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150 Bin Seslendi: Biz de Varız...

Umudun yanındayız

Bu Emek Halk Komiteleri’nindir
Halkın Örgütlü Gücüyle
1 Mayıs 2011’e Yürüyoruz

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Bakırköy’den 1 Mayıs Alanı’na
On binleri 1 Mayıs Alanı’na Taşıyalım

Yitirdiklerimiz
30 Nisan - 6 Mayıs

Komitelerimizle
1 Mayıs’ı
Örgütleyelim!
deki gibi. Anadolu’dan Karadeniz’den, Akdeniz’den, Kürdistan’dan, Marmara’dan Trakya’dan
Ege’den ve İstanbul’un yoksul mahallelerinden akmalıyız
1 Mayıs Alanı’na doğru. Mütevazı dereler gibi akmalıyız.
Çağlayan nehirler gibi akmalıyız.
Kimse emek harcamadan, örgütlemeden kitlelerin alanİşçiler, köylüler, memurlar, işsizler, ev kadınları, esnaflar,
lara, birileri çağırdı diye akın edeceğini hayal etmesin. Bir
liseli ve üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz, aydınlarımız, sanatişi örgütlemeden, emek harcamadan sonuç alınamayacağı
çılarımız, emeklilerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımız, sakataçıktır. Biz çağırırsak, biz örgütlersek, biz getirirsek halk
larımız... herkes ama herkes olmalı bu akan nehrin içinde...
gelir. 2011 1 Mayısı’nda hedefimizi büyütmeliyiz... Halkın
Bu nehri komiteler örgütleyecek!
örgütlü gücüyle on binleri alanlara taşımak haCepheliler, Cephe’nin dostları, umudunu Cepyal değil. Halk Komiteleri’yle 1 Mayıs’ta on
he’ye
bağlayanlar, adı konmuş olmasa da, hepiniz
1
Mayıs’ta
binleri alanlara taşıyalım...
bir komite gibi çalışmalısınız. Her şeyi sadece koTaksim
Komiteler halkın mücadeleye katılımımitelere havale etmek bizi zayıflatır.
dır.
1 Mayıs
Komiteler, 1 Mayıs’a çağrının, 1 Mayıs’a ka150 bini alana taşıyan halk komiteleridir.
tılımın her aşamasını, her anını örgütlemeli ve planAlanı’na
Mevcut halk komitelerine yeni komiteleri
lamalıdırlar.
ekleyerek 1 Mayıs için seferber olalım.
Komiteler çağrımızı, 1 Mayıs’a davetimizi
1 Mayıs
1 Mayıs’ı emeğimizle örgütleyeceğiz!
dalga dalga yaymak için görev vermekte, insanlaAlanı’nda rı seferber etmekte cüretli ve inisiyatifli olmalıdırBakırköy Bağımsızlık Meydanı’ndaki
lar. Ezici bir çoğunluk 1 Mayıs için verilen bir gör150 bin kişi sizin emeğinizin ürünüydü. ŞimCephe
evi reddetmeyecektir.
di o emek 1 Mayıs 2011’in görkemini hazırlayacak. 1 Mayıs’ı emeğinizle, evden eve, kuSaflarına
Çağrımız katlanarak yayılan bir dalgaya dönüşlaktan kulağa, kişiden kişiye çalışmanızla örmelidir. Çağrılan, başkalarını çağırmalıdır. O da başgütleyeceksiniz..
kalarını... Komiteler bunu örgütleyebildikleri ölçüde 1 Mayısımızın çok daha görkemli olacağı kesindir.
Başta Bağımsız Türkiye Konseri için kurulan bu komiteler sayısıyla, üyeleriyle aynı kalmayacak elbette. KalmaSınıflar mücadelesinde başarının koşulu emek ve örgütlülüktür. Bağımsız Türkiye Halk Konseri için oluşturulan
malı. Bakırköy Bağımsızlık Meydanı’ndan aldığımız güçve şimdi 1 Mayıs bayrağını dalgalandıran komitelerimiz, emele, komitelerimizin sayısını ve komitelerde görev alan insanğin ve örgütlülüğün temsilcileridirler.
ların sayısını çoğaltmalıyız.
Her komite 1 Mayıs Alanı’na akan bir deredir!
1 Mayıs 2011’de on binleri Cephe saflarında birleşştireDereler birleşip nehirlere dönüşecektir. Tıpkı Bakırköy
lim! Umudu büyütelim!

1 Mayıs Komiteleri!
Dur durak yok, daha hızlı koşmalıyız. Bağımsızlık konserindeki 150 binin coşkusunu 1 Mayıs alanına taşıyacak olan sizlersiniz. Halkın gücü, halkın olanakları sınırsızdır. Bakırköy Bağımsızlık Meydanı’ndaki 150 binle bunu bir kez daha gösterdiniz. Halkın gücü mücadeleye katılmasıyla ortaya çıkar.
Halkın gücünü harekete geçirmeliyiz!
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Ankara Dikmen’deki
üslerinde 4 Mayıs
1992’de, kuşatma altında tereddütsüz direndiler. Çatışmalar
sonunda Solmaz KaHalil
Solmaz
ATEŞ
KARABULUT rabulut ve Fikri Keleş
evde şehit düşerken,
Halil Ateş ve Ali Yılmaz kuşatmayı yarıp
çatışmayı sokaklarda
sürdürerek şehit düştüler. Örnek bir direniş yaratarak ölümFikri KELEŞ
Ali YILMAZ
süzleştiler.
Halil Ateş, 1960 Sivas Zara doğumlu. Devrimci mücadeleyle 12 Eylül öncesinde tanıştı.
1988’de devrimci harekete katıldı.
Solmaz Karabulut, 1965 Balıkesir Bigadiç doğumlu. Okul yıllarında başladığı mücadeleye
öğretmenliğinde de devam etti. 1989’da tutsak
düştü.
Fikri Keleş, 1969 İstanbul Çağlayan doğumlu.
Aslen Sivaslı’ydı. 1989’da mücadeleye katıldı.
Gecekondu mahallelerinde çalışmalar yaptı.
Ali Yılmaz, 1971 Kastamonu doğumlu. Devrimci hareket içinde mahalli bölge çalışmalarını
yürüttü.

Selma Kubat
Adana’da 30 Nisan 1992’de polis tarafından üslerinde kuşatılınca örnek bir direniş yaratarak
şehit düştüler.
Sıddık Özçelik, 1970 Çorum Mecitözü doğumlu. Yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. DevSıddık ÖZÇELİK Güven KESKİN rimci yaşamı lise yıllarında başladı. Önce başka bir siyasi hareket içindeydi. 1988’de devrimci harekete katıldı. Gecekondularda faaliyet yürüttü. Ocak ‘92’de
askeri örgütlenmede yer aldı. Birliğin komutanıydı.
Güven Keskin, 1973 Adana Kozan doğumlu. Mücadeleye
İstanbul’da katıldı. Gecekondu bölgelerinde çalıştı. 1991’de
askeri örgütlenmede yeraldı.
Esma POLAT
Esma Polat, 1971 Kars Sarıkamış doğumlu. İşçi ailesinin
kızıydı. 1986’da devrim mücadelesine katıldı. Gecekondu halkının örgütlenmesinde yer aldı. ‘92 başlarında savaşçı olarak görev aldı. Şehit düşerken örgütünün ismini duvara kanla yazarak yeni bir geleneğin yaratıcılarından oldu.
Dersim’in Pertek ilçesine bağlı Ardıç Köyü
Karabayır Mezrası yakınında, 4 Mayıs
1994’te 15 saat süren çatışma sonunda ölümsüzleştiler.
Serpil Yılmaz, 1975 Dersim Çukur Köyü
Ayten Yüksel doğumlu.
Serpil
YILMAZ
KELEŞ
Ayten Yüksel Keleş, bir devrimci Sol gerillasıydı.Yaşamını halkın kurtuluş savaşına adayan bunda teredütsüz bir savaşçıydı.

Üçü de
devrimciydi,
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan...
Türkiye Halk Kurtuluş
Ordusu’nun (THKO) kurucuları ve önderleriydiler.
Düzeni değiştirmek için yola çıktılar. O nedenle de düzeniçi çözümleri reddettiler. Silahlı mücadeleyi temel alarak, silahlı savaşı şehirde ve kırda sürdürmeye çalıştılar. Umut dağlarda dediler
ve tuttular dağların yolunu. Yüklendiler özlemlerini ve düşlerini
dağlara doğru. Bu yolculuk aynı zamanda 6 Mayıs'da darağacında sonlanacak olan onurlu bir devrimci yaşamın yolculuğuydu.
Denizler 6 Mayıs 1972’de Ankara Merkez Kapalı Hapishanesi’nde
idam edildiler.
Denizler fiziken yok oldular ama, mücadeleleri bugün de devam etmektedir. Çünkü biz varız. Çünkü devrimciler dağlarda,
şehirlerde, mücadeleye devam ediyorlar. Onları anlamak, sahiplenmek mücadelelerini sahiplenmekten, yaşatmaktan geçer.
Denizler için çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Bugün de yazılıp çizilmeye devam ediyor. Bir tarafta Denizler’i mücadelesinde yaşatanlar var. Diğer tarafta Denizler'in yolundan yürüdükle-

Anıları Mirasımız
Denizlerin koşusu
devam ediyor

rini söyleyip içini boşaltmak isteyen reformistler
var. Diyorlar ki; “Denizler hiç adam öldürmemişti.” Diyorlar ki; “Denizler yaşasaydı ya
bir şirketin müdürü ya da bu ülkeyi yöneten milletvekili olurlardı.”
Yanılıyorsunuz! Yalan söylüyorsunuz.
Denizler devrimin neferleriydiler. Devrimci olarak yaşadı, devrimci olarak öldüler.
Darağacında bile, asla yıkmak için mücadele ettikleri oligarşinin düzeniyle uzlaşmayı akıllarından geçirmediler.
Denizleri, bugün mücadelemizde biz yaşatıyoruz. Onlar yaşamlarının son anlarına kadar
“Tam Bağımsız Türkiye” için mücadele ettiler. Darağacına giderken son sözleri "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye, Yaşasın Türk ve Kürt Haklarının Kardeşliği, Yaşasın İşçiler, Köylüler, Kahrolsun Emperyalizm." sloganları oldu. 17 Nisan’da Bakırköy’de Bağımsız Türkiye Konseri’nde
150 bin kişi Denizlerin idealini haykırdı: “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” dedi. Denizler kavgamızda yaşamaya devam ediyor. “Denizler yaşasaydı işadamı olurdu, milletvekili olurdu” diyenlerin sesi ise tarih içinde sinek vızıltısı kadar yer teşkil etmeyecektir.
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eçen yıl Grup Yorum’un İnönü konserine 55 bin biletli
dinleyici katılmıştı. Bu rakam ülkemizdeki o güne kadar yapılan en kalabalık biletli konserdi. 25 yıldır burjuva basın-yayın tarafından yasaklanmış, kasetleri yüz binler satsa da,
her yıl konserlerine on binler katılsa
da haber dahi yapılmayan, televizyon
ekranlarının yasakladığı Grup Yorum, biletli bir konserde on binleri
toplamış ve bir rekor kırmıştı. Bu ne
kadar Grup Yorum gerçeğine aykırı
olmasa da bir çok kesim bu kitleselliğe şaşırmıştı. Daha başlangıçta İnönü konseri denildiğinde, stadyumun
doldurulabileceğinden kuşku duyanlar vardı.
nönü’de 55 bin kişi toplandığında iki şey söylemiştik: Birincisi; 55 bin kişi, örgütlenmiş emektir. İkincisi; bu gördüğünüz buzdağının yalnızca görünen kısmıdır.
7 Nisan’da “Bağımsız Türkiye” Halk Konseri’ne 150 bin
kişi katıldı. Konser öncesi yüz bin ve
daha büyük rakamlar telaffuz edildiğinde, bu kez burjuva basın dahil bu
hedefe ulaşılabileceğinde pek kimsenin tereddütü yoktu. Söylenenin yapılacağına duyulan bir güven vardı.
Bu güvenin nedeni elbette sadece bir
yıl önceki İnönü konseri değildir.
Bu güvende Grup Yorum’un 26 yıllık tarihi var. Daha da ötesi, 40 yılı aşkın bir tarihin yarattığı güvendir bu.
u tarih zorlu bir tarihtir. Bu tarih hiçbir kişisel çıkar beklenmeden ödenen bedellerle dolu
soylu bir tarihtir. Nice direniş destanları yazıldı bu tarihte. Kızıldereler’den
1984 Ölüm Oru cu’na, 12 Tem muzlar’dan Çiftehavuzlar’a, Bağcılar’dan Çaytaşı’na, Bahçelievler’e,
Gültepe’ye, Balkıca’ya, Niyaziler,
Sabolor, Sinanlar, Erhanlar, Sibeller,
Adaletler, Süleymanlar... ölen ama

İ
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teslim olmayan kahramanlarımız var.
1 Mayıs kavgaları, 1 Mayıs şehitleri...
“Yaşamış sayılmaz zaten; yurdu için
ölmesini bilmeyen” diyen Ayçe İdiller, 1996 ölüm orucu var. Dört duvar
arasında zulme teslim olmayan Buca’nın, Ümraniye’nin, Ulucanlar’ın,
19 Aralık direnişlerinin ve fedanın yaratıcıları var. Büyük direniş ve 122 şehidimiz var. 40 yılı aşkın bir tarih. Dediğini yapan, yaptığını savunan bir hareket... Adaletinden şüphe duyulmayan bir hareket... Bu güven, 40 yıldır
ödediğimiz bedellerin, şehitlerimizin sağladığı güvendir.

getirdik. Bakırköy’de Bağımsızlık
Konseri’ne katılan 150 bin kişi ideolojik netliğimizin, politikalarımızın
doğruluğunun bir kez daha on binler
tarafından onaylanmasıdır. Haklılığımızın bir kez daha ispatlanmasıdır.
onsere katılan türbanlı bir
kadın konsere katılma nedenini şöyle açıklıyor: “Grup Yorum
tüm ezilenlerin, yoksulların sesi
olduğu için buradayım” diyor ve
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
sloganıyla bitiriyor sözlerini.
evrimci hareket umuttur.
Umudun adıdır. Bu, yıllar
0 yılı aşkın zamandır “Tam Ba- içinde, mücadele içinde kazanılmış bir
ğımsız Türkiye” için mücadesıfattır. Bu slogan atılırken umudu yale ediyoruz. 40 yılı aşkın zamandır ülşar insanlarımız. Umudu görürler.
kemizin bağımsızlığı, halkımızın özBu sadece bizim insanlarımız için degürlüğü için bedel ödüyoruz.
ğil, daha geniş kesimler için geçerliağımsız Türkiye Konseri’ne dir. Yorum için “ezilenlerin, yoksulların sesi” diyen türbanlı kadın için
150 bin kişi katıldı. Ne 55 bin
umut biziz. Bağımsızlık Konseri’ne
kişilik İnönü konseri -ki bir rekordurgelen 150 bin kişi için umut biziz.
ne de Bağımsız Türkiye Konseri’ndeki 150 bin rakamları küçük raakırköy’deki 150 bin kişi buz
kamlar değildir. Oligarşinin halkı
dağının çok küçük bir bölübinbir türlü araçla kuşattığı, aylardır
müdür. Bizim Bakırköy’e taşıdığımız
devrimci harekete yönelik saldırıların
kitle hala en yoksullar değildir. Yapsürdüğü günlerde 150 bin rakamı eltıklarımız ve yapamadıklarımız ortadadır. Yaptığımız bu çalışmayla biz,
bette büyük bir rakamdır. Son iki
buz dağının bir kısmını daha açığa çıayda, 150’nin üzerinde gözaltı ve
karmış olduk. Ama hala bu, buz da87 tutuklama olmuştur Halk Cepheğının çok küçük bir kısmıdır. Biz hala
si’ne karşı. Konser bu koşullarda ören yoksullara ulaşabilmiş değiliz.
gütlenmiştir.
ağımsızlık kavramının mo- Biz hala yapabileceklerimizi yapabilmiş değiliz. Buz dağının altındaki
dası geçmiş bir kavram olahenüz ulaşamadığımız milyonlarca aç,
rak gösterildiği, solun dahi literatüyoksul için umut biziz.
ründen çıkarttığı bir dönemde 150 bin
mut biziz. Güç halktır. Güç
kişiyi BAĞIMSIZLIK için bir araya
buz dağıdır. Biz buz dağının altını yeryüzüne çıkaracağız.
Devrimci hareket
Bunu nasıl yapacağımız bilinmeyen
umuttur. Umudun adıdır. bir muamma değil. Daha çok çalıBu, yıllar içinde, mücadele
şacağız. Yeryüzünde gördüğümüz
içinde kazanılmış bir sıfattır.
tüm değerler emeğin ürünüdür.
Umut olmak daha çok emek harcaBu slogan atılırken umudu
maktır. Buz dağının altındakini yeryaşar insanlarımız.
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Umudu görürler.
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yüzüne çıkartmak daha çok emek harcamaktır. Daha çok emek harcayacağız. Daha çok örgütleneceğiz. Halkı daha çok örgütleyeceğiz. Halkı
daha çok mücadelenin içine katacağız. Bunun en temel yöntemlerinden
biri, halkı halk komitelerinde örgütlemektir. Bağımsızlık Konseri’nde
hedefimizi belirlerken gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hedef koymadık önümüze. Bunun nasıl gerçekleştirileceğini de ortaya koyduk.
Bunun yolu halkı mücadelenin içine
katmaktı. Kurduğumuz komitelerle
bunu yaptık. Herkesin bu komitelerde yer alabileceğini gördük. Halkın sınırsız bir güç olduğunu gördük. Biz
bu gücü harekete geçireceğiz. Biz bu
gücü örgütleyeceğiz.

B

akırköy’de Bağımsızlık Konseri’ndeki 150 bin rakamı
büyük bir rakamdır. Halk için büyük
bir moral, güç olmuştur. Halk kendi
gücünü görmüştür. Bağımsızlık Konseri’nin örgütlenmesinde halk doğrudan komiteler içinde yer alarak
örgütleyen olmuştur. Halk, örgütleyen
olarak kendi gücünü de gördü. Bu güç
73 milyonluk buz dağının çok küçük
bir yanıdır. Biz dünyanın Türkiye’sinde devrim yapacağız. İddiamız büyük. Hedeflerimiz çok çok büyük olmalıdır. 40 yılı aşkın zamandır
yolumuzdan bir milim sapmadan yürüyoruz. Sayısız darbeler yedik. Yenilgiler yaşadık, ihanetler yaşadık
ancak asla hedefimizden şaşmadık.

H

er zaman halka güvendik,
halka inandık, halkın içinde
olduk. Halkla birlikte yürüdük, halktan güç aldık. Halkın gücüne inandık.

H

alktan, kitlelerden umudunu kesip, demokrasi mücadelesini emperyalistlere havale edenler, devrimden, sosyalizmden vazgeçenler, güç halktadır, güç kitlelerdedir ve kitleler HİÇBİR YERE GİTMİŞ DEĞİLLERDİR. Ustalarımız
çok açık ve net söylüyor: DEVRİM
KİTLELERİN ESERİDİR. Kitleler
ise yanıbaşımızdadır. Kitlelere gitmeden hiçbir şey olmaz. Buz dağının
altını yeryüzüne çıkartmak için kitlelere gideceğiz. Hiçbir faaliyetimiz
kitlelerden kopuk olamaz. Her faali-

Halk komitelerini
çoğaltmalıyız. Mevcut
komiteleri daha işlevli
hale getirmeliyiz.
Hedefimiz, Bağımsızlık
Meydanı’nın coşkusunu
1 Mayıs Alanı’na
taşımaktır.
yetimizin içine kitleleri katmak zorundayız. Her faaliyetimiz için kitlelere gitmek zorundayız.

K

itlelere güven vereceğiz. Güven vermeden hiçbir şey olmaz. Güven direnerek, savaşarak,
ölerek verilir. Büyük Direniş’te verdiğimiz 122 şehitle alandaki 150 bin
kişi arasındaki bağı kuramayanlar, bu
gerçeği anlayamaz ve güven veremezler.

O

ligarşi kitleleri örgütsüzleştirerek yönetiyor. Halkın en
küçük örgütlülüklerine saldırıyor.
Aylardır İstanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinde terör estiriyor.
Sabaha karşı yüzlerce polisiyle mahalleleri kuşatıp mahallelerimizi ablukaya alıyor. Evleri basıp terör estiriyor. 150’nin üzerinde gözaltı ve
87 tutuklama. Sadece son iki ayda.
Mahallelerimizde devrimcilerle halkın bağını koparmaya çalışıyorlar. Bu
yeni de değil. Halka yönelik, devrimci
harekete yönelik saldırılar son aylarda yoğunlaşsa da, gözaltılar, tutuklamalar, katliamlar on yıllardır yabancımız değildir. Bu saldırılar hiçbir zaman da azalmayacak esas olarak.
Biz halkı örgütledikçe, savaşı büyüttükçe oligarşi daha da saldırganlaşacak. Daha çok katledecek. Daha çok
işkence yapacak. Hayalci değiliz.
Gerçekçiyiz. Hapishaneler bizimle
daha çok dolacak. Mahallelerde Bağımsızlık Konseri çalışmaları sürerken aynı zamanda saldırılar da sürüyordu. Gazi Mahallesi, Okmeydanı,
Gülsuyu, 1 Mayıs, Nurtepe... her
gün abluka altında. Çalışmalarımızı
bu abluka altında sürdürdük. Fakat ne
helikopterler ne de tüm mahalleyi ablukaya alıp ev ev yaptıkaları operasyonlar onbinlerin umudun yanında olmasını engelleyemedi. Oligarşinin
helikopterlerle ne de polislerle, bas-

kınlarla, yaratmaya çalıştığı sindirme
harekatı ve yaymaya çalıştığı korku
sökmedi. On binler ve umut Bakırköy’deydi.

U

mutsuzlaşanlara umut, inançsızlaşanlara inanç olmaya
devam edeceğiz. Oligarşinin saldırıları hep olacak. Bu saldırıların etkisi hiç mi olmuyor? Oluyor elbette. Fakat oligarşinin bu saldırılarını boşa çıkartmanın yolu da yine daha fazla örgütlenme, daha fazla direniş olacaktır. Daha fazla halk komiteleri olacaktır. Halkı devrimci mücadelenin
içine katmak olacaktır. Oligarşinin
mahallelerimize yönelik saldırılarını
yine halk komiteleriyle, halkın örgütlülüğüyle boşa çıkartabiliriz.

H

alk komitelerini çoğaltmalıyız. Mevcut komiteleri daha
işlevli hale getirmeliyiz. Hedefimiz,
Bağımsızlık Meydanı’nın coşkusunu
1 Mayıs Alanı’na taşımaktır. 1 Mayıs
Alanı’nı da Cephe’nin on yıllardır ısrarla, kararlılıkla, bedel ödemeyi
göze alan mücadelesiyle, politikalarıyla kazandık. Bizden gasp edilen 1
Mayıs Alanı’mızı oligarşiden söke
söke geri aldık. Bugün Cepheliler’e
düşen görev 1 Mayıs Alanı’nı on binlerle doldurmaktır.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

B

ağımsızlık Meydanı’nın coşkusunu 1 Mayıs çalışmalarına taşımalıyız. Bu mevcut komitelerimize yeni komiteler eklemektir. 1
Mayıs 2011’i örgütlerken kendimize,
hedeflerimize hiçbir sınırlama koymamalıyız. Bu konuda büyük direnişimizin öğrettikleri var. Büyük direnişimiz içinde dünya çapında sayısız ilkler yarattık. Berkan Abatay
tam 589 gün ölüm orucunda direndi.
Bu direnişi biz yaşamasak kimse
buna inanmazdı. Büyük direnişimizle insan aklının, iradesinin tüm sınırları altüst olmuştur. Devrimci iradenin karşısında hiçbir gücün duramayacağını öğrendik. İnönü’de, Bakırköy Bağımsızlık Meydanı’nda sınır tanımayan bu iradeyi görürsünüz.

1

Mayıs 2011’de “olmazları olur”
kılarak, önümüzdeki engelleri
aşarak, kendimize hiçbir sınırlama
koymadan hedeflerimizi büyütmeliyiz.
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150 Bin Seslendi: Biz de Varız...

Umudun yanındayız

 Bu tablo, Tam
Bağımsız Türkiye
özleminin resmidir...
Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

 Bu tablo, halkın
gücüdür! Bu tablo
örgütlülüğün, kolektif
emeğin gücüdür!
 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluşunu
Kutlama Günleri’nde bu
tabloyu, umudu yaratan
şehitlerimize armağan
ediyoruz.
 Şehitlerimize devrim
sözümüz var. Umudu
büyütüyoruz!
Bugün 17 Nisan’dı. 17 Nisan’ın
tarihimizde özel bir anlamı vardı
zaten. Bugün Çiftehavuzlar’ın, Çiftehavuzlar’da yazılan direniş destanının yıldönümüydü. 30 Mart-17
Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluşu’nu Kutlama Günleri’nin sonuncusu. Bugün burada
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
derken, “Yaşasın Sosyalizm” sloganını atarken bir kez daha şehitlerimizi
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selamlamış ve anmış olduk. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde düşenlere Tam Bağımsız
Türkiye sözü verildi.
Bugün burada tam 150 bin yürek
attı. 150 bin yürek Bağımsız Türkiye özlemini haykırdı. “Bağımsızlığın
modası geçti” diyenlere sesleniyoruz.
Bakırköy Cumartesi Pazarı Alanı’nın
adı bugünden sonra halkımız tarafından Bağımsızlık Meydanı olarak
anılacak.
***
Günlerdir süren konser çalışmalarından sonra nihayet o gün geldi. Bu
sefer hedef daha büyük. Yüz binin
üzerinde katılım bekleniyor. Konser
alanı da ona göre hazırlanacak. Konserden bir gün önce bu meydanda
halk pazarı kuruluyor. Pazar biter bitmez Halk Cepheliler konser yerini hazırlamak için çalışmalara başladı.
100’e yakın görevli o alanda sabahladı. TAYAD’ın, Tavır’ın, Boran Yayınları’nın stantları kuruldu; pankartlar asıldı; sahnenin son hazırlıkları yapıldı. Halk Cepheliler’in konser günü işi çok olacak. Görevlilerin
büyük çoğunluğu konseri dahi izleyemeyecek. Görevliler konser alanını
hazırlarken bir taraftan çalışıyor, bir
taraftan ateş etrafında Yorum türküleriyle halay çekiyor.
17 Nisan Pazar günü sabahın er-

ken saatlerinden itibaren halk alana
akmaya başlıyor. Alana ilk gelenler
yüzlerce kilometre öteden Anadolu’dan gelenler oluyor. Üzerlerinde
nereden geldiğine dair pankartlar
asılı olan otobüsler sıralanmış yan
yana; Adana, Samsun, Antalya,
İzmir, Çanakkale, Malatya, Ankara 1, Ankara 2, Ankara 3... Ankara 8... çok fazla otobüs.
İstanbul’da o gün metrobüs ve
otobüsler doğal birer konser servisi
haline geliyor. İncirli durağında iniyor kitleler. Alana yol var yürünecek,
o yüzden onları duraklarda Halk
Cepheli görevliler karşılıyor ve alanı tarif edip yardımcı oluyorlar gelenlere.
Alanda son hazırlıklar devam
ederken gelenler bir süre dışarıda bekletiliyor. Konser saatine çok var
daha; ancak yine de alanda kızıl bir
kalabalık var. Yüzlerce görevli alınlarında yıldızlı bereleri, kırmızı
görevli önlükleriyle koşuşturuyorlar,
alnımızın akıyla çıkmak için bu görevden de.
Ve halk girişte birikiyor, birikiyor… Girişteki kalabalık arttıkça
heyecan da büyüyor. Ve nihayet alan
açılıyor… Sahnenin önünü tutuyor
insanlar, bu büyük günün tek bir anını kaçırmak istemeyenler sıralanıyorlar en öne. Alan o kadar büyük
ki akın akın gelen insanları yutu-
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yor sanki bir anda. Ancak
konsere saatler var daha.
Stantlar geziliyor, TAYAD’ın
, Tavır’ın ve Boran Yayınları’nın standları geziliyor; tutsak ürünleri, kitap ya da DVD
alışverişi yapılıyor. Kimi kitap
arşivini tamamlama derdinde
kimisi o güne dair bir hatıra götürmek
istiyor yanında.
Alanın dört bir yanına pankartlarını asmış Halk Cepheliler. Alana
gelenleri karşılıyor kırmızı üzerine
sarı nakışlı pankartlar; “Yaşasın Sosyalizm, Katil NATO Libya’dan
Defol, Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” ve elbette
sahnede dev bir pankart altında söyleyecek türkülerini Grup Yorum: YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!
Saat 14.00… Alkışlar, ıslıklar,
zılgıtlar Yorum’u çağırıyor, on binler
katlanarak artıyor alanda; 40 bin, 60
bin, 70 bin, 100 bin, 120 bin... oluyor.
O koskoca Cumartesi Pazarı Alanı artık başlangıçtaki gibi akın akın gelen
halkı yutamıyor. Saflar sıklaşıyor.
Alan doluyor. Konser henüz başlayamıyor. Çünkü hala akın akın gelenler var. Anons yapılıyor sahneden:
“Daha gelecek on binler var, dostlarımız, yoldaşlarımız İstanbul’un
dört bir yanından geliyorlar, metrobüs dolup taşmış, trafik sıkışmış. Biraz daha bekleyeceğiz onları” diyor.
Bu arada alanda bulunan Venezuella Başkonsolosu José Gregorio
BRACHO REYES on binlerce in-

sanı selamlıyor.

Saat 15.00:
Konser başlıyor
Alanda yüz bini aşkın insan var
ve hala kalabalıklar halinde alana giriş yapanlar var. “Sığmayacak” diyor
hayretle alana girenleri çeken bir gazeteci, “böyle giderse sığmayacak!”
Sahnede ilk olarak halk dansları
gösterisi yapılıyor. Ardından Tuncer
Kurtiz ıslıklarla, alkışlarla görünüyor
sahnede. Gerçek vatanseverliğin bedelini ödemiş usta şair Nazım’ın şiirleriyle açılışı yapıyor ve sahneye
Grup Yorum’u davet ediyor. On binlerce insan sloganlarla, zılgıtlarla
karşılıyor Yorum’u. Yorum da heyecanlı; 25. Yılında İnönü Stadı’nda 55
bin kişilik halk denizine türkülerini
söyleyen Yorum, bu yıl tam 150 bin
kişiyle buluşuyor. Dile kolay… Bu
tablo, Grup Yorum’un 26 yıldır
sürdürdüğü devrimci müzik anlayışının tablosudur.

Kubat: “Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye,
Yaşasın Yorum”
Yorum’a eşlik eden sanatçılar da
heyecanlı. İlk önce Kubat çıkıyor

sahneye, Grup Yorum’un “Mehmet Sait”
ve “Yarın Bizimdir” türkülerini seslendiyor.
Kendi türkülerini de
binlerce insanla birlikte söylüyor. Ve Kubat
coşkuyla “Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye, Yaşasın
Yorum” diyerek iniyor sahneden.
Grup Yorum’un Bağımsızlık Konseri’ne destek veren bir başka sanatçı Leman Sam… Sahnede Yorum
elemanları alnına yıldızlı bir bere de
takıyorlar. Leman Sam’la birlikte
söylüyorlar “Uğurlama”yı . Bu coşkunun karşısında heyecanlanan Leman Sam özür dileyerek başlıyor
konuşmasına. “Konserin üst başlığı
Bağımsız Türkiye. Bunu çoğaltabiliriz; demokratik Türkiye, hukuk
devleti Türkiye diye. Ancak bunların
hangisi var ülkemizde? Gözümüzün
içine baka baka var diyenleri kınıyorum.”
Burhan Berken, Kürt halkının o
coşkulu ezgilerini söylüyor. On binler zılgıtlarla omuz omuza verip halaya duruyor. Mendiller, flamalar
sallanıyor, omuzlar bir inip bir kalkıyor.
Mor ve Ötesi çıkıyor sahneye,
Grup Yorum’un “Sıyrılıp Gelen” şarkısını söylüyorlar ve sonra kendi
şarkılarını. Mor ve Ötesi “Ülkemizin
her yerini nükleer santrallerle doldurmak, hapishanelerini tutuklu
yargılananlarla doldurmak değildir
iş. Herkese adalet, herkesin barış

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011
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içinde yaşadığı bir Türkiye” dileğiyle sahneden iniyor.
Yönetmen Sırrı Süreyya Önder;
Yorum’a ,Yorum’un şiirlerini okuyarak destek verdi. Şarkışla şarkısının şiirini okuyan Önder, “…ölüme
sayılan günler özgürlüğe sayılsın
diye düştü yola Mahir, bastı tetiğe”
derken on binlerce insan devrim şehitlerine ve devrim hasretine sahip çıkarak haykırdı sloganlarını…

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

Yorum şarkılarını söyledikçe alkışlar ve sloganlar ortaklaştı, yüz binler hep birlikte haykırdı konser boyunca; “Halkız Haklıyız Kazanacağız, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol, Faşizme Karşı Omuz Omuza, Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga, Türküler Susmaz Halaylar
Sürer”
Grup Yorum’a eşlik eden sanatçıların dışında söz alanlar da vardı.

TAYAD’dan Ahmet Kulaksız’ı sahneye davet etti Yorum. Ahmet Kulaksız şöyle seslendi alana: “Kızıldere’de büyük bir manifesto yazıldı,
bugünlere taşındı. Çok bedeller ödedik, evlatlarımızı kaybettik. Ödediğimiz bedeller halkımıza armağan olsun. Biz bizden önce şehit düşenlere yakışır şekilde yaşayacağız, ucunda ölüm olsa da. Bu alanı dolduran
sizler, Kızıldere geleneğine sahip
çıktığınız sürece emperyalistler ülkemizden defolana kadar bu yürüyüş
sürecek.”
Söz tekrar Grup Yorum’daydı.
Konser boyunca türkülerini, marşlarını coşkuyla söyledi Yorum. Bütün
şarkılarına eşlik edildi. Sahnede kalabalık bir ekip vardı yine. Yorum’a eşlik eden orkestra ve kiminin yaşı Yorum’la yaşıt, kimi ondan da küçük olan
genç koro öğrencileri. Ve Yorum üyeleri emeklerinin karşılığını almış olmanın verdiği onur ve güvenle söylüyorlardı, çalıyorlardı türkülerini.

Grup Yorum Bağımsız Türkiye
Konseri’ni Çav Bella şarkısıyla sonlandırırken sahneyi çocuklarıyla paylaşıyordu bu kez. Grup Yorum çocuk
korosu eşlik ediyordu büyük Yorum’a.
Konseri, “Bağımsız Türkiye düş
değil, gerçeğe çevireceğiz” diyerek
açan Grup Yorum konser sonunda,
yüz binlerin bir araya gelmesini sağlayan, konserde emeği geçen herkese ve elbette büyük ailemize teşekkür
etti.
Saatler 17.15’i gösterdiğinde
Yorum vedalaşıyordu yüz binlerle.
Bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye’de milyonlara ulaşmak dileğiyle.
Ve yüz binler dillerinde kavga türküleri, yüreklerinde gelecek güzel
günlere olan inançla ayrılıyorlardı
alandan. Ayrılıyorduk; heyecanlı,
coşkulu ,biraz da şaşkın ama mutlu,
en önemlisi de umutlu olarak…

Emperyalistler ve
işbirlikçiler bizi köleleştirerek aç ve yoksul
bırakıyor. Gecekondularımızı başımıza yıGücümüzü 1 Mayıs’a taşıyalım!
kıyorlar. İşsiz bırakıyorlar, bir lokma ekmeğe çaYapabiliriz. 1 Mayıs’ta umudun ordusu,
lıştırıyorlar. Örgütlü halk
Halk Cephesi saflarında olalım.
zincirleri parçalar. Örgütlü halk yenilmez. Bu alanBağımsız Türkiye Kondaki
on
binler
örgütlenmiş
emeğin
gücüdür. Bu gücü
seri’nde Halk Cephesi adıdaha
da
büyütelim.
Gücümüz
varsa
zaferimiz vardır.
na söz alan Süleyman Matur
ise şöyle konuştu: “Dostlar,
Güç örgüttür, büyütelim! Gücümüzü 1 Mayıs’a taYoldaşlar… Şimdi Mahir
şıyalım! Yapabiliriz. 1 Mayıs’ta umudun ordusu, Halk
de bu alanda, Dayı burada,
Cephesi saflarında olalım. Gücümüzü, örgütlülüğümüzü
şehitlerimiz, tutsaklarımız burada. Ve on binlercemiz hep
büyüterek 1 Mayıs’a taşıyalım. 2011 1 Mayıs’ını, embirlikte umudu selamlıyoruz. Bağımsız Türkiye düşüperyalist saldırganlığa, açlık ve yoksulluğa karşı halkmüze hoşgeldiniz. En gür sesimizle bağımsız Türkiye diların mücadele günü olarak egemenlerin kabus günüyoruz. Ödediğimiz bedellere rağmen bağımsız Türkiye
ne dönüştürelim. 1 Mayıs’ta umudun ordusu saflarınşiarını haykırıyoruz. Bu şiar yeni değil. Onun için on
da yürüyelim. Halk Cephesi saflarında ezilen halkların
yıllarca al kanlara boyandık. Bağımsız olmadan karöfkesi olalım. Bu çağrı bizim... Yürüyelim diyor, hepideşçe, insanca yaşayamayız.
nizi saygıyla selamlıyoruz...”

