Cumartesi günleri bekliyorduk sizleri neden Pazar günü geldiniz? Dergi gelecek
diye pikniğe gitmedik.” dediler.
15 yaşlarındaki kızıyla birlikte Yürüyüş alan bir anne,
“Kızımın dergi okumasına seviniyorum. Babası da izin veri- İZMİR
yor. Kendini daha iyi tanıtabiliyor” diyerek, Yürüyüş’ü desve Kurt Deresi mahallelerinde 15-16
teklediğini ve sevdiğini söyledi.
Ağustos tarihlerinde Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Üç Yürüyüş
2 saat süren dergi tanıtımında 40
okurunun katıldığı dergi dağıtımı sıdergi halka ulaştırıldı.
rasında halkla, Hüsnü Yıldız’ın Ölüm
Orucu
direnişi üzerine konuşuldu.
Dersim’de bir ilk yaratmanın
Bir aile, Yürüyüş okurlarını çay içonuru bizimdir
mek için evlerine davet etti. BölgeleDersim’de kazanılan zaferin arrindeki insanların her geçen gün yozdından ilk kez 17 Ağustos günü Yülaştığını ve son seçimlerin insanlar üzerüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı.
rinde umutsuzluğu arttırdığını söyleDersim’in merkezinde yapılan dergi
yen aile; umudun devrimciler olduğunu
satışında 65 adet Yürüyüş dergisi
belirterek, halkın birliğini sağlayacak
halka ulaştırıldı.
ve harekete geçirecek yöntemlerin
Yürüyüş okurları, gittikleri çoğu
uygulanması için düşüncelerini beliryerde çay ve yemek ikramıyla karşıtiler. Bunun üzerine Yürüyüş okurlalandılar. Dersim halkı, direniş ve açırı, derginin son sayılarında yayınlanan
lan mezarlar hakkında daha ayrıntılı
halk komitelerini anlattılar.
bilgiler alabilmek için sorular sorduAile, Yürüyüş okurlarına, “Kapılar. Direnişten dolayı Yürüyüş okurmız
her zaman sizlere açıktır.” dedilarını tebrik ettiler. Dersim’de böyle
ler. Dergi alan başka bir aile de, Yübir ilki yaratmanın verdiği onurla
rüyüş okurlarını, Arap halkının bayhalkla sohbet edildi.
ramı vesilesiyle hazırladıkları yemeğe davet ettiler.
“Kapımız her zaman sizlere
Hatay’da yapılan dergi dağıtıaçıktır”
mında toplam 150 dergi halkımıza
Hatay Samandağ’ın Mağaracık
ulaştırıldı.
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AKP iktidarı, inkar
ve imhayı dayatıyor

Sayı: 282

Yürüyüş
21 Ağustos
2011

“Bıçak kemiğe dayandı. Bunun
faturası ağır olacaktır. Ramazanın
bitiminden sonra barışın miladı çok
daha farklı olacak” diyen Tayyip
Erdoğan, Kürt halkına yönelik tehditlerini günlerdir benzer sözlerle
sürdürüyor.
Bir gün “Ramazana hürmeten
sabrediyoruz” derken, bir başka gün
ise ağzından köpükler saçarak, “gereğinin yapılmasından” söz eden
Başbakan, sonunda tehditlerini, gözdağını fiili saldırıya dönüştürdü. AKP
hükümetinin kararıyla Kandil Dağı’na
yönelik bombardımana başlandı.
Kimilerine göre, daha önce “Kürt
açılımlarını” gerçekleştirip Kürt
sorununu çözeceğini belirten Erdoğan
“gitmiş”, yerine “yeni bir Erdoğan”
gelmişti! Oysa yanılıyorlardı.
Ortada iki farklı Erdoğan yoktur.
Dünkü Erdoğan neyse, bugünkü
Erdoğan da odur. Ne Erdoğan değişti, ne de Kürt halkına olan düşmanlıkları.
Dün “Kürt açılımı”ndan söz
ederken de emperyalizmin ve oligarşinin çıkarlarını savunuyor, Kürt
halkının mücadelesini tasfiye etmeye
çalışıyordu. Bugün Kandil’in bombalanması emrini verip, yüzlerce
kişilik tutuklama listeleri ilan ederken
de amaçları aynıdır.
Geçen hafta boyunca Kürt demokratik kurumlarına yönelik saldırılar
sürdü; bazı yerlerde BDP binaları
yakılırken, çeşitli yerlerde linç girişimleri yaşandı. Gözaltı ve tutuklamalar ise kesintisiz sürüyor.
Emperyalizm ve oligarşi için
barış, açılım ve katliam aynı anlama gelmektedir.

Oligarşi, inkar ve tasfiye
politikalarında ısrarlıdır
AKP’nin Kürt halkına yönelik
saldırılarına ve “yeni bir stratejiden” söz etmesine bakarak,
“AKP’nin Kürt sorunu konusundaki politikalarının değiştiğini” düşü-

44

nenler yanılmaktadırlar.
Sanki düne kadar AKP çözümden
yanaymış, Kürt halkının ulusal talepelerini karşılayacakmış, “dün farklı bir politikası” varmış gibi değerlendirmeler yapmak yanlıştır.
“Şu anda gerekli hazırlıklar yapılıyor, içeride dışarıda ne gerekiyorsa her türlü girişimi yapacağız”
diyen Erdoğan, dün de Kürt halkının
mücadelesini tasfiye etmeye çalışıyordu. Açık ki AKP ve Erdoğan,
hiçbir zaman Kürt halkının gerçek
dostu olmadı, olamazdı.
AKP hükümeti, emperyalizmin
ve oligarşinin politikaları doğrultusunda halka karşı 9 yıldır karşı-devrimci bir savaş sürdürmektedir. AKP,
oligarşinin Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne 88 yıldır izlediği
inkar, imha ve asimilasyon politikalarını sürdürmektedir.
Erdoğan’ın, sık sık “tek devlet, tek
millet, tek bayrak”tan söz etmesi,
Kürt halkının ulusal taleplerini yok
sayıp, kanla bastırmaya çalışması bu
yaklaşımın sonucudur. Bunun dışında AKP ve Erdoğan, Kürt halkının
ulusal taleplerini kullanarak, kendine
yedeklemeye çalıştı.
Kürt halkının ulusal mücadelesini tasfiye etmek için, kırıntılar ve
“bireysel çözüm” ü kullanmış, bunun
için yaptığı tek şey devletin tekelinde bir “Kürtçe TV” açmak olmuştur.
AKP ve Erdoğan, “tek devlet, tek
millet” edebiyatı ile saldırılarını sürdürmektedir. Bugün bunu Kürt ulusal
hareketine karşı sürdürdüğü psikolojik savaşla yaparken, gözaltı ve tutuklamalar ile binlerce yurtseveri tutuklatmıştır. Bu saldırıları devam ettirmekle tehdit etmektedir halkı.
AKP oligarşinin çıkarları doğrultusunda bugün devleti, iç savaşa göre
yeniden şekillendirmekte, ölüm mangalarını yaygın bir biçimde halka
karşı kullanma hazırlığı yapmakta,
sayılarını 15 bine çıkarmayı hedeflemektedir. Kastamonu Ilgaz dağlarında bin kişilik bir ölüm mangasını

bu amaçla eğitme hazırlıkları başlatılmıştır.
Yine sınır birliklerinde görevlendirilmek üzere 5 bin kişilik bir özel
birlik oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Özel harekat timlerinin neyin
hazırlığı olduğu bellidir.

