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Emperyalistler Ortadoğu’dan
kanlı ellerinizi çekin!
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Ortadoğu halkları;
topraklarımızdan
emperyalizmi ve
işbirlikçilerini
kovamazsak,
halkları bekleyen;
daha fazla sömürü,
daha fazla açlık
daha fazla zulümdür!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Gözlerinin ışıltısı hiç sönmesin
Dostlarımıza umut olmak,
düşmanlarımıza korku salmak için”
Merhaba sana, sizlere...
İnsanların birbirinin kuyusunu kazdığı, kıskandığı, sevmediği, öncelikle ve sadece kendini düşünmeyi öğrettiği milyarlarca
insanın yaşadığı bu dünyada, bir insan kardeşi için ölüyor, bir
insan insani değerler için, özlemini duyduğu bir gelecek için
ölüyor dedirtmek ne kadar onurlu bir şey değil mi?... İnsanlığa
unutulan değerlerini hatırlatmak, devrimci yaşamda yeni insanın
yeniliklerine yeni halkalar eklemek ne kadar değerli... Eminim
birçok insanın insanlığının en derinine, köklerine kadar indin. Seven birine acaba “ben gerçekten seviyor muyum,” bir kardeşe “ben
kardeşlerim için ailem için ne yapıyorum, bir anneye babaya çocuklarım için acaba kendimi feda eder miyim”i sorgulattın.
Gözlerinin ışıltısı hiç sönmesin abi.. Dostlarımıza umut olmak,
düşmanlarımıza korku salmak için... Seni başından beri kazanacağımdan emin olduğum zaferimizin coşkusuyla, özlemle kucaklıyorum. Sakine anaya, babaya, kızkardeşlerine, çocuklarına ve
tüm sevdiklerimize, Alilerimize... kucaklar dolusu selamlar.
Kardeşin
Selamlar, Saygılar
***
"Türkiye'nin Değerli Direnişçilerine...
Devrimci direnişçi Hüsnü Yıldız'ın hakim olan sistem ile irade çatışmasında zaferi kazanacağından hiç kuşkum yoktu. Hüsnü Yıldız'ın direnişinin baskıcı sisteme taleplerini kabul ettireceğine ve toplu mezarlarını açtıracağına ve her şehidin mezar hakkının sağlanacağından emindim. Ve bu zafer 66 günlük ölüm orucu direnişinin sonunda kazanılmıştır. Değerli direnişçi Hüsnü Yıldız’a, Suriye’deki tüm devrimciler adına yoldaşça selamlarımı
iletiyorum: Yaşasın Türkiye Devrimcilerinin Direnişi, Devrimcilerin Adaletli, Onurlu, Erdemli ve Gerçek Demokrasi Direnişi... Yaşasın Enternasyonal Dayanışma
Cihat Esat Muhammed
Kasyum Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Suriye"
***
"Özgür yoldaşa özgürce selamlar...
Ben ölmezsem, sen ölmezsen nasıl aydınlatacağız ülkemizi
karanlıklardan, nasıl özgürleştireceğiz zulümden ve diktatörlükten... Tüm dünyada özgürlük uğruna hayatını feda eden çok sa-
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yıda insan var. Ve Hüsnü yoldaş diktatörlüğün gizli gerçeklerinin açığa çıkması için canını ortaya koydun. Tüm özgür insanlara ve senin gibi hayatını ortaya koyan yoldaşlara selamlarımı
iletiyorum.
Samir Tance / Suruye’den bir Filistinli"
***
" Senin gibi özgür bir insanı takdir ediyor ve kutluyorum.
Sana teşekkür ediyoruz Hüsnü yoldaş: Bugünün dünyasında
görmek istediğimiz özgür direnişçi onurlu insan örneğini direnişinle gösterdiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Annenin ellerinden, senin alnından, kızının ve oğlunun gözlerinden öpüyoruz. Yakında kesinlikle Türkiye'ye geleceğim ve sizleri ziyaret
edeceğim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum...
Hüsniye / Suriye "
***
“Zafer her zaman direnenlerindir!
Biliyorduk haklar direnilerek kazanılır, biliyorduk hiçbir
hak bahşedilmez direnerek mücadele ederek elde edilir ve tarih
bir kez daha tanık oluyor buna. Hüsnü abinin 66 günlük direnişiyle bunu gördük. Şehitlerimiz için şehit düşmeyi göze alarak
onları o çukurdan alıp ve insan onuruna yaraşır bir şekilde toprağa vermek için bu direniş gerçekleşti. Bu onurlu direnişi ve zaferi selamlıyorum.
Ferhat / Suriye”
***
Bugün kazanılan yeni zafer ısrarla yumuşamayan, çelikten bir
irade ile yaratıldı. Bu zafer tarihe onurlu sayfalar açtığı gibi engelleri aşan zaferlere ufuk açtı. Siz öyle bir zafer elde ettiniz ki,
şehitlerin zalimlerin elindeki toplu mezarlardan çıkartılmasını sağladınız. Bu şehitleri o mezara gömen halk düşmanı, işkenceci zalimlerdir. İradeniz zulme karşı, özgürlüğe ve eşitliğe doğru yol
almaya çalışan, uzlaşmaz, teslim olmayan hep ileri doğru yürümekten vazgeçmeyen ve kölelikten zulümden arınmış bir geleceği kurma umudunu temsil ediyor.
Sizin zaferinizi kutluyorum. Ve şehitlerin ailelerine ve yoldaşlarına iadesini kutluyorum. Şehitlere yaraşır bir düğün gibi uğurlanacakları için kutluyorum. Bu düğünün Tüm tutuklu hükümlerin özgürlüğüne kavuşması ve hedeflediğimiz zaferleri kazanmanızla tamamlanmasını temenni ediyorum.
Teysir İsa / Suriye’den bir Filistinli"
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"Beni kavgamdan ancak
ölüm koparır"
Hülya ATEŞ

Yitirdiklerimiz
3 Eylül-9 Eylül
1972 Zonguldak-Ulus, Kirazcıkköyü doğumludur. Liseyi Antakya’da okudu. İstanbul’a geldikten sonra, 1990’da bir
Dev-Genç’li olarak mücadeleye katıldı. 12 Temmuz katliamı
sonrasında tutuklandı. l993’teki tahliyesinden sonra gençlik
alanında mücadeleye devam etti. Milis sorumlusu oldu. 1994
yılında
tekrar tutsak düştü. Bayrampaşa ve ardından ÜmraniGülay KAVAK
ye hapishanelerinde kaldı. Bir Dev-Genç’linin ataklığıyla,
cüretiyle, dinamizmiyle mücadele etti hep. 1996’da, hapishanelere yönelik
saldırı gündeme geldiğinde, o da Ölüm Orucu gönüllüsüydü. 1996 Ölüm
Orucu’nda 2. ekiplerde yer aldı. 20 Ekim 2000’de başlatılan Ölüm Orucu
eylemine tutuklu olduğu Ümraniye Hapishanesi’nde katılan ve tahliye edildikten sonra Küçükarmutlu’da devam eden Gülay Kavak, 7 Eylül 2001 tarihinde şehit düştü.
Bir Dev-Genç’liydi Seher. Gelişmeye açık, kendini daha
büyük görev ve sorumluluklara adayan bir devrimciydi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde TÖDEF'in organizasyonuyla yürütülen rehberlik ve dayanışma çalışmaları içinde yer alıyordu.
Bu çalışmaya karşı polis tarafından gerçekleştirilen saldırıda,
Seher ŞAHİN üniversitenin üçüncü katından aşağı atıldı. Beş gün komada
kaldıktan sonra 8 Eylül 1991'de şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı anlatıyor;
“Seher'in devrimcileşmesi
ve dönüştürmedeki ısrarı örnekti”
Seher'le ilk tanışmamız dergimizin irtibat bürosunda olmuştu. Mimar Sinan Üniversitesi Moda Bölümüʼnde okuduğunu öğrenmiştik. Entelektüellere benzeyen dış görünümü
ve okuduğu bölümü birleştirince önyargımız hemen oluşuvermişti. Moda bölümünden de devrimci çıkar mıymış diye
düşünmüştük. O zamanki kafa yapımızla ve değerlendirmemizle çokta umutlu değildik.
Ama önümüzdeki günler bizim yanlış düşündüğümüzü pratikte gösterdi. Seher her akşam irtibat büromuza gelmeye başladı. Kısa sürede DEV-GENÇ'i sahiplenmiş, bir DEV-GENÇ'li
olarak faaliyet yürütmeye başlamıştı. En çalışkan, en coşkulu yoldaşlarımızdan biriydi. Yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesiyle güven ve moral kaynağıydı.
Onu boş otururken görmek mümkün olmazdı. Hemen bir
grup çalışması oluşturur, DEV-GENÇ'in faaliyetlerini, politikalarına ilişkin bir tartışmayı başlatırdı. Büroda yapılması gereken temizlik, yemek vb. bütün işlerde en önde gönüllü olurdu. Yapacak hiçbir işi yoksa büroya yeni gelmiş bir
sempatizanımızla konuşmaya dalardı. Karşısındakini anlamaya çalışır, sahiplenmesi, coşkusu ve sıcaklığıyla kişiyi etkiler, bize bağlanmasını sağlardı. İyi bir örgütleyiciydi Seher. Bu işi doğallığında, mütevazıca yapardı.
Onun en önemli özelliği, örgütüne ve yoldaşlarına karşı açıklığıydı. Sorunlarını, kafasına takılan sorularını yoldaşlarıyla paylaşır, açmaya çalışırdı. Aile sorunu mücadelesi-

Marmara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'nde okuyan Zeynep,
mücadeleyle henüz yeni tanışmıştı. İYÖ-DER üyesiydi. Ailesinin
zenginliğine, düzenin ona sunduZeynep Esra ğu imkanlara karşı o devrimi terBOLAYIR cih etmeye yöneldi. Yeni bir insan
olmasına rağmen, okulunda açılan
rehberlik ve dayanışma masasına saldıran polise karşı sergilediği örnek direnişiyle dikkatleri
çekmişti. Mücadelede henüz çok yeni olduğu
bir süreçte, 8 Eylül 1990’da Bursa’da geçirdiği
bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Dursun IŞIK

Yurtdışında halkımızın
mücadelesinin içindeydi. 7
Eylül 1991’de Hollanda’da
Türkiyeli faşistler tarafından
katledildi.

nin önündeki en önemli engeldi. Bu sorunu da örgütüyle,
yoldaşlarıyla konuşarak onların düşüncelerini, önerilerini alarak çözmeye çalışıyordu.
İnatçıydı Seher, ailesini dönüştürme konusunda örnekti hepimize. Devrimci kimliğini saklamayı ya da kolayına kaçıp ailesiyle ilişkisini kesmeyi seçmedi. Olanak bulduğu sürece ideolojik çizgimizi anlatmaya çalıştı. Hiçbir zaman ideolojik çizgimizden taviz vermeden, duygusallığa kapılmadan
etkilemeye çalıştı ailesini.
Yaşadıklarını, tartışmalarını paylaşıyor, ailesini dönüştürmek için verdiği mücadeleyi bir eğitim aracına dönüştürüyordu.
Çok yönlü bir savaş vermek zorundaydı ailesine karşı.
Hem mücadelede net ve kararlı olduğunu kabullendirmek,
hem de babasını ikna etmek zorundaydı. Babası “Benim büyüttüğüm bacak kadar kızım bana akıl mı verecek” diyerek
anlattıklarını dinlemek istemiyordu. Düşüncelerini kabullenmemek için ayak diriyordu.
Seher çok kısa sürede gelişmiş, bu gelişmesi aile meclisine de yansımıştı. Onun kararlılığı, düşüncelerini tutarlı
bir şekilde savunması ailesini etkilemişti.
Seher kısacık devrimci yaşantısında harcadığı emekle ailesini etkilemeyi, bir ölçüde de olsa değiştirmeyi başarmıştı. Harcadığı emek, Seher şehit düştükten sonra da olsa meyvelerini vermişti.
Seher'in babası katliamı lanetleyen eylemlerde, gösterilerde bizimle birlikteydi. DEV-GENÇ'lilere “Siz Seher'in arkadaşısınız, hepiniz benim oğlum, kızımsınız” diyordu. Seher'in
kanının yerde kalmayacağına inandığını, işkenceci katillerden hesap sorulacağını haykırıyordu.
Seher'in şehit düşmesinin her yıl dönümünde yaptığımız
anmalarda, gecelerde ailesi en önde yer alıyor. Emekle, sabırla, ısrarla en olumsuz ailenin bile dönüşebileceğini, devrimcileşebileceğini gösteriyorlar bizlere.

İçindekiler
4 Kurtuluşun tek yolu
direnmektir

6 Katiller devletin içinde ve
devletin himayesindedir
Katilleri de bulacağız!

8 Direndik ve kazandık!

13
16

Ölüm orucu direnişimizin
64. gününde toplu mezarları
açtırdık
Çemişgezek toplu mezar
kazılarına ilişkin
zorunlu bir açıklama
Röportaj: Ne mutlu bu dağlara ki
o temiz insanların kanı
bu dağlara aktı
Yoldaşları Ali Yıldız’ı anlatıyor

17
18 Sennur Sezer: ‘Ölünün mezar

hakkı’ için ölümü göze aldık

19 Öğretmenimiz: Disiplin,

20

ideolojik netliktir, ideolojik
netlik düşmanın gözlerinin
içine bakabilmektir
HHB: Birleşmiş Milletler
kararları orantısız güç ve
Mavi Marmara saldırısı

21 Katliamlarınızın
22

Ülkemizde Gençlik

35 Gençlik Federasyonu’ndan:

hesabını soracağız...
Polise daha güçlü silah
daha fazla katliam!...

Liseliyiz! Mahallemize, kültürümüze,
geleceğimize sahip çıkıyoruz!

36 Gençliğin Gündeminden: Yetersiz

24 Halkın dilini, mücadelenin
dilini konuşmalıyız!
26 AKP’nin manevralarına,
aldatmalarına karşı sonuç
alan, hesap soran bir
mücadeleyi geliştirelim...
28 Devrimci Okul:
Yaz kampları,
eğitim ve eğlence
30 Kapitalizmin talanıyla açlık
yaşayan Somali’nin
kurtuluşu sosyalizmdedir...

31 Cepheli: Cepheli
32
33
34

deneyimlerinden
öğrenendir
Bir akademik araştırmanın
anlattıkları
Halk Düşmanı AKP:
AKP halkın acısını da kara
dönüştürme derdinde
Bu ülkede kumar
asla bitmez

olan yurtlar öğrencilerin barınma yeri
değil düzenin rant yerleridir!
Gençlikten haberler...

37
40 Emek haberleri...
42 Haberler...
44 Röportaj: "Keyfi tutuklama
zulmüne son!"

47 Hapishanelerde tecrit can almaya
48

devam ediyor
Yürüyüş çalışanları ve
üç devrimciye özgürlük!

49 Nasıl Bir Yaşam:
50

Tek kişi ne yapabilir?
‘Kavgamızı sonsuz kılan
öfkemizin mayasıdır?’
Avrupa’da Yürüyüş

51
52 Avrupa’da Biz: “Bugün bir genç
örgütlemek için ne yaptın?”

53 Yeni değinmeler
54 Yitirdiklerimiz
Yer: Mehmet
Akif Ersoy
Piknik Alanı
Tarih:
4 Eylül 2011

www.dev-genc.info
Yeniden yayında
Her Cuma saat 18.00'de
Yürüyüş dergisi çalışanlarının
serbest bırakılması için,
Sakarya Caddesi’ndeyiz!
Ankara Halk Cephesi
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Ortadoğu halkları! Topraklarımızdan emperyalizmi
ve işbirlikçilerini kovamazsak, halkları bekleyen daha
fazla sömürü, daha fazla açlık, daha fazla zulümdür!
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ağdat düştü” dediler. Irak, sadece Amerika’nın işbirlikçilerinin ordularıyla değil, medyasıyla da işgal edilmişti. Saatlerce, hatta günlerce bir grup işbirlikçi
çapulcunun Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in heykelini yıkışını izlettirmişlerdi tüm dünyaya. Yağma “özgürlüktür” dedi Amerika: Günlerce Irak’ın yağmalanmasını
izlettirdiler. Bizim burjuva medya da işgalci Amerikan medyasından geri kalmadı. Mehmetçiği gönderememişlerdi ama
işbirlikçi burjuva basın-yayın gecikmedi efendileriyle
birlikte girdi Bağdat’a. “21 günde Bağdat düştü” manşetini
attı birisi. Bir diğeri “Diktatörün sonu” dedi. Bir başkası
“Bir devir bitti” yazdı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni
Ertuğrul Özkök gibi alçağın birisi “şeref için bir kurşun
atsaydı” diye küçümsedi Saddam’ı.
rak’ın işgaliyle Amerika, tüm dünyaya imparatorluğunu ilan etti: “İran, Suriye ve Kuzey Kore umarız
Irak'tan ders almıştır" dedi.
ecikmedi, Amerika'nın Ortadoğudaki bekçi köpeği;
efendisinin korumasında "Filistinliler Saddam'ın sonundan ibret almaldır" diyen İsrail, tehdite devam etti.
ehditler, Irak halkının tepesine yağan bombalar ve emperyalist medyanın yalan bombardımanları boşuna değil elbette. Amerika, imparatorluğunu ilan ederken tüm dünya halklarına gözdağı veriyor. Amerikan politikalarına tabi
olmayan ülkelere gözdağı veriyordu. Direnmeyin, diyor.
Direnirseniz Saddam gibi yaparım, direnirseniz Bağdat gibi
yakarım, yıkarım, yağmalarım...
ynı dayatmayı oligarşi 2000 yılında hapishanelerde
devrimcilere yaptı. "Direnirseniz Ulucanlar gibi yaparım..."dedi. Direndik. Teslim olmadık. 19 Aralık'ta bir
ülke topraklarını işgal eder gibi saldırdı oligarşi hapishanelere. 28 devrimci tutsağı katletti. Irak'ın işgalinde olduğu gibi oligarşinin sözcüleri "devletle baş edilemeyeceğini
öğrenmiş olmalılar" diye "muzaffer komutan" edasıyla
açıklamalar yaptılar. Oligarşi adına zafer sarhoşluğuyla erken yapılmış bir açıklamaydı.
Tipi hapishaneler açıldı, tek kişilik hücrelere atıldık.
Ama direnmeye devam ettik. 2003 yılında Bağdat işgal edildiğinde biz direnmeye devam ediyorduk. Amerikancı medya "Bağdat düştü" dediğinde biz: "Bağdat Düşer Yeniden Ayağa kalkar! Bu Ateş sönmez!" dedik.
Bağdat yıkılabilir; yıkıntılarından onlarca Bağdat yaratır halklar. Bağdat yıkılabilir küllerinden yeniden doğar. Irak işgal edilebilir; işgale karşı direniş bayrağı halkların elinde dalgalanmaya başlar." (Ekmek ve Adalet,
Sayı:56, 13 Nisan 2003)
mperyalist medya ve işbirlikçileri yine “seferde”: 22
Ağustos sabahı “İsyancılar Trablusgarp’ı ele geçirdi,
Kaddafinin üç oğlu isyancıların elinde tutsak, Kaddafi ka-
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yıp...” diye haber yaptılar. El Cezire televizyonu Kaddafi’nin Tunus’a kaçtığını söyledi. AKP’nin sözcülerinden Sabah gazetesi “sıradaki gelsin” diye manşet attı.
izim Amerikan uşağı Dışişleri Bakanı Abdullah Davutoğlu İsrail’e sırayı kaptırmamak için efendilerinin
buyurduğu gibi ilk açıklamayı yaptı: “Libya’da yaşananlar
bölgedeki diğer liderlere de ders olmalı.”
merikan uşaklığı öyle içselleşmiş ki, Libya’da bile henüz hiçbir şey belli değilken bizdeki Libya elçiliğinin bayrağı değiştirildi. Davutoğlu işbirlikçilere yetiştirilmek
üzere 100 milyon doları vermek için soluğu Bingazi’de
aldı.
ir gün sonra Libya’da biten hiçbir şeyin olmadığı açığa çıktı. “İsyancıların elinde tutsak dedikleri Kaddafi’nin
oğullarından Seyfülislam Kaddafi yaptığı açıklamada; “Direniş devam ediyor, sonuna kadar direneceğiz...” dedi.
ok değil, bir gün sonra emperyalist ve işbirlikçilerin medyasının söylediği, yazdığı her şeyin yalan olduğu açığa çıktı. NATO'dan Kaddafi’ye "Ya teslim ol ya ölüm" ültümatomu verildi. Kaddafi: "Sonuna kadar savaşacağım"
diye cevap verdi.
mperyalist devletler NATO şemsiyesi altında “Kaddafi kendi halkını katlediyor” diyerek “sivil halkı koruma”
gerekçesiyle Libya’ya 19 Mart’ta denizden ve havadan saldırma kararı aldı. 19 Mart’tan beri 6 aydır Libya halkının üzerine bombalar yağdırıldı. Başkent Trablusgarp’ta NATO’nun bumbalarından etkilenmeyen bina neredeyse yok.
Binlerce insan katledildi. Emperyalist medya 22 Ağustos’ta
“Kaddafi devrildi, Libya halkı artık özgür” diye haber yaptığı gün Trablusgarp’taki çatışmalarda 24 saat içinde 3 bin
kişinin öldüğünü söylüyordu. Emperyalizmin halklara getirdiği özgürlük ve demokrasi işte budur.
ek bir emperyalist ülkenin, tek bir işbirlikçi yeni-sömürge ülkenin başbakanı “sonuna kadar savaşacağım”
diyebilir mi?
mperyalist haydutluk Ortadoğu halklarını teslim
alamayacak! Emperyalistler tam bir haydutluk içinde. “Arap Baharı” diye adlandırdıkları sürecin başından beri
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Ortadoğu’da
ve Afrika’da kendilerine boyun eğmeyen, sömürü politikalarının önünde engel teşkil eden küçük-burjuva iktidarları
iktidardan indiriyor, “yönetimi bırak git” diyorlar. “Bırakıp gitmen karşılığında hayatını bagışlayacağız” diyorlar.
“Direnirsen seni öldürürüz, halkı katlederiz, ülkeni yerle
bir ederiz...” Libya’da yaptıklarının adı bu: HAYDUTLUK...
Binlerce insanı katlettiler. Libya’da yapılan her şeyi Suriye’de Esad’a tehdit olarak kullanıyorlar. “Libya gibi olmak istemiyorsan, ülkeni, halkını bırak git” deniyor.
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öyle bir dayatma olabilir mi? Böyle bir dayatma kabul başarılar elde edebilir. Ancak asla zafer kazanamazlar. Dünyanın hiç bir yerinde halkların direnişi karşısında zafer kaedilebilir mi? Böyle bir teklifi ancak emperyalistler ve
zandığını yazmıyor tarih.
işbirlikçileri yapabilir. Ve ancak onlar böyle bir dayatma karşısında valizini toplayıp vatanını halkını satıp kaçar. Çünibya’nın kendi tarihi buna örnektir. Emperyalist İtalkü onların vatanları yoktur. Onların vatanları para kasalaya Libya halkının bağımsızlık savaşını bastırmak için
rıdır. Para kasaları tehlikeye girdiğinde onu kapıp kaçarlar.
on binlerce Libyalıyı katletti. Direnişin lideri Ömer MuhOnlar için halk da yoktur. Halk onlar için sömürülecek kötar’ı yakalayıp bütün halkın gözleri önünde idam etti. Anledir.
cak Libya halkının kahramanca direnişi karşısında “en güçmperyalizmin ve işbirlikçilerinin dayatmaları hiçbir lü, modern” silahlara sahip olan emperyalist İtalya malum
sondan kurtulamadı.
şekilde meşru görülemez. Söz konusu olan Libya’da
Kaddafi iktidarının, Suriye’de Esad iktidarının niteliği dealklara karşı yürütülen her savaşta emperyalistler
ğildir. Emperyalistler ve Türkiye oligarşisi gibi işbirlikçilerin
kendilerine işbirlikçilerini de yaratmıştır. Kurtuluş Sahiç bir ülkeye “demokrasi, hak ve özgürlükler, halkın can
vaşı’nda bugün Amerikaya uşaklık yapan AKP’lilerin “ecgüvenliği” konusunda tek bir kelime söylemeye hakkı yokdadımız” dediği Osmanlı hanedanı hiçbir direniş göstermeden
tur. Dünyanın dört bir yanını kan gölüne çeviren emperteslim oldu. Anadolu’da emperyalist işgale karşı direnenyalistlerden başkası değildir.
leri “hain” ilan etti. İdam fermanı çıkarttı. Ancak ne yedi dülkemizde oligarşik diktatörlük her şeyden önce ken- vel emperyalistler ne de işbirlikçi Osmanlı hanedanını, Kurtuluş Savaşı karşısında yenilgiden kurtulamadı.
di döktüğü kanın hesabını vermelidir. Ülkemizi toplu mezarlar ülkesi yapan onlardır. Yüzlerce gözaltında kaibya halkı İtalyan emperyalizminin işgaline karşı
yıp, binlerce infaz, binlerce faili meçhul, yakılan, yıkılan,
büyük bedeller ödeyerek bağımsızlığını kazanmış bir
boşaltılan köyler... Oligarşinin yöneticileri ağzını açıp “40
halktır. Bugün emperyalistler Libya halkı içindeki çelişbin terörist öldürdük” diyor. 40 bin insan bu topraklarda
kileri kullanarak halkın belli bir kesimini işbirlikçileştirkatledilmiştir.
miştir. Bu empryalizme karşı büyük bedeller ödeyerek başak” kelimesi ifade etmekte yetersiz kalıyor, ğımsızlığını kazanan Libya halkı adına utanç vericidir.
Cumhurbaşkanı Gül’ün, Başbakan Erdoğan’ın,
mperyalizm halkların lehine hiçbir şey yapmaz. OrtaDışişleri Bakanı Davutoğlu’nun yaptıklarını ifade etdoğu halklarında büyük bir yanılsama var. Emperya- Sayı: 283
mekte. Emperyalistler, oligarşik diktatörlükler asla Liblistlerin halklara demokrasi, barış, özgürlük, refah getirdiYürüyüş
ya’da, Suriye’deki küçük-burjuva diktatörlüklerden daha
ği dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Girdiği her yere
28 Ağustos
damokratik değildirler.
katliamlar, sömürü, açlık ve zulüm götürmüştür. Bugün So2011
ibya’da ve Suriye’de aşiretler, inançlar ve çeşitli halk- mali’deki açlıktan ve kıtlıktan bahsediliyor. Nedeni kuraklık deniyor. Somali’de kuraklık hep vardı. Ama açlık ve kıtlar arasındaki çelişkileri kullanarak yarattıkları işbirlık emperyalizmle geldi. Somali’de sosyalist ekonomi polikçileri “muhalefet” diyerek “demokrasi” adına açıktan deslitikaların uygulandığı dönemler oldu. Kuraklık yine vardı,
tekliyorlar. Silah yardımı, para yardımı yapıyorlar. Ulusama açlık yoktu. Bebekler açlıktan ölmüyordu. Emperyalararası kendi hukuklarına göre de bu, bir ülkenin iç işlerilistler Somali’ye girdi, sömürü, katliamlar, açlık ve zulum
ne karışmaktır. Meşru değildir. Haydutluk budur işte. Hangeldi.
gi demokrasiden bahsediyorsunuz? Tam bir sahtekarlık...
Emperyalistler on yıllardır kendileriyle işbirliği yapan dikibya halkının refah düzeyi dünyanın en ileri ülkeletatörlerle, karallıklarla ilişki içinde oldular. On yıllardır Arap
rinden birisiydi. Eğitimde, sağlıkta, konutta yine öyle.
halkını işbirlikçi krallar, diktatörler aracılığıyla sömürdüler.
“Kaddafi devrildi” sözlerinin üzerinden henüz bir hafta geçEmperyalizmin sorunu diktatörlükler değil, iktidarlarda pomedi. Bütün emperyalistler, işbirlikçi AKP dahil, Libya’dan
litikalarına uyumlu yönetimlerin olup olmamasıdır.
kime kaç milyar dolarlık ihale düşeceğini tartışıyorlar. Libya
sokaklarında emperyalistler dolaşmaya başladıktan sonimdi Libya Lideri Kaddafi ve Sureyi Lideri Esad nezra çok geçmez, Libya’nın durumu da Somali ve diğer Afdinde emperyalizme pürüz çıkartan tüm lirika ülkeleri gibi olacaktır. Ve Libya’ya
derler ve tüm dünya halkları tehdit ediliyor.
demokrasi de gelmeyecektir. HalklaKaddafi “sonuna kadar direneceğim” diyor,
Libya’nın kendi tarihi
Esad, emperyalizmin dayatmalarına “kabul
buna örnektir. Emperyalist rı inançlar, aşiretler temelinde bölüp,
etmeyeceğim” diyor. Emperyalistler Kad- İtalya Libya halkının bağımsızlık parçalayıp birbirine kırdıracaklar.
dafi ve Esat iktidarlarını yıkadabilirler:
nun için diyoruz ki, Ortadoğu ve
savaşını bastırmak için
Ancak Libya halkının, Suriye halkının ve on binlerce Libyalıyı katletti.
tüm dünyada halkların, empertüm dünyada halklarının direnişini bitire- Direnişin lideri Ömer Muhtar’ı yalizme ve işbirlikçilerine karşı dimezler. Halkları bir süreliğine teslim alsa- yakalayıp bütün halkın gözleri renmekten ve savaşmaktan başka allarda sömürü ve zulüm sürdüğü sürece halk- önünde idam etti. Ancak Libya ternatifi yoktur. Emperyalizmi ve işlar bir gün ayağa kalkar ve direnir.
halkının kahramanca direnişi birlikçilerini KOVANA kadar, ZAönün tarihe bakın: Emperyalistler karşısında “en güçlü, modern” FERE kadar SAVAŞMAK VE DİRENMEK zorunludur.
halkların direnişi karşısında geçici
silahlara sahip olan
emperyalist İtalya malum
sondan kurtulamadı.
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Katiller devletin içinde
ve devletin himayesindedir!
katliamları çıkmıştır. Oligarşinin işkenceleri, vahşeti çıkmıştır. Çıkan cenazelerden tek bir vücut
yok bütün olarak çıkan.
Başsız vücutlar, bir baş ve
bir koldan ibaret olan cesetler...
Oligarşinin “kahraman” ordusunun eseridir
bu. Bu ordu “kahraman”
değil, kendi halkını katleden işkence yapan, toplu
mezarlara gömen Amerikan işbirlikçisi halka düşman bir ordudur.

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011
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AKP’nin halkın her kesimine pervasızca saldırdığı bir dönemde devrim cephesinden oligarşinin kayıp
mezarlar konusundaki ikiyüzlülüğü
açığa çıkartıldı.
Mücadelemezin meşruluğu, ısrar
ve kararlılığımız sonucunda toplu
mezarları açmayan ve katilleri koruyan AKP iktidarına geri adım attırdık.
Ve bu mücadele, diğer toplu mezarların açılmasının da önünü açmıştır.
Ancak şu unutulmamalıdır ki; Ali
Yıldız’ın bulunduğu toplu mezar ölümü göze alarak yürütülen devrimci bir
mücadele sonucunda açılmıştır. Tıpkı Güler Zere’yi oligarşinin hücrelerinden çekip aldığımız gibi. Ancak bugün hapishanelerde ölümün eşiğinde
olan onlarca hasta tutsak var. Aynı ısrar ve kararlılıkla mücadele edilemediği için AKP iktidarı hasta tutsakları sessiz imha politikasını sürdürüyor. Toplu mezarlar konusunda da
aynı şey geçerlidir.
Edinilen son bilgilere göre, bilinen
123 toplu mezara yaklaşık 2000 kişi
gömülmüş.
Ancak sonuç almayı hedefleyen,
ısrarlı ve kararlı bir mücadele sürdürülmeden AKP tek bir mezarı dahi açmayacaktır. Dahası, yeni mezarların
açılması, devrimcileri katledip toplu

mezarlara gömenlerden hesap sormaktan geçer.

Toplu mezarları kazan
katilleri koruyan
AKP iktidarıdır!
AKP, birçok konuda olduğu gibi
toplu mezarların açılması konusunda
da riyakarca hareket etmektedir. Toplu mezarları oligarşi içi çatışmada kullanmak için zaman zaman gündemlerine almış, çeşitli kazılar yapmış,
bunları yaparken reformist solun ve
Kürt milliyetçi hareketin de ‘desteğini’ almıştır. Ancak bu kazılardan
hiçbir sonuç alınmamıştır. AKP, ihtiyaç duyduğunda iş makinalarıyla istediği yerde çukurlar açmış, amacına
ulaştıktan sonra da açtığı çukurları bulunan kemiklere “hayvan kemiği”
diyerek geri kapatmıştır.
Çünkü açılan o mezarlar halkın
mücadelesiyle açılmamıştır. AKP’nin
ihtiyaçları için açılmıştır. Çemişgezek’teki toplu mezarın açılması
AKP’nin bu oyununu bozmuştur.
AKP artık “çıkan kemikler hayvan
kemiği” yalanına sarılamayacak.
Çemişgezek’teki toplu mezarda
oligarşinin gerçek yüzü gün yüzüne
çıkmıştır.
Kazılan her çukurdan oligarşinin

Devrimcileri katledip
toplu mezarlara gömen
katilleri istiyoruz
AKP, 9 yıldır iktidardır. 9 yıllık iktidarı boyunca halka, devrimcilere
karşı işlenen suçlardan tek birinin sorumlularını yargılamadı. Tam tersine
katilleri korudu. Çemişgezek’teki 19
gerillanın gömüldüğü toplu mezar Çemişgezek karakolunun tam dibindedir. Görgü tanıklarının anlatımlarına
göre bu toplu mezar alanına onlarca
kişi daha gömülmüştür. Çemişgezek’teki toplu mezar oligarşinin ordusu tarafından kazılmıştır. Yani o
toplu mezar devletin mezarlığıdır.
O mezara kimler ne zaman gömülmüştür, kimler tarafından gömülmüştür, o mezarların içinde kimler vardır hepsi devlet tarafından bilinmektedir.
Toplu mezarlara ilişkin devlet kayıtlarına göre bilinmeyen hiçbir şey
yoktur.

Soruyoruz:
Ali Yıldız ve 18 gerillanın katledildiği çatışmada yer alanlar kimlerdir? Birliğin komutanı kimdir? Toplu mezarı kimler açımıştır?
Bu düzenin yasalarına göre de bir

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

cenaze hukuki işlemleri yapıldıktan
sonra defnedilmek üzere ailesine verilir. Çatışmalarda şehit düşen gerillaların cenazelerini neden ailelerine
teslim etmediniz?
Sizin yasalarınızda bunun bir karşılığı yok mu? Bu suçu işleyenlerin
hepsinin de kim oldukları devletin kayıtlarına bakıldığında bulmak mümkündür. Katledilen gerillaların cenazeleri ailelerine teslim etmek yerine
neden toplu mezarlara gömüldü?
Kim verdi bunların kararını? Her
şeyin emir komutayla yapıldığı orduda hiçbir komutan kendi kafasına
göre böyle bir karar alıp toplu mezarları kazmamıştır. Kim verdi toplu
mezarların kararını? Elbette bunun kararını veren birileri var. Kim karar verdi gerilla cenazelerinin toplu mezara gömülmesine?
Çemişgezek'teki toplu mezara
gömülen her gerilla cesedi için
otopsi raporları tutulmuş. Devletin
bilgisi dışında yapılan hiçbir şey
yok. Valisi, kaymakamı, savcısı,
doktoru, belediye başkanı, karakol
komutanları, muhtarı, 19 gerillanın katledildiği çatışmadan ve o gerillaların gömüldüğü toplu mezardan haberdardır. Ortada açıkça işlenmiş suçlar var.
Otopsi raporları tek bir gerilla
cesedinin bile bütün olmadığını
söylüyor. Bütün gerilla cesetleri
parçalanmış.
Toplu mezarlar bu insanlık dışı
katliamın gizlenmesi için kazılmıştır. Ve bu mezarları kazan devlettir. Katliamı yapanlar ve Çemişgezek’teki toplu mezarı kazanlar 14 yıldır devlet tarafından korunmaktadır. Bu 14 yılın 9 yılı AKP
iktidarına aittir.
AKP, 9 yıldır gerillaların cesetlerine en aşağılık işkenceleri yaparak
katleden ve katlettiği cenazeleri ailelerinden gizleyerek toplu mezarlara gömen katilleri korumuştur ve korumaya devam etmektedir.
AKP kayıplarda, kitle katliamlarında, toplu mezarlarda, faili meçhul
cinayatlerde tam ikiyüzlülük sergilemiş ve esas olarak da katilleri korumuştur.
Katillerin devlet nezdinde belirsiz
olduğu tek bir olay yoktur. Bununla

birlikte katillerin yargılanıp
cezalandırıldığı tek bir olay
da yoktur... Ya ortada olay
vardır. AKP, katliamın varlığını kabul etmiştir ancak
tek bir katil hakkında soruşturma açılmamıştır. Katillerin kim olduğu bilinmesine
rağmen tek bir katil yargılanmamıştır. Ya da “Ergenekon” davasında olduğu gibi
katiller yakalanmıştır. Halka
karşı işledikleri suçları, yaptıkları katliamları bilinmektedir. Ancak tek bir “Ergenekon” sanığı halka ve devrimcilere karşı işledikleri
suçlardan, yargılanmamaktadır.

DHKC gerillası Ali Yıldız’ın
gömülüdüğü toplu mezar
Çemişgezek Karakolu’nun
dibinden çıktı. Görgü tanıkları
o çukura onlarca kişinin daha
gömülü olduğunu söylüyor.
Açıklayın; Ali Yıldız’ın
katledildiği 1997 yılında o
karakolun komutanı kim di?
Kimler görev yapıyordu?
Bunların hepsi devletin
kayıtlarında mevcuttur! Toplu
mezarları kazan KATİLLERİ
İSTİYORUZ!
Gözaltına alınan tüm kontrgerillcılar AKP iktidarın karşı “darbe”
girişiminden yargılanmaktadır.
Diğer taraftanda da halk yalanlarla
kandırılıyor.
Özellikle AKP iktidarı halkı aldatmak için bu gibi durumlarda “olay
yargıya intikal etmiştir” diyerek
bu konulardaki soruların sorulmasının, tartışılmasının da önünü kesmektedir. “Komisyon kuruldu, soruşturmalar sürüyor” sözlerinin
de halkı oyalamaktan, katilleri korumaktan başka bir şey değildir.
Ve on yıllardır katiller bizzat dev-

let tarafından korunmuştur. AKP de
korumaktadır.
Toplu mezarları kazanların kim
olduğu devlet tarafından isim isim
bilinmektedir.
Biz katilleri istiyoruz.
Kontrgerillacı katil Ayhan Çarkın, Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği bir ifadede 1991
yılında gözaltına alınıp kaybedilen
Soner Gül ve Hüsamettin Yaman’ı
gözaltına aldıktan sonra katlettiklerini açıkmıştır.
Ey savcılar, Ayhan Çarkın’ı iki
devrimciyi katletmekten yargılamayacakmısınız? Sordunuz mu
Ayhan Çarkın’a “iki devrimciyi
katlettikten sonra nereye gömdünüz” diye?
1990’lı yıllar boyunca 500’ün
üzerinde gözaltında kayıp var. Yüzlerce devrimci, yurtsever kontrgerilla tarafından kaçırılıp kaybedildi. Hiçbirinin mezarları nerededir bilinmiyor.
Soruyoruz: Gözaltına alıp kaybettiğiniz, katlettiğiniz devrimcilerin
cenazelerini nereye gömdünüz?
500’ün üzerinde kaybedilen insanlarımızın cenazelerini istiyorz.
Şehitlerimize bir mezarı dahi çok
gören katilleri istiyoruz.
Katillerin kimler olduğunu, katilleri kimlerin koruduğunu biliyoruz.
Katilleri koruyanlar da katlimalların
suç ortaklarıdır.
Katiller tanıyoruz. İşledikleri suların cezasını er ya da geç, ama mutlaka soracağız.

KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN
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DİRENDİK VE KAZANDIK! TOPLU
MEZARLARI AÇMAK İÇİN BEDENİMİZİ AÇLIĞA YATIRDIK

ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZİN 64. GÜNÜNDE
TOPLU MEZARLARI AÇTIRDIK
yoruz.

Kim bilir neyle,
nasıl katledilip atıldın
o kuyuya?
Nerede hangi kuyudasın?..

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

Dersim’de 66 gün sürdürülen bir
direnişle zaferi kazandık. Başta Hüsnü Yıldız’ın sürdürdüğü Ölüm Orucu eylemiyle ve de Halk Cephesi’nin, TAYAD’lı Ailelerin çalışmalarıyla toplu mezarı açtırdık. Örgütlü bir direniş sayesinde, sonuna kadar
gitme kararlılığı ve gücüyle kazandığımız zaferi, direnişin her anında
içinde yer alan Halk Cepheliler anlattı.
Mezarların açıldığı iki günü Halk
Cepheliler anlatıyor:

Bu zafer bizim hepimizin...
Yaşasın direniş,
yaşasın zafer
Aylardır gün gün direnerek, bedel
ödeyerek beklediğimiz ve sonunda kazandığımız zaferin haberini Ölüm
Orucu direnişimizin 62. gününde aldık. Hüsnü abiyi arayan avukatı, 12
Ağustos Cuma günü Çemişgezek’te
mezarların açılması için kazı çalışmalarının yapılacağını haber verdi.
Herkes aynı duyguyu paylaşıyor. Birbirimize bakıp aynı şeyi söylüyoruz.
Evet, biz kazandık, 10 Haziran’da bu
çadırı kurarken biz kazanacağız demiştik. Ali abimizi oligarşinin o kör
çukurundan çıkartacağız demiştik ve
işte o gün geldi. O gün çadırımızı ku-
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rarken sana verdiğimiz sözü şimdi yerine getiriyoruz. Ve bu gün tarih 12
Ağustos... Aradan iki ay geçti, iki ayımızı dolu dolu geçirdik. Çığlığımız,
Aliii! diye haykırışımız dünyanın
her yerine yayıldı. Sesimiz sınırları
aştı.
Ve şimdi sıra seni alma zamanı.
Herkes heyecanla bir an önce Çemişgezek’e gitmek istiyor. Bir gün öncesinden her şey hazırlanıyor. Arabalar ayarlanıyor. Yetmeyecek diyoruz ve bir tane daha tutuyoruz. Çadırımız hiç boş kalmıyor. Gelen herkes
aynı soruyu soruyor: “Doğru mu gerçekten, toplu mezarları açacaklar
mı?” Evet diyoruz büyük bir heyecanla. Herkesin yüzü gülüyor ve herkes birbiriyle daha sıkı bir şekilde kucaklaşıyor. Hüsnü abi ve Sakine anaya bakıyor herkes, tüm gözler onların üzerinde. Anamız daha bir heyecanla gülümsüyor bu sefer. Heyecanı gözlerindeki ışıltıdan okunuyor. Gelen misafirlerimiz var İstanbul’dan.
Devrimci Memur Hareketi’nden memur arkadaşlarımız geliyorlar. Ellerinde bir demet karanfil ve dillerinde
“Yaşasın Onurlu Mücadelemiz, Halkız Haklıyız Kazanacağız.” sloganları
ile çadırımıza geliyorlar. Kucaklaşı-

Sabah saat 06.00’da çadırın önünde toplanıyoruz. Bir gün önceden
ayarladığımız “Cenazelerimizi İstiyoruz ve Toplu Mezarları Yaratan Katilleri İstiyoruz” pankartlarımızı, Ali
Yıldız’ın resimlerini ve TAYAD’lı
analarımızın başörtülerini ve diğer alacağımız tüm malzemelerimizi alıp
arabaya yüklüyoruz. Herkes hazır.
Hüsnü abimiz de gelecek. Onun ihtiyaçları olan şeker, su, tansiyon aleti ve B1 vitaminini alıp bir çantaya koyuyoruz. Heyecanla yola koyuluyoruz. Arabada marşlar söylüyoruz.
Bize Ölüm Yok, Dersimde Doğan Güneş, Cemo… peşi sıra türküler marşlar söyleniliyor. Çadır üzerine, direniş üzerine sohbet ediyoruz. Dört
araç, iki taksi sırayla yola koyulmuş
gidiyoruz. Hozat-Pertek yol ayrımında Elazığ ve Malatya’dan gelen
arkadaşlarla buluşuyoruz. Tekrardan
yola devam ediyoruz. Yolumuz uzun.
Yol yakınlaştıkça sabırsızlanıyoruz.
Bir an önce Çemişgezek’e gitmek istiyoruz. Toplu mezarların olduğu
yere gitmek için heyecanlanıyoruz.
Bir yanımız heyecanlı, bir yanımız hüzünlü. Heyecanlıyız çünkü 14 yıl
sonra yoldaşımıza, canımızdan bir
parça olan gerilla savaşçımıza gidiyoruz. Alimizi almaya gidiyoruz.
Hüzünlüyüz çünkü 14 yıl önce katledilip kör bir kuyuya atılan yoldaşımızın kemiklerini arıyoruz. Kim bilir neyle, nasıl katledilip atıldın o kuyuya? Nerede, hangi kuyudasın?..

Bu toprakta kalır adın,
tohumların arasında...
Asfaltlı yollardan geçiyoruz. Dağların arasından kayıp giden yollardan
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süzülüp geçiyoruz. Başımızı kaldırıp dağlara
bakıyoruz. İçimizden,
“Acaba Ali abi gezmiş
midir buraları?” diye geçiriyoruz. Herkes dalmış
düşünüyor. Bir ara Sakine anamıza baktık, sonra
Alimizi düşünerek aklımızdan şu dizeleri geçirdik: “Bu toprakta kalır
adın / Tohumların arasında, yeşilinde tarlaların,
başakların sarısında/ Günü gelir dağa
çıkar / Yıldızlardan şiir çeker / Kanımızı siler yıkar / Suların en durusunda.”
Bu dizeleri ve devamını düşünerek
girdik Çemişgezek merkezine. Çarşı
merkezin içinden geçiyoruz. Çarşıdaki insanlar ve esnaflar şaşkın gözlerle
bize bakıyor. Çarşı merkezin içinden
geçerek yukarı doğru çıkıyoruz arabayla. Karşımıza koca bir askeri karakol çıkıyor. Karakolu geçtikten sonra
hemen üst tarafında toplu mezarların olduğu alanı görüyoruz. Arabadan iniyoruz. Pankartlarımızı açıyor, Ali abimizin resminin olduğu dövizleri herkese dağıtıyoruz. Sıra halinde alkış, ıslık, slogan ve zılgıtlarımızla yürüyerek
alana gidiyoruz. “Ali Yıldız Ölümsüzdür”, “Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz”, “Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer” sloganları atılıyor en gür şekliyle.
Önümüzde polis barikatı var, aşağıya bırakmıyorlar. Avukatlar geliyor,
aşağı inmek istediğimizi söylüyoruz. “Alan tespiti yapılıyor şu anda,
bir çalışma yapılmıyor. Mezarların burada olup olmadığını bilmiyoruz.
Bunun için bekleyeceğiz.” diyor. Bir
an Sakine ana bize dönerek meraklı
ve birazda tedirgin bir şekilde, “Ne
oldu, ne diyor avukat, bizi niye aşağı bırakmıyorlar?” diye soruyor. Durduk baktık, anamıza bir şey diyemedik. Desek ne der bilemedik. Aldık
anamızı oradan, bir ağacın gölgesinde oturuyoruz. Pankartımızı ağaca asıyoruz. Kavurucu Ağustos sıcağının altında saatlerce bekledik. Saatler geçiyor ve biz bekliyoruz. Bekledikçe
öfkemiz de artıyor.
Sakine ana, güneşin altında yere diz

çökerek aşağıya doru bakıyor. “Belki
bir şey çıkar ben burada durup bakayım. Merak etmeyin bana bir şey olmaz.” diyor. Ama yine de yalnız bırakmak istemiyoruz. Umutla, hasretle bakıyor. Hasan babamız gelip anamızı ikna edip götürmek istiyor. Babamızı kırmıyor Sakine anamız. Tam
kalkıyordu ki birden geriye dönüp
tekrardan baktı. Bir an bir ses duyduk,
baktık belediye işçileri kazmayla toprağı kazıyorlar. “Kazıya başladılar” diyen bir sesle herkes olduğu yerden
kalktı ve kazının yapıldığı yere bakıyoruz. Herkes heyecanlı. Hayriye ana,
Kumru ana ve Fidan ana… Sakine anamızın koluna girip teselli edip anamızı yalnız bırakmıyorlar.
Sırasıyla rastgele bir yerler kazılıyor ama herhangi bir şey çıkmıyor.
Köylüler geliyor, kendi elleriyle gömdüklerini söylüyorlar. Yerleri göstererek nereye, kaç kişiyi gömdüklerini anlatıyorlar. Sabah saat 09.30’da başlayan
kazı çalışmaları, öğleden sonra saat
15.30 civarında devam ediyor, kazının
yapıldığı yerde hiçbir şeyin çıkmadığı haberini alıyoruz. Bir an herkes hüzünlendi.

“Alim Aliimm.
Nerdesin, hangi toprağın,
taşın altındasın Alim?..”
Bulamadık köylülerin gösterdiği
yeri, bu sefer biz elimize kazmaları ve
kürekleri alıp kazmaya başladık. İlk
kazmayı vurduk. Yan yana iki ayrı
yeri sırasıyla arkadaşlarla dönüşümlü olarak kazmaya başladık. Herkes
kazılan yerin başında, kazılan yere
dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Bir şeyleri gözden kaçırmak istemiyoruz. Sakine ana diğer analarımızla birlikte geliyor. Kazılan yerin başında yere diz

çöküp, uzun bir süre
bakıp durdu. Sonra bir
ses duyuldu. Ses Sakine ananın sesiydi:
“Alim Aliimm. Nerdesin hangi toprağın, taşın
altındasın Alim?..”
Ses seda yok, hiç
kimseden ses çıkmıyor.
Kimse konuşmuyor.
Tüm gözler kazının yapıldığı kuyuda. Bir metreden fazla kazılan ilk
yerde kürekle atılan toprağın içinden
bir kemik parçası çıktı. Gören arkadaş, “İşte çıktı. Çıktı, kemik çıktı.” diyor. Bir an herkes oturduğu yerden
kalkıp kazılan çukurun başında toplandı. Ve hemen yanında kazılan yerden de kemikler çıktı. Evet bulduk.
“Bulduk arkadaşlar...” Seviniyoruz.
Bulduk diyen ve sevinçle, heyecanla birbirlerine bakan gözler… Seviniyoruz. Yoldaşlarımızın, gerillalarımızın kemiklerini çıkardığımız için,
o kör kuyuda bırakmadığımız için seviniyoruz. Verdiğimiz sözü yerine
getirdiğimiz için seviniyoruz…
Sırasıyla Adli Tıp uzmanlarının
denetiminde birlikte çalışarak kazıyoruz, bulduğumuz kemikleri büyük
bir özen ve titizlikle topraktan tek tek
alıyoruz. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyoruz. Kemiklere ulaşıldığında kazmayı bırakıyoruz, kemiklerin zarar
görmemesi için... Kendi ellerimizle
devam ediyoruz kazıya. Tırnaklarımızı kazma, avucumuzu kürek yerine kullandık. Toprağı avucumuza
alıp, parmağımızla eşeleyerek kemik ve dişleri arıyoruz. Çıkardığımız
cenazelerin hiç biri sağlam değildi.
Hepsi paramparça olmuş. Bizim kazdığımız yerde çıkan üçüncü sıradaki
cenazenin kafası kopmuş ve komple
ezilmişti. Avuçladığımız toprağın
içinde kafatasının parçacıklarını arıyoruz. Çıkarılan diğer bir cenazenin
ise belden aşağısı yoktu.

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

Aynı umut, düşünce,
heyecan ve kararlılıkla
kazıyoruz. Bulacağız
ve alacağız
Cenazelerin nasıl katledildiğini
öğrendiğimizde ya da vücudunun bir
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Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

parçasını gördüğümüzde öfkeleniyoruz. Öfkemiz arttıkça daha bir hınçla kazmayı toprağa vuruyoruz. Ölülerimizden nasıl korktuklarını görüyoruz. Cenazelerden çıkan kurşun
ve şarapnel parçaları da oldu. Gün
boyu kazılan yerde iki ayrı yerde toplam beş tane cenaze çıkardık. Akşam
saat 18.00’de kazıya, ertesi gün sabah
devam edilecek şekilde ara veridi. Çemişgezek’ten ayrılmadık, o akşam
köylerde şehit ailelerimizde kaldık.
Günün yorgunluğunu, akşam köyün
serinliğinde, ateşte demlenen çay ve
yapılan sohbetlerle atıyoruz üzerimizden.
Sabah saat 08.30’da tekrar kazı yapılan alanda buluşuyoruz. Bugün
aramızda İstanbul ve Ankara’dan arkadaşlarımız da var. Dün cenazelerin
çıktığı yerde kazı bitirildi. İkinci
alanda toplam 6 tane cenaze çıkarıldı. İlk kazı çalışmalarının yapıldığı birinci alanda kazılar devam ediyor. Elimize kazma ve kürekleri alıp tekrardan kazmaya başlıyoruz. Artık ustalaşmış gibi, bir önceki günün tecrübeleriyle daha özenli bir şekilde çalışıyoruz. Kazı yapan arkadaşların
hepsinin sorduğu soru: “Acaba hangisi Ali abi?” Bir diğer arkadaş ise,
“Hissediyorum, kesin benim kazıp çıkardığım cenaze Ali abinindir.” diyor.
Aynı umut, düşünce, heyecan ve kararlılıkla kazıyoruz. Bulacağız ve
alacağız. Seni aramaktan bıkmayacak
ve usanmayacağız. Ellerimiz parçalansa da arayacak ve bulacağız.

Bir tarafı var bir tarafı yok
bir şekilde 15 ayrı insan…
Ve derken gün bitiyor. Yapılan iki
günlük kazının ardından iki ayrı bölgede toplam 15 insana ait kemiklere
ulaşıldı. Kimi kopmuş, kimi parçalanmış, kimi de eksik... Bir tarafı var
bir tarafı yok bir şekilde 15 ayrı insan… Kimin kim olduğunu bilmeden
kazıp topraktan çıkardığımız 15 insan
iskeletleri... Ve daha var olduğunu bildiğimiz cenazeler var. Tekrar geleceğiz diyoruz. Tekrar gelip, kazıp, kalanları da alacağız. Hiç birini bırakmayacağız. Hepsinin bir mezar taşı
olacak diyoruz. Söz veriyoruz. Verdiğimiz bu sözü de tutacağız. Tıpkı
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Ali ağabeyimize verdiğimiz söz gibi.
Verdiğimiz bu sözden sonra İstanbul ve Ankara’dan gelen arkadaşlarımızı kucaklayıp uğurluyoruz.
Bizler de arabalarımıza binip Dersim’e doğru yola koyuluyoruz. Çemişgezek çarşı merkezine geliyoruz.
Bize katkısı ve desteği olan esnafları görmeden, selam vermeden geçmiyoruz. Tekrar görüşeceğiz diyoruz
ve Çemişgezek’ten ayrılıyoruz. Çıkışta bir benzinlikte durup hepbirlikte
halay çekiyoruz. Halaydan sonra tekrardan tozlu ve taşlı yollardan, asfalt
yollara geçip, dağların arasından süzülüp Dersim’e doğru gidiyoruz. Ve
derken gün bitti ve biz tekrardan çadırımızda bizi bekleyen halkımızla kucaklaşıyoruz...

Bu zafer hukukun değil,
direnişindir
TAYAD’lı Aileler, Dersim'de açtırdıkları toplu mezarlarla ilgili olarak
24 Ağustos 2011 Çarşamba günü
saat 13.00’te İstanbul Barosu Orhan
Adli Apaydın Toplantı Salonu'nda
basın toplantısı düzenlediler.
Toplantıya konuşmacı olarak,
Ölüm Orucu direnişçisi Hüsnü Yıldız,
Halkın Hukuk Bürosu'ndan Av.Taylan Tanay ve TAYAD adına Av.Behiç
Aşçı katıldılar.
Av. Behiç Aşçı, ilk konuşma hakkının Hüsnü Yıldız'a ait olduğunu belirterek, sözü ona bıraktı.
Herkesi selamlayarak söze başlayan Hüsnü Yıldız, öncelikle toplu
mezarları açtırma aşamasına gelene
kadar yaşadıklarını anlattı.
Kardeşinin cenazesinin bulundu-

ğu yerin açılması için resmi başvuru
yaptıklarını ama olumsuz cevap verildiğini ifade eden Yıldız, "Av.Taylan Tanay’la oturduk, sohbet ettik. Ne
yapabiliriz, dedik. Ben, cenazemi istiyorum dedim, Nasıl alabiliriz dedik?
Devlet vermiyor o zaman açlık grevi yapabileceğimi söyledim. Çünkü
hukuki olarak Taylan Tanay elinden
geleni yapıyordu. Ama devlet buna
olumlu bir cevap vermiyordu. Aklıma gelen şeylerden bir tanesi de TAYAD Başkanı Av. Behiç abinin, tutsaklar için bedenini ölüme yatırması
oldu. Aklıma ilk bunlar geldi. Öyle
planlı programlı birşey yoktu. Benim
de bunu yapabileceğimi düşündüm,
kendime inandım. 14 yıl boyunca, ben
eksik yaşadım. Bunu daha önce de
söyledim, ben eksik yaşadım, kardeşlerim eksik yaşadı, ailem babam
her şeyi eksik yaşadı. Düğüne gittiğimiz zaman çok eğlenemezdik, yiyemezdik, yediğimiz zaman tıka basa
doyamazdık. Çünkü buna hakkımız
olmadığını düşünürdük. Kardeşimiz
öldü. Şimdi kardeşimiz var, onu almamamız için hiçbir sebep yok. Bu
inanç, bu kararlılıkla gittik Dersim’e
ve çadırımızı kurduk." diye konuştu.
Yıldız, Dersim'deki direniş çadırındaki günlük yaşam hakkında da bilgi vererek, şunları anlattı: "66 gün içerisinde çok çok büyük örgütlülüklerin yapamayacağı şeyi, o çadırın içerisindeki 10 kişiyle kalan ama sürekli
değişim halinde olan, gelen arkadaşımız, giden arkadaşlarımızın hiçbirini aratmayacak şekilde aynı kaldığı yerden aynı kararlılıkla, aynı özveriyle yaptı. Hatta burda var mı

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

bilmiyorum, İstanbul’a gelip bir gömlek değiştirip tekrar Dersim’e dönen
arkadaşlar vardı. Korkunç bir özveri vardı. Ben onlara dedim ki: “Bütün
işleri siz yapıyorsunuz. Ben burda sadece oturuyorum, aç kalıyorum. Onun
dışında işler bir saat gibi tıkır tıkır şahane şekilde idare ediliyordu."
Açlık grevi direnişini Ölüm Orucu'na dönüştürme kararını anlatan
Yıldız, "Ben kafamda 34. günde
Ölüm Orucu'na başlayabileceğimi
arkadaşla paylaştım. ...Arkadaş benim
yerime geçmeye pek hevesli. Aynı şekilde devam edeceğini çok kararlılıkla
vurguluyor. Ve hiç bir şekilde cenazemizin orda kalmayacağına söz veriyor. O kadar güzel duygulardı. O
anda ben de her ne koşulda olursa olsun biz buraya cenazemizi alacağımıza inanıyorduk. Süreç içersinde çadırımıza gelip gidenler, Dersim halkı, özellikle festival döneminde yurtdışından gelenler... İnsanların ilk
yaptığı şeylerden biri çadırımıza uğramak oldu." diyerek duygularını
paylaştı.
Basın ile iletişim kanallarını çok
iyi kullandıklarını belirten Yıldız,
eylemin amacını ve direnişin şeklini
herkesle çok iyi paylaştıklarını da sözlerine ekledi.
Çadıra ziyarete gelen insanların
hepsinin direnişe destek vermek istediğini, şeker alanından, çay servisi yapanına kadar herkesin emeği olduğunu anlatan Yıldız, "Avukatlarımız gelirlerdi. Yapıcak bir şey yoksa avukatımız çek çeki alır, -su basardı çadırı- çekçekle çekerdi. Sanatçı arkadaşlarımız gelirdi, Grup Yorum gelirdi.
Çayı demlerdi, çay servisi yaparlardı.
Emeklilerimiz gelirdi. 5 kişiyle sabahın 7.30’unda sanki başka zaman
kalmamış gibi sloganlar atarak Dersim’i inletirlerdi. Her gün analarımız
gelirdi. Her gün hastaneye giderler, boş
kalan zamanlarında da çadıra gelirlerdi. Şehit aileleri -özelllikle bölgedeki- bende kendi çocuklarını görürlerdi. Götürürlerdi. Onları yeniden yaşamın içerisine alırlardı. Bunun etkisi çok güzeldi. Katkı sunan herkese
sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hep
şunu diyorum; çok güzel bir şekilde
avukatlarımız, küçük çocuklarımız,

analarımız, şehit yakınlarımız, cezaevlerindeki insanlar, özellikle onlardan bahsetmek istiyorum. Demir parmaklıkların ardında karikatür çizmiş
arkadaşlar, çiçeği uzatmış çadırdaki insanlara sunuyorlar. Bu korkunç güzel
şeylerdi. Veya tutsaklar halay çekiyorlar, arkalarında bir pankart "TOPLU MEZARLARI AÇIN" Bu anlamda katkı sunan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yüreklerinizden öpüyorum...” diyerek sözlerini bitirdi.
Hüsnü Yıldız'dan sonra söz alan
Behiç Aşçı şunları söyledi,: “Çemişgezek’teki toplu mezarı örgütlü, ısrarlı
ve kararlı mücadelemiz açtırmıştır. Bu
mezarların açılması emsaldir.
AKP’nin toplu mezarları açtırmama
politikası iflas etmiştir. Açılan bu
mezar ve mezarın açılma yöntemi ülkemizin her yerinde emsaldir. Bundan
sonrası ailelere kalmaktadır. Ali Yıldız’ın bulunduğu toplu mezar yurt içnide yurt dışında yürüten örgütlü
mücadele ile açılmıştır.
Ülkemizin her yerinde insanlar harekete geçmiş, afişler asmış, bildiriler dağıtmış, açıklamalar yapılmış,
başvurular yapılmış, imzalar toplanmıştır. Meşruluk temelinde yürütülen
demokratik mücadelede sonuç alınmıştır. Bu sonucun bize gösterdiği şudur: iktidar bize istediğimiz hiç bir
hakkı vermeyecektir. Haklarımızı
bizler meşruluk temelinde örgütlenerek, ısrarlı, kararlı mücadele vererek kazanırız."
Behiç Aşçı’nın ardından söz alan
Hüsnü Yıldız’ın avukatı Taylan Tanay
ise salondaki dinleyicilere şöyle ses-

lendi: “Bu zaferin hukuksal bir başarı
olduğunu söylemek tamamen yanlış
olur. Hukuken yaptığımız tüm başvurular reddedilmiş, hukuki süreç
bitmiş, tıkanmıştır. Tıkanan bu süreci, adaletsizliği Hüsnü Yıldız Ölüm
Orucu direnişi ile yıkmıştır. Tıkanıklığı yıkan direniştir. Ölüm Orucu,
tarihsel haklılığıyla kazandırmıştır. Bu
tarihsel haklılığını '84’ten, '96’dan,
2000’li yıllardan almaktadır. Bu toplumsal mücadelenin bir zaferidir, kazanımıdır.”
Tanay, toplu mezarın açılışı ve cenazelerin İstanbul’a getirilişinin ardından yaşanan son gelişmelerden de
bahsetti. Adli Tıp'a getirilen cenazelerin açıldığını ve kemikleştirme işleminin, yani incelemenin, DNA karşılaştırmasının yapılmaya başlandığı
bilgisini verdi.
Tanay, ayrıca Malatya Özel Yetkili
Cumhuriyet Başsavcılığı'na, incelenme sırasında kendilerinin belirlediği Adli Tıp uzmanlarının yer almasını istedikleri yönünde başvuruda bulunduklarını söyledi. DNA’lar
için başvurular yapıldığını söyleyen
Tanay, aynı zamanda 4 ailenin daha
geldiğini, onların da başvuru işlemlerinin hazır olduğunu anlattı.
Tanay'ın, “Bu sürecin bize öğrettiği, direnmekten başka çaremiz olmadığıdır. Direniş kazanmıştır. Bu süreçte bizden yardımlarını, desteklerini
esirgemeyen ak saçlı analara, yüreklerini hep yanımızda tutan DevGenç’lilere, sanatçı dostlarımıza, kısacası herkese çok teşekkür ediyoruz.”
sözleriyle birlikte basın toplantısı
sona erdi.
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ŞEHİTLERİN NAAŞLARI İKTİDARLARIN VE ONLARIN
ASKERLERİNİN İŞKENCECİLİĞİNİNİN; FAŞİZMİN KANITIDIR!

HİÇBİR GERÇEK, NE KADAR DERİNE
GÖMÜLÜRSE GÖMÜLSÜN GİZLENEMEZ!
BİR GÜN MUTLAKA ORTAYA ÇIKAR!
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İstanbul Tabibler Odası'nda 23
Ağustos günü, Dersim Çemişgezek'teki toplu mezarda iki gün süren
kazı çalışmalarına ilişkin bir basın
toplantısı yaparak ön rapor açıklandı.
Toplantıya; Çağdaş Hukukçular
Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD İstanbul
Şube Başkanı Taylan Tanay ile Türk
Tabibleri Odası (TTB) Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı
Rıza Dalkılıç, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) üyesi Adli Tıp Uzmanı Ümit Ünüver ve Adli Tıp Uzmanları Derneği adına Ümit Biçer katıldı.
Çemişgezek'teki toplu mezarı
yaptığı ölüm orucuyla açtırılmasına
neden olan DHKP-C gerillası Ali Yıldız'ın abisi Hüsnü Yıldız'ın avukatı
ve aynı zamanda ÇHD İstanbul Şube
Başkanı da olan Taylan Tanay; "Çemişgezek kazıları jandarma karakoluna yakın bir yerde yapıldı.
Ancak alan ile ilgili krokiler, belgeler bizimle paylaşılmadı" diyerek
bilinçli olarak AKP'nin ve askerinin
bilgi- belgeleri sakladığını ve kendilerine vermediğini dile getirdi.
Ayrıca, çıkan cesetlerde şarapnel
ve mermi parçacıklarının bulunmasının, bazı cesetlerin gözlerinin oyulmuş olmasının çatışmadan önce de işkence yapıldığını gösterdiğine dikkat
çekti.
ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ise; "Ailelerin ve örgütlerin ıs-

rarı sonucu yılmamamız gerektiğini
anladık" diyerek mezarın açtırılması için yapılan başvuruların sürekli
geri çevrildiğini söyledi.
Kazı çalışmaları alanında; kayıp
yakınları, Adli Tıp uzmanları, ÇHD,
baro temsilcilerinin, insan hakları örgütleri ve milletvekillerinin kazı alanında bulunmasının çok önemli bir
gelişme olduğunu belirterek bu kazıların sadece teknik, tıbbi ve hukuki bir sorun değil, aynı zamanda tarihsel bir sorun olduğuna da vurgu
yaptı.
Ayrıca; "İki günlük çalışmaların
yarım günü zaman kaybı yaşandı.
Savcı görgü tanıklarının ve ailelerin
beyanlarına göre uygun bir çalışma
yapsaydı böyle bir kayıp söz konusu olmayacaktı.
Ayrıca bu kazıda daha önceki
kazılara göre iş makinaları daha sınırlı bir şekilde kullanılsa da bizler bu
uygulamanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz...
Yeni çıkan deliller, belgeler, tanıklar dikkate alınarak, ölümlerin
gerçekleştiği araştırılmalı ve yeni
bir soruşturma açılarak failler yargı
önüne çıkarılmalı" diyerek de savcının bütün donanıma sahip bir şekilde kazı alanına gelmesi ve yine savcıların çıkan cesetler üzerinde sadece kimlik çalışması yapmasının doğru olmadığını belirtti.
Toplantıda, ayrıca Türkiye'nin
Minnesota Otopsi Protokülü'nü hemen imzalaması gerektiği vurgulandı.

DİRENEREK
CENAZELERİMİZİ
KARANLIK
KUYULARDAN
ÇIKARTABİLİRİZ
DİRENDİK,
CENAZELERİMİZİ ALDIK,
MÜCADELEMİZ
SÜRÜYOR
Mersin TAYAD’lı Aileler,
toplu mezarları açtırma mücadelesinin kazanımla sonuçlanmasıyla ilgili olarak 21 Ağustos günü
yazılı bir açıklama yaptı.
TAYAD’lı Ailelerin ülkemizin
bir çok yerinde açtıkları açlık
grevi çadırları, yaptıkları yol
kesme eylemleri, imza kampanyası ve basın açıklamalarıyla direnişin gündeme oturduğunun belirtildiği açıklamada, “Toplu mezarı
açtıracağız dedik açtırdık. Ama
insanlık görevimiz burada bitmiyor.
Açılan bu mezar, zincirin
sadece bir halkası. Daha binlerce
evladımız toplu mezarlarda.
Ülkemizin toprakları halkımızın
çocuklarının cesetleriyle dolu.
Elbet bir gün bütün toplu mezarları açtıracağız. Mücadelemiz
sürecek.” denildi.

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Taylan Tanay’dan
Çemişgezek Toplu Mezar Kazılarına İlişkin Zorunlu Bir Açıklama
Çemişgezek toplu mezarlarını
açtık. İleride ayrıntılı olarak rapor haline getirileceği gibi, toplu mezarların
açılması mücadelesinde önemli bir
eşik aşıldı, iki tam günlük kazı çalışmasında teknik, tıbbi ve hukuksal
deneyimler biriktirdik.
Süreç boyunca ve hemen ardından
meydana gelen bazı tutumların tanımlanması ve eleştirilmesi zorunlu bir
hal almıştır.
Kazının bütün sorunlarının yanı
sıra, CHP Dersim Milletvekili
Hüseyin AYGÜN’le ilgili bir tartışmaya itilmeye çalışıldık. Eğer sorun
sadece Dersim yerelinde başlarına
getirdikleri “seçimlerin yenilgisini”
hazmedemeyen, bunların yanında
mesleki rant elde etmeye çalışan
avukatların kuyruk acısından ibaret
kalsaydı çok önem vermeyebilirdik.
Ancak iki ayrı günlük gazete ve
ülke düzeyinde çalışan bir haber
ajansının da bu gerçeğe saygısız,
şehitlere saygısız tahammülsüz ve
sorumsuz tavra ortak olması ve birtakım hezeyanların “Dersim
Demokrasi Platformu” adı altında
genelleştirilerek yaygınlaştırılması
karşısında gerçekleri anlatmak bir
görev haline gelmiştir. Her ne kadar
adına “platform” denilenin EMEP ile
BDP’nin il teşkilatlarından ibaret
olduğu ortadaysa da “Dersim” ve
“Demokrasi” kavramlarının kafa karışıklığı yaratması engellenmelidir.
Toplu mezarların açılması mücadelesine destek vermemiş her zamanki gibi daha önemli gündemleri bulunan EMEP’in, söz konusu olan devrimcilere küfretme, karalama olunca
hazır ve nazır olması bizim açımızdan
şaşırtıcı bir durum değildir. Bu siyaset tarzının sadece devrimci mücadeleye değil kendilerine de, bir milletvekiline sahip olma dışında faydasının bulunmadığı ve terkedilmesi
gereği uzun süredir açıkça görül-

mektedir.
Çemişgezek’teki toplu mezarla
ilgili verilen haberleri inceleyen herkesin göreceği gerçek, bu haberlerde
ne ölüm orucu vardır ne de toplu
mezarların neden açıldığına ilişkin bir
cevap.
Politikasızlık, haberciliğin 5 N 1
K kuralını dahi unutturmuştur. “Ne
olmuşta savcılık mezarı açmaya karar
vermiş?” sorusunun cevabı kendi
siyasetsizliklerini teşhir edeceğinden
korkanlar bu sorunun cevabını yok
saymaktadırlar. Eylemin ve elde edilen başarının gerçek akışını, kendi
gazeteleri yerine burjuva basından
takip etmek zorunda kalanlar, herhalde bu karşılaştırmayı daha sağlıklı
yapabilecek olanlardır.

1.
11 Nisan 1997 tarihinde Dersim
Çemişgezek ilçesinde katledilen ve
içlerinde DHKC gerillası Ali
YILDIZ’ın da bulunduğu 19 gerillaya ait toplu mezarın açılması mücadelesini kamuoyu yakından takip
etti.
Yargı çevresini oluşturan Malatya
(özel yetkili), Elazığ, Dersim ve
Çemişgezek C. Başsavcılıklarına
yapılan tüm hukuksal başvurular reddedildi. En son Malatya Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararı ile mezarların açılmasına ilişkin hukuksal girişimlerin sonuçsuz kalacağı görüldü.

2.
Hukukun tükendiği noktada Ali
Yıldız’ın ağabeyi Hüsnü Yıldız
Dersim’de süresiz açlık grevine başladı. 45. gününde süresiz açlık grevini
ölüm orucuna çevirdi.
Bugün tahammülsüz, sorumsuz
açıklamalar yapanların o gün takındıkları tutum olayla ilgisi bulunan her-

kesin bilgisi dahilindedir; “…biz
öğrendik, savcıyla konuştuk, mezarlar açılmayacak, zaten savaş yükseliyor bu mezar açılmaz, boşa ölüyorsun, çoluğun çocuğun var, bu
eylemi bırak…” demekten utanıp
sıkılmadılar.
Kazıdan kısa bir süre önce savcıyla
konuşup “mezarın açılmayacağına”
ikna olan ve direnişçiyi de buna ikna
etmeye çalışan Avukat Helin
KULOĞLU herhalde bu konuşmayı
unutmamıştır.
Eylemi bıraktıramayacaklarını
fark edenler arasında “madem sizin
tek mezarınız var o zaman kampanyaya toplu mezarlar yazmayın, bizim
mezarımız açılsın yazın…” deme
saygısızlığını gösterenler dahi olmuştur.
Hüsnü YILDIZ’ın eylemine son
verdiği konuşmasında “hepsini benim
kardeşim kabul ediyorum ve Ali’yi
bulamamış bile olsak eylemimi başarılı sayıyorum” demesi bunun için
yeterli bir cevaptır.
Bu sözler gizlice veya kapalı kapılar ardında değil, Dersim çarşısının
ortasında halkın önünde söylenmiştir,
muhatapları her istediğinde yüzleşme
yolu açıktır.
Bugün bilgileri çarpıtarak gerçekleri saklayacaklarını zannedenlerin direniş çadırına “kaç kere uğradıkları” sorulmalıdır.
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3.
Aynı dönemde TAYAD’lı Ailelerin
öncülüğünde ülkenin birçok yerinde
ve yurtdışında aralarında destek açlık
grevi, basın açıklaması, imza toplama,
faks çekme, fiili direnme bulunan
onlarca eylem hayata geçirildi.
Avukat Taylan TANAY bizzat
Adalet Bakanı ile görüştü. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruldu. Avukat Özgür YILMAZ,
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TBMM İnsan Hakları Komisyonu
üyesi milletvekili Hüseyin AYGÜN
ile birlikte parlamentoda bir basın
açıklaması yaptı.
Herşeyden önce muhataplarının
bizzat kendi deneyimleri ile bildikleri
gibi, “çadır kurulmasına izin verilmeyeceği” bildirilen bir alanda, 65
gün boyunca Direniş Çadırı kuruldu
ve her türlü tehdide rağmen kesintisiz sahiplenilerek açık tutuldu.
Sadece bu çadırda bile binlerce
imza toplandı, sorun anlatıldı ve
sahiplenilmesi sağlandı.

4.
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Tüm bu eylem ve faaliyetlerin
gücüyle 10 Ağustos 2011 tarihinde
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
(özel yetkili) savcısı telefonla Avukat
TANAY’a ulaşarak toplu mezarın
açılması kararı verdiklerini iletti.
“Hayır mezarın açılmasında ölüm
orucu eyleminin ve bu anlatılanların
etkisi yoktur. Mezarın açılmasını ‘biz
şu girişimimizle sağladık’ diyecek
olan varsa, buyursun dinliyoruz.
Utanması olan herkesin bilebileceği
gibi gerçek birkaç gazetede ve internet sitesinde çarpıtılmakla saklanamayacak kadar ortadadır.
Emek ve mücadele vererek, bedel
ödeyerek ve daha büyük bedelleri
göze alarak kararlılık gösterenlere
çamur atmak bugün kestirme bir yol
gibi görünüyor olabilir. Ama ne
Dersim halkından ne de tüm halkımızdan gerçeğin gizlenmesi mümkündür.

5.
Hüseyin AYGÜN’le hesaplarını
seçimde, çarşıda, sokakta göremeyenler herhalde fırsat bu fırsattır
deyip yapılan işin tarihsel önemini
hiçe sayarak küfür, hakaret ve saldırganlıkla ‘keskinlik’ ve şovu politika kabul etmişlerdir.
Sözü edilenlerin, milletvekili
AYGÜN ile ilgili sorunları kendilerini Tek söylenmesi gereken TBMM
İnsan Hakları Komisyonu üyesi
AYGÜN’ün Çemişgezek toplu mezar
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alanınının açtırılması konusunda tüm
bu kişisel iddia sahiplerinden daha
fazla emek sahibi olduğudur. Bir
düzen partisi milletvekili olarak bunu
kullanmaya çalışmış, devrimcileri
etkisizleştirmeye çalışmıştır. Ama bu
toplu mezar alanında yapılanları haklı çıkarmaz.
Kazı alanında meydana gelenler
başka yönlerden de ibret vericidir;
Aysel DOĞAN isimli kişi; ailelere kazı alanındaki çalışmalar hakkında
bilgi vermek üzere yanlarına yaklaşan
ÇHD Genel Başkanı Avukat Selçuk
KOZAĞAÇLI’ya “Defol Git!”
demiştir.
Aynı kişi bu tutumunun nedenini
soran bir şehit yakınına “siktir git!”
diyebilmiştir.
Polis müdürlerine giderek kazının
durdurulmasını istemiş, mezarların
açılmasını istemediklerini, kazı alanında çalışan insanların çıkarılmasını “rica edebilmişlerdir”.
Bozuk tarzı tüm ilişkilerine yansımış olan bu kişinin;
Kendi avukatları Barış YILDIRIM ve Reyhan Helin KULOĞLU’na
“Hüseyin’i çıkaramadınız, kazıyı
durduramadınız, yazıklar olsun, sınıfta kaldınız” diye bağırışı, Dersim
Baro Başkanı’na “Heval Fatma,
beceremiyorsunuz, bu mezarlar böyle açılırsa herkes hesabını verecek”
sözleri kazı alanındaki onlarca kişinin
tanıklığıdır. Böyle tarihsel bir işin asla
ihtiyaç duymayacağı bir insan, bir tarz
varsa o da budur.
Dahası B bölgesinde süren kazıları "orada yatanlar TİKKO gerilları
" diye durdurmaya çalışanlara karşı "
hepsi bizim yoldaşımız, kardeşimiz ,
aradığımız "diyerek kazı çalışmasının
devamını sağlayanları suçlayacak
kadar pervasızlaşacaksınız.

