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Şehirde, kırda,
fabrikalarda,
okullarda,
gecekondularda,
hayatın her alanında,
mücadelenin
her biçimiyle
büyür umut

Birken iki olarak,
bir adım öne çıkarak,
kitleselleşerek ve
kadrolaşarak,
en yoksulları
kucaklayarak,
halkı savaştırarak,
savaşı halklaştırarak
büyür umut!
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Direnerek kazandığımız alanlardan,
bağımsız, demokratik,
sosyalist Türkiye’ye
yürüyüşümüz sürüyor

Yaşasın 1 Mayıs

Umudu Büyütelim!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Devrim, dünyanın
her yerinde,
her dönem büyük
bedeller
gerektirmiştir.
Ya bu bedeller
göze alınıp doğru
devrimci çizgide
yürünecektir; ya
da bedel ödemekten
kaçınıp, "tatlı
sularda, güvenli
limanlarda" solculuk oynanacaktır.
Onlar ağır bedelleri
göze alıp sakin
limanlar yerine
azgın dalgalarla
boğuşmayı
seçenlerdir. Bunun
bir tercihten öte,
gereklilik
olduğunun bilincinde olanlardır.
Devrim için yüzlerce öldük.
Daha da öleceğiz. *

Şehrin ortasında veya bir
gecekonduda bir çatışmada
vurulup öldü kimi.
Kimi dağlarda vuruldu.
Devrimci İşçi Hareketi tanıtım
broşürü çıktı. Broşür, Devrimci
İşçi Hareketi’nin amaçlarını, işçi
sınıfı mücadelesine nasıl baktığını
anlatıyor. Broşürde yer alan başlıklar şunlar:

BİZ KİMİZ?
NASIL BİR
ÜLKEDE
YAŞIYORUZ?
NE
İSTİYORUZ?
KAPİTALİZM NEDEN
YOK OLMALIDIR?
SOSYALİZM NEDİR?
SOSYALİZM İŞÇİLERE NE
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Ölüm oruçlarında şehit
düştü kimisi... Kimisi feda
eylemlerinde... Hastalıktan
kaybettik bazılarını ve
bazılarını bir kazada...
Her birinin hayatı ve
ölümü başka başka şeyler
öğretti bize...
ozgurluk.org’daki
şehitlerimizle ilgili
binlerce sayfa, onların
öğrettiklerini elimizin
altına getirmiş oldu.
Tekrar tekrar açıp bakabileceğimiz bir kitap gibidir
artık onların yaşamları.
Onlara dair anlatımlarda,
onların örnek yanlarını da
görüyoruz, esasında
bizden, hepimizden bir
farkları olmadığını da...
Görüyor ve öğreniyoruz.
Her seferinde onların huzurunda
andımızı, sözümüzü içimizden
bir kez daha tekrarlıyoruz...
KAZANDIRACAK?
İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ ÜÇ CEPHEDE SÜRER
İŞÇİ SINIFI İÇİNDEKİ
SENDİKAL ANLAYIŞLAR
İŞÇİ MECLİSLERİ VE İŞÇİ
CEPHESİ NEDİR?
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
NASIL BİR MÜCADELE
ANLAYIŞINI SAVUNUYOR?
GREV NİÇİN BİR
OKULDUR?
1 MAYIS'LARIN İŞÇİ SINIFI
İÇİN ÖNEMİ
TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA!

www.yuruyus.com
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1305-7944
Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi
Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

info@yuruyus.com
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Yitirdiklerimiz

“Siz bu satırları okuduğunuzda ben fiziken aranızda olmayacağım. Beni
nasıl zulmün elinden çekip aldığınızı biliyorsunuz. Ama çok geç kalındı.
Bana dışarıda ölme hakkı tanındı. Yaşam hakkı tanınmadı. Daha
onlarca hasta tutsak var. Sizlerden isteğim onlara yaşam hakkı arayın.”

Güler Zere

7 Mayıs - 14 Mayıs
1972 Elazığ doğumlu. Aile çevresi genel olarak devrimcilerden oluşuyordu. Ancak esas olarak 1991
yılında, evlerine gelen Devrimci Sol’cularla tanışması, yaşamının yeni bir yön almasını sağladı.
1992’de gerillaya katıldı. 1995 yılında tutsak düştü.
2009 yılında Elbistan Hapishanesi’nde kanser hasGüler ZERE talığına yakalandı. Tedavisi yapılmadığı için hastalığı ilerledi. Oligarşinin hasta tutsakları “sessiz
imha” politikalarına karşı Güler Zere ve hasta tutsakların özgürlüğü için yürütülen yoğun bir kampanya sonucunda 6 Kasım
2009’da tahliye edildi. 7 Mayıs 2010’da Küçükarmutlu’da tedavisi sürerken şehit düştü.

Murat
ÇUHACI

Tokat doğumlu. 13
Mayıs 1995’te İstanbul Okmeydanı’nda sivil faşistlerin bıçaklı saldırısı sonucu şehit
düştü.

Hasan OKUT

Hüseyin
SOYUUĞUR

James CONNOLLY
1868’de doğdu. İrlanda ulusal kurtuluş mücadelesinin önderlerindendi. İrlanda Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi’nin ve İrlanda emekçilerinin ilk silahlı örgütlenmelerinden biri olan İrlanda Yurttaş Ordusu'nun kuruluşuna önderlik etti.
1916 Nisanında Dublin’de başlatılan ayaklanmada tutsak edilerek, 12 Mayıs 1916’da yaraları nedeniyle ayakta
duramaz olduğu halde bir koltuğa oturtularak kurşuna dizildi.

Anıları Mirasımız
Güler Zere’nin günlüğünden
13 Kasım 2009
Sanatçılar geldi kapıya. İçeri girmediler. El salladık karşılıklı. Zafer işareti yaptı İlyas Salman. Ben de onlara yaptım. Bu zafer sizin, bu zafer bizim. Bu zafer hepimizin. Ne
güzel şey zaferler görmek. (...)
Sanatçılar arasında Yasemin Göksu da vardı. Sesini çok
severim. Bunu ona da söyledim. O da mütevazılık yapıp, "senin sesin şu anda dünyanın en güzel sesi benim için" dedi.
Tiyatrocular “istersen oyun oynayalım hemen” dediler. Ne
kadar hoşlar. "Yeryüzü çocukları" gelmişti. Kitapları gördüğümde çok duygulanmıştım. O küçük zalim hücrede içimi aydınlatmıştı. Teşekkürler Yeryüzü Çocukları. Teşekkürler
türkülerini benim için söyleyenler. Teşekkürler hepinize.
Akşama doğru hastaneden çıktık. Doktor hafta sonu için
eve gidebileceğimi söyledi. Çok heyecanlandım. Saati geldiğinde aşağı indik. Nagehan abla, Sibelim ve Ali vardı ya-

Müjdat
ÇELİKYAY

ğumlu. Faşizme karşı sürdürülen anti-faşist mücadelede yer aldılar. Bir yandan
okuyor, bir yandan çalışıyor ve halkın haklı kavgasına
omuz veriyorlardı. 9 Mayıs 1978’de Okudukları İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi gece bölümünden çıkarlarken, faşistlerin kalleşçe pususunda katledildiler.

12 Mayıs
1987’de
şehit
düştü.
Ali Haydar
ŞAHİN

Renan ERİŞ

Hasan Okut
1956 doğumlu. Renan
Eriş 1953 doğumlu. Müjdat Çelikyay 1957 do-

Yeni Çözüm dergisi okuru olan Hüseyin Soyuuğur, 12 Eylül'ün apolitikleştiremediği gençlerimizdendi. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Yurdu’nda geçirdiği rahatsızlık sonucu 11 Mayıs 1987’de
aramızdan ayrıldı.

1979 doğumlu. Liseli bir devrimciydi.
Refhan Tümer Lisesi öğrencisiydi. 13 Mayıs 1996’da İstanbul Alibeyköy’de Kurtuluş dergisi dağıtımı yaptığı sırada, polis tarafından herkesin gözü önünde sırtından
kurşunlandı. Yaralı olarak polis otosuna
İrfan AĞDAŞ
alındı ve orada işkenceye devam edilerek
katledildi. 17 yaşındaydı. Polisin devrimci basın organlarının gerçeği halka ulaştırması karşısındaki tahammülsüzlüğünün sonucuydu İrfan Ağdaş’ın katledilmesi.

nımda. Hepsi gözünden sakınıyor beni.
Bir saatlik yolculuktan sonra Armutlu’da mütevazı bir eve geldik. Ev sahibi çok
iyi. Armutlu havası çok değişik geldi.
***
Evin penceresinden dışarı baktım. Küçük yemyeşil bir bahçesi var. Hayatın içinde olan her şeye dokunmak istiyorum. En
çok da yoldaşlarıma, insanlarımıza dokunmak istiyorum. Armutlu’nun tarihini düşünüyorum. Yaşananları, Sultanları... ve aklıma Barış geliyor. O deli dolu Barışımız... Ah Barış... yıllar sonra senin ölümsüzleştiğin mahallede olmak nasıl bir duygu bilir misin? Ya Muharrem sen? Sen bilir misin? (...)
Hep bir yanım buruk, hep bir yanım eksik. Nasıl bir çatışmaydı öyle? Daha önceki çatışmalardaki gibi aklıma hiç
olmaz bir şey gelmedi. Hele “merhamet dilemek” bir gün
aklımdan bile geçmedi. Çok doğal bir görevim vardı. Onu yerine getirmeliydim. Ölüm mü? Gelsin o kör hücrede beyaz
ünüformalı, yeşil üniformalılar arasında da beni bulsundu,
umrumda değil. (...)

İçindekiler
4 Umut nasıl büyüyecek?
6 Umudun adı...

17 Savaşan Kelimeler:

Bakırköy’de
150 bindik

18 Devrimciler için hiçbir şey

7 Bağımsızlık sloganını halk

20 Haberler
21 Savaşımız Bağımsız Türkiye için

sahiplenmiştir

8 Bakırköy’deki halk denizini
yaratan, ufkumuzun ve
iddiamızın büyüklüğüdür

10 Cepheli: Cepheli iyimserdir
11 Öğretmenimiz:
İki birden büyüktür

12 Bakırköy konserinden
gözlemler, yorumlar

Yanlışa saygı
imkansız değildir

(Bölüm 7)

24 AKP ve MHP’li faşistler linç
saldırılarında ortaktır!

16 Bağımsızlık konserinin
coşkusunu Taksim’e
taşıyalım

44 Nasıl Bir Yaşam:
45 Onlar herkes unutsa da
unutmayanlardır

26 İşbirlikçilerin itibarı olmaz!
27 Halk Düşmanı AKP:
Sanata ve sanatçıya düşmandır

28 “Bitmeyen yolculuk” ve bitmiş
bir yol

32 Devrimci Okul: Halka güven

alanlardan
zapt edeceğimiz
zamanlara devrim
yürüyüşü sürüyor

aldatamaz
Kötünün iyisini seçmek

Yaşasın 1 Mayıs!

14 Zapt ettiğimiz

40 Emek haberleri
41 24 çadıra aynı anda baskın
42 CHP nedir? Ne değildir?
43 Düzen partileri vaatleri ile halkı

Ülkemizde Gençlik

35 Gençlik Federasyonu’ndan
36 Gençliğin Gündeminden
37 Gençlikten haberler
39 Devrimci Memur Hareketi:
Taksim’i ve 1 Mayıs’ı bedeller
ödeyerek kazandık

47 Hapishanelerde onlarca
Güler Zere var unutmayın!

48 Halkımıza Açıklama:
“Hasta tutsakların
serbest bırakılması için
oluşturulan eylem birliğine
son veriyoruz”

50 Avrupa’da Yürüyüş
51 Avrupa’daki Biz
52 Yeni değinmeler
53 Sorumluluk duymak
54 Askeri danışmanları,
uçakları da yetmeyecek

55 Yitirdiklerimiz

1 Mayıs’ta
Emperyalistlere ve
İşbirlikçilerine Halkın
Gücünü Gösterelim
Yer: Taksim
Toplanma Yeri:
Şişli Camisi Önü
Toplanma Saati: 08:00
TAYAD’ın internet sitesi yayında

www.tayad.org

Umut nasıl büyüyecek?
B

iz mazlumlara boş bir umut yaratma peşinde değiliz. Biz tarihin
doğanın ve toplumun ezilenler için yarattığı umudu ülkemizde ete kemiğe
büründürme, tarihin hükmettiği umuda, ülkemizde can verme amacındayız.
oplumsal gelişim yasaları insanlığın sorunlarının çözümünü de
ortaya koymuştur. Yeryüzünde çözümsüz hiçbir sorun yoktur. Bugün
çözümsüzse yarın mutlaka çözümü
bulunacaktır. Bütün çözümlerin uygulanabilmesinin toplumsal ve siyasal temelini ise sosyalizm sağlayacaktır.
im ki, bu topraklarda sosyalizmi
inşa edecekse umut işte odur.
Kim ki, bu topraklarda sosyalist inşanın ilk harcını, ilk tuğlasını koymamızı mümkün kılacak tarihsel dönüşüne önderlik edecekse, umut odur.
u tarihsel dönüşümün sınıflar
mücadelesindeki adı devrimdir. Bir ülke için, bir halk için umut,
devrim iddiasını taşıyabilen ve o iddiayı gerçekliğe dönüştürebilecek
olan güçtedir.
evrimci hareket tarih sahnesinde umudun adı olarak yer alıyorsa bu, o iddiayı taşıdığı içindir. Tarihimizin hiçbir kesitinde savunamayacağımız tek bir olay, tek bir eylemimiz yoktur. İddiamızı gerçekleştirmek için büyük bedeller ödedik.
Eğer halkın umudu olarak tarih sahnesine geçmiş isek, bu devrim iddiamızdaki kararlılığımızın ve bu uğurda ödediğimiz bedellerin sonucudur.
Hiçbir zaman iddiamız, altı boş bir iddia olarak kalmamıştır.
mut biziz. Umudu büyütmeliyiz. Umudu büyütmek, umudu,
iddiamızı gerçekliğe dönüştürebilecek
kadar güçlendirmektir. Gerçekleri
söylemek, gerçeğin temsilcisi olmak, doğru ideolojiye, doğru stratejiye sahip olmak umut olmak için tek
başına yeterli olmaz. Öyle olsaydı bu-
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gün halkın önemli bir kesimi, düzen
partilerinin yalan söylediğini bile
bile, vaatlerini gerçekleştirmeyeceklerini bile bile, düzen partilerine oy
vermezlerdi. Ya da devrimin tamamen
kendi çıkarlarına olduğunu gören,
bilen, buna inanan insanlar, devrimcilerin saflarında kendilerini sömüren
kan emici burjuvaziye karşı savaşırdı. Ama her durumda savaşmıyorlar.
Seçimlerden sonra “elim kırılsaydı da
oy vermeseydim” diyebilirler ama
en azından bir bölümü, bir sonraki seçimde yine sandık başına gidip oy kullanır. Halk, gerçekten sorunlarının çözüleceğinden, kendisi için kurtuluş olduğuna inandığından değil, günlük sorunlarının çözümünün peşinde olduğu için düzen partilerinin peşinden gider.

1

7 Nisan’da Bağımsız Türkiye
Konseri’ne katılan bir kişi, konserdeki her şeyin çok güzel olduğunu belirttikten sonra insanları asıl coşturan şeyin on binlerce insanın o alanı doldurması olduğunu söylüyor.
Halk, yalnız olmadığını gördü, ne kadar çok olduğunu gördü. Ki, gördüğü sadece 73 milyonluk ülkemizde
halkın küçük bir bölümüdür.
ligarşinin halkı örgütsüzleştirdiği
her alanda biz örgütlenmeliyiz.
Halkı örgütlendiğinde oligarşinin her
türlü saldırısı boşa çıkartılabilir. Halk
örgütlendiğinde oligarşinin karşısında gerçek bir güce dönüşür. Örgütlemek için nereden başlamalıyız gibi bir
soru gereksizdir. Halkın çok büyük bir
bölümü her alanda örgütsüzdür. İşçiler, işsizler örgütsüz. Memurlar örgütsüz. Liseliler, üniversiteliler örligarşi, önce halkın umudunu gütsüz. Esnaflar örgütsüz. Ev kadınları örgütsüz. Doktorlar, avukatlar,
yok ediyor, umutsuzlaştırıyor,
mühendisler örgütsüz... Örgütsüzlük
sonra “umut” diye kendine muhtaç
her alanda. Bu alanların bir çok keediyor. Oligarşi bunu açlıkla, yoksiminde de “örgütlü” bir görünüm alsullukla, işsizlikle, baskıyla, terörle
tında örgütsüzlük hüküm sürüyor.
yapıyor. Medyasıyla, yoz kültürüyle
ysa oligarşi her alanda örgütlü.
yapıyor. Hepsinden de önemlisi örSeçimlere katılıp barajın üstüne
gütsüzleştirerek yapıyor.
çıkan üç ya da dört düzen partisi variz halkın gerçek umuduyuz. Gör- dır. Ama buna rağmen adını sayaevimiz umudu milyonların umumayacağımız kadar düzen partisi var.
du haline getirmektir. Görevimiz,
Devletin, halka karşı kurulmuş yüzumudu büyütmektir. Umudu büyütlerce örgütü vardır. Düzen halka karmek, hayatın her alanında örgütşı kelimenin gerçek anlamıyla iliklerine kadar örgütlüdür.
lenmektir. Çünkü oligarşi hayatın her
alanında onlarca aracıyla saldırıyor
alka gelince “örgüt” uzak duhalka. Örgütsüz, güçsüz halk, milrulması gereken bir tehlike olayonlar içinde kendini yapayalnız hisrak gösteriliyor. Oligarşinin eğitim siztemi, burjuva basın yayın organları süsediyor.
rekli örgütsüzlüğün propagandasını yapıyor. Lise öğrencilerinin üniBiz halkın gerçek
versite giriş sınavlarındaki kopya
umuduyuz. Görevimiz
olayına karşı yaptığı eylemleri haumudu milyonların umudu
ber yapan burjuva basın, ısrarla
haline getirmektir. Görevimiz, eylemleri örgütleyen hiçbir örgüt olumudu büyütmektir. Umudu madığını vurguluyor. Eyleme katılan bir öğrenciye mikrofon uzatılıbüyütmek, hayatın her
yor ve sorulardan birisi mutlaka
alanında örgütlenmektir.
buna ilişkin oluyor. “Arkanızda
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hiçbir örgüt yok değil mi?” Bu soru
karşısında öğrenciler nasıl düşünecek?
Demek ki, örgütlü olmak kötü bir şeymiş. Demek ki örgüt iradesi çerçevesinde davranmak kötü bir şeymiş.
u örnekte olduğu gibi, burjuvazi hiç boş durmuyor. Bir hak
alma mücadelesinin haberini verirken
bile örgütsüzleştirme faaliyeti yürütüyor. Biz daha çok çalışmalıyız. Her
alanda halkı daha çok örgütlemeliyiz.
Umudu ancak örgütleyerek büyütebiliriz. Her alanda, halkın yaşamına
girerek umudu büyütebiliriz.
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mudu büyütmek ideolojide, politikada, kültürde alternatif olmaktır. Oligarşi ideolojik olarak saldırıyor. On yıllardır sosyalizmi, komünizmi “tutuculuk, muhafazakarlık” olarak, eskimiş bir düşünce olarak
propagandasını yapıyor. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir düşünce
gibi anlatıyorlar. Oligarşi ideolojik
olarak saldırıyor. Televizyonlara dönekleri sosyalist-solcu diye çıkartıp,
kendilerini bile savunamayan o ‘zavallılar nezdinde, sosyalizmi yargılamaya kalkıyorlar. İdeolojik olarak
güçlü olan biziz. Burjuvazinin hiçbir
profesörü, politikacısı, siyasetçisi devrimcilerle ideolojik tartışma yürütemez.

O

ligarşi kültürel olarak saldırıyor
halka. Halkın kültürünü, değerlerini, burjuva yoz kültürle dejenere ediyor. Yozlaştırma politikalarıyla saldırıyor. Sosyalizm, kapitalizmin her alanda alternatifidir. Biz,
ideolojik, politik, kültürel, her alanda alternatifler yaratarak halkı oligarşinin saldırılarının etkisinden kurtarabiliriz. Her alanda alternatif biziz.
Her alanda halk için gerçek umut biziz. Emekle, sabırla, kararlılıkla,
bedellerle büyür umut...

B

ir iken iki olmak demek; önümüze somut hedefler koymaktır.
Umudu büyütmek, hedefe yürümektir. Hedefi büyütmektir. Umudu büyütmek için bir adım öne çıkacağız.
Kitleselleşerek ve kadrolaşarak umudu büyütürüz. En yoksulları kucaklayarak umudu büyütürüz. AKP, halkı aç bırakıyor. Aç bıraktığı milyonları yardımlarla kendine muhtaç hale
getiriyor. Biz AKP’nin aç bıraktığı en

Umudu büyütmek,
daha fazla kadro,
daha fazla taraftar, daha
fazla halk ilişkisidir.
Savaş kadrolarla yürür.
Savaş kadrolarla büyür.
İddiamız büyük. Büyük
görevlere aday olacağız.
yoksullara gitmeliyiz ve umudu onlara taşımalıyız. Düzenin en çok
umutsuz ve örgütsüz bıraktığı kesim
en yoksullardır. Daha çok gitmeliyiz
en yoksullara. Umudu onlarla buluşturmalıyız, onlara umut olmalıyız.

U

mut olmak savaşı halklaştırmaktır. Bu savaş emperyalizm
ve işbirlikçileriyle halk arasındaki savaştır. Umut, halkı kendi savaşına katarak büyür...

U

mudu büyüteceğiz. Umudu büyütmek eylemdir. Oligarşi halkı sessizliğe boğmak istiyor. Daha çok
eylem yapacağız. Yaptığımız eylemlere daha çok halkı katacağız. Umudu büyütmek bildiridir. Daha fazla bildiri dağıtacağız. Umudu büyütmek
pankarttır. Daha fazla pankart yapacağız. Daha fazla pankart asacağız.
Umudu büyütmek dergidir. Daha
fazla, daha fazla dergi dağıtacağız.
Dergimiz umut taşıyacak halka. İnsanlarımız umut taşıyacak halka.

U

mudu büyütmek, daha fazla
kadro, daha fazla taraftar, daha
fazla halk ilişkisidir. Savaş kadrolarla yürür. Savaş kadrolarla büyür. İddiamız büyük. Büyük görevlere aday
olacağız. Savaşın ihtiyacı olan kadrolar olacağız. Yüz binleri milyonlar
yapacağız. Umudu büyütmek silahtır,
daha çok silahtır. Umudu büyütmek
savaşı büyütmektir.

U

mudu büyütmek daha fazla propagandadır. Oligarşinin yalanlarla kandırdığı kitlelere gerçekleri anlatmaktır. Daha fazla eğitimdir. Daha
fazla okumaktır. Daha fazla kitle çalışmasıdır.

U

mudu büyütmek ufkumuzu
büyütmektir. Umudu büyütmek ufka doğru adımlarımızı büyütmektir. Umudu büyütmek, her adı-

mımızda yere daha fazla sağlam basmaktır. Umudu büyütmek stratejik
çizgimiz doğrultusunda düşünmek
ve yürümektir.

B

üyük hedeflerimiz var. Emperyalizmin ülkemizdeki sömürüsüne son vereceğiz. Oligarşik diktatörlüğü yıkacağız. Devrim yapacağız.
Oligarşinin köhnemiş, çürümüş, kokuşmuş düzenini yıkacağız. Hedefimiz büyük. 73 milyonluk Türkiye’de
vatanımızın bağımsız, halkımızın özgür olduğu, Kübra bebelerin açlıktan
ölmediği, her milliyetten, her inançtan, Anadolu’da yaşayan tüm halkların kardeşçe yaşayacağı bir düzeni,
sosyalizmi inşa edeceğiz.

B

u yüzden hiçbir şey bize hiçbir
zaman yeterli gelmeyecek: Savaşımız daha fazla kadro, daha fazla
savaşçı, daha fazla kitle, daha fazla
bildiri, daha fazla dergi, daha fazla
pankart, daha fazla komite isteyecek.

H
H

ep daha fazlasını isteyeceğiz...
Hep daha fazlasına ulaşma hedefi olacak önümüzde...
içbir şeyin bizi stratejik çizgimizden saptırmasına izin vermeyeceğiz. Umudu diri tutmanın ve
giderek büyütmenin olmazsa olmaz
koşullarından biri de budur. Faşizm
koşullarında yüz binlerin, hatta milyonların tek başına bir anlamı yoktur.
Oligarşi on yıllardır halka karşı terör
estiriyor. Oligarşinin terörü karşısında kitlelere güven veren stratejik çizgi doğrultusunda silahlı bir mücadele örgütlenemediğinde kalıcı, militan
bir kitlesellik de yaratılamaz.
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U

mut olmak, oligarşinin terörü
karşısında boyun eğmemektir.
Umut olmak, tüm alanlarda, tüm mücadele biçimleriyle stratejik hedefe
hizmet etmektir. Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi on yıllardır bizi bu hedeften saptırmak istedi. Hedefimizden
sapmadık. Dünyada tek başımıza da
kalsak, stratejik hedefimiz doğrultusunda mücadelemizi sürdürdük. Katliamlarla, tecritle bizi tarih sahnesinden silmek istediler. Başaramadılar.
Stratejik çizgimiz doğrultusunda savaşı büyüteceğiz. Hedefi büyüteceğiz.
Umudu yüz binlerin, milyonların
umudu haline getireceğiz.

5

umudun
adı
Umudun adı yasaktır bu ülkede. Ama umut meşrudur.
Umudun örgütlenmesi illegaldir, zorunluluktan dolayı yer
altındadır. Ama umut yeryüzündedir.
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Eğer onun adı yazılırsa bir
pankarta, savcılar, kaymakamlıklar, valilikler yasaklarlar onu.
Dergiler, sık sık “yasadışı örgüt
propagandası yapmak” gerekçesiyle toplatılır. Kimbilir şimdi
belki, bu yazı da o kapsamda ele
alınıverir bir savcı tarafından.
Oysa
biz
bir
tasvi
r yapıyoruz burada.
Adını herkesin bildiği ama
adı yasaklı bir umudu tasvir
ediyoruz.
Yasaklı olmak, yasadışılığı,
illegaliteyi getirir, eğer iktidarı
hedefleyen bir stratejinin sahibiyseniz, bu tarihsel, toplumsal
zorunluluk içinde varolmak zorundasınızdır.
*
1970’den beri umudumuzdur
o. Adı değişmiştir, kurucuları,
kuruluşu, örgütlenişi değişmiştir,
özü değişmemiştir.
Onun adını dağlarda haykırmak “serbest”tir. Mahkemelerde, işkencehanelerde, barikatlarda binlerce insan, onun adıyla direnmiş, onun adıyla savaşmıştır. Bedelini ödemeyi göze
almışsanız, oralarda da serbesttir onun adını anmak... Onun özgürlüğü de zaten kavganın özgürlüğü içindedir.
Bir bakmışsınız “umudun adı
....” diye sloganlar haykırmışız,

6

açık, net, her şeyi adlı adınca koyarak... Bir bakmışsınız kulaklara fısıldıyoruz umudun adını...
Hem haykırılan hem de fısıldanandır o. Zamana, zeminine
göre... Bu yüzden devasa pankartlara yazılır bazen adı, bazen,
gecenin içinde, rüzgarın kulağına bir fısıltıyla söylenip, salıverilir Anadolu’ya...
*
Umut, güven vermektir 73
milyonluk halka.
Umut, 73 milyonun içinde rakamsal olarak ifade edilemeyecek kadar küçük kalan oligarşik
azınlığa korku vermektir.
Yani Umut, hem umut hem
korku verendir. Zamana, zeminine ve sınıfına göre...
*
Devam edecek olursak tasvirimize, diyebiliriz ki; umudun
adı, dünyayı değiştirmeye and
içenlerin karargahı, işçilerin,
emekçilerin, yüzlerce yıllık ideallerini kuşanıp, yollara düşenlerin kışlasıdır.
Bir fenerdir umudun adı, açık
denizlerde, fırtınalarda yol gösteren. Bazen ormanların derinliklerinde kaybolanlara yönünü bulduran bir kutup yıldızı,veya zifiri karanlıkta geceyi
devaydınlatan ay ışığıdır. Her devher
rimcinin elinde bir pusula, her
haritadır.
savaşçının elinde bir haritadır.
Fener, kutup yıldızı, pusula, harita ve dahi, insanlığa yol gösteren, tarihin dolambaçlı yollarında önünü açan her ne varsa
umut, odur.
Tarihin şaşmaz saati, Mark-

sizm-Leninizmin sönmez ışığı,
halkların yanılmaz sezgisi ondadır çünkü.
Gözlerin en iyi görenidir o;
vardır
çünkü bir değil, bin gözü vardır
bin
onun. En iyi duyandır o, bin
kulağıyla... En iyi tahlilleri, en
doğru tespitleri yapandır; çünkü bir değil, bin beyni vardır....
Gözlerin gözü, beyinlerin beyinidir yani...
*
Karanlığı aydınlığa, geceyi
gündüze çevirmektir umudun
görevi. Sorunları çözmek, tıkanıklıkları açmak, eskiyeni aşmak, çürüyeni arındırmak, zamanı geçeni öldürmek, zamanı
gelenin doğumuna ebelik yapmaktır.
Kuşatmalar altından çıkarDirenene, yüyümaktır kuşatılanı. Direnene,
rüyene güç olmaktır; yerinde
sayanı harekete geçirmek, hareket halindekini seferber etmek,
seferber olanı, taarruza kaldırmaktır.
Büyük bir manevi güçtür
umut; kuşatma altında, biraz
sonra öleceğini bilen bir devrimciye tilili çektirendir. Vurulverimuşken, son nefeslerini veriyorken, duvarlara kanla umudun adını yazdıracak gücü verendir. Yangınlar ortasında halaya durduran iradenin kaynağıdır.
Der ki Marksizm-Leninizm:
Umut dediğimiz, iradi ve kolektif bir güçtür. İdeolojik ve örgütsel bir birliktir. Der ki, çelik
çekirdektir. Der ki, kurmay müfrezesidir işçi sınıfının. Der ki öncüsüdür devrimlerin.
Onun gücü de işte bunlardan
gelir.
Sarsar dünyayı... Sarsar ülkeleri... Alt üst oluşlar yaratır...
Yıkar ve yeniden yapar...
Dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacak olana, yıkacak
ve yeniden yapacak olana selam
olsun!
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Bağımsızlık sloganını
halk sahiplenmiştir!
Grup Yorum 17 Nisan’da İstanbul
Bakırköy’de Bağımsızlık Meydanı’ndaki “Bağımsızlık Konseri”ni,
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
pankartı altında yaptı.
Ülkemizin tam bağımsızlığı diyebiliriz ki, bağımlılık ilişkilerinin ilk
adımlarının atıldığı 1950’li yılların başından itibaren milyonlarca yoksulun,
halkın hedefidir.
Tüm ilişkileri ile emperyalizme
bağımlı olan Türkiye gibi yeni-sömürge bir ülkede tam bağımsızlık
şiarını gerçek anlamda sadece devrimciler savundu.
Devrimciler bu hedefi savundukları için kurşunlanmış, idam sehpalarına çekilmiş, katledilmiştir. Faşist
hareketin saldırıları ile yüzyüze kalmış, katliamlara uğratılmışlardır.
Tutarlı bir anti-emperyalist mücadele sürdürülmüştür. Özellikle tam
bağımsızlık için mücadele, gençliğin
mücadelesinin yükselmeye başladığı
1965’lerden sonra devrimciler tarafından sahiplenilmiş, 40 yılı aşkın bir
zamandır sürdürülmektedir.
Devrimci hareket bunun için onlarca kampanya düzenlemiş, antiemperyalist bir bilinç oluşması için
mücadele etmiştir. Yine ülkemizdeki
emperyalistlerin varlığını hedef alarak, işgalcilere karşı onlarca eylem örgütlemiştir.
Parti- Cephe’nin kuruluşundan
bu yana, aradan geçen 41 yılda devrimci hareket, emperyalizme karşı sürdürülen mücadele de uzlaşmaz olmuş,
bağımsızlık mücadelesini kesintisiz
devam ettirmiştir.

Bağımsızlık şiarı
sahiplenilmiştir
Grup Yorum’un, 150 bin kişilik
bağımsızlık konseri, bağımsızlık hedefinin çok güçlü bir biçimde yüzbinler tarafından Bakırköy’de sahiplenildiğini göstermiştir.

Bağımsızlık kelimesini ağzına almayanlar, bir kez olsun telaffuz dahi
etmeyenler, bağımsızlık kavramına
“modası geçti” diyenler Bakırköy’e
bakarak tüm söylediklerinin çarpık ve
temelsiz olduğunu bir kez daha göreceklerdir.
Modası geçti denen bağımsızlık
kavramı bir hedefti ve o hedef sahiplenildi. Konsere katılan sanatçılar,
o konserdeki 150 bin kişi tam bağımsız Türkiye talebini sahiplenmiştir.
Tam bağımsızlık, özellikle günümüz koşullarında dünden daha güçlü vurgulanmak ve savunulmak zorundadır. Emperyalistlerin halkların
iradesini açıktan hiçe sayıp çiğnediği koşullarda bağımsızlığın modasının geçmediği, geçmeyeceği görül-

“Hey Dev-Genç’li
Hey Dev-Genç’li
Savaş vakti yaklaştı
Al silahı vur beline
emperyalizme karşı”
1965’ler sonrasının bu marşı
gençliğin dilinden sloganlarına,
eylemlerine uzanmıştır!
mektedir.
Emperyalistlerin, son olarak ülkesinde tek bir Amerikan üssü olmayan Suriye’ye, emperyalist kurumlara
tek bir dolar borcu olmayan Libya’ya
saldırısının altında bu ülkelerin emperyalistlerin çiftliği haline getirilememesi yatmaktadır.
ABD’sinden Fransız emperyalistlerine tüm emperyalistler, ülkeleri yağmaladılar. 17 Nisan’da Bakırköy’de konsere katılan 150 bin kişi,
Libya’ya yönelik emperyalist saldırılara karşı, tam bağımsızlığı sahiplenmişlerdir.
Ülkemizdeki açlığın, yoksullu-

ğun, işsizliğin, sorumlusu ülkemizin
tüm kaynaklarını yağmalayarak, ülkemizi geri bıraktıran emperyalistlerdir.
Bu nesnel gerçekten dolayı herşey
gelip ülkemizin bağımlılığına dayanmaktadır. Demokrasi sorunundan, faşizmin varlığına, ulusal sorunun çözümüne kadar herşey bağımsızlık sorununun bir parçası olmuştur.

Bağımsızlık hedefini sol
sahiplenmelidir
Anti-emperyalist mücadele, geçmişten günümüze en tutarlı biçimde
devrimciler tarafından sahiplenilmekle beraber özellikle 1990’lı yıllardan sonra solun önemli bir kesimin
gündeminden çıkmıştır.
Özellikle reformizmin AB’cilik
hayalleri, AB’ye tavır alınamaması,
emperyalistlerin icazetine sığınıp onları meşrulaştırmak, ciddi bir aşınma
yaratmıştır.
Bu tavırlar ve düşünceler ile halkın düşünceleri bulanıklaştırılmaya
çalışıldı. Emperyalist saldırılar karşısında halkın elini kolunu bağladılar.
Onun içindir ki, tam bağımsızlık
hedefini önce sol sahiplenip, savunmalıdır. Ayrıca bugüne kadar neden
gündemlerinden çıkardıklarını düşünmek zorundadırlar.
Bugüne kadar AB’cilik savunulmuştur. AB emperyalizmi farklı görülmüş, farklı değerlendirilmiştir. Çarpık olan düşünce de budur. Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Yugoslavya’nın
parçalanmasında ABD’nin yanısıra İngiliz, Alman, Fransız emperyalistleri de
önemli roller oynamışlardır.
Sol, çarpık ve mücadeleye zarar
veren düşünceleri bir yana bırakmalı, muhasebesini yapmalıdır. Halktan
önce solun tam bağımsızlığı savunması zorunlu hale gelmiştir.

