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Pazarı Alanı’nda Buluşalım...

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
16 Nisan -22 Nisan

“Halkı ve vatanı için ölümü göze alan bir insanın meşru
iradesinden siyasal haklılığından daha güçlü bir güç olmadığını”
görmeye devam edecekler
Gürsel AKMAZ

Umudun dağlardaki adı oldular.
20 Nisan 1995’ te, Tokat’ın Niksar İlçesi Çatak Köyü civarında
çıkan çatışmada, bir asker ölürken
3 Cephe gerillası da şehit düştü.
Suat Alkan, Artvin Beşağıl Köyü
Zeliha
Suat ALKAN
do
ğumlu. 1980’lerin sonlarından
GÜDENOĞLU
itibaren Karadeniz’de hareketin
örgütlenmesinde en çok emeği geçenlerden biriydi. 1992’de tutsak düştü. Tutsaklığı sona erdikten sonra gerillaya katıldı.
Zeliha Güdenoğlu, Konya doğumlu. Devrimcileri ortaokul yıllarında tanıdı. Konya DLMK
Duran AKBAŞ içinde ve Özgür-Der içinde yeralarak mücadele
etti.
Duran Akbaş, Tokat Zile doğumlu. İstanbul’da ve Zile Halkevi’ndeki faaliyetlerde yer aldı. 1994 yazında kır gerilla birliğine katıldı.
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Bir Yoldaşı Şenay Hanoğlu’nu Anlatıyor
“(...) Şenay abla deyince aklıma kararlılığı ve düşmana duyduğu sonsuz kini, öfkesi gelir. Bu yanları kendini gözaltılarda öyle dışa
vururdu ki, onu gözaltına alan işkenceciler, çevik kuvvet polisleri
aldıklarına da, alacaklarına da pişman olurlardı. Beraber bir, iki gözaltım olmuştu... Çevikler aldığında otobüsün içinde de saldırır, başımızı eğdirmeye çalışırlardı. Biz karşı çıkar, başımızı dik tutardık.
Şenay ablayla başa çıkamazlardı.
Halktı Şenay. Onun yaşamı halk gerçekliğimizi öğrenmek için
temel ders kitabıdır.
Anadır Şenay. Şehit düştüğünde kızı Pınar 10, oğlu Erdem 6 yaşındaydı. Onların gözleri önünde ölüm yürüyüşünü sürdürdü. Yatağına aldı, sevdi, öptü, kokladı... Onlarla birlikte o çok sevdiği “Karahisar Kalesi” türküsünü söyledi. Ölürken yaptı bütün bunları. “Kadın duygusallığı”, “ana duygusallığı” ardına sığınıp, sözünden dönmedi, tereddüt etmedi. Aksine onun annelik duygularını sömüre-

1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır Köyü doğumlu.
Mücadeleye 12 Eylül öncesi katıldı. Acıpayam’da
yoksul köylülüğün örgütlenmesinde yer aldı. Tutsaklıklar yaşadı. 1988’de yurtdışına çıktı. Avrupa’da da
emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi. Avrupa’nın yozluğunu reddetti, kavganın içinde yer aldı.
Gürsel AKMAZ Bir süre sonra da ülkesine gerilla olarak döndü.
1998’de Ege dağlarında tutsak düştü. Tecrit saldırısına karşı Buca
Hapishanesi’nde ölüm orucu 3. ekibinde direnişe başladı. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.
1966 Tokat Almus, Armutalan Köyü doğumlu. İki çocuk annesiydi. 1989’da İstanbul’a göç edip Küçükarmutlu’ya yerleşti. Burada mücadeleye katıldı. Temizlik
işlerine giden bir emekçiydi. TAYAD’ın yılmaz hak ve
özgürlük savaşçılarından biriydi.
F Tipi saldırısına karşı dışarıda ölüm orucu yapılŞenay
HANOĞLU ması önerisini ilk getirenlerden biriydi. Küçükarmutlu’da, adı daha sonra direniş evi olacak olan kendi
evinde, oğlunun ve kızının yanında ölüme yattı. 22 Nisan 2001’de çocuklarının, gecekondu yoksullarının yanıbaşında ölümsüzleşti.
1969 Sivas
İmranlı İlçesi doğumlu.
1992’de Afyon İktisaNuran DEMİR di İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenciyken devrimci gençlik içinde mücadeleye katıldı. Üç aylık tutsaklık
yaşadı. 17 Nisan 1995’de
bir eylem hazırlığı sırasında silahının elinde patlaması sonucu şehit düştü.

DÜZELTME
Önceki sayımızda Şirin
Erol’un özgeçmiş bilgilerine bir başka şehidimize
ait özgeçmiş bilgilerinin
eklenmesiyle bir karışıklık
Şirin EROL olmuştur. Şehidimizin yakınlarından ve okurlarımızdan özür dileriz. Şirin
Erol’un öz geçmişinin doğrusu şöyledir:
Şirin EROL, 1974 Tokat doğumlu. Kız
Meslek Lisesi'ni Zile'de bitirdi. Ailesinin
maddi koşulları ona lüks sayılabilecek bir
yaşam sunuyordu. Fakat o, düzenin yerine devrim saflarını seçti. 1995’te Ankara
Batıkent’te bulundukları üste şehit düştü.

rek direnişten vazgeçirmek isteyenlere karşı tavrını net koydu. Bir anne olarak duyguları
yok muydu, acı çekmiyor muydu? Elbette acı da çekiyordu,
annelik duyguları da güçlüydü.
Ama o yaşamının gerçekliğini
kavramıştı, bu sömürü, haksızlıklar düzeninde geleceği kazanmak, yaşatmak için yeri geldiğinde ölmesini de bilmek gerekiyordu. Henüz ölüm oruçları başlamamıştı. TAYAD’lı Aileler’in yaptıkları eylemlerle F Tiplerini tartıştırmaya başladıkları günlerdi. Analar CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı’nı işgal etmişlerdi. İçeriden CHP’liler, dışarıdan polis ailelere baskı yaparak işgali bitirmek istiyorlardı. Polis’in parti binası önüne yığınak yaptığını duyan Şenay, Armutlu’da o anda yanına aldığı bir kaç kişiyle soluğu parti binasının önünde almıştı. Yanında bir kaç kişiyle binanın kapısının önünde set olmuşlar, onların kararlılığı ve cüretinden etkilenen diğer insanların katılımıyla birlikte etten, kemikten ciddi bir barikat oluşmuştu polisin önünde. Polis girmeye cesaret edemedi sonuçta. İşte
böyleydi Şenay, direniş dedin mi en öndeydi...
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Bağımsızlık Mümkün
Ve Zorunludur!
3

0 Mart’ta Kızıldere’deydik. Amerikan uşağı, oligarşinin bekçileri,
köylüleri kapılarınızı açmayın, köye
sokmayın diye günler öncesinden
tehdit etmiş, o kerpiç evi yüzlerce askerle, panzerlerle kuşatmışlardı. Bu,
Amerikan uşaklarının korkusudur.
Korkuları hiç değişmedi, 39 yıl önce
neyse yine o. Mahirler’in sesi, 39 yıl
sonra yine aynı kararlılıkla, aynı
inançla yankılanıyor Kızıldere’de.
39 yıl sonra Mahirler “Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi!” demeye,
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
demeye devam ediyorlar.

A
Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

merikancılar, haklı olduğumuzu biliyorlar ve korkuyorlar.
Kararlılığımızı, Kızıldere’nin yolundan döndürülemeyeceğimizi biliyorlar ve korkuyorlar. Kızıldere’ye
her gidişimiz, korkularını büyütüyor.

E

mperyalizmin ve oligarşinin saldırıları ne denli şiddetli olursa olsun biz bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye için mücadeleyi büyüteceğiz. Çünkü halklar için kurtuluşun ön şartı; emperyalist bağımlılıktan kurtulmaktır.

E

vet, biz bağımsızlık diyoruz.
Emperyalist sömürüden kurtulmadan halklar için kurtuluş yoktur.
Emperyalizme, onun işbirlikçilerine
karşı savaşmadan devrimden bahsedilemez. Anti-emperyalist olunmadan
sosyalist olunamaz.

1

R

eformistler şimdilerde ‘90’lı yıllarda olduğu gibi emperyalizmin
“meziyetleri”nden bahsetmiyor, fakat
açlık, yoksulluk ve kan gölüne çevrilen dünyadan bahsederken emperyalizm diye bir kavram dillerinden silinmiştir. Kimdir bu tablonun sorumlusu? Yok. Ne yapmak gerekir?
Bu sorunun da cevabı yok.

‘9

0’lardan bugüne, bütün bu gelişmelerden sonra, emperyalizm gerçeğine gözlerini kapatanlar, bağımsızlığın gereksizliğini veya
imkansızlığını savunanlar, ya emperyalizmin işbirlikçileridir, ya da
emperyalizme teslim olanlar! Bunlar
dışındaki herkese sesleniyoruz:

B

ağımsız Türkiye gerçekleşmesi
mümkün olmayan bir düş değildir. Bağımsızlık ezilen halkların
kurtuluşudur. “Küresel çağda bağımsızlığın modası geçti” diyen düşünce burjuva teorisyenlerinin düşüncesidir.

B

ir taraftan “modası geçti” denilerek dünya halkları “bağımsızlığın gereksizliğine” inandırılmaya çalışılıyor, bir taraftan da baskıyla, tehditle, terörle emperyalizme
karşı yürütülen bağımsızlık savaşları ezilmeye çalışılıyor.

H

ayır! Modası geçen bağımsızlık
değildir. Modası geçen emperyalizmde yeni “olumluluklar”, “ilericilikler” keşfeden pespaye düşüncelerdir. Emperyalizm gerçeğine göz-

990’lı yıllarda reformizmin moda
deyimlerindendi: “Küresel çağda bağımsızlığın modası geçti...”
Emperyalizmin ve
Emperyalizmi yeniden keşfetmişoligarşinin saldırıları ne
lerdi o dönemde: “Emperyalizm
denli şiddetli olursa olsun biz
eski emperyalizm değil” diyor ve
bağımsız, demokratik, sosyalist
ona olmadık payeler yüklüyorlardı. Peki ne oldu? Üzerinden çok
Türkiye için mücadeleyi
fazla zaman geçmedi. 1990’larbüyüteceğiz. Çünkü halklar
dan 2010’lara kadar geçen 20 yıl
için kurtuluşun ön şartı;
gibi kısa bir sürede dünya halklaemperyalist bağımlılıktan
rının karşı karşıya kaldığı tablo, açkurtulmaktır.
lık, yoksulluk, sefalet ve zulümdür.

4

lerinizi kapatarak hiçbir gelişmeyi
açıklayamazsınız. Dünya halkları
emperyalist kuşatma altında iken, tek
tek ulusal, sosyal kurtuluş savaşı
veren örgütler tecrit edilerek, imha
saldırılarıyla yok edilmeye, boyun eğdirilmeye çalışılırken; emperyalist sömürüye topraklarını açmayan ülke
yönetimleri zorla değiştirilmek istenirken halklar için tek kurtuluş yolu
vardır: DİRENMEK!

B

ağımsız, demokratik, sosyalist
Türkiye için savaşıyoruz. Modası geçen emperyalizmdir. Dünya
halklarını açlığa, sefalete mahkum
eden emperyalizmdir. Fakat dünya
halkları olarak, emperyalizme mahkum değiliz. Halklar için kurtuluş
yolu var. Kurtuluş yolu, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizmden geçer. Birincisi, emperyalist bağımlılıktan
kurtulmaktır. İkincisi, halkın iktidar
olduğu bir demokrasiyi kurmaktır.
Üçüncüsü, insanlığı kölelikten kurtaracak olan sosyalizmi inşa etmektir. Tüm emperyalistler birleşse dahi
-ki halklara karşı birliktedirler- bu
mümkündür. Güçlü biziz. En gelişmiş silahlarına rağmen emperyalizm
halklardan daha güçlü değildir.

E

mperyalizm ve işbirlikçileri on
yıllardır bizi yok etmek için her
türlü yola başvurdu. Her türlü saldırıyı denedi. 2000’li yılların başında
sadece bizi değil, bizimle yeşeren
umudu yok etmek istediler. Köklerimizi kazımak istediler. Bizi “Tufanlar”la silip süpüreceklerdi bu toparlardan. Avrupa’sı, Amerika’sı,
bütün emperyalistler oligarşinin arkasındaydı. 19 Aralık katliamıyla
ilgili ortaya çıkan belgelere dayanarak söylemiyoruz bunu. 2000’lerin
başında F tipi hapishaneler gündeme
geldiğinde emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ne yapmak istediğini
yazdık. Ulucanlar katliamından sonra devletin devrimcileri teslim almak

için daha büyük katliamlar hazırladığını söyledik.
evrimciler, F Tipi hapishaneleri ve tecrit politikasını engellemek için 20 Ekim 2000’de açlık
grevine başladılar. Oligarşinin yeni
açığa çıkan 11 Ekim 2000 tarihli “Tufan” adlı planı uygulamaya koydu.
Aydınlar, sorunun çözümü için görüşmeler yürütürken biz devletin
katliam hazırlıkları yaptığını söyledik. Oligarşinin bu kesimleri kullandığını söyledik. Ve katliamın ilk
günlerinden itibaren oligarşinin yalanlarını yazdık. Katliamın üzerinden
geçen 11 yılda yazdığımız her şey bir
bir doğrulandı. Aslında 19 Aralık’a
gelene kadar oligarşinin öyle gizliden,
saklıdan yaptığı bir şey yoktu. Açık
oynuyordu oligarşi. Bize onursuzluğu, düşüncelerimizi inkarı dayatıyordu. Direnmenin bedeli katliamdı.
Biz direnişi seçtik. Direnişi göze
alamayanlar Büyük Direniş boyunca oligarşinin yalanlarına kendilerini inandırmaya çalıştılar.

D

T

ek başımıza direndik. Evet tek
başımıza direndik. Yalanlara karşı direndik. Tecrite karşı direndik.
Sansüre karşı direndik. Emperyalizme karşı direndik. Cesetlerimizden
bir dağ oluştu ama biz direnmeye devam ettik. Defalarca anlattık; direnişimiz sadece şu kadar metre kareden oluşan hücreye karşı süren bir direniş değildir diye. Oligarşi bütün
devrimcileri, bir umudu, bir ideolojiyi, bir inancı yok etmek istiyordu. Devrimciler nezdinde bütün halkı teslim almak istiyordu. Ve bu politikalar esas olarak oligarşinin değil,
emperyalizmin politikalarıydı.

B

üyük Direniş’te 122 şehit verdik.
Bununla birlikte halkımız ve
dünya halkları şuna tanıktır: Oligarşi ve emperyalizm, Türkiyeli devrimcileri teslim alamamıştır. Anadolu topraklarında umudu yok edememiştir.

İ

şte halkların gücü budur. İdeolojimizin, inancımızın gücü budur.
Politikalarımızın doğruluğu budur.
Emperyalizm her türlü saldırısına
rağmen sınırlı sayıdaki devrimcinin

direnişini yenememiştir. Direnişimiz karşısında çaresiz kalmıştır. Biz
bu gücümüze, halkların devasa gücüne güvenerek, inanarak diyoruz ki;
emperyalizmi ve işbirlikçilerini topraklarımızdan kovacağız.

T

ertemiz bir tarihimiz var. Söylediğimiz her sözü, politikalarımızı, tarih doğruluyor. Bizi “Tufanlar”la silip süpürmek isteyenler, bizi
emperyalizmin planlarıyla katledenler, bize karşı emperyalizmin tecritini
uygulayanlar, kalkıyor Türkiye halklarının karşısına “ulusalcı” diye çıkıyorlar. “Ulusalcı” geçinenlerin de
maskelerini paramparça ediyoruz.
Bu ülkede bağımsızlığı savunan ve
bağımsızlık için savaşan sadece devrimcilerdir.

nün” düş olmayıp gerçekleşmesi
mümkün bir istek olduğunu gösterecektir. Geçen yıl Grup Yorum’un
25. yılında düzenlediği 55 bin kişilik
İnönü konserini hatırlayın. Herkesin
ortaklaştığı bir duygu vardı: “NE KADAR DA ÇOKMUŞUZ!”

Ç

mperyalizmi topraklarımızdan
kovacak olan yine yalnız devrimcilerdir. Halkımızın kurtuluşu
için bağımsızlık zorunludur. Ve bağımsızlık bir düş değil bizim ellerimizde olan bir gerçektir.

okuz! Kapitalizmin milyonlarca
insanı örgütsüzleştirdiği, yalnızlaştırdığı, milyonları kendi içinde
tecrit ettiği günümüzde aynı amaçla
55 bin kişinin bir araya gelmesi
önemli bir güçtür. Fakat halkın gücü
bundan ibret değildir. Biz alanlarda
yüz binler olabiliriz. Fakat halkın
gücü yüz binlerin de ötesindedir. Ya
işbirlikçi oligarşi? Hepsi hepsi bir
avuçtur. Ki, halkın gücü yüz binlerle de sınırlı değil, bizim gücümüz 73
milyondur. 73 milyonun yanında bir
avuç oligarşinin gücü nedir ki? Emperyalizmi kadri mutlak yenilmez bir
güç sananlar! 6,5 milyar dünya halkları karşısında bir avuç emperyalistin gücü nedir ki?

B
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E

ağımsızlığı savunmak tek başına
büyük bir güçtür. Emperyalistler
bağımsız, özgür yaşamak isteyen bir
halkı tutsak almayı asla başaramaz.
Halkların tarihi bunun kanıtıdır. Kendini dünyanın imparatoru ilan eden
Amerika, burnunun dibindeki bir
avuç Küba’yı teslim alamamıştır. Vietnam halkını, sosyalist Kore halkını
teslim alamamıştır. Ortadoğu halklarını da teslim alamayacak. Biz tarihin
bilimiyle konuşuyoruz. Güçlü olan
emperyalizm değil, halklardır.
rup Yorum’un 17 Nisan’daki
Bağımsız Türkiye Konseri, bu
yanıyla sadece bir konser olmayacaktır. Halkın bağımsızlık “düşü-

G

Emperyalizmi
topraklarımızdan
kovacak olan yine yalnız
devrimcilerdir. Halkımızın
kurtuluşu için bağımsızlık
zorunludur. Ve bağımsızlık
bir düş değil bizim
ellerimizde olan
bir gerçektir.

7 Nisan’da Bağımsız Türkiye
Konseri için Bakırköy Cumartesi Pazarı alanında toplanan herkes o
meydanda kendi gücünü, halkın gücünü görecek. Atılan sloganlarda,
ortak söylenen türkülerde, marşlarda,
büyük halk korosunun sesinde kendi gücünü kavrayacak. O meydanda
bağımsızlığın bir düş olmadığını,
mümkün olduğunu görecek. Bunu biz
göstereceğiz. Halkın bu gücü hep
var. O gücü biz Bağımsız Türkiye
mücadelesinde somutlayacağız. O
gücü biz bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye mücadelesi içinde örgütleyeceğiz. Bunu yapacak güce
sahibiz. Bu güç bizim örgütlülüğümüzdür. Bu güç bizim haklılığımızdır. Meşruluğumuzdur. Bağımsız
Türkiye mücadelesindeki ısrarımız,
kararlılığımızdır.

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

K

ırk yılı aşkın zamandır bağımsızlık uğruna bedeller ödüyoruz.
Bu uğurda 588 şehit, binlerce tutsak
verdik. Daha çok bedel ödeyeceğiz.
Bu, savaşımızın ve devrimimizin
gerçekliğidir. Bedeller ödemeksizin
hiçbir şey kazanılamaz.
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“Bağımsızlık uğruna
al kanlara boyandık”
“Gündoğdu hep uyandık
siperlere dayandık.
Bağımsızlık uğruna
al kanlara boyandık!”

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

Yukardaki sözler Grup Yorum tarafından söylenen “Gündoğdu” marşının girişidir. Yürüyüşlerde, mitinglerde, gösterilerde, kuşatmalarda söylenen bu marş Dev-Genç’liler ile
adeta özdeş hale gelmiştir.
Bu sözler sadece bir marşın sözleri değildir. Bir marş sözünden de öte
yaşamın içinden çıkıp gelen gerçeklerdir. O gerçekler içinde Dev-Gençliler’in on yıllardır süren anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadelesi
vardır. Bu ülkenin devrimcileri bağımsızlık için on yıllardır al kanlara
boyanmaktadır.
Bu marşta “gün”ün başlamasıyla
“siperlerine giren” savaşçıların bağımsızlık uğruna verdikleri savaş
anlatılır. Verilen bağımsızlık savaşında onlarca, yüzlerce vatansever vatanın bağımsızlığı için “al kanlara
boyanır” şehit düşer.
Bu savaş ne düzenli bir ordular savaşıdır ne de siperler, orduların kazdığı metrelerce çukurlardan oluşmaktadır.
Devrimcilerin sürdürdüğü bağımsızlık savaşında siperler hemen
her yerdedir. Siperler, bir bakarsınız
Kızıldere’de bir kerpiç ev olur, bir bakarsınız İstanbul’da 12 Temmuz’da
bir apartman dairesidir. Bir bakarsınız, 6 Aralık’ta Dersim Hozat’a
bağlı Çaytaşı’nda bir köy evidir siperler.
Siperler, şehirde, okulda, fabrikada,
kırda,olabilecek heryerde evler, bürolar, okullar, fabrikalar, gerilla üsleri, dağ
başları, kayalar, dere kenarları, hapishaneler, koğuşlar, hücreler kısaca tüm
vatan toprakları oldu.

Vatanımızı işgal ettiler!
Hile ve çeşitli oyunlarla, işbirlik-
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çileri ile girdiler ülkemize. 60 yılı aşkın bir zamandır, işbirlikçileri ile
yönetiyor, halkın kanını döküyorlar.
Halkın emeğini çalıyor, sömürüyor,
tüm zenginliklerimizi talan ediyorlar.
Vatanımızın her karışını kanlı
ayaklarıyla çiğnediler. Üsleri, tesisleri,
askeri bölgeleri ile Anadolu’nun bağrına kanlı bir hançer gibi saplandılar.
Vatan topraklarımızı kendi toprakları gibi bizlere kapattılar.
Topraklarımızı kardeş halklarınkanını akıtmak için istedikleri gibi
kullandılar. Uçak filoları indirdiler,
nükleer silahlar depoladılar, topraklarımızı bir nükleer çöplük gibi kullandılar. Casus uçakları uçurdular. Buradaki emperyalist karargahlarında
darbeler tezgahladılar, ülkemizde
ajanları ile katliamlar örgütlediler.

“... Marshall, Truman yardımları paravanası altında,
Amerikan emperyalizmi ülkeye
iyice girmiş ve yabancı sermayeye geniş imtiyazlar sağlanmıştır. (Ülkenin sömürgeleşme
sürecinin başlaması).” (Mahir
Çayan, Bütün Yazılar)
Sadece ajanları, işkence ve katliam uzmanları, üsleri, uçakları, filoları
yoktu ülkemizde. Dünyayı bir ahtapot gibi saran tekelleri ile sardılar vatan topraklarını.
Yoksulluğumuzun, açlığımızın,
işsizliğimizin sorumlusu ülkemizi işgal edenler ve onların işbirlikçileridir.
Onlar istiyor ki, bu zulme ve sömürüye, yağma ve talana ses çıkarmayalım. Sessiz kalıp, boyun eğelim. Vatan topraklarımızı kirletmelerini sineye çekelim.
Ama hiçbir zaman bunu sineye
çekmedik! Vatanımız, bağımsızlığımız için kendini feda eden DevGençliler yetişti Anadolu toprakla-

rında. Önce “Amerika defol!” diyerek, mitingler düzenlediler. Gösteriler yaptılar. Amerikan askerlerini denize attılar. Birçok yerde Amerikan askerlerinin karaya ayak basmasına
izin vermediler.

41 yıldır bağımsızlık için
kan döküyoruz
41 yıldır bağımsızlık için savaşıyoruz. Abartı yok, gencecik insanlarımız bağımsız bir ülke için al kanlara boyandı. Kuşatmalarda, darağaçlarında, işkencelerde, hapishanelerde yüzlerce şehit verdik.
Binlerce hatta onbinlerce, yüz
binlerce şehit daha vereceğiz. Bu devrimin gerçeğidir. Emperyalistleri biz
topraklarımızdan defetmedikçe onlar
kendi rızalarıyla çekip gitmeyecekler. Onları biz kovacağız.
Vatanımızın bağımsızlığı için hemen her şeyi göze aldık. Bunun için
yıllarca savaşmaya hazırız. Bunun
için yeni siperler oluşturmaya, al
kanlara boyanmaya hazırız.
Bağımsız bir ülkede, yabancı egemenliği olmadan, düşman çizmelerinin ezmediği topraklarda özgür yaşamak istiyoruz.
Açlığın, işsizliğin, yoksulluğun
olmadığı bir ülkede kardeşçe, bağımsız bir ülkede yaşamak istiyoruz.
İşte bunun için sürdürdüğümüz bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine katılmalı, güç vermeliyiz. Bunun için emperyalizme karşı
sesimiz daha güçlü çıkmalı.
Ortak düşman Amerika’ya hep
birlikte “Amerika defol!” demeli,
bağımsızlığımızı istemeliyiz.
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Yazı dizimizin 3. bölümünde
anti-emperyalist mücadelenin bayrağının devrimci gençlik tarafından
taşındığını anlatmıştık. Ülkemizi
işbirlikçi oligarşi emperyalizmin
yeni-sömürgesi yapmış, devletin
tüm kurumları emperyalizmin çıkarlarını korumak üzere şekillenmiştir.
İşbirlikçi oligarşi, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim mücadelesini engellemek için 12 Mart’ta, 12
Eylül’de cuntalar yaptı. Yüzlerce
devrimciyi, yurtseveri Amerika’nın
çıkarları için katletti. İşkencelerden
geçirdi, idam etti.
Fakat cuntalara, işkencelere, katliamlara, idamlara rağmen antiemperyalist mücadeleyi yok edemedi. Zaman zaman silahlı mücadele temelinde mücadele eden
örgütleri veya onların önderlerini
fiziken tasfiye etmesine rağmen bu
mücadeleyi bitiremedi. Çünkü devrim mücadelesinin bir parçası olarak, anti-emperyalist mücadele, bu
topraklarda kök salmış bir mücadeledir.
Yazı dizimizin bu bölümünde
1974-1980 ve devamında da 12
Eylül 1980’den ‘90’lara kadar olan
dönemlerdeki anti-emperyalist
mücadeleyi ele alacağız.

Genç Cepheciler
Mahirler’in yolunda
bağımsızlık mücadelesini
sürdürüyor
Amerikan uşağı işbirlikçi oligarşinin Kızıldere’de “bitirdik” sandığı mücadele, 73-74’lerden itibaren ülkemizin dört bir yanında yeniden ayağa kalkıyordu... 1974’lerden
itibaren anti-emperyalist mücadele
bayrağı, önce Kurtuluş Grubu,
son ra Cep he ci ler ve DEVGENÇ’liler tarafından ta şı ndı.
İYÖKD 1974 Ni san’ın da NATO’nun kuruluş yıldönümü nede-

Anti-emperyalizmin
kararlı savunucusuyuz

niyle başlattığı anti-emperyalist kampanyada
NATO’yu teşhir eden bildiriler
dağıttı, afiş ve pankartlar astı.
Yine aynı yıllarda, oligarşinin
Kıbrıs işgaline karşı Cepheciler, yazılamalarla, afişlerle “Bağımsız
Birleşik Kıbrıs” sloganını öne çıkarttılar. ABD Konsolosluğu önüne
siyah çelenk bıraktılar.
1977 Eylül’ünde ülkemizde yapılan NATO toplantısı ve boğaza demirleyen ABD savaş gemilerine
karşı bir kampanya düzenlendi.
NATO ve Amerika bildiri ve afişlerle, toplantılar ve eylemlerle protesto
edildi. Kampanya İTÜ Maçka Maden Fakültesi binasının işgaliyle
en üst boyuta sıçrar.

Devrimci Gençlik
enternasyonalizmin de
bayraktarlığını
üstleniyor
Özellikle ‘77-’78’de ülkemizde
en ter nas yo na list da ya nış ma nın
önemli örnekleri yaşandı. Bunlardan
bazıları şöyle; Pinochet faşizminin
işkence merkezlerinden “Esmeralda” isimli geminin İstanbul’a gelişi protesto edildi. 1977 Kasım’ında Mogadişu’da havaalanına baskın
yapıp iki Filistinli gerillayı katleden
Alman emperyalizmi protesto edildi... 1977 Haziran’ında Molukalı gerillaları imha eden Hollanda emperyalizmi, İstanbul’da konsolosluğu önünde protesto edildi... 1977
Haziran’da Fransız emperyalizminin uçakları Batı Sahra’da Polisario gerillalarının ve Batı Sahra halkının üzerine bombalar yağdırdı.
DEV-GENÇ Taksim’deki Fransız
Konsolosluğu önüne katliamı kınayan bir pankart astı... 1978 Kasım
ayında Belçika’nın Katanga’daki
gerillalara saldırması protesto edildi... DEV-GENÇ, Camp-David
anlaşmasına karşı İsrail, Mısır ve

ABD konsoloslukları önünde kitlesel gösteriler düzenledi. Aynı gece
bu konsolosluklara yönelik şiddet
eylemleri düzenlendi... 1978 Aralık
ayında ABD üslerinin yeniden açılmasının gündeme gelmesi üzerine
ABD emperyalizmine yönelik gösteriler düzenlendi. Amerikan Hava
Yolları taşlanarak, bildiriler dağıtıldı. DEV-GENÇ’li ler Ga la ta sa ray’daki ABD Kültür Ataşesi’nin
bulunduğu yolu kesip gösteri yaptı.

Amerikancı cunta
45 milyon halkı teslim
alamaz
Devrimci hareket, 12 Eylül’den iki
gün önce Edirne’de yapılan NATO
Anvil Expres ‘80 tatbikatına karşı bir
kampanya başlatmıştı. Darbe, kampanyayı kesintiye uğratmasına rağmen
iki gün boyunca yüzlerce pankart
asıldı, el ilanları, bildiriler dağıtıldı...
Emperyalizm ve işbirlikçilerinin
devrim korkusu vardı. Bu korkuların
sonucudur ki, 12 Eylül 1980’de Amerikancı cunta darbe yaptı. Cunta şefi
Kenan Evren bu korkuyu, darbeden

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

Yeni-sömürgecilik sisteminde milli ordular emperyalizmin çıkarlarını koruyan iç
savaş ordusuna dönüşür. Amerikalı bir
generalin şu sözleri bunun kanıtıdır:
“İnşaa ettiğimiz orduların, uluslararası düzeyde hiçbir önemi yoktur. Her
ülke kendi ordusu tarafından işgal
edilmiştir...” (Amerikalı General
Edewvard Setos, Aktaran THKP Davası, syf. 574)
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sonra şöyle ifade ediyordu: “biz müdahale etmeseydik şimdi burada biz
değil onlar olacaktı.”
Evren, artık o günlerin geride kaldığını sanarak artık, kimsenin “Bağımsız Türkiye”, “NATO’ya Hayır” diye bağıramayacağını söylüyordu.
Fakat yanıldılar. Devrimciler hiç
susturulamadı. Cuntanın ilk gününden yazdığı bildiriyle Devrimci Sol,
“Amerikancı Cunta 45 Milyon Halkı Teslim Alamaz” diyerek Amerikancı cuntaya teslim olmayacaklarını ilan etti. Cuntanın ilk 6-7 ayında
cuntaya karşı silahlı, silahsız yüzlerce eylem yaptı. İzmir’de Ayhan
Pektaş, 22 Kasım 1980’de emperyalist bir kuruluşa karşı yapılan eylem
sırasında şehit düştü.
12 Eylül yıllarında, on binlerce
devrimcinin Amerikancı cunta tarafından tutsak edilmesi, hapishanelerde uygulanan teslim alma politikalarına rağmen, devrimciler, anti-emper-

yalist düşüncelerini, bağımsız Türkiye hedefini terketmeyip; mahkeme
kürsülerinden emperyalizmi ve işbirlikçilerini yargıladılar.

Amerikancı cunta
başaramadı;
anti-emperyalist
mücadele bayrağı yine
dalgalanıyor ülkemizde
Amerika, 1986 yılında Libya’yı
bombaladığında Libya halkıyla dayanışma içerisinde olan ve emperyalizmi ilk lanetleyen devrimcilerdi.
Devrimci Sol tarafından bu amaçla
pankartlar asıldı. Bir ABD bankası bombalandı.
1987 yılında İntifada’yı sürdüren Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını protesto eden devrimciler
Ankara ve İstanbul’da kitlesel eylemler yaptı, İstanbul’un birçok yerinde
pankartlar asıldı. Filistin halkını destekleyen bu eylemlerden dolayı tutuklanan devrimcilere onlarca yıllık
hapis cezaları verildi.

1989’da CIA ajanı Abromowitz’in Türkiye’ye Büyükelçi olarak
atanması Dev-Genç’liler tarafından
protesto edildi. Kadıköy Mc Donalds ve Laleli’deki Hotel Washington önünde yapılan eylemlerde Amerikan bayrakları yakıldı.
1990 Haziran’ında meşrubat tekellerinin fiyatlarını aşırı artırması halkın tepkisine yol açtı. Buna karşı küçük esnaf dernekleri tarafından düzenlenen boykot kısa sürede ülke çapında yaygınlaştı. Kendiliğinden gelişen
ve Coca-Cola ile sınırlı olan bu boykot devrimcilerin de katılımıyla antiemperyalist bilinci geliştiren bir muhteva kazandı. Boykot etkili oldu ve
meşrubat tekelleri fiyatları düşürmek zorunda kaldı.
20 Aralık 1990’da Amerika’nın
Panama’yı işgali, DEMKAD’lılar ve
TAYAD’lılar tarafından Beyazıt’ta
yapılan eylemle protesto edildi.
23 Aralık’ta ABD Konsolosluğuna Devrimci Sol Güçler tarafından
“Panama Halkı Emperyalizme Boyun Eğmeyecek” sloganları atılarak
yürüyüş yapıldı. Gültepe, Bakırköy ve

‘Ya Bağımsız Türkiye olacak
ya da emperyalistler ölülerini
toplamaya devam edecekler’

1991 Körfez Savaşı dönemi, halkımızın anti-emperyalist mücadelesinin en görkemli, en onurlu sayfalarından birini oluşturur. Bu
dönemde emperyalist hedeflere
yönelik çok sayıda eylem yapıldı.
İstanbul’da ABD’ye ait MTMC
Ourport, Türk-Amerikan Board Heyeti Bürosu, Amerikan Denizcilik
şirketi ABS, Avrasya Gözlemevi (CIA
ile bağlantılı), Commercial Union
Sigorta şirketi, İtalyan Konsolosluğu,
Adana’da Amerikan Konsolosluğu
ile Türk-Amerikan Derneği...
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Ankara’da Fransız Hava Yolları
ile Suudi Arabistan, Japonya, Kanada, Avusturya Hava Yolları’nın bulunduğu bina,
İzmir’de Amerikan Tuslog, Amerikan Kültür Merkezi, Fransız Kültür
Merkezi, Şirinyer ve Bayraklı’daki
NATO Tesisleri bombalanarak tahrip
edildi.
Şubat 1991’de İncirlik Üssü’nde
görevli CIA ajanı Bobie Eugane Moozolle cezalandırıldı. İzmir’de ABD’li
Yarbay Alvin Macke’ye karşı bir eylem yapıldı, yarbay yaralandı.
ABD Dışişleri Bakanı Baker’in ülkemize gelişini protesto etmek için,
Ankara’da İnterbank ile Amerikan
IBM, Adana’da Türk-Amerikan Kültür Merkezi ve Amerikan Life Sigorta şirketi, İzmir’de Amerikan Araç

Ba kım Mer ke zi ile
Ame ri can Ge ne ral
Motors , İstanbul’da
Bank of Boston, SKY
Courrier InternationalINT-BSS adlı Amerikan şirketleri,
Amerikan Neşriyat Merkezi, PepsiCola İdare Merkezi, Amerikan Sabancı ortaklığı Cinge-SA sigorta şirketi ve
Amerikan General Motors şirketi basılıp tahrip edildi.
Anti-emperyalist silahlı eylemlerin en önemlilerinden biri de Özal’ın
ABD ziyareti öncesinde gerçekleştirildi. American VİNNELL-Brown
Rook Tuslog Genel Müdürü, NATO
Kuryesi, CIA ajanı John Gandy cezalandırıldı. Eylem bildirisinde şöyle
deniyordu; “Özal Amerika’ya eli boş
gitmemesi için BUSH’un çocuklarından birini de götürebilir. Ve BUSH’a
bizim ‘Ya Bağımsız Türkiye olacak ya
da emperyalistler ölülerini toplamaya devam edecekler’ dediğimizi söyleyebilir”

Fındıkzade’de yüzlerce kişinin
katıldığı eylemler yapıldı.

