
Röportaj:
İlkler yaratan, yüzbinleri toplayan 

Grup Yorum

milyonlara ulaşacak konserler

hayal değilhayal değil

Dalcı’ya 
verdiğimiz 

sözü tuttuk. 
Yüzbinler 

olduk. 
Milyonlar 
olacağız.

Umudu Büyütüyoruz

Küba’da 1 milyon, Rusya’da 2 milyon, Türkiye’de 1 milyon... 
Umudun en büyük olduğu üç ülkeden biri Anadolu!
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İbrahim KAYPAKKAYA
1960’la rın ikin ci ya rı -
sın da ki dev rim ci ge liş -
me nin için de ye r a lan
dev rim ci ön der ler den -
dir. Re viz yo nizm den,
re for mizm den ko pu şun

son adı mın da için de bu lun du ğu
PDA’dan ko pa rak TKP/ML’nin ku -
rul ma sı na ön der lik et ti. 

12 Mart cun ta sı na kar şı si lah lı mü ca -

de le yi sür dü rür ken 24 Ara lık 1972
ge ce si Der sim Var ti nik'e bağ lı Mi rik
mez ra sın da bir grup yol da şıy la bir -
lik te ku şa tıl dı. Ça tış ma da Ali Hay dar
Yıl dız şe hit dü şer ken Kay pak ka ya
ça tış ma dan bir sü re son ra ya ra lı ola -
rak tut sak düş tü. 

Der sim, Ela zığ ve Di yar ba kır'da ay -
lar ca iş ken ce de kal dı. Di ren di. 18
Ma yıs 1973’de Di yar ba kır iş ken ce -
ha ne le rin de ölüm süz leş ti.
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Malum ve meçhul
Mezarlarında o günü 
bekleyenlerin üstünde açar
Kızıl çiçeği umudun
Kokusu / Rengi / Yumruğu
Yayılır dört bir yana
Ve zafer
Şehitlere verilen sözün
Gerçeğinden başka nedir

Umut Gemisi'nin çok yelkeni vardır
Dördü en büyüğüdür:

Bilinçtir en sağlam yelkeni
Eğilmeyen boyunların üstünde yükselir
Kendi rüzgarını kendisi yaratarak

Taşır halkın 
kavgasını ileriye

İnançtır en kırmızı yelkeni 
Safını bilmenin özünden 
yükselir
Zulmün gücü yetmez 
parçalamaya
Ve en durgun havada bile 
Bulur o kendine coşkun bir rüzgar

Sevgidir en yüksek yelken 
Soğumayan yüreklerin içinden yükselir
Ve devrim için çekilen çileleri
halk sevgisiyle göğüsleyerek
Kanatlandırır umudun gemisini 

Cürettir en keskin yelken
Halkın adalet arayışından 

yükselir
Unutmamanın bezinden 
dikilmiştir
Rüzgara ihtiyaç duymaz asla 
Göğsü sorulacak hesaplarla doludur.
Umut gemisinin yelkenlerini 
Örmüştür halkın tarihsel eli

Bilincimizden hıncımıza
Düşümüzden ölüşümüze kadar
Tabiatımızın özüdür Kızıldere

Biz Kızıldere dervişiyiz
Yürüdüğümüz yoldur Kızıldere
Attığımız adım 
Varacağımız hedeftir
Hakikatimizdir Kızıldere

Ümit İlter

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Anıları Mirasımız

12 Ey lül cun ta sı nın zul mü nün
en ağır ya şan dı ğı yer ler den bi -
riy di Di yar ba kır Ha pis ha ne si.
Zu lüm, bir nok ta da tes lim al -
mış tı bü tün ha pis ha ne yi.
1982’nin 17 Ma yısı’nı 18
Ma yıs’a bağ la yan ge ce sin de,
dört yurt se ver, be den le ri ni tu -
tuş tu ra rak şe hit düş tü ler. Dört
yurt se ver tut sak ti ner li pa -
muk lar ve üç kib rit le ye ni den
aya ğa kal kı şın ön cü le rin den
ol du lar.

Ka ra de niz Tek nik
Üni ver si te si  öğ -
ren ci siy ken mü ca -
de le ye ka tıl dı.
TÖ DEF fa ali yet -

le rin de ye r al dı.
Me zun ol duk tan

son ra Ela zığ Eğitim-Sen
için de ça lış tı. 16 Ma yıs
1994’de ani bir ra hat sız lık
so nu cu ara mız dan ay rıl dı.

Mete Nazım
DÖLEK

20 Ma yıs 1998’de
Der sim Ho zat Ta vuk
Kö yü ya kın la rın da
çı kan ça tış ma da,
sa at ler ce ça tı şıp

yol daş la rı nın ku şat ma yı
yar ma sı nı sağ la ya rak

şe hit düş tü ler. Son an la rın da el le rin de ki
mal ze me ve dö kü man la rı im ha ede cek bir
cü ret ve ira dey le ku cak la dı lar ölü mü. 

Hü se yin Kı lıç, 1977, Ma lat ya Ak ça dağ
Ka sı mu şa ğı Köyü do ğum lu. Mü ca de le ye
1991’de Ma lat ya’da li sedeyken ka tıl dı. Bir
sü re de İs tan bul ma hal li böl ge ler de ça lış tı. 

Zey nep Kork maz, 1975, Ki lis-Sö ğüt lü
do ğum lu. Mü ca de le ye li se yıl la rın da ka tıl dı.
1993-96 ara sın da Ga zi an tep Mü ca de le ve
Kur tu luş Der gi si tem sil ci lik le rin de bu lun du.
1997’de ge ril la ya ka tıl dı. 

Hüseyin
KILIÇ

Zeynep
KORKMAZ

Tel: (0-212) 251 94 35

Emek çi,  üç ço -
cuk ba ba sı bir
dev rim ciy di. İs -
tan bul Fe ra hev ler
ma hal li alan ça -
lış ma sı için de yer
al dı. Böl ge yi

fa şist sal dı rı lar dan ko ru mak
için tu tu lan ge ce nö bet le rin -
den bi rin de, bir sol grup ta -
raf tar la rın ca çev ril di. Si la hı
ol ma sı na rağ men kul lan ma -
dı. 16 Ma yıs 1980’de vu ru -
la rak şe hit düş tü.

Mustafa
ALBAYRAK

Mahmut
ZENGİN

Necmi
ÖNER

Öle vura, vura öle çıktık bu alana

35 şehit verdiğimiz
1 Mayıs Alanı’nı bize
yasakladılar. 1 Mayıs’ı
yasakladılar. Yasaklanan
1 Mayıs’ı da, 1 Mayıs
Alanı’nı da geri almak için
çıktık Taksim 1 Mayıs
Alanı’na. Oligarşi
barikatlar ördü karşımıza.
Barikatları   aşmak için
yeni şehitler verdik. Salih
Kullar,    Öztürk Acariler,
Mehmet Akif Dalcılar,
Uğurlar, Şengüller,
Yalçınlar... 

Yılmadık! 
Israrla, kararlılıkla

çıktık alanlara. 
Bizimle birlikte

alanlara çıkan
şehitlerimizin
resimlerine iyi bakın;
onlardan biri ikisi, belki
beşi onu, önceki yıl, daha
önceki yıl, belki 1989’da,
belki 1991’de, belki
2001’de bizimle birlikte
yine alandaydılar... 

Tutsaklar verdik,
şehitler verdik, öyle kırdık
yasakların zincirlerini,
öyle dağıttık işkencecilerin
barikatlarını. 

Önce 1 Mayıs’ı
kazandık. Sonra alanımızı.
Şehitlerimiz de yanımızda
işte; şimdi on binlerle
1 Mayıs Alanı’ndayız...

Özgür tutsaklarımız 
alanda bizimleydi
1 Mayıs Alanı’na çıktığımız her seferinde
yüzlerce, kimi zaman binlercemiz
gözaltına alındı. Yüzlercemiz tutuklandı.
Onlarca yılı bulan tutsaklıklar yaşadık.
Hücrelere atıldık. 
Yılmadık! Her seferinde şehitlerimize
verdiğimiz sözü yerine getirme
kararlılığıyla yeniden çıktık alanlara.
Taksim’i, ödediğimiz  bedeller sonucunda
kazandık!
Her seferinde demir parmaklıkların
ardındakiler de bizimle oldular.
Her kavgamızda olduğu gibi,
zaferimizde de yine bizimleydiler.  

Ferhat
KURTAY

Eşref
ANYIK

“Bana göre hareket; sokağa çıktığımızda solgun, umutsuz, çaresiz,
yorgun, hasta, zayıf, sapsarı, anlamsız, korku dolu bakışlı insanlar
yerine; canlı kanlı, gözleri parlayan cıvıl cıvıl, kendinden emin,
güvenli insanlar görebilmek demek.” Şengül Akkurt

1961 do ğum lu. Bo lu’da mü ca de le -
nin ön saf la rın da yer al dı. Da ha
son ra Or du’nun Ay bas tı böl ge sin -
de ça lış ma ya baş la dı. 19 Ma yıs
1980’de ay nı yer de fa şist ler ta ra -
fın dan kat le dil di. 

Aykut
KAYNAR

1977 Ma lat ya doğ umlu. Mü ca de le ye
Ma lat ya Ga zi Li se si’nde ka tıl dı. Da ha
son ra Ma lat ya ve İs tan bul’da Kur tu luş
bü ro sun da ça lış tı. Nur te pe ge ce kon du
hal kı nın ör güt len me sin de ye r al dı. De -

fa lar ca gö zal tı ve tut sak lık lar ya şa dı. 19
Ara lık 2000 kat lia mı kar şı sın da te red -

düt süz fe da sa vaş çı sı ol mak is te di. Bu gö re vi üst -
len di ğin de, yi ne te red düt süz yü rü dü za lim le rin üs -
tü ne. Hal kın ada let öz le mi nin adı ola rak 20 Ma yıs
2003’de An ka ra Kı zı lay’da fe da ey le mi ha zır lı ğı
için dey ken ka zay la mey da na ge len pat la ma so nu cu
şe hit düş tü. 

Şengül
AKKURT

1969 Si vas Div ri ği Te pe han Kö yü do -
ğum lu. 1988’de mü ca de le ye ka tıl dı.
1992’de Or ta do ğu’da kamp ça lış ma la -
rın da ye r al dı. Şe ra fet tin Şi rin Ma lat ya
Kır Bir li ği’nde gö rev len di ril di. Mus ta fa

Se fer’in şe hit ol ma sıy la 1993 Ka sımı’n -
da To ros Kır Bir lik le ri ’ni oluş tur mak

üze re Ak de niz’e gön de ril di. Bu gö re vi sür dü rür -
ken 17 Ma yıs 1994’de Ada na’da Ye şi lev ler Ma -
hal le si’nde po lis ta ra fın dan kat le dil di.

Maksut
POLAT

14 Mayıs - 20 Mayıs

Şehitlerimiz alandaydı



İ ç i n d e k i l e r
20 Cepheli: Yanlışın yerine

doğru koymak emektir

21 Milyonlara ulaşacak
konserler hayal değil

24 Bağımsız Türkiye

konserinden izlenimler

26 Halk Düşmanı AKP:
Komploculuk
vazgeçemedikleri
yöntemdir

27 CHP nedir? Ne değildir?

28 Devrimci Okul: Kitle

31 Nasıl Bir Yaşam:

Emperyalizmin kavalcısı

32 “Bitmeyen Yolculuk” ve

bitmiş bir yol (2. Bölüm)

36 Gençlik Federasyonu’ndan

37 Gençliğin Gündeminden

38 Gençlikten haberler

4 1 Mayıs Alanı’na damga
vuran ‘bayram’ değil,
devrimdir!

6 Bu kazanım halkındır,

devrimcilerindir

10 Anadolu’da 1 Mayıs

11 Savaşan Kelimeler:
Dayatmalara, çarpıtmalara

hayır! 1 Mayıs bizimdir!

12 Alanı siz vermediniz

biz aldık! Siz yenildiniz!

13 Halk Cepheliler 1 Mayıs’a

çağırdı

14 Fotoğraflarla 1 Mayıs..

15 Ufkumuz, iddiamız ve
umudumuz birlikte büyüyor

16 Basından 1 Mayıs

18 Umudun milyonlarla
sahiplenildiği üç ülke:

Küba, Rusya ve Türkiye

19 Öğretmenimiz: Zaferin yolu

benden geçer

40 Devrimci Memur Hareketi:
Memur-Sen ne yapıyor?

41 İstanbul’da bombalama ve

molotoflamalar

42 Mahallemizi size

bırakmayacağız!

44 AKP emperyalizmin maşası,
tüm ezilen halkların

düşmanıdır

46 Yaşlı bedenleriyle yıllardır
yılmadan, yorulmadan

tecrite karşı direniyorlar!

48 Oligarşi Amerikan çıkarları
için seferberken, NATO

bebekleri katlediyor!

50 Avrupa’da Yürüyüş

51 Avrupa’daki Biz

52 Yeni değinmeler

53 Dün Mamak, Diyarbakır,

Metris! Bugün F Tipleri!

Bu gerçeği görmelisiniz!

54 Umudun adı...

55 Yitirdiklerimiz

Ülkemizde Gençlik

Taksim’i zapt ettik
Yüz binleri toplayan
Grup Yorum

TAYAD’ın internet sitesi yayında www.tayad.org

Alman Emperyalizmi
Devrimcileri Yargılayamaz

Şadi Özbolat ve Ünal Kaplan
Düzyar Serbest Bırakılsın

7. Canan Kulaksız
Şenlikleri

Tarih: 19 Mayıs 2011
Yer: Düsseldorf
Yüksek Eyalet Mahkemesi

ALMANYA

Tarih: 10-11-12-13 Mayıs 2011
Yer: Ege Üniversitesi           

Edebiyat Fakültesi Önü  İZMİR

MAHKEMEYE ÇAĞRI

10 Mayıs Salı

Söyleşi
Tiyatro
Grup
Günışığı
Grup Kaçkar

13 Mayıs Cuma

Selçuk Balcı
Varto-Der Halk
Oyunları
İdil Tiyatro Atölyesi
Grup Yorum

11 Mayıs
Çarşamba

Grup Yelin
Pınar Sağ
Cezmi Ersöz

12 Mayıs Perşembe

İdil Tiyatro Atölyesi
Panel
Sırrı Süreyya
Önder
Behiç Aşcı



2011 1 Mayısı’nda işçisi, işsizi, me-
muru, gecekondulusu, emeklisi,

avukatı, doktoru, mühendisi, sanatçısı,
aydını, esnafı, liselisi, üniversitelisi,
ev kadını, yaşlısı genci, “taraftarı”, aş-
çısı... ve AKP iktidarının saldırıları-
na uğrayan halkın hemen her kesimi
yüz binler olup 1 Mayıs Alanı’hnı dol-
durdu. Burjuva basın-yayın organla-
rı, 1 Mayıs boyunca ısrarla “bayram
havası, şenlik havası” vurgusu yaptı.
Elbette halkımız bayram da yapacak,
şenlik de yapacak. Ancak bugün mil-
yonlarca işsizin, milyonlarca açın,
milyonlarca yoksulun olduğu ülke-
mizde, kazanılmış haklarımız bir bir
gasp edilirken, halkın en sıradan ta-
leplerine dahi iktidar tarafından vah-
şice saldırılırken 1 Mayıslar ne bay-
ram yeri olabilir, ne şenlik yeri. 

1Mayıslar, halkın her kesiminin
oligarşinin saldırılarına karşı gü-

cünü birleştirdiği, mücadelesini yük-
selttiği gündür. Burjuva basın-yayın
ne kadar çabalarsa çabalasın 1 Ma-
yıs’ın bu özünü değiştiremez. Ki, 1
Mayıs Alanı’nda da hakim olan buy-
du. Devrimci 1 Mayıs’ın devrimci
coşkusu alanın tamamını kapsadı.
Alanda 10 yıllardır süren dişe diş mü-
cadeleyle kazanmanın zafer coşkusu
vardı...

1Mayıs sıradan bir gün, sıradan
bir miting değildir. Oligarşi ve sarı

sendikacılar isteseler de bunu başa-
ramazlar. Oligarşinin bunca terörü,
bunca saldırısı sürerken, açlık, yok-
sulluk sürerken 1 Mayıslar’ın özü
“bayram havası”, “şenlik havası”
diyerek boşaltılamaz. Bu, yıllardır
oligarşinin 1 Mayıslar’ı engelleye-
mediği noktada içini boşaltmak için
başvurduğu beyhude yöntemlerden
biridir. Çünkü 1 Mayıs, tarihsel özü
itibariyle buna izin vermez. 1 Mayıs,
işçi sınıfının sermayeye karşı verdi-
ği mücadelenin içinde akıtılan ka-
nımızdan doğmuştur. Ülkemizin 1

Mayıs tarihi de kanla yazılmıştır. Bu
yüzden sıradan birgün, sıradan bir mi-
ting değildir 1 Mayıs. İşçiler için,
emekçiler için, halk için UMUT’tur.
UMUT’un büyütüldüğü gündür 1
Mayıs. Devrimle, sosyalizmle, eme-
ğin kavgasıyla özdeştir... 

Ogünü, 1 Mayıslar’ın bayram ola-
cağı günleri de sabırsızlıkla bek-

liyoruz elbette. Ve mücadelemiz o
günleri getirmek içindir. Ancak henüz
o günler, bugünler değildir. 1 Mayıslar
hala bayram değildir, kavga günüdür. 

Hangi bayramdan bahsediyor bur-
juvazi ve onun sözcüleri? Hal-

kın, emekçilerin bayram yapmasını o
kadar çok mu istiyorlar? 1 Mayıs Ala-
nı’ndaki yüz binlerin taleplerine hiç
baktınız mı? Kaç fabrikadan atılımş
kaç bin işçi işini istiyordu? İşten atı-
lan, evine ekmek götüremeyen işsiz
nasıl bayram yapacak hiç düşündünüz
mü? TAYAD’lı Aileler’in taşıdığı re-
simleri gördünüz mü? 1 Mayıs 1977
katliamının sorumluları hala yargı-
lanmadı. Yüz binler, 1 Mayıs Ala-
nı’nda adalet istiyor, bayram değil. 

Birçok ülkede yasal olarak kutla-
nan 1 Mayıs’ı kutlamak için bile

Mehmet Akif Dalcılar’ı, Yalçın Le-
ventler’i şehit vermek zorunda kaldık.
Halka kapatılan 1 Mayıs Alanı için
devrimciler, tam 32 yıl mücadele
etti. Büyük bedeller ödemek zorunda
kaldı.  

1Mayıs 2011, halkın devrimcile-
re olan inancının görüntüsüdür.

Tüm eksiklerine, tüm zaaflarına rağ-
men 1 Mayıs 2011 Türkiye devrim-
ci hareketinin zaferidir. 1988’den
beri oligarşiyle dişe diş bir savaş
yürütüldü. Herbir Mayıs’ta oligarşi-
nin tüm kesimleri, 1 Mayıs sözkonusu
olduğunda topyekün devrimcilere
saldırıya geçti. Kontrgerillanın katli-
amlarının arkasından, cesetlerimiz
ortada dururken hep birlikte “terö-
ristler”, “marjinal gruplar” diye
saldırdılar. Alanlara çıkmak için be-
del ödeyen devrimciler oldu, “terör
örgütlerini, yasadışı grupları ara-
nıza almayın” diyerek hedef göste-
rildik, alanlardan dışlanmaya çalışıl-
dık, tecrit edilmek istendik. Ama
hiçbirisi kar etmedi. Her yıl daha bü-
yük bedeller ödemek zorunda kalsak
da 1 Mayıs’ta alanlara çıkmamıza en-
gel olamadılar. 

1Mayıs devrimcidir. Tarihsel ola-
rak da 1 Mayıs devrimcilerin akan

kanlarıyla yaratılmış sosyalizmin
simgesidir. Hiçbir güç devrimcileri 1
Mayıs Alanı’ndan silemez. 1 Ma-
yıs’tan devrimciler çıkartıldığın-
da geriye 1 Mayıs diye bir şey kal-
maz. Nitekim 1988’den bu yana dü-
zen sendikacıları ve onların kuyru-
ğundan kopamayan kimi reformist ke-
simler, devrimcilerin olmadığı alan-
larda ayrı 1 Mayıslar da yaptılar.
Devrimciler ısrarla alanlara çıkar-
ken reformistler 1 Mayıslar’ı salon-
lara hepsetmek istediler. Başarama-
dılar. Biz alanlarda halkın gücünü bir-
leştirmeye çalıştık, onlar farklı alan-
lara giderek halkın gücünü bölmek
istediler. Başaramadılar. Kendi üye-
lerini dahi alanlara taşıyamadılar.
Halk, on binler olup, düzenin “yasa
dışı, marjinal” diyerek tecrit etmek
istediği devrimcilerin kortejinde yer
aldılar. Düzen sendikacıları, 1 Ma-
yıs’ı, 1 Mayıs Alanı’nı kazanma
mücadelesinde tarihe mücadelenin
önündeki engel olarak geçmiştir.

Gelecek devrimcilerdir.
Gelecek devrimdir.

Halk devrimcilere hiç sırtını
dönmemiştir. Halka gidildiğinde,

halkın içinde olunduğunda
halk devrimcilerin yanında

yer almaktadır.

Umudu büyütecek, umudun çürütülmesine izin vermeyeceğiz

1 Mayıs Alanı’na damgasını 
vuran ‘bayram’ değil, devrimdir!

YÜRÜYORUZ... ZAFERE KADAR4

Yürüyüş

8 Mayıs
2011

Sayı: 267



Oligarşiyle çatışmaların en dişe diş
yaşandığı dönemlerde kimi refor-
mist kesimler de sarı sendikacılığın
değirmenine su taşımıştır. 

Devrimciler devletin, sarı sendi-
kacılığın tüm saldırılarına rağ-

men ısrarla, kararlılıkla 1 Mayıs Ala-
nı’na sahip çıktı. Halka ne söylediy-
se devrimciler onu yaptılar. Her yıl
alanlara on binlerle çıkılamadı fakat
her yıl bir mevzi daha kazanıldı.
89’dan 2011’e ısrar, kararlılık ve
ödediğimiz bedellerle zafer adım
adım kazanıldı. Bu zafer devrimcile-
rin ve onları yalnız bırakmayan hal-
kın zaferidir. 

Düzene teslim olmuş, devrim id-
diasını, umudunu yitirmiş olan-

lar, kendi çürümüşlüklerine bakmadan
“Bu halkla mı devrim yapılacak?”,
“Bu halktan adam olmaz” diye hal-
kı küçümsediler. Halkın korkularıy-
la, halkın kaygılarıyla kendi çürü-
müşlüklerini meşrulaştırmaya çalış-
tılar. İşte beğenmediğiniz halk...
2011’de dünyanın en kitlesel 1 Ma-
yıslar’ından biri ülkemizde kutlandı.
Halk 1 Mayıs Alanı’ndaydı. Hem de
en coşkun haliyle. Biz bu halka her za-
man güvendik. Ona canımızı emanet
ettik. Halk için canımızı verdik. Ve en
zor zamanlarda halkımız yanımızda
oldu. Halka burun kıvıranlar, halkı kü-
çümseyenler, önce kendilerine bak-
malıdırlar. Halka, küçümsemekten
başka ne verdiniz? Halk size neden
güvensin? 

Soldan ve halktan uzak düşen bu
kesimler, yıllardır burjuvaziden al-

dıkları düşüncelerle sosyalist ideolo-
jiye saldırdılar. “Küreselleşme” di-
yerek, “yeni dünya düzeni” diyerek
burjuvaziyle birlikte “tarihin sonunu”
ilan ettiler. Tarihi kendileriyle başla-
tıp kendileriyle bitiriyorlardı. Oysa ne
sosyalizm, ne proletarya hiçbir zaman
ölmedi. 1 Mayıs Alanı’nda proleter-
ler, yoksul gecekondulular, devrimci
gençler, ezilenler tarih yazmaya de-
vam ediyorlar... 

Yozlaşma geleceksizliktendir...
Oligarşi halkın gelecek umutla-

rını yok ediyor. Kitleleri örgütsüz-
leştirerek çaresizleştirmek, acizleş-
tirmek, güçsüz düşürmek istiyor. İş-

siz, örgütsüz yoksul halkı yozlaştır-
ma politikalarıyla kendine, sınıfına ya-
bancılaştırıyor. Kitlelere umut veril-
diğinde, kitleler bir gelecek görmeye
başladıklarında, yozlaşmanın önüne
en büyük barikat örülmüş demektir. 

Gelecek devrimcilerdir. Gele-
cek devrimdir. Halk devrimci-

lere hiç sırtını dönmemiştir. Halka gi-
dildiğinde, halkın içinde olunduğun-
da halk devrimcilerin yanında yer al-
maktadır. Oligarşi on yıllardır halk-
la devrimcilerin bağını kesmek için
baskı, terör başta olmak üzere her tür-
lü yönteme başvurmaktadır. Ancak
yine de bugüne kadar halkı devrim-
cilerden koparamamıştır. Halk dev-
rimcilerin yanında yer almıştır. Asıl
halktan uzaklaşan sol olmuştur. Bu-
gün kendine sol, sosyalist, komünist
diyenler halkla bağını büyük oranda
koparmıştır. Yoksul halkın büyük
bölümü esas olarak gerici düzen par-
tilerinin, tarikatların etkisi altındadır. 

Halkı örgütlülükten uzaklaştıran
bir diğer etken ise oligarşinin

yozlaştırma politikalarıdır. Bu da
yine halkın örgütsüzlüğü, umutsuz-
luğu üzerinde kendine zemin bul-
maktadır. Oligarşinin halkı yozlaş-
tırmasının önüne de devrimciler ge-
çer. Oligarşinin yozlaştırma politi-
kalarına karşı da yıllardır büyük be-
deller ödeyerek mücadele ediyoruz.
Son bir kaç ay içinde sadece yoksul
gecekondu mahallelerinde yüze yakın
Halk Cepheli tutuklandı. 

Yozlaşma toplumda ciddi bir so-
rundur. Ve elbette geniş halk kit-

leleri içinde büyük tahribatlar yarat-
mıştır. Keza dincilik ve şovenizm kit-
leleri sömürü düzenini onaylama
noktasına savurmuş, edilgenleştir-

miştir. Ya da linçlerde olduğu gibi
yanlış düşmana karşı kullanılır du-
ruma sokmuştur. Ve halen seçimler-
de düzen partileri çok büyük oran-
lardada oy alabilmektedirler. Ama
bir kez daha söylüyoruz: Bütün bun-
lar geçicidir. Bugün bunlar ancak
devrimci bir alternatifin yokluğunda
güç kazanmışlardır. Devrim geliş-
tikçe onlar geriler. Devrim geliştik-
çe kitleler ayaklarındaki her türlü
prangayı, kollarını bağlayan zincirleri,
beyinlerini dumura uğratan pasları si-
lip atarlar. 

Gelecek bizim. Halkın umudunu
büyüteceğiz. Halkımızın yoz-

laştırılmasına izin vermeyeceğiz. 

Taksim’de 1 Mayıs Alanı bir kez
daha göstermiştir ki, güç örgüt-

lü olmaktır. 1 Mayıs Alanı’ndaki
Cephe korteji örgütlülüğün gücüdür.
Örgütlü bir halkın yenilmeyeceği-
nin görüntüsüdür. 

Oligarşi aylardır aralıksız saldırı-
yor. Örgütlü olduğumuz tüm

mahalleler adeta abluka altında. Son
üç ayda 100’ün üzerinde tutuklama
var. Tüm bu saldırılara rağmen 1
Mayıs Alanı’na damgasının vuran
Cephe olmuştur. 150 bin kişinin ka-
tıldığı Bağımsız Türkiye Konse-
ri’nden 1 Mayıs Alanı’a Cephe, po-
litikalarının gücüyle on binleri bir-
leştirmiştir. 

30 bin Halk Cepheli kızıl bayrak-
larıyla 1 Mayıs Alanı’ndaydı.

Cephe 30 bin kişilik kitlesi ile kızıl-
bayrakları, önderleri, şehitleri ile ala-
na damgasını vurandır. Milyonlar ar-
tık bize ve mücadelemize uzak de-
ğildir. 

2011 1 Mayısı’nda Cephe kitlesi
30 bin kişiydi. Bu kortej alanda

devrimin ifadesiydi. Sosyalizmin
temsilcisiydi. Cephenin coşkusu, ka-
rarlılığı, inancı, 1 Mayıs’a katılan ör-
gütlü, örgütsüz yüz binlere umut
oldu. Yüz binlerde hakim olan Cep-
he’nin kararlılığı coşkusu, inancı var-
dı. 2011 1 Mayısı sadece ülkemizde
değil dünyada en kitlesel 1 Mayıs-
lardan birisiydi.

Emekçiler, ezilenler tarih yazma-
ya devam ediyor .

2011 1 Mayısı’nda
Cephe kitlesi 30 bin

kişiydi. Bu kortej alanda
devrimin ifadesiydi.

Sosyalizmin temsilcisiydi.
Cephenin coşkusu, kararlılığı,

inancı,  1 Mayıs’a katılan
örgütlü, örgütsüz yüz binlere

umut oldu.
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“O gün yüreğimizde mavzer

güneş alnımızı yakıyor

beş bin kardeş yürüyor güneşe

Mehmet kavgayı öğretiyor

kuşandık genç öfkeni

taşların kucaklarımızda

bizlere öğrettiğin kavga, kavga-
mız

büyüyor omuzlarımızda”

Dalcılar’a söz verdik. “Zapt etti-
ğimiz alanlara sesini taşıyacağız”
dedik. 

Kucaklayıp Mehmet’in elindeki
taşları yürüdük ... Her sokaktan bir
bir Mehmet, 5 bin Mehmet olduk, öle
vura, vura öle yüklendik barikatlara. 

On binlerce polisle çıktılar her se-
ferinde karşımıza. Yüzlerce, binler-
ce barikat kurdular. Alanlara çıkıp 1
Mayıs kutlamamızı engellemek istedi
oligarşi. Cesaretle, cüretle yüklendik
barikatlara. Yüzlercemizin, binler-
cemizin gözaltına alınıp işkenceler-
den geçirildiği yıllar oldu. 

“Zapt ettiğimiz alanlara sesini
taşıyacağız” dedik. Zapt ettik alan-
ları. 1 Mayıs kutlamamızı engelle-
yemediler. ‘93 ve  ‘96 1
Mayısları’nda yeni şehitler verdik.
Oligarşi ve sarı sendikalar bizi 1
Mayıs  Alanı’na sokmak istemedi.
Başaramadılar. 

Hedef TAKSİM dedik. Yine
barikatlar kurdular önümüze. Her
sokakta bin Mehmet olduk 2007-
2008... yürüdük barikatların üzeri-
ne. Sokak sok çatışa çatışa,
Okmeydanı’ndan Taksim’e,
Şişli’den Taksim her sokakta bin-
lerce mehmet, kucağımızda taşlar-
la  hedef Taksim dedik.

Dalcı’ya verdiğimiz sözü
tuttuk. 1 Mayıs Alanı,
yeniden 1 Mayıs Alanı
olmuştur. 

2009’da Cepheliler’i “makul”
görmedi oligarşi. “Makul” olanlar
1 Mayıs Alanı’na alınırken bizi
alana sokmak istemedi oligarşinin

katilleri. Yine barikatlar kuruldu
devrimcilerin önüne. Saatler süren
çatışmalar sonucunda yıktık önü-
müze çıkan tüm barikatları.
Dalcılar’ın çıkmak istediği 1
Mayıs Alanına tam 20 yıl sonra
çıktık. Dev-Genç pankartı 32 yıl
sonra aynı anıta, aynı yere asıldı.