UMUDU BÜYÜTELİM
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Görkemli bir kalabalık vardı Bakırköy Bağımsızlık Meydanı’nda.
Bir kitlesellik olacağı baştan belliydi. Herkes, o kitlenin 5-10 binle sınırlı
kalmayacağından emindi. Türkiye
soluna, devrimcilere, ilericilere adeta kanıksattırılan “marjinallik”, İnönü’de bir ölçüde kırılmış, başarabileceğimiz düşüncesi bir ölçüde oluşmuştu. Bakırköy’de bu konuda bir
adım daha attık. Şurası açık ki, İnönü ve Bakırköy konserleri, solun tarihi gelişimi açısından hiçbir zaman
sadece iki konser olarak anılmayacaktır. Solun kendine güveni açısından önemli bir adımdır her ikisi de.
Ama bu sorun yine de tümüyle aşılmış değildir.
Sola reva görülen hep cılız etkinliklerdir. Marjinal, halktan kopuk eylemlerdir. Burjuva basının büyük bir
kısmı, Bakırköy’deki kitlenin sayısını 50 bin civarında verdi, kimisi on
binler diye geçiştirdi. Çünkü “Bağımsız Türkiye” sloganıyla ve açıkça devrimciler tarafından düzenlenen
bu konserde ortaya çıkan kitlesellik,
burjuvaziyi çok korkutan bir şeydir.
Bırakın solu, Türkiye'de yapılmamış
boyutta ve nitelikte konserlerdir bunlar. Sola dair düşündükleri, düşünmek
istedikleri ve bugüne kadar yarattıkları imajı yerle bir eden bir konserdir.
1990’ların başlarından, yani sosyalist sistemin yıkılmasının ardından
bir çok ülkede, çeşitli örgütlerin isimlerindeki komünist, sosyalist gibi sıfatları değiştirmeleri, örgütlerinin
amblemlerinden, bayraklarından orak
çekiçleri çıkarmaları, kızıl rengi terketmeleri ve iktidar hedefli mücade-

lelerden, silahlı mücadeleden vazgeçip düzen içi politikalar benimsemeleri, burjuvazinin diline yeni bir söz
verdi: “Sol bitti!”
Burjuvazi, o gün bugündür her
yerde ve ülkemizde bu sözü tekrarlayıp duruyor. Bu söz kesin, tartışılmaz bir gerçekmiş gibi kabul ettirildi kitlelere. Daha geçen hafta, İstanbul Beyazıt Kampüsü’nde devrimci
öğrencilerle faşistler arasında çıkan
çatışmayı, bir televizyon kanalı aynen
şu sözlerle sundu: “dünyada sağ sol
bitti, ama bizde hala sağcılık solculuk kavga ediyor!”
Bunun, bu söylemin, 1990’ların
başından bu yana her vesileyle binlerce ve binlerce kez tekrarlandığını
unutmayın. İşte bunun sonucunda, kitleler bir yana, solun bir çok kesiminde
bu düşünce yer etti. “Bir avuç olduğumuz” olumsuz bir ruh hali olarak
yerleşti, bir avuç olmak kanıksandı.
Bu beraberinde her alanda, her konuda marjinalliği, sınırları kabul etmeyi getirdi.
Mesela eylemlerinden sonuç alma
noktasında kendine en küçük bir güven duymayan, bu konuda bir iddia taşımayan solun eylemleri giderek sıradanlaştı. Eylem tarzında sonuç
alma iddiasından yoksun, yasak savmacı tarz egemen oldu.

Marjinalleşmeyi, iddiasızlaşmayı
en zor koşullarda, en katı
biçimde tecrit edildiğimiz
koşullarda yine kabul etmedik.
Solun büyük bölümü ise kendi
beyninde marjinalleşmiştir

Çalışma tarzında, 5-10 kişinin
katıldığı basın açıklamalarının mücadelenin temel biçimi haline dönüşmesi, panel, kurultay gibi faaliyetlerin bile bir avuç insan arasındaki toplantılara dönüşmesi kanıksandı.
Oysa solun gücü bu değildi. Solun
potansiyeli de bu değildi. Ne var ki bu
tabloyu değiştirmek,
* solun birliği konusunda ciddi bir
sorumlulukla hareket etmeyi,
* bu statüleri kabul etmeyip daha
ileri ve kitlesel eylem biçimlerini
amaçlamayı,
* militan tarzımızda ısrar etmeyi,
* solu yok sayamayacaklarını militan ve kitlesel bir pratikle düzene dayatmayı gerektiriyordu.
Devrimci hareket işte bunlarda ısrarlı oldu. Marjinalleşmeyi, iddiasızlaşmayı asla kabul etmedik. En zor koşullarda, en katı biçimde tecrit edildiğimiz koşullarda yine kabul etmedik.
Solun bu noktada burjuvazinin
kuşatmasını yaramamasının en önemli nedenlerinden biri, marjinalleşmeyi, pratik bir yana, beyinlerinde kabul
etmiş olmalarıdır. Başka bir deyişle,
solun büyük bölümü kendi beyninde
marjinalleşmiştir.

Burjuvazinin korkusunu
devrimin iddiasını
büyüteceğiz; yapabiliriz!
Yukarıda belirttiğimiz gibi, burjuvazi için bu rakamlar, tarihsel korkusunun yeniden açığa çıkması demektir. Hatırlayın, 1990’lı yıllarda
devrimci hareketin silahlı mücadele-
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sinde, orak çekiçli bayraklarını
dalgalandırmakta ısrarı karşısında, Turgut Özal’dan Tansu
Çiller’e kadar bir çoğu, “dünyada bu aşırı sol biterken bizde
nasıl oluyor da böyle devam
ediyorlar” şaşkınlığındaydılar.
Elbette burjuvazinin temsilcileri
olarak şaşırmakla kalmadılar;
devrimci solu yok etmek için terörle mücadele yasalarından solu
marjinalleştirmeye yönelik psikolojik savaşa kadar her yönteme
başvurdular. Solu marjinalleştirme
ve marjinal gösterme, o günden bu
yana tüm iktidarlar tarafından da
sürdürüldü.
Kuşku yok ki, dünya ve ülkemiz
çapında devrimlerin, silahlı mücadelelerin, kitlesel hareketlerin gerilemesi, sözü edilen demagojilerin
daha fazla etkili olmasını da beraberinde getirmiştir. Ancak süreç
çoktan tersine dönmüştür; burjuvazinin sosyalizmin öldüğü, sınıflar mücadelesinin sona erdiği, proletaryanın tarih sahnesine elveda dediği ve tarihin de sonuna gelindiği,
dünyada sınırların kalktığı, emperyalizmin değiştiği vs. vs. vs. tüm pespaye teoriler ÇÖKMÜŞTÜR!
Dünyayı açıklayan tek bilimsel
teori Marksizm-Leninizmdir. Dünya
halklarının sorunlarını çözecek tek alternatif sosyalizmdir. Ve dünyayı değiştirecek tek güç devrimcilerdir.
Karşı-devrim rüzgarlarının devri esas
olarak kapanmıştır. Zaman, gerçeğin
yeniden ağır ağır ama sağlam adımlarla hükmünü kurması zamanıdır. Bizim zamanımız gelmektedir yine
adım adım. Bunu hızlandırmak bizim
elimizdedir. Bunu hızlandırmak marjinalliği, marjinalleştirilmeyi REDDETMEKTİR. Bunu hızlandırmak,
burjuvazinin bizi sıkıştırmak istediği
alanlardan, sınırlardan çıkmaktır.
Burjuva basın Bakırköy’ü yukarıda belirttiğimiz şekilde bilinçli, iradi şekilde küçültürken, bizim insanlarımız da, bu rakamlara inanmakta
güçlük çekiyorlar. On yıllardır kendilerine ve sola karşı öylesine güvensizleştirilmişler ki, acaba bu kadarını yapabilir miyiz şüphesini taşı-

ancak çok sınırlı zamanlara
özgü olarak ortaya çıkar ve
çoğu zaman da hızla yok olurlar. Olağan koşullarda, sınıflar
mücadelesinde elde edilecek
her sonuç, yoğun bir emeğe
dayanmak zorundadır.
Önceki yazılarımızda da
aktardığımız gibi, “Bağımsız Türkiye” konserinin örgütleyicisi büyük ölçüde
komiteler olmuştur. Örgütlü
emek onlarda somutlanmıştır.
Dünyayı açıklayan
Emek en yüce değerdir. Emetek bilimsel teori
ği, böylesine önemli ve değerli
Marksizm-Leninizmdir. Dünya
yapan, emek olmaksızın hiçbir
halklarının sorunlarını çözecek
şeyin yaratılamayacağıdır. Ancak
tek alternatif sosyalizmdir. Ve
küçük burjuvalar, emeksiz sonuç
dünyayı değiştirecek tek güç
alabileceklerini düşünürler. Bu
yüzden hazırlopçudurlar. Geredevrimcilerdir. Karşı-devrim
ken emeği sarfetmedikleri için
rüzgarlarının devri esas olarak
hiçbir zaman bekledikleri sokapanmıştır. Zaman, gerçeğin
nuçları alamazlar, ama yine de
yeniden ağır ağır ama sağlam
beklemeye, o etkisi kendinden
adımlarla hükmünü kurması
menkul çağrılarını tekrarlamaya
devam ederler.
zamanıdır.
Sınıflar mücadelesinde teyorlar. Yapabiliriz yoldaşlar! Türsadüfi veya kendiliğinden sonuçlara
yer yoktur. Kendiliğindenliğe tapıkiye solu, yapabiliriz! Emekçi halnanlar, kendiliğindenciliğin sonuçkımız, yapabiliriz! Buna inanın.
larıyla yetinip iradelerini rafa kaldıDaha büyüklerini başarabiliriz.
ranlar, tesadüfi sonuçlarla yetinmek
Cephe’nin başardığı her şeyin çızorundadırlar. O sonuçlarda da devkış noktası, buna inanmasıdır.
rimci bir gelişme sağlanamaz.
Bakın “Bağımsız Türkiye” konİddialı olmak, boş sözlerle
serine. Komitelerin, yüzlerce Halk
şişinmek değildir; iddia,
Cepheli’nin yoğun emeğinin dışında,
bizzat Grup Yorum’un da yoğun bir
emekle gerçekleşir
emeği vardır. Grup Yorum, konYapabiliriz. Elbette bu soyut bir idserlerinde
yalnız türküleriyle değil,
dia değil. Soyut iddiaların sahipleri,
emeğiyle
vardır.
hiçbir zaman iddialarını gerçekleştiGrup Yorum, orada, “kuliste sahremezler de. İddiada bulunmak, iktine
sırasını
bekleyen!” bir sanatçı dedar iddiasının gücüne bağlıdır. İddiayı
ğil, konserin her aşamasıyla, her işiyhayata geçirmek ise, o emek ve irale ilgilenen emekçilerdir. Her kondeyi göstermekle ilgilidir.
serleri, onların sadece sanatçı olarak
İnönü’deki 55 bin için söylediğiemekleriyle değil, birer devrimci olamiz gibi, Bakırköy’deki 150 binlik
rak emekleriyle şekillenmektedir. Bu
kitle de, örgütlenmiş emektir. Başda kuşkusuz devrimci sanatçının ayırka türlüsü zaten mümkün değildir,
dedici bir özelliğidir. Grup Yorum’un
bunu herkes görmelidir. Kitleler salt
devrimci sanatçı tanımına kendi praçağrılarla bir araya gelmezler. Normal
tiğiyle verdiği bir şekillenmedir.
koşullarda salt çağrılarla büyük kitEmek, herkesin emeğidir. Tüm bilesellikler, büyük eylemler oluşmaz.
rim ve alanların, kadrosundan halk
Böylesi koşullar, sınıflar mücadeleilişkisine kadar herkesin emeği.
sinin ancak çok özgün koşullarında ve
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Konserin sponsorları yoktu. Profesyonel bir şirket yoktu konserin organizasyonunda. Konser güvenliğinde profesyonel güvenlik şirketleri yoktu. Ama Halk Cephesi vardı
hepsinin yerine.
150 bin kişinin katıldığı bir konser yaptık. Konserin herşeyiyle Halk
Cepheliler ilgilendi. Görünen ve görünmeyen en ince ayrıntısına kadar
onlar vardı. Tüm olanaksızlıklara
rağmen devrimciler en olmayacak
şeyleri başaranlardır. Çünkü devrimcilerin olduğu yerde kişisel çıkarlar yoktur. Halkın ve devrimin çıkarları vardır. Bencillik yoktur, paylaşmak vardır, emek vardır.
Organizasyonumuz profesyonel, biz amatördük. Ama buradaki
profesyonellik de, amatörlük de, artık farklı anlamlardadır.
Buradaki profesyonellik, her şeyin sadeleştirilmesi, kapitalizmin tüketim mantığına göre değil, ihtiyaca cevap verilmesini ve sorunlara
çözüm bulunmasını içerir. İnönü’de
de, Bakırköy’de de böyle yapılmıştır. Amatörlüğümüz ise, asla en geri
olanı, en yüzeysel ve kaba olanı benimsemek ve kabul etmek değildir.
Tam tersine, amatörlüğümüz, yaptığımız işi en iyi şekilde, onun uzmanlık gerektiren her yanını bir
öğrenci gibi en iyi şekilde öğrenerek
yapmaya çalıştığımız bir amatörlüktür.
İddiamızı büyüteceğiz, pratiğimizi geliştireceğiz. Olmazlarla uğraşmak, bizim işimiz değildir. Mızmızlanmak bizim tarzımız değildir.
Evet koşullar zordur; evet üzerimizdeki baskılar ağırdır ki, Bakırköy
Konseri’ni son iki ayda demokratik
alanda, yoksul gecekondularda Halk
Cephesi’nin çalışmalarını sürdüren 87
insanımızın tutuklandığı koşullarda
gerçekleştirdik. Bu konserde emeği
geçen her Cepheli, bunu başarmış olmakla gurur duyabilir; ama her Cepheli, buradan kendisi için daha fazlasını, daha büyüğünü, daha görkemlisini gerçekleştirme görevini
çıkarmalıdır.

Kötümserlik,
çaresizliğe ve umutKendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
suzluğa götürür.
Yaşadığımız
olaylar, sorunlar,
ne olursa olsun, en
kötü yanında bile,
muhakkak onu devKötümserliğin karşısında şöyle
rimin çıkarına dönüştürecek bir yanı
yazıyor sözlükte: “Her şeyi en kötü
vardır.
yönünden alan, her durumu kötü, kaCepheli, bir işe başlarken veya
ranlık gören ve hep en kötüyü bekvarolan
bir işi sürdürürken, hep
leyen dünya görüşü.”
olumsuzu düşünen, o işten bir sonuç
Hayattan hiçbir amacı, hedefi
alınacağına inanmayan, başarma
olmayan insanlar değiliz. Bir hedeinancından, azminden, inattan yokfimiz var. Bunun sonucu olarak da bu
sun bir düşünce tarzı içinde olamaz.
hedefimize ulaşmak için yürüdüCepheli’nin insan konusundaki
ğümüz yolda bir çok sorunla karşı
iyimserliğinin bir ifadesi de, insakarşıya kalıyoruz.
nın değişebileceğine inanmasıdır.
İnsanın sorunlar karşısındaki tavBilir ki, idealistlerin iddia ettiğinin
rı ise nasıl biri, nasıl bir devrimci olaaksine, bir insanın kişiliğini oluştucağının da cevabını verir.
ran özellikler doğuştan değildir; taBiliyoruz ki “sorun varsa çözürihsel toplumsal koşullara, içinde bümü de vardır.” Ancak bunu bilmek
yüdüğü çevrenin koşullarına bağlı
yetmez. Çözümü somutlamak geolarak, insanın niteliği de değişebirekir. Nasıl çözülecek, ne zaman
lir.
çözülecek, çözümün beraberinde
Cepheli böyle baktığı için ingetireceği sonuçlar neler olacak?
sandan umudunu hiç kesmez. Birçok
Eğer bunu somutlamazsak, karolumsuzluğun içinden, yozlaşma
şımıza çıkan her engel, her sorun bizi
batağından, bencilliğin, bananecilikötümserleştirir. Çözümsüzlüğün
ğin
orta yerinden insanı çekip
girdabına sokar.
çıkarmayı bir tek Cepheliler başarır.
Çünkü; değişime inanır. Değişim
Karşılaştığımız olayların olumsuz
için emek harcar. İnsan hakkında "Bu
yanlarını ve “kötü” ihtimalleri de elserseri, bu vurdumduymaz, bu adam
bette düşüneceğiz. Fakat bu bizim
olmaz" kötümserliğine izin vermez.
her şeyin en kötü yanına saplanıp
kalmamızı getirmememelidir. İşte bu
Cepheli, hangi biçimde olursa olkötümserliktir. Biz, bilimsel anlasun, olumsuz sonuçlarla karşılaştımıyla iyimser olmalıyız.
ğında, bu sonucun Cepheliler’in
moralini bozmasına izin vermez.
Bilimsel anlamıyla iyimser olan
bir Cepheli, sorunun çözüleceğine
Aldığımız sonuç kötü olabilir,
kesin inanır. Ama kendiliğinden çöbeklediğimiz sonucun çok gerisinde
zümü de beklemez. Tam tersine o çökalabilir. Peki bunlar karşısında ne
zümün gerçekleşmesi için sorunun
yapacağız? Moralimizi yüksek tuüstesinden nasıl gelineceğine dair
tacağız ve “Ben bunun üstesinden
yollar, alternatifler düşünür, plan
nasıl gelirim?” diye düşüneceğiz. O
program yapar.
soruna, olaya ilişkin ısrarımızı hiçbir koşulda kaybetmeyeceğiz.
Olaylara “olmaz” diye bakanlar,
başka ne yapılabilir ki diyerek yol ve
Sorunları, karşılaştığımız olumyöntemlerde statükoları sürdürenler,
suz sonuçları, ancak yaratıcı ve
nerede yanlış yaptık, nerede eksik bıpolitik çözümlerle aşabiliriz. İyimserlik de, kötümserlik de, bizim porakıyoruz diye sormayanlar, sorunlitik bakış açımızdan bağımsız deları çözemez ve giderek kötümserğildir.
leşirler.

Cepheli iyimserdir

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİN ALTERNATİFİ BİZİZ

Öğretmenimiz

enerjimizi kat kat yükselten ve veremliliği
arttıran kolektif çalışmayı hayata geçirmeliyiz.
KOLEKTİVİZM

İKİ BİRDEN BÜYÜKTÜR
Bir elin nesi var, iki elin sesi var
Çok bilinen bir halk sözüdür; bir
elin nesi var, iki elin sesi var.
Sesimizi büyütmeliyiz.
Halkın sesini göstermeliyiz egemenlere;
birleşmeliyiz,
birleştirmeliyiz.
Aklımızı, ellerimizi, dilimizi
birleştirmeliyiz.
Sömürgecilerin gücü bizim güçsüzlüğümüzden değildir, bizim örgütsüzlüğümüzdendir.
BİRLEŞMEK, BİRLEŞTİRMEK BİZE GÜÇ VERİR.
Bilgimizi, aklımızı birleştirmeliyiz.
Kişisel bilgelik, kolektif bilgelikle birleştiği zaman
daha akıllı oluruz,
daha bilgili oluruz,
daha az hata yaparız.
Kolektivizmi işletmek, işlevli
olması için ısrar etmek ve emek vermek zorundayız.
Kolektivizm; aklımızı, tecrübelerimizi, yeteneklerimizi birleştirmemiz demektir.
Düzenin bireyciliğine karşı, alternatif bir çalışma tarzı kolektif çalışma tarzıdır. Bu tarzda ısrar
etmeliyiz.
GÖZ KAMAŞTIRICI ama gerçekte verimsiz BİREYSEL BAŞARI MI yoksa YÜKSEK
VERİMLİ KOLEKTİF ÇALIŞMA
MI? dediğimizde tabii ki emeğimizi,

DEVRİMCİDİR.
“BİZ”İ BÜYÜTMELİYİZ.
BİREYSEL YETENEKLER DEĞİL, KOLEKTİF, GERÇEKÇİ İŞ
BÖLÜMÜNÜ hayata geçirmeliyiz.
Tek başına ÖZENLİ OLMAK
DA YETMEZ.
TEKNİĞİ- TEKNOLOJİYİ İYİ
KULLANMALIYIZ, bilmiyorsak
öğrenmeliyiz. Çünkü teknoloji
EMEK VERİMLİLİĞİMİZİ ARTIRIR.
Ben iflas etti, bizi büyütmeliyiz.
Bireyciliğe karşı kolektivizm bizimdir.
Çok basit bir gerçek vardır, iki
birden büyüktür.
Her koşulda kolektivizmi kurmalı ve işletmeliyiz.
Hayatla sıkı bağ ve kolektivizm; yapmamız gereken budur.
Yaratıcılığı geliştirecek olan dahiler, süper zekâlar değil, kolektivizmdir.
Dahiyane fikirlere ihtiyacımız
yok, hayat ile sıkı bağlar kurmamız
halkın içinde olmamamız yeterlidir.
Deha yok, süper zeka yok.
Dikkat ve aklını kullanmak var.
Kulakların, gözlerin, ellerin ve
beynin dikkati...
Önce biraz mekanik gelebilir,
ama ısrarla kolektivizmi işletmeliyiz.
KOLEKTİF ÇALIŞMA KONUSUNDAKİ SORUMSUZLUĞA
KARŞI MÜCADELE ETMELİYİZ.

Özgür
Tutsaklardan:
“Onlar, geriye
bıraktıklarıyla
bizlere, halkımıza
umut oldular.”
Merhaba! Onları andığımız,
değerli anılarını yaşattığımız
bu günlerin sıcaklığıyla selamlıyoruz sizleri.
Kızıldere'yi, Çiftehavuzlar'ı
ve oralarda kahramanlaşanları
anmak; onların ideallerini, özlemlerini, vatana olan bağlılıklarını ve halka duydukları
sevginin büyüklüğünü anlama
ve yaşatmaktır.
Onlar, tüm dünyanın karanlığa gömülmek istendiği, emperyalizmin tek güç olduğu ve
yenilemeyeceği yalanlarının insanların beyinlerine işlendiği,
halkların yüreklerinde sosyalizm umudunun sökülüp atılmak istendiği bir zamanda
sosyalizmin, devrimin bayrağını dalgalandırdılar.
Onlar, onurlu mücadeleleriyle, geriye bıraktıklarıyla bizlere, halkımıza umut oldular.
Onlar’ın ideallerini, özlemlerini gerçekleştirmek, uğruna
kendilerini feda ettikleri özgür
vatanı yaratmak, boynumuzun
borcudur.
Bu duygularla sizleri sevgiyle selamlıyoruz.
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“... Yürüyüp kalkmalıyız. Ne kadar baskı varsa o kadar yükseliriz." diyen Yorum'la beraber haydi kolkola!
*
Öyle sanıyorum ki yoğun kalabalıkla birlikte bir çok insanın gözlerini dolduracaktır. Grup Yorum salt olarak bir özgün müzik grubu değildir elbette, o aynı zamanda Türkiye sosyalist devrimci mücadelesinin bir
yansımasıdır... Her türküsü, her parçası bir mücadelenin yansıyan halidir
bizlere!
*
Miting gibi bir konser hedeflenmektedir. Tabii hedefine ulaşması
bu kısıtlı zaman içerisinde biraz zor
gibi görünse de yine de önemli bir etkinliktir.
*
17 Nisan tarihinde Sabahat Karataş'ın, Sinan Kukul'un, Ahmet Fazıl
Ercüment Özdemir'in katledilmiş olması ise, konsere daha özel bir anlam
katıyor.
*
Grup Yorum'un, büyük bir halk
korosuyla birlikte “biz varız” diyeceği
konser.
*
İnönü'deki muhteşem konseri kaçıran biri olarak, kesinlikle gideceğim
konserdir. Bu dönemde nadir gerçekleşen güzel şeylerden biri olacak.
Oradaki insanlara moral olacak.
*
Sadece bir gün kaldı. Yarın karanlığın içinden bir kez daha haykı-

racak Grup Yorum binlerce insana. 26
yıllık bir tarih Grup Yorum, gücünü
inancından, tarihsel haklılığından ve
halktan alıyor.
*
Evet sadece bir gün kaldı. Konser
dinlemeye değil, Grup Yorum ile
birlikte halk korosu olmaya gidiyoruz yarın. Ve bir kez daha haykıracağız; kanımızla yazıyoruz tarihi,
haklıyız, kazanacağız.
*
Halkın adaletinin devletin adaletini yeneceği bir konser olacak.
*
200 bin kişi ile özgürlük şarkıları söylemeye, devrim halayları çekmeye geliyoruz. Biz İzmir'den 4 otobüs ile katılacağız konsere. Böyle bir
coşkuyu bize yaşattığın için varol Yorum!
*
Kızım geçen sene ana karnında
gelmişti, şimdi kucağımda getireceğim. Tüm bu saldırıların ağırlığı karşısında, kızımı iyi günlerin de bekleyebileceği ihtimaline olan inancını tazelemek için.
*
İki gün sonra vizem olmasına ve
çalışmak için yoğunlukla son akşamı
tercih eden biri olmama rağmen düşünmeden gideceğim konserdir.
Değeceğine eminim.
*
Birlikte olamayışımızdan güç alıyorlar, birlikte olmayışımızla cesaretleniyor, aslan kesiliyorlar. Ama
yarın, o meydan bize açılacak. Bizim
birlikteliğimize, bizim gücümüze açılacak. 200.000 kişinin kuracağı büyük
bir koroyla biz varız diyeceğiz.

KONSERİN ARDINDAN
Yorum’un yorumsuz türkülerinin
hep birlikte söylendiği konser. Güzeldi, güzeli ayrıca tarif etmeye de gerek yok. Emeği geçen herkese teşekkür.
*
Bir kez daha umut oldular.
*

Çok çok güzeldi. Kalkıp buralardan taa Bakırköy'e gitmeme fazlasıyla
değdi. 120 bin kişi oldu diye bir
anons oldu bir ara. Şahsen hiç yapamam böyle sayı tahminleri. Kaç kişi
vardı bilemem ama konser bitişinde
metrobüse doğru yürürken dönüp arkama baktığımda dehşet bir kalabalık olduğunu farkettim. Üst geçitten
aşağı inmem 10 dakika falan sürdü.
*
Çok kozmopolit bir topluluktu. Liselilerden tutun da 20'li yaşlarındaki
oğluna "çok yoruldum, hadi gidelim."
diye söylenen teyzeye kadar oldukça
geniş bir yelpazedeydi insanlar.
*
Annecim, evet konserdeydim.
Ama sana söylesem ne bana rahat verecektin, ne kendine. Özür dilerim.
Haftaya sana itiraf ederim ben bunu
zaten.
*
Çok güzeldi, çok! İyi ki Bakırköy'de olmuş. Meydan çok müsaitti.
O kadar çok insan vardı ki, dönüşte
metroda kuyruk oldu.
*
Binlerce yüreğin, hep bir ağızdan
aynı türküleri söylemesi, aynı sloganları gökyüzüne doğru haykırması oldukça göz yaşartıcı, onurlandırıcı bir duyguydu...
Bu konserdeki sahne kareografisi, şiirler, konuk sanatçıların performansları her şey mükemmeldi. Yüz
yirmi bini geçkin Grup Yorum dinleyicisi ise daha da bir mükemmeldi.
*
Beyaz yakalıyım, plazamsı bir
yerde çalışıyorum, saat 13:30'dan
17:30'a kadar meydanda kaldım. Bir
sürü genç gelmişti, çoluk çocuğuyla
gelen vardı.
Ben bu konserde şunu anladım ki
herkesi memnun edecek bir Grup
Yorum konseri en az 5-6 saat sürer.
Güzel oldu bu ya, her sene yapsınlar böyle.
*
Bu lanet havada, sosyalizm düşümüze bir damla da olsa -ama önemli bir damla- katkı sağlayan bir konserdi benim için. Grup Yorum bu kon-
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serle de tarihe not düşmesini bildi.
Benim için öncelikli neticeler bunlar.
*
Halk Cephesi'nin İnönü'den çok
daha örgütlü katıldığı aşikardı. 120 bin
sayısını 3 arkadaşımla ölçüp biçtiğimizde az bulduğumuzu söyleyebilirim. Zira konser alanı Taksim Meydanı kadar bir alan ve çok önemli bir
bölümü hınca hınç doluydu.
Hasılı, bu ülkenin üzerine örtülmüş ölü toprağını yavaş yavaş kaldırmaya başlayacağına olan inancım
arttı.
*
Yorum'un yanıltmadığı konser.
Çok iyi çaldılar, çok güzel söylediler.
Sayılar önemli değil; 20 bin, 30
bin, 120 bin... oraya bir avuç insan da
gelse düşündüklerimde yalnız olmadığımı birinci gözden görmek şahsen
bana yetti.
*
Grup Yorum'un, heyecan olarak
yüksek bir dinleyici kitlesine iyi niyetli olsa da performans olarak düşük
bir karşılık verdiği konser olmuştur.
Ama bütün eksikliklere rağmen iyi ki
olmuştur.
*
120 bin kişiyi buluşturabilmiş
konser. Tabii ki Anadolu Ajansı’mızın muhabirleri gün boyu çok meşguldüler. İşte AKP'nin aday tanıtım
toplantıları ... dururken, bu küçücük
olay haber değeri taşıdı mı? Hayır.
Türkiye'nin en büyük haber ağına göre
"böyle bir konser yok"...
*
Haşmetlilerinin 120 bin kişinin
"Bağımsız Türkiye" için bir araya gelmesini okuduğunda yüz ifadesini düşünebiliyor musunuz?
*
Yalnızca siyasi bir müzik grubu olmayıp aynı zamanda da müzikaliteyi de hiçbir şekilde gözardı etmeyen
bir grup olduklarını bu konserle yine
göstermiş oldular. Son derece profesyonel hazırlanmış coşku dolu bir
konserdi.
*
Türkiye'de Grup Yorum'dan baş-

Kareografi, şiirler,
sanatçılar her şey
mükemmeldi. Yüz yirmi
bini geçkin Grup Yorum
dinleyicisi ise daha da
bir mükemmeldi.”
ka stadyum konseri verebilecek grup
olmadığını tekrar hatırlatmıştır.
*
İki oğlumla katıldığım harika konser oldu. Aklınıza fikrinize sağlık
Yorumcular. Siz nerede biz orada
bundan gayrı.
*
İki bankacı arkadaşı da sürükleyerek götürdüm. 120.000'i bilmem tabii ama biz 4 kişi vardık. Çok kalabalıktı bir ara önlere gitmeye kalktım.
Önlerde saflar daha da sıklaşıyordu
sanki. 3 sıra ancak gidebildim.
*
Organizasyonu beğendim. Yönlendirmeler filan iyiydi. Sorunsuzca
alana girdik. Çıkarken de rahatlıkla
çıktık. Köprüden metrobüse geçenlerin kalabalığı en az 20 dakika sürdü. Biz kalabalık bitince metrobüse
yöneldik.
*
Herkes gelmişti: Başörtülüler, çocuklar, yaşlılar, devrimci emolar, sosyalist apaçiler, taraftar parti cepheliler...
*
Bu bağımsız Türkiye konserlerini tekrarlayacaklarını söylediler. Katılamadıysanız fırsatı kaçırmadınız.
*
Benim açımdan coşkulu, sevindirici bir konserdi. Grup Yorum'un
müzikal açıdan değeri bilinmeyen
gruplardan olduğunu düşündüm hep.
Gittikçe hak ettikleri ilgiyi ve değeri görmeye başladıklarını düşünüyorum. Dünkü kalabalık bu düşüncemi
biraz daha pekiştirdi.
*
Çoluk çocuk, genç, yaşlı, başörtülü, başı açık, kadın-erkek... velhasıl halk ordaydı.
*

Valla enteresan bir deneyimdi.
Çok kalabalıktı, coşkuluydu... Bizde
bebek olduğundan, içler çok tıkış tıkış olduğundan meyletmedik bile içlere. Yine kalabalık nedeniyle buluşmalar çok zor oldu.
*
Kalabalığa 120 bin demişler, şahane rakam. Biz de 100 bin civarıdır
herhalde diye düşündük. O denli tıklım tıklımdı ki gidip bir yerlerde
oturarak, hiç bitmeyecek gibi gözüken kalabalığın ve yolların boşalmasını bekledik.
*
Bu fotoğrafları görene kadar, "belki 100 -130 bin abartılıdır" diye düşünüyordum. Gerçekten bu kadar insanın Grup Yorum konserinde bir
araya gelmesi umut verici.
*
Hepsinde olduğu gibi fazla söze
gerek bırakmayan bir Grup Yorum
konseri. Ezgilerin hep bir ağızdan söylendiği, tanımadığınız insanlarla birlikte halaya durduğunuz, hiç beklemediğiniz dostlarınızı aylar sonra
gördüğünüz, her daim düşleri peşinde koşan sabırsızlık zamanının güzel
çocuklarının konseriydi.
*
Her şey çok güzeldi, Mersin'den
kalkıp gittiğime Yorum için her zaman
değerdi ve yine değdi.
*
İnsanlar ne güzeldi, Yorum'cular
ne güzeldi, şarkılar ne güzeldi öyle.
O gün orada kalabalığı oluşturan
herkes kalabalığa seviniyordu. Birbirine gülerek bakıyordu insanlar,
Yorum bu sefer de başardı diye, şarkılardan ziyade bu duygu bir "hava"
yaratıyordu.
Sıyrılıp gelmektedir seher, belli ki
yakındır... o gün orada seherin sıyrılıp geleceği güne inananların umududur yakın kılan doğayı ve hayatı
sarsacak saati.
*
Çoğuz biz çok, milyonu da aşarız, Yorum'unki hayal değil!
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Zaptettiğimiz alanlardan zaptedeceğimiz
zamanlara devrim yürüyüşü sürüyor
laşanlar ise iddiasızlaşıp, devrim ve
iktidar mücadelesinde olmayanlardır.
Asıl sorun; 1 Mayıs’a, alanlara
bakış açısındaki farklı yaklaşımların olmasıdır. Bu farklılıklar devrim
ve sosyalizm konusunda çarpık bakış açılarının varolması ile ilgilidir.
Mesele devrim ve sosyalizmin istenip istenmediği, bunun için mücadele edilip edilmediğidir.
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1 Mayıs’ı İstanbul’da 1 Mayıs Alanı’nda kutlamak için yıllar süren bir
mücadele yürüttük. Oligarşinin takvimlerden çıkarmaya çalıştığı 1
Mayıs’ı takvimlerden çıkarmasına ve unutturmasına izin vermedik.
Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs Alanı’nda kızıl bayraklarımız, sloganlarımız, marşlarımız haklı meşru taleplerimizle kutlanıyorsa bunda devrimci politikaların rolünü hiç kimse
yok sayamaz.
1 Mayıs’ı alanlarda kutlamayı
oligarşiye kabul ettirdiysek, bunun
kendiliğinden olmadığı açıktır. Nitekim yıllara yayılan mücadelemiz ve
yarattığımız mücadele gelenekleri
ile bu konuda somut kazanımlar elde
ettik.
Sendikaların, 1 Mayıs’ı sahiplenmediği ya da daha sonra salonlara
hapsettiği koşullarda devrimciler 1
Mayıs’ın alanlarda kutlanması için
yıllarca alanları zorladılar.
Devrimciler 1 Mayıs Alanı’na
girmek için barikatları zorlar, sokak
sokak çatışırken, sendikalar o çatışmaların hiçbirinde yoktur. Üstelik
kimileri devrimcileri çatışmalarda
tek başına bırakıp gitmiştir.
Biz 1 Mayıs için bu kadar büyük
bedeller ödüyorsak, bu kadar bedelleri göze almışsak bu iddiamızın büyüklüğündendir. Diğer yandan 1 Mayıs’ı sıradanlaştırıp, içini boşaltanlar,
ona sıradan bir mitingmiş gibi yak-

Zaptettiğimiz alanlardan
süren devrim yürüyüşü
1 Mayıs Alanı’nı uzun yıllara varan ısrarlı, kararlı bir mücadeleyle, her
türlü bedeli göze alarak kazandık.
Zaptettiğimiz 1 Mayıs Alanı’nda yüz
binler olup, kavgayı büyütmenin günüdür. Bugün işçilerin, emekçilerin,
tüm halkın gücünü gösterme günüdür.
Bugün zaptettiğimiz alanlardan zaptedeceğimiz zamanlara yürüyüşümüzü sürdürdüğümüz bir gündür.
Bu yürüyüşü hiçbir güç durduramaz.
Bu yürüyüş devrim yürüyüşüdür...
Zaptettiğimiz alanlardan zaptedeceğimiz alanlara yürüyoruz. Söke
söke aldığımız, emek ve devrim adına zaptettiğimiz alanlara yürüyoruz.
1 Mayıs açık ki, sıradan, herhangi bir miting değildir. “Abartmamak lazım, sonuçta bu bir miting” diyenler, 1 Mayıs’ın tarihselliğinden
kopmuş, 1 Mayıs’ın sınıfsal özünü
yok saymışlardır. Yine 1 Mayıs’ın irade savaşı anlamında kazandığı anlamını tümüyle görmezden gelen sıradanlaştıran bir bakış açısıdır söylenenler.
1 Mayıs’ı sıradanlaştıran, 1 Mayıs’ı tarihselliğinden, sınıfsallığından kopararak, güncel boyutu ile de
önemini yadsıyan bir bakış açısı ile
karşı karşıyayız.
Oysa 1 Mayıs, işçi sınıfının sınıf
olarak tarih sahnesine çıkışındaki
önemli adımlarından birisidir. Ülke-

mizde de bir anlamda böyle oldu.
Emekçiler kitlesellik anlamında en
güçlü ayağa kalkışı 1 Mayıs 1977’de
ortaya koydular. O günden sonra 1
Mayıslar ülkemizdeki devrim ve sosyalizm yürüyüşünün bir parçası haline geldi.
1980’lerin ikinci yarısından itibaren oligarşi ile emekçilerin 1 Mayıs kavgası şiddetlendikçe reformizm
onu sıradanlaştırmaya çalıştı. Çatışma şiddetlendikçe tarihselliğe sırtını
dönüp “alan meselesini bu kadar
abartmamak lazım” teorisine dört elle
sarıldılar.
“Abartmamak lazım” dedikleri
aslında devrim ve sosyalizm kavgasının ta kendisiydi. Bu gerçeği uydurduklarını hiçbir teori gizleyemedi. 1 Mayıs nezdinde verilen kavga;
devrim ve sosyalizm kavgasıdır. Kimler bunu küçümsüyorsa, bu yaptıkları devrim ve sosyalizm kavgasını
küçümsemektir.
Abartmamak adına, 1 Mayıs kavgasından uzak durmanın teorisini
yaptılar. “Abartmamak lazım” diyenler, devrimciler 1Mayıs için dişe
diş bir kavga yürütürken, ateşin ortasında, devrimcileri tek başına bırakıp, TÜRK-İŞ’in peşine takılıp gittiler.
Biz yıllarca 1 Mayıs’ın kavgasını
verirken, sonuçta dünya ve Türkiye
halklarına da şunu söylemiş ve göstermiş olduk; bu ülkede devrim mücadelesi hiç durmayacak, bu ülkede
sosyalizmi savunanlar hep var ve hep
var olacaklar.