1990’ların
karşı-devrimlerine
karşı açık tavır alan
devrimciler oldu
Aralık 1989’da emperyalizmin Gorbaçov’la kol kola örgütlediği bir darbeyle Romanya’daki
halk iktidarı devrildi. Direnen Devlet
Başkanı Çavuşesku ve eşi göstermelik bir yargılama dahi yapılmadan kurşuna dizilerek katledildi. Birçok
kesim bugün Ortadoğu’daki gelişmeleri “devrim” diye alkışladığı gibi,
o günlerde de sosyalizmin tasfiye edilmeye çalışıldığı emperyalist komplo
ve darbeleri alkışlıyorlardı. Devrimci Sol, Romanya’daki darbeye ve
bütün olarak karşı-devrimlere karşı
net tavır alarak sosyalizmin kazanımlarına ve değerlerine sahip çıktı.
Çavuşeskular’ın idam edilişi çeşitli
eylemlerle protesto edildi.

Amerika’nın Körfez
saldırısına ve oligarşinin
suç ortaklığına karşı
“Emperyalist Savaşa
Hayır” kampanyası
Emperyalizm, ‘90’lı yıllarda sos-

yalist ülkelerde yaşanan karşı devrimlerden sonra, kendi egemenliğini ifade eden “Yeni Dünya Düzeni”ni yerleştirmek için bir taraftan “barış”, “insan hakları” demagojilerini yaparken;
boyun eğmeyen halklara karşı da
her türlü terörü uyguladı. Amerika ve
yedeğindeki emperyalistler ‘90’lı yılların başında Saddam’ın Kuveyt’i
işgalini bahane ederek Irak’a saldırdı. Türkiye oligarşisi de Irak halkına
karşı yürütülen katliamda “bir koyup
üç alacağız” diyerek emperyalistlere
uşaklık yaptı.
Devrimci hareket ABD’nin Ortadoğu’ya müdahale etmek için güç yığmaya başladığı andan itibaren Emperyalist Savaşa Hayır Komiteleri kurarak 7-8 ay boyunca birçok eylem örgütledi. Amerikan saldırısının başlamasıyla birlikte bu komiteler “Emperyalist Savaşa Karşı Mücadele
Komiteleri”ne dönüştürüldü. Çeşitli
kampanyalar hayata geçirildi. “Emperyalist Savaşa Hayır Kampanyamektir, kolektif çalışmak, yüzlere, binlere
ulaşmaktır.
Bulunduğumuz
her yerde öncelikle komiteler kurmalıyız. Yaşlı, genç, kadın, erkek...
hepimiz bir araya gelmeli komiteler
kurarak hızla halka gitmeliyiz.
Hazır insan, komite olacak insan
yoksa bile tek başına komite olmalıyız. Tek başına yola çıkmalı ama sonra çoğalmalıyız.

sı”nın başlangıcında yüzbinlerce
bildiri ve el ilanları dağıtıldı.
Yazılamalar yapıldı. Pankartlar
asıldı. Halkla toplantılar düzenlendi. Kahvehanelerde, otobüs
ve trenlerde konuşmalar yapıldı.
İstanbul, Ankara, Adana, İzmir,
Bursa başta olmak üzere pek
çok il ve ilçede işçiler, memurlar,
öğrenciler okullarda işyerlerinde
yaptıkları eylemlerle emperyalist savaşı protesto ettiler. 15 Ekim 1990’da
Amerikan Savaş Gemisi Saratoga’nın
gelişi çeşitli eylemlerle protesto edildi. Ekim ayında “Emperyalist Savaşa ve Savaş Zamlarına Hayır” kampanyası yapıldı. Gençlik, 6 Kasım’da
“YÖK’e ve Savaşa” karşı ülke çapında boykota gitti.
Emperyalist saldırının fiilen başlamasıyla birlikte silahlı eylemler
yapılmaya başlandı. 3 Şubat’tan itibaren ise karartma eylemleri başladı.
Birçok semtte meşaleli yürüyüşler düzenlendi. 20 Şubat 1991’de kepenk
kapatma eylemleri örgütlendi.
Türkiye’nin ABD’nin açık üssü
haline getirilmesini protesto için
çeşitli eylemler yapıldı. Bu eylemlerden İzmir’de emperyalist bir hedefe yönelik yapılan bombalı saldırıda Kahraman Altun şehit düştü.
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(Sürecek)

Grup Yorum dostları, her
yerde komiteler kuralım!
Hep birlikte bağımsızlık şarkıları söyleyeceğimiz büyük halk konserine 7 günümüz kaldı. Bu 7 gün
içinde herbirimiz yüzlerce insana
ulaşmalı, büyük halk konserine davet
etmeli, onları konsere getirmeliyiz.
Konserde dev bir halk korosu
olmak, on binlerle bağımsızlık türkülerini birlikte söylemek istiyorsak,
bağımsızlık halaylarında omuz omuza olmak istiyorsak, bu 7 gün içinde
dur durak bilmeden yüzlerce insana
ulaşmalıyız.
Bunu başarmanın yolu önce
KOMİTELER KURMAKTAN geçmektedir. Komiteler, güçleri birleştir-

Grup Yorum dostları,
Konser alanını emeğimizle sabrımızla, fedakarlığımızla dolduracağız. O nedenle komiteleri çoğaltalım.
Komitelerimiz ile mahallelerde,
sokaklarda ev ev, dükkan dükkan; ev
kadınlarını, esnafları gençleri, kah-

vehaneleri dolaşıp konserimizi anlattıkça, okullardan, fabrikalardan, işyerlerinden öğrencileri, emekçileri,
kadınları konserimizden haberdar
ettikçe, o alan dolacak demektir.
Bunu ancak komiteler başarabilir. Bunu kalan zamanda başarabiliriz! Bunun için daha çok yürümeli, daha çok anlatmalı, daha çok
emek vermeliyiz. Yorulmalı, uykusuz
kalmalı ama yüzlerce insana ulaşmalıyız.
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viler, Tarlabaşı ve İstiklal Caddesi onSüreyya Önder bizimle
larca konser afişiyle donatıldı.
birlikte aynı
Afişlemeden sonra Grup Yorum
“Bağımsız Türkiye” sahneden ses- Korosu Taksim Meydanı'ndan Tünel'e
lenecek o gün.
konserin el ilanları ve davetiDüşünü Gerçeğe Çevireceğiz… (...) Aynı duy- kadar
yelerinin dağıtımını yaptı. Galatasaguları yaşayan
ray Lisesi önünde her gün "Parasız
Bağımsızlık, her vatanseverin orherkesi 17 Nisan’da, saat 14:00’te BaEğitim İstiyoruz Alacağız" masası
tak düşüdür. Bunun için seve seve vekırköy’e çağırıyoruz...
açan Dev-Genç'lilerle birlikte halay
rir canını. Anadolu toprakları üzerinde
çektiler.
her ulustan, her inançtan insan tarihin
Tünel'e doğru devam edilen daİSTANBUL’da
en onurlu bağımsızlık savaşlarından
ğıtım sırasında Çavbella, Haklıyız Kabirini vermiş, tüm vatanseverlerin
“Bağımsız Türk iye”
zanacağız marşları söylendi.
kanı birbirine karışmıştır. Türk, Kürt,
Halk
Konserine
Davet
Şişli: Halk Cepheliler, 2 Nisan’da
Arap, Ermeni, Çerkez, Laz, Alevi,
Şişli
Meydanı’na ve Mecidiyeköy
Sünni…
Çalışmaları
Metrobüs
Durağı’na Bağımsız TürBu onurlu topraklarda, vatanımız
Esenler: 3 Nisan’da Esenler Dakiye şiarıyla düzenlenen halk konsebağımsız olsun, hiçbir emperyalist güç
vutpaşa Mahallesi’nde Halk Cepherinin pankartlarını astılar.
bu ülkenin zenginliklerini sömürmeliler tarafından bildiri dağıtımı yapıldı.
3 Nisan’da Cevahir AVM önünde
sin, alınterimiz sömürülmesin, özgür1500 bildirinin dağıtıldığı eylemtanıtım
masası açıldı.
eşit-bağımsız bir Türkiye kurulsun
de, halka, 17 Nisan’da Grup Yodiye düştük toprağa o günden bugü5 Nisan’da Şişli Cevahir Alışverum’un “Bağımsız Türkiye” şiarıyla
ne... Ortak düşümüzü gerçeğe çevirriş Merkezi’nden Osmanbey Metro
gerçekleştireceği ücretsiz halk konseri
mek için yazıldı Kızıldereler... AntiDurağı’na kadar davetiye dağıtan
ile ilgili bilgi verildi.
emperyalist mücadelede bu düş için
Halk Cepheliler, ayrıca afişlemeler
Halk Cepheliler, kendilerine yöödendi bedeller...
yaptılar.
nelik polis saldırısını püskürtürken,
Düşü gerçeğe çevirmenin kavgaKüçükarmutlu: 3-6 Nisan ta“Baskılar bizi Yıldıramaz, İşkence İnsını hala veriyoruz. Çünkü vatanımız
rihlerinde “Bağımsız Türkiye” şiarıyla
sanlık Suçudur, İşkence Yapmak Şehala işgal altında. Emperyalistler gizdüzenlenen konserin duyurusu için
refsizliktir” sloganları ve yaptıkları
li-açık hala sömürüyorlar ülkemizi.
Küçükarmutlu Meydanı’nda stand
konuşmalarla polisi ve saldırılarını
Kavgayı sürdürüyoruz; vatanımızı
açıldı. Grup Yorum müziklerinin dinteşhir ettiler. Polisin yasal olan bir
ölesiye seviyoruz çünkü. Türkülerimiz
letildiği bu masalarda halk konserine
konsere dahi tahammül edemediğini
hala o sevdaya, hala o kavgaya dair
çağrı yapıldı. Aynı zamanda Pazar
sokak ortasında devrimcilere saldırıp
bu yüzden...
Meydanı’nda ve Behçet Kemal Çağbildirileri yırttığını anlattılar. Polisin
Bu kez büyük bir halk konserinlar Lisesi önünde bildiri dağıtımı yaHalk Cepheliler’e yönelik “siz hiç dede, ücretsiz olarak düzenleyeceğipıldı.
ğişmeyecek misiniz?” sorusuna Halk
miz “Bağımsız Türkiye” konserinde
Cepheliler “Mahir'den Dayı'ya deBağcılar: 3 Nisan’da Çiftlik Meyhaykıracağız o düşümüzü. Büyük bir
ğişmedik değişmeyeceğiz” dedi. Podanı’nda ve Kirazlı, Barbaros masahne üzerinde, konuk sanatçı dostlis tehditler savurarak gitti. Bunun sohallelerinde “Bağımsız Türkiye” konlarımızla birlikte bağımsızlık marşları,
nunda Halk Cepheliler yaşanan olaserine davetiyeleri dağıtıldı. Ayrıca
türküleri söyleyecek, şiirler okuyacak,
yı halka anlatagösteriler sunacağız.
rak işkenceci
polisin
“Bağımsız Türkiye” konseri, Bagerçek yükırköy İncirli’de E-5 karayolu yanında
zünü teşhir
her hafta “Cumartesi Pazarı”nın kuettiler ve porulduğu alanda yapılacak. 17 Nisan
Kimi nedenlerden dolayı bugün
lisin ayrılmaPazar günü, saat 14:00’te başlayacak
kavgadan uzağa düşmüş olabilirsiniz!
sıyla eylemi
konserimiz.
Bu durum 17 Nisan’daki büyük halk konserine katılmama
iradi olarak
(...) Halk müziğinden rock müzigerekçeniz olamaz. Bağımsız Türkiye Konseri sizin de ayağa kalksonlandırdılar.
ğe, etnik müzikten protest müziğe kaacağınız, kavgayı soluyacağınız bir konser olabilir; olmalıdır.
Ta k s i m :
dar, kendi alanlarında söz sahibi olan
Hala halkın saflarında olanlara, Büyük Halk Korosu’nda bir yer
“Bağımsız Türsanatçı dostlarımız, kendi şarkıları yavardır elbette. O görkemli koroda siz de yerinizi alın.
kiye” şiarıyla
nında Yorum şarkıları da seslendireBüyük konsere, bulunduğunuz, sesinizin ulaştığı her yerdeki
konser afişleri
cekler konserde. Mor ve Ötesi, Kubat,
herkesi
getirebilir, büyük koroya katabilirsiniz!
asıldı. SıraselLeman Sam, Tuncel Kurtiz ve Sırrı

Grup Yorum’dan Çağrı;
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Kavgadan uzak
kalanlara!
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145 adet afişleme yapıldı ve 5 adet de
pankart asıldı.
Mecidiyeköy: 3 Nisan’da Devrimci İşçi Hareketi, Mecidiyeköy
Metrobüs Durağı’nda, Grup Yorum’un 17 Nisan pazar günü Bakırköy’de yapacağı “Bağımsız Türkiye”
ücretsiz halk konserinin davetiyelerini dağıttı.
Metrobüs girişine masa kurulup,
25.yıl konserinin DVD satışları da yapılarak masanın hemen arkasına konser pankartı asıldı. Yapılan çalışmalarda 1500 davetiye dağıtılırken, yüksek sesle konser duyuruları yapıldı.
4 Nisan’da İdil Kültür Merkezi
çalışanları Şişli Cevahir önünden,
Mecidiyeköy Metro çıkışına kadar
Grup Yorum "Bağımsız Türkiye"
konserinin el ilanlarını dağıttılar.
Dağıtım sırasında halktan birçok
insan, kendi çevrelerine dağıtmak
için el ilanı aldı.
Bakırköy- İncirli: 2 Nisan’da
Bakırköy İncirli’de bir araya gelen
Kamu Emekçileri halk konseri için
bildiri dağıttı. Grup Yorum önlükleriyle metrobüse binen Kamu Emekçileri, Metrobüste halka seslenerek
halkı konsere davet ettiler. Konser çarısı Şirinevler’de devam etti.
Beşiktaş: Halk Cepheliler, 4 Nisan’da Beşiktaş'ta Çarşı'sında ve
Meydan'ında, YTÜ civarında ve Be-

şiktaş’ın birçok noktasında afişler
asarak herkesi konsere davet ettiler.
6 Nisan’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Grup Yorum konser
afişleri asıldı. Afişlerin asıldığını gören öğrenciler Dev-Genç’lilerden
konser bilgisini aldılar.
Eminönü: 2 Nisan’da yapılan
çağrılarda bir çok el ilanı dağtıldı. Çalışma sırasında Grup Ekin şarkılarını yüksek sesle herkese dinleten esnaflar konsere geleceklerini tüm çarşıyı toplayacaklarını söylediler.
Okmeydanı: Halk Cepheliler, 27
Mart’ta Okmeydanı sokaklarında
konserin afişlerini astı ve bildirilerini dağıttılar. İki saat süren çalışmada
2000 bildiri dağıtıldı, 300 afişleme yapıldı.
Alibeyköy: 5 Nisan’da Alibeyköy'ün; Cengiz Topel, İmar Blokları
ve Saya Yokuşu Karadolap mahallelerinde konser pankartları asıldı.
Kadıköy: İskelede yapılan konser
çalışmasında 25. yıl konserinden etkilenenler bu konsere de katılmak istediklerini söylediler. Kimisi komşusuna, kimi sınıf arkadaşlarına, kimi ofiste çalışan meslektaşlarına vermek için
fazladan el ilanı ve davetiye aldı.
Masaya gelenlerden bir abla “konserinizi ve müzik grubunuzu nasıl bu
kadar duyurabiliyorsunuz” diye sordu. İşte biz de burada örgütlülüğü-

GEMLİK’teki stantta on binlerin
buluşmasına çağrı yapıldı
1 ve 2 Nisan günlerinde İskele Meydanı’nda Yürüyüş dergisi standı, Grup Yorum
halk konseri standı açıldı. Gün boyu yüzlerce bildiri ile halk konserinde on binlerin buluşmasına çağrı yapıldı.
3 Nisan günü de Dereboyu Taşköprü yanında
stant açılarak konser çağrısı yapıldı.
Gemlik’te Halk Konserine Otobüs Kalkışı
17 NİSAN günü İskele Meydanı’ndan
Saat: 09:30’da kalkacaktır.
İrtibat Gemlik Haklar Derneği
Adres: İstiklal Cad. Sancar İş Hanı Kat:5
Tel: 0224 513 34 98
0538 266 1374- 0 535 578 2649

müzden çalışmalarımızda yarattığımız
kolektivizmden
bahsettik.
Bu emeğin,
çalışmaların ürünüdür dedik,
kitlelere sesimizi duyurmuş ve
duyuruyor
olmamız.
Yüzlerce
bildirinin
dağıtıldığı
çalışmada
25.
yıl
DVD’leri
satıldı.
4 Nisan
günü Marmara Üniversitesi’inde
okuyan
Gençlik Federasyonu üyeleri tarafından Kadıköy İskele Meydanı’nda
17 Nisan’da yapılacak halk konserinin duyurusu için çalışması yapıldı.
Çalışmaya çevreden geçen Grup Yorum dinleyicileri de katıldı.

Bursa’da açılan stantta tanıtım
ve duyuru yapıldı

Çanakkale’de Halk
Konseri Çalışmaları

3 Nisan günü Bursa Kent Meydanı’nda
açılan stantta Yürüyüş dergisinin tanıtımı yapıldı. Stantta Libya’ya karşı başlatılan saldırıların emperyalizmin haydutluğu olduğu, halkın mücadele etmesinin gerekliliği anlatıldı.
Stantta aynı zamanda Grup Yorum’un 17
Nisan’da gerçekleştireceği halk konserinin
bildiri dağıtımı yapılarak konsere çağrı
yapıldı.

3 Nisan’da Çanakkale
Gençlik Derneği Girişimi,
Çanakkale’de halk konseri
için, Belediye iş merkezine
ve KESK ‘in SES şubesine
konser ve DVD afişleri asıltılar. Sonrasında kordon boyunda 50 bildiri dağıtıldı.

Bursa’dan konsere gidiş;
Otobüs Kalkış Yeri: Eski Hal Üst
Geçit Yanı
Saat 09:00
İrtibat: 0538 414 50 14

5 Nisan’da Gençlik Federasyonu üyeleri Bankalar
Caddesi’nden başlayarak, Demircioğlu Caddesi ve Kordon’da 150 bildiri dağıttı.
Daha sonra birçok bölgeye
konser ve DVD afişleri asıldı.
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Öğretmenimiz
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İktidar bilincinden uzak olanlar, halktan da uzak olurlar.
İktidar iddiası olmayanların
yeri ise eninde sonunda düzendir.
Aklımızdan çıkartmayacağız.
Soyut kalmamanın tek yolu;
halktan öğrenip halka öğretmektir.
- Basit, sade ve mütevazı düşüneceksin.
- Halktan öğrenecek, halka
öğreteceksin.
Hayatın, mücadelenin sırrı
budur.
Hayatta, mücadelede çözümsüz kalmamanın sırrı budur.
Halktan öğreneceğiz.

HALKTAN
BESLENMEYENLER
DÜZENDEN
BESLENİRLER

Halka
öğreteceğiz.
Halka
güveneceğiz.
Halka dayanacağız.
Kitlelerin fikirlerine önem
vermeliyiz.
Kitle çalışmasının içinde bulundukça, halkı tanıdıkça, deneyim kazandıkça bunların
propagandif söylemler değil, gerçeklik olduğunu öğreneceğiz.
Halkın gücüne inanacağız.
Bileceğiz, halka dayanmadan
hiçbir örgüt var olamaz.
İktidar bilincinden uzak olan-

HER YERDE
KOMİTE KURALIM!

Mao’dan bir örnek:
“En önemli etken, kitlelerin fikirleriyle katkıda bulunmasıdır. Kadrolarımız ve askerlerimiz düşmanla savaşmak için çeşitli yöntemler buldular.
Bir örnek vereyim: Savaşın birinci ayında muazzam sayıda kamyon kaybediyorduk. Ne yapılmalıydı? Örgütümüz karşı önlemler alıyordu, öte yandan fikir geliştirmeleri için esas olarak kitlelere dayandık. Halktan
insanlar, yaklaşan düşman uçaklarını haber vermek üzere işaret atışı yapmak için anayolun iki yanında mevzilendiriliyordu. Bu işaret atışlarını duyan şoförlerimiz kenara kaçıyor ya da kamyonlarını saklayacak bir yer
buluyordu. Bu arada yollar genişletildi ve pek çok yeni yol yapıldı, böylece kamyonlar
hiç bir engelle karşılaşmadan her iki yönde ilerleyebiliyorlardı.
Böylelikle kamyon kayıplarımız, başlangıçta yüzde 40 iken, yüzde l'in
altına düştü. Daha sonra yeraltı depoları ve hatta yeraltı toplantı salonları yapıldı. Üstümüze düşman bombaları yağarken biz yeraltında toplantılarımızı yapmaya devam ediyorduk. Pekin'de oturan insanlar Kore
savaş alanını gözlerinin önüne getirdikleri zaman, herhalde çok tehlikeli
bir yerdir diye düşünüyorlar. Doğru, tehlikeliydi, ama herkes fikirleriyle
katkıda bulunduğu sürece o kadar da korkunç değildi.
Tecrübemiz, halka dayandığımız ve oldukça doğru bir önderliği gerçekleştirdiğimiz zaman, düşmandan daha kötü donatılmış olsak bile iyi
donatılmış düşmanı alt edebileceğimizi göstermiştir. (Mao, Seçme Eserler, cilt 5, syf:126-127)
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lar, halktan da uzak olurlar.
İktidar iddiası olmayanların
yeri ise eninde sonunda düzendir.
Güç olmak kitleleri örgütlemektir.
Hiçbir zaman asıl hedefimizi
unutmayacağız.
Yapılması gereken nedir?
Yapılması gereken, örgütlenmemizin önündeki engelleri görmek ve bu engelleri hangi araç ve
yöntemlerle aşabileceğimizi ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda
gerekenleri yapmaktır.
Halk örgütlenmelerini geliştirmeli ve iktidara yöneltmeliyiz.
Bunu nasıl başaracağız?
Halk kitlelerinin bugünkü moral ve coşkularını yükseltmeliyiz.
Onlara yapabileceklerini göstermeliyiz.
Büyük adımlar için önce küçük adımlar atmasını öğrenmeliyiz.
Halk komiteleri, yaşamın ve
örgütlenmenin getirdiği sorunları çözmekten, faşizme karşı mücadele etmek temelinde kapsamlı
birçok sorunla yüklüdür.
Halkın sorunları söz konusu
olduğundan, halkın katılımı sağlanamadan uygulanabilir, sağlıklı kararlar alınamaz.
Bu nedenle halk komiteleri;
halkın onay verdiği, desteklediği ve kararlarına uyduğu bir iş-

lerliğe ve yapılanmaya sahip olmalıdır.
Karşımıza çıkan veya
çıkacak olan her türlü düşman engeline rağmen, her
düzeyde sabırlı, inatçı, radikal bir savaşı ısrarla sürdürmeliyiz, ısrarla halkı
örgütlemeliyiz.
Birçok zorluğu yenmenin tek yolu budur.
Halktan besleneceğiz.
Gıdasını halktan almayanlar moralsizleşmeye, olmaz demeye başlarlar. İşte
o zaman düşmandan beslenmeye başlanmışlar demektir.
İşte halk komiteleri halk
örgütlenmelerini geliştirecek, halkı birleştirecek ve
savaşı yükselterek yayacak önemli araçları olacaktır.
Fakat burada da esas
olan halkın örgütlenmesidir.
Bunu unutmamalıyız;
ister 1 Mayıs komiteleri olsun,
ister dayanışma komiteleri olsun,
ister faşist saldırılara
karşı mücadele komiteleri
olsun,
hepsi halka güvenin, halka dayanmanın, halkı örgütlemenin vazgeçilmez
araçlarıdır .
Halkın büyük aklı ile
devrimin ve sosyalizmin
bilimsel doğrularını birleştireceğiz.
Halkın tarihsel tecrübeleri ile devrim iddiamızı
birleştirmeliyiz.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni

kakları, meydanları tutar.
Cepheliler Hapishanelerde yatarlar, ölürler, öldüGeliştirir
rürler.
Kilometrelerce yol yürürler "of aman yoruldum" demezler. Yüzlerce
kapı çalar, günlerce dolaşırlar sokak sokak. Hem de bıkıp usanmadan. En zorlu işlerin üstesinden
gelirler. Yine de eksik olmaz yüzlerinde
gülüş, gözlerinden ışıltı. Çünkü Cepheli’nin yüreği fedakârlıkla doludur. Fedakârdır Cepheli.
Halka umut taşıyandır. Paylaşan, derdine sıkıntısına ortak olandır. Sorunlarını
çözendir. Yol gösterendir. Gün olur cenazesinde acısını paylaşır. Gün olur düğününde halaya durur sevincine ortak
olur. Gün olur birlikte direnir, savaşır.
Bir göz kondusuna tuğla taşır, harç karar. Su taşır tankerlerden bidon bidon. Kiralık ev bulur ev arayana, eşyalarını
taşır birlikte. Yardım toplar taşınırken en
yoksullara. İki lokma yiyecek götürür içi
yanarak. Odun kömür bulur ayaz gecelerini ısıtmak için. Kavga gürültülerinde
barıştırır, çözüm olur. Doktora götürür
hasta olanı. İlaç bulur uğraşır günlerce.
Çocukları kaydeder okula. Kalem, çanta, defter, önlük ayarlar. Bulur, buluşturur. Yardım eder derslerinde yoksul
öğrencilere...
Odur ki Cepheli, 24 saatini durup dinlenmeden halkına, yoldaşlarına adayandır fedakârca. Hem de gözünü
kırpmadan, sızlanmadan, yeter demeden
yapar bunu. Hem de her anında.
Cepheli korkutucu çoğunluğun halkının acılarını dindirmek, gün yüzü görmesini sağlamak için gecesini gündüzüne
katmakla kalmaz. Canını vermekten de
çekinmeyendir.
Çünkü Cepheli bencilliğin dünyasında fedakârlığın kendisi, yıkılmayan kalesidir.

Cepheli Fedakârdır
“Savaşta feda olan birileri olacaktır
daima. Ölüm ender bir durum değildir.
Ancak bizim yüreğimizde halkın çıkarları yatmaktadır. Biz korkutucu çoğunluğun acılarını düşünürüz ve halk
için öldüğümüzde bu onurlu bir ölüm
olur...” (Mao)
Cepheli’nin yüreğinde engin bir halk
sevgisi vardır. O “milyonlarca korkutucu çoğunluğun” çıkarını, geleceğini,
kurtuluşunu düşünür. Bundandır fedakârlığı.
Burjuvazi "uğruna ölünecek, fedakârlık yapılacak hiçbir şey kalmadı" diyor. Ve bunun propagandasını yapıyor.
Diğer yandan da bencilliğini, yozluğunu,
değersizliğini pompalıyor kitlelere.
Burjuvazi bilir ki fedakâr olmayan,
bencil insan düşünmez, paylaşmaz, değiştirmez, örgütlemez, örgütlenmez.
Dostluk, vefa, yoldaşlık nedir bilmez. En
önemlisi de sömürü düzenlerinin başına
bela olmaz. Çünkü devrimciliğin temelinde fedakârlık vardır. Fedakârlık bir kültür, yaşam biçimidir. Ruh halidir,
düşünme tarzıdır, reflekstir...
Ekmeğini paylaşır fedakâr olur. Açlığını, acısını, evini, derdini, mutluluğunu... Ortak olur sıkıntısına. Birlikte
çözümler arar, düşünür, kafa yorar, yol
yöntem bulur. Paylaşır sevincini.
Tüm bu güzelliklerin toplamıdır Cepheli. Ve fedakârlık Cepheli’nin kültürüdür. Yaşam biçimidir, ruh halidir.
Ve Cepheli her şeyin en iyisini, güzelini, değerli olanını milyonlara, halka
layık görür. Aç kalır onlar için. Uykusuz, evsiz, soğukta, yağmurda, karda...
Dağları mesken ederler kendilerine. So-

İdil Çocuk Korosu’ndan
Dinleti
İdil Kültür Merkezi’nde çalışmalarını
yürüten İdil Çocuk Korosu, 2 Nisan
günü dinleti verdi.
İdil Kültür Merkezi’nde yapılan dinletide, çocuklar “Sevcan, Düşenlere,
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Aman Dostlar, Gecekondu Gökdelen”
şarkılarını söylediler. " Yeni çıkan yasayla
birlikte İstanbul’da 1 milyon ev yıkılacak.
Biz İdil Çocuk Korosu olarak bu evlerin
yıkılmasına karşıyız. İnsanlara barınma
güvencesi sağlanmadan bu evlerin yıkılması hiç adil değil" diyen minik korocular “Gecekondu Gökdelen” şarkısını
tiyatral bir şekilde canlandırdılar.
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Bayrampaşa Katliam Planı 11 Yıl
Sonra Açığa Çıktı: Planın Adı Tufan

Zulmünüz Kendi Tufanınız Olacak!
N YALANLAR YIKILIYOR!
Hapishaneler konusunda
gerçeği yalnız biz söyledik!
NYANLIŞLAR ÇÖKÜYOR:
F Tipleri konusunda doğru
politikaları yalnız
devrimciler savundu...
NSİSTEMİ TANIMAYANLAR
TANIYOR: Belge açıktır.
Katliam planı yapılmıştır.
Herkes görmelidir;
burjuvazinin iktidarını
kaybetmemek için
yapmayacağı şey yoktur.
Sayı: 263

Yürüyüş
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2011

Planın Açığa Çıkardığı
GERÇEKLER:
NKatliam planının
hazırlanması emri, 12
Ekim’de verildi. Direniş
henüz başlamamıştı.
NTutsaklara karşı ateş
açılması, gaz bombası
kullanılması, baştan
kararlaştırılmıştı.
NKatliamcı askeri birlik, 12
Aralık’ta Ankara’dan
hareket etti. Oysa o sırada
henüz tutsaklarla
görüşmeler sürüyordu...
NTUFAN koymuşlardı planın
adını. Çünkü YOK
ETMEK istiyorlardı
devrimcileri!
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19 Aralık’tan bu yana, açığa çıkan
her yeni belge, her yeni bilgi hapishaneler sorununda, başından itibaren
sadece ve sadece devrimcilerin gerçeği söylediğini gösterdi.
Oligarşi, 19-22 Aralık’ta cumhuriyet tarihinin en büyük hapishaneler
operasyonunu (20 hapishanede birden) gerçekleştirdi.
Operasyonda, 8 Jandarma Komando Taburu, 37 Bölük, 8335 personel kullanıldı. Bu çaptaki bir katliamın her aşamasının bir planı olmalıydı. Ama aradan geçen 11 yılda devlet, kendi mahkemelerine bu
planı vermemişti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 21 Mart 2011’de, nasıl ve niye olduysa, planı “bulduğunu” açıklayıp
mahkemeye yolladı.
Plan, adından başlayarak tüm
yanlarıyla, devrimcilere karşı bir katletme ve yok etme planıydı.
Aydınların bir kısmı bizleri, Adalet Bakanı Sami Türk’ün açıkladığı 9
Aralık mutabakatını kabul etmemekle
suçladı; onlara göre, kabul etseydik,
19 Aralık’a gelinmeyecekti... Kimileri, 19 Aralık öncesi yapılan görüşmelerde “uzlaşmaz” davrandığımızı, böyle davranarak operasyona yol
açtığımızı ileri sürdü.
Çok anlattık. Gün gün, saat saat
yazıp, politik olarak sürecin seyrini
anlatıp, gerçeği göstermeye çalıştık
Belki bizim bir türlü anlatamadığımızı, şimdi devletin resmi
belgesi herkese gösteriyor.
Belge gösteriyor ki, katliam kararı
verilmiştir. Görüşmeler öyle de, böyle de gelişse, direnişin talepleri değişse
de, değişmese de sonuç değişmeyecektir.
Ve bizim, o günlerde yine bir türlü anlatamadığımız gerçek şuydu:
Sorun ne hapishanelerin mimarisi
sorunu, ne arama yapılıp yapılama-

ması sorunuydu. Sorun tamamen politikti. Düşüncelerimize yönelik bir
saldırıydı. Operasyonun adına bakan herkesin göreceği gerçek budur.

Burjuvazi çıkarları ve
iktidarı için her şeyi
yapabilir!
Küçük burjuva aydınlar, devlete
inanmaya hazırdırlar genellikle. Devletin “o kadar da!” büyük yalanlar
söyleyemeyeceğini, o kadar da katliamcı olamayacağını düşünürler. 19
Aralık katliamı arifesinde de genel
olarak böyle düşündüler. Boran Yayınları’nın çıkardığı “Büyük Direniş,
Aydınlarla Tartışmalar” kitabına bakın; bir çok mektup, bunun tartışmasıyla doludur.
F Tipleri ve tecrit, NATO kararıydı; tutsaklar rehabilite edilmeliydi.
Karar şöyle özetlenmişti: “Ya düşünce değişikliği, ya ölüm!”
Bu dayatmayı uygulayabilmek
için, F Tiplerini açmak, F Tiplerini açmak için de büyük bir katliam gerekiyordu. Amerika arkasındaydı bu kararın. Avrupa Birliği arkasındaydı. Ve
işbirlikçi Türkiye burjuvazisi arkasındaydı.
Jandarma Komutanlığı, bu operasyona kendi başına karar vermedi.
Şimdi Sami Türkler’in, “haberimiz
yoktu” demesine bakmayın. Karar,
hükümet tarafından, MGK tarafından onaylanmış bir karardı. Jandarma
Genel Komutanlığı, MGK ve hükümet onayıyla, NATO’nun politikasını hayata geçiriyordu.
Bayrampaşa’da 6 kadını diri diri
yakan ve yakarken KAHKAHALAR
atan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı (JKÖAK) Yarbay Burhan Ergin komutasındaki ölüm mangaları, bu katliamı,
Ecevitler’in, Mesut Yılmazlar’ın,

Sami Türkler’in kararıyla, Koçlar, Sabancılar, Doğanlar, Boynerler, Zorlular adına yapıyorlardı. Vahşet, onların vahşetiydi.
Sınıflar mücadelesi kıran kırana,
ölümüne yürüyen bir mücadeledir.
Burjuvazinin iktidarını kaybetmemek için YAPMAYACAĞI şey yoktur.
Devrimciler de tarzlarını, mücadele yöntemlerini buna göre belirlemek zorundadırlar.
2000 Ekiminde başlayan ölüm
orucunun tam yedi yıl sürmesi, 122
şehit verilmesi, bunun sonucudur.

Sol, bu belge üzerine
kendi muhasebesini
yapmalıdır
Küçük burjuvazi devlete inanmaya hazırdı. Ancak kendini devrimci,
Marksist-Leninist, sosyalist olarak
adlandıran ve devleti “sınıf” perspektifiyle tahlil ettiği iddiasında olan
solun bir çok kesimi de, aydınlar
gibi, “direnişe erken başlandığı”,
“görüşmelerde doğru taktikler izlenmediği” düşüncelerini tekrarlayıp durdular.
Gerçek şu ki; devletin bu boyutta saldıracağını da düşünmüyorlardı.
Hele “AB sürecinde”, o kadar da olmazdı nasıl olsa! Hakim mantık buydu. Kısa süreli direnişlerle sonuç
alabileceklerini umuyordu bir çoğu
da.
Direnişin doğruluğu, zamanlamasının yerindeliği kanıtlanmaktadır
bir kez daha. Tüm siyasi gelişmeler
bugüne kadar bunu defalarca kanıtlamıştır ama şimdi olayların seyri bakımından da bu belgeler, “erken başlandı” teorilerinin sahiplerinin o teorileri yeniden gözden geçirmelerini
gerektiriyor. Kendilerine sormalıdırlar; peki biz nasıl düşünüyorduk?
Biz nasıl devletin hazırlıklarını böylesine göremiyorduk?
Solun bir kısmı “stratejik saldırı”
vs diyordu ama daha önce de çeşitli
defalar belirttiğimiz gibi bunun pratikte, politikada bir karşılığı yoktu.
Kendi söylediklerine kendileri de

Nice Tufanlar Gördük; Yok olmadık
Çünkü Biz Nuh’un Soyundanız!
Operasyonun adını “Tufan” koymuşlar. Ne varsa silip süpürmek,
yakıp yıkmak ve yok etmek
için.
Dönemin Ceza Ve
Tevkif Evleri Genel
Müdürü
Ali
Suat
Ertosun’un o günlerde
söylediği şu sözleri hatırlayalım:
“Bu proje yapılacak.
Biz bu ülkede bir düşünceyi yok etmek istiyoruz... Biz bu
düşünceyi ne pahasına olursa
olsun ortadan kaldıracağız.”
(Aktaran, Tüm Yargı Sen kurucusu Ali Yazıcı,
Yürüyüş, 13 Şubat 2011)
Tufan buydu işte.
*
Bize, düşüncelerimizi terk etmemiz karşısında “yaşamayı” vadettiler.
Düşüncelerimizi yaşatmak için ölmeyi tercih ettik. Evet, yandık, yakıldık,
işkencelerden geçirildik, bedenen çok tahrip edildik, ama asıl yok etmek istediğine dokunamadı bile oligarşinin tufanı. Boşuna esen hafif bir yel olup
geçti tarihin üzerinden.
*
Nuh peygamber, yeryüzünde ne varsa yok etmekte olan tufana karşı, her
canlıdan bir çift alarak, insanlığın, nebatatın ve hayvanatın neslini sürdürmesini sağlamıştır.
Bize de sökmedi bu tufan. Sıradan bir yel bile olamadı. Çünkü düşüncelerimiz vardı yanımızda. Tufanın en şiddetli anında, her bir tutsak, bir başka tecrit hücresine savrulurken, bir şeyi, en temel olanı yanlarına almışlardı: Düşüncelerini...
Yanına her canlıdan bir tane alarak tüm canlıların geleceğini kurtaran Nuh
gibi düşüncelerimizi yanımıza alarak, Türkiye halklarının geleceğini kurtardık.
inanmıyorlardı. Çünkü “stratejik”
saldırı tespitine inanan, o saldırıya
“stratejik” bir cevap verirdi. Tıpkı
bizim yaptığımız gibi.
“Tufan”ın karşısında ancak 122
şehitle durabilirsiniz; değilse önünde süpürülür gidersiniz. Direnmedikleri için çürümeye başlayanlar,
tufanın önüne kattıklarıdır.