2010 yılında kızıl sancakları-
mızla zap ettik 1 Mayıs Alanı’nı. 

2011 1 Mayısı: Şimdi 30
bin Mehmet, haykırıyor;
‘Haklıyız Kazanacağız’
diyor

Toplanma saati 08.00, toplanma
yeri Şişli Camii…

Alana Şişli kolundan, DİSK’in ar-
dından gireceğiz. Günlerdir süren 1
Mayıs çalışmalarının yorgunluğu
yok kimsenin üzerinde. Günlerdir
uyku görmeyen gözlerde uyku yok.
Tüm görevlileri 1 Mayıs’ın coşkusu,
heyecanı kaplamış.  Halk yavaş ya-
vaş gelmeye başladı. Halk Cephesi
görevlileri kortejin hazırlıklarına
çoktan başlamış. 

Pankartlar sırasıyla yerlere seril-
miş, pankartlar arasındaki mesafeler
ayarlanmış, flamalar ve şehit fotoğ-
rafları hazırlanmıştı. Mecidiyeköy ta-
rafından akın akın gelen kitlelere bir
tek pankartların ardı sıra dizilmek dü-
şüyor.

...
Sabah saatlerinde, toplanma yerinde
insanlar daha yeni yeni birikmeye
başlamışlar. Halk Cephesi kortejin-
de pankartlar yere serilip yerler
ayrılmış, ön tarafta da kortejler
henüz oluşturuluyor. Bu sırada en
arkadan geçen birkaç kişiden bir
erkek yanındaki arkadaşına şöyle
söylüyor "İşte bu bizim tarihimiz,
gel ve gör. Taksim'i kazandık di-
yorlar ya, gerçekten bu arkadaş-
lar kazandılar." Gösterdiği pankart
Halk Cephesi imzalı “Taksimi AKP
vermedi biz kazandık” pankartıydı.

Bu kazanım halkındır, devrimcilerindir 
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Şişli Camii önünde hareketlilik
var. Tek tip kortejinin hazırlıkları
sürüyor.  Montlar, hırkalar çıkartılınca
beyaz gömlek, siyah pantolonlar or-
taya çıkıyor ve kırmızı fularlarlar
takılıyor.  Sancaklar hazırlanıyor ve
umudun ordusunun görkemini kaçır-
mak istemeyenler toplanıyor tek tip
kortejinin yanına. Umuttu elbette,
çünkü bu ordunun içinde 70 yaşında
TAYAD’lı anamızdan, 15 yaşındaki
gencimize; öğrencisi, öğretmeni,
işçisi, işsizi, emeklisi, esnafı... bir halk
var bu ordunun içinde. Ona bakanlar

umudu görüyor. Ona bakanlar bu
umudun bir neferi olmak, umudun ya-
nında bulunmak, umuda sarılmak is-
tiyor... 

O disiplin, o görkem; halkın
kendine, halkın örgütlü gücüne
güvendir. 

Bu ordunun hemen önünde ko-
mutanlar yer alıyor. Halk Cepheliler
her gün yüreklerinde taşıdıkları Tür-
kiye devriminin önderlerini şimdi
alana taşıyorlar. Mahir Çayan’ın ve
onun ardı sıra Dayı’nın  resimlerinin
olduğu iki pankart, onlarca Cepheli-
nin elinde, tüm Halk Cepheliler adı-
na, “Yolundayız” şiarıyla taşınıyor.
Komutanların önünde ise DEV-
GENÇ pankartı, onun önünde de 1
Mayıs şehitlerinden Mehmet Akif
Dalcı’nın resminin olduğu pankart
var. Bu yıl da gözler bizde olacak. 

Kızıl sancaklarımız, kızıl
flamalarımız devrim
iddiamızdır

Devrim iddiasını kaybedenler  kı-
zıl bayraklardan da uzaklaştılar. Kı-
zıl sancaklılarımızdan şimdi kızıl bir
nehir oluşuyor. Akacak 1 Mayıs Ala-
nı’na... Halk Cephesi kortejinin önün-
de onlar olacak.  

Zaman ilerledikce kortej kalaba-
lıklaştı; halk, Cephesine aktı. Günler
öncesinde Mehmet Akif Dalcı’nın di-

linden yapılan çağrıya cevap ver-
mişti işçi kardeşleri, dostları ve yol-
daşları. O gücün, o görkemin, o ken-
dine güvenin bir parçası olmak iste-
yenler, yerlerini aldılar birer ikişer.

Yürüyüşün başlamasıyla herkes
kortejdeki yerini alsa da Halk Cep-
hesi kortejinin iki yanında iki ayrı
kortej daha oluşuyor. Onların da yü-
reği Cepheyle atıyor. Fotoğraf çekip,
sloganlara eşlik ediyorlar.   Görevli-
lerin tüm uyarılarına rağmen, bu gör-
kemi kaçırmamak için Harbiye’ye ku-
rulan arama noktasına kadar kortejin
yanında yürümekte ısrar ettiler.

Bir de yol kenarlarında kortejin ge-
çişini izleyenler vardı. Uzun sürecekti
bekleyişleri, zira zaman geçiyor,
kortejin sonu gelmiyordu.

Arama noktasına doğru sloganlar
daha da gürleşiyor, coşku artıyor.
Alana yaklaştık artık. Sancak ekibi ge-
çen yıl olduğu gibi sancaklarını eğ-
meden, aranmadan geçiyor polis nok-
tasından. Ancak polislerin dahi mü-
sade etmek zorunda kaldıkları bu
geçise, işgüzar bir polis engel olmak
isteyince Halk Cepheli görevliler
provokasyona izin vermedi. İşgüzar
polisleri arama noktasından uzak-
laştırdı. Ve Halk Cephesi korteji yü-
rüyüşüne devam etti. 

Arama noktalarından geçen, bin-
lerce kişiden oluşan Cephe kortejini,
alana yakın yerlerde bekleyen halk
coşkuyla, alkış ve zılgıtlarla karşıladı. 

Yürüyoruz... Umudu büyüterek

Halk Cephesi kortejindeki
bazı pankartlar 

“1 Mayıs Alanı Bizimdir AKP Ver-
medi Şehitlerimizle Kazandık”, “Tak-
sim’i Kazanan Örgütlü Gücümüzdür Hal-
kın Örgütlü Gücüyle Kurtuluşa Kadar Sa-
vaşalım”, “Haklıyız Kazanacağız”, “İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “2000 yı-
lında Bayrampaşa Hapishanesi’nde
Altı Kadını Diri Diri Yaktılar Hesabı-
nı Soracağız”, “Taksim’i Kazandık Hal-
kın Örgütlü Gücüyle Emperyalizme ve Fa-
şizme Karşı da Kazanacağız”, “Amerika
Defol Demek İçin, Açlığa İşsizliğe Dur
Demek İçin, Umudu Büyütmek İçin 1
Mayıs’ta Halk Cephesi Saflarında Bir-
leşelim”, “ ’77 1 Mayıs Katliamı’nın So-
rumluları Cezalandırılsın”, “Taksim 1
Mayıs Alanıdır Şehitlerimizle Kazan-
dık”

CEPHE KORTEJİNDE 30 BİN MEHMET

B
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Coşku artık doruktaydı; sancak
ekibinin rap rap uygun adım vuruş-
ları, TAYAD’lıların zılgıtları, Halk
Cepheliler’in sloganlarıyla inledi
alan. Hep bir ağızdan haykırdılar:
“Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş; Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede; Şehitlerimize Dev-
rim Sözümüz Var; Mahir’den Da-
yı’ya Sürüyor Bu Kavga; Tecrite
Son Sohbet Hakkı Uygulansın;
Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor;
Öndere Selam Savaşa Devam!”

1 Mayıs Alanı’nı 
şehitlerimizle kazandık. 
1 Mayıs Alanı’nı onlarla 
zapt ediyoruz!

Taksim kanla kazanılmış bir
alandır. Taksim’i direne direne ka-
zandık. 1 Mayıs kavgamız, savaş-
makta kararlı, devrimde iddialı ol-
duğumuzun göstergesidir. 

TAYAD’lı analar ellerinde dev-
rimci mücadelede şehit düşen oğul-
larının ve kızlarının fotoğraflarını ta-
şıyorlar.  Şehitlerimizde alanda yerini
alıyor. Ve değer, diyorlardı değer; bu
halka inanmakta, güvenmekte ne
kadar da haklıymışız meğer…

zapt ettiğimiz alanlara
sesini taşıyacağız
kanımızla yazıyoruz tarihi
haklıyız kazanacağız

Yüz binlerce emekçiye kucağını
açan Taksim Meydanı’nda ilerliyor
Halk Cephesi. Sancak ekibi görke-
miyle sahnenin önündeki yerini aldı.
Pankartlarını özenle miting boyunca
taşıdı Cepheliler. Mahir’in ve Da-
yı’nın pankartlarını sahnenin yanın-
daki platforma, yüzbinlerin görebi-

leceği şekilde astılar. 

Yüz binlerce emekçi vardık, Tak-
sim Meydanı’nı zapt ettik!

İstanbul'un dört farklı noktası-
dan yüz binlerce emekçi Taksim
Meydanı'na aktı. 

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve
HAK-İŞ konfederasyonları ile de-
mokratik kitle örgütleri, partiler ve
dernekler çeşitli kollarda kortej oluş-
turdu. 

Şişli’den: Devrimci 1 Mayıs
Platformu, devrimci yapılar ve DİSK,
Şişli kolundan yürüdü. Halk Cephe-
si,  ESP, EHP, DHF, Partizan, BDSP,
ÖDP, Halkevleri, Sosyalist Gençlik
Dernekleri Federasyonu, Öğrenci
Kolektifi, LÖB, Dev-Lis, Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği, Çarşı, Nurte-
pe Spor Kulubü, Suyun Ticarileşti-
rilmesine Hayır Platformu, 78'liler
Federasyonu Şişli kolunda kortejle-
rini oluşturdular.

Şişhane’den: KESK, Emek
Özgürlük ve Demokrasi Bloku, Deri,
Kundura ve Tekstil İşçileri Derneği
Şişhane'de toplanarak Tarlabaşı Bul-
varı üzerinden Taksim Meydanı'na
yürüdü. 

Gümüşsuyu’ndan: Türk-İş,
TKP, CHP, İşçi Kardeşliği Partisi,
HAS Parti ve HKP Dolmabah-
çe'de toplanarak Gümüşsuyu kolu
üzerinden Taksim'e yürüdü.  Hak-
İş ise Mete Caddesi’nden yürü-
yerek alana girdi. 

Kazancı Yokuşu’nda
şehitlere anma:

İşçi ve memur konfederas-
yonları başkanları, 1 Mayıs
1977'de katledilenler için Ka-
zancı Yokuşu'na karanfil bıraka-
rak, saygı duruşunda bulundu.

Taksim Anıtı’na çelenk bırakılma-
sından sonra, 1 Mayıs mücadelesin-
de katledilenler adları tek tek oku-
narak anıldı. Bütün alandan "ara-
mızda" sesi yükseldi. Mustafa Ala-
bora kürsüden Nazım Hikmet'in
"Açların Gözbebekleri" şiirini oku-
du. 

1 Mayıs programı Ruhi Su Dost-
lar Korosu ve sanatçıların seslendir-
diği 1 Mayıs Marşı ile başladı. 

Sendikalar, meslek odaları adına
okunan metni direnişte olan ve 19-20
Nisan'da iki günlük grev yapan sağ-
lık emekçilerinden Sevgi İnce, 129
gündür Bericap'ta direnişte olan Pet-
rol-İş üyesi Ayşe Karahasanoğlu,
DİSK'ten Casper işçisi Bahtiyar Şa-
hin okudu. Okunan metinde güven-
cesiz, esnek çalıştırmaya, taşeron-
laştırmaya, sendikal haklara karşı
ciddi saldırıların gerçekleştiği ko-
şullarda 1 Mayıs kutlamalarının ya-
pıldığı belirtildi. 

İşsizliğin önlenmesinin, kıdem
tazminatı hakkının korunmasının,
güvenceli çalışmanın kaldırılmasının
da istendiği konuşmada iş cinayet-
lerinin önlenmesi istendi. 

Hapishanelerdeki koşulların
düzeltilmesinin gerektiğinin belir-
tildiği açıklamada 1 Mayıs 1977
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katliamının hesabının sorulması
istendi.  

Konuşmaların ardından Grup Yo-
rum sahne aldı. 

‘89’da Dalcı’ya verdiğimiz
sözü yerine getiriyoruz
bugün. Mehmet Akif
Dalcı’ya ve beş bin
Mehmet’e “Zapt ettiğimiz
alanlara sesini taşıyaca-
ğız” dedik ve burada çıkan
ses Mehmet Akif

Dalcılar’ın ve 1 Mayıs
şehitlerinin sesidir.

Coşkuyla karşılandı. 1 Mayıs mar-
şıyla türkülerine başlayan Grup Yo-
rum şunları söyledi: “Korkuların en
büyüğünü gerçek kıldık bugün. Yıl-
lardır burada oluşan bu güzel bir-
likteliği engellemek için uğraşanların,
bize daracık, kuytu köşeleri reva gö-
renlerin, kanımızla suladığımız bu
meydanı, burada yitirdiğimiz şehit-
lerimizi unutmamızı isteyenlerin kor-
kularını gerçek kıldık bugün hep bir-
likte. Ve bizler her koşulda geldik bu-

raya. Yasakladılar, geldik. Tehditler
savurdular, geldik. Ayaklar baş ol-
dular dediler, hakaret ettiler, kabul et-
medik yine geldik. Coplar yedik, taz-
yikli sular yedik, yerlerde sürüklen-
dik yine geldik. Buralara çıkan yol-
larda kurşunlara dizildik yine geldik.
Bıkmadan, usanmadan geldik. Di-
rendik ve öyle aldık bu 1 Mayıs Ala-
nı’nı. Geldik defalarca. Çünkü bizler
özgürüz. Özgürlüğün, bize reva gö-
rülen dar alanları kabul etmeyip,
onu değiştirmek olduğunu bilerek;
özgürlüğün direnmek ve değiştirmek

Devrimci 1 Mayıs
Platformunun da içinde
olduğu siyasi hareketler ve
Demokratik kitle örgüt-
leri ve çeşitli gruplar adı-
na Süleyman Matur or-
tak açıklamayı okudu.
“İşte yine Taksim’deyiz.
İşte yeniden 1 Mayıs Ala-
nı’nda, kol kola, omuz

omuza, yürek yüreğe, din, dil, ırk ayırmaksızın bütün
dünyanın işçilerinin, bütün ezilen halkların bu görkemli
birlik ve mücadele gününde bir aradayız” diyerek ko-
nuşmasına başlayan Matur, 1 Mayıs’ta Taksim’de ol-
manın kolay kazanılmadığını vurguladı. Taksim’i so-
kak sokak dövüşerek kazandıklarını belirten Matur “Bu
alanın her santimini alınterimizle ve kanımızla hak
ederek geldik. Bayraklarımız kırmızıysa eğer, verdi-
ğimiz şehitlerin kanındandır; başımız dikse eğer,
bizden önce geçenlerin, dövüşenlerin ve düşenlerin az-
mindendir; yumruklarımız yüksekteyse eğer, tutsak-
larımızın ve hastalarımızın da öfkesini haykırdığı-
mızdandır” dedi. 

Matur konuşmasına şöyle devam etti: “'Demokra-
tik Açılım', 'Alevi Açılımı', 'Alevi Çalıştayı', 'Roman Açı-
lımı' gibi tamamen iki yüzlüce halkı kandırmaya, al-

datmaya yönelik manevralarla ezilen halkların düzene
olan tepkilerini hiçbir talepleri karşılanmaksanız sus-
turulmaya, geçiştirilmeye çalışıldı. Alevi, Sünni her
inançtan olan halklarımızın inançlarını özgürce yaşa-
masının önüne engeller çıkarıldı, göstermelik hamlelerle
düzenle barıştırılmaya çalışıldığı günlerdeyiz.

Kadınların yaşamın her alanında baskıya, ayrım-
cılığa, cinsel sömürüye, şiddete uğradığı, töre adı al-
tında yasalardan destek alan kadın katliamlarının ya-
şandığı günlerden geçiyoruz.

Cezaevlerinin yine tıklım tıklım devrimcilerle dol-
duğu, halkın evlatlarının işkenceyle, tecritle çürütülmek
istendiği, hasta tutsakların ölüm cezasına mahkum edil-
diği günlerdeyiz.

Tüm bu zulmü yapanların 19 Aralık’ta canlarımızı
nasıl planlı ve soğukkanlı biçimde katlettiklerini açığa
çıktığı zamanlardayız.

Tarihin ve işçi sınıfının belleği var, kolay gelmedik
buralara. Acılı ve kanlı günlerden geçerek geldik.
Şimdilerde sanki emekçilere lutfetmiş gibi '1 Mayıs'ı biz
verdik' diye övünen ve emekçileri nankörlükle suçlayan
hükümet düpedüz sahtekarlık yapıyor. Biz buraya so-
kak sokak dövüşerek bu alanın her santimini alınte-
rimizle ve kanımızla hak ederek geldik."

“Bu alanın her santimini alınterimizle
ve kanımızla hak ederek geldik.”
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olduğunu bilerek geldik
buraya. Ve bu alan için ka-
nını dökenler, 77’de düş-
tükleri bu alana bizimle
birlikte omuzlarımızda gel-
diler. 96’da Kadıköy’de,
Taksim düşüne son verip
direnenler bugün bizimle.
Ve 89’da Dalcı’ya verdi-
ğimiz sözü yerine getiri-
yoruz bugün. Mehmet
Akif Dalcı’ya ve beş bin Mehmet’e
“Zaptettiğimiz alanlara sesini taşı-
yacağız” dedik ve burada çıkan ses
Mehmet Akif Dalcılar’ın ve 1 Ma-
yıs şehitlerinin sesidir. Artık hiçbir
yasağın, hiçbir engellemenin hükmü
yoktur bu alan için. Emeğin ve
emekçinin, halkımızın ana sütü ka-
dar hakkıdır Taksim 1 Mayıs Alanı.
Ve halkımızın örgütlü gücünün ese-
ri olarak bugün bizim elimizde. So-
yanlara, sömürenlere, ülkemizi talan
edenlere karşı hep birlikte söyleye-
lim.”

Yorum kalabalık bir ekiple çıktı

yüz binlerin önüne, yüz binler ve Yo-
rum hayallerine kavuşmuş olmanın
coşkusuyla adeta sarıldılar birbirle-
rine. Yorumun türkülerine eşlik etti
emekçiler, ki o türküler, 26 yıldır hiç
durmadan onların mücadelesine ya-

kılmıştı. 

‘Dağlara Gel’ derken
omuzlar kenetlendi birbirine,
‘Cemo’da sol yumruklar ha-
valandı ve ‘Çav Bella’ ile al-
kışlandı gök kubbenin altında
yaşayan ve savaşan tüm parti-
zanlar... her şarkıda dağlar,
her ezgide kavga vardı ve 1
Mayıs Alanı’nı dolduranlar
güzel günlere onlarla varıla-

cağını haykırıyorlardı. 

Yorum’un arkasından değişik dil-
lerde türküler söyleyen Kardeş Tür-
küler ve sonrasında Agire Jiyan Kürt-
çe türküleriyle ve halaylarıyla sahne
aldı. Çekilen halayların ardından 1
Mayıs Marşı eşliğinde 1 Mayıs Ala-
nı’nı dolduran emekçilere teşekkür
edilerek, miting sonlandırıldı.

hasretin o büyük güne
savaşarak varacağız
silahımız söyleyecek son sözü
haklıyız kazanacağız

Cepheli’nin sözü yerine
getirilecek sözdür.
Tüm baskı, sindirme,

yozlaştırma politikalarına
rağmen yüz binler

alanlarda.
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1 Mayıs, Anadolu’nun birçok
şehrinde, emekçilerin talepleri ile
alanlarda yer aldığı mitingler ve yü-
rüyüşlerle kutlandı.

Ankara: Siyasi hareketler, sen-
dikalar, demokratik kitle örgütleri
önce Tren Garı’nda bir araya geldi.

Mitingin yapılacağı Sıhhiye Mey-
danı’na doğru yürüyüşe geçildi. Sıh-
hiye Meydanı’nda toplanan binlerce
emekçi yapılan çeşitli etkinliklerle
mitingi bitirdi.

İzmir: DİSK, KESK, Türk-İş ve
TMMOB’un çağrısıyla, siyasi hare-
ketler, sendikalar, demokratik kitle ör-
gütleri 1 Mayıs’a katıldı.

İzmir’in değişik bölgelerinden
gelen binlerce emekçi Gündoğdu
Meydanı’nda 1 Mayıs’a talepleri ile
katıldı.

Bursa: Atatürk Stadyumu önün-

den miting alanına yürüyen 20 bine
yakın emekçi, alanda yapılan ko-
nuşmaların ardından türküler ve ha-
laylar eşliğinde mitingi bitirdiler.

Adana: Mimar Sinan Açıkhava
Tiyatrosu’nun önünden Uğur Mum-
cu Meydanı’ndaki miting alanına
kadar yürüdü emekçiler. Miting ala-
nında yapılan konuşmaların ardından
halaylar ve şarkılar ile mitingi biti-
rildi. 1 Mayıs’a 10 bin emekçi katıldı. 

Eskişehir: 1 Mayıs mitingi, 10
bine yakın emekçinin katılımıyla
Sıhhiye Meydanı’nda yapıldı. Kut-
lamalar verilen konser ve halaylarla
bitirildi.

Samsun: Türk-İş ve KESK’in
düzenlediği 1 Mayıs’a 4 bin emek-
çi katıldı. 

Denizli: 1 Mayıs’a 3500 kişi ka-
tıldı. Eğitim emekçilerinin kitlesel ka-
tıldığı mitingte, AKP protesto edildi.

Dersim: KESK’e bağlı sendi-
kaların, demokratik kitle örgütlerinin
katıldığı mitinge 5 bin kişi katıldı.

Diyarbakır: Dağkapı Meyda-
nı’nda DİSK, KESK ve Türk-İş ta-
rafından ortak bir basın açıklamasıyla
kutlanan 1 Mayıs’a 8 bin emekçi ka-
tıldı. AKP’nin protesto edildiği mi-
ting halaylarla bitirildi. 

Antalya: DİSK, KESK, Türk-İş
ve TMMOB’nin çağrısıyla yapılan
mitinge 10 bin emekçi katıldı. Gül-
lük TRT Kavşağı’ndan Yavuz Özcan
Parkı’na yürüdü emekçiler. 

Yürüyüş boyunca atılan slogan-
larla AKP protesto edildi.

Trabzon: KESK ve Türk-İş ta-
rafından düzenlenen 1 Mayıs’a 1500
emekçi katıldı. 

Çanakkale: Salı Pazarı’ndan
Cumhuriyet Meydanı’na yapılan yü-
rüyüş ile başlatılan 1 Mayıs’a 2 bin
emekçi katıldı. Siyanürlü altına kar-
şı mücadele eden Elmalı köylüleri de
pankartlarıyla mitingte yer aldı.

Anadolu’da 1 Mayıs



Burjuvazi ve düzenin çeşitli uzan-
tıları, hep birlikte bize, bizim olma-
yan bir 1 Mayıs dayatmaya çalışı-
yorlar. 

Ne güzel diyorlar, “bayram” gibi
oldu. Hayır! 1 Mayıs’ın bayram
olma vakti henüz gelmedi bu ülkede.
Şarkılarımızı, türkülerimizi söylüyor,
halaylarımızı çekiyoruz ama onlar
kavgamızın bir parçası. 

Ne güzel diyorlar; olay çıkmadı.
Olay diye bir şey yoktu zaten. Ya-
saklar vardı, saldırılar vardı. 

Ne güzel diyorlar; sağcı, solcu

hep birlikte... Hayır, öyle bir şey
yok. Evet, gerici işçi ve memur sen-
dikaları da alandaydı. Ama onlarla
hiçbir uzlaşmamız yoktur ve olma-
yacaktır. Onlara kalsa 1 Mayıs’ı
tümden yok ederlerdi. Ama yapa-
madılar. Bu kavgadan zaferle çıkan
biz olduk ve onlar gelip bunu kabul
etmek zorunda kaldılar. 

Ne güzel diyorlar; kızılın dışın-
da mordan turkuaza kadar her renk
kendine yer buluyor... Hayır! 1 Ma-
yıs’ın rengi kızıldır. Karşı-devrim dı-
şında herkes olabilir orada, ama 1
Mayıs’ın damgası devrimci, rengi kı-

zıldır. 

O güne kırk türlü ad takıyor ve fa-
kat o günün en resmi, en tarihsel adı-
nı kullanmıyorlar? 

1 Mayıs; İşçi Sınıfının Birlik,
Mücadele ve Dayanışma Günü... 

Bakın ne kadar güzel ve içi dolu
bir kavram. 

“Olay” yok!.. “Bayram” yok!.. 1
Mayıs “Morlara” bürünmeyecek!..
1 Mayıs gericilere bırakılmayacak!..
1 Mayıs çiçek, böcek gününe dö-
nüştürülmeyecek... Bunu bekleyen-
ler boşuna umutlanmasın. 

Burjuvazi, alanlarda kaybettiği sa-
vaşı, 1 Mayısımız’ı, kavga gününden
başka her şeye benzeterek, “ideolo-
jik” olarak kazanmaya çalışıyor. 

O halde gayrı şunun bilincinde ol-
malıyız: 1 Mayıs’ta attığımız her
adım, söylediğimiz her söz ve slogan,
taşıdığımız her pankart, işte bu sa-
vaşın bir parçasıdır. 

Savaşan
Kelimeler 

Dayatmalara Çarpıtmalara Hayır!
1 Mayıs Bizimdir!
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Burjuva basın 1 Mayıs
boyunca “hiç olay çıkma-
dığına” özel bir vurgu yap-
tı. Evet hiçbir olay yoktu.
Çünkü 1 Mayıslar’da olay
değil, polisin saldırısı, po-
lisin halka karşı estirdiği te-
rör vardır. Devrimciler, hal-
kımız kendi güvenliğini
kendisi alır. Hem de en iyi
güvenliği alır. 

O güvenlikte halkın bir-
birine olan güveni, halkın
devrimcilere, devrimcile-
rin halka güveni vardır.
İnönü’de 55 bin kişinin katıldığı
Grup Yorum konserinde polis yoktu.
Tek bir kişinin burnu kanamadı. 150
bin kişinin katıldığı Bağımsız Türki-
ye Konseri’nde de polis yoktu. Gü-
venlik, tamamen Halk Cephesi tara-
fından sağlandı. Yine tek bir olay çık-
madı. 

Şu açık net ortadadır; olay çıkaran
tek güç polistir ve tek provokatör yine
odur. 

1996 1 Mayısı’nda Kadıköy’de üç
devrimcinin katledildiği meydanda, üç
lalenin çiğnenmesi üzerine devrim-
cilere karşı günlerce bir karalama

kampanyası sürdürenler, 1 Mayıs
Alanı’na gidin bakın. Yarım milyonu
aşkın emekçi vardı orada. Tek bir şeye
zarar verilmiş midir? Tek bir olay çık-
mış  mıdır? 

Birçok köşe yazarı ve burjuva
politikacı, bunu polisin yeni bir yön-
temi olarak değerlendiriyor. Bir örnek
olarak, iktidar yağdanlıklarından Fet-
hullahçı Zaman yazarı Bejan Ma-
tur’un şu sözlerine bakalım:   

“Taksim Meydanı’nda göze çar-
pan en belirgin şey, hiç kuşkusuz pol-
islerin yokluğuydu. Plastik kelepçe-
lerle bağlanan bariyerlerin sağladı-
ğı asayiş; kurşun, cop ve gaz olmadan

da ‘asayişin’ müm-
kün olabildiğini kanıtla-
dı.” (5 Mayıs 2011)

Derin bir cehalet ürünü
olan böyle bir yorumun
neresini düzelteceksiniz.
Sanki polis kendiliğinden
çekilmiş, sanki polisin, ik-
tidarın “asayiş” anlayışı
değişmiş... Yoktur böyle
bir şey. 

“Polisin meydanda gö-
rünmez oluşu”, polisin özel
bir politikası ve başarısı

değildir.  

Devrimcilerin alana hakim olan
inisiyatifidir. Devrimcilerin iradesidir. 

Şiddetin nedeninin halk değil,
devrimciler değil, polis olduğunu
tüm dünya bir kez daha görmüştür.
Polis saldırmazsa, halk kendi gü-
venliğini alır, hiçbir sorun da çıkmaz.
Gerçek provokatörlerin polis olduğu
1 Mayıslar’da defalarca kanıtlan-
mıştır. Polis saldırmayınca hiçbir
olay çıkmıyormuş demek ki. 

Ortada hemen hiç polis yoktu.
Olay da yoktu. Bizim yıllardır söy-
lediğimiz de buydu.

Polis  yoksa olay da yoktur!



“Ayakların başları yönettiği yer-
de kıyamet kopar” diyordu 2008’de-
ki 1 Mayıs öncesinde Tayyip Erdoğan.
Emekçileri aşağılayan açıklamaları ile
Taksim’i 1 Mayıs Alanı olarak ver-
meyeceklerini açıklıyor, emekçileri
sindirmeye çalışıyordu. 

Tayyip Erdoğan’ın aşağıladığı
“ayaklar” tehditlere, saldırılara pa-
buç bırakmayarak, 2011’de Taksim’i
1 Mayıs alanı olarak ilan etti.

1 Mayıs Alanı’nı söke 
söke aldık

1 Mayıs Alanı’na yüz binler akar-
ken, televizyon ekranlarına AKP’li-
ler de çıktı.1 Mayıs’a geldiklerini an-
latıyordu bir AKP’li. Bir dönem “sol-
cu” olan kadın AKP milletvekili,
Grup Yorum parçalarıyla halay çek-
tiğini anlatıyor, barıştan, yasakların
aşılmasından söz ediyordu.

AKP’lilere bakılacak olursa,  Tak-
sim’i işçilere armağan etmiş hava-
sındalar. Taksim’i kanımızla kazandık.
Siz vermediniz! Kafamız, gözümüz
yarıla yarıla, copların ateşlerin altın-
da yürüyerek aldık. Siz vermediniz,
siz halkın gücü, devrimcilerin meş-
ruluğu karşısında YENİLDİNİZ.
Alanı biz söke söke aldık. 

1 Mayıs Alanı için şehitler verdik;
tutsaklar verdik, öyle kırdık yasakla-
rın zincirlerini. Öyle dağıttık işken-
cecilerin barikatlarını.

Bunun için büyük bedeller ödedik.
Defalarca Taksim’i işgal eden, polis
yetmeyince, İstanbul dışından uçak-
larla takviye polis getirten, bunu bile
yeterli görmeyip, askeri birliklerle
Taksim’i işgal ettiren AKP değil miy-
di?

1 Mayıs öncesinden başlayarak, İs-
tanbul’da adeta sıkıyönetim ilan eden,
alanları yasaklayan, Taksim’e gidecek
yolları kapatan, metroyu, gemileri,
otobüsleri çalıştırmayan, 3-5 kişi bir
arada gördüklerinde gaz bombaları,
tazyikli su ile saldıran, yüzlerce

emekçiyi gözaltına alan AKP’nin
polisi değil miydi?

Taksim’e açılan caddeleri ve so-
kakları gaz bombalarına boğan, Tak-
sim’e açılan sokakları işkencehaneye
çeviren, Şişli Etfal Hastahanesi’ne bile
gaz bombası atacak kadar halka ve
emekçilere düşman AKP iktidarının
talimatlarıyla saatlerce DİSK’i kuşa-
tan, herkesin gözü önünde gazlarla,
tazyikli su ile işkence yapan AKP’nin
polisi değil miydi?