Mahir ve Dayı burada...
On binlercemiz umudu selamlıyoruz
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Halk konserinden izlenimler...

Halk her şeyin en güzeline layıktır!
Halk Cepheliler, “halk herşeyin
en güzeline layıktır” anlayışıyla çalıştılar. En güzel konser alanına, en güzel konsere...
- Konserin düzenini hemen her
yaştan kadın ve erkeklerin olduğu
Halk Cepheliler sağladı.
Yüzlerce görevli, alınlarında yıldızlı
bereleri, kırmızı görevli önlükleriyle
alanın hemen her yerindeydiler.
İncirli durağından alana gelenleri duraklarda Halk Cepheli görevliler
karşıladı. Alanı tarif edip yardımcı oldular gelenlere.
- 150 bin kişilik dev bir konserin
güvenliğinin polis olmadan da sağlanabileceği bir kez daha görüldü.
Konserin düzenini sağlayan görevliler, halka yaklaşımlarında hep
özenliydiler. Çıkan sorunları da, bağırmadan çağırmadan, fiziki şiddet
uygulamadan çözdüler.
- Alanda polis yoktu. Resmi ve sivil polisler konser alanına girmeyi çok
denediler. Konseri izleyen halkı rahatsız etmek amacıyla geldikleri için
konser alanına girmelerine izin vermedi görevliler.
- Devrimciler çok iyi ev sahibidirler, halkını en iyi şekilde ağırlarlar.
Tüm görevliler konser boyunca hep
bu anlayışla hareket ettiler.

Konser başında ge- Grup Yorum DVD’si
zici kamera bir kadının
kafasına düştü. Kamera satış rekoru kırdı
Grup Yorum’un 12 Haziran
iskeletinin arasında ka2010
yılında 55 bin kişinin
meramanın bacağı sıkıştığı için kırıldı. İra- katıldığı İnönü Konser
demiz dışında bir kaza DVD’leri bugüne kadar çıkan
konser DVD’leri içinde 35 bin
yaşandı.
rakamıyla satış rekoru kırdı.
Bunlar da önceden
“Arkanızda bir sponsor
öngörülmüştü. O ne- olmadan nasıl düzenliyorsunuz
denle alanda hazır bek- bu konserleri diye merak edenleyen sağlık ekiplerimiz ler için cevaplardan birisidir
vardı. Kadına ve bacağı bu rakam.
kırılan kameramana
Grup Yorum CD ve kasetleri diğer tüm
önce sağlık ekibi müda- sanatçılardan farklı olarak ilk kasetinden son
hale etti. Sonra ambu- kasetine kadar sürekli satan bir müzik grubudur.
lansla hastaneye gönderildi.
dın görevli, tinerci çocuklara; “yanımızda oturmanız şartıyla sizi içeri alıBaşı yarılan kadının yanına görevlilerden bir kadın refaketçi verilrız” diyerek, iki tinerci çocuğu kondi. Yalnız hastaneye gönderilmedi.
ser alanına aldılar.
Biz büyük bir aileyiz. En zor zaVe konser boyunca tinerci iki çomanlarda da birlikte olacağız.
cuk sorun çıkarmadan konseri izle- Konser için alana getirilen çodiler. Kadın görevli, onlara hep çocuklarla ilgilenecek, ailelere yarcuklarına hitap eder gibi hitap ederek,
dımcı olacak görevliler de vardı.
onlarla konseri izledi.
Konser için bu ayrıntı da düşünül- Tek tük de olsa konser alanında
müştü.
içki içmek isteyenler çıktı. Bunlarla
- Konser alanına gelen iki tinerci
konuşulup, ikna edildi. Konser alanı
çocuk, tinerci olduğu için aşağılaniçki içilecek bir yer değildi.
madı. Onlar bizim çocuklarımızdı.
Konser’e sarhoş haliyle girmek isYoksul halkın çocuklarıydı.
40 yaşlarındaki Halk Cepheli kateyen bir kişiye izin verilmedi.

Sponsoru Halktır
Şaşırıyorlar, arkasında bir
sponsor olmadan böyle bir konser
nasıl düzenlenir. Burjuva basın
yayından Yorum’la röportaj yapanlar özellikle bir de buna vurgu
yapıyorlar.
17 Nisan’daki ücretsiz düzenlenen Bağımsız Türkiye Konseri’nde ise bu konu çok daha fazla
merak konusu oldu. Öyle ya 150
bin kişinin katıldığı bir konserin
hiç olmasa yüz milyonlarca masrafı tutar.

Her şeyin parayla alınıp
satıldığı bu kapitalist düzende
burjuvazinin düşünce mantığının
dışına çıkamayanlar başka türlü
de düşünemezler. Oysa burjuvazinin sahip olduğu tüm varlıkları halkın sırtından, emeğinden,
alınterinden çaldıklarıdır.
Grup Yorum Halktır! Grup
Yorum’un sponsoru da halktır.
Grup Yorum’a “Sizin arkanızda kim var?” diyorlar. Bu kadar
büyük konserleri sponsorsuz nasıl

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

düzenliyorsunuz?
Grup Yorum 26 yıldır oligarşinin tüm engellemelerine rağmen yüzlerce konser yaptı. Bu
sorunun cevabı Bakırköy
Cumartesi Pazarı Alanı’ndaki
halktır. 150 bin kişinin Yorum’u
yalnız bırakmadığı bir yerde hala
bir sponsor aramak halktan uzaklaşmaktır. Halkı tanımamaktır.
Halkın nasıl bir güç olduğunu unutmaktır.
Halkın olduğu her yerde Grup
Yorum olmuştur. 26 yıldır Grup
Yorum’un da halktan başka sponsora ihtiyacı olmamıştır.

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim
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“Yoldaşlar” diyor içimizden bir
ses; “sokakları, meydanları zaptetmek ve faşizmin saldırılarının önünde
barikat olmak çok zor değildir. Türkiye devrimci güçleri bu görevi başarmalıdır.”
Dayı’nın sesi bu. Alanı bir kez
daha gözden geçirip, içimizden cevaplıyoruz; “Sevgili önderimiz, başarı-yoruz, adım adım ilerliyoruz...”
Biliyoruz elbette; daha yapmamız
gereken çok şey var. Ama artık şundan
daha fazla eminiz: Yapabiliriz, başarabiliriz. 150 bin yürekten kopup gelen coşku, 150 bin ağızdan çıkıp dalga dalga büyüyen ses, bize bunu anlatıyor: Başarabiliriz.
Daha fazlasını başarabiliriz hem de.
Daha fazlasını. Bir Grup Yorum üyesi, orada hemen konser sonrasında
daha fazlasını şöyle somutladı:
“Bundan sonraki hedefler, daha
büyük konserler, milyonları hedefleyeceğiz...”

MİLYONLAR HAYAL
DEĞİLDİR; MİLYONLAR
HAYAL OLMAKTAN
ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMAYLA
ÇIKAR
150 bin kişilik halk konserini, halk
komiteleriyle örgütledik. HALK
KOMİTELERİNİ ÇOĞALTACAK
VE BÜYÜTECEĞİZ, daha büyük
hedefler koyacağız önümüze ve daha
büyük zaferler kazanacağız. Evet,
bunlar bugün için birer hayal; ama
boş hayaller değil. Tersine devrimci
hayaller kuruyoruz. Hayallerimizin
hepsi gerçekçi hayallerdir, ulaşamayacağımız hedefler değildir. Hayalini
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kurduk, örgütledik ve başardık. İmkansız diye birşey yoktur.
150 bin kişilik bu görkemli kitlede, dolup taşan bu meydanda, KOMİTELERLE ÇALIŞMANIN GÜCÜNÜ gördük. Bu gücü büyütelim,
bu gücü örgütleyelim.
Milyonlar bize uzak değil. Bundan herkes emin olmalıdır artık. Bakırköy, kendimize olan güveni artttırmıştır, evet biz istersek MİLYONLARI ÖRGÜTLERİZ'i bir kez
daha kanıtlamıştır. Örgütlü olmanın
gücünü göstermiştir. Sahneden meydana bakıldığında bir deniz görülüyor; bir halk denizi. Denizden sahneye bakıldığında 40 yıllık bir tarih...
O tarih, “Tam Bağımsız Türkiye”
pankartında özetlenmiş, sayısız marşın ve türkünün notalarına dökülmüş... Orada yalnız bir konser yok;
orada yalnız konser izleyicileri yok.
Bunu alandakiler de biliyor, sahnedekiler de... Alandakiler sahneden,
sahnedekiler alandan farklı şeyler
bekliyorlar bu yüzden... Bugün burada notalar, notaların can verdiği türküler, marşlar, bir kavganın tercümanıdırlar.
Halk komiteleriyle bir çok şeyi başarabiliriz. Halk komiteleri, bize
şunu açık olarak göstermiştir; HALKA GÜVENİRSEN, PLANLI
PROGRAMLI ÇALIŞIRSAN, SONUCU DÜŞÜNME. O sonuç, mutlaka olumlu olacaktır.

DEVRİMCİLER DIŞINDA
UMUT OLMADIĞINI
GÖSTERDİK
Bakırköy Bağımsızlık Meyda-

nı’nda yaşadıklarımız bir bakıma,
İnönü konserinde yaşadıklarımızın bir
üst boyutta tekrarıydı. Kendine güvensizleşmiş Türkiye solu, o coşkuyu, militan kararlılığı, içinde hissedemeyen kitleler, İnönü’de devrimin gerçekleşebilir bir hayal olduğunu hissetmişlerdi tekrar. Bakırköy’de bu artık çok daha somut bir
olguydu. Evet, kimse orada devrim
stratejilerine dair tek bir kelime etmiş
değildir. Kimse orada devrimin hangi koşullarda gerçekleşebileceği üzerine bir seminer yapmış değildir.
Ama devrim o meydandaydı hep. Soyut bir varsayım olarak değil, elle tutulabilecek kadar somut bir gerçek
olarak oradaydı. Nasıl derseniz, resmini çekip gösteremeyiz kimseye;
ama belki de o meydanın resminin
kendisi, devrimin bir suretiydi. Meydanın resmi, umudun ta kendisiydi.
Dayı diyordu ki: “Kitleler, her konuda sahiplenilmeyi, çözümsüzlüklerine çözüm bulunmasını, zayıflıklar
karşısında güçlü olmayı ister. Bunu
başarmalıyız.” 17 Nisan’daki halk
konseri bu doğrultuda atılmış mütevazı bir adımdır. Bu mütevazı adımların görkemli sonuçlara ulaşabilmesi
ise, bu adımlardaki ısrar ve sürekliliktedir.
Orasının adı, 17 Nisan’dan önce,
Bakırköy Cumartesi Pazarı Meydanı’ydı. Artık 150 bin kişi karar vermiştir ki; meydanın adı Bağımsızlık
Meydanı’dır.
Meydanları yüz binlerle dolduran
umudu büyütmeliyiz. Bizim dışımızda bir umut, bizim dışımızda bir
alternatif yoktur. Bu yüzden Türkiye
ve dünya halklarının umudunu sırtı-
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mıza yüklendik. Bu yüzden şimdi artık her Cepheli daha fazla bunun ağırlığını hissetmeli, bu iddiada olmalı ve
bunun gerekliliğini yerine getirmelidir.
Hiçbir Cepheli asla yetinmeyecek
bu sonuçlarla, o meydanı hep daha
kalabalıklaştırılması, daha büyütülmesi gereken bir meydan olarak görecek. Hep daha iyisini nasıl yaparız
diye düşünecek...

diyebiliriz ki, neyi nasıl yapacağımızı
ve istediğimizde yapamayacağımız
hiçbir şey olmadığını bir kez daha öğrendik.

MEYDANI DOLDURAN
KİTLELER
ÖRGÜTLÜLÜĞÜN
GÜCÜDÜR

Kendimize güveneceğiz... Kendimize güven, örgüte güven ve halka güvendir. Kendimize güvenir, örgütlülüğün iradesini örgütlü bir şekilde ve kurallar-ilkeler çerçe-

Bu HALK DENİZİ politik zaferimizdir. Bu deniz, oligarşinin saldırıları altında oluşmuştur. Bu konserin örgütlendiği aylar içinde, yoksul
gecekondu mahallelerinde polis tarafından Halk Cepheliler’e karşı gerçekleştirilen
saldırılarda, tam 87 insanımız tutuklanmıştır.
BİRLEŞTİREN,
UMUT VEREN,
Oligarşi ne yaparsa
yapsın, yukarıda isterse
MORAL VEREN,
onlarca helikopter uçurCOŞKU VEREN,
sun, korku dağları oluşGÜVEN VEREN,
tursun, sindirmeye çaİNANÇLARI
lışsın, halkın bağımsızlık
AYAĞA KALDIRAN
özlemi, adalet özlemi
CEPHE’DİR
karşısında duramaz...
Çocuklar vardı alanda,
Bağımsız Türkiye kongençler ve yaşlılar... Burjuva
serinde bir araya gelen
medya 68’liler, 78’liler, 88’liHALK DENİZİ bunun
ler diye yorumlamaya çalıştı
en net ifadesidir.
o farklılığı; oysa halktı onlar
Hiçbir çağrı tek başına 150
ve onları birleştiren Cephe’ydi.
bin
kişiyi oraya toplayamazdı.
DEVRİMCİLER HERŞEYİN EN
Devrimci hareket onları nereler- GÜZELİNİ YAPAR
En yaygın afişlemeler, en yaygın bildiri dağıtımı, o sonucu
de birleştirmemişti ki... TürbanEn iyi güvenliği devrimciler alır.
sağlayamazdı. Bunların hepsi
lılar vardı meydanda; garipseEn
iyi
ses
düzenini
devrimciler
yapar.
ancak bir örgütlülüğün parçası
mişti burjuva medya... Mikroolduğu ölçüde, o çağrı misyofonlarını hiç duyulmamış cevap- En güzel şarkıları devrimciler söyler.
nunu üstlenirler. Örgütlülüğün,
lar bulma isteğiyle uzattılar on- Devrimciler örgütlü çalışır.
örgütün gücünü bir kez daha
lara. Oysa onların oradaki varlıPlanlı programlı çalışır.
gördük o meydanda.
ğının izahı basitti, yalındı; eziOraya toplanan kitle, koleklenlerdendi onlar da, sömürülen- Sorunları halk sevgisiyle, halka
tif
bir
çalışmanın sonucuydu; bu
güvenle
ve
örgütlülüğün
gücüyle
lerdendi. Grup Yorum ezilenlerin
kolektif
çalışmanın merkezinde
sesi, onun için buradayız diyordu çözerler.
yer alan komitelerin sonucuybiri; bir başkası “Yaşasın Tam Hangi organizasyon şirketi, hangi
du... İşçisi, memuru, gecekonBağımsız Türkiye” diye noktalı- güvenlik şirketi, 150 bin kişilik bir
dulusu, emeklisi, esnafı, sanatyordu sözünü. Türbanlı ve tür- toplantıyı böyle sorunsuz şekilde
çısı, mimar mühendisi, hepsi
bansızı birleştiren Cephe’ydi. organize edebilirdi. Söyleyelim. Bunu
kolektif bir biçimde emeğini
Birleştiren “Tam Bağımsız Tür- yapabilecek hiçbir şirket yoktur.
koydu ortaya.
kiye” kavgasıydı. Mahirler’den, Bunu ancak devrimciler başarabilir.
Komiteler, kurulanların iki
Denizler’den bu yana taşıdığımız
katı olsaydı, üç katı olsaydı... o
bayrağın altında gelip toplanmeydandaki kitle de bir kaç katına çıvesinde uygularsak ve ideallerimize,
mışlardı.
kabilirdi, bunu biliyoruz artık, bunamaçlarımıza halkı ikna eder, kenGelen herkes Grup Yorum'un sidan eminiz. Ve bu yüzden, “olsaydı”
dimizi
anlatabilirsek,
önümüzde
hiçdiye bırakmıyoruz sözü. Olacak!
yasi tutumunu bilerek, devrimcileri
bir güç duramaz. Evet Bakırköy’de
Kesinlikle olacak. Komitelerin sayıbilerek, bunu sahiplenerek gelmişon
binler
seslenmiştir:
“Biz
de
vası iki katına, üç katına, dört katına çılerdir. 150 binin önemi oradadır.
rız.”demiştir. Biz de varız ve bu
kacak. O meydanlar, bize yetmeyeTarihimiz bunun dersleriyle docek. Yepyeni meydanlar, umudu milkavgada, bu saflaşmada umudun yaludur; ama tarihimiz açısından yine
yonlarla selamlayacak.
bir ilk olan bu halk konseri açısından
nındayız!
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“Devrimciler tükendi ,diyenler
gelip burayı görsünler!”
 Konserde neler
hissettiniz?
 Konseri nasıl
buldunuz?
Özgür ŞAHİN
(Yaş 28, işçi)

ŞAHİN: Her şeyden önce o
duyguların ortaklaşa yaşanması gerekirdi. Öyle de oldu. İnsanlarımızın
düzene olan öfkeleri insan seline dönüşerek Bakırköy Pazar Alanı’na akıyordu. Gelen herkesin gözlerinde o
öfke ve mutluluğun gülümsemesi hakimdi.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

Düzenin “devrimciler tükendi”
demelerine karşılık verilecek en iyi yanıt oldu Bağımsız Türkiye Halk Konserimiz.

ŞAHİN: Konser başından sonuna kadar mükemmeldi. Gecesini
gündüzüne katarak çalışanların emeği konser alanındaki kalabalığın sayısına yansıyor. Halk devrimcilerin
çağrılarına konseri sahiplenerek, alanı doldurarak cevap veriyordu.
Ne mutlu bize ki, faşizme inat biriz ve ne mutlu bize ki, tüm baskılara karşı ayakta yüz binleriz. Aynı kararlılık ve coşkuyla 1 Mayıs’ta da buluşmak dileğiyle.
Türküler Susmaz Halaylar Sürer…

Fatma GEZER

Ferhat GERÇEK

(Yaş 36, serbest meslek)

(Yaş 20, işsiz)

Fatma GEZER: Olağanüstüydü Bağımsız Türkiye Konserimiz. Kitlenin on binlere ulaşacağını
biliyordum. Hem konserimizin adı
Bağımsızlık idi, hem de türkülerimiz,
marşlarımız. Yani bizi en güzel, en anlamlı ifade ediyordu Grup Yorum. Hiç
kuşkusuz kitlelerin on binlere ulaşacağını biliyordum.

GEZER: Harikaydı. Tabi her ne
kadar izlemesem de, metrobüs çıkış
kapısında insanların akın akın konsere
gelmeleri beni çok mutlu etti. Çok
onur vericiydi benim için bu konserde bulunmak, Grup Yorum’la yaşadım
duygularımı.
Bir kez daha oligarşiye kendi gücümüzü ifade ettik. Onur duydum
Grup Yorum senle…
Cem ÇEÇEN
(Yaş 22, işsiz)

ÇEÇEN: Bağımsız Türkiye Halk
Konseri’nde, o çok kalabalık kitleyle
17 Nisan Devrim Şehitlerini Anmak ve
Umudun Kuruluşunu Kutlamak çok
güzeldi. Görevliydim konserde. Görevli olduğumdan dolayı da çok mutluyum böylesi görkemli bir konserde.
Bir abla, “çok güzel olmuş, yakışmış
kıyafetleriniz” deyip “gönlümüz sizinle”
dedi. Su gibi insan akıyordu meydana.

ÇEÇEN: Konseri çok görkemli

GERÇEK: 17 Nisan’a denk gelmesi güzeldi. Şehitlerimizin böylesi kalabalıkla anılması çok güzeldi. Sadece havanın soğukluğu biraz etkiledi. Yani
kitle daha da fazla olabilirdi. Ben kapının ağzındaydım. Konsere gelen insanların mutluluğu ve coşkusunu gördüm.

GERÇEK: Konser her şeyiyle
gerçekten çok güzeldi.
Mehmet ARSLAN
(Yaş 43, kamu emekçisi)

ARSLAN: Konser alanında kendimi Bağımsızlık Alanı’nda hissettim.
Başkaldırının, coşkunun doruğa çıktığı o güzel günde ezilen halkların haklılığını savunduğum için bir kez daha
gurur duydum kendimle. Halkın arasından çıkan Grup Yorum, bu dev konseri hiçbir sponsorun desteğini almadan
gerçekleştirdiği için, onlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ARSLAN: Bu kadar güzel bir
etkinlik… Bu kadar güzel bir şölen…
On binlerin, yüz binlerin bir ağızdan
marşlara, türkülere eşlik edip beraber
koro yapmaları… Emperyalistlerin bu
topraklardan atılması için bir kez
daha haykırışları… Sermayenin, egemenlerin iyi düşünmeleri, işbirlikçiliğe son vermeleri , bu toprakların ne
yiğitler yetiştirdiğini iyi bilmeleri
gerekir. Saygılarımla…

Hırsızlar ve
yankesiciler
Elbette, 150 bin kişinin
katıldığı Halk Konserinde hırsızlar ve yankesiciler de vardı. Onlar bu düzenin sonuçlarıydı. Kendisi gibi yoksul
halkın paralarını çalmaya gelmişlerdi. Bunlardan ikisi Halk
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buldum. İnsanların ilgisi
yoğundu. Muhteşemdi,
onur vericiydi…

Cephesi görevlileri tarafından yakalandı.
Hırsızlık asalaklıktır. Alanda böyle bir pankartımız da
vardı. Hırsızlar ne dövüldü, ne
de polise teslim edildi.
Konuşulduktan sonra serbest bırakıldı. Bu duruma çok
şaşırdılar. Bırakıldıklarında
hala “Polise vermeyecek misiniz?” diye soruyorlardı...

Halkın Örgütlü Gücüyle 1 Mayıs 2011’e Yürüyoruz

Çünkü böyleleri
kendi haklılıklarını ispatlamak için mutlaka
başkalarını suçlamak
zorundadırlar.
Koşulları bilmemekle suçlarlar. Tabii
bunu bize karşı gizli, pratik içindeki
sorumlularımıza karşı kendini dayatma olarak yaparlar.
En kötü olasılıklara hazırlıklı olmak... Elbette böyle bakmalıyız.
Olmaz diye de bakabiliriz bir işe,
ama öncelikle;
1- Bu bir eğilim haline gelemez,
gelirse ne mi olur... Devrimci bir
tarz olmaz. Bu felaketçilerin tarzıdır,

Öğretmenimiz
Yapabileceğine inanmak yapmaktan daha önemlidir!
Çünkü devrimcilik inanmaktır.
Çünkü Mahir’in deyimi ile "...devrimcilik bir ruh, bir coşku duygusudur."
İnanç bu ruhtadır.
Yapabilirim inancı bu ruhtadır.
Emek bu ruhtadır.
Cüret bu ruhtadır.
Cüret; emek ve iradedir dedi bize
ustamız.
Cüret ettik.
Emek verdik.
Ve devrimci irade
kazandı.
Bazılarımız şöyle
düşünüyor:
Ne yani biz en
olumsuzu söylüyoruz,
olamaz mı?
"En olumsuza göre düşünmek lazım..."
Veya "...neden eleştiremez miyiz?"
Veya "...neden düşüncemi söyleyemez miyim?" gibi yüksek perdeden düşünür ve konuşurlar.
En pespaye burjuva düşünce özgürlüğünü savunmaya bile kalkabilirler.
Elbette düşüncelerini söyleyebilir
herkes.
Ama aklına gelen her şeyi söylemek,
dilinin ucuna geleni söylemek
düşünce özgürlüğü değildir.
Patavatsızlıktır.
Umutsuzluğu yaymaktır.
Yapamayız duygusunu büyütmektir.
Bozgunculuktur.
Hatta bizi ajitatif olmakla, sadece
istemekle suçlarlar.

biz devrimciyiz.
2- Olmazı nasıl ele alacağız? Tamam, diyelim o zaman o koşullar için
olmaz... Peki, bu olmazı görmek, olmazı dile getirmek yeterli midir? Bir
devrimci için ne anlama gelir olmazı görmek?
Olmazı görmek bir devrimciye
olur hale getirmek görevini yükler.
Devrimcilik budur.
Olmazı görmek, olmazı söylemek,
elverişli olasılıkları görmezden
gelmek demek değildir.
Olabilecek koşulları bulmak ve oldurmaktır devrimcilik.
En kötü olasılığa hazırlıklı olmak... En kötü
olasılığı da düşünmek...
Elverişli olasılıkları
yaratmanın ve onları gerçekleştirmenin gereğidir.
Eğer olmazı görmek
nasıl olurun koşullarını
hazırlamaya hizmet ediyorsa, devrimci bir anlam
taşır. Yoksa moral bozucudur, umutsuzdur... Ve hatta bozgunculuktur.
Her işimizde en kötü olasılığı
mutlaka hesaba katacağız.
En kötü koşullara kendimizi hazırlarsak, olumlu koşullarda yapacağımız şeyin üstesinden daha rahat geliriz elbette, ama en kötü koşulları hesaba katmak olabilirlik koşullarını hazırlamaktır. Olmaz deyip kestirip atmak değil...
Devrimcilik tam burada ortaya
çıkar.
- Dünyanın yapısı öyledir ki, daima bir şeyin üstesinden gelebilecek
başka bir şey bulunur. Ustalarımız
bize böyle öğretmiştir. Mao’dan Giap’a, Stalin’den Marks’a hepsinin
ortaklaştığı nokta budur... Bir gücü yenecek başka bir güç mutlaka vardır.
Var olduğunu ispatlamışlardır da.
Eğer bu gerçeğe inanmazsak devrimcilik yapamayız.
Olmazcı düşünürsek emperyalizmi yenemeyiz, faşizmi alt edemeyiz.

YAPABİLECEĞİNE
İNANMAK YAPMAKTAN
DAHA ÖNEMLİDİR!
Devrimciliğin statik, mekanik
bir iş, genel anlamıyla bir meslek değil, bir ruh, bir coşku, bir yurtseverlik duygusu olduğu çıkmayacak biçimde kafamıza kazınmalı.
"Yürüyen devrim arabasına ben
de omuz vereyim, benim de payım
olsun işte" biçimindeki tutum tümü
ile mekanik bir tutumdur. Bu tutum
kişiyi edilgenliğe iter. Zor anlarda ise
dönekliğe götürür. Sorun arabanın
itilme eylemine katılma durumu değil, sorun tüm olanakların seferberliği ve devrim için sorumluluk yüklenebilme sorunudur. Bu da bir yerde devrimci coşkuyu, karşı-devrimci güçlere karşı zorluğu, hıncı gerektirir. Uzun devrim günlerinde
bizi ayakta tutan yıkıcı gücün bu devrimci coşku ve hınç olduğunu bilelim, nasıl silahını yitiren ordu, orduluk niteliğini yitirirse, yurtsever
coşkusu taşımayan devrimci de devrimcilik niteliğini yitirir..."
Mahir Çayan/ Bütün Yazılar,
syf. 28
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"Her şeyin üstesinden gelecek
başka bir şey bulunur" sözünü dikkate
almalıyız.
Bir yolunu buluruz, devrimcilik
budur.
Sorunları anlayarak, çözüm yollarını
araştırarak, bilgimizi, tecrübelerimizi, aklımızı kullanarak bir çözüm bulabiliriz.
Her şeye üstesinden gelecek başka bir şey
bulabilmek ancak CÜRETLE mümkündür. Cüret emekle büyür. Emek verdiğimiz
her şeyden sonuç alırız.
Böyle düşünmek çözümsüzlüğü, olmazcılığı da yok edecektir.
Devrimcilik değiştirebilmekse, nasıl değiştirebileceğimizi bulmaya çalışacağız.
Bir devrimci olarak yapılamayacak iş
yoktur, yöntemini bulamıyoruzdur diye düşünmeliyiz.
Olur.
Bir yolu bulunur.
Emek verilmezse gerçeğe dayanmak,
gerçekleri söylemek tek başına bir anlam taşımaz.
Yani gerçekçi olmak bir işe yaramaz, gerçeklerin işe yaraması için emek vermek gerekir.
Değiştirmek için emek, nesnel gerçeği
değiştirmek için ÇABA gereklidir.
Olmazcılar gerçekleri söylediğini düşünüyordur. Tamam diyelim, peki gerçek
devrimcilik neresinde bunun... Yani değiştirme iradesi nerede... Yani emek nerede...
BİZ DEVRİMCİLER ZORUNLU VE
MÜMKÜN OLANI yapmak istiyoruz...
Akıl dışı bir şey şimdiye kadar kimseden
istemedik.
Hem zorunlu, hem mümkün olmanın ölçüsü;
gerçekçi olup olmamasıdır. Yani gerçeğe dayanıp dayanmamasıdır.
Biz zorunlu olanı ve mümkün olanı
yapmak durumundayız.
Yoksa şu doğru- bu yanlış, şu eksik- bu
tamam demek çok kolaydır.
ZORUNLU OLAN İLE MÜMKÜN
OLAN... Bizim ölçümüz bu olmalıdır.
Zorunlu olduğumuz nokta neresidir?
Mümkün olan sınır neresidir?
Tek sınırı emek vermektir.
Tek sınırı pratiktir, pratikte emek vermektir.

nük olmalı.
Bütün sorunların çözümü devKendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
rimde, devrimcilerdedir. Tabii ki herşeyde
hazır reçete
yoktur. Ama
bizler sevinç“Bir güçlükle karşılaştığılerimizde olduğu gibi sıkıntılanızda kendinize bir kaçış yolu
rımızda da yan yana, omuz omudeğil bir çıkış yolu arayın” der
zayızdır.
D.L Veatherford.
Bugün düzen, her şeyimizi siBu sözün haklılığına hayatılah olarak kullanıyor. Açlığımımız ve devrimci yaşamımız bozı, yoksulluğumuzu, yalnızlığıyunca defalarca tanık olmuşuzmızı... İstiyor ki sorunlar içinde
dur. Birçok sorunla karşılaşıyoboğulup, onun istediği gibi yaruz ve o sorunlar bizleri kimi zaşayalım. Bir lokma ekmek uğman çözüme, kimi zamanda çöruna onurumuzdan, namusuzümsüzlüğe sevk ediyor. İster
muzdan vazgeçelim. Yaşadığıbüyük, ister küçük olsun yaşamız bütün haksızlıkları gördığımız sorun; sonuç olarak seçmezden gelelim.
tiğimiz yol kendimize olan güCephe ise o sıkıntının temevenimizi azaltıyor veya arttırıyor.
lindeki düzeni gösteriyor. ÇöBiz Cepheli mutlaka ama mutzümse boyun eğmemek, direnlaka çözüm için düşünürüz. Çömektir diyor. Şöyle bir hikaye
züm emektir, yoğunlaşmadır,
vardır halkımızın dilinde: Yaşlı
kafa yormadır.
bir adamın iki köpeği vardır.
Diyelim ki, mahallemizde
Köpeklerden biri siyah, diğeri
bir basın açıklaması düzenlebeyazdır. Bir gün kavga ediyoryeceğiz. İnsanlarla konuşuyor,
lar. Adamın torunu sorar: “Dede
anlatıyoruz. Ama ikna edemiyor,
sence hangisi kazanacak? Dede
çalışmaya katamıyoruz. Nasıl
cevap verir: “Ben hangisini besçözeceğiz bu sorunu? Yapamılersem o kazancak.”
yorum deyip vaz mı geçeceğiz?
Evet hikayedeki yaşlı adam
İnsanlar anlamıyor, çok gehaklıdır. Ve köpeklerden biri
riler diye düşünüp sorumluluğu
devrimi biri düzeni temsil eder
üzerimizden atacak mıyız? Kuşbizim için. Biz hangisini beslersek o kazancak. Çözümsüz
kusuz bir Cephelinin bakış açıkaldığımız her şeyde düzen, çösı her ikisi de olamaz. Eğer ikna
züm ürettiğimizde biz kazanaedemiyorsak o mahalleye veya
cak, güçleneceğiz. Göreceğiz ki
basın açıklamasının konusuna
her çözüm bizi ilerleten, büyüten
vakıf değilizdir. Sohbet edecek,
bir basamak. Her basamak ise
araştıracak, öğreneceğiz. Bir
kendimize olan güvenimiz ve
daha bir daha deneyeceğiz. Ya da
güçtür. Bu güç de her Cephelide
ailemizde yaşarız. Dünyaya gelfazlasıyla vardır.
diğimiz andan itibaren plan kurarlar. Nasıl yaşayacağımızdan,
Bizler bütün insanlığa umut
hangi mesleği seçeceğimize kartaşıyoruz. Kendi sorunlarımız
dar. Biz o plana uymadığımızda
içinde boğulduğumuzda bırakaise sıkıntı yaşamaya başlarız.
lım insanları kendimize bile
Peki burada nasıl davranacaumut olmayız. Şu hiçbir zaman
ğız? Kestirip atmak veya teslim
aklımızdan çıkmamalı: Umut
da, çare de biziz. Kokmuş düolmak çözümsüzlüktür. Yüzüzenin tek alternatifiyiz.
müz her daim devrimcilere dö-

Cepheli sorun çözer
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BAĞIMSIZLIK KONSERİ CEPHELİLER’İN
EMEĞİ İLE ÖRGÜTLENDİ
İstanbul
KüçükArmutlu: 16 Nisan
günü Halk Cepheliler, “GRUP YORUM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HALK
KONSERİ” tanıtımı yapmak için bir
ses aracı düzenleyip, halka konser duyuruldu. Ses aracı Küçükarmutlu,
Büyükarmutlu, Derbent, Reşitpaşa,
Poligon, Hisarüstü ve Sarıyer’de dolaştırıldı.
Dev-Gençliler: 15 Nisan günü
Boğaziçi Üniversitesi’nde DevGenç’liler konsere çağrı için okulun
açık olduğu son gün de masa açtılar.
1 haftayı aşkın bir süredir olduğu gibi
yine Kuzey Kantin önüne açılan masada Grup Yorum türküleri çalındı,
öğrencilere Grup Yorum hakkında bilgi verildi.
Kampüs içine çeşitli noktalara da
konser afişleri yapıldı. Hafta başında
afişe müdahale olan yere bu gün

BAKIRKÖY

yine afiş asıldı. Dev-Genç’lilerin masada oldukları sırada, Dev-Genç’lilerin bina içinde olmamasını fırsat bilen Türk Eğitim-Sen üyesi faşist bina
amiri İBRAHİM SAĞANAK asılan
afişleri indirdi.
Asılan afişlerin indirildiğini farkeden Dev-Genç’liler bina amirinin
odasının karşısı da dahil olmak üzere Kuzey New Hall binasının bir
çok girişini ve içini konser afişleriyle donattılar.
14 Nisan Perşembe günü de Boğaziçi Üniversitesi'nde konser çalışması yapıldı. Dev-Genç'liler yağmur
nedeniyle Kuzey New-Hall binası
içerisinde masa açtılar. Masa boyunca 300 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Saat 13.00 da açılan masa 16.30'a kadar açık kaldı.

