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Telefonları, Evleri, Dernekleri, Mahalleleri,
Şehirleri Dinliyorlar! Birbirlerini Dinliyorlar!
73 Milyon Halkı Dinliyorlar!

Kameralar, Dinlemeler, Sizi
Korkularınızdan Kurtaramayacak!

F Tiplerindeki tecrit zulmünü görmezden gelerek,
19 Aralık’ı anlamak ve tartışmak mümkün değildir!
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‘Tufan’ AKP tarafından
F Tiplerinde sürdürülüyor!

Halk korkusu sizi paranoyak yapacak

Yürüyüş çalışanlarına ve
iki devrimciye

1000 Kitap
1000 Mektup

Komiteler, 1 Mayıs pikniğini, 1 May ıs
Alanı’na yürüyüşümüzün başlangıc ına
dönüştürelim. 1 Mayıs’ ın görkemini,
o gün oradan yaratmaya başlayalım.

5 Mart 1968 Samsun Vezirköprü İlçesi doğumlu. 19 Mayıs Üniversitesi’ndeyken
Dev-Gençli oldu. Üniversiteyi bitirip bir süre öğretmenlik yaptı. Sonra Mücadele dergisi temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Bir
Fatma Hülya çok kez gözaltına alındı, iki kez tutuklandı.
1994’ten beri tutsaktı. Ulucanlar HapishaTUMGAN
nesi’nde özgür tutsakların temsilcisiydi. 19
Aralık katliamında zulmü durdurmak için en öne çıkan
feda savaşçılarından biri oldu. 28 Nisan 2001’de ölüm
orucu direnişçisi olarak ölümsüzleşti.
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11 Haziran 1976 İstanbul doğumlu. Aslen Tokatlı’ydı.
İmamlık yapıyordu.
Gazi katliamının ardından mücadeleye
Sedat
KARAKURT katıldı. Tutsak düştüğünde Eskişehir tabutluğuna sevkedildi. Eskişehir’de direniş içinde yer aldı. Direniş sonrası Ümraniye Hapishanesi’ne gönderildi. F Tipi saldırısı
gündeme geldiğinde ölüm orucu
2. ekipte yer aldı. 25 Nisan
2001’de Edirne F Tipinde şehit
düştü.

1955
Malatya doğumlu.
Devrimci
Hasan
KARAGÖZ hareketin
kararlı bir militanı
olarak anti-faşist
mücadele içinde yeraldı. 28 Nisan
1980’de Malatya
Taştepe’de faşistlerin kurduğu bir pusu
sonucu katledildi.
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Erdo ğan
GÜ LER

10 Ekim 1972 Dersim Ovacık-Buzlutepe
köyü doğumlu. Kardeşinin tutsak düşmesi
sonucu, devrimcileri daha yakından tanıdı.
Demokratik mücadele içinde yeraldı, Ege
TAYAD’lıydı. 19 Aralık katliamı sonrasında
dışarıda ölüm orucuna başladı. 25 Nisan
2001’de dışarıdaki ölüm orucunun dördüncü şehidi olarak ölümsüzleşti.
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“Tufan, Boran, Atmaca...” başka neyiniz var? Ne yapabilirsiniz? Sabahın köründe yüzlerce ölüm mangası, dayanmış
kadınlar koğuşunun kapısına. Ellerinde
Amerikan malı silahlar, başlarında gaz
maskesi, üzerlerindeki giysilerle insan dışında her şeye benziyorlar. “Teslim
olun” diyorlar. Yüzlerce katilin teslim
almak istedikleri iki aydır ölüm orucunda olan iki devrimci tutsak...
Açıklayın; bu operasyona ne ad verdiniz?
Kaç ay öncesinden plan yaptınız? Ölüm orucundaki iki devrimci kadın tutsağı teslim al-

“Ölüm Orucu her gün, her saat bilerek, isteyerek ölüme
yürüyebilme kararlılığıdır”
Fatma Hülya Tumgan
24 Nisan
1977’de İstanbul’da Galatasaray Mühendislik
Yüksek OkuÇiğdem YILDIR
lu çıkışında
faşistlerin kurduğu bir pusuda vurularak katledildi.
Dev-Genç saflarında çeşitli
görevler üstlendi.

Erzincan doğumlu.
Askeri faaliyetlerde
ve mahallelerde görevler aldı. 1990
atılımıyla oluşturuİbrahi m lan ilk askeri örgütYALÇIN lenmelerde bulundu. Tutsaklıklar yaşadı. 23 Nisan 1993’de İstanbul
Maltepe’de kuşatıldığı üste direnerek şehit düştü.

Sivaslı’ydı. 1980’lerin ikinci yarısında gençlik mücadelesine katıldı. İYÖ-DER kurucularındandı. DevGenç’te milis komutanlığı yaptı. 1993’de iradi olarak
yurtdışına çıkarıldı. Burada da çeşitli görevler üstlendi. Son dönem çeşitli eksiklikleri nedeniyle örgütsel
ilişkisi kesilmişti. Ama o partisiz, yoldaşsız, mücadeKa zı m
GÜLBAĞ lesiz yaşayamazdı. Son görevini, kendisi belirledi ve
bir feda eylemiyle 23 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.
“Ka22 Şubat 1972 Gaziantep
rakoldoğumlu. Gaziantep Ünilardaversitesi MYO İnşaat bölüki İşmü öğrencisiyken TÖDEF,
kence
DEV-GENÇ çalışmalarına
Ve Taka
tıl
dı.
1990’da
6
Ka
sım
Fat ma
Yusuf
KOYU PINAR YÖK boykotu çalışmalaTOPALLAR riş Direnirından dolayı tutuklandı.
1991'de tahliye oldu. Aynı yıl, illegal ör- şindeki Polis Baskıgütlenmede yeraldı. 16-17 Nisan operas- sına Karşı” sürdürülen kampanya’da,
yonunda tutuklandı. 2001'de tahliye olAnkara Nato Yodu. 2003 Ekiminde 3. kez tutsak düştü.
lu'nda yapılan bir
12. Ölüm Orucu Ekibi’nde kızıl bandını
kuşandı. Direnişinin ilerleyen günlerinde gösteri sırasında, 23
Nisan 1980’de kattahliye edildi. Direnişini dışarıda, Şişli
ledildi. Şehit düştüdireniş evinde sürdürdü. 27 Nisan
2006’da direnişin 122. ve dediği gibi son ğünde 18 yaşındaydı.
şehidi olarak ölümsüzleşti.

mak için nasıl bir tatbikat yaptınız?
İki tutsak; Fatma Hülya Tumgan ve siper yoldaşı Hatice Yürekli.
Ölüm mangaları barikatları aştı. Şimdi iki
kadın tutsakla karşı karşıyalar. Zavallılar... “Teslim olun” diyorlar fakat dediklerine de pişman oluyorlar. İki kadın devrimci tutsağın karşısında tam bir zavallılık durumu. Hadi teslim alın bakayım!
“Olduğunuz yerde kalın” diyor Fatma
Hülya: Elinde benzin bidonu ve bir çakmak. “Gelmeyin kendimizi yakarız”.
Çaresiz... Oldukları yerde kalıyor ölüm
mangaları. Hülya devam ediyor; “Gelmeyin yakarız, yoldaşlarımızı bırakın...”
Katil sürüleri çaresiz. Onları teslim
alacak bir gücün olmadığını öğrenecek-

ler. Yapacakları bir şey
yok. Azgınca
saldırıyorlar.
Ve Ulucanlar
hapishanesi’nde kadınlar koğuşu aydınlanıyor.
***
Ölüm Mangaları iki kadın tutsağı
ancak yaralı olarak ele geçirebildiler.
Fatma Hülya Tumgan kaldırıldığı
Numune Hastanesi’nde Büyük Direniş’in
191. gününde şehit düştü. Katiller Hülya’yı teslim almak için her yola başvurdular. Teslim olan onlar oldu.
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ligarşi, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olmakla
övünüyor. Yüz binlerce polisi var,
MİT’i var, JİTEM’i var, kontrgerillası
var... Ama yetmiyor, işbirlikçilere
muhbirlere ihtiyaç duyuyor. O da
yetmiyor; telefonları dinliyor, elektronik postaları takip ediyor, ortam
dinlemesi yapıyor, bir mahalleyi,
bölgeyi, şehri ve hatta 73 milyonu dinliyor. Yetmiyor; yollara, köprülere,
çarşılara, meydanlara, okullara, fabrikalara, sokaklara, caddelere kameralar kurup bütün şehri izliyor. Devrimci, demokrat, ilerici dernekleri,
sendikaları gizli kameralarla, nöbetleşe kesintisiz 24 saat nöbet tutan polislerle gözetliyor...
etmiyor; daha bir çok araca,
yönteme başvuruyor. Hiçbirisi
oligarşinin sorununu çözmüyor. İzlemeler, dinlemeler, fişlemeler, oligarşinin halka karşı açtığı savaşın parçalarıdır. Ve aynı zamanda bütün
bunlar, oligarşinin halk korkusudur. Bu korkudur ki, oligarşiye yeni
baskı araçları ihtiyacı duyuruyor.
u yoğun izleme, dinlemeyle amaçları; aynı zamanda 73 milyon
halkın tümünde, “dinleniyorum, izleniyorum” düşüncesi oluşturarak bir
paranoya hali yaratmaktır.
unlarla halkın mücadelesini engelleyemezsiniz. Halkın çocuklarıyla, halkın savaşıyla başa çıkamazsınız. Devrimciler asla çözümsüz
olamaz. Çözüm halktadır. Halkın
geleneklerinde, halkın yaşamının
içindedir.
obeseler, ortam dinlemeleri,
kameralar devrimci mücadele
içinde devrimcilerin iradesi, ısrarı, kararlılığı ve halkın yaratıcılığıyla boşa
çıkartılacaktır.
içbir teknoloji devrimcilerin
iradesinin önüne geçemez. Hiçbir teknoloji, halkın sınırsız yaratıcılığıyla baş edemez.
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refah sağlamak zorunda kalmışlardır.
Ama bugün emperyalistlerin halklardan korkuları sömürüleriyle aynı
oranda büyümektedir. Emperyalistler
ve işbirlikçileri dünyanın hiçbir yerinde kendilerini güvende hissetmemektedirler. Bu nedenle, “Terörle
Mücadele” adı altında yeni yeni yasalar çıkartıldı. Gözaltı süreleri uzatıldı. Bir çok emperyalist ülkede üstü
örtülü bir şekilde polise halkı katletme hakkı tanındı. Daha önce “suç” sayılmayan eylemler “suç” kapsamına
sokuldu. Durmadan kendi keyfiyetlerini artıran yasalar çıkartıyorlar.
ütün bunlar emperyalistlerin ve
işbirlikçi iktidarların halklardan
korkusudur. Asıl paranoyak olan
emperyalistler ve işbirlikçi iktidarlardır. Halk her yerdedir ve onlar halkın bulunduğu hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmemektedirler.
gemenlerin ekonomik, teknik,
askeri gücü ne olursa olsun aslolan halkın mücadelesidir. Direnişlerdir. Emperyalistlerin, işbirlikçi iktidarların sürekli yeni yeni “önlem”
arayışına girmesi, halkların mücadelesi karşısındaki çaresizlikleridir. Zulümleri büyüdükçe korkuları da büyüyor. Mevcut baskı araçlarının halkları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı noktada yeni baskı araçlarına ihtiyaç duymaktadırlar.
vet, bugün düşman çok gelişmiş,
ve bizlerin normal koşullar altında ulaşamayacağımız teknolojik
araçlara sahiptir. Fakat bunların hiçBütün bunlar
birinin halkların gücü karşısında
emperyalistlerin ve
hükmü yoktur.
işbirlikçi iktidarların halklardan
üşmanın hiçbir yöntemi aşılmaz
korkusudur. Asıl paranoyak
değildir. Elbette, düşmanın müolan emperyalistler ve işbirlikçi cadelemizin önüne çıkarttığı her
iktidarlardır. Halk her yerdedir türlü engeli aşmak için yöntemler geliştirmek zorundayız. Şunu aklıve onlar halkın bulunduğu
mızdan çıkartmayalım; düşmanın
hiçbir yerde kendilerini
aşılmayacak hiçbir engeli yoktur.
güvende hissetmemektedirler.
Halkların tarihi bunu doğrulamaku devasa dinleme mekanizmaları,
önce yüzlerle, binlerle, şimdi on
binlerle ifade edilen kameralar, emperyalistler ve oligarşik devletlerin
gücünün değil, güçsüzlüğünün ifadesidir. Bu alanda yapılan büyük yatırımlar, oluşturulan devasa kurumlaşmalar, emperyalist ve oligarşik devletlerin halktan korkularının ifadesidir.
rneğin son 50 yıla bakın: Sınıflar savaşı, emperyalizmle halklar arasındaki savaş, kıran kırana sürerken emperyalistler her vesileyle bu
savaşları bastırdıklarını, ezdiklerini
söylerlerken pratikte ise bunun tersine, sürekli devleti güçlendirmiş, iç savaşa göre silahlanmış ve halka yönelik
izleme, takip yöntemlerini sıkılaştırmışlardır. Çünkü söyledikleri gerçek değildir. Çünkü halkların mücadelesi bitirilememiştir.
on 20 yıla bakın: Bunu daha çarpıcı bir şekilde göreceksiniz.
“Sosyalizm öldü, devrimler bitti, tarihin sonu geldi” sözlerini en fazla
ettikleri dönemde sosyalizme, devrimci mücadeleye, devrimci örgütlere karşı en fazla ve en üst düzeyde önlem aldıkları dönemdir. Bakın Avrupa’ya: Dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkışırlar. Yüzyıllardır dünya
halklarının kanını emen, dünyayı kan
gölüne çeviren onlardır. Dünya halklarının kanını emenler, kendi ülkelerinde halklara kısmen burjuva demokratik hakları tanımak ve kısmi bir

Ö

S

B
E

E

D

tadır. Ki, kendi tarihimiz de bunun örnekleriyle doludur. Aşılmaz denilen
engeller aşılmış, ülkemizin “en güvenlikli” diye bilinen yerlerine girilmiştir. Bunların öyle “komplo teorisyenleri”nin ipe sapa gelmez uydurma teorileriyle de hiçbir ilgisi
yoktur. Öyle açılmaz kapıları açan sihirli anahtarlarımız da yoktur. En
güçlü silahımız, “en güvenlikli” denilen kapıları açan anahtarımız halktır. Emperyalizmin hiçbir teknolojisinin önlem alamayacağı, engelleyemeyeceği bir güçtür halk. Yöntem
halktadır. Karşımıza çıkartılan her engeli halkla aşacağız.
mperyalizm şunu yapmak istiyor: Halkları örgütsüzleştirmek ve
tek tek bireyler haline getirdiği insanları denetlenebilir, izlenebilir, yönlendirilebilir hale getirmek. Halkta,
devrimcilerde “bu kadar denetime,
önlemlere rağmen eylem yapılamaz,
mücadele edilemez, hiçbir şey yapılamaz” düşüncesini hakim kılmak...
Bu, beyinlerin teslim alınmasıdır.
Devrimcilerin beyni teslim alınamaz.
ömürücü egemen sınıflar sahip oldukları teknolojik araçlarla halkları denetim altında tutabileceklerine
çok inanmışlar. Teknolojileriyle, paralarıyla ve emirlerinde çalıştırdıkları “uzman”larıyla bunu yapabileceklerine kendilerini çok inandırmışlar. Bu kof bir inançtır. Egemenlerin teknolojik gücü halkların yaratıcı gücü karşısında zavallıdır.
mperyalistlerin ve işbirlikçi iktidarların, halkların mücadelesini
engellemek için Çin’den Vietnam’a,
Rusya’dan Küba’ya, Filistin’den
Irak’a ve ülkemize kadar başvurduğu
yöntemleri bir hatırlayalım: Amerika,
Irak’ta dünyanın “en ileri” teknolojisini kullanıyor. Uydularla, insanların
yatak odalarına kadar gözetlenebildiği
söylenerek halkın, buna karşı direnebilecek hiçbir gücünün olmadığı,
olamayacağı inancını yaymaya çalışıyorlar. Afganistan’da insanları mağara ve sığınaklarda bulan “akıllı”
bombaları vardı Amerika’nın. Dünyanın en ileri teknolojisi halkın en
“geri”, en “ilkel” silahları karşısında
çaresiz. İşgal altında, düşman dene-
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En güçlü silahımız,
“en güvenlikli” denilen
kapıları açan anahtarımız
halktır. Emperyalizmin
hiçbir teknolojisinin
önlem alamayacağı,
engelleyemeyeceği bir güçtür
halk. Yöntem halktadır.
Karşımıza çıkartılan
her engeli halkla aşacağız.
timinin en yoğun olduğu yerlerde dahi
halklar her türlü engeli aşmanın yolunu bulmuştur. ABD, Vietnam’da
halkın gerillaya desteğini engellemek için binlerce “stratejik köy”
oluşturup yüz binlerce köylüyü buralarda tel örgüler içine hapsetmiştir.
Ancak Vietnam köylüsü tel örgüler
içinde de örgütlenmesini sürdürmüş
ve gerillaya her türlü desteği sağlamıştır. Bir ülke işgal altında da olsa
, orada güçlü olan halktır. Örgütlü olduğunda kontrol, denetim halkın elindedir. Çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla
erkeğiyle, taşıyla, toprağıyla, hayvanlarıyla, canlı cansız tüm varlıklar
halkın savaşında bir silahtır. Bazen bir
çocuk, bazen bir yaşlı, bazen bir çarşaf, bazen düşmanın kendi giysisi engelleri aşmak için bir araçtır.
aranoyak olan egemenlerdir. Emperyalistlerdir. Paranoyak olan
işbirlikçi iktidarlardır. Onları paranoyak yapan halktan korkularıdır.
eş ülkede eşgüdümlü operasyon! Şu kadar ilde, şu
kadar dernek, şu kadar ev aynı anda
basıldı. Havadan takip eden helikopterler göz açtırmadı. Şu kadar baskında şu kadar örgüt üyesi gözaltına
alındı...” Sonra? Baskınlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla halkı tüketebilir misiniz? Yaratabilecekleri korku bu
kadardı. En geri halk kesimlerini
sindirmek ve etkisizleştirmek istiyorlardı ama direnişlerimiz bu oyunları da bozuyor.
ligarşinin saldırılarını boşa çıkartmak da, korkularını büyütmek de bizim elimizde. Bu ülke bizim, Amerikan uşaklarının değil. Şehirler, köyler, kasabalar, mahalleler bi-
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zim; işbirlikçi AKP’nin polisinin değil. Yüzlerce binlerce polisle, panzerlerle, zırhlı araçlarla, helikopterlerle
mahallelerimizi basabilirler. Sıkıyönetim ilan edip mahallelerimiz işgal
edilebilir. Ancak bize rağmen mahallelerimizde işgali sürdüremezler.
Bize rağmen halkı sindiremezler.
Gazi Mahallesi’nde tepede helikopderler dolanırken aşağıda barikat kurmanın önemi tam da buradadır. “Devrimci mücadele ve savaşta, son tahlilde tayin edici faktör, insan ve siyasi çizgidir, tayin edici güç de halk
kitleleridir” diyor Vietnam devriminin ustalarından Giap. Halk kitlelerine
dayanan bir savaşın önünde oligarşinin takiplerinin, dinlemelerinin de bir
hükmü olmayacaktır.
vet, düşman 73 milyon halkı
dinliyor, izliyor, bir olay olduğunda kamera görüntüleri ve telefon
dinlemelerinden, elektronik posta takibinden bir olay hakkındaki gerekli olan bilgilerin büyük çoğunluğuna
ulaşabiliyor. Polisin, istihbaratının
yüzde 90’ı bunlara dayanmaktadır.
CIA, istihbaratının yüzde 98’nin telefon dinleme ve elektronik posta takibinden olduğunu söylüyor. Polisin
73 milyon halkın tamamının telefonlarını denlediği ya da kayıt altına
aldığını herkes söylüyor. O zaman
dünyayı yeniden keşfetmeye gerek
yok. Bu halkların güçsüzlüğünün değil, emperyalizmin gücünün ne kadar
kof olduğunun göstergesidir.
ligarşinin elde ettiği bilgilerin
yüzde doksanı dinlemelere mi
dayanıyor? O zaman oligarşinin kullandığı araçları kullanmayacağız.
Bizler oligarşinin teknolojisine mahkum değiliz. Onların kullandığı araçlarla haberleşmek zorunda değiliz.
Gerekirse en geri, en ilkel haberleşme tekniklerine geri dönebiliriz. Evet,
gerekirse duman kullanırız haberleşmek için. Gerekirse kilometrelerce yolu yürüyerek gideriz. Kadınlar,
çocuklar, yaşlılar, canlı, cansız her şey
haberleşmek için bir araca dönüşebilir.
Yaratıcılığımızla oligarşinin kullandığı
araçların dışında onlarca yeni araç buluruz. Asıl güçsüz olan oligarşidir.
Güç halktadır.
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Oligarşi ülkedeki yoksulların, açların, “bir lokma” ya muhtaç olanların, okula gidemeyenlerin, işsizlerin bilinmesini istemez. Bu temel
sorunların üstünü kapatırken, kendisine her zaman övünecek şeyler bulur.
Mesela; ordusu, polisi, MİT’i ile
övünür. “En son teknolojiye sahip olduklarını” ballandıra ballandıra anlatıp dururlar. Bunun için programlar
yaparlar.
Gerçekte ise ordusu da, polisi de,
MİT’i de halka karşı örgütlenmiş, bu-

Bir saatin, bir kalemin, bir çakmağın, bir anahtarlığın...
içlerine de yerleştirseniz “teknoloji harikası” dinleme
cihazlarınızı, hiçbiri köhne düzeninizi sonsuza dek kurtaramaz!

73 milyon halkı dinliyorlar!

Oligarşi nasıl dinliyor? Neden dinliyor?
Sayı: 264
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nun için donatılmışlardır. O sözünü ettikleri “ en son teknoloji” ise bilinen,
gizlisi saklısı olmayan, dinleme ve takip için kullanılan teknolojilerdir.
Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan ve emperyalizmin maşası İsrail’den milyon dolarlar ödenerek
alınan dinleme, takip cihazları, kameralar, insansız uçaklar, istihbarat
malzemeleridir söz konusu olan
Oligarşi, 70 milyon halkı dinlemek, fişlemek, denetim altında tutmak
için teknolojiyi halka ve düzene kar-

Dinlemeler faşizmin
yasalarına uygun!
İçişleri Bakanı Osman Güneş,
Emniyet İstihbarat Dairesi’nin Yargıtay'ın kararına aykırı biçimde
dinleme yaptığı yönündeki bir haberle ilgili olarak;
“... Ama şunu ifade edebilirim,
yapılan dinlemelerin tamamı yasalara uygun, ilgili mahkemelerimizce verilen yetkiye dayanmaktadır. “ (Habertürk, 1 Nisan 2011)
Dinlemeler, polis takibi, komplolar... halka ve devrimcilere yönelik her tür saldırı faşizmin yasalarına uygundur. Yasalar tastamam bunlar için vardır!
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şı mücadele eden devrimcilere karşı
kullanmaktadır.

Oligarşi halka düşmandır
Oligarşi halka düşman, bir avuç işbirlikçinin sömürü ve talan üzerine
kurulu düzenini sürdürebilmek için
halka on yıllardır faşist terör uygulamaktadır.
Esasen düzenlerinin temelini, halktan duyulan korku ve halka düşmanlık oluşturmaktadır. Onun için bir çırpıda, “gecekondulardan gelip gırtlağımızı kesecekler” diyebilmektedirler.
O nedenle on yıllardır yoksul halkı, insanları ve köyleri, mahalleleri siyasal eğilimlerine, inançlarına, milliyetlerine göre kategorilere ayırıp fişliyorlar.
Anadolu’nun en ücra köylerine
okul ve öğretmen, sağlık kuruluşu,
doktor göndermeyen devlet, jandarma göndermiş, yüzlerce jandarma
karakolu kurmuştur. Bu karakollar
“güvenliği sağlamak” için değil;
halka karşı kullanılmak için kurulmuştur. Karakolların herbiri onlarca
köyü fişlemiştir.
On yıllarca “komünizm tehlikesine karşı” mücadele etmek adına ilericiler, aydınlar, sosyalistler, devrimciler fişlenmiş, takip edilmiş,

halktan tecrit edilmişlerdir.
Oligarşinin polis örgütleri, düzene karşı çıkan, iktidarın politikalarını eleştiren aydınları, yazarları, ilericileri ailesi ile birlikte açlığa da mahkum etmiştir. İş verdirtmemiş, çalıştıkları yerlerden baskı yaparak attırmıştır.
Bu yıllarda daha çok takip yöntemini uygulayan polis, fişlediği aydınları, yazarları, ilericileri, sendikacıları, bilinçli emekçileri düzmece davalar açtırırak tutuklatma ve sindirme
yolu izlemiştir.
Emperyalistlerin ülkemizi yeni
sömürge haline getirip üsleri, CIA
ajanları, NATO’su ile ülkemize iyice
yerleşmesine paralel olarak, ordu ve
polis örgütleri de faşistleştirilmiş,
ilericilerin, sosyalistlerin üzerine gönderilmiştir. Bu yıllar giderek yaygın
biçimde fişlemeler gündeme getirilmiştir.
Özel Harp örgütlenmesi adı altında
kontrgerilla örgütlenmeleri yaratılmış,
CIA’nın taktikleri ile halka karşı savaş yürütülmüştür. CIA'nın öğrettiği
pasifikasyon taktiklerini halkın fişlenmesinde kullanarak, halkın devlete
karşı tutumuna göre planlamalar yaptılar.
Nitekim ülkeyi açık bir toplama
kampına çeviren faşist cunta, fişlenen

ve “devlete karşı” olduğu söylenen
köyleri, mahalleleri, kentleri, okulları,
fabrikaları faşist terör ile ezmeye çalıştı.
Sadece 12 Eylül 1980’deki faşist
cunta, 1 milyon 683 bin kişiyi fişledi. Cuntanın fişlemeleri ve MİT raporları bu konuda oligarşinin ölçüsünü
de göstermektedir.
12 Eylül yıllarında fişlenen ya da
tutsak olan bir kişinin ailesi de potansiyel olarak düşman kategorisinde
görülerek cezalandırılmış, mesela
onlara devlet kuruluşlarında iş verilmemiştir. Bu anlayış esas olarak bugün de geçerlidir.

Tüm şehirleri dinliyorlar
Ülkemizde 1990’lı yıllarda oligarşiye ciddi darbeler vuran devrimci mücadelenin ve Kürt yurtsever
hareketinin mücadelesinin yükselmesi ile oligarşi de emperyalizmin
desteğinde yeni adımlar attı.
Bu yıllardan başlayarak, emperyalist ülkelerden ve İsrail’den yeni satın alınan teknolojiler ile birlikte telefon dinleme, takip konusundaki

Korkunun sonu yok!
Tüm şehirleri dinliyorlar! Tüm
kasabaları, tüm köyleri dinliyorlar.
Tüm mahalleleri, tüm sokakları,
tüm evleri dinliyorlar.
Dernekleri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, sosyalist dergileri on yıllardır dinliyorlar.
Peki ya sonra? Sonu nereye gider bunun? Tüm şehirleri, tüm
kasabaları, tüm mahalleleri, tüm
sokakları dinlediniz?
Mücadeleyi önleyebildiniz mi?
Bu korkunuz neden?...
Hangi suçlarınız için korkuyorsunuz? Halka karşı hangi suçları işlediniz ki bu kadar korkuyor, her
yeri dinliyor, her sokağa kamera
takmaya çalışıyorsunuz?
Her sokağı, her kayanın dibini
izlesenizde, sonuç alamazsınız.
Halkın olduğu her sokak, her kaya
sizin korkunuz olmaya devam edecek. Korkunuzu büyüteceğiz...

yöntemlerini geliştirdiler.
Mücadele korkusu ile hareket
eden oligarşi teknolojiyi de mücadelenin karşısına çıkardı. AKP iktidarı
döneminde ise bu yöndeki saldırıları alabildiğine yaygınlaştırıldı.
Özellikle Amerika’daki İkiz Kulelerin 2001 yılında İslamcılar tarafından vurulmasını gerekçe yapıp
halklara saldıran emperyalistlerin
tavrı AKP’yi cesaretlendirdi.
Öte yandan kendi iktidarını korumak gerekçesiyle bu saldırıları yaygınlaştırdı. Hatta oligarşi içi çatışma
da da bu yöntemleri kullandılar.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilerin AKP iktidarı
dönemindeki telefon dinlemelerininyaygınlığına ilişkin bir sorusuna,
“Bizim iktidarımız teknolojiyle barışık olduğu için, teknolojik gelişme
çok ileri seviyede oldu” diye pişkince bir cevap veriyor, telefon dinlemelerini kabul ediyordu.
Telefon dinlemelerin yaygınlaştırılması, kameraların hızla yayılması,
internetin izlenmesi, fişlemelerin sistemli bir biçimde sürdürülmesi iktidarın halka yönelik saldırılarının somut bir biçimidir.
Halkı potansiyel suçlu, halkı potansiyel düşman olarak gören iktidar,
adeta iktidarını güçlendirmeye, halkı kuşatmaya çalışmaktadır.
Halka karşı izledikleri politikaların, açlığın, sömürünün kendilerine
nasıl döneceğini düşünerek, halkın
üzerindeki cendere sıkılmaktadır.
Halk, 24 saat izlenmektedir. Evler,
işyerleri, evlerin içleri, dernekler,
sendikalar, partiler, yayın organları kısaca akla gelecek her yer dinlenmekte, kameralar ile takip edilmektedir.
Korku ve düşmanlık öyle bir noktaya gelmiştir ki, iktidar Avrupa emperyalistlerinin fonları ile Batman
şehrine yaptırdığı Afet Koordinasyon
Merkezi’ni bile bütün Batman halkını
dinlemek için kullanmıştır.
“Sokak lambalarına takılan dinleme cihazı ve özel sensörlerle herkesi dinliyorlarmış! Avrupa Hibe
Kredisi ile Türkiye genelinde 2 mil-

Oligarşi dinleme cihazları ile
övünebilir! Ama bir devlet bu
cihazlarla ayakta kalabileceğini,
halkı yenebileceğini düşünüyorsa
yanılıyor...
yar dolarlık bütçe ile ve Batman'a ayrılan 2 milyon dolarlık bütçe ile yapılan Afet Koordinasyon ve Acil
Durum Yönetim Merkezi... “ (Batman Postası Gazetesi, 7 Mart 2011)
Oligarşinin korkusu bir paranoya
halini almıştır. Koca bir şehri dinlemek için alt yapı oluşturmuştur. 24
saat boyunca bir şehrin tüm telefonları dinlenecektir.
Kuşkusuz bu istisna değildir. Nitekim MİT’in Türkiye genelinde belli dönemlerde 73 milyon halkın telefonlarını aynı sürelerde dinlediği ortaya çıktı.Yine Genelkurmay Başkanlığı’nın, polisin, JİTEM’in, MİT’in
ayrı ayrı telefon dinlemeleri yaptığını herkes biliyor.
Kaldı ki, telefonlarının dinlenmesi için illa da politik görüşler taşımak, iktidara karşı mücadele etmek
de gerekmemektedir. Zira oligarşi
artık tüm halkın telefonlarını dinletmektedir.
Elbette devrimcilerin, ilericilerin,
telefonları dinlenmeye, polis kameraları ile demokratik kitle örgütleri,
dernekler takip edilmeye devam edilmektedir. Bu tür dinleme ve takipler
sonucunda düzmece davalar açılmakta, cezalar verilmektedir.
Mücadelenin gelişmesi karşısında
oligarşi de yargı dahil her şeyi halka
karşı kullanmaya devam etmektedir.
Özellikle oligarşi, şehir merkezlerinde denetiminlerini artırmış, polisin PDA (Personel Digital Assistant) adı verilen cep bilgisayarından
Genel Bilgi Taraması (GBT) uygu-
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laması, baskının bir başka biçimi olmuştur.
GBT uygulaması mahalle girişlerinde, kahvelerde, sokaklarda, hemen her yerde kolayca yapılmakta ve
yaygınlaştırılmaktadır. GBT oligarşinin halkı fişlemesinin adıdır.

Dinleyen, kitleleri
korkuyla teslim almak
isteyen emperyalizmdir
Kuşkusuz 73 milyon halkın, birbirlerinin, şehirlerin, iktidara karşı mücadele eden ilericilerin, sosyalistlerin,
devrimcilerin dinlenmesinin, takip
edilmelerinin, kameraların tek nedeni AKP değildir.
Halka yönelik bu saldırılar AKP ile
yaygınlaşıp, yoğunlaşmış günümüzde ise AKP ile en üst düzeye çıkmıştır. AKP halka bu yöntemlerle saldırmakta sınır tanımamıştır. Fakat
bu da AKP’nin kendi kafasının ürünü değildir. Son 10 yılda dünya ça-

pında emperyalistler bu tür bir saldırı dalgasını gündeme taşımışlardır.
“Terörizmle mücadele” adına
emperyalistler hem kendi halklarına
hemde dünya halklarına karşı savaş
açmışlardır. Özellikle 2001’ den sonra dünya çapında halka karşı savaş
stratejisi olarak gündeme gelmiştir.
Nitekim AKP’nin sürdürdüğü politika bunun sonucudur aynı zamanda.
Halklara yönelik saldırının başını
hem hukuki düzeyde, hem fiilen
ABD ve İngiliz emperyalistleri çekmiş, diğerleri de onu takip etmiştir.
Bugün gerek Amerika gerek AB’de
her türlü dinleme, izleme, komplo için
hukuki alt yapı tamamlanmış, yasal
bir hale getirilmiştir.
Burjuva demokrasisi kendi yasallığı içinde bunun teorisini oluşturmuş, halka yönelik saldırıları yasal hale getirmişlerdir. Nitekim bunlara dayanarak izleme, dinleme, takip
kolaylıkla yapılmaktadır.
Alman emperyalizmi, halkın oy-

larıyla parlamentoya gelen, yasal bir
parti olan “Sol Parti”nin milletvekillerini izlemekte, telefonlarını dinlemektedir. Yine yasalara dayanarak,
demokratik haklar bir çırpıda kullanılmaz hale getirilmektedir.
Emperyalistler en son teknolojileri
kullansalar da bu halktan duydukları korkuyu azaltmıyor. Bu; halkların
mücadelelerini yok edememelerinin
sonucudur.
Zira, emperyalist ülkelerde de
binlerce emekçi hak gasplarına karşı taleplerini dile getirmekte, bu emperyalistleri daha çok korkutmaktadır.
Ayrıca Afganistan ve Irak örnekleri
emperyalist teknolojinin halkların
haklı mücadelelerini engelleyemediklerini gösteren en iyi örnektir.
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Savaşan
Kelimeler
Sıkıntı kelimesi eski bir kelimedir,
ama son zamanlarda eski anlamından
ve kullanımından farklı olarak yerli
yersiz sıklıkla kullanılmaya başlanan bir kelimedir.
Mesela bir konuda bir itiraz. bir sorun olmadığını belirtirken, bunun yerine “sıkıntı yok” deniyor. Veya tersi,
“burada bir sıkıntı var” deniyor. Başka bir ifadede kelime karşımıza “bu,
sıkıntıya yol açar” şeklinde çıkıyor.
“Sıkıntı olur” denildiğinde, bu
ifadeden ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğunuzu anlayamazsınız. Size
“Bu, sıkıntıya yol açar” denilirse,
neye yol açacağını bilemezsiniz.
Sıkıntı doğru bir ifade değildir.
Bir devrimcinin en güçlü silahı, elleri, beyni, bedeni ve dilidir. Bunların
içinde özellikle beynimiz ve dilimiz en
güçlü silahlarımızdır.
Dil, düşünceyi söyler. Doğru düşüneceğiz ki, doğru konuşalım.

Sıkıntı
Felsefe bize doğru düşünmeyi öğretir. Materyalizm ve diyalektik yöntem, maddi, nesnel, somut düşünmeyi öğretir ve bu yöntem, bu somutluk,
bizim en büyük silahımızdır. Bu silah
sadece doğru düşünmeyi değil, doğru davranmayı da öğretir bize.
Felsefe bize her sorunun çözümünü de içinde barındırdığını öğretir.
Yani sorunun adını koymak, çözümün
de ilk adımıdır.
Sıkıntı ne demek? Sıkıntı konuyu
muğlaklaştırır, bulanıklaştırır, genelleştirir. Anlaşılmaz hale sokar.
İdealist bir söylemdir, sorunları
çözmez, çünkü sorunun adını koymaz,
niteliğini belirtmez... karartır, saptırır,
gizler, dolayısıyla çözümsüz hale getirir.