Devletin yalanları!
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mesi’nde 23 Kasım 2010’da başlayan Bayrampaşa Katliamı Davası’nda, mahkeme; Genelkurmay,
Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul İl ve Bölge Jandarma komutanlıklarından operasyonun planını
ve kamera kayıtlarını istemişti.
Jandarma Genel Komutanlığı,
bu talebe “Arşivimizde bulunmuyor” diye cevap verdi.
Devlet alenen yalan söylüyordu.
JANDARMA, YALAN SÖY-

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahke-
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LEMİŞTİ. YALAN SÖYLEMEK,
NAMUSSUZLUK değil midir?
Savcı Ali İhsan Demirel, 31
Mart 2003’te JKAÖK’ya operasyonun belgelerini soruyor:
Jandarma Komando Özel Asayiş
Komutanlığı (JKÖAK) 2006’da
mahkemeye “Altı yıl geçmiş olması
sebebiyle operasyona kimlerin katıldığına dair belgeye rastlanılmamıştır” cevabı vermişti.
Jandarma Komando Özel Asayiş’in komutanı Yarbay Ergin de
mahkemeye şu cevabı vermişti:
“Operasyon plansız ve organizesiz
geliştiğinden kayıt tutulmadı.”
KOMUTANLIK, YALAN
SÖYLEMİŞTİ. YALAN SÖYLEMEK ALÇAKLIK, NAMUSSUZLUK değil miydi?
Planda deniliyor ki: “Operasyona iştirak edecek tüm personelin
isim listesi ve kan grupları G-2 gününe kadar tespit edilecek”.
Oysa daha önce, “isimler tespit
edilemedi” diye cevap verdiler.
Tufan Planı’nda deniliyor ki:
“Hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde operasyonun bütün
safhalarını video kamera ve fotoğraf makinesi ile tespit ederek tedbirler alınacağı...”
OYSA daha önce, bizde başka
görüntü yok dediler.. Hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde
çektikleri görüntüleri bile veremiyorlar; çünkü vahşetleri o kadar büyük ve gizlenemezdir.

Bu belgeler neden 11 yıl
sonra açığa çıkıyor?
İlk akla gelen sorulardan biri budur kuşkusuz. Birincisi, sürecin bütünü açısından bakıldığında şunu
söylememiz mümkün. Ört bas edemediler. Ettirmedik. 19-22 Aralık
katliam dosyalarını kapatamadılar.
Kapattırmadık.
Bundan dolayı, süreç uzadıkça, şuradan buradan bir takım bilgiler, belgeler, tanıklıklar açığa çıktı.
Diğer bir yanı ise, kendi iç çelişkileridir. AKP -Genelkurmay, asker-
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KORKAK BİR
YALANCI!
Katliam planının açığa çıkması
üzerine, gazeteciler, dönemin ,adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün
kapısını çaldılar yien.
Önce konuşmadı. Sonra konuştu. Riyakarca, alçakça, korkak ca ve
yalanlarla konuştu..
5 yaşındaki çocuğu masal anlatırcasına, “bu plandan haberim
yok” dedi. Mümkün mü?
5 gün önce, katliam saldırısının
yapıldığı bütün hapishaneler için,
tarihi açık bırakılmış izin belgeleri alındı savcılıklardan.
Bu izinden de mi haberi yoktu?
*
Sami Türk, jandarmanın planına
ve uygulamasına dair de şunları
söylüyordu:
“Plandan anlaşılıyor ki, ölçüyü
biraz aşmışlar..
Amacı aşan bir operasyon
polis kavgasıdır. Biz şunu biliriz:
Hiçbir egemen sınıf iktidarı, kendi iç
çelişkileri nedeni ile çökmez, yıkılmaz. Kendi aralarında çatışırlar ama
halka karşı, devrime karşı hemen
birleşirler. Biz bunu unutmayız.
Bunu unutmadığımız içindir ki,
eğer ki aralarındaki çelişki keskinleşiyorsa yesinler birbirlerini deriz. O
çatışmadan açığa çıkan bir gerçek
varsa, bizi o ilgilendirir.

Adalet için mücadele büyütülmedikçe bu belgeler
hiçbir şey ifade etmez:
Daha üç ay önce, 11 Ocak 2011 tarihli Taraf gazetesinde 19 Aralık katliamında yer alan bir uzman çavuşun
itirafları yayınlanmıştı.
Taraf, bu itirafları “Kadınları bilerek yaktılar” başlığıyla vermişti.
Uzman çavuş sarsıcı şeyler anlatıyordu. 6 kadın tutsağı bilerek yaktıklarını itiraf ediyordu.
“Yanarlarken kapıları açmadık”

olmuş...
Bizim istediğimiz
bu
değildi. Biz
sadece genel
arama yapılmasını istedik.”
Ey Sami Türk, açıkça
ve alçakça yalan söylüyorsun:
19-22 Aralık katliamının hemen
ertesi günlerinde CNN Türk’te katıldığı M. Ali Birand’ın programında
şu sözleri söyleyen SEN DEĞİL
MİYDİN?
“Benim tahminimin altında bir
zaiyattır. Çok daha fazla, bunun bir
kaç katı olabilir diye öngörüyorduk.”
Biz sadece arama istiyorduk
diyorsun şimdi ha?!
Aşırıya kaçmışlar diyorsun ha?
Hangi yalan senin suçunu küçültebilir?
Hangi yalan, daha cesetlerimiz yerdeyken, zaiyat beklediğimizin altında diyen açıklamanı unutturabilir?
“Üzerlerine benzinli battaniye attık”
“Diri diri yaktık!”
“Tufan” buydu işte.
Bir de şunu söylüyordu uzman
çavuş:
“10 yıldır kimse benim ifademi bile
almadı.”
Peki ne oldu? Hükümet bir açıklama yaptı mı? Hayır. Yargı bir açıklama yaptı mı? Bir işlem başlattı mı?
Hayır!
AKP, başından itibaren 19-22
Aralık katliam davalarını ört bas
eden, sorumluları ört bas eden bir politika izledi.
19-22 Aralık katliamına ilişkin
bazı davalar, bu dönemde zaman
aşımıyla veya delil yetersizliğiyle sonuçlandırıldı.
Açığa çıkan bu planı, belki oligarşi içi çatışmada kullanabilirler.
Ama o kadar... Gerçek anlamda sorumluların yargılanması, hesap vermesi işlerine gelmez.
Adalet, yalnız bizim mücadelemizle gerçekleşir.

588 Şehit: Bağımsız, demokratik,

sosyalist Türkiye için şehit düştüler
“İnsanlar... Tanık olunuz ki, burda yatan, geleceğin ve toplumun
mutluluğu için ölmüştür. Tanık olunuz ki, bugün olmazsa yarın, mutlaka Börklüce Mustafamız’ın kurup,
yeşerttiği düzen egemen olacaktır.
Sömürünün tüm çarkları kırılacak,
nice direnirse dirensin, sömürgen
yeryüzünden kalkacaktır. Yaşamı,
bugünden yarına, kendi küçümencik ömrüyle bir tutanlar belki anlayamazlar. (...) Bir kişi, inancı için
vuruşurken ölürse, inancı da doğrudaysa, o ölmüş olmaz... Tarih,
gelecek için kavga verip yitmiş bile
olsa, insanlık uğruna vuruşanları hiç
unutmaz.” (Azap Ortakları, Erol
Toy)
***
Tarih Börklüce Mustafa’yı unutmadı. Üzerinden 600 yıldan fazla
zaman geçti. Bedreddin’in söylediği
gibi, inancı için vuruşurken ölenler yaşıyor.
Yaşayan elbette onların bedenleri değil, onların uğrunda öldükleri
düşünceleridir. Unutulmayan o düşünceler uğruna kahramanca kendilerini
feda etmeleridir.
Unutmadık
Bedreddinler’i,
Börklüce Mustafalar’ı. Unutmadık
onların davalarını. Onları kavgamızda yaşatıyoruz. Onların kurup yeşertmek istedikleri düzen, 40 yılı aşkın
zamandır büyük bedeller vererek sürdürdüğümüz bağımsız, sosyalist
Türkiye mücadelesidir.
THKP-C’den bugüne, 40 yılı
aşkın zamandır bağımsız, sosyalist
Türkiye’yi kurmak için savaşıyoruz.

Bu uğurda tam 588 şehit verdik.
Ve biz bu şehitlerin büyük çoğunluğunu sosyalizmin “bitti” denildiği,
ulusal, sosyal kurtuluş mücadelesi
veren onlarca örgütün emperyalizmle uzlaşma içine girdiği, silahlı mücadeleyi temel alan, gerilla savaşı yürüten örgütlerin silah bıraktığı ‘90’lı yıllarda verdik.
Dönekliğin, yılgınlığın, sosyalizme ihanetin revaçta olduğu, “tarihin
sonunun ilan edildiği” yıllarda biz tek
başımıza kalmayı göze alarak tarih
yazdık. Sosyalizmin değerlerini
savunduk.
Bu tarihte en büyük pay 588 şehidimizindir. Onlar, Bedreddinler’den
Mahirler’e, Mahirler’den bugüne ve
bugünden geleceğe uzanan tarihin
bağlarıdır.
“Bir kişi, inancı için vuruşurken
ölürse, inancı da doğrudaysa, o
ölmüş olmaz” diyor Bedreddin. 588
şehidimiz yaşıyor. Onlar savaşımızın
her alanındalar. Nefes aldığımız her
yerde onlar var. Onlar direnişlerimizde, onlar geleneklerimizde, onlar
kültürümüzde...
THKP-C’den bugüne, 41 yılı
aşkın zamandır kesintisiz sürdürdüğümüz bir mücadele var. Binlerce yıllık sınıflar mücadelesinde, bu 41 yıl
elbette bir nokta kadar yer teşkil
eder. Fakat Türkiye devrim mücadelesi tarihinde bu kesintisizliği sürdüren ikinci bir hareket yoktur. Bu 41
yılda Türkiye devrim mücadelesine
çok büyük değerler, gelenekler kazandırdık. Türkiye devrim mücadelesi
kimliğini Parti-Cephe’nin yarattığı

değerlerde, geleneklerde bulmuştur.
Bu kimliği yaratanlar başta önderlerimiz Mahirler’den Dayılar’a 588
şehidimizdir.
Bu değerler bağımsız, sosyalist
vatan için ölümü tereddütsüz göze
almaktır. Bu değerler “bir canım var
halkım için feda olsun” diyebilmektir. Bu değerler yoldaşları için kendini
feda edebilmektir. Kuşatmalarda teslim olmamaktır. Düşmanla asla uzlaşmamaktır. Tek başına da kalınsa sosyalizmin değerlerini savunmaktır.
İşkencede, tecrit hücrelerinde direnmektir.
Saydığımız ve saymadığımız
onlarca değerimiz, 588 şehidimizin
her birinin şehitliğiyle yarattığı değerlerdir.
41 yıllık kesintisiz süren bir tarih...
Bugün 15-16 yaşındaki liselinin ya da
herhangi bir alanda çalışan yoldaşımızın kararlılığında, inancında, coşkusunda, devrimci saflığında, yukarıda saydığımız tüm değerleri görebilirsiniz. Kesintisizlik budur. Ölümsüzlük budur.

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

Bağımsız, sosyalist
Türkiye’yi kuracağız!
Bu sadece bir iddia değil. Devrim
bir gerçek. 588 şehidi bunun için verdik. Onlara devrim sözümüz var.
Nasıl bir ülkede, kime karşı
savaştığımızı biliyoruz. Ve bu
gerçekten hareketle diyoruz ki, 588
şehidimize verdiğimiz sözü gerçekleştirmek için daha çok şehit vereceğiz.
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Şehitlerimiz
mücadelemizin parçasıdır

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

Emperyalizme
ve onun
işbirlikçisi oligarşik
diktatörlüğe karşı savaşıyoruz.
Dünyayı kan gölüne çeviren, dünya
haklarının oluk oluk kanını akıtmaktan çekinmeyen bir emperyalizme
ve dört duvar arasındaki tutsakları bile
diri diri yakan işbirlikçi bir oligarşiye karşı savaşıyoruz.
En küçük bir hak kırıntısı için bile
çok büyük bedeller ödendiği gerçeği
ortadayken şehitler vermeksizin devrimden bahsetmek mümkün mü?
Emperyalizm ve faşizm gerçeğine gözlerini kapamayanlar daha
büyük bedeller ödememiz gerektiğini bilir. Ki, devrimini gerçekleştirmiş
ülkelerin ödediği bedeller bunun böyle olduğunu doğrulamaktadır.
Şehitlerimiz, devrim iddiamızdır.
Hiçbir bedel ödemeden, bedel ödemeyi göze almadan devrimcilik yaptığını iddia edenler kendilerini dahi
kandıramazlar.

Devrim stratejimiz, uzun
süreli halk savaşıdır. Ve bu
savaşta temel mücadele
biçimimiz, silahlı mücadeledir. Bu bir tercih
değil emperyalizmin
ülkemizle olan
sömürge ilişkileri, ülkemizin tarihsel, sosyal, siyasal ekonomik koşullarının sonucu olan bir
tarihsel zorunluluktur. Şehitlerimiz de
esas olarak bu zeminde verilmektedir.
Faşist diktatörlüğün saldırıların,
katliamların, sıradan demokratlara hatta düzen içi muhaliflere yöneldiği ülkemizde reformist, legal partiler de, üç beş
on şehit verebilir. Ancak silahlı mücadelede şehitler vermek farklıdır.
Reformizmin verdiği şehitler faşist saldırıların kaçınılmaz sonuçlarıdır.
Reformizmin bir dava uğruna, devrim
uğruna göze aldığı bedeller değildir.
Silahlı mücadele veren bir örgüt
için ise şehitliğin farkı buradadır.
Biz biliriz ki, “varılacak yere kan
içinde varılacak”tır. Şehitlik yaşamın
her an içindeki bir ihtimaldir. Sadece
silahlı bir birlikteki savaşçıların karşılaşacağı bir durum değildir.
Emperyalizmin dünya çapında
yok etmeye çalıştığı silahlı mücadele veren sayılı Marksist-Leninist hareketlerden biriyiz. Oligarşi bize bu gerçeklik içinde saldırmaktadır. Bir der-
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588 şehit
kavgamızda yaşıyor!

Bu bir ajitasyon sloganı ya da
bizim subjektif düşüncemiz değildir.
Şeyh Bedreddin’in söylediği gibi:
“Yaşamı, bugünden yarına, kendi
küçümencik ömrüyle bir tutanlar”
bunu asla anlayamayacaklardır. 19
Aralık’ta diri diri yakılan yoldaşlarımız, büyük direnişte her biri ayrı bir
destan yazan 122 şehit bugün konuşuyorlar. Şehitlerimiz o kadar büyük
bir değer yaratmışlardır ki, ne sansür,
ne tecrit, ne de oligarşinin yalanları bu
gerçeğin üstünü örtememiştir.
Belki garip- Şehitlerimizin geleceğe bıraktığı
tir, fakat ölüler değerler “ölerek mi devrim yapabu birliklerde caksınız” diyen reformistlerin asla
hala yaşıyorlar. anlayamayacağı kadar güçlüdür.
Kızıldere’yi anlayamadıkları
Yaşayanlara hala öğretip onlara öndergibi,
yeni Kızıldereler’in yaratıllik ediyorlar. Belki sasirtici, fakat öyle.
İkinci Filo hala yaşıyor ve yaşamaya masını da anlayamadılar. Oysa
devam edecek.” (Teslim Olmayanlar Mahirler toprağa düşer düşmez
filiz verdiler. Binlerce devrimcinin
Ölmez, Nikolai Chukovsky, syf. 224)
kavgasında yaşadı. Kızıldere
Aktardığımız bu metin Nazilerin
Çiftehavuzlar oldu; Çiftehavuzlar
Leningrad kuşatmasında tüm pilotlarıBalkıca... Cepheliler kuşatıldıkları
nı ve uçaklarını yitirmiş bir filo hakher üstte yeni Kızıldereler yaratkındaki konuşmalardır.
tı. Şehit düşen her yoldaşımız
588 şehidimiz de bizim mücadele- yeni direnişlerde yaşatıldı. Ve
mizin her anında yaşıyor ve onlardan yaşatılıyor.
öğreniyoruz.

Şehitler mücadelemizin içinde
yaşayan en güçlü değerlerimizdendir
“Uvarov, “Tebriklerimi kabul etmeni rica ederim, Binbaşı,” dedi.
Lunin, “Niçin?” diye sordu.
“Tümendeki en iyi filonun komutanı
olduğun için.” “Olmayan bir filonun!”
“Olmayan bir filo mu? Rassokhin'in filosunun artık var olmadığını nasıl söyleyebilirsin? Savaştan önce herhangi bir
birliğin silahsızlandırıldığını ve artık var
olmadığını söyleyebilirdin. Her birlik,
diğerinin aynı idi. Fakat şimdi, altı
aylık savaştan sonra her birligin kendi
kişiliği, kendi yaşantısı var.

gi bürosunun basılması ya da 17
yaşında dergi dağıtan Ferhat
Gerçek’in sırtından kurşunlanması,
Engin Çeber’in işkencede katledilmesiyle, bir üsde savaşçıların kuşatılması arasında özde bir fark yoktur.
Bulunduğumuz alan neresi olursa
olsun irademizin teslim alınması için
ölümün dayatıldığı her yerde onurla
ölümü göze alırız. Şehitlik, vatanımız,
halkımız ve devrim uğruna yerine
getirdiğimiz onurlu bir görevdir.
588 şehidimiz bu onurlu görevi
yerine getirerek tarihe geçmişler ve
ölümsüzleşmişlerdir. Ve onlar ölümsüz, mücadelemizin her anında bizimledir. Her bir şehidimiz bizim birer
parçamızdır. Bizi biz yapan değerlerimizdir şehitlerimiz. 588 şehidimizin
her biri bizim için çok somut bir güçtür. En zor koşullarda, bize yol gösterenlerimizdir. Onları tanımalı, onlardan öğrenmeliyiz.

30 Mart - 17 Nisan: Şehitleri anıyor, Umudu selamlıyoruz!

41 yıldır destan destan yazılan tarih bizimdir!
Direniş manifestoları ile dopdolu
olan 41 yıllık tarihimizin yaratıcıları, onlarca destansı direnişin sahibi şehitlerimizi anıp, umudun 17’inci kuruluş yılını kutladığımız şu sıralar bir
çok cephede mücadeleyi sürdürmeye
devam ediyoruz.
Anma ve kutlama günleri yanısıra 17 Nisan’daki “Bağımsız Türkiye” halk konserine de hazırlanıyoruz
bir yandan da.
Kızıldere’nin, Çiftehavuzlar’ın
va daha onlarca direnişin yol göstericiliğinde anma ve kutlama günlerinde onların yenilmezliğini, cüretini bilince çıkararak mücadelemizi
sürdürüyoruz.
Oligarşi devrimci hareketin tarihinden korkuyor. O nedenle o tarihi
yasaklayarak, öğrenilmesini istemiyor.

Halk Cephesi’ne Toplatma!
Kızıldere’deki ve
Çiftehavuzlar’daki
direnişten korkuyorlar
Halk Cephesi özel sayısı olarak yayınlanan; “30 Mart - 17 Nisan: Devrim Şehitlerini Anma Ve Umudun Kuruluşunu Kutlama Günleri... Kızıldere
Çiftehavuzlar Yenilmezliğimizdir”
başlıklı 30 Mart - 17 Nisan bildirisi
yasaklandı.
Halk Cephesi imzalı Nisan 2011
tarihli, 61 No’lu özel sayısında “örgüt propagandası” yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından toplatma kararı
verildi.
Oligarşi bir kez daha devrimci düşüncelere yasaklar koyarak, toplatma
kararı çıkararak, devrimci düşünce-

lerini halka ulaşmasını engellemeye
çalışmaktadır.
Ancak asıl korkuları, devrimci
hareketin Kızıldere’den Çiftehavuzlar’a uzanan yenilmezliği ve devrimci
hareketin THKP-C’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen 41 yıllık mücadele tarihidir.
Bağımsız, demokratik bir ülke
için Kızıldere’den günümüze direniş
destanları yazanlardan, bu tarihin öğrenilmesinden korkuyorlar.
Tarihin çöplüğüne atılacak düzenlerine karşı mücadele eden devrimcilerin bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin halka örnek
olmasını istemiyor, gerçekleri yasaklayarak gizleyeceklerini sanıyorlar.
Oysa Kızıldere’de, Çiftehavuzlar’da, 41 yıldır süren devrim kavgası
tarihe mal olmuştur. Onları ne yasaklarla, ne de baskıyla ortadan kaldıramazsınız.
Oligarşinin basın özgürlüğü konusundaki iki yüzlülüğüne örnek
olan toplatma kararını protesto ediyoruz. Onlar yasaklasa da Kızıldere’nin ve Çiftehavuzlar’ın yenilmezliği kuşaktan kuşağa yayılacaktır...
Onlar düşüncelerimizi yasaklarken, onların düşüncelerini yaşatıyoruz.

ANADOLU’DA ANMA VE
KUTLAMA GÜNLERİ
Hatay: “Bıraktıkları mirasa
sahip çıkacağız”
Antakya’da Halk Cephesi tarafından 3 Nisan’da Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluşunu kutlama programı yapıldı.
Anmaya
devrim şehitleri nezdinde
saygı duru-

şuyla başlandı. Kızıldere’yi anlatan
slayt gösterimi yapıldı sonra.
Yapılan konuşmada ise devrimci
hareketin mücadele tarihinden örnekler verilerek, “… Şehitlerimiz
devrim mücadelesi uğruna canlarını
tereddütsüz olarak sundular. Bıraktıkları mirasa sahip çıkmalı ve şehitlerimizin devrim düşünü gerçekleştirene kadar daha fazla emek harcamalıyız…” denilerek konuşma tamamlandı.
Muharrem Çetinkaya’nın “Varacağız Menzile” ile Fatma Tokay’ın
“Umudun ve Zaferin Adı Partim” şiirinin okunmasından sonra “Kızıldere”, “Sen Olacağız” ,”Uğurlama”,
“Ulaş’a Ağıt” türküleri ile anma bitirildi.

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

Afyon: Kızıldere’den
16-17 Nisan’a “ille kavga”
1 Nisan’da yapılan anma etkinliği, şehitlere saygı duruşu ile başladı.
Kızıldere ve 16-17 Nisan şehitlerine
dair anlatımlardan sonra Kızıldere’ye giden Halk Cepheliler Kızıldere’yi anlattılar.
Sinevizyon gösterimi ardından,
söylenen marşlar ve türkülerle program sona erdi.

Dersim: Umudun adı ve
kavgamızın sloganları
duvarlara işlendi
Dersim’de 4 Nisan’da Yeni Mahallede Cepheliler umudun kuruluşunu ve şehitlerini anmak için duvar
yazılamaları yaptılar.
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Dersim’in caddelerinde, sokaklarında duvar yazılarıyla Umudun adı
ve kavga sloganları halka 41 yıllık bir
tarihi anlatıyor.
Halk Cepheliler 30 Mart-17 Nisan dolayısıyla “Mahir’den Dayı’ya
sürüyor bu kavga” yazılamaları yaptılar.

Adana: Şehit mezarları
ziyaret edildi
Adana’da, 30 Mart – 17 Nisan
devrim şehitlerini anma günleri nedeniyle 3 Nisan’da Halk Cepheliler
tarafından şehit mezarları ve şehit aileleri ziyaret edildi.
Akdeniz bölgesi şehitlerinden
Mehmet Mart, Hüseyin Deniz,
Ali Tarık Koçoğlu ve Halil Önder’in
mezarları temizlenerek çiçek bırakıldı.

Şehitlerimizin mücadelelerine bağlı kalınacağı, layık olunacağı belirtilerek, şehit ziyaretleri tamamlandı.
Daha sonra şehit aileleri ziyaret
edilerek şehitler üzerine sohbetler
edildi.

Kemal Karaca Mezarı
Başında Anıldı
4 Nisan 1977’de kendilerine
“devrimci” diyen bir sol grup tarafından katledilen Kemal Karaca,
Trakya Kültür Merkezi tarafından
Kırklareli İmampazarı köyünde yapılan bir törenle anıldı.
Devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Kemal Karaca’nın yeğeni Fikriye Karaca bir konuşma yaptı. Konuşmada devrimcilerin örnek kişilikler olduğundan ve fedakarlıkla-

mek için anlatmalıyız şehitlerimizi.
Onlarla paylaşımlarımız mutlaka derslerle doludur. Onların yaşamları en zor
anlarımızda bize yol göseterecektir.

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

Şehitlerimizi anlatalım,
onları herkes tanısın
30 Mart, 17 Nisan şehitlerimizi anıyor, umudumuzu
selamlıyoruz. Mahirler’den bu güne 40 yılı aşkın tarihimizde 588 şehit verdik. Anadolu’nun dört bir yanında şehidimizin olmadığı bir il yoktur. 588 şehidimiz Anadolu’nun
tablosu gibidir. Her ilden, her milliyetten, her inançtan
insan devrimci saflarda ortak bir dava uğruna canlarını
feda ettiler.
Şehitlerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. En zor
anlarımızda bize yol gösterirler. Onlardan güç alırız. Bu
güç, soyut bir güç değildir. Bu güç 40 yılı aşkın tarihimizin, yaratılan değerlerimizin toplamıdır.
Onlar umudun yaratıcılarıdır.
Şehitlerimizi andığımız, umudu selamladığımız bu
günlerde şehitlerimizden öğrenmeliyiz.
Şehitlerimizden nasıl öğreneceğiz? Birincisi, 40 yılı
aşkın tarihimizin yaratıcıları onlardır, tarihimizden öğreneceğiz.
İkincisi; onların yaşamından öğreneceğiz. Şehitlerimizi
anlatmalıyız. Onlarla olan anılarımızı anlatmalıyız. Şunu
da belirtelim, şehitlerimizle olan anılarımızı anlatırken
“nostalji” olsun diye bahsetmemeliyiz. Onlardan öğren-
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rından bahsedildi. Ayrıca onların öldürülmekle yok edilemeyecekleri
vurgusu yapıldı.
Mücadelelerinin yaşatılması gerektiği, ancak böyle sahiplenilebilecekleri anlatıldı. Ardından “Güneşi
İçenlerin Türküsü”, “Hoşçakalın
Dostlarım” ve “Haykır Acını Ey
Halk” adlı şiirler okundu. TKM müzik grubunun söylediği “Bize Ölüm
Yok” türküsüyle mezarlıktaki anma
programı sona erdi.
Mezarlıktaki anma sonrası hep beraber Kemal Karacalar’ın evine geçildi. Kemal Karaca’nın ağabeyi Kemal
Karaca’nın katledildiği dönemi anlattı. Anma programına 30 kişi katıldı.

Şehitlerimizi tanıyacağımız en iyi kaynaklardan biri
de halkımızdır. Çünkü onlar halkın içinde yaşamış halkı için şehit düşmüşlerdir. Hangi alanda çalışıyor olursak
olalım mutlaka şehitlerimizi tanıyan birileri vardır.
Onları anlattıralım. Onları en iyi anlatacak olan yine halktır. Şehitlerimizin yaşamı sadece devrimciler için örnek
değildir. Onların yaşamları herkes için örnektir.
Halkımızın anı, mesel, hikaye anlatma geleneği var
dır. Anlattığı her hikayede, her anıda bir “kıssadan hisse” vardır. Halkımız bir anısını, bir hikayesini anlatır, anlatılandan herkes alacağını alır. Şehitlerimizin yaşamından
öğrenmek ve öğretmek için bir yöntem olarak kullanılabilir. Birçok olayı anlatırken örneklerimizi şehitlerimizden verebiliriz. Örneğin bir alanda çalışan şehit yoldaşımız karşılaştığı sorunları nasıl çözmüştür. Halkımız
bunların hepsini bilir ve asla unutmamıştır. Ve diyebiliriz ki, şehitlerimiz bizim halkımızla olan en güçlü bağımızdır. Bir alana yeni gelen bir yoldaşımızı halk şehidimizin yerine koyarak tereddütsüz güvenir ona.
Onlardan kendimiz öğrenip dersler çıkarttığımız gibi
çocuklarımızın, eşimizin, dostumuzun da öğrenecekleri
çokşey vardır. Onları anlatmanın bir çok yol ve yöntemleri
pratik içinde bulunacaktır.
Bizim yapmamız gereken şehitlerimizi tanımak ve tanıtmak. Onlar yaşamları ve yarattıklarıyla en büyük derstir bize.

30 MART’ TA BİR KEZ DAHA KIZILDERE’ DEYDİK

Kızıldere’de Israr, Kavgada Isrardır!
Mahir Çayan’la birlikte 10 devrimcinin katledildiği, Anadolu’nun tarihinde destanlaşan direnişlerden birinin yaşandığı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda mücadelenin manifestosunun yazıldığı o kerpiç evde, Kızıldere’deydi Halk Cepheliler bu yıl da…
39 yıl önceki direnişi yaşadılar bir
kez daha. “Teslim olun” çağrılarına
verilen “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik!” cevabını duydular kulaklarında…
*
Yol hazırlığındayız yine… 30
Mart’ta Kızıldere’de ON’ların yanında olacağız. Bunun çalışması hem
İstanbul ve Anadolu’da hem de Kızıldere’de yapıldı. Önceden Kızıldere’ye giden bir grup Halk Cepheli, Kızıldere halkına Mahirler’i anmak
için gelineceğini duyurdu.
Halk Cepheliler halkı dolaşırken,
jandarmalar da halkı dolaşıyor ve tehditlerle onları korkutmaya çalışıyor.
Kapınızı kimseye açmayın, onlarla
konuşmayın diyorlar halka. Tüm tehditlere, korkutmalara rağmen halk
devrimcilere kucak açıyor.

29 Mart; Gazi’de Dayı’nın
yanındayız. 30 Mart’ta
Kızıldere’de olacağız
Saat 17.00'de alkış ve zılgıtlarla
Dayı’nın mezarlığına gelen Halk

Cepheliler, Mahir'den Dayı'ya Sürüyor Bu Kavga sloganlarıyla biraraya
geldiler. Önce Dayı’nın mezarı başında saygı duruşuyla başlayan bir
anma yapıldı.
Anmada bir konuşma yapan Ahmet Kulaksız; “senin vasiyetin gereği bu yürüyüşe başladık. Sana verdiğimiz sözler gereği kızıl bayraklar
içinde, Kızıldere'deydik geçen yıl. 1
Mayıs alanındaydık. Senin vasiyetin
diyorum Bakırköy'de bizim çocuklarla
beraber büyük bir konsere hazırlanıyoruz. Senin vasiyetindir biliyorum, devrimi örgütlemeye çalışıyoruz.
Mahir Çayan'dan aldığımız güçle,
inançla senin yol göstericiliğinle
dünyayı bir kez de Türkiye'den sarsacağız...” dedi.
Ahmet Kulaksız’ın konuşmasının ardından atılan sloganları, Grup
Yorum’un söylediği türküler marşlar
izledi... Dayı’nın mezarı başında yapılan anma sona erdirilirken, şimdi hedefte Tokat’ın Niksar İlçesi’nin bir
köyü vardı...

gidenlerin. Kanımızla sulanan topraklara gidiyoruz. 4 otobüsle saat
20:30'da yola düşüyoruz.

"Hoşgeldiniz,
biliyordum geleceğinizi"
30 Mart sabahı varıyoruz Niksar'ın
girişine. Buyarlar Dinlenme Tesisleri'ndeyiz bir kez daha. 5-6 köy evi
karşılıyor bizi. Fatma (Kızılaslan)
teyzeyle konuşmuştuk geçen gelişimizde. Gözlerimiz onu arıyor, yanına gidiyoruz, evde yok, gelini arayıp
haber veriyor "Kızıldere’ye gidenler
geldi, seni soruyorlar" diyor. 5 dakikada gülen gözleriyle "hoşgeldiniz,
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Kızıldere'ye gitmeye
devam ediyoruz, edeceğiz!
Kızıldere'de ısrar,
kavgada ısrardır!
Otobüsler hareket edince daha
bir heyecanlı çarpıyor yürekler. Kimse durduramaz bizi, hiçbir şey alıkoyamaz yolumuzdan diyor her biri
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biliyordum geleceğinizi" diyor bize
gülümseyerek. Sarılıp kucaklaşıyoruz
onunla. Onu bir kez daha görmek
mutlu ediyor bizi, sohbet ediyoruz.
Yeni gelenlere anlatıyor Mahir Çayanlar'ın katledilişini. Eski çekingenliği yok.

"Kanımız yerde kalmayacak"
Gençler soruyor o başlıyor: “Ben

çok üzüldüm ama ne çare. Öldürdüler hepsini. Ben böyle duydum onları ve hiç unutmadım. Siz
de unutmayın, Kanımız Yerde
Kalmasın" diyor. Bugüne kadar hiç
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kalmadı, kalmayacak diyoruz, gülüyor güven ve inanç dolu gözlerle.
İstanbul'dan gelen bir baba, başka
ilden gelen oğluyla karşılaşıyor tesiste.
İkisi de Kızıldere yolcusu. Sarılıp kucaklaşıyorlar. Yürüyüşte başka baba
oğullar da var. Yan yana yürüyorlar.
Malatya'dan iki araç geliyor onlar da
katılıyorlar. İzmir'den gelen otobüsün
yolda bozulduğu öğrenilince yola
devam ediliyor.
Kızıldere'ye yaklaştıkça, heyecan
artıyor. O yokuşlu ve sarp yolda ilerliyor otobüsler tek tek.
Mahirler ’in
gittiği yoldan mı
gidiyoruz sorusu
evet diye yanıtlanınca, “inanmıyorum, yıllar sonra onunla aynı
yerdeyiz” diyerek sevincini dile
getiriyor biri. Bir
TAYAD'lı başlıyor marş söylemeye. Marşlarla
girelim diyor.
Otobüstekiler eşlik ediyor.

bayraklar dalgalanıyor, Kızıldere'nin
rüzgarlarında. Yolun sağında sıralanmış olan tepelerle uzanıyor kortej.
Bu yıl pankart ve sancakları taşıyanlar siyah pantolon, beyaz gömlek, Mahir ve Dayı’nın siluetinin olduğu “Kızıldere Sana Biz de Geliriz”
yazılı fularlı tek tip giyinmiş. Bu da
daha bir görsel kılıyor korteji. En önde
iki sancak... Ardından Mahir silueti ve
"Yolumuz Çayanların Yoludur" ve
Dayı’nın silueti yol gösteriyor her zamanki gibi…
Kortejdekiler çevrelerini, çevredekiler de korteji heyecanla izliyorlar. Köy
meydanında toplanıp korteji izleyenler
var. “Yine gelmişsiniz, tekrar hoşgeldiniz yine bekleriz, hep bekleriz”
diyor izleyenlerden birisi. Bekleyenlerin
yanına varılınca Gündoğdu marşı söyleniyor hep bir ağızdan. El sallayanlar
oluyor, kortejle yürüyen köyden insanlar da var. Onlarla sohbet ediyorlar.
Slogan seslerini duyan bir teyze kapısını açıp korteje bakıyor ve “Ne oluyor
bayram mı var” diye soruyor. ‘Mahir
Çayan’ın evine gelmişler’ diyor ona
köyden birisi. “Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor” sloganı atılıyor. Slogan
atılırken yaşlı amcalar, teyzeler izliyorlar korteji gülen gözleriyle. Slogan

“Sana biz de geliriz” dedik,
geldik. “Yine geliriz” dedik.
Yine geldik

atarken göz göze geliyorum
bir teyzeyle gülümsüyor
bana, ben de gülümseyince
sağ kolunu sol göğsünün
üzerine vuruyor hafifçe, gülerek.