Tehdit, şantaj ve komplo
AKP iktidarı, Kürt ulusalcı demokratik örgütlenmeleri açık bir şekilde
tehdit etmekte, şantaj yaparak, listeler yayınlayarak psikolojik bir savaş
yürütmektedir. AKP, son bir haftadır,
burjuva medyayı da kullanarak,
hemen her gün “ne yapacaklarına”
dair haberler yaptırmakta, halkı tehdit etmektedirler.
Pervasızlık öylesi boyutlara ulaşmıştır ki, “tutuklanacaklar listesi”
yayınlanmaktadır. Komplolar kurulacağı alenen söylenmektedir. Kürt
halkına saldırının bayraktarlarından
biri olan gazeteci Fatih Altaylı, bu
mesajı şöyle dile getirmektedir.
“Öncelikle herkesin bahsettiği
800 ila 1400 kişi arasında değişen bir
‘tutuklama’ listesi var. Bunlar tutuklanmaya başlayacak.” (Habertürk, 7
Ağustos 2011)
Görüleceği gibi ortada hukuk yoktur. Burjuva hukuk bile işletilmemektedir. Kürt halkı defalarca yaşadığı, halen şu veya bu boyutta yaşamaya devam ettiği, köy yakmalar, katliamlar, kayıplar, toplu mezarlar ile
tehdit edilmektedir.
Burjuva basın, saldırı politikasına
hemen adapte olmuş, halka yönelik
yayınlarla saldırıları meşrulaştırma
yoluna gitmiştir.
Tablo açıktır. AKP’de Kürt sorununa çözüm yoktur. AKP’yle yapılacak tek şey, diyalog, uzlaşma değil,
direniş ve savaştır.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

ÜÇ BEŞ TETİKÇİNİN TUTUKLANMASI
KONTRGERİLLAYLA
HESAPLAŞMA DEĞİLDİR!

Eski özel harekât polisi Ayhan
ÇARKIN’ın 90’lı yıllar boyunca işledikleri suçlar, katıldıkları infaz ve
katliam operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ve verdiği ifadeler sonucu, kontrgerilla şefi Mehmet
AĞAR’ın sözünü ettiği bin operasyonun tetikçilerinden 5 eski özel harekâtçı tutuklandı. Bu beş kontrgerilla
elemanının da, Ayhan ÇARKIN ve
yine onun ifadeleri sonucu tutuklanan
Ercan ERSOY gibi, “faili meçhul”lerle ilgili soruşturma kapsamında tutuklandıkları açıklandı.
Katliamcılığın özürü, özeleştirisi olmaz. 90’lı yıllar boyunca, özellikle İstanbul ve bazı Doğu illerinde pekçok
infaz ve katliam operasyonunda yer
alan kontrgerilla elemanı Ayhan ÇARKIN, aradan geçen bunca yıl susmuştur; bugün konuştuğunda da hangi
hesaplara hizmet ettiği belirsizdir.
Ama buna rağmen itirafları, yıllardır
dile getirdiğimiz devlet terörünü, devletin devrimcileri ve yurtseverleri infaz ve katliamlarla sindirme, yok etme
politikalarını ve bu kontrgerilla operasyonlarında yargının üstlendiği rolü
birinci ağızdan ifşa etmiş oldu.
Tutuklanan eski özel harekatçılar
Ayhan Akça, Yusuf Yüksel, Ziya
Bandırmalıoğlu, Seyfettin Lap, Enver
Ulu, Alper Tekdemir, Ayhan Özkan ve
Uğur Şahin de kaçırma, kaybetme,
infaz, işkence, kitlesel katliam, köy
yakma suçlarını işleyen, bunun yanında uyuşturucu kaçakçılığı, mafyacılık, fidye için adam kaçırma ve
daha sayamadığımız onlarca pisliğe
bulaşmış kişilerdir. Ancak onlar bugün halka karşı işledikleri tüm bu suçlar nedeniyle değil sadece bazı aydınları ve ihale hesaplaşmaları nedeniyle bu işlerle ilgili bazı Kürtlere yönelik kaçırma, işkence ve öldürme
suçları nedeniyle tutuklandılar.
İsimlerini saydığımız bu kişiler,
görevlerini tamamlamış, deyim yerindeyse artık buruşturulup bir kena-

ra atılma zamanı gelmiş faal olmayan
kontrgerilla elemanlarıydılar. Tıpkı
Susurluk sürecinde olduğu gibi, deşifre olmamış, kontrgerilla şefleri ve
elemanları, görevlerinin başında, aynı
suçları işlemeye devam ediyorlar.
Ve yeni Ayhan Çarkınlar, yeni Ayhan
Akçalar yaratılmaya devam ediliyor.
Nitekim geçtiğimiz haftalarda AKP
hükümeti Özel Harekât Timlerinin sayısının 15 bine çıkarılacağını ve terörle mücadelede(!) aktif şekilde kullanılacağını ifade etti.

MGK’nın kararlarını hayata
geçiren bu katillerle ilgili
bugün gerçekleştirilen
tutuklamaların, kontrgerillayla
hesaplaşma süreci olmadığı

kesindir
Ayhan Çarkın’ın itiraflarından
kendisinin de aralarında bulunduğu
ölüm mangalarının özel olarak oluşturulmuş, eğitilmiş, silahlandırılmış ve
halkın üzerine salınmış katiller ordusu
olduğu gerçeği bir kez daha ortaya
çıkmış oldu. Öyle bir katiller ordusu
ki sarkık bıyıkları, üç hilalli yüzükleri,
asık ve pis suratları, ellerinde en gelişmiş silahlarıyla her biri halk düşmanlığının cisimleşmiş halidir. Bu
ordu özellikle ‘90'lı yıllarda sürekli
Türkiye'nin gündeminde oldu. Resmi
olarak "özel tim" ya da "Özel Harekatçılar" deniliyordu bu katiller ordusuna. Ancak tam tarif etmek gerekirse; İnsanlığından çıkmış, adam
öldürmek için birbirleriyle yarışan, işkence yapmaktan zevk alan, köy basan, uyuşturucu ticaretinden, adam kaçırmaya, fidye istemeye kadar her türlü pisliğin içinde olan, psikopatlaşmış,
artık insan demeye bile insanın dilinin varmadığı halk düşmanlarından
oluşmuş bir ordudur bu.
Özellikle 1990 – 1998 yılları arasında, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi birçok şehirde yüzlerce

insan bu “katiller ordusu” tarafından
katledildi. Gerçekleştirdikleri infazların, katliamların bir kısmı hakkında davalar açıldı ama göstermelik olarak ceza verilen birkaç istisna dışında, neredeyse tamamında BERAAT
ETTİRİLDİLER.
Halka karşı savaşta MGK’nın kararlarını hayata geçiren bu katillerle
ilgili bugün gerçekleştirilen tutuklamaların, kontrgerillayla hesaplaşma
süreci olmadığı kesindir. Muvazzaf
(vazifeli) olmayan, yani artık işi bitmiş bu katillerin yargılanması, tüm bu
pisliklerin teşkilat içindeki başıbozuk
unsurların işi olduğunu göstererek
böylece devletin ve AKP hükümetinin kendini “aklama”, “temize çıkarma” operasyonudur. Değilse, gerçek bir hesaplaşma ve yargılama olduğu iddia ediliyorsa, bugün de aynı
suçları işlemeye devam eden, Şemdinli’de suçüstü yakalanan, 13 yaşındaki Uğur Kaymaz’ı ve babasını
katleden, Eyüp Beyaz’ı sokak ortasında infaz eden, Kevser Mırzak’ı katleden ve daha pekçok suç işleyen
kontrgerilla elemanları da derhal tutuklanmalıdır! Oysa biliyoruz ki, bu
suçları işlemeye devam edenler, korunup-kollanıyor, sırtlarını sıvazlanıyor.
Bu nasıl bir “kontrgerilla karşıtlığı”dır ki; Çarkın gibi üç beş deşifre olmuş artık tutuklanırken, halka karşı işledikleri suçlar ve pislikleri ortada
olan Özel Harekâtçılar, yeniden halkın üstüne salınmaktadır?
Kontrgerillayla gerçek bir hesaplaşma MGK’yla ve MGK’nın oluşturduğu kontrgerilla politikalarıyla
hesaplaşmayı gerektirir. Faili meçhulleri, infazları yargılamak, başbakanlardan içişleri bakanlarına, MGK
üyelerinden tüm ordu komutanlarına
kadar dönemin tüm askeri ve idari yöneticilerini yargılamak demektir. Bunların yapılmadığı yerde, ne bir hesaplaşmadan ne de gerçek bir yargılamadan bahsedilebilir.
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Küçükarmutlu
bizimdir!
Kimse bize
sormadan
bakkal dahi
açamaz!
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Bir sene önce, Küçükarmutlu'da devrimcilerden
izinsiz bakkal dükkanı açan, defalarca uyarılmasına rağmen dükkanını kapatmayan bakkalın dükkanı
Cepheliler tarafından molotoflanarak yakıldı.
Uyarıları dikkate almayan bakkal, dükkanı kapatmadığı gibi devrimcilere yönelik anti-propaganda
yapmaya da başlamıştı. Bunun üzerine Cephelilerin, dükkanın camlarını taşlayarak uyarıda bulunması karşısında ise, dükkanı kapatmak yerine polise ifade vererek dükkanın camlarını tekrar taktırmıştı.
Uyarılarının dikkate alınmaması karşısında
Cepheliler, 8 Ağustos günü gece 03.00 saatlerinde
bakkalı molotoflayarak yaktılar. Bakkal, devrimci
düşmanlığını, eylemi yapan Cephelilerin arkasından silahla ateş ederek gösterdi.
Arkasına polis gücünü alan bakkal, dükkanı kapatmamakta ısrar edince Cepheliler bakkalı yakarak
KAPATMIŞLARDIR.