Dağ Evleri’nde halk
konserine çağrı
15 Nisan Cuma günü İstanbul’un
yoksul mahallerinden Dağ Evleri’nde
Grup Yorum’un “Bağımsız Türkiye” konserine çağrı yapıldı. Konsere
mahalleden otobüs kaldıracak olan
Dev-Genç’liler halka otobüsün kalkacağı yerleri ve saati yazan bildirileri dağıttılar. Bildiri dağıtımı yaparken Dev-Genç’liler evlere ve kahvelere girerek buradaki insanlara
“Bağımsız Türkiye” konserinin öneminden bahsettiler.

Devrimci İşçi
Hareketi: Grup

Yorum’un ‘’Bağımsız Türkiye’’ ücretsiz
halk konserinin çalışmalarına devam ediyor. Aksaray’da, Tuzla Esenyalı’da, Tuzla Fatih Mahallesi’nde konser afişleri yapıldı. Tuzla'da afişleri gören halk ve
esnaf konsere geleceklerini söylediler. Esnaftan dükkânlarına asmak
için afiş isteyenler oldu. Sohbetler edilerek afiş, davetiye ve bildiriler bırakıdı.

Kamu Emekçileri: Kamu
emekçileri 9 Nisan Cumartesi günü,
Grup Yorum Bağımsız Türkiye Konseri’ne bir hafta kala, bildiri dağıtım
çalışmalarına kaldığı yerden devam
etti.
Saat 14:30’da bir araya gelen
kamu emekçileri, konserin yapılacağı Bakırköy Cumartesi Pazarı alanında 2200 bildiri dağıttı.
12 kamu emekçisinin katıldığı
dağıtımda halkla iç içe devam eden
çalışmada bütün bildiriler kısa sürede dağıtıldı.
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BAĞIMSIZLIĞA ÇAĞRI

Adana: 13 Nisan Salı günü
Halk Cepheliler Çakmak Caddesi
Kültür Sokağı önünde konser için
masa açtılar.
14 Nisan Perşembe günü de çarşı merkezinde Halk Cepheliler, 30
adet Grup Yorum Bağımsız Türkiye
konser afişlemeleri yaptılar.

Beşiktaş’ta çağrı için masa
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KÜÇÜKARRMUTLU

13 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş Çarşı’da Grup Yorum’un düzenlediği “Bağımsız Türkiye” ücretsiz
halk konserine çağrı amaçlı masa
açıldı. Açılan masada Grup Yorum’un
geçen yıl düzenlediği 55 bin kişilik 25.
yıl konseri anlatıldı. Bu yıl da aynı
coşkuyla fakat daha güçlü, daha kitlesel olacağımız “Bağımsız Türkiye”
konserinin önemi üzerinde duruldu.

Elazığ: Elazığ Hozat garajında
13 ve 14 Nisan günleri Grup Yorum
konseri için masa açıldı.
13 Nisan günü masa açıldıktan yarım saat sonra Elazığ Güvenlik Şube
ve Terörle Mücadele ekipleri yaklaşık 20 polisle masaya gelerek kimlik
kontrolü yapacaklarını söylediler.
Halk Cepheliler ise bunun keyfi bir
uygulama olduğunu ve kimlik ver-
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meyeceklerini belirttiler.
Bunun üzerine polisler “kimlik
vermezseniz zorla gözaltına alırız” dediler. Bunun üzerine yüksek sesli
konuşmalar yapan Halk Cepheliler
polisin tutumunu halka teşhir ettiler.
Polis daha sonra zabıtayı devreye sokarak Halk Cephelilere para
cezası uyguladı.

Malatya: 12 ve 13 Nisan günleri Malatya İnönü Üniversitesi’nde
Bağımsız Türkiye Halk Konseri’nin
duyurusu için masa açıldı.
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İlk gün ÖGB’ler masanın izinsiz
olduğunu gerekçe göstererek saldırı
girişiminde bulundular. Masayı dağıtmayı ve afişleri indirmeyi deneyen
ÖGB’ler karşılaştıkları direniş ve
kararlı duruş karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. İkinci gün kameralarla masadaki Grup Yorum dinleyicilerini tedirgin etmeyi deneyen
polis ve ÖGB, karşılarında DevGenç’lileri buldu ve amacında başarılı olamadı.
13 Nisan Çarşamba günü Paşaköşkü mahallesi Kemal Özalper İlköğretim Okulu yanında ise Grup Yorum’un İnönü konseri sergisi tekrar
açıldı ve stantta dinleti verildi.
Bu durumdan rahatsız olan polis
kimlik kontrolü bahanesiyle ortamı terörize etmeyi denediler.
14-15 Nisan günleri Paşaköşkü
Mahallesi Kemal Özalper İlköğretim
Okulu yanında ve Emeksiz Meydanı’nda Grup Yorum’un İnönü Konseri
sergisi ve Bağımsız Türkiye konseri
masası açıldı. Stanta hep beraber halaylar çekilirken aynı zamanda YÜRÜYÜŞ ve TAVIR dergileri de halka ulaştırıldı.

Muğla: Dev-Genç’liler tarafından 11 Nisan ve 12 Nisan tarihlerinde Muğla’nın işlek caddelerine, meydanlarına, Muğla Üniversitesi merkez
kampüsü çevresine ve üniversiteli
öğrencilerin yoğun olduğu bölgelere
Grup Yorum Bağımsız Türkiye Halk
Konseri afişleri asıldı.
16

Ankara: Ankara'da 16 Nisan
Cumartesi günü halk konserine çağrı masası açıldı. Binlerce el ilanı ve 31
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Onlarca insanın halaylarla marşlarla katıldığı çağrı programı gece 23.00’e kadar sürerken, 20 adet 25.yıl DvD si satıldı.

Antalya: Halk Cepheliler, Grup
Yorum’un İstanbul Bakırköy’de yapacağı halk konserine Antalya’da
açtıkları masalarla, dağıttıkları davetiyelerle, yaptıkları afişlerle, radyo
duyuruları, internet üzerinden çağrıları ile hazırlandı.
Bu hazırlık için 4500 el ilanı, 300
afiş ile halka ulaşırken parasız eğitim
ve Antalya Özgürlükler Derneği başkanı Mehmet Ali Uğurlu’nun serbest
bırakılması için açılan masalarda
Grup Yorum’un halk konserine çağrı masası açılarak halka konser anlatıldı.

Çanakkale: 13 Nisan Çarşamba günü Çanakkale Gençlik Derneği
Girişimi öğrencileri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksek
Okulu’nda ve Eğitim Fakültesi’nde
Grup Yorum ve konuk sanatçıların Bağımsız Türkiye için vereceği konserin
duyurusunu yaptılar. Kantinlerde ve sınıflarda bildiri ve davetiye dağıtan öğrenciler yapılacak olan konserin sıradan bir konser olmadığını, bağımsızlık mücadelesi saflarında sadece devrimci demokratların değil; aydınların,
yazarların, sanatçılarında olduğu anlatıldı. Çalışma sonunda 100 bildiri ve
20 davetiye dağıtıldı.
14 Nisan Perşembe günü konser
çalışmalarına devam eden Gençlik
Dernekli öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu
yerleşkesinde konser duyurusu yaptı ve konserin afişlerini astılar.

cilere anlatıldı.
14 Nisan günü Tunceli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi önünde masa
açılarak konsere çağrı yapıldı. Üniversiteli gençlikle konserin önemi üzerine
sohbetler edildi. 2 saat açık kalan masada
250 konser davetiyesi dağıtıldı.
Yine 14 Nisan günü Dersim merkezde, Yeraltı Çarşısı üzerinde masa
açılarak konser çalışması yapıldı.

Bursa: Orhangazi’de 11 Nisan
günü ilçe meydanında açılan stantta
konser bildirileri dağıtılırken stantta
Tavır dergisi ve İnönü konser
DVD’leri sergilendi.
12 Nisan günü ise yine aynı yerde açılan stantta bu kez ses sistemi kurularak, Grup Yorum parçalarıyla
birlikte bildiri dağıtılarak Orhangazi
halkına konser çağrısı yapıldı.
Gemlik’te 11 Nisan günü balıkpazarı bölgesine konser afişi yapıldı.
15 Nisan günü iskele meydanında açılan stantta ses sistemi kurularak
3 saat boyunca konser ve Yürüyüş
Dergisi tanıtımı yapıldı.

BURSA-GEMLİK

ADANA
MALATYA

Dersim: Dersim’de 13 Nisan
Çarşamba günü Liseli Gençlik Grup
Yorum önlükleri ile Atatürk ve Atatürk Anadolu Lisesi önünde konser
davetiyeleri dağıttı. 300 adet davetiyenin dağıtıldığı çalışmada Bağımsız
Türkiye’nin bir düş olmadığı öğren-
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OKMEYDANI

Şehitlerimizi Anıyor Umudu Selamlıyoruz
İSTANBUL
Umudu Selamlıyoruz
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde, 14 Nisan Perşembe
akşamı Devrim Şehitlerini Anma Ve
Umudun Kuruluşunu Kutlama programı vesilesiyle anma ve kutlama yapıldı.
Program, ülkemiz ve tüm dünya
devrim şehitleri için saygı duruşuyla
başladı. Ardından iki akşam önce
derneğe yapılan faşist saldırı kınanarak, hiçbir saldırı ve baskının devrimcileri yıldıramayacağı, şehitleri
ve umudun kuruluşunu kutlamaktan
hiçbir koşulda vazgeçilmeceği vurgulandı.
Yapılan konuşmadan sonra Kızıldere’den sinevizyon gösterimi yapıldı. Sonrasında da devrimci hareketin tarihiyle ilgili bir konuşma yapılarak şehitlerle yaşanan anılar paylaşıldı.
Nazım Hikmet’in “Yürümek”
isimli şiirinin okunduğu programda
Grup Yorum’un “Varsa Cesaretiniz
Gelin”, “İstanbul Şafakları” ve “Sen
Olacağız” adlı marşlar söylendi.

ANTALYA
Günay Öğrener’in
Mezarı Başında Anma
30 Mart-17 Nisan Şehitleri Anma
haftasında, 15 Nisan günü Antalya
Halk Cephesi Günay Öğrener’in Burdur’daki mezarı başında bir anma yapıldı. Anma da tüm şehitler nezdinde
saygı duruşu yapılarak, Günay Öğrener’in şehitliğine ilişkin konuşma
yapıldı. Daha sonra da “Kahramanlar
Ölmez, Bize Ölüm Yok, Vura Öle”
marşları söylendi.

İZMİR
Devrim Şehitleri
Anıldı
30 Mart-17 Nisan Şehitleri Anma
günlerinde İzmir Halk Cephesi, 14 Nisan Perşembe günü şehit mezarlarını
ziyaret etti.
Yıkanıp temizlenen mezarlar çiçeklerle süslendi. İzmir’deki şehitlerden Hamiyet Yıldız, Ümit Doğan
Gönül, Müjdat Yanat, Gökhan Özocak, Gürsel Akmaz ve Müjdat Yanat’ın annesi Cevriye Yanat’ın mezarı
ziyaret edildi.

ADANA
Umudu Selamlayan
Pankartlar Asıldı ve
Yazılamalar Yapıldı

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

Adana'da 14 Nisan günü Halk
Cepheliler Obalar Caddesi’nde 3
metre ebatında “30 Mart-17 Nisan
Şehitlerimizi Anıyor Umudu Büyütüyoruz” yazılı pankart astılar.
Aynı gün Şakirpaşa’da Muhittin
Çimen Üst Geçiti’ne de pankartlar
asılarak yazılamalar yapılırken,
Merkez Seyhan Fuzuli Caddesi’ndeki tren üst geçidine Halk Cepheliler tarafından 16 Nisan’da
pankart asıldı.

MALATYA
Bildiri ve Kuşlamalar
Yapıldı
Malatya’da 30 Mart-17 Nisan
Şehitlerimizi Anma ve Umudun Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde çeşitli
yerlerde kuşlamalar ve bildiri dağıtımları yapıldı.
14 Nisan günü Malatya’nın merkezi altı farklı noktasında aynı saatlerde kuşlamalar yapıldı ve bu

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim
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hafta içinde 1500’ü aşkın bildiri
kapı çalışmalarıyla halka ulaştırıldı.

KARS
Umudun Udı
Duvarlara İşlendi
Kars'ta 30 Mart 17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anma ve Umudun Kuruluşunu Kutlama haftası dolayısıyla yazılamalar yapıldı. 16 Nisan günü
Bayrampaşa ve Bülbül Mahallesi’nde
“DHKP-C, DHKC, Cephe 30 Mart 17
Nisan Şehitlerimizi Anıyor Parti Cephe’yi Selamlıyoruz, Kızıldere Son Değil Kavga Sürüyor” yazılamaları yapıldı.

DERSİM
Dersim’de Binlerce
Kuşlama

Sayı: 265

Yürüyüş

15 Nisan’da Dersim Alibaba, Yeni
mahalle, Zeytintepe, Cumhuriyet mahallelerinde binlerce kuşlama yapıldı.
ANTALYA

24 Nisan
2011

İZMİR

ADANA

KARS
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M a h ir Ç a ya n
H ÜC R ED E Kİ AD AL I NI N R Ü Y AS I
Ta duvar, demir karyola ve yerlerde sayısız izmaritler.
Helanın pis kokusu, rutubetli, sıkıntılı, nikotinli,
İnsanı serseme çeviren kurşun
gibi ağır bir hava,
Duvarlar sanki soğuk dalgaları
imal ediyor.
İstediğiniz kadar üzerinize kalın
şeyler giyinin,
Oligarşinin hücresinde soğuğu
yenmek imkansız.
Ranzanın karşısında kafesli demir
kapı,
Arkasında Mehmet.
Görevi dakikası dakikasına beni
denetlemek
Mehmedim utanıyor, kahroluyor.
Askerlik ağam n'aparsın' diyor.
Aslında o da tutsak.
Ben hücre içinde, o hücre önünde.
Günde beş kere büyük başlar bakar içeriye;
Yüzlerinde tecessüs.
'Çılgın adam, 3-5 kişi ile koskoca karanlıklar
İmparatorluğuna kafa tutan adalılar.'
Ama yine de 'çılgın adamın' karşısında
Bir eziklik, bir burukluk duyuyorlar o başka.
Gündüz gece diye bir ayrım yoktur hücrede,
Zaman ve mekan özümlenmiş artık.
Sadece koldaki saattir, geceyi
gündüzü bildiren.
Işık yirmidort saat yanar.
Bir nefes, bir dumandır yoldaşım,
Cigaramı her çekişte duman olur,
Uçar giderim, ta uzaklara.
Çoğu kere Ada'ma giderim,
Cigaramın dumanı, beni memle-

ketime; Ada'ma götürür.
Kahpe istanbul'un, kahpe bir bölgesinde,
Bir evdeyim, yoldaşlarımla beraber.
Bu ev, yoldaşlık-dostluk-kardaşlık-mertlik-kazanç ve
sevgi evidir.
Bu evde, herşey o kadar güzel ve
o kadar anlamlıdır ki...
Ev de değil, ada, ada!
Satılmışlığm, kahpeliğin, riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit yabancılaşmanın karışımı olan,
Karanlık Denizi'nin ortasında,
Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,
Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.
Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı,
bütün Ada'mı kaplar.
Erdemin güneşi yirmidort saat
aydınlatır adamı
Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı.
Ben adalıyım ey kahpe hücre,
Ada'lı.
Doğru ya, sen nereden bileceksin
Ada'mı.
asırlık, feodal, militarist hücre.
Ya sen, öküze benzemek için kasılan, şişen
haset kurbağa hilkat garibesi bilir misin Ada'mı?
Dünya karanlıktır, güneşi batmayan böyle bir ada
yeryüzünde yoktur.
Değil mi karanlıklar cücesi, zavallı
acuze?
Ya sen yarasalar şairi, pişkin Cacomcho?
Değil şiirlerde, masallarda
bile böyle bir ada yoktur.
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Tutsakları mahkemeye
götürmek için araç yok!
Tutuklu gazeteci Ahmet Şık, hakkında açılan davaya “mahkeme aracı olmadığı” gerekçesiyle götürülmedi. Açıklanan tek gerekçeleri buydu.
Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı; “Hiçbir art niyet yok. Ahmet
Şık araç olmadığı için mahkemeye
götürülmedi” diyerek, durumu kurtarmaya çalıştı. Çok geçmeden “suçlu”yu da buldular. Onlara göre “suçlu” mahkeme aracının sorumlusu
olan araç şoförüydü!!!
Gerçek ise bakanlığın anlattığı
gibi değildi. Bakanlık “art niyet yok”
diyor. Sanki sorun niyetmiş gibi?
“Art niyetleri” yoksa o zaman tutsaklar hapishanede yatabilir, öyle
mi? Böylesine bir sorumsuzluk, böylesine bir vurdumduymazlık ancak
böyle pişkince savunulabilir.
Yıllardır hapishanelerde tutsaklar
“araç yok” denerek mahkemelere

çıkarılmıyor, hastanelere götürülmüyor. Tutsakları mahkemeye, hastaneye götürmemenin adı “araç yok”
oluyor.
Mahkeme aracı az olduğu ya da
tutsak sayısından dolayı yetmediği
için böyle davranmıyorlar. Bu bir politikadır ve yıllardır tutsaklara karşı
kullanılmaktadır. Bu politika, tutsaklara karşı sürdürülen tecrit politikasının, saldırının bir parçasıdır.
Ciddi sağlık problemleri olan hasta tutsakları, “araç yok” diyerek aylarca hastanelere götürmeyenler, tutsakları adım adım böyle katlediyorlar.
Yine mahkemesi olan ve çıktığı
duruşmada tahliye olabilecek tutsakları “araç yok” diyerek mahkemeye
götürmemek, onların serbest kalmasını, duruşmalarını izlemesini ve savunma haklarını engelleyip, gaspetmek demektir.

Duruşmaya götürülmesi durumunda tahliye olacak bir tutsak mahkemeye götürülmediği için aylarca,
hatta yıllarca hücrelerde tutuluyor.
Duruşmalarını izleyemediği için sınırlı
olan savunma hakkını bu nedenle kullanamıyor tutsaklar.
Araç yok diye yıllardır tutsaklar
hastaneye sevk edilmiyor. Yıllardır F
tiplerinde tutsaklar böyle adım adım
katlediliyor. Tutsakların katledildiği
yerde hangi “niyet”ten bahsediliyor.
Tutsakları mahkemeye, hastahaneye götürmek için “araç yok!”
diyorlar. Ama tutsakları katletmek
için helikopter, iş makinaları, otobüsler dahil her tür aracı bulabiliyorlar.

Şehitlerimize artık daha yakınız

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

Bunun dışında sitede, şehitlerimizin can bedeli yarattıkları Kızıldere gibi, Çiftehavuzlar gibi, Çaytaşı gibi, büyük direniş destanlarını anlatan kısa bilgi dosyaları bulunmaktadır.
İşçiler, köylüler, memurlar, gençlerimiz, öğrenciler, ev
kadınları, esnaflar, serbest meslek sahipleri, aydınlar!
Hepiniz onlara ilişkin belgelerde, anlatımlarda inanıyoruz ki çok şey bulacaksınız. Bu zengin tarihsel miras,
bizi yanlışlardan uzaklaştıracak, yaşamımız, mücadelemiz
için ışık olacaktır.

ozgurluk.org sitesi içinde hazırlanan Şehitlerimiz bölümü, artık yayında.
ozgurluk.org’da Cepheliler, devrimciler, okurlarımız,
sitedeki Şehitlerimiz linkinden şehitlerimizle ilgili bilgi
ve anlatımlara ulaşabilirler.
Sitede her şehidimizle ilgili temel olarak iki bölüm var:
Bunlardan ilki, o şehidimizin öz geçmişinin ve kendine
ait yazılı metinlerin yeraldığı öz geçmiş sayfalarıdır.
Diğeri ise, şehidimizle ilgili yakınlarının ve yoldaşlarının anlatımlarından oluşmaktadır.

ozgurluk.org’daki Şehitlerimiz bölümüne şu an binlerce
sayfalık belge konulmuştur. Şehitlerimizin bir çoğuna ilişkin konulacak daha bir çok belge de var. Onlar da zaman
içinde siteye eklenecek.
Şehitlerimiz sayfaları gün gün daha tam, daha gelişmiş ve şehitlerimize daha layık hale gelecek.
Tüm okurlarımızı, tüm devrimcileri, devrimcileri merak eden, öğrenmek isteyen herkesi, izleyicilerin ziyaretine açılmış bulunan
ozgurluk.org’daki Şehitlerimiz bölümündeki sayfaları ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim
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Röportaj
Halkın Hukuk Bürosu ile hasta tutsak Mehmet Ali Uğurlu üzerine röportaj:

Yürüyüş Okuru Olması Tutuklanması İçin Yeterlidir
Yürüyüş: Müvekkiliniz neden tutuklu, tutuklanma gerekçesi nedir?

Engin Gökoğlu: Müvekkilimi-

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

zinde dahil olduğu soruşturma gizli
yürütülmekte olduğu için soruşturma
ile ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak müvekkillimiz CMK 250. madde kapsamında yürütülen örgütlü
suçlar kapsamında 4 aydır tutuklu.
Esasen daha önceden de savunmanlığını yaptığımız bir çok dosyadan da
bildiğimiz üzere birçok anayasal hak,
temel hak ve özgürlükle ilgili eylem
bu kapsamda değerlendirilerek yargılama konusu yapılmaktadır. Örneğin Mahir Çayan anması, Güler Zere
ile ilgili onlarca demokratik kitle örgütünün düzenlediği eylemlere katılmak, Newroz’a katılmak gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Müvekkilimizin durumu da
bunlardan pek de farklı değildir. Yürüyüş dergisi okuru olmasının tutuklanması için yeterli görüldüğü
inancındayız.
Yürüyüş: Müvekkiliniz böyle bir

gerekçeyle dört aydan beri tutuklu. Bu
duruma ne diyorsunız?

Gökoğlu: Esasen duruma çok şaşırmıyorum. Çünkü benzer tutukluluklar ve yargılamalar halen mevcuttur. “Parasız Eğitim İstiyoruz” diyerek başbakanı protesto eden öğrenciler örneğinde ya da Grup Yorum
konseri düzenlemeye kalkışanlara
verilen ağır cezalar önümüzde dururken pek şaşırmıyorum.
Yürüyüş: Mehmet Ali Uğurlu’nun
cilt rahatsızlığının kansere dönüştüğü söyleniyor. Hapishane koşullarında tedavisinin yapılması ne kadar
mümkün?

Gökoğlu:Müvekkilimizin tutuklanmadan önceden de var olan düşük
oranda seyir eden bir cilt rahatsızlığı mevcuttu. Hapishane süreciyle
birlikte bu rahatsızlığı tekrardan artış
gösterdi. Ellerinde, ayak bileklerinde,
vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar
çıkmaya başladı. Dışarda iken başladığı radyoterapi tedavisi yarım kaldığı
için hastalığının ilerleme riski hala

İzmir’de Adalet Talebi
İzmir’de sahte belgelerle tutuklananlar için imza masası açıldı. 15 Nisan günü Konak Sümerbank önünde açılan masada hukuksuzluk teşhir edildi. Yürüyüş
dergisinin de tanıtıldığı masada
50 bildiri dağıtıldı, 120 imza toplandı.
İzmir’de tutuklu bulunan dernek
ve sendika üyesi için İzmir Halk
Cephesi bir eylem yaptı. 15 Nisan günü Kemeraltı girişinde yapılan eylemde “Derneklerimizi ve Düşüncelerimizi Savunacağız Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartı
açıldı. Eylemde okunan açıklamada yaşanan hukuksuzluk
dile getirilerek tutuklu bulunanların serbest bırakılması istendi. 22 kişinin katıldığı ve BDSP’nin de destek
verdiği eylem alkışlarla bitirildi.
Eylemden sonra açıklamaya katılan liselileri takip
eden polis kimlik kontrolü yaptı. kendilerine neden kimlik kontrolü yapıldığını soran liselilere polis “abilerinizin
başına gelen sizin de başınıza gelebilir” diyerek tehdit
etti.
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mevcuttur. Hapishane koşullarında yeterli bir tedavinin yapılması pek de
mümkün değil. Hastalığına ilişkin
tetkiklerin yapılması geçikiyor.
Yürüyüş: Tedasinin yapılabilmesi
için hukuki olarak ne tür başvurular
yaptınız? Ve ne cevap verildi?

Gökoğlu: Müvekkilimizin ayrıca
ciddi kalp rahatsızlıkları mevcuttur,
Müvekkilimizle periyodik görüşmeler yaparak sağlık durumunu
bizzat gözlemliyoruz. Ayrıca hastanede yapılan tahlillerin sonuçlarını takip ediyoruz.
Yürüyüş: Ayrıca sizin eklemek
istediğiniz birşey var mı?

Gökoğlu: Hapisanelerde aynı durumda olan onlarca hasta tutuklu
mevcut. Önemli önemsiz demeden
herkesin yapabilecegi bir şey olduğunu düşünüyorum. Örnegin en basitinden bir iki satır yazmak, bir kart
atmak tecrit koşullarındaki hasta tutuklulur için çok önemli. Bu bile onlar için büyük bir destektir.

Mehmet Ali Uğurlu ve
Yürüyüş
Çalışanları
Serbest
Bırakılsın!
Antalya Özgürlükler
Derneği başkanı Mehmet Ali Uğurlu ve Yürüyüş dergisi çalışanları da ülkemizdeki adaletsizlikten paylarını alarak 4 aydır tutuklular. Tutukluluk uzadıkça tedavisi
yapılmayan Mehmet Ali Uğurlu’nun cilt hastalığı da ilerlemeye devam ediyor. İlk tutuklandığı günlerde biyopsi
için alınan parçanın sonucu dahi 3 aydır henüz çıkmış değil. Devrimciler bir taraftan uzayan tutuklulukla özgürlükleri gasp edilirken, bir taraftanda hasta olanlarının tedavileri engellenmekte.
Bu adaletsizlik her hafta Antalya’da Kışlahan sokağında
açılan masa ile halka anlatılıyor. 15 Nisan Cuma günü yine
Kışlahan’da açılan masada yaşanan adaletsizlik halka anlatıldı ve Mehmet Ali Uğurlu ile Yürüyüş çalışanlarının
serbest bırakılması için imza toplandı.
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1 Mayıs Şehitlerimiz...

Zaferi Onlarla Kazandık!
Onların gür sesleri yankılanıyor alanlarda. Bu ses işçi
sınıfının gür sesi. 1886’dan beri egemenlerin korkulu rüyasıdır bu ses. O sesi kesmek için katlettiler. 1887’de idam
sehpasında işçi önderi August Spies"Sessizliğimizin, bugün boğduğunuz seslerden daha güçlü olacağı gün de gelecektir." diye haykırdı. Ve o ses çok kısa sürede dünyanın her yanına ulaştı.
Halka yasaklanan Taksim 1 Mayıs Alanı’na çıkmak için
1989’da Mehmet Akif Dalcı’yı şehit vermiştik. 20 yıl sonra çıktık Dalcı’nın uğruna şehit düştüğü alana. Bugün 1
Mayıs Alanı işçi sınıfınındır. Ve bunu 1 Mayıs şehitlerine borçluyuz.
***
1 Mayıs’taki ilk şehitlerimizi 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de verdik. Kontrgerillanın saldırısında 35
emekçi katledildi. O günden sonra Taksim Meydanı 1 Mayıs Alanı oldu.

1 Mayıs 1977 şehitlerimiz:
Ali Sidal, Kadir Balcı, Ha san Yıl dı rım,
Hikmet Özkürkçü, Ramazan Sarı, M. Elmas,
Mültezim Oltulu, Mahmut Atil la Öz be len,
Ömer Narhan, Bayram
Çıtak, Kahraman Alsan cak, Alek san dros
Konteas, Meral Cebren, Kadriye Duman,
Leyla Altıparmak, Ahmet Gözükara, Ercüment Gürkut,
Garabet Ayhan, Sibel Açıkalan, Nazan Ünaldı, Hatice Altun, Ali Yeşilgül, Niyazi Darı, Mehmet Ali Genç, Hacer
İpek Saman, Bayram Sürücü, Hüseyin Kırkın,
Nazmi Arı, Jale Yeşilnil, Kenan Çatak,
Rasim Elmas, Diran Nigiz, Hamdi Toka, Ziya Baki, Bayram Eyi.
***

1988 1 Mayıs şehitleri:
ÖZTÜRK
ACARİ

SALİH KUL

Öztürk ACARİ ve Salih KUL zor yıllarda mücadeleyi sürdüren iki Devrimci Sol
militanıydılar. Öztürk ve Salih de 1 Mayıs
eylemine hazırlanıyorlardı. 1 Mayıs’ı yasaklayanlara söyleyecek sözleri vardı. İstanbul Okmeydanı Gürsel Mahallesi’nde
kaldıkları evde kuşatıldılar. Teslim olmayı reddettiler. 30 Nisan 1988’de İstanbul
Okmeydanı’nda katledildiler.
***
Yıl 1989’du. Binlerdik Taksim önün-

de. Bir işçiydi Mehmet Akif DALCI. Binlerden biriydi.
Öfkesini, sınıf bilincini kuşanıp gelmişti 1 Mayıs Alanı’na.
Çatışmada en öndeydi. Kortej Kasımpaşa’ya
yöneldiğinde elinde taşlarıyla savaşıyordu
Mehmet. İşte tam o anda, elindeki taşı fırlatmaya hazırlanırken vuruldu. 4 Mayıs günü yaklaşık 5 bin kişi katıldı cenazesine. 1 Mayıs’ta savaşandı Mehmet, kavgayı öğretendi...
***

1993 1 Mayıs şehitleri

MEHMET
U. Yaşar KILIÇ ve Şengül YILDIRAN, AKİF DALCI
İYÖ-DER’li iki devrimci öğrenciydiler.
Ertesi gün 1 Mayıs’ta taşıyacakları pankartı
yazarken, 30 Nisan’da İstanbul Moda’da kaldıkları evde katledildiklerinde, 1993 1 Mayıs’ının arifesiydi.
Uğur, İ.Ü. Veterinerlik Fakültesi öğrencisiydi. 1992’de katıldı mücadeleye. Kısa sürede İYÖ-DER yöneticilerinden biri oldu.
Şengül, örgütlü mücadele ile ‘89-90 yıUĞUR YAŞAR
llarında İ.Ü.’de tanıştı. Dev-Genç çalışmaları
KILIÇ
içinde yeraldı.
Onları katlederek gençliği yıldırmayı hedefledi düşman. Ertesi gün 1 Mayıs’ta yoldaşları, “Uğurlar’ı Şengüller’i Tüketemezsiniz” pankartıyla yürüdüler.
***

1996 1 Mayıs şehitleri

ŞENGÜL
Gecekondular, İstanbul’un dört bir yanından Kadıköy’e akmıştı o gün. On binler toplan- YILDIRAN
mıştı. Yüz bini aşkın emekçinin
yürüyüşü başlayacakken saldırdı katiller. Toplanma yerlerinden
biri olan Hasanpaşa’da polisin
kitlenin üzerine açtığı ateş sonucunda Dursun ODABAŞ ve
Hasan ALBAYRAK şehit düştü.
Ateş altında kutlandı 1 Mayıs.
DURSUN
YALÇIN
Mitingin dağıldığı anda yeniden
ODABAŞ
LEVENT
saldırdı oligarşi. Kurtuluş okuru
Yalçın LEVENT şehit düştü bu
saldırıda da.
Onlarca kişi gözaltına alındı
sonrasında. Onlardan biri olan
Akın RENÇBER, gördüğü işkenceler sonucunda şehit düştü ve
1996 1 Mayıs şehitlerinin sayısı
HASAN
dört oldu.
AKIN
ALBAYRAK
RENÇBER
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Taksim 1 Mayıs Alanı’nı kazanan örgütlü gücümüzdür

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ
YENİLMEZLİĞİMİZDİR!

1 Mayıs 2011

’de Emperyalistlere ve
İşbirlikçilerine Halkın Gücünü Gösterelim!

On yıllarca yasaklara rağmen kutladık 1
Mayıs’ı. Bazen kurşun yağmurları altında,
bazen coplar, tazyikli sular, gaz bombaları altında kutladık. 1 Mayıs hakkımızı tanımamak, 1
Mayıs Alanımızı bize vermemek için yıllarca
tehditler yağdırdılar, terör estirdiler.
Ama şimdi tanımak zorunda kaldıkları bir
hak olarak kutlayacağız 1 Mayıs’ımızı.
İstanbul’da Taksim 1 Mayıs Alanı’na kazanılmış bir alan olarak çıkacağız.

Halkın örgütlü gücüyle birleştik, savaştık, 1 Mayıs Alanı’nı kazandık
1 Mayıs, tüm emekçilerin, tüm ezilenlerindir.
Emekçiler, 1 Mayısınız kutlu olsun.
1 Mayıs zaferi, halkın örgütlü gücünün zaferidir. Tüm örgütlü halk güçleri, zaferiniz kutlu
olsun.

Haklar, ancak mücadeleyle kazanılır.
Yeni mevziler, yeni zaferler için kitlesel,
birleşik, örgütlü mücadeleyi büyütelim.
Sınıflar mücadelesinde kazanmanın tek yolu

vardır: Mücadele. 1 Mayıs bunun kanıtıdır. 1
Mayıs’ın yasallaştırılması da, 1 Mayıs Alanı’nın
kazanılması da, ısrarlı, kararlı, bedeller ödediğimiz bir mücadeleyle mümkün olmuştur.
Yıllarca 1 Mayıs’ın yasal olmadığını söyleyerek her 1 Mayıs öncesinde tehditler savurdular.
1 Mayıs Alanı’na sokmamak için yıllarca her
türlü şiddeti uyguladılar.
Ama direnen kazanır.
Kazandık.
1 Mayıs hakkımızı bugün kimse tartışamıyor.
1 Mayıs Alanı bizimdir, kimse tartışamıyor.

İşçiler, Köylüler, İşsizler,
Kamu Emekçileri, Esnaflar,
Yoksul Gecekondulular, Aydınlar,
Öğrenciler!
1 Mayıs 2011 günü, Taksim’de 1 Mayıs
Alanı’nda olmaya çağırıyoruz sizleri.
Güç halktadır. Güçlü olan biziz.
Emperyalistler, Afganistan’da, Irak’ta,
Libya’da olduğu gibi saldırıyor ve boyun eğdirmek istiyorlar.

1 Mayıs Alanı’ndaki gücümüzle, boyun
eğmeyeceğimizi gösterelim.
AKP soyuyor, sömürüyor, ülkemizi emperyalist yağma ve talana açıyor; bu sömürü, zulüm
ve işbirlikçilik karşısında o da halkı susturmaya,
boyun eğdirmeye çalışıyor.
1 Mayıs Alanı’ndaki gücümüzle, susmayacağımızı, AKP iktidarının sömürü ve zulmüne
boyun eğmeyeceğimizi gösterelim.
Bizi yok sayamayacaklarını bu ülkeyi
yönetme iddiasında olanlara gösterelim.

Zafer, devrimci
politikanındır
Bugün Türk-İş, Hak-İş, MemurSen, Kamu-Sen gibi sarı ve gerici
sendikalar da 1 Mayıs’a katılacaklarını açıkladılar.
Eğer onlar bile 1 Mayıs Alanı’na geliyorsa, 1
Mayıs’ı kutluyorsa, bu devrimin ve devrimci
politikanın gücüdür. Emekçileri, sendikaları, 1
Mayıs’ı reddedemez noktaya getiren, birleştiren,
Cephe’nin devrimci politikalarıdır.
Düzen sendikacılığının peşinde dolaşarak,
oligarşinin yasakları karşısında sürekli geri
adımlar atarak, direnmekten çatışmaktan kaçarak, kuşkusuz 1 Mayıs hakkı ve alanı kazanılamazdı.
Örgütlü gücümüzle direndik ve kazandık.