1 Mayıs’ta emekçilere, halka so-
kakları yasaklayan, 1 Mayıs gecesi
alanı işgal ettirip, tel örgüler ve bari-
yerler ile çeviren AKP vermedi, biz
söke söke aldık.

Aksini söylemek bu yaşananları
tarihten silmek, yok saymaktır. 

O zaman soru şudur; dün 1 Mayıs
Alanı’na girmeye çalışan emekçilere
saldıran AKP bugün neden “ 1 Ma-
yıs Alanı’nı verdi?”.

Ya AKP dün faşistti, bugün de-
mokrat(!), ya da bunun başka bir se-
bebi vardır!... Başka sebep bu alanın
söke söke kazanıldığıdır. 

Tüm düzen içi güçler, burjuvazi-
nin tüm akıl hocaları, burjuvazinin eli
kalem tutan yazarları “hakları dire-
nerek, söke söke alma” devrinin ka-
pandığını düşündükleri, o düşünceyi
halka kabul ettirmeye çalıştıkları için
bu gerçeği gizliyorlar.

Kim ne derse desin, 1 Mayıs Ala-
nı söke söke, direne direne kazanıl-
mıştır. Çatışa çatışa kazanılmıştır.
Ve sınıf mücadelesinde bu kural ha-
len geçerlidir.

Onlar bu büyük kazanımın emek-
çilere, örnek olmasını istemedikleri
için yalanlarını sürdürüyorlar.

Bunlardan biri de Hürriyet yaza-
rı Fatih Çekirge’dir. Fatih Çekirge 2
Mayıs’taki yazısında şöyle diyordu: 

“Taksim’e ‘giremezsin’ diyen
devlet, ‘girerim’ diyenleri coptan
geçirdi, biber gazına boğdu. Ölenler,
sakat kalanlar... arka sokak savaş-

ları... 

Devlet 35 yıl sonra “Buyrun Tak-
sim’e” dedi. 

Önce yasaklayıp, yargılayıp son-
ra serbest bırakan bu ‘yasaklar ta-
rihi’ daha ne kadar acıtacak?”

Yanılıyorsun Fatih Çekirge. 

Devlet, “buyrun” demedi. 

Hiçbir zaman da dememiştir ve de-
meyecektir. O meydan, dövüşe dö-
vüşe alındı. Direne direne alındı. 

Hangi barış? 
Hangi demokrasi?

Devrimcilerin 1 Mayıs Alanı’nı
söke söke almasından rahatsız olan-
lar, konuşmalarının aralarına “de-
mokratikleşmeyi”, “barış” ı da ek-
lemeyi unutmadılar.

Taksim’in 1 Mayıs Alanı olması-
nı demokratikleşme olarak açıkla-
yanlar yalan söylüyor. Hangi ba-
rış? Hangi demokrasi? 1 Mayıs
Alanı demokrasinin olduğunun değil,
demokrasinin olmadığının resmidir. 

Çünkü yüz binler Taksim’de eşit-
lik, adalet, özgürlük istedi. Çünkü bu
meydanda katilleri cezalandırılmamış
ölülerin resimleriyle yürüdü kitleler.
Bu meydanda failleri cezalandırıl-
mamış katliamların hesabının sorul-
masını istedi yüz binlerce emekçi. 

Yüz binler, bağımsızlık, eşitlik,
adalet diye alandaydılar. Demokra-
sinin olduğu yerde neden bu taleplerle
alana çıkılsın?

Siz düzeninizi sürdürüyorsunuz.
Faşizm sürüyor; demokratikleşme
yoktur, söke söke alınan 1 Mayıs Ala-
nı vardır.

Alanı siz vermediniz, biz aldık!

SİZ YENİLDİNİZ!
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Mecidiyeköy: Halk Cephesi üye-
leri, 29 Nisan günü Mecidiyeköy
Metrobüsünde 1 Mayıs bildirilerini
dağıttılar. 

Şişli-Cevahir AVM önü: Dev-
Genç'liler tarafından 27 ve 29 Ni-
san’da Cevahir AVM’nin önünde
açılan masada 1 Mayıs’a çağrı bildi-
rilerinin dağıtımı yapıldı ve çevrede
kuşlamalar yapıldı. Açılan masalarda
ayrıca Yürüyüş dergisinin de tanıtımı
yapıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 27 Nisan
günü Kadıköy Rıhtım’da 1 Mayıs için
masa açtılar.  Masada bildiri dağıtımı
yapılırken aynı anda kuşlama yapıl-
dı, Yürüyüş dergisi de dağıtıldı. 

Dağevleri Mahallesi: 27 Nisan’da
Dağevleri Mahallesi’nde 1 Mayıs’a
çağrı yapıldı. Gün boyu bildirilerle ve
kuşlamalarla mahalleyi gezen Dev-
Genç’liler, mahallenin değişik yerle-
rine afişler asarak 1 Mayıs’ta mahal-
leden otobüs kaldırılacağını duyur-
dular.

Maltepe-Gülsuyu: 1 Mayıs’ta
Cephe saflarında umudu büyütmek
için Maltepe-Gülsuyu mahallesinde
ve Kartal’da 1 Mayıs çalışmaları ya-

pıldı. 26 Nisan’da Gülsuyu Hey-
kel’de açılan ve 3 saat açık tutulan 1
Mayıs standında  kavga gününe ça-
ğıran konuşmalar yapıldı. 27 Ni-
san’da Gülsuyu’da Çarşamba Paza-
rı’nda stant açıldı. 4 saat açık kalan
stantta binin üzerinde bildiri dağıtıl-
dı.  Aynı gün Gülsuyu sokaklarında
binlerce kuşlama yapıldı. Mahallenin
merkezi yererine afişler yapıştırıldı.
28 Nisan’da Gülsuyu’nda 3 pankart
asıldı. Aynı gün  Kartal’da merkezi 5
yere ozalit asıldı. 3 ayrı yere de pan-
kartlar asıldı.

Şişli: 27 Nisan’da, Devrimci İşçi Ha-
reketi Şişli’de, Mecidiyeköy’de, Pen-
dik Esenyalı tren istasyonu ile otobüs
durağında ve Pendik Ahmetyesevi
Mahallesi’nde 1 Mayıs ile ilgili afiş-
lemeler yaptı. Ayrıca Esenyalı Köp-
rüsü ile tren istasyonunda, Esenyalı’da
ve Göztepe Tamirhane Köprüsü’nde
kuşlama yapıldı.

Küçükarmutlu: 28 Nisan günü
Halk Cepheliler Armutlu’da pankart
astı. Ayrıca 1 Mayıs ozalitleri duvar-
lara yapıştırıldı halk bilgilendirildi.

İkitelli: İkitelli Halk Cephesi de 1
Mayıs öncesi çalışmalarını yoğun-

laştırdı. İkitelli hariçi Köyiçi, Sefaköy,
Söğütlüçeşme, Altınşehir gibi ma-
hallelerde de aktif çalışma yürütüldü. 

Kartal’da 1 Mayıs afişlerine
polis saldırdı

28 Nisan’da Kartal ilçesindeki
Yunus Mahallesi (Topselvi) Dilek
sokak ’ta 1 Mayıs afişlerini asan Ali
Seven adlı Halk Cepheli polis tara-
fından gözaltına alındı. İki saat  göz-
altında tutulan Ali Seven  154 TL para
cezası kesildikten sonra serbest bıra-
kıldı.

Çanakkale: 29 Nisan günü Ça-
nakkale Gençlik Derneği Girişimi
Öğrencileri kordon boyunda bildiri
dağıtımı yaptı. Dağıtılan bildiride '1
Mayıs’ın tarihinden, Oligarşinin işçiyi
emekçiyi nasıl katlettiğinden, Taksim
için ödenen bedellerden ve neden Tak-
sim’e çıkılacağı' halka anlatıldı. 1,5
saat boyunca yapılan bildiri dağıtı-
mında 400 bildiri halka ulaştırıldı.

Gemlik: Halk Cepheliler 28 Nisan
günü Hamidiye, Eşref Dinçer, Balık
pazarı ve Osmaniye mahallelerinde 1
Mayıs afişlemeleri yaptılar. 29 Nisan
günü ise İstiklal Caddesi’nden baş-
lanarak Dereboyu Caddesi’nde ve
Orhangazi Caddesi boyunca bildiri
dağıtımı yapıldı. 

Edirne’de 1 Mayıs pikniği
Edirne'de Dev-Genç’liler 1 Mayıs

Pikniği düzenledi. Piknik 30 Nisan
günü Kent Ormanı’nda yapıldı. 1
Mayıs ile ilgili bilgilendirme konuş-
maları ve 1 Mayıs’ın anlamı ve öne-
mi ile ilgili sunum gerçekleştirildi.
Pikniğe 51 kişi katıldı. 

Hatay’da geleneksel
1 Mayıs pikniği

Antakya’nın Samandağ ilçesinde
Doğal tesislerde Halk Cephesi 24 Ni-
san Pazar günü geleneksel 1 Mayıs
pikniği düzenledi. Piknik alanında
Halk cephesi adına 1 mayıs tarihiy-
le ilgili bir konuşma yapılarak, mer-
kezi olarak kutlanacak 1 Mayıs'a ka-
tılmak için çağrıda bulunuldu. Pikniğe
100 kişi katıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir televiz-
yon programına katılan Erdoğan, 1
Mayıs ile ilgili bir soru üzerine, “1
Mayıs 1977 katliamının faillerinin
‘illegal sol gruplar’ olduğunu” id-
dia etti.

Erdoğan bir yandan 1 Mayıs 77
katliamının sorumlusu kontrgeril-
layı aklarken bir yandan da devrim-
cileri katliama bulaştırmaya çalış-
mıştır.

Hem de 1 Mayıs ile ilgili tartış-
maların sürdüğü günümüzde bunu bi-
linçli yaparak, devrimcilerin 1 Ma-
yıs konusundaki meşruluğuna gölge

düşürmek istemiştir.

1 Mayıs için on yıllardır
mücadele eden, bedel öde-
yen, katliamlara uğrayan  dev-
rimcileri katliamdan sorumlu

tutmak olsa olsa AKP gibi halk düş-
manı bir partinin devrimci düşman-
lığından başka bir şey değildir.

Asıl katliamlardan Erdoğan so-
rumlu tutulmalıdır. 1 Mayıs 77 katliamı
ile ilgili tek bir soruşturma açmamış
ama devrimcileri karalama da acele et-
miştir.

Yine 1 Mayıs alanında yapılacak
kutlamalar için sendikalar ile konu-
şup, devrimcileri alana sokmamak
için sendikaları zorlaması da
AKP’nin düşmanlığının bir başka bo-
yutudur.

Mecidiyeköy, Kadıköy, Gülsuyu, Şişli, Küçükarmutlu, İkitelli...

Halk Cepheliler 1 Mayıs’a Çağırdı

Erdoğan, kontrgerillayı
aklamaya çalışıyor
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sorulacak hesabımız
alandaydı

önderlerimiz alandaydı

çocuklarımız alandaydı 
bayrağı devralmak için
büyümeyi beklemediler



1 Mayıs 1989’da Taksim 1 Ma-
yıs Alanı’na girmek için barikatları
zorlarken, Şişhane’de polis tarafından
katledilen Mehmet Akif Dalcı’ya bir
söz vermiştik: 1 Mayıs’ta binler
olacak, 1 Mayıs Alanı’na girecektik. 

Sadece Mehmet Akif Dalcı’ya
söz vermemiştik. Sözümüz, 1 Mayıs
Alanı’nı kazanmak için toprağa düş-
müş tüm 1 Mayıs şehitlerineydi.
Mehmet’e, Mehmetler’e vermiştik o
büyük sözü.

“1 Mayıs Alanı’nı mutlaka ka-
zanacağız” dediğimiz şehitlerimiz
arasında 1988 1 Mayıs şehitlerimiz
Öz türk Acari ve Sa lih Kul da var-
dı. Zor yıl lar da mü ca de le yi sür dü ren
bu iki Dev rim ci Sol savaşçısına ver-
diğimiz sözü de yerine getirmeliydik. 

30 bin Mehmettik alanda
Mehmet’in şehit düştüğü 1989’dan

itibaren sürdürdüğümüz bu kavgada
onlardan güç aldık. Mehmet’in ku-
cağındaki taşlar silahımız oldu. 

Tam 22 yıl boyunca 1 Mayıs ala-
nının kavgasını verdik. 1 Mayıs alanı
için sokak sokak çatıştık. Önümüze çı-
kartılan barikatları aşa aşa, öle vura,
vura öle bize yasaklanan 1 Mayıs Ala-
nı’nı almak için mücadele ettik. 

Hiçbir söz boşuna söylenmemiş-
ti. Zapt edeceğiz alanları dedik.
Mehmet Akif Dalcı’nın şehit düş-
mesinden 22 yıl sonra Mehmetler’e
verdiğimiz sözü yerine getirdik. 1
Mayıs Alanı’na 30 bin Mehmet
olup, sosyalizmin simgesi olan kızıl
bayraklarımızla girdik.

Ve 30 bin Mehmet kızıl sancak-
larıyla zapt ettik alanı. Umut 1 Ma-
yıs alanındaydı. Umut zapt ediyor
alanları. Kadını, erkeği, genci, yaş-
lısıyla 30 bin Mehmet umudu bü-
yütüyor.

30 bin Mehmet olup; yoksul ge-
cekondulardan, fabrikalardan, okul-

lardan, iş yerlerinden 1 Mayıs ala-
nına aktık. Anadolu’nun dört bir ya-
nından geldik 1 Mayıs Alanı’na. 

“Sol’un bittiği” yalanlarını bir
kez daha suratlarına çarptık 1 Ma-
yıs Alanı’nda. Umudun bitmeye-
ceğini, umudun yok edilemeyece-
ğini, umudun gelecek olduğunu
30 bin Mehmet olarak herkese
gösterdik.

Umudu büyütüyoruz!
Emperyalizme ve oligarşiye kar-

şı bağımsızlık, demokrasi, sosya-
lizm kavgasını sürdürüyoruz. Bunun
için nice engellerle karşılaştık, nice
zorluklar aştık.

Mücadele sürdükçe, kavgada da
“ustalaşıyoruz”. Ufkumuz, iddiamız
ve umudumuz kavga ile birlikte bü-
yüyor. Umudu kavga ile birlikte bü-
yütüyoruz.

Umudu büyütmekte kararlıydık!
Bunun için nice ateş çemberinden
geçtik. Nice ihanetlere uğradık. Yo-
lumuzdan dönmedik. Yürüyüşümü-
zü sürdürdük.

5 bin Mehmet demiştik, 1990’la-
rın başında. 5 bin Mehmet olacak, oli-
garşinin karşımıza çıkardığı engelleri
birer birer aşacak, 1 Mayıs Alanı’nı
zapt edecektik. Öyle de oldu. 5 bin
Mehmet ile barikatları zorladık. So-
kak sokak çatıştık.

O gün 5 bin Mehmet olmak, mü-
cadele açısından “ileri” bir noktay-
dı, kitlesellik açısından, oligarşinin
barikatlarını zorlamak açısından 5 bin
Mehmet olmak, 5 bin Mehmet omuz
omuza yürümek bir hedefti.

Sonra adım adım o hedefi büyüt-
meye başladık. Büyüttük hedefleri-
mizi. 6 bindik,7 bindik, 8 bindik Har-
biye’de... Yetmezdi! Daha büyük
hedeflerimiz olmalı, daha büyük kit-
lesellikler yakalamalıydık. 

Mücadele bunları istiyordu biz-
lerden. Daha büyük hedefler koymalı,
kapı kapı, ev ev dolaşmalı, sokak so-
kak örgütlemeliydik halkı. Dur durak
bilmemeliydik bunun için. 

Nitekim mücadelede ısrar etme-
nin, bedelleri göze alarak mücadele-
yi sürdürmenin sonuçlarını görmek-
te gecikmeyecektik. 

İnönü’de 55 bin olduk; herkes şa-
şırdı. Bu daha buz dağının görünen
kısmıydı. O zaman da daha büyük he-
deflerimiz olmalı, daha çok kitle de-
miştik. Yüz binleri örgütlemenin zor
olmadığını gördük.

Bakırköy’de 150 bin olduk, bu
kez kimse şaşırmadı. Çünkü yapa-
bileceğimize inanmıştık artık, çünkü
halkımız yapabileceğimize inanmış-
tı... 

Bugün on binler olup yürüdük 1
Mayıs Alanı’nda. 30 bin Mehmettik
bu kez. 30 bin Mehmet daha büyük
hedeflerin başarılabileceğini göster-
di bize.

Yüz binlerce, milyonlarca 
Mehmet olacağız!

On binler olduk, 30 bin Mehmet
olarak yürüdük 1 Mayıs’ta. Ama
yetmiyor bu; yarın yüz binler ve
milyonlarca Mehmet olacağız.

Ve bu bize uzak değildir!

30 bin Mehmet olduk 1 Mayıs Alanı’nda...

Ufkumuz, iddiamız ve 
umudumuz birlikte büyüyor...
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HER ŞEYİMİZ NEDİR?

Ece Temelkuran, Habertürk

Arkasından evleri yıkılanlar, sonra nehirleri
çalınanlar, yanında taşeronlaştırılanlar, öte
yanda madenlerde ölenler, bu yanda dilini ko-

nuşamayanlar, Ermeniler, Parti Cephe'nin asker adımla-
rı.... ve daha neler neler. 

... Grup Yorum'un bir üyesi alana bakıp canlı yayında
"Hayalini kurduğumuz günün provası gibi" dedi. Ne aca-
yip biraz önce Taksim'in göbeğinde "Dağlara gel dağlara"
diye türkülerini söylüyorlar, Kürtçe sloganlar atılıyor ve
kimse ölmüyordu. Zaman ne tuhaf geçiyordu ve Parti
Cephe'nin pankartında "Taksim'i biz aldık, onlar vermedi-
ler" yazıyordu. Çünkü beyaz tülbentli kadınlar, ellerinde
ölmüş oğullarının ve kızlarının yüzleriyle geçiyor, oğullar
ve kızlar 1 Mayıs Alanı’na giriyordu. O yüzler, yürümekte
olan genç yüzlere değiyor ve yeni çocuklar, onların ve
kendilerinin yaşadığı haksızlıklar için şehrin ortasında ba-
ğırıyordu:

"Ya adalet ya kıyamet!"

Mehveş Evin - Milliyet
Al bayraklarıyla yürüyen Halk Cephesi, en disip-

linli ve ciddi gruptu. Beyaz gömlek, siyah pantolon,
siyah kep ve kırmızı fularlı gençlerin bir kısmı, devrim
marşları eşliğinde rap rap yürüyordu.

***

Sarphan Uzunoğlu - Evrensel
1 Mayıs dilekçe bayramı değildir!

“1 Mayıs’ın hemen ardından herkesin nedense
eleştirmek için fırsat kolladığı; ancak yıllardır, kapalı
olduğu zamanlarda bile Taksim’e varmaya çalışan
Halk Cephesi’nden dostlarımla karşılaştım...”

***

Star gazetesinden:
Girişte tek tip arbede... Harbiye’den Taksim

Meydanı’na yürüyen Halk Cephesi üyeleriyle polis
arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı... Gerginlik
sırasında bazı göstericiler, arama noktasındaki bariyer-
leri yıktı. Çıkan arbedede bazı polis memurlarının şap-
kalarının yere düştüğü görülürken, göstericiler güven-
lik güçlerine su şişeleri fırlattı. Halk Cephesi olarak
isimlendirilen grubun üstlerindeki kıyafetlerin tek tip
olması dikkat çekti. Grubun zarar verdiği bariyerler
kısa süre sonra tekrar kuruldu. 

Akşam gazetesinden:
Taksim'deki kutlamalara katılmak için yürüyen tek tip

kıyafetli 'Halk Cephesi' adlı grup Harbiye'deki arama nok-
tasında polise tepki gösterdi. Arama yapılmasına karşı çı-
kan grup ile polis ekipleri arasında kısa süreli itişmeler ya-
şandı. Polisin geri çekilmesi üzerine grup, Taksim'e doğru
yürüyüşüne devam etti. 

***

Radikal gazetesiden:
Türk-İş Dolmabahçe’de, DİSK Şişli’de, Hak-İş Mete

Caddesi’nde, KESK de Şişhane’de kortej oluşturdu. İşçi
konfederasyonları, parti ve sivil toplum kuruluşlarının
oluşturduğu kortejler 4 koldan Taksim Meydanı’na yürü-
dü. Sabah 11’de başlayacağı söylenen yürüyüş yoğunluk
nedeniyle daha erken başladı. TMMOB, ÇHD, Pir Sultan
Abdal Derneği, TTB, Devrimci Hareket, Halk Evleri,
78’liler gibi çok sayıda grup ellerinde pankartlar ve slo-
ganlarla Şişli’den alana yürüdü. 

Halk Cephesi’nin korteji ise Şişli yönünden katılan
grupların içerisinde en kalabalık olanıydı.

Aslı Aydıntaşbaş - Milliyet
Halk Cephesi her zamanki gibi militarist bir düsturla,

“Titre oligarşi, parti cephe geliyor” diye düzeni tehdit edi-
yor.

Ne gördüğünüz,
nereden 
baktığınıza bağlıdır!

Ahmet Hakan, 2 Mayıs günkü
yazısında “1 Mayıs Taksim’in en’le-

ri” başlığı altında bir de şunu yazmış: 

“EN HAŞİNLER: Her an niza çıkarmaya hazır hal-
leriyle kendilerine ‘Halk Cephesi’ adını veren grup.”

Yanlış açıdan bakıyorsun Ahmet Hakan. 

Yanlış açıdan baktığın için de yanlış şey görüyorsun. 

Cephe kortejinde gördüğün “haşinlik” değildir.  

Bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımların keyfi
bir biçimde gasp edilmek istenmesine, onur kırıcı bir ara-
mayı dayatmalarına gösterilen iradi, örgütlü bir tepkidir. 

“Niza” (kavga) çıkarmaya hazır olmak durumu da
yoktur; bu söylem, o korteje, devrimcilere yönelik “hep
olay çıkarırlar” klişesiyle bakmanın sonucudur. Güya
sık sık “kalıpları” kırıyorsunuz ama, düzenin beyninize
yerleştirdiği kalıplardan o kadar da kolay kurtulamı-
yorsunuz. Halk Cephesi, kavgaya elbette her an hazırdır.
Niza’yı çıkaran hep düzen güçleridir. Bundan emin ol.
Klişelerden çıkarak bakarsan, sen de görürsün zaten. 
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Evrensel gazetesi yazarı, EMEP’li Kamil Tekin
Sürek, Hayat TV’de 1 Mayıs’ı değerlendirirken, bazı
kesimleri “süslü bayraklar” taşımakla “eleştirdi”.
EMEP’in 1 Mayıs Alanı’ndaki ısrarı “alan takıntısı”
olarak değerlendirmesi, alandaki kızıl bayrakların, rap
rap yürümelerin “görselliğini” küçümsemesi, son bir
kaç yıldır da “merkezi 1 Mayıs” politikasına karşı bir
faaliyet yürüttüğü, artık çok şaşırmadığımız bir durum-
dur. 

Alandaki devrimci damgayı, alandaki devrim ve
sosyalizm coşkusunu, zaferin coşkusunu “süslü bayrak-
lar” diye küçümsemek ise eleştiriyi, değerlendirmeyi
aşan bir durumdur. 

Kendine sosyalist diyen, komünist diyen, böyle bir
kavram kullanmaz. Ancak Kamil Tekin Sürek, 1
Mayıs’ta siyasi olarak da, kitlesel olarak da adeta ezil-
miş, erimiş olmanın tahammülsüzlüğüyle söylediğinin
farkında değildir. Bu söylemin, kızıl bayrakları “süslü
bayraklar” diye adlandırmak, burjuvazinin “bez
parçası” söyleminin tersine çevrilmiş halinden başka bir
şey değildir.   

Sürek de halkların ve devrimcilerin o “süslü bayrak-
lar” uğruna büyük kavgalar verdiğini, gerektiğinde
onun uğruna öldüğünü bilir. 

Sürek, biz kızıl bayrakları değil, örgüt adlarını taşıy-
an bayrakları eleştirmek için bu kavramı kullandık da

diyebilir. Ama yine
de bu onu haklı göstermez. Siyasi hareketlerin bir çoğu,
o bayraklarını o alana çıkarabilmek için yıllardır az ya
da çok bedeller ödedi. Bunun için bedel  ödemeyen
ancak EMEP gibi, Türk-İş’in kuyruğundan hiç ayrıl-
mayan bir kaç örgüt vardır, onların dışında Türkiye
solu, istikrarsızlıklarına, kararsızlıklarına, zaman zaman
yalpalamalarına rağmen, 1 Mayıs için bir kavga vermiş-
tir. O kavgada bedel ödeyen herkes, o alanda bayrağını
gururla, onurla dalgalandırma hakkına sahiptir. Onları
küçümseyen her söz, bu tarihi kazanıma karşı söylenmiş
bir söz olur.  

1 Mayıs Alanı’nda EMEP yoktur. EMEP’in politika-
ları yoktur. EMEP’ten geriye iflas etmiş 1 Mayıs poli-
tikaları kalmıştır. 

Sürek, 1 Mayıs’ı değerlendirdiği 2 Mayıs günkü
yazısında haklı ve yerinde olarak şöyle diyor: “1 Mayıs
günü yüz binlerce emekçinin taşıdığı pankartlardaki
taleplerin hiç birini görmeyip; çiçek, böcek ve davul,
zurna muhabbeti yapan medya da utanmalıdır.”

Peki, yüz binlerin 1 Mayıs’ındaki devrimci damgayı,
devrimci coşkuyu görmezden gelip “süslü bayraklar”
edebiyatı yapanlar utanmamalı mı? Utanıp utanmamak,
kendi bilecekleri iş, ama en azından “biz o alandaki
coşkuyu yıllardır bir türlü niye paylaşamıyoruz?” diye
kendinize sormalısınız deriz. Belki o zaman yürekleri-
nizdeki pası silip, kızıl bayraklarımız karşısında siz de
aynı coşkuyu paylaşırsınız.  

“Süslü bayraklar”, Paslı Yürekler

1 Mayıs Alanı’nın görkemini, 1
Mayıs Alanı’ndaki devrimci damga-
yı oluşturan görüntülerden biri de,
alanda dalgalanan yüzlerce ve yüz-
lerce Mahir, Deniz, Kaypakkaya,
Che, Marks, Engels, Lenin, Stalin re-
simleriydi. 1 Mayıs Alanı’ndan tüm
dünyaya ilan ediyorduk ki, dünya ve
ülkemiz devrimlerinin önderleri yine
elimizde bayraktır. 

İlan ediyorduk ki, onların hepsi,
kavgamızda yaşıyorlar. 

Ancak öte yandan devrim önder-
lerinin resimlerini taşıyanların hepsi
açısından bunun tutarlı bir sahiplenme
anlamına geldiğini söylemek de müm-
kün değil. Bazı siyasi hareketlerin, ta-
şıdıkları resimlerle hiç ama hiçbir il-
gileri yoktu; dün vardıysa da bugün
kalmamıştı. Bu noktada da taşınan re-
simler, bir sahiplenmeden, bir değeri
yaşatmaktan çok, o resmi taşıyanların

kendi gerçeğini gizleme aracına dö-
nüşmüştür. Bazıları için bu, halk sa-
vaşını reddettikçe, devrimci stratejiyi
inkar ettikçe, Denizler’e, Mahirler’e
daha fazla “sahipleniyor” görünümü-
ne bürünmüştür. Parlamenterizmin
teorisinin yapıldığı parti kongrelerin-
de Denizler’in, Mahirler’in ne yeri var-
dır? Ama o kongrelerde pasifizmin ka-
rarları, onların resimlerinin gölgesi al-
tında oylanıyordu... 

“Denizler, Hüseyinler, Yusuflar
Yaşıyor” diyordu bir pankart. Yaşa-
dıkları kesindir, ama nerede yaşı-
yorlar? Mesele onların pankartlarını
taşımakta değil, onların mirasını siyasi
olarak taşımaktadır.. Bağımsız Tür-
kiye demeyen, bağımsız Türkiye için
silah elde savaşmayan, Denizler’in,
Mahirler’in mirasını taşıyamaz...
THKO savaşçılarının veya Kızıldere
şehitlerinin legalizm bataklığındaki le-
gal partilerde yaşamadığı kesindir.  

Tüm tarihi legalizmden, parla-
mentarizmden ibaret bir parti, Che’yi
nasıl yaşatabilir? Che’yi yaşatmak,
emperyalizme karşı savaşmaktır.
Che’yi yaşatmak, emperyalizme ve
oligarşik diktatörlüklere karşı silaha
sarılmaktır. Mahirler, Denizler, İbo-
lar, Türkiye solu ve halkları için aynı
anlamı taşırdılar. Bugün legalizm
bataklığına boylu boyunca uzanmış
örgütlerin Denizler’in veya Mahir-
ler’in resimlerini taşımalarında bir sa-
hiplenme görmek mümkün değildir.
Orada görülen sadece bir riyadır.
Kimse devrim önderlerinin resimle-
rini kendi pasifizmlerine örtü yap-
masın. 

Resmi taşımak kolay! Zor olanı;
onların mirasını taşımaktır!
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Emperyalistlerin akıl hocaları,
daha düne kadar, “sınıf mücadeleleri
tarihinin bittiğini”, “ yeni bir dö-
nemin başladığı” yalanlarını yıl-
larca yoksul halka karşı kullandılar.

Onlara kalırsa, ezilen halklar em-
peryalist işgallere, sömürüye, açlığa,
yoksulluğa karşı mücadele etmeye-
cekti. 

Bu yıl dünya’daki 1 Mayıs gös-
terileri halkların arayışlarının sürdü-
ğünü, sınıf mücadelesinin “tarih ol-
madığını” herkese gösterdi.

“Sınıf mücadelesi bitti”, “sol tü-
kendi” diyenler, dünya’daki 1 Ma-
yıs alanlarına bakmalıdır. Yıllardır
burjuvazinin cephaneliğinden çal-
dıkları düşünceler ile sola saldıranlar,
o alanlardaki milyonlara bakmalıdır.
1 Mayıs alanı solun bırakın tüken-
mesini, solun dinamiklerini, potan-
siyel gücünü göstermektedir. Rus-
ya’nın ve Küba’nın ardından en kit-
lesel 1 Mayıs Türkiye’de kutlandı.
Tarihi dün halklar yazıyordu, yarın da

halklar yazacak!

Rusya: Başkent Moskova başta
olmak üzere 1 Mayıs gösterilerine
ülke genelinde 2 milyon emekçi ka-
tıldı. Lenin ve Stalin posterlerinin ta-
şındığı, kızıl bayrakların alanlara
damgasını vurduğu 1 Mayıs’ta coş-
kulu kutlamalar yapıldı. Emekçilerin
ve halkın taleplerine yer verilen kut-
lamalarda hiçbir saldırının sosyaliz-
me olan özlemi yok edemiyeceği
görüldü.

Ukrayna: Başkent Kiev’de Uk-
rayna Komünist Partisi tarafından kut-
lanan 1 Mayıs’a binlerce emekçi
Lenin resimleri ile katıldı. 

Küba: 1 Mayıs’ın en coşkulu
kutlandığı ülkelerden biri olan Kü-
ba’da kutlamaya 1 milyon Küba’lı ka-
tıldı. Halkın her kesiminin katıldığı
kutlamalarda sosyalizmin sahiple-
nileceği vurgusu öne çıktı. 