Osman Osmanağaoğlu
Karabük’teki Evinde
Anıldı
Karabük’te, Karabük Gençlik Derneği Girişimi
tarafından 14 Ağustos günü büyük direnişin şehitlerinden Osman Osmanağaoğlu anıldı.
Osman Osmanağaoğlu’nun ailesinin evinde yapılan anmada, yemek de verildi. Osman Osmanağaoğlu’nun yaşamının, mücadelesinin ve 20002007 Ölüm Orucu direnişinin anlatıldığı anmada, Osmanağaoğlu’nun “Partime…” diye başlayan yazısı
okundu, şiirlerinden bahsedildi. Ailesi ise Osman Osmanağaoğlu’nun anılarını anlattılar.
Osmanağaoğlu, Ümraniye Hapishanesi’nde Ölüm
Orucu’na başlayan tutsaklardan biriydi. 19 Aralık katliamını yaşadı. Tahliye edildikten sonra, direnişini Küçükarmutlu’da sürdürdü. 14 Ağustos 2001 yılında kuşatma altında şehit düştü.

46

“BU ÇOCUKLAR PARASIZ
EĞİTİM İSTİYOR,
NİYE İMZA
ATMIYORSUNUZ?”
Gençlik Federasyonu üyeleri, 13 Ağustos günü Antalya
Kapalı Yolda “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” imza masası açtılar. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşılan masada insanlara, neden parasız eğitim istendiği, Ferhat ve Berna'nın
neden tutuklu olduğu anlatıldı.
Masaya gelen bir öğretmen, “Ben bir köy öğretmeniyim
ve her gün sınıfa girdiğimde çocuklara bakınca utanıyorum.
Eğitim herkesin hakkı olmalı ve eşit olmalı.” diyerek hem
masa çevresindeki insanlara seslendi, hem de imza kampanyasına destek verdi.
Önceki haftalarda da sık sık masaya gelen ve emekli imam
olan bir kişi çevrede oturanlara seslenerek, “Bu çocuklar parasız eğitim istiyor, niye imza atmıyorsunuz, siz de müslümansınız, sizin de çocuklarınız var.” diyerek oturanların koluna girdi. Halkın hoşuna giden bu görüntü masaya olan ilgiyi daha da arttırdı.
Emekli imam ayrıca, “Bu ülkede insanları hapse atıyorlar, neden atıldıklarını bile bilmiyorlar” diyerek isyan etti. Bunun üzerine, Antalya Özgürlükler Derneği Başkanı Mehmet
Ali Uğurlu’nun da böyle hukuksuzca tutulduğu; halkını sevmenin, devrimci olmanın bu ülkede suç sayıldığı anlatılarak
hukuksuzluk teşhir edildi. 3 saat süresince açık kalan masada
210 imza toplandı ve Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

İstenildiğinde
başarılamayacak şey yoktur!
13 Ağustos Cumartesi günü, Ankara İdilcan Kültür Merkezi’nde yaz film gösterimi devam etti. Animasyon film olması yönüyle çocukların ve ailelerin ilgisini çeken KungFu Panda filmi, “Herkes her şeyi yapar” mesajı veriyordu.
Yürüyüş dergisinin yer aldığı bir de masanın açıldığı film
gösteriminin sonunda, Hüsnü Yıldız’ın direnişinden bahsedilerek 18 ve 19 Ağustos’ta açılacak zafer çadırının da
duyurusu yapıldı. 70 kişinin katıldığı film gösteriminin, her
Cumartesi devam edeceği de bildirildi.
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Polis tehditleri amacına
ulaşamayacaktır
İstanbul’da, Karanfiller Kültür Merkezi’nin ziyaretçilerinden Doğu Yılmaz Alyaz, polis tarafından tehdit edilerek, işbirlikçiliğe zorlandı.
2011 Temmuz ayının sonlarında Alyaz’ın işyerine giden Siyasi Şube polisleri, yanlarında getirdikleri 2 kişinin fotoğraflarını ve Alyaz’ın abisinin fotoğrafını göstererek “Bunları tanıyor musun?” diye sordular. Polislerin
sorularına cevap vermeyen Alyaz’a aynı günün akşamı telefon eden polis, “İşten çıktıysan görüşelim.”diyerek teklifte bulundular. Israrla görüşmek isteyen polis, son olarak, 11 Ağustos günü tekrar telefon ederek ve ardından
Alyaz’ın işyerine tekrar giderek rahatsız ettiler.
Kendisini “Okan Komiser” olarak tanıtan polis, Alyaz’a kendisinin bazı fotoğraflarını da gösterdi. Grup Yorum’un konserinde çekilmiş fotoğraflarla yapılan tehditlerle ilgili olarak Karanfiller Kültür Merkezi yazılı bir
açıklama yaptı.
Açıklamada, “Gösterdikleri resimler Grup Yorum konserinde ve en demokratik en yasal eylemlerdeki resimlerdir. Arkadaşımızın haricinde Karanfiller Kültür Merkezi çalışanlarının isimlerini sayarak, “Onlardan uzak dur.
Karanfillere gitme. 1 hafta içinde gidersen seni tutuklarız.” gibi tehditler savurmuşlardır. Arkadaşımıza dönük bu saldırı ve korkutma palavralarını bizler iyi biliyoruz. AKP’nin işkenceci polisleri derneklerimize, kurumlarımıza gelenleri ilk defa tehdit etmiyorlar, yıllardır sürdürdükleri bir politikadır. Bizler, bu ülkenin
devrimcileri hiç bir tehdit ve baskıya boyun eğmeyeceğiz.
Dün dediğimiz gibi bugün de ‘yola gelmeyeceğiz, baş
eğmeyeceğiz’ diyoruz. Yeni tutuklama komp-lolarınızdan vazgeçin. İnsanlarımızı rahatsız ve tehdit ederek yıldıramazsınız. AKP’nin işkenceci polisleri en demokratik, en yasal eylemleri illegal olarak göstermiş, “gözaltına alırım, tutuklarım” demiştir. Arkadaşımız Doğu Yılmaz’ın başına gelecek her türlü olaydan terörle mücadele polisleri sorumludur.” denildi.

Mahallenin gençleri de
afişlemeye yardım ettiler
Halk Sofrası Pikniği, 4 Eylül’de İstanbul Sarıyer’deki
Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılacak. Halk Cephesi’nin
düzenlediği pikniğin tanıtım çalışmaları devam ediyor.
Dev-Genç’liler 8 Ağustos günü Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde Halk Sofrası Pikniği'ne çağrı yaparak 26 adet
afiş yaptılar. Afişleme yapılırken, mahalle halkından merak edip gelenler oldu. Görenler, “Kolay gelsin” deyip,
piknikle ilgili bilgi alıyorlardı. Mahalleli birisi, DevGenç’lileri karpuz yemeye davet etti.