1 Mayıs, emekçilere
devrimci bir altenatifi
gösterme mücadelesidir
Çeşitli demokratik kitle örgütleri,
kendi yasal, tüzel konumlarını kullanarak, 1 Mayıs üzerinde kendi otoritelerini kabul ettirmek istiyorlar. 1 Mayıs’ı bedeller ödeyerek kazanan dev-
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rimcileri yok sayarak, devrimcilerin
“1 Mayıs’ın birlikte örgütlenmesi”
önerilerini dikkate almaksızın, devrimcileri sadece birer katılımcı olarak
görüyorlar.
Herkes adına kararlar alıp bu kararlara uyulmasını istiyorlar. Bu örgütler, bu hakkı nereden alıyor?
Oysa bu örgütler, defalarca işçileri, devrimcileri ateş altında çatışmalar sürerken bırakıp gitmişlerdir. 1 Mayıs’a
işçileri taşıma konusunda, 1
Mayıslar’ı örgütleme konusunda ciddi bir çalışmaları olmamıştır.
Ülkemizde 1 Mayıs’ı kazanmak için yıllardır bedel
ödeyen devrimcilerdir. 1 Mayıslar’ı örgütleyen, emek harcayan devrimcilerdir. 1 Mayıs
devrimcilerindir. Bu gerçek
böyle kabul edilmelidir.
Yıllardır dişe diş sürdürülen 1 Mayıs mücadelesi,
halklar için bir alternatif
olduğunu göstermenin biçimlerinden birisidir.
Elbette, 1 Mayıs bunun
tek ve temel biçimi değildir. Alternatif
olma ve emekçilere alternatif sunma
mücadelesi çeşitli alanlarda sürdürülen mücadelenin bütününde somutlanır.
Ama bu 1 Mayıs’ı önemsiz kılmaz. Tersine, alternatif olma iddiasında olanlar için her mücadele alanı önemlidir. Bunları görmeden, bunları anlamadan 1 Mayıs anlaşılmaz. 1
Mayıs’ı anlamayanlar, bunun için
bedel ödemeyenler, 1 Mayıs Alanı için
bir irade savaşı sürdürülürken bu
tartışmanın en kızgın anında kolayca
bedel ödeyen devrimcilere “alan fetişizmi yapmayın” diyebildiler.
Bunu söyleten bakış açısı ve ruh
hali göstermektedir ki, bu anlayış 1
Mayıs mücadelesinden de, 1 Mayıs’tan da hiçbir şey anlamamıştır. Onların ufku ne 1 Mayıs’ın tarihselliğini, ne sınıfsallığını ne de bir irade çatışması yürütülmesi gerçeğini alabilir.

1 Mayıs’ı devrim yürüyüşünden
koparan, bu anlayışlar ne dökülen
kanlarımızı, ne verdiğimiz canları
ne de 1 Mayıs’ta açtığımız kızılbayraklarımızın anlamını kavrayabilir.
1 Mayıslar devrim yürüyüşümüzün bir parçasıdır. 1 Mayıslar oligar-

Sosyalizmden ve onun değerlerinden kaçış normal görülemez. Devrimin rengi her zaman kızıldır. Bunun
dışında renkler aramak, renkler kullanmak boşuna bir çaba olmaktan başka bir şey değildir. Devrimin renklerini savunamayan, sosyalizme yönelik saldırıların arttığı koşullarda sosyalizmi ve değerlerini savunup, sahip çıkmayanların sosyalistliği kuşkuludur.
İşte 1 Mayıs tüm bu tartışmaların özetidir. 1 Mayıs
yeri gelmiş sosyalizm olmuştur, bir başka zaman kızılbayraklar, bir başka zaman
alanlar, bir başka zaman devrim yürüyüşünün adı olmuştur.

şiye karşı güç gösterisidir. 1 Mayıslar halka alternatif olduğumuzu gösterdiğimiz günlerdir. O nedenle 1
Mayıs tek başına 1 Mayıs değildir.

1 Mayıs kavgası
sosyalizm kavgasıdır
1 Mayıs için dökülen kanlarımızın
da, 1 Mayıs Alanı’nı bayraklarımızla kızıla boyamamızın da anlamı budur. Ne yazık ki, kızılbayrakları, kızılbayrakların tarihsel anlamını yok
sayanlar da kendilerini “başka başka
renklerle” ifade etmeyi tercih ediyorlar. Bu basit, masum bir renk tercihi değildir elbette.
1990’larda sosyalizmden kaçanlar,
isim değişiklikleri yaparak, bayraklardan orak çekiçleri çıkararak, bayrakların renklerini değiştirerek kendilerini burjuvaziye kabul ettirmeye
çalıştılar. “Bakın biz eskisi gibi düşünmüyoruz” demek olan bu tavır ile
burjuvazi nezdinde meşruluk aradılar.

1 Mayıs’ın anlamını ve
üstlendiği misyonu kavramayanlar, 1 Mayıslarda “taktik
adına”, “sınıftan kopmamak
adına” herkese ders vererek(!) gide gide TÜRK-İŞ’e
yedeklenip, sendikal bürokrasiye teslim oldular. Bunlar
1 Mayıs’ın gerçek anlamda bir
sosyalizm kavgası olduğu, bir devrim
yürüyüşü olduğu gerçeğini ve 1 Mayıs’ın içereğini yok saydılar.
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Düşünün ki, devrimciler 1979’da
gasp edilen 1 Mayıs Alanı’nı kazanmak için 1988’den itibaren oligarşiyle
dişe diş bir savaş yürüttüler. 1 Mayıs
o nedenle hiçbir zaman sıradan bir miting olmadı. 1 Mayıs üzerinden yürüyen kavga bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm kavgasıydı. Devrim
yürüyüşünün, sosyalist mücadelenin
kendisiydi.
Zaptettiğimiz alanlardan zaptedeceğimiz zamanlara yürürken, yolumuzun uzun ve zor olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda iktidar mücadelesinin, alanların önünü açan silahlı savaş ile başarıya ulaşacağını bilerek yürüyüşümüze devam ediyoruz.
Bu yürüyüşü hiç kimse durduramaz. Bunun için tek başına 1 Mayıs
kavgasına bakmak bile yeterlidir.
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Geleneksel 1 Mayıs Piknikleri Yapıldı

Bağımsız Türkiye Konseri’nin
Coşkusunu Taksim’e Taşıyalım!
İSTANBUL
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İstanbul: Her yıl geleneksel
olarak yapılan 1 Mayıs pikniği, 24 Nisan günü, Sarıyer Mehmet Akif Ersoy
Piknik Alanı'nda yapıldı. “Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye” ve “Emperyalist Saldırganlığa, Sömürü ve Zulme Karşı 1 Mayıs’ta Taksim’e” pankartlarının asıldığı piknik alanında 1
Mayıs sergisi de açıldı.
Piknik programı, Binali İlgün ve
Aynur Yaman’ın sahne almasıyla
başladı. Emekliler korosunun söylediği marşlarla devam eden program
umudun çocuklarının sesi İdil Çocuk
Korosu'nun sahneye çıkması ile sürdü. Grup Yorum korosunun söylediği türkülerle çekilen halayların ardından yemek arası verildi.
Yemek arasından sonra 1 Mayıs paneli düzenlendi. Panele Devrimci Memur Hareketi’nden İbrahim Öksüz,
Devrimci İşçi Hareketi’nden Mehmet Yayla, Gençlik Federasyonu’ndan
Seçkin Aydoğan ve Nurtepe Haklar
Derneği’nden Yusuf Aslan konuşmacı olarak katılarak, 1 Mayıs’ın tarihi ve önemi üzerine konuşmalar yaptılar.
Panelin ardından İdil Tiyatro Atölyesi sahne aldı. Mehmet Esatoğlu’nun hazırladığı 1 Mayıs konulu
oyundan sonra 1 Mayıs şehitlerinin
nezdinde tüm devrim şehitleri için 1
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından Halk
Cephesi adına konuşan Süleyman

Matur, bu yıl her seneki 1 Mayıslar’dan farklı olarak “Bağımsız
Türkiye” konserini gerçekleştirmenin coşkusuyla 1 Mayıs’a hazırlandıklarını belirtti. 1 Mayıs pikniğinin de bu hazırlığın bir parçası olduğunu belirten Matur, “Buradan alacağımız güç ve güvenle 1
Mayıs’a katılacağız” dedi.
Taksim’i kazanmanın kolay olmadığını belirten Matur, konser
coşkusunun 1 Mayıs alanına da
yansıması gerektiğini söyledi.
Süleyman Matur’un konuşmasının ardından Grup Yorum sahne
aldı. Türküleriyle, halaylarıyla insanları coşturan Yorum, “haydi kolkola”
diyerek türkülerine başladı. Bakırköy’de yaptıkları halk konserinde
emeği geçen herkese teşekkür eden Yorum, eğer isterlerse başaramayacakları
bir işin olmadığını belirtti. Yorum’un
türkülerinin ardından piknik sona erdi.

Ankara: 24 Nisan günü Kılıçlar kö-

Sincan hapishanesinden Antalya
Özgürlükler Derneği başkanı Mehmet
Ali Uğurlu’nun gönderdiği 1 Mayıs
mesajı da okundu. 1 Mayıs’a, neden
1 Mayıs’ta Taksim’de olmamız gerektiğine ilişkin yapılan konuşmadan
sonra skeçler oynandı. Piknik, Umudun Türküsü’nün söylediği marş ve
halaylarla sona erdi.

Çanakkale: 24 Nisan günü Çanakkale’de, 1 Mayıs pikniği düzenlendi. Güzelyalı piknik alanında yapılan piknikte 1 Mayıs tarihi içerikli
bilgi yarışması düzenlendi. Bilgi yarışmasının ardından 1 Mayıs’ın tarihi anlatıldı. Pikniğe 19 kişi katıldı.

Muğla: 23 Nisan günü Akyaka
Beldesi’nde türkülerle, halaylarla
başlayan piknikte 1 Mayıs’ta Taksim’de olmanın tarihi önemi anlatıldı. Pikniğe 25 kişi katıldı.
İzmir: 24 Nisan günü Efeoğlu piknik alanında geleneksel 1 Mayıs’a
çağrı pikniği düzenlendi. Piknikte
açılan stantlarda tutsaklar ürünleri,
Yürüyüş ve Tavır dergileri ve Yorum
DVDleri satıldı. DİH tarafından 1
Mayıs fotoğraflarından oluşan bir
sergi açıldı. 1 Mayıs’ın tarihinin anlatıldığı piknikte Taksim çağrısı yapıldı. Ardından Grup Günışığı’nın
söylediği türküler eşliğinde halaylar
başladı. Pikniğe 300 kişi katıldı.

yünde yapılan 1 Mayıs pikniğinde
merkezi 1 Mayıs için Taksim çağrısı yapıldı. TAYAD’lı Aileler’in ve
Gençlik Federasyonu’nun imza ma- Ankara
sası açtığı pikniğe 200 kişi katıldı. Piknik halaylarla sona erdi.

Bursa

Bursa: 24 Nisan günü, Balat Piknik
alanında yapılan piknikte 1 Mayıs’ta
merkezi olarak Taksim’de olunacağının vurgusu yapıldı. 80 kişinin katıldığı piknikte halaylar çekildi, tür- Antalya
küler söylendi.

Çanakkale

Mersin: 24 Nisan günü Akdeniz Belediyesi’ne bağlı Adanalıoğlu kasabasında yapılan piknikte; Filistin halkıyla dayanışma kampanyası, Grup
Yorum’un 150 bin kişilik halk konseri
anlatıldı. Çeşitli yarışmaların yapıldığı
pikniğe 130 kişi katıldı.

Muğla

Mersin

Antalya: 24 Nisan günü Antalya’da
Düzlerçamı’nda yapılan piknikte yarışmalar yapıldı, türküler söylenip
halaylar çekildi.
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Savaşan
Kelimeler

bir
hedefi olmalıdır.
Yanlışın savunulduğu yerde ortada ne saygı duyulacak bir şey ne de
uzlaşılacak bir durum vardır.
Yanlışın savunulduğu bir yerde
doğru olan sonuna kadar tartışmayı
yürütmek, doğru ile yanlış arasındaki
“çarpışmayı” doğru lehine, bilim ve
gerçekler lehine sonuçlandırmaktır.
Tartışma karşıdaki düşüncenin
yanlışlığını, çarpıklığını, eksikliğini
vurgulamak ve mahkum etmek için
yapılır. Katılmadığımız, yanlış bulduğumuz bir düşünceye neden saygı duyalım?
Birincisi; yanlışa saygı duymak
adına burjuvazinin düşünceleri ile uzlaşma meşru hale getirilmeye çalışılıyor. Burjuvazinin halkı aldatan düşüncelerine karşı cepheden ideolojik
mücadele yürütmek yerine, uzlaşmayı esas almamız isteniyor.

Yanlışa saygı!
Bir panelde, bir tartışmada ya da
bir televizyon ekranında bir programda bir konu tartışılıyor. Bu konu
etrafında doğru düşünceler söylendiği
gibi eksik, çarpık ve yanlış düşünceler de belirtiliyor.
Haliyle tartışma yanlış düşünceler ile doğru düşüncelerin “çarpışması” ile devam etmelidir. Ama
öyle olmuyor! Bir bakıyorsunuz tartışmanın en yoğunlaştığı bir kesitte,
taraflardan birisi, yanlış düşünceleri savunan tarafa dönüp;
“... düşüncelerine katılmıyorum
ama saygı duyuyorum” diyebiliyor.
Peki bu ne demektir? Bizler
tartışmaları ne bilgi yarıştırmak için
ne de centilmenlik olsun diye sürdürüyoruz! Her tartışmamızın, ağzımızdan çıkan her sözün bir anlamı,

İkincisi; burjuvazinin düşünceleriyle halka ait düşünceler arasındaki
net olan sınırları ortadan kaldırmak,
düşünceleri yumuşatmaktır. Faşist ve
gerici düşüncelere karşı “hoşgörü”
gösterilmesini sağlayarak çelişkileri yok saymaktır.
Üçüncüsü; yanlışları kabul etmek, onunla mücadele etmeyip uzlaşmak siyasal olarak oportünizm değil midir?
Kişisel olarak da bu tavır, iki
yüzlülüktür. Sahte bir tutum takınmak, inanmadığımız bir şeyi kabul etmektir.
Yanlışa saygı esas olarak, yanlışlarla birlikte yaşanılmasının savunulması, yanlış ile doğrunun birbirine karıştırılmasıdır. O yanıyla
belirsizliğin savunulmasıdır.
Gerçekte net olacağız. Yanlışlarla uzlaşmayacak, onları kabul etmeyecek, saygı da duymayacağız. Biz
doğruların savunulması konusunda
uzlaşmaz ve ilkeli olacağız hep. Zira
mücadelemiz bu doğrular için değil
midir?

Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

1 Mayıs Çağrıları Sürüyor Ankara Gençlik
İstanbul: 27 Nisan 2011 günü
yıkım bölgelerinden olan gecekondu mahallesi Derbent’te (Sarıyer)
Dev-Genç’liler halkı 1 Mayıs’a çağırdı.
Öğle saatlerinden itibaren mahalle içlerinde kuşlamalar yapıp,
kapı kapı dolaşarak bildiri dağıtan
Dev-Genç’liler halkla 1 Mayıs’ın
önemiyle ilgili sohbet ettiler. DevGenç’liler gün boyunca 1200 kuşlama yaptılar ve 150 bildiri dağıttılar.
Eskişehir: Dev-Genç'liler 25
Nisan günü Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre kampüsünde 1 Mayıs
çalışmalarına başladı.
Yemekhaneye ve fakültelere
toplam 40 adet afiş asan DevGenç'liler, 1 Mayıs’ta Taksim'de olacaklarının konuşmalar eşliğinde
öğrencilere duyurdular.
Afyon: Afyon’da Halk Cephesi düzenlediği toplantı ile 1 Mayıs

günü “Neden Afyon’da değil de
Taksim’deyiz?” sorusunun cevabını verdi.
Mersin: Mersin Halk Cepheliler tüm halkı 1 Mayıs’ta Taksim’de
Halk Cephesi saflarında birleşmeleri için Mersin çarşı merkezine 3
adet “1 Mayıs’ta Halk Cephesi Saflarında Birleşelim!” ozalitleri astılar.
27 Nisan günü Mersin Halk
Cephesi de 1 Mayıs’ta tüm halkı 1
Mayıs’a Taksim’e davet etmek ve
orada olacaklarını bildirmek için eylem yaptılar. Mersin Haklar Derneği
önü hastane caddesinde yapılan
açıklamada; “1 Mayıs’ta Halk Cephesi Saflarında Birleşelim!” yazılı
pankart taşındı. “Yaşasın 1 Mayıs,
Taksim 1 Mayıs Alanı’dır, 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz, Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde 1 Mayıs’a çağrı yapıldı.

Derneği’nin
1 Mayıs
Masasına Saldırı
Ankara Gençlik Derneği üyeleri 25
Nisan günü İzmir Caddesi'nde masa
açarak 1 Mayıs’a çağrı yaptılar.
Masaya gelen zabıta komiseri DevGenç'lilere ''masayı kaldırmalarını"
söyledi. Dev-Genç'liler "masayı kaldırmayacaklarını" söyleyince zabıta
komiseri "burası bizim" diyerek tekrar
kaldırmalarını istedi.
Daha sonra masadaki bir afişe saldıran zabıtaları Dev-Genç'liler engellediler. Zabıta saldırınca, masa halk tarafından sahiplenildi. Saldırının ardından akşama kadar açık kalan masada
saldırı teşhir edildi.

UMUDU BÜYÜTELİM
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diyerek, bu kararları ile 60 yıllık sağ
pasifist geleneği kırdılar.
“Silahlı mücadelenin ülkemiz
için geçerli olmadığını” söyleyenlerden, henüz “koşullarının olmadığını” savununlara kadar devrim
kaçkınlarına karşı kararlı ve yoğun bir
ideolojik mücadele verdiler.

Devrimciler için hiçbir
şey imkansız değildir!

Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

Alman devrimci Karl Liebknecht “gerçekçi ol, imkansızı iste”
demişti. Che’nin de kullandığı bu söz,
devrimcilere istenir ve cüret edilirse
“imkansız olarak görülenlerin” bile
başarılabileceğini anlatıyordu.
25 Kasım 1956’da aralarında
Fidel Castro ve Che’nin de bulunduğu 82 gerilla, Granma yatıyla
Küba sahiline ayak bastıklarından birkaç saat sonra saldırıya uğramışlardı ve saldırıdan 12 gerilla kurtulmuştu. Sağ kalan 12 gerilla sayılarının azlığına bakmaksızın, faşist
diktatör Batista’ya karşı silahlı savaşı sürdürme cüretini gösterdiler.
12 gerilla, savaş içinde çoğaldılar, sayıları yüz oldu, bin oldu. Sonra
iktidarı devralma yolunda, köyleri
şehirleri ayağa kaldırdılar. İktidar
savaşını kazanıp, devrimi gerçekleştirdiler.

Mahir Çayanlar cesaret
edilemeyeni yaptılar
“Devletle başa çıkılmaz” denilen
bir kültürün içinden gelerek, savaşmaya cüret etti bu ülkenin devrimcileri. İktidara alternatif yaratmaya çalışıp, iktidar hedefli bir savaş sürdürdüler. Mücadeleleri ile “bu düzenin
alaşağı edilebileceğini” gösterdiler.
Mahir Çayanlar, “Amerikan
emperyalizminin hakimiyetini ve
yerli uşağı sömürücü sınıfların ikti-
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darını yıkmak, bağımsızlığı kazanmak için tek yol Silahlı Kurtuluş
Savaşı’dır” (Kızıldere Adalıların
Türküsü, Boran yayınevi, Syf: 12)
tespitleri yaparken hedeflerini net olarak koydular.
Olmaz denilenleri, imkansız görünenleri önüne hedef olarak koyma
cesaretini gösterdi Mahir Çayanlar.
On’lar Kızıldere’de bir tarih yazarken, o tarih rastlantılar ile yazılmadı.
O tarih tesadüf sonucu ortaya çıkmadı. Tarihin her sayfasında bu büyük
cüreti ve verilen emeği görürüz.
On’lara o tarihi adımı attıran
elbette savaşma kararlılığı ve iktidar
için yola çıkmış olmalarıdır.
Mücadele konusunda tereddütleri
yoktu. Silahlı mücadeleyi başlatırken
ne emperyalizmin devasa gücünü
ne de oligarşinin baskı aygıtlarını görmezden geldiler.
İktidarı hemen alabilecekleri
düşüncesinde de olmadılar.
Kurtuluşun yolunun silahlı mücadeleden ve uzun süreli bir halk savaşından geçtiğini bilerek mücadele ettiler. Bu sonuca bilimsel düşüncelerle ulaştılar. Düşüncelerini hayata
geçirirken; “Emperyalizmin tahakkümüne, karşı-devrimin şiddetine
karşı, silaha sarılmaktan başka çare
yoktur. Partimiz, kurtuluşun yolunu halkın silahlı savaşında görmektedir.” (Kızıldere Adalıların
Türküsü, Boran yayınevi, syf: 19)

“Olmaz”lara teslim
olmayan devrimcilik
Kızıldere’yi yaratan, “imkansızı
isteyen” devrimci kararlılık ve cürettir. O yıllarda bir yığın eski tüfekin
uzlaşma teorileri yaptığı koşullarda,
gencecik devrimci kadrolar silahlı
mücadeleyi savunmuş, sorunun iktidar mücadelesinden geçtiğini görmüşlerdir.
Bu kararlılık, bu cüret ile mücadelenin en zor dönemlerinde tarihsel
adımlar atmıştır devrimciler. 1984
yılında hapishanelerde gerçekleştirilen ölüm orucu böyle bir kararlılığın sonucudur.
12 Eylül 1980’deki askeri faşist
cunta, “dışarda” mücadeleyi geriletip tüm gücüyle “içeride” tutsaklara karşı saldırıya geçti. On binlerce tutsağı teslim alarak, düşüncelerine
ihanet ettirecek, halkın kurtuluş umudunu ortadan kaldıracaklardı.
Nitekim Mamak, Diyarbakır gibi
hapishaneleri başlangıçta teslim alan
faşist cunta daha sonra tüm Türkiye
hapishanelerinde “Tek tip elbise”
saldırısını başlatarak, tutsaklara son
darbeyi vurmayı planlamıştı.
Tek tip elbisenin giyilebileceğini
savunup giyenlerin, direnişi göze
alamadığı koşullarda, devrimciler
teslimiyete karşı ölüm orucu silahını kuşanarak cevap verdiler.
Cuntanın saldırıları ve tek tip
elbise konusunda hiçbir şey yapılamayacağını, ölüm orucu yapmanın
“boşu boşuna ölmek” olduğunu, tek
tip elbisenin “devlet politikası”
olması nedeniyle geriletilemeyeceğini
savunanlara karşın devrimciler, ölüm
orucuyla saldırılara ve teslimiyete
karşı direndiler.
Tek tip elbise saldırısı ve teslim
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alma politikaları böyle boşa çıkarıldı. Devrimci tutsaklar siyasi kimliklerini, inançlarını destanlar yazarak
böyle savundular.
Devrimci tutsaklar, iradeleri,
cüretleri ile inançsızlara inanç oldular. Tek tip elbiseyi giymekten başka yol yok diyenlerin, teslimiyete bir
adım daha kulaç atanların olduğu
koşullarda direndi devrimci tutsaklar.
Olmazlara karşı mücadele, devrimci hareketin 1990 Mart
Kararları’nın uygulanmasına karşı ayak direyen eski alışkanlıklarla
mücadelesi sürecinde de yaşandı.
“Yolun Neresindeyiz” isimli broşürde etraflıca tartışılan kararlar ile
devrimci hareket yeni bir süreç başlatmak istiyordu. O nedenle tüm
ilişkiler gözden geçirilmiş, yeni adımlar atılarak silahlı mücadeleyi yükseltecek bir program hayata geçirilmeye çalışılıyordu.
Bir yandan bunun hazırlıkları
yapılırken bir yandan da mücadelenin önünde engel teşkil eden eski alışkanlıklar ve kuralsız devrimcilik,
şekilsiz örgüt alışkanlıkları dayatılıyordu. Bu mücadele tam 1.5 yıl sürdürüldü. Eski alışkanlıklarla hesaplaşılarak, hızımızı kesen, mücadeleyi geriye çeken tüm alışkanlıklara
karşı mücadele edildi.
Mücadelenin yükseltileceğine
inanmayanların, “kadro yok” gerek-

çelerine, inançsızlıklarına karşın devrimci hareket yeni bir dönemi, atılım
sürecini başlattı.
Olmazlara, imkansıza karşı mücadele yaşamın değişik alanlarında
sürdürüldü. Nitekim gençliğin ilk
boy- kotu da “imkansız” görülenin
başarılmasının somut örneklerinden
biriydi. Dev-Genç tarafından YÖK’e
karşı ülke çapında boykot önerildiğinde de bir çok çevre, “gençlik
buna hazır değil”, “olmaz” deyip
boykot önerilerine karşı çıkılmıştı.
“Olmaz” denileni tek başına
başardı Dev-Genç’liler. 6 Kasım
1990’da ülke çapında boykotu örgütlemiş, YÖK’e karşı mücadelede ciddi bir adım atmıştı Dev-Genç’liler.
Boykot sonraki yıllarda da devam
ettirilerek, her 6 Kasım’da YÖK’e
karşı güçlü bir mücadele geleneği
yaratılmıştı.

Her şeyi başarabiliriz!
Yönetiminde devrimci memurların
olduğu KAM-SEN, BEM-SEN,
SAĞLIK-SEN’li kamu emekçilerinin
ilk sendikayı kurmaları, ilk grevleri
hayata geçirmeleri de, 1990’ların başlarında “imkansız” görülen adımlardı. Ama devrimci memurların meşruluk bilinçleriyle cüret ve kararlılıklarıyla, imkansız görülenler başarıldı.
Olmaz denilenleri olur kılma ira-

desi, imkansız denilenleri gerçekleştirme cüreti devrimcilerindir.
Devrimcilerin gücü, başarma iradesi ve cüretine sahip olmasındadır.
Mücadelede önümüze hep engeller çıkacaktır. Her şeyden önce tetikte duran ve işi bizi “ yok etmek olan”
düşman faktörü vardır. Bir devrimci
bütün bunlara rağmen hedefine doğru yürür. Olmazları olur kılar.
O nedenle sürdürdüğümüz mücadelede başaramayacağımız hiçbir
şey yoktur. Bir kez “imkansız”,
“olmaz” kavramlarını düşüncelerimizden atmak durumundayız.
Olmazlarla düşünecek olursak, sosyalizmin olmayacağına, devrimin
yapılamayacağına inanmak gerekir.
Oligarşinin ideologları, sefil teorileriyle, psikolojik savaş yalanlarıyla
halkı sömürü düzeninin hiç yıkılmayacağına inandırmaya çalışırlar.
Kısacası “düzen böyle gelmiş, böyle gidecek”tir. Onlara göre “yıkılmayacak”tır.
Oysa biz bu düşüncelere karşı yıllardır savaşıyoruz. Ve tarihimiz,
imkansız denilenlere karşın nasıl
çok şeyi başardığımızın sayısız
örnekleri ile doludur.
Bu tarihten güç alarak, kitle örgütlenmelerinden, kampanyalara, mücadelenin değişik alanlarına kadar önümüze çıkan tüm engelleri büyük
küçük demeden aşacak ve geçeceğiz.
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Oligarşi halka karşı silahlanmaya devam ediyor
AKP iktidarı, 4 milyar
dolarlık helikopter ihalesini
ABD'ye verdi.
Türkiye bu
ihalede 109
helikopter alacağını açıklamıştı. 109 helikopterin
Türkiye'ye satışı için İtalyan Agusta
Westland ile Amerikan Skorsky şirketi birbiriyle rekabet ediyordu.
Rekabetten Amerika galip çıktı.
Obama, ihalenin Skorsky’e verilmesi için Tayyip Erdoğan’a bir mektup

yazdı. Daha önce İtalyan Başbakanı
Berlusconi de mektup göndermişti.
Görüldüğü gibi, emperyalist devletler, emperyalist tekellerin “iş takipçiliğini” yapıyorlar.
Ülkemiz cephesine gelince; helikopterler ne için, kimin için alınıyor?
Kime karşı kullanılacak? Bu konuda
hiçbir açıklama yapılmış değil. Ama
soruların cevabını biliyoruz yine de.
Helikopterler halka karşı kullanılacak.
Artık hapishanelerde yaptıkları katliamlardan mahallelere sık sık yaptıkları baskınlara, 1 Mayıs kuşatmasına kadar her yerde, her şeyde

helikopterler kullanıyorlar.
korkutmak, sindirmek için!

Halkı

Helikopterler, AKP iktidarının ve
AKP’nin polisinin halka karşı psikolojik savaşının en önemli araçlarından biri haline geldi uzun süredir.
Şimdilik havada dolaşmakla yetiniyorlar operasyonlarda. Yarın başka
ne amaçla kullanılacağı belli değildir.
Ama belli olan şudur: Yeni ihalelerle yüzlerce helikopter daha alsanız,
her mahallenin tepesinde sabit bir
helikopter de uçursanız, halkı sindiremezsiniz.
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OKMEYDANI

GAZİ

Yasemin Karadağ Derhal
Serbest Bırakılmalıdır!

Gazi'de Tutuklamalar
Protesto Edildi

27 Nisan 2011 tarihinde Okmeydanı sokaklarında
terör estiren sivil polisler Yasemin Karadağ’ı gözaltına aldı. Polisler, Karadağ’ı sokak ortasında kaçırmış,
yanında bulunan iki arkadaşının kafasına da silah dayamışlardır.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Okmeydanı Halk Cephesi, Yasemin Karadağ’ın beyin kanaması geçirmiş, çok ciddi sağlık sorunları yaşayan biri
olduğuna değinerek, gerek gözaltına alınış şekli, gerekse
de gözaltında yaşayacakları sonucu sağlığında oluşacak ciddi sorunlardan bizzat AKP ve onun polisinin sorumlu olacağını söyledi.
Bu tür yöntemleri çok deneyen polisin bugüne kadar sonuç alamadığı gibi bundan sonra da sonuç alamayacağı; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin zaferine engel olamayacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca; “On yıllardır ülkemizde her 1
Mayıs öncesi gözaltılarla, tutuklamalarla, katliamlarla halkın 1 Mayıs’a katılımını engellemeye kalkışır faşist iktidarlar. Bu sene 1 milyon insanın katılması beklenen 1 Mayıs öncesi, bu yöntemleri boşa çıkaracak,
1 Mayıs Alanı’na çok daha fazla insanı taşımak için daha
fazla çalışacağız.
Yasemin Karadağlar faşizmin korkusudur. Korkularını her geçen gün daha da büyüteceğiz.” ifadelerine yer verildi.

İzmir’de Umudun
Kuruluşu Kutlandı
İzmir Halk Cephesi 22 Nisan
2011 tarihinde Umudun kuruluşunu
kutlayarak, devrim şehitlerini andı.
Anmaya “Hoş Geldiniz” konuşmasıyla başlayıp, tarihimizin
ve şehitlerimizin anlatıldığı bir metin okundu. Bağımsız ve sosyalist
bir ülkenin kurulacağına dair şehitlerimize söz verildi, okunan şiirin ardından, umudun kuruluşunun
17. yılı kutlandı. Kızıldere marşı
söylendikten sonra anma sona erdi.
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Mersin’de
Filistin halkı
ile dayanışma
Mersin Halk Cephesi, Filistin halkı ile
dayanışma kampanyası çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
26 Nisan’da Çarşı
merkezinde esnaflara
300 bildiri dağıtılarak
Filistin halkının haklı
mücadelesi anlatıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi’nde 9 Nisan'da gerçekleşen polis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan 14 Gazili için Koçgiri Platformu ve Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği Sultangazi Şubesi birlikte düzenlediği eylemle tutuklamaları protesto etti.
22 Nisan Cuma günü, saat 19.00'da, Gazi Cemevi
önünde bir araya gelen Gazililer “Tutuklanan Canlarımız Serbest Bırakılsın” pankartını açarak eyleme başladı. Cemevi önünde cadde tek taraflı trafiğe kapatıldı. Basın açıklamasını PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Güzelgül okudu. Yapılan açıklamada: “Alevi yol erkanı üzerinden örgütlenme çalışması yapan PSAKD Sultangazi şube yönetici ve üyeleri, Koçgiri Platformu sözcüsü gene musahip kurumlarımızdan Gazi Özgürlükler Derneği çalışanları gece
yarıları kar maskeli, uzun namlulu, helikopterli timlerce
evleri basılarak, evleri talan edilerek, işkenceyle gözaltına alınmışlardır. Bu uygulama nezdinde tüm Alevi halkına ve muhalif halka gözdağı verilmeye çalışılmıştır.” denildi. Gazi'de tutuklananların derhal serbest bırakılması istendi.
Halk Cephesi ve birçok demokratik kitle örgütünün
destek verdiği eylemde; “Tutuklananlar Serbest Bırakılsın, Baskılar Bizi Yıldıramaz, AKP Halka Hesap Verecek, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları
atıldı.

ÇHD’den Polis Kuruşunuyla Katledilen
Halil İbrahim Oruç’un Ailesine Taziye
Çağdaş Hukukçular Derneği 24 Nisan 2011 günü bir açıklama yaparak Diyarbakır’da polis tarafından katledilen Halil İbrahim Oruç’un ailesine taziyede bulunarak, Kürt halkının mücadelesine destek verdiler. Avukatların açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Halil İbrahim Oruç’un ailesine taziyede bulunmak, onların şahsında Kürt halkının
onurlu mücadelesiyle dayanışma duygularımızı iletmek üzere buradayız. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi,
İstanbul, Ankara, İzmir ve Şırnak Şubesi’nden üyelerimiz
ile birlikte halkın üzerine ateş açan, pervasızca şiddet kullanan kolluk görevlilerini, onları sevk ve idare eden mülki amirleri ve bağlı bulundukları hükümeti telin ediyoruz.”
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Anti-emperyalist mücadelemiz

sürecek!
7
Halk Cephesi’nin 17 Nisan
2011’de Bağımsız Türkiye hedefiyle
düzenlediği Grup Yorum konserine
yurdun her tarafından katılım oldu.
Tam 150 bin kişi Bağımsız Türkiye isteğini ve emperyalizme olan öfkesini dile getirdi. Yazı dizimizin başında halkımızın anti-emperyalist yönünün güçlü olduğunu söylemiştik.
Bağımsız Türkiye Konseri bunu bir
kez daha gösterdi.
Dizimizin bu bölümünde 2009
yılında ABD Devlet Başkanı Obama’nın Türkiye ziyaretine, Halk Cephesi’nin 2009 yılında İncirlik Üssü kapatılsın talebiyle başlattığı imza kampanyasına ve İncirlik yürüyüşüne,
2010’da yapılan NATO ve IMF zirveleri protestolarına ve Bağımsız Türkiye hedefli Grup Yorum konserine
yer vereceğiz.
***

İsrail’in Gazze katliamı
protesto edildi
İs ra il’in Gazze’ye 27 Aralık
2008’den 18 Ocak 2009’a kadar sürdürdüğü saldırı sonucunda 1500’ün
üzerinde Filistinli katledildi, 5 bine yakın Filistinli de yaralandı. Halk Cephesi “Gazze’de Vurulan Dünya Halklarıdır” diyerek 27 Aralık’ta başlayan
bombardımanı bir çok ilde yaptığı eylemlerle protesto ederek direnişi sahiplendi.

Obama ülkemizden
defol!

ABD Başkanı Barack Obama, 5
Nisan’da ülkemize geldi. TBMM’de
grubu bulunan düzen partilerin liderleriyle görüşmeler yaptı.
TBMM Genel Kurulu, 6 Nisan’da
Obama’yı dinlemek üzere “özel gündemle” toplandı. Obama alkışlar
arasında girdi Meclis’e. Obama’nın
TBMM kürsüsünde Ermeni meselesi, Kürtler’in hakları, gayri müslim
azınlıkların taleplerine dair yaptığı
imalı, muğlak konuşması, tüm vekiller
elleri patlayıncaya kadar alkışladılar.
Obama’yı alkışlayan sadece milletvekilleri de değildi. İşbirlikçi ordunun en üst komuta kademesi de oradaydı. Meclis’te kendilerine ayrılan
özel locadan efendileri Obama’yı dinlediler. Oysa, Obama’yı dinlemeye gelen generaller, 22 Temmuz 2007 seçimlerinden beri meclise adımlarını atmamışlardı. Gelmeme nedenleri ise
DTP’nin meclisteki varlığıydı. “Terörist”ti DTP’liler onlara göre. “Teröristlerle” aynı çatı altında olamazlardı. Fakat şimdi efendileri gelmişti.
Meclise gitmediklerinde efendilerini
kızdırabilirlerdi. Bu nedenle meclisi
“boykot”tan kuzu kuzu vazgeçtiler
ve mecliste emperyalist efendilerini elleri patlayıncaya kadar alkışladılar.
Dışarıda ise “Obama ülkemizden
defol” diyen devrimcilere karşı tam
bir terör estiriliyordu. İstanbul ve
Ankara’da Obama’nın geçtiği tüm
yollar trafiğe kapatıldı. Obama’nın
uçağı havada iken havalanan her
uçağın Amerikan jetleri tarafından vurulacağı açıklandı. Obama’nın güvenliği için hava, kara, deniz tüm yollar kapatılmıştı. Ancak bütün bunlara rağmen Obama devrimciler, antiemperyalistler tarafından eylemlerle
protesto edildi.