Venezüella: Yüz binlerce emek-
çinin katıldığı coşkulu 1 Mayıs kut-
lamalarında halk, Chavez iktidarını
sahiplendiğini gösterdi.

Almanya: İşsiz bırakan, yok-
sullaştıran emperyalist politikalara
karşı protestoya dönüşen 1 Mayıs ‘a
500 bine yakın emekçi katıldı.

Alman Sendikalar Birliği (DGB)
tarafından “Asgari taleplerimiz: Adil
ücret, iyi iş ve sosyal güvenlik” slo-
ganıyla gerçekleştirilen kutlamalar-

da sömürü düzeni de protesto edildi.

Polisin gaz bombası ve coplarla
saldırdığı emekçiler, eylemlerini sür-
dürürken polis tüm gün baskısını
sürdürdü. Berlin’deki eylemlerde
onlarca emekçi gözaltına alındı.

İngiltere: Londra’da yaklaşık
10 bin kişinin katıldığı bir kutlama ya-
pıldı.

Fransa: 5 büyük işçi sendikası
tarafından ortak kutlanan 1 Mayıs’ta
ülke genelinde 173 eylem yapıldı. Ka-
pitalizmin hak gaspları ve emekçi
düşmanı politikaları ile Sarkozy’in
politikaları protesto edildi.

Irak: 1 Mayıs etkinliklerinde
Irak Komünist Partisi’nin yoğun ka-
tılımı vardı. İşgalci ABD’nin Irak’tan
defolması talebi yinelenerek işbirlikçi
hükümet eleştirildi. 

Fas: Binlerce emekçi baskılara ve
sömürüye karşı başkent Rabat’ta 1
Mayıs alanındaydı.

İspanya: Ülke genelinde ger-
çekleştirilen 80 ayrı 1 Mayıs kutla-
masına yüz binlerce emekçi katıldı.
Emekçileri yoksullaştıran emperya-
list politikalar teşhir edildi kutlama-
larda.

Güney Kore: Seul’de yaklaşık
60 bin emekçi, halk düşmanı politi-
kalardan vazgeçilmesi, baskıların
son bulması talebiyle 1 Mayıs’ı kut-
ladı.

Umudun milyonlarla sahiplenildiği 
üç ülke: Küba, Rusya, Türkiye

Rusya’da Lenin ve Stalin fotoğraflarıyla
yürüdü 2 milyon emekçi...

Dünyada 1 Mayıs...
Yunanistan, Tayvan, Hong

Kong, Filipinler, Mısır, Ürdün,
Japonya, Belçika, İsveç, İs-
viçre, Endenozya, Avustur-
ya’da da kitlesel 1 Mayıs kut-
lamaları yapıldı.

YÜRÜYORUZ... ZAFERE KADAR18

Yürüyüş

8 Mayıs
2011

Sayı: 267

1 Mayıs sabahı 1 Milyon Küba’lı Havana’da
devrim meydanını doldurarak, 1 Mayıs’ı kutladı.



Başladığın işi, sonuna kadar gö-
türeceksin. 

Önüne birçok engel çıkacak. 

Tek başına kalacaksın belki.

Ev yok, para yok, ilişki yok; 

SEN YARATACAKSIN!

Düşman senden daha deneyimli
ve fiziki olarak güçlü olacak; 

VAZGEÇMEYECEKSİN! 

Sen milyonların umudunu taşı-
yorsun. 

Attığın her adım-
da umut büyüyecek. 

Bunun bilinci ile
yürüyeceksin. 

UMUDU SEN
BÜYÜTECEKSİN 

Milyonların gü-
cüyle yürüyeceksin.

Sen sosyalizmi
savunuyorsun. 

Zor anlarında kararlılığını besle-
yen, seni ileriye taşıyan tek güç
inancındır. 

DİRENCİ SEN BÜYÜTECEK-
SİN! 

İnanç, gökten inen bir güç değil-
dir. 

İnanç, bilgi ile gerçeğin birleş-
mesinden doğacak. 

İNANCI SEN BÜYÜTECEK-
SİN! 

Bilgini arttırdıkça kararlılığın ar-
tacak, doğru kararlar alacaksın. 

Doğru karar almak için önce ger-
çeği kavrayacakasın. 

Gerçek; senin duyguların ve dü-
şüncelerin dışındaki nesnel durumdur. 

Var olup olmaması senin isteğine
bağlı değildir. 

Durumu inceleyecek, gözlemle-
yecek, sonuçlar çıkarıp öyle karar ve-
receksin. 

Hızlı ve doğru karar vermek için

ön hazırlık yapacaksın. 

Her durum için ka-
fanda alternatiflerin ola-
cak. 

Cüretle yürüyecek-
sin. 

CÜRETİ SEN ÖĞ-
RETECEKSİN! 

İraden ve emeğinle olmaz denileni
başaracağını unutmayacaksın. 

YOL YÖNTEM BULACAKSIN! 

İhtiyacın olan her şeyi SEN ya-
ratacaksın. 

Sonuç almak için yapılması ge-
reken her şeyi yapacaksın.

Kendinden önce halkının, örgü-
tünün çıkarlarını düşüneceksin. 

Yanlış yapmaktan korkan, 

yaptığı işi yeterli gören, 

önüne ileri hedefler koymayanlar

sağlamcıdırlar. 

Sağlamcı kendini tehlikelere ata-
maz. 

Zorluklar karşısında pes eder. 

Tehlikelerle, risklerle dolu olan bu
savaşta yenik düşer. 

Sen yenilmeyeceksin, pes etme-
yeceksin. 

Yapman gereken tek şey var. 

Halkının ve örgütünün çıkarlarıyla
bütünleşeceksin. 

Somut düşüneceksin. 

Düşman ve kendi gerçeğini bir an
bile unutmayacaksın. 

Tüm hazırlıkların hepsini yapmak
tek başına yetmeyecek. 

Başaracağına inanacaksın. 

Başarmak için uzlaşmaz olacak-
sın. 

Uzlaşmanın teslimiyet olduğunu
bileceksin. 

Taslim olmanın ihanet demek ol-
duğunu bileceksin. 

Herkes uzlaşsa bile sen TESLİM
OLMAYACAKSIN. 

Her şeyin planlandığı gibi ger-
çekleşeceğini düşünmeyeceksin. 

Her saat, her dakika sayısız de-
ğişen durumla karşılaşacağını bile-
ceksin. 

Duruma hızlıca vakıf olup deği-
şiklik yapacak esnekliğe sahip ola-
caksın. 

SABIRLA YENİDEN YENİDEN
DENEYECEKSİN!

Başarmak için uzlaşmaz olacak-
sın. 

Yanlışla uzlaş-
mayacak, yanlışa
net tavır alacaksın.

Yanlışla uzlaş-
mak düşmanla uz-
laşmaktır. 

ÖFKEYİ SEN
BÜYÜTECEK-
SİN! 

Netlik, beyni-
nin sadeleşmesine ve doğru düşün-
mene bağlıdır. 

Doğru düşünmek diyalektik ma-
teryalizmi kavramak, ideolojik ola-
rak güçlenmektir. 

Son anına kadar okuyacak, araş-
tıracak ve ideolojik güçlenmeni sür-
düreceksin. 

Kendini, düşmanı tanıyacaksın. 

Düşmanın geliştirdiği her yönte-
mi takip edecek ve önlemler alacak-
sın. 

Sürekli düşüneceksin. 

Diyalektik materyalizmle düşü-
necek ve karşılaştığın her sorunu
çözeceksin. 

Yanlışlarla uzlaşmayacaksın; 

inisiyatifli olacaksın; 

militan düşeneceksin; 

cüretli kararlar alacaksın; 

tüm bunları yapabilmek için; 

ZAFERİN YOLU BENDEN GE-
ÇER diyeceksin. 

İHTİYACIM OLAN HER ŞEYİ
BEN YARATACAĞIM 

ZAFERİN YOLU BENDEN GEÇER  

ÖğretmenimizÖğretmenimiz

UMUDU BÜYÜTÜYORUZ

8 Mayıs
2011

Yürüyüş

Sayı: 267

19



Birden fazla doğru olduğu düşüncesi,
doğrunun göreceli olduğunu, herkese
göre değişebileceğini söyler. Bu, doğru-
nun yok edilmesi için burjuvazinin icat
ettiği bir düşüncedir. “Eleştiri özgür-
lüğü”, “farklılıkların kabulü” gibi süsler-
le pazarlanıp dilimize, yaşantımıza sokul-
mak istenir. Biz bu düşünceyi reddederiz.
Çünkü biz bilimin, somutluğun, maddi
gerçeklerin, yalın diliyle konuşuruz.
Herkese göre ayrı doğrular, her bireyin
çapına, kişiliğine, zevkine göre eğilip
bükülecek gerçekler yoktur.

Doğruyu bulmak, gerçeğin bilgisine
sahip olmak, emek isteyen süreçlerdir. Ve
aklın yolu birdir; özel bir subjektivizmi
yoksa herkes doğruda buluşur. Fakat
emek harcamaktan haberi olmayan veya
kaçan, ve kendi fikirlerini eşsiz sananlar
için durum farklıdır. Onlar çoğu zaman
akıllarına geldiği gibi konuşur, kafaların-
dan fışkıran o cümlelerde bir keramet var
sanırlar... Bunu değişik düzeylerde göre-
biliriz. Bu, özellikle burjuva kültürün
yoğun etkisi altında kalmış, bireysel-
liğinin kutsallığına inanan kişiliklerde çok
daha bariz olabilmektedir. Bu tür kendi-
ni beğenmişlikleri, ucuz tespitçilikleri, yük-
sekten atıp tutmaları sol saflarda sık sık
görebiliriz; bunlar, oportünizmin,
reformizmin de tipik davranışlarıdır bir
bakıma.

Yanlışın yerine doğruyu koymak zorun-
dayız.

Doğruları egemen kılabilmek için yan-
lışların tespit edilmesi gerekir. Yanlış
olan nedir? Niye öyledir? Ve nasıl
düzeltilecektir? 

Mücadelenin gelişme kaydetmediği,
ilişkilerin ve örgütlenmelerin
genişlemediği yerde yanlış giden bir
şeyler muhakkak vardır. Ve biz doğruların
ikame edilmesi derken işte bunların aşıl-
masını anlarız.

"Eğriye eğri, doğruya doğru." diye bir
söz vardır. Bu sözle anlatılan her şeyden

önce açık konuşmak gerek-
tiğidir. Gördüğümüzü söylemeli
ve hiç kimse ve hiçbir şey
hakkında oluşmuş yanıl-
samalara aldanmamalıyız.

Öncelikle yapılması
gereken, yanlışa yanlış
demektir. Yeter ki kafa yormuş
olalım, düşünerek söz söylemiş

olalım. Öyleyse hiç tereddüt etmemek
gerekir. Yanlış, başka türlü değişmez.
Yanlışa yanlış demek insanın kendine
saygısıdır bir yerde. Kişilikli olmanın
gereğidir. Yanlışları şu ya da bu hesapla
görmezden gelmek, burjuvaziye özgü bir
davranıştır. Biz kendimizi kişi olarak bu
kültürden korumayı bilmeliyiz, yoksa
burjuva ikiyüzlülüğüne sapılmış demek-
tir.

Yanlışa yanlış demek doğrunun öne-
rilmesini de içermelidir. Yoksa hiçbir şey
beğenmeyen aksi ihtiyarlar olunur. Yanlışın
yerine doğruyu koymak için emek harca-
mak gerekir. Bu süreç emeğin tanımıdır da
aynı zamanda.

Yanlışı görmemek körlükten, değilse
çoğu zaman liberallikten, kişisel
hesaplardan, kaygılardan kaynaklanır.
Rahatını kaçırmamak, başına iş alma-
mak, kimsenin tekerine taş koymamak ve
durumları idare edip herkesi hoş tutmaya
çalışmak, iyi geçinmek ve benzeri düşünce
ve davranışlar, yanlışın dostlarıdır. Yanlış
bu zaaflarla yaşatılır ve çürütür. Böyle
davranmak korkaklara hastır. Yanlışla
uzlaşır, çünkü onu yenebileceğine inancı
yoktur. Bu ise daha büyük bir yanlıştır.

Emek harcamadan hiçbir yanlış
düzelmez. Yanlış pratikler, yanlış
düşüncelerle iç içedir ve birbirlerini
durmadan beslerler. Eleştiri- özeleştiriyi
işlettiğimizde, kendimize ve doğrularımıza
güvendiğimizde, aklımızı ve cesaretimizi
kullandığımızda, yanlışlar giderek soluk
alamaz olur.

Doğrularımızda yılların emeği, ödenen
büyük bedellerin tecrübesi vardır.
Doğruları hakim kılmak emeğimize, üze-
rimizde o güne kadar harcanmış tüm
emeğe saygıdır. Defalarca kendimizi
sorgulayacak, nerede ne yanlış var, bula-
cak ve üzerine gideceğiz. Defalarca anlat-
acak, kafa yoracak ve düzelteceğiz, örnek
olacağız. Yanlışların bizi tüketmesine izin
vermeyeceğiz. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Yanlışın Yerine Doğruyu
Koymak Emektir... Bir 1 Mayıs

günü canını
halkına feda

eden bir
Direnişçi’den 

Halkına:

“Halkım,
sizin için yanıyorum.
Bu yangını Irak’taki,

Filistin’deki halkların
bağrında da göre-

bilirsiniz. Bu yangın tek
benim bedenimde değil.

Düşmanımızın saldırdığı
her ülkede büyüyor.

Sarıyor dünyayı, sara-
cak. Ahımız yerde

kalmaz, kalmayacak. Bu
güç sizin içinizden çıkı-

yor. Bu gücü yaratan
sizlersiniz.

Halkım! 
Sizi uğrunda

yanacak, kül olacak
kadar seviyorum. Buna

değersiniz. ‘Değmez’
diyenlere değil, bize

kulak verin. Sizin için
yanıyoruz. Küllerimizi

vatanımıza gömün.
Külümüzden doğacak
dünyaya bakın. Uzak

değil yakın, mutlu
günler gelecek. İnanın,

bize güvenin. Ben halkı-
ma güveniyorum, sizlere

güveniyorum. Gözüm
arkada kalmayacak.” 

Selma Kubat
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17 Nisan’da Bakırköy’de yapılan
150 bin kişinin katıldığı Bağımsız
Türkiye Konseri üzerine Grup Yorum
üyeleri Cihan KEŞKEK, İnan AL-
TIN, Selma ALTIN, Caner BOZ-
KURT, Ali ARACI, Ali PAPUR ile
yaptığımız röportajın 1. bölümünü
sunuyoruz:

YÜRÜYÜŞ: Bakırköy konseri
üzerine çok çeşitli yorum ve değer-
lendirmeler yapıldı. Siz nasıl değer-
lendiriyorsunuz, sizce nasıl geçti?

Cihan: Bir kere adına “Bağımsız
Türkiye” demiştik. Ülkemizde yaşa-
yan halkları en geniş şekilde etrafın-
da toplayabileceğimiz bir slogandı.
Buna aslında çok kısa bir zamanda ha-
zırlandık. Konserin yapılacağı alan-
la ilgili sorunlar, bizim kimi eksik-
lerimiz oldu. Ama dar zamanda
oluşturduğumuz komitelerle bu
konseri gerçekleştirdik. 

Buna rağmen 150 bin kişinin
gelmiş olması orada Yorum’un ve
bu çağrının, bu örgütlenmenin gü-
cünü gösteriyor. İnsanlara ulaştığı-
mızda, kapı kapı çalışarak, komi-
teler oluşturarak bir sonuç elde
edebildik. Bu arada “Bağımsız Tür-
kiye” konseri, bir çok TV ve gazete-
lerde yer aldı. Geçmişte Yorum’u bir
şekilde yok sayanlar, yasaklı sanatçı-
lar diye ya da olumsuz şekilde bah-
sedenler, küçümseyenler, son dö-
nemde “Yorum on binleri topladı”,
“Yorum’un gücü”, “Yorum’dan bir
ilk” gibi başlıklarla vermeye başladılar
bizi. 

“Bağımsız Türkiye” konseri bizim
açımızdan önemli bir gücün ifadesi-
dir. Genel olarak başarılı bir konser
oldu. Sadece Yorum açısından değil bu
çalışmanın içerisinde yer alan bütün
arkadaşlar açısından bunu söyleyebi-
liriz. O yanıyla da büyük bir örnek teş-
kil ediyor. Böyle bir çalışma yaparak
böyle bir sonuç elde edebilirizi de
gördük. Ve bunu kesinleştirmiş olduk

diye düşünüyorum. Bir test gibi. 

YÜRÜYÜŞ: Peki televizyonlar-
raki haber ve yorumları nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Yorum’u iyi
yansıtıyor muydu? Geçen seneki
İnönü konseri kadar yer almadı me-
sela. Bazı haberler de özellikle 150
bin yerine 50 binde ısrarlı oldu. 

İnan: Büyük kitlelerin sayısını
kestirmek zor tabii. Basın-yayın or-
ganlarında bunun ötesinde şöyle bir
şey vardı gerçekten; ağız birliği et-
mişçesine rakamı 50 binlerde tutmak
gibi. “Bağımsız Türkiye” çağrısının
çok büyük yankı bulmasının yarattı-
ğı bir korkuydu belki de. İnönü, Grup
Yorum’un 25. yıl konseriydi, nostal-

jik yanları da öne çıkartılıyordu zaten.
Ama bunun tek bir konserle sınırlı ol-
mayışı, yeni bir konserle ve çok daha
kitlesel olarak hayata geçirilmesi bu
konserin adının “Bağımsız Türkiye”
oluşu, yani artık daha da politik bir
söylemle ortaya çıkışı, çok büyük
bir yankı buldu kitleler tarafından. Bir
şekilde bunun da devamının gelecek
olması ve adım adım daha büyük yan-
kılar uyandıracak olması burjuva ba-
sında da artık bir frene basılması gibi
bir durum oluşturmuş olabilir. Bu
düşüncelerle de sayı daha da az verildi.
Bizim açımızdan sayının ötesinde
önemli olan, bizim dışımızdaki de-
ğerlendirmelere yansıyan da buydu. 

“Nerden çıktı bu Grup Yorum?”
gibi sorulara rastlıyoruz. Halbuki bi-
zim yıllardır bildiğimiz bir potansiyel
vardı. Bu gerçekte Yorum’un gücünün

payı var tabii ki, ancak esas olarak da
örgütlülüğün ve söylemlerinin gücü.
Ezilen milyonların derdinin tam kar-
şılığı olan şeyleri ifade ediyor oluşu
önemlidir ve bu yanıyla da potansi-
yelimiz milyonlardır. 

YÜRÜYÜŞ: Sahneye çıktığınızda,
o kitleyi gördüğünüzde neler hisset-
tiniz?

Selma: Biz çok büyük bir iddia ile
bu konserin çalışmalarına başladık.
İnönü bize bir alışkanlık getirmedi as-
lında, yani 55 bin kişi bizim için o kon-
sere doğru sürpriz olmaktan çıkmış-
tı. Ama bu konserin şöyle bir farkı var-
dı. İnsanları Yorum ve 25. yıl üzerin-

den değil de Bağımsız Türkiye
gibi siyasal bir söylem üzerinden
bir araya getirecektik. Ve kitlesel-
lik açısından hedefimiz İnönü’den
çok çok daha büyüktü. 

Çalışma tarzı açısından da yeni
bir şey deneyecektik. Acaba ko-
miteleri kurmayı başarabilecek
miydik? Bir de bu konserde bir bi-
let satışı olmadığı için tam bir ön-
görü sağlayamadık, ben kendi

açımdan öyle söyleyeyim. Biletler
bir veriydi bizim için. Bu konserde ise
yüz binleri bulabiliriz diyordum ancak
bu önseziydi benim için. Sahneye
çıktığımda “demek ki olabiliyormuş,
yapılabiliyormuş” dedim. Bunu bir de
baskıları daha yoğun bir şekilde ya-
şadığımız bir dönemde hissetmek
daha gurur verici. 

Bir de şöyle bir duygu da yaşadım,
daha iyisini de yapabilirdik. Sahneye
çıktığımızda tüm eksiklerimizle çık-
mış olduk sahneye. İnsanların pek ço-
ğunu bir araya getirdik. İyiyi başardık
ancak çok daha iyisini yapabilirdik. 

YÜRÜYÜŞ: Gündüz saatlerinde
bir halk konseri yaptınız, on binlerin
coşkusu sizce nasıldı? 

milyonlara ulaşacak konserler
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Selma: Bazı detayları bir kenara
bırakırsak 150 bin kişinin o soğuk ha-
vada, yağmur beklentisi de varken o
alana “Bağımsız Türkiye” demek için
gelmeleri bile o coşkunun göstergesi.
O kalabalık hem sahnedeki insanı,
hem oraya gelen her bir Yorum din-
leyicisini müthiş etkilemiştir. Çünkü
hepimiz bir amaç için gelmişiz ve hep
“yapamazsınız, edemezsiniz, geçti bu
işler...” denildiği bir dönemde geldi
insanlar. Bu zaten başlı başına bir coş-
ku nedenidir.

İnan: İnsanlar orada kendi gücü-
nü de görüyor. Sahne, sahneden veri-
len mesajlar, şarkılarla beraber oluşan
coşku, işin bir boyutudur. Birçok ne-
denle oraya gelmiş olabilir insanlar.
Egemenlere karşı derin bir öfkesi
vardır ama belki çaresizlikleri de var-
dır. Böyle gelmiş böyle gider diyordur
ya da yalnızlık duygusu vardır. Bütün
bunların aslında değişme ihtimalinin
de olduğunu görmesiyle ilgili bir coş-
ku vardı orada. Kendisi gibi on bin-
lerce insan, uçsuz bucaksız bir deniz
var orada ve kendisini bu denizde bir
damla olarak görmesi de o insanların,
o umutsuzluklarını atması noktasında
çok önemli bir sonuçtur.

Selma: Beklentiler açısından şöy-
le bir yanlış anlaşılma var gibi geliyor.
Bir konserin coşkulu olması, o kon-
serde çok fazla halayların çekilmesi,
seyircilerden çok büyük tepkiler al-
ması olmayabilir. Bazen şarkılar ve
içerik itibariyle daha da ağır geçebi-
lir ama sahneden bizim vermek iste-
diğimiz şeyi seyirci alabilmiş mi,
önemli olan bu. Bu olmuşsa coşkulu
görünmese de başarılıdır. Sahneden
verilmek istenen “Tam Bağımsız Tür-
kiye” mesajını oraya gelen herkesin al-
dığını düşünüyorum. Bu yanıyla ba-
şarılı bir konser.

YÜRÜYÜŞ: Konserden sonra ba-
sının bir sorusuna gruptan İbrahim
Gökçek şöyle bir cevap verdi: “Bun-
dan sonraki hedef daha büyük kon-
serler yapmak olacak, milyonları he-
defleyeceğiz?” Bu konserler gele-

nekselleşebilecek mi, hedefiniz nedir?

Caner: Evet, konserler gelenek-
selleşecek. Bu “Bağımsız Türkiye
Konseri” çalışmaları başladıktan son-
ra her sene yapmak gibi bir hedefle
yola çıktık. Başka başlıklar altında da
olsa bu tip konserler olacak.

Sanatçıların hedeflerinde albüm-
lerini satmak, salonları doldurmak
ve bu şekilde müzikal serüvenlerine
devam etmek vardır. Biz ise hedefi-
mizin türkülerimizi milyonlarla birlikte
söylemek olduğunu belirttik. Biz tür-
külerimizin çağırdığı gibi bir dünya
hedefliyoruz, böyle bir ülke hedefli-
yoruz. Sömürünün olmadığı, insan-
ların özgürce yaşayabildiği, bağımsız,
demokratik, sosyalist bir dünya isti-
yoruz. En başta koyduğumuz hedef
budur. Kitle sayısı, yapılan etkinliğin
politikliğinin dışında hedefimiz bu.

İnan: Bizim milyonlar olduğumuz
gerçeğini artık herkesin kabul etme-
si gerekiyor. “Bağımsız Türkiye” çağ-
rısının muhatabı olan, bağımsız Tür-
kiye’nin getireceği yaşam biçiminin
nimetlerinden faydalanacak milyon-
lar var. Çünkü bu ülke adaletsizlikler
ülkesi, bu ülke çarpıklıklar ülkesi, bu

ülke sömürücülerin sonsuz özgür-
lüklere sahip olduğu ama bunun kar-
şısında milyonlarca halkın ezildiği ve
hiçbir zenginlikten yararlanamadığı bir
ülke. Dolayısıyla bu çağrı, ters yüz
edilmiş gerçeğin düzeltilmesi çağ-
rısıdır. Bizim şarkılarımızın içeriği de
bunlardır zaten ve bunların muhatabı
olan yüz binlerce, milyonlarca insan
var. Dolayısıyla bizim potansiyelimiz
de milyonlarla ifade edilir.

YÜRÜYÜŞ: Sanatçılar cephe-
sinde bu konserin yankısı nasıl oldu?
Konsere katılan sanatçıların heye-
canını nasıl yorumluyorsunuz?

İnan: Bir konser öncesi süreç var,
bir de sonraki süreç. Konser öncesinde
biz bu konserde kimlerle sahne alırız
diye düşünürken değişik müzik tür-
lerinin temsilcilerini bir araya getire-
lim şeklinde bir kurgu oluşturduk.
Rock müzikten bir isim, halk müzi-
ğinden bir isim, etnik müzikten bir
isim, protest müzikten bir isim olsun
dedik. Çok kısıtlı bir zamanda gidi-
yorduk insanlara ve programları dolu
olabilirdi. Gittiğimiz insanlara he-
deflediğimiz konseri söylediğimizde
çok olumlu tepkiler aldık. “Abart-
mayın, nerden çıktı böyle bir şey, bi-
raz uçuyorsunuz” gibi bir şeyle hiç
karşılaşmadık. Çünkü İnönü Konse-
ri’ni yaşamıştık. İnönü Konseri’nin in-
sanlar nezdinde yarattığı, sanatçılar
nezdinde de çok büyük bir etkisi var-
dı. Çok olumlu bir etki bu, hem nele-
ri başarabileceğini gösteren, hem de
Yorum’u da aslında daha doğru tanı-
malarını sağlayan bir şey oldu. Dola-
yısıyla İnönü Konseri’ni yapan bunu
da yapar gibi bir anlayış oluştu. Bazı
isimler konserlerimize programları
nedeniyle katılamadılar. Hatta prog-
ramlarını değiştirmeye çalıştılar, ol-
madı. Konsere katılan  isimlerle de-
vam ettik. Katılanların herbiri, söyle-
diğimiz rakamların hiçbir şekilde
abartı olmadığını düşünerek katıldılar.
Kimi, politik anlamdaki hedefleri-
mizden çok Yorum çağırıyor diye
geliyorum diyordu. Mor ve Ötesi bu
şekilde geldi mesela. Kubat bunu
söyleyerek geldi. Yorum böyle bir şeyi
bizimle paylaşacaksa biz bundan onur

Biz türkülerimizin
çağırdığı gibi bir dünya
hedefliyoruz, böyle bir

ülke hedefliyoruz.
Sömürünün olmadığı,

insanların özgürce
yaşayabildiği, bağımsız,
demokratik, sosyalist bir

dünya istiyoruz.

Grup Yorum bugüne
kadar
20 Albüm,  

2 Adet DVD, 

2 Adet Kitap çıkardı. 
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duyarız, diyerek geldiler.

Hem katılımlarından dolayı te-
şekkür etmek için hem de düşünce-
lerini almak için konser sonrasında da
görüştük her biriyle. Çok mutlu ol-
muşlardı. Ne kadar heyecanlandıkla-
rını anlattılar. Bundan dolayı sahnede
panik yaşamaları, hayatlarının en gü-
zel anlarını yaşamaları gibi değişik bo-
yutlarıyla bunları ifade ettiler. Orada
bulunduklarından dolayı teşekkür et-
tiler.

Birkaç gün önce de Suavi’nin 44.
Sanat Yılı etkinliğine davetliydik. Bu
konserde bir çok sanatçıyla sohbet im-
kanımız oldu. Şunu gördük orada.
Herkeste Yavuz Bingöl’den Mazlum
Çimen’e, Toygar Işıklı’ya kadar bir-
çok isim, herkes biliyor bu konseri, sa-
dece yüz binlerin katıldığı bilgisiyle
de sınırlı değil, detaylara kadar biliyor
herkes. Hepsinin söylediği şey Yorum
başka, Yorum başka bir şey yapıyor,
bunu söylüyorlar. Bu da şu anlama ge-
liyor: Belki inançsızlardı. Ama artık
büyük kitleselliklere de ulaşabilece-
ğimiz görülebildiği için, yapacağımız
çeşitli çağrıların sanatçılar nezdinde
bundan sonra çok daha rahat karşılık
bulabileceğini söylemek mümkün. 

Bu sadece tabii büyük konserler-
le sınırlı olmamalı, sadece bizim so-
runumuz olmamalı. Bütün sanatçıla-
rın bir araya gelip sorunları, çarpık-
lıkları ve çözümleri ifade eden türküler
yapıp albümler çıkarması, konserler
hazırlaması, eylemler yapması, kam-
panyalar düzenlemesi, çok güçlü mo-
ral kaynağı olabilir. Halkı da peşinden
sürükleyen, halka moral veren, mü-
cadele azmi aşılayan sonuçlar oluşa-
bilir. Bu yanıyla sanatın gücü yüz yıl-
lardır ortadadır. İnsanlık tarihinde
çok önemli rolleri vardır bu boyutuyla.
Biz de bu gücü kullanarak çok önem-
li şeyler yapabiliriz. Bu noktada tabii
bir zafer sarhoşluğuyla değil, adım
adım sanatçılarla bu anlamda bağla-
rımızı güçlendirmenin ve bu tip et-
kinlikleri parça parça çoğaltmanın
koşulları artık geçmişe göre daha
fazla diyebiliriz.

Selma: Biraz da şöyle bir yanı
var.:Artık günümüzde biraz moda

haline gelmiş bir yanlış kanı var. Çok
geniş bir kesime seslenebilmek için
politikadan, siyasetten uzak durmak
gerekir gibi çarpık bir anlayışa da ce-
vap olmuştur bu konser. Hayır, ne ka-
dar politik ve elbette doğru bir noktada
durursan, o kadar daha geniş kitlele-
re seslenebilirsin. 

Cihan: Normalde şimdiye kadar
biz sanatçılarla olan diyaloglarımızda
hep bir eyleme, standa, imzaya çağı-
ran, hep bir şeylere çağıran durumunda
oluyorduk ve bazıları bundan hoş-
nutsuzdu da. Ama işte böyle büyük
projeler yaptığımızda, onların önüne
bu tip imkanlar sunduğumuzda, işte
böyle geniş kitleleri buluşturabilen ça-
lışmalara imza attığımızda bu, sanat
cephesinde de çok daha etkili oluyor. 

İnan: Daha önce yaşamadığımız
şeyler de oldu. Mesela bizi niye ça-
ğırmadınız ya da biz de çıkmak iste-
riz diyen sanatçı arkadaşlar oldu. Çok
açıklıkla söylüyorlardı bunu. Sanat-
çıların kaygıları, “ego”ları vs. sanat-
çılar arasındaki paylaşımları engelle-
yen nedenlerdendir. Ancak söz konusu
Yorum olunca bunları bir kenara itip
açıkça, rahatlıkla ifade edebiliyorlar.
Bunlar da bizce çok güzel şeyler as-
lında. 