Zabıta Armutlu’da terör
estirmeye devam ediyor…
işte Sarıyer Belediyesi’nin
demokrat(!) zabıtaları!
9 Ağustos günü İstanbul Küçükarmutlu’da, Sarıyer
Belediyesi’nin zabıtaları Halk Cephesi üyesi 2 kişiye saldırarak, gözaltına aldılar. Mahallede bir dükkanın
önünde araçlarıyla duran Sarıyer Belediyesi zabıtalarının
yanına giderek ne olduğunu soran Halk Cepheliler, zabıtalarla tartıştılar. Tartışmanın ardından zabıtaların sayısı 15’e yükselerek, 2 Halk Cepheliyi tekmelemeye başladılar. Bununla da kalmayıp karakola götürdüler.
15 zabıtanın ifadesi ile Halk Cepheliler hakkında,
“kamu malına ve kamu görevlisine zarar vermekten” tutanak tutularak, serbest bırakıldılar.
Armutlu Halk Cephesi, zabıtaların saldırısıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün demokratız, ilericiyiz, halk için çalışıyoruz, halkın sorunlarını çözüyoruz diyen Sarıyer Belediyesi’ne soruyoruz: ‘Devrimcilere saldırarak mı halkın sorunlarını çözüyorsunuz?
Demokratlık bu mudur?’
Sarıyer Belediyesi bu saldırıyla gerçek yüzünü göstermiştir. Bundan 1 ay önce yaptığımız görüşmede, ‘Her
mahallede yalnız bir araç gezebiliyor, o araçta da en fazla 3-4 kişi oluyor’ diyen belediyeye sesleniyoruz, 3 ekibin, yani 15 zabıtanın Küçük Armutlu’da ne işi var? Ne
planlıyorsunuz ki, gözaltına alırken ‘Evlerinizi yıkacağız’
diye bağırıyorsunuz?” dedi.
Açıklamanın devamında, zabıtanın mahallede terör
estirmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, “Halk Cepheliler bu saldırganların mahallede rahat rahat dolaşmalarına seyirci kalmaz. Bundan sonra olacaklardan Sarıyer Belediyesi sorumludur.” denildi.
Yaşanan bu olayların ardından, 12 Ağustos günü saat
16.00 civarında mahalleye girmeye çalışan zabıtalar,
araçları taşlanarak mahalleden çıkartıldılar. Zabıtaların
aracının arka camı tamamen kırıldı.
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8 Ağustos’ta piknik
afişlerinin yapıldığı bir
başka mahalle de Yedikule Mahallesi’ydi. Halk
Cephesi'nin 8.sini gerçekleştireceği Halk Pikniği'nin afişlerini yaparken Dev-Genç’lilere mahallenin çocukları ve
gençleri de yardım etti.
Aynı zamanda mahalle halkına Hüsnü Yıldız'ın şu an gerçekleştirdiği direniş anlatılarak Yürüyüş dergisinin dağıtımı da yapıldı.
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9 KASIM 1989: DOĞU ALMANYA
KAPİTALİZMİN VAHŞETİ İLE TANIŞTI
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“Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı
birbirinden ayıran Berlin duvarının
inşasına bundan tam 50 yıl önce bugün
başlanmıştı. 46 kilometre uzunluğundaki
duvar... Doğu Alman vatandaşlarının
Batı Almanya'ya kaçmasını engellemek
için inşa edildi. Şehri ortadan ikiye ayıran duvar 1989 yılında yıkıldı fakat başta Berlinliler olmak üzere tüm Almanya'nın duvar yıkılana kadar çektiği
acılar hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.”
13 Ağustos tarihli burjuva basında
bu tür haber ve yorumlar vardı.
Onlara göre Doğu Alman halkı 23
yıl boyunca acılar çekmiş. Duvarın yıkılmasına kadarki süreç acılarla dolu
bir süreç olmuş. Ve 1989’da duvarın
emperyalizm tarafından yıkılması, Alman halkı için acılarının son bulduğu
gün olmuş!
Sosyalizmin kuruluşundan itibaren
emperyalistlerin tüm propagandası sosyalizmin ne kadar kötü bir sistem olduğunu kanıtlamak üzerine kuruldu.
Emperyalist propagandanın malzemelerinden biri de Berlin Duvarı’ydı.
Peki Berlin duvarı neden inşaa
edildi? Berlin duvarının gerçekte anlamı neydi?
Avrupa ve dünyayı Hitler faşizminden Sovyet kızılordusu kurtarmıştır. Sovyet halkları bunun bedelini yaklaşık 20 milyon şehitle ödedi.
Hitler faşizmi önce Sovyet topraklarında durduruldu, daha sonra ise Sovyet topraklarından atılarak Almanya’ya kadar kovalandı . Uzun süre savaşta seyirci kalan, bir türlü çıkartma
yapmayıp ikinci bir cephe açmayan,
Sovyet kızılordusunun güç kaybetmesini kollayan Amerikan ve İngiliz
emperyalizminin hesapları tutmadı.
Kızılordu’nun Avrupa içlerine girmesi karşısında ellerini çabuk tutarak
Berlin’e çıkarma yaptılar.
Kızılordu ve Amerikan ordusu Almanya’da karşılaştılar. Almanya fiilen
ikiye bölündü. Kızılordu denetimindeki
Doğu Almanya'da sosyalist bir iktidar
kurulduğunda, kapitalizm ve yeni doğan sosyalizmin arasına kalın bir çiz-

gi çekilir gibi Berlin duvarı inşa edildi.
Kurulan, dünyanın en adil, en özgür, sömürünün olmadığı bir düzendi;
duvar bu düzeni savunmak içindi ve bu
düzeni kurmak için çok büyük bedeller ödedi Doğu Alman ve Sovyet halkları.
Emperyalizm ise dünyada sosyalizme geçen her ülke ile birlikte kârından, sömürüsünden bir parça daha kaybetti ve kaybettikçe saldırganlaştı.
Emperyalizmin, sömürü çarkını
sürdürebilmek için yapamayacağı hiçbir ahlaksızlık, hiçbir vahşet yoktur. Ve
elbette sosyalizm kendini her türlü sabotajdan, ajan faaliyetinden, yoz kültürden koruyabilecek her türlü önlemi
almalıdır. Duvar da bunların sonucu
örülmüştür. Bir anlamda kapitalizmle
sosyalizmi ayıran bir semboldür duvar.
Sosyalizmin iktidarda olduğu 23 yıl
boyunca Demokratik Almanya Cumhuriyeti halkı kardeşce, insanın insan
tarafından sömürülmediği bir yaşam
sürdü.
Önlenebilir hastalıklardan dolayı
kimse ölmedi sosyalist Almanya’da,
emeğinin karşılığını aldı, gelecek derdi yaşamadı. Revizyonist yönetimin eksiklerine rağmen, bugünle kıyaslanamayacak ölçüde adil, eşit, mutlu, huzurlu ve özgür bir 23 yıl yaşandı.
Duvar emperyalistler tarafından
yıkıldığında, burjuvazi tarafından öyle
bir propaganda yapıldı ki, sanki Alman
halkı bir cehennemden çıkmıştı ve kapitalizme koşuyordu.
Burjuva medya, kapitalist düzenin
savunucuları, halkları tam bir yalan
bombardımanına tutmuşlardı. O dönem
burjuva basındaki başlıklarda şunlar
yazıyordu iri puntolarla:
"Duvardan atlayan atlayana"
"Duvardan kırmızı gül uzatan küçük kız"
"Ve Berlin Duvarı açıldı"
"Tarih yeniden yazılıyor"
"Vurun duvara"
Yalan ve ahlaksızlıkta, iftirada sınır yoktu. Kendi yalanlarına inanır hale

geliyorlardı.
Berlin duvarının ortadan kalkması
sonrası batıya geçen Demokratik Alman Cumhuriyeti yurttaşları için "iltica ediyorlar, Doğu Almanya boşaldı" diye yazmışlardı. Oysa gerçekte sadece 700 kişi iltica etmiş, geri kalan
halk, hafta sonunu batıda geçirdikten
sonra yine doğuya, evlerine ve işlerine dönmüşlerdi.
Onlar için yalanın önemi yoktu. O
günkü amaca, o dönemde yaratmaya
çalıştıkları havaya hizmet etsin yeterdi. Yalancı oldukları kadar da ikiyüzlüydüler. Berlin duvarına lanet okuyup,
yıkılınca zafer çığlıkları atanlar, daha
sonra kendileri halkları hapsetmek
için onlarca duvar inşaa ettiler.
Onlara göre Doğu Almanya baskının, Batı Almanya ise özgürlüğün
sembolüydü. Gerçekte ise demokratik
Almanya halkı, açlıkla, sömürüyle,
baskılarla duvarın yıkılmasından sonra tanışacaktı. O dönem, devrimciler
durumu şöyle anlattılar:
“Doğu Almanya'da halk duvara
kazma vuruyor. Aslında iflas etmiş olan
revizyonist politikaların mezarına kazma vuruyor. Tepkisini dile getiriyor. Sosyalist kültürle eğitilmeyen halk, sosyalizmin nimetlerini görememiş, sosyalizmin kendisi için ne anlama geldiğini kavrayamayan insanlar duvardan atlayarak
kapitalizmin nimetlerine koşuyor... Kapitalizmi de görecekler... Revizyonist politikalar sonucu değeri anlaşılamayan
sosyalizm tüm gerçekliği ile gözler önüne serilecektir.” (Yeni Çözüm, Aralık
1989, Sayı 30)
Yeni Çözüm’de denildiği gibi, bir
dönem sosyalist sistem altında yaşayan
halklar, karşı devrimler sonrasında
kapitalizmle tanıştılar. Ve eskiyi arar,
eskiye özlem duyar hale gelmeleri
uzun sürmedi.