Çatışma, kavga, saldırı, direniş
gibi durumu tarif eden kelimelerin
hepsinin yerine “gerginlik” kelimesini
kullanmak da buna benzer bir durumdur.
“Eylem sırasında gerginlik çıktı”
denildiğinde aslında ne çıktığını kesin
olarak anlayamazsınız değil mi? Ama
bu bilinçli bir muğlaklaştırmadır. Diyelim ki “saldırı var” derseniz, o zaman arkasından peki direndiniz mi sorusu gelecektir. Ama “Gerginlik” kimseye özel bir görev yüklemeyecek
bir kavramdır.
Sıkıntı, bir bunalım ifadesidir. Karşı karşıya olunan sorunu belirsizleştirdiği için çözüm açısından kimin ne
yapması gerektiğini de göstermeyen
bir kelimedir.
Oysa devrimciler, materyalist felsefe ile düşünür ve bunun ilkelerine
göre, her sorunun nasıl çözüleceğini
bilirler. Çünkü bilirler ki, dünya maddidir ve dünyanın tüm yasaları bilinebilir. O zaman her sorun anlaşılır ve
çözülebilir.
Bunalım yok, çözüm var. Bunalım idealist, çözüm devrimcidir.

Havada
Faşizmin Helikopteri,
Yerde Barikatlarımız
Gazi Mahallesi’ne helikopterli
saldırı: Gazi halkı saldırıya
barikatlar ve direnişle karşı koydu

 Oligarşi yoksul
halkın oturduğu
mahallelere saldırıyor
 9 Nisan’daki
saldırıya Gazi halkı
barikatlar ve direnişle
karşı koydu
 Mahkeme,
“Esrar satanları,
fuhuş yapanları,
hırsızlık yapanları
cezalandırdılar”
gerekçesiyle
devrimcileri
tutukladı.

İşte güçlülük ve haklılık bir kez
daha karşı karşıya geldi Gazi Mahallesi’nde.
Son 3 aya bakın. 1 Mayıs Mahallesi, Sarıgazi, Çayan, Okmeydanı ve Gazi Mahallesi...
Yoksul emekçi mahallelerinde gücünü gösteriyor devlet. Onlarca ev ba-

sıyor, onlarca gözaltı ve tutuklama ile
sonuçlanan bir güç gösterisi.
Onlar, helikopterleri ile tepemizde
dönerken, biz ona aldırmadan barikatlarımızı kuruyor ve haksızlığa karşı direniyoruz. Kim güçlü gerçekten? Bizim korkusuzluğumuz gücünü, haklılığından alıyor ve biliyouz ki,
asıl güçlü olan, haklı olandır. Haklı olan biziz. Demir çelik yığınından
yapılma silahlarından, helikopterlerinden, tanklarından aldıkları güce
güvenerek mahallelerimizi, evlerimizi basanların korkusu çok büyük. Bu
korkuyu büyüteceğiz. Örgütleneceğiz.
Daha çok örgütleneceğiz.

Gazi’ye saldırı
Oligarşinin İstanbul’daki yoksul
halkın oturduğu mahallere saldırısı sürüyor. Sarıgazi ile başlattıkları helikopter eşliğindeki saldırılarını 1 Mayıs Mahallesi’ne saldırarak devam ettirdiler.
Okmeydanı’nı, Çayan Mahallesi’ni sürekli abluka altında tutarak,
saldırarak halkı yıldırmaya çalışıyorlar. Oligarşi, yoksul halkın oturduğu, devrimcilerin halkla bütünleştiği mahallelere saldırarak, onlarca insanı gözaltına alıp, düzmece iddialarla
tutuklayarak devrimci örgütlülükleri
dağıtmaya ve yoksul halkın yıkımlara karşı gelişecek direnişini zayıflatmaya çalışmaktadır.
Yine, yoksul halkın devrimcilerle birlikte mahallelerinde fuhuşa,
uyuşturucuya, hırsızlığa izin verme-

mesi karşısında bu saldırılar ile mahallelere fuhuşu, kumarı, uyuşturucuyu sokmaya, yozlaştırmanın piyonlarına cesaret vermeye çalışıyor.
Oligarşi, bu amaçla 9 Nisan’da
tüm Gazi halkı uykudayken, gece
03.30’da helikopter eşliğinde, yüzlerce kiralık katili, ağır silahları ve
zırhlı araçlarıyla Gazi Mahallesi’ne
baskın düzenledi.
Gazi halkı, halk düşmanları ile ilk
kez karşılaşmıyor. Gazi halkı, bugüne kadar onlarca saldırı ile karşılaştı. Katliamlar yaşadı. Ancak hiçbir saldırı Gazi halkını teslim almaya yetmedi.
Gazi halkı, Gazi Özgürlükler Derneği’ni ve mahalledeki ev baskınlarını öğrendikten sonra direnişe geçerek, dernek yakınlarına barikat kurarak, katil polisin Gazi’den çekilmesini istedi.
Gazi Özgürlükler Derneği katil sürüleri tarafından talan edilirken Gazi
halkı barikatlarda AKP’nin katil sürülerine karşı koyuyordu.
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Gazi Mahallesi’nde
Helikopterlerle Baskın
Gazi Mahallesi'nde 9 Nisan sabahı saat 03:30'da Gazi Özgürlükler
Derneği ve birçok ev basıldı. Helikopter ve binlerce çevik polis ve özel
harekat timleriyle yapılan baskında 23
kişi gözaltına alındı.
Ogün Öztürk, Musa Keskin, Yusuf Doğan, Emre Timuçin, Bayram
Güler, Erkan Şahin, İbrahim Akın,
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Hüseyin Ördek, Mehmet Yücetepe,
Ulaş Alkan, Ali Asker Durgun, Ali Ekber Durgun, Songül Coşkun, Ali Kartal, Özden Yılmaz, Özgür Erdoğan,
Burçin Çetin, İsmail Bilgili, Nadir
Çınar, Metin Sel, İnan Düzgün, Osman Beyazkaya, Yoldaş Aydoğan
Gazi Özgürlükler Derneği’nin de
içinde olduğu 16 adrese baskın yapan
polis, bakına gittiği evlerde ev sahiplerinin kapıları açmama tavrı üzerine ellerinde ölüm listeleri olduğunu
söyleyerek halka gözdağı verdi.
Bir derneği basmaya helikopterlerle, binlerce polis ve el koyacakları eşyaları taşımak için kamyonlarla
geliyorlar. Bu baskına Gazi Halkı direnerek cevap veriyor. Halk barikatlar kuruyor, direniyor; derneklerini,
mücadelelerini sahipleniyorlar. Polis
ise plastik mermi ve biber gazlarıyla saldırıyor halkın üzerine.
9 Nisan günü saat 16:00’da baskını
protesto etmek isteyen Gazi Halk
Cephesi bir yürüyüş düzenledi. Eylem
saati Gazi Özgürlükler Derneği önünde bir araya gelen 200 kişi “Baskılar,
Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartını açarak cemevine
doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş esnasında Gazi Marşı söylenirken sık
sık “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa
kadar savaş” “Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz” “Bedel ödedik
bedel ödeteceğiz” “Yaşasın devrimci dayanışma” sloganları atıldı.
Gazi Cemevi önünde son bulan
yürüyüşün ardından bir basın açıklaması okundu.
Metni okuyan Ferhat Aktaş: “Gökte helikopterler gecenin bir yarısında
alçaktan uçuş yaparak halk üzerinde
psikolojik baskı yaratmaya çalışıyor. Peki neden yapıyor AKP iktidarı bunları? Gazi, bizim kanlarımızı
akıttığımız, bedeller ödediğimiz ve
emeğimizle kurduğumuz bir mahalledir, devrimcilerin mahallesidir ve
öyle kalacaktır. Bu baskınlarla bizleri yıldıramayacaklar” dedi. Eylem
sloganlarla sona erdi.

Gazi’de Cepheliler’in eylemi
Gazi Mahallesi’nde Cepheliler
tarafından, aynı gün baskını protesto
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amaçlı bir korsan eylem yapıldı. Eylemde yolu trafiğe kapatan Cepheliler, barikatlar kurarak molotoflarla
yolu ateşe verdiler.

Polis saldırıyor,
mahkemeler tutukluyor!
Baskılar Gazi halkını
yıldıramaz
9 Nisan'da AKP polisinin helikopterle ve yüzlerce çevik kuvvetle
yaptığı Gazi Mahallesi’ndeki baskında gözaltına alınanlar 11 Nisan’da
Bakırköy Adliyesi’nde savcılığa çıkartıldı. Savcılığa çıkartılanlar arasından 5 kişi serbest bırakıldı.
Beşiktaş 11. Ağır Ceza Mahkemesi ise 1 kişiyi serbest bırakırken
Özlem Yılmaz, Özgür Erdoğan, Mehmet Yücetepe, Ulaş Alkan, Emre Tumuçin, Ali Asker Durgun tutuklandı.
12 Nisan Salı günü de geriye kalan 11 kişi mahkemeye çıkarıldı. 3
kişi serbest bırakılırken, Yoldaş Aydoğan, Ali Ekber Durgun, Nadir Çınar, Musa Keskin, İsmail Bilgili,
Hüseyin Ördek, Bayram Güler, Ali
Kartal tutuklandı.

Gazi’de Yaşanan
Polis Terörü ve Tutuklamalar
Protesto Edildi
Adana: Halk Cephesi İnönü
Parkı’nda yaptığı eylemle Gazi Mahallesinde yapılan baskınları protesto etti. 9 Nisan Cumartesi günü baskınların haberinin alınmasının ardından saat 13.00’te yapılan eylemde “İstanbul Gazi Mahallesi’nde Dernek ve
ev Baskınları… Gözaltılar ve Baskılar Bizi Yıldıramaz-Halk Cephesi”
pankartı açıldı.
Eylem boyunca “Baskılar Bizi
Yıldıramaz, Halkız Haklıyız Kazanacağız, Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz, Gözaltılar Serbest Bırakılsın” sloganları atılarak baskınlar
teşhir edildi. Eyleme devrimci kurumlar destek verdi.
Hatay: Ulus alanında 11 Nisan pazartesi günü saat:14.00’da Halk Cephesi tarafından yapılan eylemde “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi

Yıldıramaz / Halk Cephesi” pankartının açıldı. Açıklamada, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
sloganları atıldı.
Açıklamada, AKP’nin polisinin
aylardır yoksul gecekondu mahallelerine yönelik baskınlar, kuşatmalar
gerçekleştirdiği ancak oligarşinin saldırıları, operasyonları, tutuklamalarının örgütlenme mücadelesine engel
olamayacağı anlatıldı.
Halkın Hukuk Bürosu: Avukatlar tarafından 13 Nisan günü yazılı bir
açıklama yapılarak Gazi Özgürlükler
Derneği’ne yapılan saldırı protesto
edildi.
Açıklamada Gazi’nin yoksul gecekondularında doğan gençlerin bu
baskınla hapishanelere gönnderildiği
ifade edilerek; bazı yayın organlarında
operasyonun gerekçesinin Gazi Cemevi yetkililerine baskı yapıldığı şeklinde yer aldığı ancak bunun bizzat
Cemevi yetkilileri tarafından yapılan
açıklama ile yalanlandığı anlatıldı.
Açıklamanın devamında ise şu
ifadelere yer verildi: “Elbette halkın
haber ve yorumları öğrenmeye hakkı vardır. Ancak bir istihbarat bilgisini
haber başlığı yapan gazete nasıl olur
da cemevi açıklamasını görmezden
gelir. İstihbarat birimleri ile el ele halka karşı psikolojik savaş yürüten basın yayın organları bilirler ki bu tip haberler halka değil halkın birlik içinde olmasını istemeyen iktidarın işine
yaramaktadır.
Bu haberleri yapan ve yayınlayan
basın mensuplarını, haberlerini açıklamalarımız doğrultusunda düzeltmeye çağırıyoruz.”

Gazi Kültür Vakfı Başkanı
Veli Gülsoy’dan açıklama
Gazi Kültür Vakfı Başkanı Veli
Gülsoy, bir televizyonun ana haber
programındaki bir haberi hatırlatarak,
emniyet güçlerinin Gazi Mahallesi'nde düzenlediği operasyonların
kendileriyle asla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

“Gözaltına alınan vatandaşlarımızın hiçbir zaman cemevimize zararı ve baskısı olmamıştır. Aksine
cemevimizi savunan dostlarımızdır”
diyen Gülsoy, yapılan operasyonlarla kendilerinin ilişkilendirilmesine
üzüldüklerini ifade etti.

“Gerekçeleri buysa
mahallemizdeki bütün evleri
basmaları gerekecek!”
Koçgiri Platformu Gazi’deki polis baskını ile ilgili 11 Nisan’da bir
açıklama yaparak hem baskını hem de
bu baskında gözaltına alınan üyeleri
Musa Keskin’in tutuklanmasını protesto etti.
Açıklamaya “Gazi bizimdir, halkındır.” sözleriyle başlayan Platform,
“İşte tam da bundandır ki; her dönem

baskılar, gözaltılar ve tutuklamalarla
halkın mücadelesini sindirmeye dönük operasyonlara maruz kalmaktadır.”dedi. Gazi'nin direnişlerle ve
ödenen bedellerle örülen kimliğinin,
Alevi inancına mensup halkın yoğunlukla yaşadığı bir mahalle olmasının egemenleri rahatsız ettiği ifade
edildiği açıklamada şöyle denildi:
“AKP iktidarının polisi halk düşmanlığında görevini yerine getirmiştir. Operasyonda yasal bir dernek ile
devrimci demokrat kimlikleriyle bilinen insanlarımızın evleri basılmış,
baskın yapılan evlerde aileler üzerinde
baskı kurulmuş, arama adı altında eşyalar altüst edilmiştir.
Yaptığı asılsız haberlerle AKP'nin
medyası da polisten geri kalmadığını
ispat etmektedir. 12 Mart Gazi şehitlerinin anmasının gerçekleştiği gün

karakolda katillerle aynı sofraya oturanların anlayışını mahkum eden sadece
gözaltına alınan 24 kişi değil, genç-yaşlı Gazi halkının kendisidir.
Gerekçeleri buysa mahallemizde
çat kapı bütün evleri basmaları gerekecektir. Helikopterli polis operasyonunda Koçgiri Platformu sözcülerinden Musa Kesgin arkadaşımız da
gözaltına alınmıştır. Mahallemizde her
kesimden insanın saygı duyduğu,
inançsal, kültürel ve yöresel çalışmalarıyla doğal bir kitle önderi olan
arkadaşımızın gözaltına alınması bizim açımızdan Koçgiri Alevi kimliğine dönük bir saldırıdır.
Koçgirililer olarak Musa arkadaşımızın 'zalimlere karşı mazlumlardan
yana' olan onurlu pratiğini sahipleniyor, yanında olduğumuzu belirtiyoruz”

Filistin’deki İsrail katliamını
haber yapmayan burjuva basın
İsrail, 7 Nisan’dan başlayarak Gazze’ye saldırmış ve 3 gün içinde 18 Filistinli’yi katletmişti. İsrail katliamına
gerekçe olarak Hamas’ın İsrail’e yönelik roketlerini gösterdi yine.
Bugüne kadar İsrail, neredeyse
tüm katliamlarında Filistin halkının
haklı direnişini gerekçe gösterip, saldırdı, katletti ve katliamlarına meşruluk kazandırmaya çalıştı.
İsrail, aylardır kuşatma altında
tuttuğu, ambargo uyguladığı ve yokluklar içinde yaşattğı Gazze halkını
bu kez roketlerle, bombalarla katletti. Neredeyse tüm dünyanın gözü
önünde 3 gün boyunca Filistin’de
yeni bir katliam daha gerçekleştirdi.
3 gün süren ve 18 Filistinlinin
katledildiği katliam ve süren saldırılar burjuva basın ve televizyonlar tarafından adeta yok sayıldı. Neredeyse bu konuda tek bir haber yapılmadı.
Öyle ki, İsrail roketleri ve İsrail
bombaları Gazze’ye düşerken burjuva basın ve televizyonlar Filistin halkının acılarına, yeni şehitlerine ka-

yıtsızdır.
AKP iktidarı yüzsüzce Filistinden, Gazze halkından söz ederken bir
kez daha iki yüzlülüğü görüldü. AKP
iktidarı Filistin halkının acılarına kayıtsızdır. Filistin halkının gerçek dostu devrimcilerdir. Filistin halkı katledilirken Akdeniz Halk Cepheliler,
Adana’da, Hatay’da, Mersin’de Filistin halkıyla dayanışma için sokaklardaydı.

Emperyalist yalanlar,
İsrail siyonizmini aklayamaz
Birleşmiş Milletler, İsrail siyonizminin Gazze’ye yönelik saldırılarında 1600 Filistinliyi katledip, 5 bin
Filistinliyi yaralaması ile ilgili bir
araştırma için Richard Goldstone’yi
görevlendirmişti.
Güney Afrika’nın beyazlarından
olan Goldstone, emekli bir savcı
olarak, 13 Eylül 2009'da 575 sayfalık raporunu yayınlamış ve İsrail’i
suçlamıştı.
İsrail'in Gazze’de 1600 Filistin-
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liyi katletmek ve Gazze'ye yönelik her
türlü silahı kullanarak “insanlığa
karşı savaş suçu işlediğini” söylemiş
ve raporunu BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunmuştu.
Konsey, ABD ve diğer bazı emperyalist ülkelerin karşı çıkmasına
rağmen bu raporu kabul etmişti.
Geçen hafta Goldstone “Şimdi
bildiklerimi o zaman bilseydim rapor
daha farklı olurdu” diyerek, tarihi
gerçekleri inkar etti.
İsrail siyonizmini sevindiren bu
yalan kuşkusuz tarihi gerçekleri değiştiremez. Emperyalistlerin ne ayak
oyunları ne yalanları ne de İsrail siyonizminin sevinci Gazze katliamını
unutturamaz. Gazze katliamının sorumlusu emperyalistler ve İsrail siyonizmidir.
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Şehitlerimizi Andık
Umudu Selamladık!
 Devrim şehitleri için
kah şehit yoldaşlarımızın
mezarları başındaydık;
kah yürüyüşlerde... kızıl
bayraklarımız, sloganlarımız ve
meşalelerimiz ile yürüdük
Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011

 Umudun adını
duvarlara nakşettik...
Panellerde, anmalarda onları
andık, onlardan öğrendik, onların
yoluda yürümek için and içtik...
 Elazığ, Bursa, Gemlik,
Malatya, Ankara, Adana, Dersim,
Hatay, Mersin, İstanbul...
Her yere şehitlerimizin ve
umudun adını taşıdık...

1 Mayıs: 9 Nisan günü 1 Mayıs Mahallesi’nde, Halk Cephesi
tarafından devrim şehitleri için meşaleli yürüyüş yapıldı. Eski karakol
durağından başlayan yürüyüşte “Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor,
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Bedel Ödedik
Bedel Ödeteceğiz” sloganları atıldı.
Sloganlarla birlikte, “Kızıldere’den
bu güne 41 yıldır ödenen tüm bedellere rağmen bağımsızlık demokrasi sosyalizm mücadelesi sürüyor.
Onlar 41 yıldır sahte solculukla
çıkar peşinde koşarak değil, ülkemizin ve halkımızın özgürlüğü için
hayatları pahasına mücadele ettiler.
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Umudun adını duvarlara kanlarıyla
yazdılar. Bugün onları anmak onları sahiplenmek hepimizin boynunun
borcudur.” denilerek 1 Mayıs halkı
da yürüyüşe davet edildi.
Yürüyüş, 30 Ağustos İlköğretim Okulu’nun önünde yapılan açıklamayla sona erdi.

Avcılar: 3 Nisan’da Avcılar
Anka Kültür Merkezi’nde 30 Mart17 Nisan anması yapıldı. Anmaya
devrim şehitleri için saygı duruşuyla başlandı. “Bu Tarih Bizim”
isimli sinevizyon gösteriminin yapıldığı anma 2 saat sürdü.

Zeytinburnu: İstanbul'da, 7
Nisan gecesi, Zeytinburnu Çırpıcı
Mahallesi’nde 30 Mart-17 Nisan
devrim şehitleri anması dolayısıyla
yazılamalar yapıldı.

Nurtepe: 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerini Anma Ve Umudun Kuruluşunu Kutlama Günleri
dolayısıyla, 9 Nisan akşamı Çayan
Mahallesi’nde bir yürüyüş düzenlendi.
Devrim şehitlerini anmak için
Hüseyin Aksoy Parkı’nda toplanan
Halk Cepheliler ve Çayan halkı,
“Kızıldere Son Değil, Savaş Sürüyor” ve tüm şehitlerin isimlerinin yer
aldığı, “Halkımız Ve Vatanımız İçin
Şehit Düştüler” yazılı pankartların
arkasında, ellerinde kızıl flamalar ve
dövizlerle yürüyüşe başladılar.
100 kişinin katıldığı Çayan Ma-

hallesi, Sokullu Caddesi ve Nurtepe Mahallesi sokaklarında “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”, “Şehitlerimize Devrim Sözümüz Var!”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!” sloganlarıyla yürüdüler.
Dilan Kafe’nin önüne kadar süren
yürüyüş açıklamanın ardından sona
erdi.

Bağcılar: 9 Nisan günü Bağcılar Yenimahalle’de yürüyüş yapıldı.
Yürüyüşten önce mahallede halka çağrı yapıldı.
Yenimahalle Ebru Sokak’tan
başlayan yürüyüşte halka 30 Mart’ta
Kızıldere’de şehit düşen Mahir Çayan ve yoldaşları anlatıldı. Gazi
Mahallesi’ndeki operasyon ve baskınlarla devrimcilerin hala bedel
ödemeye devam ettiğinin anlatıldığı yürüyüş Barbaros fırınının önüne
kadar sürdü. Burada açıklamayı
okuyan Güven Güzeller, “Kızıldere,
bize kuşatmalar altında nasıl direnileceğini göstermenin ötesinde,
Türkiye devriminin yolunu göstermiştir. Bu yolda ilerlemeye devam
edeceğiz"dedi. Eyleme 70 kişi katıldı.
***
9 Nisan gecesi İstanbul, Bağcılar Yenimahalle’de Cepheliler, Kızıldere’nin son olmadığını savaşın

OKMEYDANI

Umudu Cephe’yle
Büyütüyoruz!
Cepheliydiler, umudu büyütendiler, umudun
kendisiydiler.
Düzen yasaklamıştı onların patisini ve cephesini. Ama onların beyinlerinde ve yüreklerinde o
yasaklara yer yoktu. Onlar için dünyanın en özgür,
en meşru örgütlenmeleriydiler onlar. Partinin kuruluşunu kutladıkları bu günlerde, bunu herkese göstermeliydiler.
Kuşandılar maskelerini, Cephe pankartlarını
alıp çıktılar sokağa.
10 Nisan günü saat 18:30’da Cepheliler tarafından Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi’nde şehitlerimizi anmak, partiyi selamlamak için bir eylem yapıldı. Sibel Yalçın Parkı’nın
alt sokağından kızıl maskelerle, ‘’30 Mart–17
Nisan Şehitlerimizi Anıyor Parti-Cephemizi
Selamlıyoruz – CEPHE’’ yazılı pankartla ve Parti
ve Cephe adının yazılı olduğu bayraklarıyla yürüyüşe başlayan Cepheliler, sağlık ocağı önüne geldiklerinde
barikat
kurup yolu molotoflarla ateşe vererek
DHKP-C’nin kurulu-

şu ve devrim şehitleri
için bir açıklama yaptılar.
Açıklamadan sonra havai fişekleri ateşleyen
Cepheliler, pankartlarını dükkanların kepenklerine
asarak kısa bir yürüyüş yaptılar.
Bu bölgede karşılarına çıkan ‘’akrep’’ adı verilen zırhlı polis aracı ateşe verildi. Bu arada diğer
zırhlı araçların mahalleye girmesiyle molotoflarla,
sapanlarla ve taşlarla çatışmaya başlayan
Cepheliler, 3 zırhlı aracı da yakarak tahrip ettiler. 1
saat süren çatışma Cepheliler tarafından iradi olarak bitirildi.

Sayı:264
264
Sayı:
263

Yürüyüş
Yürüyüş
17 Nisan
10 Nisan
17
2011
2011

Bahçelievler’de Cephe Eylemi
8 Nisan Cuma akşamı saat: 21.00’de Cepheliler,
Bahçelievler Zafer Mahallesi Pazar Alanı’nda bir
gösteri düzenlediler.
Cepheliler yolu molotoflarla keserek “Titre oligarşi Parti Cephe geliyor, Kızıldere son değil savaş
sürüyor, Umudun adı DHKP-C” sloganları eşliğinde yaptıkları konuşmalarla, Kızıldere’den bugüne
şehitlerimizin dökülen her damla kanının hesabının
sorulacağı vurgulandı.
Eylem sırasında polis Cepheliler’in bulunduğu
tarafa doğru harekete geçmiş, ancak Cepheliler
polise molotof atarak polisin saldırı girişimini püskürtmüşlerdir. Polis eylemden sonra mahalleyi
adeta abluka altına almış, bomba imha uzmanları
çağırarak pankarta bağlı paketi patlatmıştır.

BAHÇELİEVLER
13

kişi katıldı.

Adana: “Devrim şehitleri
ölümsüzdür”

ADANA

DERSİM
sürdüğünü duvarlara yazdılar.
Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011
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Küçükarmutlu’da anma
Bektaş Ailesi ve Devrimci Alevi
Komitesi, 10 Nisan tarihinde polis
tarafından katledilen Mustafa Bektaş ve Muharrem Karakuş nezdinde
tüm devrim şehitleri için Küçükarmutlu Cemevi’nde yemek verdi.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen
halk kurtuluş savaşçıları için bir
dakikalık saygı duruşu ile başlayan
programda, saygı duruşunun ardından Mustafa Bektaş ve Muharrem
Karakuş’un hayatları anlatıldı.
Ardından Mustafa Bektaş’ın ablası Zeynep Yıldırım konuştu. Yıldırım; Mustafa Bektaş’ın halkının
kurtuluşu için savaştığını ve şehit
düştüğünü belirtti.
Yıldırım’dan sonra TAYAD Başkanı Behiç Aşçı söz alarak, “düzenin
dayattığı yoz, bireyci, bencil kültür
karşısında, devrim şehitlerinin, halkın
değerlerini yaşattığını” söyledi.
Konuşmaların ardından yemek
verildi. Anma sırasında “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganları atıldı. Yemeğe yaklaşık 200

Adana’da Halk Cepheliler ve
Güven Keskin’in ailesi tarafından 9
Mart günü 30 Mart-17 Nisan şehitlerini anma haftası dolayısıyla 1992
yılında Adana’da polis kurşunlarıyla katledilen Güven Keskin’in
mezarı başında anma yapıldı.
Saygı duruşu ile başlayan anma
Güven Keskin ve tüm devrim şehitlerini anlatan konuşma ile devam
etti. Konuşmanın ardından Güven
Keskin’in sevdiği türkülerden olan
“Apo Fatih Hasan Haydar’ın Türküsü” söylendi “Bize Ölüm Yok”
marşı ile devam edilen anma; “Güven Keskin Ölümsüzdür, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Bize Ölüm Yok”
sloganları atılarak bitirildi.
Anmadan sonra mezara bırakılan Güven Keskin’in fotoğrafını ve
kızıl flamaları almak için yönelen
polis Güven Keskin’in ailesinin ve
Halk Cepheliler’in sahiplenmesinden sonra oradan ayrılmak zorunda
kaldı.

TAYAD'lı Aileler Şehitleri
Andı
TAYAD'lı Aileler, 9 Nisan günü
devrim şehitlerini anma programı
yaptılar. Sinevizyon gösteriminin
yapıldığı anmada aileler şehitlerle ilgili anılarını anlattılar. Anma Kızıldere türküsünün hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.

***
TAYAD'lı Aileler, 9 Nisan günü
şehitleri anma haftasında Gazi Mezarlığı’ndaki Muharrem Karakuş
ile Mustafa Bektaş'ın mezarlarını ziyaret ederek bir anma yaptılar. Aynı
gün Karacaahmet Mezarlığı'na giden
TAYAD'lılar saygı duruşunda şehitlerin anılarını yaşatacaklarını dile
getirdiler.

Dersim: Dersim’de devrim
şehitleri için mezarları başında bir
anma yapıldı.
11 Nisan günü Asri Mezarlık’ta

bulunan şehit mezarları başına giden
Halk Cepheliler mezarlık girişinde
kortej oluşturarak yürüyüş düzenlediler. “Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor” pankartını taşıyan Cepheliler
şehit mezarlarına kadar sloganlarla
yürüdü. Yürüyüş ve anma boyunca
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor,
Şehitlerimize Devrim Sözümüz Var,
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganları atıldı.
***
Dersim de 10 Nisan günü 30
Mart 17 devrim şehitleri için anma
düzenlendi. Şehit ailelerinin de katıldığı anmada Kızıldere’den bugüne verilen mücadele ve yaratılan
kahramanlıklar anlatıldı. Sinevizyon
gösterimiyle devam eden anma türküler ve marşların söylenmesinin ardından sona erdi.

Antakya: Antakya’da Erdinç
Arslan’ın mezarında anma yapıldı.
Samandağ’ın Tekebaşı beldesinde 10
Nisan günü Halk Cepheliler ve Erdinç Arslan’ın ailesi “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” pankartını açarak mezara kadar yürüyüş yaptılar.
Yürüyüş sırasında “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga, Kızıldere
Son Değil Savaş Sürüyor, Erdinç
Arslan Ölümsüzdür, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atıldı.
Mezar başında Erdinç Arslan’ın
abisi Güney Arslan devrim şehitlerini ve Erdinç’i anlatan bir konuşma
yaptı. Daha sonra Erdinç Arslan’ın
yazdığı bir şiir okundu. “Bize Ölüm
Yok” ve “Heyde tenruh el cephe”
marşlarının söylendiği anma atılan
sloganlarla sona erdi.

Mersin: 30 Mart-17 Nisan
devrim şehitlerini anma günleri nedeniyle Mersin’de devrim şehitlerinin aileleri ziyaret edildi. Akdeniz
belediyesine bağlı Kazanlı kasabasında bulunan Bedi Cengiz’in mezarı
ziyaret edildi. Anma “Bize Ölüm

Yok” marşının okunmasının ardından sona erdi.

Antalya: 30 Mart-17 Nisan
Şehitleri anma, umudumuzun yıldönümünü kutlamak için Antalya’da program düzenlendi. 10 Nisan
günü düzenlenen anma ve kutlamada 41 yıllık tarih anlatıldı.

mezarları ziyaret edildi. Mezarlara
karanfiller bırakılan anmada saygı
duruşu yapıldı. Anma söylenen
marşların ardından sona erdi.

Malatya: 9 Nisan günü 30

Elazığ: 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini anma haftası kapsamında program yapıldı. Programda
Kızıldere’yi görenler kendi yaşadığı duyguları kısaca aktarırken ardından 30 Mart 1972’den bu yana
Türkiye devrim tarihinde yaşanan
önemli olayların anlatıldığı çalışması
yapıldı.
Ardından 40 yıllık mücadele tarihimizdeki en önemli olayların anlatıldığı slayt gösterimi yapıldı.
Slayt gösteriminden sonra anma
sona erdi.
***
Elazığ Halk Cephesi tarafından
11 Nisan günü Elazığ merkezde
olan Gülmez Mezarlığı’nda şehit

Mart-17 Nisan devrim şehitlerini
anma ve umudun kuruluşunu kutlama günleri çerçevesinde bir program
düzenlendi. Programda 40 yıllık tarihimizi analatan bir konuşma ve ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.
10 Nisan günü ise Cemal Gürsel
Mezarlığı’nda Mehmet Büçkün ve
Ayhan Pektaş’ın mezarları ziyaret
edildi. Anmada şehitlerin hayatları
anlatıldıktan sonra söylenen marşlarla sona erdi.
***
Paşaköşkü, Ataköy ve Hacı
Abdi Mahalleleri’nde 30 Mart-17
Nisan devrim şehitlerini anma ve
umudun kuruluşunu kutlama haftası dolayısıyla yazılamalar yapıldı.
Bursa: 10 Nisan günü, Semra
Başyiğit Halk Sahnesi’nde, anma-

Mecidiyeköy'de
İmza Masası

Ayhan Çarkın
Cezalandırılsın

TAYAD'lı Aileler her cuma ve cumartesi günü tecritin kaldırılması talebiyle açtıkları imza masasını 8 Nisan günü de açtılar. “Hapishanelerde
Tecrit ve İşkence Sürüyor. Sohbet
Hakkı Uygulansın" pankartının asıldığı masada tutsakların sesi anlatıldı.

TAYAD'lı Aileler, 8 Nisan günü
Sultanahmet Parkı'nda yaptıkları
eylemle, katil Ayhan Çarkın'ın cezalandırılmasını istediler.
Ayhan Çarkın'ın itiraflarda bulunduklarını belirten aileler adına
açıklama yapan Nagehan Kurt, Ayhan Çarkın ve diğer tüm infazcıların cezalandırılmadan adalet arayışlarının bitmeyeceğini belirtti.
“Ayhan Çarkın ve Tüm Katliamcılar Cezalandırılsın” pankartının açıldığı eylemde “Ayhan Çarkın Cezalandırılsın, Evlatlarımızın
Katilleri Cezalandırılsın, Adalet
İstiyoruz, Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunan ailelerin dilekçelerini
savcı almayarak dilekçelerin DGM
savcısına verilmesi gerektiğini
söyledi.

İki saat süren masada imzalar
toplanırken bildiri dağıtımı da yapıldı.
9 Nisan günü TAYAD'lı Aileler
Mecidiyeköy Metrobüs çıkışında,
hapishanelerdeki tecritle ilgili pankartlarını ve Grup Yorum konser
pankartını açtılar.
Tecritin kalkması için imza toplarken,“Tecrit Can Almaya Devam
Ediyor. Siz Neredesiniz?” yazılı bildirilerini dağıttılar. Bunun yanında,
bildiri dağıtan arkadaşların hapishanelerdeki tecriti anlatmalarından etkilenerek imza atanlar da oldu.

kutlama programı gerçekleştirildi.
Saygı duruşuyla başlayan program
yapılan konuşma ile devam etti.
Türküler ve marşlarla devam eden
program çekilen halaylarla sona
erdi.

Bursa-Gemlik: Gemlik’te
Halk Cephesi 9 Nisan günü bir
program düzenledi. Program saygı
duruşuyla başladı. Ardından metin
okundu. Şiirler sonrası slayt gösterimi yapıldı. Son olarak Grup Yarın’ın söylediği marşlar ve türkülerle
program sona erdi.
Ankara: 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerini Anma ve Umudun Kuruluşunu Kutlama Günleri
kapsamında Ankara Halk Cephesi
bir program düzenledi. 10 Nisan
günü Dikmen'de yapılan program şehitler için verilen yemekle başladı.
Yemeğin ardından, Dev- Genç'liler tarafından hazırlanan tiyatro oynandı. Oyundan sonra Kızıldere'den
bugüne tarihin önemli kesitlerinden derlenen bir kurgu, şiirler ve türküler eşliğinde izlendi.

Sayı:264
264
Sayı:
263

Yürüyüş
Yürüyüş
17 Nisan
10 Nisan
17
2011
2011

Adana: Hasta
tutsaklar ölüme
terk edilemez!
Adana’da 9 Mart’ta hapishanelerdeki tecritin kaldırılması ve hasta
tutsakların serbest bırakılması için
eylem yapıldı.
Eylemde F Tipi hapishanelerde
tecritin giderek yoğunlaştırıldığı, tutsaklara gece yarısı baskınları yapılarak, işkence yapıldığı ve hasta tutsakların bilinçli olarak ölüme terk
edildiği belirtildi.

TAYAD'lı Aileler’in
İnternet Sitesi
Tekrar Yayında
Teknik nedenlerle bir süredir kapalı
olan TAYAD'lı Aileler’in internet sitesi www.tayad.org tekrar yayında.
Siteden TAYAD'lı Aileler faaliyetlerini, eylemlerini takip edebilirsiniz.
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2000 yılının 19-22 Aralık günlerinde gerçekleşen Türkiye tarihinin en
büyük hapishaneler katliamına dair
yeni belgeler açığa çıkmaya devam
ediyor; zaten dosyalarda varolan belgeler deyim yerindeyse ortaya çıkıyor.
Bu gerçekler elbette, “Tufan”
adlı katliam belgesiyle ortaya çıkmış
gerçekler değildir. Devletin tüm kurumları, tüm burjuva medya, 19 Aralık katliamını sahiplenmiş ve gerçekleri örtbas etmiştir. Biz ise buna
karşı, oligarşinin yalanlarını daha ilk
günden tek tek açıkladık. Şimdi her
şey bizim söylediklerimizi kanıtlıyor.

Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011

Tufan’ın ardından ortaya çıkan
“Bora” ve “Atmaca” adlı planlar da
gösteriyor ki, oligarşi 19 Aralık’ta bir
katliam kararı almıştır ve onu uygulamıştır.
Biz bunu 19 Aralık’ın arifesinde
söyledik; inanmayanlar, şimdi tarihe
dönüp, belgelere bakıp tekrar düşünmelidirler. Neden devrimcilere
değil devlete inandık?

Bora ve Atmaca
Bayrampaşa Hapishanesi’ne 19
Aralık’ta düzenlenen operasyonun
emrinin aylar önce verildiği ve operasyon planının da “Tufan” adını taşıdığı, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Katliamı Davası’nın görüldüğü
mahkemeye gönderilen jandarma
belgelerinde açığa çıkmıştı.
Geçen hafta, bu kez 19 Aralık’ta
Ümraniye Hapishanesi’nde gerçekleştirilen katliama dair iki yeni belge
daha açığa çıktı.
Ümraniye Hapishanesi için hazırlanan iki plan vardı: “Atmaca” ve
“Bora”.
Planlar, Bayrampaşa Hapishanesi katliam planında da olduğu gibi Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral
Engin Hoş imzalı.
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Bu tablo, kendiliğinden
olmadı. Bu tablo, psikopat
bir katil tarafından
yaratılmadı. 6 kadın,
devletin kararıyla, planlı
programlı bir şekilde diri
diri yakıldı! Oligarşik
devlet işte budur!
Operasyonların isimleri 15 Aralık
2000 tarihli Özel Müdahale Planı’nda Atmaca, 18 Aralık tarihli İhtimalat Müdahale Planı’nda ise Bora
olarak belirlenmiş.

Bora ve Atmaca’da
provokasyon, işkence ve
katliam talimatları
Planlar, esas olarak Bayrampaşa
Hapishanesi katliamı için hazırlanan
“Tufan” planıyla büyük ölçüde benzer. Ancak bu planlarda farklı olarak
şu iki nokta dikkati çekiyor.
Birincisi; planlarda, “operasyonun yapılmasını sağlamak için bazı
infaz koruma memurlarının gönüllü
olarak rehin olabilecekleri” varsayılıyor. Açık bir provokasyon planlanıyor yani.
İkincisi, planda şu talimat var:

“Teslim alınanlara ‘acil sorgu’ yapılarak istihbari bilgi elde
edilecek”
Bunun anlamı çok açık elbette. Nitekim, 19 Aralık’ta özellikle Bayrampaşa ve Ümraniye hapishanelerinde “esir alınan” tutsaklar işkence-

lerden geçirildiler.
Yine planın başka maddelerinde
“tavanlar ve duvarların delinmesinden sonra gaz bombası atılacağı...
Kesici ve delici alet kullanılması durumunda misli ile karşılık verileceği...” belirlenmiş.
Dört aşamaya ayrılan planın ilk
aşamasında ayrıca “operasyona katılacak askerlerin 'özel silah' olarak
adlandırılan silahların kullanımı için
eğitilmesi” öngörülüyor. Nedir bu
“özel silahlar”? Bilindiği gibi, 19
Aralık katliamında halen ne olduğu
açığa çıkmayan kimyasallar ve orduda
yaygın olarak bulunmayan özel kurşunları olan silahlar kullanılmıştı.
Benzeri bir hazırlığın Ümraniye için
de yapıldığı anlaşılıyor.
Bir katliam saldırısının tüm unsurları var kısacası.

Çanakkale Katliamı’nın
Resmi Tutanağı,
Katliamcıları Gösteriyor
“Tufan” adlı belgenin açığa çıkmasının ardından dönemin Adalet
Bakanı Hikmet Sami Türk’ten İçişleri
Bakanı Sadettin Tantan’a kadar, yetkililer, “Jandarmanın ‘tufan’ planından bizim haberimiz yoktu” şeklinde
açıklamalar yaptılar.
Yine yalandı.
Gerçek, bu kez Çanakkale Hapishanesi’ndeki 19 Aralık katliamı davasının belgeleri arasından çıktı.
Çanakkale Hapishanesi 19 Aralık
Katliamı Davası’nın dosyasından çıkan belge, operasyonun ‘Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordineli istişaresi’ sonucunda kararlaştırıldığını gösteriyor. Karar, saldırıdan 10
saat önce Ankara’dan Çanakkale’ye
tebliğ ediliyor.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı’nda 18 Aralık 2000’de saat

20:30’da bir tutanak tutuluyor.
Tutanakta şunlar belirtiliyor:
“Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’nde barındırılan terör suçlularının F Tipi cezaevlerine sevki engellemek için, uzun süredir sürdürdükleri açlık grevini ölüm orucuna çevirerek bugüne kadar ısrarlı şekilde devam ettikleri, ölüm orucunun sağlıkları yönünden tehlikeli boyuta ulaştığından Adalet ve İçişleri bakanlığının koordineli yaptıkları istişare sonucunda 19 Aralık 2000 günü saat:
05.00 sularında cezaevine jandarmadan yardım istenerek girilip İçişleri Bakanlığı’nın 14 Aralık 2000 gün
ve ... sayılı emri gereğince operasyon
için ... karar verildiğini bildirmişlerdir.”
Karar, 18 Aralık 2000 gün
saat:19.00 sıralarında J.Gn.K.lığı Hrk
Bşk.nı makam odasından Çanakkale
İl Jandarma Komutanlığı emniyetli telefonu aranarak bildiriliyor. Kararı bildirenlerin adı da var tutanakta:
Adalet Bakanlığı Müsteşarı İhsan
Erbaş, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Ali Suat Ertosun, Hrk. Bşk.
Tümgeneral Osman Özbek. (Aktaran, 11 Nisan 2011, Radikal)

için yapılan bildirimin tutanağıydı.
Ümraniye Savcısı Kemal Çapraz, bakanlıktan gelen telefon üzerine, müdahale izni verdiğini kayıt altına almış. “Tufan planı”nın ve bu bildirimin açığa çıkması üzerine Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat
Ertosun ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Harekât Dairesi Başkanı
Osman Özbek de konuşarak “müdahalenin devletin ortak kararı
olduğunu ve bir plan dahilinde yapıldığını” belirttiler.
Başka türlüsü zaten mümkün değildi.

Sorun, devlet otoritesini
kabul ettirmektir

Katliam Davası Dosyasına yeni giren bir diğer belge ise geçen hafta, 9
Nisan tarihli Star gazetesinde yayınlandı.
Belge, Jandarma ve Valiliğin, 5 kişinin katledildiği Ümraniye Hapishanesi’nde operasyonun “en az zararla
sona erdirildiği” görüşünde olduğunu gösteriyor. Hatırlanırsa, Adalet
Bakanı H. Sami Türk de, 19 Aralık’tan sonra 28 tutsağın katledilmiş
olmasını yeterli görmemiş, “Benim
Ümraniye’ye Operasyon
tahminimin altında bir zaiyattır.
Çok daha fazla, bunun bir kaç katı
Bildirimi Adalet ve İçişleri
olabilir diye öngörüyorduk.” deBakanlığı’ndan
mişti.
Gerçek, peşpeşe resmi belgelerden
Katilamdan sonra tutsak yakınlasökün ediyor. Geçen hafta açığa çıkan
rı tarafından Ümraniye Başsavcılıbir diğer belge, Ümraniye Hapishağı’na yapılan suç duyuruları üzerine,
nesi’ne operasyon
İstanbul Valiliği, 12 Ekim
2002 tarihli bir talimatla, “operasyona ilişkin iddiaları inceYoksul
lemek üzere” Jandarma AlGecekondu halkı bay Emrullah Çuhadar’ı görevlendirmiş.
Bizi açlığa, yoksulluğa işsizliğe mahÇuhadar’ın hazırladığı ve
kum ediyorlar. Gecekondularımızı
Vali Erol Çakır’ın onayladıbaşımıza yıkıp bizi şehrin dışlarına sürğı soruşturma sonuç belgelemek istiyorlar. Sonra seçimden seçime
rinde,
oy verip susmamızı istiyorlar.
Ümraniye HapishaneMahallelerimizde terör estiriyorlar.
si’ndeki operasyonda “yasal
Hayır susmayalım!
mevzuata uyulduğu ve so1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında
rumlular hakkında idari sogücümüzü birleştirelim ve taleplerimizi
ruşturma açılmasına gerek
haykıralım...
olmadığına” karar verilmiş.

Belgede neden soruşturma açılmasına gerek olmadığı, şöyle gerekçelendiriliyor:
- Ümraniye Cezaevine gerçekleştirilen operasyonda jandarma personeli kimsenin zarar görmemesi
için gerekli tedbiri almıştır.
- Azami özen gösterildiği halde
teslim ol çağrısına ateşli silahlarla
karşılık verilmiştir. Defalarca ikaz
edildikleri halde isyancılar ateş etmeye devam etmiştir... [bunun] üzerine güvenlik güçleri kanunun verdiği hak ve yetkiyle silah kullanmıştır.
Meydana gelen yangınlar bile mahkumlar tarafından çıkartılmış ve en az
zararla isyan sona erdirilmiştir.”
Bu rapor, katliamın nasıl devlet katında onaylandığı ve aklanmaya çalışıldığının yüzlerce belgesinden biridir. Raporun önemli bölümlerinden biri de, operasyonun amacının
“devlet otoritesini cezaevinde yeniden kurmak” olarak belirtilmesidir. Gerçeğin özeti budur.
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Bu planların önemi, devleti tanımayan, devletin bu infazları, işkenceleri, katliamları, kaybetmeleri yapamayacağını düşünen; bunları hep
devlet içine sızmış çeşitli grupların,
kliklerin yapmış olabileceğini düşünenlere, DEVLET GERÇEĞİNİ gösteriyor olmasındadır.
Ülkemizin aydınları! Demokratik Kitle Örgütleri’nin yöneticileri! Şimdi dönüp kendinize sormalısınız. Neden devrimcilere değil, oligarşinin yalanlarına inandınız?..
Devrimcilere güvensizliğiniz,
gerçekte kendinize güvensizliğinizdir... Sizin kendi meşruluğunuza inanmamanızdır...
Bize değil, devlete inandığınız
için devlet katliam planları ve hazırlıklarını yaparken, bize “direnişi bırakın” çağrıları yaptınız? “Bırakın”
çağrılarını nasıl yaptınız, sormalısınız
kendinize... Devleti tanımayanlar,
devletin politikalarına karşı doğru
politikalar da üretemezler...
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AKP ‘Tufan’ı sürdürüyor
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AKP’nin hapishanelerde “Tufan”ı sürdürTürkiye hapishanemesinin bir başka kanıler tarihinde hapishatı 1758’e ulaşan ölü sanelerdeki ölümlerin sayısıdır. 19 Ocak 2011 itiyısı, hiçbir zaman bu
barıyla AKP’nin hapiskadar yüksek olmahanelerdeki katliamının
mıştır. Gelmiş geçmiş
bilançosu budur.
hiçbir adalet bakanının
Ve burada asıl önemsuç dosyasında bu kali olan şudur ki, bu kadar çok ölüm yoktur.
 19-22 Aralık’ta 28 tutsak katledildi
dar ölü sayısına rağTufan, Bora, Atmen, AKP yönetimi, haSon on yılda katledilen tutsak sayısı:1758
maca... Hiç kuşku yok
pishanelerde hiçbir soki başka hapishaneler
run, olumsuzluk gör 19 Aralık’ta tecriti uygulayabilmek için
için yaptıkları katliam
memektedir.
planları da açığa çıka- katletmişlerdi. AKP, 9 yıldır tecriti sürdürüyor
Görmemekte ve bu
caktır.
anlamda
da sessiz katBu operasyonların  ‘Tufan’ devrimci düşünceyi yoketmek istiyordu
liamı sürdürmektedir.
asıl amacı, “ya düşün- AKP de tecrit hücreleriyle aynı amaç peşindedir
*
ce değişikliği ya
ölüm”dür.
Tufan, Bora, Atmaolarak, “başarılan” bu işi sürdürmca...
üzerine
tartışmalar
sürerken,
AKP, bu politikayı, OLDUĞU
üştür.
Kandıra F Tipi’nde işkenceler...
GİBİ itirazsız kabul etmiş ve uygu*
hasta tutsakların katledilmesi... F
lamaya devam etmektedir.
Tufan,
devrimci
düşünceleri
yoTipi hapishaneler arasında ve hücreAKP o günden bu yana bu politiler arasında sürgünler devam ediketmek içindir.
kayı sürdürendir. TAYAD’lılar, buyor. Tecrit devam ettiriliyor.
ünlerde F Tipi hapishanelerdeki tecTayyip Erdoğanlar, tüm yakın
rite karış sürdürdükleri kampanyada
Erdoğan, “Bizim dönemimizde
çevreleri, iflah olmaz birer anti-kobir pankart açıyorlar: “Hapishanehapishanelerde kimse ölmedi” diyemünisttirler.
lerde 10 Yılda 1758 ölüm”. Bu panbilir mi? Engin Çeber’in katledilBayrampaşa’da diri diri yakankart her şeyi anlatıyor.
mesini nasıl açıklayacaklar?
lar, devrimci düşünceye ne kadar
Bu “kesintisizliği” bizzat AKP
*
düşmansa, AKP de en az onlar kakendisi ifade etmiştir. AKP henüz yeni
1758 ölüm!
dar düşmandır.
iktidar koltuğuna oturmuşken, eski
Büyük direnişte ölenlerin sayıAdalet Bakanı H. Sami Türk, bir rösının
122’ye yükselmesinin sorumAKP’liler,
o
zaman
portajda şöyle diyordu.
luluğu...
neredeydiler, ne
“Önceleri iktidarın her şeyini
Tecritte ısrar!
eleştiriyoruz, ama bir şeyi çok iyi yapyapmışlardı, ne
İşte AKP’nin hapishaneler potılar... Hapishanelerde önemli işler
demişlerdi veya nasıl
litikasının özeti budur.
başarmışlardır...”
susmuşlardı?..
DSP-MHP-ANAP hükümetinin
*
Kuşku
yok
ki
bu
sorunun
cevaher şeyini eleştiren AKP bir tek koVe durum buyken,
bı son derece çarpıcıdır.
nuda, “57. Hükümetin çok iyi bir iş
Tufan’ı, Boran’ı, Atmaca’yı kıyaptığını” söylüyordu. O bir konu ve
Bugün keskin bir biçimde 12
nayanlar, eleştirenler, AKP’yi de
o “iş” belliydi. Konu hapishanelerdi
Eylül karşıtı geçinen AKP yönetieleştirmek ve kınamak zorundave yapılan iş, 19-22 Aralık katliamıyla
cileri içinde zamanında 12 Eylül’e
dırlar. Bunu yapmamak, tutarsızlıkF Tipi hapishanelerin açılmasıydı.
direnen hemen hiç kimse yoktur.
tır. 19-22 Aralık katliamının hesabı“Bu konuda geçmiş uygulamalar
Tıpkı içlerinde 19-22 Aralık
nı oligarşi içi manevraların malzemesi
aynen devam eder. Bu konuda en ufak
katliamına karşı direnen kimse olyapmaktır. Buna kimsenin hakkı yokbir tereddüte yer yoktur” (Bkz. Türmadığı gibi.
tur. Bu, 19-22 Aralık’ta katledilenlekiye Gazetesi, 2 Aralık 2002)
re saygısızlıktır. Zulme, ‘Tufanlar’a
Evet, tam tersine, o gün de,
Bu sözler hiç kuşku yok ki, 19
gerçekten karşı çıkanlar, generallere
sonrasında da AKP emperyalizAralık katliamına açık bir onaydı.
ve hapishanelere aynı biçimde karşı
min ve oligarşinin hapishaneler
Sami Türk, bu anlayışına paralel
çıkmak durumundadırlar.
politikasına tam destek vermiştir.

Burjuva Basın Yayın, 19 Aralık’taki
İşbirlikçilik Suçunu İşlemeye Devam Ediyor

Burjuva basın yayın organları,
oligarşi içi çatışmada AKP’ye hizmet
eden, katliamı gerçekleştiren ordu
mensuplarına vuran haberler yapıyor.
Ancak, AKP’nin hapishaneler katliamının sürdürücüsü olduğu konusunda yine tek bir satır yazmıyorlar.
Burjuva basın yayın, 19-22 Aralık hapishaneler katliamına ve sonrasında devam eden tecrit katliamına çanak tutmuştur. Bu artık
tartışılmaz bir gerçektir. İktidar katliamdan sonra ağır bir sansür uygulamış, düzenin basın yayın organları
da bu sansürü adeta gönüllü uygulamışlardır.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, 11 Nisan günkü Radikal’deki yazısında
bakın nasıl bir örnek anlatıyor:

“‘Hayata Dönüş’ operasyonu yeniden
tartışılınca aklıma geldi. O günlerde
öldürülen insanlara bizim ekipten
Emiyra ‘direnişçi’ dediği için ekonomik kriz bahanesiyle tüm ekip işten
atılmıştı. Ben de destek için istifa etmiştim. 6 ay işsiz kalmıştık.”
Tecrit zulmü ve direnişe karşı
sansür işte böyle yıllarca devam ettirildi. Peki bugün ne yapılıyor?
Burjuva basın yayın 10 yıl sonra
belge yayınlıyor. Askere vuruş yapmak, iktidarla bir çatışmaya girmeden
katliamı yazmak kolay. Hele ki bu yazılanlar oligarşi içi çatışmada bir tarafın işine yarıyorsa, haberi manşete
taşımaktan çekinmiyorlar. Bugün katliama ilişkin yazdıkları yazılar ortaya yeni çıkan gerçekler değildir. Kat-

liamdan günler öncesinden katliama
zemin hazırlayan yayınlar yaptılar.
Katliam sonrasında katliamı meşrulaştıran yayınlar yaptılar. “Sahte
oruç kanlı iftar” manşetlerini, “Kendi arkadaşlarını yaktılar” manşetlerini atan da aynı burjuva basın yayındır.
Bugün yaptıkları haberlerle 19
Aralık dönemindeki suçlarını aklamaya çalışıyorlar, fakat diğer yandan
bugünkü tecrit zulmünü de gizlemeye devam ederek halka karşı yeni suçlar işliyorlar.
Onlar için açık ki esas olan, medya holdinglerinin çıkarlarıdır. Bugün de iktidardan tek bir ihale alamayacaklarını düşünseler, yine tek bir
gerçeği yazmazlar.
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pishaneleri halktan gizliyor. Hapishanelerdeki işkenceleri halktan gizliyor. Gerçeği göremeyen
halk tepki gösteremiyor" denildi.

TAYAD: Tutsakları
sahiplenelim
TAYAD'lı Aileler, 12 Nisan’da
Cevahir İş Merkezi önünde yaptıkları eylemde tutsakları sahiplenelim çağrısı yaptılar.
"Hapishanelerde On Yılda
1758 Ölüm! Tecrit Can Almaya
Devam Ediyor! Siz Neredesiniz?"
pankartının açıldığı eylemde "İktidar uyguladığı ağır sansürle ha-

"Sohbet Hakkı Uygulansın,
Tecrite Son, Adalet İstiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde: "Hapishaneler birer işkence merkezidir. Buralarda tutsaklara sürekli işkence yapılır. Hapishanelerdeki
tutsakların sesi soluğu bizleriz.
Sizlersiniz. Bu nedenle tutsakların
sesine kulak verin, TAYAD'LI AİLELERİN sesine kulak verin ve
bizi dinleyin.
Hapishanelerdeki tecrite, işkencelere sessiz kalmayın. Ses
verin. Seslerimiz birleşsin ve tecriti kıralım" sözlerine yer verildi.
Açıklamanın ardından 10 dakikalık oturma eylemi yapıldı.

İzmir Kırıklar F Tipi Tecrit
Öldürür Dayanışma Yaşatır
İzmir’de Kırıklar F Tipi Hapishanesi’nde ve Bergama M Tipi Hapishanesi’nde
yaşanan hak gaspları ve verilen iletişim cezaları ile ilgili Tecrite Karşı Mücadele Platformu bir eylem düzenledi. 8 Nisan’da Kemeraltı girişinde yapılan eylemde “Tecrit
İşkencedir, Tecrite Son! Tecrit Öldürür Dayanışma Yaşatır, Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın!, Hapishanelerde Keygi Uygulamalara Son!, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.
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Yalanlarla Savaşımız, O Planların
Yapıldığı İlk
Günden Başladı
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Yalanlarla gerçeğin savaşı, oligarşinin F Tipi hapishaneleri gündeme getirmesi kadar eskidir. Tecrit hücrelerine karşı mücadele, başından
itibaren aynı zamanda yalana karşı
mücadele olarak şekillenmiştir.
Bu mücadele, 19 Aralık sabahında gaz bombalarının atılmaya başladığı andan itibaren daha da yoğunlaşarak sürdü.
Bugün, 19 Aralık katliamına ilişkin açığa çıkan Tufan, Bora, Atmaca
planları; adı, numarası bilinmese de
o günden görülen gerçeklerdi.
19 Aralık sabahında başlayan katliam, 22 Aralık’ta sona erdi.
23 Aralık’ta Haklar Ve Özgürlükler Platformu, “Yalanlar -23 Aralık”
başlıklı ilk açıklamasını yayınladı.
Bunu “Yalanlar -24 Aralık”, “Yalanlar -25 Aralık” başlıklı açıklamalar takip etti. 29 Aralık’ta, 30 Aralık’ta
hala devam ediyordu yalanlara dair
açıklamalar. Her bir açıklamada 1015 yalana yer vermek zorunda kalınıyordu.

Yalanlar, yalanlar...
23 Aralık tarihli “Yalanlar!” açıklamasında 14 adet yalana yer verilmişti. Onlardan bazıları şöyleydi:
YALAN 1 - Ölüm Orucu ve Açlık
Grevi Sona Erdi
YALAN 2 - Ercan Kartal ve Şadi
Özpolat açlık grevini bıraktı.
YALAN 3 - Ecevit, “Böylelikle
bütün Türkiye'de ölüm eylemi ortadan
kalkmış oluyor.”
YALAN 5 - On Yıldır Girilemiyordu...
YALAN 6 - “Besleniyorlarmış...”
YALAN 8 - Tantan’ın Yalanları;
“Azami dikkat gösterdik... Bundan
dolayı kayıp çok az oldu...”
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YALAN 13 - “Örgüt baskısı”
YALAN 14 - “Kurtarma” Yalanı; “Ölüm
orucundakileri örgütün elinden ve ölümden
kurtarmak için bugün
hapishanelere müdahale ettik”

Amaç, hep açıktı
Operasyonun adının
“Tufan” olarak konulduğu bugün ortaya çıkıyor;
ama o muhteva o günden
söylenmişti. O yalanların
ortasında gerçek 19 Aralık’tan sadece dört gün
sonra itiraf edilmişti:
“F Tipi uygulamasıyla terör ülke
gündeminden çıkarılacaktır.”
Bu sözleri, 23 Aralık’ta, İçişleri ve
Jandarma Komutanlığı adına düzenlenen basın birifinginde konuşan
Kurmay Albay Ali Aydın söylemişti.
Amaç, çok açık itiraf edilmiştir.
Sorun bir hapishane sorunu değildi; sorun hapishanelerin mimarisi
sorunu değildi.
Bunu bir tek aydınlar, bir tek reformist kesim anlamıyordu. Devlet
de, devrimciler de bunun bilincindeydi ve savaş bu noktada sürüyordu.
Biz tam yedi yıl, hücrelerin kaç
metrekare olacağının kavgasını vermedik. Biz emperyalizmin ve oligarşinin teslim alma politikasına, düşüncelerimizi yoketmeye and içmiş
bir saldırganlığa karşı direniyorduk.

Yine yalanlar ve yine
gerçeğin yılmayan savaşı
24 Aralık tarihli Haklar Ve Öz-

gürlükler Platformu açıklaması, tam
12 adet yalana yer veriyor. Birinci
madde, şunu söylüyor: Gerçek... 6
BAYAN TUTUKLUYU YAKIP,
ONLAR CAN VERİRKEN, KARŞILARINDA GÜLEN ÖLÜM
MANGALARININ KAHKAHALARIDIR.
Henüz 19 Aralık’ın üzerinden
dört gün geçmiştir, devlet katliamını
inkar etmektedir ama biz gerçeği yazıyoruz. Ve 11 yıl sonra her şey bizi
kanıtlıyor.
Haklar Ve Özgürlükler Platformu’nun 25 Aralık tarihli açıklaması, 7 yalanı içeriyor. 29 Aralık tarihli açıklama ise, biri “direnişin bittiği!”
olmak üzere, iki yalan karşısında
gerçeği söylüyor.
Gerçekle yalanın savaşı sürüyordu ve o günlerde devrimcilerin açıklamaları hep şu iki sözle bitiyordu:
GERÇEĞİN HÜKMÜ
SÜRÜYOR!
GERÇEĞI HİÇ BİR GÜÇ
KARARTAMAZ!
Tarih hep bizi haklı çıkardı.

5
1960’ların ikinci yarısından bu
yana anti-emperyalist mücadelenin
bayraktarlığını yapıyoruz. Elbette
bunun bir bedeli olacaktı. Ve biz bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye için o bedeli her zaman göze aldık.
Emperyalizmin her türlü saldırılarına
rağmen geri adım atmadık, boyun eğmedik, uzlaşmadık. Amerikan yöneticileri ve işbirlikçileri hiçbir zaman
ülkemizde ellerini kollarını sallayarak
dolaşamadılar.
Anti-emperyalist mücadelemizden hiçbir koşulda geri adım atmadık.
Amerika’nın, Irak’ı işgali karşısında,
devrimci hareketin ”terör listesi”ne
alınması tehditlerine, rağmen, tüm
dünya halkları bizden yanaydı.
Devrimci hareket, ABD Başkanı
Bush’un Türkiye ziyaretine hazırlanıyordu. Bush protesto edilecek, lanetlenecekti. Oligarşi, devrimci hareketin 12 önder kadro ve savaşçısının cesetlerini Bush’a armağan olarak sundu.
Geri adım atmadık. Amerika’nın,
Irak halkının tepesine bomba yağdırmasına karşı çıktık. Emperyalizmin
Yugoslavya’da halkları bölüp parçalamasına karşı çıktık. TBMM’de konuşan ABD Başkanı Clinton, oligarşinin milletvekilleri tarafından elleri
patlayıncaya kadar alkışlanırken, devrimcilerin dilinde ise (onlarca dilden)
tek bir slogan vardı: “Clinton Defol!”
Amerika ve işbirlikçilerinin Afganistan saldırısına, Irak’ın işgaline
karşı çıktık. Yazı dizimizin bu bölümünde Bush’un 1991 yılındaki Türkiye ziyaretinden ve 2000’li yıllardaki
Irak işgaline kadarki dönemi ele alacağız.

Bedel ödemekten
kaçınmadık
Körfez saldırısından sonra bu
kez dünya halklarının katili Bush’un
ülkemize geleceği açıklandı. Bush,
ABD emperyalizminin, Ortadoğu

Anti-emperyalist olmak
bedelleri göze almaktır!

halklarına saldırarak elde
ettiği “zaferin” sonuçlarını güvence
altına almak için Türkiye’ye gelecekti. Tıpkı yakın zamanda Clinton’un gelişinde olduğu gibi, günler
öncesinden hazırlıklara girişildi.
Ulusal onursuzluğun, düşkünlüğün
oligarşiye en yakışır örnekleri sergilendi.
Clinton için özel golf sopaları getirtenler, depremzedelerin çadırlarını “görüntüyü bozuyor” diye yıktıranlar; Bush’a da “altın kapaklı
klozetler” hazırladılar. Efendilerinin güvenliği ve huzuru için her türlü imkan seferber edildi.
Ancak yine de en büyük emperyalist ülkenin başkanı, ülkemizde
dolaşırken istediği rahatlığı duyamıyordu. Çünkü bu halkın, gençliğin
anti-emperyalist geleneği güçlüydü.
Emperyalist haydutluğa karşı hiç bir
koşulda bağımsızlık bayrağını yere
düşürmeyen devrimciler vardı...
Devrimciler, dünya halklarının baş
düşmanı Bush’u, halkımıza ve geleneklerimize layık bir şekilde karşılamak için hazırlıklara girişmişti.
İşte tam bu günlerde 12 Temmuz
1991’de emperyalist efendilerinin
güvenliği için İstanbul ve Ankara’da
12 devrimci katledildi. 12 Temmuz
şehitleri son anlarında da haykırdıkları gibi “Bağımsız Türkiye” idealleri için emperyalizme, oligarşiye
karşı verilen bu savaşta şehit düştüler. Ama katledilseler de Türkiyeli devrimcilerin emperyalizmle
uzlaşmaya, emperyalizme karşı yumuşamaya niyetleri yoktu. Devrimciler o günden sonra da emperyalizme vurmaya devam ettiler.

“Ortadoğu halkları
yalnız değildir”
1990-91’de Körfez’e yapılan
büyük askeri yığınağa ve Irak’a yönelik saldırıya rağmen Ortadoğu’da
istediği düzeni oturtamayan Amerikan emperyalizmi, Irak’a saldırı-

larına devam etti. Sadece 16 Aralık
1998’de “Çöl Tilkisi” adı verilen
saldırıda Irak’a atılan füze sayısı
Körfez Savaşı’ndakinin iki katıydı.
Körfez saldırısından itibaren Irak’a
uygulanan ambargo sonucunda yaklaşık 1,5 milyon insan açlıktan,
ilaçsızlıktan öldü. Bunların çoğu
çocuktu. Emperyalizm tüm bu katliamlarını her zamanki gibi “barış”,
“demokrasi” demagojilerinin arkasına sığınarak yaptı. Devrimciler bu
saldırılar karşısında da tereddütsüz
Irak halkının yanında oldular. Silahlı
ve silahsız çeşitli eylem ve gösterilerle emperyalist haydutluğa karşı
mücadele ettiler.

Emperyalizm
Balkanlar’da katlediyor
Emperyalizm 1999’un 25 Martından itibaren Yugoslavya’yı bombalamaya başladı. Irak’tan, Somali’den, Bosna’dan sonra şimdi de sıra, emperyalizmin Balkanlar’daki
planlarına uyum sağlamayan Yugoslavya yeni hedefti. Yugoslavya haftalarca havadan bombalandı. Emperyalizmin “çok gelişmiş” füzeleri, sık
sık “yanlışlıkla” okulları, evleri,
saldırıya katılmayan çeşitli ülkele-
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4 Haziran 1999’da ABD
İstanbul Başkonsolosluğu’na
yönelik eylem hazırlığında
Sadık Mamati ve Selçuk
Akgün şehit düştü
21

Oligarşinin uşakları elleri
patlayıncaya kadar Clinton’u
alkışlarken devrimciler
sordu: Yok muydu içinizde
bir tek yurtsever?
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rin büyükelçiliklerini vuruyordu.
Hiçbir yanlışlık yoktu elbette; tıpkı Irak’ta olduğu gibi “teslim olmazsanız hepinizi yok ederiz” mesajı veriliyordu.
Körfez saldırısını “it dalaşı” diye adlandırıp tavırsız kalanların bir
kısmı, Yugoslavya’ya saldırıya tavır
aldılar. Ama öte yandan islamcılardan, milliyetçiliği kimseye bırakmayan faşistlere kadar çeşitli kesimler
bu saldırıda emperyalizmi desteklediler.
Cephe, Yugoslavya halkının yanında oldu. Emperyalizmin Balkanlar’ı kan gölüne çevirmek istemesine karşı sessiz kalmadı. Son
olarak 4 Haziran 1999’da ABD
İstanbul Başkonsolosluğu’nu lavla
vurma eyleminde Sadık Mamati ve
Selçuk Akgün’ü şehit verdi.

Clinton Türkiye’de
17-19 Kasım 1999’da Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Zirvesi ülkemizde yapıldı.
ABD Devlet Başkanı Bill Clinton da
aynı dönemde ülkemizi “ziyaret” etti. Ardından Türkiye’nin AB üyelik
sürecinin başlatılması gündeme geldi. Tahkim yasaları çıkarıldı...
Hepsi emperyalizme bağımlılığı
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pekiştiren adımlardı.
Clinton’a, AB’ye, Tahkim’e tutarlı biçimde karşı çıkanlar yalnız
devrimciler oldu. 15 Kasım’da Clinton’un TBMM’de konuşması oligarşinin milletvekilleri tarafından elleri patlayıncaya dek alkışlanırken
aynı gün Ankara’da Kızılay meydanında devrimciler “Clinton Defol!”
diye haykırıyorlardı. TBMM’deki
tavır işbirlikçi egemenlerin, Kızılay’daki tavır ise halkın tavrıydı.
Clinton’u protesto eylemleri 15,
16, 17 Kasım günleri boyunca devam etti. İstanbul’da başta Bağcılar,
Çağlayan, Yenibosna, Esenler, Okmeydanı olmak üzere çeşitli gecekondu semtlerinde Amerikan bayrakları yakıldı, pankartlar asıldı.
Öğrenciler, Clinton’u protesto eden
afişlemeler yaptılar. Memurlar, IMF
bütçesini protesto için Ankara’da
yaptıkları mitingi, anti-emperyalist
bir gösteriye dönüştürdüler.
İslamcılar, milliyetçi geçinen faşistler, Kürt milliyetçileri, tüm düzen partileri, Clinton’u ALKIŞLADILAR.

Afganistan işgali:
"Savaşa, IMF'ye, F Tiplerine
karşı direniyoruz"
11 Eylül 2001’de El Kaide tarafından Amerika'da Dünya Ticaret
Merkezi’nin ikiz kulelerine ve Pentagon'a karşı uçaklarla gerçekleştirilen feda eylemlerinde binlerce kişinin ölmesinin ardından, Amerika,
Avrupalı emperyalistleri de yedeğine
alarak 7 Ekim 2001'de Afganistan'a
saldırdı ve işgal etti. İşbirlikçi oligarşi de Afganistan'ın NATO şemsiyesi altında işgali için asker gönderdi.
Afganistan'ın işgal edildiği günler aynı zamanda Büyük Direniş’in
sürdüğü günlerdi. Afganistan’ın
başkenti Kabil’in düştüğü gün, Küçükarmutlu’nun da işgal edildiği
gündü... Emperyalistler ülkemizde
de F Tipi hapishanelerle devrimcileri teslim almak istiyordu. Devrimciler teslim alınarak emperyalist
sömürü önündeki engeller kaldırılacaktı. Amerika ve işbirlikçilerinin

Afganistan'a saldırısıyla birlikte
devrimci hareket "Savaşa, IMF'ye,
F Tiplerine karşı direniyoruz!" diyerek emperyalist savaşa karşı eylemlerini direnişle bütünleştirdi.
TÖDEF “YÖK'e, ve Savaşa Hayır Demek için 6 Kasım'da Ankara'ya!" diyerek, YÖK'e karşı
mücadelesiyle Afganistan'ın işgaline karşı mücadeleyi birleştirdi. Oligarşinin Afganistan’a asker göndermesi, üsleri emperyalizmin kullanımına açması, çeşitli eylemlerle
protesto edildi ve bugün hala edilmeye devam ediyor.

IMF'nin yönettiği
Türkiye’de
halk teröristtir!
2001 yılı Nisan ayında oligarşinin ekonomik krizi sonucu on binlerce esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bunun üzerine yurdun
dört bir yanında eylemler yapıldı. On
binlerce esnafın katıldığı mitingler
düzenlendi. Faşist iktidar "mitingler devlete karşı eylemlere dönüştü" gerekçesiyle mitinglere saldırdı ve yasakladı. Bu süreçte halk yaşadıklarıyla IMF ve emperyalist sömürü arasındaki bağı daha açık
görmeye başlamıştı. Yurdun dört bir
yanında düzenlenen eylemlerin hepsinde de temel slogan "IMF defol
bu memleket bizim" sloganıydı.
Devrimci hareket, örgütlü olduğu mahallelerde kepenk kapatma eylemleriyle esnaf eylemlerine destek
verirken, TAYAD'lılar, İYÖ-DER'li
öğrenciler IMF’yi ve F Tiplerini
protesto eden pankart ve sloganlarıyla bu eylemlere katıldılar.
IMF, Ankara'da özel bir birim
oluşturmuş ve iktidarın ekonomi
politikalarını birebir denetim altında tutuyordu. Amerika'dan Kemal
Derviş, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmıştı. Yeni yasalar çıkartılmış, halkın sırtına yeni
vergi yükleri bindirilmişti. DSPMHP-ANAP koalisyon hükümeti
Amerika için katlediyor terör estiriyordu. 19 Aralık hapishaneler katliamı öncesinde Başbakan Ecevit
"Hapishaneler sorunu çözülme-

den IMF programı uygulanamaz!" demişti. 19 Aralık’ta devrimcileri bunun için katlettiler.