Halkların katili
İncirlik Üssü kapatılsın
Halk Cephesi 2009 Ekim ayının

başında “İncirlik Üssü Kapatılsın,
Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”
kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Edirne, Elazığ, Kars Kocaeli, Malatya, Mersin, Dersim, Samsun, Bursa gibi illerde İncirlik Üssü’nün kapatılmasını isteyen gösteriler, basın açıklamaları, duvar yazılamaları yapıldı. Yüz binlerce bildiri dağıtıldı. Amerika’yı teşhir eden
kuşlamalar, pullamalar yapıldı, el
ilanları dağıtıldı, yüzlerce pankart
asıldı. Amerikan’ın katliamlarını anlatan resim sergileri açıldı, sinevizyon
gösterimi yapıldı. Mahallelerde kapı
kapı dolaşılıp İncirlik Üssü’nün kapatılması için imzalar toplandı. Şehir
merkezlerinde ve gecekondu mahallelerinde imza masaları açıldı. “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” konserleri düzenlendi. Anadolu’nun bir
çok ilinden Cepheliler’in, vatanseverlerin katılımıyla, İstanbul’dan İncirlik’e bir yürüyüş yapıldı. 30 Mart
2010’a kadar süren kampanyayla anti-emperyalizm bayrağını ülkemizin
dört bir yanına taşıdı.
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Kampanya kapsamında
yapılan bazı eylemler
10 Ekim 2009’da Dev-Genç 40. yılını İstanbul Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda yaptığı geceyle kutladı;
gecenin temel sloganı şuydu: “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”. Aynı
gün Dev-Genç’liler, 40. yılları nedeniyle ABD Büyükelçiliği önünde
emperyalizme karşı bir eylem yaptı.
- 20-22 Kasım 2009, Halk Cep-

“Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” konserleri
10 Ocak’ta Antalya'da
15 Ocak’ta Samsun’da
16 Ocak’ta Ankara’da
22 Ocak’ta Adana’da
23 Ocak’ta Antakya’da
20 Şubat’ta İstanbul Sarıgazi
28 Şubat’ta İstanbul Maltepe
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hesi İncirlik’e yürüyor: 20 Kasım’da İstanbul Dolmabahçe’de
Amerikan bayrağının yakıldığı bir
eylemle yürüyüş başladı. Cepheliler Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi şehir merkezlerinde yürüyüşler yaparak 22 Kasım’da Adana
İncirlik Amerikan Üssü’ne ulaştılar.
İstanbul’dan 200 kişiyle başlayan
yürüyüş Edirne’den, Kocaeli’den,
Bursa’dan, Çanakkale’den, Eskişehir’den, İzmir’den, Antalya’dan,
Ankara’dan, Samsun’dan, Malatya,
Elazığ ve Dersim’den, Mersin'den,
Antakya'dan, İskenderun'dan ve
Adana’dan katılımlarla 400 kişiyle
İncirlik Üssü’ne yüründü. Üssün
önünde yapılan eylemlerle Amerika’nın katliamcılığı ve oligarşinin işbirlikçiliği teşhir edilerek eylem
bitirildi.
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- 27 Aralık-9 Ocak “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” diyenlere
linç saldırısı: Edirne Gençlik Derneği’nden üç öğrenci kampanya bildirileri dağıtırken 18 Aralık’ta polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklananların serbest bırakılması için imza kampanyası başlatan
Edirne Gençlik Derneği üyelerine 27
Aralık’ta polislerin kışkırtmasıyla bir
güruh tarafından linç saldırısı gerçekleştirildi. Linçcilerden bir teki bile göz
altına alınmazken, linç saldırısına
uğrayan 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2’si tutuklandı.
27 Aralık’taki linç saldırısını protesto etmek için İstanbul ve Kırklareli’nden otobüslerle Edirne’ye gelen
Halk Cepheliler, Edirne girişinde polis tarafından şehire sokulmayınca
otobanda direniş başladı. Halk Cepheliler Edirne’ye girmelerine izin
verilene kadar oradan ayrılmayacaklarını açıkladılar. Direnen Halk Cepheliler’e karşı polis sivil faşistlerle
birlikte ikinci bir linç saldırısı daha
yaptı. Aynı gün Kars ve Erzincan
Gençlik Derneği üyeleri de saldırıları protesto ettikleri için polis ve sivil
faşistlerin linç saldırısına uğradı.
9 Eylül’e kadar Edirne girişinde
bekleyen Halk Cepheli’lerden 30 kişilik bir grup polisin, jandarmanın ve

Korkularınızı Büyüteceğiz
“Türkiye'deki Amerikan
vatandaşlarının, özellikle süregelen
'Amerika Defol, Bu Vatan Bizim'
kampanyası ve terör örgütü
DHKP-C'nin yıldönümünde
beklenen olaylar ışığında temkinli
olmaları gerekmektedir.
“Türkiye'deki Amerikan ve/veya
Türk-Amerikan kültürel ve ticari
kuruluşlara yönelik eylemlerin
görülmesi olasılık dahilindedir.
Amerikan vatandaşlarına üst
düzeyde temkinli olmaları ve
güvenlik bilincini artıracak uygun
adımlar atmaları gerektiğini
hatırlatırız.”
ABD Dışişleri Bakanlığı
linçcilerin barikatlarını aşarak Edirne’ye girdi. 27 Aralık’da ilk linç saldırısının olduğu yerde basın açıklaması yaparak saldırıları kınayan Halk
Cepheliler’e sivil polisler ve faşistler
tarafından bir kez daha saldırıldı.
Kampanya boyunca; toplam 575
bin adet bildiri, 500 bin el ilanı, 200
bin pul, 150 bin afiş basıldı. Yurdun
dört bir yanında yüzlerce pankart
asıldı. Yüzlerce duvar yazılamalarla
donatıldı. İmza kampanyasıyla on
binlerce insana ulaşıldı. Bursa’dan
Kars’a, Hatay’dan Samsun’a yurdun
dört bir yanında düzenlenen konserlerle “Amerika defol!” haykırışı büyütüldü.
Afganistan’a asker gönderilmesine protesto: Halk Cephesi 16
Ocak 2010’da Haliç Kongre Merkezi’nde “2010 İstanbul Avrupa Kültür
Başkenti” kutlamalarının yapıldığı
sırada kongre merkezi önünde yaptığı eylemle Afganistan’daki emperyalist işgali ve asker gönderilmesini
protesto etti.
Devrimci İşçi Hareketi 21 Şubat’ta İstanbul’da "Amerika'ya Karşı Türküler" gecesiyle “Amerika Ülkemizden Defol” dedi.
318 Bin imza: “İncirlik Üssü Kapatılsın”: Halk Cephesi’nin ülke çapında düzenlediği "İncirlik Üssü Kapatılsın" talebi ile toplanan imzalar,

28 Mart’ta İstanbul'da Gazi Mezarlığı’nda Dayı'nın mezarı başında
toplanılarak TBMM’ye götürülmek
üzere Ankara'ya otobüslerle hareket
edildi. Kocaeli, Bursa, ve Eskişehir’in
şehir merkezlerinde yürüyüşler yapılarak 29 Mart'ta Ankara'da Anadolu'nun diğer illerinden gelenlerle
buluşuldu. Abdi İpekçi Parkı’nda
kampanyaya ilişkin yapılan açıklamanın ardından toplanan 318 bin
imza TBMM'ne götürüldü. Aynı
gün Ankar Karşıyaka Mezarlığı’nda
Mahir Çayan'ın mezarı başında yapılan anmadan sonra da Kızıldere'ye hareket edildi.

Halkların katili NATO,
ülkemizden defol!
4-5 Şubat 2010 tarihlerinde İstanbul’da NATO üyesi 28 ülkenin
katılımıyla yapılan “NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı”, 5 Şubat günü Taksim Gezi
Parkı’nda yapılan bir eylemle protesto edildi. Halk Cephesi, BDSP,
Devrimci Proletarya, DHF, Kaldıraç, Mücadele Birliği, Partizan ve
Proleter Devrimci Duruş tarafından
gerçekleştirilen eylemde “Hakların
Düşmanı NATO Defol” yazılı pankartla Elmadağ durağına kadar bir
yürüyüş yapıldı.

Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa
İncirlik Yürüyüşü

“ABD Defol” haykırışını daha da
güçlendireceğiz! Emperyalizme daha
büyük darbeler vuracağız!
Emperyalizme karşı savaşmayanlar,
halkın kurtuluşunu sağlayamaz! Bu
kavga emperyalizmi ülkemizden
kovuncaya kadardır!
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Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu
Halk Cephesi 2009 yılında 4-6
Aralık tarihleri arasında Eyüp Baş
Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nu düzenledi. Halk Cephesi
temsilcisi olarak çalışmaları yürüten
Eyüp Baş'ın sempozyumdan bir ay
önce şehit düşmesi nedeniyle sempozyum'a katılan ülkeler tarafından
sempozyuma Eyüp Baş’ın adı verildi. Sempozyuma Filistin, Irak, Mısır,
Arjantin, Lübnan, Ürdün, Venezuella, Honduras, Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, İtalya ve Bangladeş’ten
anti-emperyalist örgütlerin temsilcileri katıldı.
Eyüp Baş Uluslararası Emperya-

list Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu’nun ikincisi
2011’de 25-26-27 Şubat tarihlerinde
İstanbul’da yapıldı. Sempozyuma
Belçika, Tunus, Lübnan, Irak, Suriye, Filistin, Batı Sahra / Fas, Mısır,
Venezuella, Hindistan, Filipinler,
Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan,
Honduras, Bangladeş, Almanya ve
İngiltere’den çok sayıda anti-emperyalist, ilerici, devrimci örgüt ve
parti temsilcileri katıldı.

150 bin kişilik halk denizi:
Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye!
Halk Cephesi 17 Nisan
2011’de İstanbul Bakırköy Cumartesi Pazarı Alanı’nda uzun süredir çalışmasını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Konseri’ni düzenledi. Konsere ülkemizin dört
bir yanından 150 bin kişi katıldı.
Bağımsızlık konseri için hedef
büyüktü. “Ortak Düşman Amerika”dır ve “Amerika Defol Bu Va-

tan Bizim” kampanyalarında Grup
Yorum Anadolu’nun dört bir yanında konserler yapmıştı. Bu sefer Halk
Cephesi’nin “Bağımsız Türkiye”
çağrısına tüm Anadolu davetliydi.
Çünkü bu konser aynı zamanda bağımsızlık uğruna toprağa düşen şehitlerimizin anısına yapılıyordu. Halk
Cephesi’nin Bağımsız Türkiye çağrısı karşılıksız kalmadı. Tam 150
bin kişi Bakırköy Cumartesi Pazar
Alanı’nı doldurdu. Bakırköy Cumartesi Pazarı Alanı Yorum’um Bağımsız Türkiye konseriyle Bağımsızlık
Meydanına
dönüştü.
(Bitti)

Bağımsız Türkiye Konseri

Bir katil, bir kasap!
CIA Başkanı Panitta’nın
5 gün boyunca ülkemizde ne işi vardı?

CIA Başkanı Leon Panetta

 CIA Başkanı ile 5 gün
boyunca gizli saklı
hangi katliam planını
yaptınız? AÇIKLAYIN!
 Vatanımızı hangi kanlı
planlarınızın karargahı
haline getirdinz?
 Esat ailesinin can
güvenliği dahil pazarlık
yaptıkları söyleniyor...
Suriye halklarını hangi
hesaplarınızda pazarlık
konusu yapıyorsunuz?

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta
Mart ayı sonunda Türkiye'ye gizlice
geliyor. 5 gün boyunca Ankara’da
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Hükümet ve Genelkurmay’dan yetkili kişilerle görüşüyor.
Katil CIA Başkanı beşgün boyunca yaptığı görüşmelerde “Arap isyanları”nı değerlendirmişler. Uşakları yapılan görüşmelerde bölgenin
“hassasiyetleri” hakkında rapor vermiş. Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye- ABD-Irak ortak istihbarat paylaşımı, Afganistan'da ortak işbirliği ve
PKK'nin faaliyetleri ele alınmış. Libya'nın durumu "kriz" olarak, değerlendirilirken, Suriye'nin durumu,
"kritik eşik" olarak tespit edilliş.
Esad'ın acil adım atmaması ha-

linde ülkenin ciddi bir iç kargaşaya
sürükleneceği, ve Suriye'deki rejim
değişikliği görüşülmüş.
İşbirlikçi AKP, tam bir riyakarlık...
Ortadoğu halklarının dostu gibi görünüyor. Fakatt ortadoğu halklarının
kanını akıtmak için Amerika adına çalışmalar yürütüyor. Ortadoğu ülkelerinde olası gelişmelere ilişkin senaryolar üretmiş eferdisine rapor haline veriyor.
"Gizli kod"la belirlenen senaryo
kriterleri şöyle belirlenmiş: “Ülkelerdeki liderlerin durumu, gücü,
İsyanın dağılımı, katılım oranı, İsyan çıkan ülkedeki Türklerin varlığı, "Askeri operasyon" ve "insani
yardım" gerekliliği durumu..”
Bırakın "insani yardım" yalanlarını katliam planlarınızı açıklayın...
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AKP ve MHP’li faşistler
linç saldırılarında ortaktır!
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Binlerce liselinin üniversite sınavında soruların şifrelerinin gericilere verilmesini ve sınav sistemini
protesto için başlattığı eylemlere saldıran Tayyip Erdoğan, liseli gençliği tehdit etmişti.
“Gerekirse biz de Taksim’de 5
bin, 10 bin genç yürütürüz” diyerek
Erdoğan aynı zamanda linçci kültürünü de ortaya koymuştu.
Erdoğan’ın bu açıklamalarına faşist şef Devlet Bahçeli cevap verince, onlar açısından yeni bir tartışma
konusu ortaya çıktı.
Seçim nedeniyle Kırıkkale ve ilçelerinde miting yapan faşist şef
Bahçeli bu konuda şöyle diyordu;
“Kimin karşısına kimi çıkarıyorsun? Sayın Erdoğan on bin milisinle Taksim’e gel, ben de bin bozkurtumla oraya geleyim. İnanıyorum
ki Kasımpaşa’ya kadar ardına bakmadan kaçacaksın. Onun için aklını başına al, kuru sıkı atma, sözde
kabadayılık yapma.”(Milliyet, 22
Nisan 2011)
Erdoğan da Bahçeli’ye şu cevabı
verdi:
“... sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Ben bozkurtla dolaşmıyorum, ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum... Ha benim kalkıp da gençleri illegal örgütlerin
yürütmesi karşısında, gerekirse biz
de Taksim’de 5 bin 10 bin genç yürütürüz diyorsak, bunun sebebi illegal örgütlere karşıdır.” (HaberTürk, 22 Nisan 2011)
Ortada milisler, bozkurtlar cirit
atıyor. Ve bunları çok kolay telaffuz
ediyorlar.

Tartışma kim daha çok
linçci tartışmasıdır
Erdoğan ile Bahçeli “bozkurt”
ve “milis” tartışmasını asıl olarak
kendi aralarında yapmaktadırlar. Her
ikisi de, halka ve devrimcilere karşı
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saldırmakta, katliam yapmakta birbirinden mahirdir.
“Henüz 14-15 yaşlarındayız...
‘Bozkurt’ bizdik, bu memleketin tek
ve asli sahibi ülkücüler... Tilki ise dışımızdaki herkes; ama daha çok da
komünistler...
Komünist ve solcular dinsizdi,
onun için düşmandık, onun için
‘bozkurt’un pençeleri altında can
vermeleri gerekiyordu.” (Hüseyin
Yılmaz, Bugün, 19 Nisan 2011)
Eski bir faşist olan Bugün yazarının anlattığı dönem, sivil faşist katliamların yoğun yaşandığı 12 Eylül
1980 öncesi yıllardır.
O yıllarda, “bozkurtların pençeleri altında” binlerce insan faşist olmadığı, faşizme karşı olduğu için
can verdi. Emperyalizmin uşağı, eli
kanlı katil sürüsü “bozkurtlar”, kahveleri, otobüsleri, okul çıkışlarını
kurşunlayıp, bombalayarak binlerce
insanı katlettiler. Maraş, Çorum gibi
katliamlar örgütlediler.
Oligarşi, çıkarları için “bozkurtlar” ı halkın yükselen mücadelesine
karşı kullandı. Halkı sindirmek, pasifize etmek için “bozkurtlar” tarafından katliamlar yapıldı.
Ayrıca, Tayyip Erdoğan’ın anti-komünist gerici çizgisi her fırsatta onların halka ve devrimcilere saldırısına, katliamlarına tanıktır. Kanlı pazarlardan Sivas‘ta diri diri yaktıkları aydınlara kadar onların da elinde
halkın kanı vardır.
Onun içindir ki, Erdoğan kolaylıkla, “Taksim’de 5 bin 10 bin genç
yürütürüz diyorsak, bunun sebebi illegal örgütlere karşıdır.” diyerek
yeni linçlere davetiye çıkarmaktadır.
Kaldı ki, 2005’ten beri Erdoğan
ile Bahçeli linç saldırılarında ortak hareket etmişlerdir. Bahçeli’nin bozkurtları ile Tayyip’in milisleri birliktedirler.

TAYAD’lılara saldıran
linçciler işte bu
“bozkurtlar” ve ‘genç’lerdi
Linçlerde Erdoğan’ın “milisleri”
ile Bahçeli’nin “bozkurtları” devrimcilere ve halka karşı birlikte hareket ettiler, ortak saldırılar örgütlediler. Linç güruhlarını özellikle bize
karşı kullandılar.
21 Mart 2005’de Mersin’deki
Newroz kutlamalarında devreye sokulan “bayrak provokasyonu”yla
şovenizm kışkırtıldı.
Nitekim ilk linç saldırısı çok geçmeden devreye sokuldu. 6 Nisan
2005’de Trabzon'da hapishanelerdeki tecritin kaldırılması için bildiri
dağıtan TAYAD'lılara yapılan linç
saldırısı ile linçler başlatılmış oldu.
Linçler, AKP’nin halka karşı saldırılarının ayrılmaz bir parçası olarak bugüne kadar da sürdürüldü.
AKP şovenizm ile zehirlediği kitlelerin linç saldırıları ile önünü açarken, linç saldırılarının diğer bir unsuru
da faşist MHP’liler ve BBP’liler
oldu. AKP ile birlikte MHP’li ve
BBP’li faşistler de neredeyse bütün
linç saldırılarının örgütleyicisi oldular.
AKP iktidarı, daha Trabzon’daki
ilk linç saldırısında Tayyip Erdoğan’ın ağzından linç saldırısını sahiplenip, linçcileri korudu. Ve bu
tablo istisnaları dışında her linç saldırısından sonra tekrar tekrar gündeme getirildi.
Son dönemdeki linç saldırıları
içinde belki de en kapsamlı saldırılardan birini TAYAD’lılar geçen yıl ki
Ankara yürüyüşü sırasında yaşadılar.
İs tan bul-Kar tal’dan 18 Ey lül
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2010’da Ankara’ya doğru yola çıkarak Ankara yürüyüşünü başlatan TAYAD’lılar büyük bir kararlılıkla yollarına devam ettiler.

dönemler oldu ki, TAYAD’lılar bir
günde tam 3 kez linç saldırısı ile
karşılaştılar.

Yürüyüşün hemen her kilometresinde AKP’nin polisi ile bir irade çatışması yaşandı. Ve bu çatışma günlerce devam etti. Özellikle faşist, gerici örgütlenmeler içinde yeralan kesimleri yalanlarla kışkırtarak, şovenizmi kullanarak aralarında yaşlı tutsak yakınlarının da olduğu TAYAD’lılara saldırtmak için her yöntemi kullandılar.

Demokratik mücadele
olmasın diye saldırdılar

Nitekim AKP’nin polisi Kaynaşlı’da sivil faşistlerin ve gericilerin de
aralarında olduğu bir linç güruhunu
TAYAD’lılara saldırtmayı başaracaktı.
Ve buradan başlayarak, Ankara’ya
kadar TAYAD’lılar bir çok noktada
linç saldırısına uğradılar. Hatta öyle

TAYAD’lılar 12 gün sonra Ankara‘ya geldiklerinde, yeni bir linç ve
gözaltı saldırısı ile karşılaştılar.
AKP’nin polisi, TAYAD’lılara
karşı yollarda, faşist linç güruhlarını
yönetip saldırtmıştı. İşte bu linç güruhları saldırırken, ne Erdoğan ne de
Bahçeli farklı düşünmüyor, linç saldırılarını onaylıyorlardı. Onaylamanın da ötesinde birçok yerde örgütleyen de bizzat kendileriydi.
Tüm bu saldırıların, linç güruhlarının devreye sokulmasının nedenleri vardı elbette.
Oligarşi Erdoğanlar’ın, Bahçeli-

ler’in “bozkurtlarını ve milislerini
kullanarak” bu ülkede demokratik
mücadele bir daha verilemez duruma
gelsin diye linç politikasını devreye
sokmuştur.
Halkın hemen her kesimi hakkını
arayamaz duruma gelsin, faşist iktidara itaat etsin diye saldırıp, sindirmeye çalıştılar. Ancak faşist güruhların linç saldırıları karşısında sinmeyenler de vardı.
Devrimciler bu saldırılar karşısında
geri çekilmedi. Tüm halka ve sola da
linç güruhlarının saldırılarını boşa çıkarmak için ortak hareket edilmesini,
linç saldırıları karşısında geri çekilmeyip, mücadeleyi kararlı bir biçimde sürdürmek gerektiğini anlattılar.
Linçler karşısında hep ısrarlı olduk. Bir yandan da gerçekleri anlattık. Gerçekler linç güruhlarının oligarşi tarafından kullanıldığıydı.

Düşüncelerine sahip
çıkmayanların namusu yoktur
“İktidarı elinde bulunduran bir siyasetçinin ‘ayaklar altına almak’
ifadesi çok doğal olarak beni korkuttu.” diyordu Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök.
Özkök, “Artık haddimi ve konumumu bileceğim” (Hürriyet, 23
Nisan 2011) başlığıyla yazdığı bir yazıda, AKP Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Çelik’in bir yazısı ile ilgili
olarak basın toplantısı düzenleyip,
kendisini tehdit etmesi karşısında
beyaz bayrak çekip, teslim oldu.
Kendisini “ayaklar altına almak”tan söz eden Hüseyin Çelik’in
açıklamaları karşısında Özkök, “kendi adına, ailesi adına, çalıştığı yer adına” korktuğunu yazıyordu.
Arkasından da, “O nedenle, bundan böyle, bu konulara girmemeye,
girersem de görüşlerimi mümkün olduğunca temkinli yazmaya gayret
edeceğim.” diyordu.
Korktuğunu söyleyen Özkök,

AKP’nin istemediği şeyleri yazmayacağını ilan etmiş oldu böylelikle.
Özkök, öylesine çürümüş bir kişiliktir ki, bir tehdit karşısında kendi düşüncelerini bir kenara atmayı, yazmamayı, normal bir şeymiş gibi söyleyebilmektedir.
Çelik’in tehditleri karşısında duyduğu korku ile pespaye düşüncelerine bile sahip çıkmaktan acizdir Özkök. O çıkarlarını savunduğu düzen
için hemen her tür pis işin içinde yer
almıştır.
Gerçi, Özkök’ler tehditin ne olduğunu iyi bilirler. Zira köşesinden
bugüne kadar tehdit etmediği kişi yok
gibidir.
İktidar çatışmasında, o silah bugün
kendisine dönmüştür. Tehdit ve korku karşısında o sefil düşüncelerini savunamamış, korkup onursuzca beyaz
bayrağı kaldırmıştır.
Çelik gibi pis bir işbirlikçinin
tehditlerine boyun eğerek, bundan

b ö y l e
AKP’nin
istediği gibi
davranacağını yazarak, nedamet getirmiştir. Korku ruhuna sinmiş, tüm dünyasını alt üst etmiştir. Bugüne kadar köşesinden herkese akıl vermeyi, herkesi düzen adına hizaya çekmeyi iş edinen Özkök,
acınacak ve zavallı bir durumdadır.
Düzene uşaklık yapması da onu kurtaramamıştır. Kalemini alçakça halka ve devrimcilere karşı kullanmıştır.
Düzeni sırtına alınca güçlüdür; ama
tersi durumda bir korkak, bir zavallı
olduğu açığa çıkmıştır.
O hep korku ile yaşamıştır. En büyük korkularından birinin “tekrar
Dışkapı-Çinçin dolmuşlarına binmek
zorunda kalmak” olduğunu söylemiş,
o nedenle, düzene yalakalıkta, düzeni savunmakta sınır tanımamıştır.
Ama oligarşiye yıllarca hizmeti de
onu tehdit edilmekten kurtaramadı...
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Sol Tarafı Doğru, Sağ Tarafı Yanlıştır
şına AKP’nin konumunu göstermeye yeter. Emperyalizm,
her halde kendisine kafa tuttuğu için değil, tam tersine,
boyun eğdiği için desteklemişdir AKP’yi.
Tayyip Erdoğan’dan emperyalist liderlere kafa tutan
bir kahraman, AKP’den emperyalizme karşı politikalar
izleyen bir parti imaji yaratmak, gerçeğe saygısızlık ve
işbirlikçiliği gizlemektir ve bu da işbirlikçiliğin bir başka biçimidir.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Cüneyd Zapsu’nun
Amerikan emperyalizmine açıkça “Tayyip Erdoğan’ı deliğe süpürmeyin, kullanın” dediği bir ülkedir burası.
Bunu söyleyenlerin yukarıdaki
gibi bir afiş yapması utanmazlık
2003
değil de nedir? Erdoğan’ın şu sözlerinin Ecevit’in Clinton karşısında esas duruşta durmasından bir
farkı var mıdır: “ABD iş dünyasının, Türkiye'nin sunduğu fırsatları keşfetmesini istiyoruz. Bu keşfin
aslında yapılacağından endişem
yok ,ama acele edilmesini istiyorum.”
Ecevit’in Clinton karşısındaki
esas duruşunu eleştirenler, kendiİşbirlikçilerin itibarı olmaz!
lerinden o kadar eminseler, sağ tarafa
da
Erdoğan’ın
Obama’yla
ilgili şu sözlerini koysunlar:
AKP Elmalı İlçe Teşkilatı, eski başbakanlardan Bü“Obama’nın Türkiye’ye gelmesinden rahatsızlık dulent Ecevit’le Tayyip Erdoğan’ın emperyalizmle ilişkiyanlar var. Bu anlayışın Türkiye’ye ne faydası var, bir
sini kıyaslayan bir afiş yapmış.
faydası olmaz”.
AKP’nin tarihi, işbirlikçiliğin tarihidir. Ancak AKP iriABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon geli ufaklı birçok konuda olduğu gibi, gerçeğin tam tersi üzeçen
yılın Ağustosu’nda şöyle demişti: “Türkiye'nin NArinden politika yürütmektedir. Bu afiş de bunun bir örTO'ya, Avrupa'ya ve ABD'ye bağlı kaldığını düşünüyoneğidir.
ruz.”
Afişin sol tarafı gerçektir. CHP’liler afiş için, “Bu, yıl“ABD’yle aynı amaçları paylaşıyoruz” diyen Gül
larca bu ülkeyi yönetmiş sayın Ecevit’e haksızlıktır. Have Erdoğan değil mi? Erdoğan’ın “EŞBAŞKANLIĞIkarettir, aşağılamadır” diye itiraz ederlerken, haksızdırlar.
NI” üstlendiği BOP, Amerikan emperyalizminin bir poEvet o afişte bir hakaret ve aşağılama vardır; ancak bu
litikası değil mi?
emperyalizmin ülkemizi aşağılamasıdır. Afiş gerçekte emperyalist ülke liderlerinin -elbette özel olarak da AmeriBütün bu saydıklarımızda, emperyalizme bir meydan
kan emperyalizminin liderinin- yeni sömürge ülkelerin
okuma yoktur. Olması da mümkün değildir. Tayyip Erpolitikacılarına davranışının tipik göstergesidir.
doğanlar, “ABD’ye karşı çıkarak hiçbir şey yapılamaz!”
diyen Fethullah’ın ideolojisiyle yetişmişlerdir çünkü.
Tipik olmayan, gerçek olmayan afişin sağ tarafıdır.
İşte böyle olduğu içindir ki Ecevit’in Clinton karşıAKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın ne ABD’ye kafa tusındaki duruşuyla, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün
tacak, ne Obama’ya akıl verecek durumu yoktur. AKP’nin
ABD Dışışleri Bakanı Colin Powell karşısındaki duruşAmerikan emperyalizminden farklı bir politikası yoktur.
ları birbirine bu kadar BENZERDİR.
2007 seçimlerinde emperyalizmin sözcülerinden biri
Alttaki resmin sağ tarafına tekrar bakın. Resim, 2003
olan ‘The Economist’in “Demokrasiye en büyük hizyılında emperyalistlerin Davos Zirvesi’nde çekilmiştir.
met AKP’yi seçmektir” diye kapak yapması bile, tek ba-
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dan Murat ÇEÇEN ve Cem
ASLAN hakkında ihbar olduğu ileri sürülerek sokak ortasında yerde sürüklenerek
yaka paça gözaltına alındılar.
Taşıdıkları paketlerin şüpheli

Dersim’de Polis Terörü
Dersim’de 22 Nisan Cuma
günü saat 16.30’da Dersim Özgürlükler Derneği çalışanların-

26

olduğunu iddia eden polis, paketlerde Güler Zere Halk Kütüphanesi’ne gönderilen kitaplardan
başka bir şey bulamadı. Gözaltına alınanlar yaklaşık 2 saat sonra karakoldan serbest bırakıldılar.
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Halk

Sanata ve sanatçıya düşmandır

Düşmanı

“Tükürürüm böyle sanatın içine”
1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek, “Tükürürüm
böyle sanatın içine” diyerek Mehmet
Aksoy’un Ankara Altınpark’ta duran
“Periler Ülkesi” adlı heykelini kaldırtarak, depoya koydurdu.
‘Ucube dedim, yıkılmalı’: Kars
Belediyesi tarafından 2006 yılında
heykeltraş Mehmet Aksoy’a yaptırılmaya başlanan “İnsanlık Anıtı”
isimli heykel Tayyip Erdoğan karşı
çıkınca yıkılmaya başlandı.
“Sağa sola çekmeye gerek yok,
‘ucube’ deyimini heykel için kullandım... ” diyerek, yıkılmasını savundu.
Öylesine aceleleri vardı ki, süren
mahkemenin sonucunu bile beklemeden yıkımın ihalesini yaptılar.

AKP

Uğur Kaymaz’ın heykeline
dava: 21 Kasım 2004’ te babası Ahmet Kaymaz ile Mardin’in Dargeçit

ilçesindeki evlerinin önünde 13 kurşunla katledilen 12 yaşındaki Uğur
Kaymaz’ın heykelini yapan Diyarbakır Sur Belediyesi’ne dava açıldı.

İhsan Cibelik hakkında tutuklama kararı
olduğu için şu an
yurtdışında.

Pınar Sağ, Mehmet Özcan
ve Ferhat Tunç’a ceza: Dersim’de

Musa Kart ve
Penguen’e dava:

bir konserde yaptığı bir konuşma nedeniyle sanatçı Pınar Sağ ve Mehmet
Özcan’a 10’ar ay hapis cezası verildi. Şarkıcı Ferhat Tunç’a da, önce 25
gün hapis cezası verildi. Ceza ertelenip 5 yıl denetim kararı verildi.

Tayyip’i kediye benzeterek çizen karikatü rist Musa
Kart’a dava açarak 5 milyar tazminat ödettirdi.

Tayyip’i eleştirenlere dava:
Sanatçıların hakları doğrultusunda
tek bir adım atmayan AKP iktidarı sanatçıları mahkemeye vererek, eserlerini yasaklayarak susturmaya çalıştı.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Miyase İlknur’un araştırmasına göre Erdoğan, kendisini eleştirenlerle ilgili iktidarının ilk dört yılında 100’ün üzerinde tazminat ve ceza davası açtırdı.

Grup Yorum’a baskın: Grup
Yorum elemanlarından Muharrem
Cengiz, Trabzon Hapishanesi'nde
yaklaşık 1.5 yıldır tutsak.

Sanatçılar! Direnmeden
Hiçbir Özgürlük Savunulamaz!
Halk düşmanı AKP iktidarı, halkların kardeşliğini anlatan bir heykeli yıkıyor.
Ülkemizin sanatçıları, bu pervasız
saldırı karşısında bir direniş sergilemekten uzak. Bir protesto gösterisi yapıldı, o kadar. İşte görüyorsunuz ki; iktidar, bu ülkenin aydınları, sanatçıları
olarak protestonuzu dikkate almadı. Bu
noktada aydınların, sanatçıların söyleyecek ikinci sözü, atacak ikinci adımı olmalıdır.
Tersi, yani, “biz protestomuzu yaptık, kaale almadılar ne yapalım” demek, iktidara bundan sonraki saldırılar
için cüret vermektir. Bizim yapacağımız başka bir şey yok demektir. Faşist
iktidarları pervasızlaştıran da işte
böyle tavırlardır.
Ülkemizin aydınları, sanatçıları!
Emeğinize, sanat yapma özgürlü-

ğünüze, düşünce özgürlüğünüze sahip çıkın!
AKP halk düşmanıdır. Sanatın ve tarihin de düşmanıdır. Kars’taki “İnsanlık Anıtı” heykeli için “mahkeme
kararı falan tanımam ,yıktıracağım” diyor. Bu AKP iktidarının pervasızlığıdır ve kendisine yakışandır. Aydınlar,
sanatçılar ne yapacak? Emeklerine, sanatlarına, düşünce ve ifade özgürlüklerine sahip çıkmayacaklar mı? Asıl
önemli olan bu sorunun cevabıdır.
Sanatçılar; anıtın yıkılması gibi,
yarın da başka ürünlerinize, eserlerinize
saldırıları engellemek istiyorsanız, direnmek zorundasınız. Eğer bir sanat
eserini korumak için bile direnmiyorsanız, hiçbir şeye sahip çıkamazsınız.
Aydın olma misyonunuzu, en azından
kendi özgürlüklerinizi savunma noktasında bile yerine getiremezsiniz.

Kart’a açılan davayı protesto eden
Penguen dergisi “Tayyipler Alemi”
diye bir karikatür çizince bu kez Tayyip, Penguen dergisine dava açtı.
Mizah dergilerine dava açmayı
sürdürdü. Hatta Penguen dergisinin karikatürlerine ilişkin Yargıtay kararlarını “tanımıyorum” diyecekti.

Sivas’ta karikatür sergisine
tutuklama: ABD’yi protesto eden
karikatür sergisi açtıkları için 23 Mayıs 2008’de 29 kişi gözaltına alındı ve
4 kişi tutuklandı. Aylarca duruşmaya
çıkarılmayan bu 4 öğrenciye sergi için
salonu veren 2 eğitim emekçisi de tutuklandı.
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Gazeteci Can Dündar, Kars‘taki
heykelin yıkımına başlandığında “şaşkınım, son ana kadar bir çözüm bulunur, kesilmez, yıkılmaz diye düşünüyordum” diyordu. Öyle düşünüyor
çünkü her gün önüne gelen haberler,
ona faşizmi anlatmasına rağmen, anlamazlıktan geliyor.
Faşist bir iktidara karşı nasıl direnilirse, öyle direnilecektir. Başka yolu
yok. Bu, bir heykel olur veya başka bir
ürününüz, başka bir eseriniz... Heykelin altında açlık grevi yapacaksınız,
oturma eylemi yapacaksınız, polis gelip sizi yerlerde sürükleyecek, belki coplayacak, ama gözaltından bırakılır bırakılmaz, yine heykelin yanına gideceksiniz... Ve elbette bütün bunları
yapabilmek için de ÖRGÜTLÜ olmak
şarttır.
Bugüne kadar hep kendinizden
uzak, kendinizin dışında gördüğünüz
militanca direnmeyi siz de öğreneceksiniz. Aksi taktirde heykeller yıkılır ve siz de aydın olma misyonunuzu
yerine getiremeyerek onun altında kalırsınız.
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‘Bitmeyen Yolculuk’ Ve Bitmiş Bir Yol
Sizin için yol bitmiştir artık
Devrim sizin dışınızda yürümektedir
 Devrimci
hareket her
anıyla, her
eylemiyle,
tasfiyeciliğin,
inkarcılığın,
teslimiyetin eleştiricisi olmuştur.
Devrimci hareketin önderliği
varlığıyla, inkarcı, tasfiyeci
liderliklerin eleştiricisi olmuştur.
Devrimci hareket olduğu içindir ki,
düzeniçilik, devrimcilik diye yutturulamamıştır.
Tasfiyeci, inkarcı, teslimiyetçi lider
ve hareketlerin devrimci harekete ve
önderliğine düşmanlığı bundandır.

 Siyasi olarak iflas etmiş teorilerSayı: 266 in

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

ve öngörülerin sonunda, kendilerini aklamak için Dev-Genç’lilere,
Dursun Karataş’a, devrimci harekete kara çalmaya kalkanlar, şaibe
yaratmaya kalkanlar, iyi bilsinler
ki, atmaya kalktıkları o çamurun
içinde kendileri boğulur. İsteyen
deneyebilir.
Şehitlerimize dil uzatmaya kalkanlar, burjuvazinin “Mahir yaşasaydı” söylemleri gibi, “Sinan yaşasaydı” spekülasyonları yapanlar ise,
o dilin devrimci, sorumlu bir dil
olmadığını görmelidirler.