Duvarın yıkılmasıyla halklar
ne kazandıne kaybetti?
Bizim için temel soru budur.
Duvarın yıkılması, halklar açısın-
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danda tam bir yıkım oldu.
Sosyalizmin, “önce insan” felsefesine karşı kapitalizmin tek kuralı
“önce kâr”dır. Alman ve Sovyet halklarının geçmişteki durumuyla bugünkü
durumu aradaki farkı çok çarpıcı anlatmaktadır.
Kapitalizmde temel olan, önce kârdır. Kâr edebilmek içinde halkları sömürmek zorundadır. Sömürüyü ise elbette öyle rahatlıkla yapamaz.
Kapitalizmin kâr elde etmesi ve kapitalistlerin zenginleşmesi demek,
halkların yoksul, aç kalması demektir.
Aç kalan halkların isyan etmemesi
için ise baskı ve terör uygulanır. Kapitalizm, gerektiğinde tüm hakları budar,
sadece karnını doyuracak kadar ücret
verir... Bugün dünyaya baktığımızda Afrika ve Asya halkları başta olmak üzere halklar açlık ve yoksullukla yüzyüzedir. Sosyalizmde ise temel olan insandır, halkların ihtiyaçlarıdır; sömürü
yoktur, ortak üretim, adil paylaşım temelinde halkların temel ihtiyaçları karşalınır. Sömürücü toplumlarda baskının
nedeni sömürü ve kâr hırsı olduğu
için, bu sosyalizmde yaşanmaz. Baskı
sadece halk düşmanlarına yönelir.
Bu gerçekler, Sovyetlerde ve Demokratik Almanya’da sosyalizm, revizyonist politikalardan dolayı yıkıldıktan
çok kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır.
Bugün Rusya’da, eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde, kadınlar yoksulluktan
fahişelik yapmaya başlamış, uyuşturucu,
kumar, mafyacılık gelişmiş, o güne kadar
kardeşçe yaşayan halklar böl, yönet politikaları sonucu birbirine düşmüş ve halen birbirini katletmeye devam etmektedir.
Halklar açlıkla, yoksullukla, işsizlikle, tedavi olamamaktan kaynaklı
ölümlerle, dilencilikle tanışmıştır. Bugünün dünya tablosu emperyalizmin kapitalizmin yarattığı yıkım ve çürümeyi çok açık biçimde ortaya sermektedir.
Tüm acıların, yokluk ve yoksunlukların, adaletsizliklerin, ahlaksızlıkların kaynağı kapitalist düzendir. Adil,
özgür, açlık ve yoksulluğun olmadığı
tek sistem sosyalizmdir. Hiçbir karalama bu gerçeği örtemez. Birgün dünyanın tüm halkları sosyalist düzenle tanışacak! Tanıştıracağız.

Devrimci Memur
Hareketi

diye adlandırdığı avukatların,
bu ülkede avukatlığı, işkencehanelerde, hapishanelerde
sürdüren avukatlar olduğunu
bilmelidir. Bilmiyorsa, öğrenmelidir. Öğrenirse, haddini bilecektir zaten. Bakın
yazıdaki şu satırlara:
“Son aldıkları kararı da
sağlam bir çerçeve ile duvara asmalarını tavsiye ederiz..”
“Yani avukatların beşi bir yerde.”
“BES yönetimi bu işi taşeronlaştırırken, eminiz ki iyi bir "piyasa
araştırması" yapmış olsa gerektir.
“KESK bile bu hukuk bürosu ile çalıştığına göre, bu avukatlık bürosunun
bir sırrı, bir hikmeti olsa gerek.”
Gökhan Ulusan’a ve söz konusu
yazıyı sitelerine koymakta bir sakınca görmeyen Sendika.Org’a belirtmek
isteriz ki,
Birincisi; adı geçen avukatlar, “piyasa avukatı” değildir; onlara hukuk
işlerini verenler, “piyasa araştırması”
yapmazlar bu yüzden. Sadece mücadele arenasına bakarlar, orada kimin
ne yapıp yapmadığına bakarlar.
İkincisi; bu avukatların bir hikmeti var elbette. Onlar, her koşulda ve yerde devrimcileri savunan avukatlardır.
Onlar, sendikaların düzen mahkemelerindeki davalarını, düzenin yasalarına mahkum olmadan, demokratik örgütlenmelerin haklılığı ve meşruluğu temelinde savunan avukatlardır. Onlar,
kendileri de işkenceye alınacak olsalar
dahi, müvekkillerini işkenceciler karşısında yalnız bırakmayanlardır.
Devrimciler, bir eleştiri yaparken,
öncelikle muhataplarının kimliğine
bakarlar. Mesela bir burjuva hukuk bürosuyla bir devrimci hukuk bürosunu
aynı ağızla, aynı üslupla eleştirmezler. Bir düzen partisiyle, devrimci
demokratik bir siyasi hareketi aynı şekilde eleştirmezler.
Eleştiri ciddiyet ister. Sululuk, espritüellik, laubalilik, alay, ideolojik mücadele değildir. Eleştiri, emeğe saygı ister. Eleştiri, direnene saygıyı gerektirir.
Eleştiri, eleştirdiğin kişi ve kurumlar hakkında “bilgi sahibi” olmayı gerektirir.
Söz konusu yazıda bunların hiçbiri yoktur.

Devrimci Eleştiri
Ciddiyet İster!
Bundan bir süre önce, Büro Emekçileri Sendikası, mevcut avukatıyla
sözleşmesini feshederek, sendikanın
hukuk işleri için Çağdaş Hukukçular
Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk
KOZAĞAÇLI’nın da içinde olduğu
avukatlarla anlaştı.
Bunun üzerine, Sendika.org’da
ciddiyetsiz, devrimci eleştiriden, ideolojik mücadelenin devrimci biçiminden
nasibini almamış bir yazı yayınlandı.
“Sendika avukatını işten atmak yetmedi... BES'te neler oluyor?” başlıklı,
Gökhan Ulusan imzalı bir yazıda, kendi anlayışlarına yakın olduğu anlaşılan
avukatın BES’le ilişkisinin kesilmesi
üzerine çeşitli gelişmelere değinmişler.
Ki bu yanı üzerinde burada özel olarak
durmaya gerek görmüyoruz.
Yazıyı yazan Gökhan Ulusan,
Büro Emekçileri Sendikası (BES)
Ankara 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi imiş. Bizi burada ilgilendiren, devrimci avukatlara yönelik takınılan tutum ve üsluptur.
Yazı, nasıl bir kültürle, nasıl bir ahlakla karşı karşıya olduğumuzu, kimlerle ideolojik mücadele yürütmek
durumunda olduğumuzu göstermesi
açısından çarpıcıdır. Yazı, son zamanlarda sol basında iyice yaygınlaşan, her haberi, her yorumu sulu, mizahi tarzda ele alan tarzın yaygınlaşmasına yeni bir örneğidir.
Eleştirdiği, daha doğrusu ağzına
geleni söylediği avukatların, bu ülkede
avukatlık adına en büyük bedelleri ödeyen avukatlar olduğunu bile ayırdetmeyen bir değersizleşme söz konusudur.
Mesela, BES’in hukuk işlerinin söz
konusu avukatlara verilmesini “Sendikanın tüm hukuksal işlerini taşeronlaştırmak” olarak değerlendirerek yapıyor ilk hakaretini. Taşeronlaştırma nedir, bunu anlatacak değiliz
burada. Ama yazıyı yazan, “taşeron”
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Dersim’deki direnişe Almanya’nın
Köln şehrinden destek veren TAYAD
Komite, Hüsnü Yıldız’ın eyleminin Çemişgezek’teki toplu mezarın açtırılarak zaferle sonuçlandırmasıyla birlikte eylemine 12. gününde son verdi.
3 Ağustos’ta Dom Meydanı’nda
kurulan direniş çadırında açlık grevi
eylemi yapan TAYAD Komite üyeleri,
14 Ağustos günü açıklama yaparak,
direnişlerini zaferle sonuçlandırdıklarını bildirdiler. Hüsnü Yıldız’ın,
taleplerinin karşılanması üzerine
Ölüm Orucu eylemini bitirdiğini açıklamasının ardından, Köln’deki direniş çadırında açlık grevi yapan İlker
Şahin de bir açıklama yaptı.
Şahin, “Bugün önemli bir gün, iki
gün önce toplu mezarların açılması için
çalışmalar başladı. Dün toplu mezarın
olduğun belirlenen Çemişgezek bölgesinde taramalar yapıldı ve toplam 15
ceset çıktı ortaya. Ali Yıldız’ın aralarında olup olmadığını bilmiyoruz henüz, otopsi raporu sonucu ortaya çıkacak. Hüsnü abi bugün amacına ulaştığını, bundan dolayı Ölüm Orucu’na
son verdiğini açıkladı. Direnişin zafere ulaşması sonucu ben de burada açlık grevine son veriyorum, hepinize teşekkür ederim.” diye konuştu.
“Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız!” sloganları ile bitirilen basın açıklamasının ardından çadır kaldırıldı.
Dom Meydanı’ndaki direniş süresince, TAYAD Komite üyesi 6 kişi de
dönüşümlü açlık grevi yaptı. Çeşitli milliyetlerden yüzlerce insan çadırı ziyaret ederek, bilgi aldılar, imza verdiler...
Hollanda Anadolu Gençliği, Anadolu Federasyonu, Die Linke (Sol Parti), Sanat Atölyesi ve DKP (Alman
Komünist Partisi) ziyaretçiler arasındaydı. Meşruluk ve sahiplenme konularında seminerlerin de düzenlendiği çadırda, saz eşliğinde türküler
söylendi, halaylar çekildi... 12 gün süresince direniş çadırında paylaşım
ve dayanışma yaşatıldı.