6.
Avukat Barış YILDIRIM, herhalde kendisine yüklenen bu “başarısızlık” ile başetmenin bir yolu olarak, “sınıfı geçmek” için, ölüm orucunun 64. gününde bulunan Hüsnü
YILDIZ’ın üzerine yürümüştür.
Bunun adı çürümedir.

Mezara saygı duymamak, direnişe saygı duymamak, devrimci harekete tahammülsüzlük ve rant hevesi insanları bu noktaya getirebilmektedir.
Eğer yakında bulunanlar ve ÇHD
Genel Başkanı araya girerek bu fiziki saldırıyı durdurmuş olmasalar,
bugün bir ilki, yani devlet ve linç
güruhu dışında ölüm orucu direnişçisine saldırmış bir avukatın durumunu değerlendiriyor olacaktık.
İşte Dersim İHD Temsilciliği’nin
sürece katkısı budur.

7.
Aralarında Dersim Belediye
Başkanı Edibe ŞAHİN’in de bulunduğu bir grubun kazı alanına torbalara
doldurdukları ekmek, domates ve
saireden oluşan yemeği, 65 gündür
onurlu eyleminini sürdüren Hüsnü
YILDIZ’ın bulunduğu şemsiyenin
altına getirişleri bir başka akılda kalıcı andır.
Ama aklımızda kalan yemek değil,
“Aç olan var mı?” “Gelin yemek
yiyin” çağrılarına Hüsnü YILDIZ’ın
oğlu Ağdoğan’ın verdiği cevaptır:
“Evet aç olan var. 65 gündür aç olan
babam var. Hiç değilse biraz ileride
yiyin ne yiyecekseniz!”

8.
Avukat TANAY bu kişilerle birlikte çalışmadığı için kazıyı “sabote
etmekle” karalanmaktadır.
Kiminle birlikte çalışacaktı?
Direnişçi Hüsnü YILDIZ’ı heyetle ziyaret edip “sen bu eylemi bırak”
diyen MEYA-DER’le mi?
Savcıyla konuşup “mezarın açılmayacağına” ikna olmuş, insanları da
ikna etmeye çalışan Avukat Reyhan
Helin KULOĞLU ile mi?
Bir kez çadıra uğramamış, direnişe
destek sunmamış, süreçte hiç bir
emeği bulunmayan, ölüm orucu
eylemcisine kabadayılık etmekten
sıkılmayan
Avukat
Barış
YILDIRIM’la mı?
Kazı alanında mezarları açtırma-
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mak için sağa sola talimat, hakaret,
küfür yağdırmak dışında tek bir katkı sunmamış Aysel DOĞAN’la mı?
Kazının ikinci günü saat 16:00’ya
kadar alana gelmeye bile tenezzül
etmeyenlerle mi?
Hayır.
Avukat Taylan TANAY, mezarların usulüne uygun açılması için iki
gün kesintisiz mücadele etmiş Adli
Tıp Uzmanları Derneği başkanı ve
hekimleriyle, ÇHD üyesi Avukat
meslektaşlarıyla, Diyarbakır Baro
Başkanıyla, şehit aileleriyle, ölüm orucu direnişçisiyle, Dersim ve Bingöl
milletvekilleriyle, elde kazma kürek
sıcağın altında çalışan, yani o gün oradaki işi toplu mezarları açılması olan
herkesle çalışmıştır.
Çalışmaya niyeti olmayanların
“provokasyonları” na ilgisiz kalmak
çalışan herkesin hakkı ve görevidir.
Bu kişilerin mensubu oldukları
siyasi haretler veya çevreler, bu tavırlara bu sözlere ilişkin bir açıklama
yapmalıdırlar. Bu sözler ve tavırlar
savunulmakta mıdır?
Başta Dersim halkı olmak üzere,

tüm ilgililerin gözünün önünde cereyan eden bu olaylar herkes tarafından
meydana geldiği gibi hatırlanacak
ve anlatılacaktır. Gerçeğin gücü aşılamaz.
Direnişin ve mücadelede ısrarın
tarihsel başarısı, bu tür saygısız, saldırgan davranışlarla değerinden hiçbir şey kaybetmeyecektir.

9.
“Demokrasi Platformu” içinde
sadece BDP ve EMEP'in imzaladığı açıklama yetmemiş olacakki, direnişte doğal olarak da kazanımda bir
payı bulunmamanın hıncıyla Özgür
Gündem gazetesi Taylan TANAY'a
saldırmak için bu açıklamayı dahi çarpıtma gereğini duymuştur. Mesela
açıklamada olmayan yeni suçlamalar
üretilmiş, "kirli siyaset yürütmek",
"şehit ailelerinin kazı alanında bulunmamasını istememek" bunlardan
sadece ikisi. Hepimiz oradaydık, tüm
ailelerin bize direniş nedeniyle teşekkür etmelerinden başka birşey duymadık. Bu nasıl bir ahlak ki yalanı
kendine rehber etmiş. Burjuva gaze-

ESENYURT DERSİMLİLER DERNEĞİ
YENİ YERİNE TAŞINDI
Esenyurt Dersimliler Derneği,
İstanbul Esenyurt İş Merkezi’ndeki
yeni yerinin açılışını 21 Ağustos
günü yaptı. 2001 yılında Esenyurt
Tuncelililer Derneği olarak kurulan
ve 2010 yılında adını Esenyurt
Dersimliler Derneği olarak değiştiren
derneğin açılış törenine çok sayıda
kurum ve siyasi parti temsilcisi ile
aydın ve sanatçılar katıldı. Dersimli
sanatçı Vedat Baran’ın türküleri ile
başlayan açılış töreni, yine Dersimli
olan şair Devrim Acar’ın şiir dinletisi ile devam etti.
Esenyurt Dersimliler Derneği
Başkanı Hüseyin Kalanç bir konuşma yaparak, yeni dernek merkezinin
kazandırılmasında emeği geçenlere
teşekkür etti. Sadece Dersimlilerin
değil, Esenyurtluların da derneği

olacaklarını ifade eden Kalanç,
“Buranın bir kültür ve sanat merkezi olmasını istiyoruz. Esenyurt’a katkı sunacak her türlü oluşuma burayı
açacağız, diğer sivil toplum örgütleri de bu mekanı kendi yerleri olarak
görecekler. Bundan sonraki süreçte de
dostlarımızla
omuz
omuza
Esenyurt’un güzel ve yaşanılabilir bir
ilçe olması için çalışmalar yapacağız”
diye konuştu. Kalanç’ın ardından
sahneye davet edilen Dersim
Dernekler Federasyonu (DEDEF)
Başkanı Özkan Tecer de örgütlülüğün
önemine vurgu yaparak, derneğin
yeni merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve yönetime başarılar
diledi.
TAYAD Başkanı Av. Behiç Aşçı
da açılış törenine katılanlar arasın-

telerine mi özenilmektedir. Bundan
vazgeçin.
Son olarak, açık bir siyasetsizlik
örneği olan açıklamada direnişi kendimize mal etmekle suçlanıyoruz.
Söz konusu olan politik olarak biz
isek, söz konusu olan Halk Cephesi
ise, evet bu direniş ve tüm kazanımları bize aittir. Çünkü bu direnişte Hüsnü Yıldız’ın 65 günlük açlığı,
ak saçlı analarımızın emeği, DevGenç’lilerin cüreti vardır. Yok, söz
konusu edilen sadece avukat olarak
Taylan Tanay ise, bu mücadelenin iyi
dilekçe yazmakla kazanılan bir avukat başarısı olmadığını biliyoruz,
defalarca söyledik. 20 yılı aşan devrimci avukat geleneğini taşıyan Halkın
Hukuk Bürosu’nun bir mensubu olan
Avukat Taylan Tanay’ın böyle bir
anlayışı hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır da.
Gerçeklere ve mücadeleye saygılı olun.
Avukat Taylan TANAY
DHKP/C gerillası Ali Yıldız'ın
ailesinin avukatı
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daydı. Törende bir de konuşma yapan
Aşçı, TAYAD’lı Ailelerin girişimleri sonucu Dersim’de açılmaya başlanan toplu mezarlarla ilgili bilgiler
verdi. Mezarların açılması çalışmalarına katılan Aşçı, “Bugüne kadar 15
cenazeye ulaştık. Geçmişte yakınlarını kaybetmiş aileler talepte bulunurlarsa, bundan sonra da toplu
mezarlarla ilgili kazılar devam eder”
dedi. Aşçı, AKP’nin toplu mezar
kazımı konusunda kendilerine engeller çıkardığını belirterek, toplu mezarların yaratıcıları arasında olan özel
harekatı yeniden o bölgeye göndermek istemelerinin yeni toplu mezarların yaratılması anlamını taşıdığını,
AKP’nin bu konuda seçim öncesi ve
sonrası iki ayrı tutum sergilediğini ve
ailelerin acılarını siyasi propagandaya
alet ettiğini ifade etti.
Esenyurt Dersimliler Derneği,
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki
Esenyurt İş Merkezi’nin ikinci katında faaliyet gösterecek.

KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN
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Röportaj

“Ne Mutlu Bu Dağlara ki, O Temiz
İnsanların Kanı Bu Dağlara Aktı”
niz?
Sakine Yıldız: İşte keşke olsa. İsterim ki bir parçam gelsin. Onun bir
dikili taşı olsun. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ederim.
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DHKP-C gerillası olan oğlunun
cenazesini almak için ölüm orucu yapan diğer oğluna direnişinde destek
olan Sakine Yıldız’la bir röportaj
yaptık. 14 yıl haber alamadığı oğlunun mezarına kavuşmak üzere olan
Sakine Ana ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Sakine Yıldız: Ben Sakine Yıldız,
Ali'nin annesiyim. 14 sene önce Ali'yi
kaybettim, 14 sene kâbus yaşadım.
Onun gelmesini bekledim, bir haber
alamadım. 5 ay önce haber duyduk,
benle oğlum Tunceli'ye gittik, açlık
grevine başladı. Ben tekrar orada bir
şok yaşadım, bir kâbus yaşadım 2,5
ay. Orada insanlar bize çok destek
oldu, çok yardımcı oldu. Onlara çok
teşekkür ederim. Eğer benim evladımın bir parçası çıkmışsa daha sevinirim, eğer çıkmamışsa o 15 tane açtırdığımız mezarın anneleri inşallah
sahip olur. Onlar için de mutluyum,
o anneler de benim gibi derin bir acı
yaşamış.
Yürüyüş: Yıllardır bir tas su dökecek, başında ağıt yakacak bir mezardan mahrum bırakıldınız. Ve
şimdi Ali'nin bir mezarı olacak, bize
neler hissettiğinizi anlatabilir misi-
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gu?
Sakine Yıldız: Yani önce bizim
haberimiz olmadı, bize söylemedi
üzülmeyelim diye. Yani "belki karşı
çıkarlar" diye. Haberimiz olmadı,
babasının da, bandı çıkarana kadar hiç
haberi olmadı. Ondan sonra şimdi de
o çocuğumla gurur duyuyorum. Mutluyum, çok sevinçliyim, onunla tekrar tekrar gurur duyarım ki o, kardeşi için gitti 66 gün orada açlık grevine girdi. Tabii ben o anda tekrar bir
şok yaşadım. Hem o çocuğum için,
hem ailemden uzak kaldığım için,
hem de çok zor bir şey ben yaşadım
diğer anneler yaşamasın bu kabusları.

Yürüyüş: Bilinmeyen bir toplu
mezara gömülen oğlunuz Ali'nin
oradan çıkartılıp bildiğiniz bir yere
defnedilmesi için diğer oğlunuz
Hüsnü Yıldız ölüm orucuna başladı. Yani ölen oğlunuzun cenazesini
almak için yaşayan oğlunuz ölümü
göze alıyor. Bu sizi nasıl etkiledi?
Sakine Yıldız: Bu beni çok etkiledi. Hem moralim bozuldu, hem
zayıfladım. Bir çocuğumu kaybettim,
ikincisini kaybetmek istemedim. Çok
acı günler çektim 2,5 ay Dersim'de.
40 derece sıcağın altında oğlum oradayken ben dışarda bekliyordum.
Ben yaşadım başka anneler yaşamasın. Anneler bu acıyı çekmesinler. Çok
zor bir durum.

Sakine Yıldız: O, 20 yaşındayken
gitti. Bana bir kere olsun bağırmadı.
Keşke bağırsaydı. Onun bağırması
bana hediye kalırdı. Yani bir kere olsun kalbimi kırmadı.

Yürüyüş: Siz de açlık grevi yaptınız. Oğlunuzun cenazesini almak
için açlık grevi yapmak nasıl bir duy-

Ben Dersim’de o dağları gördüğümde dedim ki, ne mutlu bu dağlara ki, o temiz insanların kanı bu dağlara aktı. Bu dağlara nasip oldu.

Türkiye'deki değerli
yoldaşlar,
Türkiye'de toplu mezarların açılmasına başlandığını duydum. Bunda sizin emeğinizin olduğunu ve
yaptığınız kampanyanın bir sonucu
olduğunu düşünüyorum.
Sistemin çelişkileri nedir? (faili
meçhuller, kayıplar, tecrit, işkence,
katliam ve hatta toplu mezarlar...) Bu
yapılanlar uzun bir tarihe dayanıyor.
Ve bunlar toplumumuzda insanlık
onurunu yıkmak için en belirgin
araçlardır. Bunlar hiçbirimizi güvende hissettirmeyen uygulamalardır. Onun için, hiçbirimizi güvende
hissettirmeyen bu duruma karşı,
her kişi önce kendi güvenliği ve

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

onuru için mücadele etmelidir. Ve
bunu en üst düzeyde ulusal ve ahlaki bir sorun olarak görüp, direniş kültürü haline getirmek gerekir.
İnsanlık dışı muamelelere karşı
gerçekleştirdiğiniz direnişi yürekten
kutluyorum. Ve 15 Haziran’da kardeşi Ali Yıldız’ın cesedini almak için
direnişe başlayan Hüsnü Yıldız'ı
kutluyorum. Toplu mezarlara karşı
yürütülen kampanya çerçevesinde
Hüsnü Yıldız kampanyayı tamamlayan bir direniş sergiledi. Onun
için bugünkü kazanımla bunun meyvesi kazanıldı. Yarınımızın bugünden
daha ileride olmasını umuyorum.
Enes Amara / Filistinli /
Suriye'den

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

Ali Yıldız’ı bir yoldaşı anlatıyor...
’96 Ağustosu’nun başlarıydı...
Gece yarısı birliğin yanına döndüğümüzde iki yeni savaşçının geldiğini öğrendik. Onlardan biri Ali’ydi.
Kendi isteğiyle şehitlerimizden
Mürsel Göleli’nin adını almıştı. Bizim
geleceğimizi öğrenince uyumayıp
beklemişti. Karanlıkta birbirimizin
yüzünü tam göremeden sarılıp kucaklaştık. 1.80 boylarında ve ince yapılıydı. Onu daha sempatik gösteren
incecik bıyığını ise sabahleyin gördüm. Coşkulu ve heyecanlıydı.
Hiç yabancılık çekmedi. Kısa
zamanda kaynaştı. Çok sosyal ve
çalışkandı. Herkesle konuşacak, paylaşacak bir şeyler buluyordu. Olgun
ve zekiydi. Bu espirilerinde bile görülüyordu. Sık sık espri yapar ama
dozunu kaçırmaz, sulandırmazdı.
Güler, güldürür ve coşar, coştururdu.
Kısa sürede birliğimizin genel havasını değiştirdi. Daha canlı, daha şen,
daha fazla sorunlara kafa yoran, yani
gerillacılığı-devrimciliği daha çok
konuşur, yaşar, hisseder olmuştuk.
Öyle ki çoğumuz onun Dersim’e
komutan olarak atandığını ama insanları gözlemek, tanımak, anlamak için
bunun açıklanmadığı düşüncesine
kapılmıştık. Çünkü doğal ve mütevazı
bir sorumlu gibi hareket ediyordu.
Ayrıca bölgede yaşanan sorunlar ve
tek tek savaşçılar hakkında da bilgi
sahibiydi.
Örgütlü bir devrimci olduğu, başka bir alandan istihdam edildiği belliydi. Silahı, örgütü, işleyişini, ideolojik-politik hattını biliyordu. Ama bilgiçlik yapmıyor, kimseyle bilgi yarıştırmıyordu. Bizim kitap okuma alışkanlığımız zayıftı. O ise bulduğu her
fırsatta okuyordu.
Oldukça mütevazıydı. Örgüt kültürü, terbiyesi ve öğrenme isteği en
belirgin özelliklerindendi. Konuştuğu
kadar dinlemesini ve sormasını da
biliyordu. Bir şey öğrenirken de,
öğretirken de sevgisini, saygısını hissettirirdi. Herkesten öğrenecek bir
şeyler bulurdu. Bu özelliği sayesinde
gerillacılıkla ilgili bilmediği konula-

rı sorarak kısa sürede öğrendi. Örgüt
insanının ağırlığı, olgunluğu onun
her hareketine yansırdı. Eleştirirken
de, sorarken de, gözlemlerini aktarırken de, düşüncelerini paylaşırken
de, önerilerini sunarken de... bunu
görürdünüz. Örneğin, konuştuğu bir
yoldaşının olumsuz bir düşüncesine
ya da özelliğine tanık olduğunda
onunla kıyasıya bir tartışmaya girmek
yerine gözlemlerini ve önerilerini
doğrudan sorumlu yoldaşına aktarırdı.
Örgütsel işleyişi bozacak davranışlara da girmez, tanık olduğunda da
söyler, engel olmaya çalışırdı. Böylesi
durumlarda bile sevgisini-saygısını
yitirmez, yoldaşını azarlamaz, sakinliğini kaybetmezdi. Örneğin kıra birlikte geldiği arkadaş bir gün Ali’ye
“Ben burada fazla kalmayacağım,
bir süre sonra gideceğim.” demiş. Ali
nasılsa tanıyorum diye bunun nedenlerini sormaya, arkadaşı sorgulamaya kalkmamıştı. Direkt muhatabın
kendisi değil komutan olduğunu söyleyip paylaşması için arkadaşı komutana göndermiş, kendisi de hemen bu
gelişmeyi komutana aktarmıştı.
Sakinliği onun kişiliğinin bir parçasıydı. Tartışırken de, eleştirirken de,
yürürken de çatışma durumundayken
de sakindi. Örneğin Aliler yanımıza
geleli daha birkaç gün olmuştu.
Geceydi ve arazideydik. Konaklamak
için durduğumuz yerin biraz ilerisinde

bir karartı farkettik. Asker sanıp Ali
ile beraber hızla mevzi olarak kullanmak için görünen kayalara doğru
koştuk. Kayanın dibine varınca karartının düşman değil dost bir örgütün
savaşçısı olduğunu son anda fark
ettim. Bizim gibi onun da eli tetikteydi. Ali bu durumda bile sakin ve
soğukkanlı bir şekilde elleri tetikte
bana bakıyordu.
Halkla ilişkilerinde de böyleydi.
Halkın sorunlarını, tepkilerini dinler,
anlamaya çalışır, sonra sakin sakin
konuşup ikna etmeye çalışırdı. Bir
keresinde köyün birinde sorun çıkmıştı. Yoldaşımıza hakaret eden bir
köylünün dövülerek cezalandırılması sırasında aileler araya girmiş, ortalık ana baba gününe dönmüştü. Ali
hengame içinde sakin sakin konuşarak ortalığı yatıştırmaya çalışıyordu.
Başardı da. Bu çabasıyla tepkiyle
hareket etmemize zemin bırakmayarak yanlış şeyler yapmamızın önüne
geçti. O ortamda öyle sakin olmasına şaşırmış, hatta sonradan konuşup
gülmüştük. Gittiğimiz köylerdeki birçok insan onun komutan olduğunu
düşünür, hatta bazısı açıktan sorardı.
Ama çevreden böyle görülen Ali asla
komutanların inisiyatiflerini kıracak,
iradelerini zayıflatacak davranışlara
girmezdi. Kendi sorumluluğunda
olmayan konularda muhatabın kendisi
olmadığını açıklıkla söyler, taraflara
konunun muhatabını gösterirdi.
Fiziksel olarak zayıf olsa da çevik
ve hızlıydı. Sürekli hareketli birlikte
yer alma isteğini dile getiriyor ve bu
ısrarından sonuç da alıyordu. Birlikte
olduğum iki ay boyunca onu hep böyle coşkulu, meraklı, öğrenme ve
öğretme isteğiyle dolu olarak gördüm.
Doğayı tanımada, zorlukları aşmada
ciddi bir sıkıntı çektiğine tanık olmadım. Çektiyse de bunu hiç hissettirmedi. Hızlı öğreniyor ve zorlanmadan
uyum sağlıyordu. Mesela faaliyet
yürüttüğümüz alanı ve bölgeyi birliğe öncülük yapacak düzeyde kısa süre
içinde öğrenmişti. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.
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Sennur Sezer’in Çemişgezek’teki
toplu mezarda gömülü olan DHKC
gerillası Ali Yıldız’ın cenazesinin
toplu mazardan çıkartılması için
Ölüm Orucu direnişi yapan abisi
Hüsnü Yıldız üzerine1 Ağustos tarihli
Evrensel Gazetesinde MAKSAT MUHABBET köşesinde çıkan yazısını
yayınlıyoruz.
***

“MAKSAT MUHABBET

Sennur Sezer
Antigone’u kuşkusuz bilirsiniz
ama bir kez de ben hatırlatayım.
İsa’dan 440 yıl kadar önceki bir
dram. İki kardeş birbiriyle savaşır. Savaşın sonunda ikisi de ölür. Ancak kral
birisinin kahraman sayılıp törenle
gömülmesine, ötekinin de kurt kuş yesin diye öylece kırlığa bırakılmasına
karar verir. Hain ilan edilen bu delikanlının cesedini gömen öldürülecektir. Delikanlıların iki kız kardeşleri vardır, Antigone ile İsmene.
Antigone önce İsmene’den yardım ister:
“Kreon yalnız birini gömüyor ağabeylerimizin öbürünü gömütsüz bırakıyor aşağılamak için. Eteokles’in
cenazesini doğru dürüst dua ile kaldırttı, saygınlık içinde varsın diye ölüler ülkesine. Ama onunla kucak kucağa can veren Polyneikes’i kimse
gömmeyecek demiş, kimse yasını
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‘‘Ölünün mezar hakkı’’
için ölümü göze aldık
tutmayacak! Kardeşimizi böyle gömütsüz, gözyaşsız leş kargalarına,
akbabalara peşkeş çekmiş şölen niyetine.Yasağa karşı çıkan olursa,
halkça taşlanarak, can verecek surlarda. İsmene krala karşı gelmeye korkar... “Antigone ölülerin mezar hakkını savunmakta kararlıdır” Israr etmiyorum, yardımın eksik olsun, işine bak sen. İleride gönlünden kopsa
bile yardımını kabul etmem artık. Ben
gömmeye gidiyorum ağabeyimi. Bu
uğurda ölsem ne gam? Yan yana yatarız kardeşimle iki sevgili gibi, suçsa kutsal bir suç benim ki.” Antigone, kardeşi Polyneikes’in cesedini
gömer. Bunun üzerine Kreon da onu
daha canlıyken mezara kapattırır.
Antigone’un ölüme götürülürken söyledikleri belleklerden silinmeyecek
güzelliktedir: Gömütüm, gelin odam,
zindanım/en yakınlarıma kavuşmaya
gidiyorum, /doğru bildiğimden şaşmadığım için dinsize çıkardılar adımı. /tanrıların buyruğuysa bu başıma
gelenler, /anlarım suçluluğumu can
verince. /ama suçlu beni yargılayanlarsa, /dilerim benim başıma gelen felaketlerden daha büyüğü gelmesin onların başına!
Antigone her ölünün mezar hakkı olduğunu savunur. Ve öldürülür. Bu
dram yazıldığından çok sonra 1943’te
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Jean
Anouilh ve Bertold Brecht tarafından
yeniden yeni yorumlarla yazıldı. Edip
Cansever ise bir çığlık gibi yükseltti
sesini: Nerede Antigone?
DERSİM’DE BİR ANTİGONE
Bu günlerde, aydınlara, gazeteci
ve yazarlara yazılmış bir mektup
Antigone’lerin kadın erkek bu topraklarda yaşadığını gösteriyor.
“Kardeşim Ali Yıldız’ın cenazesini
almak için Dersim meydanında başlattığım süresiz açlık grevinin 40. günündeyim. Bir mezara sahip olmak
herkesin hakkı değil midir? Kardeşim
Ali Yıldız 14 yıldır kayıptı. 5 ay ka-

dar önce Çemişgezek’teki toplu mezarda olduğu ortaya çıktı. 3 Şubat
2011 tarihinden itibaren Çemişgezek
Cumhuriyet Başsavcılığına oradan,
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, oradan da Diyarbakır Ağır
Ceza Mahkemesi’ne derken oyalandık ve hukuk yolları yüzümüze kapanarak bir mezar herkesin hakkı
değil denilmiş oldu. Bu tablo neden
açlık grevinde olduğumun da cevabıdır. Tüm başvurularımıza rağmen talebimiz karşılanmadı. Benim, ailemin
tankı topu yok. Yasalar çıkarma, karar verme gücümüz de yok. Bedenlerimiz var. İşte ben de bedenimi
mücadele silahı yapıp, açlık grevine
başladım. Çünkü başka bir silahım
yok. Avukatım Taylan Tanay ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün konuyu Adalet Bakanı Sadullah Ergün’le de görüştüler. Bakanın konuya olumlu yaklaştığını belirtip, konuyla ilgileneceğini söylemesine rağmen geçen sürede henüz bir gelişme
olmamıştır. AKP iktidarı, çadırda hiç
yanımdan ayrılmayan 75 yaşındaki
annemden ve hasta yatağında yatmakta olan 80 yaşındaki babamdan
bir mezarı esirgeyerek, direnişimizi
görmezlikten geliyor. Sakat kalmamı
mı bekliyorlar ya da ölmemi mi? Cenazemizi almanın bedeli neyse ben
onu ödeyeceğim. Ve bunun sorumlusu
demokrasi kelimesini dillerinden düşürmeyen AKP iktidarı olacaktır. Dirisini değil, ölüsünü isteğimiz kardeşimin cenazesini alma ve toplu mezarların açılması için verdiğimiz mücadelede sesimize ses katmanızı istiyorum. Bunu iki çocuk babası, bir abi
olarak istiyorum. Ali Yıldız’ın abisi
Hüsnü Yıldız.
Benim bu satırlara katabileceğim
tek şey 2 bin 500 yıl sonra Antigone’un hâlâ yaşadığı hâlâ mezar hakkını savunduğudur.
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Öğretmenimiz

Bizim disiplinimizin özünde şehitlerimize
ve tarihimize
saygı vardır.
Bizim disiplin kurallarımızda şehitlerimizin ve tarihimizin ödediği
bedeller vardır.
Bir insan doğru düşünce tarzı ve ideolojik netliğe sahipse disiplinli olur.
DİSİPLİN; doğru düşünce ve ideolojik netliktir.
Disiplinimizin özü ise iç disiplindir.
İÇ DİSİPLİN TARİHE VE ŞEHİTLERE SAYGIDIR.
Kimsenin görmediği yerde, kimsenin denetlemediği
yerde disiplinli olmak, yani yaşam
biçimi haline getirmek, ekmek gibi su
gibi hayatımızın bir
parçası olmalıdır disiplin.
Tarihimiz binlerce olumlu olumsuz deneyim içermektir. Disiplin bunları akıldan çıkarmamaktır.
Disiplinsizlik nedir, disiplinsizler
kimlerdir?
Disiplinsizler; örgütten korkanlar, örgütsüz yaşayanlardır.
Bireycilerdir.
İstikrarsızlardır.
Er ya da geç örgüt dışı kalırlar.
Disiplinsizlik ile hatayı birbirine karıştırmamalıdır tabii.
Akıllı olan hiç hata yapmayan değildir. Böyle insanlar
yoktur ve olamaz da.
Akıllı olan çok ciddi hatalar yapmayan, bunları kolaylıkla ve çabucak düzeltmeyi bilendir.
Disiplin gücünü, Marksist- Leninist ideolojiden alır.
ML teoriyi ve gücünü buradan alan disiplin kurallarımızı;
Bir dogmalar yığını,
Bir fetvalar listesi,
Bir iman simgesi olarak görmemek gerekir.
Marksistler basmakalıp bilgiçler, dogmatikler değildir.
Her şeyleri ama her şeyleri hayatın içinde denenmiş,
bedeli ödenmiş doğrulardır.

Militan bir devrimci olmak için öncelikle disiplinli bir
devrimci olmak gereklidir.
Militan, disiplinli bir yönetici;
- İktidar mücadelesine önderlik edecek kadar cesur,
- Devrimci mücadelenin karmaşık zorlu koşulları içinde yolunu şaşırmayacak kadar deneyimli, hedefe giden
yolda tehlikeli engellerden sakınacak kadar disiplinli olmalıdır.
Yoksa düşman hayat hakkı tanımaz.
Disiplinli yaşam düşman karşısında ustalaşmanın
önemli bir aracıdır.
Disiplin hayatımızın her anında, beynimizde, yaşamımızda olmalıdır.
Bir yerde yöneticiyseniz oranın her işine karışıp, her
şeyiyle ilgilenin, hiç
bir şeyi gözden kaçırmayın.
Öğrenin, tekrar
tekrar öğrenin.
Uzman olun.
Oradaki her işin
uzmanı olun.
Her işi öğrenin
ki, disiplinli bir şekilde yapılmasını takip edin.
Birçok eski devrimci; güçlerinin nerede yattığını göremedikleri, zaaflarını
ortaya koymaktan korktukları için MAHVOLDULAR.
Bir devrimci gücünün nerede yattığını bilmelidir.
Bir devrimcinin gücü disiplinindedir.
Bir devrimcinin gücü her şeyini disiplinli şekilde ele
almasındadır.
Gücü zaaflarını ortaya koymaktan korkmamakta, yani
eleştiri- özeleştiri disiplinindedir.
Gücü eğitim disiplinindedir, eğitimi sürekli ve planlı yapmasındadır.
Devrimcinin asıl gücü budur.
İlerleme budur.
Gelişme budur.
Eleştiri ve özeleştiriden korkmazsa çalışmadaki hata
ve kusurları örtbas etmezse, hatalardan ders çıkarır ve zamanında düzeltmeyi bilirse YENİLMEZ olur.
Hatalarını gizlerse, sancılı meseleleri örtbas ederse,
her şey yolundaymış gibi davranarak eksiklerin üstünü
örterse, eleştiri- özeleştiriye tahammül göstermezse,
eğitimini sürekli kılmazsa, kendini beğenmişliğe ve gurura kapılırsa MAHVOLUR.

DİSİPLİN,
İDEOLOJİK NETLİKTİR!
İDEOLOJİK NETLİK,
DÜŞMANIN GÖZLERİNİN
İÇİNE BAKABİLMEKTİR!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Birleşmiş Milletler Kararları
Orantısız Güç Ve Mavi Marmara Saldırısı

Filistin’e yardım amacıyla Gazze’ye doğru hareket eden ayrı ülkelerden yaklaşık 600 kişinin bulunduğu 5 gemiye, İsrail askerleri 31 Mayıs 2010 tarihinde saldırmış, Mavi
Marmara isimli gemide 9 insanın
ölümüne ve onlarca insanın yaralanmasına yol açmışlardı. Bu dokuz insanın Türk asıllı ya da TC. vatandaşı olmaları saldırının ve sonuçlarının
Türkiye halkları ve kamuoyunca da
daha yakından takip edilmesini beraberinde getirdi.
Birleşmiş Milletler’in (BM) konuya ilişkin raporunun 23 Ağustos
Salı günü açıklanması beklenirken, raporun açıklanmasının ertelendiği duyuruldu. Emperyalizmi, BM’yi, BM
Güvenlik Konseyi’ni, bileşimin daha
önce aldığı kararları göz önünde bulundurarak ileriki günlerde daha sık
konuşulacak bu meseleyi ele almak istedik.
Birleşmiş Milletler, emperyalist
devletlerin menfaatleri doğrultusunda kararlar alan bir örgüttür. Katliamları onaylayan, meşruluk kazandıran ve mazur görülmesine dayanak
sağlayan kararlardır bu kararlar.
“…Bu konuda BM kararı da var.
BM bu şekilde karar aldı. Uluslararası
toplum görüşünü şu şekilde açıkladı…”
BM’nin diğer organları sadece
tavsiye kararı alabilirken, BM Güvenlik Konseyi 'nin kararları, tüm üye
ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. BM Güvenlik Konseyi,
BM’nin üye ülkeler arasında “güvenlik” ve “barışı” korumakla yükümlü organı olduğu söylenir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Kararları, üye ülkeler tarafından verilen bir önergenin, 15 üye ülkeden
9’u tarafından kabul edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Daimi Üyesi ülkelerden birinden ret
oyu almamış olması şartıyla alınır.
Veto yetkisine sahip 5 daimi üye
ülke kimler mi? Onlar dünyanın en
çok silah üreten ve pazarlayan ülke-
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leridir. Amerika Birleşik Devletleri,
Rusya Federasyonu, Çin , Fransa ve
İngiltere. Dünya silah ticaretinin baş
aktörlerinden oluşan Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin, dünya barışına
katkıda bulunacak kararlar verebileceğine inanmak için en hafif deyimle saf olmak gerekir.
Peki, açıklanması üçüncü kez ertelenen BM’in Palmer Raporu (eski
Yeni Zelanda Başbakanı Geoffrey
Palmer’ın başkanlığındaki BM komitesi), neden bu kadar önemli gösteriliyor? Bu raporun bir bağlayıcılığı olacak mıdır? Olabilir mi? BM ya
da Güvenlik Konseyi ABD’nin Ortadoğu’daki jandarması olan İsrail
hakkında olumsuz bir karar alabilir
mi? Elbette hayır. Uluslararası hukuk
kurallarına göre İsrail’in katliamı,
katliam olmasaydı bile ‘müdahalesi’,
mevcut uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. İsrail, “Mavi Marmara”
gemisine kıyılarından yaklaşık 72
mil açıkta müdahale etmiştir. Olayın
gerçekleştiği anda “Mavi Marmara”
gemisi açık denizde tüm devletlerin
gemilerine tanınmış olan seyrü sefer
(seyahat) serbestîsini kullanmaktadır.
Peki, İsrail açık denizde bulunan yabancı bayraklı gemilere hangi hukuki gerekçeyle müdahale etmiştir? İsrail, söz konusu gemilerin gerçek
amacının insani yardım değil, Hamas
teröristlerine yardım etmek olduğunu
ve müdahaleyi kendi ülkesini teröre
karşı korumak amacıyla yaptığını
vurgulamaktadır. “Önleyici meşru
müdafaa”, “önvuruş doktrini” gibi değişik şekillerde adlandırılan bu görüşe
göre, bir devletin kendisine yönelik bir
“terörist” saldırıyı önlemek amacıyla kendi sınırları ve karasuları dışında müdahale yetkisini kullanması
uluslararası hukukun ihlali sayılmamalıdır. “Teröre karşı savaş” adı altına her şeyi meşrulaştırmaya alışmış
AKP iktidarına karşı da aynı savunma, ağababaları tarafından ileri sürülmektedir.
Yani ortada apaçık bir hukuka

aykırı müdahale ve haksız bir müdahalenin katliama dönüşmesi varken
BM, hazırlamakta olduğu raporun
açıklanmasını dahi üçüncü kez ertelemektedir.
Buna karşılık Dışişleri Bakanı
Davutoğlu, İsrail’in 9 insanın katledilmesi nedeniyle tazminat ödemesi
ve özür dilemesinden bahsediyor.
Özür neyi değiştirecek? Ölen 9 insanı geri getirebilecek, sonraki katliamların önüne geçebilecek mi? Hangi tazminat bu kıyımı tazmin edebilir? Davutoğlu basit bir özür ve tazminat talep ederken İsrail bir özre bile
yanaşmıyor. Tazminat mı? O halledilir, nasılsa her şeyin ve herkesin bir
bedeli vardır bu düzende.
“Özür gelmezse ilişkiler daha da
geriye gider” diyor Davutoğlu. Ne yapacaksınız? ABD’nin koruyup kolladığı, emperyalist tekellerin çıkarları
için tüm katliamlarına göz yumulan
İsrail devletine ambargo mu uygulayacaksınız? 60 seneden beri sürüp giden askeri, siyasi, diplomatik, ticari
ilişkilere son mu vereceksiniz? Bunu
yapabilir misiniz? On yıllardır tüm
dünya halklarının vicdanını kanatan
Filistinlilere yönelik katliamların,
zulümlerin, ambargoların, işgallerin
karşılığında mı sürdürdünüz bu ilişkileri? 9 insanın öldürülmüş olması,
bir özür isteğinin geri çevrilmiş olması
süregelen menfaat ilişkilerinizi neden
zedelesin ki? ABD’nin “stratejik ortağı”, ABD’nin dostunun da dostudur. Bu nedenle ABD’nin onayı ve
izni olmadan İsrail’e yönelik tavır belirlemek, ilişkilerin durması, geriye
gitmesi söz konusu bile edilemez.
Açıklanacak BM raporunda neler
olabileceğini tahmin etmek kahinlik
değildir. İsrail basınına sızan haberlere de yansıdığı gibi müdahalenin
meşru, kullanılan gücün orantısız olduğu yönünde bir raporun çıkması büyük olasılıktır. Tıpkı 19 Aralıklarda,
Ulucanlar’da, 1 Mayıslarda tüm devlet katliamlarında kullanılan “orantısız güç” gibi...

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

Pisliklerinizi devrimcilere bulaştıramazsınız

katliamlarınızın hesabını soracağız
Kontrgerillacı Ayhan Çarkın cumhuriyet savcılığına verdiği ifadede oligarşi içi çatışmada AKP iktidarına
“malzeme” sunarken devrimcilere
de saldırmayı ihmal etimyor. Kontrgerillanın sözcüsü Amerikan beslemesi Fethullah’ın gazetesi Zaman’da
her zaman olduğu gibi kontrgerilla
faaliyetlerine devam ediyor.

Temmuz 1991 tarihinde 5 kişinin öldüğü operasyondan sonra Gayrettepe'deki Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarken müdürlük önünde
park halinde bulunan ve teknik takipte
kullanılan beyaz renkli ford minibüs
içerisinde ‘terör örgütü DHKP-C lideri Dursun Karataş'ı gördüğünü”
söylüyor.

19 Ağustos 2011 tarihli Zaman gazetesi, Ayhan Çarkın'ın ifadeleri üzerinden bir haber yapmış. Haberde şöyle diyor; "Özel hareket polislerinin
özellikle MİT ajanı Tarık Ümit, Kürt
işadamı Behçet Cantürk, Mecit Baskın, Hüsamettin Yaman ve Soner Gül
gibi isimleri öldürmesi eylemine katıldıklarını anlattı."

Biri kontrgerillanın tetikçisi, diğeri
kontrgerillanın Fethullahçı sesi. Bir taraftan oligarşi içi it dalaşını sürdürürlerken diğer taraftan da devrimcileri pisliklerine, buluştırmak istiyorlar. Devrimciler hakkında şaibe yaratmak istiyorlar.