Irak’ta savaşa hayır
Amerikan emperyalizmi, Afganistan’ı işgal ettikten sonra Irak’ı
hedef aldı ve yalanlarla işgalin yolunu açtı. Amerika’nın bu saldırganlığına dünya halklarının dışında karşı
çıkan yoktu. Dünya halkları, emperyalist savaşa karşı, tarihin en kitlesel
protesto eylemlerini gerçekleştirdi. Ülkemizde de Amerika’nın, Irak’ı işgaline karşı geniş kesimleri bir araya
getiren Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu oluşturuldu. Devrimci
hareket bu süreçte gerek anti-emperyalist eylemlerin yaygınlaştırılmasında, gerekse de birliğin oluşturulmasında yoğun bir çaba sarfetti.
Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu, işgalden sonra “Irak’ta İşgale Son Koordinasyonu” adıyla antiemperyalist mücadelesini sürdürdü.
Bazı islamcı örgütlerin de içinde yer
aldığı birlik, en geniş zeminde oluşturulmuş, en fazla ve sürekli eylem
yapan ve bazı örgütlerin zaman içinde kopmasına rağmen en uzun ömürlü birliklerden birisi olmuştur.

Koordinasyon’un
bazı eylemleri
1 Aralık 2002 Çağlayan Mitingi: 150’den fazla kurumun desteklediği mitinge, 20 bin kişi katıldı. Halk
Cephesi kortejinde 3 bin kişi yeral-

dı. Aynı gün İzmir’de yapılan mitinge
10 bin kişi katılırken, Elazığ, Kocaeli,
Mersin, Adıyaman, Antalya, Eskişehir, Samsun, Zonguldak, Dersim, Malatya ve Çorum’da da emperyalist savaşa karşı mitingler ve eylemler yapıldı.
Bunları, 22 Aralık 2002’de Ankara
ve İzmir mitingleri, 29 Aralık 2002’de
İstanbul Çağlayan, 26 Ocak 2003’te
İstanbul Saraçhane, 15 Şubat 2003’de
Kadıköy, 22 Mart 2003’de Kocaeli
mitingleri izledi.
20 milyon’dan savaşa hayır! 15
Şubat 2003’te dünya çapında miting
yapıldı. O gün İstanbul Kadıköy’de
yapılan mitinge 10 bin kişi katılırken,
dünya çapındaki mitinglere toplam 20
milyon kişi katılarak Amerikan saldırganlığını protesto etti.
Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu, mitinglerin dışında da ülke çapında çok sayıda eylemin örgütleyicisi
oldu. Halk Cephesi, Irak’ta İşgale
Hayır Kordinasyonu içinde etkin bir şekilde yer alırken Koordinasyon dışında da sürekli anti-emperyalist eylemler ve kampanyalar gerçekleştirdi.

Vatanseverler Mahirler’dir
Jandarma komutanı, Kızıldere’deki Cepheliler’i birliklerini getirmekle, müdahale etmekle tehdit
ediyor. Cepheliler, isterse birliklerini getirmesini, programlarını uygulayacaklarını söylüyorlar jandarma
komutanına...
Biraz sonra sokağın alt ve üst tarafına asker getiriliyor.
“Vatan sana canım feda” diye
slogan attırılıyor askerlere.
Hangi vatan?

Gerçek vatanseverler karşısında
göstermelik “Her şey vatan için”
sloganı attıranlar, siz vatan için tırnağınızı dahi feda edemezsiniz. Vatanımızda Amerika’ya ve emperyalist tekellere uşaklık yapmaktan başka ne yapıyorsunuz?
Asıl vatansever devrimcilerdir,
Kızıldere'deki Mahirler'dir. Oligarşinin askerleri istediği kadar "her şey
vatan için" diye slogan atsınlar.
Oligarşi, sahte bir vatanseverlik

Bu kampanyalardan biri de “Halk
Karar Versin” kampanyasıydı. Temel
Haklar ve Özgürlükler Derneği, Irak’ın
işgalinden önce işbirlikçi AKP’nin
Irak’a asker göndermek için
TBMM’ye getirdiği tezkereye karşı
“Halk Karar Versin” sloganıyla bir
referandum kampanyası yaptı. Örgütlü olduğu illerde, İstanbul’un merkezi yerlerinde ve gecekondu mahallelerinde sandıklar konulup halka soruldu. Halk Amerikan saldırganlığına
“Hayır!” diyordu. Fakat Amerikan işbirlikçisi AKP’nin polisi, referandum
sandıklarına saldırarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Irak’ta canlı kalkan olduk
Amerika’nın Irak’a havadan saldırılarını engellemek ve Irak halkına
destek vermek için, 2003 yılının Şubat’ında çeşitli ülkelerden canlı kalkanlar Irak’a gitti.
Ülkemizden de 25 kişi, canlı kalkan olarak Irak halkının yanında olmak üzere 10 Şubat 2003’de Irak’a
hareket ettiler. Ülkemizden giden
canlı kalkanların içinde Halk Cephesi’nden de iki kişi vardı. Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek ve İstanbul
Gençlik Derneği’nden Eylül İşcan,
Amerika’nın bombalama ihtimali olduğu tesislerde işgalin tamamlandığı
günlere kadar nöbet tuttular. Toplam
68 gün Irak’ta canlı kalkan olarak kalan Cihan Keşkek ve Eylül İşcan,
Irak’ın işgal edilmesinin ardından
20 Nisan’da ülkeye döndüler.
(Sürecek)
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Kızıldere Jandarma
Komutanlığı

üzerine kurmuş hükümranlığını. Ordu
faşist, işbirlikçi yüzünü o sloganlarla gizliyor. Ve fakat emperyalizme
karşı savaşan Mahirler, o yüzü açığa
çıkarıyorlar. Ordunun devrimcilere
düşmanlığı işte bir de bundandır.
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MGK’nın 1 Mayıs
saldırılarını boşa çıkardık!
ğı emrindeki işkenceci ve katillere hitaben yaptığı konuşmada
“bugün çok kan akacak... bundan sonra nefes alamayacaklar...” diyordu.
Bunun anlamı açıktı.
Katillerinden, emekçilerin kanını dökmesini istiyordu. Nitekim
bu talimat o gün yerine getirilecekti...
Günün ilk saatlerinde emekçiler Kadıköy Belediyesi önünde
toplanmaya başlamıştı. Belediye
önünde arama noktası oluşturan
polis, henüz toplanmakta olan kitleye
yönelik tehditlere başladı...
Polis, duvardaki 1 Mayıs afişlerini yırtarak, önlerinden geçen emekçilere küfrederek, arama noktasında
kadınların aramasını erkek polislerle
yapmaya kalkışarak provokasyon
üstüne provokasyon yapıyordu.
Bu provokasyonlar boşa çıkarılırken, ilk önemli çatışma, pankart
taşıyan üç kişinin gözaltına alınmak
istenmesi üzerine çıktı, devrimci hareketin kortejindeki güvenlikçilerin
müdahalesiyle bu gözaltılara izin
verilmemesi üzerine polis havaya
ateş açarak saldırdı.
Hasanpaşa Nikah Dairesi önündeki arama noktasında ise devrimci grupların üstlerini aratmadan geçmesini
hazmedemeyen polis, kitleye arkadan
coplarla saldırıya geçti. Saldırıya cevap
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Devrimcilerin, 1 Mayıs konusundaki kararlılığının, ısrarının, ödedikleri bedellerin sonucunda 1996 1
Mayıs mitinginin diğer yıllardan daha kitlesel olacağı, oligarşinin saldırılarına, sarı sendikacılığın tüm çabalarına rağmen alana devrimcilerin
damgalarını vuracağı 1 Mayıs öncesinden belli olmuştu.
İktidar ile süren çatışma bir çok
alanda şiddetlenerek devam ediyordu.
Oligarşi, devrimcilerin alana damgasını vurmasının ve kitleselliğin
önüne geçmek için bilinen yöntemlerini devreye sokmuştu. Hemen her
yıl 1 Mayıs öncesi sürdürdüğü psikolojik savaş ile 1 Mayıs’ı terörize
ederek kitleler üzerinde korku, tedirginlik yaratmak isteyen oligarşi, yine
aynı taktiğe başvurdu.
1 Mayıs’ı engelleyemiyordu ama
emekçilere korku salarak, on binlerin
katılımını engellemeye çalışıyordu. 1
Mayıs öncesi yine yüzlerce insan
gözaltına alındı. 1 Mayıs bu psikolojik
savaş yöntemleri ve gözaltı terörü
altında kutlanacaktı...

“... bugün çok kan akacak”
1 Mayıs’ta Kadıköy Alanı ve
çev re si, 11 bin po lis ta ra fın dan
tutulmuştu. O gün Kadıköy’e çıkan
tüm yollarda yüzlerce gözaltı yaşandı. Kontrgerilla şefi İstanbul Emniyet
Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, miting
öncesi Kadıköy Karakolu’na topladı-
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“l Mayıs; Bedreddin olup,
Pir Sultan olup, Mahir, Deniz,
İbo olup, Niyazi, Sabo, Sinan,
Kemal, Bedii olup düşmana
meydan okuduğumuz gündür...
l Mayıs; kırda, şehirde,
fabrikada, okulda haykırdığımız
Parti-Cephe'li savaş naralarımızı
alanlara taşıdığımız gündür...
l Mayıs; büyüyen, gelişen,
güçlenen umudun ordusunun
alanları zaptettiği gündür...
(1996 1 Mayıs’ına çağrı)

verilmesi karşısında ise, polis doğrudan
kitleye ateş açarak, panzerleri kitlenin
üzerine sürdüler. Buradaki çatışmalarda
panzer üç kişiyi ezdi.
Hasanpaşa’da panzer desteğinde
saldırıp, ateş açan polis, burada önce
Dursun Odabaş’ı katletti. Ateş etmeyi sürdüren katiller sürüsü, Hasan Albayrak’ı göğsünden vurarak katlettiler. 1996 1 Mayıs’ı artık ateş altında, şehitlerle süren bir 1 Mayıs’tı.

Saldırının asıl hedefi
Cephe korteji
Oligarşinin kiralık katilleri, kitle
tam toplanmadan ateş açıp, Dursun
Odabaş ve Hasan Albayrak’ı katlederek, kitleyi dağıtmayı, 1 Mayıs’ı fiilen yaptırmamayı, kitleyi bozguna
uğratmayı hedefliyordu. Ancak bunda başarılı olamadı. Şehitlere rağmen
kitle, devrimcilerin müdahalesi ile
toparlanıp yürüyüşe geçti.
Kortejler yürüyüşe geçtiğinde de
polis saldırısı devam ediyordu. Fakat
kitle binlerce polisin kuşatması altında
yürüyüşünü
bozmayarak
Kadıköy’e ilerlemeye devam etti.
Gösterilen kararlılıkla oligarşinin
oyunu bozuldu.
Saldıran kontrgerillanın asıl hedefi Cephe kortejidir. Cephe korteji, 30
bini bulan kitlesi, kitlenin disiplini,
militanlığı, kortejin görselliği ile
alandaki belirleyici güçtür. Büyük
boyutlarda Parti ve Cephe pankartları açılmıştır. Cephe korteji, yüzlerce
şehidinin fotoğrafları, bayrakları, flamaları ve “temsili gerilla grubu” ile
alanın en kitlesel, en militan ve en
disiplinli gücüdür.
1 Mayıs’a devrimcilerin damgasını
vurması ve oligarşinin saldırıları,
sendika ağaları ile reformistleri korkuttu. O nedenle alelacele 1 Mayıs’ı
bitirmek istediler. Nitekim, sorumsuz
bir grubun kürsü işgalini de gerekçe
göstererek 1 Mayıs’ı bitirdiler.
Bu sorumsuz grupların tavırlarını
ve ortaya çıkan “karışıklığı” kaçırmayan pusudaki polis, bir kez daha

dağılmakta olan kitleye ateş ederek,
Yalçın Levent’i katletti. Verilen şehitlerin sayısı böylece üçe çıktı.
Ateş altında yapılan bu 1 Mayıs’a
150 bin işçi, emekçi, işsiz, öğrenci,
kamu emekçisi, kadın erkek katılmıştı.
‘96 1 Mayıs’ı bu yanıyla cunta sonrasının en kitlesel 1 Mayıs’ı oldu.

katliama ve aleni katliam tehditlerine rağmen oradaydı; sadece bu
bile, devrimciler olmadan 1
Mayıs’ın olamayacağını kanıtlamaya yetiyordu.
1998 1 Mayıs'ı da İstanbul Şişli
Abide-i Hürriyet’te kutlanacaktı.
Oligarşinin ve MGK sendikacıları1996 1 Mayısı’nda yürüyen
nın ortak düşüncesi, alana devrim30 bin kişilik Cephe korteji
“MGK Güdümündeki
cilerin damgasını vurmasını ve
Cephe kortejinin alana girişini engel- ‘gelecek biziz’, ‘umut biziz’ diyordu!
1 Mayıs’a Hayır”
lemekti.
Oligarşi, katliama rağmen, 1996
yapılmıştı. Devrimci siyasi hareket1998, oligarşinin Susurluk son1 Mayısı’nda 150 bin kişinin 1
ler, özellikle de Cephe, kortejin en
rası, teşhir olan devleti hedef olmakMayıs’ı kutlamasını, 30 bin kişilik
arkasına bırakılarak özel olarak saltan çıkarmak için manevralar yaptıCephe kortejini hazmedemeyerek,
dırı hedefi haline getirildi.
ğı ve halka karşı saldırıya geçtiği bir
1997’de Kadıköy’ü yasaklayıp,
yıldı. MGK’ya bu konuda en büyük
tekrar Şişli Abide-i Hürriyet’i dadesteği, MGK sendikacıları ve reforİki 1 Mayıs
yatırken, onu da sadece MGK
mistler vermekteydi.
sendikacılarına veriyordu: İktidar
Yine iki 1 Ma yıs ola cak tı:
Devrimcilerin alana girişini engelve İstanbul polisi; “hiçbir koşulda
MGK’nın yedeklediği güçlerle damlemeyi amaçlayan, MGK politikaladevrimcileri alanlara sokmayagasını vurduğu “MGK’nın 1 Marı etrafında bir araya gelen MGK sencaklarını” açıkça ilan ettiler. Ve
yıs’ı” ve halkın dile getirildiği, devdikacıları, devrimcileri 1 Mayıs’ın
açıkça saldıracaklarını belirttiler.
rimcilerin damgasını vurduğu “devörgütlenmesine katmamak için türlü
rimci 1 Mayıs”.
Oligarşinin tüm terörüne rağmen
hilelere başvurdular.
devrimciler, “Alanları MGK Senİstanbul kontrgerillası henüz topSayı:264
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erkenden başlatıldı. İstanbul kontrMGK sendikacıları da Bayram Megirmeden 1 Mayıs’ı bitirdiler. Ama
gerillası ile burjuva basın el ele verral’in öncülüğünde kürsüden, devişte devrimciler, bir yıl önceki
mişti. Polis, gözaltılar ile korrimcilere karşı provokatif cümleler ile
ku yaratmaya çalışırken bursaldırıyorlardı.
juva basın da kitle katılımını
Cepheliler’in saldırıya karşı koydüşürmeyi amaçlayan provo“İşçi bayramının en kitlesel grubunu katif haberlerle polis saldırı- ması ve alan dışında büyük bir çatışmanın başlaması karşısında MGK
Dev-Sol oluşturuyordu... tekrar larını tamamlıyordu.
sendikacıları polis korumasında panik
Altıyol'dan akan korteje yöneliyoruz.
Bu saldırılar ve yaratmaya
Hala Dev-Sol geliyor. Yasadışı bir örgüt- çalıştıkları korku ortamı ile halinde mitingi dağıtarak kaçtılar.
Abide-i Hürriyet ve çevresinlenmenin nasıl bu kadar kitleselleşmiş amaçları 1 Mayıs’ı devletin 1
deki
semtlerde devrimciler polisin salolacağına akıl sır erdirmek kolay değil...” Mayıs’ına çevirmekti.
dırılarını püskürterek, çatışmayı sokak
Bunun önündeki en büyük
(Nazım Alpman, Milliyet, 2 Mayıs 1996)
sokak sürdürdüler.
engel Cephelilerdi. Cephe’yi
Milliyet yazarı Cephe kortejini görmüş
O gün sivil faşistler de polisin
etkisiz kılabilirlerse 1 Mayıs’ı
yanında
saldırılara katılmış, 1 Mayıs
ve kitleselliğe akıl sır erdirememiş.
da istedikleri gibi içini boşalOysa oligarşi, onlarca katliam ger- tarak, sendika ağalarının dene- sabahı Genel-İş üyesi işçilere saldırmış, Okmeydanı MHP’de bir lise
çekleştirmiş, her defasında da “yok timinde yapacaklardı. Sonuçta öğrencisini linç etmeye çalışmışlardı.
ettik”, “bitirdik” diyerek, devrimci bu çatışmada sendikacılar,
Tüm saldırılara karşın, Cephe
reformist sol ve Kürt milliyethareketin artık toparlanamayacağı tespi- çiliği olmak üzere bir çok kortejinde yine binler vardı. Alan
tini yapmıştır.
yine devrimcilerindi. 1 Mayıs’a damreformist kesim, MGK sendiO kitleselliğe akıl sır erdiremeyenler, kacılığına yedeklenerek, bu gasını vuran yine Cepheliler oldu.
Alanları direne direne, çatışa çatışa
birincisi ödediğimiz bedellere, ikincisi oyunun bir parçası oldular.
kazananlar, orayı devlet sendikacılaHer şey Cephelilere saldıalanları kazanmaktaki kararlılığımıza
rına teslim etmeyeceklerdi elbette.
rıya göre düzenlenmişti. Korbaktıklarında cevabı bulacaklardır!
- Sürecek tej sıralaması da buna göre

Akıl sır erdiremeyenler!
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Devrimci 1 Mayıs Platformu 7. Yılında
1 Mayıs Alanı’na Çağırıyor

Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011

“Bizler 2011 1 Mayısı’nın yukarıda çizdiğimiz çerçevede geçmesi
için her türlü çabayı göstereceğimizi deklare ediyoruz. Tüm devrimci
yapıları, sendika ve kitle örgütlerini
güçlerini birleştirmeye ve ortak davranmaya çağırıyoruz.” (Devrimci 1
Mayıs Platformu, 28 Mart 2011)
1 Mayıs için çağrı yapan Devrimci
1 Mayıs Platformu, devrimci hareketin
önerisiyle 2005 1 Mayıs’ı için hazırlık
yapan çeşitli devrimci siyasi hareketler
tarafından kuruldu. O yıl sürdürülen görüşmeler sonucunda 31 Mart’ta kurulan Devrimci 1 Mayıs Platformu,
kuruluşunu 4 Nisan 2005’de yaptığı bir
açıklamayla ilan etti.
Devrimci 1 Mayıs Platformu;
“Özelleştirmelere hız verildiği;
işsizliğin, açlığın, yoksulluğun kitlesel boyutlara ulaştığı, emperyalist
saldırganlığın dizginlerinden boşaldığı bir dönemde, bu saldırılara
karşı, birleşik, kitlesel, devrimci 1
Mayıs'ın örgütlenmesi için aşağıdaki talepler ve gündemler etrafında bir
araya geldik. 2005 1 Mayısı Taksim'de olmalıdır. “(Devrimci 1 Mayıs
Platformu Deklarasyonu’ndan) derken, iki noktaya değiniyordu.

Birincisi; Devrimci 1 Mayıs
Platformu, bir yandan oligarşinin
saldırılarına, baskı ve yasaklarına,
İkincisi; devlet sendikacılarından, reformistlere kadar bir çok
çevrenin, 1 Mayıs’ın içini boşaltıp, bir
karnavala dönüştürme çabalarına karşı 1 Mayıs’a devrimci bir müdahalede bulunmak amacıyla kuruldu.
O nedenle, Devrimci 1 Mayıs
Platformu, oligarşinin halka yönelik
saldırılarına karşı “Birleşik, Kitlesel,
Devrimci 1 Mayıs” kutlaması için
adımlar attı.
Kuruluş aşamasında 10 siyasi
hareketin ( Kaldıraç, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Halk Kültür
Merkezleri, Proleter Devrimci Duruş, Emekçi Hareket Partisi, Devrimci Hareket, Demokratik Haklar Platformu, Haklar Ve Özgürlükler Cephesi, Devrimci Mücadele, Partizan)yer aldığı platform, en son
2010’daki 1 Mayıs’ın örgütlenmesinde yer aldı.
Devrimci 1 Mayıs Platformu,
2011 yılında temelsiz gerekçelerle
bazı siyasi hareketlerin ayrılmasına
karşın bu yıl da yine 1 Mayıs alanı’nda kitlesel, devrimci ve yüz bin-

lerin katıldığı 1 Mayıs’ı kutlama
hedefiyle hareket etmektedir.
Devrimci 1 Mayıs Platformu,
Türkiye sol hareketi içinde en uzun,
en soluklu birliklerden birisi olmuştur. Yine varlığı, mücadelesi ve alternatif politikaları ile Taksim’in kazanılmasında önemli roller üstlenmiştir.
Ayrıca devrimci niteliği, politikaları ile 1 Mayıs’ın içinin boşaltılması çabaları karşısında set olmuş, 1
Mayıs’ın özüne uygun olarak kutlanmasını sağlamıştır.
Ancak kimi küçük ve grupçu
hesaplar ile hareket edenler tarafından
işlevsizleştirilmek istense de bunları
da aşarak yoluna devam etmektedir.
Kendilerine devrimciyim diyenlerin
sahiplenmesi ve büyütmesi gereken
bir birlik bozulmak istenmiştir.
Tüm bunlara karşın 1 Mayıs
2011’i de “Emperyalist saldırganlığa, sömürü ve zulme karşı” şiarı ile
devrimci bir bakış açısıyla örgütleyecektir.

leselliğimiz, görselliğimiz,
taleplerimiz, disiplinimiz ve
coşkulu sloganlarımız ile oligarşinin korkulu rüyası olmalıyız.
Umudun tek alternatif olduğunu
Türkiye halklarına 1 Mayıs’ta gösterebilmeliyiz. Emperyalist saldırganlığın sürdüğü günümüz koşullarında,
1 Mayıs’ta “ezilen halkların teslim
alınamayacağını” göstermeliyiz.
Onun için bu yıl hepimiz deyim
yerindeyse, 7’den 70’e seferber olmalıyız. 1 Mayıs pikniğine tüm tanıdıklarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı katabilmeliyiz.

“Gelmezler, katılmazlar” diye
düşünmemeliyiz. Gelmezlerse,
gidip sormalı ve gelmeleri için
ikna etmeliyiz. Hatta “gelmezlerse
gelmesinler” demeden ısrar etmeliyiz.
Sadece kendimizin, sadece bizimle birlikte ailemizin, bir kaç arkadaşımızın gelmesi de yetmez. Hedef
koymalıyız. Sokağımızdaki komşularımızı, sınıfımızdaki arkadaşlarımızı, işyerindeki arkadaşlarımızı
getirmeliyiz.
Bunun için semtlerden kalkacak
otobüsler var. Eksik kaldığı noktada
da kendi çabalarımızı katarak hazırlıklara yardım ederek, çıkabilecek
aksaklıkları önceden giderebilmeli ve
pikniğimizi kitlesel yapmalıyız.

1 Mayıs pikniği
Halk Cephesi örgütlülüklerinin
olduğu hemen her yerde, 1 Mayıs
öncesi yapılan 1 Mayıs pikniklerine
sayılı günler kaldı.
1 Mayıs öncesi gelenekselleşen
pikniklere binlerce kişi geliyor. Bu bir
bakıma 1 Mayıs’ın küçük bir provası niteliğindedir de.
Bu yıl da merkezi olarak
İstanbul’da kutlayacağımız 1
Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında on
binler olmalı, 1 Mayıs Alanı’nda kit-
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Tarihi Yeniden Yazamazsınız

Çayan başta olmak üzere, tüm
Kızıldere şehitlerine dil uzatmaktan çekinmemiştir.
Kürkçü, kendi teslim oluşunu “mazur” göstermek için
Kızıldere şehitlerine iftira atmak gibi
bir ahlaksızlığı da yapmıştır.
“Çayan, arkadaşları bir araya
toplayarak, ... teslim olmamanın doğru olduğunu, buna karşılık yine de teslim olmak isteyen varsa teslim olmasını, bildirdi.
Şüphesiz bugün hayatta bulunmayan arkadaşlar da akıllarında teslim olmak düşüncesini geçirmişlerdir.
Ancak bunu hiçbir zaman açıklamadılar.” (THKP-C Davası Duruşma
Tutanakları, 30.5.1973, Aktaran,
Turan Feyizoğlu, Mahir, syf. 521)
İşte şu da yine Ertuğrul
Kürkçü’nün bu konudaki farklı farklı anlatımlarından biri (Neden farklı,
çünkü direnmemiş, bu yüzden her
seferinde gerçeğin bir başka yanını
çarpıtıyor.):
“Hepimiz toplu halde bulundukça güvenlik kuvvetlerinin elinden
kurtulmaya imkan yoktu. Bunu
Mahir'e izah ettim, her birimizin bir
tarafa dağılmamız teklifinde bulundum ama o bu teklifi kabul etmeyip 13
kişiyi ölümün kucağına itti. Ben ölmek
istemiyordum, ancak arkadaşlarımı
bırakıp kaçmadım, fakat daha sonra
bir kolayını bulup samanlığa sığındım, başka çarem yoktu.” (Aktaran,
Turan Feyizoğlu, Mahir, syf. 524)
Kürkçü’den bir milletvekili çıkarabilirsiniz; kimlerden milletvekili
olmuyor ki? Ama Kürkçü’den bir kahraman, bir devrimci çıkaramazsınız.
Tarihi çarpıtmaktan vazgeçin.

–Yazmaya kalkarsanız böyle komik olursunuz–
Yeni Özgür Politika, 11 Nisan’da
sayfalarında BDP’nin milletvetkili
adaylarını tanıttı. Milletvekilleri için
yazılan özgeçmişlerden biri, bizim
tarihimizi doğrudan ilgilendiriyor ve
apaçık bir yalana, mizahi bir çarpıtmaya tekabül ediyor.
Söz konusu kişi, Kızıldere katliamından “sağ kurtulan” ve bugün milletvekili adayı gösterilen Ertuğrul
Kürkçü’dür.
Kürkçü’nün yaşamının anlatıldığı metinde Kızıldere’den şöyle sözediliyor:
“Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere olayından
patlayan havan toplarının etkisiyle
samanlığa düşerek yaralı bir şekilde sağ kurtulan tek kişi oldu.” (11
Nisan 2011, Yeni Özgür Politika)
Ertuğrul
Kürkçü,
Deniz
Gezmişler’in idamını engellemek için
gerçekleştirilen üç İngiliz ajanının kaçırılması eylemini gerçekleştirenlerden ve
üç rehineyle birlikte Kızıldere’deki
köye giden 11 kişiden biridir.
Oligarşi, Kızıldere’de dokuzu
THKP-C’li, ikisi THKO’lu 11 devrimcinin üç rehineyle birlikte bulundukları kerpiç evi kuşattığında, oradaydı o da.
Bu kuşatma büyük bir çatışmaya
dönüştü. Kuşatma altında teslim ol
çağrısı yapılan devrimciler, “Biz
buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!” diyen o tarihsel cevabı verdikten sonra kurşunlarla, bombalarla,
havan toplarıyla bir bir şehit düştüler.
Biri hariç: Ertuğrul Kürkçü.

Kuşatılan evdeki 11 devrimciden
bir teki sağ kaldı.
10 devrimcinin vücudunu delik
deşik eden, paramparça eden bombalar, havan topları ve kurşunlar,
neden Kürkçü’nün vücuduna isabet
etmemişti.
Cevabı şuydu bu sorunun:
Çünkü o, yoldaşlarıyla birlikte
değil; samanlıktaydı.
Samanlığa nasıl gitmişti peki sorusunun cevabı, Yeni Özgür Politika’nın
yazdığı gibi değil kuşkusuz.
Diyor ki Yeni Özgür Politika,
“havan toplarının etkisiyle samanlığa
düşerek...”
Hiçbir havan topu, bir kişiyi bulunduğu yerden alıp 5-10 metre ilerideki samanlığa ve üstelik de samanların içine fırlatabilecek güç ve kabiliyette değildir.
Tarihi yeniden yazmaya kalkışırsanız ve bir direniş kaçkınından
bir kahraman yaratmaya kalkışırsanız, işte böyle komik olursunuz.
O, yoldaşlarıyla birlikte şehit oolacak cüreti gösteremeyip, samanlığa
sığınmıştır. Onu samanlığa fırlatan,
havan topları değil, korkusu ve kendi canını kurtarma kaygısıdır.
Milletvekili adayınızı övmek isteyebilirsiniz. Ama bunu burjuva politikasının yöntemleriyle yapamaz,
hele ki tarihi çarpıtamazsınız.
Alın, açın, okuyun Ertuğrul
Kürkçü’nün Kızıldere sonrası ifadelerini. Öylesine korku içinde ve öylesine can telaşına düşmüştür ki, Mahir

Hasan Balıkçı’yı
anmak suç mu?
Adana’da 18 Ekim günü Hasan Balıkçı’nın anmasına katılan 6 Halk Cepheli’ye dava açılmıştı. 11
Nisan’da mahkemesi olan Halk Cepheliler Adana
Adliyesi’nin girişinde eylem yaptılar.
Eylemde” Hasan Balıkçı’yı Anmak Suç Değildir,
Onurdur!” pankartı açıldı, Hasan Balıkçı’nın fotoğrafları
taşındı. Açıklamayı okuyan Mehmet Bıldırcın; bu dava

Sayı:264
264
Sayı:
263

Yürüyüş
Yürüyüş
17 Nisan
10 Nisan
17
2011
2011

nın hukuki değil, siyasi bir
dava olduğunu söyledi.
“Bu davayla yargılanan
Hasan Balıkçı’yı ananlar
değil, onların nezdinde
Hasan Balıkçı’nın verdiği
mücadeledir. Bu amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Demokratik Haklarımızın kullanılmasının
engellenmesine izin vermeyeceğiz” denilen eyleme
+İvme Dergisi ve DHF de destek verdiler.

27

Röportaj

‘Burada, büyük bir tarihin yazıldığı yerdeydik’
Hüseyin
Arslan
(Kızıldere
köylülerinden,
80 yaşında)
Sabah asker
bastı burayı, Mahir Çayan’ı istiyorlar. Araba yoktu, hiçbir şey yoktu. Bizi dışarılara çıkartmadılar. Malımız vardı, eşyamız vardı. Öküzlerimiz vardı. Ateş açıp durdular. Çok
ateş ettiler. Biz onları hiç göremedik.
Öküz arabalarına yükleyip götürdüler onları. Gücümüz yetmez ki,
Deniz, 6. Filoya karşı çıktı. Onu asacaklardı. Onlar asılmasın diye Mahirler, İngilizler’i kaçırdı. Allah kolaylık
versin, burdaki gençlere. Allah fırsat
vermesin peşlerine düşenlere. Hepsi
aydın kişiler. Gerçeği gören kişiler ne
diyeyim. Mahirler bilgeydi, biliyor
hepsi.

HÜSEYİN ARSLAN

Sayı: 264

Yürüyüş

Bayram Meşe

17 Nisan
10
2011

(Kızıldere
köylülerinden,
54 yaşında,
çiftçi)
Katliam olduğunda 14 yaşındaydım. Olayı hatırlıyorum. Sabah saat 07.00-09.00
arası köyü sarmışlardı. o zaman biz ne
olduğunu bilmiyorduk, sonradan öğrendik.
İngilizleri kaçırmışlardı. “Deniz
Gezmişler’i verin” dediler. Saat
4.00'te devlet ateş etme kararı almış.
Mahir Çayan çatıdaydı. Kurşun değdi ve orda vefat etti. Diğerleri de İngilizler’i vurdular. O zamanlar yol
yoktu. Cenazelerini öküz arabalarıyla götürdüler. Anlamını siz anlayın.
Onlar sayesinde buraya yol kuruldu.
Onlar sayesinde memleket aydınlık
oldu.
Mahir Çayanlar bir simge olaraktan, bu memleketin mülkünü, malını, toprağını Amerika’ya ve başka ül-

BAYRAM MEŞE
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kelere yedirmemek için burda can verdiler. Burada mücadele verdiler. Benim görüşüme göre çok güzel yaptılar. Keşke ölmeseydi. Ben bilgilerimi
o günlerden aldım. Bugün yapılan
anma çok güzeldi, bu memleketi korusunlar. Irak'ı gördük, Libya’yı gördük Amerika’nın neler yaptığını gördük.

Atakan Aslan
(Kızıldere köylülerinden,
28 yaşında, inşaatçı)
Tarihin yüz karası olarak düşünüyorum yapılanları. Köy halkı uzak değil aslında ama açıkça söylemek gerekirse, son 2 yıldır geliyorsunuz. Burası çok boş bırakıldı. Bu bir eksiklik.
Kızıldere bir kaledir aynı zamanda. Biz burayı Ataköy olarak kabul etmiyoruz, Kızıldere olarak kalmalı. Adı
verilmeli. Anma güzel ancak 30
Martlar’da gelinmeliydi zaten. 2 yıldır geliniyor. Yani daha sonra da gelinmeli, sürekli
gelinmeli buraya
diye düşünüyorum.

Cem Çeçen
(Okmeydanı,
22 yaşında)
CEM ÇEÇEN
K ı z ı l d e re
yolunda: 1972 yılında önderler, orada katledilmişti. O duyguyla gidiyorum. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için katledildiler. Ben Tokatlıyım.
Ve onların Tokat'a gelmesi beni gururlandırıyor. Oraya gidip görmek
istiyorum.
Kızıldere’den dönüşte: Onların
ayak bastığı yere bizim de ayak basmamız güzel oldu. Onların yaşadığı
mücadelede bıraktığı
mirası devam ettirmek
anlamlıdır.

Ahmet Bay
(İstanbul Sultanbeyli,
18 yaşında. öğrenci )
Kızıldere yolunda:

Kızıldere esasında direniş duygusuyla, hani geçmiş zamanda yaşanmış
büyük bir direniş ve katliam. Ağır bir
duyguyla gidiyoruz. Yolda giderken
o yanı yaşıyormuşuz gibi, o anı yaşamış gibi duygularla gidiyoruz. Ölmeye geldim demek isterdim. Onunla olmak isterdim. Daha coşkulu
daha azimli bir mücadele ruhu katardı
inanıyorum.
Kızıldere’den dönüşte: Kızıldere
öncelikle beni tarihe geri gönderdi.
Sanki o yılları yaşamışım gibi hissettim. Yolu otobüslerle
çıkarken acaba Mahirler
bu yolu nasıl çıktılar diye
düşündüm.

Salih Belli
(Kocaeli,
21 yaşında, öğrenci)
SALİH BELLİ
Kızıldere yolunda:
Çok mutluyuz. Mahir Çayan'ın yürüdüğü yolda yürümekten mutluyuz, heyecanlıyız. Mahir'in mücadeleci ruhu, o tavrı, savaşması bizi
çekiyor Kızıldere'ye.
Kızıldere’den dönüşte: Bu anmada bulunduğumdan dolayı gurur
duyuyorum. Aynı zamanda onun yolunda yürüdüğüm için gururluyum. Anma heyecanlandırdı beni.

Esra ...
(İstanbul Gülsuyu,
16 yaşında, lise öğrencisi)

ESRA ...

Kızıldere yolunda: Kızıldere'yi
göreceğiz diye çok mutluyum. Sonuçta
orda şehitlerimizin anıları var, orada da
o mücadeleyi sürdürmek bizim için
onur verici bir duygu.
Kızıldere’den dönüşte:
Çok mutluyum. Burada büyük bir tarihin yazıldığı bir
yerdeydik. Çok güzeldi. Coşku vericiydi. Kitlesel gelmemiz çok hoşuma gitti. Burayı unutmayacağımızı gösterAHMET BAY

me açısından önemliydi. Öyle geldik
ve görüntü çok güzeldi.