KÖLN’DEKİ DİRENİŞ
12. GÜNÜNDE, ZAFERİN
KAZANILMASININ ARDINDAN
SONLANDIRILDI
Almanya’daki tutsaklarımız,
Berlin’de anti-faşist
festivaldeki yerlerini aldılar
Alman anti-faşist grupları, Lunte
Derneği öncülüğünde, Berlin’in Neuköln semti Weisestr Sokağı’nda, 13
Ağustos günü, bir sokak festivali örgütlediler. Berlin TAYAD Komite'nin
de stant kurarak katıldığı festival
14.00-22.00 saatleri arası yapıldı.
TAYAD Komite standına, Almanya'daki devrimci tutsakların resimli pankartı ile “Direndik ve Kazandık, Ali Yıldız'ın Mezarı Açılıyor”
pankartı asıldı. Pankartın altına, Almanca “Toplu Mezarlar Açılsın” yazılı küçük dövizler asıldı. Önderlerimiz ve TAYAD Komite pankartıyla
bayraklar da asılarak yerleştirildi.
Festival süresince, “Tercite Yüzbin
kere Hayır” başlıklı Almanca bildiri dağıtılırken, 90 tane de imza toplandı.
“Cenazemizi İstiyoruz” başlıklı Almanca bildiri de dağıtılarak, toplu
mezarlarla ilgili bilgi de verildi.
1500’ü aşkın kişinin katıldığı festivalde, TAYAD Komite adına da bir
konuşma yapıldı. Konuşmada, “Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele
ediyoruz. Şehitlerimiz ve tutsaklarımızla aranızdayız. Onların her yerde
ve her platformda sesi olmaya çalışıyoruz. Şimdi onlar adına sloganlarımızı haykıracağım: “Kahrolsun Emperyalizim Yaşasın Mücadelemiz!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Devrimci Tutsaklara Özgürlük!”, “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!” denildi.

TAYAD Komite ile ilişkileri de olan
Alman bir Anti-Faşist, festival sahnesinden, “Tecrite Yüzbin kere Hayır”
başlıklı bildirinin Almancasını okudu.
Her hafta cuma günü 16.00-18.00 saatleri arasında Kreuzberg Halkpazarı
önünde, tutsaklar için imza standı kurulduğu duyurusunu yaptı.
“Politik Tutsaklara Özgürlük, Yaşasın Enternasyonal Dayanışma” sloganlarının hep birlikte atılması ve alkışlarla konuşmacılar sahneden ayrıldılar.

Brüksel’de Türkiye
Konsolosluğu önünde
eylem yapıldı
Hollanda ve Belçika Halk Cepheliler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Montoyer Caddesi’nde bulunan
Türkiye Konsolosluğu’nun önünde,
Ölüm Orucu’nda bulunan Hüsnü Yıldız ile dayanışmada bulunmak amacıyla eylem düzenlediler.
Ellerinde dövizler taşıyan Halk
Cepheliler, eylem boyunca “Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Ali Yıldız’ın Cenazesini Ailesine Teslim Edin!”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!”,
“Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız!”, sloganlarını attılar.

Stuttgart’ta Türkiye
Konsolosluğu protesto edildi
Almanya’nın Stuttgart şehrinde,
Stuttgart Halk Kültürevi üyeleri, 11
Ağustos günü saat 11.00’de Türkiye
Konsolosluğu önünde protesto eyle-

TOPLU MEZARI AÇTIRDIK

mi gerçekleştirdiler.
Konsolosluk önünde yapılan açıklamada, Ölüm Orucu’nda olan Hüsnü Yıldız’a destek olmak için ve Ali
Yıldız’ın nezdinde toplu mezarların
açılması için bir araya geldiklerini duyurdular. Kültürevi’nin toplu mezarlarla ilgili yaptığı yazılı açıklama, 2
defa megafonla okundu.
Eylem, “Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!”, “Toplu Mezarlar Açılsın!”, “Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Katil Devlet Hesap Verecek!” sloganları ile bitirildi.

Fransa’da destek açlık grevi
yapıldı
Fransa’nın Nancy şehrinde, Nancy
Anadolu Kültür ve Sanat Evi (NAKSE), tarafından, Hüsnü Yıldız’ın Dersim’deki Ölüm Orucu eylemine destek vermek amacıyla açlık grevi eylemi başlatıldı. 10 gün sürmesi planlanan açlık grevi eylemi 11 Ağustos’ta
Maginot Meydanı’nda başladı.
Açlık grevi eylemi süresince Maginot Meydanı’nda kurulan imza masasında imza toplanarak, bildiri dağıtıldı. Halka yönelik yapılan konuşmalarda ise, Türkiye Dışişleri ve
Adalet bakanlıklarına faks çekilerek, toplu mezarları protesto etmeleri çağrısında bulunuldu.
Dersim’deki direnişin zaferle sonuçlanmasının ardından, Nancy’deki eylem de 4. gününde sonlandırıl-

dı. Açlık grevi eyleminin sonlandırılmasıyla ilgili olarak 14 Ağustos’ta
yazılı açıklama yapan NAKSE, “Bu
4 gün içerisinde, 24 saat kaldığımız
ve adını Ali Yıldız meydanına çevirdiğimiz, Maginot meydanında, 219
imza topladık, yüzlerce insana Ali Yıldız’ı, Hüsnü Yıldız’ı, toplu mezarları, kayıpları anlattık.” dedi.

BERLİN
STUTTART

“Yine başardınız, helal
olsun mezarı açtırdınız”
Berlin Halk Cephesi, 12 Ağustos
günü, Berlin’in Kreuzberg semtinde
“Direndik ve Kazandık, Ali Yıldız'ın
Mezarı Açlıyor” yazılı pankart açarak
bir eylem gerçekleştirdi.
Grup Yorum’un “Şu Dersim'in
Dağları” şarkısı çalınarak başlayan eylemde, bildiriler dağıtılıp, imza toplandı. Ali Yıldız'ın ismini ve toplu mezarın açılacağını duymuş olan insanlar, “Yine başardınız, helal olsun
mezarı açtırdınız” diyerek düşüncelerini paylaştılar. Eylemde, “Cenazemizi İstiyoruz” başlıklı Halk Cephesi bildirisi okunarak; direnişin kazanımı ve toplu mezarın açılmaya başlandığı bilgisi verildi.
20 kişinin katıldığı bir saatlik eylem coşkulu geçerken, sürekli olarak
Grup Yorum'un Ölüm Orucu Destanı
albümü çalındı. “Ali Yıldız Ölümsüzdür!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz!”, “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür!”,“Yaşasın Devrimci Dayanışma!”,“İnsanlık Onuru İşkenceyi

NANCY
Yenecek!” sloganlarıyla eylem bitirildi.