Kızıldere girişinde jandarma GBT
kontrolü için durduruyor. GBT bitince, 5 dakikalık yoldan sonra otobüsler duruyor herkes iniyor. Geniş bir
alanda kortej oluşturuluyor. Kızıl

Tuğlalı, boyasız evlerin
arasından kızıl bir nehir
akıyor direniş evine doğru.
Kızıldere sana biz de geliriz fuları var herkeste.

Kerpiç eve yaklaşırken "Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş,
Zaferi Şehitlerimizle Kazanacağız, Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor" sloganları yankılanıyor köyde.

Bunların Hepsi Mahir...
Aynı Yüreği Taşıyorlar
Eve yaklaştıkça adımlar hızlanıyor… Evin sokağı olan Kızıldere
Caddesi’nden dönülüyor. 39 yıl önce
bu evi Amerikan uşağı işbirlikçi oligarşinin ordusu kuşatmıştı. Amerikan
uşağı ordunun askerleri panzerlerle
yine evin etrafında.
Köylüyü sindirdiği gibi Halk Cephelileri de sindireceğini sanıyor. Kortej disiplinli bir şekilde yürüyüşünü
sürdürüyor. Görevliler, hemen barikat
kuruyorlar panzerlerin önüne. Halktan kadınlar da geliyor, destek olmak
için Halk Cephelilere. Halka yönelik
konuşmalar yapılıyor. “Kızıldere
halkı, biz yine burdayız, hep buradaydık. Mahirler’den bu yana
buradaydık. Burada olmaya devam
edeceğiz” şeklinde konuşmalar yapılıyor. Kızıldereli Leyla, “evi müze
yapsınlar, bu evi korusunlar” diye
bağırıyor askerlerin yanında. Askerlerin tüm tehditleri, tüm gövde gös-

Dövizler, Geleneklerimizi
Anlatıyordu...
"Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye
Geldik. Bu Gelenek Bizim."
"Asıl Siz Teslim Olun. Bu Gelenek Bizim."
"Siz Bizim Teslim Olduğumuzu Nerde
Gördünüz? Bu Gelenek Bizim."
"Verin Kararınızı, Kırın Kaleminizi. Kalem Sizin Tarih Bizim. Bu Gelenek Bizim"
"Haklıyız Kazanacağız. Bu Gelenek Bizim"

terileri tuzla buz oluyor bu anda.
Evinin damında olanları izleyen bir
teyze panzerin önünde barikat kuran
gençlere bakarken bir genci Mahir’e
benzetiyor. “Mahir’e benziyor değil
mi şurdaki?” sorusu duyuluyor, yanındaki bayan ‘Bunların hepsi Mahir. Baksana aynı yüreği taşıyorlar’
diye cevap veriyor.
Her slogan kurtuluşa kadar savaşılacağını haykırıyor ant içer gibi.
Adım adım geliniyor Mahirler’in
evine... Tarih tanıyor bu adımları, bu
kerpiç ev tanıyor. "Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye Geldik" diye
haykırdıkça Halk Cepheliler, 39 yıl
önceki tarih yaşanıyor en canlı haliyle.

Düşmanla her yerde, her an
irade savaşımız sürüyor.
Kızıldere'ye girişten, eve
yürüyüşe, eylemden son ana
kadar... Bu irade savaşında
kazanan yine bizdik.
Evin önünde Dayı ve Mahir’in resimleri yan yana duruyorlar tarihin
umuda ayarlı sayfalarında. Kızıl bayraklar dalgalanıyor evin bahçesinde.
Yapılan anmayı izleyenlerle röportaj yapmak istiyoruz. Kimisi çekiniyor, yaptırmak istemiyor. Kimisi konuşuyor; “baskı görüyoruz, geçen yıl röportaj yapılanlara baskı
yapmışlardı.” Kızıldereli birisi açıklama gereği duyuyor ‘Sizinle ilgili değil jandarmadan korkuyorlar’ diyerek açıklama yapıyor. Köyün 19 yaşındaki bir genciyle sohbet ediyoruz.
“Kızıldere’nin bayağı ilgi çektiğini,
çok kişinin burayı sevdiğini biliyorum.
Düşüncelerini bitirmek için öldürdüler
onları” diyor.
Mahirler’in şehit düştüğü evin
yakınlarında yaşayan 80 yaşındaki
Hüseyin Amca Mahirler’in nasıl vurulduğunu anlatıyor bize. “Kuşattılar
bütün köyü. Bizleri hep burdan
uzaklaştırdılar. Bir hain vardı yanlarında. 10 liraya sattı Mahirler’i.
Ona para vermişler sonra. Onları öldürdüler kağnılarla götürdüler buradan. Bizi hep uzak tuttular. Biz biliyoruz. Onlar Denizler idam edilmesin diye kaçırdılar İngilizler’i.

Onlar aydın insanlardı. Bilgeydiler.
Bizi uzaklaştırdılar ama biz unutmadık o günü. Ne ihtiyacınız varsa
görün. Hoşgeldiniz yanımıza.”
Muzzafer Aslan geliyor yanımıza.
Önceki gelişimizde de yanımızdaydı.
Etrafındakilere 1972’de neler yaşandığını anlatıyor. Anlatırken gözyaşları
akıyor yanaklarından. Ağlıyor hiç
çekinmeden, tüm içtenliğiyle. O günleri unutamıyor. Etrafındaki 5 kişi ilgiyle dinliyor onu.
Anma saygı duruşuyla başlıyor.
Yumruklar dimdik, sımsıkı havada.
Yumruklar kararlı, sloganlar öfkeli,
yüzlerde doğru yolda olmanın onuru
var… Koskoca onurlu bir tarihin haklı gururuyla önderlerimizin önünde başımız dik, alnımız ak… dimdik saygı
duruşundayız. Ahmet Kulaksız bir
konuşma yapıyor burada da. Ahmet
Kulaksız geçen yıl Kızıldere’de yap-

Devrimcilerin görevi dünden
bugüne değişmemiştir.
Devrimcilerin görevi
emperyalizme Amerika'ya- karşı silahlı
mücadeleyi yükseltmektir.
Tıpkı '71 yılında
Mahirler’in direnişine
tanık olan yaşlı köylü
teyzemizin söylediği gibi;
"Onlar Amerika'ya
karşıydılar siz de karşı
olun".
Bugün her devrimci
Mahir olmalıdır.

tığı konuşmalardan dolayı da tutuklanmış ve tecritte kalmıştı. İşte Ahmet
Kulaksız yine kerpiç evin önünde...
Yapılan konuşmada ise biz hep Kızıldere’deydik çağrısı yapıldı. Emekli-Sen’den bir emekli Mahirler ve onlar için bir şiir okudu, hep birlikte Kızıldere marşı söylendi.
Yapılan anmanın ardından Halk
Cepheliler köydeki tüm evleri kapı
kapı dolaşarak “Kızıldere Adalıların
Türküsü” kitabını ve Halk Cephesi’nin 2011 takvimini hediye ettiler.
Halkla yapılan sohbetlerde yaşlı bir
nine, ‘Mahir Çayan’ı tanıyoruz, olayı biliyorum. Oraya saldırı olduğunda silah sesleri duyduk. Oraya doğru
ne oluyor diye gittik. Mahir orada
askerlere ‘bizim işimiz sizinle değil’
deyip Amerika’ya karşı slogan atıyorlardı. Teslim olmayacağız diyorlardı. ‘Biz de Amerika’ya karşıyız
yavrum. Biz de sevmeyiz onları.
Amerikayı seveni de çok sevmeyiz”
diyor. Bağımsız Türkiye şiarı böyle
yer ediyor beyinlerde. Kızıldere köyündeki o yaşlı teyze gösteriyor aslında vatansever olmanın ölçüsünü.
Halk Cepheliler kitap ve takvim dağıtırken askerler de sürekli Halk Cephelilerin etrafında dolaşarak halkı korkutmaya çalışıyor. Birisi, askerlerin
‘kimseye kapıyı açmayın, onları evinize almayın’ şeklinde uyarılarda bulunduklarını dile getirdi. Saat 18:00 civarında köy meydanına inildiğinde,
jandarma da halkı tedirgin etmek için
dağıtılan kitap ve takvimleri toplamaya
çalıştı. Kızıldere’nin adını değiştirmeye
çalışarak bu tarihi yok edebileceklerini,
bu adı halkın yüreğinden, hafızasından
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silebileceklerini düşünenler, bu kez de
kitap ve takvimleri toplayarak aynı
acizliklerini sürdürdüler. Evleri dolaşan Halk Cepheliler saat 18:30’da
köy meydanında bir anma programı
düzenleyeceklerini söyleyerek halkı davet ettiler.

Korkuyorlar! Haklı
olduğumuzu biliyorlar ve
korkuyorlar. Ve bu
haklılığımızla halkı da ikna
edeceğimizi bildiklerinden,
halkı da sindirmeye
çalışıyorlar. Başaramayacaklar.
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Akşam 18:30’da saygı duruşuyla
başlıyor anma programı köy meydanında. Sinevizyon gösterimi için elektrik ihtiyacını gidermek isteyen Halk
Cepheliler’e askerlerin onları tehdit ettiğini, elektrik veremeyeceklerini söylediler. Elektrik kullanılmasını izin
veren bir esnafla konuşulduktan sonra sinevizyon aleti getirildi. Ve program başlamak üzereyken jandarma
tüm köyün elektriklerini kesti.
Elektrik kesilince sinevizyon gösterimi yapılamadı. Bu kadar acizlerdi

işte, elektrikleri keserek Mahirler’in sesinin halka ulaşmasını engellemek istiyorlar. Yapılan konuşmanın ardından
Kızıldere türküsünü yazıp besteleyen
Aşık Sinem Bacı söz aldı, “Bu ülkeyi sevenler ancak buraya gelir” diyerek Kızıldere türküsünü seslendirdi.
İzmir’den anmaya katılmak üzere yola çıkanların arabası bozulduğu
için gelememişlerdi. Ancak buraya yetişebildiler. “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarıyla programa katıldılar. Program boyunca çatılarda bekledi askerler. Program sürerken askerler yoğun bir şekilde araçlarıyla kitlenin yanına geldiler, ortamı germek istediler. Askerlerin gelişlerini ve amaçlarını bilen Halk Cepheliler’in sloganlarıyla
çınladı Kızıldere. Halka korkmayın
mesajı veriliyordu, askerler amacına
ulaşamayınca bu sefer aşağıdaki yoldan 100 asker kortej halinde “Her şey
vatan için” şeklinde bağırarak koşar
adım kitleye doğru ilerlemeye başladılar, gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Askerlerin kendilerine koştuğunu
gören devrimciler onlara doğru yönelerek “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtu-

“Tarihin hükmünü verdiği bir
yere gittiğimizi düşünüyorum”
Yürüyüş dergisi olarak Kızıldere’ye gidenlerle ve Kızıldere köylüleriyle röportajlar yaptık. Kızıldere’ye gidenlere, “Kızıldere yolunda” sorduk ilk sorumuzu, ikinci sorumuzu ise “Kızıldere’den
dönüşte”...
Orhan
Çimen:
(Zeytinburnu,54 yaşında)

ORHAN ÇİMEN

Kızıldere yolunda: Bi-

zim
gibi
ezilmiş insanlar, sömürülmüş insanlar için
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kendilerini feda etmişler. Onları anmamak için, onların özlemini duymamak için devrimci de olmamak gerekir, demokrat da olmamak gerekir.
Orada olmak istiyorum. Şu anda
çok mutluyum. O insanları anarken
kendi anılarıma da dalacağım. Şu
anda çok duyguluyum. Heyecandan
titriyorum. çok mutluyum. Yani nasıl desem. mutluyum.

Kızıldere’den dönüşte:
Orda askerlerin korkularını gördüm. Askerler kuşatırken kitlenin
ruh hali çok güzeldi. İşte Mahir
şimdi burda dedim. On’lar sönmeyen bir meşale bıraktılar. Çok güzeldi, coşkuluydu. İyiki gelmişim.
İyi ki burdaydık. Mahirleri bitiremeyecekler.

luşa Kadar Savaş, Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor” sloganlarını attılar, “Varsa Cesaretiniz Gelin” diyenlerin cüretiyle. Zulüm altındaysa vatan Kızıldere’deki her devrimci Sabo’dur, Eda’dır, Sinan’dır, Mahir’dir...
İşte bu cüret ve cesaretle daha gür
haykırıldı sloganlar... Gündoğdu
marşı söylendi. Amacına bir kez ulaşamayan jandarma koşarak geldiği yolun yarısında bir müddet durduktan
sonra geri döndü. Ve Kızıldere Meydanı devrimcilerin türküleriyle çınladı.
Kitlenin içinde olup slogan atan biri,
eşine “Evet, Mahir işte tam da şu an
burda. Onun ruhu, militanlığı burda”
diyerek sevincini paylaştı.
Dağlara gel çağrısıyla halaylar
çekildi, zılgıtlar çekildi, marşlar söylendi. Ve son söz Haklıyız Kazanacağız marşı oldu.
Yine tarihi bir güne tanıklık etti Kızıldere. Jandarma yıldıramayacak
bağımsızlık isteyen bu sesi. Oligarşinin işbirlikçi ordusunun karşısında
devrimcilerin, devrimin, Mahirlerin
sesi! Bu ses, halkın yüreğine umudu
aşılayacak bir kez daha.

Fatma Gezer:
(Alibeyköy,36 yaşında, Serbest meslek)

Kızıldere yolunda: Mahir Çayan
güzel bir miras bıraktı.
O mirasa sahip olmak
FATMA GEZER
için gitmek istiyorum.
Onun kadar güzel olacağımızı, çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Mahir Çayan,
Kızıldere katliamı geliyor aklıma. Bütün insanları Mahir Çayan olarak görüyorum.

Kızıldere’den dönüşte: Çok
onur verici bir şeydi. Duygularımı ifade edemeyecek kadar duygulandım.
Onun dışında öfke ve kin duydum.
Katil devlet hesap verecek diye
haykırmak istedim ve haykırdım da.
Anmayı çok beğendim. Güzel bul-

Röportaj
Garip
Doğan:
(Yenibosna, 47 yaşında.
Konfeksiyon işçisi)
GARİP DOĞAN

Kızıldere yo-

lunda: Bu tür yolculuklar beni her
zaman heyecanlandırmıştır. Tarihin
hükmünü verdiği bir yere gittiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı bu
kızıldereye gidişimiz belki de yapmamız gereken yüzlerce şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum. Geçen
yıl gidememiştim. Bu yıl gidilecek mi
diye her zaman sordum. gidileceğini öğrenince iş yerimden izin aldım,
ve gelmek istedim.
Kızıldere’den dönüşte: İlk
defa geldiğim için çok heyecanlıyım.
Evin içini gezdim. Etkilenmemek
mümkün değil. daha çok ayrıntı düşünüyorum. buraya gelmekle iyi bir
karar verdiğimi buraya gelince daha
iyi anladım.
Özgür
Erbil:
(Bursa,
17 yaşında. Öğrenci)

ÖZGÜR ERBİL

Kızıldere yolunda:

Çok mutluyum.
Kendimi gerçekten bir ailenin ferdi
olarak hissediyorum. Kendim gitmeye karar verdim. Mücadele azmimiz, bu güzel beraberliğimiz için, yaşanılacak bu güzel ortamda olmak
için Kızıldere'ye ben de gitmek istedim.

Kızıldere’den dönüşte: Biraz hüzünlendik tabi. Ama ayakta kalmak zorundayız. Mahirler ölüm anına kadar ayaktaydılar. Anma çok
güzeldi, halkın ilgisi vardı.

BAYRAM MEŞE

Bayram MEŞE
(Gazi, 73 yaşında)
Katliamı eleştirmek için Kızıldere'ye gidiyorum. İlk defa gidiyorum. Daha önce İstanbul'da anıyorduk onları. şimdi şehit düştüğü yere
gidiyoruz. Devrimci hareketin simgesidir. Onları sevdiğimiz için gidiyoruz. Sempati duyuyorum.
Nusret
Boyoğlu:
(Esenler,
49 yaşında)

NUSRET BOYOĞLU

Kızıldere yolunda:

Çok merak
ediyorum
orayı. Mahir Çayanlar'ın kaldığı evi,
nasıl çatıştıklarını merak ediyorum.
İkinci defa gidiliyor. ben ilkine gidemedim. Bunu da kaçırmak istmedim.

Kızıldere’den dönüşte:: Çok
güzel bir duygu yaşadım. Ama sıcaklık hissettim. bakışları bizdendi.
Türkiye haklarının mutluluğu için
sosyalizm yolunda şehit düşen Mahir Çayanı andık. Büyük bir huzur
verdi. Anma ilk defa katıldım. çok güzel ve görkemliydi.

NECATİ DEMİRCİ

Necati
Demirci:
(Güngören, 54
yaşında,
İşçi

Emeklisi)

Kızıldere yolunda: Kızıldere ile ilgili çok kitaplar okuduk, birçok röportaj dinledik, görüntüler izledik. Kızıldere'de çok olağanüstü
şeyler görmeyeceğim ama orda katliamda ölen insanların öncülüğünü
kabul ediyor ve onları orda anmayı
çok önemsiyorum.
Kızıldere’den dönüşte: Korkunç derecede sevinç duydum, korkunç derecede hoşnut oldum. çok güzel duygular yaşadım. sanki böyle
çok gençleşmişim de Mahirle birlikte
bir şeyler yapıyormuşum gibi geldi
bana. Etrafta devletin korkusuyla
karşılaştığımda daha çok heyecan
duydum. bu durum konuyu daha
çok önemsememi sağladı.
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Fatma Kızılaslan
(Niksar'ın girişinde)
O yıllarda köyün girişinde tarlamız vardı.
Kahvaltı yaptık. Ordaydık bir silah sesi, bir silah sesi vardı. Allahım
neyin nesi. Ne oluyor
FATMA KIZILASLAN
dedik. Ellerimle gözlerimle kapadım.
Sonra dönüşte yolda bir kadın gördük işte, beyaz atın üstünde. Ne olmuş diye sorduk. İşte dedi Mahir Çayan gelmiş, çatışması olmuş, benim
kardeşlerim oralarda bakmaya gidiyorum dedi.
Kızıldere hala Kızıldere. Ben kanımın son damlasına kadar kendimi
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Röportaj
çabalarım. Kimseyi ayak altına veremem. O zamanlar televizyonda
yoktu öyle haberin olsun. Şimdiki
gibi açık değildi. Bir asker görsen girecek delik arıyorduk o zamanlar.
Leyla Arslan:
(Kızıldereli, 44 yaşında, Ev hanımı)
Bugün Mahir Çayanla anılan bir
köy Kızıldere. Çok kişi merak ediyor,
gelip görmek istiyor. Mahir Çayan
şehit düştüğünde ben 4 yaşındaydım.
Ülke adına daha iyi düşünen birisi.
Bu kadar ilgi varsa Kızıldere'ye,
böylesine geliniyorsa Müze yapılabilir bence burası. Mahir Çayanların
anısı kalır. İlk defa görüyorum böyle anmayı. Biz buraya hiçbir zaman
Ataşehir demedik, demiyoruz. Burası
bizim Kızılderemizdir. Kızıldereli
olmaktan gurur duyuyorum.
Kerem Meşe: (Kızıldereli, 47
yaşında, Fırıncı)

Mahir Çayanlar burda çatışırken
biz henüz 8 yaşındaydık. Aradan 39
yıl geçti ama o manzara hiç gözümün
önünden gitmiyor. Uçakların, helikopterlerin gelişi bizi çok şaşırtmıştı. İlk kez o gün görmüştük helikopterleri, uçakları. Annem baskına gelen askerleri avcı sanmıştı.
Şimdi herkes bir Mahir. Ben gerçekten böyle gelindiği için çok mem-

num oldum. Siz de görüyorsunuz, insanlarımız tedirgin baskılardan.
Ben şuna inanıyorum bugün bu yürüyüş insanların korkusunu azaltacak.
Gelecek yıl daha da güzel olacak. Biz
Ataköy adını kabul etmiyoruz. Köyümüze sahip çıkıyoruz ve kendi adını alması için çalışmalar yapıyoruz.
Mahir Çayanlar öldükten sonra da Kızılderede devrimci ruhu vardı.
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Gorbaçov’a her gün yaş günü partisi düzenleseniz;

yine de ‘hakkını’ ödeyemezsiniz
İngiltere’nin başkenti Londra’da
Sovyetler Birliği eski lideri Mikhail Gorbaçov için emperyalistler, 80.
yaşgünü kutlaması düzenlemişler.
Yaşgününe Hollywood'un “ünlü yıldızları” ve “politikanın çok ünlü
isimleri” katılmış. Doğum günü 8
milyon liraya mal olamuş.
Emperyalistler dünyanın en büyük
şölenlerini düzenleseler Gorbaçov’un
emperyalizme kazandırdıklarının
karşılığı değildir. Gorbaçov, sosyalizme gelmiş geçmiş en büyük ihaneti
yapanlardandır. 8 milyonun lafı mı
olur?
Emperyalistler daha önce de Gorbaçov’a Nobel Barış Ödülü vermişlerdi. Emperyalizm ve barışın yan
yana kullanılması ne kadar sahtekarcaysa, Gorbaçov’a “barış” ödülü
verilmesi de o kadar sahtekarcaydı.
Gorbaçov’a verilenler, sosyalizme ihanetinin ödülüdür.
Mihail Gorbaçov, 1985'de Sovyet-
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ler Birliği Komünist Partisi’nin Genel Sekreterliği'ne seçildi. Bu görevi üstlenir üstlenmez, peşpeşe iki politikayı gündeme getirdi: Glasnost ve
Perestroyka...
İlki “açıklık”, ikincisi “yeniden
yapılanma” demekti özet olarak. Bu
iki politika, güya sosyalizmin sorunlarını çözmek için gündeme getirilmişti. Sosyalizm, “yolumuz
Ekimlerin yoludur” denilerek adım
adım tasfiye edildi. Bu politikaların
sonucunda Sovyetler Birliği’nde ve
Doğu Avrupa’da halk iktidarları birer bir tasfiye edildi. Emperyalizme,
Hitler faşizmine karşı savaşılarak, büyük bedeller ödenerek gerçekleştirilen devrimler tasfiye edildi. Emperyalist sömürü pazarının dışında kalan sosyalist ülkeler, altın tepsi içinde emperyalizmin hizmetine sunuldu.
Sosyalizmle yönetilen Balkanlar’da, Kafkaslar’da farklı halklar bir

arada kardeşçe yaşarken sosyalist sistem yıkıldıktan sonra emperyalistlerin milliyetçi şoven kışkırtmasıyla
birbirlerini boğazladılar. Bu ülkeleri kırk parçaya bölüp parçaladılar ve
yeniden sömürge haline getirildiler.
Bugün hepsi de emperyalistlerin
yeni-sömürgesi durumundadır. Dün,
eğitim, sağlık, konut, işsizlik gibi
alanlarda sorunları olmayan bu ülkeler bugün açlık ve yoksulluk içindeler.
Gorbaçov, bütün bunların önünü
açanlardan biri olarak tarih ve halkların lanetinden kurtulamayacaktır.
Emperyalistlerin övgüleri, ödülleri,
kutlamaları bu gerçeği değiştiremez.

peryalistlere havale edenlere bir cevaptır. Bu konuşmadan yıllar sonra
yapılacak olan “demokratik emperyalizm” teorilerine bir cevaptır.
Çok açıktır; emperyalizm hangi kı-

Silahlı mücadelenin zorunluluğu, zafere
açılan tek kapı olmasından dolayıdır!
Dayı, Kuruluş Kongresi’nde geçmişi değerlendiriyor:
“THKP-C, her ne pahasına olursa olsun, oligarşik devletlerin yıkılmasının, devrimci halk iktidarının kurulmasının yolunun, silahlı mücadeleden
geçtiğini savunmak demektir.”
Silahlı mücadele Parti-Cephe’nin
temel karakteristik özelliği olarak
belirtiliyor burada.
Dayı, 1974-75’lerde devrimci hareketi örgütlerken, neden Mahirler’in
yolunda yürüdüklerini, neden PartiCephe’ye bu güveni duyduklarını da
şöyle özetliyordu:
“Bu gü ve nin te me li, THKPC’nin, herkese ve her şeye rağmen
düşmana meydan okuyan ve halka
seslenmeyi hedef alan silahlı mücadele çizgisidir.”

Emperyalizm için ‘tehlike’
olan; halklar için kurtuluşa
giden yoldur
Emperyalist saldırganlığın dünya
çapındaki baş hedefi, silahlı mücadeleyi savunanlar olmuştur. Faşist
yönetimler, infazlardan kaybetmelere kadar uzanan kontrgerilla politikalarını, yine silahlı mücadeleyi savunanlar üzerinde uygulamıştır.
Tüm bu baskılar, ne idüğü belirsiz bir terör propagandasının arkasına saklanmaktadır.
Emperyalizmin, faşizmin silahlı
mücadele düşmanlığının tek bir açıklaması vardır: Korku.
Silahlı mücadeleyi ve onu sürdüren örgütleri yok etmek istiyorlar, çünkü işbirlikçi iktidarlar için, iktidarlarına yönelik asıl tehdit ve tehlike ora-

dan geliyor.
Hiçbir legal partinin, hiçbir demokratik kitle örgütünün, hiçbir parlamenter gücün, oligarşik iktidarı
devirmesi mümkün değildir. Barışçıl
hiçbir yöntemin iktidarları alaşağı
edip yeni bir iktidar kurması mümkün
değildir. Oligarşik iktidarları devirebilecek tek güç, silahlı mücadeleyi temel almış bir güçtür. İktidar, ancak silahlanmış Halk Ordusu tarafından
ele geçirilebilir ve iktidar hedefine sahip her devrimci hareket, nihai anlamda böyle bir orduyu oluşturmak ister.
Silahlı mücadele halklar için
kurtuluş, onlar için “son” demektir. Emperyalizm ve işbirlikçileri, tarihsel olarak bunun bilincindedirler;
bu yüzden de silahlı mücadeleyi tasfiye etmek için askeri, ideolojik, psikolojik, fiziki her türlü saldırı yöntem
ve aracını kullanmış ve kullanmaya
devam etmektedirler.

Emperyalizmdeki
‘değişiklikler’ devrimler
gerçeğini ve gerekliliğini
ortadan kaldırmaz!
Kürsüde konuşmaya devam eder
Dayı.
“THKP-C, emperyalizmin biçimsel olarak, ekonomide ve siyasette ne
tür değişikliklere uğrarsa uğrasın, sömürü ve zulüm politikasını, sömürgeciliği sürdüreceğinin içselleştirilmesi demektir.”
Tüm devrim kaçkınlarına cevaptır aslında bu sözler. “Emperyalizm
değişmiştir” tezlerine sarılıp devrimleri inkar eden, bırakın devrimleri, demokrasi mücadelesini bile em-

lığa girerse girsin, emperyalizmin
ve emperyalizme karşı mücadelenin
temelinin değişmeyeceği tarih içinde
defalarca kanıtlanmıştır. Tüm emperyalist müdahaleler, 20. yüzyılın başında hangi amaçlı idiyse, 21. yüzyılın başında da aynı amaçlarla gündeme gelmektedir.
Sovyet devrimi başta olmak üzere, Avrupa ülkelerindeki devrimler,
emperyalistler arası paylaşım savaşlarının yarattıkları ortamlarda gerçekleşmişlerdir. Ama bugün, emperyalistlerin müdahalelerinden veya
emperyalistler arası çelişkilerin yarattığı, yaratacağı ortamdan devrimler beklemek büyük bir yanılgıdır.
Bunlar üzerine şekillenen bir devrim
stratejisinin devrimi gerçekleştirebilmekle bir ilişkisi kalmamıştır.
Keza bu çelişkilerden hareketle, bir
demokratikleşme beklentisine girmek de, aynı şekilde yanlış, temelsiz
bir beklentidir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri,
aralarındaki tüm çelişkilere rağmen,
dünya çapında devrim tehlikesine
karşı birleşmişlerdir. Emperyalistler,
oturtmaya çalıştıkları “yeni dünya düzeni”nde sağladıkları hakimiyeti sarsacak tüm gelişmeler karşısında birlik içinde ve planlı bir biçimde hareket etmektedirler.
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Devrimin stratejisi, tarihsel
özellikler ve zorunluluklar
tarafından belirlenir
Devrimin stratejisi, devrimcilerin, örgütlerin tercihlerine göre belirlenebilecek bir şey değildir. Halkları kurtuluşa götürecek doğru devrimci çizginin nasıl şekilleneceği,
neyin tali, neyin temel olacağı, dün-
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yanın ve o ülkenin tarihsel, siyasal,
sosyal koşulları tarafından belirlenir.
Doğru devrimci strateji, nasıl bir
dünyada ve nasıl bir ülkede yaşıyoruz sorusunun doğru cevaplanmasıyla tespit edilebilir. Silahlı mücadelenin zorunluluğu veya kaçınılmazlığı da bu cevapların içindedir.
Kaçınılmazlığı belirleyen ülkemiz ve dünya koşullarıdır.
Emperyalizmin yeni-sömürgeciliği
açık ve gizli işgallerle pervasız bir biçimde sürdürdüğü, deyim yerindeyse, emperyalist haydutluğun kol gezdiği, emperyalizmin yeni sömürgelere
eğitimden sağlığa konuttan tarıma,
her alanda sömürü ve talanı yoğunlaştıran politikalar dayattığı,
- bırakalım sosyalist, devrimci
iktidarların olduğu ülkeleri, emperyalizme tabi olmayan küçük-burjuva
diktatörlükler tarafından yönetilen
ülkelere bile azgınca saldırıldığı,
- halkların tepesine Yugoslavya'da, Afganistan’da., Irak'ta, Libya
‘da olduğu gibi tonlarca bombanın
yağdırıldığı,
- milliyetçi ve dini temellerdeki
kışkırtmalarla halkların birbirine boğazlatıldığı,
- ulusal onursuzluğun dayatıldığı,
ahlaki ve kültürel çürümenin had
safhaya vardığı,
- dünya nüfusunun altıda birinin
açlığa, üçte ikisinin yoksulluğa mahkum edildiği bir dünyada yaşıyoruz.
Emperyalizm, böyle bir dünyada,
tüm tekellerin tatlı karlarını bırakıp gider mi?
Hangi parlamenter irade, emperyalizm ve işbirlikçilerini bu azgın sömürüden, yağma ve talandan alıkoyabilir?
Böyle bir dünyada, emperyalizm
yağma, talan özgürlüğünü koruyabilmek için her türlü faşist teröre,
kontrgerilla yöntemine başvurabilmektedir. Devrim bunun karşısına
ancak silahlı mücadeleyle çıkabilir.
İşkencelerin, gözaltı ve tutuklamaların, yıllarca hapis cezalarının, hapishanelerde tecrit koşullarının, infazların, kayıpların, katliamların, kesintisiz sürdüğü, halkların ulusal ve

Silahlı mücadele,
meşruiyetini,
halkın haklı, meşru
taleplerine cevap verecek
bir yol olmasından alır.
Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm, halkların meşru
talepleri, sorunları için
savundukları meşru
çözümleridir. Eğer bunlar,
-bağımsızlık ve demokrasiyasal, barışçıl yollardan
gerçekleşmiyorsa,
halkların silahlı
mücadeleye başvurmalarından daha doğal, haklı
ve meşru bir şey olamaz.
kültürel taleplerinin zorla bastırıldığı, işten atmaların, aç ve sefil bırakmaların, en ufak bir hak aramaya bile
şiddetle karşılık verildiği, insanca
yaşamanın hiçbir koşulu olmadığı,
adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir ülkede, dünyanın Türkiye'sinde, kurtuluş nasıl mümkün olacaktır?
Dayı, bu sorunun Mahir tarafından
verilmiş cevabını değerlendirerek
devam ediyor kürsüde konuşmaya:
“Daha önce belirlenen ve hayata
geçirilen uzun süreli halk savaşı
stratejimiz doğruluğunu korumaktadır. Bu çizgi dünyanın çeşitli yeni-sömürge, geri bıraktırılmış ülkelerinde
kapitalizmin gelişme seyrine, sınıfların mevzilenmesine, tarihsel ve toplumsal özelliklerine göre çeşitli farklı
taktik özellikler gösterse de, genel olarak tüm yeni-sömürge ülkelerin stratejik çizgisidir.”
Yaklaşık 17 yıl önce yapıldı bu konuşma ve şimdi biz, bu sözlerin ilk
cümlesini tekrar ediyoruz yine:
“Daha önce belirlenen... uzun
süreli halk savaşı stratejimiz doğruluğunu korumaktadır.”
Bugüne kadar, dünyanın hiçbir yerinde, başka bir kurtuluş yolu, emperyalizmi kovup, oligarşik diktatörlükleri yıkabilecek başka bir mücadele biçimi ortaya konulabilmiş
değildir.

Silahlı mücadeleye karşı
çıkanlar barışçıl yoldan
emperyalizmin
kovulabileceğini,
faşizmin yıkılabileceğini
kanıtlamak zorundadırlar
Türkiye devrime gebe bir ülkedir.
Sosyo-ekonomik koşullar ve bu devrimin ebeliğini yapacak olan da tüm
milliyetlerden ve inançlardan halklarımızla bütünleşmiş devrimci şiddettir.
Tekrar belirtelim, ülkemizdeki devrim,
şiddete dayalı bir devrim olacaktır. Bunun başka yolunun olmadığını binlerce yıllık insanlık tarihi ve ülkemizin
devrim pratiği herkesin görebileceği
gibi açıkça ortaya koymuştur.
Devrimci şiddet halkın öfkesinden,
kurtuluş isteğinden kaynaklanan bir
şiddettir.
Zor, devrime gebe her ülkede,
yeni toplumun ebesidir. Zorun ülkemizde, bizim gibi ülkelerdeki özgün
biçimi, politikleşmiş askeri savaş
stratejisidir.
Silahlı mücadele, meşruiyetini,
halkın haklı, meşru taleplerine cevap
verecek bir yol olmasından alır. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm,
halkların meşru talepleri, sorunları için
savundukları meşru çözümleridir.
Eğer bunlar, -bağımsızlık ve demokrasi- yasal, barışçıl yollardan gerçekleşmiyorsa, halkların silahlı mücadeleye başvurmalarından daha doğal, haklı ve meşru bir şey olamaz.
Halk Savaşı, tarihsel olarak meşru bir savaş biçimidir. Halk Savaşı’nın
temelini oluşturan gerilla savaşının,
silahlı mücadelenin sosyal temeli,
ülkemizin emperyalizm tarafından
işgal edilmesi ve işbirlikçi oligarşik
diktatörlük tarafından faşizmle yönetilmesidir.
Emperyalizm ülkemizde içsel bir
olgu olarak varolduğu sürece, ülkemizi faşizm yönettiği sürece, halk için
herhangi bir kurtuluştan söz edilemeyeceği açıktır.
Burada yine yukarıda sözünü ettiğimiz açık, çıplak olguya geliyoruz:
Emperyalizm ülkemizden kendiliğinden, barışçıl yollarla çekip gider mi?
Faşizm, barışçıl, yasal yollarla

iktidardan gider mi?
Bu sorulara “evet” cevabı verilemediğinden silahlı mücadele tarihsel
bir zorunluluk olarak önümüze gelmektedir.
Emperyalizmin kendiliğinden çekip gitmesini beklemek ne kadar
yanlış ve temelsizse, kitlelerin kendiliğinden ayaklanmalarla emperyalizmi kovup kendi iktidarını kurabileceğini beklemek, iddia etmek, o kadar yanlıştır. Kitlelerin ağır baskı ve
sömürü karşısında kendiliğinden
ayaklanmasını ve iktidarları devirmesini bekleyen anlayış, silahlı mücadeleyi reddeden, devrimci bir stratejiye sahip olmayı reddeden kitle
kuyrukçusu bir anlayıştır.