Soner Gül ve Hüsamettin Yaman
1992 yılında kontrgerilla tarafından İstanbul’da gözaltına alınmış ve kaybedilmiş iki Dev-Genç’lidir.
Zaman gazetesinin haberinde kaybedilen iki devrimci hakkında başka
bilgi yok. Zaman’ın derdi başka:
Onun derdi devrimcilere çamur atmak. Devrimciler hakkında şaibe yaratmak.
Haberde cevap aramıyor. Ülkemiz
toplu mezarlar ülkesine dönmüş. Katledilen bu iki insan nereye gömüldü.
Cesedini ne yaptınız?
Biz soruyoruz? Ayhan Çarkın
devletin elindedir. Açıklasın; Soner
Gül ve Hüsümettin Yaman'ı hangi toplu mezara gömdünüz? Hangi devlet
binasının temeline gömüp üzerine
beton attnız?
Ayhan Çarkın'ın itirafları devletin
kontrgerilla katliamlarını aydınlatmak için yapılmaş itiraflar değildir.
AKP’nini savcılarının, yargıçlarının
da böyle bir amacı yoktur.
Ayhan Çarkın oligarşi içi çatışmada AKP'nin işine yarayacak bilgiler vermektedir. Ve bunu yaparken de
devrimcilere saldırmaktadırlar.
Haberin devamında Çarkın ;"... 12

Soner GÜL
Hüsamettin YAMAN
Soner ve Hüsamettin 80’li
yılların sonunda itibaren
okudukları okullarda gençlik
faaliyetleri içinde yeraldılar.
Soner, Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nde, Hüsamettin ise
İ.Ü.’de okuyordu. Bu dönemde
DEV-GENÇ’in birçok faaliyeti
içinde yeraldılar. 4 Mayıs
1992’de İstanbul’da gözaltına
alındılar ve bir daha onlardan
haber alınamadı.

Bu Zaman’ın yıllardır yaptığı bir
propagandadır. Düzene yaranmak
için devrimcilere saldırmışlardır.
Ayhan Çarkın ne tür itiraflarda bulunursa bulunsun halka ve devrimcilere karşı işlediği suçlardan kurtulamaz. İşlediği suçların hesabını er ya
da geç halkın adaletine verecektir.
Oligarşi içi çatışma ne kadar derin olursa olsun, onların asıl korkuları
devrimcilerdir. Kendi aralarında çatışırken devrimcilere de saldırıyı asla
elden bırakmamışlardır.
Ergenekon davası kapsamında
konuşturulan bütün "gizli tanıkların" bir de devrimcilere yönelik karalama ifadeleri vardır. Kontrgerillanın katliamlarını devrimcilerin üzerine
yıkmaya çalıştılar. Devrimcileri orasından burasından kendi pisliklerine
bulaştırmak istemişlerdir. “Ergenekon” operasyonunun başından beri
AKP bunu özellikle yapmıştır. Devrimcilerin kendi pisliklerinin içine katmak istemiştir. Ayhan Çarkın halka ve
devrimcilere karşı suç işlemeye devam etmektedir.
Dün bunu devrimcilere kurşun sıkarak katlederek yapıyordu bugün yalan ve iftiralarla yapıyor. Katil Ayhan
Çarkın suçlarına yeni suçlar ekliyor.
AKP'nin uşaklığını yaparak katliamlarının hesabını verekten kurtulamaz.

İşbirlikçi, katliamcı halk
düşmanı AKP açıklasın:
Soner Gül ve Hüsamettin
Yaman’ı hangi toplu
mezara gömdünüz?
AKP, katilleri koruyor. Ayhan
Çarkın’ın ifadeleri üzerine tutuklanan
yeni kontrgerilla tetikçileri oligarşi içi
çatışmaların sonucu olarak tutuklanmşılardır. Tutuklananlardan kaybettikleri, katlettikleri devrimcilerin
hesabını sormak yok. Çarkın devletin elinde bulunmaktadır. Soner Gül
ve Hüsamettin Yaman’ı nereye gömdünüz. Bunların hesabını istiyoruz.
Kontrgerillanın sesi Zaman gazetesi ne kadar iftiralarda bulunursa bulunsun, devrimcileri pisliklerine bulaştıramaz. Amerikan uşağı Fethullah
Gülen'in Zaman gazetesi de şunu
bilmelidir ki, sorulmadık hiç bir hesabınız kalmayacak. Kontrgerillanın
yayı0nı olmanın da bir hesabı olacaktır elbette.

KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN
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AKP’nin halka karşı savaşta ‘yeni stratejisi’

polise daha ‘güçlü’ silah
daha fazla katliam!
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AKP, ‘terör’le mücadelede ‘yeni’
strateji karşısında Kürt sorunu dahil
birçok konuda AKP politikalarına
yedeklenen reformizim ve ‘açılım’ politikalarını destekleyen küçük-burjuva aydın kesimler ‘tedirginlik”
içinde soruyor: “90’lara mı dönüyoruz?”, “AKP’ye ne oluyor” diyorlar. AKP’nin “açılımları”ndan
umut bekleyenlerin büyük çoğunluğunun “umutları” boşa çıktı.
Burjuva medyadaki AKP kalemşörleri ise savaş naraları atıyor. Hepsi stratejist, hepsi uzman. PKK’nin
“kökünü kazımak”dan Suriye’ye askeri müdahaleye kadar AKP’nin katliam politikalarına destek veriyor.
Destek vermekle de kalmıyor; taktik
veriyor, strateji belirliyor.
Nedir AKP’nin “törer”le mücadeledeki “yeni” stratejisi?
Polis, ‘terör’le mücadelede, yani
halka karşı savaşta daha etkin kullanılacak. Kürdistan’da da askerle
birlikte polis de operasyonlara katılacak.
Operasyonlara katılacak Özel Hareket Timleri’nin sayıları artırılacak.
Eğitimleri yeniden düzenlenecek.
Polislerin katletmesinin önündeki engeller kaldırılacak. Olağanüstü
Hal (OHAL) valiliğini kendilerinin
kaldırdığını söyleyen AKP, 81 ili de
olağanüstü hal valiliğine dönüştürecek. Valiler daha geniş yetkilerle donatılacak.
Polis daha güçlü silahlarla donatılacak.
Bu çerçevede, şimdiden değişik
marka ve modelde 300’e yakın zırhlı araça 2011 bütçesinden 100 milyon
lira kaynak ayrılarak alındı.
Alınan silahların adları şöyle:
Cobra, Shortland, kameralı Shortland, Dragon panzer, TOMA (Top-

lumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve
zırhlı personel otobüsleri...yeni nesil M-16 otomatik tüfek... Bunların
birçoğunun adını ilk kez duyuyorz.
Ancak TOMA’da olduğu gibi çok kısa
zamanda halkımız hangisinin ne işe
yaradığını yaşayarak öğrenecektir.
Cobra, Shortland ve Dragon Panzerlerin operasyonlarda kullanılacağı belirtiliyor. 2012 bütçesine de
benzer büyük çaplı alımlar için ödenek konulacak.
Güvenlik önlemleri çerçevesinde,
Doğu ve Güneydoğu’daki illerde ve ilçelerde kullanılan polis güvenlik noktaları tek tip hale getirilecek. İl ve ilçelere girişleri kontrol altında tutmak
ve bazı emniyet binalarını korumak
amacıyla kurulan ve 24 saat polis bekletilen nöbet noktaları zırhlı ve ısıtmalı
hale getirilecek. Yenileme için 2012
bütçesinden özel kaynak yaratılacak.
Özel Harekat’a yeni nesil (Amerikan
malı) M-16 otomatik tüfek de satın alınacak. Roketatar ve havan gibi ağır silahlar ise ihtiyaç halinde diğer kurumlardan temin edilecek. Yurt genelinde terörle mücadelede kullanılan
araçların da yenilenmesi sağlanacak.” (Radikal, 21 Ağustos)
AKP’nin ‘terör’le mücadeledeki
‘yeni’ stratejisi bu.
Bu stratejide yeni olan hiçbir şey
yok.
Birincisi; “90’lara mı dönüyoruz?” diyenler AKP’nin 9 yıllık iktidarı boyunca “Kürt sorunu” politikalarındaki ikiyüzlülüğünü görmek istemeyenlerdir.
AKP’nin 9 yıllık iktidarı boyunca uyguladığı politikalar, devletin
87 yıllık inkar, imha ve asimilasyon
politikalarından farklı değildir. Bu politikalar Kürt ulusal hareketinin durumuna göre değişik dönemlerde biri

diğerine göre daha öne çıkmıştır.
Ancak politakalarının özü değişmemiştir. Ancak hepsinde amaç silahlı
Kürt ulusal mücadelesini bitirmek,
tasfiye etmek olmuştur.
AKP bunu açıkça ifade etmekten
de çekinmemiştir. Kürtçe televizyonun da, “açalımların” da, sayısız reform paketlerinin de amacı bu olmuştur.
En büyük yanılgı oligarşiden Kürt
sorununa “çözüm” beklemektir. Oligarşik düzende Kürt sorununun çözümü nesnel olarak yoktur. Oligarşinin güçsüzlüğü burjuva anlamda bir
“çözüm”e imkan tanımaz. Onun için
oligarşinin “Kürt politikası” devletin
97 yıllık inkar, imha ve asimilasyondur.
İkincisi: Diğer taraftan PKK’nin
milliyetçilik temelindeki stratejisi de
Kürt sorununun gerçek bir çözümünün önünde engeldir.
PKK’nin savaşın geldiği noktayı
“zafer kazandık diyemeyiz, biz de
devleti yenemeyiz” diye ifade etmesi bu stratejinin sonucudur.

AKP’nin stratejisinde
“yeni” olan bir şey yoktur.
AKP de önceki iktidarlar gibi inkar, imha ve asimlasyonu sürdürmektedir. Bugün yapılan hazırlıklar
“imha”nın diğerlerinden daha net çıkmış olmasıdır.
Ve AKP sadece Kürdistan’da değil, ülkenin tamamına terörünü, katliamını yaymaktadır. ‘90’lı yıllarda sadece belli bölgeleri kapsayan OHAL,
şimdi ülkenin tamamına uygulanacak.
Başbakan yardımcısı Bülent Arınç
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basına yaptığı bir açıklamada, “Terörle mücadelede her yola başvurulacaktır.” diyor.
Buradaki “her yol”un ne olduğu da
açıktır.
Daha çok kan dökecekler. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden
halkı daha çok katledecekler.
Köyleri ormanları daha çok yakacaklar. Yeni toplu mezarlar açılacak.
Yeni insanlar gözaltına alınıp kaybedilecek.
Kimyasal silahlar kullanılacak ve
yeni kitle katliamları yapılacak.
Ancak bunlarda yeni olan hiçbir
şey yok. Bu oligarşinin çözümsüzlüğüdür. Çaresizliğidir.
Başbakan Erdoğan "Açılımla terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz" diyor.
Bir tarafta katliamlar sürecek, diğer tarafta asimlasyon politikaları
“demokratik açılım” diye halkı kandırmak içn kullanılacak. On yıllardır
askeri yöntemlerle bitirilemeyen
PKK’nin gerilla savaşı “açılımlar”la
tasfiye edilecek.
AKP, Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Çelik terörle mücadeledeki
yeni dönemi "Devlet sokaktaki vatandaşa güvercin, dağdaki teröriste şahin olacak" dedi.
“Şahin-güvercin” politikalarının da
bir özgünlüğü yoktur. AKP’nin tüm
politikalardaki ikiyüzlülüğüdür. “Ulusal, demokratik taleplerinize sahip çıkar direnirseniz imha ederim” diyor.
“Direnmezseniz, bana biat ederseniz
sizin için güvercin” olurum.
AKP’nin yeni terör stratejisine
göre Erdoğan’ın sözünü ettiği “yeni
açılım” politikaları ise şöyle:

1- 20 ile ekonomik teşvik,
2- 50 bin gence iş,
3- 5 bin kişiye yer
sofrasında yemek,
4- BDP'li milletvekillerinin
köyüne su,
5- Bursaspor, Şanlıurfaspor
dostluk maçı"
(Sabah, 21 Ağustos)

Askeri yöntemlerle “terör”ün kökü
kazınırken , bu önlemlerlede “halkın
kazanılması hedefleniyormuş.
Geçin bu yalanları. Bunlar Kürt
halkıyla alay etmekten başka bir şey
değildir.
Bu yalanlarda on yıllardır halkı kazanmak için değil, kandırmak için
söylenen yalanlardan farklı değildir.
Fatih Altaylı köşesinde günlerdir
AKP yalakalığı yapıyor. Şöyle diyor
Altaylı:“Bir yandan terör örgütü ile
“anladığı dilden” mücadele edilecek,
diğer yandan “haklar” temelinde
“açılım” sürecek. Bu şimdiye dek uygulanmamış bir yöntem.” (Haber
Türk, 23Ağustos)
AKP yalakalığı yapacağım diye
kendini paralıyor Altaylı. Oligarşinin
Kürt politikasında havuç ve sopa hep
iç içe olmuştur. AKP’nin bu politikalarında hiçbir yenilik yok. AKP’nin terörünün üstünü örtmek için yapılan
zorlama yorumlardır.

Oligarşinin “reform”
politikalarından
kısa bir özet
90'lı yıllar boyunca bir yandan baskılar, katliamlar sürdürülürken, bir
yandan da Kürt milliyetçi hareketi ve
Kürt halkını düzen içine çekmeye yönelik politik manevralar hep devam
etti. Bu amaçla;
- 1991'de Cumhurbaşkanı Turgut
Özal tarafından Kürtçe'ye serbestlik
ve genel af gündeme getirildi. Genel
af çıkmadı. Kürtçe yasağı ise, 12 Nisan 1991'de yürürlükten kaldırıldı.
-1991’de DYP-SHP Koalisyon
Hükümeti tarafından “bölgenin kalkındırılması” için “10 trilyon liralık bir paket” açıklandı.
Ancak ne Kürtçe'ye serbestlik
geldi ne de bölgeye 10 trilyon aktarıldı. Kürtçe’ye yönelik baskılar, soruşturmalar, cezalar devam etti.
Özal'ın gündeme getirdiği “Genel
Af” yerine “Terörle Mücadele Yasası” çıktı. SHP-DYP Koalisyon Hükümeti’nin kurulduğu ilk günlerde Süleyman Demirel, "Kürt realitesini tanıdığını” söylerken, aynı hükümet,
HEP milletvekillerini yaka-paça meclisten çıkarıp tutuklattı.

Kürt sorununu inkar edip ekonomik sorunlara indergeyen iktidarlar
“terör”ü bitirmek için bugüne kadar
defalarca trilyonluk paketler açtırlar.
- 1993 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, tekelci patronlarla birlikte yaptığı Urfa gezisinde 2,7
trilyon liralık yatırım vaadinde
bulundu.
- Bunu aynı yıl başbakan olan Tansu Çiller'in Doğu için 5,5 trilyon liralık paketi izledi.
- 1994'te dönemin Devlet Bakanı
Ali Şevki Erek, 16 trilyon yatırım
yapılacağını söyleyerek yeni bir paket açıkladı. Ama böyle bir yatırım yapılmadı.
- 1995'te Başbakan Tansu Çiller ve
Yardımcısı Hikmet Çetin, iş adamlarının da katıldığı toplantıda bölgeye
25 trilyon liralık yatırım yapılacağını duyurdular. Yapılmadı.
- 1996'da Başbakan Erbakan
bölgeye 40 trilyon liralık yatırım yapılacağını, hayvancılığı geliştirmek
için ayrı tedbir alınacağını ve boşaltılan köylere geri dönüşün sağlanacağını açıkladı.
- 1997'de ise Refahyol Hükümeti'nin hazırladığı paket 31 Mart’ta
MGK onayına sunuldu. "Doğu ve
Güneydoğu Kalkınma Programı"
adlı paket MGK tarafından bazı değişikliklere tabi tutularak, psikolojik
saldırı önlemleriyle birlikte kabul
edildi. Paket, yıl sonuna kadar 119
trilyon liralık yatırım yapılmasını
öngördü. Yapılmadı.
AKP'nin iktidara geldiği ilk dönemde de Kürt sorununun çözümüne
ilişkin “eylem planları” hazırlandı.
2002'de Başbakan Abdullah Gül döneminde açıklanan planın adı, "Kürtlere Yönelik Acil Eylem Planı"ydı.
"Acil" adını taşıyan bu eylem planının akıbeti de kendisinden öncekilerle aynı oldu.
27 Mayıs 2008’de ise Başbakan
Tayyip Erdoğan büyük şovlarla “GAP
eylem planı”nı açıkladı. Bu plan,
“yüzyılın en büyük bölgesel kalkınma
projelerinden biri” diye sunulmuştu.
Bu paketlerin hiçbiri pratikte karşılığını bulmadı. Ki, iddia edildiği gibi
bir amaç ve niyet de yoktu zaten.

KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

23

HALKIN DİLİNİ, MÜCADELENİN DİLİNİ

KONUŞMALIYIZ!
Çatışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde yine her ağızdan barış söylemleri dökülüyor. Oligarşinin sözcüleri, düzenin savunucuları da bir
yandan "artık sabrımız bitti", "artık bıçak kemiğe dayandı", "kimse bizden
iyi niyet beklemesin" diyerek tehditler savururken, "şiddete şiddetle,
söze sözle karşılık vereceğiz" diyor.
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Reformist çevreler, kimi küçükburjuva aydınlar koro halinde "savaşın değil, barışın dilini konuşmalıyız"
diyorlar. Hatırlanır yine çatışmaların
arttığı bir dönemde -2006 yılı Aralık
ayında aralarında Yaşar Kemal, Mehmet Uzun, Vedat Türkali, Adalet
Ağaoğlu'nun da bulunduğu çeşitli
yazar, sanatçı, akademisyen ve kimi
demokratik kitle örgütü temsilcilerininden oluşan toplam 323 kişinin
imzaladığı bildiri "Savaşın değil,
barışın dilini konuşalım" başlığını
taşıyordu.
Bu bildiride, "Yaşadığımız acılar,
yeri doldurulamayacak kayıplar göstermiştir ki, şiddet çözüm getirmiyor.
Demokratik siyaset zihniyetinin yerleşebilmesi için, şiddetin her türünün
reddedilmesi ve savaş dilinin bırakılması gerekiyor" deniliyor.
Sorunların çözümünde sorumluluğu siyasi iradenin üstlenmesi gerektiği belirtilen bildiride, seçim barajına da dikkat çekilerek, "Nüfusun
geniş bir kesiminin iradesinin parlamentoya yansımasını engelleyen yüzde 10 seçim barajının indirilmesi, temsilde adaleti sağlayacak önemli bir
adım olacaktır" deniliyor.
Dün de bugün de söylenenler çok
açık:
Bir, şiddet çözüm getirmiyor,
şiddetin her türü reddedilmeli.
İki, sorunların çözümünde sorumluluk iktidardadır.
Üç, demokratik siyasetin önü
açılmalı.
Dört, çözüm diyalogda, barışta,
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parlamentodadır.
Buradaki söylemler aynı zamanda oligarşinin, emperyalizmin sözcülerinin yinelediği söylemlerdir.
Başbakanıyla, bakanlarıyla, burjuva
medyasıyla yaptıkları çağrılarda aynı
şeyleri telkin ediyorlar;
"Silahlı mücadeleyle, şiddetle
bir yere varamazsınız" diyorlar.
"Çözüm parlamentodadır, çözümü başka bir yerde aramayın" diyorlar.
"Türkiye demokratik, hukuk devletidir" diyorlar.
Bu ülkenin aydını olduğu iddiasında ya da bu sorumluluğa sahip olması gerekenlerle halklarımızın düşmanı oligarşinin, emperyalizmin aynı
ifadelerde buluşması sorgulanması
gereken bir durumdur.
Aydın, yazar, akademisyen...
Halktan yana taraf olmalıdır. Yukardaki anlayışta böyle bir yaklaşım
yoktur. Aydın, yazar, akamedemisyenlerin söylemlerinde, kafalarında,
oligarşinin, emperyalizmin savunduğu düşünceler vardır.
Aydın, bilimsel olmalıdır. Yukarıda savunulan düşüncelerde bilimsellik yoktur. Hayatta bir karşılığı olmayan niyetler vardır.

Savaş Ne Barış Ne?
Kim Nasıl Bakıyor?
Savaş nedir? Ünlü savaş uzmanı Clausewitz'in tanımıyla savaş "siyasetin başka araçlarla (şiddet araçlarıyla) devamıdır." Clausweitz'e
göre bütün savaşların amacı, düşman
silahlı kuvvetlerini yok etme yoluyla onun iradesini teslim almaktır.
Barış nedir? Barış; karşılıklı
olarak savaşan güçlerin, savaşa gerekçe olan politik hedeflerinin bir kısmından vazgeçmeleri, aralarındaki
çatışmalara son vermeleri ve taraflardan birinin iradesini diğerine kabul ettirmesidir.

Bu tanımlar hemen herkesin benimsediği, kabul ettiği tanımlardır.
Üzerinde hemfikir olunmayan şey tanımın kendisi değildir. Sorun savaş ve
barış gerçeğinin ne olup olmadığı,
buna uygun hareket edilip edilmediğidir.
Gerçekliğe uygun davranılmadığında, gerçeklik unutulduğunda tanımlamalarda değişmeye daha doğrusu içi boşaltılmaya başlanır.
1990’lı yılların başında sosyalist
sistemin yıkılmasıyla kendisini yenilmez güç ilan eden emperyalizm,
hakimiyetini güçlendirmek için ezilen dünya halklarına karşı büyük bir
saldırı kampanyası başlattı. Siyasi,
ekonomik ve askeri her alanda sürdürülen bu saldırı ve komplolar aynı
zamanda ideolojik ve kültürel planda
da yoğunlaştırıldı. Pek çok kavram
gibi “savaş” ve “barış” da bu ideolojik saldırının hedefi oldu.
Faydacılığa saplanmış milliyetçiler ve küçük-burjuva reformist hareketlerin de yardımı ile savaş ve barış kavramlarının içleri boşaltıldı,
çarpıtıldı, tersyüz edildi. Dünya halklarının emperyalizme karşı yürüttüğü
ulusal sosyal kurtuluş savaşları gayrı meşru gösterilmeye çalışıldı. Öte
yandan emperyalistlerin kendi yasalarını da çiğneyen haydutlukları “demokrasi” adına, “insan hakları” adına, “barış” adına savunulur oldu.
Çarpık barış savunuculuğu, şiddet ve terörizm demogojileri bugün
dünya solunun en zayıf yanlarından
birini oluşturmaya devam ediyor.
Bu çarpık anlayışa göre; bütün
savaşlar kötü, bütün barışlar da iyidir. Bunun için her türlü şiddete karşı olunmalıdır. Kutsal olan tek şey insan hayatıdır. Bağımsızlık, demokrasi,
özgürlük mücadelesi, hak ve özgürlük mücadeleleri, hakları ve özgürlükleri için direnmek, hele ki bu
uğurda hayatını ortaya koymak yanlıştır. Savaş kötüdür, her koşulda
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karşı çıkılmalı, barış savunulmalıdır.
"Savaş dursun, akan kan
dursun", "Barış hemen şimdi", "Barışı kuralım", "Barışa bir şans verelim". "Savaşın dilini değil, barışın dilini konuşalım"...
Söylemler budur, çağrılar
budur. Savunulan budur.
Bu anlayış sahipleri emperyalist haydutluğa, oligarşinin zulmüne karşı çıkmadığı gibi devrimci
eylemleri ve direnmeyi; "barışı baltalamak" ya da "provokasyon" olarak
görmektedir. Bu anlayışlar bilerek ya
da bilmeyerek emperyalizm ve oligarşinin terör demagojilerine hizmet
etmektedir.
Bu anlayış sahipleri barışı sadece sükunet olarak, barışı sadece silahların susması olarak görürler.
Bunlar apolitik, sınıflar gerçeğinden, sınıflar mücadelesinden uzak
yaklaşımlardır.
"Şimdi herkesin barış ve demokrasi için katkı sunma zamanıdır. Şimdi şiddet ortamının kaldırılması, politik amaçlar için silahın araç olmaktan çıkarılması zamanıdır." Bu
sözler barış savucusu bir İHD'liye aittir.
"... akılcı düşünen tüm toplumlar, sorunların artık şiddetle değil, insani yollarla çözülmesinden yana.
İnsanlar en azından geride kalanların yaşamını yitirmesini istemiyorlar." Bu sözler de bir Kürt milliyetçisine aittir. Söyleyin o zaman; kastettiğiniz “toplumlar” kimlerdir? Söylediğiniz gibi nerede hangi sorun çözülmüş? Tek bir yer söyleyin. Dünyanın hemen her köşesinde emperyalizm kan halkların kanını dökmeye devam ediyor.
Barış ve savaş kavramlarının tersyüz edildiği bu söylemler pekçok
çarpık yan taşır. Bu barış savunuculuğunun hayatta hiçbir karşılığı yoktur. Gerçekçi değildir, bilimsel değildir. Çünkü savaşların varlık sebebi subjektif tercihler değil, nesnel nedenlerdir. Bu nesnel neden de, sınıf-

lar gerçeğidir.
Sınıflar ve sömürü oldukça savaşlar da olmaya devam edecektir.
Emperyalizm, faşizm sömürüsünü, iktidarını böyle koruyabilir ancak. Zulmün, sömürünün olduğu yerde buna
karşı savaşanlar da hep olacaktır.
Karşılıklı birbirinin düzenini yıkmak ve birbirlerini ortadan kaldırmak
için savaşanlar arasında barış da olmaz. Bir yerde savaşın durması da
barış değil, taraflardan birinin diğerinin iradesine teslim olmasıdır.
Yani ya sömürü ve zulüm düzeninin
devam etmesi ya da bu düzenin yıkılmasıdır barışın anlamı.
Devrimciler, savaşın sınıflar arası çatışmalardan, çelişkilerden doğduğunu bildikleri için, barışın da
egemen sınıflar iktidarının yıkılmasıyla geleceğini bilirler.
İşte nasıl ki tüm savaşlar için bir
genelleme yaparak iyi veya kötü diyemezsek, aynı şey barışlar için de geçerlidir. Barış vardır, teslimiyettir; barış vardır, halkların zaferinin tescil
edilmesidir...

Çağrımız "Barışı
Kuralım" Değil,
"Kurtuluşa Kadar
Savaş" Olmalıdır
Çarpık barış savunuculuğu, ne
için savaşıldığı, kime karşı savaşıldığı
gerçeğini de çarpıtarak, belirsizleştirir.
Evet ne için savaşıyoruz? Kime
karşı savaşıyoruz? Biz kimiz? Ne istiyoruz? Basit ama yalın sorulardır
bunlar. Ve bizi gerçeğe taşırlar.
Halkın kurtuluşunu istiyoruz:

Kürt, Türk tüm milliyetlerden
halkımızın kurtuluşu için;
adalet, eşitlik, onurlu bir yaşam için savaşalım, iktidarımızı kuralım diye çağırıyoruz.
Halkın kurtuluşu için savaşıyoruz: Nihai hedefimiz,
sınıfsız, sömürüsüz bir düzen
ve bir dünya yaratmaktır. Ancak bugünkü hedefimiz bu olmayıp, emperyalizme ve oligarşiye karşı tüm halk güçlerinin iktidarı olan devrimci halk iktidarıdır. (DHKP Programı)
Halkın kurtuluşunun yolunun
halkın silahlı savaşından geçtiğine inanıyoruz: Ülkemiz, emperyalizmin
ekonomik, politik hegemonyasındaki çarpık kapitalizmin egemen olduğu faşist devlet biçimiyle yönetilmektedir. Bu yönetim altındaki halk
kitlelerinin hak, adalet, eşitlik için mücadeleleri her zaman kanla bastırılmıştır. Bunun yanında var olan ve düzen adına faaliyet gösteren ekonomik,
demokratik örgütler, siyasi partiler genellikle düzeni güçlendirmek, halkın
mücadelesinin politize olup iktidara
yönelmesini engellemek için oluşturulan düzen örgütleridir. (...) Emperyalizme bağımlı, faşizmle yönetilen ülkemizde seçimle iktidarın niteliğini değiştirmek mümkün değildir.
Bu nedenle partimiz, emperyalizm ve
oligarşinin denetim ve yönetimindeki faşist iktidarın ancak halkın silahlı savaşıyla yıkılacağına inanır.
(DHKP Programı)
Biz, “bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm” diyoruz. Biz, “halkın iktidarı, halkın savaşı” diyoruz. Biz, “emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşıyoruz” diyoruz.
Peki “barış hemen şimdi” diyenler, barışın dilini konuşalım diyenler
ne istiyorlar? Nasıl bir düzen istiyorlar?
Asıl sorun budur. Cevaplanması
gereken budur. Emperyalizmin, oligarşinin düzeninde kendilerine yer
arayanlar için çözüm elbette barıştır,
uzlaşıdır, diyalogtur. Ancak bu barış,
uzlaşı ve diyalog halkın kurtuluşunu
değil, düzenin devamını sağlar.
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AKP'nin manevralarına,
aldatmalarına karşı sonuç alan,

hesap soran bir mücadeleyi geliştirelim

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

26

Devrimci, demokrat, ilerici halk
güçlerinin güçsüzlüğü, örgütsüzlüğü
ve çeşitli zayıflıkları karşısında AKP
iktidarı adeta tepiniyor. Tam bir pervasızlık ve küstahlık içinde halkla alay
ediyor.
Libya’da, Suriye’de emperyalistlere tam bir uşaklık yapıyor. Amerika’nın ağzıyla Suriye ve Libya’ı tehdit ediyor. “Halkın taleplerini dikkate alın” diyor. Bunu diyen AKP iktidarı kendi ülkemizde halkın hiçbir talebini dikkate almıyor. Halkın her kesimine karşı tam bir terör estiyor.
İstanbul’un devrimcilerin örgütlü
olduğu yoksul gecekondu mahallerinde aylardır süren bir terör var. Ev
baskınları, devrimci-demokrat kurumların basılması, insanların kaçırılması, tutuklanması adeta süreklilik
kazandı. Yüzün üzerinde insanımız tutuklandı. Tam bir tutuklama terörü sürüyor. AKP, istiyorki kimse sesini çıkartmasın. Herkes AKP’ye biat etsin.
Oligarşinin tutuklama terörüne
karşı Halk Cepheliler üç ay süren
“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son”
diye bir kampanya yaptı. İstanbul Çayan Mahallesi’nde Hüseyin Aksoy
Parkı’nda çadır kurup üç ay süren açlık grevi yaptı. AKP’nin polisi çadır direnişini bitirmek için üç ay boyunca
aralıksız saldırdı. Maskeli polisler sokak ortasından güpegündüz insanlarımızı kaçırdı. İşkencelerden geçirdi.
Sadece devrimcilere de saldırmıyor AKP, yoksul gecekondu mahallelerini toptan İstanbul dışına sürmenin hazırlıklarını yapıyor. Gecekondu mahallelerinde devrimcilere
yönelmesinin nedeni.
AKP, işçilere saldırıyor. Emekçilerin on yıllardır mücadeleyle kazandıkları en temel haklarını gasp etmek istiyor.
Kürt halkına yönelik ise 97 yıldır
süren inkar, imha ve asimilasyoın politikaları devam ediyor. KCK operasyonları adı altında binlerce kişi

gözaltına alındı ve binlerce kişi tutuklandı.
-Özellikle burjuiva medyanın psikolojik savaş boyutuyla öne çıkan
AKP yeni saldırıların hazırlıklarını yapıyor.
Burjuva basında rakamlar verilerek “şu kadar kişi tutuklanack, şu kesime operasyon yapılacak” ve benzeri haberlerle psikolojik savaş yürütülüyor...Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) açıkça hedef gösteriliyor.
Başbakan Erdoğan, PKK ile yasal zeminde mücadele eden ve halkın oylarıyla milletvekili seçilip düzenin parlamentosuna giren BDP’yi aynı kefeye koyuyor.
Kürt halkına da “ya benim dediğim gibi ‘Kürt’ olursun” ya da “teröristsin” diyor. Başbakan yardımcılarından Bekir Bozdağ, Bülenç Arınç
peş peşe açıklamalar yapıyor. “"Terörün kökü kazınacak...", “Terörle mücadelede her yola başvuracağız...”
“Her yol”un ne olduğu sır değil.
Yani “Katledeceğiz, kaybedeceğiz,
yakacağız, yıkacağız, toplu mezarlara gömeceğiz” diyorlar.
Bunun alt yapısını hazırlıyorlar.
Kürdistan’a yeni karakollar yapılıyor.
Polise yeni özel timler alınıyor ve katletmek üzere özel eğitimlerden geçiriliyor. Halka karşı savaşta kullanılmak üzere polise roketatar, havan,
panzer, tank, helikopter gibi ağır silahlar alınıyor.
Ve bütün bunları yaparken AKP,
devrimci, demokrat halk güçlerinin
örgütsüzlüğünü kullanarak halkın çeşitli kesimlerini yalan, dolan aldatma
politikalarıyla halkın çeşitli kesimlerini yanına çekip politikalarına yedekleyebilmektedir.
Peki ne olacak? AKP’nin faşist uygulamalarına boyun mu eğeceğiz?
AKP, 12 Haziran seçimlerinde aldığı oy desteğini de arkasına alarak 73
milyon halkın kendilerine biat etmesini istiyor. Ne yapacağız? Biat mı

edeceğiz? AKP'nin pervasızlığına
teslim mi olunacak?
Bu soruya sol, ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever kesimlerin “teslim
olalım, biat edelim” demeyeceğini biliyoruz. Bugüne kadar tüm eksik ve
zaaflarına rağmen ülkemizde sahip
olunan en küçük demokratik hak için
bile mücadele eden, bedel ödeyen bu
kesimler olmuştur.
Bugün halk güçleri çok daha örgütsüz, güçsüz ve politikasızdır.
AKP, tüm pervasızlığına baskı ve
terörüne rağmen çeşitli manevralarla
9 yıldır halkın çok çeşitli kesimlerini
kendi politikalarına yedeklemektedir.
Demokratik hak ve özgürlükleri
AB’den bekleyen reformist solu, Kürt
sorununda “çözüm” umudunu emperyalist güçlere ve AKP’ye bağlayan
Kürt ulusal hareketini AKP, çeşitli
politik manevralarla kendi politikalarına yedekleyebilmektedir. Bu halk
güçlerinin kendi dinamikleriyle birlikte
mücadelesinin önünde engel olmaktadır.

AKP’nin pervasızlığına karşı
sonuç almayı hedefleyen ve
hasap soran bir mücadeleyi
örgütlemeliyiz
Halkın tüm kesimlerine sesleniyoruz. AKP, kendi politikalarına tabi
olmayan halkın tüm kesimlerine pervasızca saldırıyor.
Susarak, geri adım atarak, boyun
eğerek faşist saldırılardan hiç bir kesim kendini koruyamaz.
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Bugüne kadar devrimciler katledilirken, gece yarıları evleri basılırken,
gözaltına alınıp işkencelerden geçirilirken, hapishanelere atılırken, onyıllarca hapishanelerde yatırılırken susanlar bugün sıranın kendilerine geldiğini de gördü.
“Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” sloganı devrimci hareketin
gözaltında kayıplar ve infazlarda attığı sloganlardı. Bugün burjuva basında çalışan ve AKP muhalifi olan tututuklu gazeteciler de bu sloganı atıyor.
Yani bugün burjuva basında çalışan AKP muhalifi yazarlar bile
AKP’nin hedefidir.
AKP’nin saldırıları karşısında
daha kararlı, cüretli, hesap soran mücadeleyi örgütlemeliyiz. Halkın her
kesimine saldıran, terör estiren, halkı aç, işsiz, yoksul bırakan AKP iktidarıdır. Emperyalizmin ve tekellerin
ihtiyaçları doğrultusunda sömürüyü
arttıran, emekçilerin kazanılmış haklarını gasp eden AKP iktidarıdır.
Kürt halkının ulusal, demokratik
haklarını tanımayan, inkar, imha ve
asimilasyon politikalarını dayatan
AKP iktidarıdır.
9 yıllık iktidarı boyunca oligarşinin tüm katliam politikalarını savunan,
katilleri koruyan AKP iktidarıdır.
Haklı ve meşru olan biziz.
AKP, emperyalizmin gücünü arkasına alarak saldırıyor.
Polis yeni yetkilerle ve ağır silahlarla donatılıyor? Kime karşı kullanılacak bu silahlar? Kime karşı
kullanılacak bu polisler? Halka karşı kullanılacak.
“Ya sesinizi çıkartmazsınız, ya
da katlederim” diyor AKP iktidarı.
Hayır! Susarak katliamlardan kurtulamayız.
AKP’den tüm faşist saldırıları
için, katliam politikaları için hesap
sormalıyız. Bu suskunluk yüzünden
AKP bütün faşist politikalarını “demokrasi” maskesi altında sürdürebilmektedir.
AKP ne kadar pervasız olursa olsun, baskı ve terör ne kadar yoğun
olursa olsun meşru temelde yürütülen

bir mücadele, ısrar, kararlılık ve
bedel ödemeyi göze alarak yürütülen bir mücadeleyle sonuç alırız ve saldırıları boşa çıkartırız.
Bu konuda Halk Cephesi’nin
yürüttüğü mücadele örnektir.
AKP’nin polisi Halk Cephesi’ne
özel olarak saldırmaktadır. Ancak
AKP terörü karşısında hiçbir şekilde
geri adım atmadık. Derneklerimiz basıldığında barikatlarımızla karşılaştılar. Mahallelerimiz basıldığında barikatlarımızla karşılaştılar.
İstadikleri gibi darneklerimizde,
mahallelerimizde terör estirmelerine izin vermedik. İnsanlarımız
gözaltına alındığında
AKP’nin gözaltı terörünü, işkencelerini teşhir etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün
önünde nöbet tuttuk. Baskınlar karşısındaki direnişlerimizle, meşruluğumuzla AKP polisinin birçok komplosunu boşa çıkarttık.
Hasta tutsak Güler Zere’nin özgürlüğü için aylarca süren örnek bir
kampanya düzenledik. Meşruluğumuz, ısrar ve kararlı mücadelemiz sonucunda AKP geri adım atmak zorunda kaldı.
İşten atılan temizlik işçisi Türkan
Albayrak’ın işine geri dönmesi için aylarca süren çadır direnişi tüm işçi sınıfı için, halkın her kesimi için örnektir.
Binlerce TEKEL işçisinin direnişinin
neden sonuç alamadığını da göstermiştir. Bedel ödemeyi göze almadan
hiç bir direnişten sonuç alınamaz.
Devlet sendikası Türk-İş’in etki alanından kurtulamayan TEKEL işçileri
AKP’nin tehditleri karşısında bedel
ödemeyi göze alamamış ve direniş çadırlarını kendi elleriyle sökmüşlerdir.
Türkan Albayrak ise çadırı polis ve zabıtalar saldırıp çadırını söktüğünde
yenisini kurmuştur. Devletin saldırıları
karşısında direnişini açlık greviyle
daha üst boyutlara taşımıştır.
Son örnek Çemişgezek’te DHKC
gerillası Ali Yıldız’ın da bulunduğu
toplu mezarın açılması için başlatılan
direniş, bedel ödemeyi göza alarak ısrar ve kararlılıkla yürütülen mücadele
sonucunda AKP iktidarının politikalarının nasıl boşa çıkartıldığı görülmüştür.