Taksim’i kazandık.
Halkın örgütlü gücüyle emperyalizme
ve faşizme karşı bağımsızlığı ve demokrasiyi de kazanacağız!
1 Mayıs 2011, Türkiye çapında merkezi olarak İstanbul’da 1 Mayıs Alanı’nda kutlanmalıdır.
Neden? Çünkü, zulmün karşısında emekçilerin, ezilen halkların güç gösterisi için merkezi 1
Mayıs olmalıdır.
Evet, açıkça bir güç gösterisi yapmalıyız.
Çünkü o gücü görmeye en başta bizim ihtiyacı-

mız, tüm emekçilerin ihtiyacı var. O güçle inancımız, güvenimiz, umudumuz büyüyecek.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine, yüz binlerin
gücüyle diyebilmeliyiz ki; sizin tanklarınız, toplarınız, panzerleriniz, akrepleriniz varsa; bizim
de örgütlü gücümüz var.
Çünkü halkın silahı, örgütlülüğüdür.
Güç; Taksim’i kazanan halktır. Güç;
Cephedir. Cephe saflarında birleşelim. savaşalım, kazanalım!

Dalcı’nın yoldaşları!
Dalcı’nın emekçi
arkadaşları!
Cephe umuttur. Cephe saflarını büyütmek
umudu büyütmektir.
Tüm emekçileri, bağımsız, demokratik,
sosyalist Türkiye için Halk Cephesi saflarında birleştirecek olan sizlersiniz.
Halk Komiteleri, Bağımsız Türkiye
Konseri’nde bunu başardı. 1 Mayıs’ta da başaracaktır.
Halk Komiteleri, halkın komiteleridir.
Halkımız! Her yerde, halkın 1 Mayıs’a katılımını sağlamak için komiteler kurun. Bunu bir
seferberliğe dönüştürün.
Her 1 Mayıs bir seferberliktir; emperyalist
saldırganlığa, sömürüye ve zulme karşı bir
seferberlik. Halkın örgütlü gücünü, Cephe’yi
büyütmek için bir seferberlik!
Tüm devrimciler, ilericiler, vatanseverler,
tüm emekçiler! Yeni mevziler, zaferler için kitlesel, birleşik, örgütlü mücadeleyi büyütelim. 1
Mayıs Alanı’nda uzayıp gidecek olan Cephe’nin
kızıl nehrine güç vermek için seferber olalım.
1 Mayıs Alanı’nı Dalcılarla kazandık.
Milyonlarca Dalcı’nın örgütlü gücüyle,
bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye’yi
kazanacağız!
Yenilmez güç halkın örgütlülüğüyle, kurtuluşa kadar savaşacağız.
Birleşelim, savaşalım, kazanalım!

Halk Cephesi

Tüm Kesimleri 1 Mayıs Alanı’nda
Birleştiren Devrimci Politikadır
Bugün, 1 Mayıs’ın yasal olup olmadığı tartışması yoktur.
Bugün 1 Mayıs’ın hangi alanda
yapılacağı tartışması yoktur.
Çünkü 1 Mayıs’ın tartışılmaz hakkımız olduğu, 1 Mayıs’ı kutlamanın
meşruluğu ve 1 Mayıs’ın 1 Mayıs
Alanı’nda kutlanacağı, onlarca yıla
yayılan bedeller dolu mücadeleyle oligarşiye kabul ettirilmiştir.
Bu yıl, 1 Mayıs’ı Taksim’de 1 Mayıs Alanı’nda kutlayacaklarını açıklayan sendikalar içinde Türk-İş, Hakİş, Memur-Sen, Kamu-Sen de vardı.
Kimdi bunlar?
Bunlar, 1987’lerden bu yana, 1
Mayıs’ı unutturmak isteyenlerdi.
Bunlar, 1 Mayıs’ı salonlara hapsetmek
isteyenlerdi. MGK’nın güdümünde,
devrimcileri 1 Mayıs alanlarından
atmak isteyenlerdi. Son olarak
2007’de, 2008’de devrimciler 1 Ma-

yıs Alanı’na çıkmak için polis saldırısı altında mücadele ederken, alanı
kazanmak isteyenleri karalayanlar
vardı içlerinde.
Şimdi Taksim’deler.
Şimdi bedeller ödeyerek kazandığımız 1 Mayıs Alanı’na geldiler onlar da.
1 Mayıs hakkının ve 1 Mayıs
Alanı’nın kazanılması, oligarşinin
gasp ettiği emekçilerin bir mevzisinin
geri kazanılmasıdır. Sonuçta oligarşi devrimci politika karşısında, alanı
kazanmak isteyen kararlı mücadele
karşısında boyun eğmiştir.
Yıllarca devrimcilere oligarşiyle
birlikte saldıran, devrimcilerin 1 Mayıs mücadelesini provokasyon olarak
göstermeye çalışan Türk-İş’in sürekli
yalpalamalarla birlikte 1 Mayıs mücadelesine kayıtsız kalamaması, Memur-Sen, Hak-İş, Kamu-Sen gibi

gerici sarı sendikaların da bugün 1
Mayıs’ı 1 Mayıs Alanı’nda kutlayacaklarını açıklaması, devrimci politikanın gücüdür.
İşçi sınıfından kopmamak adına
sarı sendikaların kuyruğundan kopamayan reformistler, devrimci politikaların gücünü görmelidir. Şayet,
devrimci politika değil de Türk-İş’in
söyledikleri geçerli olsaydı, Türkİş’e yedeklenen oportünist ve reformist grupların politikaları hakim olsaydı, bugün 1 Mayıs hakkının kazanılmasından yasallaştırılmasından
ve nihayet 1 Mayıs Alanı’nın kazanılmasından SÖZ EDEBİLİR MİYDİK? KESİNLİKLE HAYIR!
İşçi sınıfına mevziler kazandıran;
yalnız direnmeyi, çatışmayı, bedeller
ödemeyi göze alan politikalardır. İşçi
sınıfını birleştiren ise, gerektiğinde
ayrılığı da göze alan devrimci politikalar olmuştur.

Halkın Temsilcisi Devrimcilerdir
Devrimcileri yok saymak, devrimcilerin söz hakkını tartışma
konusu yapmak, 1 Mayıs tarihine saygısızlıktır!
1 Mayıs’ın ülkemizdeki tarihi ortadadır. Kim bu hakkın kazanılması
için tutarlılıkla, kararlılıkla mücadelede etmiş bedeller ödemiş, ortadadır.
Ama belli demokratik kitle örgütleri,
düzen içindeki yasal, tüzel konumlarını kullanarak, 1 Mayıs’ı kendi tekellerine almaya, devrimciler üzerinde
otorite kurmaya çalışıyorlar.
Bu yanlıştır.
Düzenin yasallığını devrimcilere
karşı kullanıldığı için yanlıştır.
Devrimci bir tavır olmadığı gibi
demokratik bir tutum olmadığı için de
yanlıştır.
1 Mayıs’ın örgütlenmesinden devrimcileri dıştalamaya çalışanlar, 1
Mayıs kürsüsünü gasp edip devrimcileri konuşturmamaya çalışanlar,
buna hakkınız yok. Bunu yapmakta ıs-
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rar etmenizin tek anlamı hak gasbıdır,
emeğe saygısızlıktır, bedellere saygısızlıktır. Sorun emekçileri, halkı
temsil etmekse, devrimciler ölerek
gerçekleştiriyorlar o temsili. Bunu
kimse tartışamaz.
Devrimcilerin gerek 1 Mayıs örgütlenme komitelerinde yer almak istemesi, gerekse de kürsüde konuşma
haklarını kullanması karşısında,
DİSK, KESK, TTB, TMMOB gibi örgütlenmeler, 1 Mayıs üzerinde “1 Mayıs’ın sahibi” tavrıyla adeta tekel
kurmaya çalışıp, kimin ne yapacağına karar verme hakkını kendilerinde
görüyorlar. “Birine söz verdik mi, herkese söz vermek gerekecek”... “komiteye herkesi almaya kalksak bu iş
olmaz” gibi iki açıdan çarpık ve yanlış bir tutumu sürdürüyorlar yıllardır.

Birincisi; sözü
edilen kurumlar,
söz verip vermeme,
bir yapıya alıp almama hakkına sahip değillerdir. Nereden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? 1 Mayıs kavgası ve 1 Mayıs’a
harcanan emek söz konusu olduğunda, devrimcilerden fazlanız yok, eksiğiniz var. Bu anlamda olması gereken, bunları, siyasi hareketlerin ve
demokratik kitle örgütlerinin ortaklaşa kararlaştırmasıdır.
İkincisi; “hangi birinize söz verelim” tutumu içinde, devrimcilerin,
solun bir araya gelememesini kullanmak yanlıştır. Siz de o bölünmüşlüğün bir parçasısınız. Devrimci ve
demokratik bir anlayışa sahip olunduğunda, kim konuşacak, nasıl konuşacak, bunların çözümü bulunur;
ama bunu belirleme hakkı, “dörtlü”nün değildir; bu kesindir. 1 Mayıs,
bu kavgada emeği olan herkesindir.

Halkın Örgütlü Gücüyle 1 Mayıs 2011ʼe Yürüyoruz

Neden Merkezi 1 Mayıs?
Halk Cephesi olarak, 1 Mayıs’ı,
Türkiye çapında tek bir merkezi 1 Mayıs olarak kutlama çağrısı yapıyoruz.
Tüm emekçiler, İstanbul’da Taksim 1 Mayıs Alanı’nda toplanmalıyız.
Neden Merkezi 1 Mayıs?
Bu politika, elbette mutlaklaştırılamaz. Mücadelemizin düzeyi ve ihtiyaçlarına göre, farklı farklı taktikler
belirlenebilir. 1 Mayıs’ın kutlanması, bir başka zaman bölgesel anlamda merkezileştirilebilir. Bir başka
dönemde, tek tek beldelere hatta
köylere kadar 1 Mayıs’ı bulunduğumuz yerlerde kutlama kararı da alabiliriz.
Ancak bugün, bu 1 Mayıs kutlamalarını hangi koşullarda yapıyoruz?
Türkiye solunun meşruluğu, büyük ölçüde zayıflatılmıştır.
Oligarşinin yoğun tecrit ve sansürü
altında “sol bitti”, “sınıf mücadelesi bitti” propagandaları, geniş kitleleri
etkilemektedir.
Düzenin gazetelerinde, televizyonlarında bizim mücadelelerimiz, direnişlerimiz, örgütlenmelerimiz yoktur. Biz yokuz!

Merkezi 1 Mayıs, varolduğumuzu göstermenin bir yoludur.
Merkezi 1 Mayıs’la, AKP iktidarına, patronlara, zulmedenlere karşı,
halkın gücünü göstermeliyiz.
Kitleler, umutsuzlaştıkları, bir alternatif göremedikleri koşullarda,
düzen örgütlerine meylederler.
Kitlelere bir umudun varolduğunu, bir alternatifin varolduğunu göstermek için 1 Mayıs’ı merkezi bir güç
gösterisine dönüştürmeliyiz.
Düzen, kitleleri örgütsüzleştirip
güçsüz ve çaresiz olduklarını düşündürdüğü ölçüde, halkı daha kolay sömürür, baskı altına alır, susturur. Emekçilere, ezilenlere, güçsüz, çaresiz, tek
başlarına OLMADIKLARINI, büyük bir güç olduklarını göstermek için
merkezi 1 Mayıs olmalıdır.
Güç halktır. Halktadır. Halkın güç
olduğunu görmeye ihtiyacı var. Morale ihtiyacımız var. Kendimize güven
duyabilmeye ihtiyacımız var.
Halkın gücünü göstermenin yanında, 1 Mayıs’ta özel olarak devrimcilerin bir güç olduğunu göstermeliyiz. 1 Mayıslar, devrimin, kar-

şı-devrim karşısında bir güç gösterisidir. Bu tarihsel olarak böyledir.
Bugün ise böyle olmasının önemi ve
gereği daha büyüktür. “Devrimler
çağı kapandı” iddialarının, “sosyalizm öldü” fetvalarının karşısına çıkaracağımız kızıl bayraklar, tarihsel
bir rol oynamaktadır.
1 Mayıs Alanı’nda kızıl bayraklardan oluşan nehrin gücü, karşı devrimin propagandalarına vurulmuş bir
darbedir. O nehrin gücü, düzeniçileşmenin, oportünist ve reformist solun direniş karşıtı, statükocu politikalarına verilmiş bir cevaptır. 1 Mayıs Alanı’nda kızıl bayrakların oluşturduğu nehir ne kadar büyükse, ne
kadar coşkun akıyorsa, umut o kadar
çok demektir.
Kısacası, umudu büyütmek için,
halkımızın, dünya halklarının umudunu büyütmek, tüm dünyaya devrimin hala yaşadığını, sosyalizmin hala
bir alternatif olduğunu göstermek
için merkezi 1 Mayıs çağrısında bulunuyoruz.
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Şikago’dan Taksim’e 1 Mayıs’ı
Bedellerle Kazandık
1 Mayıs, Amerika’nın Şikago’sunda 1884 yılında toplanan İşçi
Birliği Kongresi’nde günlük çalışma
süresinin 1 Mayıs 1886’dan itibaren
sekiz saat olmasının belirlenmesi ve
bu talep için mücadele edilmesiyle
başladı.
1 Mayıs 1886’da “sekiz saatlik
işgünü” için yürüyüş yapan işçilere
burjuvazinin kiralık katilleri tarafından ateş açıldı. 6 işçi katledildi. 4
işçi önderi tutuklandı.
Ve işçi önderleri, işçilere gözdağı vermek için idam edildiler.
1889’da toplanan 2. Enternasyo-

nal’in 1. Kongresi’nde 1 Mayıs,
“Tüm dünya işçilerinin birlik, dayanışma, mücadele günü” olarak
ilan edildi.
Bu tarihten itibaren 1 Mayıs, tüm
dünyada işçilerin ortak mücadele
günü olarak kutlandı. Burjuvazi bir
çok ülkede 1 Mayıs’ı kabul etmek istemedi. O nedenle 1 Mayıs için işçiler
bedel ödemeye devam ettiler.
Bunun en somut örneklerinden birisi de ülkemizde yaşandı. 1 Mayıs
için büyük bedeller ödendi.
500 bin emekçinin katıldığı 1
Mayıs 1977’de kontrgerillanın sal-

dırısı sonucu 35 emekçi katledildi,
yüzlercesi yaralandı.
1 Mayıs 1977 katliamının hesabını
sormak için de 1 Mayıs 2011’de 1
Mayıs Alanı’nda olacağız.
Şikago’dan Taksim’e, 1 Mayıs’ı
emekçilerin kanı, canı pahasına yaşattık. 2011’de 1 Mayıs yürüyüşümüz
sürüyor.

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim
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1 Mayıs’ı biz kazandık
1 Mayıs bizimdir!
çıkartmamak, onları susturmak için
1 Mayıs günü yine terör estirdi.

AKP iktidarının
1 Mayıs hazırlıkları!

3
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Devrimciler, 2007 yılında siyasal
olarak Taksim’i, 1 Mayıs Alanı’nı kazanmıştı. AKP iktidarı her ne kadar faşist terör ile 1 Mayıs Alanı’na girilmesini engellemeye çalışsa da bu
gerçek değişmeyecekti.
İstanbul’da İnönü Stadı ve çevresinde, Taksim’de, Beşiktaş, Kabataş,
Şişli Meydanı, Mecidiyeköy, Karaköy,
Dolmabahçe bölgelerinde, 1 Mayıs
Alanı’na yürümek üzere toplanan
kitleye karşı polis defalarca saldırdı;
gaz bombalarından ortalık görünmez hale geldi, polis sokak ortasında
işkence yaptı.
2007 yılında da oligarşi tıpkı önceki yıllarda yaptığı gibi İstanbul’u
polisi, askeriyle işgal etmişti. Vapur,
otobüs, tramvay ve tren seferleri iptal edilmiş, okulların bir kısmı tatil
edilmişti. AKP’nin polisi, 1 Mayıs
Alanı’na devrimcileri sokmamak için
her sokağı tutmuş, toplanma yerlerinde emekçilerin bir araya gelmesini saldırarak engellemişti.
2007’deki saldırılarını 2008’de
de devam ettirdi oligarşi. AKP, 1
Mayıs 2008’de emekçilere bir kez
daha savaş ilan etti. Halk, 1 Mayıs öncesinde Tayyip Erdoğan ve İstanbul
Valisi Muammer Güler tarafından
tehdit edildi.
Emekçilerin 1 Mayıs Alanı’nda 1
Mayıs’ı kutlama isteğini “ayak takımının baş olması” olarak gören faşist zihniyet, “ayak takımını” alanlara

Oligarşi, 1 Mayıs öncesi psikolojik savaş başlatarak, korku yayarak
halkın 1 Mayıs’ı sahiplenmesini engellemeye çalıştı. Emniyet Genel
Müdürlüğü, İstanbul polisine takviye
olarak 5 bin gaz bombası gönderdi.
Polis sayısı, 4 bin takviye ile 30
bine çıkarıldı. Yine emekçilere saldırı için 2000 jandarma da hazır halde tutulacaktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gaz, kalkan, gaz maskesi
takviyesinin yanı sıra çok sayıda
panzer de gönderildi.
Selde, yangında, iş katliamlarında,
grizuda, depremlerde günlerce halkın
yardımına koşmayan devlet, halka saldıran polisler için hiçbir masraftan kaçınmadan onları uçaklarla İstanbul’a
sevkediyordu.
İstanbul polisine gönderilen 5 bin
gaz bombası, gün boyu televizyon
haberlerinde tekrarlanıp durdu. Oligarşi, bunlarla tüm emekçilere gözdağı vererek, “1 Mayıs Alanı’na çı-

1 Mayıs’a saldırıyorlar,
çünkü!
“AKP’nin ve oligarşinin
tüm kurumlarının devrim
mücadelesini ezmek
istemesi, özünde, emekçi
sınıfları mücadelenin ağır
bedelleriyle korkutarak
bölüp parçalamayı ve
iktidar hedefli
mücadeleden ve
düşüncelerden vazgeçirmeyi
amaçlar.”
(Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Açıklama No:16, 5 Mayıs 2008)

kartmayacağım” diyordu. Çıkanların
da kafasını gözünü yarmakla, gaz
bombasına boğmakla tehdit ediyordu.
Oligarşi bir gün önceden Taksim’i işgale başladı. Gazete başlıkları işgali
şu başlıklarla duyuruyordu;
“Sıkıyönetim gibi”, “İstanbul’a
OHAL”, “Taksim kuşatması”
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs günü vapur seferlerini ve metro hattı ile Taksim’e ulaşan kara ve deniz ulaşım hattını iptal ediyordu. Beyoğlu, Şişli ve
Kağıthane’deki okullar ise tatil ediliyordu.

Onlar saldırdı, biz
1 Mayıs için direndik
Taksim, 30 Nisan öğlen saatlerinden itibaren tam bir gözaltı merkezine çevrilmiş durumdaydı. Bu, oligarşinin 1 Mayıs’taki saldırısının
provası niteliğindeydi aynı zamanda.
Adalet Bakanı M. Ali Şahin, 1
Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararında ısrar edenleri, “devlet kendine
meydan okutmaz” sözleri ile tehdit
ediyordu.
1 Mayıs sabahı polis 6.45’de DİSK
Genel Merkez binasına gaz bombaları
ile saldırdı. Emekçileri tazyikli su işkencesine tabi tutarak faşist teröre başladı. AKP’nin polisi öylesine kuralsız
ve halk düşmanıydı ki, Taksim’e giden tüm sokakları, hatta hastahaneleri
bile gaz bombalarına boğdu...
Saldırıya, işkencelere, gaz bombalarına, toplu gözaltılara karşın devrimciler 1 Mayıs Alanı’na giden her
güzergahta polisle çatışarak alana
çıkmayı zorladılar.
DİSK binası önünden Taksim’e yürümeyi bekleyen 2 bin kişi saat 11.30
civarında DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin 1 Mayıs Platformu’nun iradesini hiçe sayan açıklamasıyla karşılaştı.
Çelebi, Devrimci 1 Mayıs Platformu’nun iradesini hiçe saymış, hiç
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kimseye haber vermeden, alana girmek için çatışan devrimcileri tek başına bırakmıştı. Taksim’e çıkmayacaklarını açıklamış ve 1 Mayıs eylemini bitirmişlerdi.
Kitlenin büyük çoğunluğu bu kararı dinlemeyerek devrimcilerle birlikte Taksim’e giden sokaklarda polisle çatışmaya devam etti.
O gün yüzlerce emekçinin işkencehanelere taşındığı gözaltı terörü
yaşandı. AKP’nin polisi gaz bombası kullanma konusunda sınır tanımadı. Hiçbir yerde 8-10 kişiyi bile bir
araya getirmemeye çalıştı.
Faşist terör karşısında devrimcilerin DİRENİŞ’i vardı. Taksim’in 1
Mayıs Alanı olduğunun bilinci ve
meşruluğuyla hareket etti o gün binlerce emekçi.
Taksim’i çeviren bütün semtlerde, meydana açılan bütün caddelerde
dişe diş, göğüs göğüse dövüşüldü, direnildi. Saatler boyu AKP’nin faşist
saldırılarına karşı Taksim’e girme
iradesiyle direnildi. Direniş öylesine
güçlüydü ki, AKP’nin polisi 1 Mayıs
gecesi, saat 24.00’te hala Taksim’i işgal altında tutmaya devam ediyordu.
Zira hala, devrimcilerin alana girebilecekleri korkusunu taşıyorlardı.

Şişli’den Taksim’e
her yerde çatışma!
Bir Halk Cepheli o günkü
çatışmayı şöyle anlatıyordu;
“İlk önce Şişli’ye gittik annemle
birlikte. Oraya gittiğimizde
yoldaşlarımız da oradaydı. İlk önce
sokaklarda polisle karşılaştık.
Aradan birkaç dakika geçince polis
biber gazı attı.
Ben anneme geride durup beni
beklemesini söyledim. İlk önce
Akbank’ın orada polislerin biber
gazına karşılık verdik. Bayağı
kalabalık bir grup çatışıyordu
orada. Polisi geri püskürttük. Polis
50-60 tane çevik kuvvetti.
Aramızdan birisi polisin kalkanını
almıştı. Bu bizim için de moral
oldu. 15-20 dakika çatıştık.”

İki sınıf, iki irade;
irade savaşı sürüyor!
2008 1 Mayıs’ındaki irade çatışması, 2009’da da devam edecekti. 1 Mayıs Alanı’na girme kararlılığında olan devrimciler gibi oligarşi de alana emekçileri sokmamakta “kararlıydı.” Oligarşinin gerekçesi hazırdı; “Taksim miting yapmak için uygun değildi.”
Kuşkusuz bu irade çatışmasında
net olmayanlar da vardı. Halk Cephesi’nin de içinde yeraldığı Devrimci 1 Mayıs Platformu her koşulda
Taksim’e çıkma kararlılığını taşıyordu. Devrimcilerin 1 Mayıs kararlılığı Taksim yasağına rağmen oligarşiye “makul sayıda” kitle için Taksim’i
açacağı açıklamasını yaptırdı.
DİSK, KESK ve bazı meslek odaları, oligarşinin bu tavrıyla bir anlamda uzlaşarak, devrimcileri dışta tutarak,
oligarşinin icazetiyle Taksim’e çıktılar...
Yine bu 1 Mayıs’ta işbirlikçi
Türk-İş’e yedeklenen EMEP başta olmak üzere reformistler, ateş hattındaki
devrimcileri yalnız bırakıp Kadıköy’e gittiler.
2008 1 Mayısı’nda AKP Hükümeti, “1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma
Günü kabul” ettiğine dair açıklama
yapmak zorunda kalmıştı. Bir yandan
geri adım atıyor ama diğer taraftan faşist terörünü ve1 Mayıs Alanı yasağını sürdürüyordu.
2009 yılı 1 Mayıs öncesinde ise
AKP, 1 Mayıs’ı resmi tatil günü
olarak kabul etmek zorunda kaldı.

1 Mayıs alanına girmek
için sokak sokak çatıştık!
“Sokak sokak, cadde cadde her
yerde ve her koşulda çatışarak Taksim’e giden bütün yolları denedik.
Polis her yerde ve herkese pervasızca saldırdı. Biz de her zamanki gibi direndik. Polis copuyla, bombasıyla, tazyikli suyuyla geldi. Ama bizleri bir türlü geri çeviremedi.
Bütün barikatları zorladık. Arkadaşlarımızın bir bölümü geçti, biz geçemedik ama son dakikaya kadar
çatıştık.”

1 Mayıs 2009’da 1 Mayıs
Alanı’nı Dalcılar’la kazandık.
Dalcı, 1 Mayıs’ta
yanıbaşımızdaydı...
Taksim Anıtı’ndaki bu
pankartlar, irade savaşının
sonucunu gösteren tarihsel
belgelerdi...
1 Mayıs Alanı’na yürüyen ve sokak sokak çatışan Halk Cepheli bir
devrimci o günkü kararlılığı böyle anlatıyordu. Kuşkusuz bu kararlılık tek
örnek değildi.
Bir yürüyüş kolu Me ci di ye köy’den, bir kol İstiklal Caddesi’nden,
Halaskargazi’den, Kurtuluş’tan, Tarlabaşı’ndan Taksim’e doğru aktı.
Cadde cadde, sokak sokak çatışarak
ilerledi yürüyüş kolları.
Dolapdere’den, Sıraselviler’den,
Cihangir’den zorlanmaya başlandı
bu kez 1 Mayıs Alanı. Feriköy’de göğüs göğüse çatışıldı. Taksim’e, 1
Mayıs Alanı’na giden her yerdeydik.
5 bini robokop, 5 bini takviye polis olmak üzere 30 bin polis, caddeleri, sokakları işgal etmiş, bariyerler ile
barikat kurmuştu. Harbiye’de bir tabur
asker yedekte hazır bekletiliyordu.
Taksim, Şişli, Mecidiyeköy meydanları gecenin üçünde abluka altına alınmış, polis yığınağı yapılmıştı.
Ne 400’e yakın gözaltı ne caddeleri gaz bulutuyla örten saldırıları, ne
zırhlı araçlarını kitlenin üzerine sürmeleri ne işkenceleri, süren direniş
karşısında çözüm olacaktı.
Oligarşinin tüm engelleme çabalarına karşın Halk Cepheliler alana
girecek, anıta astıkları, Mehmet Akif
Dalcı ve DEV-GENÇ pankartı ile irade savaşını kazandığımızı ilan edeceklerdi.
Bitti...
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Cephe umuttur! Cephe saflarını büyütmek umudu büyütmektir!

1 Mayıs’ta
Cephe saflarında birleşelim!
İşçiler, Dalcı’nın işçi yoldaşları; Dalcı’ya verdiğimiz sözü
tuttuk. On yıllarca süren mücadelemiz sonucunda artık Dalcılar’ın şehit düştüğü 1 Mayıs Alanımızı kazandık. Bu haklılığımızın, meşruluğumuzun gücüdür. Bu, ısrar ve kararlılıkla sürdürdüğümüz doğru politikalarımızın zaferidir.
İşçiler, 1 Mayıs Alanı’mızı kazandık, ancak AKP iktidarı pervasızca
saldırıyor. 4-C ile, çıkartılan Torba
Yasalarla kazanılmış haklarımız bir
bir elimizden alınıyor. 1 yıl boyunca
çeşitli alanlarda irili ufaklı yüzlerce
direniş yaşandı. Israrlı, kararlı, bedel
ödemeyi göze alarak direnildiğinde
Türkan Albayrak gibi tek kişi de
olsa zaferler kazanıldığına, bedeller ödemeyi göze alamayıp kararlı
olunmadığında, binlerce kişi de olunsa sonuç alınamadığına geçtiğimiz yıl
içinde, tüm işçi sınıfı bir kez daha tanık oldu.

İşçiler, işsizler, emekliler!..
Cephe umuttur.
Cephe zaferin garantisidir
Çeşitli taleplerimiz için meydanlara çıktık. Coplandık, gaz bombalarıyla boğulmak istendik, yerlerde sürüklendik. Gözaltına alındık.
AKP iktidarı işçiyi, işsizi, emekliyi
yok saydı. 1 Mayıs tüm halk kesimleriyle taleplerimizi ve gücümüzü birleştirdiğimiz gündür. 1 Mayıs
2011’de Cephe saflarında gücümüzü
birleştirelim.

Devrimci İşçi Hareketi; on
binleri, yüz binleri alanlara taşımak
sizlerin görevidir. Bu konuda hedefimizi büyüteceğiz. 17 Nisan’daki Bağımsızlık Konseri’ne katılan 150 bin
kişi, kafamızda hiçbir sınırın olmaması gerektiğini söylüyor. Bağımsızlık
Meydanı’ndaki 150bin kişilik halk ko-

Taleplerimizi ve
kavgamızı birleştirelim
rosu komitelerin eseridir.
1 Mayıs’ı da komitelerimizle
örgütleyeceğiz. Dinlenmeye zaman
yok. Rehavete düşmeyeceğiz. Komiteler; durmak, dinlemek yok! Hedeflerimizi büyütmeliyiz. İdealize etmeden, mevcut komitelere yenilerini ekleyerek Bağımsızlık Meydanı’nın coşkusuyla on binleri 1 Mayıs
Alanı’na taşıyacağız. Bu görev sizin!

Kamu emekçileri; Cephe
Umuttur! Umudu
büyütmek için Cephe
saflarında gücümüzü
birleştirelim!
İşbirlikçi AKP iktidarı her talebimizin karşısına saldırı ve tehditlerle çıkıyor. Kazanılmış haklarımız birer birer gasp ediliyor. Bugün on binlerce öğretmen açığı varken, binlerce memurun ataması yapılmazken bir de ithal
memur çıkartılıyor karşımıza. AKP’nin
saldırılarına karşı 1 Mayıs’ta Cephe saflarında gücümüzü büyütelim.

Devrimci Memur Hareketi;
tarih bizi doğruluyor. Gücümüz meşruluğumuzdur. Gücümüz her alandaki
politikalarımızın doğruluğudur. Kamu
emekçilerinin mücadelesinde başından beri söylediklerimizi savunuyoruz. Bugün bir çok vesileyle duyuyorsunuz: “Bir siz kaldınız” diyorlar. Evet biz varız. Politikalarımızla varız. Pratiğimizle varız. Emeğimizle varız. Hiçbir güç bizi yok
edemez.
Haklılığımıza, meşruluğumuza,
politikalarımıza güvenerek tüm memurları Halk Cephesi saflarına çağıralım.

Gençler! Üniversite
gençliği, Liseli gençlik!
Oligarşinin saldırıları karşısında
en çok bedel ödeyenlerdensiniz. Oligarşi gençlerimizin geleceğini, umutlarını tüketiyor.
Gençler! Umut devrimcilerdir.
Umut sizsiniz. Umudu büyütecek
olan sizlersiniz. Bu ülkede 41 yıldır
oligarşinin karşısında kesintisiz direnen, mücadele eden Dev-Genç’liler var. Dev-Genç, gençliğin onurudur. Dev-Genç’li olmak güçlü olmaktır. Dev-Genç’li olmak onurlu olmaktır. 1 Mayıs 2011’e Dev-Genç ruhuyla hazırlanmalısınız. Cephe saflarında yerinizi almalısınız.
Dev-Genç’liler; neleri başardığınızı ve daha neleri başarabileceğinizi biliyorsunuz. Sizler; Mahirler’in, Ulaşlar’ın, Cevahirler’in yoldaşlarısınız. 1 Mayıs 1977’de 1 Mayıs Alanı’ndaki anıta Dev-Genç pankartını açanların yoldaşlarısınız. O
gün Dev-Genç pankartının arkasında tam 50 bin kişi vardı. Bugün de hiç
bir rakam bizim için hayal değil. Sizler Cananlar’ın, Zehralar’ın, Özlemler’in, Eyüpler’in, tarihe Büyük
Direniş’i yazanların yoldaşlarısınız.
On binlerin, yüz binlerin örgütlü
gücümüz ve kolektif emeğimizle
gerçekleşeceğini biliyorsunuz. Görevimiz halkı Cephe saflarına katmaktır. Görevimiz yüzlerce yeni komiteler kurup gençliği, halkı Cephe
saflarında örgütlemektir.
Liseli gençlik; sınavlarıyla,
kopyalarıyla, şifreleriyle... bu düzen adeta gençlerimizle oyun oynuyor. Sokaklara çıktığınızda tehdit
ediyor, saldırıyor, taleplerinizi dikkate
almıyor. Ama bu düzen, en çok da
gençlikten korkuyor. Bu düzenin
korkuların, büyütmek için 1 Ma-

yıs’ta Liseli-Dev-Gençliler’in yanında Cephe saflarındaki yerimizi alalım.

Liseli Dev-Genç’liler; “Parasız Demokratik Bilimsel Eğitim İstiyoruz Alacağız” diyerek kar, kış, soğuk demeden aylarca süren bir kampanya yürüttünüz. Taleplerinizi duyurmak için çadır açtınız. Çadırlarınıza saldırıldı. Oligarşiyle Dev-Gençliler’e yaraşır bir irade savaşı yürüttünüz. Ve hep siz kazandınız. Aynı
coşkuyla, aynı kararlılıkla, aynı inançla 1 Mayıs 2011’i örgütleme görevi sizindir. 1 Mayıs çalışması bir yılınızın aynası olacak. Bugün binlerce liseli sokaklarda. Her okulda 1
Mayıs komiteleri kurabilirsiniz.
Yüzlerce liseliyi 1 Mayıs’ta Cephe
saflarına katmak hayal değildir. Hedeflerimizi büyütelim. Gençliğin
coşkusunu, dinamizmini komiteler
kurarak 1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında örgütlü güce dönüştürelim.

Yoksul gecekondu halkı; AKP
iktidarı halkımızı yardımlara muhtaç
edip dilenciler haline getirmek istiyor.
Yoksul halkın çürümüş düzene karşı
mücadelesini engellemek için mahallelerimizi uyuşturucunun, fuhuşun, hırsızlığın bataklığı haline getirmek istiyor. Bütün bunlar yetmedi,
şimdi 1 milyon gecekonduyu yıkıp

halkı şehrin dışına atmak istiyor.
1 Mayıs 2011’de bu saldırılara
karşı Cephe saflarında gücümüzü
gösterelim.
GÜÇ ÖRGÜTLENMEKTİR. Örgütleneceğimiz, gücümüzü göstereceğimiz yer, HALK KOMİTELERİDİR! 17 Nisan’da Bağımsızlık
Konseri’nde bunu gördünüz. Halkın
örgütlü gücünden daha büyük bir güç
yoktur. 1 Mayıs halkın örgütlü gücünü oligarşiye göstereceği gündür!
Bunun için mevcut komitelerimizi
çoğaltalım. Yüzlerce yeni komite
kuralım. 1 Mayıs’ta halkı Cephe
saflarında birleştirelim.

Aydınlar, sanatçılar,
avukatlar, mühendisler,
doktorlar...
Güçlü olan egemenler değil, güçlü
olan halktır. AKP iktidarı halktan kopmuş, inançsız, kendine güvenini yitirmiş kimi aydınları faşist politikalarına
ortak ediyor. Kimi ilerici, demokrat aydınlar ise halktan kopmanın, örgütsüzlüğün getirdiği çaresizliği, inançsızlığı yaşıyor. Halk çok büyük bir güçtür.
Cephe halktır. Cephe halkın örgütlü gücüdür. 1 Mayıs’ta Halk Cephesi saflarında halkın içinde yerinizi alın!

Hep örgütlenen mi olacağız?
Evet, soru açık. Halk hep örgütlenen mi olacak? Hayır, örgütleyebiliriz de. Yıllardır devrimciler ev ev,
kapı kapı dolaşıyor. Bizleri 1 Mayıs
Alanı’na çağırıyor. Taleplerimizi
alanlardan haykıralım diyor. Bizleri
aç, yoksul, işsiz bırakan oligarşiye
karşı gücümüzü gösterelim diyor.
Mahalle halkı, ev kadınları, gençler, esnaflar: Oligarşi mahallelerimizi uyuşturucunun, fuhuşun, hırsızlığın,
yozlaşmanın batağına batırmak istiyor.