Umudun kadroları,
devrimin stratejisine göre
şekillenen kadrolar
olmalıdır
Halk Savaşı bizim savaşımızdır. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi, bizim devrim stratejimizdir. Bu stratejide
silahlı mücadele temel ve tüm diğer
mücadele yöntemleri ona tabidir.
Her stratejinin kendine uygun bir örgütlenme anlayışı, kendine uygun bir
çalışma tarzı ve kendine uygun kadroları olur. Sovyetik ayaklanmayı savunan bir örgütün kadrolarıyla, Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisini savunan bir devrimci örgütün kadroları
arasında çok temel farklılıklar vardır.
Devrimi “uzun süreli bir halk savaşı olarak” düşünmek, buna uygun
bir kadro tipini gerekli kılar. Bu kadro, teorik olarak silahlı savaşı savunmakla kalmayan ve bizzat silahlı mücadelenin her biçimine hazır bir
kadrodur. Savaş kültürüyle şekillenen
bir kadrodur.
Devrimci Sol olarak ortaya çıkışımızdan bu yana silahlı mücadeleyi
sürdüren, gerilemeler, kesintiler yaşasa da onu bir hedef olmaktan hiç çıkarmayan bir pratiğimiz var. Bu pratik savaş kültürü anlamında da önemli bir birikime yol açmıştır. Ama bu
hiçbir zaman yeterli görülemez. Eğer
ki, binleri, on binleri savaştırmayı hedefliyorsak, ki öyle olmalı, savaş

Silahlı mücadeleyi,
emperyalizmi kovmak için
değil, devrim için değil,
iktidar için değil,
egemenleri “masaya”
oturtmak ve kısmi
reformlar elde etmek için
kullanmak, elde silah da
olsa reformizmdir. Silahlı
reformizmin kurtuluşu
getirmeyeceği açıktır.
kültürünü yerleştirme ve yaygınlaştırma noktasında daha iradi olabilmeliyiz. “Parti, kadrolarıyla, yöneticileriyle, üyeleriyle vardır. Onlarla savaşır ve savaştırır.”
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi çizgisi esas alındığında, silahlı mücadele tüm süreci belirler; tüm çalışmalar, tüm birim ve alanlardaki faaliyetler, her şeyiyle bu savaşa göre biçimlenir; öyle olmak zorundadır.
Mücadelenin taktikleri, silahlı
mücadelenin biçimleri ve boyutları,
içinde bulunulan döneme, hareketin
koşullarına göre çok çeşitli biçimlerde
seyredebilir. Ama bu koşullar ne
olursa olsun, silahlı mücadele bakış
açısı kaybedilmemelidir. Nedir bu
bakış açısı? Bu bakış açısı, mesela
“En genelde, bütün yeraltı ve demokratik örgütlenmeler, silahlı mücadeleyi geliştiren, küçükten büyüğe doğru bir gelişim seyri içerisinde, halk ordusunu yaratmaya yönelik olmalıdır.”
sözünde ifadesini bulur.

İktidar savaşı, sınıflar
mücadelesinin esasıdır;
mücadele biçimleri, iktidarı
devralma üzerine şekillenir
Silahlı mücadele, devrimin ve iktidarın aracıdır. Özellikle 1990 başlarından itibaren rastlanan bir biçim
olarak, silahlı mücadenin iktidar hedefi
için değil, kısmi reformlar, hak kırıntıları elde etmek için kullanılması,
“silahlı reformizm” diye adlandırabileceğimiz bir biçimi ortaya çıkarmıştır. Bu biçim, silahlı mücadelenin
ve en genel anlamda halkın devrimci
şiddetinin tarihsel rolünden uzaktır.

Dünyanın ve ülkemizin koşulları,
“her türlü şiddete hayır” demeyi değil, halkların haklı, meşru şiddetini savunmayı gerekli kılan koşullardır.
Halkların şiddetine hayır demek,
“zor”un, silahlı mücadelenin devrinin
dolduğunu ileri sürmek, halkların
kurtuluşu hedefinden, halkın devrimci iktidarı hedefinden, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmden vazgeçmektir.
Evet, kesinlikle öyledir; çünkü
bunların hiçbiri silahlı mücadeleye
başvurmaksızın kazanılamaz. Che
Guevara’nın dediği gibi halkların
tek zafer şansı budur.
Silahlı mücadele, devrimci stratejinin bir parçasıdır. Fakat silahlı mücadele tek başına hiçbir örgütü devrimci yapmaya yetmez.
Silahlı mücadeleyi, emperyalizmi
kovmak için değil, devrim için değil,
iktidar için değil, egemenleri “masaya” oturtmak ve kısmi reformlar elde
etmek için kullanmak, elde silah da
olsa reformizmdir. Silahlı reformizmin kurtuluşu getirmeyeceği açıktır.
Emperyalizm ve işbirlikçiler, sosyalist sistemin dağılmasından sonra,
silahlı mücadele veren hareketleri
tasfiye etmek için adeta dünya çapında bir seferberlik başlattılar. Gerçekte “sınıflar mücadelesi bitmiştir”
sözünü kanıtlamak(!) istiyorlardı bu
yolla. Tüm dünya halklarını, ulusal ve
sosyal kurtuluş hareketlerini iktidar
hedefinden uzaklaştırınca, gerçekte sınıflar mücadelesi de bir bakıma bitmiş sayılabilirdi. O an, “tarihin
sonu”ydu işte. Çünkü, sınıflar mücadelesi, bir yerde sınıflar arasındaki iktidar savaşı olarak sürer.
Emperyalizm, ideolojik, politik,
askeri tüm gücüyle yüklenmesine ve
çok istemesine rağmen, sınıflar mücadelesini, halkların ulusal ve sosyal
kurtuluş mücadelelerini yok edemedi. Bu savaşın ara aşamalarında yensek de yenilsek de, hiçbir aşamasında emperyalizmin iradesini tanımamalı ve hiçbir aşamasında iktidar hedefinden ve dolayısıyla silahlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Çünkü
tek kurtuluş yolu budur. Çünkü, silahlı
mücadele, zafere açılan tek kapıdır.
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Halk

AKP Farklı İnançların Düşmanıdır!

Düşmanı

Yürüyüş

A K P ,
nusunda yetkin akademisyenler” dedi)
nudaki talebi nettir. Zorunlu din derinanç özgürlüve şu sonuca varmışlar: “İslam dininin
sinin kaldırılmasını istiyor. Ama AKP,
ğüne değil, bizibadethanesi tektir, farklı bir ibadethane
hem zorunlu din dersini dayatıyor,
zat inançların
farklı anlamlara yol açacaktır...”
hem işbirlikçi Alevi bezirganlara hakendisine düşmanzırlatacağı ders kitaplarıyla düzen
Bir inanç sisteminin ibadethanesini
dır; kendi inançları dıAlevisini yaratmaya çalışıyor.
kabul etmediğiniz noktada, o inancın
şındaki tüm inançlara düşmandır. Onkendisini de kabul etmiyorsunuz deların hepsinin yok edilmesi gerektiğiMadımak katliamı
mektir. Gerisi demagojidir.
ne inanmaktadır. Bunun için inanç özRapordaki şu ifadeye özel olarak
aklanıyor; müze talebi
gürlüğünü gasp eden politikalar uygudikkat çekmekte yarar var:
reddediliyor.
lamaktadır.
“Diyanet İşleri Başkanlığının hizRaporda Madımak Oteli’nin giriFarklı inançlarla ilgili AKP’lilerin
şine
bir pano asılması önerilmiş ve
dilinden dökülen, hep düşmanlık,
panoda
yer alması için de bir metin
aşağılama, küçümseme olmuştur.
yazılmış.
Devlet Bakanı Faruk Çelik,
Metinde Madımak katliamı
31 Mart’ta Başbakanlık Dolma“sağduyu
ve sevgi yoksunluğu”yla
bahçe Ofisi'nde yaptığı basın topaçıklanıyor.
lantısıyla “Alevi Çalıştayları
İşte bu kadar. Faşist, gerici poliNihai Raporu”nu açıkladı. Rapor,
tikalar, on yıllardır süren asimilasyon
AKP’nin, Alevilerin hiçbir soruve katliam politikalarını bir kalemde
nunu çözemeyeceğini, hiçbir tasil, sağduyu ve sevgi yoksunluğu
lebini karşılamayacağını bir kez
Hazreti Ali, Hacı Bektaş resimleri
deyip geçiştir... Katliamda kim suçlu,
daha gösterdi ve bu yanıyla da
altında poz veren riyakar, sahtekar
kim sorumlu belli değil! Ama bir
bizim için hiç şaşırtıcı değildir. RaAKP’liler, Alevi halkın sorunlarını
gerçek var ki, AKP, Alevi halkın
porda neler söyleniyor özet olaçözen değil Alevi halkın düşmanıdırlar! müze talebini bile kabul etmemiştir.
rak bakalım:

10 Nisan
2011

Bir: Alevilik bir inanç

AKP

Dört:
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olarak kabul edilmiyor
“Aleviliğin bir kimlik farklılaşması içinde ortaya çıkmasının sakıncalarına” dikkat çekiliyor...
“Problemin giderilmesinde homojen
kimlik politikalarına ihtiyaç olduğu”ndan söz ediliyor, “yapılacak
düzenlemelerin... yeni ayrımcılık
alanlarına yol açmaması” gerektiği
belirtiliyor.
Kimlik farklılaşması olmasın, homojen kimlik devam etsin, ayrımcılık alanları açılmasın...
Ne çıkıyor bunlardan? Birkaç
göstermelik “hak” tanıyalım, ama
asimilasyonu da sürdürelim. Alevilik
fazla öne çıkmasın. Alevi halkın
inançları yeni ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle yok sayılıyor.

İki: Cemevleri ibadet yeri
olarak kabul edilmiyor
Bakan “ulemeya” sormuş (basın
açıklamasında ulema yerine “ Teoloji ko-
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metlerinden genel toplumun hoşnut
olduğu...”
Yani onlara göre asıl toplum;
“Sünni toplum”
Bu, Sünnilerle Alevileri, inancıyla, ibadetiyle, haklarıyla eşit görmediklerinin kanıtıdır.

Üç: 12 Eylül faşizminin
zorunlu din dersine devam
ediliyor
Deniyor ki; “din derslerinde Alevilikle ilgili konularda belirleyicilik
hakkının, Alevi toplumuna verilmesi,
Alevilerin de kendi içlerinde gerekli uzlaşmayı sağlayarak belli bir söylemde
buluşmalarının gerekliliği” belirtildi.
Raporun tamamı aldatma, göz
boyama ve demagojiden ibaret. 12
Eylül’ün zorunlu din dersi dayatması Alevi halka dayatılmaya devam ediyor. Göz boyama olarak da, Alevilik’le ilgili bilgilerin de yer alması ve
bunun hazırlanmasının da Alevilere
bırakılması öneriliyor; adeta lütufa bulunuyorlar. Oysa Alevi halkın bu ko-

Beş: Alevilere suçlama!
Raporda Alevi halkın tarih boyunca yaşadığı sorunlarda sözde,
devletin de payının olduğu kabul
ediliyor, ancak, “sorunların Alevilerden ve Alevilikten kaynaklanan
yanları” olduğu söylenerek bir de Alevilik suçlanıyor. Bu taraflı ve subjektif yargılardan sonra, Faruk Çelik
kalkıp diyor ki, “14 asırlık meseleyi
2 yılda çözdük”.
Biz ortada bir çözüm göremiyoruz.
Çelik’in söylediğini bir kenara bırakın, yaptığına bakın. Yaptığı şudur:
“14 asırlık asimilasyonu, oyalamalar,
kırıntılar eşliğinde sürdürüyoruz.”
***
Aşure Günü’nün resmi tatil yapılması, Hacıbektaş İlçesi’nin ihya
edilmesi, burada üniversite açılması
gibi, inanç özgürlüğüne doğrudan
hizmet etmeyen uygulamalarla göz
boyanmak isteniyor.
Temel sorun şudur aslında. Raporun özü; Aleviliğin bir inanç
sistemi olarak kabul edilmemesidir.

Ders: Hedefli Çalışma

Sevgili arkadaşlar merhaba. Devrimci Okul’da bu haftaki dersimizin
konusu “Hedefli Çalışma”.
Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için mücadele ediyoruz. Devrim
yapmayı, iktidar olmayı hedefliyoruz.
Hedefte netlik bedellere, kayıplara,
büyük darbelere rağmen 40 yıllık
yürüyüşümüzü sağa-sola sapmadan
sürdürmemizi sağlayandır.
Hedefte net olmadan, o hedefe
ulaşmak için ısrarlı bir çaba içinde olmadan, pratiği her an iktidar perspektifi ile örgütlemeden,
devrim iddiasını sürdürebilmek mümkün değildir. Bunun sonuçlarını
solun pratiğinde sık sık
görüyoruz. Devrimci hedefler devrime götürürken, hedefsizlik, kendiliğindenlik, statükoculuk
düzene götürüyor. Bu anlamda, bu dersimizde kişi
olarak, birim ve alanlar
olarak hedefler belirlemenin önemi, işlevi üzerinde duracağız.

gibi, "Enginleri fethetme ruhuna sahip değilseniz Marksizm-Leninizm
sizin için bir felaket olur." Hedef sahibi olmak, bu hedefe ulaşmak için iddialı olmak bir ruh halidir. Bu ruh hali,
çalışma tarzımızın, kültürümüzün bir
parçası olmalıdır.
Her kadronun iradesi, hedefleriyle güçlenir. Devrimci kişilik hedeflerle gelişir. Ancak hedefine kilitlenmiş bir savaşçı, zorlukları yenebilir.
Olanaksızlıkları aştıran, olmazları
olur yaptıran, yoktan var edilmesini

rülüp üzerine gidilebilecek, hedeftenprogramdan sapmalara müdahale edilebilecektir.
Her kadro, her birim, alan hedefleri kadar büyür. Hedefler tespit etmek
bu anlamda, kendi gelişimimizi, birim
alan örgütlenmesinin gelişimini şansa bırakmamaktır.

Hedefler Pratiğimizi
Güçlendirir
Her birimde her zaman yapılacak
pek çok iş vardır. Hedefler koymak
yapılacak işleri karmaşık olmaktan çıkarır. Eylemlerden eğitim çalışmalarına, dergi sayısını arttırmaktan, mali
konulara kadar tüm işler, belirlenmiş
hedefler dahilinde sürdürülür; keza
böylece ek olarak gündeme gelen işlerin, eylemlerin diğer hedeflerimizi
aksatmasının önüne geçilir. Hedefli ve programlı olmak düzenli olmaktır; kapasiteyi arttırmaktır. Hedef sahibi
kadronun, birimin, alanın verimliliği artar,
zaman daha verimli
kullanılmaya başlanır.
Hedefler günlük yaşamı
doldurur. Yoğunlaşma,
düşüncede hedefle
meşgul olmayı sağlar. Yeni geliştirici yöntemlerin, üretkenliğin zeminini bu yoğunluk yaratır. Hedefine kilitlenmiş devrimcinin yaşamı, düşüncesi, çalışma tarzı, buna göre şekillenecektir. Mücadeleyi hedeflerle
şekillendirmek; memur zihniyetini
söküp atmaktır. Dinamik, inisiyatifli bir devrimcilik anlayışını oturtmaktır.
Hedefin varlığı, hedefe uygun iş
bölümünü, komiteleri, görevlendirmeleri beraberinde getirir. Eğer yapılan düzenleme yetersiz kalırsa yeni
bir düzenleme yapılır. Sonra daha iyisi ve daha iyisi... Hedefe ulaşmakta ısrar, örgütlenmelerimizin, komitelerimizin, diğer iş bölümlerimizin sürekli
daha yetkinleşmesini zorunlu kılar.
Hedefe ulaşmak için kendimizi sürekli
gözden geçirmek durumunda kalırız;
bu ise eksikliklerimizle yüzleşmek,

Hedefler Koymak,
Kazanma İrademizi
Somutlamaktır

Hedefler, Çalışma
Tarzımızın ve Kültürümüzün
Bir Parçası Olmalıdır
Hedefsiz bir kadro, hedefsiz bir
alan örgütlenmesi düşünülemez. Hedefsizlik, mücadelenin, devrimciliğin,
örgütlü çalışmanın özüne ve ruhuna
aykırıdır. Hedefi olmayanın bir iradesi
ve iddiası da yoktur.
Hedefsizlik düzene kapı aralamaktır. Eskiyi yıkıp yeniyi yapma iddiasında olanların, insanlığın kurtuluşu idealinin temsilcisi olanların,
mücadelenin her anına yayılan hedefleri olmak zorundadır. Bu hedefler, yaşamın ve örgütsel faaliyetin bir
parçası olmalıdır. Mao'nun dediği

sağlayan da hedefe kilitlenmektir.
Zorluklar, imkansızlıklar, içimizden veya düzenden gelen engeller her
zaman olacak ve biz, her zaman bunlara rağmen mücadeleyi sürdürmeye
çalışacağız. Düşmanın kuşatması,
operasyonlar, baskılar bitmeyecektir.
Aksine biz mücadelemizi yükselttikçe düşmanın baskı ve şiddeti de artacaktır, bunu da böyle bilmeliyiz.
Hedef koymak ve o hedeflere
ulaşmak için seferber olmak, düşmanın darbeleri sonucu çalışmamızın
kısır bir döngüye girmesinin önüne
geçer. Bir birimin kısa, orta, uzun vadeli hedefleri net olarak belirlenmişse ve bu hedeflerin sahiplenilmesi asgari düzeyde sağlanmışsa, o birimde
asgari bir gelişme temposu sağlanabilecek, kendiliğindenciliğe düşülmeyecek, disiplinsizlikler anında gö-
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onları telafi edecek yeni
adımlar atmaktır... Yani
gelişmektir. Hedefli olmak, işte bu anlamda, pratiğimizin, örgütlenmemizin
adeta lokomotifi gibi bir
işlev görür.

Hedefler

Konulan hedeflere ulaşılması, o
hedefe ulaşmak için emek veren
kadrolarda, kitlede coşku ve moral
yaratır. Yapılabileceği, başarılabileceği
inancını güçlendirir. Kitlelerdeki
güvensizlik, güvene dönüşür.
Ulaşılan her hedefte insanlarımızın
kendine güveni büyür ve önlerine
daha büyük hedefler koymaya başlarlar.

Bilinçlendirir,
Sorumluluk
Kazandırır
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Her eylemimiz, her faaliyetimiz,
her örgütlenmemiz, kitleleri kazanmak, örgütlü hale getirmek içindir. Örgütlemek de bir yanıyla, halka bir
ideal ve bir hedef kazandırmaktır.
Devrimci bir idealin, devrimci bir hedefin parçası olan herkesin hayatı anlam kazanır. O hayat artık başkaları için de anlam ve önem kazanır. Halkın yaşamına bir ideal, bir hedef katmak, ondaki yaratıcılığı, isteği, iradeyi
de harekete geçirmektir.
Her alanda var olan halk ilişkilerini düşünelim. Bunların önemli bir
bölümü, yeterince gitmediğimiz, bir
şekilde atıl halde kalan, üretmeyen,
katkısı sınırlı bir potansiyel durumundadır. Onlar bir hedefin parçası
haline getiremediklerimizdir. Bu ilişkilere dinamizm kazandırmanın bir
yolu da, onları kendilerine uygun
bir hedefin parçası haline getirebilmektir. Duran gerileyecektir, o halde
küçük de olsa belli hedefler belirlemek, buna paralel sorumluluklar yüklemek, onları da geliştirecektir.
Hedefler, bir alanda statüler oluşmasının da önünde engel olur. Yeterlilik duygusunun önüne geçer. Bir hedefe ulaşmak, ondan sonraki hedefe
yönelmeyi getirir. Gelişim sürekli
kılınır.
Konulan hedeflere ulaşılması, o
hedefe ulaşmak için emek veren kadrolarda, kitlede coşku ve moral yaratır.
Yapılabileceği, başarılabileceği inancını güçlendirir. Kitlelerdeki güvensizlik, güvene dönüşür. Ulaşılan her
hedefte insanlarımızın kendine güveni
büyür ve önlerine daha büyük hedefler
koymaya başlarlar.

Hedefler Geliştirmeli
Hedefleri belirlerken önemle gözetilmesi gereken bir diğer nokta, hedeflerin birincisi, ihtiyaçlarımıza,
ikincisi gerçekliğimize uygun olmasıdır. Kadronun veya örgütlenmenin ulaşabileceği hedefleri önüne
koyması gerekir. Bunu söylerken yetinmeci bir yaklaşım önermiyoruz
elbette. Tersine, her hedef kapasitemizi de zorlamalı; kadronun, taraftarların, birimin, alanın hedefe ulaşmak için kendini belli düzeyde aşmasını, geliştirmesini sağlamalıdır.
Var olan potansiyeli dahi harekete geçirmeyecek, yeni imkan ve yöntemleri zorlamayacak bir hedef, geliştirici olmayacaktır. Hedef, verimliliği
artırmalı, emek verenleri geliştirmeli, örgütlenmeyi büyütmelidir.
Diğer taraftan hedefler kapasitemizi zorlarken, gerçekliğimizin ötesinde olmamalıdır. Sık sık hedeflere
ulaşılamaması gibi bir durumun yaşanmasının moral bozukluğu yaratabileceği unutulmamalıdır.
Hedef, başarma ve kazanma azmi
doğurmalıdır. İstek ve heyecan yaratmalıdır. Hedefe ulaşmanın önemli bir
kısmı, henüz hedefi belirlerken, doğru hedef seçimiyle olur aslında. Gerisi hedefin kendisinin yaratacağı moral,
motivasyon ve istekle gelecektir.
Devrimci görevlerimizde coşkuyu,
heyecanı hiç düşürmeden, azim ve kararlılığı besleyerek, hedefleri büyüterek daha iddialı kadrolar, örgütlenmeler olunması sağlanabilir.

Hedefler Somut Olmalı
Karmaşık, belirsiz hedeflerin anlaşılması, görülmesi ve sahiplenilme-

si zordur. Hedeflerimiz net,
anlaşılır olmalıdır. Bireysel
veya kolektif hedeflerde
hedefin çerçevesi net olarak çizilmelidir. Hedefler,
belli tarihlerle, rakamsal
ölçülerle de somutlanmalıdır.
En basitinden, bir kitap
okuyoruz. Şu tarihe kadar
bitireceğim diyerek bir tarihi hedef olarak koymak,
günlük okunması gereken sayfa miktarını belirlemek, bunun için gereken
zamanı ayırmak, kendi iç disiplinimizi
güçlendirecektir.
Veya bir alanda dergi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Dergi sayısını
artıracağız şeklinde bir hedef tespiti,
soyuttur. Hedef olarak altı ayda dergi sayımızı şu kadara çıkaracağız diyebilmeliyiz. Bu hedefe göre de mesela aylık olarak arttırılması gereken
miktarı belirlemek, hedefimizi somut
bir program haline getirmektir. Dergi dağıtımından sorumlu her arkadaşa ve ilişkilerimize dergi sayısını arttırma hedefi somut rakamlarla ifade
edildiğinde o hedefe ulaşmak ve katedilen mesafeyi denetlemek, kolaylaşacaktır. Örneğin her dergi okurunun 6 ay içinde bir okur daha bulması
gibi hedefler, çalışmamızı geniş kitleye yayacaktır.
Hedef somutlandıkça hedefe ulaşma yolları da önümüze serilir, seçeneklerimiz çoğalır, bu da başarma ihtimalini güçlendirir.
Kitle çalışmasında da şu sürede şu
kadar kişiye ulaşmayı hedefleyeceğiz,
şu kadar yeni mahalleye veya yeni okula, yeni iş yerine gideceğiz gibi, somut
hedefler konulmalıdır. Sorunun doğru tespiti, ihtiyacın doğru belirlenmesi ve hedefin netliği, gelişmeyi daha
gözle görülür hale getirecektir.

Hedefi Neye Göre
Belirleyeceğiz?
Hedefi doğru belirlemek için sorunun ve ihtiyacın doğru tespiti önemlidir demiştik. Genel olarak hedefler
belirlenirken elimizde bulunanlar,
artılar ve eksiler, olumluluklarımız ve

Hedeflerimizin büyük, asıl hedefimizle
bağını kurup kadrolarımızdan
taraftarlarımıza kadar tüm
insanlarımıza bu bağı somut olarak
gösterip kavratmak, kısa vadeli, yerel
hedeflerimizin de daha büyük bir
sorumlulukla ele alınmasını
sağlayacaktır.

olumsuzluklarımız, hepsi
birlikte değerlendirilir.
Hedefler belirlenirken tüm
faktörlere vakıf olmak,
koşulları iyi tahlil etmek
önemlidir.
Tanımadığımız biri için,
veya bilmediğimiz, vakıf
olmadığımız bir birime hedefler belirleyemeyiz.
Hedef belirlemek için
tanımak, vakıf olmak, gerektiğinde
özel inceleme, araştırma yapmak gerekir. Geliştirilmesi gereken yanları
nelerdir, hangi yöntem, nasıl bir tarz
uygun olur? Bunlar, o kişilerin, birimlerin özelliklerine göre şekillenmelidir.
Statülerin olduğu, herkesin kendi
statülerini dayattığı, hantallaşmış bir
örgütlenmede, yeterince işlemeyen bir
alanda, insanların olumlu ve olumsuz
özelliklerinin ortaya çıkması beklenemez. Bunun için dinamik, üreten,
örgütleyen, iş yapan bir çalışma gerekir. Bu çalışma içinde pratik, örgütlenmenin ve tek tek insanlarımızın
bilgi, birikim, deneyim ve eksikliklerini ortaya çıkaracaktır. Gerisi yöneticiye kalır. İstemek, hedef göstermek, hedefi benimseterek o hedefe
yönlendirmek onun işidir. Yönetici, istemesini, hedefe yöneltmesini bilir. Bu
konuda Fidel Castro, CHE için şöyle der; "Lider olarak son derce kardeşçe ve insanca davranmasına karşın, gerektiğinde sertleşmeyi ve büyük
taleplerde bulunmayı çok iyi biliyordu. Ne var ki herkesten çok kendine karşı böyleydi."
Doğru isteklerde bulunmak, doğru hedefler gösterebilmek, sürecin bütününe, hareketin ihtiyaçlarına, yoldaşlarına vakıf olmayla mümkündür. Yönetici, görev vereceği, bir hedefe yönlendireceği kişilerin sınırlarını, gelişme dinamiklerini, bilgi ve
donanımını bilendir. Dayı'nın görev vermekte, insanlara çok ayrıntılı
vakıf olması, “yapar” güvenini duyması, bu güveni duyarken de, onun
özelliklerini bilerek işin yapılması sürecinde gereken müdahale ve yönlendirmelerde bulunması, insanlara
hedef gösterme ve o hedefe doğru yü-

rümesini sağlama açısından kuşkusuz
en öğretici örneğimizdir.

Hedefi Göstermek, Hedefe
Nasıl Ulaşılacağını
Göstermekle Tamamlanmalıdır
Hedef, benimsenmelidir. Hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda bir netlik olmalıdır. İnsanlar, bir hedef gösterildiğinde neyi nasıl yapacağını
bilmeli, atacağı adımları gözünün
önünde canlandırabilmeli ve ufku, hedefteki yeri görebilmelidir...
Ancak bunlar olduğu ölçüde hedef
sahiplenilir ve benimsenir.
Bir hedef ortaya konulduğunda
insanlarımız o hedefe ulaşmak için
güçlü bir coşku ve heyecan, güçlü bir
istek duymalıdır. Bunun için konulan
hedefin önemi ve niteliği, hedefe ulaşmanın hareketimiz ve birimimiz açısından önemi, hedefe ulaşıldığında
devrimcinin veya birimin, alanın nasıl bir adım atmış olacağı kavratılmalıdır. Bunun kavranması, hedefin kolektif olarak sahiplenilmesini sağlar.
Hedefi açıklama, hedef üzerine konuşma, önemini anlatma, ciddiyetle
ele alınmalıdır. Nasıl olsa bilinir, nasıl olsa anlaşılır diye düşünmek daha
baştan hedefe doğru yola çıkarken bir
yanı eksik bırakmak demektir.
Hedef belirlenirken ve açıklanırken, önemli olan insanlarımızın hedefe ulaşılabileceğine ikna olmasıdır.
İkna olmayan kendini vermez, emeğini tam anlamıyla katmaz, bilgisini,
birikimini, tecrübelerini ortaya koymaz. Yasak savar, yüzeysel yapar, geçiştirir. Bu durumun önüne geçmek
için hedef belirleme sürecine hedefe
emek verecek olanların katılımını
sağlamak gerekir. Bu aynı zamanda
kolektif bir işleyişin gereğidir. İnsanlar

belirlenmesinde katkılarının olduğu, alınan karara ortak olduğu noktada,
hedefleri daha çok sahiplenecektir. Kolektif olarak
hedefe ulaşılacağına inanıldığında, coşku ve dinamizm katlanacaktır.

Tüm Hedefler
Devrim Hedefiyle Birleşmeli
Yaptığımız tüm işler, örgütlenmelerimiz, eylemlerimiz, tamamı devrim
içindir. Hedeflerimizi de devrimi geliştirmek doğrultusunda belirliyoruz
doğallıkla. Küçük küçük tüm hedefler,
büyük devrim hedefimize ulaşmak
içindir. Hedeflerimizin büyük, asıl hedefimizle bağını kurup kadrolarımızdan
taraftarlarımıza kadar tüm insanlarımıza
bu bağı somut olarak gösterip kavratmak, kısa vadeli, yerel hedeflerimizin
de daha büyük bir sorumlulukla ele alınmasını sağlayacaktır.
Ulaştığımız her yeni insan, dağıttığımız her fazla dergi, örgütlediğimiz her
yeni eylem, yeni ulaştığımız her mahalle, okul, fabrika, propaganda ve ajitasyonda çalışmalarımıza kattığımız
her yeni araç, devrimi geliştirir; bu bilinçle hareket ettiğimizde, daha fedakar,
daha yaratıcı ve daha disiplinli oluruz.
Bu bilinçle baktığımızda, pratik
içindeki her faaliyetimizin, stratejimiz
ile bağını kurabilmeliyiz. Yaptığımız
işin, önümüze koyduğumuz hedefin büyüklüğü ya da küçüklüğünün, o işlerin
hayati olup olmamasının, eylemin küçük veya büyük olmasının bir önemi
yoktur; yaptığımız her şey, biçimi, boyutları ne olursa olsun, devrim yürüyüşümüzü ilerleten, sınıflar mücadelesinde önemi ve yeri olan bir iştir. Attığı her adımın, söylediği her sözün, önüne koyduğu her hedefin, devrim hedefiyle bağını görmek, her insanımız
için, daha büyük bir sorumluluk, daha
büyük bir coşkudur. Koyduğumuz her
hedefte bunu yaşayabilmeliyiz.
Sevgili okurlarımız, sevgili arkadaşlar, dersimizi burada noktalıyoruz.
Haftaya görüşmek üzere şimdilik
hoşçakalın.
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pankart asıldı.
Anadolu’nun değişik illerinden gelen liseli öğrenciler
ortak sorunlarını tartıştı. Polis
baskısıyla okullarda gerici
eğitim anlayışının yaygınlaştırılmak istendiğini konuşan
liseliler, “Beraber çözüm ara-

Liseli Gençlik Kurultay’da Buluştu:

“Beraber çözüm arayalım, birleşelim
bir iken iki oluruz, ikiysek üç...”

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

İstanbul Okmeydanı’nda Gençlik
Federasyonu’na bağlı Liseli Gençlik
sorunlarını tartışmak için Mercan
Düğün Salonu’nda kurultay düzenledi.
2 Nisan’da gerçekleşen kurultay’da “Bağış Parası Adı Altında
Toplanan Paralara Son!, İdare
Baskısına, Polis Terörüne, Kameralara Hayır!, Üniversiteye Giriş
Sınavları Kaldırılsın!, Günde Bir
Gidiş Bir Geliş Ücretsiz Ulaşım
Sağlansın!, Faşist Disiplin Yönetmeliği Kaldırılsın!, Halk İçin Bilim
Halk İçin Eğitim İstiyoruz! Alacağız!” taleplerinin yazıldığı bir

yalım birleşelim birken, iki oluruz
ikiysek üç oluruz” diyerek tartıştılar.
İzmir Liseli Gençlik’ten Doğan
Taştan kendi okulundan örnekler
vererek şunları anlattı: “Benim okulum normal liseyken egemenlerin
‘ayrımı bitiriyoruz tüm liseliler eşit
statüye sahip olacak’ yalanlarıyla
Anadolu Lisesi oldu’. Kantinci bunu
fırsat bilerek fiyatlara zam yaptı.
Üstelik Anadolu Lisesi, arkadaşlarımızın öğle arasında dışarı çıkmasını
faşist yönetim üzerinden yasakladı.
Buna karşılık bizler okuldaki ilerici,
demokrat, yurtsever, devrimci gençlerle konuşarak öncelikle müdür yar-

dımcısına gittik. Fiyatların düşürülmesi, öğle arasında dışarıya çıkma
hakkımıza ilişkin taleplerimizi ileterek 2 gün süren bir kantin boykotu
örgütledik ve kazandık.Her ilin temsilcisi konuşma yaptı. İstanbul Liseli Gençlik adına konuşan Harran
Aydın şunları söyledi: “Okul yönetimiyle işbirliği içerisinde olan polisler sınıflara girip öğrencileri döverek
tedirgin ediyor. Polis aleni bir şekilde okullara uyuşturucu sokuyor.”
İstanbul Liseli Gençlik adına
konuşan Ahmet Bay ise konuşmasında öğrencilerin üniversite sınavını kazanmak için dershanelere gitmek
zorunda kaldıklarını ve bunun için her
ay ailelerin 1 milyarın üzerinde para
ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Konuşmaların ardından kısa bir
sinevizyon gösterimi yapılarak tüm
illerden gelen liseliler birer şiir okudu. Şair Ruhan Mavruk da okuduğu
şiirlerle kurultaya destek verdi.
Kurultayda Pınar Sağ da bir dinleti verdi. Konserde halaylar çekildi
ve kurultayda Dev-Genç marşı söylendi. 50 kişinin katıldığı kurultay
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGençliler, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarıyla
sona erdi.

Dev-Gençliler, Talepleri İçin
İzmir’de Çadır Açtılar
3 Nisan günü İzmir Gençlik
Derneği Girişimi, Buca Forbes'te
parasız eğitim talebiyle bir eylem
yaparak açlık grevine başladı.
Eylem öncesinde çadıra izin vermeyeceklerini söyleyen sivil polisler Dev-Gençliler’i tehdit ettiler.
Parasız eğitim çadırı açmakta kararlı olduklarını söyleyen Gençlik
Federasyonu üyeleri, çadırların
İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli’nde
de açılmış olduğunu ve çadır açmanın demokratik hakları olduğunu
belirttiler. Bedeli ne olursa olsun
çadırlarını açmakta kararlı olduklarını söyleyen Dev-Genç'liler, tüm
baskı ve engellemelere karşın basın
açıklamasını okudular.
Basın açıklamasında parasız
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eğitimin bir hak olduğu ancak ülkemizde sadece parası olanın okuyabildiği; bu sorunun sadece öğrenci
gençliği değil 70 milyon halkı ilgilendirdiği anlatıldı. Parasız eğitim
pankartı açtıkları için 13 aydır
hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz'ın serbest bırakılması için
Türkiye’nin dört bir yanında çadırlar açtıklarını ve açlık grevleri yaptıklarını söyleyen Dev-Genç'liler,
7-10 Nisan tarihleri arasında Buca
Forbes'te Ferhat ve Berna için 7
günlük açlık grevi yapacaklarını
söyleyerek açıklamaya son verdi.
Çadırın ilk günü olan 4 Nisan günü
Dev-Gençliler devamlı olarak bildiri dağıtıp, halka parasız eğitimin

bir insanın en temel hakkı olduğunu ve bunu ücretsiz alması, gerektiğini anlattılar.
İzmir
Gençlik
Derneği
Girişimi'nin Buca Forbes'deki çadırının ikinci günü olan 5 Nisan tarihinde ise polis ve zabıtanın tacizleri vardı. Zabıtanın ve polisin bu
çabasını Dev-Genç’liler boşa
çıkardı. Çadırı tüm gün boyunca
Halk Cepheli ailele rde yalnız
bırakmadı. Gün sonunda 880 imza
toplandı 500 bildiri dağıtıldı.