AKP’nin
saldırılarını boşa çıkartan,
meşruluğumuz, ısrarımız, kararlılığımız ve her türlü bedeli göze almamız olmuştur.
İcazetle hiçbir konuda sonuç alınamaz. Korkarak, susarak, sinerek
AKP’nin teröründen kurtulunamaz.
AKP’nin faşist terörü karşısında direnmekten başka çözüm yolu yoktur.
AKP’nin pervasızlığı karşısında
sonuç almak için en sıradan bir talip
için bile en büyük bedeli ödemeyi
göze almak zorundasınız. Aksi durumda kazanma şansınız yoktur. Türkan Albayrak 655 lira asgari ücret aldığı bir işe geri dönmek için tek başına dört ay direnmek zorunda kaldı.
Hüsnü Yıldız toplu mezara gömülen
kardeşinin kemiklerini alabilmek için
ölüm orucuna yattı. Bu onun yasal ve
en meşru hakkıdır. İşte AKP zulmü ve
pervasızlığının boyutu bu. Ölünüzün
mezar hakkı için ile bedel ödemeyi
göze almazsanız, kazanamazsınız.
Tek tek bu direnişler herkese hangi politikalarla nasıl kazanılacağını
öğretmektedir. Ancak AKP’in saldırı ve terörü karşısında halk güçlerinin
birlikte çok daha güçlü direnişleri örgütlenmelidir.
AKP'nin saldırılarına, manevralarına, aldatmalarına, pervasızlığına
ancak böyle dur diyebiliriz. AKP’nin
terör politikalarını ancak böyle boşa
çıkartabiliriz.
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Ders: Yaz
Kampları
Devrimci okulun sevgili öğrencileri merhaba...
Bütün bir yılı dolu dolu geçirdik;
pekçok kampanya örgütledik; oligarşinin saldırılarını göğüsledik.
Dev-Genç’liler kurdukları "parasız
eğitim" çadırlarında, imza masalarında, TAYAD’lılar oturma eylemlerinde,
imza masalarında halkımıza seslerini
ulaştırdılar. Baskınlar, gözaltılar,
tutsaklıklar yaşadık. Büyük konserler örgütledik... Çayan Mahallesi’nde çadırımızla direndik. Şehidimiz Ali Yıldız'ın bulunduğu
toplu mezarı açtırdık; "toplu mezar" gerçeğini iktidara kabul ettirdik...
Demokratik mücadelede Cephe
tarzı tüm sonuçlarıyla ortada olan bir
gerçektir.
Tatil ve eğlence anlayışımız da bu
tarzın bir parçasıdır.

Düzenin eğlenmek adına
kitlelere sunduğu tek alternatif
bencillik ve yozlaştırmaktır.
Her alanda olduğu gibi tatil anlayışında da burjuva ideolojisini
yaymayı amaçlar. Eğlenmek
adına her tür pislik ve yozluk
hayata geçirilebilir.
Kapitalizme göre eğlenmenin "tek
yolu" budur.
"Kafalar boşaltılacak" ve her tür
"özgürlüğün" tadına varılacaktır.
Kapitalizm kitlelerin neleri giyeceğini, hangi kitapları okuyup hangi
filmleri izleyeceğini vb. belirliyorsa
nasıl eğleneceğinin kararını da verir.

rilmek istenir. Kapitalizmin kitle iletişim araçları tatile gidememeyi bir eksiklik olarak gösterirler.
Parası olmayanlar için bir çözümleri yoktur. Çünkü yoksullar tatili hakketmemektedir. Tatil yapmak bir haktır ve bu hakka herkes sahiptir. Halk anayasası taslağı bu haktan şöyle söz eder:
"Dinlenme her çalışan için bir
haktır. Tüm çalışanlar için tatil olanakların yaratılmasının, iş gücü süresinin günün şartlarına göre ve
işin niteliğine göre en aza indirilmesinin koşulları sağlanır"
Görüldüğü gibi sosyalizmde insanlar hak ettikleri değeri bulurlar.
Burjuvazinin ise halkın dinlenmesiyle ilgisi yoktur. Onların
derdi cebimizde kalan son parayı
da almak ve kârlarına kâr katmaktır.

YAZ KAMPLARI,
EĞİTİM VE EĞLENCE
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 Yaz Kamplarımız Kurmak
İstedi̇ği̇mi̇z Düzeni̇n İfadesi̇di̇r
Tatillerimiz, yaz kamplarımız
halkın kültürünü yaşattığımız, devrim
alternatifini gösterdiğimiz yerlerdir.
İdeoloji, bir yaşam biçimidir.
Tatil anlayışımız da yaşamımızın
diğer tüm alanları gibi ideolojiktir.
Ve tabiki tatillerimiz, yaz kamplarımız da düzenin tatil anlayışına alternatif oldukları için "iktidar perspektifi" taşırlar.
Bireyciliğin karşısına kolektivizmle; bencilliğin karşısına paylaşımla; yabancılaşmanın karşısına dayanışmayla çıkarız.
Kültürümüzün ana noktası kolektivizm olduğundan tatil anlayışımıza
yön veren de kollektivizm ve komün
yaşamı olur.
Yaz kamplarımız insanların üretici,
yaratıcı yanlarının açığa çıktığı; kendi
iradelerini ortaya koydukları yerlerdir.
Çünkü yaşam kollektif olarak örgütlenir.
Düzen hiçbir zaman insanlara bu
değeri göstermez.
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Emeğinin ve enerjisinin son damlasına
kadar sömürdüğü insanlara "dinlenme ve boş zaman imkanı" tanır.
Kapitalist düzen içinde "boş zaman" bilinçli insanın kendini yeniden
üretmesi ve geliştirmesi için değildir.
Sistemin elinde iyice oyuncaklaştırılması, kişiliğinin son kırıntılarını da
sistemin dişlilerine ezdirilmesi için uygulanan programlardır.
DÜZENİN EĞLENCE ANLAYIŞI NASILDIR?
Kapitalizmin eğlence anlayışı asalakça bir yaşam sürmek, her türlü yozluğu ve bayağılığı yapmaktır. Körkütük sarhoş olana dek içki içmek ve
kendilerini rezil etmektir.
Düzen özellikle gençliği eğlence adına kıyı kentlerine turistik bölgelere çağırmaktadır. Televizyonlar adeta gözümüzün içine sokarak bu yerleri överler.
İnsanlar oralardaki yoz yaşama özendirilmeye çalışılır. Yat, tatil köyleri vb.
hayalleri kurdurmak isterler. "Dinlenin",
"beyninizi boşaltın" propagandası yapılarak tatil yapmak mutlaklaştırılır.
Tatiller düzen için ciddi birer kar
aracıdır. İnsanların dişinden tırnağından artırarak biriktirdikleri parayı
da böylece ellerinden alırlar.
Birikmiş paranız yoksa borçlandırılırsınız ve aylar sonraki emekleriniz bile ipotek altına alınmış olur.
İnsanlar tatil için yaşar hale geti-

 Devri̇mci̇leri̇n Tati̇l
Anlayışları Nasıldır?
Burjuvazinin bize dayattığı tatillere, eğlence anlayışına mahkum değiliz.
Kendi yaratıcılığımız, üretkenliğimiz, kültürümüz ve geleneklerimiz çerçevesinde tatil yapabiliriz.
İnsanlar ürettiklerine, kendilerine
ve birbirlerine yabancılaştırılıyorlar.
Düzen dayanışmayı öldürmüştür. İnsanlar yalnız ve çaresiz hale getiriliyor.
Tatil anlayışımızı, dayanışma yoluyla ve
yaz kamplarımızla ortaya koyarız.
Yaz kamplarımız halkımıza ve
gençliğe aşılanmak istenen yoz kültüre karşıdır.
Her zaman ve her yerde halkımızın değerlerine sahip çıktığımızı gösterdiğimiz yerlerdir.
Ahlaksızlık, bencillik, başıboşluk
değil, gerçek anlamda paylaşma ve insana değer verme anlayışı hakimdir.
Kamplara katılan insanlarımız devrimcileri tanır ve bu ülkede neden mücadele edilmesi gerektiğini görürler.
Yaz kamplarımız düşmanın en
güçlü silahı kitleleri yozlaştırma politikasına karşı darbeler indirdiğimiz
yerlerdir.Tatil anlayışımız eğitim ve
eğlencenin bir arada olabileceğini
göstermelidir.
Marks; "serbest zaman yalnızca
insanların dinlenmeye ve yeniden

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

Tatillerimiz, yaz kamplarımız
halkın kültürünü yaşattığımız,
devrim alternatifini
gösterdiğimiz yerlerdir.
Ve düzenin tatil anlayışına
alternatif oldukları için "iktidar
perspektifi" taşırlar.

güç toplamasına ayrılan saatler
değildir. Dinlenme tatil insanların kişiliğini geliştirmek için,
kendini yeniden üretmesi için
verilen aradır" der.

 Yaz Kamplarımızda Neler Yaparız?
Kamp alanında öncelikle hayatı
nasıl örgütleyeceğimiz belirlenir.
Bir program oluşturulur.
Gece yatış ve sabah kalkış saatleri belirlenir. Sabah öğle ve akşam yemek saatlerinin ne olacağına karar verilir. Bu düzenliliğin sağlanması için
temeldir. Yemekleri kimlerin yapacağı

hangi yemeklerin yapılacağı her şey
önceden belirlenir.
Temizlik de önemlidir. Çadırların
temizliği her gün yapılır. Nöbetçilerimiz olur. Her gün içerisinde yemekle
ilgilenecek hem de bulunduğunuz alanın güvenliğini sağlayacak dönüşümlü olarak nöbet tutulur. Günlük işlerin
dönüşümlü olarak ve sırasıyla yapılması kamp yaşamını kolaylaştırırken

Savaşan
Kelimeler
DEVRİMCİ
Devrimci kelimesinin tanımlamasını yaparak başlarsak; devrimi isteyen ve bunun için uğraşandır DEVRİMCİ... Devrimci olmanın birinci
koşulu, bizi sömürenlere karşı ezilenlerin, halkın safında yer almaktır.
Yani devrimci olmak en öz haliyle;
vatanı ve halkını sevmek, onun için
ölümü göze almaktır.
Devrimci olmak, emperyalizmin
ve faşizmin pervasızca saldırıları
altında Markizmi-Leninizm’i savunmak ve onun ışığında devrim için
mücadele etmektir. İktidarı ancak ML ideolojinin çizdiği yoldan giderek
alacağını, bilimsel düşünmeyi, devrimin yapılabilirliğinin maddi nedenlerini bilendir devrimci.
Egemenlerin iktidarını yıkarak, yerine halkın iktidarını kurma mücadelesi verenlerdir devrimciler. Dünyada
ve ülkemizde bu nitelemeye layık olabilmek için pekçok insan, örgüt mücadele ediyor. Bu mücadele kan-can pahasına yürüyor. Bedel vermeden iktidarı alaşağı etmek mümkün değil.
Devrim için savaşmayana sosyalist denmez. Buradaki ana nokta savaşmaktır. Emperyalizme ve faşizme
karşı savaşmadan bir devrim yapılamaz. Bunu biliyor olmanın verdiği güçle bulunduğu her mevzide di-

renir devrimci. Emperyalizme ve
faşizme karşı savaşı sonuna kadar ancak M-L’ler götürürler. Aksinin teslimiyet olduğunu ve bunun adına yakışmayacağını bilir devrimci.
Daha yeni bir toplu mezarı açtırdık. İçinden çıkan kemiklerin durumu, yapılan işkencenin, katliamın tarifidir aslında. Kopuk bacaklar, kolu
olmayan, başı olmayan cesetler...
İşte, savaştığı zaman da toplu mezarlar, kaybetmeler, en iyi ihtimalle
de tutsaklıklar bekler devrimcileri.
Bu kelimeyi onurla taşıyabilmek
için büyük bir savaş verilir. Yıllarını
mücadele içinde geçiren devrimciler,
sevdiklerinden ayrı kalırlar, vatanlarından ayrı kalırlar, ölüm oruçlarında
hücre hücre verirler bedenlerini, tecavüze uğrasalar dahi dik dururlar, sürekli
öğrenirler, inançlarını diri tutmak için
kendilerini geliştirirler, zafer için ne gerekliyse onu öğrenirler, vazgeçmezler,
zorluklara teslim olmazlar...
Zorlu bir yolda, zorlu bir yolculuktur devrimcilik.
Ve aynı zamanda dünyanın en
onurlu işidir.
İşkence gören bir insan yine neden devrimcilik yapar yoksa?
Ucunda on yıllara varan tutsaklık
varsa niçin devrimci olur insanlar?
Devrim hayalini gerçek kılmak
için çalışır devrimciler. Bunun için

kolektivizmin hayata geçmesini sağlar. Bu sayede hem paylaşmanın
hem de sorumluluklarımızı öğrenip
emek harcamanın güzelliğini yaşarız.
Bilgi yarışmaları, müzik, halk
oyunları, skeçler...birlikte üretmenin
ve paylaşmanın birer örneğidir. Ateş
başı sohbetlerimizde, halkın kültürünü,
değerlerini, devrimimizi, bu düzeni konuşuruz. Her anımız dolu dolu geçer.
Görüldüğü gibi, düzenlediğimiz
yaz kampları sadece bir kamp tatili değildir.
Hayatın içinden birer eğitim aracı; değerlerimizi hayata geçirerek
yarattığımız örneklerdir.
Haftaya yeni bir derste buluşmak
üzere hoşçakalın...
katlanılır tüm acılara, göğüs gerilir
bütün saldırılara... Ama onuruyla
yaşamayı kimse alamaz bir devrimcinin elinden.
Devrimcilik, büyük bir vatan ve
halk sevgisidir. Vatanı ve halkı için,
ölüm pahasına savaşma gücüne sahip olmaktır. Emperyalizmin ve faşizmin vatanını işgal etmesine tavırsız
kalmamaktır.
Ve böylesine büyük bir davayı sahiplenmiş devrimciler, kimsenin ona
dil uzatmasına da izin vermezler.
Devrimci tanımını öyle gelişi güzel kullandırtmayacağız kimseye.
Öğreteceğiz, öğrenecekler...
Halkla-halk düşmanını, ezenleezileni, burjuvaziyle-proleteryayı ayırdığımız gibi ayırıyoruz devrimcileri ve
karşı-devrimcileri... Bizim olanı kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğimiz gibi, bu köşenin temel amacı olan
kelimelerin gerçek anlamlarını da
öğreteceğiz. Biz biliyoruz ama bilmeyenlere de öğreteceğiz.
Devrimcilik dünyanın en güzel işidir. Biz bu kelimeyi onurla taşıyabilmek için en güzellerimizi, en değerlilerimizi şehit verdik. En güzel yıllarımızı geçirdik, geçiriyoruz hapishanelerde. En sevdiklerimizden ayrı kaldık.
En dayanılmaz işkencelere dayandık.
Ama en güzel hayali yaşatma
sevdamıza sadık kaldık. Ve bu sadakâtle kimsenin devrimci kelimesini
olur olmaz yerde kullanmasına izin
vermeyeceğiz.
Devrimciler Onurumuzdur!
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Kapitalizmin Talanıyla Açlık Yaşayan
Somali'nin Kurtuluşu Sosyalizmdedir
"Kapitalizm Gölgesini
Satamadığı Ağacı Keser"
(Karl Marx)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve bakanlarından milletvekillerine, gazetecilerden sanatçılara, TÜSİAD’lı,
MÜSİAD’lı patronlara kadar kalabalık bir ekiple Somali’ye “yardım”
şovu yaptı.
Gazete manşetleri ve televizyon
haberleri şovu tamamladı.
"Türkiye'nin, Başkent Mogadişu’da büyükelçilik açacağını belirten
Erdoğan, 400 yataklı kullanılmayan
bir hastaneyi devralıp restore edeceklerini belirtti.
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Ayrıca ülkedeki su sıkıntısının giderilmesine destek olmak için su kuyuları açacaklarını ve enerji ihtiyacını azaltmak amacıyla da belli merkezlere jeneratörler yerleştirileceğini, eğitim konusunda atılması gereken
adımlar bulunduğunu vurgulayarak
TOKİ aracılığıyla okul inşaatlarının
yapılacağını söyledi.
Başbakan Erdoğan ayrıca toplu
konut yatırımlarıyla çadırkentlerde
yaşayan Somalilileri kurtarmayı hedeflediklerini de sözlerini ekledi."
(Basından)
Eşinin ‘şefkatli anne’ yaklaşımıyla döktüğü gözyaşları, bir yandan
başbakanın beraberindeki patronlardan oluşan heyetin sahte vaatleri Somalili bebelerin açlıktan ölmesine
engel olmadı.
Marx "Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser" der...
Kar getirmeyecek, kendisine bir
çıkar sağlamayacak hiçbir şeyi yapmaz kapitalistler... Onlar eğer bir
yere, bir kişiye vb. yardım ediyorlarsa
mutlaka ondan bir çıkarları vardır ve
mutlaka onun elinde avucunda kalan
bir şey varsa onu da almak için uğraşıyorlardır.
İşte bugün Somali'ye giden ve
bir dolu vaadde bulunan Başbakan
Erdoğan’ın durumu da böyledir...
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Bunun için hem ülkemizin haline
bakmalı ve hem de Somali gerçeğine biraz daha yakından bakmak gerekir...
Somali'de açlık sorununu çözecekmiş gibi bol keseden atıp tutan başbakanın önce kendi ülkesine bakması gerekir...
Somali'nin sorunlarına sözde el
atan başbakanın bunları babasının
hayrına yapmayacağı ise hiç sır değildir. Bugüne kadar emperyalistler
yardım adı altında girdikleri her ülkeyi
nasıl talan ettilerse onların işbirlikçisi
olanların bundan aşağı kalacağını
beklemek ham hayalden başka bir şey
değildir.
Somalilinin neden bu durumda olduğunu gerçek anlamda sorgulamayıp onları salt birer dilenci gibi gören
ve göstermeye çalışanların Somali
halkına sunabilecekleri gerçek bir
yardımdan da söz edilemez...
Somali gerçekte kendine yetebilecek kaynaklara da sahip olan bir ülkedir. Yeterki kendi başına bırakılsın
ve kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler... Ama ne AKP iktidarının ve
ne de emperyalist efendilerin böyle bir
şey yapmaya hiç mi hiç niyetleri
yoktur...
Büyük Ortadoğu Projesi için emperyalist efendiler adına birçok ülkeye
kılıç sallayan AKP iktidarı Libya'da
karşı devrimciler başarılı olduğunda
ülkeye ilk atlayıp giden ve empeyalist efendiler adına yeni bir yönetim
oluşturmaya soyunan olmaktadır. Öte
yanda Suriye yönetimini emperyalistler adına tehdit etmektedir.

Balık Yatağında Balık
Yiyemeyen Somali
Gerçeği
Somali kıyıları zengin balık yataklarına sahip olmasına rağmen Somali halkı açlıktan kırılabilmektedir.
Neden? Bu sorunun cevabı için Somali tarihine ve günümüzde yaşananlara kısaca bakmak yeterlidir...

Somali
uluslararası
ticaret yolu
üzerinde bulunan bir ülkedir. Geniş
sahil şeridi Afrika Boynuzu
denilen ve
uluslararası
deniz ticaret yolun u n
önemli
bölgelerinden biri
Somali'ye
aittir. Özellikle Süveyş
Kanalı’nın
açılmasından
sonra bölgenin
ticaret açısından önemli hale gelmesi sonrası Somali de emperyalist sömürgeciliğin himayesine girmiştir. 1960 yılına kadar
İngiliz, İtalyan ve Fransa’nın sömürgesi altında kaldı. 1960’da bağımsızlığını kazandı. Ancak bu bağımsızlık sömürge ilişkilerini ortadan
kaldıran değil, yeni sömürgeciligi
oturtan görünürde bir bağımsızlıktır.
1969 yılında sosyalizmden etkilenen eski bir subay ve polis şefinin gerçekleştirdiği darbe sonrasında sosyalist planlama doğrultusunda yapılanlar ise Somali'nin kendi kaynaklarıyla kendini nasıl yönetebileceğini ve sömürü kanallarını tıkayarak
gerçekte halkın daha rahat bir yaşama kavuşturulabileceğini ortaya koymuştur.
Ancak bu yönetimin başındakilerin kararsızlığı ve tutarsızlığı sonucu
1976'lardan itibaren aynı yönetim
eliyle emperyalistler ile ilişkiler yeniden geliştirilmiş ve emperyalistler
ülkede yönetime yeniden hakim olmaya başlamıştır.
Ülkeyi bu şekilde denetim altına
alan emperyalistlerin yaptıkları bununla da sınırlı değildir elbette. Ülkenin tüm kaynaklarını sömürmek ve
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talan etmekte yaptıkları arasındadır.
"Daha çok güneyde gerçekleşen
hayvancılık ve tarım dışında Somali’de özellikle kuzey bölgelerde balıkçılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Ancak yabancı devletlerin Somali sularında kaçak balıkçılık yapması ve zehirli atıklarını buraya boşaltmaları bu gelir kaynağını önemli derecede zarara uğratmıştır. "
(Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Afrika Ülke Profilleri – Somali
Cumhuriyeti )
Ülkenin özellikle kuzey bölgelerindeki balık kaynaklarını talan eden,
zehirli atıklarını buralara bırakarak balık kaynaklarını kurutanlar aynı zamanda Somali'nin aç kalmasına neden
olanlardır. Somali deniz sularını ba-

Kendini Geliştirmeyen Düzeni

balarının çiftliği gibi kullanan ve istedikleri gibi buralardan geçip Somali
halkına hiçbir şey bırakmayan, kaynaklarını zehirleyerek veya talan ederek ellerine geçirenler Somali'deki açlığın gerçek sorumlularıdır. Ve bunlar emperyalisler ve onların işbirlikçilerinden başkası değildir.
Bugün bu gerçeği gözardı ederek
sanki kendileri hiçbir sorumluluk taşımıyormuş gibi Somali'ye yardım
kuyruğu oluşturanlar Somali'de yarattıkları bu yıkımı gözden uzak tutmaya ve Somali'nin kaynaklarını
daha fazla talan etmeye çalışanlardan
başkası değillerdir.

Sadece 7 yıl kadar süren sosyalizmden etkilenmiş bir yönetimin
sosyalist planlamayla yaptıkları bile
Somali'nin gerçekte kendine yeten
kaynaklara sahip olduğunu ve bu
kaynakları kullanarak ülkenin pekala iyi bir yaşam seviyesine kavuşabileceğini ortaya koymuştur.

Somali kıyılarında dolaşan korsan
gemilerine müdahale etmek için Türkiye'den oraya askeri güç gönderen
devletin gerçekte bu korsanların So-

AKP'nin ve efendileri emperyalistlerin yardımları daha fazla açlık ve
yoksulluktan başka bir şey getirmemiştir ve getirmeyecektir. Somali
halkının tek kurtuluş yolu bir kez daha
sosyalizmdir. Çünkü halkları açlıktan
ve sömüreden kurtaracak, açlığı gerçek anlamda yok edecek tek sistem
sosyalizmdir.

adaleti anlatma için
çabası vardır. Düşmana her seferinde bir
darbe vurma isteğiyle
yaşar. İşte bunlar CepGeliştirir
helinin yaşam içerisinde kazandığı deneyimlerdir. Cephelinin
her deneyimi öğretmendir.
Cepheli halkın içerisinde
mücadeleyi öğrenir. Bir dergi
satışında ısrarı ve iknayı öğrenir, açtığımız çadırlarda meşruluğu öğrenir, bir insanı örgütlerken sabrı ve emeği öğrenir, tarihimizden nasıl direneceğini öğrenir,
şehitlerimizden cüreti ve teslim olmamayı öğrenir. Cepheli tüm bu öğrendiklerinden güç kazanır. Deneyimlerini büyüterek ileriye taşır.
Cepheli yaşadığı olaylarda olumsuz sonuçlar da alır. Olumsuz sonuçlar hata ve eksikliklerinden kaynaklanır. Cepheli eksik ve hatalarının
nedenlerini bulur, sorgular, giderir ve
güçlenir. Çünkü bir Cepheli bilir ki
deneyimlerinden öğrenmeyen büyüyemez, ilerleyemez. Deneyimleri
onun yol göstericisidir. Adımlarını
daha net ve daha güçlü atmasını
sağlar.

Cepheli deneyimlerini paylaşandır. Cephelinin deneyimleri eğiticidir.
Yoldaşlarına yol, yöntem gösterir, eksik ve hataların tekrarını önler, ufkumuzu genişletir, Cepheyi büyütür.
Cephelinin deneyimleri topluluk
içinde anlatılacak anılar değildir.
Cepheli deneyimlerini anlatarak kendini övmez. Anlattıkları ile kendini
öne çıkarmaz. Dinlemeyi bilir, sorarak öğrenir. Cepheli mütevazıdır.
Anlattıklarının bir amacı vardır, eğiticidir. Anlattıkları aynı zamanda bir
eğitim çalışması niteliğindedir.
Cepheli deneyimlerinden öğrenendir.
Cepheli şehitlerine, tarihine sıkı sıkıya bağlıdır.
Cepheli örgütünün deneyimlerinden öğrenir ve yeni patikalar yaratır.
Deneyimler okuldur. Cepheli bu
okulun öğrencisidir. Her alanda, her
birimde farklı deneyimlerden öğrenir. Tüm bunlar hem kendini, hem örgütünü büyütür.
Cepheli, 42 yıllık her anı tecrübe,
direniş, kazanımlarla dolu bir tarihe
sahiptir. Bu onurlu tarihin birer parçası olarak deneyimlerini büyüterek ileriye taşır.

Cepheli
Deneyimlerinden
Öğrenendir
Cepheli her şeyden öğrenendir.
Hayatın her alanı okuldur onun için.
Direniş çadırlarımıza gelen insanlarla
yaptığı sohbetler, masalarımızda geçen konuşmalar, dergi satışlarında,
gözaltında yaşadıkları, yıkımlara
karşı direnişler… Bu kadarla sınırlı
değildir. Düşmanla yüz yüze geldiği
andaki duygularından, hesap sorma
isteğinden öğrenir. Cephelinin öğrendiği her şeyin içi dolu doludur, onu
geliştirir.
Halkın düzene isyanı, haksızlıklar karşısındaki şikâyetleri, daha iyi
bir yaşam isteği, adalet özlemi vardır. Düşmanın pervasızlığı, onur-ahlak bilmezliği vardır. Cephelinin ise
öğrendikleriyle halka onuru, ahlakı,

mali halkından olduğundan haberi yok
mudur? Elbette vardır.
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BİR AKADEMİK ARAŞTIRMANIN
ANLATTIKLARI
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"Said Barre Yönetimi
Demokrasi kurulmuştu ancak ülkedeki sorunlar sona ermemişti. Ülkede üzerinde sistemli bir biçimde
üretim yapılacak ekilebilir alanlar %
1’den daha azdı. Bu nedenle ve göçebe yapıdan da kaynaklanarak hayvancılık çok önemliydi ama otlaklar
da doğal afetlerin tehdidi altındaydı.
Sanayi gelişmemişti ve toplam işgücünün sadece %7’si bu alanda çalışmaktaydı. Sanayi alanının da çoğu zaten atölye niteliğindeki işletmelerdi.
15 Ekim 1969 tarihinde dönemin
Başbakanı Igal’in yurtdışı gezisi sırasında, Cumhurbaşkanı Shirmarke kendi korumaları tarafından vuruldu. Olay
üzerine başbakan yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için başkente döndü.
Ancak 21 Ekim’den başlayarak, ordu
başkentin önemli noktalarını ele geçirdi, anayasayı askıya aldı, meclisi kapattı, siyasi partileri yasadışı ilan etti
ve Yüksek Mahkeme’yi ortadan kaldırdı. Gerçekleştirilen askeri darbenin
başında, eski İtalyan Somalisinde ordunun yüksek kademelerinde subay ve
polis şefi olan Said Barre yer alıyordu. Barre gerçekleştirdikleri devrimi ve
izleyecekleri yolu şu şekilde açıklamaktaydı: “Devrimin hedefi, bize gerçek Somali özelliklerimizi yeniden kazandırmaktadır, kim olduğumuzu ve ne
için var olduğumuzu ve halkımız için
ciddiyetle ve kendimizi vererek çalışacağımızı çok açık kavramamızı sağlamaktadır. Zenginlerle yoksullar, eğitilmişlerle eğitilmemişler, kentlilerle
bedeviler, yüksek mevkidekilerle daha
aşağıda bulunanlar arasında zararlı
farklılıklara neden olmayacak bir milliyetçilik yaratma görevini yerine getirmek zorundayız. Kısacası, eşitliğin milliyetçiliğini yaratmaya çalışıyoruz.” (Ümit Kıvanç, Afrika Boynuzu’nda Ne Oldu?, Birikim, İstanbul,
1979. s.40. ) Barre, bundan bir yıl sonra, kuracakları düzenin “bilimsel sosyalizm” olduğunu söyleyecektir.
Yüksek Devrim Konseyi başa geçer geçmez son derece keskin önlemler almaya başladı. 1970’de ülkedeki
bankalar ve sigorta şirketleri –ki önemli bölümü İtalyanlarındı- devletleştirildi.
Petrol ikmalinde ve elektrik alanında

çalışan yabancı şirketler ve hafif sanayinin bazı firmaları da devletleştirme kapsamına alındı. Bunları 1975’de
iç ve dış ticaret ile toprağın devletleştirilmesi izledi. Özel yatırımlara, devletin yaptığı planlamayla ters düşmüyorlarsa, izin veriliyordu. Bunların
yanı sıra, ülkenin yiyecek ihtiyacını
kendisinin karşılaması için büyük bir
proje hazırlanmıştı. Bu proje için 6000
kişinin çalıştığı 12 adet devlet çiftliği
kuruldu. Bu çiftlikler hem Somali’nin
ihtiyacını karşılamak hem de yiyecek
maddeleri ihraç edip döviz kazanmak
için üretim yapacaklardı. Özellikle
bedevileri buralarda çalıştırarak modern
tarım yöntemlerini öğrenmeleri sağlanmaya çalışıldı. Böylece hem bedevilerin yerleşik bir hayata geçmeleri
bu yolla sağlanacak, hem de tarım ve
tarımsal ürünleri işleyen sanayi kolları geliştirilebilecekti.
Okuma-yazma öğretme seferberliği
ise muazzam boyutlardaydı. Ayrıca Latin harflerinin ve Somali dilinin resmi
dil olarak kabulü gerçekleşti. 1972’de
de Somalice yazılı hale getirildi. Somali devriminin en özgün yönlerinden
biri de “kendine yardım” kampanyalarıydı. Bu kampanyalarda gönüllülerin katılımı ile çeşmeler, dükkânlar,
caddeler, pazar yerleri, okullar, sinema vb. inşa ediliyordu.
Kadınların toplumdaki yeri de büyük bir değişim geçirdi. Yasalar önünde erkeklerle eşit kılındılar. Evlilikte
olsun, başka toplumsal ilişkilerde olsun bu eşitlik gerçekleştirilmeye çalışıldı. Kendiliğinden ortaya çıkan gençlik örgütlerinin yanı sıra kadın örgütleri oluştu. 1973-75 döneminde bedevileri yerleşik hayata geçirmek için
geniş kapsamlı programların uygulanmasına başlandı. Böylece, devletin
toplumsal hayat üzerindeki denetim
gücü sağlamlaştırılacaktı.
Barre 1976’da, “Ülkemiz teorisyenlerin öngördüğü koşullara sahip değildi. Ülkemizde gerçek anlamda ne
kapital vardı ne de kapitalist. Somali’de
bir işçi sınıfı olmadığı gibi bilinçli ve
örgütlü bir köylü kitlesi de yoktu.
Bununla birlikte bildiğimiz tek bir şey,
kapitalist dünyada ya da bu dünyanın
çevresinde bulunmanın bize ne kadar

pahalıya mal olduğuydu. Kısacası işe
sıfırdan başladık denebilir. Yıllar yılı
zamanımızı, insanları seferber etmeye,
insan gibi yaşamaları için koşullarını
düzeltmeye ve siyasal bilinçlerini yükseltmeye harcadık. Bütün bunları aşmadan sosyalizmden, devrimden ve
partiden söz etmek mümkün değildi.
Hareket yoluna girince de o tarihe kadar öncülük yapmış olan sosyalist
küçük grup bir parti gibi davranmak
zorunda kalmıştır” (Ümit Kıvanç, Afrika Boynuzu’nda Ne Oldu?, Birikim,
İstanbul, 1979. s.42. ) diyerek yönetiminin ülke yönetimi konusunda sahip
olduğu bilinci açıklamıştır. Parti gibi
davranan küçük grup, yani Yüksek
Devrim Konseyi, 1976 Haziranı’nda
Somali Sosyalist Devrim Partisi’ne dönüşmüş ve Genel Sekreterliğine de
Said Barre seçilmiştir.
Said Barre’nin izlediği anti-emperyalist ve sosyalist politikalar sonucu, Somali’nin emperyalist güçlerle
arası giderek açılacak, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti ile
ilişkileri ise gelişecektir. Somali’nin
Batılı devletlerin etkisinden çıktığı,
1974’te imzalanan SSCB-Somali
Dostluk Antlaşması ile tescil edilmiştir. İlk kez bir Afrikalı devletin
SSCB ile dostluk antlaşması imzalaması karşısında bütün Batılı basın ve
devlet sözcülerinin oluşturduğu yoğun
kampanyada Somali’ye yönelik başlıca tema “Afrika’daki Sovyet Sömürgesi” olmuştur.
Fakat Barre daha sonradan izlediği
sosyalist çizgide değişikliklere gitmeye başladı. Bunu şu sözlerinden rahatça anlayabiliriz: “Bizim hedefimiz,
Somali halkını sömüren kimselerin işletmelerini devletleştirmekti ve öyle
de kalacaktır. Fakat biz hiçbir zaman
genel olarak özel mülkiyete dokunmayı düşünmedik. Özel mülkiyet,
sömürücü bir öğe durumundaysa
devletleştirildi”. (Ümit Kıvanç, Afrika Boynuzu’nda Ne Oldu?, Birikim,
İstanbul, 1979. s.45 )"
(ANKARA ÜNİVERSİTESİ Afrika
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Afrika Ülke Profilleri – Somali Cumhuriyeti, syf. 14-16 )

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

Halk

Düşmanı

AKP

AKP HALKIN ACISINI DA KARA
DÖNÜŞTÜRME DERDİNDE

17 Ağustos 1999
tarihinde yaşadığımız,
yaklaşık 40 bin insanımızın hayatını
kaybettiği, yüz binlercemizin evsiz
kaldığı depremin üzerinden 12 yıl
geçti.
Halk düşmanı AKP, halkın yakınlarını kaybettiği bu olayın yıl dönümünde, hala iktidarını sağlamlaştırma ve kârına kâr katma derdinde.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay,
Marmara Depremi'nin 12. yılında,
“Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem
Planı-2023” belgesini açıkladı. Atalay bu belgeyi “deprem anayasamız” şeklinde tanıttı. Deprem anayasamıza göre:
- Tsunami erken uyarı sistemi kurulacakmış.
- Deprem risk analizleri ve deprem
senaryoları oluşturulacakmış.
- Ülke genelinde bina envanteri çıkartılacakmış.
- Köprüler, doğalgaz ve elektrik
hatları güçlendirilecekmiş.
- Deprem müzeleri kurulacakmış.
- İnşaat sektöründe çalışan yönetici personelin hizmet içi eğitimi sağlanacakmış.
- Tarihi binalar desteklenecekmiş.
- Etik Değerler Belgesi hazırlanmış, kamuoyunu bilgilendirmede fikir ve dil birliği olması için,
- Uzman afet yöneticileri yetişti-

rilecekmiş.
Ayrıca sağlam, dayanıklı olmayan
binalar tespit edildikten sonra kat
sahipleri sağlamlaştırmakla yükümlü olacak, bunu yapmayanlar ceza
ödeyecekmiş. Gecekondularımız hakkında ise zaten açıkladı AKP; bir milyon evimizi başımıza yıkacaklar.
“...mış” diyoruz çünkü basının
karşısına geçip büyük iş yapmış gibi
konuşan Atalay ve partisi AKP’ye soruyoruz 9 yıldır ne yaptınız? Biz
açıklayalım:
17 Ağustos depremi sonrasında
Saddam Hüseyin’in desteğiyle depremzedelerin kullanması için yaptırılan konutlardan depremzedeleri sokağa atıp buraları bürokratlarınıza tahsis ettiniz.
- Depremi bahane ederek “kentsel
dönüşüm” adıyla rantsal bölüşüm
projelerinizi uygulamaya koydunuz…
- Deprem vergisinden toplanan ve
bu yıl 40 milyar olduğu tahmin edilen parayı cebinize indirdiniz. Bu
toplanan paranın nereye harcandığını Maliye Bakanlığı da, Sayıştay da
bilmiyor. Yıllardır mecliste verilen
soru önergelerine tek cevap yok…
AKP halkına düşman olmasa, halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere kendisine emanet edilen parayı kendi cebine aktarır mı?!
Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu bilmeyenimiz yok, bunu gelmiş

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ BULUNDURMAK
ARAMA İÇİN SEBEP OLDU
Trakya Kültür Merkezi, 18 Ağustos günü saat 15.30
civarlarında Babaeski Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından arandı. “Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm İçin Yürüyüş” dergisinin 281. sayısının toplatmasını gerekçe gösteren polis, savcılıktan aldığı arama
kararıyla Trakya Kültür Merkezi’nde arama yaptı.
Yaklaşık bir saat süren hukuksuz arama sonrası polis,
2 adet Yürüyüş dergisi ile “122 Şehit” kitabına toplatması

geçmiş tüm hükümetler biliyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmaların birçoğunda Türkiye'deki konutların yüzde 80'inin depreme dayanıksız olduğu söyleniyor. Binaların dayanıksız olması bir sonuçtur. Binaların bu halde
inşasına izin veren devlettir.
Madde madde anayasa olarak ilan
ettikleri her vaat, hükümetin asıl görevleri arasındadır. Depremin yıl dönümünde böyle bir belge ile karşımıza
geçip, bizimle alay ediyorlar. Biz bu
ülkede deprem vergisi ödüyoruz,
peki paramız nerde? Cevap yok…
Ama bununla yetinmiyor AKP, bir de
Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaygınlaştırmayı planlıyor. Zaten vergisini ödediğimiz bu hizmet için, niye
sigorta yaptıracağız?
Sigorta çeşitleri “hizmetleri” kapitalizmde hırsızlığa giydirilmiş yasal kılıftır. Kendine sosyal devlet diyorsa, bu devlet vatandaşının sağlığından, eğitiminden, ulaşımından,
güvenliğinden, depremde yardımından sorumludur. Çünkü tüm bunlar
için biz vergi ödüyoruz. Ama halk
düşmanı AKP, kapitalizmin çarklarında bizi soymaya, acılarımızı da
kâra dönüştürmeye devam ediyor.
Biz de diyoruz ki, onlara asıl depremi, örgütlenip kuracağımız halk
iktidarıyla yaşatacağız ve bu çürümüş
düzeni koruyacak hiç bir deprem
anayasasının o gün hükmü olmayacak.

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

olduğu gerekçesiyle el koydu.
Trakya Kültür Merkezi, yaşanan polis aramasından sonra
yaptığı yazılı açıklamada, “Halkımızın ve ülkemizin gerçeklerini yazan, geleceğimizi aydınlatan Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm İçin Yürüyüş
Dergisi okumak SUÇ DEĞİLDİR! Babaeski polisinin bu haksız hukuksuz araması karşısında değerlerimizi ve düşüncemizi savunmaktan vazgeçmedik, VAZGEÇMEYECEĞİZ!” denildi.

KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN

33

BU ÜLKEDE KUMAR ASLA BİTMEZ
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“Bakırköy’de bir
iş hanının üst katının kumarhaneye çevrildiği ihbarını alan polis,
düzenlediği baskında 1’i kadın 23 kişiyi gözaltına aldı. Polis, rulet masası ve 5 bin oyun puluna da el koydu…
23 kumarbaz minibüslerle Asayiş
Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Bir
kumarbaz, “büyük kumar bayram
günü dönecek. O zaman beni yine çekersiniz” derken bir başka kumarbaz
da “Bu ülkede kumar asla bitmez”
diye bağırdı.
Bu geçtiğimiz günlerde burjuva
basında çıkan bir haberdi. Kumarhane işletmecisinin “bu ülkede kumar
asla bitmez” dediği gibi bu tür haberlerin çıkması da devam edecektir.
Bu ülkede kumar asla bitmez, bu
ülkede yozlaşma, fuhuş asla bitmez.
Çünkü bu ülke faşizmle yönetilmekte, bu ülke kapitalist bir ülkedir.
“Büyük kumar bayram günü dönecek. O zaman beni yine çekersiniz”
diyor, polisin operasyonunda yakalanan kumarhane sahibi.
Bu kadar rahat, bu kadar aleni…
“Bu ülkede kumar asla bitmez” Bu
kadar kesin, bu kadar net…
Öyle... bitmesi demek zaten bu sistemin bitmesi demektir. Bu yüzden
doğru söylüyor kumarbazlar...
KAPİTALİZM ÇÜRÜMEDİR,
YOZLAŞMADIR...
KAPİTALİZM DEĞERSİZLEŞMEDİR...
KUMAR KAPİTALİZMİN SONUCUDUR...
Halkın iktidar olduğu sistemler hariç hiçbir ülkede kumar, fuhuş, yozlaştırma ve benzeri halkın değer ve
kültürüne yabancı alışkanlık ve yaşamlar sistemden bağımsız değildir.
Çünkü bu tür pislikleri üreten zaten
sistemin kendisidir.
Kabahatler Kanunu’nun 34 No’lu
maddesinde kumar oynayan herkesin
suç işlediği ve 100 TL’lik bir para cezasına tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Maddede ayrıca kumardan elde edilen tüm gelirlere ilgili birimler tarafından el konulacağı bildirilmiştir.
Öte yandan, yasal düzenlemeler-

le bu genel yasaklamalara istisnalar
sunulmuş ve bu çerçevede Milli Piyango’ya ve Spor Toto Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen
spor bahisleri faaliyetlerine izin verilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere,
2007 yılından bu yana yapılan önemli yasal değişiklikler çeşitli spor bahis oyunlarının, piyangonun ve interaktif platformların özelleştirilmesinin yolunu açmıştır.
"ANKA Haber Ajansı’nın 25 Mayıs 2010 tarihli haberi: Türkiye’de talih oyunları sektörü, Financial Times
gazetesinin dikkatini çekti. İngiliz
gazetesi, başkent Ankara’nın her sokak köşesinde piyango biletleri, büfelerde de sigara ve çikolatanın yanında spor toto kuponlarının satıldığını belirttiği analizinde, “Katı Müslümanlar için yasak olsa da laik Türkiye’de kumar oynamak utanç verici
değildir” yorumunu yaptı.
Devletin izinsiz bahis ve kumar sitelerine karşı girişimlerinin, daha çok
küçük satıcıları ve onların devlet kasaları için yarattığı, milyarlarca tutarında geliri korumayı amaçladığı öne
sürüldüğü analizde, Türkiye’de her
türlü talih oyunun, teorik olarak devletçe kontrol edildiği, Milli Piyango’nun, ateri oyunlarının iddaanın
da ülkenin en popüler sporlarına ilişkin çeşitli bahis türlerini düzenlediği
belirtildi."
Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor ki kumarı sadece yukarda ki haberde geçtiği şekilde karanlık izbe yerlerde ya da lüks yatlarda, otel odalarında ve benzeri yapılan bir olay olarak görmek eksik olur.
Kumar çok daha yaygın ve geniş
bir olaydır. Her sokak başındaki iddiaa
bayileri, lotolar, at yarışları, piyangolar, kazı kazanlar, TV’lerde çok da
masum görülen, gösterilen yarışma
programları...
Yani kumar aslında gösterildiğinin
aksine çok daha yaygın, hayatımızın
içindedir.
Kapitalist sistemin bu gerçek, bu
yozlaşma ve çürüme tablosunun üzerine kurulduğunun da açık ifadesidir
bunlar.

Kumar; Çürüme,
Çürütmedir
Kumar denilince bir değersizleşme, çürüme gelmelidir akla;
-Başkasının sırtından kazanmak
-Bir anda her şeyini yitirmek
-"Daha iyi bir yaşam" standardına
gelmeyi bir piyangoya, rulete, zara
bağlamak
-Asalaklık
Ve benzeri onlarca olumsuzluğunu sıralayabiliriz...
Bencilleşen, yozlaşan, sadece kendini düşünen bir insan elbette sorunları karşısında mücadele etmez.
Sistem halkı yoksullaştırdıkça kumarı yaygınlaştırır, sahte "umut"ları,
para kazanmayı özendirir kumarla.
Emeksiz, hayal dünyasında yaşatır.
Elbette sorunlarının kaynağının
bu sistem olduğunu görüp mücadele
etmesindense sahte umutlarla oyalanması, oyalanırken kendi benliğini
yitirmesi, çevresine yabancılaşması
tam da bu düzenin istediği bir şeydir.

Polisin Operasyonları
Göstermeliktir,
Çözüm Devrimcilerdir
Düzenin kumarhane, uyuşturucu
ve benzeri operasyonları göstermeliktir, sahtedir.
Şöyle bir mantık yürüttüğümüzde
bile bunu görürüz. Polis halkın polisi değil, sömürü düzeninin kolluk
gücüdür. Egemenlerin düzenini halktan korumak için vardır.
Bu yüzden polisin yaptığı operasyonlarda göstermeliktir.
Yozlaşmayla, çürümeyle yalnız
devrimciler mücadele eder, bu sorunu yalnız devrimciler çözer.
Bu yüzden de polis devrimcilere
saldırıyor, gözaltına alıyor, tutuklatıyor.
Ama devrimciler bu sistemin alternatifi halk iktidarını kurmak için
mücadele ederken bu yozlaştırma
politikasına karşıda savaşmaya devam
edecekler.
Halkın iktidarında, devrimci halk
iktidarında yozlaşmaya, uyuşturucuya, kumara, fuhuşa yer yoktur.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

LİSELİYİZ! MAHALLEMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE,
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!
"Denizli'de bir lisenin yakınında
esnaf olarak çalışan karı koca ile 6
kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı... Üç öğretmen öğrencisine zorla tecavüz etti..."
Düzen çürüyor, her yanından dökülüyor.
Yukarıda okuduğunuz manşetler
özenle toplanmış, gazetelerden ince
ince seçilmiş haberler değil. Bu olaylar artık her gün olan karşımıza çıkan
olgular haline geldi.
Çürüyen düzen kendini ayakta tutmak için bu çürümeye uygun insanlar yetiştiriyor. İnsanların değerlerini, geleneklerini, kültürünü elinden
alıyor. İnsanları uyuşturucunun, fuhuşun, bireyci ve yoz ilişkilerin bataklığında eritiyor.
Çünkü yozlaşan insan neyi ne için
yaptığını düşünmez anı yaşar. Zamanını boşa harcar.
Çünkü yozlaşan insan ahlakını yitirir. Onun için hiç bir toplumsal kural geçerli değildir.
Çünkü yozlaşan insan, geleceğini düşünmez, isyan etmez, hakkını
aramaz ve düzen onun her şeyini en
ufak zerresine kadar sömürür.
Düzen bugün yozlaşma silahını çok
sistemli bir şekilde uyguluyor. Ve bu
silahın birincil hedefi durumunda
gençlik var. Yaz boyunca ülkemiz
gençliği hayatını nasıl geçirdi? Bu çok
önemli bir sorudur. Belki hepsi için
söylenemez ama önemli bir kesimi yoz
bir tatil geçirmiştir. Düzenin en büyük
başarısı ise giden gitmeyen herkesin
kafasında yoz tatilleri meşrulaştırmasıdır. Belki hiç tatile gitmemiş, günde
17 saat çalışan veya işsiz dolaşan bir
genç yoz bir tatili özlemektedir.
Yozlaşma en büyüğünden en küçüğüne çok geniş bir kesime bir
şekliyle bulaşmıştır. Liselerde ve
ortaokullarda dahi artık uyuşturucu
kolayca bulunan bir şey haline gelmiştir. Polisin raporlarına göre her 10
öğrenciden 1’i esrar ve uyuşturucu
kullanmaktadır. Düzen bu yozlaşmayı

onlara öğretecek ve onlardan öğrekendi eliyle desteklemekte, kârını
toplamakta ve nemalanmaktadır.
neceğiz! Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için
Halkın ve gençliğin bu durumu
kurslarımız olacak. Ayrıca okula gigeri döndürülmez bir durum değildir.
dememiş yaşlı ana-babalarımıza
Halklar yüzyıllar boyunca olumlu
okuma-yazma kursu vereceğiz.
değerler yaratmıştır. Düzen nasıl
Kültürümüzü beraberce geliştireolumsuz olanı besliyorsa biz devceğiz. Tiyatro ve halk oyunları kursrimciler de olumlu yanlarını beslelarıyla, çocuk korosu ve Grup Yomeliyiz. Halkın bu olumlu tarihine ve
rum Korosu kayıtlarımızla halkın külkültürüne sahip çıkmalıyız. İşte bu gütürünü koruyacak ve devrimci kültücümüzle ve sahip çıkmamızla orantırümüzü halklaştıracağız.
lı olarak yozlaşma gerileyecektir.
Düzenin insanlarımıza dayattığı
İşte bu yüzden:
tüketen
ve bireyci yaşam tarzının ye"LİSELİYİZ! MAHALLEMİZE,
rine
beraber
üreten ve kolektif yaşam
KÜLTÜRÜMÜZE,
tarzını hep birlikte oluşturmaya çaGELECEĞİMİZE
lışacağız.
SAHİP ÇIKIYORUZ!"
Halkımız, Gençlerimiz,
sloganıyla yeni bir kampanyaya
Liselilerimiz!
başlıyoruz.
Sizleri de açtığımız çadırlara,maBu kampanyamızla özel olarak lisalara
ve yapacağımız kurslara desselilerimize eğilsek de genelde matek
olmaya
çağırıyoruz. Bu kamhallelerimizdeki tüm gençleri bu kampanya sizindir, hepimizindir. Sahip çıpanyaya katmayı ve yozlaşmaya karkalım! Büyütelim! Mahallelerimize,
şı bir alternatif olmayı hedefliyoruz!
kültürümüze ve geleceğimize hep birHiçbir gencimizi düzenin pisliğine
likte sahip çıkalım!
terketmeyeceğiz, kültürümüzün yok edilSusmayacağız, Konuşacağız
mesine ve geleceği- ODTÜ' lü ve Hacettepe' li 127 üniversite öğrenmizin çalınmasına
cisine
ulaşıma yapılan zamlarla ilgili eylemlere katıldıkizin vermeyeceğiz!
Bu amaçla kampanya ları için 600 liraya varan para cezaları kesildi. Okul idadahilinde Derbent releri ve YÖK öğrencilere diyor ki; “ses çıkarmayın,
ve Okmeydanı ma- hakkınızı aramayın.” Böylece üniversiteler de düşünhallelerinde açtığı- meyen ve yozlaşmış gençler yaratma politikasında üzemız masa ve çadır- rine düşen görevi başarıyla yerine getirmiş oluyor.
larla; kapı kapı dola- Hayır! Cezalarınız bizleri yıldıramaz: SUSşarak insanlara kamMAYACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ!
panyamızı anlatacak
***
ve bu düzenin onlara hiçbir şey getir- 2011 LYS Yerleştirme sonuçlarına göre bu sene her
meyeceğini çözü- 100 okul birincisinden 18'i herhangi bir yükseköğmün devrimcilerde retim programına yerleşmedi. Her sene tekrar eden
olduğunu bir kez
bu durum sistemin bozukluğunu gözler önüne seriyor.
daha göstereceğiz.
Öğrencilerin geleceği belirsiz duruma atılıyor.
Çadırlarımızla, baş-İstanbul Üniversitesi dünyanın "EN İYİ" 385.
latacağımız kurslara
halkın katılımını sağ- üniversitesi seçildi. Geçen senelerdeki sıralamaya
layacağız.
göre 19 sıra ilerledi. Öğrencilere verilen cezalar, antiHer kesimden demokratik uygulamalar, anti-bilimsel ve ezberci eğihalkı kucaklayacak, timin gün geçtikçe artması bu yükselişi getirmiş olmalı.
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

YETERSİZ OLAN YURTLAR
ÖĞRENCİLERİN BARINMA YERİ
DEĞİL DÜZENİN RANT YERLERİDİR!

Üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte yurt başvuruları da
başladı. Fakat üniversiteyi kazanan öğrenciler için yeterli sayıda devlet yurdu olmayışı, büyük
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin karşılaştığı bu sorun geçmiş yıllara dayanmasıyla beraber,
son 9 yıllık AKP iktidarı döneminde daha da gün yüzüne çıkarak kendini göstermiştir.
Ülkemizde AKP iktidarı döneminde üniversitelerdeki öğrenci sayısı ile yurtların kapasiteleri karşılaştırıldığında, yurtların ne kadar yetersiz olduğu görülmektedir.
Son 9 yıl içinde, üniversite kontenjanlarının yüzde 97,1
artmasına karşılık, devlet yurtlarındaki kapasite artışı yüzde 31,5' de sınırlı kalmıştır. Yani üniversite kontenjanları
arttırılırken öğrencilerin barınma sorunu düşünülmemiştir.
2002 yılında 23'ü vakıf toplam 76 üniversite bulunurken,
bu sayı 2011 yılında 165 üniversiteye çıkmıştır. Üniversitelerdeki bu artışa karşılık yurtların kapasitelerinin azlığı, sorunun büyüklüğünü daha çok ortaya çıkarmaktadır. 20 Şubat 2003 yılında Türkiye'de YURTKUR'a bağlı 191 devlet yurdunun kapasitesi 185 bin 85 kişi olmasına karşılık, 2010-2011 yılında yurt sayısı 270'e çıkmış
ve kapasite ancak 243 bin 409'a kadar yükselebilmiştir.
Devlet yurtlarının kapasitelerindeki bu rakam, bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısının yarısını bile karşılayacak durumda değildir. 2010-2011 yılında kapasitesi
243 bin 85 olan devlet yurtlarına, bu yıl üniversiteye yerleşen 561 bin öğrencinin yarısından azı yerleşebilecektir. 2010-2011 yılında yükseköğretimde eğitim gören öğrenci sayısı 2 milyon 87 bin 890'dır. Bu sayıya göre yurtların kapasiteleri üniversite öğrencilerinin sadece yüzde
11'ine yetmektedir. Yani devlet yurtları yaklaşık 10 üniversite öğrencisinin yalnızca birine barınma hakkı sağlayabiliyor.
Barınma bir insanın en temel haklarından biridir.
Özellikle bulunduğu ilin dışında bir üniversiteyi kazanan
öğrenciler için kalacak bir yer bulma önemli bir ihtiyaç ha-

gençliğin
tarihinden
28 Ağustos - 5 Eylül
3 Eylül 1991 : Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi
İYÖ-DER'li Seher Şahin okulunda açtığı Rehberlik ve
Dayanışma masasında çalışma yaptığı sırada siyasi şube
polisleri tarafından okulun üçüncü katından atılarak katledildi. Seher'in katledilmesinden sonra 3 - 8 Eylül tarihleri
"Şeher Şahin Haftası" olarak ilan edilerek üniversite kayıt
döneminde okulların önünde 'Seher Şahin Rehberlik ve
Dayanışma Masaları' açılmaktadır.
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line gelmiştir. Ve bugün 10 üniversite öğrencisinden birinin devlet yurtlarına girmesi, barınma hakkının öğrencilerin elinden alınması demektir. Anayasanın 57. maddesi şunu
göstermektedir: "Barınma hakkı temel bir insan hakkıdır ve
tüm yurttaşların barınma hakkı vardır. Devlet yurttaşların
barınma hakkını güvence altına almakla yükümlüdür". Yani
bugün uygulanmayan, devlet tarafından önemsenmeyen barınma hakkı aynı zamanda anayasal bir haktır.
Devlet yurtlarının yetersiz olması nedeniyle birçok öğrenci mağdur durumda kalmaktadır. Öğrenciler çözüm olarak ya özel yurtlara girmek ya da konut kiralamak zorunda
kalmaktadırlar. Özellikle 9 yıllık AKP iktidarı döneminde
de cemaat yurtlarının sayısı arttırılarak öğrenciler bu yurtların eline bırakılmıştır. Devlet yurtları yerine cemaate bağlı özel yurtlar açılarak öğrenciler bu yurtlara teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerin bilmeden de olsa bu
yurtları tercih etmesinin sebeplerinden biri de devlet yurtlarında yaşam koşullarının iyi olmamasıdır. Devlet yurtlarında odaların sıkışık ve havasız olması, çalışacak ortamın olmayışı, yeterli temizlik yapılmaması, yemeklerin pahalı ve niteliksiz olması öğrencileri, ne olduğunu
bilmediği yurtlara mahkum etmektedir.
Öğrenci gençliğin barınma hakkını istemesi, devlet yurtlarının yaşanabilir hale getirilmesi için mücadele etmesi en
öncelikli görevlerindendir. Gençliğin mücadele tarihine bakıldığında, devlet yurtlarının olmadığı dönemde, mücadele
ederek barınma haklarıı kazanan ve devlet yurtlarını açtıran öğrenci gençliktir. Yurtları yaşanabilir hale getirmek
için boykotlar düzenleyen, yemek fiyatlarının düşmesi için
kampanyalar örgütleyen ve kazanımlar elde eden gençliktir
ve gençliğin mücadelesidir. Barınma konusunda yaşanan
sorunlar bugün de devam etmektedir ve tüm gençliği ilgilendirmektedir. Dolayısıyla barınma hakkımız için vereceğimiz mücadele ve yurtlarda örgütleyeceğimiz kampanyalar kararlılığımızla devam etmelidir.

Öğrencilerden-Öğretmenlerden
Şili'de
Öğrenciler
Açlık Grevine
Başladı
Şili'de “nitelikli ve parasız eğitim” için aylardır
protesto gösterileri yapan öğrenciler son 1 aydır açlık grevindeler. Açlık grevinde olan 3 öğ-

rencinin durumu ise kötüleşmeye başladı.Bazı
öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler açlık
grevlerini talepleri kabul
edilene kadar devam edeceklerini söylüyorlar.
"Ömrümüz Eğitim İçin"
sloganıyla açlık grevi direnişi devam ediyor.
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Liseliyiz! Mahallemize, kültürümüze,
geleceğimize sahip çıkıyoruz!
Liseli Dev-Genç yeni bir kampanya başlattı. “Liseliyiz! Mahallemize, Kültürümüze, Geleceğimize
Sahip Çıkıyoruz!” kampanyasının
ilk çalışmaları İstanbul’un Derbent ve
Okmeydanı mahallelerinde başladı.
Derbent’te çadır kurulurken, Okmeydanı’nda masa açıldı.
Kampanya kapsamında mahallelerde Grup Yorum Korosu için seçmeler, halk oyunları ve tiyatro kurslarına kayıtlar yapılacak. Ayrıca okuma-yazma bilmeyenlere kurs verilecek, LYS ve SBS’ler için hazırlık
kursları düzenlenecek, çocuk korosu
oluşturulacak.
Liseli Dev-Genç'liler, Sarıyer Derbent’teki çadırı 21 Ağustos Pazar
günü kurdular. “Liseliyiz! Mahallemize, Kültürümüze, Geleceğimize
Sahip Çıkıyoruz!” çadırının kurulmasının ardından mahalle içerisinde
çalışma yapılmaya başlandı. Halka
bildiri dağıtılarak düzenlenecek kurslar hakkında bilgi verildi. Kampanyanın 16 tane ozaliti asıldı.
Çadır kurulduktan sonra sivil polisler çadırın yanına gelerek DevGenç'lileri taciz etmeye çalıştı. Sürekli
etrafta araçla gezerek halkı tedirgin etmeye çalışan polisler, çadıra da ge-

lerek çadırın izninin olup olmadığını
sordular. Ardından gittiler.
Bildiri dağıtılırken faşistler bir
Dev-Genç'liye saldırmaya çalıştılar.
Dev-Genç'liler faşistlerin saldırısını
engellemeye çalışarak, mahalleliye
mahalle içerisinde yapacakları çalışmadan bahsettiler, faşistleri, mahallede barındırmamaları gerektiğini
anlattılar.
Mahalle halkı, gece geç saatlere
kadar “Bir ihtiyacınız varsa söyleyin,
halledelim.” diyerek Dev-Genç'lileri sahiplendi. Sürekli yemek, çay getirenler oldu... Hatta bir teyzemiz iki
de bir gelip "oy kurban olurum ben
size" deyip, Dev-Genç’lileri evine davet ediyordu. "Siz burada yatmayın,
gelin evim de yatın" deyip evlatlarına sahip çıkıyordu.
Ayrıca arabayla geçenler gece
dair kornaya basıp selam verip geçiyordu. Kimisi gelip itiyaçları olup olmadığını soruyordu.
Dev-Genç’liler, ilk günün akşamı mahalleliyle beraber bağlama
çalıp türküler söyledi ve sohbet ettiler. “Liseliyiz! Mahallemize, Kültürümüze, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz!” çadırı, Derbent'te kurslar
amacına ulaşana kadar açık kala-

cak.
Sayı: 283

Dev-Genç’liler
Okmeydanı’nda
masa kurdular

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

“Liseliyiz! Mahallemize, Kültürümüze, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz!” kampanyası çerçevesinde,
Okmeydanı Anadolu Parkı’nda da 21
Ağustos tarihinde masa açılarak yozlaşma ve benciliğin gençler üzerindeki
etkisi anlatıldı. Masaya halkın yoğun
bir ilgisi oldu.
Masada bildiriler dağıtılarak, açılacak kurslardan bahsedildi. Grup
Yorum şarkılarının çalındığı masada
kurs kayıt formları da yer aldı.
Masaya gelerek sohbet edenler,
çay ısmarlayanlar oldu. Dev-Genç’lilerin ihtiyaçlarını sorup, “Her zaman yanınızdayız.” diyenler oldu.
Şehidimiz Ali Yıldız’ın ağabeyi Hüsnü Yıldız da masayı ziyaret edenler
arasındaydı. Bildiri dağıtımı ve sohbetler gün boyu sürdü. Ayrıca Okmeydanı sokaklarına 35 tane afiş yapıştırıldı, 1200 tane de bildiri dağıtıldı.
Okmeydanı’ndaki masa her gün
11.00 -20.00 saatleri arasında açık olacak.
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Dev-Genç’liler coşkuyla
başladılar kampanyalarına
Liseli Dev-Genç’liler kampanyalarının ilk günlerinde Derbent ve
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Okmeydanı halkından büyük bir destek ve dayanışma gördüler. Gördükleri destek karşısında coşkularına
coşku katılan Dev-Genç’liler, yine bir
çalışmanın daha günlüğünü tutmaya
başladılar.
Dev-Genç’liler kampanya çalışmalarını kendi ağızlarından anlatıyor:
UMUDUMUZ MAHALLELERİMİZDE, HALKIMIZDA, ONU
KİMSE YOK EDEMEZ
Derbent'te sabahın 07.00'sinde
Dev-Genç'liler çadırlarından yeni bir
güne merhaba diyerek uyanıyorlar. Bu
gün ikinci günümüz ama insanların
merak dolu bakışları hala üzerimizde.
Soruyorlar, “Bu gençlerin işi ne burada, güneşin alnında duruyorlar böyle?” diye.
Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra karşı binadan bir teyze yorgan
yünlerini çırpmak için dışarı çıkarttı.
Bir arkadaşımız teyzeye yardıma gitti. Beraber yün çıpmaya başladılar.
Derken mahalleli kadınlar da geldi ve
bir yandan sohbet edildi, bir yandan
da teyzenin yünleri çırpıldı.
Öğlen saatlerinde iki arkadaşımız
“Liseliyiz, Mahallemize, Kültürümüze, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz!”
kampanyasının bildirilerini dağıttılar.
Mahallede yıllardır böyle bir şey yapılmadığı için şaşıranlar oldu. Bizim
özellikle gençleri sahiplenmemizin
kendilerini etkilediğini söylediler.
Yıkım sürecinden Dev-Genç’lilere
gözleri aşinaydı halkın. Bizi cesaretimizden, Engin abimizden (Engin
Çeber) tanıyorlardı.
Çadırımız kahve işleten bir abimizin hemen yanı başında. Abimiz,
bizim çay ve su ihtiyacımızı karşılıyor. Yanımıza geliyor, sohbet ediyoruz. Dün bizi gören bir mahalleli
bugün gelip bizimle sohbet ediyor.
Gece çadırda yatmamıza üzüldüklerini söyleyerek evlerine davet ediyorlar bizi.
Akşam üzeri küçük bir arkadaşımız bizimle birlikte mahallede dergi
dağıtımına katılıyor. Döndüğümüzde
başka bir abimiz bize yemek getiriyor.
Çayımızı ise iki sokak aşağıda oturan
arkadaşlar getiriyorlar. Onlarla daha

önce de karşılaştığımızı, sohbet edince öğreniyoruz. Yıkımlara karşı mahalledeki iletişim ve paylaşımın az olduğunu, yıkımların amacının bu mahalle kültürünü yok etmek olduğunu
anlatıyoruz.
Hemen karşı binadaki ablamız
mısır patlatmış bize getiriyor. Soframız yine çok güzel. Bu güzelliği yaratan halkımız. Yemeklerimiz, tatlımız, lokumumuz, çekirdeğimiz, mısırımız, çayımız... her şey var soframızda. Mahalleden arkadaşlarla beraber yiyoruz, sohbet ediyoruz. “Bu
halkla olmaz, yapamayız, başaramayız” diyenlere iki günlük bu yaşamımız bile çok şey gösteriyor. Dün
sohbetimizde, “Bu mahallede buraya
kimse gelmez, seyrederler ama gelip
destek olmazlar.” diyen abi de bugün
tanık oldu halkın umuduna. Evet
umudumuz mahallelerimizde, halkımızda. Onu kimse yok edemez.
Güzel bir günün ardından ve nöbetçileri belirledikten sonra çadırlarımızı kurup yatıyoruz.

“Sizin yanınıza oğlumu
gözümü kırpmadan
yollarım”
“Liseliyiz, Mahallemize, Kültürümüze, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla başladığımız kampanyamıza ikinci günümüzde de devam ediyoruz.
Masamıza gelen annelerle-babalarla, liseli arkadaşlarımızla gençliğin
yozlaşması, kültürsüzleşmesi üzerine
sohbetler ediyoruz. Sloganımız açıklıyor her şeyi. Aileler de, düzenin yaratmaya çalıştığı gençlikten şikayet
ediyor. Anlatmaya çalışıyoruz gençliğe yapılan saldırının amacını.
Neredeyse bütün aileler, öğrenciler, paralı eğitimden şikayet ediyor.
Bizler de onlara Ferhat ve Berna'yı anlatıyoruz: “Paralı eğitime, dershane
sistemine karşıdır mücadelemiz.” diyoruz. Onları ücretsiz SBS-LYS kurslarımıza davet ediyoruz. Halkımızın
sanatçılarını yetiştirme ihtiyacımızdan
ve amacımızdan bahsediyoruz. Grup
Yorum'u tanıyan aileler kurslara ilgi
gösteriyor ve çocuklarını göndere-
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ceklerini söylüyorlar.
Kampanyamızı bütün Okmeydanı halkına duyurmaktır amacımız.
Bu yüzden bu günden itibaren kapı
kapı bildirilerimizi dağıtmaya da başladık. Masamızda ve kapı kapı yaptığımız çalışmamızda 750 bildiriyi
halkımıza ulaştırdık. Ve kapısını çaldığımız bir ablamızın “Sizin yanınıza oğlumu gözümü kırpmadan yollarım” sözü, tüm yorgunluğumuzu
aldı. Bu coşkuyla, saat 11.00’de açtığımız masamızı saat 20.00'de, ertesi gün yine aynı saatte açmak üzere
kaldırdık.

Yozlaşmaya karşı
tek alternatifiz
Dev-Genç’liler Okmeydanı sokaklarında kapı kapı dolaşarak halka
kurs kayıtları ve kampanya dahilindeki el ilanlarını dağıttılar.
Evine gittiğimiz yaşlı bir teyzemiz
"Evladım ben gelemem ama çok düşüncelisiniz teşekkür ediyorum. Sizin
gibi gençler parmakla sayılacak kadar
az." dedi ve bize su ikram etti. Mahalle halkının birçoğu bizi parkta
gördüklerini ve kurslara gelmeyi düşündüklerini söylediler. Özellikle de

“Ben Oğlumun
Devrimcilik Yaptığını
Biliyorum,
Kötü Bir Şey Yapmıyor”
Ankara’da faaliyet yürüten
Hüseyingazi Kültür Araştırma
Derneği çalışanı Mehmet Güzel’in ailesi, 18 Ağustos günü
evlerine gelen polis tarafından
tehdit edildi.
Güzel’in ailesiyle konuşan
Ankara polisi, “Mehmet iyi biri
ama gittiği yerler, konuştuğu kişiler yasadışıdır, başına bir şey gelsin istemiyoruz” diyerek devrimcileri ve yürütülen demokratik
mücadeleyi gayrimeşru göstermeye çalıştılar.
Güzel’in babası, polislerin neden eve geldiklerini öğrenmek
için, oğlunun aranmasının olup olmadığını sordu. Aranması olmadığını söyleyen polise, “Ben oğlumun devrimcilik yaptığını biliyorum, kötü bir şey yapmıyor.” diyen baba, polisleri gönderdi.
Hüseyingazi Kültür Araştırma
Derneği, Ankara polisinin tehditleriyle ilgili olarak 20 Ağustos
tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Haksızlığın, adaletsizliğin ve emperyalizmle iş-

birlikçiğin yaşandığı bir ülkede,
bunlarla mücadele etmek de meşrudur. Ankara polisinin bugün
gayrimeşru gösterdiği şeyler yıkımlara, yozlaşmaya karşı yürütülen haklı mücadeledir. Bunlar bizim için meşrudur, biz değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz.
Ankara polisi yürütülen demokratik mücadeleyi yasadışı diyerek gayrimeşru göstermeye çalışıyor. Bizim için meşruluğun ölçütü yasalar değildir, haklılığımızdır.
Ama o yasalara çok uyduğunu söyleyen Ankara polisi hangi
yasalara dayanarak sokak ortasından devrimcileri kaçırdığını,
komplolar kurduğunu, devrimcilerin ailelerini yalanlarla korkutmaya çalıştığını açıklayamaz.
Asıl gayrimeşru olan sizin halk
düşmanı yöntemlerinizdir, sizsiniz.” denildi. Açıklama, “Hangi
yolu yöntemi denerseniz deneyin
başaramayacaksınız. Boyun eğmeyeceğiz, yola gelmeyeceğiz.”
denilerek bitirildi.

aileler liseli çocuklarını göndereceklerini belirtti. Mahalle halkına 100
adet el ilanı dağıtıldı.
Ardından Anadolu Parkı'na gelinerek orda da el ilanı dağıtılmaya devam edildi. Yan tarafımızda olan çaycı abi de bize yiyecek ve çay ikram etti.
Daha sonra liseli gençler gelmek istediklerini belirttiler. Evet bizler 3
gündür burada masa açıyoruz. Çünkü
bugün düzen, gençleri uyuşturucunun, fuhuşun ve her türlü yozlaşmanın
bataklığına iterken, bizler Liseli DevGenç'liler olarak bunlara karşı tek alternatif olmaya devam ediyoruz.

Zabıta Saldırıyor,
BelediyeBaşkanı
Koruyor
Bir süredir Armutlu halkı üzerinde terör estiren ve son olarak geçtiğimiz hafta
2 Halk Cepheli’ye saldıran Sarıyer Belediyesi’nin zabıtaları, Sarıyer Belediye Başkanı’na soruldu.
Halk Cepheliler, 17 Ağustos Çarşamba
günü Armutlu Cemevi’ndeki bir cenaze törenine katılmak için gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e tepki gösterdiler.
“Sizin demokrat Sarıyer belediyenizin zabıtaları devrimcilere mi saldırır?’’ diye
soran Halk Cepheliler, konuşmak istediklerini söylediler. Cenaze yeri olduğu için konuşmanın uygun olmadığını söyleyen Şükrü Genç’e halktan biri, “Seni gördüğümüz
mü var? Şimdi bulmuşken yaşadığımız sorunu anlatıyoruz.” dedi. Bunun üzerine zabıtaların saldırısı hakkında konuşuldu.
Yaşanan saldırıyı kabul etmeyen Şükrü Genç, sözü, izinsiz ev yapılması ve zabıta araçlarının taşlanması olaylarına getirdi.
Konunun, 15 zabıtanın 2 devrimciye saldırarak gözaltına aldırması olduğunu hatırlatan Halk Cepheliler, yaşananların tepki meselesi olduğuna vurgu yaparak, bu 15
zabıta için gerekli uygulamanın yapılmasını talep ettiler. Bunun üzerine Şükrü
Genç, bu olayın kanıtlanması durumunda
zabıtalar hakkına gerekli işlemleri yapacağını söyledi. Halk Cepheliler, Genç’in sözünün takipçisi olacaklarını da söylediler.
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Genel-İş Kıdem Tazminatı
Hakkının Gasbıyla İlgili
Olarak Kampanya Başlattı

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011
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AKP hükümeti emekçilerin kıdem
haklarını gasp etmek için kendi yasalarını hızlı bir biçimde çıkartıyor. Bütün halkı kendisine boyun eğdirmek isteyen AKP hükümeti, böylelikle halk
düşmanlığını sürdüreceğini patronlara ve emperyalislere göstermiş oluyor.
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası,
kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesiyle ilgili olarak başlattığı kampanyayı duyurmak amacıyla 23 Ağustos günü eylem düzenledi. Genel-İş,
TBMM’nin açılacağı 1 Ekim 2011 tarihine kadar sürdürecekleri kampanya ile kıdem tazminatları konusunda
yapılan planların gerçek yüzünü göstermeyi ve işçi sınıfını bilgilendirmeyi
hedefliyor. Kampanya süresince basın açıklamaları ve oturma eylemleri yapılacak.
23 Ağustos’ta İstanbul Aksaray’daki
Genel-İş binası önünde toplanan sendika üyeleri, buradan SSK Unkapanı binasına kadar yürüdüler. Yürüyüş sırasında “Kıdem Tazminatı Emeğimizdir
Gasp Ettirmeyeceğiz!” pankartı ile
“Kıdem Tazminatı İçin Haydi Mücadeleye”, “Güvencemizi Yok Ettirmeyeceğiz”, “Kıdem Tazminatı Emeğimizdir” dövizleri taşındı.
SSK Unkapanı binasına gelen
emekçiler, burada bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı Genel-İş sendikası Avrupa Yakası Bölge Başkanı
Mehmet Karagöz yaptı. Karagöz, “Hükümet, 1936 yılından beri uygulanan
kıdem tazminatı hakkını gasp etmeyi
hedefledigini hükümet programında
açıklamış bulunmaktadır. -Hükümet
ve sermaye çevreleri diyor ki, kıdem
tazminatı işveren için büyük bir yüktür, bu yükün azaltılması gerekir.
-Biz diyoruz ki, kıdem tazminatı bir
yük değildir. İşçinin elinde kalan sayılı iş güvencesidir.
Hükümet ve sermaye çevreleri
diyor ki, işsizliği azaltmak, yatırımları çoğaltmak için emek gücünün çalışma koşullarını esnetmek gerekir,
bunun için kıdem tazminatı yükünün

de azaltılması zorunludur.
Biz diyoruz ki, ülkemizde her
ekonomik kriz döneminden sonra
önlem diye işçi sınıfının çalışma koşulları esnekleştirildi. İşçilerin iş yerlerindeki kaderi işverenin iki dudağının arasında ve işçilerin sendikal örgütlenmeleri neredeyse bitirildi.
Hükümet ve sermaye çevreleri
diyor ki, kıdem tazminatını işçilerin
büyük bir çoğunluğu alamıyor, kıdem
tazmınatı fonu kurulursa her işçi kıdem tazminatını alabilecek.
Biz diyoruz ki, bunu sağlamanın
yolu kıdem tazminatı fonu kurmaktan
değil, işçilerin iş güvencelerini daha
da sağlamlaştırmaktan geçer. İşverenlerin kıdem tazminatı vermemek
için izledikleri işten çıkarma yöntemlerini geçersiz kılacak yol yöntemler almaktan geçer. İşçinin kıdem tazminatına karşı bu kadar duyarlıysanız, kıdem tazminatı vermemek için işçi çıkaran işverenleri engelleyin.” diye konuştu.
Yaklaşık 120 kişinin katıldığı eylemde Devrimci İşçi Hareketi de yerini aldı. Eylemde “Yaşasın Birleşik
Mücadelemiz”, “AKP Yasanı Al Başına Çal”, “Grev Hakkımız Engellenemez”, “Grev Hakkımız Söke Söke
Alırız”, “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak”, “İnadına Sendika İnadına
DİSK” sloganları atıldı. Yapılan açıklamadan sonra 10 dakikalık oturma
eylemiyle bitirilen eylemde, 25 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de
Meciyeköy’de basın açıklaması yapılacağı da duyuruldu.

İstanbul Genel-İş 3 No'lu
Şubesi Başkanı Mevsim
Gürlevük:
"Biz işçilerimizin yanında
olacak ve gerekirse onların
hakları için ölümü de
seçeceğiz!"
İstanbul Genel-İş 3 Nolu Şubesi,

Beyoğlu Belediyesi binası önünde
yaptıkları eylemle Beyoğlu Belediye
Başkan Yardımcısı Kemal Genç’i,
Genel-İş’in örgütlü olduğu Beyoğlu
Belediyesi’ne AKP’nin taşeronu Hizmet-İş sendikasını yasadışı yollarla
sokmaya çalıştığı için protesto edildi.
18 Ağustos Perşembe günü Şişhane Parkı’ndaki Özgürlük Anıtı
önünde toplanan işçiler, “AKP Operasyonuna Son! Örgütlenmemiz Engellenemez!” pankartı ve “Hizmet-İş
AKP’nin Taşeronudur! İşçi Sendikası Değil!”, “Beyoğlu Belediyesi’nde
Üyelerimiz Tehdit Ediliyor!” dövizlerini açarak Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na doğru yürüyüşe geçtiler.
Yürüyüş esnasında sık sık “AKP
nin Yandaşı İşçilerin Düşmanı!”, “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!”, “İnadına Sendika İnadına DİSK!”, “Yaşasın
Örgütlü Mücadelemiz!” sloganları
atıldı.
Beyoğlu Başkanlığı’na gelindiğinde burada açıklama okundu. Genel-İş 3 Nolu Şube Başkanı Mevsim
Gürlevük’ün yaptığı açıklamada, “Beyoğlu Belediyesi'nde dayatma ve tehditlerle sürmekte olan HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın örgütlenme
çalışmalarında Hizmet-İş yok piyasada. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, Beyoğlu Belediyesi'nde görevini bırakmış, Hizmet-İş önlüğünü giyerek onun taşeronluğunu üstlenmiştir.
Bir yandan Beyoğlu esnafını zabıtalar aracılığıyla hizaya getirmeye,
kendisine karşı olan esnafı susturmaya
çalışan Beyoğlu Belediyesi diğer
yandan da AKP yandaşı sendikayı zor
ve baskı yöntemleriyle örgütlü bulunduğumuz belediyeye yasadışı yollarla sokmaya başlamış, üyeler üzerinde baskı oluşturmuştur. Bu bir
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AKP operasyonudur! İşçi sınıfının sesinin tamamen kesilmesi amaçlanmaktadır!” denildi.
Gürlevük konuşmasını, “Şunu bir
kez daha ifade edelim: Kimsenin
gücü, DİSK ve örgütlenmemiz Genelİş’i susturmaya yetmez. Biz işçilerimizin yanında olacak ve gerekirse onların hakları için ölümü de seçeceğiz!”
diyerek bitirdi.
75 kişinin katıldığı eylemde Devrimci İşçi Hareketi de yer aldı. Eylem
sonunda, 23 Ağustos günü saat
11.30’da Aksaray Genel-İş binası
önünde toplanarak, SSK Unkapanı binasına yürüyeceklerinin çağrısını
yaptılar. Eylem sloganlarla sona erdi.