Kemal Demirdöven:
(Okmeydanı,
63 yaşında, emekli)
Kızıldere yolunda:
Orada
bir tarih yaşandı. Bu
KEMAL DEMİRDÖVEN
insanı bayağı heyecanlandırıyor. Orayı görmek güzel olacak.
Hep oraların hayalini kuruyorduk
okuduklarımızdan. Ama şimdi görmek çok güzel olacak. Duygulanıyorum düşününce.
Kızıldere’den dönüşte: Ben
kendimi Mahirin yerine koydum.
Acaba ben de onun gibi ölebilir miydim diye. Bunu sordum orada kendime ve cevabımı buldum. Evet ölebilirdim. Niye? Çünkü orada teslim
olmak ölümden daha kötüydü. Teslim
olmuş olsaydı halkın gözünde hiç olacaktı. Hem duygulandım hem de
kendi kendime gurur duydum. Anma

çok güzeldi.
Derya Uyar:
(Öğrenci,
18 yaşında.)
Kızıldere yolunda: Öncelikle heyecanlıyım. 39 yıl sonra Mahir Çayan'ın çatıştığı yerde olmak
gurur verici her şeyden önce. Onların yürüdüğü yerde olmak, baktığı yere bakmak çok güzel
bir duygu.
Kızıldere’den dönüşte: Ben
yol boyunca heyecanlıydım zaten. Kızıldere'ye varınca heyecanım daha da
arttı. Onların şehit düştüğü yeri görmek güzeldi. Evin içine girince duygulandık. Arkadaşlar da çok güzel
anma yapmışlar.
Volkan Şahin:
(18 Mart Çanakkale Üniversitesi
öğrencisi)

Kızıldere yolunda:Daha önce kitaplardan Mahir Çayanlar’ın öyküsünü dinliyorduk ya da büyüklerden
duyuyorduk. İlk defa bizim arkadaşlar Kızıldere'ye gideceklerini söylediler. Kızıldere'ye gelmek çok güzel
oldu. Sadece bir kez değil sürekli buraya gelinmeli.
Kızıldere’den dönüşte: Evdeyken
küçücük bir evde bağımsızlık sosyalizm uğruna bu küçücük evde nasıl direndiklerini hissettim. Kızıldere küçük bir okul ama büyük bir ders
bence. Yani burda olmak tarih açısından da çok öğretici.

Sinem Bacı: “Onları yaşatmak için
benim de orada olmam gerektiğini düşündüm”
“Oy dere Kızıldere
Böyle akışın nere
AŞIK SİNEM BACI
Bizde hal mı bıraktın
Sana can vere vere”
Böyle başlayan Kızıldere türküsü yıllardır söylenir.
Kızıldere türküsünü yazan Aşık Sinem Bacı da Halk Cepheliler ile birlikte Kızıldere’ye gelenler arasındaydı. Kendisiyle yaptığımız röportajı yayınlıyoruz...
Yürüyüş: Okurlarımıza kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Aşık Sinem Bacı: 1972'de sanat dünyasına atıldım.
Daha sonra Kızıldere olaylarında yazdığım Kızıldere eseriyle, söz ve bestesi bana ait olan eserle o gün bugündür
yurt içinde ve yurt dışında tabiki sol camianın sanatçısı
oldum. Ben halen bestelerimi yapıyorum. Halen sazımın
başındayım.
Yürüyüş: Kızıldere’de devrimciler katledildiğinde neler hissettiniz?
Aşık Sinem Bacı: O zamanlar ben çalışıyordum. İşin
başındaydım. Birisi “komünistlerin kellesini kopardılar
oh be” dedi sevinerek. Haberin çıktığı gazeteye kapanıp
ağlamaya başladım. Ve duygularımı Kızıldere türküsü-
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ne döktüm.
Yürüyüş: Daha önce Kızıldere'ye gelmiş miydiniz?
Aşık Sinem Bacı: Hayır, hayır. Korkunç duygulandım
ağladım. İçimde yaşadım. İlk Kızıldere'ye gidileceğini arayıp söylediklerinde de telefonu kapatıp ağladım.
Yürüyüş: Kızıldere'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aşık Sinem Bacı:Türküye döktüm duygularımı, düşüncelerimi. Buraya gelen kitle, siz neler düşünüyorsunuz
inanın ki ben de aynı şekilde düşünüyorum.
Yürüyüş:Sizi buraya ne getirdi?
Aşık Sinem Bacı: Davama sahip çıkmak, yoldaşlarımın yolunda onların davasını sürdürmek. Onları yaşatmak
için benim de orada olmam gerektiğini düşündüm. Genç
yaşımda o haberi okuduğumda o türküyü yazmam, o duygu beni buraya getirdi. Ben unutuldum ama bu eser unutulmadı.
Yürüyüş: Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Aşık Sinem Bacı: Gençliğin daima 70'li yıllardaki devrimcilerin yolunda gitmelerini, onlar gibi davalarını ve
mücadeleyi sürdürmelerini isterim.
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Bir düş gerçeğe dönüşüyor. 17
yıl önce, bir yerde Dayı’nın önderliğinde bir düş gerçeğe dönüştürülüyor. Bu düş, Türkiye halklarının
umudu. Bu düş, Türkiye halklarının
kurtuluşu.
Bu düş, PARTİ!
Düşü gerçeğe dönüştürmek için
uzun yıllar geçti. Büyük bedeller
ödendi. Sayısız engeller çıktı.
Darbeler yendi. İhanetler yaşandı.
30 Mart 1994; artık hiçbir darbenin, hiçbir engelin, hiçbir ihanetin engelleyemeyeceği bir aşama.
Düşün gerçeğe, gerçeğin umuda
dönüşeceği an. Umudun kuruluş
kongresi toplanıyor. Umudun mimarı konuşuyor;
“Yoldaşlar,
Bu kongreyi düzenleyebilmemiz
için çok uzun zaman geçti. Bu uzun
zaman, bu kongrenin tarihi oluşumudur. Bu tarihte, acılarımız,
sevinçlerimiz, şehitlerimiz, ihanetler ve kahramanlıklar vardır.
Devrimci bir hareketi yaşatan, en
zor koşullarda dahi ayakta tutan,
düştüğünde kalkmasını bilen, koşullar ne olursa olsun sağa-sola savrulmayan ideolojik sağlamlık olmadan, bu kongre yaratılamazdı.”
Dayı, bu sürecin yaratıcısı,
mimarıdır. 16 yılın en zor dönemeçlerinde onun yol göstericiliği,
onun kararlılığı, onun ısrarı vardır.
Parti hedefinden vazgeçmeme,
her koşulda devrim iddiasını taşıma
ve hedefe doğru yürüme vardır.
Neydi hedefe doğru yürümek?
Hedefe doğru yürümek, emperyalizme, oligarşiye karşı savaşı her
koşulda sürdürmekti.
Emperyalizme ve oligarşiye kar-

şı iktidar hedefli bir mücadeleyi sürdürmekse şehitler vermek demekti. Her türlü bedeli göze almak
demekti.
Çok özet olarak diyebiliriz ki,
UMUT, Dayı’nın önderliğinde
şehitlerimizle inşa edilmiştir.
Dayı, Kongre’nin açılış konuşmasında bunu şöyle ifade etmiştir:
“Bu tarih, esas olarak, kanla yazılmış şehitlerimizin tarihidir.
Şehitlerimiz bugün fiziki olarak
aramızda yoklar belki, ama düşünceleriyle, kavgalarıyla, yaşam
biçimleriyle, partili savaşma düşleriyle buradalar. Bizimle birlikteler. Onların düşünceleri ve kavgalarıyla daha güçlüyüz. ... gözleri hep
üzerimizde, bizi her an sınavdan
geçiriyorlar. Onların mirasını
devam ettirmek, bu sınavlardan
başarıyla geçmemize bağlıdır.”
Bu tarih; şehitlerimizin kanlarıyla yazılan bir tarih. Ve her şehidimizin kanı partinin oluşumunda
silinmez değerler yarattı.
12 Mart cuntasıyla THKP-C’nin,
THKO’nun, TKP-ML’nin fiziki
tasviyesinden sonraki yıllarda
Marksist-Leninist, komünist sıfatları taşıyan sayısız parti, olmayan
partiler kurulmuştur.
Böyle bir parti kurmak hiçbir
zaman Dayı’nın hedefi olmadı.
Türkiye devrimine kurmaylık
yapacak bir parti, Dayı’nın başından
beri öncelikli hedefiydi. Ama bu
parti hiçbir zaman başka bir partinin karikatürü olamazdı. Devrime
kurmaylık yapacak bir partiyi oluşturan kadroların sadece aynı ideolojiyi, aynı stratejiyi savunuyor
olması yetmezdi. Devrime kurmaylık yapacak partinin kadrolarının aynı coşkuyla, aynı ruhla,
aynı kültürle şekillenmesi gerekirdi. Bu da ancak kızgın savaşın
içinde yaratılabilirdi.
Onun için Dayı, partileşme sürecini kendiliğinden bir süreç değil,

iradi, kolektif bir süreç olarak ele
aldı. Devrimci Yol tasfiyeciliğine
tavır alışın temel nedenlerinden
biri de, partinin yaratılmasının tasfiyeciler tarafından belirsizliğe terk
edilmesi idi.
Oysa Mahirler’den bayrağı devralan genç Cepheliler, gençliğe
“Yolumuz Çayanlar’ın Yoludur”
sözünü vermiş; coşkuyla, tutkuyla
partinin yeniden yaratılması görevine sarılmışlardır.
Dayı genç yoldaşlarıyla bu göreve talip olduğunda 22 yaşındaydı.
Dayı bu coşkuyu hiç kaybetmedi.
Kızıldere’den hemen sonra yüz
binler onların yolundan yürümeye
başladı. Fakat bu dönem aynı zamanda tam bir ideolojik karmaşanın
yaşandığı bir dönemdi. İstanbul’da
Kurtuluş Grubu olarak örgütlenen
Dayılar’ın ilk işi Mahir Çayan’ın
yazılarını çoğaltarak bu sürece ideolojik olarak müdahale etmek oldu.
Daha sonra THKP-C ideolojisini
savunan gruplarla birlik oluşturmayı
hedeflediler. THKP-C ideolojisini
savunduğunu söyleyen Ankara grubuyla görüşmeler bu temelde yapıldı.
Tartışmalar sonucunda “eski
DEV-GENÇ örgütlenmesi gibi merkezi bir federasyonun kurulması
ve ideolojik birliğin sağlanması”
doğrultusunda görüş birliğine varıldı. Bu iki hedef doğrultusunda ilişkiler kurulacak, geliştirilecek ve elbette, bu sürecin sonucunda hareketin
PARTİLEŞMESİ gerçekleştirilecekti.
Ankara ve İstanbul’daki Cepheliler’in arasında kurulan bu birlikteliğin ilk ürünü olarak 1975'te Devrimci Gençlik dergisi çıkarılmaya
başlandı. Derginin 1. sayısında “parti sorunu, yine temel meselemizdir”
denilerek, sürecin “partileşme süreci” olduğu belirlendi. Fakat Ankara
grubuyla tüm ısrar ve çabalara rağmen bu doğrultuda bir adım atılamadı. Tam tersine Ankara grubu
tarafından THKP-C ideolojisi sağa

çekilip revize ediliyordu.
Dayı’nın önderliğinde THKP-C
ideolojisinin tasfiyesine izin verilmedi. 1978’de Devrimci Sol'un kuruluşu, tasfiyeciliğe vurulan bir darbe,
devrim iddiasında atılan kararlı bir
adımdır.
20 Aralık 1978’de her alandaki
kadroların katılımıyla yapılan toplantıyla süreç daha iradi bir hal aldı.
“Devrimci Sol'un kuruluş konferansı” olarak da adlandırılabilecek
olan bu toplantının sonuçları, devrimci
hareketin tarihinde “20 Aralık Kararları” olarak anılır.
Devrimci hareketin siyasi arenaya çıktığı bu dönem; sivil faşist terörün hayatın her alanına yayıldığı,
okulları, semtleri işgal politikasının
yürürlükte olduğu bir dönemdir.
Örgütlenmeyi oluşturan kadroların bir çoğunda, Devrimci Yol dönemindeki “kendiliğindenciliğin” etkileri sürmektedir. Hareketin kuruluşundan kısa süre sonra da sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bütün bunlar
mücadelenin önündeki engellerdi.
Bütün bu olumsuzluklar içinde
önderliğin tek hedefi vardı: Devrimi
örgütlemek ve bunun için de devrimi
yapacak partiyi örgütlemek. Bunun
için mevcut kadroların yeni bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi ve
genç insanlara güven, kadro politikasının temelini oluştururken, faşist teröre karşı da cüretli bir siyasi çizgi izlendi. Bu politikanın doğruluğunun
sonucundadır ki, tasfiyeci Devrimci
Yol’un saldırılarına, sıkıyönetimin
baskılarına, sivil faşist teröre karşı,
Devrimci hareket kısa sürede dostun
düşmanın kabul ettiği bir hareket
haline geldi. Kısa sürede silahlı mücadele geliştirildi. Oligarşiye önemli darbeler vuran eylemler yapıldı. Faşist
terörün okullardaki, mahallelerdeki
etkisi kırıldı. Birçok yerde faşist
örgütlenmeler dağıtıldı. Oligarşinin
kitle katliamlarıyla, faşist terörle,
sıkıyönetimle kitleleri sindirmeye
çalıştığı 1979-80 yıllarında, militan
mücadelesiyle halkta umuda dönüştü. Bu süreç aynı zamanda devrimci
hareketin partileşme yolunda hızlı
adımlar attığı süreçler oldu. Sürece

Umudun mimarı önderimiz
ve umudun mimarları
şehitlerimiz bize öyle bir
miras bıraktılar ki, asla
yolumuzu şaşırmayacağız
ayak uyduramayanlar döküldü.
Devrimci çizgiden ve örgüt disiplininden asla taviz verilmedi.
Partileşme süreci 12 Eylül faşist
darbesiyle uzun süreli bir kesintiye
uğradı. Fakat 12 Eylül Cuntası karşısında ideolojik olarak, politik olarak sapasağlam kaldıysak, örgütlülüğün devamlılığını sağladıysak, burada yine Dayı’nın önderliği belirleyicidir. 12 Eylül cuntasına karşı tarihsel bir direniş yaratıldı. Cuntanın
hapishaneleri devrimci hareketi yolundan döndüremedi. Partileşme süreci
kesintiye uğrasa da cuntaya karşı
direniş yıllarının, devrimci hareketin
ideolojik, kültürel şekillenmesinde
önemli bir yeri vardır.
l2 Eylül cuntası karşısında bir
çok hareket örgütsel olarak tasfiye
olurken, Devrimci hareket, Kızıldere’den, 12 Eylül öncesi faşist teröre
karşı mücadeleye, Cuntaya karşı
mücadeleden ölüm oruçlarına uzanan
bir direniş geleneği ve siyasi cüret
üzerinde yeniden örgütlendi. 90’lı yıllarda sosyalist ülkelerde karşı-devrimlerle sosyalizm tasfiye edilirken
Devrimci hareket, Dayı’nın sürece
doğrudan müdahalesiyle 1990
Mart’ında bir dizi kararlar aldı. Bu
kararlara göre kadrolar yeniden istihdam edildi, yeni örgütlenmeler yaratıldı. Yeraltı örgütlenmesinin ve askeri örgütlenmenin oluşturulması, kadroların eğitimi, kısacası hareketin yeniden inşaası programlandı. Bu kararlarla Partileşme Süreci artık bir düşünce olmaktan çıkıp fiilen ilerleyen
bir sürece dönüşüyordu yeniden.
“Daha hızlı koşmalıyız” ve “Cesaret, daha fazla cesaret” bu dönemin kadrolara, militanlara yol gösteren temel şiarları oldu. Dayı’nın
önderliğinde her alanda büyük bir atılım yaratıldı. Adım adım partiye yaklaşıldığı bu dönemde merkezi düzeyde yenen 12 Temmuz ve 17 Nisan
operasyonları ister istemez sürecin ge-

lişimini olumsuz yönde etkileyen sonuçlara yolaçmıştır. Fakat Devrimci
hareket, dostun da, düşmanın da “bir
daha kendini toparlayamaz” diye
düşündüğü bu darbelerin etkilerini,
olağanüstü bir irade ve hızla alt etmeyi bildi. Bu darbeleri savaşı geliştiren
bir unsura dönüştürerek devrim yürüyüşünü sürdürdü.
Partileşme sürecinde bir darbe de
13 Eylül 1992’de iç düşmandan geldi. 13 Eylül ihaneti de, bu ihanetin
başında tutsak edilen Dayı’nın önderliğinde, büyük bir inançla, önderliğin,
devrimci hareketin ve yaratılan değerlerin sahiplenilmesiyle alt edildi.
Partileşme yolunda sayısız badirelerden geçildi. Tam yaklaştık denildiği anda, yenilen darbelerle parti hedefinden uzaklaşılmıştı. “Arifesindeyiz” denilirken sırtımızdan hançerlenmiştik. Mahirler’in bayrağını devraldıktan 20 yıl, Devrimci Sol’un
kuruluşundan 16 yıl sonra PARTİ,
artık bir düş olmaktan çıkıp 30 Mart
1994 yılında toplanan Kuruluş
Kongresi’yle gerçeğe dönüştü.
Türkiye halklarının umudu oldu.
30 Mart 1994’te Parti’nin kuruluş kongresinde Dayı, Parti kuruluşunu Türkiye halklarına ilan eden
tarihi konuşmasını yaparken 42
yaşındaydı. Tam yirmi yıldır bu
düşü yaşatmıştı. 20 yıldır her anı, her
eylemi bu hedefle şekillenmişti.
Umudumuz 17 yaşında. Parti’nin
kuruluşundan bugüne geçen 17 yılda da oligarşinin sayısız saldırılarıyla, darbeleriyle karşı karşıya kaldık. Öğretmenimiz, Komutanımız,
Önderimiz, karanlıkta ışığımız,
engebeli, dolambaçlı ve sarp yollarda pusulamız, devrim yürüyüşümüzün usta kurmayı; düşeni elinden
tutup kaldıran, daha hızlı koşmayı
öğreten; öğütleri, talimatları ve
politikalarıyla hep yanımızda olan
önderimizi şehit verdik.
Ama umudun mimarı önderimiz ve umudun mimarları şehitlerimiz bize öyle bir miras bıraktılar
ki, asla yolumuzu şaşırmayacağız.
Onların düşünü, devrimi Türkiye
halklarına armağan edeceğiz.
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Özgür bir halk, bağımsız bir vatan için

umudu büyüttüler
mücadele geçmişleri, direnişleri ile
yol göstermeye devam ediyorlar.

Bağımsızlık ve sosyalizm
için toprağa düştüler!
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16-17 Nisan’da İstanbul’da benzeri az görülen bir katliam ve benzeri görülmemiş bir direniş destanı yaşandı. 11 devrimci katledildi.
Çiftehavuzlar’da Sabahat Karataş’ı, Eda Yüksel’i, Taşkın Usta’yı;
Erenköy’de Ahmet Fazıl Özdemir’i, Satı Taş’ı, Hüseyin Kılıç’ı;
Üstbostancı’da Sinan Kukul’u,
Arif Öngel ve Şadan Öngel’i;
Sahrayı Cedit’te Ayşe Nil Ergen
ve Ayşe Gülen’i katleden faşizm,
devrimcilerin yarattığı destansı direniş karşısında çaresizdi. Katlederek,
kan dökerek teslim alacaklarını sananlar 16-17 Nisan 1992’de bir kez
daha yanıldılar.
Çiftehavuzlar’da Karasu Apartmanı’nda üç devrimciyi katleden
ölüm mangaları, havaya ateş ederek
katliamlarını kutlarken, aslında yenilgilerini örtmeye çalışıyorlardı. Yenilmişlerdi, çünkü bombalarına, kurşunlarına, sayısal üstünlüklerine rağmen, Karasu Apartmanı’ndaki üç
devrimciyi teslim alamamışlardı.
19 yıl önce yaşanan destansı direnişte bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm için şehit düşen devrimciler, kavgaları, kavgadaki ustalıkları,

16-17 Nisan şehitlerimiz, kavga
dolu yaşamları, bir ömür boyu devrimcilikleri, önder kişilikleri ile örnek
oldular. Uzun ve zorlu kavga yıllarında, devrimin birer neferi, örgütleyicisi ve önderi oldular.
Kimi, 1970’li yılların ilk yarısından, kimisi sonlarından başlayarak,
kavganın her aşamasında yer alan
devrimci hareketin kadroları, o yıllardan başlayarak, bağımsızlık ve
sosyalizm mücadelesini tereddütsüz
sürdürdüler.
Kızıldere’den sonra devrimci hareketin örgütsel olarak yeniden inşa
edilmesinde, o yıllarda Parti-Cephe’nin düşüncelerinin ideolojik olarak çarpıtılmasına, sağ ve sol yorumuna karşı sürdürülen ideolojik mücadelenin içinde yer aldılar.
Devrimci hareketin önderinin kavga arkadaşları ve yoldaşları olan,
Sabahat Karataş, Sinan Kukul, A.
Fazıl Özdemir, o tarihin yaratılmasında, mücadelenin sürdürülmesinde
bir ömür boyu süren kavgaları ile tarihin yazıcısı oldular.
Emperyalist saldırganlık altında,
milyarlarca yoksulun umudunun karartıldığı, sosyalizmin bir kurtuluş olamayacağının dayatıldığı, tarihin en büyük tasfiyeciliğinin yaşandığı koşullarda, devrimci hareketin önder kadroları, savaşçıları, direnişleriyle ezilen halklara, kurtuluş hareketlerine
güç verdiler.
Sosyalizmin yeniden yükseliş yıllarının ancak o koşullarda direnmekten geçtiği bilinciyle hareket
eden 16-17 Nisan şehitlerimizi 19 yıl
sonra yaşam bir kez daha doğruladı.
Onları katledenler, onların uğruna
mücadele ettiği bağımsızlık, demok-

rasi ve sosyalizm mücadelesini hiçbir
zaman öldüremediler. Fakat onları
katleden polis şefleri ve katiller sürüsü, Mehmet Ağarlar, Reşat Altaylar,
İbrahim Şahinler, Bayram Kartallar, Ercüment Yılmazlar, Ayhan
Çarkınlar... onursuzlukları, düşkün yaşamları, birbirleri hakkındaki açıklamaları ile tarihin çöp sepetine halk düşmanları olarak atıldılar.
Halk düşmanları, katlettikleri devrimcilerin vücutlarına sıktıkları onlarca kurşunla onları ve onların ideolojisini öldüreceklerini, devrimci hareketin devrim yürüyüşünü durduracaklarını sandılar. Aylarca yalan kampanyaları ile devrimcilerin örnek yaşamlarını karalamaya, direnişlerini küçültmeye çalıştılar.
“Her şeyin bittiği” yalanları ile
halkın umudunu yok etmek istediler.
Yalanlarının ömrü uzun sürmeyecek, devrimci hareket, 16-17 Nisan’da destan yazanların kararlılığı ile
yoluna devam edecekti.

Bağımsızlık kavgasında
yol gösteriyorlar
16-17 Nisan şehitlerimizin destansı direnişleri, bağımsızlık ve sosyalizm kavgamıza güç vermeye devam etti. Belki de en anlamlısı şehitliklerinin 19. yılının yaşandığı şu
günlerde onların bağımsızlık sloganlarının kulaktan kulağa yayılmasıdır.
Çiftehavuzlar’da 8.5 saat faşizmin
ölüm mangalarına, özel timlerine, panzerlerine, ağır silahlarına ve bombalarına karşı direnen devrimcilerden Sabahat Karataş, 1953 Mardin Nusaybin doğumludur. Yoksul bir Kürt ailesinin kızıdır. Çocukluğu Nusaybin ve
Diyarbakır’da geçmiş, daha sonra İstanbul’da hem fabrikalarda çalışıp işçileri örgütlemiş, hem de öğrenci gençlik içinde bir Dev-Gençli olarak mücadele etmiştir.
1976’da Devrimci Kadınlar Der-

Bölgesi’nde sorumluluklar yaptı.
siyatifiyle öne çıkan Sinan Kukul, şeneği’nin (DKD) kurucuhit düştüğünde Devrimci Sol Merkez
ları arasında yer aldı. Bu
Cunta yıllarında idam cezası verileKomitesi Üyesi ve Anadolu ve bir kıyıllardan başlayarak 22
rek rehin tutuldu. Mücadelenin çeşitli
sım alan örgütlenyıllık devrimciliği,
alanlarında görev alırken, şehit düşmelerinden sozorlu koşullarda ve
tüğünde Şehir Silahlı Devrimci Birrumlu olan bir
büyük fedakarlıklarlikler Genel Koönder kadroydu.
la sürdürmüştür. 22
mutanı’ydı.
yılın 14 yılı yeraltında
Erenköy’deki
Devrimci hageçmiştir. Onun devüste şehit düşen
reketin oluşuSABAHAT KARATAŞ rimci yaşamında, tek
Sa tı Taş 1963
munda emeği
başına da kalsa hareketi ve mücaÇorum doğumlugeçen, en zor
deleyi sahiplenmek esastır.
dur. Bir hemşire
dönemlerde müola rak ye ral dı
cadeleyi sürdü1983 başlarında Devrimci Sol
SİNAN KUKUL
mücadelede. Meren Sinan Kukul,
Merkez Komitesi’nde yer aldı. Samurların mücadetutsaklık yıllarındaki tavrı ve mahbahat Karataş şehit düştüğünde,
SATI TAŞ
le
sinin öncülerinkemelerdeki tutumuyla da örnektir.
Devrimci Sol Merkez Komitesi Üyeden
bi
ri
ol
du.
Son
olarak,
Devrimci
si, şehir SDB'leri ve bir kısım örgütÜstbostancı’da şehit düşen Arif
Sol üyesi ve bir üssün kurumlaşmalenmelerden sorumluydu.
Öngel, 1963 doğumludur. Yoksul bir
sında görevliydi.
Çatışma sırasında
ailenin çoErenköy’deki
aynı üste kalan Eda
cuğu olarak
üste
şehit düşen
Yüksel, 1962 Artvin
yaşamını
Hü
se
yin Kı lıç,
Borçka doğumludur. Bir
sürdürmüş,
1961 Dersim domemur ailesinin kızı
mücadele ile
ğumludur. Derolan Eda Yüksel, lise
1988-89 yısimli bir Kürt aive üniversiteyi İstanlında tanışlenin oğluydu.
bul’da bitirdi. Devrimci
mıştır. DevGültepe, Okmeymücadeleyle lise yıllarim ci Me da nı, Ka sım pa rında tanıştı ve bir Devmur HarekeEDA YÜKSEL
ARİF ÖNGEL
HÜSEYİN KILIÇ
şa’da dev rim ci
Genç’li olarak mücadele
ti’nin yönetiçalışmalar yürüttü. Devrimci Sol
etti. Şehit düştüğünde Devrimci Sol
cilerindendir.
üyesiydi ve şehit düştüğünde eşi ve
üyesiydi ve üssün kurumlaşmasında
Şadan Öngel
yoldaşı Satı Taş gibi üssün kurumgörevliydi.
bir ev kadını
laşmasında görevliydi.
Yoldaşları ile omuz
olarak müSahrayı Ceomuza çatışan Taşkın
cadeleyle tadit’te
şehit düşen
Usta, 1962 Gümüşhane
nışmıştı ve
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Nil Ergen
doğumludur. Düzenin
işte şimdi o
1968
doğumlusunduğu tüm imkanlada ta rih sel
dur. Mü hen disrı elinin tersiyle iterek
bir direnişte,
ŞADAN ÖNGEL
mimar odalarınmücadeleye katıldı. Şeeşi ve yoldaşı
da çeşitli çalışmahit düştüğünde Devile birlikte yer alıyordu.
lar yürütmesi yarimci Sol Üyesi ve üsİstanbul Erenköy'de şehit dünında, bir sanatsün kurumlaşmasında
TAŞKIN USTA
şen Ahmet Fazıl Ercüment Özdeçıdır. 1964 Rize
görevlidir.
mir 1954 AYŞE NİL ERGEN doğumlu olan Ayşe
Üstbostancı’da düşmanın kurAdapazarı doGülen devrimci mücadelenin kültürşunlarına karşı silahları ve sloganlağ u m l u d u r.
sanat alanında çalışmalar yürüten bir
rı ile direnen Sinan Kukul, Arif
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Devrimci Sol taraftarıydı.
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devrimci, 16-17 Nisan destanının
lu olan Sinan Kukul, Laz bir ailenin
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yaratıcısı oldular. Çiftehavuzlar’ın
çocuğudur. 1974 yılında geldiği İsmahalle örgütpenceresinden dalgalanan bayrak,
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Ders: İrade Savaşı
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Sevgili arkadaşlar merhaba. Devrimci Okul’da bu haftaki dersimizin
konusu irade savaşı.
Sınıf mücadelesi, aynı zamanda iki
sınıf arasındaki bir irade çatışmasıdır.
Bu irade çatışması, en büyük, en
uzun süreli direnişlerden mücadelenin en alt biçimlerine, en küçük eylemlere, en önemsiz mevzi çatışmalarına kadar her yerde, her konuda ve
her an süren bir çatışmadır.
Bu çatışmayı son olarak Kızıldere’de yaşadık. Kızıldere'ye girişten
eve yürüyüşe, köyde kitap, takvim dağıtmaktan köy meydanında yaptığımız anmaya, köyden ayrıldığımız
ana kadar, her aşama bir irade
çatışması şeklinde cereyan etti.
Ve bu çatışmadan biz galip
çıktık.
Büyük Direniş’i veya onun
içinde bir başka direniş olan
Abdi İpekçi direnişini hatırlayalım... 1984 ölüm orucunu
veya daha yakın zamandaki
TAYAD’lıların linç saldırıları
altındaki Ankara Yürüyüşü’nü
hatırlayalım. Bu listeye liselilerin çadır eylemlerinden 1
Mayıslar’a uzanan birçok eylemi de katabiliriz; bunların her biri,
bir irade çatışması olarak cereyan etmiştir. Bu irade çatışması, Büyük
Direniş’te olduğu gibi yıllara, 1 Mayıs’ta olduğu gibi, on yıllara veya
TAYAD Ankara Yürüyüşü’nde olduğu gibi, 4-5 güne yayılmıştır. Zamanları ve biçimlenişleri farklı farklı olsa da, hepsinde irade çatışmasının özü aynıdır.
Daha alt düzeyde, sıradan bir bildiri dağıtımına, bir yürüyüşe kadar her
şeyde, bu irade çatışmasının damgası vardır. Devrimci hareketin mücadelesiyle, eylemiyle, çalışma tarzıyla solun anlayışı arasındaki en temel
farklardan biri de kendini bu nokta-

da, irade savaşlarında gösterir.
Konuya, kavramın kendisini açarak devam edelim:

İrade nedir?
Felsefe Ansiklopedisi’nde irade
şöyle tanımlanıyor: “Eylemi düşünceye uygun olarak gerçekleştirebilme yetisidir.”
Yani, irade, eylemle düşüncenin, teoriyle pratiğin birbirine uygun
olmasını sağlama gücüdür.
İdealist felsefe, iradeyi de yanlış
tanımlar. Onu kişilerde kendiliğinden

bi değilsiniz demektir.
İradeyi tanım olarak daha somutlamak bakımından şöyle bir örnekle
devam edelim: Diyelim ki, bir caddede yürüyüş yapmak istiyorsunuz,
onun doğru, gerekli ve meşru hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz; ama
sonra polis geliyor, “bu yasak” diyor,
sizi tehdit ediyor ve siz de caddede yürümekten vazgeçiyorsunuz. Yani, eyleminizi düşüncenize uygun olarak
sürdürme yetisini gösteremiyorsunuz. Orada sizin İRADENİZ YOKTUR. Yürümeme kararı vermeniz, sizin iradenizin sonucu değil, iradesizliğinizdir.

İrade savaşı nedir?
İrade savaşı, tarafların, herhangi
bir eylem biçimini gerçekleştirip gerçekleştirmemekte, bir yerin aranmasında veya aratılmamasında, bir sloganın atılıp atılmamasında, bir pankartın açılıp açılmamasında,
bir yerde devrimci çalışma
yürütülüp yürütülmemesinde veya başka herhangi bir
konu özgülünde, iradelerini
birbirlerine kabul ettirmek
için sürdürdükleri mücadeledir.
Her kampanya, her eylem,
her örgütlenme faaliyeti, her
propaganda ve ajitasyon faaliyeti, sonuçta bir irade çatışması alanıdır. Neden böyle
olmaktadır? Çünkü bizim gibi
faşizmle yönetilen ve fakat demokrasicilik oyununun da yürürlükte olduğu ülkelerde, haklar ve özürlükler kağıt üzerinde tanınırken, oligarşik diktatörlük, polisiyle, bürokrasisiyle, yasalarıyla, bu hak ve özgürlüklerin
kullanılmasını engellemek için elinden
geleni yapar. Bu da her faaliyeti bir irade çatışmasına dönüştürür. Yasal bir
hakkınızı kullanmanız, bir irade çatışması halini alır.
Mesela, bir şehirde devrimci bir
dergi bürosunun açılması, bir irade çatışmasına dönüşebilir pekala. 80’lerin sonunda Ankara’da, polis, “size
burada dergi bürosu açtırmayacağız”
tavrıyla, Yeni Çözüm bürosuna gön-

İrademiz,
inancımız
iddiamızdır
veya Allah vergisi olarak bulunan bir
olgu olarak tanımlar. Oysa irade, insanın “doğasında” olan bir özellik değildir. Allah vergisi bir olgu hiç değildir. İradenin güçlü veya zayıf olması “doğuştan” bir şey değildir. Materyalizm açısından irade, “insanların toplumsal deney ve bilgilerinin
ürünü olan bir özellik”tir.
Yani bizim klasik deyimimizle,
“savunduğunu yapmak ve yaptığını
savunmak”, irade sahibi olmanın en
somut tezahürüdür.
Eğer bir konuda bir şekilde düşünüyorsanız, ama düşündüğünüzü yapamıyorsanız, o noktada irade sahi-

Şunu hep söyleriz: Hiçbir irade
devrimci iradeden üstün değildir.