 Devrimci Yol’un 12 Eylül sonrası politikalarını, hapishanelerdeki
direnmeme politikasını hala savunmaya çalışanlar, hala Devrimci Yol
tarihine damgasını vuran tasfiyecilikle yüz yüze gelmekten kaçınanlar, o zamanlar kendilerini yöneten
mantığın açıklamalarını, itiraflarını
iyi okumalıdırlar. Bu tarihe, bu
politikalara sahip çıkmak, kimseyi
devrime, devrimciliğe götürmez. Bu
tarihe ve politikalara sahip çıkanın
gideceği yer, Oğuzhanlar’ın yanıdır.
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Bu yazımızda, eski Devrimci
Yol’un, bugünkü ÖDP’nin teorisyeni, lideri Oğuzhan Müftüoğlu’nun
“Bitmeyen Yolculuk” adlı kitabını
belli yanlarıyla ele alacağız.
Kitap, Oğuzhan Müftüoğlu ile
yapılmış bir söyleşiden oluşuyor ve
söyleşiyi yapan Adnan Bostancıoğlu
da, Oğuzhan Müftüoğlu'nun önderliğindeki harekette yer alanlardan biri.
İkisi birlikte “tarih yazmaya” soyunmuşlar... Ama çarpıtılmış, subjektif bir
tarih yazmanın ötesine geçememişler.
Oğuzhan Müftüoğlu’nun “yolculuğu” devam ediyor belki. Ama
artık bu yolculuğun devrime yolculuk olmadığı kesindir. Yol bitmiştir artık onlar için. Devrim onların
dışında gelişmektedir. Belki bunun
farkında olduklarından, “Bitmeyen
Yolculuk” demişler kitabın adına...
Devrimci Yol veya Bitmeyen Devrimci Yolculuk diyememişler.
Baştan bir özet yapmak gerekirse; Bitmeyen Yolculuk, çoktan bitmiş bir yolculuğun emeklilik günlerinde anılarını yazma denemesidir.

‘Galiba’larla tarih yazılmaz!
Söyleşinin dikkat çekici yanlarından biri, tarih anlatma iddiasına
karşın “galiba”, “hatırladığım kadarıyla”, “içeriğini şimdi hatırlamıyorum”, “yanlış hatırlamıyorsam”
gibi ifadelere sıkça başvurulmuş olmasıdır. 320 sayfalık metinde soru ve
cevaplar içinde 80 kez “galiba”, 23
kez “hatırladığım kadarıyla”, “yanlış
hatırlamıyorsam”; tam hatırlamıyorum” gibi ifadeler geçiyor. Ciddi bir
tarih böyle mi yazılır? Bu galibaların,
tam hatırlamamaların ama buna rağmen ahkam kesmelerin bir kısmının
kişiler, örgütler hakkında ithamlar
içinde de geçiyor olması sorunu daha
da vahimleştiriyor.
Böyle bir kitabı niye yazmışlar;
bireysel, grupsal çeşitli nedenleri olabilir; ancak devrimi, devrimciliği
savunma ve geliştirme gibi bir amaç

olmadığı açıktır. O. Müftüoğlu, Milliyet Pazar Eki’nde yayınlanan röportajında bu söyleşiyi
“sol hareketin geçmişi hakkında
ileri sürülen olumsuz değerlendirmeler ... liberal kesimlerin geçmişi
sistemli olarak bilerek çarpıtmaları” (20 Şubat 2011) nedeniyle kabul
ettiğini belirtiyor. Fakat, solun geçmişini, şehitlerini çarpıtan, olumsuz
değerlendirmelerde bulunanlardan
biri de kendisidir. Bizzat “Bitmeyen
Yolculuk” kitabı, bu çarpıtmalara,
karalamalara bir örnektir.
Devrimci anlamıyla sınıflar mücadelesinin dışına düşen düşünce tarzı, kaçınılmaz olarak komploculuğa savruluyor ve kişiler ve örgütler
hakkında şaibeler yaratılıyor.
Kitapta bir çok şeye yer verilmiş
ama Oğuzhan Müftüoğlu’nun siyasal yaşamının en belirleyici yanlarından birini bu kitapta görmek
mümkün olmuyor. THKP-C'den
Devrimci Yol'a ve oradan da ÖDP'ye
nasıl gelindiğinin açıklaması yok kitapta. Oysa bu sürecin anlatılması demek, Müftüoğlu’nun tasfiyeciliğinin
anlatılması demektir.
Bu yok.
1974'ten 2011’e uzanan tasfiyecilik sürecine dair bir özeleştiri yok.
Neden 12 Eylül cuntasına karşı
mücadele etmedikleri yok! Tutsaklıklarında Mamak'ta politika ve kararlarıyla yol açtıkları teslimiyet
yok. Bir hareketi siyasi, ideolojik olarak legalizme gömmenin izahı yok.
Peki neler var? Şimdi kısa kısa bunların bazılarına değinelim:

Tasfiyeciliğin devrimci
harekete düşmanlığı
“boşuna” değildir
Söyleşinin tamamına egemen
olan anlayış, THKP-C mücadelesini, politikalarını ve pratiğini mahkum
edebilmektir. Bu bazen en kaba haliyle, bazen de “ince”likle yapılıyor.
Söyleşi adeta, Müftüoğlu’nun tasfi-
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yeciliğini aklamak ve meşrulaştırmak
için yapılmıştır. THKP-C anlayışını
önce sinsi sinsi tasfiye eden ve sonra
inkarcılığı teorileştiren, ÖDP’yle de
THKP-C’yi toptan inkar noktasına
varan Müftüoğlu’nun anlatımında, bu
tasfiyeci geçmişini aklamak için,
THKP-C gerçeğinden başlayarak herşey çarpıtılmakta, kendilerini eleştiren
herkes karalanmaktadır.
Bütün mesele kendi tasfiyeciliklerini, inkarcılıklarını, teslimiyetçiliklerini ve düzeniçileşmelerini aklamak ve meşru göstermek olduğu için,
Müftüoğlu bu söyleşide sorumsuzlukta, siyasi, ahlaki bir sınır tanımıyor.
Böyle bir sorumsuzlukla hareket edildiği için de, devrimci hareket ve önder kadroları hakkında şaibe yaratmaya
yönelik ifadeler bile pervasızca kullanılmıştır. Böyle bir noktaya savrulmaları, THKP-C'ye ve onun tarihsel
mirascısı olan devrimci harekete
olan düşmanlıklarının, tahammülsüzlüklerinin büyüklüğünü görmemizi sağlıyor.
Tasfiyeciliğin cephesinden bakıldığında “haksız” da sayılmazlar. Çünkü, 1974 affı sonrasında adım adım ve
sinsice sürdürülen inkarcılık ve tasfiyecilik politikaları, Dayı’nın ve daha
sonra Devrimci Sol’u oluşturacak diğer önder kadroların ortaya çıkışıyla
bozulmuş, inkarcı ve tasfiyeci yüzleri deşifre olmuştur.
Devrimci hareketin çıkışına karşı
geliştirdikleri “üç beş kariyerist” demagojilerine, birçok yerde uygulamaya çalıştıkları siyaset yasağına ve
saldırılarına rağmen, devrimci hareketin gelişimini engelleyememişlerdir.
Geçen zaman, THKP-C'nin ve
onun tarihsel sürdürücüsü olan DHKPC'nin teori ve pratiğini doğrulayan bir
seyir izlemiştir.
Müftüoğlu’nun bugün çarpıtmaya,
hatta şaibelendirmeye çalıştığı Devrimci Yol , Devrimci Sol ayrılığı, tarihsel
bir ayrılıktır; bu ayrılıkta, taraflardan
biri, legalizm bataklığına sürüklenirken, diğeri THKP-C’yi yeniden yaratarak devrim çizgisini sürdürmüştür.
Bu anlamdadır ki, devrimci hareketin
varlığı, aynı zamanda objektif olarak
Devrimci Yol tasfiyeciliğini teşhir eden
bir rol oynamıştır. İnkar ve tasfiyecili-

ğin nereye, devrimci bir sahiplenmenin
nereye götürdüğü, 33 yıldır, her gün, her
an, halkların gözü önündedir.
Müftüoğlu’nun ve Devrimci Yol’un
bitmeyen tahammülsüzlüğünün ve
düşmanlığının nedeni budur. Apaçık
ortadadır ki, devrimci hareket varoldukça, tasfiyeciliği Parti-Cephe
çizgisi diye, düzeniçiliği devrimcilik
diye yutturamayacaklardır.
Önderlik ettikleri hareket legalizm
bataklığında sıradanlaşırken ve Devrimci Yol’un önder yönetici kadroları da
“köşe yazarları”na dönüşürken, THKPC’nin Marksist-Leninist çizgisini sürdüren devrimci hareket, devrim iddiasını ve yürüyüşünü sürdürmektedir.

Devrimci teoriyle böyle alay
edenler, teoriyi değil,
kendilerini küçültürler
Dev-Genç'liler, 1960’ların sonlarında örgütlenirken, tütün, pamuk, fındık, çay üreticileri arasında da örgütlenme çalışmaları yapmışlar, küçük
üreticilerin eylemlerinde yer almışlardır.
Kuşku yok ki bu çalışmalarda DevGenç’liler “stratejik” bir düşünceye ve
hedefe de sahiptirler.
İşte bu sürece ilişkin olarak şöyle diyor Müftüoğlu: “Dev-Genç döneminde daha çok köylüler arasında çalışmalar yapılıyordu. Bunun nedeni de sanırım ki demokratik devrim teorisinde
köylülüğe yapılan vurguyla ilgili bir şeydi. Devrim buralardan şehirlere doğru gelişecekti ya...” (syf:50)
İnkarcılığını, tasfiyeciliğini deşifre ettiğimiz 1978-79’lu yıllarda yemin
billah savunduğunu iddia ettiği Halk
Savaşı teorisi hakkında şimdi “sanırım”lı cümleler kurup, üstüne üstlük bir
de ukalaca alay ediyor. Uğruna yüzlerce savaşçının öldüğü o teoriyle
alay edemez kimse. Bir eleştirisi olan
eleştirisini yapar. Devrimciliği bırakmış döneklerin “hani o zaman devrim
yapacaktık ya”... şeklindeki pespaye
söylemlerini andırıyor Müftüoğlu’nun
sözü de.
“Kırlardan şehirlere” tespitiyle alay
ediyor aklı sıra. Peki sen yerine ne koydun, sen nereden nereye gidiyorsun?!
Kendisi, THKP-C sürecinin, Türkiye Devriminin Yolu’nun şekillendirildiği sürecin az çok tanığıdır. Ma-

hir’in yazılarını da okumuştur muhtemelen. Dolayısıyla sürecin devrimci teorisi ve stratejik çizgisi söz konusu
olduğunda “sanırım”lı konuşma durumunda değildir. Fakat işte, aklı sıra,
çoktan inkar etmiş bulundukları o
teoriyi küçümsemek için bulabildiği
yöntem budur.
Fakat burada sergilenen, o teorinin
komikliği değil, o teoriyi bir zamanlar savunan bir devrimcinin şimdi
onunla alay etmekten başka yol bulamayan zavallılığıdır.
Oğuzhan Müftüoğlu, o teorilerle
alay edemeyecek kişilerin başındadır.
Çünkü o teoriler için, onun yöneticiliği altında, onun talimatlarıyla yüzlerce insan şehit düştü. Hal böyleyken
o teorilerle alay etmek, şehitlerle alay
etmekten farksız bir ahlaksızlıktır.
Oğuzhan Müftüoğlu, tarihe bunların hesabını vermek zorunda olan bir
konumdadır. Bu hesabı vermemek
için, sağa sola çamur atmak, alay etmek, tasfiyeciliğin kaçış yoludur. Ama
yanılıyor. Bundan kaçamaz. Nitekim
kaçamıyor ve bir çok cevabında adeta kıvranıyor.

Müftüoğlu, ellerindeki
devrimci kanını, başkalarını
suçlayarak temizleyemez!

Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

Baştan şunu söyleyelim: Onlarca
devrimcinin kanını dökmenin sorumluluğunu taşıyanlar, sol içi şiddet konusunda, kimseye hele ki Dev-Gençlilere, Mahirler’e dil uzatma küstahlığını gösteremezler.
TİP'in Dev-Genç'lilere yönelik tasfiyeye başlaması üzerine Dev-Genç'liler kongrelerde, toplantılarda söz hakkı istemişler, söz hakları verilmediğinde haklı olarak kürsü işgallerine
başvurmuşlar ve bu nedenle de pek çok
yerde TİP'lilerin saldırılarıyla karşı karşıya kalmışlar. Söyleşiyi yapan Adnan
Bostancıoğlu, işte bu olayları, “Sol içi
şiddet” olarak değerlendirip şunu söylüyor: “Solun sola karşı şiddet uygulamasını sanki Dev-Genç’liler başlatıyor gibi...” (syf: 59)
Müftüoğlu, soruyla verilen bu fırsatı(!) hemen değerlendirip başlıyor
Mahirler’e saldırı oklarını fırlatmaya:
Dev-Genç’lileri “daha agresif” olmakla itham ediyor ve bununla yetin-
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miyor: “Bu bakımdan olayı belki yalnızca sol içi şiddet başlığı altında tartışmak da yetersiz kalıyor.” (syf. 59)
Müftüoğlu bu sözlerden sonra
Mahirler’in, Münir Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpeli ihaneti karşısındaki tavrını sorgulamaya yelteniyor.
Mahir, Aktolga-Küpeli hainlerinin
Ulaş’ın yerini ihbar etmiş olabileceklerini söylemiş Müftüoğlu’na.
Müftüoğlu, buna katılmadığını belirtip
şöyle diyor: “Bana çok acı gelmişti o
zaman. Bu kuşkuya yol açan şey şiddetten de beter bir şey bence.”
Oysa bilimsel olan Mahir’in düşüncesidir. İhanet edenin ihbarcılık
yapması ihtimal dahilindedir. Ama
Müftüoğlu’nda tüm değerler ve köşe
taşları yumuşamış olduğu için, Aktolga-Küpeli ihanetini de sıradan bir “görüş ayrılığı” olarak değerlendiriyor.
Bu nokta, Bostancıoğlu-Müftüoğlu röportajının karakteristik bir
yanını gösteriyor. Bir ihaneti, sıradan
bir görüş ayrılığı olarak değerlendirirken, gerçek bir ideolojik-politik görüş ayrılığı sonucu ortaya çıkan Devrimci Sol ayrılığını ise, şaibelendirmeye kalkışıyorlar. Tarihi ellerine almışlar, kendi çıkarlarına, kendi subjektivizmlerine, kendi konumlarına
göre onunla oynuyorlar.
Türkiye solunda, sol içi şiddetin
baş sabıkalılarından biri olan bir grubun lideri, söyleşinin bu bölümünde
sol içi düşmanlıklar konusundaki ahkam keserek ve “Ben bu kavgaların
içinde doğrudan bulunmadım.” diyerek, sol içi şiddetin sorumluluğunu
da adeta sırtından atıyor.
Oğuzhan Müftüoğlu’nun sol içi
şiddetin içinde hiç bulunmadığına
dair sözleri, silahlı mücadele yürüten
bir örgütün liderinin eline hiç silah almadığını iddia etmesi gibidir.
Müftüoğlu, herhangi biri değildir;
onun yapacağı, “MDD’cilerle TİP’liler, PDA’cılarla diğerleri...” arasındaki
kavgalarda hiç yer almadığı şeklindeki
ifadelerle tarih karşısındaki sorumluluktan sıyrılmak değil, sol içi çatışmada onlarca devrimcinin kanını
döken bir örgütün lideri olarak onların hesabını vermektir. Başında bulunduğu örgüt, onlarca devrimcinin
kanını dökmüşse, tarih Müftüoğ-

lu’nun o kavgalara katılıp katılmamasıyla ilgilenmez. Biz de ciddiye almıyoruz bu açıklamaları.
Ne Dev-Genç’lilerin, ne Mahirler’in ne de onların tarihsel mirasçılarının elinde hiçbir devrimcinin kanı
yoktur. Ama Müftüoğlu, kendileri için
bunu söyleyemez. Müftüoğlu, elindeki devrimci kanını görmeden DevGenç’lileri sol içi şiddetle suçlamaya
kalkıyor. Solun “birbirine düşmanlaşması” hakkında ahkam kesiyor.
Daha da ileri gidip, “bu tür olayları
önlemek için de çok çaba sarf ettik ama
önleyemedik.” (syf.229) diyor.
Bu doğru değildir. Sol içi şiddetin
baş sorumlularından birinin bunu iddia etmesi bile abestir. Sadece Aydın
Erol olayını hatırlatalım: Kendi insanlarını vurup, bu cinayeti de Devrimci Sol’a yıkıp, Devrimci Sol’a karşı karalama kampanyası açan kimdi
bay Müftüoğlu? Bizzat kendi adıyla ilanlar verip devrimci harekete
kara çalan, kendisinden başkası değildi. Şimdi soralım: Devrimci Yol
kaç devrimciyi, yurtseveri katletmiştir? 12 Eylül mahkemelerindeki
savunmalarında sayfalarca dökümlere
ve istatistiklere yer veren DY'liler, neden bu rakamı açıklamıyorlar? Açıklamalıdırlar. O zaman Müftüoğlu’nun
“bu kavgalarda doğrudan yer alıp almaması”nın gerçekler karşısında bir
önem taşıyıp taşımadığı, sol içi şiddeti önlemek(!) için ne kadar çaba sarfedip etmedikleri açığa çıkar.

C'nin pratiği biliniyor. THKP-C aldığı
savaş kararıyla, cuntanın “reformcu”
maskesini indirmiş, faşist yüzünü
açığa çıkarmıştır. Bu doğrultuda cüretle, kararlılıkla, devrim iddiasıyla
pek çok silahlı eylem gerçekleştirilmiştir. Devrimcilik ve reformizm,
bu dönemde kesin biçimde bir kez
daha ayrışmıştır. Direniş destanları, direniş gelenekleri yaratılmıştır. Hareketin Kızıldere'de fiziki olarak yenilmesine rağmen THKP-C'ye yönelik oluşan büyük sempatide 12 Mart
sürecinde sürdürülen bu mücadelenin
belirleyici bir rolü olduğu açıktır.
Müftüoğlu ve benzerlerinin 1974
affıyla çıktıktan sonra dışarıdaki Parti-Cephe potansiyelinin büyüklüğü
karşısında düştükleri şaşkınlık, o mücadelenin tarihsel önemini görememiş
olmalarının sonucudur. Bu gerçeğe
rağmen Müftüoğlu, hala THKP-C'ye
saldırmaya devam etmektedir.
12 Mart sonrasına ilişkin; “kimse
ne yapacağını bilmiyordu” diyor.
(syf. 76). Hüseyin Cevahir'in şehit
düşmesi ve Mahir Çayan'ın yakalanmasıyla “büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını” belirtiyor. (syf: 77)
Kendi durumunu genelleştiriyor,
buradan hareketle de THKP-C'yi mahkum etmeye kalkışıyor. 12 Eylül sonrasında cuntaya karşı mücadeleyi örgütlemeyen tasfiyeci liderlik, 12 Mart
sonrası THKP-C'nin izlediği mücadele çizgisini mahkum etmeye soyunuyor.
Oysa THKP-C açısından o süreçte herşey nettir. Daha önce yaşanmış
Tasfiyeciliğin başı, 30 küsur yıl bir açık faşizm deneyimi olmamasısonra inkarcılığını itiraf ediyor
na rağmen savaşma kararı almışlar,
12 Mart cuntası sonrası THKPbunu hayata geçirmişlerdir, ilkleri
yaratmışlardır. Şehitler vermişler,
tutsaklıklar yaşamışlar, ama durmaDevrimci Sol’a
mışlardır. Maltepe Askeri Hapishamaledilmeye
nesi’nden firar ettikten sonra da müçalışılan Aydın
cadeleye devam etmişlerdir. Bu çizErol cinayetini,
yine bir Devrimci gide yaşanan Kızıldere, savaşın sonuçlarından biridir ve Mahirler de buYolcunun işlenun bilincindedirler. Ki Mahir de bu
diği, yıllar sonra
sürecin öncesinde “hepimiz ölebiliriz,
emperyalizmin
ama gelenekler yaratmalıyız” diyargıçlarına
yendir.
itiraf edildi; ama
THKP-C'nin en bilinen ve en fazOğuzhanlar,
la sempati yaratan eylemi, İsrail'in İsyine de özür
tanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'un
dilemediler.
kaçırılması ve taleplerinin karşılan-
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maması sonrasında cezalandırılmasıdır.
Tasfiyeci şefe bu eylem daha o zamandan “doğru gelmemiştir.” (syf. 75)
Çünkü ona göre “örgütün kendisini halka tanıtımının bu şekilde bir öldürme
eylemiyle yapılacak olması bana doğru gelmemişti. Hani mecbur kalırsın,
vurursun, vurulursun ama...” (syf. 75)
Ey tasfiyeci başı, sen bu düşüncelerini TÜM KİTLELERİN ÖNÜNDE, 1975’de, ’76’da, ‘77’de söyleseydin ya! 1978’de, Devrimci Yol,
Devrimci Sol ayrılığının tartışıldığı kitlesel toplantılarda söyleseydin ya!
Tarih, 20 yıl sonra da, 30 yıl sonra da olsa devrimcileri doğruluyor
işte. Devrimci Yol önderliğinin ve o
dönemin bir çok “eski”sinin, 1974’de
tahliye olurken kafalarında inkarcı düşünceleri taşıdıklarını, ama dışarıdaki
büyük Parti-Cephe potansiyelini görünce, o potansiyeli kendi peşlerine takabilmek için sureti haktan görünüp
THKP-C savunucusu kesildiklerini
onlarca defa yazıp söyledik.
Oğuzhanlar dahil olmak üzere, hemen hepsi, o zamanlar bizim iddiamızı
şiddetle reddedip THKP-C’nin gerçek
savunucusu olduklarını iddia ettiler.
İşte şimdi “bir emekli” havasında yaptığı bu röportajda, Oğuzhan Müftüoğlu, THKP-C tarihi hakkında gerçek
düşüncelerini orasından burasından
ortaya döküyor. THKP-C’yi THKP-C
yapan silahlı mücadeleyi, silahlı propagandayı reddediyor.
Sen Elrom eylemini mahkum etmişsen, doğru bulmamışsan, THKPC’ye dair hiçbir şeyi doğru buluyor,
savunuyor olman mümkün değil
zaten. Ve zaten, silahlı eylemlere ilişkin “Hani mecbur kalırsın, vurursun,
vurulursun ama...” diyen bir kafa yapısının silahlı mücadeleyi temel alan
bir stratejiyi savunmuş olması da
mümkün değildir.
Devrimci Yol’un, 12 Eylül mahkemelerinde neden “biz sadece bize
saldırılınca kendimizi savunduk”
şeklinde savunma yaptığı da şimdi
daha açık ve nettir. Çünkü kafa yapısı budur. Çünkü bu kafa yapısı, emperyalizme, oligarşiye karşı silahlı
mücadeleyi, silahlı eylemi MEŞRU
GÖRMEMEKTEDİR.
Şimdi çok daha kesin olarak diye-

biliriz ki, ÖDP, aslında Oğuzhanlar’ın
kafasında çok daha öncesinde vardır
ama, faydacı, istismarcı kafa yapısı, zamanı, zemini kollayıp görüşlerini
sinsice yavaş yavaş ortaya çıkarmıştır... Hala da görüyorsunuz, sinsi tasfiyeciliğin kalıntıları açığa çıkıyor.

12 Eylül’de bağlanan
basiretleri ve Murat
Belge'den tavsiyeler
1980 Mart'ında “askeri darbe sürecinin fiilen başladığı sonucuna”
vardıkları için 12 Eylül'den altı ay önce
beş kişilik Merkez Komite'nin üçünün
(Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap,
Ali Başpınar) “yurtdışına çıkması”
kararını verirler. Son toplantıyı yapamadan “basireti bağlandığı” için
(kendi ifadesidir) yakalanırlar. Yakalandığında “yıkılmıştır”, “şok olmuştur”, “çok büyük bir moral çöküntüsü yaşamıştır”... (syf. 230, 240, 241)
Peki cunta sonrası ne yaptılar?
“İstanbul'dakilerle görüşüp”, “kısa
bir bildiri” yayınlamışlardır. İçeriği ise
“Yapılan askeri darbenin faşist bir
darbe olduğunu ... vurgulayan, cuntaya karşı bütün halkı mücadeleye çağıran bir bildiri”dir. (syf: 235)
Ama Devrimci Yol'un kendi kadrolarına, silahlı birimlerine (bizim de
askeri örgütlenmelerimiz var dedikleri
Devrimci Savaş Birlikleri’ne), bugün
de öve öve bitiremedikleri direniş
komitelerine yönelik savaş çağrısı
yoktur. Çünkü böyle bir kararları da,
anlayışları da yoktur. Kararları yoktur
çünkü kararsızdırlar. Bakın işte bu
noktada, “söyleşi” kitabında çok ilginç
bir “anı” da aktarılmaktadır.
Oğuzhan Müftüoğlu, darbeyi öğrendiği gün, Birikim dergisi yazarı Murat Belge’yle (Bugün Radikal gazetesinde köşe yazarıdır) görüşür.
Müftüoğlu, Belge'ye “cuntaya karşı silahlı direniş gösterilmesinin doğru
olup-olmadığını” sorar: “Ben kafamda
o konuda soru işaretleri taşıdığım için
onun da fikrini öğrenmek istemiştim.”
Peki Müftüoğlu’nun kafasındaki bu
tereddüt nasıl çözülür: Cuntaya karşı
DİRENMEME KARARIYLA. Murat Belge de öyle demiştir zaten: “Hatırladığım kadarıyla Murat da cuntacıların çok kararlı olduklarını, böyle

bir şeyin hiç iyi olmayabileceği, katliama yol açabileceği gibi bir şeyler
söylemişti.”
Bu klasik “provokasyon” mantığı
idi. Direnirsek, baskı olur. Evet olur,
ama bunun için mücadele etmemek de
zaten TESLİM OLMAKTIR. Murat
Belge’nin söylediği ve Devrimci Yol
lideri Oğuzhan Müftüoğlu’nun da uyguladığı budur.
Müftüoğlu, bunu anlattığı bölümde diyor ki; “Aslında cuntacılar bunu
da (katliamı da) hesaplamışlar... Generallerden birisinin anılarında vardı: ‘En çok korktuğumuz şey, tanklar
yola çıktığı zaman Dev-Yolcuların
halkı sokağa döküp, askerin karşısına
çıkarıp halkla asker arasında bir çatışma yaratmasıydı, şükür ki olmadı!’
diye yazıyordu.”
Müftüoğlu, generalin bu sözlerini
bakın nasıl yorumluyor: “Herhalde
halkı katletmek zorunda kalmaktan
kurtuldukları için, ne bileyim belki de
bize şükrediyordur!”
Tam bir pişkinlik!
Generalin neye şükrettiği belli.
Oğuzhan diyor ki, “biz direnmedik,
cunta da halkı katletmek zorunda kalmadı, bunu şükrediyorlar.”
Halk generallerin umurundaydı
sanki. General, karşısında bir halk
direnişi olmamasına, programının bozulmamasına şükrediyor.
Bu alıntıdan Oğuzhan Müftüoğlu’na kalan, cuntaya karşı direnmemiş
olmanın utancıdır. Bir örgütün lideri olarak kendi örgütünden çok Belge
gibi bir aydının sözüne bakarak, direnme kararı vermemiş olması tarihsel sorumluluğudur.
Halk Savaşı’nı, THKP-C’yi savunduğunu söyleyen Devrimci Yol lideri, cuntaya karşı direnip direnmeme
noktasında tereddüt yaşayan, Belge'den akıl alma ihtiyacı duyan bir durumdadır. İşte THKP-C ile kıyaslamaya çalıştıkları DY ve “31 yıl sonra ortaya çıkan mesih” muamelesi yaptıkları Müftüoğlu’nun durumu budur.
Bu ruh hali dışarıda direnmediği
gibi, içeride de direnmemiştir. Dışarıda
“direnirsek halk katledilir” diye direnmediniz? Peki içeride gerekçeniz,
bahaneniz neydi?
- Devam edecek -
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rıyla, kahramanlıklarıyla, olumlu
olumsuz tüm özellikleriyle biz bu halka güveniyoruz.
Halka güven, ne
olduğu belli olmayan, soyut, söylemden ibaret bir kavram değildir. Halka güven somuttur.
Halka güven, kendine güvendir.
Halka güven örgütüne, ideolojisine
güvendir, Halka güven devrime, sosyalizme inançtır... Devrim iddiasıdır.
Halka güvenmeden devrim iddiasında bulunulamaz. Halksız yapılan
devrim yoktur. Halksız yapılan iktidar değişiklikleri devrim değil, dar-

Ders: Halka Güven
Sevgili okurlarımız, Devrimci
Okul’un sevgili öğrencileri merhaba.
Ustalarımız çok açık ve net söylüyor: DEVRİM KİTLELERİN
ESERİDİR.
Devrim inancını yitirenler ise “kiminle devrim yapacaksınız, bu halkla mı?” diyor. Ve devam ediyor halkı küçümsemeye: “Bu halktan adam
olmaz, bu halka güvenilmez...”
Peki hangi halka güvenilir? Hangi halkla devrim yapılır? Bu sorunun cevabı var
mı? Yok! Bu düşünceler esasında burjuvaziye aittir. Ama
yılgınlar, yorgunlar, dönekler
ordusu, burjuvazinin bu pespaye düşüncelerini kendilerine sığınacak liman yaparlar. Hep birlikte bu halka güvenilmeyeceğini
vaaz ederler.
Hayır! Biz halka güveniyoruz.
Dünyanın Türkiyesi’nde, burun kıvırdıkları o halkla devrim yapacağız.
Sevgili okurlarımız, konuya girmiş
olduk. Bugünkü dersimiz halka güven. Burjuvazinin pespaye düşüncelerini, yılgınları, oportünizmi, reformizmi bir tarafa bırakalım. Sıkça
söyleriz “halka güvenmeliyiz” diye.

bu dernekleri belli ihtiyaçları doğrultusunda kurmuştur. Bir yerde halkı örgütlemek de budur. Halkı kendi
sorunları etrafında örgütlemek.
Halkın sorunu mu yok? Hayır, sorun çok... Ki en basit sorunlarımızı
dahi ancak örgütlenerek çözebileceğimiz bir gerçektir. Halk da bunu bilir. Örneğin İstanbul’un herhangi bir
mahallesinde yaşayan bir Karslı cenazesi olduğunda tüm yoksulluğuna
rağmen cenazesini alıp köyüne götürebilir. Bunu köylerinin derneği
aracılığıyla yaparlar.
Halk, kendi deney, tecrübe ve yaratıcılıklarıyla bir çok sorunun üstesinden gelir. Halka tepeden bakmaz,
halkı küçümsemezsek, halkın bunları yapabileceğine inanırız.
Örneğin bir mahallede yapacağımız bir eylemin çalışmasını nasıl yapıyoruz? Eylemine göre afiş asıyoruz,
kapı kapı mahalle halkını, esnafları dolaşıp bildiri dağıtıyoruz, varsa davetiyemizi verip eylem ya da etkinliğimize
çağırıyoruz. Bu çalışmaları
genellikle dernekte örgütlü olan insanlarımızla yapıyoruz. Bu çalışmada halkı örgütlülüğün içine katmak var
mı? Yok! Neden? Bizim yaptığımız
herhangi bir işi, mahallemizde etkinliğe katılan halktan biri yapamaz
mı? Yapamaz diye düşünüyorsak yanılıyoruz. Halkı tanımıyoruz demektir.
Bu konuda halka güvenmeliyiz.
Halk, bizim yaptığımız bir çok işi kendi ilişkileri içinde çok daha kolay yapacaktır. Eylemlerimizi örgütlerken
hedefimiz mutlaka halkı örgütlenmenin içine katmak olmalıdır. Bunu
yapmadığımızda halkı örgütleyemeyiz. Halk, hep bizim yaptığımız eylemlere “katılımcı” konumunda olur.
Kendi örgütleniş sürecimize bakalım:
Çoğumuz oturup okuyup ona göre karar vererek değil, pratik eylemlerin
etksiyle örgütlenmişizdir. Halkı da ancak böyle örgütleyebiliriz.
“Halka güvenimiz somuttur” derken kastettiğimiz budur. Halkı örgütlülüklerimiz içine katamıyorsak
orada güvenden bahsetmek sözkonusu
olamaz. Onun için halka güvenimizin

Halka güven
devrime inançtır
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 Nedir halka güven?
Ustalarımızın tespitine dönersek
halka güven; “devrim kitlelerin eseridir” tespitinin benimsenmesi, içselleşmesi, kavranmasıdır. Devrimi
halkla yapacağız. Evet, bu halkla
yapacağız. Uzaydan başka halklar
getirmeyeceğiz. Alevisi’yle, Sünnisi’yle, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı Çerkes’i, Abhaz’ı, Gürcü’sü, Pomak’ı,
Çingene’siyle... 73 değişik halkın
yaşadığı Anadolu halklarıyla yapacağız devrimi. Korkularıyla, zaafla-
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bedir. Biz devrimciyiz ve devrimi de
halkla birlikte yapacağız.

 Halka güvenmek;
halkı örgütlülüğün
içine katmaktır
Eğer devrimin kitlelerin eseri olduğuna inanıyorsak, halkı devrimci
mücadeleye katmak zorundayız. Halkı mücadeleye katmanın yolu halkı örgütlemekten geçer. Halkı örgütlemeden sadece eylemlere katmak mücadeleyi geliştirmez. Halkı sadece devrimcilerin yaptığı eylemlerin katılımcısı durumuna düşürür. Ki, bu
anlayış halka güvenmeyen, halka
inanmayan bir anlayıştır. Bu anlayışla
kitleler örgütlenmez. Halk, devrimin
katılımcısı değil asli unsurudur.
Halka inanmak, halka güvenmek,
halkın örgütlenebileceğine inanmaktır. Esasında halk birçok örgütlülükler içinde yer alır. İstanbul’un
herhangi bir mahallesinde yarım saat
gezip dolaşın, bir çok yerel, yöresel
dernek çıkar karşınıza. Sonuçta halk
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ölçüsü halkı örgütlemektir.
Onların örgütleneceklerine ve örgütleyebileceklerine inanmalıyız.

 Halka güven;
kendine güvendir

Halka güven, kendine güvendir.
Halka güven örgütüne, ideolojisine
güvendir. Halka güven devrime,
sosyalizme inançtır... Devrim
iddiasıdır. Halka güvenmeden
devrim iddiasında bulunulamaz.

Kendine güvenmeyenler halka da güvenmezler.
Örgütlemek için halka gitmezler. Kendi güçsüzlüğünü, inançsızlığını halkın üstüne atarlar.
Halk çok büyük bir güçtür. Gücünü halktan almayanlar kendine,
devrime olan inancını da yitirirler.
Halkın gücü, örgütlendiğinde ortaya çıkar. Önümüzde çok somut örnekler duruyor. 150 bin kişinin katıldığı Bağımsız Türkiye Konseri
halka güvende doğru politikaların
ürünüdür. Halkı böyle bir örgütlenmenin içine katmaksızın 150 bin kişinin katıldığı bir konser örgütlenemezdi. Konserde 1000 kişi güvenlikte
görev aldı. Görev alanların çok büyük
bölümü halktan insanlardı ve bu ilk
görevleriydi. Herkes konseri izlerken
onlar konserin güvenliğiyle, konsere
katılan halkın ihtiyaçlarıyla ilgilendiler.
Halk, emekçidir. Halkın yaşamı fedakarlıklarla doludur. Sorumluluk
sahibidir. Üzerine aldığı bir görevi yapar. Halka görev vermekten çekinmemeliyiz. 150 bin kişilik Bağımsız
Türkiye Konseri’ninin örgütlenmesinde komitelerin rolü büyüktür. Bu
komitelerde görev alanlar halktı. Ve
onların da büyük çoğunluğu ilk kez
böyle bir görev almışlardı. Onlara, ne
yapacakları anlatıldı. Onlar da verilen görevi coşkuyla yaptılar.
Komitelerin çalışması, işlevli olması bize bağlıdır. Komiteler konusunda sıkça söylenen şey şudur: Komiteleri idealize etmemeliyiz. Bağımsız Türkiye Konseri örneğinde olduğu gibi, bazen ilk kez böyle bir görevi üstlenmiş olacaklardır. Burda
esas olan eğitim ve denetimdir. Eğitim ve denetimle önlerine çıkabilecek
engelleri aşmakta onlara yol gösteririz. Onlar da birçok sorunu kendi deney, tecrübe ve ilişkileri içinde çözerler.

Halk bu konuda bir deryadır. Büyük olanaklara, büyük güce sahiptir.
Halk örgütlülükleri, halk komiteleri,
halk meclisleri, halkın gücünü açığa
çıkartan örgütlenmelerdir.
Komite, meclis ve benzeri halk örgütlenmeleri, bir alandaki faaliyetleri kendiliğindencilikten çıkartır. Halka güvenmek somut olarak ona görev
ve sorumluluk vermekte kendini gösterir. Halka güveniyorsak halkın örgütleneceğine inanmalıyız. Halka
güveniyorsak; halkın kendi örgütlenmeleri içinde birçok sorunun üstesinden geleceğine, tecrübe ve yaratıcılığıyla sorunları aşacağına inanmalıyız. Halka güven konusunda
esas olarak kendimize güvenmeliyiz.

Halka güven
göstermelik değildir
En tartışmalı konulardan birisi
şudur: Halka güven göstermelik değildir. Halk, örgütlenmeler içinde sadece verilen görevleri yapan konumunda olmamalıdır. Bu halkı geliştirmez. Örgütlülüğü büyütmez. Halkın örgütlülükler içinde söz ve karar
hakkını kullanmasını sağlamalıyız.
Halk kendi aldığı kararların arkasında durur. Kafasına yatmayan bir karar alındığında onu yaparken zorlanır
ya da yapmaz. Halkın, halk örgütlülükleri içinde söz ve karar hakkına sahip olması onu geliştirir. Halk, örgütlülüğü işlevli hale getirir. Kendine güvenini, insiyatifli olmasını sağlar. Yaptığı işleri, aldığı görevleri sahiplenmesini sağlar.
Halkın yanlış kararlar alması da
mümkündür. Fakat biz burada birincisi, halkların tarihsel birikimine, bu
birikimin ürünü olan tarihsel sezgisine, tecrübesine güveniriz.