Genel-İş'in Kampanyası
Kırklareli’nde de Başladı
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası
Trakya Şubesi, kıdem tazminatının
kaldırılmasına karşı Kırklareli’nde
basın açıklaması yaptı.

Genel-İş Trakya Şubesi üyeleri, 23 Ağustos günü saat
12.00’de Kırklareli merkezindeki itfaiye binası önünde toplanarak, buradan açıklamanın
okunacağı Anıt Kültür Parkı'na
yürüyüş düzenlediler.
Yürüyüş sırasında “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP
Halka Hesap Verecek", "İşçiler
Elele Genel Greve", "İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız", "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek", "Tazminat
Hakkımız Engellenemez", "Direne
Direne Kazanacağız” sloganları atıldı.
Kültür Park'ta yapılan eylemde
okunan basın açıklamasında AKP iktidarının işçilere, emekçilere yönelik
kıdem tazminatını kaldırma girişimi ve
bunun yaratacağı olumsuz sonuçlar anlatıldı.
Eyleme, Trakya Kültür Merkezi
(TKM) de açtığı “Emekçi Düşmanı
AKP Kıdem Tazminatıma, Geleceğime Dokunma” pankartıyla destek

vererek, AKP’nin saldırısı karşısında
işçilerin sesine ses kattı.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı
açıklamada, yürüyüş sırasında Genelİş sendikasından bir temsilcinin Trakya Kültür Merkezi pankartının kaldırılmasını istemesi tepki topladı,
pankart kapatılmadı. Bunun doğru bir
tavır olmadığı sendika yetkilisine
anlatıldı. Açıklama bitiminde yanlarında müzik aletlerini de getiren
TKM çalışanlarının kolkola halay
çekilmesi talebi sendika yetkililerince kabul edilmedi.

Sayı: 283

Yürüyüş

MİHRİ BELLİ, “BİZE ÖLÜM YOK” MARŞI İLE UĞURLANDI
16 Ağustos'ta yaşamını yitiren
Mihri Belli'nin cenazesi 18 Ağustos
günü toprağa verildi. Belli’nin, dostları ve yoldaşları tarafından saat
17.00’de Şişli Camii'nden alınan cenazesi, Feriköy Mezarlığı’na kadar
sloganlarla omuzlarda taşındı.
Halaskargazi Caddesi’nin trafiğe
kapatıldığı yürüyüşte “Mihri Belli
Onurumuzdur”, “Yaşasın Devrim ve
Sosyalizm” sloganları atıldı. “Yüreğini Ferah Tut Yoldaş” yazılı pankartın taşındığı yürüyüşe yaklaşık
3000 kişi katıldı. Mihri Belli, Feriköy
Mezarlığı’nda yoldaşları Şefik Hüsnü Deymer, Reşat Fuat Baraner ve
Şevki Akşit’in yanına defnedildi.
Defin sonrasında, dostları mezarı başında Mihri Belli’yi anlatan konuşmalar yaptı.
Yürüyüşe en önde tekerlekli sandalye ile katılan Vedat Türkali, Belli için yaptığı konuşmasında genç kuşakların Mihri Belli'yi tanımadığına
değindi.

Mihri Belli’nin eşi, yoldaşı Sevim
Belli ise yaptığı konuşmasında 51
TKP tevkifatı sonrasında hapishanede nasıl tanıştıklarını, yoldaşlarına
olan ilgisini ve motive edici yönünü
anlattı. Sevim Belli devrimciliğin
sadece kitaplar devirmekle mümkün
olmadığına, önemli olanın devrim
inancını yitirmemek olduğuna değindi. "Yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir" diyerek sözlerine son veren Sevim Belli'nin ar-

28 Ağustos
2011

dından konuşmalarla devam eden
törende Grup Yorum da bir konuşma
yaparak türküleriyle yerini aldı.
Grup Yorum elemanı İnan Altın,
yaptığı konuşmada şunları ifade etti:
“Yaklaşık bir asra sığan ömür... Yaşadığı süre boyunca sosyalizm ve devrim adına ülkemizde ve dünyada birçok zafere bizzat tanıklık eden birisi. Birçok yenilgiye de tanıklık eden
ancak bütün bunlara rağmen umudunu
hiç yitirmeyen, yaşamı boyunca devrim ve sosyalizme olan inancını koruyan ve bunu son nefesin kadar devam ettiren birisiydi Mihri Belli. En
önemlisi ‘bir ömür boyu devrimci’ kalabilen bir kişiydi Mihri Abi... Anısı
önünde saygıyla eğiliyor ve türkülerimizi bugün ona armağan ediyoruz...”
Grup Yorum'un söylediği "Bize
Ölüm Yok" marşının ardından tören
hep bir ağızdan söylenen Enternasyonal Marşı ile son buldu.
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İkitelli’de Halk Katillerden
Hesap Sordu

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

İstanbul İkitelli'de 28 Temmuz
günü Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Naim Kangal, park yeri yüzünden çıkan tartışmanın ardından, Üstün, Haydar ve Hüseyin Aydoğan'ı silahla vurmuştu. 3 kardeşten Hüseyin
Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 22 yaşındaki
Üstün Aydoğan ise hastanede tedavi
altına alınmıştı. Üstün Aydoğan, 20
gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini 16 Ağustos günü kaybetti.
İkitelli’de daha önce de Aykut Alıcı, çetelerin saldırısına uğrayarak
karakola sığınmış, karakoldaki polislerin duruma müdahale etmemesi
üzerine evine giderken çeteler tarafından öldürülmüştü. Çetelerin öldürdüğü diğer bir mahalleli ise Savaş
Karakız’dı. İkitelli’de öldürülen
gençlerin ortak bir özelliği de Dersim'li ve Alevi olmaları idi.
Üstün Aydoğan’ın hayatını kaybetmesinin ardından mahalle halkı,
16 Ağustos’ta gece saat 23.00 sıralarında karakolun yanında bulunan
mahalle muhtarlığı ve muhtara ait
olan işyerlerinin camlarını tahrip ettiler. Karakol polisleri karakolun içine kaçtı.
17 Ağustos Çarşamba günü, Üstün Aydoğan’ın cenazesi İkitelli
Cemevi’nden kaldırılarak, Gazi Mezarlığı’na defnedildi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından İkitelli
Halk Cephesi’nin öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlendi.
Halk Cephelilerin, yozlaşmaya

karşı birlik olma çağrısı yaptığı yürüyüşe, yaşlısı genci ile her
yaştan insan katıldı. Yürüyüş sırasında “Hüseyin’in ve Üstün'ün Katili Muhtar, Koruyan
Devlettir - İkitelli Halkı” yazılı pankart ile Üstün'ün fotoğrafları ve dövizler taşındı.
Yürüyüş saat 17.00'de İkitelli Cemevi’nin önünde başladı.
Halk Pazar’ından karakolun önüne
gelene kadar “Halkımız Saflara Hesap Sormaya”, “Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz” sloganları büyük bir
öfkeyle atıldı. Çevredeki halkın da
yürüyüşe katılmasıyla sayıları artan
kitle, karakolun önüne geldiğinde,
AKP’nin polisinin kurduğu barikatla karşılaştılar.
Halkın kararlı tutumu sayesinde
barikat kaldırılırken, karakolun önünde “Katil Polis Mahalleden Defol”
sloganları atıldı. Sayıları binin üzerindeki kitle, muhtara ait bir ardiyeyi de dağıttı. “Katil Muhtar Halka
Hesap Verecek” sloganı eşliğinde yürüyüşe devam edildi.
Yine muhtara ait olan bir elektrikçi dükkânı da, “İkitelli Faşizme Mezar Olacak” sloganı eşliğinde kullanılamaz hale getirildi. Yapılanlara
müdahale etmeye çalışan muhtarın akrabaları da halk tarafından dövüldü.
Halkın öfkesi karşısında çaresiz
kalan AKP’nin polisi, Çevik Kuvvet
polislerini devreye sokarak, halkın
üzerine gaz bombalarıyla saldırdı
ve polis havaya ateş açtı.

Yaşanan küçük bir dağınıklığın ardından halk tekrar cemevine doğru
yürüyüşlerine devam ederken; polis
de 3 kişiyi gözaltına aldı. Bunun üzerine mahalle halkı heyet oluşturarak,
polisle görüştü ve karakoldaki gözaltıların bir an öne serbest bırakılmasını istediler. Bu süre içerisinde
cemevi önünde oturma eylemi yapıldı. Heyet, gözaltıların bırakılmaması durumunda, sabaha kadar karakolun önünde oturacaklarını, mahallede olacak her şeyden polisin sorumlu olduğunu da söylediler. Halkın ısrarı sonucunda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanların bırakılmasının ardından daha önce öldürülen
Savaş Karakız’ın evinin önüne yürünerek burada açıklama yapıldı ve
eylem iradi olarak bitirildi.
Yürüyüş sırasında sık sık “İkitelli
Faşizme Mezar Olacak”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Çeteler Halka Hesap Verecek”, “Katil
Polis Mahalleden Defol” sloganları
atıldı. Eyleme 1500’ün üzerinde insan katıldı.

Halkımızı Gazi Halk Şenliği’ne
Bekliyoruz
“Yozlaşmaya Karşı Gazi Halk Şenliği”
10-11 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul
Gazi Mahallesi’nde barajdaki Sarı Tepe’de yapılacak. Şenliğe, Grup Yorum, Suavi, Bulutsuzluk Özlemi, Marsis, Erdal Gü-

42

ney, Burhan Berken, Nilüfer Sarıtaş, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu, Hozan
Beşir, Cihan Çelik, Cengiz Sağlam ve İdil
Çocuk Korosu katılacak. Ayrıca halk oyunları ekibi de sahne alacak.
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Armutlu’da
Cemevini Taşlayan
Bir Kişi Halktan
Özür Diledi
Halk Cepheliler, İstanbul Küçükarmutlu’da uyuşturucuyu, fuhuşu,
kumarı, ahlâksızlıkları engellemek için geceleri sokaklarda nöbet tutuyorlar. 20 Ağustos gecesi sokak ortasında tuvaletini yaparak, alkol
içen birine müdahale eden Halk Cepheliler, bu kişinin elindeki içkileri alarak yere döktüler.
Halk Cephelilerin müdahale ettiği bu kişi, kendisine alınan tavrı hazmedemeyerek, gece saat 03.00 sularında Armutlu Cemevi’nin camlarını taşlayarak kırdı.
Bunun üzerine 21 Ağustos akşamı toplantı düzenleyen Cepheliler
ve mahalle halkı, yaşanan olayı değerlendirerek, camları taşlayan kişiyi meydanda megafonla gezdirme ve teşhir etme kararı aldılar.
Bu sonuca tepki gösteren ailesi ve akrabalarına rağmen, camları kıran kişi mahalledeki bütün kahvelerde “Alkol içtiğim için devrimciler bana müdahale etti. Ben de eşeklik yaptım cemevinin camlarını kırdım. Tüm halkımızdan özür diliyorum. Halk Cephesi’nden özür diliyorum.” şeklinde megafonla konuşma yaptı.
Sokak ortasında alkol içenler, çevreye rahatsızlık verenler, hele ki
devrimcilere ve kurumlarına saldıranlar cezasız kalmaz...

Hak mücadelesi vermek
suç sayılıyor!
Umut Şener derhal
serbest bırakılsın!
Ankara'da, Çankaya Kültür Derneği Başkanı Umut Şener, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Sincan F Tipi Hapishanesi'nin önünden gözaltına alındı.
Sincan F Tipi Hapishanesi'ne görüşe giden Şener, görüşten çıktıktan sonra hakkındaki bir davadan ötürü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Çankaya Kültür Derneği, başkanlarının gözaltına
alanmısıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Şener'in ilk defa gözaltına alınmadığı belirtilerek,
"Arkadaşımız daha önce Mahir Çayan'ın mezarını ziyaret ettiği için,
Güler Zere için yapılan basın açıklamalarına katıldığı için tutuklanmıştı. Bu ülkede hak mücadelesi vermek, devrimci değerlere sahip çıkmak suç sayılmaktadır. İşte bu yüzden gözaltılar zulmün bir
aracı olarak kullanılmaktadır ve hukuksuzdur. Umut Şener serbest
bırakılmalıdır." denildi. Umut Şener ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı.

İkitelli’de
Faşist
Provokasyon
Durduruldu
Doğu ve Güneydoğu’da ölen askerleri
bahane eden faşistler, 22 Ağustos Pazar
günü İstanbul İkitelli'de yürüyüş düzenlediler. Faşistler, İkitelli halkını baskı altına
almak ve devrimci demokrat kurumlara saldırıyı meşrulaştırmak amacıyla yaptıkları
yürüyüşü polis desteğinde gerçekleştirdiler.
Faşistlerin yürüyüş yapacağını duyan
İkitelli Halk Cephesi ve Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) mahallenin ve kurumların etrafında güvenlik aldılar. Devrimci demokrat kurumlar, mahallede yürüyüş düzenleyerek, halka yönelik olarak
konuşmalar yaptılar. Konuşmalarda, “Polisler, daha önce de faşistleri koruyarak devrimci demokrat kurumlara saldırtmışlardır.
Bizler bu ülkenin devrimcileri olarak mahallemizde yaratılmak istenen polis destekli
provokasyonlara izin vermeyeceğiz. Faşitleri mahallemize sokmayacağız!” denildi.
Devrimcilerin aldığı tavır nedeniyle,
AKP'nin polisi derneklerin önünde nöbet
tutarak faşist güruhu uyardı ve faşistler yürüyüş güzergâhını değiştirmek zorunda
kaldılar.
Faşistlerin yürüyüşü sırasında sık sık
“İkitelli Faşizme Mezar Olacak”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Halkımız Saflara Hesap Sormaya” sloganları atıldı. Faşistler yürüyüşü bitirdikten sonra AKP'nin
polisi devrimcilerin yanına gelerek, “Bizler sizlerin güvenliğinizi alıyoruz, sizin toplanmanıza gerek yok.” dediler.
Devrimciler de, faşistlere polisin destek
verdiğini, mahallede provokasyon yaratmak
istediklerini belirterek devrimcileri koruma ifadesinin yalan olduğunu, devrimcilerin
kendi güvenliklerini kendilerinin alabileceklerini, polise ihtiyaç olmadığını, faşistleri
mahalleye sokmayacaklarını söylediler.
Faşistlerin yürüyüşü dağıldıktan sonra,
devrimci demokratlar da sloganlarla eylemlerine iradi olarak son verdiler.
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Röportaj

“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son!”

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

Yürüyüş: Neden
böyle bir
kampanya
düzenlemeye
ihtiyaç duydunuz?
Seval Yaprak: Son
Seval Yaprak altı ayda İstanbul'da,
İzmir'de, Kocaeli'de
ve birçok ilde demokratik kitle örgütlerine yönelik baskılar arttı. Birçok kuruma, kültür merkezine, evlere gece yarıları helikopterler eşliğinde, yüzlerce çevik - sivil polisler
eşliğinde, gaz bombalarıyla, otomatik silahlarla operasyon düzenleyen
AKP iktidarı,yüzden fazla insanı tutukladı, birçok kişiyi de gözaltına alarak işkence yaptı. Gözaltına alınanların, tutuklanma gerekçelerine baktığımızda sırf demokratik - yasal
haklarını kullanmalarından dolayı
tutuklandıklarını görürsünüz.
En son 10 Mayıs'ta Okmeydanı'nda faaliyet yürüten Haklar ve
Özgürlükler Derneği, İdil Kültür
Merkezi, Gençlik Federasyonu polis
tarafından basılmış, 46 kişi gözaltına alınmıştı. Bu saldırı önceki saldırılardan bağımsız değildi. Biz de bu
saldırıları protesto etmek ve gözaltına alınanların serbest bırakılması
için Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda ve Nurtepe Çayan Hüseyin Aksoy Parkı’nda oturma eylemi başlatmıştık. Bu hukuksuzluğa karşı sessiz
kalamazdık. Bu oturma eylemimiz
daha sonra "Keyfi Tutuklama Zulmüne Son" talebiyle ÇAYAN'da 90
gün sürecek olan direniş çadırı açarak dönüşümlü açlık grevi olarak
devam etti. Tecrite karşı mücadele
edenlere saldırarak onları tecrite atıyor, tecrit zulmüyle iradelerini teslim almak istiyorlardı. “Biz doğurduk tecrite
ezdirmeyeceğiz, evlatlarımız
için 90 günlük açlık grevindeyiz” derken de tecrite karşı
mücadele kararlılığımızı da bir
kez daha ifade ettik.
Saadet İpek: Bizim abilerimiz ablalarımız hukuksuzca
tutuklandılar. Ve keyfi oldu-
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ğugibi hala mahkeme tarihleri bile
belli değil! Bu hukuksuzca tutuklamalardan dolayı bizde "keyfi tutuklamalara son" diyoruz.
Yürüyüş: "Keyfi tutuklama zulmüne son" kampanyasının hedefi
neydi?
Yaprak: Başta AKP'nin tutuklama
terörünü teşhir etmekti. Bir yandan
"ileri demokrasi" masalları anlatarak
12 Eylül'le hesaplaşılacağı demagojisini yaparken öte yandan halka karşı pervasızca saldırılarını arttırıyordu.
AKP halka düşman bir partidir. Bir
yandan bu keyfiliği teşhir etmekti
amacımız. Öte yandan ise tutuklananlar halkın çocuklarıydı, Çayan'ın,
Gülsuyu'nun, Okmeydanı'nın, Gazi'nin, Bağcılar'ın çocukları, insanlarıydı. Bizim insanlarımızdı.
Sessiz kalmayarak verilen mücadeleyi sahiplenmeyi artırmaktı.
Onlar IMF'yi protesto ettikleri için,
Kızıldere'ye gittikleri için, yozlaşmaya
uyuşturucuya karşı çıktıkları için
AKP'nin yolsuzluklarına karşı, yozlaştırma politikalarına karşı mücadele
ettikleri için tutuklandılar. Bu mücadele, bizim mücadelemizdir. Taleplerimizde kararlılığımızı haykırmak
ve bedeli ne olursa olsun keyfi tutuklanma zulmüne rağmen bu mücadelenin süreceğini göstermekti amacımız. Tutuklanan onlarca devrimcinin sahipsiz olmadığını göstermekti
amacımız. Örgütlenme hakkımızı
korumaktı. Ve halkımızı da bu mücadeleye daha çok katmaktı.
AKP'nin artan saldırılarına karşı en
güzel cevabı yine sokaklarda verdik,

bizi sindirmek istedikçe “yola” gelmeyeceğimizi, "ıslah" olmayacağımızı gösterdik. Halka karşı yaptıkları saldırıları cevapsız bırakmayacağmızı yüzlerine haykırdık. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü önünde devrimcileri sahiplendik.
Yürüyüş: Kaç kez saldırıya
uğradınız, kaç kişi gözaltına
alındı, tutuklandı?... AKP'nin
polisi ne yapmak istedi, siz ne
yaptınız?
Yaprak: Devrimci tutsakları savunurken yeni tutsaklar verdik, tecrite karşı mücadele ederken tecrite
atıldık. Evet, kampanyanın ilk günlerinde saldırıları başladı AKP polisinin. Nurtepe'deki İSKİ'de yığınak
yaparak, akreple caddeden geçerek
sürekli taciz ve tedirgin etmeye çalıştı.
Ama başarılı olamadı. Keyfi tutuklamalara karşı direnirken faşistlerin
mahallelerimizi kirletmelerine izin de
vermedik. Çayan'ın tarihi kadar eski
bir yazılama var Çayan'da: "Faşistler Giremez" duvar yazılaması. Kimi
yerleri silikleşmiş. 29 Mayıs'ta devrimciler ve Çayan halkı da "faşistler
giremez" geleneğiyle saat 19.00'da
Nurtepe Viyadüğü’nden geçen MHP
konvoyuna müdahale ettiler. Bunun
üzerine sivil faşistler, polis desteğinde Çayan Mahallesi’ne saldırdı. Adeta terör estiren polis Çayan'ı kuşattı,
otobüslerin geçişine izin vermedi,
devrimcilere saldırdı. Devrimciler
mahallelerini korurken Çayan halkı da
direnişe destek verdi. Önce 200 kişi
olundu sonra Çayan'ın sokakları faşizme öfke duyanların seliyle doldu. Polis halkın
sahiplenmesine duyduğu
tahammülsüzlüğü Hüseyin Aksoy Parkı’ndaki direniş çadırına saldırırak
gösterdi. Saldırıda yaralılar ve gözaltına alınanlar
oldu. Yaralıların arasında
isabet eden plastik mermi
ile yaralananlar, kolları
kırılanlar oldu, 10-11 yaşlarındaki çocukların başı-
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na silah dayadılar. Bu saldırıda 10 kişi gözaltına alındı.
Bunlardan 4 kişi daha sonra
tutuklandı.
22 Temmuz'da direniş
çadırından bir arkadaşımızı
kaçırdılar. Kasklı, çelik yelekli, robocop görüntüleriyle, kontrgerilla yöntemlerle
kaçırdılar arkadaşımız Özlem Olgun'u. Halktan görenler hızlı hızlı arabaya atıp
hemen kaçtıklarını, kaçırma olayının
5 dakika bile sürmediğini söylediler.
Bu da korkularının bir göstergesiydi
zaten. Birkaç gün sonra 25 Temmuz'da Özlem Kütük ve Gazi Nefes'i
de kaçırarak gözaltına aldılar. Polis,
22-27 Temmuz tarihleri arasındaki 5
gün içerisinde, kaçırmak suretiyle
toplam dokuz kişiyi gözaltına almıştı. Bu gözaltılardan Yusuf Aslan
tutuklanırken, geri kalan altı kişi
serbest bırakıldı.
Direnişimizin 71. gününde gece
yarısı çadıra saldırdılar yine. Fotoğraf makinemizi, telefonumuzu, dergilerimizi ve birçok eşyamızı çaldılar. Saldırının duyulmasının ardından
72. günde sabahın erken saatlerinde
tekrar çadır kuruldu, ve gece gündüz
nöbet tutuldu. Bir haftada üç kez saldırıya uğramış, her saldırı sonrası
daha kararlı bir şekilde çadırımızı
kurmuş, mücadelemizi yükseltmiştik.
Her saldırıda halk daha çok sahiplendi. İşte onların başaramadıkları
yanlardan biri de buydu, halkın sahiplenmesinin önüne geçemediler.
Sürekli taciz etmeye, tedirginlik yaymaya çalışıyorlardı ve 90 günlük
direnişimiz bu baskıların altında gerçekleştirildi. AKP'nin polisi devrimciler özelinde halkı korkutmak, halkı sindirmek istiyordu. Ama devrimciler saldırılar karşısında dimdik durunca halk da hemen yanıbaşımızda saf tuttu. Yani polisin yaratmak istediği tablo başarılı olamadı.
Saldırıları ancak karşılarına dikilerek,
haklarımızı daha çok savunarak püskürtebiliriz. Bir saldırı olduğunda ya
saldıranlar haklı ve meşru olmayanlar gerileyecek ya da saldırıya uğrayanlar, haklı ve meşru olanlar. Sal-

Çadır, bir semboldü... Kararlılığımızın,
irademizin sembolü...
Devrimci mücadeleyi
yükselteceğimizin, egemen güçlerin istediği
uzlaşıcı yola gelmeyeceğimizin, değerlerimize sımsıkı sarılacağımızın sembolü...

dıranlar ilerlerse daha çok zalimleşir,
saldırıların boyutu artar, ama gerilerlerse bu sefer saldırıları azalır,
etkisi dağılır. Biz de polisin bu saldırılarını direnerek geri püskürtüyoruz. AKP'nin polisi mücadeleyi bitirmek istiyor, biz kızıl bayrağımızı
daha da dalgalandırıyoruz. Onlar
halkı umutsuzlaştırmak istiyorlar biz
de halkı umudun adı yapıyoruz.
İpek: Çadıra saldırdıklarında
ben çok etkilendim. Kardeşim sara
hastasıydı. Çadıra ekip arabasıyla geldiler. Çatışma çıktı. Biz polisin mahallemize girmesini istemiyoruz.
Çünkü huzursuzluk yaratıyorlar. Çadır yıkıldığında gözyaşlarına boğuldum açıkçası. Orada çok anılarımız
oldu. Onların amaçları yıldırmaktı
tabi ama korkuyorlardı da. Mahallelilerden korkuyorlardı. Bir gece yarısı tekrar gelmişlerdi çadırı yıkmışlardı. Ama tabi her yıktıklarında biz
yeniden kurduk mahalleliler olarak.
Ben o süreçte yine yanlarındaydım.
Korku var mıydı? Yoktu açıçası.
Çünkü biz yıllardır görüyoruz bu baskıları.
Yürüyüş: Çadır direnişi temizlik
işçisi Türkan Albayrak'ın
direnişiyle öne çıktı. Sonra
Dev-Gençliler'in "Parasız Eğitim
İstiyoruz" kampanyasıyla
Anadolu'nun dört bir yanına
yayıldı. Yine Hüsnü Yıldız'ın
ölüm orucu direnişi var. Çadır
kurmak direnişle özdeşleşti. Polis
de ısrarla çadırlara saldırdı, kurdurmak istemedi. Çadırın direnişte nasıl bir etkisi vardı?

Sadece bir basın
açıklamasıyla tepkileri
geçiştirmek yerine, “biz buradayız,
haklıyız ve kazanacağız” diyoruz
çadırlarımızla. Haklı ve meşru olduğumuzu, mücadelemizi, kurmak istediğimiz sosyalizmi gece gündüz
anlattığımız, halkı da bu mücadeleye katmaya çalıştığımız yerdi çadırlar.
Kurulan çadırlar; kazanana kadar,
amacımıza ulaşana kadar “buradan
ayrılmayacağız” demektir. Direndiğimiz yer, evimizdir artık, çadırlarımız evimizdir, gecekondumuzdur,
mevzimizdir. Çadırlarla sokaklar,
meydanlar gecekondu mahalleleri
her yerde bir direniş mevzisi oluyor
aslında. Sürekli orda direnenler var,
hak alma mücadelesi var. Her direniş
her çadır bir okul görevi de görüyor.
Görenler merak ediyor, yoldan geçenler dönüp bakmadan geçemiyor,
ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Duyarlılığı daha çok artırıyor.

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

Yürüyüş: Tutsakların
ahiplenilmesinin onların
yakınları aileleri ve mahalleli
üzerindeki etkisi nasıl oldu?
Yaprak: Tutsaklardan kimisinin
annesi geliyordu, kiminin teyzesi
kiminin yiğeni kiminin kardeşi...
bazı tutsakların da bütün ailesi geliyordu. Sahipleniyorlardı direnişi.
Direniş onlara moral vermişti, sahiplenildiğini hissetmek güç verdi.
Hem yakınlarına, hem mahalledeki
insanlara hem de arkadaşlarına güç
verdi diye düşünüyorum. Meşruluklarına daha çok inandılar. Sürekli tutsaklara mektuplar yazıldı, direnişçiler yazdı, ziyaretçiler yazdı. Çayan'da da eskiden sürekli kahveye gi-

KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN
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dip oturanlardan iki kişi
çadırın daimi ziyaretçileri olmuşlardı. “Çadır
kurulduğundan beri 2-3
defa kahveye gitmişimdir, alışkanlıklarımızı da
değiştirdi burası” demişti bir amca. Aslında
bu söz bile çadırın onun
yaşamındaki etkisini
göstermektedir. Mahalle halkında insanları
daha çok kaynaştırdı.
Gelip sohbet ediyor,
dertlerini paylaşıyorlardı. Çayan'ın kuruluşundan beri Çayan'da olan aileler,
“eski günleri yeniden yaşıyor gibiyim” demişti. Bu da özlemlerini dile
getiriyordu. Halkın daha örgütlü olduğu döneme olan özlemini. Kimileri
her cuma düzenlediğimiz programa
göre kendi programını yapıyordu.

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

İpek: Tutuklu ailelerinin destek
verdiklerini gördüm ben açıkçası.
Ziyaretlere gelindi destek verildi her
konudu yardımcı olmaya çalıştılar.
Ben bunları görünce gerçekten gururlandım bir yandanda. Keyfi tutuklamalara karşı aileler öfkeliydiler
ve öfkelerini direniş çadırına sahip çıkarak göstermeye çalıştılar.
Yürüyüş: Çadır direniş boyunca
kaç kişi açlık grevi yaptı?
Yaprak: 3 günlük dönüşümlüydü açlık grevimiz. Genelde 3 kişi oluyordu açlık grevinde. Hafta sonları bu
sayı artıyordu, direnişçi sayısının
üçün altına düştüğü de oluyordu ama
bir kaç gün öyle oldu sadece. Yaklaşık 120 kişi katıldı.
Yürüyüş: Çadır direnişinin
mahalle halkı üzerinde nasıl bir
etkisi olmuştur? Sizin üzerinizde
nasıl bir etkisi olmuştur? Bu
süreçte neler hissettiniz? Sizi en
çok neler etkiledi?
İpek: Eski süreçler aklıma geldi.
O zamanlar kurumlaşma olmadan
önce yine Hüseyin Aksoy Parkı’nda
toplanıyorduk. Dergiler okuyorduk.
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O zamanlar birlik ve beraberlik daha
fazla vardı. Bugün yine daynışma eskiye oranla az da olsa var. Ama direniş çadırının kurulmasıyla komşuluk ilişkilerimiz pekişti. En çok etkilendiğim şey insanların belli bir beraberliği oldu samimiyeti pekişti.
Tabi üzüntülü günlerimiz de oldu.
Sevdiğimiz insanlar tutuklandı. Ama
aslında gözyaşlarımızdan üzüntülerimizden çok öfkelenmemiz bizi sahiplenmeye itti. Yılmadığımızıda
gösterdik Çayan Mahallesi olarak.
Dersim’deki ölüm orucunun kazanımla bitmesi coşkumuza coşku kattı.
Yürüyüş: Demokratik kitle örgütlerinin, sanatçıların eyleminize desteği
nasıl oldu. Her hafta çeşitli etkinlikler ve eylemler de yapıyordunuz.
Eylemlerinize, etkinliklerinize kimler katılıyordu, nasıl destek oldular?
Yaprak: Kamu Emekçileri Cephesi, cuma-cumartesi günleri yaklaşık 15 kişi geldiler, hem açlık grevi
yaptılar hem de sabaha kadar çadırda nöbet tuttular. Direniş çadırına
doktorların, hemşirelerin geldiğini
duyan halk çadıra gelip sağlık sorunlarını anlattı. BES'liler, TÜM BEL
SEN'liler geldiler onlar da direnişe
destek verdiler, açlık grevine, gece nöbetlerine katıldılar. Gece kaldıklarında
yanlarında film getirip halkla birlikte izlediler. Bu da kaynaşmayı sağladı.
Emekli Sen'liler ve Artı İvme çalışanları Nurtepe'de indikleri duraktan
direniş çadırına kadar sloganlarla
yürüyüş yaparak geldiler. Geniş bir
halka da oturup süreçle ilgili sohbet

ettiler. Dayanışmanın
ve direnmenin öneminden bahsettiler.
KESK'li Akman Şimşek geldi, desteklerini
dile getirdi.
Grup Yorum direnişin ilk başında ve kapanış gününde programa katıldı, konser verdi. İdil Kültür Merkezi
çalışanları düzenli geliyorlardı, Grup Yorum
üyeleri ve korosu geliyordu düzenli olarak. Dev Genç’liler
hep yanımızdaydı. Yani Halk Cephesi’nin desteği her yönüyle tamdı.
Saldırı olduğunda hep çadıra desteğe
gelindi.
Görüştüğümüz sanatçılar her cuma
düzenlediğimiz programa katıldılar.
Destek vermek için katıldılar, para talepleri bile olmadı. Çayan halkıyla
türkülerini seslendirdiler. Hepsine
teşekkür ediyoruz.
Yürüyüş: Ayrıca sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yaprak: 90 günlük direniş güncemizde çok şeyler yaşadık, ama
şunu da hep beraber bir kez daha gördük direnmekten başka çaremiz yok.
Direniş seçeneğimizden başka seçeneğimiz yok. Ve saldırılardan gördük
ki, bizden korkuyorlar. Korktukları
kadar saldırdılar. Panik oldular. Ki
gözaltına alınan bir arkadaşımıza
Gazi, Okmeydanı şimdi de Nurtepe
oyunu mu başladı demeleri bu korkularının bir sonucu. Bizim gücümüzden korkuyorlar. Korksunlar...
Güzeldi, öğreticiydi çadırımız.
Devrimciler ve halk bir yürekti. Sahiplenme güzeldi, oradaki halkın komşuları oldu çadırımız. Komşuları gibi
davrandılar bize, bizden biriydiler onlardan biriydik. Bir aileydik. Bu duyguyu yaşamak çok güzeldi.
İpek: Sizleri seviyorum. Yürüyüş dergisinin sürekli okuyucusuyum. Direniş çadırımız tekrar ve yeniden birlik beraberliği pekiştirdi.
Her zaman onların yanında olacağız.
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Hapishanelerde Tecrit Can Almaya Devam Ediyor
TAYAD’lı Aileler, 20 Ağustos günü “Hapishanelerde
Tecrit Can Almaya Devam Ediyor, Haberiniz Var mı?”
kampanyası çerçevesinde, İstanbul’da Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda imza masası açtılar.
“Tecrite Karşı Bir İmza da Sen Ver” diyerek imza toplayan, tecrite karşı el ilanlarını dağıtan aileler, 2 saat boyunca yüksek sesle halka tecriti anlatıp, evlatlarının sesini duyurmaya çalıştılar.
TAYAD’lı Aileler, halka yönelik yaptıkları konuşmalarda şunları söylediler: “Evlatlarımız NATO'ya, IMF’ye,
ABD'ye karşı çıktıkları için, bağımsızlık mücadelesi
verdikleri için hapishanelerde tecrit altındalar. F Tipleri’ne
birgün senin de yolun düşmeden tecrite hayır de! Hapishanelerde tecrit ve işkenceyle evlatlarımız öldürülmeye
Dayımızın, karanfillerimizin sıcaklığıyla, umutla,
hasretle kucaklıyoruz.
Nasılsınız? Biz iyiyiz. Yüreğimiz Dersim’de, yüreğimiz
o toprağın altında atıyor. Alimizi alma kararlılığımız, Hüsnü abimizin direnişi kazanacak, inanıyoruz. Dayımızın
ölümsüzlüğünden bugüne, dağılacağımız, rotayı şaşıracağımız beklentisine girenlere, bizi yola getirmeye çalışanlara da bir cevaptır. Alimiz, Alimizin şahanlığının meşruluğunu haykırmamız... Dayımızın ölümsüzlüğünden
sonra yine ne söylediysek yaptık ve ne yaptıysak savunduk, yolumuzda yürüdük. Sadece bir yılda yüzün üzerinde insanımızı tutuklamış olmaları, Alimizi alma kararlılığımıza uyguladıkları sansür, tecritte ısrar bizim doğru yolda olduğumuzun ispatıdır. Dayımızın, karanfillerimizin öğrencileri olarak yolumuzda çoğalacak, onlara
olan sözümüzü yerine getireceğiz. Değerli anıları önünde saygı ve bağlılıkla eğiliyoruz. (...)
...
Merhaba,
(...)
İşte böyle; Hüsnü, çağımızda yok
edilen (edilmeye çalışılan demek daha doğru) Hüsnüler varsa insanlık var demektir. İnsani erdemleri canını ortaya koyarak yaşatıyorlar... Bu topraklarda milattan öncesinde bile
ölüye, cenazeye saygı gösterilirmiş... Bu vahşet tarzı, bu
insanlık dışılık nerelerden, kimler tarafından taşındı vatan
topraklarımıza?.. Hani diyor ya ozanımız Ahmet Arif; “Erkekçe olsun isterim / Dostluk da düşmanlık da” diye...
Bu toprakların insanların hep bu değerlerle büyüdü,
böyle öğrendi... Mertlik dışı bir kültürü oldum olası reddedeceğiz, bu topraklarda yeşermesine, hayat bulmasına asla izin vermeyeceğiz... İnsanımıza bu dehşeti reva
görenleri de ayak izlerine kadar sileceğiz topraklarımızdan...
Ağustos ayının harman bereketiyle büyüttüğü umuda
sevdalıların sıcaklığı ve coşkusuyla tekrardan kucaklıyorum. Sevgiyle, umutla...

devam ediyor... Tecrit, insanın insansızlığa mahkum
edilmesidir. Yalnız
bırakılmasıdır. Hiçbir insan tek başına
kalamaz. Tecrite sen
de hayır de!.. Adalet
Bakanı sohbet hakkının uygulanmasına dair verdiği sözü
tutsun...”
Özgür tutsakların sesi olan aileler, tecriti anlatan el ilanlarıyla birlikte, 4 Eylül günü yapılacak olan Geleneksel
Halk Sofrası Pikniği’nin el ilanlarını da dağıttılar. “Bu sofrada sen de yerini al, pikniğimize katıl” diyerek oradan geçenleri pikniğe davet ettiler.
...
Merhaba,
Özlemle hasretle sıkıca kucaklıyorum. Eminim iyisinizdir. Bizler de her daim iyiyiz.
Son süreçte TV’leri haberleri daha da dikkatli takip
ediyoruz. Zira bir yanda Somali’de açlıktan ölen çocuklarımız. Aç bırakanlar malum emperyalizm ve işbirlikçileri TV de çocukları gördüğümüzde daha da sıkı sarılıyoruz hayallerimize, o günlere ulaşabilmek için emek
harcıyoruz. Ve daha fazla emek harcayıp çocuklarımızı
kurtarmamız gerektiği dünyayı emperyalizm hastalığından kurtarmamız gerektiğini görüyoruz...
Diğer yandan Ali Yıldızımız, kazanımlarımıza ilklerimize yenilikler katmanın sevincindeyiz...(...)
...
Merhaba,
Sizleri ustamızın, karanfillerimizin
sıcaklığıyla, umudumuzca kucaklıyoruz.
Bir kez daha direnip kazanmanın gururunu yaşadık. Üç gündür Ali’mizin
yattığı toplu mezarın açılmasını izliyoruz. Daha en başından başlarken, bu direnişin de zaferle biteceğini biliyorduk. Hüsnü abimiz nasıl direnileceğini ve nasıl kazanılacağını dosta düşmana bir kez daha
gösterdi. Bundan sonra beklediğimiz Ali’mize yakışacak
şekilde bir defindir.
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Tutsaklardan...
Merhaba

11 Ağustos’ta bu güzel haberle girmemiz de ayrı bir
anlamlı oldu bizim için. Ustamızın öğretileriyle bir kez
daha kazandık. Üç yıldır onun izinden, ona layık olmaya çalışarak ilerliyoruz yolumuzda, tek amacımızda ustamıza verdiğimiz sözlerin altını doldurabilmek. Hüsnü
abimizin direnişiyle elde ettiğimiz kazanım ustamızın
ölümsüzlüğünün de göstergesi oldu. Bizler bugün onun
öğrettikleriyle, yarattığı direniş çizgisi ile zaferler kazanmaya devam ediyorsa, onun öldüğünü kim söyleyebilir? Ustamızın anıları önünde bağlılıkla eğiliyoruz.(...)
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YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA VE
ÜÇ DEVRİMCİYE ÖZGÜRLÜK
Yürüyüş okurları
Gemlik’te dergimizi
halka ulaştırdılar
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 12
Ağustos günü 4 yürüyüş okuru tarafından Yürüyüş dergisi tanıtımı yapıldı.
Gemlik Dereboyu, Yunus Emre
Parkı ve Yeşilova Mahallesi’nde yapılan çalışmada, sesli duyuru ile halk
savaşçısı Ali Yıldız’ın abisi Hüsnü
Yıldız’ın kardeşinin cenazesini toplu mezardan almak için yaptığı ölüm
orucu ile ilgili gelişmeler aktarıldı.
Yeşilova Mahallesi’nde Yürüyüş
okurlarını gören çocuklar, merakla
çalışmayla ilgili sorular sorarken, çocuklardan biri kendilerinin de devrimci
olduğunu, ailesinin Yürüyüş dergisini
devamlı okuduğunu söyledi.Yapılan tanıtımda 20 dergi halka ulaştırıldı.
Sayı: 283
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Operasyonlarınız ve
toplatma kararlarınız
halkın ve haklının onurlu
sesi Yürüyüş dergisini
susturamayacak!..
8 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş
dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için, “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” kampan-

yası kapsamında Ankara Halk Cephesi, 19 Ağustos günü saat 18.00’de
Kızılay Sakarya Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada şunlara değinildi: “Ülkemizde bağımsızlık ve
demokrasi mücadelesi vermek cüret
isteyen bir iştir. Onlar bu cüreti gösterdiler. Sayfalarında ülkemiz gerçeklerini yazdılar. Burjuva basının
köşe yazarları gibi iktidara yalakalık
yapmadılar. Sayfalarından yalan yanlış şeyleri aktarmadılar. Tekellerin ve
AKP'nin sözcülüğünü yapmadılar.
Burjuva basın gibi yeminli Amerikan
uşaklığı yapıp, sayfalarından kan
akıtmadılar.
Halkımız neden aç ve yoksul
bırakılıyorsa, nasıl sömürülüyorsa;
o gerçekleri yazdılar. Hangi katliamlar yapıldıysa ülkemizde onları
yazdılar. Hapishanelerde diri diri
yakılanları, toplu mezarlarda isimsiz,
mezartaşsız yatanları yazdılar. Sokak
ortasında kurşunlananları yazdılar.”
Eylemde, “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” yazılı dövizler ve “Derneklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş'ü Savunmaya Devam
Edeceğiz!” pankartı açıldı. “Baskılar
Bizi Yıldıramaz!”, “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın!”,
“Yürüyüş Halktır Susturulamaz!”,
“Adalet İstiyoruz!”, “ Halkız Haklı-

Halk Sofrası Pikniği
4 Eylül’de Yapılacak
Halk Cepheliler, 4 Eylül’de yapılacak
olan Halk Sofrası Pikniği için, 20 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’da Kadıköy
İskele Meydanı’nda el ilanı dağıttılar. Saat
16.30’da başlayan el ilanı dağıtımı iki saat devam etti. Sesli çağrılarla yapılan dağıtıma halkın ilgisi yoğundu.
Saat 18.30’da biten dağıtımda yaklaşık iki bin el ilanı halka ulaştırıldı.