YÜRÜYÜŞ: En kalabalık biletli
konser, en çok satan konser DVD si...
Grup Yorum artık bu tarz rekorlar-
la birlikte anılıyor. Yasaklara, bas-
kılara, sansüre rağmen düzenin her
türlü imkanlarından yararlanan sa-
natçıların üstüne çıkıyor sizin ra-
kamlarınız. Bunu nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Ali: Tarihten bugüne hep böyle ol-
mamış mı? Bu bir sır değil. Belki ce-
vap çok tanıdık gelecektir ama Pir Sul-
tanlar’dan bugüne bu bir gerçektir.
Doğrudur Pir Sultan’ı bugün on mil-
yonlar biliyor. Aynı dönemdeki bir sa-
ray sanatçısını ise bilmez kimse.
Çünkü Pir Sultan’ı halk taşımış ge-
tirmiştir bugüne kadar. Yine günümüze
doğru gelecek olursak Ruhi Su tüm ya-
saklamalara, tutuklamalara rağmen kit-
leler tarafından hala bilinir sevilir. Yine
Mahsuni Şerif’in türküleri halk tara-
fından ezbere söylenir. “İnce ince bir
kar yağar” dediğinde bütün kitle eş-
lik eder o sözlere. 

Biz de elbette müzikal anlamda o
gelenekten besleniyoruz. Siyasal ola-
rak ise bu ülkenin en önemli siyasal
geleneğinden besleniyoruz. Mahir-
ler’in çizdiği tam bağımsız Türkiye
düşünün peşinde ve bu uğurda çıkar-
sız, hesapsız bir mücadele içinde oldu
Yorum. Birincisi Anadolu halk kül-
türünü benimseyip özümsemesi ve
bunu daha ileriye taşıması, ikincisi ise
örgütlü sanatı doğru bir sanat ve po-
litika ile hayata geçirmesi. Sanata
örgütlü anlayışla yaklaşan başka grup-
lar da vardı. Ancak o yetmiyor, onu ya-
şamlarının bütününe yaymaları gere-
kiyor, bir derneğin veya bir örgütlü-
lüğün çizgisini paylaşıyorsun; ancak
onu siyasal anlamda sanatına yansıt-
mıyorsun ve burjuva sanatından et-
kileniyorsun. Böyle bir çok grup var. 

Örgütlü sanatçı olmak, halkın
sürekli içinde olmak ve müziğinle,
ruh halinle, günlük yaşamınla türkü-
lerine, düşünücelerine layık olmaya
çalışmak... en önemli yan budur. Biz
böyle olmaya çalışıyoruz. 

55 bin kişilik konserde de, DVD
satışında da ve bu konserde de şunu
gösterdik: Yorumcular sokaklardaydı
yine. Belki bir çok kişi umutsuzdu, na-
sıl başaracağız diye. Ancak 40 yıllık
bir geleneğin sürdürücüsü olarak,
yüzlerimiz isimlerimiz bilinmese de,
Yorum’un çağrısı ile gidildiğinde he-
defimize ulaşacağımızı biliyoruz. Çok
daha az bir güçle biz bunu başarabil-
dik, bütün gücümüzü seferber ede-
medik. Bütün gücümüzle çalıştığı-
mızda hiç hayal değildir milyonlara
ulaşacak konserler yapmak. 

Bütün gücümüzle
çalıştığımızda hiç hayal

değildir milyonlara
ulaşacak  konserler

yapmak. En önemli yan
budur, örgütlü sanatçı
olmak, halkın sürekli

içinde olmak. Biz böyle
olmaya çalışıyoruz. 
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Grup Yorum, 
Bağımsızlık, 

Vatanseverlik
Üzerine...

Şahin Eren  Karaman...
(Öğrenci, 22 yaşında)

Grup Yorum: Kavgamızın tür-
külerini söyleyen, kültür-sanat anla-
mında kapitalizmle, emperyalizmle
savaşan bir grup.

Bağımsızlık: Bağımsızlık de-
yince aklıma mücadele geliyor
tabiki.

Vatanseverler: Gerçek vatan-
severler tabiki devrimcilerdir.
Halk için bedel ödeyenlerdir, gö-
zünü kırpmadan canını ortaya ko-
yanlardır. 

Fatma Bulut...
(Ev kadını, 53 yaşında)

Grup Yorum: Bizim için bir il-
kedir, bir onurdur, bir gururdur. 

Bağımsızlık: Bağımsızlık deyin-
ce mücadele gelir, özgürlük gelir. 

Vatanseverler: Gerçekten demo-
krat olan ve gerçekten ülkesinde dev-
rimci mücadele verip onurlu bir şe-
kilde başkaldıran demektir, diyorum.

Ahmet Kurban... 
(Tekstil işçisi, 33 yaşında)

Grup Yorum: Grup Yorum an-
latılmaz yaşanır diyeyim ben size.

Bağımsızlık: Bağımsız olman
için önce özgür olman lazım. 

Vatanseverler: Gerçek vatan-
severler devrimcilerdir. İnsanların
haklarını koruyan , eşitliği koruyan,
eşitliği savunan...

Gülçin Özdemir...
(Öğrenci, 16 yaşında)

Grup Yorum: Grup Yorum be-
nim için devrimciliğin, geleceğin en
önemli simgesi demek. 

Bağımsızlık: Bağımsızlık, Grup
Yorum’u ifade ediyor.

Vatanseverlik: Gerçek vatan-
severler ülkesini aydın geleceğe
götürmek için çaba sarfeden sol ta-
raftır. 

Ayça Artuğ...
(Öğrenci, 12 yaşın-
da)

Grup Yorum: Ezi-
len halkların, devrimci
insanların bir sanat
türü.

Bağımsızlık: Ba-
ğımsızlık, baştaki insanlar gibi değil
de, insanları özgür bir şekilde ezme-
den, sömürmeden hür yaşamak.

Vatanseverler: Gerçek vatanse-
verler devrimcilerdir. Onlar ülkesini
seven insanlar. Soyguna uğratan in-
sanlar değil, canını verenler.

İsmail Coşkun...
(Öğrenci, 20 yaşında)
Grup Yorum:Benim için çok şey

ifade ediyor. İşte Grup işte Yorum!
Bağımsızlık: Bağımsızlık deyin-

ce insanların kendi kendini yönete-
bilmesi, görüşlerini kolayca dile ge-
tirebilmesidir.
Vatanseverler: Burada gördük-

lerinizdir.

Rengin Suvari...
(Satış danışmanı, 26
yaşında)

Grup Yorum:
Her şey. Bağımsız-
lık, özgürlük, insan
hakları, demokrasi,

inancı olan bir topluluk. 

Bağımsızlık: İnsan haklarına da-
yalı, özgürlüğü içeren bir kavram.

Vatanseverler: Deniz Gezmiş-
ler.

Dilber Çelik...
(Ev kadını, 60 yaşın-
da)

Grup Yorum: Çok
güzel bir şey takdir et-
mek için geldim bura-
ya. Hastaydım ama

geldim izlemek için. Tabii kendi kül-
türümüze sahip çıkalım. Ölene kadar
her yerde yanınızdayım.

Bağımsızlık: Bağımsızlık , öz-
gürlük güzel bir şey. Çok güzel, des-
tekliyorum.

Vatanseverler: Grup Yorum’dur.

Hasan Erişti...
(Tekstil, 45 yaşında)

Grup Yorum: Birlik, beraberlik
halkı anlatan, bizi anlatan, türküleriyle
coşturan bir grup.

Bağımsızlık: Bağımsızlık , öz-
gürlük, demokrasi, ABD emperya-
lizminin ortadan kaldırılması, IMF’nin
defolması... bunlar.

Vatanseverler: Devrimcilerdir. 

Erkin Kocaman...
(Öğrenci, 24 yaşında)

Grup Yorum: Bağımsızlık kon-

Röportaj
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Naime Emlik 
Ev hanımı

Halk konserinin yapılacağını öğ-
rendiğimde tüm dostlarımla aynı he-
yecanı, coşkuyu yaşadım. Tam Ba-
ğımsız Türkiye düşümüzü, özlemi-
mizi, umudumuzu, öfkemizi bir kez
daha Bakırköy'den dile getirecektik. 

Fahrettin Keskin...
Emekli, 65 yaşında

Sokaklarda, caddelerde Grup Yo-
rum önlükleri giyerek bildiriler da-
ğıtılarak yapılan konser çalışmasına
katıldım. Bu bana ayrı bir heyecan
kattı. 

Berrak Bilgin...
Avukat, 30 yaşında

17 Nisan günü yapılan konser
beni çok etkiledi. Alana girdiğimde
çok heyecanlıydım. Bağımsız, özgür
bir ülkede yaşamaya hasretiz. 

Hele Grup Yorum'un şarkıları... 12
Eylül cuntasının en karanlık, en mut-
suz günlerinde yetişip kurtarmamış-

lar mıydı bizleri o karanlıktan? İşte
yine sahnedelerdi. Che'yi omuzunda
silahı, başında yıldızlı beresiyle ya-
nımızda hissediyorduk. Mahir yoldaş,
Deniz, Yusuf, Hüseyin hiçbiri eksik
olmamışlardı. 

Eser Morsümbül...
Öğrenci, 26 yaşında

Saat gelip de insanlar içeri alın-
maya başlayınca heyecanım daha
da artmaya başladı. Gelenleri göre-
bilmek için yüksek bir yere çıktım.
Hem alan doluydu, hem de insanlar
sürekli giriş yapıyordu.

Dilan Poyraz...
Öğrenci, 15 yaşında

Konserde; Türkü, Kürdü, Alevi-
si Sünnisi her yaştan insan vardı. Bu
da Yorum’un tüm halklar için mü-
cadele ettiğinin göstergesidir.

Gizem Kaya...
Öğrenci, 20 yaşında

Yorgunluğa rağmen konser saba-
hı çok heyecanlanmıştım. Konsere sa-
atler vardı ve o kocaman alan saatler
sonra tıklım tıklım dolacaktı. Öyle de

oldu. Kapılardaki kalabalığı gör-
dükçe alan yetmez mi acaba diye dü-

şündüm. 

Nilay Keten...
Öğrenci, 17 yaşında

Konser öncesi bizim için çok yo-
rucu geçmişti. Bir iki gün öncesinden
alana gidip hazırlık yapmıştık. Kon-
ser sabahı yorgunluğumuzun yerini
heyecan almıştı. “Konser nasıl ola-
cak” diye!... 

Celal Önkoyun...
Lisans, 26 yaşında

Öncelikle Bağımsız Türkiye
Halk Konseri ismi çok büyük so-
rumluluk demektir benim için. Sıra-
dan bir halk konseri olmadığı gibi
halkı çok büyük bir talep etrafında
toplamak anlamına geliyor. Grup
Yorum’un türkülerini sevmek, halay
çekmek, Cemo’da duygulanmak yet-
miyor. Etkinlik insanlardan bir şey is-
tiyor aynı zamanda. Gelin, yüz bin-
ler olalım ve bağımsızlık hedefimiz
için birleşelim, mücadele edelim
diyor.

serini ifade ediyor şu an.

Bağımsızlık: Bir ülkenin askeri,
genel itibariyle mali her konuda ken-
di başına, kendi kendini yönetmesi.

Vatanseverler: Devrimcilerdir.
Devrimciler bu ülkenin gerçek va-
tanseveridir derken, bağımsızlık slo-
ganını tek haykıran devrimcilerdir. 

Hülya Yılmaz...
(Ev kadını, 46 yaşında)

Grup Yorum: Benim için çok
özel, çok severek dinliyorum şarkı-
larını çok beğeniyorum, seviyorum.

Bağımsızlık: Özgürlüktür ama
özgür hissedemiyorum kendimi.

Vatanseverler: Devrimcilerdir. 

Barış Gök...
(Kunduracı, 30 yaşında)

Grup Yorum:Tanıyorum , genel
de türkü dinlerim ben.

Bağımsızlık: Normalde siyaset-
le bir alakam yoktur ama... özgür ya-
şamak her zaman için iyidir.
Vatanseverlik: Normalde vatan-

severim, kimseyi üzmem, elimden
geldiği kadarıyla herkese iyi niyetli
davranırım. 

Ramazan
Akdağ...
(İşçi, 42 yaşın-
da)

Grup Yo-
rum: Grup ola-
rak gerçekten

zevkle dinlediğimiz ve insanlara
parçalarıyla olsun, dayanışmasıyla
olsun... güzel bir müzik grubu. 

Bağımsızlık: Bağımsızlık, ABD
emperyalizmi dediğimiz kapitalist
sisteme bağımlı kalmadan yaşa-
maktır... Tam bağımsız Türkiye isti-
yoruz. 

Vatanseverler: Gerçek vatanse-

verler mücadele eden devrimcilerdir.

Nafi Said...
(Filistinli, öğrenci, 19 yaşında)

Grup Yorum: Çok seviyorum.
Filistinliler de seviyor. Filistinliler ile
ilgili şarkıları da var.

Bağımsızlık: Özgürlüktür.

Olcay Abalay...
(Öğrenci, 21 yaşın-
da)

Grup Yorum:
Faşizmin olduğu
yerlerde bile umu-
dumuzun türkülerini

çığıran gruptur.

Bağımsızlık: Bağımsızlık, her-
kesin emeğinin karşılığının veril-
mesidir.

Vatanseverler: Amerika defol
diyenlerdir, Amerikan emperyaliz-
mine haykıranlardır. Grup Yorum’dur.

Röportaj
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Bir devrimci
gözaltına alındı

geçen hafta. Polis
onu tutuklatmak ve

yıllarca da içeride tut-
mak istiyordu. Polis, iki bilgisayar par-
mağı hazırlamıştı önceden... Gerçi bu
defa, hem gözaltına aldıkları dev-
rimcinin kesin direnişi, hem parmağı
hazırlarkenki beceriksizlikleri nede-
niyle komplo boşa çıktı. 

Ama yıllardır “adın diskette
çıktı” diye, “adın falanın ifadesin-
de geçiyor” diye yüzlerce devrimci
gözaltına alındı, tutuklandı, aynı
gerekçeyle devrimci-demokratik
kurumlara baskınlar düzenlendi.

Komplolar, artık iktidarların yönet-
me biçimlerinden,  vazgeçemedikle-
ri yöntemlerden biri oldu. Hep vardı
komplolar. Fakat AKP iktidarıyla
daha sistemli hale geldi. 

*

Komplolar, oligarşi içi çatışmanın
da temel silahlarından biri. En son
İzmir Belediyesi basıldı, işin içinde bir
komplo olduğundan emin olabilirsi-
niz. Çünkü yıllardır bu iş böyle.

Bakın, 40, 50, 60 kişinin gözaltı-
na alınıp tutuklandığı bu operasyon-
larda, bir süre sonra içeride kimse kal-
mıyor...  Çünkü aradan bir kaç ay
geçince olayda bir komplo olduğu ve
komplonun onları bir süreliğine içe-
ride tutmaya yönelik olduğu açığa
çıkıyor ve hepsi serbest bırakılıyor... 

AKP’nin polisinin en iyi bildiği
konulardan biridir komp loculuk. 

İşte sadece bir kaç örnek: 

*

Erdoğan Kaldi dedi ki... komp-
losu: Polis tamamen kendi hazırladı-
ğı bir ifadeyi Erdoğan Kaldi adlı
aciz, zavallı bir gence imzalatarak yeni
bir komplo başlattı. Polisin hazırladığı
ifade sonucunda artık herkesi
“Erdoğan Kaldi’nin ifadesinde adı
geçiyor” diye gözaltına almak, müm-
kün hale gelmişti. Bu komployla 19
Şubat 2004’de ilk tutuklananlardan
biri Marmara TAYAD Başkanı Tekin
Tangün oldu.  Sonra onlarca kişi aynı
gerekçeyle tutuklandı.  

*

1 Ni san komp losu: AKP’nin dev-
rimcilere karşı ilk büyük komplola-
rından biriydi. 

“5 ülkede birden DHKP-C’ye ope-
rasyon” düzenlendi. Güya bir disket
ele geçirilmişti ve “diskette adın
çıktı” gerekçesi, onlarca şehirde,
yüzü aşkın kişinin gözaltına alınıp
tutuklanmasının nedeni oldu. 88 kişi-
lik bir dava açıldı... 

Komplo devrimcilerin büyük
mücadelesiyle adım adım açığa çıka-
rıldı ve iki yıl sonra davada tek bir
tutuklu kalmadı. 

*

Bağcılar'da 17 Şubat 2006’da,
''Öğrenci haklarımızı istiyoruz'' yazı-
lı afişler asan Özgür Karakaya ve
Sercan Gürenin, polis tarafından gö-
zaltına alındılar. Polis önce
Karakaya’ya “kimliğin sahte” dedi,
ardından “cebinden eroin çıktı” yala-
nını uydurdular.

*

14 Mart 2006; Dersim Temel
Haklar’a yapılan baskında üç kişi
tutuklandı; gerekçe, “dağa adam gön-
deriliyor”du. Ne dağa gönderilen
vardı ne debaşka bir kanıt... Ama
polisin komplo senaryosu buydu... 

*

Cep he li le r’in fu huş, kumar, uyuş-
turucu yuvalarına karşı eylemleri
sonrasında, polis tarafından yeni bir
komplo kuruldu. 7 Ara lık 2006; İs -
tan bul’da Te mel Hak lar Fe de ras yo nu,
Yü rü yüş Der gi si, Ozan Ya yın cı lık, TA -
YAD ve 9 semtteki Te mel Hak lar Der -
nek le ri ba sı lıp on lar ca in san gö zal tı -
na alın dı. 32 kişi savcılığa çıkarıldı, 15
kişi tutuklandı. Gerekçe aynıydı:
Erdoğan Kaldi dedi ki...

*

Ankara Tuzluçayır’da İsrail’in
Lübnan’a saldırısını protesto etmek
için devrimcilerin çağrısıyla esnaf
kepenk kapattı. Polis, önce bazı esnaf-
lardan “kepenkleri tehditle kapattık-
ları”doğrultusunda ifade aldı.
Ardından Haklar ve Özgürlükler
Cephesi 6 devrimci tutuklandı.

Haklarında tam 60 yıl ceza istendi. 

*

Adana'da 6 Nisan 2007 akşamı
10 evi basan polis, bir çok kişiyi
gözaltına aldı. Gerekçe: “bombalı
eylem hazırlığı”! Güya; legal dernek
adına adliye önünde basın açıklama-
sı yaptıkları sırada hakimler, savcılar
hakkında “istihbarat” yapmışlardı!

*

Çağlayan Temel Haklar’a gelip
giden Atilla Gürbüz isimli gençten
zorla yalan ifade alan polis, ifadede adı
geçenlere karşı her zaman kullanabi-
leceği bir gözaltı ve tutuklama gerek-
çesi daha yaratmış oldu. 

*

9 Haziran 2007 sabahı Buca Temel
Haklar ve Özgürlükler Derneği ve
İzmir Gençlik Derneği’ne kimse yok-
ken baskın düzenleyen polis, dernekte
“bomba malzemesi bulduk” açıklama-
sı yaptı, sonra da iki devrimci tutuklandı. 

*

2008 Haziran; Osmaniye jandar-
ması, ortaokul çağındaki çocuklara
zorla ifade imzalattırarak kurduğu
komployla, Osmaniye ve çevre iller-
den 13 kişiyi tutuklattırdı. 

*

Ergenekon davası, AKP kom-
ploculuğunun en tipik göstergelerin-
den biri. Gerçek nerede bitiyor, kom-
plo nerede başlıyor belli değil. 

*

2. Ergenekon davası sanıkların-
dan Teğmen Mehmet Ali Çelebi 18
Eylül 2008’de İstanbul polisince göz-
altına alındı; gözaltı sırasında polis,
Çelebi’nin telefonuna Hizbut
Tahrir’lilere ait 139 telefon numara-
sı yükledi. Sonra da Çelebi, Hizbut
Tahrir örgütü ile bağlantılı olmaktan
dolayı tutuklandı! 

*

2010 Ocak ayındaki itfaiye işçi-
lerinin direnişini tehditle, saldırıyla
kıramayan AKP, tehditle direnişten
kopardığı üç kişiye “direnişi bitirdik”
diye yalan açıklama yaptırdı. 

*

Komplonun sonu, sınırı yok! 

Komploculuk vazgeçemedikleri yöntemdir
Düşmanı
Halk

AKP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu özellikle Anadolu’da ya-
pılan seçim mitinglerinde Bülent Ec-
evit’in kasketini giyip çıkıyor. Kılıç-
daroğlu CHP Genel Başkanlığı’na se-
çildiği ilk gün kendine Ecevit’i mo-
del aldığını söylemişti. O günden
beri de Ecevit’i taklit ediyor. 

Kılıçdaroğlu’nun kendine model
aldığı Ecevit kimdir?

Ece vit, dev rim ci mü ca de le nin kit -
le ler de umu da dö nüş tü ğü ‘70’li yıl lar -
da hal kın kar şı sı na köylü kasketi,
mavi gömleği, “bu dü zen de ğiş me -
li dir” slo ga nıy la, “Top rak İş le ye -
nin, Su Kul la na nın” gi bi ra di kal
çö züm ler le çı kmıştı. “Top rak re for -
mu”n dan, “hak ça dü zen!”den, ge le -
cek “ak gün ler”den bah se di yor du. 

Tıpkı Genel Başkanlığa seçildiği
günden bu yana devrimden, devrim-
cilikten, adaletten, hakça bölüşmek-
ten söz eden Kılıçdaroğlu gibi...  

Ecevit, ‘70’li yıllarda iktidar da
oldu. Ancak ne toprak reformu yap-
tı ne “hak ça dü zen!” kurdu! Ne de
halk için “ak gün ler” geldi.

1977 Haziran seçimleri öncesi
herkese cennet vaadeden, hatta dağ
köylerine "havai hat" kurulacağını
söyleyen ECEVİT, hükümete geldi-
ği 1978 Ocak'ında, birkaç ay içinde
topluma barış getireceğini iddia ede-
rek göreve başladı. Fakat daha baş-
bakanlık koltuğuna oturduğu ilk gün-
lerde, faşist TÜRKEŞ'i ziyaret etti.
Ecevit bu dönemde 22 ay hükümet-
te kaldı ve tarihe halkımızın akan kan-
larıyla yazıldı. 16 Mart Beyazıt’tan,
Maraşlar’a uzanan kitle katliamla-
rında, sıkıyönetimlerle halka, dev-
rimcilere karşı estirilen terörde hep o
da vardı. 

Ecevit Hükümeti'nin 22 aylık uy-
gulamaları, devrimcilerin o günlerdeki
söylediklerinin doğruluğunu göster-
di. Ecevit’in CHP Hükümeti, faşist
devleti “demokratikleştirmek” bir
yana faşist devleti daha da güçlen-
dirdi. Açık faşizmi kurumlaştıran
“tedbirler” aldı. 

Ağustos 1978'de devrimci
hareket Ecevit iktidarı için şu
tespiti yapmıştı: "... İktidara
gelmeden halka vaad ettiği
141-142'nin kalkacağı, faşist-
lerden hesap sorulacağı gibi
vaatleri yerine getirmesini bir
yana bırakalım, faşistlerden
hesap sorulacağını (!) söyle-
yenler faşist devlet mekaniz-
masını güçlendiren, yetkinleş-
tiren tedbirler almakta, açık fa-
şizm uygulamalarını kurumsal hale
getirmeye çalışmaktadırlar. Bir an-
lamda CHP, yıpranmış MC'nin uy-
gulamaya sokamadığı "tedbir"leri
uygulamaya çalışmaktadır. Devle-
tin resmi emniyet görevlilerinin biz-
zat emperyalist uzmanlar tarafından
eğitilmesi, jandarmanın seferber edil-
mesi, halka yönelik baskı, terör ve pa-
sifikasyonun hız kazanması, Kürt
halkına yönelik asimilasyonun yo-
ğunlaşması, açık faşist uygulamala-
rın adım adım kurumlaşması ve gi-
derek de halk kitlelerinin buna alış-
tırılması, faşist devletin yetkinleşti-
rilmesine hizmet etmektedir." (Dev-
Genç Dergisi, syf.1)

Ecevit en “halkçı” söylemlerde bu-
lunduğu bu denemlerede de gerçek-
te halkın değil emperyalizm ve tek-
elci sermayenin temsilcisi oldu. On-
ların isteklerini yerine getirmek için,
IMF direktiflerini uyguladı. 

Kasketinin altında halkın çıkarla-
rı değil hep zulüm ve sömürü düze-
ninin çıkarlarını gözeten Ecevit oldu. 

Ecevit, 12 Eylül’den sonra tekrar po-
litika sahnesine çıktığında “halkçı”
söylemleri de bir kenara bırakıp şove-
nizm ve milliyetçilikte MHP’yle yarıştı.
Nitekim 1999 yılında DSP-MHP-
ANAP koalisyon hükümetini kurdular. 

Ecevit’in bu dönemdeki katliam-
ları ise 12 Eylül öncesini aratmadı. İk-
tidarlarının ilk yılında Ulucanlar Ha-
pishanesi’nde 10 devrimci tutsağı en
vahşi işkencelerle katletti. Amerikan
uşaklığını tescilletmek için Ameri-
ka’ya karşı anti-emperyalist bir eylem
hazırlığı içinde olan Selçuk Akgün ve

Sadık Mamati’yi katletti. 

Emperyalist sömürünün önünde
engel olabilecek her türlü yasayı çı-
karttı. Emperyalizmin isteği doğrul-
tusunda tecrit politikalarını hayata ge-
çirmek için 28 tutsağı katlettikleri 19
Aralık katliamını yaptı. Emperyaliz-
min tecrit politikalarını uygulamak
için katlettikleri toplam tutsak sayısı
99 idi.  

Kılıçdaroğlu’nun model aldığı Ec-
evit budur. Tarihi halka, devrimcilere
karşı işlediği katliamlarla doludur. 

Kılıçdaroğlu’nun da Ecevit’ten
farkı olmayacaktır. Bu birincisi, ken-
dine “model” aldığı Ecevit’ten belli-
dir. İkincisi, şimdiden kılıktan kılığa
girip iktidara gelebilmek için her
türlü yöntemleri kullanarak halkı
kandırmaya çalışmasından bellidir. 

Kılıçdaroğlu, “halkın iktidarı”ndan,
“devrim”den bahsediyor ama asıl ola-
rak tekellere güvence üstüne güvence
veriyor. Patronların çıkarlarını AKP’den
daha çok koruyacağını söylüyor.

Kılıçdaroğlu’nun kasketinin al-
tındaki de yalan, riya, sahtekarlıktır.
İktidara geldiklerinde tekellerin çı-
karlarını korumak için yapacakları
halka karşı katliamlardan başka bir
şey değildir. 

Kasketin altındaki 
sömürü ve zulümdür

Bu kaskete aldanmayın. Bu
kasket, halkı aldatmanın

aracıdır. Kılıçdaroğlu da diğer
politikacılar gibi emperyalizmin

uşağı, sömürü ve zulüm
düzeninin temsilcisidir
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Sevgili okurlarımız, Devrimci
Okul’un sevgili öğrencileri merhaba. 

1977 1 Mayısı’na 500 bin emek-
çi katılmıştı. Türkiye solunun bugü-
ne kadar yaptığı en kitlesel 1 Mayı-
sı olarak biliniyordu. Hatta bu rakam
sadece 1 Mayıslar’ın değil bütün kit-
le gösterilerinin en kitlesel olanıydı. 

2011 1 Mayısı kitlesellikte ‘77’yi
de aşan bir rakama ulaştı. 2011 1 Ma-
yısı bu yanıyla sınıflar mücadelesin-
deki yerini aldı. Oligar-
şinin yasakladığı 1 Mayıs
Alanı’mızı söke söke al-
dık. 2011 1 Mayısı’nda
yüz binler, 1978’den beri
yasaklanan alanımızı söke
söke almanın zafer coş-
kusunu yaşadı. Alana
damgasını vuran devrim-
cilerdi. Bu yanıyla da
2011 1 Mayısı devrimin ve devrim-
cilerin kitleselliği açısından önemli bir
gösterge sunmuştur. 

Sevgili Yürüyüş okurları; bu haf-
taki dersimizin konusu: Kitle.

Kitle nedir? Kitle devrim için
neyi ifade eder? Kitleler nasıl dü-
şünür? Nasıl hareket eder? Devrim
stratejisinde kitlelerin rolü nedir?
Kitlelerin devrimdeki yeri, kitlelerin
hareketini etkileyen etkenler nelerdir,
gibi sorulara cevap arayacağız.

�� Nedir kitle?
Kitleler nasıl düşünür?

Kelime olarak kitle, “insan toplu-
luğu” demektir. “Yığın” kelimesi de
kullanılır aynı anlamda. Bütün olarak
halk kitleleri, emekçi kitleler denildiği
gibi onun içindeki belli bir kesimi dile
getirirken de, memur kitlesi, öğretmen
kitlesi vb. kullanılır. 

Peki bu “kitleler” nasıl düşünür, na-
sıl davranır? Kitlelerin bir olay karşı-

sında tavrı her za-
man aynı olmaz. O
an için onu etkileyen
etkenler kitlenin ruh
halini, davranış bi-
çimini belirler. 

Kitlelerin 1 Ma-
yıslar’daki tutumu
örnektir. Bu sene

dünyadaki en kitlesel 1 Mayıslar’dan
biri ülkemizde kutlandı. Katılanlara so-
rulduğunda 32 yıllık hasretten bahse-
diyordu bir çoğu. Bu hasret kitlede yıl-
lardır var. Fakat bu onun 1 Mayıs’a ka-
tılmasını sağlamıyor. Başka nedenler
onun katılmasına engel oluyor. On yıl-
lardır 1 Mayıslar’a katılan kitlenin bü-
yük çoğunluğu örgütlü kesimler ol-
muştur. Hak gaspları, ekonomik, sos-
yal saldırılar hep olmuştur. Fakat bu

kitlelerin “kendiliğinden” katılımını
sağlamaz. 

Örneğin; ABD’nin Irak’a saldırı-
sına karşı eylemlere özellikle Avrupa
ve dünyanın değişik ülkelerinde mil-
yonlarca kişi katılmıştı. Ülkemizde
ise görünürdeki yaygın duyarlılığa
rağmen aynı ölçüde büyük kitlesel-
likler ortaya çıkmadı. 

Kitlelerin örgütlülüğü, oligarşi-
nin baskı ve terörü, milliyetçi, şoven
politikaların etkileri kitlelerin davra-
nış biçiminde önemli oranda belirle-
yici olmaktadır. 

��Kitleler nasıl 
hareket eder?

Sıkça şikayet edilir; “Ne kadar
tepkisiz bir toplumuz” diye. Sonra hü-
küm verilir: “bu halkla bir yere va-
rılmaz”, “bu halktan adam olmaz”!
Zamlar, işten atmalar, hak gaspları
olur, kitleler susabilir. Açtır, yoksul-
dur, yeni vergilerle elindeki avucun-
daki üç kuruşu da alır devlet; yine de

susar. Ekmek alacak üç-beş kuruşu
varsa ona şükredip, kaybetmemek
için dua eder. Kaybederse kendi ‘be-
ceriksizliğine” kızar... İşi yoktur.
Ekip biçeceği bir karış toprağı yok-
tur. Yalın ayak, sırtı çıplak bu halk,
emperyalizmin işgaline karşı vatan
toprakları için canını ortaya koyar.
Oğlu askerde ölür “vatan sağolsun”
der. Aynı halk Gazi’de olduğu gibi
ayaklanır. Karakol basar, barikat ku-
rup polisle çatışır. Kitleler esas olarak
örgütlendiklerinde bir güç olurlar. 

��Kitleler devrim için 
neyi ifade eder?