Askeri Savaş Stratejiderilen her temsilciyi, muhaFakat
bu
üstünlüğü
pratikte
göstermek
si’ni savunmalarına
biri tutukluyordu. O dönem,
rağmen, 30 yıldır tek
bizim dışımızda bir çok dergi,
ve kanıtlamak kolay değildir; sabrı,
bir kurşun sıkacak cüsonuçta Ankara bürolarını kaısrarı, kararlılığı, fedakarlığı ve bedel
reti gösteremeyen bir
pattı. Ama bu bir irade çatışödeyebilmeyi gerektirir.
çok siyaset vardır. 30
masıydı ve biz kazanmalıydık.
günden 3 yıldan değil,
Tekrar tekrar tutuklamalara
30 yıldan sözediyorağmen büro açıldı, yeni temruz. Burada açık bir
silciler gönderildi... Sonuçta
kendi politikalarını hayata geçirmek
şekilde
düşmanın
silahlı mücadelebugün Ankara’da dergi büroları varisteyecek ve karşı tarafa bunu kabul
sinden
vazgeçilmesi
iradesi kabul
sa, işte o irade çatışmasında, çatışettirmekte ısrarlı olacaktır. Eğer buedilmiştir. Onun bedelleri göze alımanın gerektirdiğini yapan devrimrada kendi iradenizi egemen kılmak
namamıştır. Bu bedeli göze alamaciler olduğu içindir. Sınıflar savaşının
istiyorsanız, irade çatışmasının geyanlar ise politik anlamda sadece ve
kuralları askeri anlamda savaşın kureklerini yerine getirmek zorundasısadece, pasifizmi üretirler. İktidar idrallarını da içerir. Eğer bir mevziyi
nız.
diası taşıyamazlar. Silahlı mücadelebaskı terör karşısında boşaltırsak,
Sömürücü egemen sınıflar, iktiye tek katkıları olumsuzluktur. Hem
orayı düşman dolduracaktır. O mevdarın tüm güç ve imkanlarına sahip
silahlı mücadeleden sözedip, hem
ziyi boşaltmamak için direnmek ise,
olarak yer alırlar bu irade çatışmade silahı eline bile almama gibi bir iliradiliktir.
sında. Devrimcilerin ise bu savaşta
kesizliğin, riyakarlığın içindedirler
Her şey irade çatışması konusu
yalnız sabırları, kararlılıkları, bedel
çünkü. Siyasi hareketlerin savunduolabilir. Bazen bir yürüyüşte pankart
ödeme cüretleri, haklılık ve meşruğuyla yaptığı arasındaki fark, solun saaçıp açmamak, bazen kaldırımdan yülukları ve çıplak bedenleri vardır.
mimiyetini, tutarlılığını sorgulatır.
rüyüp yürümemek olabilmektedir.
Düzen şu veya bu konuda kendi iraBu irade çatışması bazen kendini
desini hakim kılmak için basını, yarhapishanede olduğu gibi bir ayakkagıyı, polisi yanına alıp dayatmasını
İrade savaşına
bı aramasını veya idarenin dayattığı
öyle hayata geçirir. Devrimcinin bunsol nasıl bakıyor?
sayım biçimini, her gün dayak yeme
lar karşısındaki gücü, ideolojisinpahasına bile olsa kabul etmemekte
İrade savaşını kazanmak, cüreti ve
den, haklılığından beslenen iradesidir.
gösterir.
fedayı gerektirir. İki tarafın iradesi karÜç yıl süren Abdi İpekçi direnişi
şı karşıya geldiğinde, kendini koruİrade çatışması, düşüncelerimizi,
de, 7 yıl süren Büyük Direniş de çok
macılık, o çatışmanın kaybedilmesi
ideolojimizi her koşulda savunmakbüyük çapta irade savaşlarıydılar.
demektir. Solun bir çok kesimi, bedel
tır. Yeri geldiğinde bir sloganı atmaBu savaşta, düzenin kullanmadığı
ödemekten kaçtığı için, irade çatışya devam etmek, tecrit statüsüne
bir güç, başvurmadığı bir yöntem
masındaki bu devrimci tavrı benimkalmamıştır. Ve bu noktada da irade
karşı, kimse kılını kıpırdatmasa da tek
sememiştir. Benimsemediği noktada
çatışmalarının en çarpıcı, en görbaşına gerekenleri yapmaya devam etise, bu irade çatışmasından çekilkemli örneklerinden biri çıkmıştır
mek, bir parkta 10 gün oturacakken,
mekte, çekilerek de yenilgiyi kabul etortaya. Düşman ölüm orucunda kimmesele irade çatışmasına dönüşünce
mektedir. Kendini, kadroları (veya
senin ölmesine izin vermeme adına,
üç yıl oturabilmektir.
“kaymak tabaka”yı) koruma anlayızorla tıbbı müdahalelerde bulunmuş,
şını teorileştirenler, doğal olarak o irabunun karşısında ise savaşçılar, her
de çatışmasını sonuna kadar götüreİrade çatışması,
şeye ve herkese rağmen ölebilmek
meyeceklerdir.
fedakarlık ve bedel
için yöntemler geliştirmişler, olaÇatışmanın özünü, kendi iradesiğanüstü bir irade sergilemişlerdir.
ödeyebilmekle kazanılır
ni karşıdakine kabul ettirmek oluşÖrnekte görülebileceği gibi bazen
Şunu hep söyleriz: Hiçbir irade
turur. Büyük direnişte, bedel ödeme
irade savaşı, ölebilmektir.
devrimci iradeden üstün değildir.
ve direnişi sürdürme takati kalmaDüşman –emperyalizm ve işbirFakat bu üstünlüğü pratikte göstermek
yanlar, yalnız eylemden vazgeçmeklikçileri– dünyanın her yanında silahlı
ve kanıtlamak kolay değildir; sabrı, ısle kalmadılar; iradelerini de düşmamücadeleyi savunmayı büyük bir cürarı, kararlılığı, fedakarlığı ve bedel
na teslim etmiş oldular.
ret haline getirmiştir. Kaybetmeler, inödeyebilmeyi gerektirir. Bunlara –bifazlar asıl olarak bu anlayışı savuSolun bir çok kesimi, her alanda
rine değil, hepsine birden– sahip olnanlara yönelmiştir. Bu koşullarda bir
karşımıza çıkan bu irade çatışmasını
mayanlar, irade çatışmasını sürdüreçok örgüt de bu dayatmayı kabul
ya anlayamamış, ya bu çatışmanın gemezler.
edip, silahları bırakmışlardır. Ülkerektirdiğini yerine getirememiş, ve bu
Sınıflar mücadelesinin kuralıdır:
mizde de mesela, teoride silahlı münoktada da devrimcilerin irade savacadeleyi, halk savaşını, Politikleşmiş
İki taraf da kendi düşüncesini,
şındaki devrimci tutumunu, “inat-
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Faşizme karşı direnme savaşı, evet, bir
inatı barındırır içinde. Ama bu
sınıfsal, devrimci bir inattır. Altı

laşma”, “sekterlik”, “intihallesinde baskı terör olmahar” gibi kavramlarla eleşdan yaşaması meşru hakkıdır.
boş bir şekilde “inadına” deyip,
tirip mahkum etmeye çaBir birim, herhangi bir
oligarşinin icazetinde politika
lışmışlardır.
yerde eylem yapıyor, polis
yapmaktan çok farklı bir inattır.
geliyor diyor ki, “Burası eyBu fark, caddeden yülem yeri değil!”... Peki kim
Karşılığında bedel ödenen bir inattır.
rüsek ne olur, kaldırımdan
belirledi bunu? Bu tür duyürüsek ne olur, şuraya kaDolayısıyla biz onu inat diye değil,
rumlarda doğru tavrı geliştidar pankartsız, slogansız
gerçek özüyle, inanç olarak
rebilmek, meşruluk konuyürüsek ne olur, tek tip eladlandırırız.
sunda doğru bir biline sahip
bise giyince devrimciliğiolmaktan geçer.
miz yok olmaz ya... diyen
delerini düşmana dayatır ve o noktaanlayışla, her noktada meşruluğunu
da sonuna kadar ısrarlarını sürdürürsavunan anlayışın farkıdır.
İrade savaşı, bize
ler.
F Tipi hapishaneler saldırısında
büyük zaferin yolunu
Meşruluğa inanç zayıfsa orada
düşmanla büyük bir irade savaşı yagüçlü bir irade gösterilemez. “Hiçbir
açacak küçük zaferler
şandı. Çünkü, düşmanın saldırısı baira
de
dev
rim
ci
ira
deden
üs
tün
değil
sit, sıradan, yoklama amaçlı bir salkazandırır
dir!” sözündeki kesinliğin kaynağı da
dırı değil, stratejikti. Böyle olduğu
Oligarşi, hemen her alanda mümeşruluktur.
için, direnişin her günü devrimle
cadelemizi, örgütlenmemizi geliştirKendini, devrimci mücadeleyi
karşı-devrim arasındaki irade samemizin önüne engeller sıralamıştır.
meşru
görmeyenler ve tersine olarak
vaşına tanık oldu. Bu iradeyi gösteDolayısıyla devrimci faaliyet, bir yakafalarında tek meşru güç olarak
remeyenler, çatışma dışına düştüler.
nıyla bu engelleri aşma çalışması
devleti düşünenler, yaptıkları hemen
Faşizme karşı direnme savaşı,
demektir. Bu ise sürekli bir irade çaher işi, devletin icazetine uydurmaya
evet, bir inatı barındırır içinde. Ama
tışması içinde olmaktır.
çalışacaklardır.
bu sınıfsal, devrimci bir inattır. Altı
İrade, bilmek ve öngörebilmektir.
Meşruluğumuza, tek tek insanlar
boş bir şekilde “inadına” deyip, oliBilimselliktir. İrade Marksist-Leninist
düzeyinde de, birim ve alan düzeyinde
garşinin icazetinde politika yapmakideolojiye ve halka güvene dayanır. Bu
de sahip çıkmak; irademizi düşmana
tan çok farklı bir inattır. Karşılığında
anlamda sınıflar mücadelesinin her
dayatma gücünü kendimizde bulmabedel ödenen bir inattır. Dolayısıyla
aşamasında devrimin iradesini yalnız
mız demektir.
biz onu inat diye değil, gerçek özüyMarksist-Leninistler hakim kılabilirler.
Her eylemde, polisle karşı karşıle, inanç olarak adlandırırız.
Reformizmin, statükoculuğun liteya geldiğimiz her noktada, bizim
ratüründe, irade çatışması diye bir
yaptığımızın meşru, polisin yaptığıİrade savaşında
nın gayri meşru olduğundan emin olkavram yoktur. Devrimi geliştirmek
malıyız. Düşman bizden herhangi
için, önce sınıflar mücadelesinde böybelirleyici unsurlardan
bir şey istiyor, bize şöyle değil böyle bir kavramı kabul etmek gerekir.
biri, meşruluğumuza
le olmasını söylüyorsa, ona kesin
İkinci olarak, düşmanın programını, poinançtır
bir şüpheyle bakmalıyız. Kendi ilkelitikalarını bozacak bir anlayışa ve
lerimizi, kendi kurallarımızı, kendi kaSavaşta, silahlar kullanılır. Fakat
iradeye sahip olmak gerekir.
rarlarımızı savunmalı, dayatmalı ve
savaş, sadece silahlarla sürmez; gaİrade çatışmasından kaçınıldığı
onlar için direnmeliyiz. İrademizi
zeteler, radyolar, dernekler, sendinoktada, devrim büyümez, gelişmez.
güçlendirmek böyle mümkün olur.
kalar, bildiriler, pankartlar ve daha onTam tersine devrimi büyütecek olan,
larca araç kullanılır bu savaşta. KurSendikalarını, derneklerini, dergi
her noktada, her alanda o irade çaşunun da, radyonun da, bombanın da,
bürolarını polis baskınlarının keyfiliği
tışmasına girmek, düşmanın politibildirinin de amacı bir yerde aynıdır.
karşısında savunmayanlar, polise kakalarını bozacak programlar yapHepsi düşmanı yenmeye yönelmiştir
pılarını ardına kadar açanlar, esasınmak, o programları uygulayacak bir
ve hepsi kendi cephesinden kendi özel
da kendi sürdürdükleri demokratik
sabır, kararlılık, emek ortaya koy“cephanelikleriyle” düşmana darbemücadelenin meşruluğuna inanmamaktır. İrade bunların toplamıdır zaler vurma peşindedirler. Tüm bu siyanlar ve fakat bunun tersine olarak
ten. İrade bu noktadan sonra savaşın
lahları etkili hale getirecek olan ise,
polisin baskısını, keyfiliğini meşru gögidişatını belirleyecek tek unsurdur.
onu kullanan iradedir.
renlerdir. Bugün yoksul gecekondu
Sevgili arkadaşlar, bu haftaki dermahallelerinde polisin panzerleriyle
Ancak meşruluğunda hiç tereddütü
simizi de burada sona erdiriyoruz,
olmayanlar, bu silahları doğru biçimde
akrepleriyle terör estirmesine tepki
haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşkullanabilirler. Ancak meşruluğuna
gösteriyor halk; çünkü polisin yaptıçakalın.
kesin bir biçimde inananlar, kendi irağı meşru değildir ve halkın kendi ma-



Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011
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Gençlik Federasyonu’ndan

Tekellerin Değil Halkın Hizmetinde
Üniversiteler
İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ), merkezi İngiltere’de
bulunan dünyanın “saygın” sıralama kuruluşlarından biri olarak
gösterilen QS’nin "World University Rankings (Dünya Üniversiteleri Sıralaması)" yaptığı
değerlendirmeye göre, dünyanın
en iyi üniversiteleri arasında yer
aldığı bildirildi.
Üniversitelerin uluslararası görünürlüğü, çalışanların değerlendirilmesi, yabancı öğretim üyesi ve
yabancı öğrenci sayısı, öğretim
üyesinin öğrenciye oranı, bilimsel
atıf sayısının öğretim üyesine oranı değerlendirildi. Bunun sonucuna göre de üniversitelerde bulunan
bölümlere göre farklı kategoriler
belirleyen QS, dünyanın en iyi 200
üniversitesini sıraladı. Bu sıralamaya göre mühendislik ağırlıklı eğitim veren İTÜ, inşaat ve yapı
mühendisliği ile kimya mühendisliği alanlarında dünyanın en iyi
150 üniversitesi, makine, uçak uzay
ve imalat mühendisliği ile elektrik
mühendisliği alanlarında da dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer aldı.
Dünya sıralamasında ilk 200’e
girmek neyi değiştirir?
Bu ülkede milyonlarca insan
“açlık sınırının” altında yaşarken, eğitim, barınma, ve sağlık
gibi en temel insani haklar yok
sayıldığı ülkemizde İTÜ(İstanbul Teknik Üniversitesi)’nün
QS’nin "World University Rankings (Dünya Üniversiteleri Sıralaması)"sıralamasında ilk 200’e
girmesi bu ülkenin ezilen sömürülen milyonlarca yoksulu için bir
anlam ifade etmemektedir.
Üniversitelerde bilimsel bir
eğitimin olmadığı açıktır. Var
olan bilimsel gelişmelerde üç beş
tekelin çıkarları uğruna kiralanmıştır. Üniversitelerde burjuva

ideolojisi altında yetişen yetkinleşen öğrenciler bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamadıktan sonra
tekellerin ihtiyaçları için şekillenen üniversitelerin dünya sıralamalarında birkaç sıra atlamasının
bize bu ülkenin ezilen sömürülen
halkları olarak kazandırdığı hiçbir şey yoktur!
Bu ülkede barınma ihtiyacı
devlet tarafından karşılanmadığı
için tek göz gecekondularda bin
bir zorluklarla yaşayan insanlar
oldukça, ya da başını sokacak
bir ev bulamadığı için sokaklarda
yaşayan sayısız evsiz oldukça,
sağlık güvencesi olmadığı için her
gün onlarca insan hastane köşelerinde can verirken bu ülkede
öğrenciler paralı eğitim nedeniyle okuyabilmek için gecesini gündüzüne katıp har(a)ç parasını
çıkarmak için çalışırken can verirken, tüm bu ülke gerçekliğine
sırtını dönen ve bunları yok sayan,
sadece tekellerin ihtiyaçları adına
“bilimi” kullanan yönetimler sözde eğitimciler bu tarz dünya çapındaki sıralamalarla göz boyamakta kendilerini kandırmaktadır!
Tekellerin karına kar katmak
için çalışan kadro yetiştiren üniversiteler bizim değil bu düzenin
üniversiteleridir.
Bu durum değişmek zorundadır ve değişecektir. Bu ülkenin
dev-gençlileri olarak sürdürdüğümüz mücadelemizle, kuracağımız devrimci iktidarımızla halk
için bilimi ve halk için eğitimi
Anadolu topraklarına uygulayıcıları olacağız. Üniversiteleri halkın sorunlarının çözümünde
önemli bir araç haline getireceğiz.
Yaşadığı ülkede ki halklara sırtını dönen değil onlarla beraber
öğrenerek, öğreterek “Demokratik Halk Üniversitelerini”
kuracağız!

Liselilerden
"YGS’ de şifre"
protestosu
Çerkezköy: Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS) sonrası ortaya
çıkan kopyalara karşı Çerkezköy’deki
lise ve dershanelerde eğitim gören
öğrenciler 9 Nisan’da yaptıkları eylemle bu adaletsizliği protesto ettiler. Çerkezköy Belediye Meydanı’nda toplanan
öğrenciler “Bizim geleceğimize sahip
çıkın!” çağrısında bulundular.

Sayı:264
264
Sayı:
263

Yürüyüş
Yürüyüş
17 Nisan
10 Nisan
17
2011
2011

Balıkesir: 9 Nisan’da Mekik
sokakta bir araya gelen liseli öğrenciler, polisin tehditlerine rağmen eylemlerine devam ettiler. Liselilere, çevrede
bulunan halk, aileleri ve öğretmenleri de
destek verdi.
Öğrenciler, amaçlarının bu
haksızlığın hesabını sormak olduğunu
belirttiler.

Van: 6 Nisan günü Mavi Plaza
önünde bir araya gelen liseli öğrenciler,
Sanat sokağına doğru yürüyüşe geçerek
yolu trafiğe kapattılar. ÖSYM Mağdurları imzasıyla yapılan basın açıklamasında, eğitim sistemindeki adaletsizliğin sonuçlarını yoksul halkın çocuklarının çektiğini dile getirdiler.
Liseli öğrenciler, açıklamalarında
“Anne ve babalarımızın günde 10, 12
saat çalışarak dershane parasını bulmaya
çalıştığının da bilincindeyiz. Bizler eşit
olmayan şartlarda yarıştırıldığımızın
farkında olan lise ve dershane öğrencileriyiz.” diyerek adalet istediler.
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Dev-Genç’liler Parasız Eğitim Talebini
Bulundukları İllerde Masalar Açarak
Anlatmaya Devam Ediyorlar

İzmir’de Açlık Grevi
Sona Erdi
İzmir Gençlik Dernegi Girişimi, 3 Nisan 2011 tarihinde açmış oldukları parasız eğitim çadırında bu talebini dile getirirken, aynı talep için pankart açtıkları
sebebiyle 1 yıldır tutuklu bulunan Ferhet ve Berna’nın
serbest bırakılmasını istediler. Çadırda 7 günlük açlık
grevi yaptılar ve binlerce imza topladılar. Bu süre
boyunca çadırın yüzlerce ziyaretçisi oldu. Öğretmeninden işçisine, ev hanımına her yaştan her kesimden
insanlar çadırı sahiplendi ve Dev-Genç’lileri hiç yalnız bırakmadılar.
Sayı: 264
10 Nisan günü yaptıkları eylemle İzmir Forbes’teki
Yürüyüş
çadırı topladılar. Okunan basın metninde Ferhat ve
10 Nisan
17
Berna’nın tutukluluklarının hukuksuzca olduğu söy2011
lendi. Parasız eğitimin bu düzende mümkün olmadığını ancak halk iktidarı kurulmasından sonra eğitimin
kar amacı olmadan sadece halk yararına olabileceğı
dile getirildi. 7 gün boyunca sivil faşistlerin tacizleri
ve provakatör tavırları teşhir edildi.
Eylem "Parasız eğitim istiyoruz alacağız, Ferhat ve
Berna serbest bırakılsın, Öğrenciyiz haklıyız kazanacağız, Yaşasın Dev-Genç yaşasın Dev-Gençliler,
Mahir Hüseyin Ulaş kurtuluşa kadar savaş" sloganlarının atılması ile sona erdi.

İzmir Liseli Dev-Genç’lilerin Çadırından
Kesitler

11 Nisan 2011

Bugün de sabahın erken saatlerinde uyandık.
Halkımız işlerine giderken bizi selamladı ve “isteğimiz var mı?” diye sordu. Bugün Liseli DevGenç’lilerin ve Halk Cephesi’nin ziyaretimize geleceğini bildiğimizden biraz da heyecanlıydık.
Ayrıca bugün çadırda geçireceğimiz son gecemiz.
Biz de akşam saatlerinde Grup Günışığı ve bir de
çadırda tanıştığımız tulum çalan bir arkadaşımızın da
katılacağı küçük bir eğlence yapmaya karar verdik.
Sabahın erken saatlerinden itibaren akşamki programın hazırlığına ve bildiri dağıtıp, slogan atmaya başladık. Bugün son günümüzün olduğunu söylediğimiz

38

İstanbul: 9 Nisan
cumartesi günü Galatasaray
Lisesi önünde parasız eğitim talebine destek için
masa açan 150 imza topladılar. Kampanya için imza
toplarken aynı zamanda 17
Nisan’daki Grup Yorum
Halk konserinin bildirileri
dağıtılarak konser duyurusu da yapıldı.
10 Nisan’da Taksim
Galatasaray Lisesi önünde
16.00-19.00 saatleri arasında
Dev-Genç’liler imza masası
açmaya devam ettiler.
Masaya gelenlere Ferhat
TÜZER ve Berna YILMAZ’ın parasız eğitim istedikleri için 1 yıldır hukuksuzca tutuklu oldukları
anlatıldı.
Galatasaray Lisesi önünde 13 Nisan günü bir araya
gelen ve parasız eğitim talebini anlattıkları masalarını
açan Dev-Genç’liler, 210 imza topladılar.
Antalya: 7 Nisan Perşembe ve 9 Nisan Cumartesi
günü saat 14.00-18.00 saatleri arasında açılan imza stantında 540 imza toplandı. İmza toplanırken talepleri içeren bildiriler de dağıtıldı.
Grup Yorum’un konserinin el ilanı dağıtılırken 2 DVD
verildi.
insanlar bizi özleyeceklerini ve bugün yanımızda daha
çok durmak istediklerini söylüyordu. Çadırda tanıştığımız birçok insan bugün tekrar ziyaretimize geldi.
Öğleden sonra Liseli Dev-Genç ziyaretimize geldi.
Sloganları uzaktan duyuluyordu. Birlikte halay çektik
yoldan geçen halk bekleyip bizi izledi ve alkışlarla
bize destek verdi.
Akşam Halk Cephesi’yle Grup Gün Işığı yanımıza
gelerek son gecemizde birlikte türküler söyleyerek
halaylar çektik.
7 gün boyunca bizi uzaktan izleyen faşist sivil
polisler, halkın sahiplenmesine Dev-Genç’lilerin coşkusuna tahammül edemeyip eğer yolda halay çekmeye devam edilirse müdahale edeceklerini söylediler.
Bizse nerde halay çekeceğimizi onlara sormayacağımızı söyledik. Gün boyu yüzlerce imza toplandı.

İSTANBUL

ANTALYA
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Gençliğin
Gündeminden
ING Bank işsizlerin olduğu bir ülkede internet üzerinden gençlere gerçek iş hayatına dair farklı bir deneyim
kazandırıp yeteneklerini sergileyebilecekleri bir yarışma düzenliyor.
İnternet üzerinde yer alan haberde şöyle yazıyor; “ING Bank genç yetenek yarışması ‘Practica’ ile iş hayatına hazırım’ diyen gençlerin karşısına bu yıl ‘Business life’ konseptiyle çıkıyor.” Üniversiteli gençlerin
düzenlenen bu yarışmayla kendilerini ifade edebileceklerinden, yaratıcılıklarını ortaya koyabileceklerinden
bahsediyor. Facebook sayfasından
kayıt yaptırılarak katılınılan bu yarışma sonrasında okul elemeleri gerçekleştiriliyor. Okul elemelerine baş-

Gerçek iş hayatı değil
sadece hayal dünyası
vuru sürecinde ne yapılması gerektiği ve dört kişilik takımın nasıl
oluşturulacağını adaylara okullardaki ING Practica 2011 temsilci kulübü anlatacak. 12 üniversitede elemeyi geçen ekipler Temmuz ayında yarışacakları iki günlük bir kampa girecekler.
Finalde kazanan dört kişilik ekip
Ağustos ayında ING’nin merkezinin
bulunduğu Hollanda’nın başkenti
Amsterdam’a 4 günlük bir gezi kazanacak. Bir de finalde jürinin dikkatini çeken ekip üyeleri iki aylık Premium Kariyer Akademisi staj programına katılmaya hak kazanacaklar.
ING Bank verdiği bu bilgilerle
üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan
üniversite öğrencilerine tecrübe kazandıracağından bahsediyor. Düzen-

gençliğin
tarihinden
17 NİSAN – 24 NİSAN
17 Nisan 1997: Susurluk’la ilgili eylemlere katıldıkları için Vezneciler Yurdu’ndan atılan öğrenciler yurt önünde açıklama yaptılar. Açıklamaya polis saldırdı.19
kişi gözaltına alındı.
21 Nisan 1998: Çukurova Üniversitesi’nde not sisteminin öğrencilerin aleyhinde değiştirilmesinin ardından okulda imza
kampanyası düzenlendi ve rektörlüğe yürüyüş yapıldı.
24 Nisan 1998: İzmir Ali Loher Ticaret
Lisesi’nde okul çıkışında Erdal Eren adlı öğrenci faşistler tarafından bıçaklandı. Bu
olayın üzerine öğrenciler okulda boykot yaptılar.
Nisan 1990: İzmir Liseli Dev-Genç,
Buca Lisesi’nde “Faşist Baskılara Son”
içeriğiyle yazılamalar yaptı.
23–24–25 Nisan 1992: Aydın, Denizli,
Bursa, Ankara ve İstanbul’da TÖDEF’liler
Kürdistan’daki katliamları protesto için 3
günlük açlık grevi yaptılar.

lemiş olduğu yarışma bizim ülkemizde ne kadar
gerçekçi? Gerçek iş hayatına dair farklı bir deneyim
kazandıracaksa başta bu ülkedeki işsizliğe baksın. Tablonun gerçekliği
üniversite mezunu olup da iş bulamayanlarda. ING Bank öğrencileri
hayal dünyasında gezdirmek istiyor.
Ayrıca çeşitli üniversitedeki öğrencileri yarıştırarak bir yandan da kapitalizmdeki rekabeti insanların kafasında meşrulaştırıyor.
Aynı yarışmadaki gibi öğrenciler
mezun olduktan sonra da statü hırsı
ile birçok şey deneyecekler.
O yüzden ING Bank bugün öğrencilerin beynini emperyalizm aracılığıyla yönetmeye çalışıyor. Yarışmalarla, hediyelerle emellerini gizleyemezler. Bizler bu gerçekliği bilmeli ve göstermeliyiz. Kimseyi bu hayal dünyasına terk edemeyiz.

Çanakkale’de
İhbar etmeyene dayak
Adana'da 3 Nisan’da okul müdü8 Mart mitingine
rünün “Bana sigara içenlerin isimlekatılanlara
rini vereceksin” şeklindeki baskısına
boyun eğmeyen lise öğrencisi M. H.,
soruşturma
müdür tarafından dövüldü. Öğrenci-

Sayı:264
264
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263

Yürüyüş
Yürüyüş
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2011

8 Mart 2011 tarihinde Çanak- yi tekme tokat döven işkenceci müdür,
kale’de aralarında Çanakkale öğrencinin başının yarılarak kanaGençlik Derneği Girişimi’nin de ması üzerine müdür yardımcısını çabulunduğu yaklaşık 150 kişi, 8 ğırdı. Arkadaşlarını ihbar etmediği
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü- için dayak yiyen lise öğrencisinin
nü’nü kutlamak amacıyla önce kanlı üniforması müdürler tarafınBankalar Caddesi’nden başlayıp dan değiştirilirken öğrenci, yaralı halCumhuriyet Meydanı’na kade derse devam etti.
dar yürümüş, ardından CumDalcı’nın Genç
huriyet Meydanı’nda bir
program yapmışlardı. Bu
Yoldaşları
eylemi sindiremeyen emniDalcı, elinde taşıyla
yet müdürlüğü, eyleme kaşehit düştüğünde 18
tılan 150 kişiden 84’üne ön
yaşındaydı. Genç bir
soruşturma açarak, ‘2911 işçiydi Dalcı... O gün, 1 Mayıs 2011
Sayılı Toplantı ve Yürüyüş- günü, alanda, liseli, üniversiteli ya da
leri Kanunu’nu gerekçe gös- çırak, kalfa, işçi, 18 yaşında binlerce
terdi. Çanakkale Gençlik Dalcı olmalı meydanda.
Derneği Girişimi yaptığı Dev-Genç’liler, Gençlik Federasyonu’
açıklamada ne soruşturma- ndan öğrenci arkadaşlar, Dalcı’nın
larla, baskınlarla, tutukla- yaşıtlarını siz taşıyacaksınız alana...
malarla yılmayacaklarını be- Gençliğin 1 Mayıs komiteleri taşıylirtti.
acak... Dalcılar’la yürüyüşümüze devam
edeceğiz... Alanda buluşmak üzere..
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Röportaj

“Biz, birlikte üretip, birlikte eşit şekilde tüketimin, gerçekten
adaletli paylaşımın yaşatıldığı bir kültürün savunucusuyuz.”
Boğaziçi
Üniversitesi
Halk
Bilim
Topluluğu Kurucuları
ile
yaptığımız Röportajı yayınlıyoruz:

Onur ÜYÜM
Yürüyüş: Halk Bilim Topluluğu’ndan bahseder misiniz? Amacınız
ne?
Onur ÜYÜM: Halk Bilim Topluluğu; Anadolu halk kültürünün yozlaşmasını ve yok olmasını engelleyerek
bu mirasın korunarak geleceğe taşınmasına yardım etmek amacıyla kurulmuş öğrenci topluluğudur.

Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011

Yürüyüş: Programınızda ne tür
faaliyetler var?
Gürkan AKÇAY: Programımızı her hafta yaptığımız toplantılarla
belirliyoruz. Bu toplantılarda hem sürece ilişkin değerlendirmeler yapıyor
hem de Boğaziçi Üniversitesi özelinde öğrencilere zehir gibi aşılanmaya çalışılan "partici", yoz eğlence anlayışına karşı daha çok dayanışmanın ve birlikte bir şeyler üretmenin temel alındığı programlar düzenlemenin tartışmasını yapıyoruz.
Mesela Halk Bilim Topluluğu olarak

yaptığımız ilk faaliyet Nezih Ünen'in
"Anadolunun Kayıp Şarkıları" belgeselinin gösterimi oldu.Ve bu programla birlikte, gerçekten bizimle iletişime geçen ve bizzat çalışmalarımız
içerisinde aktif olarak sorumluluk üstlenmek isteyen birçok arkadaşımızla tanışma olanağı bulduk. Hatta
öyle oldu ki Halk Bilim Topluluğu’nun adını duymayan kimse kalmadı. Boğaziçi gündemine deyim yerindeyse "nasırlı bir yumruk" gibi
düştük. Faaliyetlerimiz elbette ki sürecek. Şu sıralar yine bir programın
arifesindeyiz, ücretsiz bir konser düzenlemeyi amaçlıyoruz okulun Güney Meydanı’nda. Bu konuda da
görüştüğümüz sanatçılar var. Mayıs
ayı sonuna doğru dersler bitmeden
böyle bir konser düzenleyeceğiz.
Yürüyüş: Gençliği bugün kültürel açıdan tanımlarsanız nasıl tanımlarsınız?
Onur ÜYÜM: Gençliğin büyük
bir kısmını bugün batı kültürünün etkisi altına girmiş ve halk kültüründen
uzaklaşmış bir noktada görüyorum.
Bu yüzden bizler Boğaziçi Üniversitesi özelinde halk kültüründen
uzaklaşmış gençliğe kendi öz değerlerinin hatırlatılması gerektiğini
düşünüyoruz.
Yürüyüş: Siz nasıl bir kültürün sa-

Biga'da Halk Bilim Topluluğu Konferans Düzenledi
Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde 7
Nisan günü “Türkiye’de Ve Dünyada
Düşünce Ve İfade Özgürlüğü” konulu konferans düzenlendi. Halk Bilim
Topluluğu’nun düzenlediği konferans
Belediye Kültür Sarayı’nda gerçekleşti.
Konferansa konuşmacı olarak
ÇHD İstanbul Şube Başkanı Av. Taylan Tanay, Sanatçı Pınar Sağ, Biga
Eğitim-Sen Başkanı Eminali Mollaoğlu, Halk Bilim Topluluğundan ise
Erhan Sezer ve Mesut Şanal katıldı.
Konferansta Halk Bilim Topluluğu’nun Biga’da 12 yıldır gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan bir slayt gösterimi yapıldı. Ardından Erhan Sezer
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ve Mesut Şanal üniversitelerde tarihten günümüze kadar yaşanan olaylardan, YÖK’ün kurulmasının ardından üniversite öğrencilerinin görüşlerini rahatlıkla ifade edemediklerinden, ifade etmek istediklerinde ise yaşanan hukuksuz soruşturmalardan
bahsettiler. Ayrıca Parasız eğitim istedikleri için hukuksuzca tutuklanan
Gençlik Federasyonu üyeleri Ferhat
ve Berna’dan da bahsedildi.
Biga Eğitim-Sen Başkanı Eminali Mollaoğlu ve sanatçı Pınar Sağ da birer konuşma yaparak sözü Taylan Tanay bıraktılar. Tanay ise Türkiye'de ve
dünyada düşünce ve ifade özgürlüğü-

vunucususunuz?
Gürkan AKÇAY:
Biz, birlikte üretip, birlikte eşit şekilde tüketimin,
gerçekten adaletli paylaşımın yaşatıldığı bir kültürün
savunucusuyuz. Savunduğumuz halk kültürü de Pir
Sultan'dan günümüze bu
Gürkan AKÇAY
temelde şekillenmiştir. Birlikte, dayanışma, yardımlaşma içerisinde, sorunların birlikte
tartışıldığı ve birlikte çözüme kavuşturulduğu bir kültürdür savunduğumuz kültür.
Yürüyüş: Son olarak ayrıca sizin
eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Onur ÜYÜM: Yoz kültürün egemenliğine son vermemiz gerektiğini
düşünüyorum. Halkın olan her değerin korunup geleceğe taşınmasını ve
topluma hâkim olması için mücadele edilmesi gerektiği kanısındayım.
Teşekkür ederim.
Yürüyüş: Son olarak ayrıca sizin
eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Gürkan AKÇAY: Öncelikle
şunu söylemek istiyorum, halka ait
hiçbir şey bize yabancı değildir. Popüler kültürün; işgal ettiği her alanı
Anadolu halk kültürünün değerleriyle kuşatacağız. Ve bizim olan hiçbir şeyi; onlara bırakmayacağız.
nün olmadığını, üniversite öğrencilerinin düşüncelerinden ötürü terör suçu
işlemekle yargılandıklarını, oysa ortada
herhangi bir suç olmadığını, eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye hedeflediklerini ve bunun mücadelesini
verdiklerini dile getirdi.
140 kişinin katıldığı konferans,
soru-cevap bölümünün ardından sona
erdi.

ları olmuştu.
‘80 öncesi Devrimci Sol tarafından İstanbul’da kurulan
Çayan Mahallesi (Nurtepe) bunun çarpıcı örneklerindendir.
Devletin tüm baskıları ve mafyaya rağmen, bölge halkı devrimcilerin
öncülüğünde bir araya gelmiş Çayan
Mahallesi’ni oluşturmuştu.
Baştan sona Halk Komitesi’nin
inisiyatifinde yürütülen çalışmalar sonuç almış ve mahalle halkı ev sahibi olmuştu.
Cuntanın gelmesiyle örgütlülükler dağıtılmıştı, ancak Çayan Ma-

Öğretmenimiz

Halkın kendi kendini yönetmeyi
öğrenmesinin özü,
BUNA İNANMASIDIR.
Bunun için; burjuva politikacılarına, kurumlarına, bürokratlarına,
diplomatlarına ihtiyacı olmadığını
pratik olarak görmesi gerekir.
Buna inanması için neye ihtiyacı
vardır halkın?
İnanç için bilgiye ihtiyacı vardır.
Bu bilgi onda vardır.
Tarihsel deneylerinden,
hayat mücadelesinden
bilir.
Şairin dediği gibi:
Topraktan öğrenip
kitapsız bilendir onlar.
Bugüne kadar hep başkaları tarafından yönetilen
halk kitleleri, komiteler ekseninde kendi kendini yönetmeyi
öğrenecek,
bunun o kadar zor bir iş
Nazım'ın Kuvva-i
olmadığını kavrayacak.
Milliye Destanı'ndan:
Yönetme bilinci gelişen halk, kendi yönetiTopraktan öğrenip
mini kendi yapmak
kitapsız bilendir,
isteyecek, bunun için de
iktidar alternatifi olacak.
Hoca Nasreddin gibi ağlayan
Atacağımız adım küBayburtlu Zihni gibi gülençük ve mütevazı olmalı, dir.
unutulmamalı ki; böyleFerhad'dır,
si küçük adımlar büyük
Kerem' dir,
zaferlerin yolunu açar.
ve Keloğlandır.
Komiteler bugün yeni
Yol görünür onun garip seönerilen kurumlar değil.
rine,
Önümüzde çok canlı
analar, babalar umudu keser.
yaşanmış pratiklerimiz
Kahbe felek ona eder oyunu.
vardır.
‘80 öncesi birçok
Çarşambayı sel alır,
alanda komiteler kurulbir yar sever
muş ve pratik sonuçları
el alır,
alınmıştı. 12 Eylül cunkanadı kırılır
tasıyla birlikte kesintiye
çöllerde kalır,
uğrayan komite çalışma-

hallesi bugün hala devrimci dinamiklerini korumakta.
Örneğin mahallenin planı yapılırken, kimin nereye ev yapacağı, yolların nereden geçeceği ve halka zarar
veren kahvehane, bilardo salonlarının yapılmayacağı hesaplanmış, mahallenin orta yerinde büyük bir alan
ise park yeri olarak ayrılmıştır.
Cuntanın gelmesiyle kesintiye
uğrayan çalışmalar ve Devrimci
Sol’un bölgeye iradi müdahalesinin
olmamasına rağmen ne devlet, ne belediye, ne de mafya park yeri olarak
ayrılan yere yıllar boyunca dokunamamışlardır. Bugün burası ‘80 öncesi
bölgede şehit düşen Devrimci Sol savaşçısı Hüseyin Aksoy Parkı olarak
açılmıştır. Ayrıca mahallede
kahvehane, meyhane gibi
yerlerin açılmamasına ‘80
öncesinden karar verilmiş
ve denetimin olmadığı uzun
yıllarda bile böyle kurumlar
açılamamıştır. Bu, halkın
otoritesinin gücüdür. Halkın
örgütlenip ortak hareket ettiğinde, neleri başarabileceğinin somut göstergesidir
Çayan Mahallesi. Çayan
Mahallesi örgütlenerek
haklarını kazanma anlaölmeden mezara koyarlar mında olumlu bir örnekonu.
tir.
O, "Yunusu biçaredir,"
İlk örnekte Çayan Mabaştan ayağa yaredir,"
hallesi, örgütlenen halkın
neler yapabileceğini gösağu içer su yerine.
Fakat bir kerre bir dert an- terirken, örgütsüz toplum
olmanın dezavantajları ise
layan düşmesin önlerine
her gün gözler önündedir.
ve bir kerre vakterişip :
Keza bir karabasan
"- Gayrı, yeter!.."
gibi ülkeyi saran 12 Eydemesinler.
lül faşist cuntası bu örgütlenmeleri dağıtmıştı.
Ve bir kerre dediler mi :
Bugün geçmişin dene"ısrafil surunu urur
yimleri, tecrübeleri altımahlukat yerinden durur", na komiteleri her alana
toprağın nabzı başlar
yaymalıyız. Fabrikalar,
onun nabızlarında atmağa. mahalleler, okullar ve
köylerde komiteleri kurNe kendi nefsini korur
malı ve halkın buralara
ne düşmanı kayırır,
katılımını sağlamalıyız.
"Dağları yırtıp ayırır,
Hiç kimse bunlar bu bölkayaları kesip yol eyler abı- gede, bu alanda olmaz,
deme hakkını kendinde
hayat akıtmağa..."