Mecidiyeköy'de Halk Sofrasına Çağrı Yapıldı
Halk Cephesi üyeleri, 23 Ağustos Salı günü saat
15.00'te İstanbul Mecidiyeköy'de Halk Sofrası Pikniği'ne
çağrı yaptılar.
Cevahir Alışveriş Merkezi'nden Mecidiyeköy
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yız Kazanacağız!” sloganları ile eylem sonlandırıldı.
Yapılan açıklamanın ardından Ankara Halk Cephesi'nin “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın”
başlıklı bildirisi ve Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

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

Metrobüs Durağı’na kadar yürünerek, 8. Geleneksel Halk Sofrası Pikniği'nin el ilanları dağıtıldı.
‘Dost sofrasında buluşalım’ diyen Halk Cephesi üyeleri, tüm halkı 4 Eylül Pazar günü yapacakları pikniğe davet ettiler. Bir saatten fazla
süren bildiri dağıtımında 500'den fazla el ilanı dağıtıldı.

Armutlu’da Halk Sofrası Pikniği’ne
Çağrı Yapıldı
Pikniğe sayılı günler kala çalışmalar daha da hızlandı. Armutlu, piknik ilanının olduğu afişler ve bez pankartlarla donatıldı. Halk Cepheliler, 17-21 Ağustos tarihleri
arasındaki 5 gün boyunca kapı kapı gezerek Armutlu halkını pikniğe çağırdılar. 20 Ağustos’ta Armutlu Meydanı’nda açılan masada ise Grup Yorum türküleri eşliğinde bilet ve bildiri dağıtımı yapıldı.

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

TEK KİŞİ NE YAPABİLİR?
Burjuva medyada “örgüt” kelimesi “yasa dışı” kelimesiyle yanyana anılıyor. Örgüt kelimesi ne zaman
kullanılsa, orada bir tehlike varmış
gibi söz ediliyor. Örgütlü gücün
yarattığı korku öylesine büyük ki, bir
kelime ile savaşıyor iktidar...
Anlamını değiştirmeye, içini boşaltmaya, kötülemeye çalışıyor.
Bir insan tek başına ne yapabilir?
Ne kadar sonuç alabilir? Tek kişilik
mücadele ile kişisel kazanımlar elde
edilse de; bu genel ve kalıcı bir
kazanım olamayacaktır.
Paşabahçe Hastanesi önünde direnen Türkan Albayrak, Dersim’de
ölüm orucu yapan Hüsnü Yıldız...
Bunlar tek kişinin eylemleri gibi
gözükse de aslında örgütlü eylemlerdir. Örgütlenmeyince, bedel ödemeyince hak vermiyor oligarşi...
Türkan Albayrak da açlık grevine
başladıktan sonra direnişi kazanımla sonuçlanmıştı.
Açlık grevini neden yaptığımızı
daha önceki sayılarımızda ele
almıştık. Bu yazıda ele aldığımız
konu ise, tek başına bir insanın
gücünün sınırları... Örgütlü mücadelenin, birlik olmanın önemi...
Tek başına bir kibrit çöpü kırılır

ama onlarca çöp bir araya geldiğinde
onları kırmak kolay olmaz. Bu çok bildiğimiz bir örnektir. Doğru da bir
örnektir.
Patronumuz maaşımızı ödemiyor
mu; tek başına ne yapacağız?
Çocuğumuzu okutmakta maddi
olarak zorlanıyor muyuz; tek başına
ne yapacağız?
Milliyetimizden ya da mezhebimizden dolayı aşağılanıyor muyuz;
tek başına ne yapacağız?
Gazeteci olarak gerçekleri yazmaya çalışırken işten mi atılıyoruz;
tek başına ne yapacağız?
Tek başına yapacaklarımız
sınırlıdır. Maddi olarak da manevi olarak da üstesinden gelemeyiz. Kimse
bize, tek başına da kalsak direnemeyeceğimizi söyleyemez. Direniriz
ama yalnızlık güçsüzleştirir. Yalnız
olmamanın karşıtı ise örgütlü olmaktır.
Örgütlü olursak, her zorluğun
altından hep birlikte gelebiliriz.
Birimizin gücü tükendiğinde,
diğerinden güç alırız; birimiz eksildiğinde yerine yenisi gelir; birimizin
düşüncesi yetmezse, diğeri tamamlar;
birimizin sağlığı elvermezse, sağlam
olan yapar...
Biz olursak ancak dağların ardın-

FİLM GÖSTERİMLERİ
DAYANIŞMANIN BİR ARACIDIR
Mahallelerimizde halka yönelik film gösterimleri
yapılmaya devam ediliyor. Yozlaşmaya karşı halkın
değerlerine sahip çıkan filmlerin tercih edildiği gösterimlere bu hafta Gemlik ve Armutlu’da devam edildi.
GEMLİK’TE FİLM GÖSTERİMİNE
50 ÇOCUK KATILDI
Bursa Gemlik’teki Yunus Emre Parkı’nda, 13 Ağustos
Cumartesi günü Gemlik Haklar Derneği tarafından film
gösterimi yapıldı. Saat 21.00’de başlayan film gösteriminde Kung-Fu Panda filmi izlendi.
Film gösterimine aileleriyle birlikte gelen çocuklar
filmi ilgiyle izlediler. Çocuklar gösterimin ardından
oldukça memnun ayrılırken, ailelerden bazıları film

daki suyu getirebiliriz; biz olduğumuz
için Türkan Albayrak’ın işe iade
hakkını kazandık. Biz olduğumuz için
Hüsnü Yıldız’ın direnişi zaferle
sonuçlandı.
“Örgüt” kelimesinin oligarşiyi
korkutmasının nedeni de budur zaten.
BİZ demek ÖRGÜT demektir.
Örgütlü gücün yapabileceklerini
gören oligarşi bu yüzden bireyciliği
dayatıyor bizlere...
Bizse, bunun karşısında örgütlenmeliyiz. Adı ne olursa olsun,
bireyler yazmaz bu tarihi... tarihleri
yapanlar ezilen halklardır. Halkın
örgütlü gücüdür. Bu gücü büyütürsek,
ekmeğimizi çalanlardan hesap sorabiliriz. Ve ancak örgütlenirsek ezdirmeyiz kendimizi.
Oligarşinin korkulu rüyası, bizim
geleceğimizi inşa etmedeki
gücümüzdür. Hüsnü Yıldız’ın direnişi
nasıl sonuç verdiyse, tek tek alacağız
haklarımızı. Örgütlü olursak, bedel
ödemek de daha rahat omuzlanacak... Birlik olursak, omuz omuza
verirsek; acılar daha katlanılabilir;
zaferler daha da güzel olacak.
Örgütlü olursak asla yalnız kalmayız. Bir hücrede tek başımıza da
kalsak tek değilizdir. Biliriz ki,
arkamızda koskoca örgütümüz vardır.
Şehitlerimiz vardır. Yaratılan değerlerimiz vardır. Bizler için canını feda
edecek arkadaşlarımız, yoldaşlarımız
vardır. Onun için örgütlülük zulmün,
sömürünün karşısında yenilmez bir
güçtür.
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gösterimlerinin devam edip etmeyeceğini sordular. 50
çocuğun katıldığı film gösterimi saat 22.30’da sona erdi.
ARMUTLU'DA YILMAZ GÜNEY
FİLMİ İZLENDİ
İstanbul Küçükarmutlu’da, geçtiğimiz hafta iki gün
film gösterimi yapıldı. 17 Ağustos Çarşamba günü,
mahallenin çocukları için “Neşeli Ayaklar” filminin
gösterimi yapıldı.
19 Ağustos Cumartesi günü ise Yılmaz Güney’in
“Ağıt” filmi izlendi. Hainlere, işbirlikçilere, düzenin yasalarına kafa tutan Çoban Ağa'yı anlatan film, Yılmaz
Güney’in oyunculuğuyla Armutlu’daydı. Armutlu’da
film gösterimleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaya devam ediyor.
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"Kavgamızı sonsuz kılan
öfkemizin mayasıdır"

Sayı: 283
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Devrimciliğimizi güçlü ve
yenilmez kılmak
için birçok nedene
sahibiz. Halka ve vatana duyulan
sevgi, emperyalistlere ve işbirlikçilere
duyulan öfke bu nedenlerin en başta
gelenleridir. Devrimcileşen, politikleşen duygularımızla mücadelenin
getirdiği her türlü bedeli kaldırabilir,
en büyük bedele, ölüme hazır, her şeyiyle devrime bağlı sıra neferleri
olabiliriz.
Devrimciliğimizi güçlü ve yenilmez kılmanın şartlarından biri olan öfkemiz de sıradan olmamalıdır. Devrimci olmayan, sıradan olan düzenin
kabulüdür.
Öfkeyle dopdolu olmalıyız ve öfkemizin hedefinde düzen olmalıdır,
sınıf düşmanlarımız olmalıdır. Halkların yaşadığı tüm acılardan sorumlu olan emperyalistlere ve işbirlikçiliklere yönelmelidir öfkemiz.
Bir devrimci için böyle olması tartışmasız bir durumdur diye düşünülecektir. Evet, öyledir, ancak burjuva
ideolojisi kendine boşluk bulduğu
her alanda çarpıklıklar, sapmalar yaratmaya çalışır. Devrimci, duygu ve
düşüncelerini devrimcileştirme, proletarya ideolojisiyle şekillendirme
konusunda iradi çaba göstermezse,
burjuva ideolojisinin etkili olacağı bir
alan açılır.
Devrimci hangi konuda olursa olsun burjuva ideolojisine karşı mücadelesini kendiliğindenciliğe bırakamaz. Bu nedenle öfkemizi doğru hedefe, düşmana yöneltebilmek için, öfkemizi bu doğrultuda büyütebilmek
için daima iradi bir çaba içerisinde olmalıyız. Hedefimiz öfkemizi politikleştirmek, devrimcileştirmek, sınıf bilinciyle şekillendirmek olmalıdır.
Burjuvazi ne yaparsa yapsın, egemeni olduğu kapitalist sisteme karşı
halkların öfkesini yok edemeyeceğini
bilir. Öfke, insanı insan yapan temel
özelliklerdendir. Halkın sömürene ve

zalime öfkesi de halkı halk yapan
özelliklerdendir. Sisteme duyulan öfke,
kapitalizmin kaçınılmaz olarak yarattığı bir sonuçtur; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, baskı ve zulmün beraberinde getirdiği bir sonuçtur. Burjuvazinin öfkeyi yok edememesinin nedeni budur. Öfkeyi yok edemeyen
burjuvazi, onu sistemi için zararsız
hale getirmek ister. Bunun için de, öfkeyi yumuşatmaya, yozlaştırmaya,
farklı kanallara akıtmaya çalışır.
En yoksulları örgütlemek, öncelikli görevimizdir. Çünkü zulüm ve
sömürünün yarattığı tüm sorunları en
yakıcı onlar yaşamaktadır. Bunun
sonucunda da sisteme öfkesi en büyük ve en şiddetli olan kesim onlardır. Bu, burjuvazinin en çok korktuğu öfkedir ve burjuvazi en yoksullardaki bu öfkeyi zararsız hale getirmek için sayısız politikalara ve yöntemlere başvurmaktadır.
Ne yapar burjuvazi? Yarattığı yapay çelişkilerle halkları birbirine düşürür, öfkelerini başka kanallara akıtır... Öfkeyi yozlaştırarak çeteleşmeye, mafyalaşmaya yöneltir. Öfkeyi bazen futbol taraftarlığı içinde eritir.
Bazen kendinden daha güçsüz olana,
başka milliyetten ve inançtan olana
yönelterek, halkların öfkesini halkları
bölmenin aracı haline getirir. Esasında
sömürü düzeninin yarattığı ve onun
için tehlikeli olan öfke gerici-şoven
ideolojiyle düzeni güçlendiren bir
etkene dönüşür.
Bir devrimci kendini bu gerçeklikten ayırarak düşünemez. Burjuvazi kitleler üzerinde elde edebildiği
başarıyı tek tek devrimciler nezdinde
de elde edebilir. “Ben etkilenmem”
diye bir şey yoktur. Evet, etkilenmemek mümkündür, ama bu sürekli bir
ideolojik eğitim ve ideolojik mücadele içinde olursak mümkündür. Tersi, saldırılara ve çarpıtmalara açık
hale geliriz.
Bir devrimci bunun farkında olmalıdır. Durağanlık yoktur. Gelişmeyen gerilemeye mahkumdur. Bir

devrimci her şeye olduğu gibi öfkesine de yön verebilmeyi başarmalı, öfkesini ideolojisiyle beslemeli, öfkesini bilinçli ve iradi kılmalıdır.
Emperyalizm ve faşizmin, geçmişte ve bugün halklarımıza yaşattıkları, sonsuz bir öfkenin ve kinin
kaynağıdır. Mücadelenin temel nedenleridir bunlar. Bir devrimci yaşamında emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı öfke duyacak yüzlerce durumla karşılaşmaktadır. Öfkesini doğru hedefe yöneltip yöneltmemesi buralarda belli olur. Yaşadığı yoksunluklar, mücadele tercihiyle "feragat ettiğini" düşündüğü şeyler, maruz kaldığı işkenceler, tutsaklıklar... Her
biri öfke kaynağıdır. Fazlasını da
yaşar devrimci. Yanı başında katledilen, yanı başında açlığın koynunda
ölümsüzleşen yoldaşlarının acısı, öfkesi onunla olacaktır. Bunlar savaş
gerçekleri ve savaş gerekçeleridir.
Devrimci, bu duygular içinde öfkesini büyüterek, öfkesini milim sapmadan düşmana yönelttiğinde, mücadele azmi de büyür. Fakat o öfke
düşmana yönelmediğinde örtülü veya
açık pişmanlığı beraberinde getirir.
Yaşadıklarının, acıların nedeni muğlaklaşır. Yaşanılan acılardan düzen dışında ailesini, arkadaşlarını veya başka çevreleri veya bizzat mücadelenin
kendisini sorumlu tutmaya başlar.
Bu düşünceler devrimciliğin bitimidir. Öfke yıkıcı bir duygudur. Düşmana yöneldiğinde düzeni yıkar, düşmana yönelmediğinde mücadeleye,
devrime dair sahip olunanları yıkar.
Öfkemizin hedefi daima zulüm ve
sömürü düzeninin sahipleri olmalıdır.
Bize, yoldaşlarımıza, halklarımıza
yaşattıkları her şey öfkemizi, kinimizi
büyütmelidir. Onlar suçludurlar; hırsızdırlar, katildirler, işkencecidirler.
Emek ve halk düşmanıdırlar. Vatanı
satanlardır. Öfkeyi onlara yönlendirmemek onları affetmektir. Onları
affetmeyecek, onlarla savaşacağız.
Onlardan hesap soracağız.
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Avrupa’da
Özgürlük Komitesi, Almanya’nın
Duisburg şehrinde König-Heinrich
Meydanı’nda 19 Ağustos günü imza
masası açtı. Masada, Almanca ve
Türkçe olarak “Tecrite Yüzbin Kere
Hayır!” yazılı pankart açıldı.
Saat 16.00'da başlayan eylemde;
Alman emperyalizmi tarafından tecrit koşullarında tutsak edilen ve 129
b yasası çerçevesinde hukuksuzca
yargılanmaya çalışılan Türkiyeli devrimciler hakkında, halka bilgi verildi. Onlarca bildiri dağıtıldı ve imza
toplandı.
Yapılan konuşmaları dinleyen bir
kişi, eyleme katılarak, imza toplamaya
ve bildiri dağıtmaya yardımcı oldu.
Eylem 26 Ağustos’ta, aynı yerde,

Hayatın
Öğrettikleri

Almanya’da Tecrite Karşı
Mücadele Devam Ediyor
aynı saatte devam etmek üzere saat
18.00'de bitirildi.
Özgürlük Komitesi, aynı taleple,
Duisburg’ta, Türkiyeli göçmen halkın
yoğun olarak bulunduğu Hamborn
Pazar Meydanı’nda da imza standı ve
pankart açtı. Saat 11.00'da başlayan
eylemde, pankarttaki “Tecrite Yüzbin
Kere Hayır!” sloganını gören insanlar kendiliğinden gelip imza attılar.
Onlarca bildirinin dağıtıldığı ve
imzanın toplandığı eylem saat 14.00'te
sona erdi.
Hamburg'taki Sokak
Festivalinde Tecrit Anlatıldı
Almanya'nın Hamburg şehrinin
Sternschanze semtinde 20 Ağustos

Cumartesi günü sokak festivali yapıldı. Halk Cepheliler de festivalde bilgilendirme standı ile yer aldılar.
Haziran ve Boran yayınlarına ait
kitapların ve Yürüyüş dergisinin sergilendiği stantta ayrıca Almanca ve
Türkçe pankartlar da asıldı. Stantta
Almanya hapishanelerinde devrimci
tutsaklara yönelik uygulanan tecrit ile
ilgili bildiriler dağıtılarak, imza toplandı.
Halk Cephelilerin de yer aldığı ve
on binlerce insanın katıldığı sokak festivalinin bitiminde anti-faşist gruplar
ile polis arasında çatışmalar çıktı.
2500’ün üzerinde polisin katıldığı
saldırılarda yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

"En Duyarsız, En Yozlaşmış Dedi̇ği̇mi̇z Yerler de Bi̇le
Devri̇mci̇leri̇ Tanıyan, Yaptıklarımızı Bi̇len İnsanlar Var"

2009 yılı yeniden dergi satışı için bir mahalleye gittik
topluca. Herkes ikişerli gruplara ayrıldı. Her grup farklı farklı sitelere gitti. Bana ve yanımdaki arkadaşıma nispeten daha
zengin kişilerin olduğu, dubleks-bahçeli evlerin olduğu bir
site denk geldi. O sıralar Güler abla (Zere) kanserdi ve onun
serbest bırakılması için kampanya yürütülüyordu. Biz de
gittiğimiz her yerde, yapılan hukuksuzluğu teşhir ediyor,
Güler ablayı anlatıyorduk halka. Derginin kapağında da
Güler ablanın fotoğrafı duruyordu.
Dergi satışlarına aynı anda başlıyor ve belirlediğimiz
saate kadar satış yapıyorduk. Sonra tüm gruplar belirlediğimiz yerde buluşuyorduk. Dergi satışlarında birbirimizi
motive ediyorduk. Bir rekabet ortamı oluşuyordu. Herkes
en çok dergi dağıtan grup olmak için uğraşıyordu.
Yanımdaki arkadaşım gideceğimiz sitede daha zengin
kişiler olduğunu öğrenince bu durum pek hoşuna gitmedi. Siteye doğru yol aldığımızda bunu açıkça bana da söyledi. Orada ne işimiz var. Başka yere gitsek. Onlar zengin. Hepsi kendi hayatını kurtarmış insanlar. Onlar dergi okumazlar. Güler Zere ilgilendirmez onları, tanımazlar Güler Zere’yi gibi şeyler söylüyordu. Ben de oraya da
gitmemiz gerektiğini, yaşanan hukuksuzluğu, Güler ablayı anlatmamız gerektiğini söylüyordum.
Bu konudaki sohbetimiz siteye gidene kadar sürdü. Tek
tek kapıları çalıp dergimizi tanıtmaya Güler ablayı anlatmaya başladık. İlk 30-40 dakika da gittiğimiz evler bizi pek
iyi karşılamadı. Anlatıklarımızla ilgilenmediler. Bu durum

bizde de bir moral bozukluğu yarattı. Bugünün galibi biz
olamayacağımızı anlamıştık. Yanımdaki arkadaşım keşke
gelmeseydik buraya gibi sözler söylemeye başladı. Tam bu
sırada geçtiğimiz bir evin 2. katındaki bir teyze “Gençler!
O elinizdeki nedir?” diye sordu. Biz de dergi olduğunu söyledik. Biraz dikkatli bakınca dergiye, kapaktan Güler
ablanın fotoğrafını seçti ve “Güler Zere mi o?” dedi. Biz
de evet, dedik. “Bir dakika bekleyin” dedi ve aşağıya yanımıza indi. Çok sıcak bir şekilde. Güler ablanın durumunu
sordu, dergimizi inceledi. Biz de Güler ablanın durumu, yaşanan hukuksuzluğu, Adli Tıp’ı anlattık. O da Güler ablanın
serbest bırakılmamasına tepkili olduğunu söyledi. Dergimizi
aldı ve kolay gelsin diyerek bizi uğurladı. Uğurlarken bu
sitede insanlar çok duyarsız. Ama siz yine de bir şansınızı deneyin, dedi.
Bu teyze ile birlikte ikimizinde morali yerine gelmişti.
Anlatmak istediklerimizi anlatmış, bir sonraki sohbet için karşılaşmak üzere temeller atmıştık. Ondan önce birçok eve gitmiş ve pek iyi tepkilerle karşılaşmamıştık. Hemen hemen hepsinin yüzünde, biz anlatırken “bana ne” ifadesi vardı. O dergi verdiğimiz teyzeden sonra da durum değişmedi. Fakat bu
sefer moralimiz ve motivasyonumuz düşmemişti. Çünkü düzenin insanların hepsini duyarsızlaştırmadığını görmüştük. Ne
kadar apolitikleştirmeye çalışsa da buna karşı çıkanlar vardı. En duyarsız en yozlaşmış dediğimiz yerlerde bile devrimcileri tanıyan, yaptıklarımızı bilen insanlar vardı. Biz de
bu olmazsa bir sonraki kapıda bizi dinleyecekler, diyerek her
kapıya aynı moral ve motivasyonla gittik.

KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN
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AVRUPA’dakiBİZ
Türkiye ve Avrupa’da temel görevimiz
örgütlenmek. Devrimcinin, devrim yapabilmesi
için örgütlenmesi gerekir. Halkı örgütlemeliyiz.
Haftalardır bizim çocuklarımızı yazıyoruz,
gençliğin sorunlarını ve çözümlerini yazıyoruz. Çözümün devrimci
mücadeleden geçtiğini anlatıyoruz.
Peki biz GENÇLİĞİ ÖRGÜTLÜYOR MUYUZ?
Peki biz her gün kendimize soruyor muyuz? Bugün örgütlenmek
için ne yaptık? Yoksa günübirlik işlerle mi uğraştık sadece. Tabii ki o işlerimiz de yapılmalı. Ama yeni insanları örgütleyemezsek o işlerimiz
de yürümez hale gelir. Dergi satışlarımız düşer, dernek faaliyetlerimiz
doğru düzgün olmaz.
Bu ay kimi örgütledin diye değil;
bu yıl KAÇ TANE GENCİ ÖRGÜTLEDİN diye soralım? Bunu soralım. İki genci örgütleyebildik mi?
Bazı istatistik bilgileri verelim:
Almanya’da 495 bin civarında
Türkiyeli öğrenci var. Bunlardan
165 bini ilkokula, 112 bini orta dereceli okula, 60 bini lise ve dengi
okullara, 28 bini engelli okullarına,
(Türkiyeli öğrencileri engelli okullarına Almancası yeterli olmadığı
için gönderiyorlar, engelli oldukları
için değil.) 77 bini meslek okullarına ve 35 bin de üniversiteye gidiyor.
Almanya genelinde herhangi bir
eğitim kurumunu diploma almadan
terk edenlerin oranı %7.3. Alman vatandaşları arasında bu oran %6.5’tir.
Yabancılarda %16, Türkiyeliler arasında ise %20'nin üzerinde."
Almanya’da 25-35 yaş grubundakilerin %15.6.sının mesleki eğitim
yoktur.
Göçmen kökenliler arasında bu
oran %34 civarında. Türkler arasında ise %40’ın üzerindedir.
60 bin lise öğrencisi var. Peki biz
bu gençlere ulaşabiliyor muyuz?
HAYIR!
Peki biz örgütlemezsek bu genç-

“BUGÜN BİR GENÇ
ÖRGÜTLEMEK İÇİN
NE YAPTIN?”

Sayı: 283

Yürüyüş
28 Ağustos
2011

52

lerin sonu ne olacak?
Peki biz ne için mücadele ediyoruz?
Söyleyelim, biz örgütleyemezsek;
Geleceksiz gençler olacaklar. Nereye ait olduğunu bilmeyen, iki kültür arasında kalmış bunalımlı gençler olacaklar. Vatanlarını sadece bir
tatil yeri olarak görmeye başlayacaklar. Değerlerini unutacaklar.
Örgütsüz oldukları için emperyalistlerin aşağılamalarına, ırkçı saldırılarına maruz kalmaya devam
edecekler. Evleri yakılacak, gözaltılarda sorgusuz-sualsiz katledilecekler.
NAZİ uygulaması gibi, gençlerimizin beyinlerine el konulacak. Evet
öldürecekler sonra da nasıl öldürdükleri anlaşılmasın diye beyinlerini çıkaracaklar.
Domuz bağları ile gözaltında
bağlanacak ve katledilecekler.
Örgütlü olmadıkları için, bireysel
kızgınlıkların dışında seslerini çıkaramayacaklar.
O yüzden gençlerimizi örgütlemeliyiz. Avrupa emperyalistlerinin
onların ailelerine yaptığı aşağılamayı gençlere de yapmalarına izin vermemeliyiz.
Emperyalistler bizi aşağılayamazlar. Onlar, onurlu nasıl yaşanır,
değer yargıları nedir, adalete olan özlem duygusu nedir bilmezler.
Onlar bizim gençlerimizi bilek ve
beyin güçleri için kullanıyorlar.
Sanki verdiklerini bize lütufmuş
gibi sunuyorlar. Hayır! EMEĞİMİZLE VARIZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ! Kimse bize lütuf da bulunmuyor.
Onların ailelerinin alınteri ve
emekleri sayesinde ayağa kalkmıştır
Almanya. Bunu gençlerimize anla-

tabilmeliyiz.
Bizim emperyalistlerin tarihinden
“medeniyetlerinden”
öğreneceğimiz hiç
bir şey yoktur.
Bizim gençlerimiz onlara özenme-

meli !
Bizim Anadolu halkının onurlu,
zulme başkaldıran, direngen tertemiz
bir tarihi vardır. Gençlerimiz Anadolu
halkının onurlu tarihini bilmeli ve
onunla gurur duymalılar.
Bağımsızlık savaşını bilmeliler.
Atçalı Kel Mehmet Efe’yi, Çakırcalı’yı, Şeyh Bedrettin’i, Pir Sultan’ı, Seyit Rıza’yı, Sepetçi Şükrü’yü
bilmeliler.

Eğer gençliği
örgütlemezsek
yok olmaya
mahkum oluruz
Okulların önlerine gidelim. Bültenler çıkaralım. Birlikte film izleme
günleri yapalım. Gençlerimizin haklarına sahip çıkalım, katledilen gençlerimizin hesabını soralım. Davalar
açalım. Eylemler yapalım. Dil bilmedikleri için Sonderschule’ye (engelliler okulu) gönderilen çocuklarımıza sahip çıkalım. Okulların önlerinde bildiriler dağıtalım. Aileleri
ile konuşalım. Müzik grupları kuralım. Daha bir sürü faaliyet ve eylemler düzenleyebiliriz. Bunlar sadece birer örnektir. Ama bir yerlerden başlamalıyız.
Artık yarından itibaren, ben bugün
bir “GENÇ ÖRGÜTLEMEK İÇİN
NE YAPTIM?” diye soralım.
Emek harcarsak, sabırlık olursak, onların dünyalarına girersek
gençlerimizi geleceksiz bırakmayız.
MUTLAKA BAŞARIRIZ.
Unutmayın, onlar bizim gözümüzün nurlarıdır. Gençlik demek
gelecek demektir, umut demektir.
Hesapsız olmaktır, gözü pek olmaktır.
Hadi başlıyor muyuz?
Kolay Gelsin!

EMPERYALİSTLER ORTADOĞU’DAN

değinmeler

n
ye

i

Daha Çok Kâr Etmenin Yolları
Topbaş’tan Sorulur
Tek hayali İstanbul’u başkent yapmak olan son
Osmanlılar’dan Kadir Topbaş, çevre düzenlemesini rant kapısı olarak kullanmakta da “usta”laşıyor.
“İstinye-Tarabya arasındaki tekneler halkın denizle bağını kesiyor. Bu tekneleri marinalara alacağız.”
demiş Topbaş.
Halkın göz zevkini düşünen başkanın ince
hesabı, hiçbir kazanç elde edemediği, İstanbullular’ın,
balıkçıların, restorantların teknelerinin İSPARK
aracılığıyla marinalarda kira ödemelerini sağlamaktır.

PAPA’NIN
100 MİLYONLUK GEZİSİ
Papa 16. Benedikt’in İspanya ziyareti için,
İspanya hükümeti 100 milyon Euro harcadı. 5 günlük ziyaretin faturasını ise halka kesiyorlar. Aynı
hükümet daha yeni açıkladığı tasarruf paketi ile de
halkın belini biraz daha bükmüşken; söz konusu Papa
olunca kesenin ağzını açtılar...
Türkiye ya da İspanya, sömürenler her yerde aynı.
Dünyadaki tüm ezilenlerin davası aynı dava...

söz

“Öğrenmenin temeli sorumluluk
duymak, sormak, cevap bulmaktır.
Düşmana karşı daha güçlü olmayı isteyen her kadro, bulduğu
cevaplardan coşku duyacak, bunu kendi altındaki insana
taşıyacaktır.”
DAYI

MİLLİ EĞİTİMLİ CAHİL
Milli Eğitim İç Denetim Birimi Başkanı Şener Gönülaçar paralı eğitim savunmak için, 5. asırda Yunanistan’da da paralı eğitim
olduğunu ve Aristo’nun da ilk dersane öğretmeni olduğunu söylemiş!
Utanmasa YÖK’ü Büyük İskender kurdu, şifreli soruları da
Sokrates icat etti diyecek! Oldu olacak paralı eğitim gökten indi, yoksul çocuklarının okuması günah deyin de tam olsun!
UTANMAZ... ARLANMAZ...
ÖSYM Başkanı Ali Demir, beceremedikleri sınavlarla ilgili olarak
ilk kez konuşmuş. Demir, istifasını isteyen YÖK Başkanı'na cevaben:
“İstifamı gerektirecek herhangi bir olay söz konusu değildir.”
demiş.
Utanmazlık böyle bir şey olsa gerek... Milyonlarca insanın umutlarıyla oyna, hak yiyip üzerinde de tepin, amirin NİHAYET istifanı
isteyince de “istifa edecek neden yok” de... Demir, istifa etmeyebilir
ama bu halka hesap vermeyeceği anlamına gelmez. Halkımız utanmazlardan hesap sorar bir gün.

VINN!..
Tekelcilerin “Vınn!” sesleri sık sık duyulur. “En iyi laptoplar Vınn
hızını hak eder” derler. Tüketim için sevimlileştirilen, amblemler
yaratılan sanal “kahramanlar” her gün televizyonlarda, gazetelerde,
afişlerde... reklam edilir. Neden?
Çünkü tekelcinin gözü cüzdanınızdadır. Kredi kartlarınızdaki son
limittedir. Onun için her şeyi size Vınn...lamaya çalışırlar, aldanmayın.

Çizgiyle

Ula Uşaklar Sıkı
Tutunun!
Çiçeği burnunda Bakan, “Dünya
yeni bir ekonomik kriz yaşayabilir.
Hazırlıklı olun, bize güvenin...” demeye gelen bir açıklama yaptı. Bu da bize
bir Temel fıkrasını hatırlattı:
Temel uçurumdan düşerken bir
ağaca tutunmuştur. Temel’in ayağından
Cemal, Cemal’in ayağından İdris, onun
ayağından da Hasan tutunmuştur.
Temel’in gücü kuvveti giderek azalmaktadır. Yeniden güç alıp, daha sıkı
bir şekilde ağaca tutunmak için aşağıdakilere seslenir:
“Ula uşaklar sıkı tutunun, elime tüü,
diyeceğum.”
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Aydemir
ŞAHİN

Hülya
ATEŞ

Nurhan
AZAK

Orhan
KORKUT

Asuman
KOÇ
1994’ün 3-4
Eylül günleri
boyunca Dersim’in
Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale
Köyü Arasor
Deresi mevkiinde

süren çatışmalarda şehit düştüler.
Aydemir Şahin, 1970 yılında Malatya'nın
Hekimhan ilçesine bağlı Karaçayır köyünde doğdu.
Hekimhan Meslek Lisesi'ni bitirdi. Okul ihtiyaçlarını
karşılamak ve ailesine maddi destekte bulunmak için
hem okur hem de çalışırdı. Devrimcileri tanıdıkça
mücadeleye her geçen gün daha fazla bağlanarak kısa
sürede Devrimci Sol saflarında yerini aldı. Israrıyla,
mücadelesiyle, örnek kişiliğiyle 1993 Mart’ında gerillaya katıldı. Katledildiğinde grup komutanı idi.
Hülya Ateş, Hülya, 1977 Hozat doğumludur. Bir
emekçi olarak büyüdü. İlkokuldan sonrasına gidemedi ama Anadolu halk geleneklerinin okulunda yetiştirdi kendini. Düzenin kadına biçtiği rolü daha küçük
yaştan itibaren reddetti. İnisiyatifli, herkesin yardımına koşan, sözünü sakınmayan bir genç kız olarak
yetişti. Devrimci Sol gerillalarıyla tanıştı. 1993
Temmuzunda gerillaya katıldı.
Orhan Korkut, Orhan, 1974 Kahramanmaraş
doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonraki yaşamının
büyük bölümü Dersim'de geçmiştir. Dersim'de akrabalarının yanında kaldığı sırada devrimcileri, gerillaları tanımış ve gerilla olmaya karar vermiştir. 1993
Ekiminde gerillaya katıldı. Bir halk kurtuluş savaşçısı
olarak ölümsüzleşti.
Nurhan Azak, Nurhan, 1974 Pertek doğumludur.
Devrimcilerle 1991'de lise ikideyken tanıştı. 1992'den
itibaren Devrimci Solcularla birlikte hareket etmeye
başladı. Köyünde, liseli gençlik içinde, Pertek'te
görevler aldı, sorumluluklar üstlendi. Haziran 1993'te
gerillaya katıldı.
Asuman Koç, Asuman, 1971 Çemişgezek doğumludur. Okulu olan ama öğretmeni olmayan bir köyde
yaşadığı için okula gidemedi. Okuma-yazmayı kardeşlerinden öğrendi. Çocukluktan beri devrimcilerle
içiçeydi. 1980-84 yıllarında köylerine gelen Devrimci
Sol gerillalarını tanıdı. Amcası Hayri Koç da bir
Devrimci Sol’cuydu. 1991'de Devrimci Sol gerillalarından Nazım Karaca ve Mürsel Göleli'yle tanıştı,
onlardan çok etkilendi.1993 Nisanında gerillaya katıldı. Bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.
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Yener, 1980 OrduMesudiye doğumludur.
Gerillaya 10 Haziran
1998’de katıldı. Filiz,
1974'te, Tokat'ın Turhal
ilçesi Çerçiköyü'nde doğYener
Filiz
du.
Türk milliyetindendir.
TÜRKER
ÜNAL
1997 Haziran’ında Tokat
dağlarında silah kuşandı.Tokat’ta gerilla faaliyeti
yürütürken, Niksar-Reşadiye arasındaki kırsal alanda oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada 9
Eylül 1998’de şehit düştüler. Çatışmada Filiz Ünal
vurulup şehit düşürken, Yener Türker’den çatışma
sonrası haber alınamadı. Araştırmalar sonucunda oligarşinin katliamcıları tarafından vurulduğu veya
Kelkit Irmak’ında boğulduğu sonucuna varıldı.

Mao ZEDUNG

20. yüzyıla damgasını vuran
devrimci önderlerdendir. En
büyük eseri Çin Devrimi’yle
sadece Çin halkını kurtarmakla
kalmamış; halk savaşının teori
ve pratiğini miras bırakarak tüm
sömürge halkların kurtuluş yolunu aydınlatmıştır. 9 Eylül
1976’da ölümsüzleşen Mao, ezilen halkların kurtuluş savaşlarında yaşamaya devam ediyor.

Julius FUÇİK
Çekoslovakya Komünist Partisi önderlerindendi. Nazi işgalinde tutuklanarak, 8
Eylül 1943’te idam edildi.
1 Nisan 1937’de Adana Yenice
köyünde doğdu. Henüz 20 yaşındayken yazdığı bir öyküde komünizm
propagandası yaptığı gerekçesiyle
hakkında dava açıldı. 1961’de bu
davadan ceza aldı. 1968’lerde yükselen
devrimci mücadele içinde bir
Yılmaz
devrimci
sanatçı olarak yer aldı.
GÜNEY
1971’de Mahir Çayan ve arkadaşlarını evinde sakladığı için, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güney 47 yıllık yaşamının 12 yılını hapishanelerde, 3.5 yılını da yurtdışında sürgünde geçirdi. 9 Eylül
1984’te Paris’te hayata gözlerini yumdu. “Çirkin
Kral” halkın gönlünde hep yaşayacak.

Agostinho
NETO

Angola Halk Kurtuluş Hareketi
MPLA’nın önderlerinden biriydi.
Şair, tıp doktoru ve kurtuluştan sonra
Angola Halk Cumhuriyeti'nin ilk
devlet başkanı olan Agostinho Neto,
17 Eylül 1922'de Angola'nın başkenti
Luanda'nın Bengo köyünde doğdu,
10 Eylül 1979'da Moskova'da öldü.