Çok somut, Halk
Meclisleri örneğimiz var.
İşçisi, memuru, esnafı, ev
kadını Halk Meclisleri
içinde yer aldılar. Meclisler içinde halkın çok
farklı kesimleri çok çeşitli
görevler üstlendi. Düşüncelerini ifade ettiler. Kararlar aldılar ve uyguladılar. Bu kararlar bir mahallenin kendi yerel sorunları olduğu
gibi ülkemizin temel sorunlarını da
içerdi. Halk Meclisleri Susurluk sürecinde kontrgerilla devletine karşı
mahallelerde binlerce, on binlerce
kişinin sokaklara çıkmasını sağladı.
Halk, meclislerde kendisi karar alıp
kendisi uyguladı. Bu Cephe anlayışının halka güveninin sonucuydu.
Okuma yazması dahi olmayan ev
kadınlarına görevler verildi. Meclislerde herkesin örgütlenebileceğini,
eğitilebileceğini gördük.
Halk Meclisleri’nde hiç yanlış
kararlar çıkmamış mıdır? Çıkmıştır.
Çıkabilir de. Bir konuda halk çok geri
düşünceleri savunabilir. Biz karar
alma sürecinde kendi düşüncelerimizi
söyleriz. Doğru yöntemleri gösteririz.
O an için ikna edemeyiz belki. Politik olarak daha geri bir karar alınabilir.
Sonuçta alınan kararın yanlışlığı pratik içinde ortaya çıkacaktır. Ve aynı
konuda yeni bir karar alınırken kitleler
yanlışlarını ve bizim savunduğumuz
düşüncelerin doğruluğunu da fiilen
görmüş olacaklardır.
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Halka güven;
kendimize, ideolojimize
örgütümüze güvendir
Halka güvenimizin temelinde kendi ideolojimize, kendi önderliğimize
güven vardır. Biz ideolojimizle, önderliğimizle, örgütlülüğümüzle kitleleri devrimci mücadele içinde geliştirebileceğimize, örgütleyebileceğimize inanıyoruz.
Kitleler devrimci mücadele içinde ideolojik olarak da eğitilirler. Ama
esas olarak kitleler kendi pratikleri
içinde öğrenirler. Bu anlamda kitlelerin en iyi öğretmeni mücadelenin
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Halka güvenimizin temelinde

güvenle “Amerikancı faşist
kendisidir. Küçük ya da
kendi
ideolojimize,
kendi
cunta 45 milyon halkı yenebüyük çaplı alt-üst oluş
meyecek!” diyerek meydan
süreçleri, kitlelerde on
önderliğimize güven vardır.
okuduk. 40 yılı aşkın tarihiyıllar içinde olabilecek
Biz
ideolojimizle,
önderliğimizle,
mizde halkın güvenini sarsacak
dönüşümlerin çok kısa
tek bir olay yoktur. Halka güsürede gerçekleşmesini
örgütlülüğümüzle kitleleri
vendiğimiz gibi, halkın güvesağlar. Bir Gazi Ayaklandevrimci mücadele içinde
nine de layık olduk.
ması böyledir. Bir Susurluk süreci böyledir. Bir
geliştirebileceğimize,
fabrikada yaşanan grev
örgütleyebileceğimize, inanıyoruz.
Halka güven;
böyledir. Bir grev süreci
işçilere devlet gerçeğini,
halktan
faşizm gerçeğini, düzen
öğrenmektir
partilerini göstermeye yeMaraş’ta, Çorum’da kitle katliamlaHalktan öğreneceği hiçbir şey olterli olur.
rıyla sindirilmek istendi. 12 Eylül’de
madığını düşünenler halka güveneHalk kitleleri bugün için çok durher türlü işkencelere maruz kaldı. Bümezler. Halkın onlara verebileceği bir
gun olabilir. Eylemlere katılımı dütün bunlara rağmen, bütün korku ve
şey yoktur diye düşünürler. Halktan
şüktür. Yaşadığı birçok sorun karşıkaygılarına rağmen halkımız devöğrenmesini bilmeyen küçük-burjusında tepkisizdir. Ama bu, halkın
rimcilere hiçbir zaman sırtını dönva, bencil, kibirli benbilirimcilerdir.
hep susacağı anlamına gelmez. Ayrımedi. Halkta, devrimcilere karşı bir
Herkesten öğrenilecek bir şey vardır.
ca biz şunu biliyoruz: Halkın kendigüvensizlik oluşmuşsa eğer bunun neEn sıradan bir işçiden, hiç okul okuliğinden tepkilerinin, sokaklara dödeni faşizmin zorunu görünce halkı
mamış bir köylüden, halktan öğrenkülmesinin, bir olayı milyonlarca kifaşist terörle yüz yüze bırakıp kamek, bir bütün olarak kitlelerden öğşinin sokağa çıkıp protesto etmesinin
çanlardır. 12 Eylül sonrasında yurt dışı
renmektir.
tek başına bir önemi yoktur. Kendidevrim kaçkınlarıyla doldu. ReforOligarşik düzenin seçimlerinden
liğinden olan tepkisellikler saman
mizm, oportünizm hapishanelerde
sonra
burjuva yazarlar-çizerler şöyle
alevi gibidir. Kitleler örgütlü bir güç
direnmedi. Buna rağmen halk sırtını
değerlendirmeler
yaparlar: “Halk
olarak alanlara çıkmıyorsa bu, düzen
dönmedi devrimcilere. Halkı küince ayar yaptı.” Sanki milyonlarca
açısından bir tehdit oluşturmaz.
çümseyenler, halkı ilk satanlar olduseçmen oturup karar vermiştir. Hayır,
lar.
Düzen için tehdit oluşturan kitleböyle birşey yoktur. Bu, burjuva silerin örgütlü bir şekilde ve devrimci
Biz 12 Eylül’ün o en zorlu günyasetinin uydurmasıdır. Ama elbette
bir önderlik altında mücadele içinde
lerinde de, 12 Eylül sonrasında da busınıf mücadelesindeki yaptıkları veya
yer almasıdır. Oligarşiyi asıl korkugün de, hep halkın içinde olduk.
yapmadıklarıyla, yer alışı ve almayıtan, kitlelerin devrimci bir örgütlük
Halk her zaman bütün tehlikeleri, riskşıyla kitlelerin tavır ve davranışları
içinde hareket etmesidir. Bu noktada
leri göze alarak devrimcileri sahipdevrimcilere çok şey öğretir. Kitleler,
da kitlelere güven esastır. Bu güvenin
lendi. Kapısını açtı. Riskler aldı. Beneyin ne olduğunun genel olarak fartemelinde de yine kendi ideolojimiz
deller ödedi.
kındadır. Bizim henüz iktidarı alabive örgütlülüğümüz olacaktır.
12 Eylül’den önce de, sonra da biz
lecek düzeyde olmadığımızı da bilir,
görür. Onun için kitleler daha kısa vahep yoksul gecekondu mahallelerindedeki çıkarları için yine düzen parde olduk. ‘90’ların başından beri oliHalka güven;
tilerinin yanında yer almak durugarşinin saldırıları hiç eksik olmadı.
gücünü halktan almaktır
munda kalırlar.
Bugün de özellikle İstanbul’da devTHKP-C’den bugüne 40 yılı aşkın
rimcilerin örgütlü oldukları mahalleBurada sorun kitlelerde değil,
zamandır oligarşiye karşı dişe diş bir
ler sürekli polisin ablukası altında.
devrimcilerdedir. Kitlelerde iktidarı
savaş yürütüyoruz.
Halk sürekli devletin terörüyle karşı
alabileceğine dair bir umut oluşturakarşıya. Fakat buna rağmen oligarşi
mamaktadır. Bunu yaratmanın yolu
“Bu halkla mı devrim yapacaksıbu
mahallelerin
hiçbirinden
devrimyine kitlelere güvenmek, kitlelere
nız?”, “hani halk nerede” diye halcileri söküp atamamıştır. Çünkü devgitmek ve kitleleri örgütlemekten ve
kı küçümseyenler önce kendilerine
rimcilerle halk arasındaki güven ilişelbette stratejik çizgide mücadeleyi
bakmalıdırlar. Halk olumlu ve olumkisini
yıkamamıştır.
geliştirmekten geçmektedir.
suz özellikleriyle her yerdedir.
Cuntaya karşı direnişin temelinde
Sevgili okurlarımız, halka gü1970’lerden bugüne halkımız çok
de halka duyduğumuz güven vardı.
venmek konusundaki dersimizi buşey yaşadı. Devrimcilerin yanında yer
Reformizm, oportünizm cuntanın
rada noktalıyoruz. Haftaya başka bir
aldığı için, destek verdiği için, kapıayak seslerini duyduğunda ülkeyi
sını onlara açtığı için, faşizmin her türderste görüşmek üzere şimdilik hoşlü baskısına, terörüne maruz kaldı.
terkederken biz halka duyduğumuz
çakalın diyoruz.



Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
10
Nisan
2011
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Gençlik Federasyonu’ndan
DÜZEN TÜM KURUMLARIYLA
DÖKÜLMEYE DEVAM EDİYOR
ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ!
Geçenlerde haberlere yansıyan
bir olay düzenin okullarının işlevini ve öğrencilere bakış açısını
bir kez daha gözler önüne serdi.
Mehmet Sadık Boz İlköğretim
Okulu'nda Ocak ayında öğrencilerin inşaat işçisi gibi çalıştırıldığını gösteren ve bir öğrenci velisi tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerle ortaya çıkan olayı öğrenci velisi şöyle anlatıyor: "Ocak ayı ortalarında çocuklarım okuldan gelir gelmez,
öğretmenlerinin öğrencilere balyoz, çekiç, kazma, kürek vererek
okul bahçesindeki asfaltı kırdırdıklarını söyledi. Bunun üzerine
okula gidip konuyu sorduğumda
Okul Müdürü O.U (Osman Uçar),
'Paramız yok devlet destek vermiyor. Biz de çocuklarla yapıyoruz' cevabını verdi.”
Devletin parasının nerelere
olup nerelere olmadığı herkesin
malumudur. Devletin, sokakları
lalelerle donatacak kadar parası
vardır; ama halkın konut sorununu çözmeye veya evleri depreme
karşı dayanıklılaştırmaya parası
yoktur örneğin. Ama her sene
uyarırlar insanları utanmadan.
“İstanbul’da bir milyon ev yıkılacak” derler, deprem kapıda,
binlerce insan ölecek derler... Bu
devlet her zaman hapishanelerinde işkence yapacak kadrolara
para ayırır. Ancak senelerce bedel
ödeyerek kazanılmış olan, tutsakların 10 saatlik sohbet hakkı
gündeme geldiğinde pişkin pişkin
“personel eksik, kaynağımız yok”
derler.
Bu kafa yapısı cevap veriyor
öğrenci velisine. İşte sunduğu
çözüm: 'Biz çocuklara fazladan
not veririz derslerinde sıkıntı ol-

maz'. Sorun da çözüm de bu kadar basit onlara göre. Öyle ya;
okul denilen, eğitim denilen olay
NOTLARDAN ibaret değil mi?
Spor parası, karne parası vb. verilmediğinde hep NOTLARI düşürülmekle tehdit edilmez mi öğrenciler?
Bunları şikayet edeceğini belirten veliye verilen cevap yine
malumunuzdur: 'Git nereye şikayet edersen et'. Ardından veli dediğini yapıyor ve şikayeti sonucu
okula gelip görüntüleri izleyen
müfettiş 'Bu olayda bizim yapabileceğimiz bir şey yok' diyerek
gidiyor. Öğrenci velisi :"Okul
müdürü O.U'yu geçen yıl da farklı sebeplerden defalarca Milli
Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etmiştik. Müdür hakkında soruşturma bile açılmadı. Ben ve diğer
veliler çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için uğraşırken, burada saltanat sürülmesi, çiftlik gibi
yönetilmesi, çocuklarımızın geleceğiyle oynanmasını hazmedemiyoruz. Bu konuda başta Uşak
Valisi Özdemir Çakacak ve diğer
yetkililerden acil yardım bekliyoruz" diyor.

Öğrenci arkadaşlarımız!
Öğrenci velileri!
Sorunun kaynağı ortadadır ve
bu sorun, sorunu yaratanlar tarafından değil; ancak sorundan
mağdur olanlar tarafından çözülür. Haklısınız hazmedemiyoruz,
hazmetmemeliyiz de. Ancak ne
Uşak valisi, ne başka bir yetkili
değil, bizlerin örgütlü mücadelesi çözecek bu sorunu da. Sallanan
sistemleri kafalarına yıkılmaya
mahkumdur. Sorunlarımıza karşı
birleşelim, savaşalım ve kazanalım.

Liselerde protesto
sürüyor
Lise öğrencileri 23 Nisan’da, YGS'nin
iptali istemiyle İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaptı.
Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan öğrenciler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadar yürüdüler. Burada yaklaşık bir saat süreyle
oturma eylemi yaparak ÖSYM aleyhine
slogan attılar.

Parmak izi vermeyene
kahvaltı yok!
Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda ‘parmak izi’
uygulamasına geçildi. Kahvaltı alırken bile
parmak izi veren öğrenciler uygulamanın
kaldırılmasını istediler. Devlet yurtlarındaki uygulamaya 1 Mart’tan itibaren geçildi. Bu çerçevede, parmak izleri önceden alınan ve sisteme yüklenen öğrenciler, hafta içinde 23.30, hafta sonunda
24.00’ten önce parmak izlerini dijital ortamda okutarak yurtlara girmek zorunda.
Bu saatten sonra kapıya gelen öğrenciler,
sistem tarafından içeri alınmıyor. Üstelik
ertesi günkü kahvaltı ve yemek hakları da
iptal ediliyor.

Sayı: 266
263

Yürüyüş
Yürüyüş
17 Nisan
10
1 Mayıs
Nisan
2011
2011

Edirne’de ulaşım
zammına BOYKOT!
Edirne’de 25 Nisan’da belediyenin
yapmış olduğu zamlara karşı protestolar
devam ediyor.Yapılan zamların geri çekilmemesi nedeniyle 27 Nisan’da boykot
kararı alındı. 27 Nisan günü otobüslere binilmeyecek ve bisikletlerle eylem yapılacak. Bu eylemin çağrısı için DEVGENÇ’lilerin de yer aldığı Trakya Üniversitesi öğrencileri Ayşekadın Yerleşkesi önünde bir eylem yaptı.Açıklamada
tüm öğrencilerin ve Edirne halkının zamlara karşı yapılacak olan boykota destek
vermeleri istendi.
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Gençliğin
Gündeminden
Gençliğin “kaderi” ne yazık ki,
ÖSYM gibi, YÖK gibi gerici, faşist,
bürokratik ve beceriksiz kurumların
elindedir.
24 Nisan’da, ÖSYM tarafından
düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
yapıldı. Ama ÖSYM ,YGS’ye nasıl
baktıysa ALES’e de o şekilde baktığından İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen sınavda
500’e yakın öğrenci sınav saati başladıktan sonra hatalı kitapçıklar yüzünden sorunlar yaşadı. Sınav başlamadan kitapçıkları kontrol eden öğrenciler soruların eksik, sayfa sıralarının karışık olduğunu gördüler.
Bunun üzerine yedek kitapçık getirilmek istendi ama yedek kitapçık da
yeterli sayıda bulunamadı. Sınava
Sayı: 266
giren öğrenciler, bu durumu sınavdan
Yürüyüş
sonra bir internet sitesine gönder1 Mayıs
dikleri yazılarda şöyle anlattılar:
2011
“Bugün ALES’ te yaşadığım mağduriyeti sizinle paylaşmak istedim.
Sizin de bildiğiniz gibi bugün

Bir sınav yapmayı, bir soru hazırlamayı
dahi beceremeyen ÖSYM
ALES’te Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde sınava giren öğrencilerin kitapçıkları
hatalı basıldı. İşte bu mağduriyeti yaşayan öğrencilerden biri de bendim.
Sınavımızın normalde 09.30’da başlaması gerekirken, bir saat kadar...
yedek kitapçıkları bekledik. ... Ancak
10.40’da salon başkanı, 1 saatten fazla süredir beklediğimiz yedek kitapçıklar yerine, bize ilk başta verilen hatalı kitapçıklarımızı tekrar dağıttılar.
Ve aynen şu açıklama yapıldı: ‘Saat
10.40 3 saatlik süreniz başlamıştır.
Farkındayız kitapçıklarınız hatalı.
Ama yapabildiğinizi yapın. Biz gerekli tutanağı tutacağız’.

Bu düzen ölmüş, bu düzen çürümüş, bu soruların böyle hazırlanmasının izahı budur.

Benzer sorunları bir çok öğrenci
yaşadı ALES’te.

Bugüne kadar ÖSYM tarafından
yapılan sınavlarda sınav sonrası hep
sınav soruları ile ilgili problemler gündeme gelmiştir. En son yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) bunun en güzel örneğidir. Halen gündemde duran bir sorun olan YGS’ye
bir çözüm bulunamamışken üstüne
ALES’in de bu şekilde olması
ÖSYM’nin bu ülkede çürümüş, artık
işleyemez bir kurum haline geldiğini göstermektedir. Aileler sırf bu sınavlar için milyarlarını dershanelere
döküyor, öğrenciler “geleceğimiz”
dedikleri bu sınavlara kendi hayatlarından vazgeçecek kadar değer veriyorlar.

Dağıtılan kitapçıklarda yaşanan
sorunlardan bazıları Sözel-2 testinin
bulunmaması, soruların iki kere basılması, bazı sorular ve sayfaların eksik olması, 6 Türkçe sorusunun matematik sorularının içinde yer alması...

İşte bunların hepsi bir düzen sorunudur. Bozuk düzende doğru çark
olmayacağı için bizler bu düzenden
bir şeyler beklememeliyiz. Gençliğin
“kaderi”ni, ÖSYM gibi, YÖK gibi
gerici, faşist, bürokratik ve beceriksiz kurumların elinden almalıyız.

Ne kadar süre verilirse verilsin, o
yanlış kitapçıklarla yapabileceğimiz
hiçbir şey yoktu.”

gençliğin
tarihinden
1 Mayıs – 7 Mayıs
2 Mayıs 1998: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Kenan Mak sivil faşistler tarafından katledildi.
3 Mayıs 1998: Uğur Yaşar Kılıç ve
Şengül Yıldıran’ın katledilmelerini protesto
için Kasımpaşa’da faşistlere ait bir oto galerisi DEV-GENÇ’liler tarafından molotoflandı.
6 Mayıs 1989: 1 Mayıs’ta katledilen M.
Akif Dalcı ve Denizler’in anması için İ.Ü
Merkez Kampüs’e 1000 öğrenci toplandı. Dev-Genç’liler tarafından M.Akif Dalcı ve tüm devrim şehitleri için Siyasal Bilgiler Fakültesi işgal edildi. İşgal 3 saat sürdü. Eylem iradi olarak bitirildi.
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Beceriksizliğe bakın.

Dünya Gençliğinden
Hindistan: Üniversitede grev sürüyor
Karnataka’daki lisans hazırlık programlarında görevli olan okutmanlar, maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 8 Nisan’dan bu yana grevdeler. Binlerce okutman 10 Nisan’da
başkent Bangalore’ın Özgürlük Park’ında toplandılar ve istekleri yerine getirilinceye kadar grevi sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladılar.
Zambiya: Öğretmenler oturma eylemi yaptı
Zambiya’nın başkenti Lusaka’da çalışan Temel Eğitim Öğretmenleri
Sendikası’na üye olan öğretmenler geçen hafta toplu sözleşme görüşmelerinin ertelenmesini protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

Şili: Öğrencilerden protesto
Şili Merkez Üniversitesi'nde 15 Nisan’da binlerce öğrenci okulun
yüzde elli hissesinin özel bir şirkete satışını protesto etti. Üniversite
öğrenci federasyonu, eğitimin kâr için katledilmesine karşı Santiago
sokaklarında düzenlenen yürüyüşleri sürdürme çağrısı yaptı.
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Yılmadık, yıldıramayacaklar!

Çadır kurmamız engellenemez
Adana Gençlik Çadırına
Saldırı
Adana’da polis ve zabıta 4. defa
parasız eğitim çadırına saldırdı ve bu
saldırılarda 5 kişi CANDAŞ KAT,
HÜSEYİN BÖKOGLU, OGUZ
SEÇKİN, SEROL GÜZEL, YUNUS
EMRE ÜNAL gözaltına alındı.
Adana Gençlik Derneği, gece
23.45 civarında yapılan bu saldırıyı
protesto etmek ve mücadelelerine
devam etmekte kararlı olduklarını
anlatmak için 22 Nisan Cuma günü
saat 12.30’da İnönü Parkı’nda eylem
yaptı.
Gece yapılan saldırının anlatıldığı açıklamayı Adana Gençlik Derneği adına okuyan Murat Akmut; “Yılmadık, yıldıramayacaklar! Parasız
eğitim mücadelemize ve açlık grevimize devam ediyoruz. Bu mücadele
sadece Ferhat ve Berna’nın değil, tüm
gençliğindir. Ailelerimizin mücadelesidir. Her birimiz Ferhat her birimiz
Berna’yız. İşte buradayız!” dedi.
Tüm halkı ve demokrasiden yana
olanları parasız eğitim talebini sahiplenmeye ve mücadele etmeye çağırdılar. 25 kişinin katıldığı açıklamada “Baskılar, Gözaltılar Bizi Yıldıramaz, Parasız Eğitim İstemek Suç

Değildir, Parasız
Eğitim İstiyoruz
Alacağız, Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız, Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın
Dev-Gençliler” sloganları atıldı.
Açıklamaya
BDP, DHF ve İHD
de destek verdi.
Açıklamadan sonra
İnönü Parkı’nda Parasız Eğitim çadırı
tekrar kuruldu.

Adana Gençlik’in Çadır
Günlüğü -2. GünAçlık grevinin 2. gününde sabah
7:30’da polis ve zabıta üçüncü saldırısını gerçekleştirdi. Çadırımızı, pankartlarımızı, çayımızı, şekerlerimizi
her şeyimizi gasp ettiler.
İlk iki günde 2.500 bildiri dagıtp, parasız egitim için imza toplayarak halkımıza seslendik. İki masa
açmıştık; bir masada imza atılıyor, diğer masada açtığımız ziyaretçi defterlerini insanların duygu ve düşüncelerini yazmalarını istiyorduk.
21 Nisan tüm moral ve coşkuyla
bizim oluyordu. Bize yapılan her
saldırı bizi bir kat daha güçlendiriyordu. Halk kendi üslubunca tepkisini
şu sözlerle dile getirdi. ”Helal olsun
yine açtılar çadırı, Eleriniz kırılır inşallah, Sizin çocuklarınız yok mu
alahın belaları”. şeklindeki cümleleri dile getirerek polis ve zabıtaya karşı bizlere sahip çıkıyorlardı.

-3. GünSabah oldu. Gece saldırının haberini alan arkadaşlarımız sabah olur
olmaz yanımıza geldiler.
Herkese saldırının nasıl olduğunu
anlatık. Gözaltından çıkıp parka geldiğimizde hiçbir malzememiz kal-

mamıştı. Her şeyi alıp götürmüştü zabıta ve polisler. Açlık grevinde olan
arkadaşlar, gözaltındayken arkadaşlarımızın getirdiği şeker ve suyla
idare ettiler. Arkadaşlarımız da gelmeye başlayınca tekrar eylem yerimizi düzenlemeye başladık.
Direnişimizi gören halkımız desteğini eksik etmedi. Yalnız kalmayacağımıza emindik. 22 Nisan, Cuma
günü olan 3. gün 400 bildiri dağıtıp
60 imza topladık.

Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

Çanakkale: Adana’da
Gençlik Çadırına Saldırı
Protesto Edildi
Gençliğin Adana’daki çadırına yönelik saldırıyı Çanakkale Gençlik Derneği Girişimi de bir açıklama ile protesto
etti.
Çanakkale Gençlik Derneği Girişimi adına 24 Nisan günü yapılan açıklamada uzun süredir Parasız Eğitim talebiyle ülkenin dört bir yanında açtıkları çadırlarla kampanyalarını kararlılıkla
yürüttüklerini, faşizmin ise yasalarda var
olan parasız eğitim talebini dikkate almadığı, uygulamadığı vurgulandı.
Açıklama; “Parasız eğitim talebimizi
gerçekleştirinceye ve arkadaşlarımız
Ferhat ve Bernayı sizlerden geri alıncaya
kadar her yerde karşınıza çıkmaktan vazgeçmeyceğiz.” sözleriyle bitirildi.
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Erzincan

Ankara

kızım üniversiteye
gidecek, nasıl gidecek” diyerek
imza attı ve çevresindekileri de
imza atmaya getirdi.
İzmir: Liseli Dev-Genç’liler parasız eğitim taleplerini konak Kemeraltı girişinde her cumartesi günü
açtıkları masayla anlatmaya devam
ediyor.
23 Nisan Cumartesi günü 14.30 ile
16.30 arasında açılan masada 100’e
yakın imza toplanırken bildiriler de
halka dağıtıldı. Zabıtanın gelip ‘burada
masa açamazsınız, yasak’ demesi
üzerine Liseli Dev-Genç’liler masalarını açacaklarını, her zaman burada
olduklarını ve bundan sonra da olacaklarını söylediler. Zabıta ise polisi
çağırmakla tehdit etti. Lisesli DevGenç’liler ise orada kalarak halkın
meşru talebini engelleyemeyeceklerini
gösterdiler. Halka hitaben yaptıkları
konuşmalarda Ferhat ve Berna’nın serbest bırakılmasını, parasız eğitim çadırlarında polislerin faşist saldırıları
teşhir eden konuşmalarla öfkelerini 1
Mayıs’ta Taksim meydanında haykıracaklarını vurguladılar.
Erzincan: Erzincan Gençlik Derneği, Parasız Eğitim Kampanyası
kapsamında 21 Nisan Perşembe günü
merkez Ordu Caddesi'nde imza masası açtı. Parasız eğitimin bir hak olduğu ama bu hakkın verilmediği, parasız eğitim için herkesin mücadele
etmesi gerektiği vurgulandı.
2 saat açık kalan masada 170
imza ve 100 adet parasız eğitim ile ilgili bildiriler dağıtıldı.
Edirne: 13 Nisan’da kurulan
imza masasına ve açılan Grup Yorum
Konser tanıtım standa ilgi gösteren
bir liseliye polis tarafından tehdit içe-

DEV-GENÇ’liler Parasız Eğitim
Mücadesine Devam Ediyorlar

Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011
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Ankara: 22 Nisan 2011 günü
14.00’da Abdi İpekçi Parkı’nda Ankara Gençlik Derneği tarafından bir
eylem yapıldı. Açıklamada “Halk
asgari ücretle çalışıp eğitimden sağlıktan yoksun yaşıyor. Öğrenciler
ölüyor. Sistem içten içe çürüyor,
halk yoksullaşıyor. Eğitim de bu sistemin bir parçası olduğundan durum
aynı şekilde kötüleşiyor.” denildi...
Biz Dev-Genç’liyiz. Eğitimin demokratik ve halk için olması için mücadele ediyoruz. Bu uğurda mücadele
eden ve tutuklanan Dev-Genç’li arkadaşlarımız Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz’ın serbest bırakılmasını talep
ediyoruz. Parasız eğitim hakkımızı istiyoruz, adalet istiyoruz.” denildi. Ayrıca Adana’da Dev-Genç’lilere yapılan saldırı ve gözaltı protesto edildi.
Eylemde “Parasız Eğitim İstiyoruz! Alacağız!, Öğrenciyiz, Haklıyız,
Kazanacağız! Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz!,
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGenç’liler” sloganları atıldı.
İstanbul: “Kızım da üniversiteye gidecek, nasıl gidecek?!”
Gençlik Federasyonu’nun açtığı
Parasız Eğitim imza masası 26 Nisan
2011 Salı günü de Galatasaray Lisesi önündeydi. Bugün masada, imza
atmaya gelenlere eğitim sistemindeki çarpıklıklardan, devrimcilerin eğitim anlayışından bahsedildi. Ferhat ve
Berna’nın hala daha hapishanede
olduğu ve 24 Mayıs’taki mahkemelerine katılınması gerektiği çekilen
ajitasyonlarla yaşlı genç herkese anlatıldı. Masaya gelen bir abi “benim

İzmir
rikli korkutulmaya çalışılması sonucu bir açıklama yapan Edirne Gençlik derneği üyeleri, halk düşmanlığı
yapanlırın bu işten vazgeçmeleri gerektiğini belirterek; “Bu tutumunuzdan vazgeçin! halk düşmanlığı yapanlar halkın adaletiyle karşı karşıya kalıp kaybedeceklerdir.” dediler.

YGS ŞİFRELERİ
PROTESTO EDİLDİ
25 Nisan günü Ankara Gençlik Derneği'nin de aralarında buluğunduğu devrimci-demokrat-ilerici kurumlar YGS şifrelerini protesto için Ankara Kolej Kavşağı'ndan Sakarya Caddesi'ne bir yürüyüş düzenledileri."Parasız eğitim, ınavsız üniversite için örgütlü mücadeleye"
şiarıyla yapılan yürüyüş sonrası Sakarya Caddesi'nde bir basın açıklaması
yapıldı. Sakarya Caddesi'nde yürüyüşü
engellemek için yolu kapatan polis bir
süre sonra çekildi ve basın açıklamasının ardından,halaylar çekildi.
Eyleme Ankara Gençlik Derneği’nin yanı sıra çeşitli demokratik kitle örgütleri de katıldı. Eylemde "Baskılar Bizi Yıldıramaz!, Şifreli Sınavın
Hesabını Soralım, Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı.

Antalya Gençlik’ten Sağlık
Emekçilerinin Grevine
Destek
Sağlık emekçileri, 19-20 Nisan’da
Antalya'da, sağlıkta dönüşüm yasalarına; performans sistemine ve sağlığın
piyasalaşmasına karşı 2 gün boyunca
grev yaptılar. Öğrencilerinde dersleri
boykot ettiği grevde kısa sürede halkın
sayısı 1000 kişiye ulaştı. 19 Nisan
günü İl Sağlık Müdürlüğüne yürüyüp
oradada taleplerini dile getiren emekçiler, gecede grev çadırında sabahladı
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Devrimci Memur
Hareketi

Taksim’i ve 1 Mayıs’ı
bedeller ödeyerek
kazandık

1 Mayıs; işçilerin, işsizlerin, emekçilerin ve
alın terinin karşılığını alamayanların ezenlerden
hesap sorma günüdür.
bugün artık Taksim Alanı kazanılmıştır. Ödediğimiz be1 Mayıs; bizi aç, yoksul ve yarınsız bırakanlara karşı
dellerin sonucu olarak, tanımak zorunda oldukları bir hak
birlik olacağımız gündür.
olarak bu yıl 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağız. Kutlamamız bayram havasında olmamalıdır. Mücadele günü ola1 Mayıs; Kürt, Türk tüm milliyetlerden emekçi halkrak kutlanmalıdır.
ların kardeşliğini perçinlediği gündür.
Bugünkü çalışma şartları içinde hakların kolay elde edil1 Mayıs; gecelerinde aç yatmayacağımız, gündüzlerinde
mediğini
biliyoruz. Çalışma saatlerinden sendikal haklaişsiz kalmayacağımız tam bağımsız bir ülkeyi yaratma güra
kadar
bedelsiz
kazanılan hiç bir şey olmadı. Dünya işçi
nüdür.
sınıfı ve emekçileri, ülkemiz işçi sınıfı, emekçileri hak1 Mayıs; baskıya, sömürülmeye, ezilmeye, horlanmaya
larını alabilmek için çok bedeller ödedi. İcazet almadık,
ve dışlanmaya karşı duracağımız gündür.
izin istemedik.
1 Mayıs; insanca yaşanacak bir ülkeyi ve dünyayı ya“Hak verilmez alınır” şiarıyla örgütlendik, mücadele
ratmak için mücadele edeceğimiz gündür.
ettik. İşten atmalar, sürgünler, baskılar, gözaltında kay1 Mayıs; bayram havasında kutlanacak, eğlenilecek gün
betmelere karşılık yolumuzdan dönmedik ve bunun için
değildir.
1 Mayıs Alanı’nda Taksim’ de olmalıyız.
1 Mayıs; emekçilerle burjuvazi arasında olan kavga güİşbirlikçi AKP iktidarı ekonomik ve demokratik haknüdür.
larımıza hız kesmeden saldırıyor. Sömürü ve zulmünü sür1 Mayıs; işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve
dürmektedir hala. Kazanılmış haklarımız işbirlikçilerin emdayanışma günüdür. Bu anlamını da kutlanmaya başladığı
peryalist politikaları uygulamaları sonucunda gasp edililk yıllarından almaktadır. Ezenle ezilen arasındaki iktimektedir. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere; en temel indar savaşında önemli günlerden olmuştur. Ezilen ve sösan hakkı olan alanlar özelleştirilmekte ve paralı hale gemürülenlerin; ezenler ve sömürenlere karşı mücadele ettirilmektedir. Taşeronlaşma tüm alanlarda yoğun bir şetiği bir gün olmuştur 1 Mayıs.
kilde uygulanmaktadır. En son çıkartılan torba yasa ile iş
güvencemiz ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kamu
1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika’nın Şikago kentinde
emekçilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı hala yok sasekiz saatlik iş günü talebiyle yürüyüş yapan işçilere kayılmaktadır. Açlık, yoksulluk ve işsizlik artarak devam ettillerin saldırması sonucunda 6 işçinin katledilmesiyle;
mektedir. Yüz binlerle ifade edilen öğretmen açığına rağ1889’da toplanan 2. Enternasyonal 1. kongresinde 1
men öğretmenlerin ataması yapılmamaktadır.
Mayıs tüm dünyada işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma
günü olarak kabul edildi. Kabul edilişinden itibaren tüm
Emeğimizin karşılığını aldığımız onurlu bir ülkede yadünyada mücadele günü olarak kutlandı.
şamak için;
Ancak birçok ülke bu günü kabul etmedi ve yasaklaemek en yüce değer, bağımsızlık ise ülkemizin onudı. Mücadele gününü kutlamak için işçiler ülkemizde ve
rudur. AKP iktidarının emperyalistlerle yaptıkları işbirdiğer ülkelerde büyük bedeller ödediler. 1 Mayıs 1977’de
liği sonucu bizlere dayattığı yüzdelik zamlara, açlığa, işTaksim’de gerçekleştirilen kutlamasizliğe, yoksulluğa, taşeron çalışmaya
larda kontrgerillanın saldırısı sonukarşı, kendi yurdumuzda esaret altında
1 Mayıs Alanı’nın
cu 35 emekçinin katledilmesi belki de
yaşamamak için;
kazanılması için canlar
1 Mayıs’ın anlamını ortaya koyemperyalistler ve işbirlikçisi AKP
verilmiş, bedeller ödenmiştir.
maktadır. Çünkü 1 Mayıs kabul ediliktidarına karşı;
Alanın kazanılmasında
diği günden bu yana iki sınıf arasıneşit, özgür ve bağımsız bir ülkede
daki irade savaşı olmuştur. Yıllarca devrimcilerin iradesi halkımıza
yaşamak
için 1 Mayıs Taksim Alanı’nda
1 Mayıslar ülkemizde devlet terörü- yol gösterici olmuştur. 1 Mayıs
Halk Cephesi kortejinde birleşeceğiz.
nün uygulanması sonucunda, kurşun
şehitleri sayesindedir ki
Kamu emekçileri; taleplerimize
yağmurlarında, gaz bombaları albugün artık Taksim Alanı
her zamankinden daha çok sahip çıktında kutlanmıştır. Özellikle 1 Mayıs
kazanılmıştır. Ödediğimiz
malıyız. 1 Mayıs’a katılmak talepleriAlanı’nın kazanılması için canlar
bedellerin sonucu olarak,
mize sahip çıkmaktır.
verilmiş, bedeller ödenmiştir. Alanın
tanımak
zorunda
oldukları
bir
kazanılmasında devrimcilerin iraKamu Emekçileri Cephesi’nin örhak
olarak
bu
yıl
1
Mayıs’ı
desi halkımıza yol gösterici olmuşgütlü gücüyle 1 Mayıs’ta Taksim MeyTaksim’de kutlayacağız.
tur. 1 Mayıs şehitleri sayesindedir ki
danı’nda olalım.
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EMEK

Devrimci İşçi
Hareketi’nden
1Mayıs’a Çağrı
Devrimci İşçi Hareketi 1 Mayıs
çalışmaları doğrultusunda Mecidiyeköy, Şişli, Eminönü, Sirkeci,
Taksim, Kadıköy, Gazi, Okmeydanı ve çevresinde pullamalar yaptı. ''1 Mayıs'ta Taksim'de Emperyalistlere ve İşbirlikçilerine Karşı
Halkın Gücünü Gösterelim Devrimci İşçi Hareketi'' ve ''1 Mayıs'ta
Taksim'de Devrimci İşçi Hareketi Halk Cephesi Saflarında Birleşelim'' pulları yapıldı.

Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
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Kamu Emekçileri
Cephesi’nden
1Mayıs Paneli
26 Nisan günü Hava-İş Toplantı
Salonunda ‘1 Mayıs’ı ve Taksim’i
nasıl kazandık?’ paneli düzenlendi. Süleyman Matur ve Dursun
Doğan’ın panelist olarak katıldığı
toplantıda 40 kamu emekçisi de
dinleyici olarak panele katıldılar.
Konuşmada; 1 Mayıs’ın ortaya çıkışı ve ülkemizdeki tarihi anlatıldı. Bu yıl 1 Mayıs’a Şişli’den yürüneceği konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra panel sona
erdi.