KOMİTELER
HALKA İNANMANIN,
HALKA GÜVENMENİN,
KENDİNE GÜVENMENİN
ÖLÇÜSÜDÜR
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görmemeli. Her bölgenin kendine
özgü bir yapısı ve insanları var. O zaman o bölgeye özgü komiteler de vardır. Aksini düşünmek görevden
kaçıştır.
Halk cahil değil.
Bilgi ve deneyim sahibidir.
Bu anlamda örgütlü bir güç olarak düşündüğümüzde halkın sunacağı olanaklar sınırsız.
İstihbarat, lojistik, barınma devrim
için gerekli olan her şey halkta mevcut.
Sorunun kaynağını kendimizde aramalıyız.
Halk örgütsüzdür ve örgütsüz olmanın yakıcı sorunlarını yakından hissetmekte.
Bunun için halk arasında özenle, sabırla çalışıp emek vermeliyiz.
Komitelerin oluşturulması, her yerde aynı tip ve aynı modelde olmayacaktır.
Anti-faşist potansiyelin yoğun olduğu bölgelerde bütün halkın katılımının sağlandığı şeklinde geniş olmakla
birlikte, faşistlerin ağırlıkta olduğu bölgelerde ise daha dar ve gizli olacaktır.
Komiteler, tüzük, program vb. şeklinde bir çalışma içinde boğulmamalıdır.
Kuşkusuz bunlara da sahip olacak, fakat öncelikli hedefi, halkın var olan sorunlarına çözüm üretmek ve pratiği
örgütlemek olacaktır.
Mahallelerde komiteleri oluştururken,
bütün bunlar göz önünde bulundurulup
halkın can ve mal güvenliğinin nasıl sağlanacağı bugünden hesaplanmalı ve alternatifleri geliştirilmelidir.
Sivil faşist saldırılar karşısında savunmada kalmak gerilemeyi getireceğinden, savunmadan çıkılıp anti-faşist
temelde mücadele planları yapılıp hayata
geçirilmeli ve bölgede bulunan faşist örgütlenmeler dağıtılmalı, buralarda bulunan insanlar bölge dışına atılarak
bölge faşistlerden temizlenmelidir.
Halk komiteleri ve halk meclislerinden ne beklediğimiz sır değildir. Kuşkusuz burada tek amacımız var; halkın
örgütlenmesi ve devrim saflarına kazanılması. Bugün her Cepheli, her taraftarı
bulunduğu alanda komiteleri kurmak ve
halkı buraya katmakla yükümlüdür. İstersek başarırız.

Yani halkla ilişkilerinde,
bir Cepheli’nin olm a s ı
gerektiği
gibi davranır.
Evin kadınına, erkeğine, çocuğuna, dedesine aynı bakış açısıyla
yaklaşır, kendisiyle ekmeğini paylaşan insanların sorunlarını, coşkularının, üzüntülerini ve sevinçlerini
paylaşır, birlikte çözümler üretir.
Gerekirse; oturup kaldığı evin çocuğuna ders çalıştırır.
"Cahil, çıkarcı, fesat, güvenilmez,
dönüşmez, işe yaramaz..." demez.
Demez de, düşünmez de. Bütün
bunlar doğru olsa bile sadece bir sonuçturlar ve o sonucu yaratan da düzendir. O halde Cepheli o sonuçlara
göre hareket etmez. Tersine, eğitir,
değer verir, anlatır, eleştirir, arındırır, yeniden şekillendirir...
Tanıdığı, tanıştığı, ilişki kurduğu,
evine, işyerine gittiği herkese, birşeyler vermeye çalışır; bilinç, inanç,
umut, coşku taşır onlara.
Halkın değerlerinde mahkum
edilmiş hiçbir davranışı benimsemez
Cepheli. Abartılı davranmaz mesela. Hiçbir şeyi de abartmaz. Şekilci,
gösterişçi davranmaz. Yan gelip
yatmaz. Pis, dağınık, emir veren, bağırıp çağıran, bohem, bencil, vurdum
duymaz olmaz halk ilişkilerinde.
Aslolan halkı sevmek, halka
saygı duymak, halka değer vermek, bunları somut olarak hissettirebilmek ve halkın değişebileceğine,
gelişebileceğine, eğitilebileceğine
inanmaktır. Sevgi, saygı, değer vermek , inanmak veya inanmamak, bütün bunlar halk tarafından hissedilir...
Cepheli için halkın değerleri her şeyin önündedir. Kadın erkek ilişkilerinde olsun, büyükler ve küçüklere
davranışlarında olsun, yozluklara
karşı yaklaşımında olsun, halk her
açıdan sürekli tartar bizi. Bu noktada halk kendi notunu verir size; halkı kandıramazsınız.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli halk ilişkilerinde
seven, sayan, örgütleyendir
Deryadır halk; uçsuz bucaksız bir
derya. Cepheli, bu halk denizinde balıktır.
Çok tanık olmuş veya okumuşuzdur. Şehit ya da tutsak yoldaşlarımızı veya başka alana giden
yoldaşlarımızı anlatan halk ilişkilerimiz, "arıyoruz onu" derler. "Çok
iyiydi, emekçiydi, mütevazıydı. Çok
şey öğrendik ondan. Terbiyeli, saygılıydı. Sabırla dinler, anlatırdı. Sorunlarımızı bilir, bize yol-yöntem
gösterir, çözümler bulurdu. Küçümseme, üstten bakmak yoktu
onda... Evimizden biri gibi olmuştu.”
Hak edeni böyle anlatırlar.
Son cümle belirleyicidir; “Evimizden biri gibi olmuştu...”
Ve üstenci olmadan çok şey ğretmek onlara. İkinci temel yan budur.
"Devrimciliği, devrimcileri, hareketi, Parti’yi onunla tanıdık,
onunla bağlandık" dedirtebilmişsek
eğer, orada doğru bir ilişki şekillendirmişiz demektir.
Davranışlarımız, ilişkilerimiz,
oturup kalkışımız, yeme içmemiz,
üslubumuz her şey halkı olumlu ya
da olumsuz etkiler. Halkın gözleri
her daim üzerimizdedir; unutmayalım.
Bir örnek: Yemliha Kaya yoldaşımızın çaldığı tüm kapılar tereddütsüz sonuna kadar açılırdı, o
kapıları çalmadığında "gelmiyor
uğramıyor" diye sitem ederlerdi.
Çünkü, sadedir, mütevazıdır, emekçidir Yemo. Değer verir halkına, küçüğe de, büyüğe de saygı gösterir.
Sorunlarını sorunu sayar. Cahili
asla küçümsemez. Kadir kıymet bilir. Çıkarcı, fırsatçı, faydacı yaklaşmaz. Günü birlik düşünmez.
Yağcılık yapmaz, idareci davranmaz.
Eğitir, öğretir, değiştirir...

Herbirimiz bu alanda bağımsızlık
şarkılarını hep birlikte söylemek, bağımsızlık halaylarında omuz omuza
olmak için günlerce emek verdik. Diyebiliriz ki, zamanla yarıştık.
Daha çok el ilanı dağıtmak, daha
çok afiş asmak, sökülenlerin yerlerine yenilerini yapıştırmak, daha çok
eylem yapmak, daha çok çağrı yapmak için çırpındık günlerce.
Bulunduğumuz her yerde esnaf-

rına taşımalıyız. Unutmayalım ki, bunun için
fazla zamanımız kalmadı.
Her dakikanın bizim için
ne kadar önemli olduğu
ortadadır.
Bağımsızlığın bir düş
olmadığını, bir düş olmayacağını hep söyledik.
Bugün burdaki kararlılığımızla, o büyük inancı-

Bakırköy Halk Konseri’nden

1 Mayıs Alanı’na!
lara, seyyar satıcılara, pazarcılara,
ev kadınlarına, emekçilere, işsizlere,
öğrencilere, kamu emekçilerine, yoksul gecekondu halkına çağrılar yaptık, konserimize davet ettik.
Ev ev dolaştık. Onlarca emekçiye
ulaşmaya çalıştık. Bağımsızlık halaylarını büyütebilmek amacıyla hep
birlikte “daha çok neler yapabileceğimizi” tartıştık saatlerce.
Tüm bunlar için belki aç kaldık,
günlerce uykusuz kaldığımız zamanlar oldu. Ama sonuçta zorlukları aştık. Bağımsızlık konserini on
binlere duyurabildik, onlara mal edebildik. Ve bugüne geldik!...
Bugün bu alanda hep birlikte bağımsızlık şarkıları söyler, büyük halaylar içinde yer alırken şu andan itibaren bizleri, hepimizi yeni görevler
beklemektedir.

Bağımsızlık şarkıları
söyleyen vatanseverler!
Bu büyük halk korosunun toplandığı alandan hep birlikte 1 Mayıs
alanına, Halk Cephesi saflarına gitmeliyiz. Burayı on binlerle doldurduğumuz gibi 1 Mayıs alanın da yer
alacak Halk Cephesi saflarını büyütmeliyiz.
Bağımsızlık meydanındaki coşkumuzu, kararlılığımızı, irademizi 1
Mayıs alanına, Halk Cephesi safla-

mız ve bağımsızlık özlemimizle bunu
gösterdik.
O büyük iddiamızı taşıyoruz. Bağımsız, demokratik, sosyalist bir
Anadolu devrimi için iddialıyız. O iddiamızı da bu kez binleri, on binleri
1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarına
taşıyarak göstermeliyiz.

1 Mayıs’ta Halk Cephesi
saflarında olalım!
Şu andan itibaren
1 Mayıs için seferber
olacağız. Hem de hiç vakit
kaybetmeden... Bir dakika
olsun durup dinlenmeden,
büyük bedeller ödeyerek
kazandığımız 1 Mayıs
alanında Halk Cephesi
saflarını dolduracak,
taleplerimizi birlikte
haykıracağız!
Dinlenmek için, yorgunluğumuzu
üstümüzden atmak için zamanımız olmayacak. Görevlerimizden biri biterken diğeri başladı şu an. O görev
burada , konser bitmeden başlamıştır.
Görevimiz, hepimizin görevi önce
burdaki tüm vatanseverleri, Grup
Yorum dostlarını, tüm yoksul halkı,
bir dönem kavgadan uzak kalanları,
1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarına

taşımaktır. Önce burdaki binleri, on
binleri halkın saflarına taşıyacak,
sonra da buraya getiremediğimiz
herkese ulaşacağız.
“Zaman yok”, “biraz soluk
alayım, dinleneyim” demeden yeni
görevimize dört elle sarılacağız.
1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarına taşıyacağımız on binler için
daha çok koşturacak, daha çok yol yürüyecek, daha çok yoksul halkın kapısını çalacak, emek vereceğiz. Daha
çok çabamız olacak.
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Bağımsızlık konseri için
emek veren komiteler!
1 Mayıs Alanı’nı yıllarca süren
mücadelemiz sonucu, bedeller ödeyerek kazandık. Bunun için çok kan
döktük. Vurulduk, sakat kaldık, tutsaklıklar yaşadık.
Şimdi 1 Mayıs’ta Halk Cephesi
saflarını doldurma zamanıdır. Yoksul
halka yönelik saldırılar için öfkemizi haykıracağız orada. Oligarşinin
saldırılarına karşı saflarımızı sıklaştıracağımız bir gün olacaktır 1 Mayıs!
Şu ana kadar, bağımsızlık konseri için çalıştık. Bunun için oluşturalan komiteler içinde yer aldık. Şimdi o komiteler 1 Mayıs için çalışan komiteler olmalıdır.
Öncelikle 1 Mayıs komiteleri olarak bizler harekete geçmeliyiz. Burada
nasıl emperyalist saldırganlığa karşı
tavır aldıysak, orada 1 Mayıs Alanı’n
da da haklarımız, özgürlüklerimiz
için mücadele de aynı kararlılığı taşımaya devam etmeliyiz.
Bakırköy’den 1 Mayıs Alanı’na,
Halk Cephesi saflarında alanları
zaptedelim.
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İstanbul’un kondularından, üniversitelerinden, fabrikalarından,
işyerlerinden bir yürüyüşümüz var:

Bakırköy Pazar Alanı’nı Bağımsızlık
Meydanı’na Çevireceğiz!
İstanbul: 8 Nisan günü Boğazi-
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çi Üniversitesi’ndeki Dev-Gençliler
Grup Yorum'un 17 Nisan’daki "Bağımsız Türkiye" şiarıyla düzenleyeceği
konserin duyurusu için masa açtılar.
Saat 17.30'a kadar açık kalan masada
Grup YORUM 25. Yıl DVD'si ve
Yürüyüş dergisi satıldı. 250 adet konser bildiri ve 20 adet konser davetiyesi
öğrencilere ulaştırıldı. 11 Nisan Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesinde
imza masası açan DEV-GENÇ’liler
aynı zamanda okulda afişleme de yaptılar.
Marmara Üniversitesi’nde Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler, 9
ve 10 Nisan tarihlerinde, MÜ Göztepe ve Haydarpaşa kampuslarında sınıflarda bildiri dağıtımı yaparak öğrencileri 17 Nisan’daki Bağımsız Türkiye konserine çağırdılar.
Ayrıca 9 Nisan’da Kadıköy İskele Meydanı’nda açılan masada da
ajitasyonlar eşliğinde bildiri dağıtımı
yapıldı. 17.00-19.00 arası açık kalan
masadan sonra Kadıköy’de daha önce
yapılan ancak zabıtanın
söktüğü afişlerin yerine Haldun Taner Tiyatrosu ve Beşiktaş
İskelesi çevresine
afişlemeler yapıldı 5
adet pankart asıldı.
10 Nisan günü
Dağevleri ve Kocataş Mahalleleri’nde, ayrıca
mahalleye kalkan
minibüslerin durağına konser için
otobüs bilgilerinin
olduğu ozalitler yapıştırıldı ve mahalleliler konsere davet edildi.

7 Nisan günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Dev-Gençliler fakültenin değişik yerlerine 50 tane konser
afişleri yaptılar. 3 saat süren konser çalışmasında Yürüyüş dergisi de satıldı.

Konserin çağrısı semt
semt yayılıyor
İdil Kültür Merkezi çalışanları,
7 Nisan Perşembe günü Fındıkzade’de Grup Yorum’un “Bağımsız Türkiye” Halk Konseri’nin afişlemesini
yaptılar. Yine aynı gün, Kurtuluş Son
Durak’ta konser standı açıldı. Standın
ve pankartın açılmasına, ses cihazı için
elektrik çekilmesine Kurtuluş esnafı da
yardım etti.
İdil Kültür Merkezi çalışanları 7 Nisan günü Mecidiyeköy Metro çıkışına
konser masası açtılar. Saat 17.30 ile
19.00 arasında açık kalan masada el ilanı dağıtımına Grup Yorum'u seven
ve yoldan geçerken masayı gören insanlarda yardımcı oldu.
Halk konseri kapsamında Gazi
Mahallesi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Kurulan halk komiteleri ile beraber Gazi'nin her yerine afişlemeler yapıldı. Bölgelerde ev çalışmaları yapılıyor. Ayrıca 7 Nisan Perşembe gününden itibaren Dörtyol durağında stant açılmaya başlandı.
9 Nisan günü TAYAD'lı Aileler
Mecidiyeköy Metrobüs çıkışında, hapishanelerdeki tecritle ilgili pankartlarını ve Grup Yorum konser pankartını açtılar. Grup Yorum'un konser
davetiyelerini dağıttılar. Halkın Grup
Yorum'un konserine ilgisi büyüktü.
Halk Cepheliler, 12 Nisan’da konserin afişlerini Şişli'de astılar.
Okmeydanı’nda Halk Cephesi
tarafından 7 Nisan 2011 Perşembe
günü Okmeydanı Anadolu girişine

altı metre boyutlarında pankart
asıldı ve Dikilitaş Perşembe pazarına Grup Yorum masası açılarak bildiri dağıtmı yapıldı.
10 Nisan günü Devrimci
İsçi Hareketi Mecidiyeköy
Metrobüs durağında konser
masası açtı. Masanın açılamayacağını söyleyen zabıtalara
“biz halkız bu masayı açarız” diyerek cevap verilmesi üzerine
zabıtalar masaya müdahale edemediler.
Küçük Armutlu’da Halk
Cepheliler, 9 Nisan tarihinde
Baltalimanı, Reşitpaşa ve Poligon mahallelerinde toplu afiş ve
bildiri dağıtımı yaptılar. 10 Nisan günü armutlu pazarında Esnafa ve halka bildiri Dağıtımı yapılırken aynı zamanda sesli duyuru yapıldı.
11 Nisan’da Hisar üstünde
öğrenci gençliğinin yoğun olarak bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi girişi ve çevresinde
“Grup Yorum Halk Konseri”
için afiş çalışması yapıldı.
13 Nisan’da Sarıyer’in; Armutlu, Reşitpaşa, Poligon, Ferahevler, İstinye, Derbent, Çayırbaşı, Cumhuriyet Mahallesi,
Dağevleri, Tarabya semtlerinde
Grup Yorum konser çağrısı yapıldı.
Avcılar’da 5 Nisan’da Firüzköy’de 30 afiş ve 1 pankart
asıldı. 6 Nisan günü Halk Cepheliler tarafından Avcılar Reşitpaşa Caddesi’ne pankart asıldı.
Halk Cepheliler, 9 Nisan
günü “Bağımsız Türkiye” Halk
Konseri’nin bildirilerini konser yapılacak alandaki pazarda esnaflara ve halka dağıttılar.
8 Nisan’da Yenibosna-Kocasinan, Tokat mahallesi ve
Soğanlı’da konserin pankartları ve afişleri asıldı.
İkitelli, Atatürk Mahallesi
ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Grup Yorum’ un
“Bağımsız Türkiye Halk Konseri” afişlemeleri yapıldı.

Bağımsız Türkiye şiarı Anadolu’da yayılıyor
Afyon'da üst geçit ve otobüs duraklarına 17 Nisan’daki “Bağımsız Türkiye” Halk Konseri’nin afişleri asıldı.
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri 7
Nisan günü saat 15.30 ile 17.00 arası yürüyüş yolu üzerinde Grup Yorum’un düzenlediği 17 Nisan halk konserine çağrı kapsamında el ilanı ve davetiye dağıttılar.
Mersin Üniversitesi’nde 7 Nisan
günü Gençlik Federasyon'undan öğrenciler, 30 adet bildiri dağıtıp, 10 adet
konser afişi astı. Stantta Tavır dergisi ve
Grup Yorum 25. Yıl DVD’si de satıldı.
Bursa’da 4 Nisan günü Kestel
Kale Mahallesi’nde ve Esenevler’de
konser afişleri yapıldı. 5 Nisan Salı
günü ise Teleferik Akçağlayan mahallesi, Mesken ve Ortabağlar’da çok
sayıda konser afişi yapıldı. Teleferik Akçağlayan mahallesinde de konser afişlerinin yapıldığı sırada 4 sivil polis ekibi ve birde resmi polis ekibi gelerek Halk
Cephelileri durdurdular GBT kontrollerinden sonra 154 TL para cezası yazarak mahalleden gittiler.
Halk Cepheliler, 6 ve 9 Nisan’da
Bursa Kent Meydanı’nda konserin
duyurusunu yaptılar.
7 Nisan günü Hamidiye, Eşref Dinçer ve Dr. Ziya Kaya mahallelerine konser afişi yapıldı. 10 Nisan günü Dereboyu
taş köprü yanında stant açıldı.
Dersim'de 12 Nisan günü Dersim
Atatürk Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve
Kız Meslek Lisesi önünde konser davetiyesi dağıtıldı.
Mersin Haklar Derneği 9 ve 11 Nisan’da konserin duyurusu için Hastane
Caddesi’nde derneğin önünde stand açtılar.
Adana’da 12 Nisan günü Halk
Cepheliler Adana Baraj Yolu Duygu
Kafe Durağı’nda Grup Yorum bağımsız Türkiye konseri için masa açıldı. 11
Nisan pazartesi günü ise Kemal Özalper
İlköğretim Okulu yanında masa açıldı.
Aynı zamanda Grup Yorum sergisinin de
açıldığı masada 17 Nisan günü yapılacak Bağımsız Türkiye konserine Malatya’dan araç kaldırılacağının duyurusu da yapıldı. 12 Nisan günü ise Emek-

siz ve Yeşilyurt Caddeleri’nde Bağımsız Türkiye konserinin afişleri yapıldı.
İzmir`de 11 Nisan günü Kemeraltı girişinde 17.30-19.30 arasında açılan tanıtım masasında bağımsız Türkiye için
türkü söylüyoruz. Türkülerimizi birlikte haykıralım” denildi.
Elazığ şehir merkezi, Fevzi Çakmak
Mahallesi, Yıldızbağları Mahallesi, Şehit İlhanlar ve Hastaneler Caddesi’nin
yanı sıra Erzürük Köyü’nde Grup Yorum
Afişleri asıldı ve insanlar konsere davet
edildi
Antakya’da Halk Cepheliler Armutlu Mahallesi’nde ve çarşı merkezinde12 Nisan günü 40 tane afiş astılar.
Hatay Özgürlükler Derneği’nde,
Harbiye ve Gümüşgöze yol kavşağında
da “5 Nisan’da Grup Yorum Bağımsız
Türkiye Konseri” pankartları asıldı.
Eskişehir'de Dev-Genç'liler Anadolu üniversitesi Yunus Emre kampüsü
yemekhane önünde 11 ve 12 Nisan tarihli Pazartesi ve Salı günleri konser masası açtılar ve fakültelerde konserin duyurusunu yapıp aynı zamanda da parasız eğitim kampanyasının bildirilerini dağıttılar.
Eskişehir'de Dev-Genç'liler 13 Nisan
Çarşamba günü de Anadolu üniversitesi Yunus Emre kampüsünde ve 2 Eylül
kampüsünde konsere davet çalışmalarına
devam ettiler. 2 Eylül kampüsünde hazırlık binası girişinde açtıkları masada
öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan
Dev-Genç'liler 100 tane bildiri dağıttılar ve birçok insandan konsere gelme
sözü aldılar.
Gün boyu 2 Eylül kampüsünde 30
afiş ve 100 bildiri dağıtıldı, Yunus Emre
kampüsünde de 30 afiş asıldı.
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Filistin’e Yardım Kampanyası Okmeydanı’da Polis Terörü
12 Nisan akşamı
Devam
saat 21.30 civarında
Ediyor akrep denilen araçları

Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011

Adana: 6
Nisan Çarşamba günü Şakirpaşa Mahallelerinde; Şakirpaşa Caddesi
ve Onur Caddesi’ne Filistin’e destek ve dayanışma kampanyası dahilinde 105 adet
afiş asıldı.
Hatay: Antakya Ulus Meydanı’nda 9 Nisan günü
saat14:00’da Halk Cepheliler bir eylem yaptı.
“Filistin İçin Sen de Elini Uzat” kampanyası çerçevesinde yapılan açıklamada; kampanya çalışmalarının toplanan gıda ve giysi yardımı ile devam ettiği ve
daha sonra belirlenecek olan tarihte yardımların Filistin’e götürüleceği söylendi. “Filistin Halkının Yanında
ABD ve İşbirlikçi İsrail’in Karşısındayız Yaşasın Özgür
Filistin- Halk Cephesi” pankartının açıldığı açıklamada, “Filistin Halkı Yalnız Değildir, Katil ABD Ortadoğu’dan Defol, Kahrolsun ABD İşbirlikçi AKP, İsrail’le
Tüm İlişkiler İptal Edilsin” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından bildiri dağıtımı yapıldı.
12 Nisan günü ise “Filistin İçin Sen de Elini Uzat”
kampanyası çerçevesinde Halk Cepheliler çarşı merkezinde ve Armutlu mahallesinde afişleme yaptılar.

Derelerin Özgürlüğü İçin
Eylem Yapıldı
‘Doğanın ve Yaşamın Talanına Hayır’ mitingi 9 Nisan 2011tarihinde Ankara'da yapıldı. Hidroelektrik
santrallere (HES), termik santrallere, nükleer santrallere; emperyalist şirketlerin ve AKP iktidarının doğayı talan etmeye yönelik saldırılarına karşı direnen 4 bin kişi
bir araya geldi.
Derelerin Kardeşliği Platformu, Munzur Koruma Kurulu, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Bursa Su Platformu, Sinop Nükleer Karşıtı Platformu,
Mersin Nükleer karşıtı Platformu, Yeşil Gerze Koruma
Platformu, Fethiye Saklıkent Koruma Platformu, Perisuyu Koruma Platformu, Çanakkale Çevre Platformu,
GDO’ya Hayır Platformu, 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu, Hasankeyf Yaşatma girişimi, EGEÇEP, Çiftçi-Sen
in çağrısı ile yapılan miting Halk Cephesi’nin de içinde olduğu 80 yapı katıldı.
Halk Cephesi mitinge “Su Halkındır! Kapitalizmin
Ticari Malı Değildir!” pankartı ile katıldı.
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ve resmi ekip arabalarıyla Okmeydanı sokaklarına giren polisler,
mahalle halkını yoğun
şekilde taciz etmeye
başladılar.
Mahalle halkını ve
gençlerinin buna tepki
göstermesi üzerine, mahallede tam bir terör havası estiren
polisler, araçlarıyla halkı, gençleri mahalle içinde kovalamaya başladı.
Okmeydanı Haklar Ve Özgürlükler Derneği önüne gelen polis ekipleri, dernek önünde bekleyen gençlere saldırıp derneğe girmeye çalıştı. O sırada dernek binasında Devrim Şehitlerini Anma Ve Umudun Kuruluşunu Kutlama programı nedeniyle dernekte bulunan yaklaşık 50 kişi, polisin
dernek binasına girmesine engel oldu.
Dernek binasından püskürtülen polis önce dernek önünde, sonra tüm mahallede attığı gaz bombalarıyla terörünü
artırdı. Tüm mahalleyi gaza boğan polisin terörüne karşı Cepheliler, polisin saldırısına müdahale ettiler.
“Katil Polis Okmeydanı’dan Defol, Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş, Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga, Kurtuluş Kavgada Zafer Cephe’de” sloganlarıyla yollara kurduğu barikatları ateşe veren, taşlarıyla polis ekip araçlarını camlarını kıran Cepheliler, işkenceci katil polisin Okmeydanı’nda rahatça terör estiremeyeceğini, karşılarında
Cepheliler’i bulacaklarını bir kez daha gösterdiler.

NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik
Tarafından Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Eylem
Aralarında Halk Cephesi’nin de olduğu "NATO ve
FÜZE KALKANI KARŞITI BİRLİK" tarafından Emperyalist Saldırganlığa Karşı 9 Nisan günü saat 13:00'de
İngiliz Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Burada okunan açıklamada; Libya halkına karşı yapılan
saldırının artık NATO şemsiyesi altında olduğu, AKP'nin emperyalizme uşaklık ettiği ve karşıymış gibi görünürken, destek olmak için meclisten tezkere çıkardığı vurgulandı.
AKP'nin, İzmir'in NATO üssü olarak kullanılmasını önerdiği
de belirtildi.
" Libya Halkı Yalnız
Değildir; Emperyalizm
Yenilecek, Direnen
Halklar Kazanacak!"
sloganlarının atıldığı
eyleme 35 kişi katıldı.

Devrimci Memur
Hareketi

Örgütsüzleştirme saldırısına
karşı örgütlenmede ısrar

Örgütsüzleşme, sendikasızlaşma hemen
hemen dünya çapında hakim bir olgu halindedir.
Çünkü, örgütsüzleştirme ve sendikasızlaştırma,
emperyalist tekeller ve devletler tarafından iradi, planlı
bir politika olarak uygulanmaktadır.
Ülkemizde de aynı süreç yaşanmış ve bunun sonucu
olarak özellikle işçi alanında sendikalı işçi sayısında
büyük bir düşüş gerçekleşmiştir. İşçilerin sendikalılaşma oranı bugün ülkemizde yüzde 6-7’lere kadar düşmüştür. (Türk-İş’in verilerine göre; sadece kamu kesiminde sendika üyesi işçilerin oranı, 1995-2007 arasında yüzde 53 oranında azalmıştır.)
Ancak memur alanında devlet destekli gerici memur
sendikaların örgütlenmesinin bizzat devlet ve iktidarlar
tarafından desteklenmesi nedeniyle sendikalı kamu
emekçisi sayısında o şekilde bir düşüş yaşanmamıştır.
Ancak düşüş, asıl olarak KESK üyelerinin sayısındadır
ve memur alanındaki örgütsüzleştirme saldırısı burada
somutlanmaktadır.
*
Gerek işçi, gerekse de memurlar açısından örgütsüzleştirme ve sendikasızlaştırma saldırısı ortadadır.
Ancak yine ortada olan bir başka gerçek, işçi sınıfı
içinde de, kamu emekçileri içinde de örgütlenmeye
olan ihtiyaç ve açıklıktır.
Bugün işçiler, sendikalılaşmanın birçok yerde işten
atılmak anlamına geldiğini bile bile, sendikalılaşmaya
çalışıyorlar. Örgütsüz bir iş yerine ilk gidildiğinde
genellikle sendikalaşma talebiyle karşılaşılıyor. Çünkü
şu açık; birçok yerde haklar gasp edile edile, sınıra
gelinmiştir. Kaybedecek fazla şey gerçekten kalmamıştır ve sendikalaşma, kalanı koruma, yenilerini kazanma ve en azından “kendini ezdirmeme” aracıdır.
Bundan dolayı, işten atılma gibi risklere rağmen sendikalılaşmak istiyor emekçiler.
*
Kamu emekçilerinde ise sorunu, sendikasızlıktan
çok, örgütsüzlük olarak ifade etmek daha doğru olur.
Çünkü sendikalı ama aslında örgütsüz geniş bir kitle

söz konusudur bu alanda da.
Sendikalılık oranının da giderek daha düşürülmek
isteneceğini tahmin etmek zor değildir. Tıpkı işçiler
arasında sendikalı işçi sayısını düşürüp taşeron işçileri
çoğaltmak istedikleri gibi, memurlarda da sözleşmeli
gibi özel statülerle, sendikal örgütlenmeleri küçültmeye
çalışacaklardır.
Mesela, sağlıkta ticarileşme ve özelleştirmelere
paralel olarak sözleşmeli statüsü yaygınlaşacak ve
dolayısıyla örgütlenmek, sendikalılaşmak daha da güç
olacaktır.
Keza mevcut durumda da sendikalara karşı bir
güvensizlik olduğu açıktır.
Ancak, tıpkı işçiler arasındaki sendikalılaşma isteği
gibi, kamu emekçileri arasında da örgütlenecek, sendikalaştırılacak, ciddi bir potansiyel vardır. Bugün kamu
emekçileri arasında da ciddi, sistemli, uzun vadeli
hedefleri olan bir örgütlenme ve siyasal çalışma yapan
devrimcilerin dışında kimse yoktur. En yoğun çalışanının ufku, kamu emekçilerini kendi legal partilerine
yedeklemekle sınırlıdır. Ötesi yoktur. Bunun ötesini
hedefleyebilecek olan yalnız Devrimci Memur
Hareketi’dir.
Kamu emekçilerine, mevcut sendikalara güvensizliği aşabilecek, mücadeleyle kazanılabileceği umudu
ve inancını verebilecek bir çalışmayla gidebildiğimizde, kamu emekçilerini örgütlemek mümkün olacaktır.
Bunun mümkün olabileceği, çok sınırlı çalışmalar içinde bile rahatlıkla görülebilmektedir.
*
Sonuç olarak ülkemizde işçi ve memur, tüm emekçilerin mücadelesini geliştirebilmenin yolu; işçi sınıfı
içinde de, memurlar arasında da örgütlenmek,
Devrimci İşçi Hareketi ve Devrimci Memur
Hareketi’ni büyütüp önüne daha büyük hedefler koyabilir hale getirmektir. O zaman adım adım işçiler ve
kamu emekçileri, mevcut reformist, gerici sendikaların
etkisinden çıkartılıp, devrimci bir mücadeleye kanalize
edilebileceklerdir.

Devrimci İşçi Hareketi:
Şehitlerimizi Selamlıyor
Umudu Büyütüyoruz
10 Nisan Pazar günü Devrimci
İsci Hareketi devrim şehitlerini anma
ve devrimci hareketin kuruluş kutlaması günleri dolayısıyla anma ve
kutlama yaptı. Devrim şehitleri ve
devrimci işçi hareketi şehitlerinden

Sayı:264
264
Sayı:
263

Yürüyüş
Yürüyüş
17 Nisan
10 Nisan
17
2011
2011

oluşan iki panonun yer aldığı anmada tüm dünya ve ülkemiz devrim
şehitleri için saygı duruşu yapıldı.
Anmaya devrimci hareketin tarihi
konulu sinevizyon gösterimi ile
devam edildi. Gösterimin ardından da
şiirler okunarak devrimci hareket
ve şehitler üzerine sohbetler yapıldı.
Son bölümde ise saz çalınarak türküler söylendi.
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EMEK

Konak’ta işçiler baskılara  Eskişehir’de direnen işçiler kazandı
Eskişehir Doruk Fabrikası’nda metal işçilerinin grerağmen direniyor vi kazanımla
sonuçlandı.11 gündür devam eden grev
İzmir'de sendika hakkı talebiyle direnen
Konak Belediyesi işçileri belediye
binasına "Kılıçdaroğlu taşerona
karşı gelen işçileri tutuklatsın. İmza: Dr. Hakan Tartan" pankartını astı. Ancak, pankartı belediye binasına asan yaklaşık 10 işçi polisler tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Belediye binası önünde eylemlerini sürdüren işçilerin eşyalarını da polis ve zabıtalar gasp etti.
5 Nisan günü direniş sırasında kendisini elektrik direğine zincirleyerek eylem yapmakta olan Konak Temizlik işçisi Batıgül Tunç gözaltına alındı.

 İşçilere polis terörü
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Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki sigara fabrikasında, kapı
önünde direnişte olan işçilere polis saldırdı.
2008’de özelleştirilen sigara fabrikasında, fabrikanın
Amerikalı patronları, ay başında 120 işçiyi işten çıkardılar. İşçiler o günden bu yana çeşitli eylemlerle işten atılmalarına karşı direniyorlar. İşçiler, 14 Nisan’da gün ağarırken direnişe geçtiler yine. Gelen servisleri fabrikaya sokmamaktı amaçları.
Bunun üzerine polis saldırdı. Coplarla, biber gazlarıyla
saldırılan işçilerden bazıları yaralandı. Şeker hastası işçiler,
kadınlar, yerlerde sürüklenerek, işçilerin tamamı gözaltına
alındı.