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
Yapılan her sınavdan sonra ya
sorular hatalı çıkıyor ya sınav soruları çalınmış oluyor ya da son YGS’
de olduğu gibi cevaplar şifreli çıkıyor.
Sınav sistemi yıllardır ülkemizde
öğrencileri eleme gibi yanlış bir amaçla kullanıldığı gibi, baştan aşağıya yanlış bir şekilde uygulanmaktadır.
Her sene değişik isimlerde yapboz
tahtası gibi uygulanan bu sınavlarda
öğrenciler, adeta denek gibi kullanılmaktadır. ‘Olmadı mı? Tekrar
uygularız!” diye düşünülmekte, giden
bir sene önemsiz görülmektedir.
Bu sene de 27 Mart’ta gerçekleştirilen YGS’de diğer seneleri aratmayan tablolar çıktı ortaya.
Bu seneki sınavda çıkan 160 sorudan yaklaşık 80 tanesinin cevaplarına “şifreli” bir yöntemle ulaşılabildiği açığa çıktı. Mesela, 40 soruluk bir
matematik testi bu yöntemle 10 dakikada çözülmüş oluyor.
”ÖSYM bugüne kadar olmadığı

Şifreli Cevap Anahtarı
ÖSYM’yi Temsil Ediyor!
kadar şeffaf ve açık olmuştur. Yaptığı her işin hesabını vermiştir...”
diyen ÖSYM Başkanı Ali Demir,
yalancılıklarını ortaya koymaktadır.
ÖSYM’nin nasıl bir kurum olduğu
çalınan sorulardan, verilen kopyalardan, mağdur edilen biz öğrenciler
tarafından iyi bilinmektedir.
ÖSYM’nin “onur” duyabileceği tek
şey yaptıklarının hesabını vermek
değil, düzene yalakalık yapmaktır.
ÖSYM bugüne kadar yaptığı hiçbir
şeyin hesabını vermemiş, aksine sahtekarlıklarına yenilerini eklemiştir.
Bu seneki sınava dışarıdan kalem
dahi almayarak kopyayı engellediklerini kanıtlamaya çalışan ÖSYM,
göz boyamaya çalışıyor. Halkın güzel
bir deyişi vardır: Hırsız içerden olunca kilit dayanmaz!
Sınav günü öğrenciler didik didik
arandı. Güya AKP ve ÖSYM, kopya
çekilmesini engelleyecekti. Oysa hırsız içerde! Öyle olunca kapıdaki
polis neyi engelleyecek? AKP’nin
olduğu her yerde bir hilekarlık, sah-

gençliğin
tarihinden
10 Nisan-17 Nisan
15 Nisan 1993: İstanbul’da tüm üniversitelere Umudun bayrağı asıldı.
Nisan Direnişleri:
14 Nisan 1987:
“Tek Tip Yasaya Hayır” diyen gençlik
İstanbul’da Beyazıt’ta toplandı. 2 bin kişi
yürüyüşe geçti. Yürüyüşe polis saldırdı. 63
kişi gözaltına alındı. 31 kişi tutuklandı.
15 Nisan 1987:
ANAP iktidarı İstanbul’daki direniş sonrası yasayı geri çektiğini açıkladı. Buna rağmen “arkadaşlarımız gözaltında” diyerek,
revizyonistlerin tüm çabalarına rağmen kortejin önüne geçen Dev-Genç’liler, 3 ayrı noktadan toplamda 5 bin kişiyle çatışa çatışa
Kızılay’a çıktılar. Ankara’da da 60 kişi
tutuklandı.

tekarlık, düzenbazlık vardır.
ÖSYM’de de böyle olduğu açığa
çıktı. Yıllardır sürüyor bu oyun aslında. Fethullah Hoca’nın talebelerinin
her sene birinci yapılıp, Fethullahçı
okulların, dershanelerin reklamları
yapılıyordu. Acaba o birincilikler
nasıl elde ediliyor, şimdi her şeyi
sormak gerekir.
ÖSYM de düzenin tüm kurumları gibi çürümüştür. Eğitim üzerinden
daha fazla rant elde etmek isteyenlerin elinde bir oyuncaktır. Bugün karşımıza şifreli cevap olarak çıkan hilekarlıklar yarın farklı biçimlerde hep
karşımıza çıkacaktır.
Bizim gençlik olarak unutmamamız gereken diğer bir şey ise şudur:
ÖSYM tarafından hazırlanan ve “geleceğimizi” belirleyen bu sınavlar bir
çözüm değildir. Binlerce üniversite
mezunun işsiz olması, bunun kanıtıdır. Bizler için çözüm ise ÖSYM,
YÖK ve bunun gibi olan düzenin
kurumlarına ve düzene karşı mücadele
etmektir.
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Parasız Eğitim
Mücadelemiz Sürüyor
Dev-Genç’liler
Parasız
Eğitim kampanyası kapsamında her gün Galatasaray Lisesi
önünde imza masası açmaya
devam ediyorlar.
1 Nisan 2011 tarihinde
Galatasaray Lisesi önünde
“Parasız Eğitim İstiyoruz,
Alacağız” kampanyası kapsamında 16.00-19.00 saatleri arasında imza topladı.
Bir ara masanın karşısında
durup keyfi GBT yapan polis,
ortamı provoke etmek istese de
çekilen ajitasyonlarla insanlar o
süre boyunca masayı boş bırakmadı. Masada toplam 196 imza
toplandı, 2 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı ve 400 kadar
konser bildirisi dağıtıldı.
3 Nisan pazar günü de açılan

masada yapılan konuşmalarda
sürekli olarak parasız eğitimin
bir hak olduğu, Ferhat Tüzer’le,
Berna
Yılmaz’ın
Tayyip
Erdoğan’ın karşısında parasız
eğitimi dile getirdikleri için 1
yıldır tutuklu olduğu ve 15 yılla
yargılandığı anlatıldı.
Ayrıca Grup Yorum’un 17
Nisan’da yapacağı “Bağımsız
Türkiye” konserinin bildirisini
dağıtan İdil Kültür Merkezi
çalışanları da masaya geldi.
Halkın da katılımıyla hep birlikte halaylar çekildi.

35

Ülkemizde Gençlik

Gençlik
Federasyonu’ndan
Kızıldere, Dev-Genç’lilerin
En Değerli Mirasıdır
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Bir direniş destanının yazıldığı yerde, Kızıldere’deydik!
Mahir Çayan ve yoldaşlarının saatlerce çarpışıp teslim olmadıkları ve Türkiye
halklarına bir miras bırakarak
şehit düştükleri kerpiç evin
önünde, KIZILDERE’DEYDİK!
Gençlik olarak oradaydık. Dev-Gençliler, onlara
çok şey borçludur. DevGenç’in, yani bizim örgütlülüğümüzün, kimliğimizin yaratıcısıdır onlar.
Kızıldere sana biz de geliriz! Mahir yoldaş sana yine
geliriz!
39 yıldır düşmüyor bu
türkü dilimizden. 39 yıldır
tıpkı bu türküyü söyler gibi
yüzlerce kez Mahirler’le beraberdik. Boykotlarda, işgallerde, emperyalizme karşı eylemlerde onların geleneğinin
sürdürücüsüydük. 39 yıl boyunca hep Kızıldere’deydik.
39 yıldır her kuşatmada dilimizde sloganlarımızla Çiftehavuzlar’da, Bağcılar’da olduğu gibi Mahirler’le yan yanaydık. Dersim dağlarında,
Canikler’de, Toroslar’da, Balkıcalar’da ve tutsaklık koşullarında, “Teslim Olun” çağrısının yapıldığı her yerde
Mahir ve yoldaşlarıyla yan yanaydık. Mahirlerle beraber,
aynı cevapları verdik, yan
yana omuz omuza direndik,
savaştık.
Mahirler’in emperyalizm
ve işbirlikçilerine teslim olmadıkları o kerpiç evin önündeyiz! Revizyonizmden,
oportünizmden kopuşun, iktidarın silah yoluyla zorla

alınabileceğinin, dayanışmanın, cüretin ve yenilmezliğin
simgesidir o kerpiç ev!
İşte yenilmezliğimiz!
Yüzlerce Mahir yürekli
ve Mahir yürekli Dev-Gençliler, kerpiç evin önünde şehitlerine devrim sözü vererek
ve devrim andı içerek, Mahirler’i anmaktadır!
İşte kararlılığımız!
Yüzlerce Mahir yürekli
Kızıldere yolundaki savaşımızın, cüretimizin kararlılığını haykırmaktadır!
Kızıldere’deydik, Mahir
ve yoldaşlarının katledildiği
o kerpiç evin önündeydik.
Ve bundan sonra da olmaya
devam edeceğiz!
Yıllardır fiziki olarak Kızıldere’de olmasak da, Mahirler’i bir destan yazdıkları
yerde anamasak da, 40 yıldır
emperyalizm ve oligarşiye
karşı kesintisiz olarak sürdürdüğümüz mücadelemizle, On’ları unutturmak isteyenlere büyük darbeler vurduk.
Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinden hesap sorarak, zulmün önünde baş eğmeden savaşarak, kuşatıldığımız her yeri Kızıldere’ye çevirerek yine geleceğiz!
Geleneklerimize yeni gelenekler ekleyerek, düşmanın
yüzüne “Bize Ölüm Yok”
diye haykırarak “Ölen Ama
Yenilmeyen” bir geleneğin
savunucuları olarak,
Mahir’in önderliği ve Dayı’nın kılavuzluğunda Kızıldere manifestosu yolunda
mücadelemizi daha da büyüteceğiz!

Boğaziçi Üniversitesi Halk Bilim Topluluğu

ilk programını gerçekleştirdi
Kuruluş çalışmaları devam eden Boğaziçi
Üniversitesi Halkbilim Topluluğu 31 Mart
2011 Perşembe günü ilk programını gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te
Eğitim-Sen odasında yapılan programda
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları belgesel filminin gösterimi yapıldı. Film gösteriminden önce
ve program sonrası yapılan sohbetlerde
Halkbilim Kulübü’nün amaçları ve çeşitli konulara bakış açısı anlatıldı. Kulübün kuruluş çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Program katılanlardan kulübe yeni üye kayıtları alındı. Ayrıca
kulübün her hafta düzenli olarak yaptığı toplantılara çağrı yapıldı. Programa 36 kişi katıldı.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Halkbilim
Topluluğu, yapacakları diğer eylemlerin duyurusu için Kuzey Kampus kantini önünde duyuru
masası açtı.

Parasız Eğitim İsteyenlere

gözaltı!..
Şişli Lisesi’nde okul çıkışı saatlerinde okul
önünde “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler
İstiyoruz Alacağız” kampanyası çerçevesinde
yapılacak kurultaya çağrı bildirileri dağıtan
Gençlik Federasyonu üyeleri gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Ekin Dalbudak, Harran
Aydın, Cemray Baş Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne
götürülürken, Baki Can Işık da Şişli Çocuk Büro
amirliğine götürüldü. Dört öğrenci, yaklaşık 3,5
saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldılar.
Gençlik Federasyonu gözaltılarla ilgili bir
yazılı açıklama yaparak parasız, bilimsel, demokratik eğitim istemenin suç olmadığını belirterek baskıların mücadelelerini engelleyemeyeceğini vurguladı.

1 Mayıs’ı kazanmak için
yasaklara, barikatlara
karşı direnen Dalcılar!
Başlarken...

1
12 Eylül 1980’deki Amerikancı
faşist cuntadan sonra 1 Mayıs uzun
yıllar kitlesel olarak kutlanamadı.
Ancak devrimciler en zor koşullarda bile 1 Mayıs’ı kutlamayı, sahiplenmeyi unutmadılar. Pankartları, bildirileri ve gösterileri ile faşist cuntanın unutturmaya çalıştığı 1 Mayıs’ı
sahiplendiler.
Cuntanın halkın üzerine “ölü toprağı” serpme çabaları devrimcilerin
iradi çabalarıyla adım adım kırılmaya çalışılırken, 1986’lardan itibaren
gençlik ile başlayan mücadele halkın
diğer kesimlerini de etkiledi.
Gençliğin, mücadelesinin giderek militanlaşması ve kitleselleşmesine paralel olarak, mücadelesi gelişen bir diğer kesim işçi sınıfı idi. İlk
protestolar, grevler, bu dönemde
yavaş yavaş boy vermeye başladı.

1 Mayıs’ı kutlamak
için sokaklardaydık
Cunta sonrası mücadeleyi adım
adım geliştiren Devrimci hareketin
işçi sınıfı içindeki önderliği altında,
1987 Ağustos’unda Migros grevi
başlatıldı. Tekelci burjuvazinin en
kodamanlarından Koçlar’ın süpermarket zinciri olan MİGROS’taki
grev cunta sonrası işçi hareketinin en
iddialı, en güçlü çıkışı olmuş, dişe diş
sürdürülen bir mücadele ile grev
zaferle sonuçlandırılmıştı.

savaşçısını, Salih Kul ve Öztürk
1 Mayıs 2011’de Taksim’i bir kez Acari’yi Okmeydanı’nda 30 Nisan
daha zaptetmenin hazırlıklarının yapıl- 1988’de bulunduğu evi kuşatarak
dığı bu günlerde 1 Mayıs ile ilgili yeni katletti.
bir diziye başladık.
1 Mayıs günü tüm baskılara,
saldırı
ve gözaltılara karşın 5 bin
Dizimizde, devrimcilerin 1 Mayıs’ı
kazanmak için hangi politikaları geliş- kişi İstanbul Taksim’de 1 Mayıs
tirdiklerini, ödenen bedelleri ve 1 Alanı’na doğru yürümeye başladı.
Mayıs’ın nasıl çatışa çatışa kazanıl- Oligarşi, İstanbul’a ve 1 Mayıs alanına yığınak yapmış, devrimciledığını okuyacaksınız.
ri alana sokmamak için kendince
her tedbir almıştı.
Grev sonrası yapılan sözleşme
ile 1 Mayıs kazanılmış ve 1 Mayıs;
Polis, 1 Mayıs Alanı’na çıkan
“işçilerin ve emekçilerin bayramı”
tüm caddeleri, sokakları tutmuş,
olarak kabul edilmiştir. Bu kazanım
sokak başlarına işkenceci katillerini
1 Mayıs mücadelesinin geliştirilmeyığmıştı. Polis toplanma anından
si açısından da önemlidir. Ve büyük
başlayarak kitleye karşı saldırıya
bir moral olması yanında büyük bir
geçti. Kitle saatlerce polis saldırısına
güçtür.
karşı direndi.
Devrimciler, mücadeleyi her alanBinlerce devrimci 1 Mayıs
da örgütleyip, geliştirmeye çalışırken,
Alanı’na girme kararlılığı ve on yıl1988 1 Mayıs’ını da bu bakış açısı ile
ların biriken öfkesi ve coşkusuyla baele aldılar. 1987 1 Mayıs’ını salonlara
rikatları zorladı. Saatlerce, cadde
hapseden sendikacılara karşı, artık 1
cadde, sokak sokak sürdü çatışmalar.
Mayıs konusunda da adımlar atmanın
Binlerce polise, işkencecileri salzamanıydı.
dırılarına karşın kitle 1 Mayıs
Devrimci hareket, süreci değerAlanı’na çıkan cadde ve sokakları terk
lendirerek, mücadeleyi geliştirecek bir
edip gitmiyor, toplanıp tekrar bariadım daha attı. 1988 1 Mayıs’ının
katları zorluyordu.
alanlarda kutlanması kararını aldı.
O gün 1 Mayıs Alanı etrafında
Devrimciler; “1 Mayıs Salonlarda
süren çatışmalar, gösterilen kararlılık
Değil, 1 Mayıs Alanında
cunta sonrasında pasifikasyonun kıKutlanmalı” sloganı ile 1 Mayıs’ın
rılması açısından önemli bir rol oynakitlesel ve alanlarda kutlanması için
yacak, yeni direnişlere örnek olayeni bir süreci de başlatmış oldular.
caktı.
Devrimciler bu sürece hazırlanır1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı verilken, oligarşi de 1 Mayıs’ı engellemek,
di. O gün binlerce insan alana ulaşayaptırmamak için faşist terörü tırmasa da herkes açıkça görmüştü ki,
mandırdı.
1 Mayıs’ın kazanılmasını, artık kimse engelleyemez, kimse başlayan bu
Oligarşi, 1 Mayıs öncesinde,
kavgayı durduramazdı.
basında, televizyonlarda yayınladığı
tehdit bildirileri ile 1 Mayıs’ı yaptırmayacağını ilan edip, halkı sindirOligarşinin 1 Mayıs
meye çalıştı.
korkusu ve sokak sokak
Saldırılarını gözaltı terörü ile
çatışan devrimciler
sürdürdü. 1 Mayıs’la ilgili eylem
hazırlığında olan iki Devrimci Sol
1988 1 Mayıs’ı öncesi iki dev-
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rimcinin çatışarak şehit düşmesi, 1
Mayıs’ta Taksim’e çıkma kararlılığı
ile hareket edilmesi ve 1 Mayıs Alanı
önünde barikatlarda süren çatışmalar,
1989 1 Mayıs’ının yönünü de belirlemişti.
1989 1 Mayıs’ına gelindiğinde,
Devrimci hareket, reformist, sarı sendikacı tüm eğilimleri bir yana bırakarak, devrimci politikayı ortaya
koydu.
Devrimciler yasallığa, statükolara boyun eğmeden, 1 Mayıs Alanı’nı
kazanma hedefini önüne koyacak; 1
Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için
bedelleri göze alacaktı.
1988 yılında gösterilen kararlılık,
1989 1 Mayıs’ında ellerde taş, sokak
sokak çatışan irade olacaktı.
Devrimciler 1 Mayıs’ı Taksim’de
kutlamak için hazırlıklar yaparken,
oligarşi de boş durmuyor, günler
öncesinden halka ve devrimcilere
karşı psikolojik savaş başlatıyordu.
Mesela, “Çıkması muhtemel olaySayı: 263

Yürüyüş
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Mahkemelerde
1 Mayıs’ı savundular
1989 1 Mayıs’ında aralarında
daha sonra mücadelenin çeşitli
alanlarında şehit düşecek olan
Buluthan Kangalgil ve Satı Taş’ın
da bulunduğu tutuklanan devrimciler, işkencehanelerde ve mahkemelerde 1 Mayıs’ın haklılığını
savundular.
“1. Şubede ise işkence ile dayağın yanında değişik bir taktik de
gündeme sokuldu. Uygulanmaya
çalışılan bu taktik iktidarın 1 Mayıs
politikasını gözler önüne serdiği
gibi bu davanın temelsizliğini ve
açılışındaki temel amacı da ortaya
koyuyordu.
Polis bizleri “1 Mayıs’a katılmadım... 1 Mayıs İşçi Bayramı
değildir” biçiminde ifade vermek
için zorluyor, bu şekilde ifade verdiğimiz taktirde serbest bırakılacağımızı söylüyordu.” (1989 1
Mayıs Alanı’nda Taş Değil Yürekti
Elimizdeki, Haziran Yayınevi, syf:
15)

38

lara karşı 18 bin polis ve bekçinin
yanısıra, 18 bin askerin de hazır bekletileceği ”ni açıklıyordu oligarşinin
sözcüleri. İşçilere, emekçilere gözdağı
vererek, Taksim’de 1 Mayıs kutlanması talebinin sahiplenilmesini engellemeye çalışıyorlardı.
İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi
Ardalı “Sade vatandaştan... işleri
yoksa Taksim Meydanı’na çıkmamalarını” istiyordu. Bunun anlamı
açıktı. Oligarşi açıkça, emekçilere
savaş ilan etmişti.
Dönemin Devlet Bakanı Cemil
Çiçek: “Tarihi takvimlerden değil,
zihinlerden çıkarmak gerekir...”
diyerek 1 Mayıs’a olan düşmanlıklarını gösteriyordu.
Ülkeyi yöneten faşist kafalar
demokratik hakları, 1 Mayıs’ı emekçilere lüks olarak görüyorlardı. Ama
oligarşinin gücü 1 Mayıs’ı zihinlerden
çıkarmaya yetmedi.
1 Mayıs günü alanı zorlayan devrimciler düzenli kortejler halinde
önce İstiklal Caddesi’nden ardından
da Tarlabaşı ve Şişhane’den Taksim’e
girmeye çalıştılar.
Oligarşinin polisi tarafından kurulan barikatlar önünde çatışarak defalarca alana girmeye çalıştı devrimciler.
Çatışma
uzun
sürdü.
Devrimcilerin direnişini engelleyemeyen polis, bu kez kitleyi silahlarla taramaya başladı.

1 Mayıs’ı Dalcılar’la
kazandık!
Çatışmalar sürerken polisin hedef
gözeterek açtığı ateş sonucu
Şişhane’de Mehmet Akif Dalcı şehit
düştü. Mehmet Akif Dalcı’yı katleden trafik polisi Kazım Çakmakçı
daha sonra Devrimci hareket tarafından cezalandırıldı.
Dalcı’nın şehitliği, verilen onlarca yaralı ve gözaltına alınıp tutuklanan onlarca tutsak ile ödenen bedeller, gösterilen siyasi kararlılık, 1
Mayıs’ı siyasi olarak kazandırmıştı.
1 Mayıs’ı savunmak, 1 Mayıs’a
katılmak meşru ve haklıydı. Bu 1
Mayıs için verilen mücadele ile her-

Katiller direnişi kırmak
için halka kurşun
yağdırdılar. Bu saldırılar da
Mehmet Akif Dalcı şehit
düştü.
kese kabul ettirildi.
1990’da TÜRK-İŞ’in salonda kutlama çabası dışında herkes Taksim
konusunda hemfikirdi. Kuşkusuz
şehitlerle ödenen mücadele sağlamıştı bunu.
Ancak oligarşi, 1 Mayıslar’da
saldırmaya devam edecekti. 1 Mayıs
öncesi ANAP hükümetinin ateş açılacağı tehditleri bazı sendikacıları
etkilese de devrimciler kararlılıklarını sürdürdüler.
1 Mayıs günü tam bir terör estirdiler. Oligarşi, 1 Mayıs sabahı sadece 1 Mayıs Alanı’na yığınak yapmamış, İstanbul’u deyim yerindeyse
işgal etmişti.
Eminönü, Otogar, istasyonlar kısaca hemen her yere polis yığınağı yapmışlardı. Oligarşinin 1 Mayıs korkusu
büyüktü. 1 Mayıs’a katılacak emekçilerin toplanabileceklerini düşündükleri her yeri tutmuş, kapatmışlardı.
Devrimciler, Unkapanı’nda, Kasımpaşa’da pankartlarını açarak, Pera Palas ve Harbiye çevresinde polisle çatışarak yürüdüler. Polisin barikatlarını zorladılar.
Caddelerden, sokaklardan 4 bin
kişi gözaltına alındı. Oligarşi, gözaltı terörü ile 1 Mayıs’ı engellemeye
çalıştı. Polisin açtığı ateşte çok sayıda insan yaralanırken, Gülay Beceren
isimli öğrenci sırtından vurularak
felç oldu.
1 Mayıs bu saldırılara, kuşatmaya
karşın devrimciler önderliğinde kutlandı yine.
- Sürecek -

1 Mayıs Dalcılar’la Kazanılmıştır
Reformizm, legal particilik
ve düzen sendikacılığı, bu
mücadelede çoğu kez,
statükoların, icazetin,
yanlış politikaların
yanında, yanlış yerlerde
yer aldılar...
Eğer onların politika ve
tutumları hakim olsaydı,
1 Mayıs’ı, alanları ve
nihayet 1 Mayıs Alanı’nı
kazanamayacaktık!
1 Mayıs, ülkemizde onyıllara yayılan bir çatışmanın adı olmuştur. 1 Mayıs’ı kutlama hakkını kazanmak için,
alanları kazanmak için, ve nihayet 1
Mayıs Alanı’nı kazanmak için adım
adım, aşama aşama savaşılmıştır
Bu savaş, hemen her yıl, esas
olarak iki cephede birden sürmüştür.
Bir yandan oligarşinin yasaklarına,
baskılarına karşı mücadele edilirken,
diğer yandan sarı sendikacılığa, zaman zaman MGK sendikacılığı halini alan düzen sendikacılığına, reformizme karşı da zorlu bir kavga verilmiştir. Devrimcilerin karşısındaki
iki cephe, zaman zaman doğrudan
veya zımnen birlikte hareket etmiştir.
Birçok ayrışmayla gelişti 1 Mayıs
mücadelesi. Her ayrışma, aynı zamanda çatışma demekti. Dolayısıyla, 1 Mayıs’ı kazandıysak, alanları kazandıysak, bu sayısız çatışmanın sonucunda olmuştur.

İlk ayrışma; 24 Temmuz mu,
1 Mayıs mı ayrışmasıdır! 12 Eylül
cuntasının iş başına gelmesinden
sonra, 1 Mayıs’ın yerine, 1963’te
Grev ve Toplu Sözleşme yasalarının
yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Temmuz’u koymak, böylece 1 Mayıs’ı
unutturmak istediler. Türk-İş bu politikanın başını çekti. DİSK’in de
yokluğunda işçi kitlelerine bu günü

benimsetmek istediler. Ama devrimciler, buna izin vermediler; her yıl mahalllelerde düzenlenen küçük yasadışı
gösterilerden fabrikalardaki anmalara kadar, yazılamalara kadar, 1 Mayıs unutturulmadı.

İkinci ayrışma; salon mu alan
mı ayrışmasıdır. 1987 1 Mayıs’ında
reformist sendikacılar ve aydınlar
salonda bir kutlama yaptılar. Dönem, devrimcilerin önderliğinde gençliğin ve işçilerin mücadelesinin geliştiği bir dönemdir. Bu anlamda devrimciler, 1988’de “1 Mayıs Salonlarda Değil, 1 Mayıs Alanlarda Kutlanmalıdır” sloganıyla sürece müdahale
ettiler. Düzen sendikacılığı birkaç
kez salonda kutlama girişiminde bulunsalar da, yanlarında pek kimseyi
bulamadılar. 1988’de 1 Mayıs alanlara taşındı ve bir daha asla kimse onu
yeniden salonlara döndüremeyecekti.
1989’da ayrışma çeşitlendi. Devrimciler, Taksim’e çıkma kararlılığıyla
Taksim önlerinde olacaklardı yine.
Türk-İş sendikacılığı, yine bir salon
manevrası peşindeydi ve yine yalnızdık. Reformizm ise, Taksim önündeki çatışmanın şiddetinden kaçıp
Abide-i Hürriyet’i keşfedecekti.
Devrimciler, o 1 Mayıs’ta kararlaştırdıkları gibi tüm coşkuları, kararlılıkları ve sınıf bilinçleriyle Tak-

Bu tarihi yok
saymak, 1 Mayıs için
dökülen kana ve
alınterine
saygısızlıktır...
Konfederasyonlar ve
Odalar, 1 Mayıs’ı
tekellerine almaya
çalışmaktan, bu
mücadelede ter ve kan
dökenleri yok saymaktan
vazgeçmelidirler!
sim’e çıkan yollarda çatıştılar. Mehmet Akif Dalcı bu çatışmalarda
şehit düştü.
1989’daki bu “üç politika”dan geriye, tarihe yalnız Dalcılar kaldı.
1990’da salon-alan ayrışması devam ediyordu; ama devrimci kararlılık
karşısında, Dalcılar karşısında salonu savunanları dinleyenler daha azdı.
1 Mayıs’ı salona hapsetmekte ısrarlı olan Türk-İş’in yanında o sene
kimse yoktu. Hemen tüm kesimler,
Taksim diyordu. 1990’da Dalcılar
vardı yine. 5000 Mehmet yürüyordu.
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Üçüncü ayrışma: MGK icazetinde 1 Mayıs, devrimci 1 Mayıs...
Bir yandan 1 Mayıs için verilen militan kavga, bir yandan Zonguldak
grevinde somutlanan işçi sınıfı mücadelesindeki gelişmeler sonucunda
1 Mayıs’ın yasallaşması talebi kabul
ettirildi. Oligarşinin 1 Mayıs’ı tanımaktan başka yolu kalmamıştı.
1995 ve 1996’da İstanbul Kadıköy’de yapılan 1 Mayıslar, tamamen devrimcilerin damgasıyla şekillendi. Oligarşi bu devrimci çıkışa
ilk cevabını 1996 1 Mayıs’ındaki
katliamıyla verdi. Alanı tam 150 bin
kişinin doldurduğu ve Cephe’nin 30
bin kişiyle yürüdüğü 1996 1 Mayıs’ı
ateş altında bir 1 Mayıs oldu. Bu kitlesel ve Cephe damgalı 1 Mayıs,
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oligarşi için bir dönüm noktası oldu.
Oligarşi, bu noktadan sonra 1 Mayıslar’ın devrimci özünü yoketmeye
yönelik politikalarını ve manevralarını yoğunlaştırdı.
1997 1 Mayıs’ı, Abide-i Hürriyet’e kaydırılmıştı ve bu 1 Mayıs,
MGK sendikacılarıyla polisin devrimcileri 1 Mayıs alanına almama tavrına sahne oldu. Polis dayatmalarını
kabul etmeyen devrimciler, alanın dışında, meşru bir 1 Mayıs kutlaması
yaptılar.
1998’de de sürdü bu ayrışma ve
politika. Yine Abide-i Hürriyet’te
yapılan 1 Mayıs’ta MGK politikaları etrafında odaklanan sendikacılar
devrimcileri 1 Mayıs’a katmamak
için her yönteme başvurdular. O gün
iki 1 Mayıs vardır; Biri, “MGK
sendikacıları ve solcuları”nın yani
MGK’nın 1 Mayıs’ıdır. Diğer ise
halkın ve devrimcilerin 1 Mayıs’ı...
Ayrışma sürüyordu.
Sayı: 263

Dördüncü ayrışma: Statü-

Yürüyüş

koculuk ve devrimcilik ayrışması ya
da Abide-i Hürriyet kapanından çıkıp çıkmama... 1990’ların sonlarındaki MGK manevraları düzen sendikacılığının, reformizmin yalpalamaları etkisizleştirilerek, 1 Mayıs tekrar
kazanılmıştı. Oligarşi bu kazanımlar
sonucunda saldıramaz hale geldi.
Ancak Abide-i Hürriyet’teki statüko,
bir noktadan itibaren 1 Mayıs ve
devrimciler açısından bir kapana
dönüştü. Oligarşi, Abide-i Hürriyet’teki statükoyu, 1 Mayıs’ı tecrit
etme aracı olarak kullanmaya başladı. Dün bir kazanım olan Abide-i Hürriyet, bugün bir engele dönüşüyordu.
O halde statükocu davranmayıp bu
tecrit politikasını da kırıp aşmak gerekiyordu. Bu noktada devrimcilerin
“Abide-i Hürriyet kapanından çıkalım” önerisi yeni bir ayrışmayı yarattı.
2003 yılı 1 Mayıs’ının ardından
Devrimci Hareket şunu önerdi: “Artık Abide-i Hürriyet kapanına son vermenin zamanı gelmiştir. 2004 1 MAYIS’INDA HEDEF TAKSİM ALANI OLMALIDIR.”
Devrimci hareketin politikası, statükonun aşılmasının da yolunu açtı.

10 Nisan
2011
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Taksim hedefi ortaya konuldu. Oligarşi tehditler yağdırdı. TÜRK-İŞ,
bozgunculuk ve bölücülük misyonunu sürdürerek, Abide-i Hürriyet kapanından ayrılmayacağını açıkladı.
EMEP, Demokratik Haklar Platformu, Partizan, Devrimci Hareket ve
Alınteri gibi örgütler de, “sınıftan
kopmamak”, “işçi sınıfının birliğini
bölmemek” adına TÜRK-İŞ’in kuyruğundan kopmadılar.
Sonuçta bir taraf Abide-i Hürriyet’te kalırken, devrimciler o kapandan çıktı. Taksim’e çıkılamadı ancak
Saraçhane’de fiili olarak 1 Mayıs
kutlandı. Statüko parçalanmıştı.
Statükonun parçalanması karşısında oligarşi, 1 Mayıs Alanı’na yönelik mücadeleyi engellemek amacıyla yasaklı Kadıköy’ü açtı.
Ancak, 1 Mayıs Alanı’nı zaptetme
hedefinden dönülemezdi artık. Bu
amaçla Haklar ve Özgürlükler Cephesi ve çeşitli siyasi hareketlerin katılımıyla Devrimci 1 Mayıs Platformu kuruldu. Platform, bir kez daha
herkesin gündemine Taksim’i getirdi. 2005 ve 2006’da Taksim’e çıkılamadı ancak Kadıköy’de yapılan 2006
1 Mayıs’ının ardından yapılan açıklama netti: “Seneye Taksim’deyiz”

2007’de 1 Mayıs Alanı hedefi
çok netti artık. Kimse kolay kolay ondan kaçamazdı, ama kaçanlar da olacaktı yine de. Türk-İş, 2007 1 Mayıs’ını Kadıköy’de kutlayacağını açıkladı. Yıllardır Türk-İş’in kuyruğundan
kopamayanlar, başta EMEP olmak
üzere, iki arada bir derede politikasız
kaldılar. 1 Mayıs’ı zapta çıkanlar ise,
Mecidiyeköy’den Şişli’den, İstiklal’den Taksim’e çıkan yolda yürüyüşlerini sürdürdüler.
- 2008’de, polisin sabah DİSK
Genel Merkez binasına saldırısı sonrası, DİSK Genel Başkanı Süleyman
Çelebi’nin 1 Mayıs Platformu’nun iradesini hiçe sayarak Taksim’e çıkmayacaklarını açıklaması,
- 2009’da, DİSK, KESK ve bazı
Meslek Odaları’nın devrimcileri dıştalayarak oligarşinin icazetiyle “makul sayı” dayatmasına boyun eğip,
Taksim’e çıkma ve devrimcileri saldırıya açık halde bırakma biçimindeki tavırları,
- Oligarşinin tehditleri karşısında çeşitli siyasi hareketlerin ve DKÖ’lerin
“illa Taksim demiyoruz!” gibi yalpalamalar göstermeleri,
bu üç yıllık mücadelenin en ciddi
sapmalarıydı. Ama devrimcilerin kararlılığı ve politik netliği belirledi
her şeyi.

Beşinci ayrışma: İcazetle
militanlık arasında..

Sonuç olarak: Tarih ortada.

2007, 2008, 2009 1 Mayıslar’ı 1
Mayıs Alanı’nın dişe diş bir mücadeleyle adım adım, parça parça kazanılmasının yılları oldu.

Biz hep bir adım öndeydik. Biz hep
saldırıları en önde göğüsleyen, bedeller ödeyendik.
Ödenen bedeller ortadadır. 1 Mayıs’ın tarihi ortadadır. Dişe diş çatışmalar ortadadır. Binlerce kişilik gözaltılar ortadadır.
O zaman bu emeğe, ödenen bu bedellere saygı gösterilmesini beklemek,
adaletli olandır. Kuşku yok ki, bu saygıyı egemen sınıflardan veya sarı
sendikacılardan beklemiyoruz. Bu
saygıyı göstermesi gerekenler, ilerici,
devrimci, demokratik kitle örgütleri ve
bu niteliklere sahip olan sendikalar,
odalardır.
Başkalarının emeği ve mücadelesi üzerine inşa edilen hiçbir yapı,
adaletli ve kalıcı olamaz.

UNUTULMASIN!
Tüm siyasi hareketleri, tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini;
salonlardan, Pera Palaslar’dan, polise karanfil atılan
kutlamalardan, kürsünün bile
polis inisiyatifine teslim edildiği
kutlamalardan, icazet altındaki
alanlardan... çıkarıp 1 Mayıs Alanı’nda birleştirdik.
Bu, tereddütsüz ve kesin bir biçimde devrimci politikanın başarısıdır.

Devrimci Memur
Hareketi

ZABITALAR!
EMEKÇİLERİN KARŞISINDA DEĞİL
YANINDA OLMALISINIZ!

İşçiler, memurlar, çiftçiler, öğrenciler kısacası
hak alma mücadelesi yürüten tüm halk kesimlerinin polis copuna, jandarma dipçiğine maruz kaldığına
binlerce kez şahit olmuşuzdur. Yine tazyikli su, gaz bombaları da bu müdahalelerin bir başka boyutunu oluşturmaktadır.
Ancak son zamanlarda siyasi iktidar yeni manevralarla emekçi kesimleri karşı karşıya getirmektedir.
Asgari ücrete mahkum edilen Özel Güvenlik
Görevlileri, üniversite gençliğinin parasız- bilimseldemokratik eğitim taleplerinin önüne barikat olarak sürülmektedir. Daha da ileri gidilerek, Özel Güvenlik
Görevlileri öğrenci gençliğin üzerine saldırtılmaktadır.
Ayrıca özellikle büyük şehirlerde gelişen haklar ve
özgürlükler mücadelesi farklı şekillerde baskı ve engellemelere maruz kalmaktadır. Burada da iktidarın yerel
ayakları devreye girerek izin, işgaliye, nizam- intizam
gibi gerekçelerle emekçiler karşı karşıya getirilmektedir. Burada karşı karşıya getirilen emekçiler aynı sınıfa mensup insanlardır.
Örneğin, büyük Tekel direnişine destek için
İstanbul’un çeşitli semtlerine destek çadırı kuranlar da,
onlara müdahale etmek zorunda bırakılan belediye
zabıtaları da emekçi sınıfından insanlardır.
Yine Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde sendikalı
olduğu için işten çıkarılan Türkan Albayrak da, onun direniş çadırına polis destekli olarak gece yarısı müdahalede bulunarak orada bulunan eşyaları tahrip eden, suyu
döken belediye zabıtaları da emekçi sınıfındandır. Yine
aynı şekilde İzmir’de Buca Belediyesi’nde işten atılan
işçilere yönelik saldırıda, yine zabıtalar devreye sokulmuştur.
Kaçak villalara sesini çıkartmayanlar, başını sokacak
tek göz bir eve vahşice saldıranların arasında yine
zabıtaları görmekteyiz.
Hatta kimi zaman bulundukları sınıfı tamamıyla
unutup hak alma mücadelesine düşmanca saldıranlar da

vardır. İstanbul- Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde, son olarak da Beşiktaş Meydanında “Parasız Eğitim
İstiyoruz” çadırı kuran öğrenci gençliğe polis destekli,
Şişli Belediyesi’ne ve Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı
zabıta ve yardımcı zabıta ekipleriyle saldırıda bulunulmuş, öğrenciler darp edilmiştir.