Marksist-Leninistler devrimin kit-
lelerin eseri olduğuna inanır. Kitle-
leri kazanmadan devrim yapmak müm-

kün değildir. Kitleleri ka-
zanmak da kitleleri örgüt-
lemekten geçer. Örgütsüz
kitleler kendi başlarına
potansiyel güç olmaktan
başka bir anlam ifade et-
mezler. 

Kitleler, ör güt ü bü yüt -
me nin, ide olo ji mi zi yay -

ma nın ze mi nidir. Po li tik he def le re
ulaş ma nın ko şu lu kit le le ri ka zan -
mak tır. Bu yüz den po li ti ka, kit le le ri
ka zan ma sa na tı dır. Ve kit le le ri ka za -
nan, kit le des te ği ni alan po li tik alan -
da da da ha güç lü olur. Kit le sel, ka rar lı
di re ni şlerin na sıl so nuç alı cı ol du ğu -
nu unut ma ya lım. Kit le bu an la mıy la
po li tik mü ca de le de güç tür. Devrim id-
diası taşıyan, kendisini devrimci,
sosyalist, komünist olarak tanımlayan
tüm hareketler için kitlelerin örgüt-
lenmesi, kazanılması, devrim müca-
delesine kanalize edilmesi, devrimci
faaliyetin temelini oluşturur.

Kitlelerin kurtuluşu devrimdedir.
Fakat bu böyledir diye kitleler koşa
koşa devrim mücadelesine katılmaz. 

��Egemenlerin iktidarları da
kitlelerin gücüne dayanır

Kitleler sömürü düzeninin etkisi
altındadır. Egemenlerin yalan propa-
gandasıyla kandırılmaktadır. Ege-
menler daha çocukluktan başlayarak

Ders: Kitle

Politik Hedeflerimize
Ulaşmanın Önkoşulu,

Kitleleri Kazanmaktır
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eğitim sistemiyle ve diğer
tüm kurumlarıyla kitleleri
mevcut düzeni ayakta tu-
tacak şekilde biçimlendir-
mektedir. Böylelikle kit-
leler, düzenin ge ri ci po li ti -
ka la rı nı des tek ler, düzenin
asker, polis ihtiyacını kar-
şılar hale getirilmiş ol-
maktadır. Yani halkı so-
yan, sömüren, zulmeden
sömürü düzeninin ege-
menliği de halk kitlelerin gücüne
dayanır. 

Devrimcilerin görevi kitlelere ger-
çekleri anlatmak ve düzenin etkisin-
den kurtarıp devrim mücadelesinin
içine çekmektir. 

Ancak kitlelere, “bu düzen sömürü
ve soygun düzenidir, sizi sömürüyor, aç-
lığınızın, yoksulluğunuzun nedeni dü-
zendir. Kurtuluşunuz devrimdedir. Dev-
rim şunu yapacak, bunu yapacak” de-
mekle, kitleler hemen düzenden kopup
devrim saflarına katılmayacaktır. 

��Kitleleri devrim 
saflarına nasıl katacağız?

Emperyalizmin işbirlikçileri ara-
cılığıyla sömürüyü gizlediği yeni-sö-
mürgecilik döneminde kitleleri dev-
rim mücadelesine katmak çok daha
zordur. Düzene karşı memnuniyet-
sizlikleri ne kadar çok olursa olsun
buna denk düşen bir tepki ortaya
çıkmamaktadır. Kitleler mevcut dü-
zenden memnun mu? Hayır! Oto-
büste, dolmuşta, kahvehanede bir
dokunursun bin ah işitirsin. Ama
aynı kişilere, “hadi gel şurda bir ey-
lem yapalım dersen, ya da bu işin çö-
zümü örgütlenmektedir, şöyle şöyle
bir dernek kuralım” dersen kırk kez
düşünür. Bunun nedeni sadece kitle-
lerin bilinçsizliği değildir. 

Mahir Çayan, emperyalizmin
yeni-sömürgesi ülkemizde halk sınıf
ve katmanlarının bu durumu ve hal-
kın devlete bakış açısı üzerine şu tes-
pitleri yapıyor: “Ülkemizin ekonomik,
sosyal ve tarihi gelişiminin sonucu
olarak, bir başka deyişle, geçmiş dö-
nemlerde devletin niteliğinden dola-
yı, halkımızın tepkileri ile devlet ara-

sında bir suni denge hep süregel-
miştir. Emperyalizmin III. Bunalım
Dönemi’nde istismar metodunda
yaptığı değişiklik de böyle bir suni
dengeyi kurmayı amaçlamaktadır”
(Bütün Yazılar, syf: 324) 

Mahir’in tespit ettiği gibi, devle-
tin niteliğinden dolayı geçmişten beri
var olan ve emperyalizmin 3. buna-
lım döneminin yarattığı suni denge
halkın memnuniyetsizliğine denk dü-
şecek ölçüde tepki göstermesinin
önünde engel olmaktadır. 

Suni denge, ülkemizde halk kur-
tuluş savaşının ileriye taşınabilmesi ve
devrimin gerçekleştirilebilmesi için
aşılması gereken temel engellerden bi-
ridir. Açıktır ki, kitlelerde devlet ger-
çeği bilince çıkarılmadıkça, kitleler
mevcut sistemin değişebileceğine
inanmadıkça, devrimin kendi kurtu-
luşunu sağlayacağını kavramadıkça
devrim mücadelesine katılmayacaktır. 

Sorun da buradadır: Kitlelere bu
gerçekler nasıl gösterilecek, devrime
ve devrimcilere inanmaları ve dev-
rimci harekete güvenmeleri nasıl sağ-
lanacak? Mahir, bu konuda şu soru-
ları soruyor: “Suni denge hangi mü-
cadele biçimi temel alınarak bozu-
lacaktır? Halkı devrim saflarına
çekmek için hangi mücadele meto-
dunu temel olarak seçeceğiz?” (Bü-
tün Yazılar, syf: 395) 

Mahir, bu soruları şöyle cevaplı-
yor: “Oligarşi ile halkın düzene kar-
şı memnuniyetsizlik ve genellikle
biçimsiz tepkileri arasında kurulmuş
olan suni dengeyi bozmanın, kitleleri
devrim saflarına çekmenin temel
mücadele metodu silahlı propagan-
dadır.” (Age. syf: 399)

“Silahlı propaganda, ... maddi

olaylar etrafında siyasi
gerçekleri açıklayarak kit-
leleri bilinçlendirir, on-
lara politik hedef gösterir.
Silahlı propaganda, hal-
kın düzene karşı olan
memnuniyetsizliğini aji-
te eder, onları emperyalist
beyin yıkamanın giderek
etkisinden kurtarır. Önce
kitleleri sarsar, giderek
de bilinçlendirir.” (Age,

syf: 399)

Fakat Mahir, silahlı propaganda-
nın temel alınması gerektiğini belir-
tirken, tali olanı diğer ekonomik, de-
mokratik mücadeleyi reddetmez. Ma-
hir bu konuda da şöyle demektedir:
“Örgüt, gücü oranında ekonomik ve
demokratik hak ve istemler etrafında
kitleleri örgütlemeye çalışır. Oligar-
şiye karşı her çeşit tepkiyi yönlen-
dirmeye uğraşır.” (Age, syf: 400-401)

Mahir’den bugüne de devrimci ha-
reketin kitle anlayışı ve kitle çizgisi,
bu doğrultuda olmuştur. Kitleselliğin
en geri düzeyde olduğu dönemlerde
dahi kitlelerin içindeydi devrimci
hareket. Solda, kitle anlayışı konu-
sunda en büyük çarpıklıklar, genel
olarak “kitle”den en çok söz eden,
devrimcileri “kitleden kopuklukla”
suçlayan reformist kesimlerdedir. Bu
kesimler on yıllardır bizi “kitleden ko-
puk öncü savaşçılıkla” eleştirir. Fa-
kat kimin kitlesel, kimin kitleden
kopuk olduğuna dair pratik, herkesin
kendi gerçeklerini göstermektedir.
Yıllardır işçi sınıfından, işçi sınıfı için-
de örgütlenmekten bahsederler. Bunu
reddeden mi var? Hayır. Ama işçi sı-
nıfının sahibi onlarmış gibi işçi sını-
fını kimseye bırakmazlar. Fakat bu-
güne kadar ne işçi sınıfı içinde kay-
da değer bir örgütlülükleri olmuştur,
ne de tarihleri boyunca işçi sınıfının
mücadelesini geliştirecek bir direniş
yaratabilmişlerdir. 

Reformizmin, oportünizmin kit-
lelere bakışı, bu konuda teorik söy-
lemleri ne olursa olsun 1 Mayıslar he-
men hepsi için birer gösterge olmuş-
tur. Elbette aynı şey 2011 1 Mayısı
için de geçerlidir.

Reformizm ve oportünizmin “kit-

Kitleleri kazanmadan devrim
yapmak mümkün değildir. 

Kitleleri kazanmak da kitleleri
örgütlemekten geçer. Kitleler, ör güt ü
bü yüt me nin, ide olo ji mi zi yay ma nın

ze mi nidir. Po li tik he def le re
ulaş ma nın ko şu lu kit le le ri

ka zan mak tır. Bu yüz den po li ti ka,
kit le le ri ka zan ma sa na tı dır.
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lesellik” bakımından nere-
deyse sürekli geriye giden
çizgileri, esas olarak devrim
iddialarının sürekli zayıfla-
masının sonucudur. Devrim
iddiası olmayanların “kitleler”
diye bir derdi de olmayacak-
tır. Yüz binlerce kişinin katıldığı 2011
1 Mayısı’nda Cephe dışındaki örgütlü
kesimlerin kitlesi genel katılımla kı-
yaslandığında çok zayıftır. 

2011 1 Mayısı’na damgasını vu-
ran aynı zamanda kitlelerdeki devrim
ve sosyalizm özlemi, mücadele coş-
kusu olmuştur. Biz iddialıyız. Kitle-
leri biz örgütleyeceğiz. 

��Kitlelerde hak alma 
bilincini yaratmalıyız

Egemenler halkın eği tim, sağlık,
ba rın ma gibi en temel haklarını dahi bir
hak gibi görmesini istemiyor. Kitlelere,
sanki her şey, bir lütuf olarak  kabul et-
tirilmek isteniyor. Devletin bu politika-
sının sonucu olarak oluşan geri, şovenist
kültür, kitlelerin en temel hakları için mü-
cadele etmesini de engelliyor. Özellik-
le AKP kitleleri düzene biat eder hale ge-
tirme politikası izliyor. İşsiz, aç bıraktı-
ğı kitleleri yaptığı üç kuruşluk yardım-
la “Al lah dev le te za val ver me sin” de-
dirterek “dev le te dua cı olur” hale geti-
riyor. Kitleler işsizliğinden, açlık ve
yoksulluğundan dev le ti de ğil, ken di si ni,
çev re si ni so rum lu tu tuyor. Biz bu konuda
kitleleri bilinçlendirmeliyiz. Açlığın,
yoksulluğun nedeninin mevcut sistem ol-
duğunu göstermeliyiz.

��Kitleleri
bi linç len direrek
mücadelemize katarız

Halk kit le leri büyük oranda çı kar -
la rı çer çe ve sin de ha re ket eder ler.
Halk kitlelerinin temel çıkarları ise,
devrimdedir. Ancak bu böyledir diye
kitleler hemen devrim saflarında yer
almazlar. 

Bunun nedeni birincisi, kitleler
bunun bilincinde değildir. Yukarıda
bahsettiğimiz gibi kitlelerin bilinci
egemenler tarafından çarpıtılmıştır.

Kitleler çıkarlarının bilincinde de-
ğildir. İkincisi, açlık yoksulluk için-
deki kitleler günlük, kısa vadedeki çı-
karlarının peşindedir. Örgütsüzlükleri,
bilinçsizlikleri, kitlelerin uzun va-
deli çıkarlarını düşünmesinin önünde
engel olur. Günlük geçim derdi her şe-
yin önüne geçer. Kit le le ri bi linç len -
dir me nin bir ya nı da, on la ra çı kar la -
rı nın kısa vadedeki çıkarlar olmayıp
ör güt len mek te ve hak la rı, öz gür lük -
le ri için mü ca de le et mek te ol du ğu nu
gös te re bil mek tir.

Üçüncüsü, kitlelere güven vere-
rek örgütleyebiliriz. Anlattığımız her
şey doğrudur. Ancak bunlar tek başına
kitleleri devrim saflarına çekmek
için yeterli değildir. Kitleler söyle-
diklerimize değil yaptıklarımıza ba-
kar. Yaptıklarımızdan söylediklerimizi
ne kadar gerçekleştirip gerçekleşti-
remeyeceğimizi çıkartır. Onun için
kitleler “lafa” bakmaz. Eğer refor-
mizmin, oportünizmin yıllardır tüm
keskin söylemleri, “sınıf sınıf” deyip
durmalarına rağmen kitleler nezdin-
de bir karşılık bulmuyorsa, kitleler
nezdinde inanılırlıklarını kaybetmiş
olmalarındandır. Fakat buna karşın
düşmanın on yıllardır infazlardan,
katliamlara, sürekli gözaltılardan iş-
kencelere, tutuklamalara kadar sal-
dırılarının hiç eksik olmadığı devrimci
hareket, kitleler tarafından hiçbir za-
man yalnız bırakılmamış, sahiple-
nilmiştir. Devrimci harekete selam
vermek bile insanlar için bedel öde-
meyi gerektirmiştir. Ancak buna rağ-
men halk devrimci herekete kapılarını
kapatmamıştır. Devrimci hareketin ya-
nında yer aldığı için ödediği bedel-
lerden de pişman olmamıştır. 

Bunda devrimci hareketin Ma-
hirler’den bugüne 40 yılı aşkın za-
mandır kitlelerde oluşturduğu güven
vardır. Büyük direniş boyunca bize
“niye ölüyorsunuz” dediler. Şehit
düşen her devrimcinin niye öldüğü-
ne ilişkin gerekçelerinden birisi “hal-

kım için” di. Bütün bunlar
halk kitlelerinde çok büyük
bir bilinç oluşturmaktadır.
Bu bilinç güvendir. Bu gü-
veni büyüterek kitleleri dev-
rimci savaşın içine katmalı-
yız.

Dördüncüsü; kitleleri eğitmeli-
yiz. Dayı, kitlelerin eğitimi konusun-
da şöyle diyor: “Kitleleri eğitmenin,
topluluk psikolojisi yaratmanın onlarca
biçimi vardır. Bu yolların belirlenmiş,
tek düzeleşmiş bir biçimi olamaz. Kit-
leleri eğitmek, bir araya getirmek, güç
oluşturmak ve seferber edebilmek te-
mel ölçü olmalıdır. Hangi biçimde ve
görünümde olursa olsun buna hizmet
eden her türlü mücadele aracını ve
yöntemini ustalıkla değerlendirmesi-
ni bilmeliyiz.” 

��Kitlelerin militan
meşru mücadelesini
örgütlemeliyiz 

Kitlelere güvenmeliyiz! Bugün
reformizm, oportünizm kitle müca-
delesini, burjuvazinin örgütsüzlüğü
dayatan sivil toplumculuğuna indir-
gemişlerdir. Bizim devrim stratejimize
göre kitleler devrimci savaşın bir
parçasıdır. Savaşta ödenecek her tür-
lü bedeli kitleler de göğüsleyebilir. Ni-
tekim tarih bunun örnekleriyle dolu-
dur. Büyük Direniş’te Gülsümanlar,
Şenaylar, Hülyalar en büyük bedelleri
göğüslemişlerdir. 

Faşizmin saldırıları karşısında kit-
le mücadelesi, yasallık sınırlarına
hapsedilemez. Kitle mücadelesi meş-
ruluk temelinde gelişir. Ki, bugüne ka-
dar kazanılan tüm haklar da bu te-
melde kazanılmıştır. 

Kitleleri daha büyük fedakarlıklara
katlanacakları mücadeleye katmak
daha çok emek gerektiriyor. Çalış-
mamızı Dayı’nın bir sözüyle bitirelim:
“Bir anda ve yoğun emek verilme-
den, kitleleri, özveri gerektiren bü-
yük mücadelelere katacaklarını dü-
şünenler, kitlelere yabancıdır.”
(Dayı, Seçme Yazılar)

Haftaya yeni dersimizde görüşmek
üzere şimdilik hoşçakalın. 

2011 1 Mayısı’na damgasını vuran
aynı zamanda kitlelerdeki devrim

ve sosyalizm özlemi, mücadele
coşkusu olmuştur. Biz iddialıyız.

Kitleleri biz örgütleyeceğiz. 
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Geçen hafta İngiltere’de bir düğün
yapıldı. Ama sanki düğün İngiltere’de
değil tüm dünyada idi. Haftalar ön-
cesinden başladı yayınlar. İngiliz
tahtının varisiyle gelinin, ne giyece-
ğinden nereden yürüyeceklerine ka-
dar hemen her şey anlatıldı. 

“Düğünü 2 milyar kişi izleye-
cek!” diye açıklandı her gün. Ger-
çekte bu cümlenin doğrusu şuydu:
“Biz bu düğünü 2 milyar kişiye iz-
leteceğiz!”

*

Emperyalizm kitleleri sürü yeri-
ne koyuyor. Gazeteleri, televizyon-
ları, internet siteleriyle emperyalist
medya, sürünün kavalcısı gibi... O
çalıp yürüyecek, kitleler de onun
peşinden gidecek. 

Bu yalnız bir düğün meselesinde
değil; hayatın her alanında böyle. Em-
peryalizmin kavalcısı çalıp yürüyor;
arkamdan gelin, hep beraber şu kitabı
okuyacağız diyor; şu müzikleri din-
leyeceğiz, şu filmleri izleyeceğiz...
Sürüden kopmayın ha sakın diyor
arada bir... Kavalcının kavalından
yükselen uyuşturucu, uysallaştırıcı,
benliğinden uzaklaştırıcı müziğin
nağmelerine uymayıp sürüden ko-
panlar ise, ekonomik, siyasi zorun çe-
şitli biçimleriyle sürüye sokulmaya
çalışılıyor.

Kavalcının peşinden  gitmeyi,
sürüden biri olmayı reddedenlerden
bazıları, mezbahalara yollanıp kesi-
lerek, sürünün geri kalanı açıkça
tehdit ediliyor... Sürüye uyun, ka-
valcının peşinden ayrılmayın, yoksa
sonunuz böyle olur!

*

Sanki bizim düğünümüzmüş gibi
sevinmemizi, tarihin bu en asalak ve
ömrü çoktan dolmuş kurumunu (kra-
liyeti) sanki “içimizden biriymiş
gibi” kabul etmemizi istiyorlar.. 

Bazı insanlar, “gelinle damadı”
görebilmek için, günler öncesinden
gelip meydanda çadır kurmuşlar.
Onlardan biri neden orada olduğunu
şöyle açıklıyordu: “Yıllar sonra to-
runlarıma ‘ben de prensin düğünü sı-
rasında oradaydım’ diye anlatırım.”

Kapitalizmin insanı nasıl ideal-
sizleştirdiğinin, insanın yaşamının içi-
ni nasıl boşalttığının çok çarpıcı bir
örneği. Kapitalizm onun yaşamını öy-
lesine boşaltmış ki, onun torununa an-
latacak bir tek şeyi bile kalmamış. 

*

Emperyalizm her şeyi ama her şeyi
belirlemek istiyor. Ne düşüneceğiz, na-
sıl yaşayacağız, ne okuyacağız, ne gi-
yeceğiz, ne dinleyeceğiz, ne seyre-
deceğiz?.. Bunların sonu, insanın hiç-
leştirilmesidir. Halkların, kavalcı-

nın peşine takılmış
iradesiz, kişiliksiz-
leştirilmiş koyun
sürüleri haline dö-
nüştürülmesidir.

2 milyar insanın
o düğünün peşine ta-
kılmasını sağlamak, in-
sanın aşağılanmasıdır. Dün-
yanın en mantıksız şeylerini “moda”
diye kabul ettirmek,  mesela çağlar
boyunca insanın yamadığı, diktiği yır-
tıkları suni olarak yaratıp “yırtık kod
modasını” çıkarmak ve bunu insan-
lara kabul ettirmek, insan zekasının
aşağılanmasıdır. Metafiziğe daya-
nan filmler, romanlar için insanların
adeta “çıldırmasını” sağlamak, insa-
nın aşağılanmasıdır. Onlar da ya-
şamlarında torunlarına anlatabile-
cek hiç bir şey bırakılmayanlardır.
Hayatı boşalmış, idealsizleşmiş in-
sanların yaşamı yine “boş” ve “yoz”
şeylerle doldurulmaktadır. 

İrademizi, emperyalizmin kaval-
cılarına bırakmayalım. Kendi bey-
nimizle düşünelim. Kendi irademiz-
le yaşayalım. 

*

Torunlarımıza, çocuklarımıza na-
sıl bir miras bırakacağımıza gelince;

emperyalizmin kavalcısının pe-
şinden nasıl sürüklenip gittiğimizi mi
anlatacağız? Nasıl o kavalın “sü-
rükleyici”, “baştan çıkarıcı”, “cez-
bedici” nağmeleri altında oradan
oraya sürüklenip durduğumuzu mu? 

Böyle bir miras bırakacağımıza
hiç bırakmayalım daha iyi!

Emperyalizmin kavalcısı
- ya da torunlarımıza bırakacağımız miras-

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) tarafından
24 Nisan’da,  İstanbul Kadıköy'de nükleer
santrallare karşı protesto mitingi yapıldı. Tepe
Nautilus önünde toplanan kitle, Kadıköy otobüs
duraklarının bulunduğu miting alanına “Nük-
leer Santral İstemiyoruz” sloganları atarak yü-
rüdü.

Mitinge, demokratik kitle örgütleri, siyasi ha-
reketler ve sendikalar katıldı. Yapılan konuş-
malarda, nükleer santrallere karşı çıkıldı. Miting,
konserle bitirildi.

Suyun, ormanların, doğanın tekellere
sunularak talan edilmesi karşısında “Ana-
doluyu vermeyeceğiz” diyenler bu talana dik-
kat çekmek için, “Büyük Anadolu Yürü-
yüşü” nü başlattılar.

Yürüyüş, ülkemizin değişik yörelerinden
10 yerden başladı. Yürüyüş kolları 21 Mayıs’ta Ankara’da bir ara-
ya gelecek. Yürüyüşün doğadaki yağma ve talana son verilmesini
içeren  14 talebi var. Ankara’da Meclis önünde  çadır kurarak  ta-
leplerini  duyuracak olan yürüyüşçüler, Anadolu’nun yağmasını pro-
testo etmeyi burada sürdürecekler.
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Nükleer Santralleri   
Protesto Mitingi 

“Anadoluyu
vermeyeceğiz!”



- Önceki sayıdan devam- 
Tasfiyeciliğin ülkemizdeki başta gelen

temsilcisi Müftüoğlu, tarihi çarpıtmakta da per-
vasız. Tüm THKP-C tarihini, bugün legalizm
bataklığında bulunmalarını haklı çıkaracak
tarzda yeniden yazıyor. 

Mesela Müftüoğlu, kendilerinin 12 Eylül
mahkemelerinde devrimci bir savunma yap-
mamalarını meşrulaştırmak için, THKP-C’nin
siyasi savunmasını küçümsüyor ve çarpıtıyor:  

“Evet, doğru. Birinci THKP-C davasında
örgüt propagandası şeklinde bir savunma ya-
pıldı. O zaman örgüt yeni kurulmuştu, THKP-
C ilk kez o şekilde en geniş şekilde duyurulmuş
oldu." (sf: 267)

Neymiş, sadece örgütün adını duyurmak için
siyasi savunma yapılmış! Tarihi çarpıtmaya de-
vam ediyor Müftüoğlu: "Ama mahkemeye
öyle güçlü bir örgütten söz edilirken, örgütün
dışarıda kalan MK üyeleri örgütün görüşleri-
ni terk etmiş durumdaydı.” (syf. 267)

THKP-C’nin çelişkisini nasıl da yakalamış!
Müftüoğlu’nun meselesi şu: THKP-C’nin “as-
lında” bir parti olmadığını kanıtlamak. THKP-
C’nin bir parti olmadığını kanıtlarsa, Devrim-
ci Yol sürecinde izlediği tüm sağcı, tasfiyeci po-
litikalar “haklı” çıkarılmış olacak. 

Oğuzhan’ın işini önce söyleşiyi yapan Ad-
nan Bostancıoğlu üstleniyor.: "Şöyle bir para-
doks yok mu? Gerek teorik, gerek pratik alan-
larda THKP-C'nin daha ilerisine gitmiş bir ha-
reketten (DY kastediliyor- bn) söz ediyoruz.
THKP-C parti ama bu hala değil." (syf. 208)

Tasfiyeci başının cevabı hazır: "Evet"!

Neye göre hüküm verdilerse, Devrimci Yol’u
teorik ve pratik olarak THKP-C’den “daha ile-
ri” olarak tespit ediyorlar. (syf .208) Devrimci Yol
kendiliğindenciliğini haklı çıkarmak için aslın-
da THKP-C’nin parti olacak düzeye gelmediği-
ni kanıtlama peşindeler. 

Devamında ise legalizm bataklığındaki
ÖDP’nin meşrulaştırılmasına geliyorlar. 

DY'nin "kendini aşamadığı için" yenildiğini
belirten Müftüoğlu, temel eksikliğin de "yasal
bir parti" olduğunu söylüyor. 

"Cuntanın saldırı hedefi konumunun dışına
çıkarmanın mümkün olmadığı geniş kitlesel iliş-
kileri, bir yasal parti içerisinde bir ölçüde koruma
altına almak mümkün olabilirdi." (sf:212)

Müftüoğlu, bir çok yerde bu eksikliği(!) be-
lirtiyor. Ancak 320 sayfanın hiçbir satırın-
da silahlı mücadelenin yükseltilmemesinden
bir eksiklik olarak sözetmiyor. 

Peki, "Savunma" konusunda kendileri
ne yapmış? İşte söyledikleri: "DY'un kendi ger-
çekliğine çok da fazla aykırı düşmeyen, ... iç
savaş konusuna ait görüşlerimizin savunul-
masını öne alan hukuki durumları da göze-
ten bir savunma çizgisi tercih ettik." 

Nedeni de zaten açık! "THKP-C davasın-
da olduğu gibi DY örgütünün propagandası-
nı yapma, ismini de duyurma gibi bir ihtiyaç
da yoktur." (syf. 267).

Herkes de saf ya; Oğuzhan’ın bu “izah”ını
gerçek kabul edecek!

Aslında satır arasında gerçek var. 

Cuntanın mahkemelerinde siyasi savunma
yapma kararlılığını, militanlığını, cüretini gös-
terememişlerdir. Az cezayla yırtmak, bir an önce
dışarı çıkmak için siyasi savunma yapmamış-
lardır. Gerçek bu kadar açık ve çıplaktır. “Hu-
kuki durumu gözetme” diye yumuşatılan ger-
çek budur. O kadar ki, bir örgüt olduklarını bile
savunamamış, cuntanın makemesinin karşı-
sında devrimcilerin tarihine yakışmayan bir za-
vallılıkla, örgüt olmadıklarını, dergi oldukları-
nı kanıtlamaya çalışmışlardır. 

Siyasi savunma yapmamışlarmış, çünkü
THKP-C gibi DY örgütünün propagandasını yap-
ma, ismini duyurma gibi bir ihtiyaç yokmuş!!! 

İnsan hiç olmazsa, otuz yıl sonra tarihi, hal-
kı ve devrimcileri aptal yerine koyup bu ge-
rekçeleri uyduracağına, “biz devrimci gibi
bir savunma yapamadık” diye özeleştiri yapar.
Bunu yapmayan Müftüoğlu, otuz yıl sonra bir
başka düzeltme(!) yapıyor: 

Efendim, aslında o zaman onlar “biz örgüt
değiliz, dergiyiz” dememişlermiş. Müftüoğlu
kitabıyla ilgili Cumhuriyet’te de kendisiyle bir
röportaj yapılmış. Orada Müftüoğlu’nun du-
ruşmada söylediği sözden hareketle soruluyor:
“Acaba ‘Dev-Yol sadece bir dergi’ miydi?” 

Müftüoğlu da bunun mahkemede yaptığı sa-
vunmanın, davaya bakan “Laz hâkim” tara-
fından farklı biçimde zabıtlara geçirilmesinden
kaynaklandığını belirtmiş. (Cumhuriyet, 1 Ni-
san 2011)

Görüyor musunuz? Tarihi çarpıtan Laz
hakimmiş! Koskoca(!) örgütü, bir anda dergi

��Oğuzhan
Müftüoğlu’na
yönelik uyarımızı bir
de halkımız ve
devrimciler önünde
tekrarlıyor; Sinan
Kukul, Devrimci Sol
ve Dayı hakkında bu
alçakça iftira,
söylenti ve
şaibelendirmeleri
AÇIKÇA, KESİN VE
NET OLARAK
düzeltmesini ve özür
dilemesini istiyoruz. 

��Müftüoğlu, DY
Bildirgesi Konusunda
Yalan Söylüyor

Müftüoğlu,
‘Devrimci Sol
Ayrılığı’ Konusunda
Yalan Söylüyor.

Müftüoğlu, yalanı
aşıyor, şaibe
yaratmaya girişiyor. 

Müftüoğlu,
sorumsuzluğa
devam ediyor;
uyarıya rağmen
düzeltme
yapmıyor!

�� Bu yalanlar,
iftiralar, karalama-
lar; inkarcılıklarını,
tasfiyeciliklerini,
devrim kaçkınlıklarını
teoride ve pratikte
açığa çıkardığımız
içindir!

‘Bitmeyen Yolculuk’ ve Bitmiş Bir Yol-2
Sizin için yol bitmiştir artık 
Devrim sizin dışınızda yürümektedir
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yapan oymuş.    

Diyelim ki bu doğru; fakat bu na-
sıl bir hareket, nasıl bir önderlik ki; 30
yılda bir “yanlış anlamayı” düzeltecek
iradeyi gösterememişlerdir! 

Meğerse dergi değil, örgütlermiş!
Bunu söylemeye 30 yıl sonra cesaret
edebildiler anlaşılan. Acaba “havet”
dedikleri AKP-AB demokrasisine mi
güveniyorlar şimdi bunu söylerken? 

Buraya kadarki örnekler, THKP-C
savunması hakkındaki, kendi savun-
maları hakkındaki çarpıtmaları, “ör-
güt değil, dergiyiz” sözü hakkında otuz
yıl sonra söylenenlerdeki gayri ciddi-
lik,  Müftüoğlu’nun tarihi çarpıt-
maktaki, geçmişi ele alışındaki  so-
rumsuzluğunu ortaya koyuyor.  

Bu yalanlar, iftiralar,
karalamalar; inkarcılıklarını,
tasfiyeciliklerini, devrim kaç-
kınlıklarını teoride ve pratikte
açığa çıkardığımız içindir!

Kitabın bütününde "binbir yalan ve
çarpıtma" cirit atıyor. Çünkü, inkar-
cılıklarını, legalizmlerini, çürümüş-
lüklerini, pasifizmlerini, devrim kaç-
kınlıklarını haklı göstermek için ta-
rihteki her şeyi eğip büküyor, daha ile-
ri gidip utanmazca yalanlar söylü-
yorlar. Bu çarpıtma ve yalanların da
kendilerini aklamaya yetmeyeceği
yerlerde ise  devrimcileri şaibe altın-
da bırakacak sözler etmekten geri
durmuyorlar. 

Kanıtlanmayan her iftira, sahibinin
iftiracılığına delalet eder. 

İftiracılık, alçaklıktır. 