Hamburg’ta bilgilendirme
standı açıldı
Hüsnü Yıldız’ın, halk savaşçısı
kardeşi Ali Yıldız’ın cenazesini almak
için sürdürdüğü direnişe destek amacıyla Almanya’nın Hamburg şehrinde, Halk Cepheliler tarafından eylem
yapıldı. 12 Ağustos günü Hamburg'un
Sternschanze semtinde bilgilendirme
standı açan Halk Cepheliler, bildiri dağıtıp, imza topladılar.
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Patrick Mac Manus hayatını kaybetti
Danimarka’da faaliyet yürüten Opror (İsyan) isimli örgütün sözcüsü
olan Patrick Mac Manus, 12 Ağustos
günü, bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Uluslararası Tecritle Mücadele
Platformu’nun (UTMP) ilişkide olduğu Opror örgütünde kara listelere
ve anti-terör yasalarına karşı yaptığı
çalışmalardan dolayı kendisi de antiterör yasalarının hedefi olan ve hakkında dava açılan Patrick Mac Manus, her yıl düzenlenen Uluslararası

Tecritle Mücadele Sempozyumları’nın da birçoğuna katılmıştı.
Patrick Mac Manus'un ölüm haberini alan Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu da bir mesaj yayınladı: “Birçok uluslararası davalara,
dünyadaki ezilen halkların mücadelesine destek sundu. Hakkında dava
açıldı ve halkların emperyalist ve faşist politikalara karşı olan meşru direnişini karalamayı amaçlayan kriminal ve gayrı meşru anti-terör yasaları ve kara listelerine karşı düşüncelerini savunmayı biliyordu.

...Patrick birçok kez sempozyumlarımıza katıldı. Özgürlük ve adalet için
mücadele deneyimlerini birlikte paylaştık. Tabii ki hedeflerimizi geride
bırakmayacağız ve dostumuz için
üzüntü de duysak, çabalarımızda bizi
takip ettiği bilincinde olup onu anımızda yaşatacağız.”

KATİLLERİ DE BULACAĞIZ!
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Villalar?
Erdoğan diyor ki; “Gökdelenlerinizle
övüneceğinize Somali’ye yardım edin.”

söz

"Benim halkım her zaman buradaydı.
Babam, onun babası ve dedemin babası,
geriye sayabildiğimiz kadarıyla hepsi. Yanki şeytanları,
bombaları, mermileri ve tanklarıyla mezarları parçalasa
bile, onların kemikleri burada gömülü. Burada
yaşayacağım ve burada savaşacağım. Yanki bombalarıyla
ya da mermileriyle ölürsem, en azından kemiklerim
atalarımınkiyle aynı toprak parçasında kalacak."

Peki toptan aldığınız 5 villadan ne haber?

ÖSYM’nin çürümüşlüğüne
ne ilk ne de son örnek

Hapiste Yatmak Yürek İster

ÖSYM’nin sınavlarda yaptığı hatalara bir yenisi daha
eklendi. 16 Temmuz 2011’de yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (YDUS) 6 sorunun hatalı olduğu 3 sorunun doğru olduğu söylenen cevaplarının ise yanlış olduğu ortaya çıktı.

Oligarşi içi it dalaşında yargılananların hepsi soluğu hastanede alıyor. Son olarak, “İnternet Andıcı” davasında haklarında yakalama kararı çıkartılan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ve İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin GATA’da tedavi altına alınmışlar.

Ortaya çıktı diyoruz ama hatalar ortalıktan zaten hiç
gitmedi... Düzen, neresinden tutarsak elimizde kalıyor.
Yaşanan her örnek ÖSYM’nin yanlışlığını, çürümüşlüğünü bir kez daha kanıtlıyor.

Hallerine acırlar da belki tutuklamazlar; tutuklarlarsa
da serbest bırakırlar ümidiyle hastane hastane dolaşıyorlar.
Hapiste yatmak yürek ister! İnandığı dava uğruna hapiste
yatmayı göze alamayanların sonu tarihin çöplüğüdür.

Çizgiyle
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Vietnamlı bir köylü

dünyadan... ülkemizden
Tayyip’in Sızlayan
Vicdanı
Tayyip Erdoğan, Somali halkının aç bırakılarak katledilmesiyle ilgili olarak, “Milletimiz şu mübarek ayda her iftar sofrasında bu
acıyı vicdanında hissediyor. Seyirci kalamayız.” buyurmuş. Bizzat kendisi, ailesiyle birlikte Somali’yi ziyaret edecekmiş. Sorunu yaratanların, soruna ortak olanların, çözümün bir parçası
da olamayacağı bir kenara; kendi halkını açlıkla başbaşa bırakanların bu yüzsüzlüğü de pes dedirtiyor.
Öte yandan, Türkiye Perakendeciler Federasyonu 30 ürün üzerinde inceleme yapmış. Araştırmaya
göre. Ramazan ayında sebze-meyve fiyatları % 4,5
zamlanmış.
İş, gövde gösterisi yapmak olunca vicdanı sızlıyor ama Ramazan ayında ülkemizdeki açlığın daha
da artmasına ses çıkartmıyorlar.

ABD ve Avrupa, Türkiye’yi
Örnek Alsaydı
Kriz Yaşamazlardı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT
Haber kanalında katıldığı Ankara’nın Gündemi programında, “Şu anda ABD ve Avrupa’da sorun yaşanıyorsa, Türkiye gibi bir
ülkeyi örnek almamalarından kaynaklanıyor." demiş.
Bunu haber yapan Zaman gazetesi ise “Batılı Ülkeler Türkiye’yi Örnek Alsaydı Kriz Yaşamazdı” başlığını kullanmış.
Bu duruma ne denir? Haddini bilmezlik!... Öyle
ya; her şeyini emperyalistlerin belirlediği bir uşak,
kalkmış efendilerine akıl veriyor!

Tekmil
Davutoğlu, Şam’da Esad’la görüştükten sonra, 14 Ağustos’ta Hillary Clinton ve
Fransa Dışişleri Bakanı’yla görüşüp Şam
ziyareti hakkında ‘bilgi’ vermiş. Yani rapor
veriyor. Son Şam ziyaretiyle Davutoğlu’nun tüm “karizması” gitti. Emperyalistler, AKP yalakaları ve burjuva medya
parlattı da parlattı. “Stratejik derinlik” uzmanıydı. Ortadoğu’nun fatihiydi. Balkanlar’dan
Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Afrika’ya dur durak
dinlenmeden çalışıyordu.
Esad’la görüşmesinin ardından verdiği “tekmil”le neyin uzmanı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu emperyalizme uşaklıkta uzmandır.

KISA KISA
 ‘Duble

yol’lar
katliamı durdurmadı

Geçen hafta açıklanan rakamlar, her yıl binlerce insanımızı aramızdan alan bir katliamın devam ettiğini tekrar gösterdi. Trafik kazalarında son 6 ayda 1552 kişi
ölmüştü. AKP, yaptığı duble yollarla “trafik katliamını durduracağını” iddia ediyordu. Rakamlar ortada. Ne duble yollar, ne “trafik canavarı” üzerine demagojiler bu sorunu çözmedi. Çözemezdi de. Çünkü sorun bir bütün olarak düzenin ulaşım sisteminde ve tekellerin ihtiyaçlarına göre
belirlenen ulaşım politikalarındadır. İster duble olsun, ister dört şerit, karayollarına dayanan; Koçlar’ın, Sabancılar’ın, Oyaklar’ın taleplerinden başkasına kulak asmayan bir ulaşım politikasında trafik katliamı sürecektir.