Zabıta emekçisi arkadaş!
Bu saldırıları yapanlar kimlerdir; en demokratik bir
hakkın kullanımı ve herkesin ücretsiz eğitim hakkından
yararlanması talebinin sahiplenileceği gerçeğini bastırmak isteyenlerdir. Senin gibi milyonlarca emekçi insanlarının çocuklarının nitelikli ve adil bir eğitim hakkından yoksun bırakılmasını isteyenlerdir. Bunları yapanlar halkı açlığa yoksulluğa, işsizliğe mahkum eden, egemen güçlerin kendisidir.
İşten atılan işçilerin, evleri başlarına yıkılan insanların,
parasız eğitim isteyen öğrencilerin talepleri aynı zamanda senin de taleplerindir.

Belediye zabıtası arkadaş!
Unutmamalısın ki, müdahale ettiğin işçilerle, emekçilerle, öğrencilerle aynı safta, aynı taraftasın. Aynı işyerinde çalışıp, çocuklarını aynı okullara göndermektesin.
Bilmelisin ki, senin de hak arama mücadelen çoğu zaman
sana yaptırılmak istendiği gibi baskı ve şiddete maruz kalmaktadır.
Bundan dolayıdır ki, siyasi iktidarın yerel ayaklarının, belediyelerin (hiç de görevin değilken) sana yaptırmak istedikleri uygulamalara alet olmamalısın.
Unutmamalısın ki, en temel insani haklardan olan
barınma, sağlık ve eğitim hakkının istenmesi, bu doğrultuda verilen mücadele haklı ve meşru bir mücadeledir. Egemen güçlerin bu haklı mücadeleye yönelik saldırıları karşısında senin yerin emekçilerin yanıdır. Bu
oyuna gelmemeli, sen de bu hak alma mücadelesinde
yerini almalısın.

Sayı: 263
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Kamu Emekçileri
İşçilerle, gençlikle, yoksul gecekondulularla, aydınlarla birlikte Bağımsız Türkiye
sloganını haykırmak için, kamu emekçileri de Bağımsızlık
Meydanı’nda yerini almalıdır.
“Devlet dairesidir” demeden, statükoları parçalayıp
kamu emekçilerinin Bağımsızlık Meydanı’na taşıyalım.
Eşimizi, çocuğumuzu, komşumuzu, hısım-akrabamızı,

ulaşabileceğimiz kim varsa, hepsini Bağımsızlık
Meydanı’ndaki o görkeme ortak edelim.
Her iş kolunda, her iş yerinde, her evde komiteler
kuralım.
Kimse yok, mazeretine yer yok! Bu konser bizim, bu
meydan bizim, bu çağrı bizim!

Kamu Emekçileri Cephesi
41

EMEK

1 Mayıs’ta Yüz Binler Taksim’e Akacak
Devrimci 1 Mayıs Platformu tarafından 28 Mart 2011 tarihinde yapılan basın toplantısında 2011 1 Mayıs’ında tüm emekçilerin emperyalist
saldırganlığa karşı Taksim’de olacakları açıklandı.
Makine Mühendisleri Odası’nda
yapılan basın toplantısında ilk olarak
Veysel Şahin sözlü olarak 2011 1 Mayıs arifesinde, geçen yılda yüz binlerin, işçilerin, emekçilerin alanlara
aktığını ve buna rağmen hala hiçbir
şeyin değişmediğini; yine işçinin,
emekçinin, yoksulun ezildiğini, bunun için bu sene Taksim’de daha kit-

lesel olmanın gerekliliğini dile getirdi.
Daha sonra sözü alan Cihan Kaplan; emek-sermaye çelişkisinin giderek derinleştiğini, bu çelişkinin
devletin baskı, yasak, tutuklama ve
tecrit saldırısıyla birlikte artarak devam ettiğini dile getirdi. Emperyalist
saldırganlığın, Ortadoğu ve diğer
bölgelerde kardeş halklara bomba
yağdırdığını söyledi. Kaplan daha
sonra, ülkemizin ezilen yoksulları,
ağır yaşam koşulları içerisinde yaşama savaşı verirken, egemen sınıfların, yeni bir seçim aldatmacasıyla
iktidarlarını sürdürme hesabında ol-

Özgürlük ve
Demokrasi
Mücadalesinden
Emekli Olunmaz
Sayı: 263

Yürüyüş
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Emekliler, 6 Nisan
2011 tarihinde Taksim
Tranvay durağında yaptıkları eylemle AKP hükümetinin kendilerine haklarını vermeyişini protesto ettiler.
“DİSK Emekli Sen Olarak Sendika Yasamızı, Toplu Sözleşme
Hakkımızı, Promosyon ve Tüfe hakkımızı, İntibak Yasasının Çıkartılmasını İstiyoruz Alacağız” pankartıyla yürüyen
emekliler “Yaşasın Örgütlü Mucadelemiz, Susma Sustukça
Sıra Sana Gelecek, Emekliyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını attılar.
Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar devam eden yürüyüşün ardından açıklamayı okuyan Beyoğlu Şube Başkanı
Hasan Kaşkır, AKP hükümetinin kazanılmış haklarını vermeyerek yoksulluklarını daha da büyüttüğünü söyledi.
“Emekliler Sendikası İstanbul şubeleri olarak bir kez daha
basının ve medyanın önünde alacaklarımızın takipçisi olduğumuzu ve bu haklarımızı alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.” denilen açıklamanın ardından imza masaları kuruldu, ‘T.C SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA’ başlıklı dilekçeler dağıtıldı. Eyleme yaklaşık 150 kişi katıldı.

Ankara’da emekçilerin mitingi vardı
Ankara'da 3 Nisan 2011 günü çeşitli emek örgütleri ve
demokratik kitle örgütleri tarafından “Güvenceli İş
İnsanca Yaşam İçin” adıyla bir miting düzenlendi.
Miting alanında ilk konuşmayı Dev Sağlık-İş Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu; güvencesizliğe ve taşerona karşı verilen her direniş sistem karşıtı bir mücadeleye evriliyor dedi. Ankara Halk Cephesi’nin
de bulunduğu mitingte “Halk Düşmanı AKP'ye ve
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duğunu belirterek; “1 Mayıs 2011, kapitalist-emperyalist sistemin askeri,
ekonomik, kültürel ve ideolojik saldırılarına karşı mücadeleyi büyütmenin bir adımı olmalıdır.” dedi.
Kaplan son olarak tüm devrimci
yapıları, sendika ve demokratik kitle örgütlerini güçlerini birleştirmeye
çağırarak açıklamayı bitirdi.

Asistan Hekimlerinin Grevi
Kazanımla Sonuçlandı
Asistan hekimler, ülke
tarihinde ilk kez greve gitti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan asistan
hekimler, sağlık alanında
uygulanmaya başlanan “performansa dayalı sistem”den dolayı yaşadıkları sıkıntıların çözümü için
1 Nisan'dan itibaren greve başlamışlardı.
Greve, hastane bahçesinde kitlesel bir yürüyüş yapılarak başlandı. Yürüyüşten sonra hastane önünde
toplanan asistan hekimler hastanenin değişik yerlerine “GREVDEYİZ” pankartları astılar. Greve acil servis ve yoğun bakım servislerinde çalışan hekimlerin
dışındaki bütün bölümlerde çalışan asistan hekimler
katıldı. Türk Tabipler Birliği eylemde olan doktorları sahiplenirken, SES üyesi hemşireler ve sağlık çalışanları da greve katıldı ve grev çadırı açtılar. Grev süresince Çağdaş Hukukçular Derneği, Eğitim-Sen, Türk
Hemşireler Derneği gibi demokratik kitle örgütleri de
destek verdi. Hükümet, beşinci gününde sürece müdahil olarak grev temsilcileri ve İzmir Tabip Odası ile görüştü. Temsilcilerin taleplerini görüşen hastane yönetimi, rektör ve sağlık bakanı Recep Akdağ taleplerin
kabul edildiğini açıkladı.
güvencesizleştirmeye, esnek çalıştırmaya, taşerona, sendikasızlaştırmaya karşı birleşelim!” pankartı açıldı.
Mitingde 1 Mayıs
için çağrı yapıldı.

EMEK
İşçiler, işten atılanlar,
emekliler, Tüm Emekçiler!

İşçiler Sendikayı
Protesto Etti
İşçilerinin üzerinde baskı kuran ve ayak
oyunları oynayan işbirlikçi ve patron sendikası olan Türk-Metal Sendikası kitlesel bir eylemle Orhangazi Meydanı’nda protesto edildi. 16
Nisan günü Asilçelik işçilerinin yaptığı eylemi
kısa süre önce direnişlerini kazanan Nemtrans
işçileri ve KESK’li memurların da desteklediği eylemi Halk Cephesi ve Devrimci İşçi Hareketi’de destekledi.
Asilçelik işçilerinin üzerindeki baskıların
nasıl yapıldığı dile getirilen konuşmaların yapıldığı bir basınbasın açıklaması okundu.
Eylemde sık sık “Satılık sendika istemiyoruz","Yaşasın işçilerin birliği","İşçiyiz
hakliyız kazanacağız","Kahrolsun sarı sendikacılık" sloganlarıyla alana girildi. Onları
alanda KESK’li memurlar ve kısa süre önce
direnişleri zaferle sona eren işlerine sendikayla
geri dönen Nemtrans işçileri karşıladılar.Burada Disk yöneticilerinin yaptığı konuşmalar ve
sloganlarla basın açıklaması kitlesel bir eyleme dönüşerek halaylarla sona erdi. Eyleme
yaklaşık 300 kişi katıldı.

17 Nisan’da Bakırköy Cumartesi Pazarı alanında emekçilerin gür sesi de olmalı. Bağımsız olmayan
bir ülkede işçi emeğinin karşılığını alamaz. Özelleştirmeler, esnek
çalışmalar, kölelik yasaları, taşeronlar hepsi bize emperyalizmin armağanıdır.
İşte bu yüzden biz de tüm işçiler, işsizler, emekliler olarak Grup
Yorum’un Bağımsız Türkiye Konserinde yerimizi almalıyız.
Sendikalarımıza, sendikalı arkadaşlarımıza, çalıştığımız işyerine,
oturduğumuz mahallelerimize Bağımsız Türkiye konseri için tek tek
ya da komitelerimiz aracılığıyla çağrımızı ulaştıralım.
Her devrimci işçi bir komitedir. Her devrimci işçi Bağımsız Türkiye Konserinin örgütleyicilerinden biridir.

Devrimci İşçi Hareketi

Tersanelerde 143. ölüm; CEMİL KAYA katledildi!
29 Mart ‘da Yalova tersaneler
bölgesinde faaliyet gösteren Kalkavanlar şirketine ait Beşiktaş Group tersanesi Yalçın Denizcilik taşeronunda çalışan 28 yaşındaki
CEMİL KAYA iş cinayetinde katledildi. Palmali isimli tankerin inşası sırasında menhol kapağından

ambara düşen işçi boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.
Yalova, Tuzla tersanelerinden
sonra iş cinayetlerinin en yaygın
yaşandığı tersaneler bölgesidir.
Yalovayı iş cinayetleri konusunda
Zonguldak tersaneleri izlemektedir.

Vazgeçin Bu Yoldan!
İşçileri, Alevileri, Tüm Ezilenleri
CHP’ye Yedeklemenin Vebali Ağırdır
Bu yoldan daha önce de birçokları
geçti. Bu “yol”; yönetici konumunda
bulundukları demokratik kitle örgütlerinin koltuklarını bir anlamda parlamentoya sıçramanın aracı olarak
kullanma yoludur. Bu “sıçramalar”,
çoğunlukla CHP üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bu seçimde de DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız,
CHP’den aday adayı oldular. Bu tercihleriyle, başkanı, yöneticisi oldukları kitle örgütlerini, CHP’ye yöneltmiş olmaktadırlar.
Daha önce aynı yollardan geçip
parlamentoya kapağı atan Bayram
Meraller’in (Türk-İş Genel Başkanı
idi), Rıdvan Budaklar’ın (DİSK Genel
Başkanı idi), Petrol İş Genel Başkanı Cevdet Selviler’in işçi sınıfına nasıl
bir yararı dokundu acaba, işçi sınıfını boş beklentilere sokmanın dışında.

Selvi, SHP Genel Sekreter Yardımcısı da olmuştu, peki ne farketti?
Burada burjuva politikasının ve
politikacılığının tüm ikiyüzlülüğü karşımızdadır. CHP’ye bakın; Alevilere
yönelik saldırılara hep sessiz kalmıştır, emekçilere yönelik saldırılara hep
sessiz kalmıştır. Şimdi Kılıçdaroğlu’na “Devrimci Kemal” diye sahip
çıkanlar, bunu bilmiyorlar mı?
Kuşku yok ki çok çok iyi biliyorlar. Gerçekte CHP’nin ne Alevilerin
sorunlarını, ne işçilerin taleplerini
karşılayabilecek bir programı da yoktur. Bunları gündeme bile getiremeyecekleri büyük ihtimaldir. İşçilerin, Alevilerin taleplerine sorunlarına
bu kadar kayıtsız kalan bir parti, tam
bir ikiyüzlülük içinde onların adaylarına kapılarını açıyor.
Burada açık ki, bir kullanma durumu vardır. Ne yazık ki, DKÖ’lerin
genel başkanları, parlamenterliğe

Süleyman
Çelebi

Ali
Balkız

Rıdvan
Budak

aday olurken, açıkça kendi kurumlarının ağırlığını, saygınlığını kullanmaktadırlar.
CHP yönetimi, bu niteliğe sahip
adaylar karşısında onlara parlamenterlik verme konusunda oldukça
cömerttir. Çünkü bu sayede, o DKÖ
başkanları aracılığıyla emekçileri,
Alevileri de CHP’nin kuyruğuna
takabilmiş olacaklardır.
Düzen partileri ömürlerini gerçekte bu ve benzeri destek ve katılımlarla sürdürüyorlar. Kitleler nezdinde beklentileri canlı tutmaları, bu tür
katılımlar sayesinde mümkün olabiliyor. Bu anlamda da her kim ki emekçilere, ezilenlere sorunların çözümü
için parlamentoyu ve özel olarak
CHP’yi gösterirse, o bir emek düşmanıdır, o ezilenlerden yana değildir.
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Uygulayıcısı ve Destekçisi

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

sonra açığa çıktı. Suç ortaklığı o kadar uzun süre gizli kalamazdı.
Bu genelge üzerine bazı CHP'liler
Deniz Baykal'la görüşüyorlar. Genelgenin nedeni soruluyor. Baykal,
yarı örtük, yarı açık,
"Jandarma ve Genelkurmay tarafından çağrıldığını, görüştüklerini,
genelkurmayın hapishane sorununu
çözmeye kararlı olduğunu söyleyerek
genelgenin asıl nedenini açıklıyor:
Bunun için kamuoyunda umulmadık
şeyler yapılacağını, kendilerinin onayının istendiğini, bunun karşılığında
kendilerinin önünün açılacağının va2000’den: 19 Aralık
dedildiğini" anlatıyor ve ekliyor:
Katliamında CHP Onayı
"Bunları (devrimci tutsakları, tutsak
yakınlarını,
devrimcileri) partiden uzak
CHP Genel Başkanı Deniz Baytutacağız, partimizi ve partililerimizi de
kal, 2000 Kasım'ında tüm parti teşbu olaydan uzak tutacağız..."
kilatlarına bir genelge gönderdi. Genelgenin içeriği özetle şöyleydi: "ÜlBir; CHP ve lideri, Türkiye tarikemiz önümüzdeki günlerde sıcak
hinin en büyük hapishaneler katliamı
gelişmelere gebedir. Kamuoyunda
karşısında adeta ortadan kaybolmuşumulmadık bir süreç yaşanacak.
tur. Sıradan bir muhalefet partisinin
Parti örgütleri, parti binalarını
göstermelik açıklamaları bile duyulparti üyesi olmayanlara açmayamadı ağzından.
caklar ve gelişen olaylar karşısınİki; CHP içinde varlığı bilinen
da herhangi bir demeç vermeye“demokrat” kişilerin bile sesinin çıkceklerdir. Bu talimatlara uyma1991’den: İnfazlara
ması engellendi.
yanlar hakkında gerekli işlemler
Üç; bu dönem, Baykal'ın, andıçNezaret Eden CHP’li Bakan! yapılacaktır."
larla hareket ettiği ve burjuva medya
Neden böyle bir genelge yayınSHP (CHP)’li İnsan Haklarındesteğinde parlatıldığı dönemdir.
lanmıştı?
dan Sorumlu Devlet Bakanı MehCHP’liler, bu tarih işte sizin tamet Kahraman gözetiminde 5 devBu sorunun cevabı o günlerde
rihinizdir.
rimci katledildi.
hemen öğrenilemedi, ama bir süre
CHP yöneticileri, neredeyse tüm
Tarih 13 Ağustos 1992. Ankaratarihleri boyunca, halka yöMaltepe ve Küçükesat’ta devrimcinelik her türlü zulmün içinlerin kaldığı iki ev sabaha karşı
1993’ten: 500 Günlük Bilanço
de, yanında, arkasında olölüm mangaları tarafından kuşatıldular ve tüm tarihleri bodı. Panzerler, makineli tüfekler, çe- 1991’de SHP-DYP Koalisyonu kuruldu. Aşağıyunca da bunları örtbas etlik yelekli timler yerlerini aldı. daki tablo, SHP-DYP iktidarının bilançosudur.
mekte ustalaştılar.
Ölüm mangaları devrimcileri kat- - İnfazlar: 92
Kılıçdaroğlu’na sorun;
letmek için tüm hazırlıklarını yap- - Newroz'da katledilenler: 126
bunlara
ne diyor? Öyle “kıtılar. Eksik olan katliamın siyasi so- - Dur İhtarına Uymadı Diye Katledilenler: 147
nıyorum” deyip geçiştirrumlularıydı. DYP-SHP koalis- - Gözaltında kayıplar: 15
mek yok.
yon hükümetinin DYP’den İçişleri - İşkencede katledilenler: 40
Bu zulmü, bu katliamBakanı İsmet Sezgin ve SHP’den - Eylemlere açılan ateş sonucu katledilenler: 26
lara
onay veren CHP yöneKatledilen
gazeteciler:
18
İnsan Haklarından Sorumlu Devticilerine tavır alabilir mi?
let Bakanı Mehmet Kahraman’ın - Toplatılan gazete ve dergi sayısı: 316
Onların yargılanmasını sagelmesiyle bu eksiklik de tamam- - Toplatılan kitap sayısı: 49
landı ve katliam saldırısı başladı. İn- - Gazeteci-yazarlara verilen hapis cezası: 26 yıl vunabilir mi? Sorun!
CHP liderinin ağzında halkçılık,
devrimcilik kelimeleri uçuşuyor. Adalet, özgürlük, eşitlik diyorlar demeçlerinde.
Deniz Baykal’ın devrilip yerine
Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmesiyle
CHP’nin “değiştiği” üzerine yoğun bir
propaganda başladı.
Oysa, aynı hamam, aynı tastı.
Aynı kadrolar var yine CHP’de..
Aynı politikalar savunuluyor. Kemal
Kılıçdaroğlu’nun, genel başkan olmadan önce, CHP’nin tek bir politikasına karşı çıktığını, muhalefet ettiğini bilen duyan var mı? Oysa o
CHP; en az diğer faşist, gerici, dinci,
şovenist partiler kadar, halka karşı
suçlu, en az onlar kadar eli kanlı bir
partidir. Diğer partiler, ne kadar sömürücü, soyguncuysa, CHP de o kadar sömürücü, soyguncudur. “CHP
Nedir Ne Değildir?” başlığını koyduğumuz bu köşede, işte bunları
okuyacaksınız.
Bu yazımızda onlardan üç örneği
aktararak başlıyoruz.

san Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı’nın gözetiminde 6-7 saat süren
çatışma sonucunda Maltepe’de Vehbi Melek, Nurten Acar, Küçükesat’ta
Eyüphan Polat, Arslan Arı ve Nurhayat Beyhan adlı devrimciler katledildi.
Bu katliam infazlar tarihinde bir
İLK’ti. İLK KEZ bir bakan, infaza
nezaret ediyordu. Bu ilk de CHP
(SHP) gibi “halkçı” geçinen halk
düşmanı bir partiye ait olmuştu.

2)

1)

3)
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Röportaj

“EMEKÇİ MÜHENDİS VE MİMARLARIN
MÜCADELESİNE HİZMET EDİYORUZ”
Makina Mühendisleri Öğrenci
Kurultayı'nda +İvme okuru öğrencilere bir saldırı ve engelleme olmuştu.
Bu konuda kurultayda salona sokulmayan İvme okuru öğrencilerden
Mustafa Gezegen ile yaptığımız röportajı aşağıda sunuyoruz.
Yürüyüş: Makina Mühendisleri Öğrenci Kurultayı'na hangi kimlikle ne için katılmak istediniz?
Mustafa Gezegen:İvme okuru
öğrenciler olarak hem kurultaya katılmak hem de kurultay yerinde İvme
Genç standı açıp bültenlerimizi ve
dergimizi makine mühendisliği öğrencilerine ulaştırmak istedik.
Yürüyüş: Sizi içeri sokmak istemediler. Gerekçeleri neydi?
Gezegen: Gerekçe olarak kurultayı düzenleyen komisyon üyesi öğrencilerin stant açılmaması yönünde
almış olduğu kararı ileri sürdüler.
Merkez öğrenci komisyonun böyle bir
kararı olmadığı sonradan ortaya çıktı. Biz komisyonu tanıdığımızı ancak
böyle bir kararı demokratik kitle örgütü olan Makine Mühendisleri Odası’nda alamayacaklarını söyledik.
Bunun üzerine bir yönetici; “Bu salonun kirasını ben verdim istediğimi
yaparım” dedi. Komisyon üyesi bazı
öğrenciler ise “Masa açmayın ama
fuaye de dergi satın bildiri dağıtın”
dediler.
Yürüyüş: Sonra ne oldu? Sanırız sizi zoraki dışarı çıkarmak istediler?
Gezegen: Bizim içeri girip stant
açmamızı en başından engellemek
için makine mühendisleri odası çalışanları ve yöneticileri kapıda adeta barikat kurdular. Bu nedenle biz kurultayın yapıldığı salonun fuaye alanına
dahi giremedik. Daha sonrasında bültenlerimizi dışarı çıkmış olan öğrencilere dağıtmaya başladık. Fuaye ala-

nına girmek istediğimizde ise aynı kişiler tarafından fiziki engellemeyle
karşı karşıya kaldık. Girme ısrarımız
sonucu bu kişiler tahammülsüzlüklerini bize saldırmaya çalışarak gösterdiler.
Yürüyüş: Böyle bir engellemeyle sanırız ilk kez karşılaşmıyorsunuz, daha önce de saldırılar,
engellemeler olmuştu. Bu konuda
yayınladığınız bildiride "Bundan
önce de, yine aynı kapıdan bizi almamak için polis çağrıldı, özel güvenlik birimleri tutularak kimlik
kontrolü yapılmak istendi" diyorsunuz. Sözünü ettiğiniz olayları da
bize kısaca anlatır mısınız?
Gezegen: İMO öğrenci kurultayında da dağıttığımız bildirilere tahammül edemeyen oda yöneticileri
bizlere tekme tokat saldırıp dışarı atmak istemişlerdi. Yine bir benzer
olayı İMO Küçük Kurul toplantısına
katılmak istediğimizde yaşadık. Toplantıya katılmak için gittiğimiz- de
karşımızda oda üyesi dahi olmayan,
eli bıçaklı saldırganları gördük. Bundan sonraki toplantılar da ise yönetim
özel güvenlik kiralayarak bizi engellemeye çalışma yolunu seçti. Özel güvenlik engelini meşruluğun verdiği
kararlılıkla aştığımızda ise yönetim
polis çağırdı.
Yürüyüş: Peki sizce neden böyle yapıyorlar?
Gezegen: Aslında bildirimizde
de belirttiğimiz gibi bizlerden korkuyorlar. Çünkü bizler doğru bildiğini çekinmeden özgürce dile getirenleriz. Bizler odaların sisteme değil emekçi mühendis ve mimarların
mücadelesine hizmet etmesini savunuyoruz. Bizler devrimci, demokrat
ve yurtsever mühendisler olarak odalarda siyaset yapmak, örgütlenmek
için mücadele ediyoruz. Toplantı salonlarına sıkışmış kendi tabanından
kopmuş bir TMMOB'dan ziyade hal-

kın, emekçi müMustafa GEZEGEN
hendislerin içerisine
yayılan
bir
TMMOB istiyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası’nın başı çektiği Yetkin Mühendislik uygulamalarını iptal ettirerek, yeni mezun olmuş genç mühendis arkadaşlarımızın daha fazla sömürülmesine engel olmamızdan dolayı bizleri odalarda istemiyorlar.
Bartın'da yapılması planlanan ve Bartın halkının karşı çıktığı termik santral projesiyle ilgili gelişen olaylarda,
halkın değil sermayenin yanında yer
alan yönetim anlayışını teşhir ettiğimiz için bizi istemiyorlar. Bu insanlar, sosyalist değerleri unutmuş, odaları kendi malları olarak gören, mühendislerle ve onların mücadeleleriyle
ilgileri kalmamış deyim yerindeyse
“eskiler”dir. Bu nedenle devrimci
düşüncelerin odalarda yaşam bulmasından, statükolarının yerle bir
olmasından, rahatlarının bozulmasından korkuyorlar.
Yürüyüş: TMMOB geleneğinde
kurultaylar nasıl yapılır, delegelere, üyelere ve tüm mimar mühendislere açık mıdır kurultaylar?
Gezegen: TMMOB geleneklerine
göre kurultaylar bütün devrimci, demokrat üyelerin katılımıyla yapılmalıdır. Ancak bu yönetim anlayışı
delege sistemi adı altında tek tip kurultaylar örgütlemeye çalışıyor. Bu
anti-demokratik duruma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yürüyüş: Sonuçta standınızı
açtınız mı, nerede ve nasıl açtınız?
Gezegen: Kapı girişi yönetici ve
çalışanlar tarafından abluka altına
alındığı için masamızı dışarıda açmak
zorunda kaldık. Birçok makine mühendisliği öğrencisiyle yaşanan saldırı ve anti-demokratik durum hakkında konuşmalar yaptık. Daha sonrasında
ise saldırı ile ilgili bildirimizi dağıttık.
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5 Yürüyüş çalışanı, AKP’nin
“onlar gazeteci değil” dediği
gazetecilerdendir. Yürüyüş çalışanları onların “gazeteci” tanımlarına o nedenle uymuyor.
Onların “gazeteci” tanımları
içinde iktidarın yalakası olmak,
iktidarın yağcılığını yapmak başlıca meziyet olarak sayılmaktadır.
AKP kendisine kul köle olacak
gazeteciler istiyor.
Onların “gazeteci” tanımlarında olduğu gibi işbirlikçi tekellerin düzenini canla, başla savunmak “başarılı gazetecilik” olmakta ve örnek gösterilmektedir.
Halka yalan söylemek, gerçekleri yazmamak, gerçekleri
gizlemek onların gazetecilik kriterleri arasındadır. Onların gazetecilik anlayışında halk ve gerçekler yoktur.
Onların gazetecileri, haksızlıklara, zulme karşı kalemlerini
oynatmazlar. Korkaktırlar ve işbirlikçilikte birbirleriyle yarışırlar.
Halka ve devrimcilere yönelik
saldırılarda kanlı kalemleri ile
işkenceci ve katilleri aklamaya
hazırdırlar. Kalemlerini halkı ve
devrimcileri karalamak için kullanmaktan geri durmazlar.
Ve onlar kalemlerini, olmayan
namus ve onurlarını kolayca satarlar.
Dün küfrettiklerinin, bugün çıkarları gereği, karşısında önünü ilikler,
önünde eğilir, onları kalemleri ile göklere çıkarırlar.
Yürüyüş çalışanları elbette onların tanımlarına girmez. O nedenle 5
Yürüyüş çalışanını “gazeteci olarak” görmezler.

Düzenin değil, halkın
gazetecileriyiz
Yürüyüş çalışanları gecenin bir
yarısı kapılarına polis dayandığında
polisin bu pervasızlığına, hukuksuzluğuna sessiz kalmadı, direndi.
AKP’nin polisinin kurduğu bir kom-
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plo ile Yürüyüş dergisini susturmak

Yürüyüş çalışanlarına ve
iki devrimciye

1000 Kitap
1000 Mektup

Burjuvazinin yalakalarına göre “gazeteciler direnmez”. Ya ne yapar?
Peki zulme ve haksızlıklara
karşı çıkmak yanlış mı? Direnmek
suç mu?
Yürüyüş çalışanlarının direnişi
haklı ve meşrudur. Onlar faşizme
karşı direnme hakkını savundular.
Direnme hakkını savunmayanlara,
saldırılara karşı direnmeyenlere
direnme hakkını öğretmektedirler.

Yürüyüş çalışanları
direnmeyi öğretiyor

Kaan Ünsal, Halit
Güdenoğlu, Naciye Yavuz,
Musa Kurt, Cihan Gün,
Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu’ya

ÖZGÜRLÜK
için düzenlediği saldırıya karşı sessiz kalmayarak direndiler. Yürüyüş
çalışanları AKP’nin polisinin zulmüne karşı boyunlarını kırmadı,
tutuklama tehditlerine karşın bedel
ödemeyi göze alarak direndiler.
Gözaltı saldırısının haksız ve susturma amacıyla yapıldığını görerek,
bu saldırıya direndiler. Polislerin
önüne düşüp kendi ayakları ile gitmeyip, zorla götürüldüler.
Gazetecilik yaparken de, direnirken de, AKP’nin, faşist düzenin istediği gibi gazeteciler olmadılar. Onlar
burjuvazinin düşkün gazetecileri
değil; gerçekleri yazan, gerçekler
için mücadele eden halkın gazetecileri oldular.
Direnirken de düşüncelerinden
ve haklılıklarından güç aldılar.

Kısa bir süre önce polis,
gazeteci Ahmet Şık’ın yazdığı
kitabın taslağının Radikal
Gazetesi’nden
gazeteci
Ertuğrul Mavioğlu’nda olduğu
gerekçesiyle Radikal gazetesini
bastı.
Onlarca gazeteci, onlarca yazar
ve Radikal çalışanlarının gözü
önünde bilgisayardan kitabın taslağını alarak gittiler. Polisin, gazetecileri sindirmeye yönelik saldırısı
karşısında orada bulunan tek bir
gazeteci bu saldırıya karşı direnmeliyiz dememiş, diyememiştir.
Oysa AKP’nin polisi üzerinden
sürdürülen saldırıya karşı çıkmak
kadar meşru ve haklı bir gerekçe
yoktur.
Peki her gün halka akıl verenler,
ülke ve dünya olayları ile ilgili bir
yığın gelişmede değerlendirmeler
yapanlar neden böyle bir saldırı karşısında direnmemişlerdir?
Bir yanda direnen, direnişi öğreten Yürüyüş çalışanları, diğer yanda
faşizme karşı direnme hakkını savunmaktan uzak burjuva gazeteciler...
Direnmenin, haksızlıklara karşı
çıkmanın meşruluğuna inanmayanlar,
haklarını bile kullanmayacak kadar
korkunun esiri olurlar. Nitekim bu
açmazlarını görüp, “neden direnmediklerini” soran gazeteciler de çıktı. Ders çıkarmak pratikte adım atmaktır. Direnmeyi öğrenmektir.

Savaşan
Kelimeler
Savaşımızın Kavramları-3
Bu sayımızda emperyalizmin yeni-sömürgecilik ilişkilerinin ortaya çıkarıp şekillendirdiği, Suni Denge, Nispi
Refah ve Öncü Savaşı’na değineceğiz...

Suni Denge: Bizim gibi ülkelerde sürekli bir
milli kriz vardır ama halk Çin ve Vietnam’da olduğu gibi
memnuniyetsizliğini, tepkilerini kendiliğinden patlamalarla dile getirememektedir. Mahir Çayan yeni-sömürge ülkelerde ortaya çıkan bu durumu Suni Denge
olarak ifade etmiştir. Suni Denge’yi ortaya çıkaran nedenlere gelince;
Birincisi; emperyalistler, 3. bunalım döneminde
açık işgal yerine gizli işgal yöntemlerini geliştirerek halkın tepki ve öfkesini nötralize etmiş, tepkileri yumuşatmıştır. Halk karşısında işgal ordusu değil, kendi oğlunun
asker olduğu “milli ordu” yu görmektedir.
İkincisi; emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, halkı ideolojik, kültürel olarak bir yalan bombardımanına tutmuş,
düzene uygun kafalar yaratmıştır. Demokrasicilik oyunu,
yozlaşma ve dejenerasyon ile halkın tepkilerini düzen içine
çekmiş, halkın düzene karşı mücadelesini pasifize etmiştir.
Üçüncüsü; devlet otoritesini en ücra yerlere kadar yayarak, halka karşı örgütlenmiştir. Hakkını arayan herkesin

Kandıra F Tipindeki
işkence ve sevke protesto

karşısında devletin terörü vardır.
Dördüncüsü; Nispi Refah’tır.

Halk’ın bizim gibi ülkelerde “bir eli
yağda, bir eli balda” değildir. Tersine yokluk, açlık, işsizlik egemendir. Buna karşın nispi refah’tan söz edilir.
Bu gerçek anlamda bir refah, bolluk demek değildir. Aldatıcı ve görünürde olan bir refahtır. Ailemizin yaşlıları yaşadıkları yıllarda, ekmek bulamadıklarını, ayakkabılarının
olmadığını, yayan yürüdüklerini, ikinci bir elbiselerinin olmadığını, yokluk içinde yaşadıklarını anlatırlar.
Bugün tüketim maddelerinin çoğu vardır. Evlerde buzdolabından televizyona kadar her şey vardır ama sömürü
yine vardır. Yoksulluk yine vardır. Düzen tüketim kültürü
ile yönlendirdiği halkı görünürdeki refahla, az sayıdaki
şeyle aldatmaktadır. Ve tüketim kültürü ile düzene bağlı
hale getirmiştir.

Öncü Savaş’ına gelince; öncü savaşı, ülkemizdeki
halk savaşının ilk aşamasıdır. Emperyalizmin 2. bunalım
dönemindeki halk savaşlarından ülkemizdeki halk savaşının farkını ortaya koyan önemli bir özelliktir ve stratejik bir öneme sahiptir. Öncü savaşı aşamasından
geçmeyen bir halk savaşının başarı şansı yoktur.
Emperyalizmin gizli işgali ve faşizmin sürekli bir nitelik kazanması, suni dengenin varlığı nedeniyle halkı devrim safına çekebilmek ancak silahlı propaganda temelinde
yürütülecek bir öncü savaşı ile mümkündür. Öncü savaşı
ile suni denge yıkılarak halk silahlı savaşa katılacak, silahlı bir halk ordusu ondan sonra kurulacaktır.
TAYAD'lı Aileler, son günlerde Kandıra Hapishanesi'nde tutsaklara yönelik saldırı, işkence ve sürgün sevklere karşı 5 Nisan’da Cevahir Alışveriş Merkezi önünde
eylem yaptılar.
Eylemde; “Kandıra F Tipi Hapishanesi'nde Neler
Oluyor, Açıklayın” pankartı açan aileler “Tecrite Son”, “Hapishanelerde Sürgün Sevklere, İşkenceye Son”, “Sohbet
Hakkı Uygulansın” dövizleri taşıdılar.
Lerzan Caner tarafından yapılan açıklamada, tutsaklara
yönelik saldırılar sıralandıktan sonra “Devrimci, demokratik kesimlere sesleniyoruz; hapishanelerde yaşanan hak
ihlalleri ve saldırılar birinci gündem maddeniz olsun. Çünkü
hapishanelerdeki hak ihlallerini çözmeden başka hiçbir şey
çözülemez" diyerek açıklamayı bitirdi. Açıklamayı dinleyen halka tecritle ilgili bildiri dağıtıldı.
10 dakikalık oturma eyleminden sonra eylem bitirildi.

Mecidiyeköy’de imza
masası ve bildiri dağıtımı
TAYAD'lı Aileler, 1 Nisan günü Mecidiyeköy metrobüs durağı önünde "Hapishanelerde Tecrit ve İşkence Sürüyor. Sohbet Hakkı Uygulansın" pankartını asarak, imza
masası açtılar.
Halka bildiri dağıtıp, imza toplayan aileler Grup Yorum'un halk konseri hakkında bilgi de verdiler.
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Emperyalistlerin silahlandırdığı
işbirlikçilerin ve NATO’nun Libya
halkına yönelik saldırıları sürerken,
saldırı yanında yalan kampanyası da
sürüyor. İşbirlikçileri meşru gösteren
ve adına “direnişçi”, “isyancı” diyen
burjuva medya, işbirlikçiliği de meş-

kın üzerine her gün tonlarca bomba
yağdırıp, halkı katlediyorlar.
NATO komutasındaki uçak filoları, gemiler ile Libya halkının üzerine bomba yağdırıyor, “sivil halk”
ayrımı da yapmıyorlar. NATO’nun
komutasında savaştırdığı 600 savaş

Libya’da tek bir gerçek var:
Emperyalist saldırı ve kuşatma sürüyor!