Evlerimizi başımıza yıkmak istiyor.
Mahallelerimizi helikopterlerle basıp
terör estiriyor. Saldırılar karşısında susmayacağız elbette. Susamayız.
AKP iktidarının her türlü saldırı
ve terörüne karşı gücümüzü Cephe
saflarında birleştirelim. 1 Mayıs oligarşinin saldırılarına karşı gücümüzü göstereceğimiz alandır.
Yürüyüş okurları: Kiminiz işçi,
memur, öğrenci, kiminiz ev kadını, kiminiz esnaf... Her biriniz birer

İşçiler, memurlar, işsizler, emekliler, yoksul
gecekondu halkı, liseli
üniversiteli öğrenci gençlik,
avukatlar, doktorlar, mühendisler, esnaflar!
1 MAYIS ALANI’NDA BAĞIMSIZ DEMOKRATİK SOSYALİST
TÜRKİYE İÇİN HALK CEPHESİ
SAFLARINDA BİRLEŞELİM!
Bir yıl boyunca tek tek talepleriniz için mücadele ettiniz.
1 Mayıs Alanı tüm taleplerimizin
ortaklaştığı noktadır. Tüm taleplerimizin birleştiği nokta, haklarımızı
gasp eden EMPERYALİSTLER ve
İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI MÜCADELEDİR.
1 MAYIS’TA TEK TEK TALEPLERİMİZİN YANISIRA, ASIL OLARAK ORTAK TALEBİMİZ İÇİN
HALK CEPHESİ SAFLARINDA
GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRELİM!
Emperyalizmin işgali ve sömürüsü altında bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede ne eşitlikten, ne özgürlüklerden, ne demokrasiden bahsedilemez. Hiçbir hakkın kalıcılığı
yoktur. 1 Mayıs tüm alanların, tüm
halkımızın taleplerinin birleştiği
alandır. Bağımsız, demokratik sosyalist Türkiye için 1 Mayıs’ta Halk
Cephesi saflarında buluşalım.
komite olmalısınız. Halk örgütlendiğinde engellenemez bir güçtür.
Komiteler halkın örgütlü gücüdür.
1 Mayıs’ta halkı alanlara taşıyacak olan sizlersiniz. Devrimcilerin gelip sizi alanlara çağırmasını
beklemeyin.
Her ev kadını, kapı komşusuyla
bir komite kurup mahalle mahalle,
sokak sokak, apartman apartman,
kapı kapı gezmelidir.
Komşuluk gelenekleriyle, hısım
akraba gelenekleriyle, arkadaşlıklarımızla, hiç kimse için gelmez diye
düşünmeden, çağrılarla yetinmeden, insanları ikna ederek 1 Mayıs
Alanı’na, Cephe saflarına çağıralım.
1 MAYIS’TA ÖRGÜTLENEN
DEĞİL ÖRGÜTLEYEN OLMALIYIZ.

Vaatlerle halkı aldatan yalancıdır
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Seçim dönemleri, bütün bujuva
partilerinin halkı asla yerine getirmeyecekleri vaatlerle kandırıp, düzenle olan bağlarını güçlendirmeye çalıştığı dönemlerdir. Halk vaatlerle aldatılır. 1991 yılındaki seçimler de halkın vaatlerle en çok aldatılmaya çalışıldığı seçimlerden birisiydi.
O zamanki deyimle, yerde ve
gökte vaadedilmedik bir şey kalmamıştı. Vaat yağdıranlardan biri de
SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti)
idi.
SHP, bu vaatlerle girdiği 1991
Genel Seçimleri sonucunda, DYP
(Doğru Yol Partisi) ile koalisyon
hükümeti kurdu. O günkü SHP’nin
kadrolarının büyük çoğunluğu bugün
CHP’dedir. SHP ve CHP, aynı çizginin, aynı kafanın partileriydiler zaten.
Sonra birleştiler, ayrıldılar ama politikada hep aynı kaldılar.
Bu anlamda, SHP’nin o zamanki
seçim öncesi vaatlerine ve yaklaşık
dört yıl süren hükümet ortaklığı
boyunca yaptıklarına bakmak; bugünün CHP’sinin ne yapıp yapmayacağını da görmek demektir.

SHP’nin 1991
seçimlerindeki vaatleri:
- Yargı bağımsızlığı gerçekleştirilecek, DGM’ler kaldırılacak. İdam
cezası kaldırılacak. İşkencenin kökü
kazınacak. OHAL ve koruculuk kaldırılacak, dil özgürlüğü getirilecek.
- Pahalılık ve enflasyon iki yıl içinde alt edilecek. Parası olmayan hastaların tedavisi sağlanacak, eğitime
ayrılan bütçe iki katına çıkarılacak.
- Köşe dönmeciliğe son verilecek,
dar gelirliler için sosyal konutlar
yapılacak.
- Emeklilik yaşı indirilecek. Asgari
ücret vergi dışı bırakılacak.
- Anayasa değiştirilecek.
- YÖK kaldırılacak, özerk üniversiteler kurulacak. Kadın sorunları bakanlığı kurulacak.
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SHP, 1991 seçimlerinde ne vaat etti ve sonuçta
ne yaptıysa, bugün de CHP aynısını yapacaktır; çünkü
kadro aynı, politika aynı, kafa aynıdır.
- Çiftçilerin Ziraat Bankası’na
olan borçları silinecek,
- Seçmen yaşı 18, seçilme yaşı
25’e indirilecek,

bir tanesi bile gerçekleştirilmedi.

- Askerlik iki aya indirilecek.

Tüm toplum katmanlarına fırsat
eşitliği sağlanacak.
- Sağlık ve eğitim hizmetlerinin
toplumun tüm bireylerine ulaşması fırsat eşitliği ilkesi içinde sağlanacaktır.
- Sıfır açlık koşulları sağlanacaktır.
- Sosyal güvenliği olmayan vatandaş, sigortası olmayan aile bırakılmayacak,
- Ev hizmetlerinde çalışanlar dahil,
herkes kayıt içine alınacak.
- Bütün vatandaşlarımız tüm
yaşamları boyunca, sosyal güvenliğe
kavuşturulacak,
- Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak,
- Kırsal kesimde yoksul ailelere
Vatandaşlık Hakkı Ödemesi yapılacak,
- Sokakta yaşayan veya kimsesiz
olan çocukların bakımı amacıyla özel
hizmet birimleri oluşturulacak,
- Tam istihdamın sağlanmasına
yönelik önlemler alınacak, özel sektör bu doğrultuda kararlılıkla teşvik edilecektir.
- İşsiz kalanlar, işsizlik ödeneği
aldıkları sürece sağlık sigorta primleri
karşılanacak...
Cek-cak’lardan oluşan toplam 41
vaatte bulunuyor CHP.
Tarih bizim tanığımız ve kanıtımızdır. Biz şimdiden söylüyoruz.
CHP bu vaatlerini yerine getirmeyecektir. Biz düzen politikacıları
gibi, “kaynağı nereden bulacaksın” diye sormuyoruz. Kaynak elbette var. Ama bu düzende o kaynak, tekelci burjuvaların, toprak ağalarının,
tefeci tüccarın elindedir. Kaynakları
onların elinden almak, onlarla çatışmaktır; CHP’nin asla yapamayacağı
da budur.

Peki ne yaptı?
Her türlü katliam ve işkence o
güne kadar görülmedik oranda arttı.
Binlerce insan katledildi, yüzlerce
insan kaybedildi. Yüz binlerce Kürt
göç ettirildi.
1992-93 yıllarındaki Newroz kutlamalarında devletin saldırısı sonucunda onlarca insan katledildi.
Resmi rakamlara göre ‘94 yılında
boşaltılan köy sayısı 2297 idi. DYPSHP iktidarında Doğu ve
Güneydoğu’da ‘faili meçhul’ cinayetlerde 1000’den fazla insan katledildi.
- 12 Eylül 1980’den 1991 yılına
kadar toplam ‘kayıp’ sayısı onlarla ifade edilirken, bu sayı 92-95 yılları arasında 300’e yaklaştı.
Güya insan hakları ihlallerini önlemek için İnsan Hakları Bakanlığı
kuruldu. SHP’de olan bu bakanlığın
en önemli icraatı ise Ankara’da beş
devrimcinin katledilmesi operasyonunu izlemek oldu. Bunun dışında
yüzlerce devrimci infaz edildi.
- 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35
aydın katledildi.
-12 Mart 1995’te DYP-SHP koalisyon iktidarında Gazi ve Ümraniye
katliamları gerçekleştirildi.
- 1995’de Buca Hapishanesi’nde
üç devrimci tutsak katledildi.
Ayrıca pahalılık ve enflasyon iki
yılda alt edilecek diyen SHP, IMF’nin
dayattığı ve ikinci bir ‘24 Ocak’
olarak nitelenebilecek ‘5 Nisan
Paketi’ ni açtı. Özelleştirmeler işten
atmalar, sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme esas olarak DYP-SHP
döneminde ağırlık kazandı.
Kısacası; seçim öncesi vaatlerin

CHP’nin 2011 seçim
vaatlerinden bir bölüm
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CHP Alevilerin haklarını değil,
asimilasyonu savunuyor
Oligarşinin “düzenin solunu” güçlendirme politikası çerçevesinde
CHP’yi yeni bir vitrinle siyasi arenaya
sürmesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile “yeni
isimlerin” parti yönetimine getirilmesi, belli kesimlerde yeniden
CHP’ye yakınlaşma yönünde bir sonuç yarattı. CHP, bu vitrin değişikliğiyle aydınlar, işçiler, Alevi halk
içinde “umut” yapılmak istendi.
CHP’nin yeni vitrini ve Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da Alevi olmasından dolayı, CHP’nin Alevi halkın taleplerini daha çok sahipleneceğini düşünen çok sayıda Alevi aday, 12 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için CHP’ye başvurdu.
CHP’den büyük beklentiler içerisine girilmişti. Beklentiler listelerin
açıklandığı 12 Nisan günü bir kez
daha hayal kırıklığı ile sonuçlandı.
CHP yönetimi, içlerinde Alevi
Bektaşi Federasyonu’nun eski ve
yeni başkanlarının da olduğu elliye
yakın Alevi adayın üzerine çizgi çekip, sıralamaya bile koymadı.
İstanbul’dan 4 Alevi aday listeye
konulurken sanatçı Sabahat Akkiraz dışında Alevi adaylar seçilecek yerlere konmadı. Üzeri çizilen eski Alevi
Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Bal-

kız, CHP’nin “sağa kaydığı”nı söyledi.
Oysa CHP yerindeydi zaten. Asıl yanılgı onun sola kaydığını düşünmekti.

CHP, Alevi halkı
aldatmaktadır
Farklı partilerden aday adayı olan
Alevilerin çoğunun üzeri çizilerek, listelere alınmadı. Kılıçdaroğlu’nun Alevi
olmasının da siyasi olarak hiçbir anlamı yoktur. Kılıçdaroğlu’nun Alevi halka karşı sürdürülen katliamlara ve asimilasyon politikasına karşı söylediği
yeni bir şey yoktur. CHP’nin bu konudaki politikalarını devam ettirmektedir.
Kuşkusuz tek kıstas, 12 Haziran
seçimlerinde Alevi adayların sayısı
değildir. CHP, Alevi adaylara listelerde yer de verebilirdi. Ama bu durum, CHP’nin Alevi halka karşı yaklaşımını değiştirmeyecektir.
CHP yönetimi bugün Alevileri
dışlıyor. Yarın kabul da edebilir ama
bu Alevi halkı kabul ettiği, taleplerini gerçekleştireceği anlamına gelmez.
Deniz Baykal döneminde CHP Alevileri dışlamış; Baykal, Alevi halkın taleplerini görmezden gelmiştir. Hatta bu
öyle noktalara vardırılmıştır ki, Baykal
2 Temmuz 2006’da Alevi halk Madı-

mak’ta katliamı lanetlerken,
Kırkpınar güreşlerine katılmıştır.
Madımak’ın kebapçı dükkanı yapılması ve Alevi halkın acıları karşısında sessiz kalmayı
yeğlemişlerdir. CHP Alevi halkın
asimilasyonunu savunmaktadır.
CHP Alevi halk için, inanç özgürlüğünü savunan bir parti değildir.

Alevi halkımız!
Düzeni iyi tanımalısınız. Düzen
partileri sizi aday gösterdiğinde de,
göstermediğinde de bunu sizin aleyhinize yaptığından emin olabilirsiniz.
Sizlerin haklarını düşünerek değil, oligarşinin çıkarlarını düşünerek adım atmaktadırlar.
Tıpkı Aleviliğe on yıllardır “sapkınlık” diyen AKP’nin asimilasyonu
sürdürmesi gibi. AKP, “Alevi Açılımı”nı sürdürürken de asimilasyondan
vazgeçmiş değildir. CHP de bunu yapmaktadır.
CHP, Alevi halkın haklarını savunamaz. İnanç özgürlüğünü yalnız
devrimciler savunuyor. İnanç özgürlüğü yalnız devrimcilerle gerçekleşir.
Alevi halkımız için, Alevi demokratik örgütlenmeler için CHP tercih
edilemez. CHP, yeni “sağa kaymamış”tır. CHP halkın değil, oligarşinin
partisidir. Ve yıllardır Alevi halkı aldatmıştır.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

İngiliz konsolosluğu önünde
emperyalizmi protesto
16 Nisan’da,
aralarında Halk
Cephesi’ nin de
bulunduğu
“NATO
ve
Füze Kalkanı
Karşıtı Birlik”
İstanbul Taksim’de bulunan İngiliz Konsolosluğu önünde,
emperyalizmin Libya halkına yönelik saldırısını protesto
etti.
“Emperyalistler ve İşbirlikçi-uşak TC Devleti Libya’dan defolun!” pankartının açıldığı eylemde açıklamayı

okuyan Veysel Şahin; “AKP iktidarı bu yağmadan pay kapmaya çalışmaktadır. Öyle ki AKP hükümetinin ve TC devletinin şefi Erdoğan Libya saldırganlığı öncesi ‘NATO’nun Libya da ne işi var?’ derken, aradan geçen kısa
süre içinde NATO müdahalesinin hayata geçmesi için yoğun çaba harcamıştır.” diyerek, işbirlikçi AKP’nin Libya konusundaki iki yüzlülüğüne değindi.
İngiliz Konsolosluğu’nun Çevik Kuvvet tarafından
korunduğu eylem “Emperyalist Üsler Kapatılsın”,
“Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Emperyalist Haydutlar Libya’dan Defolun” sloganlarıyla
sona erdi.

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim
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Ders: İddialı Olmak

gütlenmiş emektir.
Ortaya bir hedef koyar ama bu hedefi
gerçekleştirmek için
gereken emeği, sabrı, kararlılığı, örgütlülüğü göster-

mıştır. İddiasızlık; birincisi inançsızlık, ikincisi iktidarsızlıktır. Solun
iddiasızlığının temelinde de esas olarak bu iki neden vardır.
Bunun yerine solda, eylem anlamında “yasak savmacı” anlayış gelişmiş, uzun vadeli kampanyalar, sonuç alıcı eylem tarzları yerine “bu
konuda bir şey yaptık
işte” diyebilecekleri bir
tarz gelişmiştir. Bu tarz,
Cepheliler’in çalışma
tarzında yeri olmaması
gereken bir yaklaşımdır.
Yasak savmacı bir eylem
anlayışı, geliştirmez, tersine iddiasızlığı, moralsizliği büyütür.

iddiamız; emeğimiz ve
örgütlülüğümüzdür

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011
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Sevgili okurlarımız, Devrimci
Okul’un sevgili öğrencileri merhaba.
Görkemli bir konser yaşadık geçen
hafta. Türkiye solunda ilk kez bu kitlesellikte bir konser düzenlendi. Büyük bir iddiaydı. Ama gelecekteki iddialarımız yanında, bu da küçük kalacak. Biz iddialı olmaya devam edeceğiz. Hep daha fazlasını hedeflemeye
devam edeceğiz. Bu haftaki dersimizde de iddialı olmak meselesini ele
alacağız.
“İddialı olun!”
Dayı’nın en sık söylediği sözlerden
biriydi bu: “İddialı olun, iktidara alternatif olduğunuzu unutmayın!”
Çünkü; iktidar iddiası taşımayan
bir sol, kitleleri harekete geçiremez, bir
idealin ardında sürükleyemez. Şurası
açıktır ki; sol, başkalarına öykünerek,
başkalarına yedeklenerek, başkalarının
peşinde sürüklenerek değil, kendi ideolojisi ve iddiasıyla var olabilir.
Bağımsız Türkiye Konseri, bir
iddiaydı; yeni, farklı ve ilk olan bir iddiaydı. 17 Nisan 2011iddianın ete kemiğe büründüğü gün oldu.
İddia, kuşku yok ki bilimsel, ideolojik bir temele ve pratik gerçeklere
dayanmalıdır. Tersi iddia değil, boş
konuşmaktır, amiyane deyimle atmaktır. Atmak ise devrimci bir yöntem, devrimci bir iddia değildir.
Bizim iddiamız; emektir, örgütlülüktür, önderliktir, sabırdır, kararlılıktır. İddialarımızın altı böyle doldurulur. İddialar bunlarla gerçekliğe
dönüşür. İnönü Konseri de, Bakırköy
Bağımsızlık Meydanı Konseri de ör-

mezseniz, onun adı iddialı olmak
değildir.

İddia, sınıflar
mücadelesinde varolmaktır
Devrimci hareket, Türkiye solunda devrim ve iktidar iddiasının
temsilcisidir. Sık kullandığımız kavramlardan biri olan “iktidar iddiası ve
perspektifi”ne sahip olmak; solla
devrimci hareket arasındaki temel
farklardan biridir.
İddia, bir hareketi vareden nedenlerden biridir. Kızıldere’den sonra, partinin yeniden yaratılması doğrultusunda atılan ilk adım, Kurtuluş
Grubu’nun oluşturulmasıydı. Genç
Cepheliler’in o kadar “eski” ortada
dolaşırken oluşturdukları bu grubun
en önemli özelliği iddialı olmasıydı.
Aslında denilebilir ki, bu grubun iddiasından ve ideolojisinden başka
bir şeyi yoktu.
“Kurtuluş Grubu misyonunun asıl
önemi, ... THKP-C’nin ideolojik görüşleri, mücadelesi kılavuzluğunda
devrimci iktidar bilincini oluşturan,
iddialı, kendine güvenen ve koşullar
ne olursa olsun, devrimin rotasından
sapmayacak olan Marksist-Leninist
hareketimizin ... şekillendiği ilk adım
olmasındandır.” (Kongre Raporu)
Bu sürecin “partileşme süreci”
olarak tanımlanmasında da belirleyici olan iktidar iddiasıydı.
Türkiye solu, özellikle 12 Eylül
sonrasında genel olarak iddiasızlaş-

İddiasızlık, örgütsel anlamda da,
varolan örgütlülükle yetinir. O örgütlülüğü devrim hedefi açısından değerlendirmez, herkes kendi küçük
tekkesinde halinden memnun yaşar gider.
Bu da bize uzak olmalıdır. Hiçbir
birimde ve alanda, varolan örgütlülüğü yeterli gören bir ruh hali içinde
olmamalı, gece gündüz örgütlülüğü
büyütmek için kafa patlatmalıyız;
iddialı olmanın içinde bulunduğumuz
birimdeki yansımalarından biri de
bu olacaktır.

İddialı olmak, olmazları
mahkum etmektir
İddiasızlık, bir hareketi eritir; bir
kişiyi yok eder. Varolan eksikliklere
bakma cüreti gösterilebilirse, görülür
ki, örgütsel veya kişisel bir çok eksikliğin kaynağında iddiasızlık ve
inançsızlık vardır.
İnanç ve iddia, birbirini güçlendirir; birinden birinin zayıflığı, diğerini de zayıflatır. İddialı olmak, hayatın içinde karşımıza çıkacak engelleri aşmakta bizi güçlü bir irade sahibi yapar.
“Devrimde iddialı bir parti ve
onun kadroları bu büyük iddianın sonucu olarak önüne çıkacak her türlü engeli aşacak, düşmanın tüm manevralarını, darbelerini boşa çıkartacak... tır” (Dayı).
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İddia, kuşku yok ki bilimsel, ideolojik bir
Dayı iddiasızlığı ise
yoldur. Solun önemli bir
temele ve pratik gerçeklere dayanmalıdır.
şöyle tasvir ediyor: “... olkesimi, bedel ödedikçe
Tersi iddia değil, boş konuşmaktır...
mazlarla dolu, adeta devvazgeçti bu yoldan; bu
rim iddiasını yitirmiş, misyoldan vazgeçmek, devBizim iddiamız; emektir, örgütlülüktür,
kinliğin, tembelliğin boy
rimden vazgeçmekti. İdönderliktir, sabırdır, kararlılıktır.
verdiği ve birbirlerini etkidiasızlaşma bu kesimlerİddialarımızın altı böyle doldurulur.
leyerek, hemen her şeyin
de böyle gelişti. Kayıplaİddialar bunlarla gerçekliğe dönüşür.
olmazlarla, gerekçelerle
rın, risklerin, tutsaklıklanoktalandığı iddiasızlık atrın, ölümlerin olmadığı
mosferi...”
bir solculuğu seçtiler. Bu
psikolojisinden çıkıp, devrim için en
akıllı solculuktu. Akıllı solculuk,
Bu atmosferi gözünüzün önünde
geniş ittifaklar politikasının nasıl
iddiasızlığın ta kendisidir. Aman tutcanlandırın. Kim ister böyle olmayı,
hayata geçeceğini, başkaları tarafınsaklık olmasın, aman ölümler olmakim razı gelir böyle bir ortama?
dan yok edilmek kaygısından çıkıp,
sın, geceleri yataklarımızda rahat
İddialı bir hareket veya iddialı bir
kendine güvenmeyi öğrenmelidir.”
uyuyalım, diyenler, devrim iddiasını
devrimci, devrimin, bulunduğu alanın,
Bunu öğrenemeyen sol, grupçutaşıyamazlar. İddiasızlaşmanın teoribirimin sorunlarını çözmekte de kalukta, rekabetçilikte, birliklere şüpsi ve pratiği, bizzat burjuvazi tarararlı, cüretli, yaratıcıdır; ne yapıp
heyle bakmakta ısrar ediyor, acaba şufından “sivil toplumculuk” biçiedip sonuç alma ısrarını gösterir.
nun peşinden mi sürükleniyoruz kayminde solun bu kesimlerinin önüne
İddiasız olanlar ise, birkaç denegıları içinde devrimin ihtiyaçlarını gökonuldu. Bu, egemenlerin icazeti almeden sonra yılgınlaşır, hedefte ısremiyor. Başka bir deyişle iddiasızlık
tında, iktidarı istemeyen, reformlarrardan uzaklaşırlar.
körleştiriyor.
la, kırıntılarla yetinen bir solculuktu,
“Burjuvaziyi yenmek ve işçi sınıiddiasız solculuktu. İddiasızlaşma,
fının iktidarını kurmak üzere yola çıksolda kendini çeşitli biçimlerde gösİddia, birleştiriciliktir
mış solun, en azından birleşik demokterir. Bu göstergelerin belli başlılarıİddialı olmak, iktidar iddiası ve biratik halk muhalefetini örgütleyemenı şöyle sıralayabiliriz: Statükoculincine sahip olmak, birleştirici olmesi geriliğin, grupçuluğun, iktidar
luk, ideolojik savrulmalar, eylem anmaktır. Çünkü ancak, iktidar iddiasıiddiası olmamasının ifadesidir.”
layışında yasak savmacılık, ideolojik
na sahip olanlar, tüm halk kitlelerini
Biz bunun için birliklerin kurulmücadeleyi savsaklama, abartıcılık,
nasıl örgütleyeceği, nasıl birleştireceği
masına önderlik etmeye çalışıyor,
yasallığa boyun eğme, icazetçilik,
üzerine kafa yorar.
kurulmuş birliklerin yaşaması için
birlik konusunda grupçuluk, rekaİddiasız olanlar, halkın en kolay
azami emeği harcıyoruz.
betçilik, faydacılık, aydınlar karşısında
örgütlenebilecek kesimlerini tercih
oportünist tavır...
eder, gerisini boşverir. İddiasız olanDolayısıyla, iddiasızlaşma denilar, kapkaççı, tinerci, çeteci yapılan
İddialı olmak genelde
lince bundan sadece bir ruh hali olaçocuklarımızı, fuhuşa sürüklenen kanasıl somutlanır?
rak iddialı olup olmamayı değil, devdınlarımızı kazanma iddiası ve sorimden vazgeçip vazgeçmemeyi anİktidar iddiası nedir? Bunu da sorumluluğunu duymaz. Birleştirmez
lamalıyız. İddiasızlaşmak özünde
mutlayalım elbette. Bizim ülkemizde
dağıtır, birlikler kurmaz bozar. DostDEVRİMDEN VAZGEÇMEKemperyalizmi kovmak, faşizmi yıkluk, dayanışma ve uzun vadeli kalıTİR.
mak
nasıl
mümkün
ise,
iddia
orada
socı ilişkiler yoktur iddiasız olanların
mutlanır. Bu anlamdadır ki, ülkekültüründe. Onun yerine günübirlik itmizde iddialı olmak, sonuç olarak sitifaklar, kullanma ve kullanılma manİddialı olmak kişiler
lahlı mücadelede somutlanır. Bizim
tığı vardır. Solun büyük kısmıyla, devözelinde nasıl somutlanır?
gibi ülkelerde, mevcut sistemi yıkıp
rimci hareketin birlik konusundaki
iktidarı ele geçirmenin başka bir yolu
İktidar iddiası, örgütün programına
yaklaşımlarının ve birlik kültürlerinin
yoktur
çünkü.
(Ancak,
ayrı
bir
tarkonulan
soyut bir kaç cümleden ibafarklılığının açıklaması da buradadır.
tışma konusu olmakla birlikte şunu da
ret değildir. Veya, her bildiride, her
İktidar hedefi, iddiası olmayanlar,
belirtelim
ki,
her
silahlı
mücadele
de
açıklamada iktidar hedefinden sözekendi küçük dünyalarından çıkamaz;
iktidar
iddiası
anlamına
gelmez.)
dip durmakla, iktidar iddiasına sahip
her şeyi o küçük dünyalarının küçük
olunamaz.
Ülkemizde devrimin “zor” yove subjektif ölçüleri içinde değerluyla gerçekleşeceğini savunan çok
İktidar iddiası, hayatın içinde, örlendirirler.
sayıda siyasi hareket vardı. Bunların
gütlenmede, propagandada, kitle çaDayı’nın sola söylediği bir şey varbir kısmı, halk savaşı, bir kısmı Sovlışmasında, kadrolaşmada, yayında,
dı: “Türkiye solunda, komünist, Markyetik ayaklanma yolunu savunuyorkültürde, her alanda somutlanmalıdır.
sist-Leninist iddiasında olan bütün yaBütün bunlara iktidar iddiasıyla bakan
du... Ama bu yol, bedel ödenen bir
pılar kendine dönük, sekter, grup



Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011
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kadroyla, bu iddiayı yeterince
taşımayan bir kadronun bu çalışmalara bakış açısı birbirinden tamamen farklı olacaktır.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

İktidar iddiası, örgütün programına
konulan soyut bir kaç cümleden ibaret
değildir. Veya, her bildiride, her açıklamada
iktidar hedefinden sözedip durmakla,
iktidar iddiasına sahip olunamaz.

iddiası ve onunla birlikte
iddiamız büyür.

Aşılamayacak hiçbir
sorun yoktur. Tarihimiz,
Bu somutlanma, kendini
deneyimlerimiz, ideolojien başta, yaptıklarımızı ve yamiz bize bu konuda zenİktidar iddiası, hayatın içinde,
pamadıklarımızı değerlendigin bir birikim sunar. Buörgütlenmede, propagandada, kitle
rirken kullandığımız ölçülerde
rada mesele, aşma iradeçalışmasında, kadrolaşmada, yayında,
göstermelidir. Her Cepheli’nin
sine ve iddiasına sahip
kültürde,
her
alanda
somutlanmalıdır
yeterlilik ölçüsü, iktidar idolmaktadır. Kişisel olarak
diası olmak zorundadır. Bir şey
bu iddia ve iradeye sahip
düne göre iyi olmuş olabilir;
olmak ise, devrim iddiadiliğinden kazanılamadığı gibi kenama sağladığımız o gelişme, o alansını
kendinde
somutlamakla, içdiliğindencilikle korunamaz ve geda iktidar iddiamızı yansıtıyor mu,
selleştirmekle mümkündür.
liştirilemez de.
buna bakmalıyız. Örgütlenmede, müBildiklerimizden daha fazlasını
Kendini yeterli görmek kendine
cadelede ulaştığımız düzey, sola göre
öğrenmek,
yapabildiklerimizden daha
emek vermemektir, hazırdan yeçok çok ileridir; ama bu da yanlış bir
fazlasını yapabilmek isteği duymak,
mektir. Hazırdan yiyen, kendine emek
kıyastır, kendimizi iktidarla, oligarve bu isteği duymakla kalmayıp,
vermeyen, gelişim istek ve iradesini
şiyle kıyaslamalı, iddiamız açısından
bunu başarabilmek iradesini göstegöstermeyen mücadelenin ihtiyaçlabir tartıya vurmalıyız. Dayı’nın şu
rebilmektir önemli olan. İddialı olrına, devrimin sorunlarına cevap vesözleri bunu anlatıyor: “Her savaşçı
manın tek tek her Cepheli’de soremez. Kendini beğenmek kibirlive taraftarımız, mevcut olanla yetinmutlanacağı yer burasıdır. Gelişimin
liktir. Kibirli olan halktan yoldaşlameyerek, bütün enerjisiyle, yaratıcıgerçek kaynağı devrimci istek ve
rından öğrenemez. Kibir gözlerimizi
lığıyla, devrim hırsıyla ... kitleleri örcoşkuyla büyüyen iddiamızdır. İddialı
kör eder, elimizi kolumuzu bağlar.
gütlemek için her zamankinden daha
olmak kendine ve hareketine güvenMütevazılık ise hep daha fazlasını
çok özveri ile ... devrim iddiasını
mektir. İddialı olan önüne yeni heyapmak için iddialı olmaktır.
göstermek zorundadır.”
defler koyar, hedeflere ulaşmak için
Yeterlilik duyan, ben bilirimcidir,
emek harcar, koşullara, zorluklara
Şu açıktır; kendini yeterli görHatalarında da başarılarında da uçlara
teslim olmaz, yeni görevler, sorummek, devrimi geliştirmemektir. Alansavrulur. Başarılarını abartır, hatalaluluklar üstlenir. İddiasını giderek
daki, birimdeki durumu yeterli görrında ise yıkılır. Hatanın kaynağına,
büyütür.
mek statükoculuktur. Statüko ise devnedenine değil, kimin ne düşünecerimi değil, düzeni güçlendirir. Düzeğine yoğunlaşır. Hatalarının üstünü
İdeolojik, bilimsel yanıyla altı
ni değil, devrimi istiyoruz; bunun
örtmeye, geçiştirmeye çalışır. Statüdoldurulmuş bir iddia, sınıflar mükocudurlar. Var olan statünün boiçin iddiamızı büyütmeliyiz.
cadelesinde sağa sola sapmamanın,
zulmaması için objektif olarak gelioligarşinin çıkardığı engellere rağmen,
Zor görevlerin altından layıkıyla
şimin
karşısında
durur.
Bütün
bunlar
devrimci çizgide ısrar etmenin gükalkabilir, başarılı eylemlere imza ataise, özünde bir iddiasızlaşmayı içevencesidir.
biliriz. İdeolojik, politik olarak biririrler.
kimimizi arttırabilir, örnek bir pratik
İktidar iddiası stratejik hedefte
sergileyebiliriz. Ancak başarımızı süve çizgide netliktir. İddia sahibi olrekli ve değerli kılacak olan, mevcut
mak, güçlü bir irade demektir.
İddia, gelişmek,
başarıları da başarısızlıkları da daha
Mücadelede katliamlar olur, dargeliştirmektir
iyileri için birer basamak haline gebeler olur, ihanetler olur, yasaklar olur,
Mükemmelliyetçilik, devrimciletirebilmek, yani varolanla yetinmekitle hareketi geriler; işte bütün bunrin yaklaşımı değildir. Devrimcilik de
mektir.
lara karşı, yılmamak, yolundan saphatalarıyla, eksikleriyle dinamik bir
Kendini yeterli görmek ve kendimamak, iddiada ısrarla mümkündür.
seyir izler. Önemli olan mücadelede
ni beğenmek, sinsi bir zaaftır. Bu zaaBöyle olduğunda, en kötü koşullarda,
hatalardan, eksikliklerden öğrenmefa düşüldüğünde, kişisel tatmin devyolunuzun önüne en fazla engelin çıksini bilmek, onu değiştirme iradesini
rimin ihtiyaçlarının önüne geçmeye
tığı zamanlarda bile, hedefiniz nettir.
başlar ve kişinin gelişimi durur. Gegösterebilmektir. Gerçeklik doğru
Sevgili okurlarımız, iddialı ollişim dursa da, değişim değişmeyen
kavranabildiğinde o gelişimin zemimak
konusundaki dersimizi burada
gerçektir. Değişim devrimcileştirni olabilir. O zemin üzerinde de banoktalıyoruz. Haftaya başka bir dersmezse statükoculaştırır ve nihayetinşarma iddiası ve gelişme iradesi orte görüşmek üzere şimdilik hoşçakade düzene gönderir. Örgütsel kotaya konulabildiğinde, orada gelişme
num, görevler, birikim ve güven kenlın diyoruz.
hakim hale gelir; orada o devrimcinin
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Öğrenci Arkadaşlar, Örgütsüzlük Övülecek,
Övünç Duyulacak Bir Şey Değildir
mez de.

YGS sınavlarında “şifre” meselesinin ortaya çıkmasıyla birlikte
lise öğrencileri günlerdir YÖK’ü ve
AKP iktidarını protesto ediyor.
Burjuva basının ağzında sürekli
aynı söz: “Bu eylemlerin içinde
örgüt yok.” Öğrencilerle yapılan
röportajlarda spikerler “içinizde hiç
örgüt yok değil mi”, “Facebook’tan kendiniz örgütlüyorsunuz
değil mi?” diye tekrar tekrar örgütsüzlüğü onaylattırıyorlar. Sanki örgütsüzlük çok matah bir şeymiş gibi.
Gerçekte örgütsüzlüğe övgü
düzen tüm bu gazeteciler, televizyoncular, aydınlar, öz olarak Kenan
Evren’den ve Tayyip Erdoğan’dan
farklı bir şey söylemiyorlar. Bu oligarşinin yöntemidir. Bir eylemin
içinde örgütler varsa o eylem meşru
değildir. O eyleme karşı her türlü baskı saldırı mübahtır. Bu kafa yapısında demokratlık yoktur; bu zihniyet,
öğrencilerin veya başka bir kesimin
hak alma mücadelesini destekleye-

gençliğin
tarihinden
24 Nisan – 30 Nisan
30 Nisan 1993: İYÖ-DER’li
Uğur Yaşar Kılıç ve Şengül Yıldıran
Kadıköy Moda’da kaldıkları öğrenci evinde Kadıköy Emniyet Amirliği’ne bağlı infaz timleri tarafından
katledildiler.
29 Nisan 1994: İzmir EYÖDER’li öğrenciler 1 Mayıs’a çağrı
için Ege Üniversitesi’nde 250 kişinin
katıldığı forum düzenlediler.
Nisan 1989: Okullardaki faşist
teröre karşı TÖDEF’liler boykot gerçekleştirdiler. “Gücümüz TÖDEF
Sesimiz BOYKOT” sloganıyla birçok
ilde boykotlar yapıldı. Boykotlara
katılım genel olarak % 60’ların üzerindeydi.