 Açlık da, istismar ve

propaganda aracı
Başbakan Erdoğan, eşiyle birlikte Somali’ye gideceklerini açıkladı. Ancak açıklamalarının yeterince ilgi çekmediğini düşünmüş olmalılar ki, ertesi gün Egemen Bağış, Ajda Pekkan’la birlikte kameraların karşısına çıktı.
Yardım da bir şov değil miydi sonuçta? Öyle bakıyorlardı.
Öyle baktıkları için, “açları bizzat görünce Ajda Pekkan’ın
ruh halinin nasıl etkileneceği” tartışılıyor; ama Somali halkını aç bırakan nedenler yine bir türlü tartışma gündemine
girmiyor. Bu “yardım”larla sorunun asla çözülemeyeceği açıktır. AKP’nin tek derdi var; Somali’deki açlara yardımı kendi propagandasına dönüştürmek...

 Her
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şeyleri yalan

Başbakan Erdoğan’ın ağzından kan damlıyor. Çok değil, bir hafta önce Suriye Devlet Başkanı Esad için "mübarek ramazan ayında bu operasyonlar olur mu" demagojisi yapıyordu. Keza, halka karşı başlatmayı düşündüğü saldırılar içim de diyordu ki, “Ramazan’ın bitiminden sonra bilesiniz ki bu ülkede barışın miladı... farklı olacak”. Ama bekleyemedi. Ramazan’ın bitimini bile bekleyemeden saldırıyı başlattı. Bu sözlerinden bir hafta sonra ‘terör’le mücadelede yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bunun hazırlığını en ince ayrıntısına kadar
yapıyoruz." dedi. Mesele düzenin çıkarları olunca ne mübareklik kaldı ne başka bir şey... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bunu yaptığı açıklamada çok daha açık ifade etti
zaten: "terörle mücadelenin yazı, kışı, ramazanı olmaz."

53

Mihri Belli, Ömür
Boyu Devrimciliktir
Mihri Belli, 1916’da Silivri’de doğdu. Devrimci
düşüncelerle 1936’da iktisat okumaya gittiği
Amerika’da tanıştı.
1940’ta Türkiye’ye döndükten sonra TKP ile ilişki kurarak, TKP içinde çalışmaya başladı. 1942 yılı sonlarında TKP’nin Merkez Komite üyesi oldu.
Bu dönemden başlayarak yürüttüğü siyasal faaliyetler
nedeniyle bir çok kez gözaltına alındı, tutuklandı.
1946’da yurt dışına çıkarak, Yunan iç savaşına katıldı. Faşizme karşı sürdürülen savaşta, tabur komutanlığı da yaptı. İki kez yaralandı.
1960’lı yıllar da “Türk Solu” ve “Aydınlık Sosyalist Dergi” adlı yayın organlarını çıkardı. Türkiye sol hareketi içinde Türkiye devriminin yoluna ilişkin tartışmalarda MDD’yi savundu. Mahir Çayanlar ile birlikte bir süre aynı saflarda mücadele etse de yanlış düşünceleri nedeniyle sürecin dışına düştü.
Siyasal yaşamını sonraki yıllarda da devam ettirerek, mücadelesini kendi anlayışı doğrultusunda sürdürdü. Faşist saldırı sonucu yaralandı.
Mihri Belli, 17 Ağustos 2011’de yaşamını yitirdi.
Devrimden, sosyalizmden her ne olursa olun vazgeçmemenin temsilcilerinden,
enternasyonalizmin, anti-emperyalizmin sadık izleyicilerinden biri olarak halkların mücadelesinde yaşayacaktır.
Siyasal yaşamının büyük bölümünde Marksist-Leninist bir çizgide olmadı. Ama
devrimci değerlerin, geleneklerin, sosyalizmin tarihsel kazanımlarının savunulduğu bir çizgide oldu.
Türkiye solunda belli bir yaşa gelince burjuva siyasetçilere özenip “artık günlük siyaset içinde olmak istemiyorum” diyen, anılarını yazmaya başlayan, düzen
içine yerleşip “gazeteci”, ya da “aydın” olan yönetici tipinin karşısında, Mihri Belli,
sosyalist bir örnektir.
Örgütlülük tercihleri tartışılabilir ama örgütlü olmak tercihi tartışılmaz.
Yaşamının her aşamasında bir örgütlenme içinde yer almaya çalıştı, yeni örgütlenmeler yaratmaya çalıştı. Ama asla örgütsüz bir aydın olmadı. Belki zaman zaman
örgütsüz kalsa da örgütsüzlüğü teorileştiren bir yaklaşımı olmadı.
Mihri Belli, sosyalist aydınlar içinde, hatta siyasi hareketler içinde, ölüm orucu konusunda en net tutumu alanlardan biriydi.
2002’de bir ölüm orucu direnişçisi olan Feride Harman’ı ziyaretinde şöyle demişti örneğin: “Onursuzluk F tiplerini direnişsiz kabul etmekti, Tü rkiye onurunu kazandı.” Ve ekliyordu Belli: “Tabii direniş kazanmıştır... Feride gibi onurlu ve gü zel
insanlar varoldukça geleceğe umutla bakabiliriz.”
Yorgunlara, yılgınlara, düzeniçiliği teorileştirenlere karşı, Belli, hep bu umutla yaşadı.
2006’da ölüm orucundaki Behiç Aşçı’yı ziyaretinde de “Bu direniş ulusun
onuru” diyordu örneğin. Direnişin tarihi öneminin farkındaydı. Ve şunları eklemişti sözlerine:
“Gerçek vatanseverler, bağımsızlık, demokrasi mücadelesini ölümüne yürütenler... dir”...
"Türkiye için bir utanç sebebi olurdu tecrit uygulandığı halde buna karşı bir
tepki olmasaydı. ... Bu bizim ulus olarak şerefimizi kurtarmaktır.”
Belli, devrimci yaşamına damgasını vuran enternasyonalistliğiyle, antiemperyalistliğiyle, ömür boyu devrimciliğiyle halkların mücadelesinde yaşamaya devam edecektir.
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1960 doğumlu ve
genç yaşta mücadeleye
katılmış bir yoldaşımızdır. 12 Eylül 1980 cuntasından sonra yurt dışına
çıkmıştır. 1983 yılınKemal ALTUN
da Almanya'nın başkenti Berlin'de tutuklanmış ve
Türkiye'ye iadesi için yargılanmaya
başlanmıştır. Alman devletinin mültecilere uyguladığı politikayı protesto
etmek için 30 Ağustos 1983'de
Türkiye'ye iade duruşması sırasında,
duruşma salonunun penceresinden
atlayıp ölümü seçmiştir.
Almanya'nın, 12 Eylül darbesiyle
birlikte gelen siyasi mültecileri
Türkiye'ye iade politikasını protesto
eden Kemal Altun’un bu eylemi ve
ölümü, büyük yankı uyandırmıştır.
Sonraki yıllarda bu ölümün unutulmaması için, Berlin'de kendisini
camdan attığı binanın yakınına bir
anıt yapılmıştır.

14 Eylül 1967’de
Elazığ-Alacakaya ilçesi, Çataklı Köyü’nde
doğdu. Kürt (Zaza) milliyetindendir. 1987’de
Hacettepe Üniversitesi
Fatma TOKAY
tarih bölümüne girdi.
KÖSE
Aynı yıl Dev-Genç
içinde yer almaya başladı. 1989'dan
1990’a kadar, gençliğin mücadelesindeki eylemleri nedeniyle üç kez
tutuklandı. 1990-91’de Ankara
TAYAD'da mücadelesini sürdürdü.
1994 Mayısında tutsak düştü.
1996 Ölüm Orucu döneminde ölüm
orucu gönüllülerinden biriydi.
2000’de F Tipi saldırısı gündeme
geldiğinde yine gönüllüydü. 19-22
Aralık katliamını Çanakkale hapishanesinde yaşadı. Yanıbaşında yoldaşları şehit düştü, yoldaşları ve kendisi işkencelerden geçirildi.
Katliamdan sonra sevk edildiği
Kütahya Hapishanesi’nde, 28
Temmuz 2001’de, 6. Ölüm Orucu
Ekibi direnişçisi olarak ölüm orucuna başladı. 13 ayı aşkın, açlığın koynunda ölüm yürüyüşünü sürdürdü.
Ölüm orucunun 395. gününde zorla
müdahale edilen Fatma Tokay Köse,
5 gün süren “hayat kurtarma işkencesi” altında, 31 Ağustos’ta şehit düştü.