Peki neden böyle bir noktaya sav-
rulmaktadırlar?

1974'ten 2011'e, hala THKP-C dü-
şüncesini tasfiye edememiş olmanın ta-
hammülsüzlüğü, düşmanlıklarının bi-
rinci nedenidir. Cephe’nin varlığı ve
gelişimi, onların tarih karşısındaki
yerlerini daha açık ortaya sermektedir.
Devrimci hareketi var eden kadrolara
karşı bunun hıncını biriktirmişlerdir.

Yalan ve çarpıtmalar, inkarcılıkla-
rını, devrim kaçkınlıklarını gizleye-
meyince, bu kez devrimci hareket ve
önderleri hakkında 30 yıl sonra, “şai-
be” yaratmaya kalkışmaktadırlar. 

Müftüoğlu, Ankara grubuyla
birlikte hareket edilmesi
konusunda yalan söylüyor

Bostancıoğlu soruyor: "'74 sonra-
sında İstanbul'da ... durum neydi?" (sf:
150) Tasfiyeci başının cevabı ise şöy-
le oluyor:

"Onlarla ilk temasımız Devrimci
Gençlik Dergisi’nin yayımlanmaya baş-
lamasından sonra oldu. Tandoğan Mey-
danı'nda yapılan bir miting sırasında...
Orada İYÖKD pankartının olduğu bir
kortej gördüm. Pankartın yanına gide-
rek yöneticileriyle tanıştım. Ayaküstü ko-
nuştuktan sonra... İstanbul'da buluş-
mak için anlaştık.(...) O görüşmemizden
sonra onlar da Devrimci Gençlik hare-
ketine katıldılar." (syf: 150)

İşte, tasfiyeci başındaki keramet
böylesine yücedir. Hazretlerinin
İYÖKD pankartını görmesi (ya gör-
meseydi, maazallah iyi ki görmüş!) ve
"ayaküstü konuşması" ve sonrasında
yapılan bir toplantı ile her şey hallo-
luvermiş! Söyledikleri ancak kendini
beğenmiş, devrimcilikten nasibini al-
mamış bir tarih çarpıtıcısına yakışan
sözlerdir. Kendince İstanbul'daki ör-
gütlülüğü de, yöneticileri de... her şeyi
ve herkesi küçümsemektedir. Ama
gerçek söylediği gibi değildir.

İYÖKD (İstanbul Yüksek Öğrenim
Kültür Derneği) bu koşullarda Kasım
1973'te kurulmuştur ve kurulan ilk
gençlik derneğidir. (Müftüoğlu o za-
manlar hapishanededir ve THKP-C dü-
şüncesini savunmak, Kızıldere’nin
mirasını yaşatmak gibi düşünceleri ve
kaygıları yoktur.)

Dışarıda ise genç Cepheliler, Par-
ti-Cephe’yi savunmak ve yeniden ya-
ratmak için gecelerini gündüzlerine
katmaktadırlar. 

İstanbul'da Cepheliler daha 1973'te
toplumsal muhalefet içerisinde en ak-
tif gücü oluşturmaktadır. İYÖKD'in
inisiyatifi ve desteğiyle çeşitli şehir-
lerde kurulmuş olan yüksek öğrenim
dernekleri, merkezi bir örgütlülük
için toplanırlar. İkinci toplantı 26-27
Ekim 1974'te yapılmıştır ve 16 yerel
dernek katılmıştır. 

Bu süreçte, Müftüoğlu ve yanın-
dakiler, daha THKP-C’yi savunup sa-
vunmamaya karar verememişken, si-

yasi arenada Dayı’nın başında bu-
lunduğu, THKP-C'yi her şeyiyle sa-
hiplenen Kurtuluş Grubu vardır. 

Kurtuluş Grubu’nun tek amacı
vardır, THKP-C'nin yeniden yaratıl-
masıdır. Genç Cepheliler, hala "eski-
lerin" önderlik etmesini istemekte-
dirler. Saftırlar, temizdirler ancak
"ayaküstü" bir konuşma ile "tamam"
deyip birilerinin peşine takılacak ka-
dar da apolitik ve aptal değillerdir. 

Tasfiyeci başı kendini "mehdi" ye-
rine koysa da, İstanbul'daki Kurtuluş
Grubu'nu oluşturanlar "mehdi" bek-
lememektedirler.

Ankara Devrimci Gençlik ile
1975'te başlayan ilişkilerde Devrimci
Gençlik Dergisi’nin çıkarılması ilk
adım olmuştur. İkinci adım ise 1976'da
DGDF’nin (Devrimci Gençlik Der-
nekleri Federasyonu) kurulmasıdır
Tasfiyeci başı DGDF'nin Yönetim
Kurulu'nda beş İYÖD'lünün, beş de
AYÖD'lünün yer almasından, baş-
kanının Ankara'dan, genel sekreterin
de İstanbul'dan seçileceği konusunda
hem fikir olunduğundan nedense
hiç söz etmemektedir. 

Tabii bunlardan söz edince, İstan-
bul'da ciddi bir örgütlenmenin oldu-
ğundan, kendilerinin bu konuda son-
radan uymayacakları sözler vermiş ol-
duklarından da söz etmek gerekecek.
Müftüoğlu, bunları anlatmak yerine,
bir mitingteki “tesadüfi karşılaşmaya”
indirgeyiveriyor ilişkiyi... 

Müftüoğlu, DY Bildirgesi
konusunda yalan söylüyor

Müftüoğlu, Bildirge’nin çıkışını,
‘Bildirge’nin hazırlanmasıyla ilgili
olarak; "önce en dar çevremizle bu fik-
ri tartıştık" (sf: 160) “temel tartışma
konularındaki görüşlerimizi ifade eden
bildirge niteliğinde bir metin hazırla-
maya başladık" diye ifade ediyor. 

Her şey, Müftüoğlu ve yakın çev-
resinde dönmüştür sanki. 

DY Bildirgesi'nin taslağı üzerine
yapılan tartışma ve itirazlardan hiç söz
etmiyor. Gerçekte ise Cephe çizgisin-
de Ankara ve İstanbul grupları mev-
cuttur. Grupların birleşmesi sürecinde
en önemli sorun ideolojik birliğin sağ-
lanması olarak tespit edilmiştir. DY
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Bildirgesi'nin çıkarılmasına da birlikte
karar verilmiştir. İstanbul ve Ankara
Devrimci Gençlik militanlarının ona-
yı şart koşulmuştur. 

Bildirge taslağını Ankara Grubu ha-
zırlamıştır.  Ancak İstanbul’dakiler
(Yani Dayı ve Cepheliler’in o dö-
nemki önder kadroları) "Geçmişin de-
ğerlendirilmesi, günümüzde yeniden
örgütlenme, ulusal sorun, öncü sava-
şı, PASS, çalışma tarzı" başta olmak
üzere THKP-C'yi inkar eden görüş-
lere itiraz etmiştir. İstanbul Grubu’nun
itirazlarına cevap olarak; "bunun tas-
lak olduğu, baskıya girmeden düzel-
tileceği, itiraz edilen noktalarda fark-
lı düşünülmediği" belirtilmiştir. Ancak
sözlerinde durmamışlardır. "Tas-
lak" olduğu gibi basılmıştır. 

Yalan, oyalama, aldatma o za-
mandan beri onların yöntemlerinden
biridir. Bugün başka yalanlarla o gün-
kü büyük yalanlarını sürdürüyorlar.

Müftüoğlu, ‘Devrimci Sol
Ayrılığı’ konusunda yalan
söylüyor

Bostancıoğlu, kitabın en temel so-
rularından birini, devrimcilere ait ol-
mayan, mafyacılardan alınmış bir
kavramla, sormuş: "Ankara ile İstan-
bul arasındaki kimyanın uyuşmama-
sının gerisinde esasen ne vardı?" 

Müftüoğlu şöyle cevaplıyor: 

"İstanbul'da gençlik kesiminde ça-
lışan (‘gençlik’ diye küçümseyecek
ya-bn) arkadaşlarda Ankara'da oldu-
ğu gibi bir uyum ve güven baştan iti-
baren sağlanamamıştır. Onlar zaten
Devrimci Gençlik Dergisi yayımlan-
maya başladıktan bir süre sonra ek-
lemlenen bir gruptu." (sf: 179)

(Arada şunu da belirtelim: Siz önce
dilinizi değiştirin. Marksist-Leninistler,
bu tür durumlara “kimya uyuşmazlı-
ğı” değil, ideolojik ayrılık derler.)

Bu dönemde İstanbul’da onlarca ni-
telikli kadro ve yönetici varken, niye
Ankara'dan İstanbul'a kadrolar ata-
dıklarını anlatmıyor. Çünkü İstan-
bul’daki Cepheliler, THKP-C çizgisi-
nin uygulanmasından yana. Tasfiyeci
inkarcı görüşleri kabul etmiyorlar... 

Müftüoğlu diyor ki; “Doğrusunu
söylemek gerekirse, DY'de gelişen si-

yasi anlayış bakımından bize tam ola-
rak güven verdikleri de söylenemezdi.”

Bir güvensizlik olduğu kesin; ama
o güvensizlik, Cephe militanlarının An-
kara tasfiyeci hizbine duydukları gü-
vensizlikten başka bir şey değildir. 

Bir görüşmede Bülent Uluer, Müf-
tüoğlu’na demiş ki: "o zaman sen
orada herkesi ikna edersin..." İnsan bi-
raz utanır kendini bu kadar övmez. Bı-
rak, o kadar büyük dehaysan başkaları
övsün seni... İnsanın kendi kendisini
övmesi nasıl bir ruh halidir hangi
kompleksin ürünüdür... Ayıptır, bu
yaşta, bu kadar yıllık örgütlü yaşam-
dan sonra, bu kadarı fazla. 

Bir de “genç ve tecrübesiz İstanbul
grubu” diyor “eski” hazretleri. Evet
öyle, aksini kimse iddia etmedi zaten.
Ama genç ve tecrübesiz İstanbul gru-
bu her yerde Devrimci Yol’un inkar-
cılığını, sahtekarlıklarını ortaya çı-
kartmayı başarmadı mı? 

Müftüoğlu, yalanı aşıyor, şaibe
yaratmaya girişiyor

Sinan Kukul’la ilgili ortaya attı-
ğı iddayı kanıtlamazsa, kendisini
alçakça bir karalamanın sahibi

olarak anacağız!

“Görüştüğümüz yönetici kadrolar
dışındaki arkadaşlara kendimizi ye-
terince anlatabildiğimizi söyleyemem.
Aslında birkaç arkadaşla birebir ko-
nuştum. Sinan (Kukul) vardı galiba...
Sonradan öldürülen. 

- Ona karşı farklı bir güven duy-
gusu olduğu söylenir. Hani, Sinan
onlarla tavır almazsa, çok fazla hasar
olmaz gibisinden...

- Hayır, Sinan arada kaldı. Yani
böyle bir ayrılığın iyi olmayacağını dü-
şünüyordu. Çizgi olarak bizim söyle-
diklerimizin doğruluğunu kabul ettiği
söyleniyordu.”

Kim söylüyor, kanıtınız nerede? 

Ey Müftüoğlu, sen bunların öne-
mini unutmuş olabilirsin ama unutma,
bir şehit devrimci hakkında konuşu-
yorsunuz!Ağzınıza geleni söyleye-
mezsiniz. Sinan Kukul Devrimci Sol
saflarında şehit olmuştur. Bu kadarı ki-
min neyi savunduğunu anlatmaya
yetmiyor mu hazretlerine?

Şimdi sizi buradan bu söyledikle-

rinizi kanıtlamaya davet ediyoruz.
“Söyleniyordu” dediğiniz şeyleri, kim,
nerede, ne zaman söylemiş, kanıtla-
yacaksınız. Ortaya attığınız bu iddia-
ları kanıtlayamazsanız, sizi alçak bir
iftiracı olarak anacak tarih. 

Yukarıdaki sözlerden sonra devam
ediyor Müftüoğlu: 

“Tabii bizim hesap etmediğimiz,
orada son derece karmaşık bir süreç iş-
liyor. Örgütün sorumluluklar zinciri var
... Bu nedenle mahallelerdeki militan-
ların çoğu o tarafa savruldu gitti. Öğ-
retmen kesimi, mühendis kesimi tartı-
şarak karar verdiler, saf tuttular. Öbür
taraf zincirleme gitti.” (syf. 182)

Kafa yapısına bakın. 

Mahalleler SÜRÜ!

Onlar CAHİL oldukları için tartış-
madan SÜRÜ gibi Dayı’nın peşinden
gidiyor. Öğretmenler, mühendisler
tabi okumuş oldukları için tartışıp
Dayı’nın peşinden gitmiyor, tasfiye-
ciliği seçiyorlar. 

Devrimci Yol ve Devrimci Sol ay-
rılığını ancak burjuva sosyologlar
böyle açıklayabilir. 

Ayaklarına gecekondu çamuru
bulaşmayanların ettikleri lafa
bakın!

Tasfiyeci başı "ayrılık" öncesi dö-
neme ilişkin şöylesi bir laf ediyor: "O
gün aklımda kalan bir başka olum-
suzluk da şu: Toplantı çok geç vakit
bittikten sonra arkadaşlar İstanbul'dan
gelenleri gece kalmaları için Tuzlu-
çayır'daki bir gecekonduya götür-
müşler. Galiba rahat bir yer değilmiş.
Bu durum İstanbul'dan gelenlerin ca-
nını sıkmış." (syf: 180)

İşte, birlikte örgüt kurup, birlikte
mücadele ettikleri, ölüme gönderdiği
insanları, "eklemlenenler" olarak ta-
nımlayan ve bir an önce tasfiye etmeye
çalışan kafa yapısının o tayin edici tar-
tışmalardan "aklında kalan"a bakın!

Kendince Devrimci Sol’u oluşturan
kadroları olumsuzlayıp, gecekonduları
bilmeyen, yoksulluktan rahatsız olan
"gençler" olarak gösterecek!!! Tam
düşmanın ağzı... Devrimciler gece-
konduluları savunur ama gecekondu-
larda kalmazlar öyle mi? Kim konu-
şuyor? Müftüoğlu mu, düşman mı?
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Müftüoğlu’nun anlattığı gibi(!) ol-
duğu için mi, Cephe hala yoksul ge-
cekondu mahallelerinde gerçek bir
güçtür? O nedenle mi yoksul mahal-
lelerdeki en güçlü direnişleri, kam-
panyaları örgütleyen yine Cephe’dir?

Yazık Müftüoğlu’na; yıllar sonra bu
ucuz demagojilerle ne geçecek eline. 

Bu sözleri, ayaklarına gecekondu
çamuru bulaşmamış bir yönetici tipi-
nin, yoksul mahallelere bir türlü gire-
meyen bir legal partinin teorisyeninin
söylemiş olması yeterince ilginç zaten.
Devrimci Solcular, hep o yoksul ge-
cekondularda olmuşlardır. Müftüoğlu
çok ama çok ucuz ve kaba bir dema-
goji içindedir... 

Müftüoğlu’nun ucuz, kaba ve bir o
kadar da çirkin ve bir o kadar da al-
çakça gördüğümüz manevralarından
biri de şudur: Söyleşiyi yapan Bos-
tancıoğlu, Müftüoğlu’nun 12 Eylül dö-
nemindeki polis sorgusu sürecine iliş-
kin olarak “Devrimci Yol dışındaki
sola dair sorular sormadılar mı?”,
diye bir soru soruyor. Sorunun “çok
özel” bir amacı olduğu birazdan bel-
li oluyor. Sözü, Müftüoğlu alıyor:
"Mesela D. Karataş'la ilişkilerimiz ko-
nusunda da sorgulandım. D. Kara-
taş'ın İstanbul Emniyeti'ndeki sorgu-
sunda benimle olan ilişkileri konu-
sunda anlattığı şeyleri önüme getir-
diler." (syf. 248)

Metris Hapishanesi’nde direnişin
en zorlu dönemlerinde “Dursun Ka-
rataş’ın polis ifadesi” diye kapı altla-
rından dağıtılan ifadeleri hatırlatıyor
Oğuzhan’ın aktarımları da... Ona bir
de poliste “Devrimci Sol Türkiye ör-
gütlenmesinin şeması” gösterilmiş-
miş, her nedense? Kitapta onlarca ki-
şiden, yüzlerce olaydan sözediliyor,
ama polis ifadeleriyle, sorgu süreçle-
riyle ilgili hemen hiçbir şey yok. Sa-
dece Dayı’ya dair yukarıdaki anlatım
araya sıkıştırılmış. Amaç belli.
Amaç, şaibe yaratmak! Müftüoğlu
artık Devrimci Sol’a ve önderine cep-
heden saldırı içindedir. 

On yıllarını mücadele içinde ge-
çirmiş bir ismin, o mücadelenin so-
nunda geldiği noktada bu tür ucuz-
luklara, iftiracılıklara başvurması, ya-
lanlarla dolanlarla dolu anılar yazma-
sı, sadece bir tükenişin ifadesidir. 

Tükenmek, kendi tercihi, kendi
sürecidir. Burjuva politikacılar gibi
“Artık... eskisi kadar aktif siyaset
içinde olmayacağım” da diyebilir.
Daha 1974’ten tahliye olunca nasıl dü-
zen içi statükolara yöneldiklerini bil-
diğimiz için bu bizi şaşırtmıyor. Ve bizi
ilgilendirmiyor. Ama tükenirken, sağa
sola çamur atmasına, geçmiş konu-
mundan istifade edip şaibe yaratmaya
kalkmasına izin vermeyiz.

Müftüoğlu, sorumsuzluğa
devam ediyor: Uyarıya rağmen
düzeltme yapmamıştır!

Sorumluluk duygusu, devrimci
bir duygudur. Müftüoğlu, sorum-
suzca, Devrimci Sol’un ve önderi-
nin tarih sahnesine çıkışını şaibeli
ilan ederek, burjuvazinin psikolojik
savaşına hizmet etmiş, adını kom-
plo teorisyenlerinin ve iftiracıların

yanına yazdırmıştır!

Devrimci Sol'un inkarcılığa ve tas-
fiyeciliğe izin vermeyip Devrimci
Yol’dan ayrılmasını, kendileri Ma-
mak’ın teslimiyetinden geçip legalizmin
bataklığında erirken, devrimci hareketin
gelişmesini sindiremeyen tasfiyecilik,
38 yıl sonra Devrimci Sol ayrılığı ko-
nusunda şaibe yaratmaya kalkışmıştır. 

İşte bu konuda söyledikleri:

"Tabii her şeye rağmen, biz gere-
keni yapabilseydik bile sonuç değişir
miydi, onu da bilemiyorum. Çünkü
DY'un yavaş yavaş toparlanmaya baş-
ladığı bir dönemde ... böyle bir hadi-
senin ortaya çıkmasının sadece bir rast-
lantı olduğunu sanmıyorum. Karşı-
mızdaki genç arkadaşlardan hiç biri-
nin bu anlamda elbette suçlamıyo-
rum. Ancak bu ülkede yaşanan her şeye
fesat karıştırmaktan hiçbir zaman
geri kalmamış çevrelerin yaklaşmak-
ta olan darbe öncesinde de bizi elleri
kolları bağlı seyrettiklerini sanmıyo-
rum. Bu konuda bizim kendi hareketi-
mizi yeteri kadar koruyabildiğimizi
de söyleyemeyiz." (syf: 182)

Söyledikleri açıktır. 

Ayrılığın üzerinden 38 yıl geç-
miştir. Müftüoğlu, daha önce de çeşitli
vesilelerle Devrimci Sol ayrılığı üze-
rine konuşmuştur. Ancak bu tarz bir
şeyi ilk kez ifade etmektedir. 

Yeni mi keşfetmiştir “fesat çevreleri-
ni”? Ayrılığın rastlantı olmadığını yeni mi
düşünmeye başlamıştır? Müftüoğlu, bu
söylemlerinin devrimci harekete ve ön-
derine karşı geliştirilen karşı-devrimci pro-
pagandaya hizmet edeceğini, Fethullah-
çılar’ın “Susurluk’un sağ eli, sol eli” de-
magojileriyle aynı kapıya çıkacağını bil-
miyor veya görmemiş olamaz. 

Evet, Müftüoğlu dahil, ayrılık sü-
reci üzerine konuşan hiç kimse bugü-
ne kadar böyle bir şey ileri sürmemiş,
bu doğrultuda en küçük bir imada dahi
bulunmamıştır. Bulunamaz da. Çünkü
Devrimci Yol’un oluşum süreci de, ay-
rılık dönemi de, ve 1978'den bugüne
yaşananlar da ortadadır. 

Bu kitabın yayınlanmasından son-
ra Oğuzhan Müftüoğlu’nun “kurucusu”
olduğu örgütlenmenin temsilcileriyle
görüşüldü ve bu ifade tarzının “alçak-
ça” olduğu, onbeş gün içinde düzeltil-
mesini istediğimiz belirtildi. 

14 Mart 2011 tarihli Birgün’de
Oğuzhan Müftüoğlu’yla yapılmış yeni
kısa bir röportaj yayınlandı. 

Söz konusu röportaj içinde Müf-
tüoğlu, şaibe yaratan sözlerine ilişkin
“Bu konudaki ifadelerim, geçmişe yö-
nelik bir spekülasyon olarak değil, bu
güne ve geleceğe dair ne ifade ettiği-
ne bakılarak, pozitif yönüyle anlam-
landırılmalı.” şeklinde, yeterli bir dü-
zeltme ve özür anlamına gelmeyen bir
“düzeltme” yaptı.  

Bu konudaki eleştiri ve uyarının
dikkate alınmasını yok saymıyoruz.
Ancak kitapta sergilenen devrimci
harekete ve önderine düşmanlık, çok
ucuzdur, çok barizdir, hiçbir şekilde
masumlaştırılamaz ve hiçbir şekilde
yukarıdaki gibi şu anlamda anlam-
landırılmalı, bu bağlamda bakılmalı
diye geçiştirilemez. 

Söylenen sözler, herhangi bir eleş-
tiri değildir, siyasi ideolojik değerlen-
dirme değildir; bu anlamda Oğuzhan
Müftüoğlu’na yönelik uyarımızı bir
de halkımız ve devrimciler önünde
tekrarlıyor Sinan Kukul, Devrimci Sol
ve Dayı hakkında bu alçakça iftira, söy-
lenti ve şaibelendirmeleri AÇIKÇA,
KESİN VE NET OLARAK düzelt-
mesini ve özür dilemesini istiyoruz. 

UMUDU BÜYÜTÜYORUZ
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Yaşlısı, genci, kadını, erkeği
yüz binlerce emekçiyle birlikte
Taksim’de, 1 Mayıs Alanı’nday-
dık.

Onlarca insanımızın canını
verdiği, onlarcasının sakat kaldı-
ğı, yıllarca direnerek, çatışarak ka-
zandığımız 1 Mayıs Alanı’nda,
yüz binlerce emekçi, kapitalizmin
tek alternatifi olan devrim ve sos-
yalizm sloganlarıyla yer aldı.

Uğur’la, Şengül’le, Canan’la,
Zehra’yla, Özlem’le, Eyüp’le,
Semiran ve daha onlarca şehidi-
mizle 1 Mayıs Alanı’ndaydık. 

Parasız, bilimsel, demokratik
üniversite talebiyle, Ferhatı-
mız’la, Bernamız’la, zulmün F
tipi hücrelelerinde tutsak yoldaş-
larımızla 1 Mayıs Alanı’nday-
dık. 

Yıllarca bu alana çıkmak için
çatıştık, zorladık oligarşinin ba-
rikatlarını. Barikatları adım adım
aştık. Tutsak yoldaşlarımızla bir-
likte on binlerle 1 Mayıs Ala-
nı’ndaydık.

1 Mayıs Alanı’ndaki anıta as-
tığımız Dev-Genç pankartı 1977
1 Mayıs şehitlerini selamlıyor. 

Yıllarca akademik-demokratik
mücadelenin en ağır bedellerini
ödeyen ve Dev-Genç’in şanlı ta-
rihine bir kez bile leke sürdür-
meyen Dev-Gençliler’le, 

sendikal hakları uğruna işten
atılan 4-B’lerle, 4-C’lerle, Torba
Yasalarıyla her gün yeni hak
gasplarına uğrayan işçiler, emek-
çilerle,

her yıl yüzde 1’lik, yüzde
2’lik zamlarla devletin resmen yok
saydığı kamu emekçileri memur-
larla, doktorlarla, sağlık emekçi-
leriyle,

esnafıyla, işsiziyle, ev kadın-
larıyla, yaşlısıyla, genciyle, Kür-
dü’yle, Alevisi’yle, 

1 Mayıs Alanı’ndaydık!

Örgütün ve örgütlenmenin suç
gibi gösterilmeye çalışıldığı, “sos-
yalizmin bittiği”, tek yenilmez
gücün emperyalizm olduğu dü-
şüncesinin yayılmaya çalışıldığı
bir süreçte, 1 Mayıs Alanı emek-
çilerin cevabı olmuştur.

On binlerce emekçinin, yoksul
halkın kadını, erkeği, yaşlısı, gen-
ciyle Cephe saflarında “Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarıyla yü-
rümesi oligarşinin yalanlarına vu-
rulmuş bir darbedir!

1 Mayıs Alanı’ndan gençlik
olarak çıkaracağımız elbette bir
çok ders vardır.

Örgütleyeceğiz, örgütlene-
ceğiz!

Gençlik olarak alanları daha
fazla dolduracağız. Mücadelenin
olduğu her yerde daha fazla ola-
cağız. Gençliğin örgütlü gücünü
daha da yükselteceğiz!

Bulunduğumuz her alanı, her
birimi Dev-Genç ruhuyla ve coş-
kusuyla örgütleyerek, Dev-
Genç’in umut olduğunu, Dev-
Genç’in alternatif olduğunu an-
latacağız.

Gençlikle, okullarda öğrenci
gençlikle daha da bütünleşerek, ta-
leplerini sahiplenerek mücadele-
yi geliştireceğiz.

Oligarşinin okulları, yurtları
gençliği yozlaştırdığı, gençliği
kendi sorunlarını sahipleneme-
yecek bir duruma getirdiği yerler
yapmasına izin vermemeliyiz.
Bunun yolu elbette daha çok ör-
gütlenmek, daha çok örgütlen-
mektir.

Gençlik umuttur! Umut bi-
ziz! Bu inançla Dev-Genç’in ör-
gütlü gücüyle yeni mevziler, yeni
zaferler kazanacağız!

1 Mayıs Alanı’ndaydık!

Gençlik umuttur! Umut biziz!
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27 Nisan’da Bağcılar Orhangazi Lise-
si’nde faşist Alperen Ocakları’ndan bir gü-
ruh, okul çıkışında Kürt öğrencilere saldırdı.
Bir sonraki gün öğrenciler okul çıkışında
toplanarak gelecek faşistleri beklediler.
Faşistler saldırırken kılını kıpırdatmayan po-
lis, okul çıkışına gelerek  ‘reis’ olarak bi-
linen öğrencinin polis çemberi altında
okuldan çıkmasını sağladı.

Konya, Dumlupınar Mahallesi’ndeki
Selçuklu Endüstri Meslek ve Teknik Lise-
si'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Selman
Bağcı okulun makine atölyesinde uygula-
malı eğitim gördüğü sırada sağ elini ve vü-
cudunun sağ tarafını torna makinesine
kaptırdı. Ağır yaralanan Selman’ın hayati
tehlikesi sürüyor.

28 Nisan Perşembe akşamı Dev-
Genç'liler, öğrenci gençliğin de yoğun
şekilde bulunduğu Rumelihisarüstü
Mahallesi'ne DEV-GENÇ yazılaması
yaptılar. Mahallede altı farklı yere yazı-
lama yapan DEV-GENÇ'liler , Hisarüstü
Mahallesi halkına DEV-GENÇ'lilerin
mücadeleye devam ettiğini göstermiş
oldular.

YÖK'ün internet sitesinden duyuru-
lan Danıştay kararına göre, teknoloji
fakülteleri içinde yer alan mühendislik
programlarına mesleki ve teknik ortaöğ-
retim kurumu öğrenci ve mezunlarının
YGS-1 puanı ile kabul edilmesine ilişkin
yürütmeyi durdurdu. Karara göre mesle-
ki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrenci
ve mezunları, teknoloji fakültelerine gir-
mek isterse lisans yerleştirme sınavına
başvurmaları gerekecek.

“İş kazası”
meslek liselerinde de

cana kastediyor

Bir adaletsizlik de
Teknik Liselerde

Dev-Genç’liler
yazılama yaptı

Faşiste polis koruması
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2009 yılında Bakanlar Kurulu
kararı ile teknik eğitim fakülteleri
kaldırılarak yerine içerisinde mühen-
dislik bölümünün olduğu teknoloji
fakülteleri kurulmuştu. Teknik lise ve
teknik meslek liselerinin YGS-1 pua-
nı ile seçebildiği bu fakülteler LYS’yi
kapsamıyordu. 

Şimdi ise sınava 2 ay kala Danış-
tay LYS’yi zorunlu hale getirerek; “Bu
adaletsizlik, 4 yıllık fakülte için, siz
de diğer öğrenciler gibi LYS’ye gire-
ceksiniz” dedi.

Adaletsizlikten bahseden Danıştay,
sınava bu kadar az zaman kala LYS’de
çıkacak konular hakkında bilgisi
olmayan öğrencilere bu sınavı geti-
rerek kendi adaletini ortaya koydu.
Adaleti LYS kararıyla getiren Danış-
tay aynı zamanda, Teknoloji Fakül-
teleri için teknik lise ve teknik mes-
lek lisesilerine ayrılan yüzde 60’lık
kontenjanı da ortadan kaldırdı. Yük-

seköğretim Kurulu’nun (YÖK),
internet sayfasında yer alan duyu-

ruya göre de YGS-1 puanı ile meslek
liselerinin teknoloji fakültelerine gir-
meleri Danıştay’ın aldığı yürütmeyi
durdurma kararı ile iptal edildi.

2010 yılında ise Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
kurulan Teknoloji Fakülteleri’ne kar-
şı çıkmış ve bu fakültelerde okuyan-
ların teknik anlamda mühendis ola-
mayacağından bahsetmişti. Bunun
için de 2010 yılında dava açmıştı.
Danıştay’da bu zamana kadar kararı-
nı açıklamamış; aynı YGS’de olduğu
gibi öğrenciler yok sayılmıştır. 

Danıştay LYS’yi meslek ve teknik
meslek liselerinde de uygulatıyor.
Danıştay LYS’yi getirdi, YÖK’te
uygulayacaktır. TMMOB’un bu duru-
mu yargıya taşımasının nedenini
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı şöyle dile getirdi; “2009
yılında 19 mesleki ve teknik eğitim

fakültesinin kapatıldığını ve yerine 7
ayrı teknoloji fakültesinin kuruldu-
ğunu aynı üniversite bünyesinde iki
farklı fakültede mühendislik bölüm-
lerinin kurulmasının ve iki farklı
puan türü ile öğrenci alınmasının
eşitsizlik yarattığını” söyledi. 

Sınav sisteminde sürekli değişik-
likler yapılıyor. Öğrencilerin emekleri
bir anda bir değişiklikle yok sayıla-
biliyor. Madem bu kadar adaletsiz bir
yerleştirme olduğundan bahsediyor
Danıştay, bu zamana kadar neden bu
fakülteler tek giriş sınavıyla eğitim
veriyordu? Asıl adaletsizlik eğitim sis-
teminin tamamındadır. 

Danıştay, parasız eğitim istediği
için bir yıldır tutuklu olan Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz’a baksın.
Haksız yere tutuklanmalara, ölümle-
re neden olabilen adaletleri ortadadır.
Öğrencilerin bu zamana kadar vermiş
olduğu emeği yok sayarak adalet sağ-
layamazlar. 