AKP iktidarı “yavuz hırsız”
misali, öğrencilere hesap vereceği
yerde “Biz de onların karşısına 510 bin öğrenci çıkarırız” diye gençliği tehdit ediyor. Ortada açık bir
kopya meselesi var. Önce inkar ettiler. Sonra kasıtlı olmadığını söylediler. Halkı kandırmak için cumhurbaşkanından başbakanına tüm
AKP’liler “biz tatmin olduk” diye
açıklamalar yapmaya başladılar.
Neye tatmin olmuşlardı belli değil.
AKP’nin sahtekarlıklarına inanmayan lise öğrencileri eylemlerine
devam etti.
AKP, şifre olayının hesabını vereceği yerde bu eylemlerin “birileri”
tarafından kendilerine karşı tezgahlandığını ileri sürdü. Ve en son açıkça tehdite başvurdular.
Erdoğan; “Biz de onların karşısına 5-10 bin öğrenci çıkarırız”
diyor. Çıkarabilirler elbette. Komando kamplarında, gericilik karargah-

larında, anti-komünizm şartlanmasıyla eğittikleri gençleri devrimci, ilerici öğrenci hareketinin karşısına
çıkardılar. Faşist, islamcı örgütlenmeler, silahlı, bıçaklı saldırılarla
gençliği yıldırmaya çalıştılar.
Erdoğan’ın 5-10 bin kişisi sivil
faşist hareketten başka bir şey değildir. Nitekim AKP bu politikayı Trabzon’da TAYAD’lılara, F Tiplerinde
tecrite karşı mücadele edenlere karşı kullanmıştır. Bazen 5-10 kişiyle,
bazen bir kaç bin kişiyle linç saldırılarını örgütleyendir AKP. AKP bu
politikada oldukça tecrübelidir.
Öğrenci arkadaşlar, ısrarla “aramızda hiçbir örgüt yok” diyorsunuz.
Bu yanlış bir düşüncedir. Örgütsüz
hiçbir hakkın mücadelesi verilemez.
Karşımıza böyle bir saldırı çıktığında, örgütsüz halimizle bu saldırıların
karşısında duramayız. Faşist gerici
teröre Facebook’tan cevap veremeyiz. Bakın, örgütsüzlüğe övgü düzen
burjuvazi örgütlüdür. Biz de örgütlenmeliyiz.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

Yasaklara göre değil
meşruluğumuza göre hareket ettik
İstanbul Üniversitesi’nde 5 yıldır
fakülteler arası geçiş yasağı uygulanıyor. Aynı üniversitede okuyan
öğrenciler kayıtlı olduğu fakülte
dışında diğer fakültelere geçiş yasağı olduğu için giremiyor. Girmeye
çalıştığında ise ÖGB’lerin saldırısına uğruyor. Okul idaresi soruşturmalar açıyor. Beş yıldır süren bu
uygulamanın sonucunda çok sayıda
öğrenci mağdur oldu.
Geçtiğimiz haftalarda ise İstanbul
Üniversitesi’nde “fakülteler arası
geçiş yasağı” diye bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Bu yasağın gerekçesini öğrenmek isteyen öğrencilerin
dilekçelerine verilen cevap, “böyle bir
yasağın olmadığı” oldu.
Böyle bir yasak varmış gibi uyguladılar bu zamana kadar. Kaç tane

öğrenci bu yüzden okul kapılarında
ÖGB’ler tarafından saldırıya uğradı.
Polisler tarafından gözaltına alındı ve
okulundan uzaklaştırıldı. Daha bu
sene 45 öğrenciye İstanbul Üniversitesi’nde okuduğu halde merkez
kampüse girmek istediği için soruşturma açıldı. Ve bu sene İstanbul Üniversitesi öğrencisi olup merkeze girmek isteyen öğrenciler ÖGB’lerin saldırısına uğrayıp, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Karakolda işkence gördü. Ama bizler hiçbir zaman
öğrenci gençlik olarak bu gibi yasak
uygulamalara, keyfiliklere boyun
eğmedik. Faşist idarenin uygulamalarına uymadık. Meşruluğumuzla,
haklılığımızla okullara girdik. Mücadeleyi büyüttüğümüz sürece de kazanmaya devam edeceğiz.
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Gençlik Federasyonu’ndan

DEV-GENÇ’İN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE,
1 MAYIS ALANI’NDAYIZ!
1 Mayıs işçilerin, emekçilerin, tüm
halkın birlik mücadele ve dayanışma
günüdür.
1 Mayıs tüm işçilerin, emekçilerin
ve yoksul köylülerin bayramıdır!
Ülkemizdeki 1 Mayıslar ise tüm ezilen dünya halkları gibi kan ve can bedeli savunulmuş, ağır bedeller ödense
de 1 Mayıs emekçiler tarafından sahiplenilmiştir.
1 Mayıs kavga günüdür, ‘77 1 Mayısı’nda yaşandığı, Taksim Alanı’ nın
savunulmasında olduğu gibi!
‘77 1 Mayısı oligarşinin halka karşı açtığı savaşta kullandığı kontrgerilla taktiklerinden biri olan katliamların
sadece birisidir.
‘77 1 Mayısı’ nda 35 emekçi emSayı: 265 peryalizmin uşağı, işbirlikçi iktidar taYürüyüş rafından panzerler altında ezilerek,
24 Nisan kurşunlanarak katledildi. Oligarşi kat2011
le derek yükselen devrimci mücadeleyi engelleyeceğini sandı.
Oysa, devletin tüm tehditlerine rağmen bir yıl sonra işçiler, emekçiler, tüm
halk yine 1 Mayıs Alanı’nı doldurdu.
250 bin emekçi yine 1 Mayıs Alanı’nda
oldu.
Taksim Meydanı sosyalizme olan
inancımızdır! ‘77 1 Mayısı’nda olduğu gibi en temelde emperyalizmin yok
etmeye çalıştığı, kendi imparatorluğunu derinlerden sarsacak olan sosyalizme olan inançtı.
Devrimi, sosyalizmi savunduğumuz
için sayısız bedel ödedik ve ödemeye de
devam edeceğiz. 1977 1 Mayısı ödediğimiz bu bedellerin de sadece birisidir.
Taksim Meydanı, 1 Mayıs Alanı
olarak şehitlerimize verdiğimiz sözümüzdür!
1 Mayıs Alanı katledilen onlarca
devrimci için verdiğimiz sözümüzdür.
1 Mayıs Alanı zapt edilecek ve ezilen
Türkiye halklarına armağan edilecekti. Bu inançla sadece son 3 yıl boyunca Taksim Alanı için direndik, çatıştık
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ve Taksim’i, 1 Mayıs Alanı’nı kazandık.
Oligarşinin bize vermediği 1 Mayıs alanını uzun yıllara yayılan ısrarlı,
kararlı ve bedel ödemeyi göze alan mücadelemiz sonucunda kazandık.
Ve tüm ezilen halklara yeni alanların, mevzilerin örgütlü ve militan bir
mücadeleyle kazanılacağını göstermiş
olduk.
Yıkılmaz tek barikat halkın örgütlü gücüdür!
Genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, memuruyla, işsiziyle ezilen, sömürülen tüm halkın örgütlü olduğunda ve ulaşılması gereken
hedef için kararlı, iradi olduğunda kazanamayacağı hiçbir şey olmadığını
gösterdik. Örgütlü halk gücünün yenilmez olduğunu 1 Mayıs Alanı için
verdiğimiz mücadeleyle de bir kez
daha kanıtlamış olduk.
Örgütlenelim!
Sayısız alanlar, mevziler kazanmak
için, bu düzende kullanamadığımız en
demokratik haklarımızı kullanabilmek
için, insanca, onurlu, adaletli bir yaşam
için, katledilen tüm devrim şehitlerinin
hesabını sormak için, bu sorunların tek
çözümü, tek alternatifi olan devrim ve
sosyalizm için örgütlenelim!
Bu aynı zamanda gençlik olarak
kendi taleplerimiz için mücadeleyi
yükseltmek demektir. Kendi taleplerimize daha çok sahip çıkmalıyız.1 Mayıs’a katılmak, kendi taleplerimizi sahiplenmektir.
Bunun için Dev-Genç’in örgütlü
gücüyle 1 Mayıs Alanı’nda, Taksim
Meydanı’nda olalım. 1 Mayıs 1977’de
50 bin Dev-Genç’li 1 Mayıs Alanı’ndaydık. Dev-Genç olarak yine alanları doldurma iddiasını taşıyoruz.
On binler olup bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizme olan inancımızı, emperyalizme karşı bir kez daha haykıralım!

DTCF’de faşist
saldırı

13 Nisan’da Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Cografya Fakültesi önünde yaklaşık 150 kişilik faşist grup fakülteye giriş
yapmaya çalıştı. Bu sırada Yüksel Caddesi'nde toplanan devrimci, demokrat, ilerici öğrenciler arkadaşlarını güvenli bir şekilde okuldan çıkarmak için
DTCF'ye yürüyüş yaptı. Toplu
halde Yüksel Caddesin’e yürümek isteyen öğrencilere Mithatpaşa Caddesi'nde polis saldırınca çatışma çıktı.
Bu sırada Ankara Gençlik
Derneğin'den Sevil Kalem ve
Alınteri gazetesi muhabiri Nur
Yılmaz gözaltına alındı. Ankara Gençlik Derneği üyeleri arkadaşlarının serbest bırakılması için Ziya Gökalp Caddesi'ne
yürürken metro alt geçitinde 6
kişi daha gözaltına alındı. Tekrar Yüksel Caddesi'nde toplanan
gençlik burada gözaltıların serbest bırakılması talebiyle oturma eylemi başlattılar. Öğrenciler, gözaltıların gece saat 03.00'te
serbest bırakılmasıyla eylemi
sonlandırdı.

Gericilikten yeni
dayatmalar
Bakanlığın 7 Nisan 2011
tarihli, Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu imzalı genelgesinde önümüzdeki yıl kutlu
doğum haftasının okullarda da
kutlanacağı açıklandı.
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Ülkemizde Gençlik
vindeyiz! / Gençlik Federasyonu”
pankartını çaldı.
Dev-Gençliler’e,
polisler ve zabıtalar tarafından yerlerde sürüklenerek
kafalarına ve vücutlarına defalarca
vurularak işkence
edildi.
Bütün saldırılara rağmen DevGençliler İnönü
Parkı’nda masalarını tekrar açtılar
ve imza toplamaya devam ediyorlar.

ADANA’DA GENÇLİK’İN ÇADIRINA SALDIRI!
20 Nisan günü İnönü Parkı’nda,
parasız eğitim istedikleri için 1 yıldır
tutuklu bulunan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın serbest bırakılması için
Adana Gençlik Derneği’ne üye öğrenciler çadır kurdu ve açlık grevine
başladı.
Burada bir eylem yapan Adana
Gençlik Derneği, parasız eğitim istemenin demokratik bir hak olduğuna değinerek, Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz’ın tutukluluğunun derhal son
bulmasını istedi. Ayrıca asgari ücretle geçinen milyonlarca ailenin evlatlarını okutamadığı vurgulanarak parasız eğitim talebinin tüm halkın talebi olduğu anlatıldı.
Eylemde sık sık “Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz Serbest Bırakılsın, Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız, Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız ve
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Gençliler” sloganları atıldı.
Eylemden sonra çadır açmak isteyen Dev-Genç’lilere işkenceci polisler saldırdı. Saldırıya hırsız zabıta
da dahil oldu ve işkence yaparak çadır malzemelerini ve “Tayyip Erdoğan’ın karşısında parasız eğitim pankartı açan Ferhat ve Berna 1 yıldır tutuklu! Arkadaşlarımızın Serbest Bırakılması İçin 7 Günlük Açlık Gre-

“SALDIRILARINIZ, PARASIZ
EĞİTİM MÜCADELEMİZİ
ENGELLEYEMEZ!”
Adana Gençlik Derneği açtıkları çadıra, polis ve zabıta saldırılarına
ilişkin saat 18.00’de İnönü Parkı’nda
bir eylem yaptı.
Okunan açıklamada saldırılar halka teşhir edilirken, polisin ve zabıtanın bu hukuksuz tutumu dile getirildi. “2 defa saldırdılar ama vazgeçiremediler. Yine buradayız, bizi buradan çıkaramazsınız. Gücümüzü halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz.
Açlık grevimize devam ediyoruz”
diye devam eden açıklamada; “Biz
Dev-Gençliler olarak mücadelemize
devam ediyoruz. Tekrar çadırımızı kuruyoruz. Saldırıları boşa çıkaracağız. Biz kazanacağız!” sözlerinden
sonra “Parasız Eğitim İstemek Suç
Değildir, Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın, Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız, Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız, Yaşasın DEV-GENÇ Yaşasın DEV-GENÇ’liler” sloganlarıyla açıklama bitirildi.
25 kişinin katıldığı açıklamaya
ESP, DHF, Mücadele Birliği, Ekim
Gençliği de destek verirdi.
Gençlik Federasyonu da konuyla
ilgili 20 Nisan’da yazılı olarak yaptığı açıklamada şunlara değindi: “Biz
tüm bu gayrı meşru uygulamalara rağmen meşru ve onurlu mücadelemizi
sürdürmeye, çadırlarımızı gerekirse
her caddeye sokağa burunlarının di-

bine kurmaya, masalarımızı açmaya
devam edeceğiz. Bunu hiçbir güç
engelleyemez! Engelleyemeyecek!
Bizim olanı gerekirse tırnaklarımızla söküp koparıp alacağımızı bir
kez daha haykırıyoruz!”

Israrlıyız Parasız Eğitim
İstiyoruz, Alacağız!
İzmir’de Gençlik Federasyonu’na bağlı öğrenciler Aliağa ilçesinde 7- 8 Nisan
günlerinde “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” afişlerini astılar. Yine parasız eğitimle
ilgili el ilanlarından liselerde dağıttılar.
İstanbul’da 14 Nisan Perşembe günü
Taksim’de, Galatasaray Lisesi önünde
“Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız” kampanyası dahilinde masa açıldı. Açılan masada Dev-Genç’liler parasız eğitim istemekteki kararlılıklarını ve bu mücadeledeki
ısrarlarını anlattılar.
12 Nisan Salı günü masaya halkın ilgisi yoğundu. Yan tarafımızda açılan Grup
Yorum masasından çalan türküler eşliğinde halaylar çekildi. Masada 210 imza toplanırken, Yürüyüş dergisi de satıldı.
Elazığ’da 14 Nisan Perşembe günü
Dev-Genç’liler parasız eğitim masası açıp
imza topladılar. Masaya polis tarafından
gönderilen zabıta ekipleri ise, önce masaya gelip kimlik sordu, kimlik kontrolü
yaptırmayan Dev-Genç’lilere zabıta tarafından para cezası kesildi.
Antakya'da 9 Nisan günü Liseli Gençlik “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız”
kampanyası çerçevesinde saat 12.30’da
Maydanos Cafe önünde masa açtı. Masa
açtıktan sonra sivil polisler gelip müdahale etmek istedi. Gençlik, masa açmak için
izin almaya gerek olmadığını ve imza toplamaya devam edeceklerini söyledikten
sonra polisler oradan uzaklaştı. Masa 1 saat
açık kaldı. Bu süre içerisinde hem parasız
eğitim bildirilerini, hem de 17 Nisan konser bildirileri dağıtımını yapan Liseli Gençlik parasız eğitim için 100 imza topladı.
Antalya’da Gençlik Federasyonu’na
bağlı Üniversiteli ve Liseliler, “Parasız Eğitim “ kampanyasına devam ediyor. 7 Nisan
Perşembe günü ve 9 Nisan Cumartesi
günü saat 14.00-18.00 saatleri arasında açılan imza standın da 540 imza toplandı. İmza
toplanırken taleplerini içeren bildiriler de
dağıttılar.
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Ülkemizde Gençlik
LİSELİLER’İN SINAV
PROTESTOLARI SÜRÜYOR

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

Çürümüş eğitim sisteminin kokuşmuşluğuna bir yenisi daha eklendi. YGS sınavında yaşanan şifrenin açık bir şekilde kabullenilmesinden sonra bir çok yerde öğrenciler sokağa döküldü... bu eylemlerden biri de İkitelli Liseli
Dev-Genç’lilerin düzenlemiş olduğu protesto yürüyüşüyle 15 Nisan 2011 tarihinde Halkalı Toplu
Konut Lisesi okul çıkışında gerçekleşti...
Liseli Dev-Genç’liler okul
müdürünün ve idarenin tüm müdahalelerine karşı eylemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Okul çıkışında ''Eşit, parasız, bilimsel, demokratik, ŞİFRESİZ eğitim istiyoruz. Liseli Gençlik'' pankartı arkasında toplanan öğrenciler halkalı toplu konut lisesinde ikitelli caddesine kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. 200 öğrencinin katıldığı eylem okul yönetimi ve polisin müdehalesine rağmen yer
yer daha da kalabalıklaştı. Son olarak Liseli Dev-Genç’lilerin hiç bir baskı karşısında boyun eğmeyeceklerini ve
mücadelelerini sonuna kardar sürdüreceklerini belirterek
basın açıklamasının okunmasıyla eylem sonlandırıldı. Eylemde “Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız, Tayip Amerikaya, Öğrenciler Eyleme Hesap Sormaya” sloganları atıldı.
Ankaralı Liseliler: Ali Demir istifa! YGS’ deki kopyalarla birlikte sokağa çıkan liseliler, 17 Nisan’da Ankara'da buluştu. İzmir Caddesi’ndeki Final Dershanesi
önünde buluşan liseliler, kısa bir yürüyüş yaparak arkadaşlarını eyleme çağırdılar. Veliler, öğretmenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Yaklaşık bin liselinin katıldığı eylemde ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Bakan Nimet
Çubukçu’nun istifası istendi.
İstanbul: Okul müdürüne rağmen boykota! YGS
haksızlığına karşı gerçekleşen liseli boykotunda okul müdürleri tarafından okula kilitlenen Hacı Hatice Bayraktar
Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde başlattıkları protesto
eylemleri sonucunda kapıyı açtırdılar. 15 Nisan’da yapılan boykota ve Galatasaray Lisesi önündeki buluşmaya
katılan Hacı Hatice Bayraktar Lisesi öğrencileri de, okul
müdürünün tüm engellemelerine rağmen Eğitim-Sen’li öğretmenlerinin de yardımıyla boykota katıldılar.
Manisa: Salihli’de liselilerden protesto: Salihli'de
YGS’ deki şifrelere tepki gösteren liseliler, bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdiler. Yüzlerce lise ve
dershane öğrencisi, öğretmen ve veliler Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelerek YGS’deki şifre olayının protesto ettiler.
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PSAKD İSTANBUL ŞUBELERİ:
“BASKINLAR KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ!”
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Şubeleri 18 Nisan günü bir açıklama yayınlayarak Gazi Mahallesi’ne yapılan polis baskınını protesto etti.
Açıklamada; Sultangazi Özgürlükler Derneği’nden ve mahallenin şoförü, elektrikçisi, marangozu ve Alevi yol erkanı üzerinden örgütlenme çalışması yapan PSAKD Sultangazi
Şube yöneticileri ve üyeleri Musa Kesgin, Hüseyin Ördek,
Emre Timoçin, Ali Asker Durgun’un gözaltına alınıp tutuklandığı, bu uygulama nezdinde tüm Alevi halkına ve muhalif halka gözdağı verilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer verildi:
“- Alevi halka yapılan katliamları lanetlemeyin, anmayın,
unutturun.
- Telefonlarda sistemi eleştirecek konuşmalar yapmayın.
- Dört kişi bir araya gelip konuşmayın.
- 12 Mart Gazi ve Ümraniye katliamı anmalarına katılmayın.
- 1 Mayıs’a katılmayın. vb. Kısaca örgütlenmeyin, sistemi eleştirmeyin, hak aramayın” diyorlar.
Bizler ise tam tersine ‘Bozuk düzende sağlam çark olmaz’
diyerek, daha çok örgütlenerek, daha çok birleşerek tüm bu
teslim alma politikalarını ve sindirme amaçlı, korku amaçlı gözaltı ve tutuklamaları boşa çıkartacağız.”

Çağdaş Gemik davası görüldü
Polis kurşunuyla vurulan
Çağdaş Gemik'in mahkemesi yeniden görülmeye devam edildi.
19 Nisan günü Çağdaş
Gemik adlı 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla vurulduğu dava görülmeye devam
edildi. Antalya Adliyesi’nde
görülen davada karar duruşması olarak beklenen ve sanığın
cezasının düşürülmesi tehlikesi olan dava öncesi, birde eylem yapıldı.
Ailesinin okuduğu açıklamada; Şeyh Bedreddin’in “Geç gelen adalet zulümdür” sözüne vurgu yapılarak şunlar söylendi:
“Geç gelen adalet bile bir zulümken, biz ise adaletsizlikten
bahsediyoruz. Öyleyse adaletsizliğe neler denmez ki! İşkence
denir. Haksızlık denir. Aşağılanmak denir. Bastırılmak denir!..”
Açıklamadan sonra mahkemeye geçildi. Mahkeme karar
olarak katile 16 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme çıkışında ÇHD’den avukat Münip Ermiş ve
ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı durumu değerlendirerek Yargıtay’ın bozma kararından sonra büyük bir hatadan dönüldüğüne değindiler.
Davalarının peşini bırakmayan Gemik’in ailesi ve devrimciler bir kez daha adaletin nasıl sağlanacağını göstermiş
oldular.
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NATO
Halkların Düşmanıdır
6

Yazı dizimizin bu bölümünde
2004 yılından 2011’e kadar olan antiemperyalist mücadeleyi ele alacağız.
Irak’ın, Afganistan’ın işgali ve
Amerika’nın saldırgan politikalarına
karşı yapılan eylemlerde Avrupa’da
olduğu gibi yüz binleri, milyonları bulan kitlesellik yakalanamadı. Ancak
Amerika’ya en fazla tepki duyulan ülkelerden biri bizim ülkemizdir. Oligarşinin 1950’lerden beri halkın tepkisini yumuşatmak için elinden gelen
her şeyi yapmasına rağmen halkın
anti-Amerikancılığını yok edemedi.
Bunda temel etken devrimcilerin onyıllardır ısrarlı, kararlı anti-emperyalist mücadelesidir.

NATO ülkemizden defol
NATO Daimi Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı 10 savaş gemisi, 22
Mayıs 2004’te Antalya Limanı’na yanaştı. Antalya halkı, öğrencisi, işçisi,
memuruyla Türkiye halklarının antiemperyalist geleneğini sürdürdü.
NATO gemileri “NATO defol!” yazan pankartlar ve sloganlarla karşılandı. Fakat emperyalizmin uşağı
polisler de boş durmadı. “NATO
defol!” pankartıyla yürüyüşe geçen
halka gaz bombalarıyla saldıran polis, birçok vatanseveri gözaltına aldı.

NATO, dünya
halklarının düşmanıdır
2004 yılı 28-29 Haziran tarihlerinde emperyalistler NATO'nun yeni
görevlerini belirlemek için İstanbul'da zirve toplantısı yaptı. Zirve başlamadan aylar öncesinden NATO'ya
karşı tepkiler de örgütlenmeye başlandı. Denilebilir ki, bu süreçte birlikte
çok kitlesel eylemler örgütlenemese
de Anadolu’nun her tarafında çeşitli
isimler altında çok sayıda birlikler
oluşturulup eylemler yapıldı. NATO
zirvesinden bir ay önce başlayarak he-

men her gün ülkenin her
köşesinde irili ufaklı yüzlerce protesto eylemleri yapıldı.
Emparyalistlerin halklardan korkusu büyüktü. Oligarşi zirve boyunca terör estirdi. Zirvenin yapılacağı
Şişli’den Beyoğlu’na, Taksim’den
Beşiktaş’a, uzanan bir bölge “NATO
Vadisi” olarak ilan edildi. “Vadide”
yaşayanlar ve çalışanlar, bölge içinde yaşadıklarına, çalıştıklarına dair
bir belge taşımak zorunda olacaklar.
Bu bölgelerde oturan veya çalışan
yaklaşık 292 bin kişi “güvenlik soruşturması”ndan geçirildi. Resmi
Gazete’nin 3 Haziran tarihli sayısında
İstanbul Valiliği’nin NATO zirvesine
ilişkin bir kararı yayınlandı. Zirve sırasında alınacak “önlem”leri ve diğer
düzenlemeleri içeren bu karara göre,
zirve için İstanbul’da “serbest” ve
“güvenli” bölgeler oluşturulacaktı.
Güvenli bölgeler, başta emperyalist ülkelerin liderleri olmak üzere zirveye
katılacak delegeler için oluşturulacaktı. “Serbest bölgeler” ise, şuralarda
gösteri yapabilirsiniz diye polisin
gösterdiği alanlar. Devrimciler polisin çizdiği sınırları tanımadı. Emperyalistler için “güvenli” bölge yoktu. Yapabileceği tek şey, halka karşı
terör estirmek oldu.

Yapılan eylemler
26 Haziran Ankara Mitingi:
NATO zirvesine katılmak için Amerikan Başkanı Bush’ta Türkiye’deydi. Zirvenin yapılacağı günler için ise
NATO ve Bush Karşıtı Birlik tarafından yapılacak eylemler merkezileştirildi. İlk merkezi eylem Bush’un
Ankara’da olduğu 26 Haziran’da Ankara’da yapıldı. Bush’a Emperyalizme ve NATO’ya Karşı Ankara Platformu tarafından düzenlenen mitinge
yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
27 Haziran İstanbul Kadıköy
Mitingi: NATO Karşıtı Birlik’in
damgasını vurduğu kampanyanın doruğu 28-29 Haziran eylemleri ve Ka-

dıköy mitingiydi. NATO’ya övgüler
düzenlerin en çok vurguladıkları nokta, NATO’nun sosyalist bloku yok etmekteki belirleyici rolüdür. Kadıköy
mitinginde toplanan on binler, dalgalanan kızıl bayraklar ve taşınan pankartlar, bu başarının ne kadar izafi ve
geçici olduğunu gösterdi. İşbirlikçiler, emperyalistlerin önüne kırmızı halılar sererken, biz onları o büyük
korkularının ifadesi olan sosyalizmin
kızıl bayraklarıyla karşıladık.

NATO’yu Okmeydanı’nda
barikatlarımız karşıladı
Okmeydanı’ndan Mecidiyeköy'e
yürüyüşe geçen 2000 kişilik devrimcilerden oluşan grubun önünü
Okmeydanı çıkışında kesen binlerce
polis, Perpa önünde gaz bombaları ve
tazyikli su ile saldırdı! Binler, tek bir
ruhla taş ve molotoflarla polise karşılık verdi. Atılan bombalarla göz
gözü görmezken, barikatlardaki kararlılık hiç düşmedi. Panzerlerle barikatlara saldıran polisin yıktığı her barikatın ardından yenisi kuruldu. Gaz
bombalarının çoğu polise geri atıldı.
Okmeydanı’nda gün boyu süren çatışmalarda tam 25 kez barikat kuruldu.
Ertesi günü İstiklal Caddesi boş bırakılmadı. Öte yandan başta Gazi
olmak üzere, gecekondulardan karanlığı aydınlatan barikat ateşleri
yükseldi, Anadolu kentlerinde gösteriler sürdü. NATO Zirvesine karşı
yapılan bu eylemlerle Anti-emper-
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yalist mücadele geleneğimize yeni bir
halka daha ekledik.

Halk Cephesi
anti-emperyalizm
bayrağını yükseltiyor.
Ne Amerika Ne Avrupa

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

2004 yılında Avrupa emperyalistleriyle AKP iktidarının yaptığı
AB üyelik görüşmeleriyle halkta sahte bir umut yaratıldı. Bunda “demokrasi ve özgürlükler”i Avrupa emperyalistlerinden bekleyen reformist
solun payı da büyüktü. “Demokrasi”
maskesi altında halk tam bir aldatmaca içindeydi. Oysa yapılan görüşmelerle ülkemiz Avrupa emperyalistleri tarafından daha da büyük kuşatma altına alınmaktaydı.
17 Aralık 2004’de AB üyeliğine
gün vermek için AB zirvesi yapıldı.
Bu süreçte Devrimci Gençlik "Ne
Amerika Ne Avrupa, Bağımsız Türkiye. İşbirlikçiliğe Son!" diyerek bir
kampanya başlattı. Bir ay boyunca İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den
Adana’ya, Sivas’tan Diyarbakır’a,
Malatya’dan Bursa’ya... Vatansever
devrimci gençliğin bulunduğu her
şehre, her üniversite kampüsüne,
kentlerin meydanlarına "Ne Amerika
Ne Avrupa, Bağımsız Türkiye. İşbirlikçiliğe Son!"sloganı taşındı.
Kampanyanın son eylemi 17
Ocak’ta Ankara’da yapıldı. Gençlik
Federasyonu örgütlü olduğu tüm illerden otobüslerle Anakara’ya gitti. 17
Aralık’ta AKP’nin kutlama yaptığı
Ankara Kızılay Meydanında protesto etmek için Kurtuluş Parkı’nda yürüş için hazırlık yaptığı anda yüzler-

ce polis saldırdı. Ancak gençlik dağılmadı direndi. Takviye polis geldi.
Tam bir terör estirdi. 198 kişi gözaltına alındı. 12 kişi tutuklandı ve bağımsızlık istedikleri için aylarca tutsak kaldılar.

İncirlik’e Yürüyüş
2005 yılında Halk Cephesi'nin de
içinde yer aldığı Irak'ta İşgale Hayır
Koordinasyonu ve Maya, BDSP, Belediye-İş 2 No'lu Şube, Tuzla Deri-İş,
Emekli-Sen 1 No'lu Şube, BES İstanbul 1 No'lu Şube, DİSK-Limter-İş,
Tekstil-Sen, CEMDER, Filistin Halkıyla Dayanışma İnisiyatifi birlikte
"İncirlik Üssü Kapatılsın" talebiyle bir kampanya başlatıldı. Bir buçuk
ay süren kampanya sonucunda İncirlik'e 26-28 Ağustos tarihlerinde
Anadolu'nun dört bir yanından yürüyüş yapıldı. 22 ilden yapılan yürüyüşe
toplam 1200 kişi katıldı. Haklar ve
Özgürlükler Cephesi, bulunduğu tüm
kentlerde Koordinasyon adına yürütülen çalışmalara aktif alarak katılırken yürüyüştede kitlesel olarak yerlerini aldılar.

Lübnan’a asker
gönderilmesine protesto
5 Eylül 2006’da TBMM’de yapılan oylamada, emperyalistlerin isteği doğrultusunda AKP’nin oylarıyla
Lübnan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkere onaylandı. Tezkerenin
mecliste görüşüldüğü saatlerde yaklaşık 6 bin kişi Kurtuluş Parkı'ndan
yürüyüşe geçti. HÖC’ün de bileşenlerinden olduğu Irak’ta İşgale Hayır
Koordinasyonu, DİSK, KESK,
TMMOB, TTB gibi oda ve sendikalar, BAK ve reformist partiler ile
DKÖ’ler tarafından Ankara’da düzenlenen 6 bin kişilik bir eylemle protesto edildi.

Halk Cephesi Ortak
Düşman Amerika’dır
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
2008 yılı Ocak ayı başında başlayan
ve Mayıs ayının ortalarına kadar süren “Ortak Düşman Amerika’dır”
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sloganıyla bir kampanya başlattı.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
kampanyaya ilişkin yaptığı bir açıklamasında şöyle yazmıştı: “Milyonlar olacağız ve ortak düşmanımız
Amerikan emperyalizmine işbirlikçilerine karşı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde umudu
büyüteceğiz, dünyayı bir kez de Anadolu’dan sarsacağız!... Bu ülkenin bağımsızlığı ve demokrasisi için birleşelim. Amerikan sömürgeciliğine köleliğine son verelim. Diyoruz ki ortak
düşman Amerika’dır. Bağımsız, demokratik Türkiye mücadelesinde birleşelim!”
İdil Kültür Merkezi kampanyanın
başladığı 13 Ocak’ta Ortak düşman
Amerika’dır adıyla İstanbul Gösteri
Merkezi’nde bir konser düzenledi.
Filistin’den FHKC MK üyesi Usama
Tamem, FHKC Kudüs Kadın Birlikleri Sözcüsü Abeer Abu Kheder, Irak
Komünist Partisi/Halkın Birliği Kurucu Üyesi Dr. Jawad Faris, Ermeni
halk müziği sanatçısı Suran Asadur-

Ortak Düşman
Amerika’dır konserleri
 İstanbul’da 13 Ocak 2008
 Adana’da 25 Ocak 2008
 İzmir’de 8 Şubat 2008
 Antalya’da 10 Şubat
 Ankara’da 16 Şubat
 Bursa’da 17 Şubat
 Samsun’da 22 Şubat
 Malatya’da 24 Şubat
 Diyarbakır’da 11 Nisan
 Edirne’de 10 Mayıs
 Çanakkale’de 17 Mayıs
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yan ve ülkemizden Suavi, Erdal
Bayrakoğlu, Bilgesu Erenus,
Tiyatro Simurg’un da yer aldığı konsere 4 bin kişi katıldı.
Kampanya çerçevesinde
Halk Cepheliler Anadolu’nun
örgütlü olduğu her yerinde on
binlerce afiş, yüz binlerce bildiri
dağıttı. Yüzlerce eylem yaptı.
Amerika’nın gerçek yüzünün
anlatıldığı “Ortak Düşman Amerika’dır” konulu onlarca panel düzenledi. Kampanyanın en çok öne çıkan
etkinliklerinden biri de “Ortak Düşman Amerika’dır” konserleri oldu.
Amerikan uşakları kampanyanın
yürütüldüğü her yerde teyakkuza
geçti. Kampanya faaliyetlerini yasal
olarak engelleyemeyince keyfi uygulamalarla engellemeye çalıştı. Ortak Düşman Amerika’dır afişlerini
asan bildiri dağıtan onlarca Halk

Halk

Düşmanı

Ortak Düşman
Amerika resim
sergisine tutuklama

Cepheliyi gözaltına aldı. “Çevre kirletiliyor” diye ya da “kabahatlar kanunu”na göre milyarlarca lirayı bulan
para cezaları kesildi.
Yapılan konserleri yasaklayamıyordu ancak özellikle Anadolu’da
konser yapılacak tüm salonları tehdit
ederek “Ortak Düşman Amerika’dır”
konserlerini fiili olarak yapılamaz
duruma getiriyordu. Fakat her şeye
rağmen Anadolu’nun dört bir yanında binlerce kişinin katıldığı konserler

Kampanya çerçevesinde Sivas Gençlik Derneği Girişimi
15 Mart’ta Eğitim-Sen binasında “Ortak Düşman Amerika’dır” konulu bir resim sergisi açtı.
Sergiyi açan Sivas Gençlik Derneği
Girişimcilerinden 5 kişi gözaltına
alınarak tutuklandı. Tutuklanan 5
kişi mahkemeye dahi çıkartılmadan
15 ay tecrit hücrelerinde tutsak kaldı. Mahkemeyi izlemeye giden Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler ve
TAYAD’lılar polis kontrolünde linç
saldırılarına uğradı. İki yıla yakın tutsak kaldılar.
(Sürecek)

AKP’nin “van minut” şovları!

Sayı: 265

Yürüyüş

Tayyip Erdoğan, 28 Ocak
2009’da İsviçre’nin Davos kentinde Dünya Ekonomik
Formu kapsamında düzenlenen Gazze konulu panelde, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve panelin yöneticisi ile tartışmış, daha sonra da salonu terk etmişti.
Halkı, tüm Ortadoğu halklarını
“van minut” şovu ile aldatan, kendisine “Filistin halkının sözcüsü”
ünvanını layık gören Erdoğan, “van
minut” çıkışlarını Davos’tan bugüne aralıklarla sürdürdü.
Yeri geldi, Ermenistan ile yaşanan
sorunları gerekçe göstererek, Ermenistan liderlerine saldırdı. “Van minut” çıkışını, “kardeş Azerbaycan”ın haklarını korumak adına yaptı.
Halka karşı yürüttüğü savaşı destekleyen, AKP’ye desteklerini esirgemeyen Alman emperyalizminin
kimi eleştirilerini gerekçe yaparak,
“van minut” şovları yaptı. Almanya’da yapayalnız bıraktıkları halkın

AKP

yapıldı.