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011

rulaştırmaya çalışıyor.
Ülkesinin emperyalist tekeller tarafından yağmalanmasını istemeyenlerin karalandığı, NATO’nun kurtarıcı olarak gösterildiği Libya ile ilgili gerçekler açıkça tahrif ediliyor.
Oysa Libya’da tek bir gerçek var:
O gerçek de bugün Libya’da NATO
eli ile sürdürülen bir EMPERYALİST SALDIRI’nın yaşandığı gerçeğidir. Emperyalistler, Libya’yı kuşatmış ve bombalarla boyun eğdirmek
istemektedirler.
Saldırının tek bir anlamı var: Katliamlar yaparak, işgal edip, sömürgeleştirmek istiyorlar.
Söylenen onca yalan, yapılan onca
demagoji bir yana, emperyalist tekellerin çıkarları için Libya’yı ele geçirmeye çalışıyorlar. Onun için de hemen her yönteme başvuruyorlar.
Göstermelik de olsa aldıkları kararlara bile uymuyorlar. Güya aldıkları Birleşmiş Milletler kararları ile
“sivilleri” yani halkı koruyacaklardı.
Korumak için kararlar aldıkları hal-

NATO'nun 28 üyesinden
16'sı saldırıya katıldı
Türkiye, 7 uçak, 5 gemi ve 1
denizaltı;
ABD, 90 uçak ve 1 gemi;
Fransa, 33 uçak ve 1 gemi;
İngiltere, 17 uçak ve 2 gemi;
İtalya, 16 uçak ve 4 gemi;
Kanada, 11 uçak ve 1 gemi;
Hollanda, 7 uçak ve 1 gemi;
İspanya, 6 uçak ve 2 gemi;
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uçağı, Libya halkına özgürlük değil
ölüm yağdırıyor her gün.
NATO’nun komutayı devralmasıyla 600 uçuş yapıldı Libya’yı bombalamak için. Neden? Libya halkını
diktatörlükten kurtarmak için! Diktatörlükten kurtarmak istediklerini(!)
bombalıyor NATO. “Sivilleri korumak” adına, bomba dolu uçaklar,
halkı bombalıyor. Bu gerçekler karşısında hangi Libya’lı NATO’nun
“kurtarıcı olduğuna” inanır?
NATO uçaklarının Libya halkını
bombalamaya başlamasıyla 100 bin
Libyalı ülkesini terk ederek Tunus’a
sığındı.
Saldırı konusunda öyle pervasızlar ki, iktidara gün biçiyor, kaç gün
içinde Kaddafi iktidarını devireceklerinin hesabını yapıyorlar.
Bunun için de, havadan, denizden
Libya’yı bombalamaya devam ediyorlar. 28 NATO üyesi ülkeden 16’sı
saldırıya doğrudan katılırken, Katar
ve Birleşik Arap Emirlikleri de
saldırıda yer aldılar.
Norveç, 6 uçak;
Danimarka, 4 uçak;
Yunanistan, 2 uçak ve 1 gemi;
Bulgaristan, 1 gemi;
Romanya, 1 gemi ile saldırıya
katıldılar.
İsveç parlamentosu, Libya'ya taarruz uçakları gönderilmesini onaylarken, Katar ve Birleşik Arap
Emirlikleri de saldırıya katılan
ülkeler arasında yer aldı.

Libya’da ‘karmaşa’ yok;
emperyalist saldırı ve
direniş var!
Neredeyse tüm burjuva basın ve
televizyonlar, Libya’da bir karmaşa ve
kaostan söz ediyorlar. Hergün yeni yorumlarla, yeni yalanlarla Libya’da yaşanan emperyalist saldırıyı meşrulaştırıyorlar.
Oysa ortada ne iddia ettikleri gibi
bir karmaşa, ne de bir kaos var. Libya’da anlaşılmayacak bir şey yoktur.
Her şey ortadadır. Emperyalistlerin
Libya’ya yönelik saldırıları ve kuşatmaları vardır. Bir KATLİAM vardır.
Emperyalistlerin, dün nasıl Yugoslav, Afganistan, Irak halklarına
ne olduğu umurunda değilse, bugün
de Libya halkına ne olacağı umurunda
değildir.
Sorun onlar için Libya halkı değildir. O halde bu çıplak gerçeğe
karşın neden burjuva basın hemen her
gelişmeyi çarpıtmaktadır?
Libya’ya yönelik kuşatma ve saldırı için resmi açıklamalara göre,7
uçak, 5 gemi ve 1 denizaltı veren işbirlikçi AKP iktidarının bu tavrı Libya’yı “kurtarmak” olarak adlandırılmaktadır.
Ayrıca Amerikan emperyalistleri,
Libya’daki işbirlikçileri silahlandırırken, CIA ajanları Libya’da açık faaliyet yürütürken tüm bunlar bir ülkenin egemenliğine saldırı değilmiş
gibi verilmekte, meşrulaştırılmaktadır.
Emperyalistler bir yandan saldırıyı
NATO üzerinden yürütürlerken, bir

İşbirlikçinin ahlakı
yandan da Libya’daki işbirlikçilerini
silahlandırarak, Libyalılar’ı Libyalılar’a kırdırtma politikası izlemektedirler.
ABD’nin çeşitli nedenlerle, bu
saldırıda “geri planda” duruyor gibi
gözükmesinden, Obama’nın göstermelik açıklamalarından “ABD birliklerinin Libya’dan çekileceği” gibi
sonuçlar çıkaranlar da var. Obama, işbirlikçilerin silahlandırılmasından,
CIA’nın faaliyetlerinden söz ederken,
NATO saldırılarını sürdürürken yalanları hükümsüzdür.
NATO demek Amerika demektir.
NATO öylesine gözü dönmüş, öylesine pervasızdır ki, sürekli olarak
“yanlışlıkla” işbirlikçilerini bile bombalamaktadır. 2 Nisan’da, 7 Nisan’da işbirlikçilerini de vurarak,
onlarcasının ölümüne ve yaralanmalarına neden oldu.
Irak’ta, Afganistan’da “dost ateşi”yle katledilenlere Libya’da yenileri ekleniyor; emperyalistlerin gözünde, halkların bir değeri yoktur gerçekten. Kendi işbirlikçilerini bom-

NATO’nun işbirlikçileri “yanlışlıkla” bombalayıp, 17 işbirlikçinin
ölmesi karşısında işbirlikçilerin tutumu tam da ahlaklarına, uşaklıklarına
göredir.
Emperyalistlerin kurdukları kukla
“Ulusal Libya Konseyi” sözcülerinden
Mustafa Geryani katliama rağmen
“Hatalar
olacaktır.
Ancak
Kaddafi’den kurtulmaya çalışıyoruz
ve bizi üzse de zayiat olacak” diyerek
katliamı “doğal” görmektedir.
balayanlar, Libya halkına neler yapmazlar?

Kim direnişçi? Kim
“vatan haini”dir?
İşbirlikçiler direnişçi, vatanı için
direnenler ise “Kaddafi yanlısı”
diye adlandırılıyor. Emperyalistlere ülkesini peşkeş çeken işbirlikçiler, direnişçi diye destekleniyor.
Emperyalistlerin kışkırttığı gruplar
“halk hareketi” olarak gösteriliyor.
Halkları köleleştiren, emperyalizme
hizmet eden hiçbir gelişme halk ha-

Geryani, NATO’nun Libya halkını
bombalamaya devam etmesini isterken, nasıl bir halk düşmanı olduğunu
da ele veriyordu. Kullandıkları işbirlikçilerin NATO uçakları tarafından
bombalarla katledilmesi karşısında
bile bir tavrı, kayıplardan dolayı üzüntüsü yoktur.
Libya halkına karşı bu ahlaksızlar
savaştırılmaktadır işte!.. Bunların iktidarda olduğu bir Libya’yı gözünüzün
önüne getirin!... Emperyalist saldırı
daha iyi anlaşılacaktır.
reketi olarak değerlendirilemez.
Bugün Ortadoğu’da halk hareketi
diye öne çıkarılıp, asıl kullanılan
yan, halkın yıllardır küçük-burjuva
diktatörlükler altında kalması olsa da,
bu hareketleri yönlendiren esas olarak emperyalizm ya da emperyalistlerle işbirliği içinde olmalarıdır.
Emperyalizme güç veren hiçbir
gelişme halkların lehine olamaz. Kimilerine göre emperyalizm yok,
“batı” var. Emperyalizm gerçeğini
unutanlar, yok sayanlar Ortadoğu’daki
gelişmeleri açıklayamazlar.

Emperyalizme Karşı Direnen
Libya Halkı Kazanacak!
Emperyalizmin Libya’daki saldırısına karşı Halk Cephesi tarafından, Adana’da, Hatay’da, Bursa
Gemlik İlçesi’nde protestolar yapıldı.
Emperyalistler ve işbirlikçilerinin Ortadoğu ve Afrika’dan kovulmasını isteyen Halk Cepheliler
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadelenin haklı ve meşru olduğunu bir kez daha ilan ettiler.
Adana’da 2 Nisan’da Halk
Cepheliler, Türk Amerikan Derneği
önünde eylem yaparak Libya’ya yapılan saldırıları protesto ettiler.
Pankartları, taşıdıkları kızıl flamaları ve dövizleri ile birlikte yapılan açıklamadan sonra bir Amerikan
bayrağını da yakarak asıl katillerin
kimler olduğunu da gösterdiler.
Hatay’da 3 Nisan’da Antakya
Maydanos Cafe önünde Halk

Cepheliler tarafından yapılan eylem
ile emperyalist saldırı protesto edildi. Pankart ve dövizler ile yapılan
eylem sloganlar ile bitirildi.
Bursa Gemlik’te 30 Mart’ta
Dereboyu Taşköprü üzerinde toplanan Halk Cepheliler pankartları
dövizleri ile 1 km yürüdükten sonra
eski garaja geldiler. Yapılan açıklama ve sloganlarla eylem bitirildi.

NATO ve Füze Kalkanı
Karşıtı Birlik’ten eylem
2 Nisan’da İstanbul Taksim
Galatasaray Lisesi önünde aralarında
Halk Cephesi’nin de olduğu NATO
ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik ve
yanısıra birlik dışında siyasi hareketlerin da katılımıyla, Libya’ya karşı sürdürülen saldırıları protesto etmek
için Fransız Konsolosluğu önüne

kadar yürüyüş yaptı.
Açıklamayı okuyan Veysel Şahin,
“NATO’nun Libya halkının katili
olduğunu” belirtti. 150 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

Mersin’de protesto
2 Nisan günü aralarında Halk
Cephesi’nin de bulunduğu siyasi
hareketler ve demokratik kitle örgütleri Libya saldırısını protesto eden bir
eylem yaptı.
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Ters tepen
demokrasicilik
oyunu ve TÜSİAD

Sayı: 263

Yürüyüş
10 Nisan
2011
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TÜSİAD bir süre önce “Yeni Anayasanın Beş
Temel Boyutu” başlığı altında bir rapor yayınladı.
Hazırlanacak yeni anayasaya ilişkin önerileriyle “demokrasicilik oyunu”nu sürdüren TÜSİAD “anayasada başlangıç bölümü olmasının bir zorunluluk olmadığını...”
açıkladı.
Düzenledikleri toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı
Ümit Boyner ve eşi Cem Boyner, “demokrasi şovu”
yapmışlardı. Demokrasicilik oyununu “yeni anayasa”
üzerinden oynayan TÜSİAD, anayasa konusunda hazırlattığı projelerini tartışmaya açarak halkın gözünde
“demokrasiden yana” görünecek, anayasa tartışmalarına da “yön verecekti”
Bugüne kadar çeşitli vesilelerle, bu tür raporlarla
“düşüncelerini” açıklayan TÜSİAD, halkı ve aydınları aldatmayı sürdürüyor.
Halkın acılarının, yoksulluğunun, halka yönelik saldırı ve katliamların sorumlusu TÜSİAD, bu tartışmalarla
gerçek yüzünü kendince gizlemiş de olmaktadır.
TÜSİAD anayasanın “başlangıç bölümü” ile ilgili tartışmalar nedeni ve düzen partilerinin tepkisi sonrası
“geri adım” attı.
Başlangıç bölümü ile ilgili yazılanları “bizim görüşlerimiz değil, hazırlayanların görüşleri” diyerek inkar
eden TÜSİAD, söylediklerini savunamadı. Tartışmalar
sonrası Ümit Boyner, “yayılan yanlış algılar hem şahsım, hem yönetim kurulu, hem de bazı üyeler arasında rahatsızlık yarattı” diyordu.
Boyner; “Yapılan şey geri adım değil, sadece
TÜSİAD olarak müdahil olduğumuz alanı tekrar netleştirmek ve yanlış algıyı düzeltmek istedik” diyerek de
geri adımına kılıf bulmaya çalıştı İşbirlikçi tekeller için
asıl korunması gereken şey sömürücü düzenleridir.
Nitekim ilk işleri düzenin bekçilerini rahatlatacak
“merak etmeyin, sizden farklı düşünmüyoruz” anlamına gelen açıklamayı yaptılar.
TÜSİAD’ın halktan yana bir anayasa yapacağını beklemek tek kelime ile saflık olacaktır. TÜSİAD “demokrasicilik oyunu oynayarak” düzenini sürdürmeye
çalışmaktadır. O yanıyla tavrında yeni bir şey yoktur.
Ancak bu şovlarının arkasında duramayacak kadar da
yüzsüzler.
Demokrasicilik oyunu ile katliamcı, halk düşmanı
yüzlerini hiç kimseden gizleyemezler.

Alçaklık-1: Alçaklık

çocukları
sahipsiz bırakmaktır
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın “2007 Kayıp
Çocuklar Raporu”na göre;
Türkiye'de 2007 yılında düzenin kurumlarına 7 bin 183
kayıp çocuk bildirimi yapılmış. Kayıp çocuklardan 833’ü
halen bulunabilmiş değildir. TBMM’nin sunduğu rapora
göre, kayıp çocukların öldürülme oranları yüzde 91 olarak
değerlendiriliyor.
Yine tecavüz edilip öldürülen, organ mafyası tarafından
kaçırılan yüzlerce çocuk var. Ve bu tablo yıllardır değişmemekte, tersine kaçırılan çocukların sayısı artmaktadır.
Arada basına çıkarılan bir kaç “sapık”, suçlu ilan edilerek, asıl sorun gözlerden kaçırılmaktadır. “Kayıp çocuk”
deyimi de gerçeği yansıtmamaktadır. Kayıp çocuk değil,
düzenin sahip çıkmadığı çocuklar vardır.
ALÇAK olan, REZİL olan kişiler değil, binlerce çocuğuna sahip çıkamayan düzendir.
Polis, jandarma, MİT gibi tüm halk düşmanı örgütler, halkın mücadelesini bastırmak için seferber edilmiştir. Düzen
çocuklarımıza sahip çıkmak için kılını dahi kıpırdatmamıştır.
Sapkınlığı üreten düzenleri ile bugünkü tabloyu yaratan da
kendileridir. Kaçırılan, tecavüz edilen, katledilen her çocuktan düzen sorumludur.

Alçaklık-2: Alçaklık, sağlığı

ticarileştirmektir!
Sağlığın ticarileştirilmesi ile birlikte daha çok para
kazanmak uğruna halkın yaşamını hiçe sayan uygulamalar
ile daha faza karşılaşır olduk. Neredeyse halkın yaşamına,
sağlığına yönelik saldırılar günlük yaşamın birer parçası haline getirildi.
Bunun en son örneği İstanbul Kartal’da özel bir hastahanede yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurulu’ndan daha fazla
para almak için hastahanede hamile kadınlara “riskli
doğum” ihtimalinden söz edilerek 6 aylık iken erken
doğum yaptırmışlar.
Daha fazla para almak için, para uğruna onlarca kadının
ve çocuğunun yaşamını riske sokmuşlardır.
Tek kelime ile buna neden olanlar için alçak demek az
gelir. Ancak sağlığın parayla satıldığı yerde alçaklıklar
kaçınılmazdır. Alçaklık kişilerde değil, sağlığı ticarileştirenlerdedir.
Bu tür haberleri bundan sonra daha çok duyacağız. Çünkü
AKP iktidarında sağlık ticaret malına dönüştürüldü.
Hastahaneler bir sağlık kurumu değil tekellerin ticarethaneleridir artık. Hastalar ise sadece müşteridir. Sağlığın parayla alınıp satıldığı bir yerde gerekmeyen ameliyatların yapılması, gerekmeyen cihazların takılması, insan hayatının riske edilmesi “olağan” olmaktadır.

rampaşa’da kahkahalarla yakılarak, kurşunlanarak katledilen Nilüferler’i Seyhanlar’ı unutmayacaklarını belirten Güvel, adalet istemeye devam edeceklerini söyledi.
Halk Cephesi adına Tülay

Bayrampaşa katliam davası görüldü:
19 Aralık planlı yapılan bir katliamdır
19-22 Aralık 2000’de yaşanan hapishaneler katliamında Bayrampaşa Hapishanesi’nde yaşanan
katliama ilişkin mahkemenin ikinci duruşması 6 Nisan’da Bakırköy
Adliyesi’nde görüldü.
Katliamın yaşandığı günden
beri katillerin yargılanmasını isteyen
Halk Cepheliler de Bakırköy Adliyesi önündeydiler. Katliamın emrini
verenerenlerin değil katliama katılan erlerin yargılandığı, göstermelik davanın duruşması başlamadan
Halk Cephesi bir eylem yaptı.
“10 yıl Oldu 19 Aralık 2000’de
Bayrampaşa da Diri Diri Yakanlar
Cezalandırılsın” pankartı açıldı.
“Diri Diri Yakanlar Cezalandırılsın”,
“Adalet İstiyoruz”, “19-22 Aralık
Katliamcıları cezalandırılsın” sloganlarının atıldığı eylemde Mehmet
Güvel konuşma yaparak; 19 Aralık’ı
o katliam günlerini anlattı. Bay-

Nükleer Santrallere
Karşı Gücümüz
Birliğimizdir
2 Nisan’da Mersin Nükleer Karşıtı
Platformu ve bir çok devrimci-demokratik kurum Mersin Akkuyu’da
yapılması planlanan nükleere karşı yürüyüş yaptı.
Akdeniz belediye binasının önünden Taş Bina’ya kadar yapılan yürüyüşte “Nükleer Santral İstemiyoruz,
AKP Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı. Halk Cepheliler’in “Emperyalistlerin Çıkarları İçin Yapılan
Nükleer Santrallere Karşı Gücümüz
Birliğimizdir” pankartını taşığı eyleme 1000 kişi katıldı.

Eski de açıklamayı okudu. Açıklamada bu katliamın 39 erle açıklanamayacağını söyleyen Eski,
“Bu katliamın siyasi sorumluları
cezalandırılmalıdır...
Hayata Dönüş katliamını unutmadık. Bayrampaşa hapishanesinde 6 kadın diri diri yanarken askerlerin çatıdan attıkları kahkahaları unutmadık” dedi.
Mahkemeye verilen arada Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi açıklama yaptı.
Oya Aslan’ın okuduğu açıklamada, katliam planının 11 yıl sonra mahkemeye gönderildiğini belirterek “Bu planla birlikte operasyonun asıl sorumlularının cezalandırılması gerektiği açığa çıkmıştır. Bir kez daha soruyoruz onları daha ne kadar koruyacaksınız?”
dedi. Duruşma 27 Temmuz tarihine ertelendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği:
“Mehmet Ağar davasında
Ayhan ÇARKIN dinlensin”
ÇHD, Ankara 11. Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemesi’ne, Susurluk çetesi üyesi Ayhan
Çarkın’ın Mehmet Ağar mahkemesinde dinlenmesi için başvuruda bulundu. ÇHD, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Çağdaş Hukukçular Derneği bu hesap soruluncaya
kadar, suçluların izlerini sürmeye ve yakalarından tutmaya devam edecektir” dedi.
ÇHD: 5 Nisan Avukatlar Günü;
Kutlama Değil Mücadele!
ÇHD, yayınladığı açıklama ile bütün avukatları örgütlenmeye çağırdı. Yargının, özel yetkili savcı ve hâkimlerin tahakkümü altına alındığının belirtildiği açıklamada “Tüm bunlara
karşı mücadele etmenin meslekten hukukçular içinde ancak bugüne kadar iktidarın karşısında, halkın yanında durmuş olan avukatlar tarafından sürdürülebileceği açıktır” denildi.
ÇHD: 2000 TL’nin altında
avukat çalıştırmak yasaklansın
Çağdaş Hukukçular Derneği yaptığı yazılı açıklama ile avukatları yoksulluğa mahkum eden patron avukatları açıklayacağını duyurdu. Açıklamda “Baro kurullarında oy
vermemek, üstat deyip saygı göstermemek ve
gerektiğinde disiplin mekanizması çerçevesinde baroya bildirmek için bu ücret altında
avukat çalıştıranları bize bildirin.” denildi.
BİLGİ HATTI: 0212 245 04 40
chd.istanbul@gmail.com
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Öğrenciler,
Dev-Gençliler!
Grup Yorum’un
Bağımsız Türkiye konserine en
önde koşan biz olmalıyız!
Çünkü, bu ülkede anti-emperyalist mücadelenin ilk bayraktarları
bizim Dev-Genç’li önderlerimizdir.
6. Filo askerlerinin denize döken
onlardır. Commerler’in arabasını yakan onlardır. “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” sloganıyla gençliği ve halkımızı anti-emperyalist mücadeleye katan onlardır.
Genç arkadaşlarımız!
Bağımsız Türkiye sloganını geleneğimize yaraşır bir şekilde hay-

kırmak için Bakırköy Cumartesi Pazarı alanında buluşalım.
Konsere, kimse tek gelmesin! Hepimizin mutlaka bir arkadaşı vardır.
KOMİTELER KURALIM!
İKİ KİŞİLİK, ÜÇ KİŞİLİK,
DÖRT KİŞİLİK...
HER DEVGENÇ’Lİ BİR KOMİTEDİR.
BAKIRKÖY’DE BÜYÜK BİR
GENÇLİK BULUŞMASI YARATALIM!

Gençlik Federasyonu
Üyesi Öğrenciler
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Ì Ankara’da Keyfi Gözaltı

31 Mart’ı 1 Nisan'a bağlayan gece saat 24.30 civarı,
Emel Keleş, Ankara otobüs terminali AŞTİ'de aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. “Yunus” adı verilen polisler tarafından, AŞTİ'nin bir ucundan diğer ucuna kadar sürüklenerek ve dövülerek gözaltına alındı. İşkenceyle gözaltına alınan Emel Keleş Ankara “Terörle Mücadele Şubesi”ne götürüldü. Geceyi burada geçirdikten
sonra sabah çıkarıldığı mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

“Mahallemizi
Yıktırmayacağız!
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Okmeydanı’nda Halk Cephesi tarafından her Cuma yıkımlara karşı, barınma hakkı için yapılan eylem, bu hafta
1 Nisan’da yapıldı. Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda “Ev
Haktır Evimizi Korumak Hakkımızdır Direneceğiz Kazanacağız” yazılı pankart ile yapılan eyleme 40 kişi katıldı.
Sibel Yalçın Parkı’ndan Okmeydanı sağlık ocağına kadar yürüyen Halk Cepheliler “Halkız haklıyız kazanacağız,
Evimizi yıkanın villasını yıkarız “ sloganlarını attılar.
Eylemin sonunda ağlık ocağının önünde açıklama yapan Yasemin Şen; yıkımların site alanlarıyla sınırlı kalmayacağını belirtti ve “Tüm Okmeydanı’nı, İstanbul’da
1 milyon konutu yıkacaklar” dedi.

Yürüyüş Satışları Sürüyor
Erzincan: 2 Nisan’da Erzincan Gençlik Derneği tarafından Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı.
Ulalar Belde girişinden itibaren yapılan satışlarda okurlarımız 30 Mart günü Kızıldere'de olduklarını anlattılar.

Malatya: 31 Mart ve 6 Nisan günü Yeşilyurt Caddesi’nde önlüklerle yapılan satışlarla dergimiz halka
ulaştırıldı.

Ì Sahte Belgelerle
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın
26 Ocak 2011 günü İzmir’deki yasal dernekler basılarak 7 devrimci gözaltına alınmış ve 5 i tutuklanmıştı.
İzmir Halk Cephesi sahte belgelerle tutuklananların bırakılması için başlattığı kampanya çerçevesinde 1 Nisan günü
Konak Sümerbank önünde masa açtı. 2 saat açık kalan masada bildiri dağıtıldı, imza toplandı. Aynı zamanda Grup Yorum`un Bağımsız Türkiye konserinin tanıtımı da yapıldı.
Kampanya çerçevesinde 1 Nisan günü Karşıyaka
Çarşı’da “Derneklerimizi ve Düşüncelerimizi Savunacağız
Baskılar Bizi Yıldıramaz“ pankartıyla eylem yapıldı. Halk
Cephesi adına okunan açıklamada komplo ile tutuklanan
dernek ve sendika üyelerinin sahiplenilmesi gerektiği söylendi. Açıklamadan sonra bildiri dağıtıldı.

Ì Elazığ Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nde Açılış
Elazığ’da yaklaşık iki aydır kurulmuş ve faaliyet çalışmalarına başlamış olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği,
3 Nisan günü açıldı. Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi’nde
kurulan ve Dertli Divane’nin de katıldığı Cem’den önce
yapılan sohbette Alevilik ve yozlaşma sorunuyla ilgili konular tartışılırken Elazığ Cemevi’nin Elazığ Haklar Derneği’ne karşı aldığı düşmanca tutumu halka teşhir edildi. 3 saat süren cem törenine 200 kişi katıldı.

Ì Antalya’da YGS Protestosu

Cepheliler!
Gecekondulardan
Bakırköy’e
Sel Olup Akmalıyız
17 Nisan’da İstanbul’un
yoksul mahallelerinden Bakırköy Cumartesi Pazarı Alanı’na coşkun nehirler akmalı.

Cepheliler!
Bu nehirleri oluşturacak
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olan sizlersiniz. Sizlerin
oluşturacağı komitelerdir.
Haklar ve Özgürlükler derneklerinin üyeleri! İstanbul’un yoksul mahalleleri
sizindir. Bağımsız Türkiye
sloganı en yoksullarla anlamını bulacaktır. İstanbul’un
yoksullarını Bakırköy alanına taşıyamazsak, o konser
eksik bir konser olacaktır.
Görev sizindir.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı (YGS) ve sınavda yaşanan adaletsizlikleri protesto eden liseliler Antalya’da yürüyüş yaptılar. Aralarında Gençlik Federasyonu’nun da bulunduğu birçok kurumun katıldığı eylemde Birey dershanesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş
yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda açıklamayı okuyan Eda
Kuş, YGS'nin iptal edilmesini istedi. Konuşmanın ardından
sözü alan Umudun Türküsü ; türküleriyle eyleme destek
olmaya geldiklerini ve parasız eğitim talebinin haklı bir
talep olduğunu , haklı mücadelelerinde liselilerle beraber
olduklarını belirtti.
Söylenen marşların ve çekilen halayların ardından Attalos heykeline doğru yürümek isteyen liselilere polis izin
vermedi. Bu engellemeye rağmen yürüyen liselileri polis Halk Bankası ve Birey dershanesi önünde de engellemeye çalıştı.

Avrupa’da
Viyana’da devrim
şehitleri anıldı
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Halk Cephesi tarafından 3 Nisan’da “Devrim Şehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluşu Kutlama
Günleri”nin 17. yılı için bir program düzenlendi.
120 kişinin katıldığı anmaya şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra Parti açıklamasının okunmasıyla
devam edildi. Ardından 30 dakikalık sinevizyon gösterimi izlendi.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada Mahirler’den Dayılara uzanan süreç anlatıldı. Hüseyin Cevahir’i orta okul yıllarında tanıyan Kazım Akbaba söz
alarak Hüseyin Cevahir’i anlattı.
Salonda Mahir ve Dayı, yine ilk Parti-Cephe şehidi Necmettin Giritlioğlu’ndan Güler Zere’ye kadar
tüm devrim şehitlerimiz yoldaşları ile birlikteydi.
Avusturya’dan mücadeleye katılan 12 Temmuz şehitlerinden Fintöz Dikme, Avusturya hapishanelerinde yakalandığı bir hastalık sonucu şehit düşen Mustafa Kuran da o gün yoldaşlarının arasındaydı.

Tutsaklar için özgürlük
nöbeti 77. haftasında
3 Nisan’da Özgürlük Komitesi çalışanları Köln kentinin Dom Meydanı’nda tutsaklara özgürlük eylemi yaptılar.
Almanca "Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük" yazılı ve
tutsak devrimcilerin fotoğrafları bulunan pankartı açan
Özgürlük Komitesi çalışanları, halka tecrit işkencesini teshir eden, Almanca ve Türkçe bildiriler dağıttılar.
Halka Alman emperyalizminin tecrit politikalarının teşhir edildiği konuşmalar yapılan eylem sloganlarla bitirildi.
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AVRUPA’dakiBİZ
Emperyalist Almanya “AB’nin
kararı doğrultusunda” yaygınlaşan “şans oyunlarını” (doğrusu kumarı) denetim altına alarak, “halkı
koruyacak”lar güya!
Alman emperyalistleri ilk olarak
oyun salonlarındaki para otomatları ile
ilgili, kazanç ve kayıp oranlarında düzenleme yaparak kısıtlamaya gitti.
Buna göre saatte azami 500 Euro olan
vurgun miktarı 400 Euro’ya ve saatte 80 Euro olan kayıp miktarı 60 Euro’ya indirilecek.
Oyun salonları dışındaki kumar
makinalarının sayısını da üç’ten
iki’ye düşürecekler. Oysa Almanya’da kumar oynatan 165 bin kumar
makinası var. Ayrıca 60 bin lokal ve
70 bin dolayında “para otomatı” olmak üzere toplam 235 bin kumar makinası bulunuyor.
Kumar için sadece 235 bin kumar
makinasının bulunduğu Almanya’da
alınan tedbirlere bakın! Oyun salon-

ları dışındaki kumar makinası sayısını
azalatacaklar. Peki bu ne kadar çözüm
olacak? Kaldı ki, bunu etkisizleştirecek yöntemler de bulacaklardır.
Hem bulmasalar bile yeterince
kumar makinası var. Alınan tedbirlerle, kumara karşı halkın korunması söz konusu bile değildir.

Kumara karşı
çıkmıyor,
sınırlıyorlar!
Alman emperyalizmi kumarı yasaklamıyor, göstermelik tedbirlerle,
kumar makinalarının sayısını “azaltarak”, “kumar oynamaya devam
edebilirsiniz” diyor. Kısacası, kumarı
bunlarla meşrulaştırıyorlar.
Bir devlet düşünün, bir yandan
kumarın zararlı olduğunu kabul ediyor,

hatta güya “halkı korumak” adına tedbirler alıyor ve sınırlamalara gidiyor.
Öte yandan devasa bir kumar sektörünü kendisi yasalarıyla yaşatıyor.
Hatta reklamlarla, tüketim kültürü ile
halkı kumar oynamaya onlar teşvik
ediyor, özendiriyorlar.
235 bin kumar makinasının “ayak
altında” olması, neredeyse her köşe
başında kumar oynanacak makina
bulunuyor olması kumara teşviktir.
Emperyalist kapitalist ülkeler, kumar makinalarını ortadan kaldıramaz. Kumarı yasaklayamazlar. Tersine
bu ülkelerde sürekli kumar teşvik
edilmektedir. Kumara karşı çıkmak,
özgürlükleri engellemek değildir.
Emperyalistler halkın özgürlüklerini gasp etmekte, baskı yasalarını
çoğaltmaktadırlar. Onların bütün derdi paradır. Kumar onların düzenlerine uygundur. Dev bir pazar olan kumarı o nedenle yasaklayamazlar.
Tedbirlerin hükmü yoktur!
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ki, irade savaşını sonuna kadar götürecek, dünyanın ilk
kadın ölüm orucu şehidi
olarak adını tarihin onur
sayfalarına yazacaktı.
Çanakkale Hapishanesi
1. Ölüm Orucu Ekibi savaşçısı Ayçe İdil Erkmen, her
anı eylem olan 69 günlük
kavgaya girdiğinde, tahliyesine sadece 11 ay kalmıştı.
Düzenle bağlarını çoktan
kesmiş, devrimi, devrimciliği içselleştirmiş biri için bunun bir önemi yoktu. Kavga
her yerde aynıydı onun için.
Önemli olan devrimin, kavganın çıkarıydı. “Ben”in değil “biz”in kavgasıydı bu.
Bu kavgada kişisel bir istek
yoktu, olamazdı.

Kadın De vri mci San atçı,
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Ölüm Orucu Dir eni ş çi si

YU RD U İÇİ N ÖL MES İN İ
Bİ LE N: İ Dİ L
Kitabın Adı: İDİL
Basım Tarihi: Mart 2011
Yayınevi: Tavır Yayınları
Derleyen: Ümit İlter
Sayfa Sayısı: 374
Yıl 1996... hapishanelerde tecrit
hücrelerine karşı bir ölüm orucu
başlamıştır.
Teslim alınmak istenen bir iradeydi asıl olarak. Bu irade halkın
kurtuluş umudu olan Marksizmin,
Leninizm’in iradesiydi. Yani tutsakların bedeninde somutlanan iradeydi 96’ da.
İşte bu savaşın tam ortasında,
özgür tutsakların gönüllüler ordusunun sıra neferlerinden biri vardı
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Ayçe İdil Erkmen tereddütsüzdü. Öne atılıp kızıl bandını alnına
takarken de, son nefesini verene
kadar tereddütsüzdü. Tereddütsüzlüğü inancından , halkına, vatanına
duyduğu sevgiden geliyordu kuşkusuz. Yoksa gün gün, hücre hücre
eriyerek ama bir türkü gibi ölünemezdi.
İdil, yeni insanın adıdır. Sosyalizme inancın, örgüte güvenin ve
fedanın adıdır. Hep başı dik yaşamanın ve yeri geldiğinde ölümü
seve seve kucaklamanın adıdır. Kadınlar olmadan devrim olmayacağının ve kadının ancak devrimle kurtulacağının adıdır. Devrimci sanatçılığın, halk kültüründen öğrenmenin ve onu sosyalist kültürle harmanlayıp geleceğe taşımanın adıdır.

Ayçe İdil’in misyonunu okura
kavratma çabası içinde olan bu kitap, onu anlatmak için deyim yerindeyse çırpınıp durarak yazılmış satırlardan oluşuyor.
İdil’e dışarıdaki yoldaşlarından
gelen satırlar ve İdil’in onlara cevaben yazdığı satırlar o kadar somut o
kadar yalın bir ideali paylaşıyor:
Devrim!
Kitapta İdil’in anılarına, babasıyla ve yoldaşlarıyla yazışmalarına
bolca yer veriliyor. Ölüm orucu
günlüğü ise kitabın en çarpıcı bölümlerinden.
İdil’in anıları, çocukluğundan
şehitliğine varana dek ömrü bir fotoğraf albümünde sergilenmiş.
Döneme ilişkin gazete küpürleri
ve ölüm orucu ilanları belge olarak
sunuluyor.
İdil’in okul, yolculuk tanıtım
kartları ve hapishaneden ailesine
gönderdiği el yazması kartlar da
ayrı bir bölüm oluşturuyor.
En son görsel bölümde ise 1996
yılından bu yana dünyaya gelen
“İdil kızlar”ın birer fotoğrafına yer
verilmiş. Bu bölümün başına konan
paragrafta ise şöyle deniyor:
“Yine doğdu İdillerimiz yeniden yaratmak için hayatı”
26 yıllık ömrüne destanlar sığdıran İdil’i okurken zaman zaman
duygu seline kapılıyor, zaman zaman öfkenize hakim olamıyorsunuz.
Bir ölüm orucu savaşçısının sonuna kadar kararlı duruşu ise okuyanları son derece etkileyecek güçte.
İdil’in şehit düşmesinden oldukça uzun bir süre sonra yayınlanması
belki kitabı yayınlayanların bir kusuru belki “ne desek eksik kalır”
kaygılarının bir parçası.
14 yıl boyunca İdil’i anlatabilmek için çırpınıp duran satırlar yüreğimizin ve bilincimizin imbiğinden geçerek o ortak idealin nehrine
akıyor.
Nehir akıyor...
Nehir aktıkça, İdil yaşıyor!