SES 7. Olağan
Kurulu Yapıldı
Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri (SES) sendikasının 7. Olağan Kurulu 22-23-24 Nisan tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman
Öztürk salonunda yapıldı. 22-23 Nisan’da illerden gelen ve sendika
MYK’sının konuşmalarına yer verilirken 24 Nisan’da seçim gerçekleştirildi.
Son 2 ay içerisinde 27 Şubat Diyarbakır Mitingi, 13 Mart Ankara Mitingi, 3 Nisan Ankara Güvencesizler
Mitingi, 19-20 Nisan Sağlık Hakkı
Grevi ve Dokuz Eylül hastanelerindeki grevler ile yükselen sağlık hakkı… Program 3 yıllık mücadelenin
slayt gösterisiyle devam etti. Genel
kurulun açılış konuşmasını Kemal
Yılmaz yaptı. Genel kurulun ilk konuşmasını SES genel başkanı Bedriye Yorgun yaptı.
Konuk katılımcılar olarak genel
kurula katılan TTB merkez konseyi
başkanı Eriş Bilaloğlu sağlık alanında 19-20 Nisan grevinin bir örneği
daha olmadığına haklarını alana kadar mücadele edeceklerini ve sağlık
çalışanlarının yeni grevlere hazırlanmaları gerektiğine değindi. Delegelerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, konuşmalarda genel olarak güvencesiz çalışma, (4b, 4c, taşeron)
Kürt sorunu, 13 Mart mitingi, 19-20
Nisan sağlık emekçilerinin grevi,
hukuk mücadelesinde ve basın yayın

organlarında SES’in yetersiz kaldığı,
MYK’nın 3 yıllık çalışma raporu
değerlendirildi.
Kamu Emekçileri Cephesi adına
konuşma yapan Ahmet Aras “…
Doğru mücadele etmenin doğru tanımlamalar yapmaktan geçtiğini,
neoliberalizm diye bir şey olmadığını bunun emperyalizm olduğunu,
Türkiye’nin 3. Bunalım ülkesi olduğuna yeni sömürgecilik olduğuna,
Kürt sorunun Türkiye’deki diğer
halklarla birlikte omuz omuza verilecek mücadeleyle aşılacağına…”
değindi.
Delegelerin konuşmalarının bitiminde tüzük değişikliği ve önergelere
geçildi. Verilen tüzük değişikliklerinde dikkat çekenler taşeron örgütlenmesinin de SES bünyesinde gerçekleşeceği, kadın sekreterliğinin
ayrı bir sekreterlik olması, dış basın
ve eğitim sekreterliğinin genel sekreterlik bünyesinde devam etmesi,
%60 kadın üyesi olan sendikanın
seçimlerde %30 kadın kotası konulması, önergelerde ise hapishanelerle
ilgili komisyon kurulması dikkat çeken konular ve kabul edilen maddeler oldu. Kurulun son günü ise seçime ayrıldı.

DİSK: Katliamların
Aydınlatılması İçin
1 Mayıs'ta Taksim’deyiz
DİSK, yaklaşan 1 Mayıs öncesi "1
Mayıs katliamının, faili meçhul ve siyasi cinayetlerin aydınlatılması için 1
Mayıs'ta Taksim'deyiz" sloganıyla Şişli'den Taksim'e yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonunda Taksim Meydanı'nda
yapılan basın açıklamasını DİSK Genel
Başkan Yardımcısı İsmail Yurtseven
okudu. Yurtseven, katliamların aydınlatılmadan ne özgürlüklerden, ne demokrasiden, ne insan haklarından bahsedilemeyeceğini söyledi.
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24 Çadıra Aynı Anda Baskın!
 AKP’nin, Barış ve
Demokrasi Partisi’nin
(BDP) açtığı "Demokratik
Çözüm Çadırları"na
karşı başlattığı saldırı,
gözaltı ve tutuklama
terörü sürüyor
 24 merkezde kurulan
çadırlara aynı anda
binlerce polisle baskın
düzenlendi.
 19 Nisan-27 Nisan
arasında 700’e yakın kişi
gözaltına alındı.
 Sadece Diyarbakır'da
24-27 Nisan’da 66 kişi
tutuklandı.
BDP ve DTK'nın açtığı “Demokratik Çözüm Çadırları”na AKP iktidarının saldırıları sürüyor. 25 Nisan’da gece yarısı 02.00’de aynı anda
çadırlara yapılan baskınlarla yüzler-

ce BDP üyesi gözaltına alındı. AKP,
tam bir terör estiriyor.
25 Nisan gecesi binlerce polisle
Batman, Dersim, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Antep, Şırnak ile Silopi, Cizre ve İdil ilçeleri, Siirt, Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri,
Van, Doğubayazıt, Bulanık, Varto,
Malazgirt, Adana, Mersin, İzmir,
Manisa ve Iğdır'da kurulan çadırlara
baskın yaptı. Baskınlarda toplam
200’e yakın kişi gözaltına alınırken
eşyalara el konuldu.
AKP’nin polisi çadırlarda yaptığı
aramalarda molotof kokteyli, el bombası çıktı diyerek terörünü meşrulaştırmaya çalışıyor.
AKP günlerdir "Kamu güvenliğini tehdit ediyor" denilerek Kürt
halkına karşı gözaltı ve tutuklama terörü estiriyor. Son bir hafta içinde çadır baskınlarında, dernek ve parti binaları baskınlarında 19-27 Nisan tarihleri arasında toplam 700’e yakın
kişi gözaltına alındı.
Saldırılar sürüyor
En son 26 Nisan'da Hakkari'de ça-

Otopsi Raporu: Resul Gür
işkenceyle katledildi
28 Haziran 2010'da Başakşehir’de trafik denetimi yapan polisler hırsızlık şüphesiyle çevirdikleri
Resul Gür ve Salih Kaçar’ın arabasında arama
yaparken polis Resul Gür’ü elinden kaçırdı. Daha
sonra kaçarken bahçe duvarından düşerek yaralı
yakalanan Resul Gür, götürüldüğü Başakşehir İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nde AKP’nin işkenceci polisleri tarafından işkenceyle katledildi. Ancak polis
her zaman olduğu gibi işkence yaptığını kabul
etmeyerek Resul Gür’ün duvardan düştüğü için
öldüğünü söylemişti.
Ancak karakoldaki telsiz konuşmalarının, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda ve Adli Tıp
Kurulu'nun 1 Aralık 2010 tarihli raporuna göre yüksekten düşmenin oluşturduğu yaralanmalara ek olarak “kafasına uygulanan ek şiddetin, beyindeki hasarı arttırıp, ölüm olayını hızlandırdığı kaydedildi”
denilerek ölümün işkenceyle gerçekleştiği kesinleşmiş oldu.
İşkenceye sıfır tölerans diyen AKP’nin bir
işkencesi daha resmen kanıtlanmış oldu.

dırlara yapılan baskında 35 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltı terörüne
karşı Hakkari halkı sessiz kalmadı.
AKP terörünü binlerce kişi protesto
etti. Sokaklarda polisle çatıştı. Gözaltılar bırakılana kadar esnaf kepenk
kapatacağını açıkladı ve kepenklerini açmadı. Öğrenciler okulları boykot
etti. Şehir merkezinde binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.
Mersin’de binlerce kişi çadırlara yapılan saldırıları protesto etti.
Dersim’de çadır sökülürken kitle
alanı terketmedi; ateşler yakarak sabaha kadar oturma eylemlerini sürdürdü. Sökülen çadırın yerine 26 Nisan’da çadır yeniden kuruldu.
KCK tarafından yapılan açıklamada ise Mart’tan bu yana sürdürülen askeri operasyonlarda 17 gerillanın şehit düştüğü, 500’e yakın
Kürt yurtseverin de tutuklandığı
belirtiliyordu.
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AKP, “çılgın projelerle” tekelleri büyütürken

aç mezarlarını çoğaltıyor
Açlık ve yoksulluk ülkemizde hep olmuştur. Ama
tüm yoksulluğuna rağmen halk tarafından şu söz söylenirdi. “Acından kim ölmüş, aç mezarı mı var?” Fakat
uzun zamandır “aç mezarları” da olmaya başladı.
Geçtiğimiz Mart ayı içinde Samsun’un Tekkeköy
ilçesinde 2.5 aylık Kübra Nazar Bakırcı’nın otopsi raporu ile ölüm nedeninin AÇLIK olduğu kesinleşti. Kübra
işsiz bir ailenin çocuğuydu. İşsizlik Kübra’yı açlıktan
öldürdü.
Başbakan Tayyip Erdoğan “herkese iş bulacağız, diye
bir şey yok” diyordu. “İşsizlik Amerika’da da var”
Sömürünün başı olan Amerika’da işsizliğin olmaaması mümkün mü? Elbette sömürünün en büyük olduğu
Amerika’da işsizlik de, açlık da olacaktır.
AKP, iktidara geldiği sekiz yıldan beri tekellerin servetine servet katarken işsizlik, açlık ve yoksullukla birlikte AÇ MEZARLARINI da büyüttü. Kübra bebelerin
katili AKP’dir.
AKP tekeller için yeni projeler üretirken halk için AÇ
MEZARLARI YAPIYOR.
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hiçbirini yapamaz
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Kılıçdaroğlu yeni vaatlerle halkı
kandırmaya devam ediyor. “Kadın ve
gençlik” konusunda devrim yapmışlar. Onlarla birlikte “açlık ve yoksulluk tarih olacak” mış. En son
“çocuk projesi”ni açıkladı. Çocuk
bütçesi oluşturacakmış. “Demokrasi...
Özgürlükler... İnsan hakları...
Hukukun üstünlüğü... Büyüyen
Türkiye...” vs., vs...
Burjuva basın bu vaatleri tartışıyor; hangi parti bütçeden neye ne
kadar para ayırmış, milli geliri
AKP kaça çıkartacak, CHP kaça
çıkartacak? Bunların doğruluğu,
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılmıyor. Kimin daha çok vaatte
bulunduğu tartışılıyor.
Bu vaatler, on yıllardır her seçim
dönemi bir fazla bir eksiğiyle verilen
vaatlerdir. Fakat düzen partileri bunların hiçbirini gerçekleştiremez.
Çünkü bu sorunları yaratan düzenin
kendisidir.
Halkın büyük çoğunluğu elbette
bu vaatlere inanmıyor. Çünkü on yıllardır her seçim dönemleri benzer
vaatleri duymuştur. Çiftçiye ucuz
mazot, ucuz gübre, ucuz tohum ve
benzeri... İşçiye daha iyi bir yaşam
sağlayacak ücret, işsize iş, emekliye
aş... Demokrasi, adalet, haklar ve
özgürlükler... Yıllardır halk, bu ve
benzeri vatlerle aldatılıyor.
CHP bu vaatlerin hiçbirini yerine
getirmeyecektir. Bunu Kılıçdaroğlu da
çok iyi bilmektedir ve yalan söyleyerek halkı aldatmaktadır.
Bir: “Kadın ve gençlik” konusunda devrim yapmış Kılıçdaroğlu.
Ne devrimiymiş bu? 550 milletvekili içinden 38 kadın adayı seçilebileceği yerden aday göstermiş. Kadınlar
adına ne kadar da “büyük devrim”.
Milletvekili adayı olup olmaması
bile iki dudağının arasında. Bu mu
devrim?
İki: “Bizimle birlikte açlık ve
yoksulluk tarih olacak” diyor.
YALAN!

Açlık ve yoksulluğun temeli bu
düzenin kendisidir. Kılıçdaroğlu, bu
düzenin temeline dokunmuyor.
Sömürü düzenini kökünden yıkmadıkça açlık ve yoksulluk son bulmayacaktır.
Üç: “Demokrasi... Özgürlükler... İnsan hakları olacak” diyor.
YALAN!
“Demokrasi... Özgürlükler...
İnsan hakları...” Bunları yok eden bu
düzenin kendisidir. Bu düzene dokunmadığın sürece, düzen varlığını sürdürdüğü sürece bunların hiçbiri olmayacaktır. Bu vaatlerin on yıllardır
her seçim dönemleri veriliyor olması da bundandır.
Faşizmin iktidar olduğu bir düzende hangi parti ülkeyi yönetiyor olursa olsun demokrasi asla olmayacaktır.
Dört: Kılıçdaroğlu’nun yönettiği
Türkiye’de adalet olacakmış!
YALAN!
Adaletsizliğin temelindeki neden
emperyalizmin soygun, yağma ve
talan düzenidir. Kılıçdaroğlu, işbirlikçi
tekellerin yağma ve talan düzenine
dokunmuyor. Hatta tekellere güvence üstüne güvence veriyor.
Beş: CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu, son olarak “çocuk projesi”ni açıkladı. İktidara geldiklerinde “çocuk bütçesi” oluşturacaklarmış. Çocuk bütçesi oluşturunca
çocukların tüm sorunları çözülecek
mi?
Mevcut durumda eğitimin, sağlığın, sporun ve daha bir çok şeyin bütçesi yok mu? Var. Peki bütçeyle hangi sorunlar çözüldü? Nüfusun yüzde
onu hala okuma yazma bilmiyor.
Parası olmayanlar hastahane kapılarında ölmeye devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, dünyayı yeniden
keşfetmiş gibi “çocuk projesi” burjuva basın yayında adeta göklere
çıkartılıyor. “Çocuklara bütçe”yle
“bebek ölümleri önlenecek, çocuk-

ların okul sorunu çözülecek, mendil satan çocuklar artık mendil
satmayacak...” öyle mi? Bu halkı
aldatmaktan başka bir şey değildir.
Sömürü düzeninde bütçeler halktan
toplanan vergilerle oluşturulur; ancak
en büyük pay tekellere harcanır.
Kübra bebeler açlıktan ölmeye devam
eder.
Kılıçdaroğlu gibi burjuva politikacılar açlıktan ölen Kübra bebeleri,
yalan politikalarını inandırıcı kılmak
için kullanır. Vaatlerinin malzemesi
yapar.
Altı: “Taşeronluk sistemine son
vereceğiz”diyor Kılıçdaroğlu.
YALAN!
Kılıçdaroğlu özelleştirmeye karşı
çıkmıyor. Taşeron sistemi özelleştirmenin bir parçasıdır. CHP’nin yönetiminde olan tek bir belediye göstersin taşeronluk sisteminin olmadığı...
İzmir’de CHP’nin yönetimde olduğu
belediyenin işini yapan taşeron firma
Kent Yol AŞ’den atılan işçiler işlerine geri dönebilmek için İzmir’den
Anakara’ya kadar yürüyüş yaptılar.

Yedi: Halkın iktidarını kuracaklarmış!
YALAN!
Kılıçdaroğlu diğer düzen partilerinden farklı olarak halkı kandırmak
için “halk iktidarı”ndan, “devrim”den de bahsediyor. Nasıl bir
devrim, nasıl bir halk iktidarı olacaksa
tekeller olduğu gibi yerinde duruyor.
“Ben zengin-yoksul ayrımı yapmam”
diyor. Milletvekili listesine patronları dolduruyor. Tekellere, emperyalistlere güvence üstüne güvence veriyor. Ama halktan oy isterken de devrimden, halkın iktidarından bahsediyor. Zengin-yoksul ayrımı yapmadan
halk iktidar da olamaz. Zenginlerin
varlığı halkın yoksul olmasına bağlıdır. “Zengin ve yoksul ayırmam”
diyorsan bu, sömürü devam edecek
demektir.
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Düzen partileri vaatleri
ile halkı aldatamaz
Halkı çeşitli vaatlerle bugüne kadar
aldatan düzen partileri ve liderleri seçimler öncesi yeniden halkı hatırladı ve
il il, ilçe ilçe dolaşmaya başladılar.
İşsizlik, açlık, yoksulluk, eğitim,
barınma, sağlık gibi temel sorunları
olan halkın hiçbir talebi dikkate alınmaz ve karşılanmazken bu tablonun
sorumlusu olan düzen partileri meydanlarda pişkince halka yeni vaatlerde
bulunuyor.
Hemen her seçimde, düzen partileri birbirleriyle vaat yarışına girmiş,
halkın desteğini almak için yalanlarla birbirleriyle savaşmışlardır.
Bu bütün seçimler için değişmeyen kural olmuştur. Nitekim, “çok
partili hayat” diyerek sömürge tipi faşizmi maskeledikleri dönemin başlangıcı olan 1950’li yıllardan başlayarak günümüze kadar bu kural hiç
değişmemiştir.
Diyebiliriz ki, 1950’li yıllardan bu
yana 60 yılı aşkın bir zamandır düzen
partileri aynı masalları anlatıyor!
Düzen partilerinin isimleri değişti, liderleri değişti, onlarca parti kuruldu
ama vaat yarışı hiç eksilmedi.

Vaatler seçim oyununun
bir parçasıdır
Düzen partilerinin seçimler öncesi halka vaatlerde bulunup, sonra da
bunları çabucak unutması artık adetten olmuştur. Milyonlarca emekçi
düzen partilerinin vaatlerinin hiçbir
zaman gerçekleşmeyeceğini bilir ama
yine de başka seçeneği olmadığı için
seçim oyununun bir parçası olmaktan
kurtulamaz.
Düzen partilerinin vaat yarışı adeta bu yanıyla kanıksanmıştır. Ama bilinmelidir ki, düzen partilerinin vaat
yarışı düzenin seçim oyununun ayrılmaz bir parçasıdır.
Düzen seçim oyunu ile halkı aldatır, halk için düzeni yeniden bir
umut haline getirmeyi amaçlar. Seçimler, halkın düzenden kopuşunun
önünü de tıkamaya çalışır. Bir yanıyla

da oynanan demokrasicilik oyununun
bir parçasıdır.
Türkiye’de seçimler bu yanıyla iki
yüzlülüğün, çıkarcılığın at oynattığı
dönemlerdir.
Vaat yarışı ise seçim oyununun olmazsa olmaz bir parçasıdır. Nitekim
bütün burjuva düzenlerde, düzen partilerinin halka vaat yarışı hep bu çerçevede yürütülmektedir.
Yine bu tablonun bir başka yüzüde seçimlerde vaat yarışına giren düzen partilerinin seçimler sonrası vaatlerini çabuk unutmuş olmalarıdır.
Düzen partilerinin ortak noktalarından biridir bu yan. Vaat eder, halkı oyalar ve aldatırlar ama o vaatleri
yerine getirdikleri görülmemiştir.
Bu on yıllardır sürdürülmesine, vaatlerin hiçbirinin gerçekleştirilmemesine
karşın sürdürülmeye devam edilir. Ve
düzen bu yalanları kendisi açısından sürdürmekte bir sakınca görmez.
Halka gelince;
“Yıllardır taleplerini, özlemlerini
düzen partilerinin programlarında,
seçimden seçime burjuva politikacılarının vaatlerinde arayan ve ona
göre tercih yapan ama her seferinde
hayal kırıklığına uğrayan, devlet terörüyle sindirilen ve ‘devlete karşı
gelinmez’ telkinleriyle kendine güven
duygusu zayıflatılan halk” (Haklıyız
Kazanacağız, cilt:1, syf: 49) devrimcilerle ilişkileri geliştikçe düzen partilerinin gerçek yüzünü görerek, düzen partilerinden kopmaya başlayacak.
Düzen partilerinin vaatleri, ancak halk örgütlü olduğunda bir anlam
kazanmayacaktır. Yoksa her dönem
milyonlarca yoksulu etkileyecek, milyonlarca yoksul bu yalanların peşine
takılarak, umutlarını düzen partilerine ve onların meclislerine bağlamaya devam edecektir.

Vaatler ve gerçekler
Her seçim döneminde, düzen partilerinin vaatlerde sınır tanımayan
dizginsiz yalanlarıyla karşılaşıldı hep.

Nitekim bunun ilk örneği, 14 Mayıs
1950 seçimlerinde yaşandı.
Tayyip Erdoğan’ın örnek aldığı
Adnan Menderes ve partisi Demokrat Parti (DP) bu seçimlerde “Yeter!
Söz Milletin!” diyerek iktidara geldi.
DP, 1950 seçimlerine önemli
avantajlarla girdi. Yıllarca jandarma
zulmü yaşayan ve savaş dönemi uygulamalarıyla açlığa mahkum edilen
halk açısından yeni “bir umut” oldu.
Seçim meydanlarına, alanlara,
topladıkları halka “Hürriyet ve Demokrasi” vaat ederek konuşuyordu
DP’nin sözcüleri.
“Yeter! Söz Milletindir!” diyorlardı yoksul halka. Adam yerine konmamış halka, demokrasiden, halkın
yönetiminden söz ediyorlardı. “Siz
yöneteceksiniz” diyorlardı işçilere,
köylülere. İşçilere, “Toplu Sözleşme
ve Grev Hakkının verilmesi” gerektiğini savunuyorlardı.
ABD, toprak ağaları, tefeciler, gelişmekte olan burjuvazi arkalarındaydı.
DP, onların partisiydi. 14 Mayıs 1950’de,
Demokrat Parti seçimi kazandı.
2 Haziran 1950’de, Adnan Menderes ilk DP hükümetini kurduğunda, seçim meydanlarında halka verdiği sözleri de, ilk vaatlerini de çabucak unuttu. Artık seçilmiş ve iktidar olmuşlardı. Bir süre halka ihtiyaçları “olmayacak” tı nasıl olsa!
DP iktidarı dönemi ABD’ye teslim
olunan bir dönem oldu. Marshall
Planı devreye sokularak 1947’de çıkarılan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 1951’de iyice pekiştirilerek
Türkiye’nin kapıları tüm emperyalistlere açıldı. IMF, Dünya Bankası’ndan ilk borçlar alındı.
Türkiye, ABD için, ileri bir karakol oldu. Çıkarılan Petrol Kanunu ile
emperyalist tekellere her türlü ayrıca-
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lık tanındı. Emperyalist tekeller Shell
ve Mobil o yıllarda başladı yağmaya.
2 Mayıs 1954’de yapılan seçimlerde, bu kez DP’nin vaatleri arasında “Her Sokakta Bir Milyoner Yaratmak” vardı. Ülkemizi “Küçük
Amerika” yapmayı vaat etmişlerdi.
Her sokakta milyoner yaratmaya
geldiler ama kısa sürede, halkı kuyruklara ve kopkoyu bir açlığa mahkum ettiler.

Düzen partilerinin
vaatlerine inanmayalım
Düzen partilerinin vaatleri elbette sadece bu seçimlerle sınırlı değildi. Vaat
yarışı sonraki seçimlerde de sürdü.
Halka 2 anahtar sözü verip, bir
ev ve bir araba vaat eden Çillerler’den, “500 günde” hatta “100
günde” halka kurtuluş vaat eden Demireller’e kadar bol keseden yalanlar söylendi.

Örneğin, 20 Ekim 1991 Genel Seçimleri, belki de Türkiye tarihinin gördüğü en bol vaatli, en çok yalanın söylendiği bir seçim olmuştur. Yerde
gökte vaadedilmedik bir şey bırakmadı düzen partileri.
Emperyalist tekellerin has adamı
Demirel, “demokrasi aşığı” kesilmişti. Halka kan kusturan, kurduğu faşist “milliyetçi cephe” hükümetleri ile
halkı katlettiren Demirel, bu kez halka sözde demokrasi vaadediyordu.
18 Nisan 1998’deki seçimlerde ise
bir kez daha demokrasicilik oyunu oynuyordu düzen partileri.
Kırk yıllık halk düşmanı partiler
halka demokrasi ve özgürlükler vaat
ediyordu.
İşbirlikçi DYP “Yeter söz milletin” diyerek DP'yi taklit edip, “İkinci Demokrasi Projesi” ile çıktı halkın karşısına
CHP ise ne olduğu belirsiz bir
“Türkiye Projesi” savunmaktaydı.
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Kötünün iyisini seçmek
Herbirimiz her gün günlük yaşamımıza ilişkin konularda kararlar alıyoruz. Yaşam devam ettikçe de karşımıza çıkacak kimi sorunları çözmek
için yeni adımlar atacak, yeni kararlar alacağız.
Ancak her zaman doğru kararlar
verdiğimiz de söylenemez. Eksik
bıraktığımız, yanlış tercihler yaptığımız da olmuştur. Böylesi durumlarda nasıl kararlar verdiğimizi düşünürsek görürüz ki, bu biraz da
bize dayatılan tercihler ile de ilgilidir.
Bizlere her zaman yaşadığımız
tüm sorunlarda “kötünün iyisi” içinden seçim yapmamız dayatılmıştır.
Bugün her yanı dökülen düzen,
bize kendi yaşam tarzını dayatmaktadır öncelikle. Ya da bu çürümüş düzeni ayakta tutacak düşüncelerini
empoze etmekten geri durmaz. Bizi

44

bir çember içine
alarak kuşatır.

Karşılaştığımız sorunlarda, yaşadığımız hemen
her şeyde düzen çözümlerini meşrulaştırır kafamızda. Her şeyde düzeni
temel çıkış noktası almamızı isterler.
Peki neden bizlere her konuda kötünün iyisini seçmek dayatılmaktadır?
Tek başına iyi olanı, insana yakışır olanı, bizim düşüncelerimizi ifade eden çözümleri seçmemize izin
vermezler.
Eskilerin deyimiyle bize hep ehven-i şer dayatılmaktadır. Yani birkaç kötüden, en az kötü olanı seçmemiz istenmektedir. Bu şuna benzer; açlıktan ölmek yerine yarı aç yarı
tok yaşama tercihi yaptırılır. Açlıktan
ölmediğimiz için kendimizi şanslı
görmemizi isterler.
Yarı aç yarı tok yaşamaya bizi razı
ederler. Bunu bize iyi bir şey olarak
kabul ettirmeye çalışırlar. Oysa doğ-

Düzenin sağından soluna 60 yıldır bu
vaat ve yalan yarışı bitmedi. Bugün
de devam ediyor.
AKP’nin iktidar olduğu yıllarda
yapılan seçimlerde de bu gerçek değişmedi. AKP de türlü vaatlerle halkı aldatmayı sürdürdü.
Oligarşinin seçim oyunu, yerine
getirilmeyen ve belki de hiç getirilmeyecek olan vaatler dizisinden oluşmaktadır.
Nitekim her seçim sonrasında vaatler geride kalmış, onun yerine daha
fazla sömürü, daha fazla zulüm gelmiştir. Halk, faşist terör ile susturulmaya çalışılmıştır.
Geçmiş yıllarda düzen partileri bol
keseden vaatlerde bulunurken bugün artık onu bile yapamaz durumdadırlar.
Düzen partilerinin vaatlerine, pembe yalanlarına inanmayalım. Hiçbir
düzen partisi kaç yıl, hangi çoğunlukla iktidar olursa olsun, halkın sorunlarını çözemez.
ru olan en kötüler, en olumsuzlar içinde tercih yapmak olmadığıdır.
Doğru olan insanca yaşamaktır;
açlığın ,yoksulluğun içinden seçim
yapmak değildir. Karnı tok, açlık sorunu olmayan bir düzenin savunulmasının normal olduğu bilinmelidir.
O nedenle kötünün içinde, “çok
şükür” deyip, “kötünün iyisi”ni
yani sonuçta başka bir kötüyü tercih
etmemeliyiz.
Bu çalıştığımız bir iş yerinde,
tüm haklarımızı vermek yerine bizlerin bir iki kırıntı ile aldatılması demektir. Öğrenciysek eğitim paralıdır,
parasız eğitim istememizi, bunun
için mücadele etmemizi engellemeye çalışırlar. Verdikleri bir kaç ders
kitabı ile bizi kandırmaya çalışırlar.
Seçimlerde desteklenecek parti
yoktur ama bir kaç ilerici adayı, bir
kaç Alevi adayı o partinin saflarına
katarak bizden destek isterler.
“Kötünün iyisi”ni yani en kötü
değil ama yine kötüyü bizlere seçenek olarak sunuyorlar hep. Hayır seçimimiz iyiden, güzel olandan, bilimden, doğrudan yana olmalı. Böyle bir tercih yapmalı, hak kırıntıları
ile asla yetinmemeliyiz.

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİN ALTERNATİFİ BİZİZ

Onlar herkes unutsa da

unutmayanlardır!
TECRİT SÜRÜYOR, TAYAD’LILAR TECRİTE KARŞI
MÜCADELEYE ÇAĞIRIYOR!

Tecrit
sürüyor!

TAYAD’lı Aileler, F Tipi hapishanelerin gündeme gelişinden bu yana, 11 yıldır
tecrite karşı mücadeleyi kesintisiz sürdüren tek demokratik kitle örgütüdür.
Şimdi uzun soluklu bir kampanya daha
başlattılar. Tecritin ilerici, devrimci, demokrat çevrelerde bile unutulmaya, gündemlere alınmamaya başlandığı bir zamanda, TAYAD’lılar, solun, halkın, tutsakların, tarihin hafızası ve her daim gören gözleri olarak, tecriti yeniden herkesin önüne koydular.
İki haftadır, hapishanelerde tecritin sürdüğüne dair açıklamalarını Gazi’de yapıyorlar. Böylelikle tecrit sorununu yoksul gecekondu halkının da gündemine taşıyorlar.
Oligarşinin tecrit saldırısına karşı mücadelenin dışardaki en kararlı savaşçısıdır
onlar. Bunda hiçbir tartışmaya yer yoktur.
Tıpkı evlatları gibi onlar da dünya çapında bir direniş yarattılar.
Dışarıda kimsenin sesinin çıkmadığı zaman onlar her türlü saldırıya, teröre, göz-

Herkes
unutsa da SİZ NEREDESİNİZ?
herkes
görmezden
TAYAD’lılardan Açıklama:
gelse de
herkes sussa da “Bu vahşeti durdurabiliriz!”

altılara, işkencelere, tutuklamalara rağmen yılmadılar. Onlar hep meydanlarda oldular. Aydınlar sustu, sendikalar sustu,
kendine sol, komünist sıfatlarını yakıştıran
partiler sustu. Dernekler sustu. Onlar tek bir
gün bile susmadılar.
Onlar da tutsaklar gibi tecrit edildiler.
Yaptıkları eylemler sansürlendi. Ama bir
gün bile susmadılar.
Ve bir gün bile umutsuz olmadılar. Direnenlerin kazanacağından hiç şüphe duymadılar.

Tüm devrimci demokratik
kurumlar! TECRİTİ GÜNDEMİNİZE ALMALISINIZ! F Tipi hapishanelerde tecrit zulmü sürüyor! Tutsaklar
işkence altında. Hasta tutsaklar, öldürülmeye
devam ediliyor ve tecrit ölümleri daha da
ağırlaştırıyor, daha da çoğaltıyor. Bu sorun
sizin de sorununuz. TAYAD bir kez daha
yükseltmiştir tecrite karşı mücadelenin
bayrağını. O mücadelede siz de yer almalısınız; en azından bunu yapmalısınız.

Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

Tecrit yasaklarla sürüyor!

TAYAD’lılar
unutmuyor
onlar
görmezden
gelmiyor
onlar
SUSMUYOR!

TAYAD’lı Aileler tecriti halka ısrarla anlatmaya devam ediyor. Meydanlarda, caddelerde, yoksul halkın oturduğu mahallelerde açıklamalar ile AKP’nin sürdürdüğü tecrit işkencesi anlatılıyor.
TAYAD’lı Aileler bu hafta da yoksul
halkın oturduğu Gazi Mahallesi’ndeydi. 26
Nisan’da Gazi Mahallesi Sultan İşhanı
önünde tecrit işkencesi ile ilgili açıklama yapıp ardından oturma eylemi düzenlediler.
Eyleme 17 TAYAD’lı katıldı. TAYAD’lı
Aileler adına Suzan Çıtakbaş’ın basın
açıklamasını okumasından sonra aileler
10 dakika oturma eylemi yaptılar.

“Tecrite Son”, “Sohbet Hakkı Uygulansın”, “Adalet İstiyoruz” sloganlarıyla
başlayan eylem oturma eyleminden sonra
yine sloganlarla bitirildi.
Eylemden sonra TAYAD’lı Aileler tecrite ilişkin TAYAD tarafından hazırlanan bildiriyi halka ve esnafa dağıtarak, halkı bilgilendirdiler.
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Tutsakların Hastalıkları
İşte Böyle Tedavisi
İmkansız Hale Getiriliyor

19 Aralık Katliamı’nın
Sorumlularından Hesap Soracağız!

Sayı: 266

Tecride Karşı Mücadele Platformu (TKMP)
üyeleri 22 Nisan’da Sultanahmet Adliyesi’nde
19-22 Aralık 2000 hapishaneler katliamıyla ilgili suç
duyurusunda bulunup, eylem yaptılar.
“Tufan... Bora... Atmaca... 19-22 Aralık, Devletin Planlı Katliamıdır” pankartının açıldığı eylemde, açıklamayı okuyan Veysel Şahin;
“‘Hayata Dönüş’ demiyorlar saldırılarının adına.
Tufan diyorlar, Bora-Atmaca diyorlar.” diyerek, hiçbir katliamın cezasız kalmayacağına değindi.
Açıklamanın ardından, 19-22 Aralık katliamının
yaşandığı dönemde hapishanede olan eski tutsaklar dönemin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundular.

Hapishanelerde hasta tutsakların
tedavileri engellenerek ölüme mahkum ediliyorlar. Kandıra 2 No’lu F
Tipi Hapishanesi’nde Hakan
ÖZEK’in 11 Nisan 2011 tarihli mektundan bu durumu özetleyen bir bölmü aktarıyoruz.
Sevgili Hüseyin, buraya getirildiğimden bu yana bir hastalık peyda
oldu başıma. Şu anda yataktayım. Ve
koşullar yazmak için de pek uygun değildi. Yazıdaki bozukluklar için kusura
bakma. En son 7 Nisan perşembe
günü kötü bir kriz geçirdim. Bütün vücudum uyuştu, acil hastaneye götürüldüm. 2-3 saat tuttular. Ertesi gün
için Kardiyoloji'ye ve Nörolojiye acil
getirilmesi diye not düşüp gönderdiler. Ancak "acil"den birileri başka bir
anlam çıkarmış olmalı, pek oralı olan
olmadı. Israrlarımız sonucunda da
doktorların olmadığını öğrendik...

Onur Kırıcı ve
Ahlaksız
Aramaya Direnen
Tutsaklara Ceza!
Tekirdağ 2 No’lu F
Tipi Hapishanesi’ne
yeni gelen tutsaklara girişte ahlaksız ve onur kırıcı arama dayatılmaya
devam ediliyor.
Tutsakların siyasi
kimliğine ve değerlerine
saldırı amaçlı yapılan
arama ile girişte tutsaklar sindirilmeye çalışılıyor.
Hapishane idaresi,
onur kırıcı aramaya direnen tutsaklara hemen
soruşturma açarak, çeşitli cezalar vermektedir.
Yeni gelen tutsaklara bu
saldırının adı sindirmektir.

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

Hiç bir iktidar zulüm
ederek bir yere varamaz!
Tutuklu bulunan Yürüyüş dergisi çalışanları ve Antalya Özgürlükler Derneği Başkanı Mehmet Ali Uğurlu için kampanya devam ediyor.
22 Nisan’da Antalya Özgürlükler Derneği tarafından, tutukluluğu devam eden Mehmet Ali
Uğurlu ve Yürüyüş çalışanları için
bir eylem yapıldı.
Attalos Heykeli
önünde yapılan eylemde “Mehmet Ali Uğurlu Serbest Bırakılsın,
Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz,
Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganları atıldı.
Daha sonra açıklamayı okuyan Yurdagül
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Gümüş; Mehmet Ali Uğurlu’nun
rahatsızlığından bahsederek serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Açıklamaya devam eden
Gümüş, yapılanların bir devlet
politikası olduğunu, hiç bir iktidar zulüm ederek bir yere varamayacak diyerek AKP iktidarının
acizliğini de göstermiş oldu.
ÖDP ve Halkevi de eyleme
destek verdiler.

Yürüyüş çalışanlarına ve
iki devrimciye

1000 Kitap
1000 Mektup

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

ÖZGÜRLÜK
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Hapishanelerde Onlarca
Güler Zere Var, Unutmayın
Şehit düşmesinin 1. yıldönümünde
Güler Zere’yi anıyoruz
Son kez seni görmeye gelmiştim.
Yüzünde eksik olmayan tebessümünle kabinlerdeydin. Ellerimizi
cam kabin üzerinde üst üste getirdik.
Özlemin, sevginin aktığını hissettim.
Çok şey geçiyor içimden, aklımdan.
Dile getiremiyorum. Bir an susuyoruz. Bir daha hiç görüşemeyecek olmanın acısı. hasreti şimdiden çöreklendi içime.
Parmakların zafer işareti yapıyor.
Henüz bir şey konuşamadık ama
gözlerimizle, duruşumuzla bir çok
şeyi ifade ettik.
Böyle durumlarda “çok söze gerek yok” diyorsun. “Biz anlarız birbirimizi”... Ve ayrılık anı işte!.. Son
sözlerini söylüyorsun:
“Yolun Dersim’e değil mi?”
“Oraları boş bırakmayacaksınız değil mi?”
Hayır Güler! “Boş kalmayacak
oralar, hiç boş kalmadı ki!”... “Ayak
izleriniz tazeliğini koruyor.”
O an kopuyor her şey. Bir filmin
kopması gibi, hayat sanki kopuyor.
Hayır hiç ayrılmayacağız.
“Beni sen anlatacaksın.” diyorsun ısrarla!
Yok olmaz öyle şey! “Önce ben
uğurladıklarımızın yanına varacağım”diyorum...
“Sen anlatacaksın beni olur
mu?” diyorsun yine! Deme bunu, şurada öleyim de bunu isteme. “Olan
ömrüm sana geçsin, dertlerin, acıların da bana.”
Son kez “Sen beni anlatırsın
olur mu?” dedin.
Ayaklarım kabinlerden ayrılmak
istemiyordu. Gözlerim sendeydi.
Zafer işareti yaparak, “Selam söyle
sevdiklerimize” diyerek son defa
uğurladığını görürken film kopması gibi bir şey oldu.