önünde, toplantılarda şovlarına devam etti.
AB’yle ilişkiler konusunda sorun
yaşadığı Fransız emperyalizmini hedef aldı bu kez şovları.
Şovlarından en sonuncusunu 13
Nisan 2011’de, Strasbourg’da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ‘nde (AKPM) yaptığı konuşmada kendisine sorulan sorulara verdiği cevapta yaptı.
Dini azınlıkların ibadet hakları ile
ilgili soru soran Fransız parlamentere;
Fransa’nın önce kendi yanlışlarını düzeltmesi gerektiğini söyledikten
sonra “Arkadaşımız Fransız mı?
Ama Türkiye’ye de Fransız” diye
alay ederek cevap veriyordu.
Yine seçim barajının yüksekliği
üzerine sorulan bir soruya;
“Seçim barajı demokrasi ile ilgili
değil. Barajı gerekirse biz düşürürüz. Size soracak değiliz!” diyerek
şov yapıyordu.
Halka karşı sürdürdüğü saldırıları unutmuş görünerek, Fransız emperyalizmini hedef alarak, üste çıktı.

“şu anda Fransa'da Romanların
buradan ihraç edildiğini, kovulduğunu görüyorum. Demokrasi bu
mu? Fransa'da şu anda kişisel inanç
özgürlüklerine saygının olmadığını
görüyorum. İnanç özgürlüğü bu
mu?” diye pişkince soruyordu.

24 Nisan
2011

İşbirlikçiliklerini şovlarla
gizleyemezler
Her fırsatta Avrupa’ya meydan
okuyor ama Avrupa’ya muhtaç olduğunu biliyor. Bu meydan okumaların, “büyük devlet”, “bölge devleti”, 10 yıl sonra “ilk 10 devlet arasına” girme yalanlarının sonu yoktur.
AKP sonuçta bir işbirlikçidir ve Türkiye de yeni sömürge bir ülkedir. Tayyip Erdoğan, emperyalistlerin kuklasıdır, gerçek olan da budur!
Bu çıkışları, fırçaları, şovdan halkı aldatmaktan öte bir şey değildir.
AKP döneminde işbirlikçilik pekiştirilmiştir.
Halk düşmanı AKP, “van minut” şovları ile halkımızı ve Ortadoğu halklarını aldatamaz!
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Devrimci İşçi
Hareketi

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

Grev yapmak bir
haktır!

Halkı ve tüm emekçileri bir “sürü olarak” gören AKP iktidarı, her fırsatta emekçilerin hak arayışına, talepleri için mücadele etmelerine saldırmaktan geri
durmuyor.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN) 4. Olağan Genel Kurulu’na katılan Başbakan Erdoğan sendikalar ve grev hakkı ile ilgili olarak: “Bugünün dünyasında sendikacılık, kırmakla, dökmekle, eylemle, grevle özdeşleşen bir yapı asla sergileyemez. Onlar ideolojinin deli gömleğini giymiş zihniyetlerdir. Onlar cam, çerçeve, çevredeki esnafı, herkesi dilhun ettikleri
zaman, kan gördükleri zaman rahatlayan zihniyetlerdir.”
diyebilecek kadar sendikalara, grev hakkına düşmanca saldırıyor, karalıyordu.
“Grev diyen deli gömleği giysin!” diyen Erdoğan, grev
hakkına ne kadar tahammülsüz olduğunu da ifade ediyordu.
Kölelik koşullarında çalıştırılan emekçiler grev yapmayacak, o koşulları kabul edeceklerdi. Hakkını aramak, daha
iyi koşullarda çalışmayı istemek ve bunun için grev yapmak delilikti, deli gömleği giymekti Erdoğan’a göre.
Kısa bir süre önce sınav sistemi ve soruların çalınması
karşısında AKP’nin hırsızlığı onaylayan tavrını protesto
eden liseli gençliğin haklı mücadelesini hazmedememiş,
sivil faşistleri ve gericileri gençliğin karşısına çıkarmakla tehdit etmişti.
Hak aramak, kendilerine yapılan haksızlığın hesabını
sormak, delilikti. Hak arayanları, “normal bir insan” olarak görmeyen, deli diyen faşist bir kafa yönetmektedir bu
ülkeyi.
Bu kafaya göre, haklar lükstür. Hak diye bir şey ol-

mamalı, kitleler, emekçiler sadece itaat etmelidir. Örneğin işçiler en kötü koşullarda çalışmalı, patronlarına boyun eğemeli, karın tokluğuna çalışmaları halinde bile patrona itaat etmelidir.
Eğer böyle bir mantık taşamısalar, iş bırakan binlerce sağlık emekçisini tehdit edermiydi Sağlık Bakanı Recep Akdağ?
Direnen binlerce sağlık emekçisini, “bir kişinin burnu kanarsa hesabını sorarım” diyerek tehdit eden bakan
sonra da sağlık emekçileri için “bunlar marjinal küçük
gruplar” dır diyordu.
Recep Akdağ, “bir kişinin burnu kanarsa” diye tehditler savurduğunda, bunu halkı çok düşündüğü için
yapmıyordu elbette. Sağlığı özelleştirerek, hergün yüzlerce
emekçinin, yoksul halkın “burnunu kanatanlar” ın asıl
derdi, sağlık emekçilerin kendi köhne sistemlerine karşı
mücadele etmeleridir.
“Grev diyen deli gömleği giysin!” deyip, sendikalara saldıran Erdoğan, emekçilerin hakları için direnmelerine karşıdır. Greve karşı çıkarak, asalakların düzenini savunmaktadır. Grevi istemeyenler, asıl olarak patronlardır,
kan emicilerdir.
Erdoğan, onların sözcüsü olarak grevi mahkum etmekte,
işbirlikçi tekellerin vurgunlarını azaltacak hiçbir direniş,
hiçbir hak alma mücadelesi istememektedir. O emekçilerin
sömürüyü kabul etmesini, diremeden yaşamlarını sürdürmesini istemektedir.
Onun için her fırsatta direnmek, hak almak, grev yapmak düşüncelerine saldırmaktadır.

1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’nda, Taksim’deyiz!
Aralarında Devrimci 1 Mayıs Paltformu’nun da bulunduğu DİSK, KESK, TMMOB,
TTB gibi bir çok sendika,
konfederasyon, demokratik
kitle örgütü, yöre dernekleri ve
siyasi hareketler bu yıl daha
kitlesel 1 Mayıs için 1 Mayıs
alanında, Taksim’de olacaklar.
1 Mayıs’ı ortak kutlama
kararı alan çok sayıda örgüt,
sendika ve demokratik kitle örgütü, 14 Nisan’da Taksim
Gezi Park’ında bir araya gelerek, bir açıklama yaptı.
TÜRK-İŞ, Hak-İş, Me-
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mur-Sen, Kamu-Sen gibi sarı
ve gerici yapıların da yer aldığı
ortak açıklamayı DİSK Genel
Sekreteri Tayfun Görgün yaptı.
Daha kitlesel 1 Mayıs için
1 Mayıs Alanı’na çağrı yapılmasından sonra Görgün, “işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma
biçimlerine, taşeronlaşmaya,
düşünce ve ifade özgürlüğüne
yönelik girişimlere,” karşı 1
Mayıs Alanı’nda olunacağını
belirtti.

Bir iş cinayeti daha:
5 işçi öldü, 6 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir kapı imalathanesinde patlama meydana geldi. Patlamanın
ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında, patlamanın meydana geldiği 5900 Sokak'taki imalathanenin bitişiğindeki depodan,
üzerlerine laminat parke düşen itfaiye çalışanları
Ozan Avşar ile Mustafa Aşın yaralandı. Hastaneye kaldırılan Avşar hayatını kaybetti.
İtfaiye işçileri uzun arama çalışmalarının ardından kayıp olan Yener Erbaş, Harun Cirit, Mustafa Kurt ve Mustafa Demiratay’ın ise cesetlerine
ulaştı. Böylece gerekli önlemlerin alınmaması
sonucu işyerinde meydana gelen patlamada, birisi itfaiye işçisi olmak üzere 5 işçi hayatını kaybetti.
Yaralı 2 işçi de hastanaye kaldırıldı.
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SAĞLIK EMEKÇİLERİ 2 GÜNLÜK GREV YAPTI
19-20 Nisan 2011 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanları 2 günlük greve gittiler. TTB,
SES baş başta olmak üzere sağlık iş
kolunda örgütlü sendika ve derneklerin katılımıyla gerçekleşen grev
yürüyüş ve mitinglerle de desteklendi.
“Performans sistemine hayır, Herkese
sağlık, güvenceli gelecek” talepleriyle
alınan 2 günlük grev kararı gereğince Ankara ve İstanbul başta olmak
üzerepek çok yerde eylemler gerçekleştirildi.
1.GÜN
Ankara'da yapılan grevde ilk gün
Saat 11.00' e doğru yürüyüşlerle diğer hastane ve iş yerlerinden çıkan
sağlık emekçileri Numune Hastanesi önünde toplanmaya başladılar.
Pankartları ve sloganlarıyla Numune Hastanesi önünde bir saat kadar
bekledikten sonra yaptıkları açıklamayla Abdi İpekçi Parkı'na yürüyüşe başladılar. Buradan Sağlık Bakanlığı'na taleplerini bir kez daha hay-

kırdılar. İstanbul’da ise ilk gün İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde toplanan sağlıkçılar buradan
Millet Caddesi’nin bir bölümünü
trafiğe kapatarak Haseki Hastanesi’ne
doğru yürüyüş yaparak taleplerini dile
getirdiler.

Greve çıkan onbinlerce
sağlık emekçisinin
4 talebi var:
•
Sözleşmeli çalışmaya son
verilerek bütün sözleşmeli çalışanların iş güvencesine kavuşturulması,
•
Temel maaşların insanca
yaşayacak orana yükseltilmesi,
•
Hasta muayenelerinde alınan katkı-katılım paylarının ve her
türlü cepten ödemelerin acilen kaldırılması,
•
Hastaneleri özelleştirecek
olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasarısının geri çekilmesi

İşte gerçek Türkiye: İnsanını
yaşatmayan bir düzen
AKP “çılgın proje”lerden, 2023
yılının Türkiye’sinden söz ediyor.
“Bölge devleti olduklarını” söyleyip,
kendilerine liderlik misyonu biçiyorlar.
Milli gelirin 26 bin dolar olacağını, işsiz ve aç kimsenin kalmayacağını, halkın yaşam standartlarının
“yükseleceğini” söylüyorlar. Kısacası, pembe bir tablo çizip, halka cennet vaat ediyorlar.
Diğer yandan, işbirlikçi tekellerin,
Koçlar’ın, Doğanlar’ın, Sabancılar’ın, Çalıklar’ın, Ülkerler’in, Şahenkler’in sömürü ve yağma düzeni
tıkır tıkır işlemektedir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı’nın (OECD) “Bir Bakışta

Toplum” ismiyle yayınladığı raporunda Türkiye, “işsizlik, yoksulluk ve
doğurganlıkta” ilk sırada yer alıyor.

AKP’nin Türkiye’si, açlık,
yoksulluktur
Rapora göre; Türkiye binde 17
olan bebek ölümleri oranı ile en çok
bebek ölümlerinin olduğu ülkeler sıralamasında birincidir. Ve OECD’nin
ortalama binde 4.6 olan oranının 3
katı daha fazla bebek ölümleri yaşatan ülkesidir.
Rapora göre; en kısa ömre sahip
olan ülkeler içinde de yine ilktir Türkiye. AKP’nin halka reva gördüğü
yoksulluğun ve açlığın sonucudur

2.GÜN
Sağlık emekçilerinin grevinin
ikinci gününde Ankara’da, birinci gün
Yıldırım Beyazıt Dışkapı Hastanesinde yaşanan baskıları protesto etmek için emekçiler Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Hastanesi bahçesinde toplanarak Başhekim’i protesto ettiler.
Grevin birinci günü Başhekim Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) temsilcilerine güvenlik görevlilerini saldırttı. Türk Tabibleri Birliği ve SES'ten temsilcilerinin konuşmalarında, baskıların emekçileri
yıldıramayacağı dile getirildi.
Saat 12.00'de Hacettepe Hastanesi
bahçesinde tekrar toplanan sağlık
emekçileri “Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlıkta Özelleştirme” politikalarını protesto ettiler.
İstanbul’da grevin ikinci günü
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde
toplanan sağlıkçılar, buradan Kadıköy
İskele Meydanı’na yürüdü.
Bütün baskı ve tehditlere rağmen birçok şehirde özellikle üniversite hastanelerinde greve yüzde
100’e varan oranda katılım oldu.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

tüm bu sonuçlar.
Rapora
göre; Türkiye
2007’de zorunlu eğitim için
çocuk başına
yıllık 1246 dolar harcarken,
OECD ortalaması 8 bin 70
dolardır.
Rapora göre; yoksullukta, işsizlikte, Şili, Meksika ve Türkiye birbirini takip ediyor. Türkiye en düşük
istihdam oranına sahip ülkeler arasında başta yer alıyor. Yani AKP’nin
yönettiği Türkiye’de halk için açlık,
yoksulluk, işsizlik ve ölüm var.
AKP liderlikten söz ediyor. Halkın insanca yaşayacağı koşullarda
değil ama yoksullukta, açlıkta, işsizlikte dünya lideri olmayı başardılar.
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Savaşan
Kelimeler

Düzene meşruluk
hediye etmek,
devrimcilerin,
yurtseverlerin
işi değildir

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

BDP milletvekili adaylarının bir kısmının veto edilmesiyle başlayan tartışma, çarpık
bir meşruluk anlayışını da tüm
çıplaklığıyla ortaya çıkardı.
BDP’lilerin veto edilmesinde, vetodaki faşist yanı tartışmak yerine, bunun düzen
için ne kadar kötü olacağı tartışılıyor.
İlericiler, demokratlar, dönüp düzenin sahiplerine diyorlar ki;
“Ama bu sizin için kötü olur.”
İyi öyleyse. Bırakın düzen için
kötü olan neyse, o olsun.
BDP’lilerin seçime sokulmaması, “sistem için felaket olur” diyor
Taha Akyol gibiler. Bırakın düzen düşünsün bundan sonrasını. İlericiler,
demokratlar, Taha Akyollar’la aynı
kaygıyı duymazlar.
Meşruluk konusundaki çarpık
yaklaşımın bir örneğini de BDP’nin
bağımsız milletvekili adaylarından
Sırrı Süreyya Önder verdi. Şöyle diyordu Önder: “Böyle oluşacak bir
Meclis’in, bu Meclis’ten çıkacak hükümetlerin, o Meclis’te yapılacak yasaların hiçbir meşruiyeti yoktur.
Kendileri çalıp kendileri oynarlar”.
Önder, ekranda milletvekili adaylığıyla kendisinde ne değişeceği sorusuna “bizim işimiz devrimcilik”
diye cevap vermişti. Peki devrimci,
meşruluk sorununu böyle mi ele
alır? Böyle mi tanımlar? Devrimci bilimseldir. Meşruluk ölçüsü sınıfsal,

bilimsel, tarihsel ölçülere dayanır.
Önder’in bu meşruluk tarifi ise,
sömürücü, katliamcı bir meclisin ve
hükümetin aklanmasıdır.
Bir tek BDP’lilere meclisin kapılarını açtı diye, bizi katledenler
meşru olacak öyle mi? Bizi tecrit
ederken, hasta tutsaklarımızı bir bir
öldürürken meşru olacaklar öyle mi?
Engin Çeberler’i katledecek, parlamentonun biraz ilerisinde Eyüp Beyazlar’ı, Kevser Mırzaklar’ı katledecek, dağdaki gerillayı katledecek,
ama BDP’lileri meclise sokup meşrulaşacak, öyle mi?
İşbirlikçi, katliamcı bir iktidarı ve
meclisi, demokrasicilik oyununun
bir kaç manevrası karşılığında meşrulaştırmak devrimcilerin, ilericilerin işi olmamalıdır.
Gerçek de, meşruluk ölçüsü de tepetaklak olmuştur kafalarında.
BDP adaylarından Ertuğrul Kürkçü, gelişmeleri şöyle değerlendiriyordu. “Boynu koparılmış tavuk gibi
çırpınıp duruyoruz... devlet bizimle

Mamak Halkı:
Evlerimizi Yıktırmayacağız!

ÇHD’den
YSK’’yi Protesto

Ankara’da, 14 Nisan günü
Mamak yıkım bölgesinde

20 Nisan saat
12:00‘de Taksim Galatasaray Lisesi önünde Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları bir eylem yaptılar.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından
18 Nisan 2011 tarihinde BDP tarafından

Halk Cepheliler, yaklaşık 50
tane afiş yapıştırdılar.
28 adet Yürüyüş dergisinin
halka ulaştırıldığı yerde, ayrıca 17 Nisan'da Bakırköy Pazar
Alanı’nda gerçekleşecek Grup
Yorum’un “Bağımsız Türkiye”
Halk Konseri’nin de çağrısı yapıldı.

44

oyun oynuyor...”
O zaman oynatmayacaksınız!
Aktüel Bakış yazarı Günay Aslan’ın BDP’lilerin veto edilmesi üzerine yazdığı şu satırlar çarpıcıdır:
“... Yüzde 10 barajına, 2 bin
Kürt siyasetçisinin tutsak alındığı
KCK Davası’na, askeri operasyonlara ve anti-demokratik yasalara
rağmen seçime katılan ve sisteme
hak etmediği meşruiyeti kazandıran
Kürt vekilleri...” (20 Nisan 2011)
Gerçek budur.
Bu baskılara, hak tanımazlığa,
katliamcılıkta ve asimilasyonda ısrara
rağmen, parlamenterizme tabi olmak, sistemi meşrulaştırmaktır.
Herkes yaptığının farkındadır.
En büyük yanılgı şuradadır ki; bütün bu uzlaşmalar da, gelmeyecek bir
demokrasi adına yapılıyor; “Kürt sorunu çözülürse demokrasi gelir.”
Hayır yanılıyorsunuz. Bağımsızlık olmadan demokrasi olmaz. Bağımsızlık için ise emperyalizme karşı savaşmak gerekir. Politikalar işte
burada gelip tıkanıyor. Meşruluk burada tepetaklak oluyor. Emperyalizme karşı savaşılmayınca, onun
işbirlikçilerinin sistemiyle uzlaşılıp
meşru kabul ediliyor.
Tekrar ediyoruz. Oligarşinin meclisi ve o meclisin çıkaracağı sömürücü hükümetlerin hiçbiri tarihsel, bilimsel ve sınıfsal açıdan meşru değildir. Orada 40 tane sosyalist, 40 tane
BDP’li, 40 tane Sırrı Süreyya da olsa,
orası oligarşik diktatörlüğün temel bir
kurumu olarak yine gayri meşru olmaya devam eder.

desteklenen 12 milletvekili adayının
adaylıklarının iptal
edilmesi kararını protesto ettiler.
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Erdoğan: ‘Kürt meselesi artık yoktur’
Bir var, bir
yok. Başbakan
açıkça alay ediyor
Kürt halkıyla.
Tayyip Erdoğan, 18 Nisan’da Ankara Arena Spor
Salonu'nda yapılan AKP Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı’nda
Kürt sorununa bir anlamda “nokta”
koyan bir açıklama yaptı. Dedi ki:
“Bu ülkede Kürt meselesi artık yoktur, benim Kürt kardeşlerimin meseleleri vardır. Bu ülkede Kürt kardeşlerimin istismarı vardır ama bu oyuna onlar da gelmeyecek, bu oyunu bozacaklar. Kurulan tezgah budur.”
Artık Kürt ulusunun bir sorunu
yok; sorun bireysel (!) demek ki..
Önce, AKP iktidarının ilk aylarında “yok sayarsanız yok olur” demişti.

Sonra “Her soruna illa ki bir ad
koymak gerekiyorsa, Kürt sorunu...dur” diyen oydu.

Geçen hafta, bir anlamda kendisi
açısından son noktayı koydu.

Arada gelgitler yaşadı yine.

Yarın burjuva siyasetin ikiyüzlülüğü içinde yine farklı şeyler söyleyebilir. Ama bilinmeli ki asıl olan red,
inkar ve asimilasyon dayatmasıdır.
AKP’nin, Erdoğanlar’ın gerçek
düşüncesi budur.

Sonra dedi ki:
“Kürt sorunu hepimizin sorunudur, benim sorunumdur... büyük devlet, güçlü millet ... hatalarını ve günahlarını masaya yatırarak geleceğe
yürüme güvenine sahip millet ve devlettir.”
Ve sonra bundan kesin bir dönüş
yaptı. Türkeş’e rahmet okuturcasına
şöyle dedi: “Tek millet, tek bayrak,
tek vatan, tek devlet... Buna karşı çıkanın bu ülkede yeri yok. Buyursun
istediği yere gitsin...”
Benim sorunumdur sözünden, “ya
sev, ya terket”e gelmişti.

Şunu da bilmeliyiz elbette:

Bu arada, Erdoğan’ın yukarıda
aktarılan türden demagojik açıklamalarına “büyük değer” biçen, o demagojik sözlerden hareketle “çözüm
süreci başladı” beklentilerine girenlere de şunu vurgulayalım tekrar:
İşte AKP’nin tüm demokratikleşme
manevralarının özü, özeti budur.
AKP’de çözüm yoktur; oyalama,
aldatma vardır.

1 Şehit, 90 Yaralı, 300’ü Aşkın Gözaltı

bağlı Derecik Beldesi
BDP binası 16 Nisan
gecesi yakıldı. BDP
tarafından yapılan
açıklamada, saldırının AKP kontrgerillasının bir provokasyonu olduğu belirtildi.
*
Cizre’de, KCK davasındaki tutuklamaları protesto için 18 Nisan’da
yapılan yürüyüşe polis gaz bombalarıyla saldırdı. Bu saldırının ardından BDP binasına ve protesto eyleminin yapıldığı çadıra da saldırıldı.
Saldırılarda 20 kişi yaralanırken, 26
kişi gözaltına alındı.
*
Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Eşit Özgür Yurttaş Derneği'ne 17 Nisan akşam saatlerinde
polis tarafından baskın düzenledi.
Baskında 12 kişi gözaltına alındı.

Veto Protestolarına Saldırılar
Yüksek Seçim Kurulu’nun bazı
BDP milletvekili adaylarının adaylığını iptal etmesi, 19-20-21 Nisan’da bir çok şehirde yapılan eylemlerle protesto edilirken, polis bir
çok eyleme saldırdı.
Diyarbakır’da binlerce kişinin
adliye önünde yaptığı eylemin ardından polis gaz bombalarıyla ve tazyikli suyla saldırdı. 81 kişi gözaltına
alındı.
Van’da polis “Demokratik Çözüm Çadırı”na gaz bombalarıyla saldırdı. Yüzlerce kişi, yüzükoyun yerlere
yatırılıp kelepçelenerek dövüldü. 100’ü
aşkın kişi gözaltına alındı.
Silopi’de, Hakkari’de ve Yüksekova’da yapılan eylemlere de polis saldırdı, saldırılarda bir çok kişi yaralandı.
İstanbul’da yapılan gösteriye de
polis saldırdı ve 90 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, Ankara’dan İzmir’e, Siirt’ten Ağrı’ya kadar bir çok ilde de
vetoları protesto eylemleri yapıldı.

Nusaybin'deki polis saldırısında,
14 yaşındaki Hamdullah Eldemirci
başından plastik mermiyle vurulurken, 12 yaşındaki Bilal Asman yüzüne gaz bombası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
20 Nisan’da yapılan protesto eylemlerinde ise Diyarbakır’ın Bismil
İlçesi’nde İbrahim Oruç adlı lise öğrencisi yurtsever katledildi. Oruç’un
21 Nisan’daki cenaze törenine polis
yine saldırarak yaklaşık 60 kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır merkezinde yapılan
gösterilere de polis yine saldırdı.
Diyarbakır’daki gözaltılarda AKP
il binası da gözaltı merkezi olarak
kullanıldı.
21 Nisan itibarıyla eylemlerin
tümünde yaklaşık 90 kişi yaralandı,
300 kişi gözaltına alındı.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011

BDP binalarına ve
çadırlara saldırılar
Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne
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Halkın Günlüğü ve Temel Demirer

ÖZÜR DİLEMELİDİR

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
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Halkın Günlüğü’nün 10-20 Nisan
2011 tarihli, 10. sayısında, “Özel Yetkili Mahkemeler’e tarihi kenar notları” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazı,
Temel Demirer imzasını taşıyor.
Halkın Günlüğü devrimci bir yayın organı olma iddiası taşıyor. Temel
Demirer, ilerici bir aydın... Ama yukarıda sözünü ettiğimiz yazıda, devrimci eylem ve devrimciler karalanıyor, şaibe altına alınıyor.
Temel Demirer’in yazısı, temel olarak faili meçhul cinayetleri ve katliamları ele alıyor. Ve kendisinin, hemen
tüm yazılarında olduğu gibi, oradan buradan bir çok alıntı içeriyor. Bazen hangisinin nereden başlayıp nerede bittiğini
izleyemiyorsunuz. Bazısı alıntı, bazısı
kendisine ait olan değerelendirmelerde
Demirer şunları söylüyor:
“Bu cinayetlerin hepsi tartışmasız
olarak insanlığa karşı işlenmiş suçlardır.”
Diyor ki: “Katillerin hemen hemen
hepsi birer ‘devlet’ organizasyonunun
tetikçisidirler.”
Devam ediyor: “Katledilen canların her birisi taşıdıkları değerleri ve
farklılıkları ile insanlık ailesi içerisinde özel bir yer işgal ederler.”
Sonra, “hızla sıralayarak bir kez
daha hatırlatalım:” diyerek, her biri
insanlık ailesi içinde özel bir yer işgal eden bu “canların” listesini yayınlıyor:
Doç. Orhan Yavuz... Doç. Bedrettin Cömert... Prof. Bedri Karafakioğlu... Abdi İpekçi... Prof. Ümit Doğanay... Prof. Cavit Orhan Tütengil... Ümit Kaftancıoğlu... Sevinç
Özgüner...
Ve... ve bu aydınları saydığı listenin tam burasında şu isme yer veriyor: Gün Sazak.
Evet, MHP’nin faşist şeflerinden,
toprak ağası, binlerce insanımızın
katilini yukarıda adı sayılan aydınlarla
aynı listeye koyuyor Temel Demirer.
Ve bu listeyi Halkın Günlüğü de
aynı şekilde yayınlıyor. (10-20 Ni-

san 2011, Sayı: 10)
Durun, bitmedi!
Yazar, “katledilen canların”, her
biri insanlık ailesi içinde özel bir yer
işgal eden bu değerli insanların listesini yazmaya devam ediyor.
Kemal Türkler... Prof. Dr. Muammer Aksoy... Turan Dursun... Doç. Dr.
Bahriye Üçok... Uğur Mumcu... ve...
Ve burada bir isim daha çıkıyor
karşımıza: Özdemir Sabancı.
Evet, yanlış okumuyorsunuz. Temel Demirer, Gün Sazak’la birlikte
sömürücü, asalak, halkların katili
Özdemir Sabancı’yı da insanlık ailesinin değerli canları içinde sayıyor.
Gün Sazak’ın ve Özdemir Sabancı’nın cezalandırılmış olmasını
“insanlığa karşı işlenmiş suçlar”
olarak değerlendiriyor.
Halkın Günlüğü, bu haliyle her
satırı, her cümlesi devrimcilere küfüre,
devrimci mücadelenin mahkum edilmesine dönüşen yazıyı, dergisinde
pervasızca ve sorumsuzca yayınlıyor.
Halkın Günlüğü, hangi sorumsuzlukla böyle bir yazıya yer veriyor?
Böyle bir yazı, bir reformist örgü“Bu eylem, ülkemizdeki
sömürü ve zulüm gerçeğinin
sorumlularına dikkat çekiyordu.
Başka bir deyişle; siyasi
gerçekleri açıklayan bir
eylemdi. Bu gerçeklerin açığa
çıkmasını istemeyenler ise,
tartışmaları farklı kanallara
çektiler.
Ortalığı senaryolar, komplo
teorileri kapladı. Devrimci bir
eylemi karartmak için
burjuvazinin tüm kesimleri ve
tüm kurumları seferber
oldular.” (GÖKDELENLERİ
SARSAN KURŞUN,
SABANCI EYLEMİ kitabının
Önsöz’ünden)
Bu seferberliğe katılmak,
ilerici aydınların devrimci
yayınların işi olmamalı.

tün yayın organında yayınlansa dahi
yine kabul edilemezdir; ama zaten dersin onun mantığı böyle.. Peki silahlı
mücadeleyi, halk savaşını savunduğunu iddia eden Halkın Günlüğü, silahlı mücadelenin insanlığa karşı suç
olarak nitelendirildiği, devrimci eylemleri gerçekleştirenlerin “devlet organizasyonunun tetikçisi” olarak adlandırıldığı bir metni NASIL, HANGİ
MANTIKLA YAYINLIYOR?
Yazar Temel Demirer, hangi mantıkla bunları yazmıştır, anlaşılmaz ve
kabul edilemezdir. Ama eğer Sabancı
eylemi konusunda kafasında bir soru
işareti varsa, devrimci hareket tarafından yayınlanan “GÖKDELENLERİ SARSAN KURŞUN, SABANCI
EYLEMİ” adlı 655 sayfalık kitapta
tüm sorularına cevap bulabilir.
Demirer’in sorumsuzluğu ve aymazlığı, yukarıdaki listeyle de bitmiyor. Diyor ki: “Bu listeye Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı...
Erdal Eren’i... idam edilen, kalleşçe öldürülen, daha pek çok kişiyi... eklerseniz... Toplumumuzdaki zulmün kaynağını çok daha iyi algılayabiliriz…”
Sabancılar’ın, Gün Sazaklar’ın yanına Deniz Gezmişler’i, infazlarda katledilen devrimcileri koymak, kimsenin
haddi de değildir, akıl kârı da değildir.
Oradan buradan alıntılarla, en küçük bir devrimci kaygı gütmeden
metinleri harmanlayarak kime ne verilmiş olunur? Bu nasıl bir aydın ahlakıdır ki, önündeki yazıda, alıntılarda, devrimcilerin cezalandırdığı isimler geçmektedir? İnsan en azından o
eylemi yapan devrimci hareketin o konuda ne deyip demediğine bakar. Bu
nasıl bir aydın ahlakıdır?
Temel Demirer ve Halkın Günlüğü, at iziyle it izini birbirine karıştırdıkları, devrimci eylemleri karaladıkları ve şaibe altında bıraktıkları, bu
eylemleri gerçekleştirenleri insanlık
suçu işlemekle suçladıkları, faşist
terörün katlettikleriyle devrimcilerin cezalandırdıklarını, aydınlarla faşist şefleri, sömürücüleri yanyana
getirdikleri için, yaptıklarını DÜZELTMELİ ve halktan, devrimcilerden, devrimci hareketten ÖZÜR
DİLEMELİDİRLER.
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Röportaj
(...)
Biz
K o ç g i r i
Platformu olarak da cemevi
yönetimini ve
iki muhtarı
eleştirdik, anlayışlarını mahFERHAT AKTAŞ
kum ettik.
Karakoldaki yemek hadisesi
mahallede protesto edilmiştir ama
burjuva medyanın verdiği gibi bir
yönelim kesinlikle söz konusu değildir. Bu haberin hiç bir gerçekliliği
yoktur.
Cemevi yöneticileri gözaltına
alınanların mahkemelerine gidip orada açıklama da yapmışlardır.
Açıklamada gözaltındakilerle cemevinin, basının işlediği şekilde ilişkilendirilmelerini protesto etmişlerdir.
Onları savunmuşlar, gözaltındakiler
için “onlar dostlarımızdır” demişlerdir. Gazi’deki baskını yalan haberlerle veren burjuva medya cemevinin
yaptığı açıklamayı yayınlamamıştır.

Gazi’de mücadeleyi zayıflatmayı
hedeflediklerini düşünüyoruz
Gazi Mahallesine yönelik polis
saldırısı ve 14 kişinin tutuklanması
ardından başta Kanal D televizyonu
olmak üzere burjuva basın bu saldırıyı haklı çıkaracak yayınlar yaptı.
Bununla ilgili yaptığımız röportajları yayınlıyoruz.

Ferhat Aktaş
(Koçgiri Platformu)
Yürüyüş: Gazi de 14 kişinin
tutuklandığı saldırıyı nasıl değerlendirdiniz?
Ferhat Aktaş: Mahallemiz ödenen bedellerle, yapılan direnişlerle
anılan bir mahalledir. Bu yönüyle de
her dönem egemenleri rahatsız eden
bir konumu olmuştur. Son operasyonda bu rahatsızlığın güncel anlamda bir yansımasıdır. Bu temelde de bir
operasyon gerçekleştirilmiştir ve 14
Gazili tutuklanmıştır. Gazi’de mücadeleyi zayıflatmayı hedeflediklerini
düşünüyoruz.
Yürüyüş: Polisin gecekondu
semtlerindeki helikopterli saldırılarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ferhat Aktaş: İstanbul’un başka
mahallelerinde benzer helikopterli
baskınlar yaşanmıştı...
Helikopter mahallemizde saatler-

ce alçak uçuş yaptı. Sabah beşten sekize kadar mahallenin üstünde gezdi.
Tabi ki bununla amaçlanan halka
gözdağı vermektir, halkı sindirmektir. Yine böylesi yoğunluklu operasyonlar düzenleyerek gecekondu
mahallelerinin tasfiyesini amaç edinen ‘kentsel dönüşüm’ dediğimiz o
projeyi de sorunsuz bir şekilde uygulamak için böylesi operasyonları
düzenlediklerini düşünüyoruz.
Gazi’de de bir yıkım tehdidi var.
“3. Boğaz köprüsü” ve “yan yol”
projeleri için yaklaşık 1000 gecekondunun yıkılması planlanıyor.
Yürüyüş: Kanal D ’de Gazi’deki
polis saldırısına gerekçe olarak “polisle yemek yiyen cemevi yöneticilerine yönelik eylem girişiminde” bulunacakları üzerine yapıldığı söylendi.
Ne diyorsunuz?
Ferhat Aktaş: Alevilerle devrimcileri karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Tabi bu çok ucuz bir yaklaşım, ucuz bir provokasyon. Gazi
Mahallesi’nde hiç kimse bu haberleri esas alarak olumsuz bir tutum içerisine girmez. Doğallığında da biz bu
haberi yapan anlayışı kınıyoruz.
Anmanın gerçekleştiği gün yine
TV’lerden öğrendiğimiz, karakolda
bir yemek durumu söz konusuydu.

Veli Gülsoy (Gazi Cemevi Genel Başkanı,
Cemevi Dedesi)
Yürüyüş: Kanal D televizyonunda Gazi
Özgürlükler Derneği'nin polisle yemek yiyen
Cemevi yöneticilerine eylem girişiminde bulunacakları üzerine yapıldığı söylendi. Mahkeme
VELİ GÜLS OY önünde bu haberi yalanlayan bir açıklama yaptınız. Gözaltına alınan kişilere de Cemeviyle ilgili hiçbir soru sorulmamış. Bu haberleri kim yaptırıyor?
Veli Gülsoy: Bu tamamen yalan ve asılsız bir komplodur Bizimle bir ilgisi yok. “Cemevi yönetimine baskı yapmışlar, onun için polis tutuklamış” demişler.
O çocuklarımız sürekli Cemevi’ne sahip çıkan, yanımız da duran çocuklarımızdır. Onlar bizim canlarımızdır. Can dostlarımızdır. Bizi devrimcilerle karşı karşıya

Sayı: 265

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Ferhat Aktaş: 14 Gazili arkadaşımız tutuklandı. Tutuklananların
içinde Koçgiri Platformu sözcülerinden Musa Keskin arkadaşımız da
bulunmaktadır. Arkadaşımızın zalimlere karşı mazlumlardan yana bir
pratiği vardır. Musa arkadaşımızın ve
tutuklanan diğer 13 insanımızın serbest bırakılması için devrimci demokrat kurumlarla bir araya gelip mücadele edeceğiz.