 TÜM-BEL SEN’den Açıklama
TÜM-BEL SEN tarafından 13 Nisan günü yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu günde birçok belediyede sendikamızın örgütlenmesini ve mücadelesini engellemek için üyelerimiz istifaya zorlanıyor, disiplin cezaları ile tehdit edilmektedir. Bunun en son halkası
Gaziosmanpaşa ve Fatih Belediyelerinde yaşanmaktadır.
Gaziosmanpaşa ve Fatih Belediye yönetimine basın aracılığıyla tekrar sesleniyoruz; anti demokratik, anti hukuki uygulamalardan vazgeçin. Aksi takdirde fiili meşru mücadelemizi, demokratik tepkilerimizi sonuna kadar kullanacağımızı ifade edeceğimizi belirtiyoruz.”

 Türk-İş’ten 1 Mayıs Açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 31 Mart’ta yaptığı açıklama ile 1 Mayıs’ı, “Emek ve Dayanışma Bayramı” olarak
İstanbul Taksim Meydanı’nda ve tüm bölge ve illerde
mitinglerle kutlama kararı aldığını duyurdu.
Başkanlar Kurulu’nun sonuç bildirgesinde, Taksim Meydanı’nda ve diğer il ve bölgelerde yapılacak kutlamaların diğer
emek ve meslek örgütleri ile birlikte yapılmasına ve kutlamaları ortaklaştırmak için gerekli adımların atılmasına
karar verildiği ifade edildi.
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gün itibarı ile sonuçlandı. İşverenle sendika arasında
dün gece ve bu sabah süren görüşmeler sonuç verdi ve
anlaşma sağlandı.
Anlaşmaya göre MESS’in daha önceki sözleşmede
teklif ettiği saat ücretine 16 kuruşluk bir artış kazanıldı. Ayrıca sosyal haklarda da iyileştirme sağlandı. Yeni
alınan 150 işçinin de hakları eşitlenirken tüm işçiler
için 3. grupta olan sosyal hak statüsünün 1. Gruba yükseltildi.

 Sağlık Emekçilerinden Grev Çağrısı
Ankara: Ankara Tabip Odası (ATO), 19-20 Nisan 2011
tarihlerinde yapacakları grevle, hekimlerin mesleklerine
sahip çıkacağını duyurdu.
13 Mart 2011’de tüm Türkiye’den sağlık çalışanlarının Ankara’ya gelerek uyarı mitingi yaptığının hatırlatıldığı
açıklamada, son olarak Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla tüm hekimlerin iki gün boyunca grev yapacağı, Ankara’da da hekimlerin tüm sağlık birimlerinde iş bırakacağı ifade edildi.
Edirne: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki
asistanlar 11 Nisan günü 33 saat aralıksız çalıştırılmalarına karşı iş bırakma eylemi yaparak, talepleri karşılanana
kadar bu tür eylemlere devam edeceklerini belirttiler.
İzmir: İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu
ve Asistan Hekimler, asistan hekim haklarını vurgulamak
ve performans sistemine karşı olduklarını duyurmak için
12 Nisan günü Ege Tıp Fakültesi’nde bir eylem yaptı. SES
İzmir Şube Başkanı Veli Atanur ve İzmir Tabip Odası Başkanı Erdener Özer’in de birer konuşma yaptığı eylemde,
19 Nisan’daki greve çağrı yapıldı.

 Hava-İş’ten Grev Kararı
Hava-İş Başkanlar Kurulu, 13 Nisan’da hava taşımacılığı sektöründe 11 aydır süren TİS görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı Pratt Whitney THY Teknik Uçak
Bakım Motoru Bakım Merkezi (TEC)’ne grev kararını astı.

Dalcı’nın İşçi Yoldaşları
İşçi sınıfı 1 Mayıs’ı 125 yıldır kutluyor.
1886’nın 1 Mayıs’ında genel greve çıkmıştık ilk. 80 bin işçi toplanmıştı Chicago’da. 8 saatlik işgünüydü asıl talebimiz.
Bugün hala, esnek çalışmaya, taşeronlaştırmaya, özelleştirmeye karşı aynı talep geçerli! Ama yalnız bu kadar
değil. Tüm işçiler, bağımsızlık için, demokrasi için, sosyalizm için birlik olmalıyız 1 Mayıs Alanı’nda. 1
Mayıs Alanı bizimdir; onu Dalcılar’la kazandık. Dalcılar’la kızıl bir bayrak denizine dönüştüreceğiz.. Devrimci
İşçi Hareketi kortejinde, Halk Cephesi saflarında, haklı, meşru taleplerimizi haykıracağız.

Faşist adaylarla solculuk
Milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra, CHP’ye ilişkin en sık
duyulan yorum şu oldu: “CHP merkez sağa fazla açıldı.”
Bir gazeteci şöyle değerlendirdi bu
durumu: “CHP aday tesbitinde
dümeni sağa kırdı”.
Görünüm gerçekten de böyleydi.
Daha düne kadar CHP coşmuş,
solculaşmış bir hava veriyordu. Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ağzından devrim,
devrimcilik, halkçılık kelimeleri
düşmüyordu. Bir çok aydın CHP’nin
değiştiğinden dem vuruyordu. Biz
“sakın ha aldanmayın, yanılmayın”
diyorduk ama doğrusu aydınların
çoğunluğu bize değil, CHP’nin değiştiğine inanmayı tercih ediyorlardı.
*
İşçiler, Aleviler içinde de bu yanılgının şu veya bu biçimde etkili olduğu açıktı...
*
Yalancının mumu yatsıya,
CHP’nin ki seçime kadar...
*
Bakalım CHP’nin bazı adaylarına:
Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal...

Haberal, faşist gerici partiler geleneğinden... DP-AP-DYP çizgisinden. Ve CHP getirip onu baş köşeden,
seçilmesi garanti yerden aday gösteriyor.
*
Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı
Sinan Aygün... Sömürücü, iflah
olmaz bir şovenist, patronların
çıkarlarının yılmaz savunucusu...
*
Aydın Ayaydın... Eski ANAP’lı.
*
Eski YARSAV Başkanı Ülker
Tarhan... “Yargı” adına katlimize
ferman verenlerden.
*
Turhan Tayan... Eski DYP’li ve
eski Savunma Bakanı... Yani oligarşinin en güvenilir kadrolarından.
*
AP, DP, DYP, ANAP gerici-faşist
çizgisinden gelen başka adaylar da
var CHP’de.
Bülent Kuşoğlu, Ali Arif Özzeybek, Zeki Korkutata, Salih Sümer,
Osman Yazıcı, Aydın Ayaydın, Aytun
Çıray, Fatma Necile Çokay.
*
Gazeteciliğiyle değil ama infaz
alkışcılığıyla, tüm kontrgerilla operasyonlarının baş yazarı olmasıyla
tanıdığımız Oktay Ekşi.

Halkçı değil, emperyalizmin uşağı CHP
Bir CHP heyeti, ABD’de Beyaz
Saray’a biatlarını bildirdi. İki günde
“devrimcilikten, halkın iktidarını
kurmaktan” çark etti Kılıçdaroğlu.
“Ben ne sağcı ne solcu herkesin
başbakanı olacağım” diyor. Başka
söze gerek yok. Bu yalan yeter.
Birincisi, hem halkın hem tekellerin
partisi olunamaz. Hem sağcıların
hem solcuların partisi olunamaz.
Burjuva politikacıları için bile belirli kıstaslar olmuştur. Kılıçdaroğlu en
son Özal’ı takdir ettiğini söylemiştir.
Özal ki, burjuva politikasına “omurgasızlığı” getirendir. Amerika’ya
uşaklığını hiç gizlememiş, bir numaralı uşağı olmuştur. Aynı yoldan

yürüyen Erdoğan, Özal’ı solladı.
Kılıçdaroğlu ise omurgasızlıkta,
Amerikan uşaklığında ikisini de sollama yolundadır.
Nisan ayının başında CHP’nin 4
genel başkan yardımcısı ve eski
Washington Büyükelçisi olan şimdiki
CHP Parti Meclisi Üyesi Faruk
Loğoğlu’nun da aralarında olduğu
heyet toplam 1 hafta Amerika’da
kaldı ve Pentagon’dan dışişlerine
kadar 31 görüşme yaptı. CHP heyeti görücüye çıkmış ve emperyalistlere
“güven” vermeye çalışmaktadır. CHP
Genel Başkan yardımcılarından Umut
Oran görüşmelere ilişkin şöyle
demektedir: “Türkiye’nin İsrail’le

*
İstanbul 3. Bölgedeki sıralama
da ilginçtir: Burada birinci sırada,
bir patron var: Erdoğan Toprak. 2.
sırada yine bir tekstil patronu var:
Umut Oran. 3. sıraya da DİSK Genel
Başkanı Süleyman Çelebi’yi koymuşlar... Bizim için değli, ama
CHP’nin tercihlerini göstermesi
bakımından ilginç bir sıralama.
*
Bu adaylarla mı sol oluyor CHP?
Kemal Kılıçdaroğlu, patronlara,
toprak ağalarına, Ergenekonculara,
tüm gerici çevrelere güven veriyor.
Diyor ki; “bakmayın benim halkın önüne çıktığımda ‘devrimcilikten’ sözetmeme. Biz aslında
buyuz.”
TÜSİAD’a gidip bunun güvencesini veriyorlar.
ABD’ye gidip bunun güvencesini veriyorlar.
Aday listelerine bakın: Yukarıda
saydıklarımız dışında da listelerde işçi,
köylü, memur yoktur. Patronlar, müteahhitler, ağalar vardır bol bol. Araya da
doktorlar, yüksek mühendisler, köşeyi
dönmüş avukatlar sıkıştırılmıştır.
*
Aday listelerinin gösterdiği şudur:
CHP, TÜSİAD’ın, emperyalizmin
partisidir. Gerisi boş laftır.
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olan krizi, İran ve benzeri gelişmeler konusunda Türkiye’nin tavrı
sıkıntı yaratmış... Basın özgürlüğü
konusunda keskin sorular, ileri
demokrasi konusunda kuşkular
var.” Yani diyor ki Oran; ABD,
AKP’nin bu konulardaki politikalarından rahatsız. Biz onlara bu konularda güvence verdik.
CHP, bununla da yetinmiyor.
İktidara geldiklerinde Amerika’nın
sözünden asla çıkmayacağını kanıtlamak için Amerika’yla ilişkileri
“geliştirmeye” çalışıyor. Amerika
gezisinin ardından ABD’nin Ankara
Büyükelçisi Francis Ricciardone,
ABD’de “olumlu” görüşmeler yapan
CHP heyetine bir yemek vermiş;
afiyet olsun. İşbirliklerini kutluyorlar.
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Uydular, ajanlar, psikolojik savaşın bin bir türlü yöntemi...

Halkları Altedemezsiniz
Kural 1: Düşman ne
diyorsa tersini düşünmeli,
tersini yapmalıyız!
Kural 2: Emperyalistler
halkların iyiliğine hiçbir
şey yapmaz. İyi bir şey
yapıyor görünüyorlarsa
mutlaka şüphelenmeliyiz!

Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011
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Marksist-Leninistler toplumsal
her olayı, her gelişmeyi halklar ve
emperyalistler diye sınıfsal zeminine oturtarak bakmak zorundadır.
Olayları değerlendirirken “kime hizmet ediyor?” sorusunu sormalıyız. Bu
soruyu sormak bizi yanılgılardan
kurtarır.
Çoğu zaman bir olay hakkındaki
her şeyi bilmeyebiliriz. Ya da bize
gösterilenlerin ne kadar gerçek olup
olmadığından emin olamayız. Bu
durumda yapmamız gereken birinci
kurala uymak olmalıdır.
4 Nisan 2011 tarihli Haber Türk
internet sitesinde "Irak'ın işgalinde
yapılan gizli psikolojik operasyonlar!" başlıklı bir haber vardı. Haberde
ABD’nin Irak’a saldırısı sırasında
Ortadoğu'da uyguladığı psikolojik
operasyonlara örneklerle ayrıntılarıyla
yer veriliyordu.
Amerika’nın Irak, Afganistan
veya şu anda Libya'da öncesinde
neyi nasıl programladığını bilmesek bile onların halkın yararına hiçbir şey yapmayacağını biliriz.
Yaptıkları her türlü faaliyeti de bu
şekilde yorumlarız.
Marksist-Leninistler olarak
emperyalizmin nerede ne yaptığının
ayrıntıları olmasa da neyi nasıl
yaptığını biliriz. Bizim için
Amerika’nın Ortadoğu’daki psikolojik operasyonlarına ilişkin açığa
çıkan bilgilerde yeni bir şey yoktur.
Emperyalistler başta Amerika ne
yaparsa yapsın eninde sonunda gün
yüzüne çıkacaktır. Hiçbir şey gizli
kalmaz. Şu an için ayrıntıları bilin-

mese bile yarın şu veya bu bu nedenle ortaya çıkacaktır.
Emperyalistler başta Amerika
işgalini meşru göstermek, halkları
kandırmak için her şeyi yapabilecek
durumdadır. Bu konuda Amerika ve
diğerlerinin ahlakı yoktur.
Örneğin, halkı kandırmak için
Irak’ın Tikrit şehrinde Saddam
yanlısı bir radyo kurar. Kendini açığa çıkartmamak için Saddam'dan
yana haberler yapar. Halk içinde bir
yer edindikten bir süre sonra
Saddam'ı karalamaya başlar.
Emperyalistler açısından her fırsat değerlendirmeye değerdir. Küçük
veya büyük diye düşünmez, küçük
küçük de olsa kendi lehine her şeyi
değerlendirir.
Örneğin, ABD daha Irak’a saldırmadan önce 40 bin bildiri havadan
atar... E-posta yoluyla mesajlar
çeker... Yalan-yanlış haberler yayar,
radyolar kurar.. Mutlaka küçük de
olsa bir sonuç alabileceğini düşünür.
Emperyalistler hiçbir şeyi kendiliğindenciliğe bırakmaz. Çünkü kendi kaderleri halkın kadersizliğiyle
bir bütündür. Herşeyi programlar,
organize eder ve bunun için özel
kurumlar kurarlar.
Örneğin, ABD Ulusal Güvenlik
Konseyi Politika Grubu, Dışişleri
Bakanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi
ve Pentagon tarafından geliştirilen
politika ve mesajların koordinasyonunu yürütmekte olan “Stratejik
Algı Yönetimi” kurulmuştur.
Yine NATO karargahı ve NATO
Stratejik Askeri Komutanlıkları bizzat bu çalışmaları yürütüyor.
ABD ve diğer emperyalistler açısından en güçlü ve en ucuz yöntem
psikolojik savaş yöntemidir. Aldatıp
kandırmak, bilinçleri bulandırmak...
Sonuçta amaç moral bozmaktır.
Örneğin; PSİKOP olarak adlandırılan psikolojik savaş yöntemini
geliştirmişlerdir. Halkı aldatmak,
yozlaştırmak, bilinçleri bulandırmak
için yapılan radyo yayınları,

TV’lerdeki haberler
bunun en somut ifadesidir.
Emperyalistler tanklarını, uçaklarını, savaş gemilerini göndermeden
önce yalanlarıyla, demagojileriyle,
çarpıtmaları ile geliyorlar. Halkları
saldırılarına ikna etmek için yalanlarını sıralıyorlar.
Irak’ı işgal etmek için kimyasal
yasal silah, biyolojik silah yalanlarını,
Saddam’ın diktatörlüğü demagojilerini yaymışlardı.
Libya’da Kaddafi’nin halkı katlettiğini, zulmettiğini, 41 yıldır diktatörlükle halkı ezdiğini söylediler.
Libya “halkı’nı Kaddafi’nin saldırılarından koruma” yalanlarıyla
Libya’yı bombalıyorlar. Libya’da
yüzlerce insanı katlettiler. Vatanına
sahip çıkanlar bombalanırken işbirlikçiler Kaddafi’ye karşı silahlandırılıyor.
Suriye’de Esad’ı devirmek için
günlerdir yalan, kurgu haberler yapıyorlar. Yalancılıkta o kadar pervasızlar ki, yalanlarını kurgularken
özen bile göstermiyorlar. “Bugün
Cuma ayaklanma bekleniyor” diyorlar. Ayaklanmaya ne kadar insanın
katılacağının rakamını dahi veriyorlar. Ayaklanma yok mu? Önemli
değil. İki yıl önce Lübnan’da çekilen
bir görüntüyü Suriye de oluyormuş
gibi gösteriyorlar. Daha sonra bu
yalanların ortaya çıkmasının önemi
yok emperyalistler için. O an için ne
kadar insanı kandırmışlar, önemli
olan o. Aynı “ayaklanma görüntüsünü” daha önce İran için de kullanmışlar.
Emperyalistlerin Ortadoğu halkları üzerindeki oyunları yıllardır bitmiyor. Durum böyle iken
Ortadoğu’daki “rejim karşıtı” gösterilerin kim tarafından körüklendiği ve kime hizmet ettiği ortadadır.
Sorumuzu soralım: Emperyalistler
Ortadoğu’da, Ortadoğu halklarının
iyiliğini niye istesin? Bunun mantıklı
hiçbir cevabı yoktur, olamaz.
Sonuç olarak; düşman ne diyorsa tersini düşünmeli, tersini yapmalıyız.

Avrupa’da
Şehitlerimizi Anıyor
Umudun Kuruluşunu
Selamlıyoruz
Avrupa ülkelerinde 30 Mart
16-17 Nisan günleri vesilesiyle
halk kurtuluş şehitleri anılarak umudun kuruluşu kutlandı.

zenlendi.
Etkinliğe saygı durusuyla başlandı. Daha
sonra Halk Cephesi’nin Kızıldere Yenilmezliğimizdir başlıklı açıklaması okundu.
Bir Halk Cepheli’nin 1970’li
yılları mücadeleyi anlatması ardından etkinliğe ara verildi.
20 kişinin katıldığı anma ve
kutlama programı 16 Nisan tarihinde Halk Cephesi’nin Belçika’nın
Liege kentinde yapılacak “Devrim Şehitlerini Anma programına”
çağrısı ile bitirildi.

HAMBURG

FRANSA
Nancy:

ALMANYA
Hamburg:
Hamburg Halk Cephesi tarafından Şehitleri Anma ve Umudun
Kuruluşunu Kutlama Günleri nedeniyle bir program düzenlendi.
9 Nisan 2011’de Sternschanze’de bulunan Halk Okulunda yapılan etkinlik, Devrim Şehitleri
adına yapılan saygı duruşuyla başladı.
Yapılan konuşmada Kızıldere’den bugüne mücadeledeki ısrarımız, şehitleri sahiplenmenin ve
mücadeleyi büyütmenin, örgütlenmenin önemine değinildi.
Şiir grubunun okuduğu şiirlerin
ardından yapılan sinevizyon gösteriminde ise direnişler ve kahramanlıklarla dolu tarihimiz anlatıldı.
Umut Çocuk ve Gençlik Korosu ise söylediği türkü ve marşlarıyla
programda yerini aldı.
Yaklaşık 70 kişinin katıldığı
anma, saat 21.00’de hep birlikte
söylenen Haklıyız Kazanacağız,
Gündoğdu marşları ve atılan sloganlarla sona erdi.
Duisburg:
Duisburg Halk Cephesi’nin çağrısıyla 10 Nisan 2011’de Duisburg
Kültür Merkez’inde bir anma dü-

Devrim Şehitlerini Anma Ve
Umudu Selamlama Programı
Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi
(NAKSE) derneğinin lokalinde, 9
Nisan’da yapıldı.

DUİSBURG

Şehitler nezdinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Nancy
Halk Cephesi’nin hazırladığı açıklama okundu. İki genç Halk Cepheli’nin saz eşliğinde okuduğu şiirlerden sonra sinevizyon gösterimi
yapıldı. Adnan Yücel'in “Yer Yüzü
Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” şiiriyle devam eden anma da partinin
açıklaması okundu. Söylenen türküler ve marşlarla, 30 kişinin katıldığı anma ve kutlama programı,
Umudumuzu selamlayan sloganlarla sona erdi.
Paris: Mahir’den Dayı’ya
Sürüyor Bu Kavga…
9 Nisan’da Paris’te Halk Cephesi tarafından bir anma-kutlama
program düzenlendi. Cephe ve tüm
dünya devrim şehitleri için saygı
duruşunun ardından, Halk Cephesi adına açıklama yapıldı.
Açılış konuşması ardından Bülten okundu. 40 dakikalık dünya ve
Türkiye devrim tarihini konu alan
sinevizyon gösterimi yapıldı.
Müzik dinletisi eşliğinde çalınan
marşlar ve türkülerle bitirilen programa 55 kişi katıldı.
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NANCY

PARİS

Pir Sultan Abdal Oyunu
Londra'da Oynandı
Anadolu Halk Kültür Merkezi’nin düzenlediği, Sadri Alışık Tiyatrosu oyuncularının oynadığı "Pir Sultan Abdal" oyunu,10 Nisan 2011’de İngiltere’nin başkenti Londra’da, Hackney Empire'de
sahnelendi.
Bin kişinin izlediği oyun ile ilgili Anadolu Halk
Kültür Merkezi, oyunun gösterimini 30 Mart -17
Nisan devrim şehitlerini anmak, umudumuzu
selamlamak günlerinde düzenlemiş olduğunu
belirtti.
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Halk

Yurtdışında Asimilasyonu Savunan AKP

9. yılına giren AKP iktidarı
döneminde, AKP
yurdışındaki milyonlarca emekçiyi
de yalanları ile aldatmaktan geri durmadı.
2010 yılının son aylarında Alman
İş ajansı tafından yayınlanan bilgilere göre;
Türkiyeli ailelerin dörtte birinden
fazlası açlık sınırında. Yani devlet yardımı ile yaşıyor. Türkiye’den ekonomik
sorunlar nedeniyle göç etmek zorunda
kalan Türkiyeli aileleri Almanya’da da
böyle bir son beklemektedir.
Alman Bild Gazetesinin manşetinde bu konu, “Lübnanlılar’ın yüzde
90’ı, Türkler’in yüzde 26’sı yardımla
geçiniyor” şeklinde ifade edildi.
Alman Bild Gazetesi’nin haberini
esas alırsak Türkiyeliler’in yüzde
26’sı Alman emperyalizminin “ yardımı” olmadan geçinemiyor.
Almanya’da Bavyera’da okuyan
Türkiyeli çocukların yüzde 20’ye yakını üniversiteye giderken, bu oran
yüzde 10’ların altına düştü. Diğer

Düşmanı

AKP

Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011

eyaletlerde de benzer durum var.
Berlin’de Türkiyeli gençliğin yüzde 50’si işsiz. Diğer eyaletlerdeki
tablo da buna yakın durmaktadır.
Peki böyle bir durumda Halk
Düşmanı AKP 9 yıldır yurtdışında
neler yaptı?

Irkçı saldırılar karşısında
halkı yalnız bıraktı...
Almanya’da gün geçmiyorki, Türkiye’li göçmenlere yönelik olarak yeni
bir ırkçı, Nazi saldırısı yaşanmasın.
Özellikle son günlerde Nazi saldırıları artarken AKP hükümeti bu saldırıları izlemekte, tavırsız kalmaktadır.
Türkiyeliler’in evleri yakılıp, içinde emekçiler katledilirken AKP iktidarı bir iki demeç vermenin ötesine
geçmiş değildir. Türkiyeli göçmen
halkın can güvenlikleri ortadan kaldırılmış olmasına karşın, AKP iktidarı ırkçı saldırılara karşı bir tavır geliştirememiştir.
AKP bu yanıyla yurtdışındaki emekçi halkı savunmasız bırakmıştır. Halk
Nazi saldırılarına karşı yalnız bırakılmıştır.
Faşist saldırılara karşı Halka karşı

ırkçı faşist saldırıları demagojik olarak
protesto edip, halkın ırkçılığa karşı
mücadelesini karartmıştır. İnsanlarımızı yakanlarla aynı saflarda yeralmıştır.

Yurtdışındaki halkı
“oy deposu” ve “döviz
makinası” olarak gördü
AKP 9 yıllık iktidarı boyunca türlü vaatlerde bulunarak aldattığı, oyaladığı emekçi halkı yıllarca “sağılacak
inek” gözüyle gördü.
Burada on yıllardır çalışıp yaşamını
sürdürmeye çalışan milyonlarca emekçiye tüm iktidarları boyunca tek bir kez
olsun sahip çıkmamış, “hangi sorunları yaşıyorsunuz” diye sormamıştır
Ama faydacılık ve sömürü konusunda AKP öylesine pervasız öylesine açgözlüdür ki, bu konuda da tekellerin tüm isteklerini eksiksiz yerine getirmiştir.
Yurtdışında bir çok sorunla kuşatılmış durumdaki emekçilerin hiçbir
sorunu ile uğraşılmazken, “nasıl olurda onların kazandıklarını tekellerin
kasalarına aktarırım” diye düşünülmüş, hesaplar yapılmıştır.

AVRUPA’dakiBİZ
10 Nisan 2011’de Hollanda’da ırkçı-faşist bir katil, göçmen halkların yoğun olduğu bir alışveriş merkezinde insanlara yüzden fazla mermi sıkarak bir
katliam yaptı.
Emperyalist kültürün yetiştirmiş olduğu birçok kitle katliamcısı gibi bu
faşist katil de intihar etti.
Kitle katliamcılığı, emperyalizmin yarattığı kültürün sadece bir sonucudur. İnsanların tektipleştirilerek kişiliklerinin yok edildiği; yalnızlaştırılarak umutsuzlaştırıldığı; bireyciliğin
kökleştirilip her türlü değerin yok
edildiği bir düzenin sağlıklı insan yetiştirebilmesi de imkansızdır. Yoksul
halkların katliam emirlerini, dünyanın
en doğal işiymiş gibi verebilenlerin yaratacağı 'idol'ler de Hollanda'da ki katilden farklı olamayacaktır.
Emperyalist ilişkilerin en yaygın olduğu yerde, şüphesiz ki emperyalist kültürün çürümüşlüğü de en derin olacaktı.
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Bunun için kitle katliamcılığı da öncelikli olarak Amerika'da yaygınlaşmıştır. Zaman içerisinde birbirinden ayrı
olsalar da bu katliamcılar ortak bir profil oluşturmaya başlamışlardır. Amerika'daki katiller genelde katliamları sırasında tepeden tırnağa siyah elbiseler
giymeye başladılar.

Irkçılık
hastalık değil,
insanlık suçudur
Süreç içerisinde bu kültür Avrupa'da da yaygınlaşmış ve giyilen siyah
elbiselerin yanı sıra, saldırılan hedeflerin de profilleri ortaklaşmaya başlamıştır. Bu katillerin hedefleri genel
olarak savunmasız çocuklar ve Avrupa'ya göç etmiş olan yoksul halklar olmaya başlamıştır.
2007'de Belçika'nın Temse şeh-

rindeki katil de siyahlar giyinmiş ve
göçmen halkların çocuklarını ve göçmen kadınları hedef almıştı.
Belçikalı katilde olduğu gibi, Hollandalı katili de düzen basını “Psikolojik rahatsız, sosyal uyumsuz, cinnet geçirmiş,...” tarzında haberlerle, katliamların arkasındaki gerçekleri saklayıp,
katilleri masumlaştırmaya çalışmaktadır.
Irkçılık ve faşizm bir hastalık değil, insanlık suçudur.
Sosyal uyumsuzluk bireysel bir
olay değil, emperyalist kültürün yalnızlaştırması ve yabancılaştırmasıdır.
Cinnet ise emperyalizmin kendisinin diğer adıdır. Ortada geçirilen bir cinnet yoktur. Aksine yaygınlaştırılmaya
çalışılan katliamlar ve katiller vardır.
Emperyalizm, Vietnam'dan buyana büyük bir övünçle işlediği katliamları her gün göstererek yeni kuşaklar yetiştirmiştir. Katliamcıların
olması artık doğal bir sonuçtur.

i

değinmeler

n
ye

Tekeller
için
mesai
Meclis genel kurulu, 2
bin 859 saat çalışmış..
7 bin 841 maddeden
oluşan 548 yasa çıkarmış...
13 gensoru, 26 genel
görüşme, 105 araştırma
önergesi görüşülmüş..
137 bin 865 sayfa tutanak tutulmuş..
Sonuç: Bakmayın
rakamların kalabalıklığına... Sadece ve sadece
EMPERYALİZME VE
BİR AVUÇ TEKELCİ
BURJUVAZİYE
HİZMET ETTİLER.

Çizgiyle

söz

"Bir devrimden daha önemli bir
şey yoktur. İnsanlığın diyalektik
gerçeği budur. Emperyalizme karşı sadece
sosyalizm durmaktadır.”
(Castro)

Arınç’tan
masallar

Birbirinin gözünü oyan oyana

-Bursa’dan aday gösterilmesi
üzerine demiş ki:
“Ben Bursa’ya yabancı sayılmam, zaten annem Bursa’da hastalanmıştı.”
- Bana kırk yıl önce, 1973’te,
Sivas’tan “bizim oradan aday ol”
diye heyet gönderdiler...
Ama ne yazık ki, o zaman
Arınç’ın aday olmak için yaşı tutmuyormuş...

Besle kargayı oysun gözünü... Tam burjuva siyasete uygun bir söz.
Yıllardır CHP Genel Sekreterliği yapan Önder Sav, milletvekili aday listesine alınmadı. Satanı sattılar!
Önder Sav; 40 yıllık “mücadele arkadaşı” Baykal’ı bir
çırpıda satıp Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanlığı’na seçtirmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu ilk fırsatta Önder Sav’ı Genel Sekreterlik görevinden aldı, ikinci adımda CHP’nin dışına attı.
Burjuva politikasının kuralı. Ya da halkımızın deyimiyle
“etme bulma dünyası”.
Kılıçdaroğlu burjuva siyasete uygun düşünmüş; 40
yıllık liderini satan, dörtt aylık liderini hayli hayli satar...

Sol mu sağ mı?

Sehven Mehven

CHP önce sol yaptı...
Sonra aday tesbitinde dümeni
sağa kırdı...
Bir sol, bir sağ yalpalayıp duruyor...
Bakmayın siz öyle bir oraya bir
buraya görüntü verdiğine...
Aslında, aslı ikincisi...

ÖSYM Başkanı, öğrencilere bir mektup göndererek, sınavda “sehven” yanlışlık yapıldığını yazdı.
Peki sonra diyeceksiniz?
Yanlışlık yapıldıysa düzeltilmesi gerekmez mi? Mantıklı olan o değil mi?
Onlara göre gerekmezmiş.
Zaten Başbakan ve Cumhurbaşkanı da “tatmin” olmuş.
Gerisi siz sağ biz selamet...

İzmir: Sahte belgelerle
tutuklanlar için imza masası
Halk Cepheliler, İzmir’de 26 Ocak tarihinde dernek baskını sonucu komployla tutuklanan 5 kişinin serbest
bırakılması için imza masası açtılar.
8 Nisan Cuma günü Konak- Eski Sümerbank önünde
açılan masada 60 imza toplandı. 65 adet “AKP, Örgütlenme
ve İfade ve Özgürlüğünün Yok Etmeye Çalışıyor! Derneklerimizi ve İfade Özgürlüğümüzü Savunacağız!” başlıklı bildiri dağıtıldı.
Masada aynı zamanda Grup Yorum’un 17 Nisan’daki konserinin duyurusu yapılarak konser davetiyeleri dağıtıldı.

Antalya:
Adalet İstiyoruz

Sayı: 264

Yürüyüş
17 Nisan
10
2011

Antalya Özgürlükler Derneği tarafından 8 Nisan 2011 cuma günü
açılan imza masası ve yapılan eylemle
Yürüyüş dergisine yapılan baskın protesto edildi.
Kışlahan Meydanı’nda Mehmet Ali Uğurlu ve Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılmaları için imza
masası açılarak 105 imza toplandı. Ardından saat 18:30’da
Attalos Heykeli’nin önüne gidilerek eylem yapıldı. “Mehmet Ali Uğurlu Serbest Bırakılsın, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
sloganlarının atıldığı eylemde, Mehmet Ali Uğurlu ve Yürüyüş çalışanlarının sorgusuz yargısız 3,5 aydır tutuklu olduğu duyuruldu. Açıklamada özellikle, Mehmet Ali
Uğurlu’nun kanser aşamasına gelen cilt hastalığının tedavi
edilmediği için ilerlemekte olduğu vurgulandı.

YÜRÜYÜŞ ANADOLU
SOKAKLARINDA
Malatya: 8 Nisan günü Emeksiz
ve Yeşilyurt Caddesi’nde yapılan 2 saatlik Yürüyüş dergisi dağıtımı ve satışında
toplam 33 dergi halka ulaştırıldı.
NATO’nun halklara olan düşmanlığı,
CHP’nin de en az AKP kadar işbirlikçi olduğu, sömürü ve
zulüm düzenlerinin ancak halkın şiddetiyle yıkılacağı ve devrim dışında bir yol, sosyalizm dışında bir çözüm olmadığı halka anlatıldı. Polis kimlik kontrolü yapma bahanesiyle ortamı
terörize etmeyi denediysede başarılı olamadı.
Erzincan: Erzincan'da 9 Nisan Cumartesi günü
Ulalar Beldesi’nde ve 10 Nisan’da da Geçit Beldesi'nde
Erzincan Gençlik Derneği üyeleri YÜRÜYÜŞ dergisinin
tanıtımını ve dağıtımını yaptılar.
Dergi dağıtımı halkla yapılan sıcak sohbetlerle beraber
sonlandırıldı. Her iki beldede toplamda 50 YÜRÜYÜŞ halka ulaştırıldı.
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Dersim’de, devrimci hareketin bir eylemi sonrası, operasyonların yoğunlaştırıldığı
bir dönemde, birkaç kuşatmayı yararak çıkmalarına
rağmen Ardıç Köyü’nün ÇaCihan
Cengiz
laxane Mezrası’nda oligarşiKA LA
TAÇYILDIZ
nin güçleriyle karşılaştılar.
23 Nisan 1993 günü sabahtan öğleye kadar süren çatışmada 12 gerilla katledildi.
Cihan Taçyıldız,1973 Dersim doğumlu. Gerillaya katılmadan önce, gençlik
Hay dar
Abi din
örgütlenmesinin Elazığ yöAY DIN
YILDIZ
neticileri arasındaydı.
Cengiz Kala, 1974 Dersim
Pertek Akdemir Köyü doğumlu. Elazığ’da Liseli
Dev-Genç’li olarak başladı
mücadeleye. Tutsaklığının
ardından gerillaya katıldı.
Be hi y e
Ap ti
Haydar Aydın, 1971 DerCANİK
ŞEKER
sim doğumlu. Oligarşinin
ordusunda yaptığı askerliği
bırakarak, gerillaya katıldı.
Abidin Yıldız,1973 Dersim
Hozat Taçkirek doğumlu.
Dersim’de çeşitli çalışmalarda yeraldıktan sonra geEy l em
Has an
rillaya katıldı.
AKTAŞ
YILDIZ
Behiye Canik, gecekondu
halkının mücadelesinde yetişen bir Cepheliydi. Tutsaklığı sonrası halkın adalet
özlemi için silah kuşananlardan oldu.
Apti Şeker, TÖDEF’le başSel v i
Öz g ür
KILIÇ
UZUN
ladığı mücadelesinde çeşitli
sorumluluklar üstlendi.
Eylem Yıldız, 1975 Dersim
Hozat Taçkirek Köyü doğumlu. Mücadeleye lise yıllarında katılmıştı.
Hasan Aktaş, 1972 Elazığ
Ali
Meh met doğumlu. Mücadeleye İstanÇOLAK
ÖZBAKIR
bul’da katıldı.
Selvi Uzun, 1965 Dersim Pülümür doğumlu. Mücadeleyle Fransa’da tanıştı. Ve ülkesine gerilla olarak döndü. Müfrezenin komutan yardımcısıydı.
Özgür Kılıç, 1975 Malatya Kürecik doğumlu. 1992
Aralık’ında, uzun zamandır ısrarla içinde yeralmak istediği gerillaya katıldı. Bir halk kurtuluş savaşçı olarak şehit düşüp ölümsüzleşti.
Ali Özbakır, gerillaya katılmadan önce, gecekondu yoksullarının mücadelesinde yeraldı. Müfreze komutanıydı.
Mehmet Çolak, işçiydi. Malatya Tavır bürosunda çalıştı. Kavgasını dağlarda sürdürdü.