Ve sen oluyorsun, seninle adımlıyorum yolu.
Elazığ’ın Fevzi Çakmak
Mahallesi’nin sokaklarındasın. Gerillada Dersim
dağlarında; Nazım’la, Behiye’yle, Gülseren’le, Hüsniye’ylesin... Hapishanede,
Fatma’yla, Feride’yle, Melek’le, Muharrem’lesin...
Eyüp’le aynı fotoğraf karesindesin.
Evet Güler her yerdesin... Yüreğimizin derinliklerindesin... Ezilen, horlanan, zulüm gören halkımızın kalbindesin...
Olduğun her yerde gerillacılık vardı, örgüt vardı... Seninle neşe, sevgi, yoldaşlık bağının gücü vardı.
Sabo’nun yiğit kızı, silah elde bir
gerilla olarak hep bizimle olacaksın.
Anlattığın öyküler, çocuklarımızı ve
gençlerimizi yarınlara taşıyacak. Adını 122’lerin yanına ekledik. Er veya
geç ama mutlaka bu hesap sorulacak.
Hem de senin varlığınla büyüyen,
gelişen militanlarımızla, yüreği hesap sormaktan yana atan, gözü pek
savaşçılarımızla.
Evet Güler bu defa kısa yazdım.
Ama seni her daim anlatmaya devam
edeceğim. Ayrıca gülümsediğin, selam verdiğin, merhabalaştığın her bir
insan senden öğrendi. Öğrendiklerini
bugün anlatıyorlar.
Bil ki yüreğimin böyle sıkışması, iliklerime kadar böyle acıyı hissetmem mesele değil. Bir isyan çağrısı gibi bir şey yüreğimde birikenler.... Hani parça da diyor ya “tutuşturun geceleri.” Evet tutuşturun
sokakları, dağları... Lakin tutuşacak elbette. Çünkü güzelim yurdumda ne Güler’ler ne de cephede
savaşan Gülerler’in öğrencileri biter...

Ben Güler Zere
Ölüm sebebim, kanser değil;
tecrittir.
Tecriti uygulayan AKP’dir!
Ben Güler Zere
Son nefesimi yoldaşlarımın
omuz başında verdim.
Beni zulmün elinden çekip
alan halkım ve örgütüm,
sonsuza kadar varolsunlar.
Ben Güler Zere
Hapishanelerde onlarca
Güler Zere var,
unutmayın. Halkım, yoldaşlarım ve Türkiye solu!
Onlara sahip
çıkın!
Böyleydi vasiyeti: Türkiye
solu tarih karşısında onun bu
vasiyetini sahiplenip
sahiplenmediğiyle de
yargılanacak
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Halkımıza
Halkımıza Açıklama:
Açıklama: “Hasta Tutsakların

Serbest Bırakılması İçin Oluşturulan Eylem
Birliği’ne Son Veriyoruz.”
Hasta tutsakları sahiplenmek
için oluşturulan birlik, “solun unuttuğu” bir sorunu aylarca tartıştırdı.
Oligarşinin tecrit altında katletmeye
çalıştığı hasta tutsaklar için mücadele edildi aylarca.
Ancak bu birliği sürdürme konusunda solun kimi kesimleri üzerine
düşeni yapmadı. Aşağıda imzaları
olan siyasi hareketler ve demokratik
kurumlar, 11 Mart 2011 tarihinden itibaren eylem birliğine son verdiklerine dair bir açıklama yaptılar.
Süreci anlatan ve kimi derslerle
dolu olan bu açıklamayı yayınlıyoruz.

“Halkımıza;
Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011
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Hasta tutsakların serbest bırakılması için oluşturulan eylem birliği
olarak çalışmalarımıza son vermiş
bulunuyoruz.
Gelinen noktada artık birliği
devam ettirmenin koşulları kalmamıştır.
Süreci özetleyecek olursak;
GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK
EYLEM BİRLİĞİ olarak başlayan
süreç Güler Zere’nin tahliyesinin ardından hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle devam etti.
Söz konusu eylem birliği, Güler
Zere nezdinde tüm hasta tutsakların
umudu oldu.
Aynı zamanda demokratik bir
mevzi olarak; salt siyasal değil, maddi sonuçlar da alabilen bir mücadele
anlayışını hayata geçirebildi.
Güler Zere’nin vasiyeti olarak
kabul edilebilecek;
“Devlet ölümün kıyısında beni
bıraktı. Bunu unutmayacağım.
Hasta tutsaklara sahip çıkın” sözü
aynı zamanda GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİRSEK KAZANIRIZ ilkesini
hayata geçirebilecek bir başka gücü,
yani HASTA TUTSAKLARIN
SERBEST BIRAKILMASI İÇİN

OLUŞTURULAN EYLEM BİRLİĞİNİ yarattı.
Güler Zere’ye özgürlük talebiyle
başlayan ve en geniş kesimleri bir araya getirilebilen bu miras, HASTA
TUTSAKLARIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN OLUŞTURULAN
EYLEM BİRLİĞİ’ne devredildi.
Birliğin bileşenlerinin büyük bir
çoğunluğu, bu özgünlüğü koruyacak sorumluluktan uzak davranmışlar; sahip çıkılanın şu ya da bu siyasi anlayış değil, tecrit altındaki hasta tutsaklar olduğunu unutmuşlardır.
Bugün birliğin varlığına son vermiş olmasının nedenlerini de burada
aramak gerekir.
Kendisini eşcinsel kimliği ile ifade eden kurumların, birlik içinde
karar mekanizmasında olup olmayacaklarını tartışmak her şeyin önüne
geçebilmiştir.
Bu konu başından itibaren HASTA TUTSAKLARIN SERBEST
BIRAKILMASI İÇİN OLUŞTURULAN EYLEM BİRLİĞİ’ni
dağıtma amacıyla kullanılmış, pek çok
sol örgütün birlikten ayrılma gerekçesi halini almıştır.
Eşcinsellik, örgütlerin birbirlerini
ikna edemeyeceği, ikna etmesine de
gerek olmayan ideolojik bir konudur

ve hiçbir eylem birliğinin dağıtılma
nedeni olamaz. Özellikle de kurulma
amacı hasta tutsaklar olan, halklara
tecrit altındaki hasta tutsağın sesi
olma sözünü veren birliğin dağıtılma
nedeni hiç olamaz.
Ancak böyle olmamıştır:
14 Ocak 2010 tarihinde Adana’da
DİP girişimi bu gerekçeyle çekildi.
10 Ocak 2010 tarihli bir mail ile
İstanbul Ahali,
15 Ocak 2010 tarihli mail ile
Demokrasi ve Özgürlük Hareketi,
15 Ocak 2010 tarihli mail ile
Anti-kapitalistler (Güler Zere’den
sonra hiçbir gerekçe göstermeden
ayrılmışlardır)
16 Ocak 2010 tarihli mail ile
Halkevleri benzer nedenlerle birlikten çekildiler.
Bu kurumların bir bölümü eşcinsellere ilişkin tartışmanın tanığı değillerdir. Gelip birebir bilgi almak, tartışmanın muhataplarıyla görüşmek
yerine doğrudan birlikten çekilmeyi
tercih etmişlerdir. Ayrıca çekildiklerini de mail yoluyla bildirmişlerdir.
30 Ocak 2010 tarihli bir maille
Çağrı Merkezi Çalışanları da imzalarını çektiler.
PDD, önce katılımcı ya da destekçi
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olarak bulunmayacaklarını söyledi,
sonra da düşüncesini değiştirerek
sadece destekleyen olarak kalacağını iletti.
9 Şubat 2010 tarihli toplantıda
ESP yine eşcinsellik tartışması nedeniyle birlikten çekildi.
BDSP destekçi kalacaklarını, güç ve
enerji harcayamayacaklarını söyledi.
Ardından çekilen kurum DHF
idi.
24 Temmuz 2010 tarihinde
SODAP, 22 Ağustos 2010 tarihindeyse ODAK birlikten ayrıldığını bildirdi.
Birlik, tek tek ayrılan kurumlarla beraber güç kaybetmekle beraber,
eylemlerine devam etme ısrarını hiç
yitirmedi. Yürüyüşlere katılan kitle
sayısı azalsa da, çoğalsa da eylem her
hafta aksatılmaksızın yapıldı.
Hatta kimi zaman eylemlere katılımı arttıran, insanları duyarlı kılan bu
ısrarın kendisi oldu.
Eylemi zenginleştirecek farklı
görsel araç ya da yöntemler denenmeye çalışıldı. Hedeflenen sahiplenmeyi arttırmaktı.
Bu sırada,
Devrimci Hareket eylemlerde
kefen ve tabut kullanılmasını gerekçe göstererek 63. haftada birlikten
ayrıldı.
Bu araçlara neden karşı çıktıklarına ilişkin tatmin edici bir cevap vermedikleri gibi eylemi zenginleştirecek kendi anlayışlarına uygun önerilerde de bulunmadılar.
HASTA TUTSAKLARIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN OLUŞTURULAN EYLEM BİRLİĞİ, tecrit

altındaki hasta tutsakların dışardaki sesi
olma bilinciyle yoluna devam etti.
Adli tutsak Abdullah Akçay'ın
ölümünün hemen öncesinde cezası
ertelendi.
Direnerek ve mücadele ederek
hasta tutsakların serbest bıraktırılabileceğinin bir örneği daha yaşanmış
oldu.
Tek tek DKÖ’ler, sendikalar,
kurumlar, sol örgütler, sanatçılar... vb
tüm kesimler dolaşılarak destek istenmeye devam edildi.
Birliği devam ettiren az sayıdaki devrimci örgüt, halktan yana
tüm kişi ve kurumların kapısını
sayısız defa aşındırdılar. Sayısız
defa hasta tutsaklar mücadelesini
büyütmek için omuz vermelerini
istediler.
En son ana kadar birliğin sorumluluğunu taşıyan güçler birliğe inanç
duydular ve buraya duyulan inancı da
büyütmeye çalıştılar. Çünkü bu birlik,
herhangi bir ideolojik ayrım ya da tartışmaya, herhangi bir nedenle rekabetçilik ya da grup çıkarına feda edilemeyecek kadar sorumluluk istiyordu.
Birlik, haftalardır hiçbir örgütün
imzası, flaması olmadan sadece
ORTAK BİR SLOGAN altında bir
arada yürüme olumluluğunu gösteren
bir örnek olmuştu.
Solun bu ortak değerine sahip çıkma bilinciyle hemen her devrimci
kurum ve anlayışa çağrılar yapıldı.
Bazıları Güler Zere eylemlerinden
sonra hiçbir açıklama yapmadan geri
çekilmişlerdi.
Bunlarla birebir görüşüldü.
Görüşülenlerin bir bölümü TKP,
EMEP, ÖDP, BDP idi.

AKP tecriti yeni yasaklarla devam ettiriyor
Hapishanelerde Che ve Dayı korkusu!
F tiplerinde devrimci tutsakların hücrelerine Che’nin ve Dayı’nın resimlerini asması karşısında hapishane idareleri panoya asılan Dayı ve Che
fotoğraflarını alarak, asılmasına izin vermiyor.
Fotoğrafları asan tutsaklara hücre cezası verilerek, tutsakların önderlerine sahip çıkması engellenmeye çalışılıyor.
Hapishane idareleri fotoğrafları astırmamak için karar da alsalar, tutsakların önderlerini sahiplenmelerini engelleyemezler.

Görüşülenlerin pekçoğu bu
eylemlere hiç kimsenin sırtını dönemeyeceğini, destek vermek gerektiğini söylüyordu. Aynı zamanda gündemlerinde öncelikli olamadığını,
ağırlık veremeyeceklerini de ekliyorlardı. Sonuçta ise değişen hiçbir
şey olmadı.
Öyle ki birlik bileşeni olmayan
siyasetlerin kendi hasta tutsaklarının
fotoğrafları, listeleri ya da hastalıklarına ilişkin bilgi ve dökümanlar bulunamıyordu. Kimi zaman da bu kurumlarda muhatap bulunamadığı için hasta tutsakların listesi alınamıyordu.
Bu ortamda bile hasta tutsaklar
konusunda solda ve halkta belli bir
bilinç oluşturuldu.
Hasta tutsakların tecrit altında
nasıl sessizce imha edildiklerini
solun pek çok kesimi de halkla beraber bu birlik aracılığıyla öğrendi.
Hasta tutsakların serbest bırakılması için oluşturulan eylem birliği, iki temel noktayı gösterdi:
1- Mücadele edildiğinde kazanılır.
2- Tecrit tutsakların hayatlarını
tehdit ediyor.
Tüm kazanımlarına rağmen birlik
neden dağılıyor?
Genel hatlarıyla anlattığımız tarihçe aslında bu sorunun da cevabını
veriyor.
Hasta tutsaklar sorununu solun
ortak değeri olarak görmeme, duyarsızlık ve değer yitimi, rekabetçilik
sorunun özüdür.
Her şeye rağmen ısrar ve emekle yaratılmış bu tarihsel sürecin solun
ortak geleceğine ait bir değer yarattığını düşünüyor, 11 Mart 2011 tarihinden itibaren ‘Hasta Tutsakların
Serbest Bırakılması İçin Oluşturulan
Eylem Birliği’ne son veriyoruz.”
Artı İvme Dergisi, Çağrı, ÇHD,
Devrimci Alevi Komitesi, Divriği
Kültür Derneği, Emek Ve Özgürlük Cephesi, Emekli-Sen Beyoğlu
Şubesi, Halk Cephesi, Kaldıraç,
KESK İstanbul Şubeler Platformu,
PSAKD İstanbul Şubeleri, TAYAD
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Avrupa’da

Avrupa’da 1 Mayıs Piknikleri
Almanya'da 1 Mayıs
Piknikleri Yapıldı
Berlin: 24 Nisan’da, Halk Cepheliler
Sayı: 266

Yürüyüş
1 Mayıs
2011

tarafından 1 Mayıs pikniği düzenlendi.
Kruzberg parkında piknik alanına,
“1 Mayıs Pikniğine Hoşgeldiniz”
pankartı asıldı. İnsanların toplanmasıyla birlikte, oyunlar oynanıp, sohbetler edildi.
Ortak kurulan sofrada ailelerin
getirdiği yemekler yendi. Berlin Halk
Cephesi adına yapılan konuşmada 1
Mayıs için Halk Cephesi kortejine
çağrı yapılırken, çeşitli konularda
sohbet edildi. Daha sonra devrimci tutsak Şadi Özpolat'tan gelen mektup
okundu ve 19 Mayıs'ta başlayacak
mahkemeye katılım çağrısı yapıldı.
Pikniğe 30 kişi katıldı.

Hamburg: Hamburg Halk Cepheliler 24 Nisan’da 1 Mayıs pikniği
düzenlediler.
Tüm hazırlıklarını gençlerin yaptığı piknikte Almanca, Kürtçe ve
Türkçe olarak “Yaşasın 1 MayısHalk Cephesi” pankartı piknik alanına asılarak 1 Mayıs'a çağrı yapıldı.
1 Mayıs hazırlıklarının da konuşulduğu piknikte, hep birlikte yenen
yemeklerin ardından oyunlar oynandı. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise
yakılan ateşin başında türküler, marşlar söylendi, sloganlar haykırıldı.
Ojendorf piknik alanında akşamın
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geç saatlerine kadar süren piknik, 1 Mayıs günü yapılacak olan 1 Mayıs yürüyüşlerine katılım çağrısıyla sona erdi.

İngiltere-Londra’da
1 Mayıs Pikniği
24 Nisan’da Londra’da Halk Cephesi tarafından 1 Mayıs pikniği düzenlendi.
Sabah saatlerinde Kültür Merkezi önünde toplanılarak piknik yerine
gidildi. Piknikte saygı duruşu öncesi
yapılan konuşmada 1 Mayıs pikniği-

nin amacı anlatıldı.
Daha sonra 1 Mayıs’ın önemi ve tarihçesinin anlatıldığı konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Nazım Hikmet’in “Memleketimi seviyorum” şiiri okundu ve konuşma 1 Mayıs’ta
alanlara çağrısıyla sona erdi.
Çağrıda: “Sadece kendimiz olmak
yetmez, aynı zamanda eşimiz dostumuz, iş arkadaşlarımızla birlikte 1
Mayıs alanında olmalıyız…” denildi.
Gün boyunca çocukların ve kadınların daha çok katıldığı; ip çekme,
yumurta, mendil kaçırma ve çuval yarışmaları yapıldı. Davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar ve halaylar
çekildi, sohbetler edildi.
1 Mayıs pikniğine 130 kişi katıldı.

Domuzlar Körfezi'ndeki zaferin yıldönümü kutlandı
Küba halkının Domuzlar Körfezi'ndeki zaferinin yıldönümü ve şehit Kübalı savaşçılarını anmak için,
19 Nisan’da Viyana'daki Siebenstern
lokalinde bir anma düzenlendi.
Avusturya'daki Küba Büyükelçiliği ve Küba Dayanışma Ağı tarafından düzenlenen anmada, Viyana'da yaşayan Domuzlar körfezi savaşçılarından Ramon Fernandez,
yeni atanan Küba Büyükelçisi Juan
Carlos Marsan, Avusturyalı-Kübalı
Derneği (ÖKG) başkanı Michael
Wögerer, Küba Dayanışma Ağı adına Leo Carreno ve Avusturya'da yaşayan Kübalıların Derneği Cuba Va
adına Damaris Marzal katıldılar.
Toplantının yöneticiliğini yapan

Kübalı Dayanışma Ağı üyesi Sandra
Bakutz günün anlamına dair kısa bir
konuşma yapıp katılımcıları selamladıktan sonra, Domuzlar Körfezi çıkarması ve 50. yıldönümü vesilesiyle
Küba'daki askeri törenle ilgili video
izlendi.
Videodan sonra Domuzlar Körfezi’ndeki direnişine bizzat katılan
Ramon Fernandez sahneye davet
edildi. Yaptığı kısa konuşmasının
ardından, Küba Büyükelçisinin ve
Küba Dayanışma Ağı'ndan bir resim
hediyesiyle onurlandırıldı.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı kutlama, yapılan konuşmaların ardından
Kübalı halk müzisyeni Miguel Leonardo'nun verdiği bir dinletiyle bitirildi.

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİN ALTERNATİFİ BİZİZ

Alman Emperyalizmi
Şadiler’i Yargılayamaz!

mokrasisinin iflasıdır.
Başka bir deyişle, bu davalar, Almanya’da burjuva demokrasisinin tarihsel bazı kazanımlarının artık rafa kaldırılabildiğini göstermektedir.
“Terörle mücadele” konusun19 Mayıs’ta Almanya’da gayri-meşru, da Amerikan emperyalizminin sadık izleyicisi olan Alman emperhukuksuz bir dava daha başlıyor
yalizmi, teröre karşı savaşı resmileştirdiği “yabancı düşmanlıAlman emperyalizmi tarafından
yasalarına göre bir suçtan çok, doğğı”yla birleştirmiş ve ülkedeki muhalif
tutsak edilen Şadi Özbolat’ın davası,
rudan onların devrimciliği ve devrimci
göçmenlere karşı takip, gözaltı, iş19 Mayıs’ta başlayacak.
mücadelesi yargılanmaktadır. Nitebirliği teklifi, tecrit ve yargılamakim, mahkemelerdeki sorgular, çoğu
Alman emperyalizmi, neden yarlarla bir saldırı başlatmıştır.
kez doğrudan onların devrimci kişigılayacak Şadi Özbolat’ı?
Ama karşısındakiler, faşizmin
liğini, devrimci mücadelesini yargıTek bir maddeden yargılayacak:
mahkemelerinden,
zulmün hücrelelamaya ve suçlamaya yöneliktir.
Devrimci olmak!
rinden gelen devrimcilerdir. Bu yüzBunun dışındaki her iddia, gayriden Alman emperyalizmin yukarıda
Almanya'da Düşünce
meşru, keyfi yargılamaya gerekçe
sayılan yöntemleri, Faruk Ererenler,
Suçluları Var, Almanya’da
uydurmaktan ibaret olacaktır.
Şadi Özbolatlar karşısında işe yaraSiyasi Tutsaklar Var!
mayacaktır; 19 Mayıs’ta başlayacak
Alman emperyalizmin Anadolu
yargılamada mahkum olacak olan
Şadi Özbolatlar, Nurhan Erdemler,
Federasyonu yönetici ve üyeleri Nurda şimdiden bellidir: Yargılama, AlFaruk Ererenler’in tutsaklığı ve doğhan Erdemler’i, Faruk Ererenler’i,
man emperyalizminin yargılanmarudan devrimci düşünceleri nedeniyŞadi Özbolatlar’ı yargıladığı davalasıyla sonuçlanacaktır.
le yargılanmaları, Alman burjuva dera bakılırsa, görülür ki, ortada Alman
Sayı: 266
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AVRUPA’dakiBİZ
Bir süre önce, bir kez daha
AKP’nin fırsatçılığına, bizleri nasıl
kullanmaya çalıştığına tanık olduk.
AKP, Dışişleri ve Çalışma Bakanlıkları aracılığıyla otuz yıldır elkonulmuş birikimlerimizi ele geçirme hesapları yapıyor.
1970’lerde yapılan göç anlaşmaları uyarınca, yabancı göçmenlerden
kesilen kesintilerin hak sahiplerine, ülkeye geri dönen emekçilere teslim
edilmesi gerektiğini “keşfetmişler”...
Son otuz yıldır, bir buçuk milyon
emekçinin vatan hasretine dayanamayıp ülkeye geri dönmesiyle birlikte,
geri dönenlerimizin sosyal ödenekleri
ni Alman emperyalizmi alıkoyup,
tekellerin hizmetine sundu.
Bu yeni yağmayı gören AKP iktidarı, emekçilere ödenecek bu paraya gözünü dikti. Elli yıldır emekçilerin emeklerinin ürünü olan bu parayı bir “piyango olarak” görecek
kadar gözleri döndü.
Bizleri, emekçileri düşündükleri

1 Mayıs
2011

için değil, işbirlikçi tekeller için
yeni bir yağma kapısı yakaladıkları
için bu sorunu gündemlerine aldılar.

AKP
fırsatçıdır!
Emeğimizi
çalmak istiyor!
Elbette ki, bir buçuk milyon
emekçinin bunca yıldır gaspedilmiş
olan hakları faiziyle birlikte hak sahiplerine ödenmelidir. Ancak bu vesileyle Türkiye oligarşisinin bize
bakış açısı yeniden ortaya çıktı.
AKP emekçilerin hakkı olan bu
parayı “çalarak”, işbirlikçi tekellere sunmak istemektedir.
Türkiye’den Avrupa’ya göçün ellinci yılında, elli yıldır döviz kaynağı olarak görülen bizler, milyonlarca

ailenin parçalanması ile emperyalizm ve devletin dayattığı büyük
emek göçü ile buralara savrulduk.
Altı milyondan fazla insanımız
el kapılarına sürüldü. Elli yıllık göç,
kuşaklar arasında kopukluk, yabancılaşma demekti bizim için.
Elli yıldır birikimlerimizin büyük
çoğunluğunu ülkeye aktardık. Ülkeye
aktardığımız birikimlerimiz elli yıldır Türkiye'deki işbirlikçi tekellerin
kasalarına aktı.
Emeklerimiz vurguncuya, tefeciye, bankalara peşkeş çekildi. Zaten
devlet de bizi bunun için Avrupa’ya
“pazarlamıştı”. Önemli olan; emperyalist tekellerle iyi geçinmek,
onlara hizmet etmek, emeklerimizi
ülkemizdeki işbirlikçilere pazarlamaktı.
AKP’nin 9. yılına giren iktidarında, Avrupa’daki emekçilere hep
fırsatçı, hep kullanma mantığı ile
yaklışıldı. Bizi döviz olarak görenler bugün de bizden oy istiyorlar.

UMUDU BÜYÜTELİM
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‘Bozkurtlar’ oligarşi
içi çatışma kurbanı!!!
Sivas’ta 10 Nisan polis günü
törenlerinde, işi halkı katletmek olan,
katlettikleri gerillalara işkence yapıp,
kulak-burun kesip koleksiyon yapan
faşist ölüm mangaları “Bozkurt”
olduklarını sloganlarla duyurdular.
Ölüm mangaları sivil faşistlerin
“Ölmez bu hareket, ölmez bu dava”
isimli marşını söyleyerek caddelerde
resmi geçit yaptılar.
Önlerinde giden şefleri “Kim
bunlar” diye soruyor; katiller hep bir
ağızdan “Bozkurtlar” diye cevap
veriyordu. (Bahçeli’nin bozkurtlarından yani bunlar da.)
Sonuç; bunlar aslında özel
harekatçı İbrahim Şahin’in öğrencilerinin her zaman yaptığı şeylerdi ama
iş “bozkurt” tartışmasının üstüne
gelince, bozkurtların iki müdürü AKP
tarafından görevden alındı.

Ölme eşeğim ölme!
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, “Milli
savaş uçağı konusunda çalışmalara başladıklarını” belirterek,
bunun için özel bir ekip kurduklarını, ekibin iki aydır çalıştığını söylemiş.
Bakın, 80 küsur yıllık cumhuriyet, milli savaş uçağı için daha yeni bir ekip
kurmuş, iki ay olmuş...
Orgeneral Aksay, sonra da diyor ki, “25 sene sonra kendi uçağımızı yapacağız...
Heyecanlıyız...”
Ölme eşeğim ölme!
İşbirlikçilik böyle bir şey işte...

Bıçak parası yasallaştı,
ameliyatlar arttı!
Siz siz olun, ticarileştirilmiş, taşeronlaştırılmış bir hastanede, “ameliyat olmanız lazım” dediklerinde hemen inanmayın.
Halkın sağlığı üzerinden para kazananlar, ameliyat gerektirmeyen hastaları
da ameliyat ediyorlar.
2002 yılında 1.5 milyon olan ameliyat sayısı 2009 yılında 4.5 milyon olmuş.
Varın gerisini siz hesaplayın.
Aynı şey, sezeryan ile doğumda da
geçerli. Sezeryanın parası daha yüksek
olduğu için doktorlar tarafından teşvik edilen sezeryanla doğumda artış yüzde 45.2!

Siz de tatmin olun artık!
ÖSYM’deki şifreli kopya olayı ile
ilgili Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis
Başkanı ve bütün AKP Milletvekilleri tatmin olurken, tatmin olmayan sokaklarda
eylem yapan öğrencileri tatmin etmek için
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir bir
mektup yazdı. Sonra bir tane daha yazdı.
Öğrencilere yazılan ilk mektup şöyle
bitiyor: “Sizlerin heyecan ve duygularınız üzerinden kamuoyunu karamsarlığa yöneltmek isteyenler hakkında
inceleme, soruşturma ve yasal incelemeler yapılmaktadır.”
Bu açıklamalar üzerine sanırız öğrenciler de tatmin (!) olur.

Çizgiyle

Tarihe karşı
kürek!
21 Nisan tarihli
Zaman gazetesinde bir
başlık.
“Vahdettin’in Milli
Mücadele’ye desteği
İngiliz raporlarında
var!”
Yıllardır Osmanlı
hanedanının vatan hainliğini gizlemek için bıkmadan yayınlar yapıyorlar.
Tarihe karşı kürek
çekmek işte tam budur.
Daha on asır, yüz defa
aynı haberi yapsalar
nafile... Tarihe karşı
kürek çekerek zamanın
geriye döndürüldüğü
görülmüş şey değil.

İntihalci iktidar
“Çılgın proje” diye günlerce kafasını
şişirdiler halkın. Sonra çıka çıka bir hırsızlık
çıktı.
Ecevit’in 1994’te ortaya attığı bir projeyi alıp kendilerininmiş gibi açıkladılar.
Buna bilim dünyasında “intihal!” deniyor. Yani aşırma, yani düpedüz hırsızlık.
AKP’nin atadığı hemen tüm yetkililerin ve tüm milletvekili ve bakanların bir intihal hikayesi var...

Sabit
haber
Yanda gördüğünüz
haber de tıpkı
“kellik ilacı bulundu”
“kansere çare
bulundu”
haberleri gibi her yıl üç beş defa mutlaka tekrarlanan
haberlerden biridir.
Ama hiç karşılığı çıkmaz.

Aptallar!
Isparta’nın Eğirdir
Belediye Başkanı, kirliliği
apacık gölün suyundan içiyor, göle zarar vermediklerini kanıtlamak için...
Halk da aptal ya.
Bir yudum içti diye herkes inanacak...
Zaten egemen sınıflar hep
öyle düşündüklerinden olsa
gerek, böyle durumlarda ilk
tepkileri kirli, radyasyonlu
ürünlerden bir yudum içmek,
bir lokma yemek oluyor. İşte
yandaki örnekler. Biri Japonya’nın, diğeri
Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarından... İkisi
de nükleer santraldaki kazaların ne kadar zararsız
olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Halkı aptal
yerine koyuyorlar ama kim gerçek aptal?

söz

Sosyalist gelişim insan içindir.
Belli bir yüksek düşünce için
değildir. Amaç yalnızca insan mutluluğunu
garantilemektir.
Che Guevara

Sorumluluk duymak
Sorumluluk, kelime anlamı olarak kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın
sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, sorumluluğu, herhangi bir işin, bir politikanın sonuçlarını üstlenme iradesi olarak da tanımlayabiliriz.
Bir devrimci için sorumluluk, kendini devrime, halka,
örgüte karşı sorumlu hissetmesidir. Yaptığı ve yapmadığı her
şeyin sonuçlarını sahiplenebilme cesaretidir.
Bir devrimcinin sorumluluğu, tüm enerjisini, emeğini, duygularını, zamanını devrim için sarfetmek, devrim
için üstlendiği görevine yoğunlaşmaktır.
Halka karşı sorumluluğumuz; halkın yaşadığı acıları,
yoksullukları, zulmü içimizde duyup, halkımızı onlardan
bir an önce kurtarma sorumluluğunu yaşamın HER ANINA, HER ALANINA yaymamız demektir.
Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz, hayatlarını bu ideal uğruna feda edenlerin kavgasını sürdürme iradesinde
somutlanır.
Sorumluluk duygusuna sahip olmak devrime, halka
daha fazlasını verebilmek için zaaflarını, eksiklerini aşarak ilerlemektir.
Sorumlu olmak ya da sorumsuz olmak iki ayrı kültürden beslenir. İdeolojik bir tercihtir. Yaptığımız her hareketin, attığımız her adımın hizmet ettiği bir yer vardır. Ya
düzene ya devrime hizmet eder.
Düzen insanlara sorumsuzluğu tavsiye eder. Halkı,
vatanı, başkalarını değil “kendini” düşünmesini söyler.
Kendini düşünmek, sorumsuzluktur. Bırakalım tek tek kişilerin halka, halkın da ülkesine karşı sorumluluk üstlenmesini; düzen, halkın sorumluluklarının farkında olmasını bile istemez.
Sorumluluk duymak, “bana ne” dememektir.
Sorumluluk duygusu insanın yaptıklarını değerlendirmesini, yapmadıkları için kendini sorgulamasını sağlar. Sorumluluk duyan, yaptıklarını ve yapmadıklarını
sürekli değerlendirir, olumlu yanları geliştirir; hataları
düzeltmeye çalışır.
Sorumluluk duygusu yaptığının hesabını –kendisine ve
başkalarına– verme cesaretidir. Hesap vermek, gelişmektir. Eksiklikler, yanlışlıklar olur; sorumluluk duymak,
bunları normal görmemektir. İyinin, doğrunun olduğu kadar
yanlışın ve kötünün de sorumluluğunu üstlenmektir.
Sorumluluk duymak, her adımın sonuçlarının nereye varacağını hesap etmektir. Sorumluluk duyan; baştan savmaz,
geçiştirmez, işini yüzeysel yapmaz, oldu bittiye getirmez.
Sorumluluk duymak, aç bırakılanın, işkence yapılanın,
tecrit altında tutulanın, tedavisini yaptıramayanın, okuyamayanın, dilini konuşamayanın, ülkesi işgal edilenin
derdini, kendi derdi bilmektir. Bunlar karşısında duyarlı
olmak, sorumluluk duymakla başlar. Sorumsuzluk, aynı
zamanda duyarsızlıktır.
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Askeri danışmanları,
uçakları da yetmeyecek!
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Emperyalist saldırıya direnen Libya halkına karşı NATO’nun saldırı ve
katliamları sürüyor. 21 Nisan’da başkent Trablus'un Hellat El Ferjan Bölgesi’ni, 22 Nisan’da Sirte’yi bombalayarak 16 kişiyi katlettiler. Katledilenlerin bir kısmı halkın içme suyu
sorununu çözmeye çalışan su işçileriydi.
Emperyalistler katliamlarını sürdürürken Libya’nın işgalini de açıktan telaffuz etmeye başladılar. ABD
emperyalistleri, Irak ve Afganistan
halklarına karşı kullandıkları Predator model insansız uçakları Libya
halkına karşı da kullanacak.
Tanesi 40 milyon dolar olan ve
ABD’den yönlendirilen avcı uçaklar
Hellfire (Cehennem ateşi) adı verilen füzeler taşıyor. Libya halkına bu
füzeler ile ölüm kusacaklar.
Ölüm kusan, halkları katleden füzelerin ismini halklar ile alay eder
gibi, “Cehennem ateşi” koymuşlar.
İslamiyetteki Cehennem ateşi, “kötüleri yakan” bir ateş olarak, en büyük ateşlerin yakıldığı mahşer günü
ile anlatılır.
Emperyalistler, şimdi o mahşeri
Libya halkına yaşatmak istiyorlar.
“Sivil kayıpları önlemek” adına
Libya halkına saldıranlar, nasıl daha
çok katledeceklerini, Libya’yı nasıl bir
enkaz yığını haline getireceklerini tartışıyorlar.
ABD Savunma Bakanı Robert
Gates, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan’ın Afganistan sınırında

Petrol Fransa’ya!
İşbirlikçilere petrol satışı
yaptıran emperyalistlerden Fransa,
“en ucuz” petrolü kendisi alıyordu!
Kaddafinin oğlu Seyfülislam,
Misrata ve Zenten’deki işbirlikçi
liderlerin “ya uyuşturucu kaçakçısı
ya da on milyonlarca dolarlık
borçlarını ödemekten kaçmak isteyen
işadamları olduğunu” açıkladı.
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da kullandıkları bu uçakları Libya halkına karşı kullanmanın teorisini yapıyordu.
Libya halkının kanını dökmeyi o
kadar masum bir biçimde ve “Libya’daki ‘insani durum’ nedeniyle”
diyerek açıklıyordu.
Emperyalistler bu yalanlara inanmamızı istiyorlar bizden. Libya halkını, “insani durum” nedeniyle katledecekler! Peki kendileri ölüm kusan
füzelerle donatılmış bu uçakları kullanarak, “insani durum” yaratmayacaklar mı?

Bombaları yetmedi, şimdi
askeri danışmanları var!
Haftalardır Libya’yı bombalayan
emperyalistler istedikleri sonuçları
alamamış, işbirlikçilerini iktidar yapamamışlardır. Libya halkının emperyalist saldırılara direnmesi karşısında Libya’nın işgalini tartışmaya, bir
“kara harekatı”ndan söz etmeye
başladılar.
Bunun ilk adımını atan Fransız ve
İngiliz emperyalistleri, işbirlikçilerini eğitmek, Libya halkına karşı sürdürdükleri savaşı doğrudan yürütmek için askeri danışman adı altında
subaylarını ve ajanlarını gönderme kararı aldılar.
Fransız ve İngiliz emperyalistlerinin subay ve askeri ekip yollama kararı almasının ardından işbirlikçiler,
Kaddafi yönetiminin ateşkes önerisini
reddettiler.
İngiltere Dışişleri Bakanı William
Hague, “Askeri uzmanları, sivillerin
korunmasına yönelik Geçici Ulusal
Konsey’e danışmanlık yapmaları ve
daha fazla bilgi akışı sağlamaları
amacıyla Bingazi’ye gönderdik.” diyordu.
Hague, askeri uzmanlar ile ilgili
olarak grubun, “tecrübeli ‘İngiliz
subaylardan’ oluştuğunu” belirtip,
“üst düzey askerlerden oluştuğunu” açıkladı.

Fransız emperyalistleri ise yaptıkları açıklamada, “en az ‘yarbay’ seviyesindeki askerlerden oluşan özel
birlik”ten söz ediyordu.
Daha önce “yabancı müdahalesi” istemediklerini “açıklayan” işbirlikçiler, gerçek yüzlerini gösterdiler. İşbirlikçiler, Fransız ve İngiliz askerlerinin gönderilmesini istediklerini
belirterek, “Öncesinde yabancıların karışmasını istemiyorduk, ama
bu Kaddafi’nin Grad roketleri ve
uçaklar kullanmasından önceydi.
Şu an durum ölüm kalım meselesine döndü” diyerek, bir işgal için
çağrılara başladılar.
Öte yandan Amerikalı Senatör
John McCain, işbirlikçilerin üslendikleri Bingazi’de yaptığı açıklamada, Libya halkına karşı savaşan işbirlikçiler için “benim kahramanlarım” diyerek “kahramanları” ile
görüşeceklerini açıklıyordu.

‘İngiltere’nin Vietnamı’
İngiltere’nin Libya’ya asker göndermesini Times, “Üst düzey subaylar, isyancıları eğitmek için Libya’da” başlığıyla verdi.
İngiliz gazetelerinin bir kısmının, Libya’nın İngiltere’nin “Vietnamı” olacağı gerekçesiyle asker
gönderilmesine karşı çıktığı belirtiliyor. Oysa haftalardır Libya halkı
bombalanıyor. Haftalardır Libya abluka altında ve tüm zenginlikleri talan edilmektedir. Emperyalist müdahaleyi görmeyenler, bunu geçiştirenler, açık işgale karşı çıkıyor görünüyorlar sadece.
Libya’ya yönelik emperyalist saldırıya “Vietnam olacağı” gerekçesiyle
karşı çıkmak, emperyalist saldırıya
onaydır. Emperyalistlerin Kaddafi
iktidarını yıkarak, Libya’yı yağmalama saldırısına tümüyle karşı çıkmak
gerekiyor.
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