Yürüyüş
24 Nisan
2011

getirmek ve rant elde etmekten başka bir sey değildir. Bu
tamamen asılsız bir haber. Bunun da kaynağı ne ise ben
yandaş basını kınıyorum.
Kınıyorum çünkü yıllardır ulusal basın sürekli Gazi
Mahallesi’nin üzerinde bir oyun yapmaya çalışıyor.
Bunları hep biliyoruz. Ve bu yüzden tutuklanan devrimciler bizim çocuklarımızdır.
Biz onların tutuklanmasına da çok üzüldük. O yağmurun altında oraya gittik. Hangi kanaldı bir kamera tekrar geldi “tekrar açıklamayı okur musunuz?” dedi.
Rahatlıkla “okurum” dedim.
Avukatlar sordu “Dede bu konuda tanıklık yapar mısınız?” diye... Seve seve dedim. Ben yine sözümün arkasındayım. Çocuklarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını istiyorum.
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İstanbul Gazi Mahallesi’nde 9
Nisan sabahı saat 03.30’da Gazi
Özgürlükler Derneği ve birçok ev
AKP’nin polisi tarafından helikopter eşliğinde, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla basıldı. Gözaltına alınan
23 kişiden 14’ü tutuklandı.
Gazi’ye saldıran devlet, Gazi’nin

yaygınlaşmasına çalışıyor.
Yozlaşmaya karşı mücadele edenleri tutuklatarak, buraları bataklığa çevirmeye çalışıyor. Bunun için tutukluyor, bunun için yıllarca hücrelerde
tutuyorlar devrimcileri.
İkincisi: Oligarşi tutuklamalar

“Suç”: Uyuşturcuya,
fuhuşa, hırsızlığa karşı mücadele!
Gazi’de 14 tutuklama!
yoksul halkından 14 kişiyi tutukladı!
Saldırarak, gözaltına alarak, tutuklayarak Gazi halkını teslim alacaklarını sananlar yanılmaktadır.
Oligarşi, faşist terör ile ayakta kalmaya çalışmaktadır. Tüm yöntemleri gayri meşrudur ve faşist terör de sınır tanımamaktadır.

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
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Gazi halkının mücadelesi
meşrudur
Gazi’ye saldıran devlet; Gazi’de
fuhuşa, uyuşturucuya, alkole, hırsızlığa karşı mücadele eden Gazi halkının çocuklarını tutukladı. Gazi’ye
helikopterlerle saldıran devlet, yozlaşmaya, fuhuşa karşı mücadele ettikleri için devrimcileri tutukladı.
Bu ne demektir?
Birincisi: Bu tutuklamalar ile çok
açık görülmüştürki, Gazi’ye saldıran
devlet, yoksul halkın yaşadığı yerlerde
uyuşturucuyu, fuhuşu, hırsızlığı suç
olarak görmemektedir.
Tersine, uyuşturucuya, fuhuşa karşı mücadele edenleri tutuklatarak,
uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa dokunulmazlık sağlamaktadır. Hırsızları,
uyuşturucu tacirlerini, çeteleri, fuhuşu kendi korumasına aldığını ilan
etmektedir.
Halkın çocuklarını zehirleyenleri,
yoksul halkın yaşadığı yerleri çürütenleri el üstünde tuttuğunu ilan etmiştir oligarşi.
Yoksul halkın çocuklarını, devrimcileri tutuklatarak, Gazi’de fuhuşun, hırsızlığın, uyuşturucunun

ile halkı uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa karşı kendi mahallesini savunamaz duruma getirmeye çalışıyor.
Gazi halkına gözdağı veriyor.

Tutuklamalar bizi
yıldıramaz!
Helikopter eşliğinde mahallelerimizi basıp, yüzlercemizi tutuklasalarda fuhuşa, uyuşturucuya, hırsızlığa karşı mücadele etmeye devam
edeceğiz.
Gözaltına alarak, tutuklayarak
yozlaşmaya karşı mücadelemizi engelleyemezler. Başta Gazi olmak
üzere oligarşinin yoksul halkın oturduğu mahalleleri yozlaştırmasına,
çürütmesine izin vermeyeceğiz.
Gazi’de tutuklanan 14 devrimcinin boşluğunu hep birlikte doldurarak,
oligarşinin Gazi’yi yozlaştırma hesaplarının önünü bir kez daha tıkayacağız.
Oligarşi hem güçsüz, hem de her
açıdan çürümüş, tükenmiştir. Varlığını
bir yanıyla halkı sindirerek, bir yanıyla da uyuşturucu çetelerine, kadın
satıcılarına dayanarak sürdürmektedir buralarda. O nedenle gayri meşrudur ve halka karşı kuralsız bir savaş yürütmektedirler.
Bundan önce de bir çok kez Gazi’ye saldırarak halkı sindirmeye,
devrimcileri halktan tecrit etmeye
çalıştılar. Bu saldırılar karşısında
yoksul halk tek bir kez olsun sinmedi. Bugünde sinmeyecektir. Tutuklasalarda direnmeye devam edeceğiz.

Barikatları büyütmeliyiz!
Oligarşinin polisi uzun süredirhalkı sindirmek, mahallelerimizi birer batakhaneye çevirmek için saldırıyorlar! Sarıgazi, 1 Mayıs, Gülsuyu, Nurtepe, Okmeydanı ve Gazi...
Yoksul mahallelere saldırılar devam edecektir. Saldırıların amacı
sindirmektir.
Sindikçe, sustukça daha çok saldıracaklar ve mahallelerimizden
halkı yıkımlarla kovacaklardır. Yıkacakları 1 milyon evimiz için oligarşi hazırlık yapmaktadır. Saldırıları sistemli bir biçimde sürdürmelerinin nedeni budur.
Yoksul mahallelere karşı sürdürülen saldırılara karşı çaresiz değiliz.
Saldırıları püskürtmenin yolu Gazi
Mahallesi’nde olduğu gibi direnmektir. Yukarıda helikopterler dönerken barikatları yükseltmektir.
Saldırılara karşı yapılacak tek şey
barikatları büyütmektir. Direnmezsek,
mahallelerimizi birer ikişer basacak,
onlarcamızı gözaltına alacak ve bizim
bir parçamız olan çocuklarımızı,
oğullarımızı, kızlarımızı gözaltına
alıp, tutuklatacaklar.
Helikopterleri, panzerleri, ağır silahları olsa da, mahallelerimize elini
kolunu sallayarak girmelerine, kapılarımızı kırıp evlerimizi, derneklerimizi talan etmelerine izin vermemeliyiz.
AKP’nin polisinin saldırılarına
karşı direnmek haklı ve meşrudur. Onlar batakhaneye çevirmek için saldırıyor, bizlerse pislik yuvalarına izin
vermemek için direniyoruz.
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AKP tecrit zulmünü
sürdürüyor!

Tecrit
sürüyor!
Herkes
unutsa da
herkes
görmezden
gelse de
herkes sussa da

TAYAD’lılar
unutmuyor,
onlar
görmezden
gelmiyor,
onlar
SUSMUYOR!

TAYAD’lı Aileler, tecrit zulmüne son
verilmesi talebiyle sürdürdükleri kampanya çerçevesinde bu hafta da sokaklarda tecrit zulmünü anlattılar.
TAYAD’lı Aileler, tecriti anlatmak için
bu haftada yoksul ve onurlu halkın oturduğu Gazi Mahallesi’nde bir eylem yaptılar.
19 Nisan’da Gazi Sultan Düğün Salonu
önünde “Hapishanelerde 10 Yılda 1758
Ölüm! Tecrit Can Almaya Devam Ediyor
Siz Neredesiniz?” pankartı açan aileler,
herkesi tecrite karşı mücadeleye çağırdı.
Nagehan Kurt tarafından okunan
açıklamada, “ Tecriti parçalamak için
ölüm oruçlarında 122 evladımız hayatını kaybetti.

Tecrit zulmü devam ediyor. Devletin
sözünü tutması için, birlik olmak, mücadele etmek gerekiyor. Aksi durumda,
sıra en yakınımızdakine veya bize gelene
kadar, bu sessiz ölümler olmaya devam
edecek” denilerek yapılan açıklama bitirildi.
“Tecrite Son”, “Sohbet Hakkı Uygulansın”, “Adalet İstiyoruz”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlarının
atıldığı açıklama 10 dakikalık oturma eylemiyle sona erdi.
Bu haftaki eylemde, tecrit zulmünü anlatmak için demir bir hücre içinde TAYAD’lı Ailelerden bir anne eylem boyunca
kaldı.

Kandıra’da onur
kırıcı arama ve işkence

soruşturmaları bitinceye kadar tutsaklara
açık görüş yaptırılmaması başvurusu kabul edilmiş.
Disiplin soruşturmaları bitmeyeceğine
göre açık ziyaretleri de daha en baştan yasaklamayı kafalarına koymuşlar. Bu yasakların sınırı yok tabi.”

Hapishanelerde tecrit işkencesi sürüyor.
Tecrit yanında tutsaklara onur kırıcı arama dayatılıyor, işkence yapılıyor, sürgüne gönderiliyor tutsaklar. İşkence ve saldırıların sürdüğü Kandıra 1 No’lu F Tipi
Hapisanesi’nden gönderilen bir mekuba
yer vereceğiz.
Yine bir süre önce TKMP’de Kandıra
F Tipi Hapishanesi önünde bir eylem
yapmış, işkenceyi teşhir etmişti.

“Onur kırıcı aramaya karşı
çıkmak, işkence ve ceza nedeni”
Özkan Yılmaz (Kandıra 1 No’ lu
Tipi Hapishanesi, 6 Nisan 2011)
“Ayakkabı aramasına karşı çıktığımız
gerekçesiyle hücreden her çıkışta hakkımızda 1 ile 3 ay arasında görüş, mektuplaşma ve telefonla konuşma hakkından
men cezası altında tutanaklar tutuluyor.
Burada hepimiz şimdiden yıllara varan
disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıyayız.
Bugün bir de hücrelere bir anons yapıldı. Anonsta; "iyi halli olmayan tutuklular, iyi halli olana kadar açık görüş yapamayacak." Adalet Bakanlığının disiplin
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TKMP, Kandıra F Tipi
Hapishanesi önündeydi
Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP) işkencenin, yasakların, sürgünlerin sürdüğü Kandıra F Tipi Hapishanesi önünde bir süre önce açaklama yapmıştı.
TKMP’nin, son süreçte Kandıra 1 ve
2 No’lu F Tipi hapishanelerinde yaşanan
baskı, işkence, soruşturmalar ve sürgün
sevkleri protesto etmek amacıyla aldığı karar uyarınca İstanbul’dan Kandıra F Tipi
Hapishane’ne iki otobüsle gidilmiş, 80 kişinin katıldığı bir eylem yapılmıştı.

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim

49

‘Öncü savaşı’nı savunanlara
her şey mübah, öyle mi?

Çarpık
ık!
demokratl
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Radikal gazetesi yazarlarından
Yıldırım Türker, “Devrimci Karargah” adlı örgütle ilişkili olmakla suçlanarak tutuklanan üç SDP’linin eşleri ve sevgilileriyle (ifade kendilerine
aittir) bir söyleşi yapmış. Söyleşi 17
Nisan 2011 tarihinde Radikal’de yayınlandı.
“Birbirine tutunan SDP'li üç kadın” başlığıyla sunulan söyleşi, tam
kapitalist mantığa, pespaye burjuva
gazetecilik tarzına uygun olarak şu
spotla sunulmuştu:
“Biz bu mücadelenin önünde olacağız, beğenseler de beğenmeseler de.
Hem de mini eteklerimizle. Buna
alışsınlar.”
Sanki bugün kadınların mücadelede mini etekleriyle mi, yoksa normal etekleriyle mi yer almaları üzerine yoğun bir tartışma var! Geçiyoruz bunu.
Söyleşide ilk sözü, SDP Genel
Başkanı Rıdvan Turan’ın hekim eşi
Dilay İlkaya Turan alıyor ve ilk söz
olarak bakın ne söylüyor:
“Yıllar önce öncü savaşı reddetmiş bir kökenden gelmemize rağmen
silahlı terör örgütünden yargılanıyoruz...”
Devam ediyor:
“Yasal bir partide demokratik
alanda politika yaparken evlerimizin
hücre evi gibi basılmasıyla kâbusumuz başladı...”
*
Düzene ne kadar “ehlileşmiş” olduklarını, ne kadar yasal, ne kadar düzen içi olduklarını, silahlarla ilişkileri
olmadığını, devrimcilerden ne kadar farklı olduklarını anlatmak üzerine
kurmuşlar her şeyi.
Yıllardır küçük burjuva aydınların,
güya düzeni eleştirirken, devrimcilere
karşı her türlü baskıyı zulmü meşrulaştıran söylemlerini tekrar ediyorlar
onlar da.
Söyleşinin her satırında bu mantığın izlerini, sonuçlarını görüyorsu-

Bir gün sevgilileriniz,
kocalarınız tutuklanıyor,
onun üzerine yıllardır
içine hapsolduğunuz
statükolarınızdan kafanızı
azıcık dışarıya
çıkarıyorsunuz, bir şeyleri
görmeye başlıyorsunuz,
ama tarifleriniz, körün fili
tarifi gibi. Yalnız elinizin
dokunduğu yerle sınırlı.
nuz zaten. Yıllardır ülkede devrimcilere karşı yapılanlar, hiç onların gündeminde bile olmamış ve hala da değil. Geçmişi bir yana bıraktık; hiç değilse bütün bunlar “kendi başlarına”
geldiğinde, gerçekleri farketmişler
mi? Yine hayır.
*
Öncü savaşını yıllar önce reddetmiş olmalarına rağmen, nasıl terör örgütünden yargılanırlarmış?
Öncü savaşını savunanlar, terör örgütünden yargılanabilir yani öyle
mi? Neyi savunduğunuzun, Amerika’nın hazırladığı “terör örgütleri listesini” onayladığınızın farkında mısınız?
*
Yasal bir partide politika yapanların evleri “hücre evi” gibi basılmasın; peki, düzenin getirdiği zorunluluklardan dolayı illegal olmak zorunda
kalan örgütlenmelerin kadrosu, militanı olanlar veya onların demokratik
alanda çalışmalarını yürütenlerin evleri, işyerleri, dergi büroları, hücre evi
gibi basılabilir mi?
*
Tecrite karşı çıkarken sık sık başvurulan “ama onlar ellerine silah almamışlardı, pankarttan, bildiriden yatıyorlar” gerekçelerine ne kadar benziyor ağızlarındaki sözler. Bu muhalefet biçimi, “ellerine silah alanlara her
türlü tecrit uygulanabilir” anlamına
gelen çarpık bir demokratlıktır.

Ve tüm emperyalistler, işbirlikçiler,
kendilerine soldan verilen bu desteği sonuna kadar kullanmaktadırlar.
*
Bir gün sevgilileriniz, kocalarınız
tutuklanıyor, onun üzerine yıllardır içine hapsolduğunuz statükolarınızdan
kafanızı azıcık dışarıya çıkarıyorsunuz, birşeyleri görmeye başlıyorsunuz, ama tarifleriniz, körün fili tarifi gibi. Yalnız elinizin dokunduğu yerlerle sınırlı.
“Sesimizi duyurmak istedik ...
Ama bizi ısrarla bir görünmezlik
perdesinin ardına koymuşlardı... Senin bizimle yaptığın röportaj işte bu
perdeyi kaldırdı.”
Konuşanların sanki bu ülkede yıllardır hapishaneler konusunda sürdürülen sansürden haberleri yok!
Biz o “perdeyi kaldırmak” için
onlarca öldük, bundan haberleri yok!
*
“Gittiğimiz toplantıların kadınsızlığı bizimle birlikte daha da görünür oldu. Ne kadar erkek bir siyaset
alanında sıkıştığımızı bugün çok daha
somut bir biçimde görüyoruz.”
Bir de bunu söyleyip, ondan sonra solun “geleneksel kalıplarına” veryansın ediyorlar. Devleti bırakıp solla uğraşmaya başlıyorlar. Ama yine
dünyadan bihaber.
Bu ülkede büyük bir direniş gerçekleştirildi, sizin eşlerinizin kendilerini devrimcilerden “ayrı” yere koyan bakış açıları nedeniyle dönüp bakmadıkları bir direniş. O direnişin
122 şehidinin 48’si kadın şehitlerimizdir. “Kadınsızlık” belki sizin
dünyanızı anlatıyor, ama kesinlikle
devrimcilerin dünyasını değil.
*
Düşünün, bunlar sosyalist bir partinin başkanının, yöneticilerinin eşleri,
sevgilileri imişler.
Dönüp “biz nasıl olup da ülkemizin gerçeklerinin bu kadar dışında
kaldık nasıl olup da işkenceler, hu-
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kuksuzluklar ortasında kendi küçük burjuva keyfimizin içinde bu kadar körleştik” diye soracaklarına, hala etrafı suçlamakla, kendilerine
misyonlar yüklemekle meşguller. Utanmasalar,
tutsak yakınları mücadelesini, tecrite karşı
mücadeleyi kendileriyle başlatacaklar! Küçük
burjuva kibirinin, saygısızlığının sonu yok!
Siz bırakın sosyalist bir partinin yöneticilerinin eşleri olmayı, sıradan insanlar kadar
bile politikanın içinde olmamışsınız... Düzen
içi solculuğun tipik tezahürüdür bunlar.
“Sıra kimde” inisiyatifini kurmuşlar. Böyle
bir inisiyatif davadaki anti-demokratik uygulamalara karşı çıkılması anlamında demokratik bir
muhtevaya sahiptir. Bu yanıyla söylenecek bir
şey yoktur. Ama “Sıra kimde” inisiyatifini kurup arkasından da “sıranın başka sosyalistlere gelmemesi için uğraştık” deyince, Türkiye
gerçeğini hatırlatmak farz oluyor.
İnsan dünyayı kendilerinden ibaret sanınca
böyle oluyor. Oysa siz zaten “sıranın sonundakiler”siniz,
Siz, susmuşsunuz, susmuşsunuz, sıra size
gelmiş.
Üç kadından Ekin Bodur diyor ki,
“5 ay sonra yayınlanan iddianamede bir
silahlı örgüt bulgusu ... yok. IMF protestolarına katıldınız, Newroz mitingine gittiniz,
hatta beraber yemek yediniz gibi suçlar
var.”
Bunlar, bu ülkede kaç yıldır devrimcilere
karşı kullanılan temel tutuklama gerekçeleri
haline getirildi. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de TAYAD’lılar, Gençlik Federasyonu
üyeleri, bunlarla tutuklandılar.
Ama söz konusu “üç kadın” bir yana, onların eşlerinin yönettiği SDP de, zaten bunların
dışındadır. Kürt milliyetçi harekete tabi olmuş,
soldan, solun yaşadıklarından kopmuşlardır.
Bu ülkede hapishanelerde tecrite karşı direnişte 122 şehit verilmiştir ve SDP’liler, bir tek
tabuta omuz vermeyenlerdendir. Direnmeyen çürür. SDP’liler de direnmeyen ve o
çürümeyi yaşayan partilerden biridir. Partinin
yöneticilerinin eşlerinin geçmişe dair sergiledikleri bu apolitiklik tablosu da bu çürümenin dışında değildir zaten.
Zararın neresinden dönülürse kardır diye
düşünülebilir. Ama bunun için en başta emperyalizmin ve oligarşinin terör demagojisinin dışında düşünmeyi, “öncü savaşını, silahlı
mücadeleyi, illegaliteyi savunanlara her şey
mübah” anlayışını mahkum edip terketmeleri ön şarttır. Değilse bu anlayışla sosyalistlik
bir yana, demokrat bile olunamaz.

Adalet mücadelesi
vicdanlara havale edilemez
AKP, Kayıplar Konusunda Adalet Değil, Şov Peşinde!
Sanki 12 Eylül yıllarının tek
kaybı Cemil Kırbayır, AKP döneminin tek kaybı da Tolga Baykal
Ceylan’dı.
İnfazlar, kayıplar, idamlar, katliamlar, kontrgerilla, Susurluk söz
konusu olduğunda, AKP için bunların hepsi birer “insan hakları
şovu” malzemesi.
AKP, bunlar söz konusu olduğunda gerçek adalet için parmağını bile oynatmıyor. Ama göstermelik şovlar için komisyonlar kuruyor, heyetler dolaştırıyor, demeçler veriyor. AKP’nin demokrasi vitrini bunlarla dolduruluyor.
*
Kayıp Aileler’inin Başbakan
Erdoğan’la yaptığı görüşmeden
sonra Erdoğan, devlet, basın, jandarma, polis ve meclis, kayıp Cemil
Kırbayır'ın yaşlı annesi Berfo Ana’yı
keşfettiler. Sanki ilk kez kayıp gerçeğiyle yüzleşmişlerdi...
Hemen TBMM’de kayıplara
ilişkin bir “alt komisyon!” kurdular.
Ama olayı bir şov aracı yapmak istedikleri baştan belliydi. Çünkü o kadar kapsamlı ve uzun vadeli bir sorunu incelemek üzere bir komisyon
kurmak yerine, “alt komisyon”la geçiştirme vardı. İkincisi, on yıllara yayılmış yüzlerce kayıbın olduğu bir
ülkede, “tek tek olaylar” peşinde
olacaktı bu komisyon.
*
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer
Üskül, işte bu tek tek incelemelerle
ilgili sonuçları açıkladı.
Üskül, Kırbayır'ın “gözaltında
öldürüldüğü kanaati taşıdıklarını”
söyledi.
13 Eylül 1980’de gözaltına
alınan Kırbayır, bir süre Kars Askeri Gözetimevi'nde tutulmuş,
ve Dede Korkut Eğitim Enstitüsü'nde polis tarafından sorgulanmış; daha sonra polis Kırbayın’ın kaçtığı yönünde tutanak

tutmuştu.
Üskül, kaçtığı ihtimalinin inandırıcı olmadığı sonucuna ulaştıklarını söylüyor. Ama sonra bakın
ne diyor:
“Kırbayır'ın akıbetinin ne olduğunu bilen birkaç kişinin olduğunu düşünüyoruz... Vicdan sahibi birkaç kişinin konuşmasını,
yer göstermesini bekliyoruz.”
Ya vicdan sahibi birkaç kişi çıkmazsa?
O zaman ne olacak?
Dosya kapanacak!
Sen devletsin, sen iktidarsın,
tüm belgeler elinde, çöz...
Çözmüyor.
*
Zafer Üskül, “AKP döneminde kaybolan tek kişi” diye adlandırılan Tolga Baykal Ceylan’la
ilgili yaptığı açıklamada da “Ceylan’ın gözaltında kaybolmadığı,
yurtdışına gitmiş olabileceği” gibi,
kelimenin tam anlamıyla sorumsuz ve kaybedenleri aklayan bir
açıklama yaptı.
*
İşte AKP’ye göre, kayıplar
meselesi hallolmuştu! Kırbayır
için vicdanlı bir kaç tanık da bulundu mu tamam olacaktı!
*
AKP’nin demokrasicilik oyunu,
kayıpları, infazları, kontrgerillayı,
işkenceyi, herşeyi küçümsüyor, hafifletiyor, onları kullanılacak, istismar edecek olaylara dönüştürüyor... Kayıp ve şehit yakınları, demokratlar ve ilericiler, insan hakları
savunucuları, AKP’nin oyunlarına
ortak olmak, küçümsemeye, aşağılamaya, istismara ve katliamların, kayıpların aklanmasına
ortak olmaktır. Kaybedilenler, katledilenler AKP’nin umurunda değildir, mücadele bizim kendi mücadelemizdir. Sorunlarımıza böyle
bakmalıyız.
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Avrupa’da

Şehitlerimizi Anıyor
Umudun Kuruluşunu Selamlıyoruz 2
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Devrim Şehitlerini Anma ve Umudun Kuruluşunu Kutlama günleri dolayısıyla Halk Cephesi tarafından 16
Nisan’da Belçika’nın Liege kentinde
Palais des congrès salonunda etkinlik düzenlendi.
Dev-Genç amblemli tişörtleri, fularları ile Avrupa’nın değişik şehir-

lerinden bir araya gelen gençlik,
bayraklı yürüyüş ile “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga”, “ Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
ve umudun sloganlarını haykırdı.
Gençliğe salonda bulunan yüzlerce
kişi de coşkulu bir şekilde eşlik etti.
Saygı duruşuyla devam eden
program Almanya’dan gelen Halk
Cepheliler’in Bedreddin’in Hakikat Bacılarından Fidan Kalşenler’e
isimli Anadolu kurtuluş savaşlarında
kadının fedakarlık ve kahramanlıklarını anlatan tiyatro oyunu ile devam
etti.
Perdede beliren şehit görüntüleri ve FOSEM’in hazırladığı, İdil Kültür Merkezi’nde yapılan 1999 yılbaşı
eğlencesinin görüntülerinin
yer aldığı kısa film gösterildi.
Bu görüntülerde şehitlerimiz,
Hüsamettin Ciner, Abdülbari
Yusufoğlu, Semiran Polat,
Zehra Kulaksız, Şengül Akkurt, Şenay Hanoğlu, Gülsüman Dönmez , Hasan Hüseyin Boyraz, Sultan Yıldız’a ait
görüntüler tarihin yaratıcısı
şehitlerin hala aramızda olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Şiirler okundu ve müzik
dinletisi verildi. Ardından
Mahir’den Dayı’ya Anadolu
ihtilali önderlerinin yaşamla-

rının değişik kesitlerinden seçilmiş fotoğraflarla hazırlanan bir sinevizyon
gösterisi sunuldu.
Türkiye’den ve Avrupa’dan konuşmacıların yer aldığı bir panel yapıldı. Kızıldere’den Büyük Direniş’e onlarca destanın yaratıcısı Cephe tarzı anlatıldı.
TAYAD Başkanı Behiç Aşçı ülkenin siyasal tablosunu kısaca anlattıktan sonra, bu tabloyu değiştirmek
için verilen mücadeleden örnekler verdi.
Ardından Hamburg çocuk ve
gençlik korosunun şehitlerin sevdiği
türkülerden ve kavga şarkılarından
oluşan müzik dinletisi ile program
sona erdi.
Programın yapıldığı salona büyük
boy Mahir ve Dayı pankartları asılırken, sergi alanında da 588 şehidin
fotoğraflarının olduğu pankart asıldı.
Sergi salonunda Yürüyüş Dergisi’nin
Kapakların dan oluşan Yürüyüş sergisi, “Dev-Genç Tarihi”, “ Dayı” konulu fotoğraflar sergilendi.

 Yunanistan'da
Umudun
Kuruluşu
Kutlandı
ATİNA
Yunanistan Halk
Cephesi 17 Nisan tarihinde Devrim
Şehitlerini Anma Umudun Kuruluşunu Kutlama programı düzenledi.
26 kişinin katıldığı program “Hoş
geldiniz” konuşmasıyla başladı. Ardından bağımsızlık, sosyalizm, demokrasi inancının, kararlığının vurgulandığı, tüm şehitlerimize düşlerimizi gerçekleştirme sözünün verildiği bir metin okundu.
Tarihimizi anlatan bir sinevizyon
gösterimi yapıldı. 5 saat süren anma,
bağlama eşliğinde söylenen kavga türküleri ve çekilen coşkulu halaylarla
son buldu.

Halkın Örgütlü Gücüyle 1 Mayıs 2011’e Yürüyoruz

AVRUPA’dakiBİZ

AKP’sinden CHP’sine
Verilecek
Oyumuz Yok!

 Hollanda'da

Cepheliler
Yazılama Yaptı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın değişik
yerlerine Mahir Çayan’ın silüeti çizildi.
“Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, DHKP-C, CEPHE, Umudun
Adı DHKP-C” sloganları yazıldı.

Kuzey İrlanda
Maghaberry
Hapishanesi
Önünde Protesto
Kuzey İrlanda’da bulunan Maghaberry Hapishanesi önünde 17 Nisan’da siyasi tutsaklarla dayanışma eylemi düzenlendi.
Siyasi Statü Komitesi tarafından düzenlenen eyleme 50'yi aşkın kişi katıldı. Eylem, 2010 yılının Temmuz aylarında açlık grevi direnişleriyle tutsakların
kazandığı haklarının uygulanmamasını protesto etmek için düzenlendi.
Direnişin temel istemlerinden ve anlaşmayla karara bağlanan tutsakların taleplerinden biri de onur
kırıcı aramaların son bulması idi. Aramada tutsaklar
zorla soyularak onur kırıcı aramaya maruz kalıyorlar.
Eylemde, tutsakların talepleri tamamen uygulanıncaya kadar kampanyanın devam edeceği ve eylemlerin, protestoların sokaklara taşınacağı duyuruldu.

Ülkedeki genel seçimlerin tarihi yaklaştıkça, Avrupa'daki göçmenlerin düzen partileri tarafından “hatırlanması”Avrupa'daki Anadolu göçmenlerine yönelik faaliyetleri de çoğaldı.
AKP iktidarı göçmen halkın yararına ne çok icraat yaptığını anlatırken, muhalefet de kendisinin iktidar olduğu dönemleri unutup iktidarın islamcı holdingler aracılığıyla yaptığı vurgunları ortaya döküp hesap sorma vaadinde bulunuyor.
Düzen partileri tarafından seçimlerde hatırlanır göçmenler.
50 yıldır sadece oy deposu ve döviz potansiyeli olarak görüldü.
Onun dışında nasıl yaşadığı, hangi zorluklarla karşı karşıya
olduğu merak bile edilmedi.
Irkçı saldırılar sonucu yakıldığında, saldırıya uğradığında bizzat aynı iktidar sahipleri tarafından hep susması telkin
edildi. Neredeyse yarıya yakını islamcı holdingler tarafından
dolandırılan, hayatını verdiği alınterine, birikimine el konulan ama tepkileri yine ulusal ve dini duyguları sömürülüp susturuldu.
Bu tablo içinde göçmenlere yer yoktur. Ekonomik, dini,
kültürel, ulusal sömürünün olduğu yerde göçmen hakları, özgürlükleri ile değil ancak ülkede ve Avrupa'da iktidarlara ne
kadar hizmet ettiği ile vardır.
Anadolu göçmenleri inançlarını ,beyinlerini, değerlerini
ne halk düşmanı AKP'ye ne de halkı aldatan CHP ve beraberindeki 21 partiye kullandırmamalı, onların yalanlarına inanmamalıdır.
Anadolu halklarının sorunlarını çözemeyenlerin, sömürü
ve baskı dışında yönetme yolu olmayanların, on yıllardır bizi
Avrupa'da sahiplenmeyip hakkımızı aradığımızda bizi şiddet
ile demagoji ile susturmaya çalışanların yeri iktidar değil, tarihin çöplüğüdür.
Hiçbir düzen partisi ne ülkede halklarımızın sorunlarını
çözebilir, ne de Avrupa'da bizleri sahiplenebilir.
50 yılın gerçeği düzenin gerçeğidir. Seçimler ise bu gerçeği değiştiremez. Bizleri seçimden seçime hatırlayanlar, bizim acılarımızı bilmez.
Bunun için düzen partilerinin hiçbirinin yalanlarına kanmıyalım, inanmıyalım. Türkiye’deki düzen partilerine verilecek her oy asimilasyonla, soygunla geçen 50 yıla yeni 50
yıllar ekleyecektir.
Çünkü “Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” Aylardır zehir gibi ağızlardan dökülen ballı sözler sadece yalanların kılıfıdır.

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim

Sayı: 265

Yürüyüş
24 Nisan
2011
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Çiçeklerin arkasına
gizlenen
sömürü ve yağma
Bu yıl İstanbul’a toplam
9 milyon 300 bin adet lale
dikildi. Bunlara 1 milyon
488 bin lira harcanmış.
Kalıcı güzellikler yaratamayanlar, üç beş günlük güzelliklerle halkın gözünü boyamaya çalışıyorlar.
Bunun için de halktan
topladıkları paraları çarçur
ediyor ve yine kendi yandaşlarını zenginleştiriyorlar.
Sizin lale festivali sandığınız, sömürü çarkının
kendisidir yani.

Tokat Zile İlçesi Karşıyaka Köyü’ndendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik
Mühendisliği öğrencisi ve TÖDEF’li idi.
Mehdi ALKAN İstanbul’da 1 Mayıs’a
katıldıktan sonra, 2 Mayıs 1993’te
Trabzon’a dönerken geçirdiği trafik
kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Devrimci harekete gönül
vermiş bir emekçiydi.
Esenler Halk Meclisi Girişimi üyesiydi. 1 Mayıs
1998’de Cephe saflarındaydı. 1 Mayıs’ta polis saldırıAhmet
sında yaralanmasından
ÖZDEMİR
sonra bunalıma girerek 5
Mayıs 1998 günü hayatına son verdi.

Soner GÜL

Kadı n Dev ri mci Sanat çı,
Ölüm Or uc u Dir eniş çi si
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l957 doğumlu. DEV-GENÇ
saflarında yeraldı. Soğukkanlılığı, mütevazılığı ve kitle çalışmasındaki yeteneği önemli
özelliklerindendi. Yönetici
yeteneklerinin gelişmesiyle
Ercan
birlikte Doğu Karadeniz soGÜNDOĞDU
rumluluğunu üstlendi. 6 Mayıs 1980’de Aybastı’da bir göreve giderken
faşistlerin kurduğu pusuda şehit düştü.

Hüsamettin
YAMAN

1959 doğumluydu. Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde
okurken mücadeleyle
tanıştı. Samsun DEVGENÇ içinde yeraldı.
Eğitim Enstitüsü’nde
Fehime
mücadelesini sürdürürÖZTÜRK
ken hastalığı nedeniyle
1978 Nisanı’nda aramızdan ayrıldı.

KAYIP
Soner Gül ve Hüsamettin Yaman 80’li yılların sonundan itibaren İstanbul Üniversitesi’nde gençlik mücadelesi içinde yeraldılar. Bu dönemde DEV-GENÇ’in bir
çok faaliyetine katıldılar. Görevler üstlendiler. 4 Mayıs
1992’de İstanbul’da gözaltına alındılar. Gözaltında
kaybedildiler.

1955 doğumlu. Yüksek
öğrenim için geldiği Bursa’da devrimci mücadeleye katıldı. Bir DevGenç'li olarak bağımsızSadettin Emir lık, demokrasi ve sosyaÇINAROĞLU lizm mücadelesine omuz
verdi. İşçi sınıfının mücadele günü 1 Mayıs 1977’de katledildi.

1963 doğumlu. DEVGENÇ saflarında mücadele etti. İstanbul
Haydarpaşa Teknik
Öğretmen Okulu’nda,
Deniz Gezmişler için
Serap ŞİMŞEK
düzenlenen anma sırasında jandarmanın açtığı ateş sonucu
6 Mayıs 1980’de katledildi.

1978 Malatya Arguvan
Koyuncuköyü doğumlu.
Lise yıllarında devrimcileri tanıdı. Gençlik hareketinde görev ve sorumluluklar aldı. F Tiplerine
Selma KUBAT karşı Küçükarmutlu'da
direnişe destek eylemi yaparken 13
Kasım 2001'de dördüncü kez gözaltına
alınıp tutuklandı. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yeraldı. 1 Mayıs 2004’te, Gebze
Hapishanesi’nde feda eyleminde bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.

KAYIP
Devrim mücadelesinin
emektarlarındandı. Defalarca işkencelerden geçirilmesine, 8 yıllık tutRecep GÜLER saklığına rağmen kavganın içinde olmaya devam etti. 1989’da Yeni Çözüm dergisinin İzmir temsilciliğini yaptı. İzmir’de
12 Eylül’ün ölü toprağının aşılmasında onun önemli katkıları oldu. 1994
Nisan'ının ilk günlerinde İstanbul'da
gözaltına alındı ve kaybedildi.

BOBBY SANDS
İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) önderlerindendi. IRA ve
İNLA'nın tutsak üyelerinin hapishanelerdeki Tek Tip Elbise
ve tecrit uygulamalarına karşı başlattıkları açlık grevinde,
Boby Sands 5 Mayıs 1981’de, direnişin 66. gününde şehit
düştü. Bu direnişte toplam ON İrlandalı yurtsever şehit düştü.