Gençliğin
Gündeminden

15 Mayıs 1991: İTÜ İYÖ-
DER’li öğrenciler yemekhane işçi-
lerinin grevini desteklemek için 1
günlük yemek boykotu yaptılar.
Boykota polis saldırdı. 11 İYÖ-
DER’li gözaltına alındı.

8 Mayıs 1995: Fındıkzade mer-
kezindeki cami duvarına “Kayıp-
ların Hesabını Sorduk, Soraca-
ğız” yazılı Umudun adının yazıldığı
DEV-GENÇ imzalı pankart asıldı.

7 Mayıs 1989: Ege Üniversi-
tesi’nde hafta boyunca anti-faşist
yürüyüşler yapıldı. Yürüyüşlere
ortalama 350 kişi katıldı.

13 Mayıs 1996: DLMK’lı İrfan
Ağdaş Alibeyköy’de Kurtuluş gaze-
tesi satarken polisler tarafından
katledildi.

gençliğin 
tarihinden

Danıştay LYS ile adalet sağlıyor(!)

Çanakkale: 30 Nisan’da  arala-
rında Çanakkale Liseli Dev-
Gençliler’inde bulunduğu liseli
öğrenciler, ailelerinin ve öğretmen-
lerinin desteğiyle; YGS’de yapılan
haksızlığı yaptıkları eylemle protes-
to ettiler. Eylem de okunan basın
açıklamasında öğrenciler sık sık
“Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız,
Parasız, Bilimsel, Demokratik
Eğitim İstiyoruz, Çanakkale
Gençlik Derneği Girişimi ve üniver-
site öğrencilerinin de destek verdiği
eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı.

İskenderun: 24 Nisan’da
İskenderun'da anne ve babalarıyla
sokağa çıkan liseliler, ÖSYM
Başkanı Ali Demir'in istifası için
FEM’e yürüdü.  Ellerinde ''Boyun
eğmiyoruz geleceğimize sahip
çıkıyoruz'' dövizleriyle eylem

alanında toplanan
liseliler bir eylem
yaptılar.

Balıkesir: YGS sonuçlarının açık-
lanmasının ardından Balıkesir’de
okuyan liseliler "tatmin olmadık-
larını", boyun eğmediklerini
göstermek amacıyla bir eylem
gerçekleştirdi. Balıkesir’in en işlek
caddesi olan Mekik Sokak’ta topla-
nan liselilerin yürüyüş yapma
isteğine polis engel oldu. Bunun
üzerine eyleme oturma kararı alarak
devam edildi.

ÖSYM’ye şikayet dilekçesi yağı-
yor! Bazı adayların YGS  puan-
larının bir gecede değişmesi öğren-
cilerin tepkisine neden oldu.
Puanlarının yeniden hesaplanmasını
isteyen öğrenciler bir kısmı
ÖSYM’ye şikâyet dilekçesi gönde-
rirken bazı adaylar ise sınavın iptali
için İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

YGS’deki şifreye  
Liselilerden protestoya devam 
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İstanbul:
Taksim’de İmza
Kampanyası
Sürüyor

29 Nisan Cuma günü
DEV-GENÇ’liler Tak-
sim’de açtıkları masada 3
saat boyunca parasız eği-
tim  ve Ferhat ile Ber-
na’nın serbest bırakılmaları
için imza topladılar.  

DEV-GENÇ’lilerin
İmza Masasına
Saldırı Girişimi

Gençlik Federasyonu
üyeleri her gün Taksim
Galatasaray Lisesi önünde
saat 16.00 ile 19.00 arası
‘Parasız Eğitim İstiyoruz,
Alacağız’ kampanyası da-
hilinde imza masaları açı-
yor.

3 Mayıs Salı günü açı-
lan imza masasına faşistler
tarafından saldırı girişimi
oldu. “Türk ve Turancı-
lık” günü adı altında,  150
kişilik faşist grup Galata-
saray Lisesi önünde topla-
narak, slogan attı. Dev-
Genç’liler ise masanın et-
rafında kenetlenip onlara
karşılık olarak “Mahir, Hü-

seyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz, Parasız Eğitim İstiyoruz! Alacağız!, Fa-
şizmi Döktüğü Kanda Boğacağız!” sloganları attılar. Çev-
reden gelen insanlar Dev-Genç’lilerle  birlikte kol kola gi-
rerek, faşistlere karşı parasız eğitim masasını sahiplendi-
ler. Provokasyon yaratmaya çalışan grup, masaya saldırı gi-
rişiminde bulundu. Dev-Genç’lilerin faşistlere karşı kararlı
tavrını gören polis, onları uzaklaştırmak zorunda kaldı. 

Çanakkale’de Kampanya Çalışmaları
Sürüyor

22 Nisan Cuma günü Çanakkale Gençlik Derneği Gi-
rişimi’nden öğrenciler  Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” afişleri-
ni astılar. Öğrenciler, yaptıkları konuşmalarda parasız eği-
tim istemenin suç olmadığını üniversitelerde ve liselerde pa-
rasız eğitim istediklerini bir kez daha dile getirdiler.

ISLIK VE ALKIŞ
YASAK!

Dicle Üniversitesi'nin farklı kam-
püslerinde 7-8-9 Aralık 2009 tarihleri
arasında düzenlenen protesto gösterileri
sırasında atılan sloganlara ıslık çalarak
eşlik ettiği gerekçesiyle Hilal Altun'a, 14
yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme; öğrencilerden Benazir Ge-
zici, Meral Yaşa, Esin Günay ve Bahattin
Erkmen'in ise düzenlenen eylemlerde
"Sloganlara alkışlarla tempo tuttukları ya
da yürüyüş esnasında grubun içinde yer
aldıkları" gerekçesi ile 7'şer yıl 11'er ay ha-
pis cezası ile cezalandırılmasını karar-
laştırdı.

Yine tutuklu öğrencilerden Erdal Dün-
dar'a "Eylemler de 2009'da Halfeti'de
jandarma kurşunu ile öldürülen üniversi-
teli Mahsum Karaoğlan'ın posterini taşı-
dığı" gerekçesi ile 11 yıl 3 ay hapis cezası
verildi.

Öğrencilerden Nesibe Güneyli ve Fa-
ruk Güneyli ise "Ayakta marş söyle-
dikleri", "Slogan atan grubun yanında
bulundukları", "Derse girmedikleri"
gerekçesiyle 1 yıl 8 ay ve 12 yıl 11 ay
ayrı ayrı hapis cezası aldı.

30 Nisan Cumarte-
si günü Acıpayam
Gençlik Derneği'nin
düzenlediği konserde
Grup GÜNIŞIĞI sahne
aldı. Denizli-Acıpayam
Talip Özkan Kültür
Merkezi’nde yapılan
konsere 450 kişi katıl-
dı. Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelemizde
yitirilen şehitler için saygı duruşuyla başlayan gece; Grup
GÜNIŞIĞI'nın söylediği türküler, marşlar ve çekilen ha-
laylarla coşkulu geçti. Birlik ve örgütlü mücadele çağ-
rıları tekrarlandı. 1 Mayıs çağrısı yapıldı. Konserde sık
sık "Mahir, Hüseyin,Ulaş Kurtuluşa kadar savaş!","Ya-
şasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Gençliler!","Devrim Şe-
hitleri Ölümsüzdür!","Devrimci Tutsaklar Onurumuz-
dur","Halkız Haklıyız Kazanacağız!" sloganları atıldı.
Konser çekilen halaylarla coşkulu bir şekilde sona
erdi.

Ülkemizde Gençlik

PARASIZ EĞİTİME DESTEK BÜYÜYOR

EDİRNE 

GENÇLİK 

DERNEĞİ 

ÜYELERİ

PARASIZ 

EĞİTİM 

İÇİN

7 GÜNLÜK 

AÇLIK 

GREVİNE 

BAŞLADILAR
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MERSİN’DE FAŞİST SALDIRI
Mersin Üniversitesi’nde 4 Mayıs’ta milliyetçilik günü adı

altında üniverstenin Cumhuriyet Alanı’nda kutlama yapan fa-
şistler, sol kurumların çalışma yürütüp stantlarını açtığı çar-
şı bölgesine taş atarak saldırdı. Devrimci-demokrat öğrenci-
ler ile faşistler arasında kısa süren bir çatışma yaşandı. 

Çevik kuvvetin gelmesiyle dışardan okula giren diğer fa-
şistler, polisle işbirliği içinde ellerinde satırlarla Fen-Edebi-
yat Fakültesi’ne saldırıp öğrencileri dersten 'vatan haini' diye,
sürüklüyerek dışarı çıkardılar. Bazı öğrenciler yaralanırken 2
kişi de göz altına alındı. Gözaltıların serbest bırakılması için
İletişim Fakültesi’ni işgal eden devrimci-demokrat öğrenci-
ler, 1 kişinin serbest bırakılması diğerinin süren gözaltısı ne-
deniyle oturma eylemi yaptılar. 

Polis diğer kişininde serbest bırakılacağını söylediği için
öğrenciler oturma eylemini sona erdirdi. Ardından çevik kuv-
vet geldi ve öğrenciler tamamen dağıldı. Gençlik Federasyonu
üyeleri de eyleme destek oldu ancak diğer yapıların faşizmin
sözüne inanarak oturma eylemini sonlandırmalarını eliştirdi.

Eskişehir' de hukuksuzluk
devam ediyor

4 Kasım 2010'da 2 Eylül Kampüsü’nde AKP'nin po-
lisi ve ÖGB, politik çalışma yapan, içlerinde Dev-Genç'li-
lerin de bulunduğu devrimci-demokrat öğrencilere sal-
dırmış, bunun üzerine devrimci-demokrat öğrenciler de
barikat kurarak hazırlık binası kantinini işgal edip po-
lisi ve ÖGB'yi teşhir etmişlerdi. Bunun üzerine çevik kuv-
vet polisleri ve ÖGB, devrimci-demokrat öğrencilere az-
gınca saldırmış, birçok öğrenci gözaltına alınmıştı. 28
Nisan Perşembe günü de içlerinde Eskişehir Gençlik Der-
neği üyesi Hasan Aksoy ve Taylan Akyol'un da bulun-
duğu 40 kişiye açılan “Kamu malına zarar vermek, po-
lise mukavemet etmek ve Eğitim-Öğretime engel olmak”
davasının mahkemesi görüldü. Öğrencilerin ifadelerinin
alındığı duruşma 1 Haziran 2011 tarihine ertelendi. ko-
nuyla ilgili açıklama yayınlayan Eskişehir Gençlik
Derneği, baskıların gençliği devrimci mücadeleden
vazgeçiremeyeceğini belirtti.

Ülkemizde Gençlik

Sendikalı oldukları gerekçesi ile işten atılan Onteks
işçileri, mücadelelerine destek vermediğini ifade ettikleri
sendikaları, Türk-İş İstanbul 1. Bölge Şubesi’ni 29 Ni-
san günü işgal ettiler.

Onteks Tekstil Firması'nda sendikal faaliyet yürüt-
tükleri için işten çıkarılan 16 işçi, işe geri dönmek için
başlattıkları eylemin Türk-İş tarafından desteklenmemesini
protesto etmek için sendikanın İstanbul 1 Nolu Şube bi-
nasını işgal etti. Sendika binasına giren işçiler, balkona
çıkarak, "Zafer Direnen İşçilerin Olacak" pankartını ve
"Sendikalar İşçilerindir İşimizi Geri İstiyoruz! Taşeron
Çalıştırma Yasaklansın! Sendikalar Direnişlere Sahip Çık-
sın, Demokratik Seçim Demokratik Sendika" yazılı ta-
leplerin yer aldığı pankartı açtılar.

Balkonda bir süre bekleyen işçiler "Sendikalar Bizimdir

Bürokrat-
lar dışarı",
"Kahrol-
sun Sen-
dika Ağa-
ları, On-
teks İşçisi
Yalnız De-
ğildir" slo-
ganlarını
atarak bi-
nanın için-
de bulunan toplantı salonunda bir açıklama yaptılar. Ya-
pılan açıklamada işten çıkarılma süreci anlatılarak, sen-
dikalarının işçilere sahip çıkmadığı dile getirildi. 4 saat
süren işgal ile işçiler sendika binasını terk ettiler.

Devrimci İşçi Hareketi’nden
işçiler, 27 Nisan’da Şişli’de, Me-
cidiyeköy’de, Pendik’de  Esenyalı
ve Ahmetyesevi mahallerinde 1
Mayıs ile ilgili afişlemeler ve
kuşlama yaptılar. 

Yine 27 Nisan’da Devrimci
İşçi Hareketi’nden kadınlar ve işçi
eşleri, Mecidiyeköy Metrobüs du-
rağı girişinde “İşçiyiz Haklıyız

Kazanacağız, Devrimci İşçi Ha-
reketi” yazılı önlükleriyle 1 Mayıs
bildirileri dağıttılar. Yaklaşık iki
saat içinde 400 bildiri dağıtıldı.

Devrimci İşçi Hareketi’den
işçiler, 28 ve 29 Nisan günlerin-
de de 1 Mayıs Mahallesi’nde 1
Mayıs’a çağrı için kuşlama yapıp,
duvarlara ve dükkanların camla-
rına çağrı ilanları yapıştırdılar. 

EMEK

Çıktı

Devrimci İşçi Hareketi tanıtım
broşürü çıktı. Broşür, Devrimci İşçi
Hareketi’nin amaçlarını, işçi sınıfı

mücadelesine nasıl baktığını
anlatıyor. 

Onteks işçileri Türk-İş’i İşgal Ettiler

Devrimci İşçi Hareketi 1 Mayıs Çağrıları
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Sendikalar, emekçilerin kendi hak ve
çıkarlarını korumak ve geliştirmek için
örgütlendikleri sınıfsal örgütler olarak tanımlanırlar. Sen-
dikalar, üyelerinin çıkarlarını korumak için patronlarla “top-
lu sözleşmeye” otururlar. Sözleşme süreci bir tür pazar-
lıktır. Sendikalar, eğer mücadelenin bu aşamasında iste-
diklerini alamazlarsa, grev dahil çeşitli eylemlerle patrona
istediklerini kabul ettirmeye çalışırlar. Bundan dolayı sen-
dikalar patrondan (işverenden) bağımsız örgütler olmak
zorundadır. 

Ülkemizde durum bunun tam tersidir. Kurulan ya da
bir çoğu devlet tarafından veya onun icazetinde kurdu-
rulmuş işçi ve memur sendikaları, emekçilerin haklarını
savunmaktan çok, “işveren” konumundaki devletin veya
tekelci burjuvazinin çıkarlarını gözeten, emekçilerin hak
alma mücadelesini engelleyen sendikalardır.

Bu tür sendikaların kamu emekçileri arasındaki tem-
silcileri, Türk Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederas-
yonlarıdır. 

1990’ların başında kurulmaya başlanan sendikaların
kuruluşunu “memurlar sendika kuramaz” diyerek en-
gellemeye çalışan devlet, bunu başaramayınca bir gece için-
de Türk Kamu-Sen’i kurdurarak kamu emekçilerinin mü-
cadelesini engellemeye çalışmıştır. Memur-Sen de daha
sonra aynı zeminde ortaya çıkmış, dinsel öğeleri kullanarak
örgütlenmeye çalışan bir konfederasyondur.

Bu iki konfederasyonun temel işlevi kamu emekçile-
rinin ve KESK’in mücadelesini ve örgütlenmesini en-
gellemekti. Önceki dönemde Türk Kamu-Sen bu rolü oy-
narken, AKP’nin hükümet olmasıyla Memur-Sen ön
plana çıkarıldı. İktidarın her türlü desteğiyle örgütlenen
Memur-Sen, 2004’de 137 bin olan üye sayısını, altı yıl-
da yaklaşık üç kat artırarak 2010’da 392 bine çıkarttı.

Burada elbette Memur-Sen’in kendisinin bir çalış-
masından ve emeğinden söz etmek mümkün değildir. Bu
üye artışını, mücadelesiyle “çekim merkezi” olarak da sağ-
lamamıştır Memur-Sen. “Ge-
lişmesi”ndeki tek belirleyici et-
ken, devletin ve iktidarın Me-
mur-Sen’e “yürü ya kulum”
demiş olmalarıdır.  

Bu tür sendikalar devlet gü-
dümlü olduklarından dolayı
üyelerinin haklarını savunmak
için patron durumundaki dev-
letle mücadele etmeyi, çatış-
mayı göze alamazlar. 

Kamu emekçileri nezdinde
teşhir olmamak için sık sık “çok
etkili eylemler yapacaklarını,

sokağa çıkacaklarını” söylemelerine karşın, eylemlerini
de, yalnızca devletin izin verdiği ölçüde ve genellikle dış
ülkelerdeki olaylarla ilgili sokağa çıkıp açıklamalar ya-
parlar. (Kur’an yakma, peygambere saygısızlık, dine ha-
karet gibi) Ama ülkemizdeki baskı ve hak gaspları kar-
şısında, mücadele etmek bir yana iktidara her türlü des-
teği verirler.

2001 yılında, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
mecliste görüşülürken, KESK bu yasanın çıkmaması için
sokaklarda çatışırken, Türk Kamu-Sen yasanın geçme-
si için TBMM’de çaba harcıyordu. 

Her toplu görüşme döneminde haklarının verilmemesi
durumunda sokaklara çıkacaklarını, grev yapıp hayatı dur-
duracaklarını söyleyen bu devlet güdümlü sendikalar, top-
lu görüşmelerdeki mutabakat metnine yazdırdıkları ama
gerçekleşmesi hükümetin “iyi niyetine”(!) bırakılmış
birkaç maddeyi zafer diye, kazanım diye kamu emekçi-
lerine ve halka yutturmaya çalışırlar.

Gerçekte ise haklar, özgürlükler onların gündeminde
değildir. Mesela; kamu emekçileri ve halkın her kesimi
için pek çok hak kaybına yol açan “torba yasa”ya kar-
şı, tek bir eylem yapmamışlardır. Benzer tüm yasalar kar-
şısındaki tutumları da aynı olmuştur. Üstelik yasaların
olumsuz yönlerini, yasalardaki hak gasplarını saklamak
için rahatlıkla hükümetlerle işbirliği de yapabilirler. 

Bunun son örneği geçen hafta yaşandı. Sözleşmeli öğ-
retmenlerden gelen tepkiler üzerine 29 Mart’ta bakanlık
önünde basın açıklaması yapacağını açıklayan Memur-
Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen, bakanlığın kendilerini araması
üzerine basın açıklamasını iptal etmiştir. Bir gün sonra Mil-
li Eğitim Bakanı’yla görüşünce, sözleşmeli öğretmenle-
rin sorununu çözmüş edasıyla açıklamalar yaparak, bir kez
daha emekçileri ve halkı aldatma yoluna gitmiştir.

Sendikaları gerçek anlamda sendika yapan emekçile-
rin kendileridir. Bu tür sendikalara kar-
şı mücadele edilmediği, bunların teşhi-
ri yapılmadığı sürece bu gerici, ırkçı, fa-
şist sendikalar, emekçilerin bilinçlerini
bulandırmaya ve çarpıtmaya, emekçileri
bölmeye devam edeceklerdir. Emekçi-
lerin olduğu her işyerinde devrimci
sendikacılığı yükseltmeliyiz. Bu gerici
sendikaların örgütlenmesinde devletin,
iktidarın rolü önemlidir elbette. Ama
bunda bizim devrimci ilerici memurla-
rın, sendikaların bıraktığı boşluğun da
rolü büyüktür. Bunu unutmayıp, o boş-
luğu bir an önce doldurmalıyız. 

MEMUR-SEN 
NE YAPIYOR?

Bu gerici sendikaların
örgütlenmesinde devletin,
iktidarın rolü önemlidir

elbette. Ama bunda bizim
devrimci, ilerici

memurların, sendikaların
bıraktığı boşluğun da rolü

büyüktür. Bunu
unutmayıp, o boşluğu bir

an önce doldurmalıyız. 

Devrimci
Memur Hareketi
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İzmir’de 26 Ocak’ta gözaltına alınan
ve tutuklanan 5 kişi için  “Sahte Belgelerle
Tutklananlan Serbest Bırakılsın” adıyla bir
kampanya başlatılmıştı. Kampanya kap-
samındaki imza masası bu hafta Karşıya-
ka Çarşı girişinde açıldı. 29 Nisan günü açı-
lan masada imza toplanarak, bildiri dağı-
tıldı. Yürüyüş dergisi ve Grup Yorum’un
DVD’si tanıtıldı. Halk Cepheliler tutukla-
ma gerekçesi olan “Tekel işçilerine, Buca
işçilerine destek eylemlerine katılmak”,
“hasta tutsaklara özgürlük istemek”, “Tor-
ba Yasası’nı protesto eylemlerine katılmak”,
“devrimcilerin cenazesine katılmak” ve
“Grup Yorum konserine katılmak” ey-

lemlerini yapmaya devam ede-
ceklerini halka anlattılar. Masada toplam
80 bildiri dağıtıldı ve 120 imza toplandı.

İzmir Halk Cephesi tutuklanan arka-
daşlarına özgürlük istemeye devam edi-
yorlar. 29 Nisan Cuma günü Karşıyaka
Çarşı Girişi’nde yapılan eylemle ada-
letsizlik teşhir edildi.

Eylemde “Gözaltılar Tutuklama-
lar Baskılar Bizi Yıldıramaz, Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz, Tutuklananlar Serbest Bırakılsın,
Adalet İstiyoruz, Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı. Eyle-
me BDSP de destek verdi.

Yürüyüş Malatya
Sokaklarında

3 Mayıs günü  Paşaköşkü ve Yeşilyurt
caddelerinde yapılan 3 saatlik satışta 45 der-
gi halka ulaştırıldı. Yürüyüş önlükleri ile da-
ğıtım yapan Halk Cepheliler halka 1 Ma-
yıs’ın bizler açısından önemini, her alan-
da umudun büyütülebileceğini, bunun yo-
lunun da savaşmaktan geçtiğini anlattı.

Devrim şehitlerini anmak ve
partinin kuruluşunu kutlamak için
İstanbul’da 26 Nisan’da Cephe ta-
rafından çeşitli eylemler yapıldı. 30
Mart-17 Nisan Anma ve Kutlama
Günleri çerçevesinde yapılan ey-
lemlerde, Cephelilerin hedefinde
emperyalist banka HSBC, emper-
yalist şirket Coca Cola, faşist düzen
partileri AKP, MHP, BBP vardı.

Yüzlerce devrimcinin, yurtseve-
rin katledilmesinden sadece ölüm
mangaları değil; onları yöneten dü-
zen partileri ve sömürü düzeninin
asıl sahibi olan emperyalistler so-
rumludur. 

- 26 Nisan 2011, Kağıthane’deki
HSBC bankasına ses bombası atıldı. 

- 26 Nisan 2011, Sarıyer Kazım
Karabekir Mahallesi AKP seçim
bürosuna molotof kokteyli atıldı.
Büroda küçük çapta hasar oluştu. 

Eylem sırasında büronun yanına
üzerinde “30 Mart - 17 Nisan Şe-
hitlerimizi Anıyor Umudu Selamlı-
yoruz / Cephe” yazılı bir pankart
asıldı. (Aşağıdaki eylemlerde asılan
pankartlardaki slogan da aynıdır.)

- 26 Nisan 2011, Büyük Birlik
Partisi Esenler İlçe Teşkilatı’na
molotof kokteyli atıldı. Eylem yeri-
ne bir pankart asıldı. 

- 26 Nisan 2011, Kağıthane
MHP İlçe Başkanlığı’na ses bom-
bası atıldı; eylem yerine pankart
asıldı. 

- 26 Nisan 2011, Coca Cola
Esenyurt binası molotoflandı.  

- 26 Nisan 2011, Avcılar AKP se-
çim bürosuna molotof kokteyli atıldı.  

“Şehitlerimizi Anıyor, Partimizi Selamlıyoruz”
İstanbul’da Bombalama ve Molotoflamalar

Sarıyer AKP

Esenler BBP

Kağıthane MHP

Kaan Ünsal, Halit
Güdenoğlu, Naciye Yavuz,
Musa Kurt, Cihan Gün,

Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu’ya 

ÖZGÜRLÜK

Yürüyüş çalışanlarına ve
iki devrimciye 

1000 Kitap 
1000 Mektup

Sahte Belgelerle
Tutuklananlar

Serbest Bırakılsın
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Nurtepe Çayan Mahallesi, gün-
lerdir polis kuşatması altında. Gün-
lerdir barikatlar kuruluyor, çatış-
ma, gözaltılar, ev baskınları, evler-
de işkenceler sürüyor. 

Daha üç hafta önceydi. 

9 Nisan gece yarısı, saat 03.30’da
Gazi’ye saldırmıştı katliamcılar.
Gazi Özgürlükler Derneği ve birçok
ev AKP’nin polisi tarafından heli-
kopterler, zırhlı araçlar ve ağır si-
lahlarla yapılan baskınlarda 23 kişi
gözaltına alınmış ve 14 kişi tutuk-
lanmıştı. 

AKP’nin polisinin Gazi‘den son-
raki hedefi Nurtepe Çayan Mahal-
lesi oldu. Sarıgazi, 1 Mayıs, Gül-
suyu, Nurtepe, Okmeydanı, Gazi...
Polis, yoksul gecekondu mahalle-
lerine yönelik saldırılarını sürdürü-
yor. 

Son 2,5 ayda onlarca saldırı ve
baskın, yüzlerce gözaltı ve 90 tu-
tuklu! AKP iktidarının terörü ken-
dini en çıplak haliyle yoksul gece-
kondu semtlerinde gösteriyor. 

1 Mayıs öncesi        
başlayan 
terör ve gözaltılar

Polis, 29 Nisan’da önce
Okmeydanı’nda devrimcile-
re saldırdı... 

İki devrimci gözaltına
alındı. 30 Nisan’da Nurtepe
ve Güzeltepe’de devam etti
saldırı. Cumartesi sabaha kar-
şı evleri basılan Ümit Ateş,
Turgay Karaçelik, Şafak Za-

loğlu, Serdar Aydemir, Özgür Yiğit Taş,
Metin Dilsiz, işkenceciler tarafından
gözaltına alındılar. Aynı saatlerde Nur-
tepe ve Güzeltepe’de 5 ev daha basıldı.

Oligarşinin polisi, 1 Mayıs önce-
sinde “katılımı ne kadar düşürürsem
kardır” anlayışıyla hareket ediyordu.
1 Mayıs’ı ve alanı kazanmıştık, o cep-
hede en azından şimdilik yapacakla-
rı bir şey yoktu... Ama katılımı en-
gelleyebilirlerdi. 

Nurtepe’de operasyonun zaman-
lamasının bir nedeni de buydu. Bir
günde 11 ev basıldı. 

Gülsuyu’nda akreplerle, polis oto-
larıyla sürekli derneğin önünden ge-

çerek gözdağı vermeye, Alibey-
köy’de, mahallede demokratik mü-
cadeleyi yürüten insanları takip ede-
rek tedirginlik yaratmaya çalıştılar.
Her yerde bir operasyon havası ya-
ratmayı, böylece insanlarımızı kor-
kutmayı, tedirgin etmeyi hedeflediler.
Ama Cepheliler’in 1 Mayıs çağrısı,
polisin teröründen daha güçlüydü. 

Yoksul gecekondu mahalleleri,
her zamankinden daha büyük bir kit-
lesellikle katıldılar 1 Mayıs’a. 

Terör, 1 Mayıs’ın 
hazımsızlığıyla sürdü 

2 Mayıs Pazartesi sabahı altı eve
daha baskın yapıldı AKP’nin polisi ta-
rafından. Baskınlarda Hakan Kes-
kin, Çağlar Karabaş, Murat Direk, Ya-
sin Gürsoy, Yunus Tozar gözaltına
alındılar.

Aynı gün öğlen saatlerinde mahal-
lede terör estiren polis Çayan Mahal-
lesi’nde sokak ortasında Habip Acın-
dırma’yı işkenceyle gözaltına aldı. Si-
vil polislerin Habip Acındırma’yı başına
silah dayayarak bir araca bindirdiğini
farkeden devrimciler “Katil Polis Ma-
halleden Defol” sloganlarıyla hemen

o anda saldırıya karşı tavır
geliştirdiler. Polis, saat
11.00’den 17.00’ye ka-
dar gün boyu terör esti-
rirken, yer yer polisle taş-
lı sopalı çatışmalar ya-
şandı. Gözaltına alınan-
lardan Ümit Ateş, Turgay
Karaçelik, Şafak Zaloğ-
lu, Serdar Aydemir, Öz-
gür Yiğit Taş, Metin Dil-
siz 3 Mayıs günü Beşik-

� Yoksul mahallelerimize yönelik baskınlar, operasyonlar,
gözaltılar, tutuklamalar bir yıldır kesintisiz sürüyor!

�Ama BAŞARAMADINIZ!
İşte yoksul gecekondulardan aktık yine 1 Mayıs Alanı’na

�BAŞARAMADINIZ! İşte yoksul gecekondularda
barikatlarımızla karşılıyoruz sizi yine...

Nurtepe’de Kuşatma, Gözaltı, Barikat ve Çatışmalar
Mahallelerimizi Size Bırakmayacağız!

Yoksul gecekondu
halkı!

Mahallelerimizi
işkencecilere,

fuhuşun,
uyuşturucunun

hamilerine
terketmeyelim!

Direnelim!



taş Adliyesi’ne çıkarıldı. Turgay
Karaçelik ve Ümit Ateş savcılıktan
serbest bırakıldı, Şafak Zaloğlu,
Serdar Aydemir, Özgür Yiğit Taş,
Metin Dilsiz tutuklandı.

Pazartesi günü gözaltına alınan
Hakan Keskin, Çağlar Karabaş,
Murat Direk, Yasin Gürsoy, Yunus
Tozar ve Habip Acındırma ise ser-
best bırakıldı.

Çayan’da gözaltılar 
protesto edildi

2 Mayıs günü Çayan Mahalle-
si’nde polisin halka ve devrimcilere yö-
nelik terörünü, keyfi gözaltı ve tutuk-
lamaları protesto için bir yürüyüş ya-
pıldı. 

Akşam 20.00 sıralarında Hüseyin
Aksoy Parkı’nda devrimcilerin ön-
derliğinde toplanan Nurtepe halkı,
AKP’nin polisinin günlerdir Nurtepe
Haklar Derneği üyelerine ve evlere, iş-
yerlerine yapılan baskınlarını protes-
to etti.  250 kişi Hüseyin Aksoy Par-
kı’ndan “Gözaltılar Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz, Komploları Boşa Çıkaraca-
ğız” pankartı ve “Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz”, “Nurtepe Faşizme Mezar
Olacak” sloganlarıyla bir yürüyüş
yaptı. 

Yürüyüşün sonunda yapılan açık-
lamasında söylenen kısa ve özdü: 

“AKP’nin polisi, tam 1 haftadır
Okmeydanı’nda ve Nurtepe’de ...
gece yarısı evleri basıyor, insanları
sokaktan kaçırırcasına yaka paça
gözaltına alıyor. ... AKP iktidarı ve
onun işkenceci polisi mahallelerimizi
ablukaya alıp terör estirerek, tutuk-
layarak bizi yıldırabileceğini sanı-
yorsa aldanıyor.”

3 Mayıs: Nurtepe’de 
büyük kuşatma 

3 Mayıs sabahında, saat 05.00
sıralarında polis Nurtepe, Güzeltepe
mahallelerinde yeniden terör estirdi.
Gün içinde de mahalleyi kuşatmış
olan binlerce polis, sabah saat 05.00
civarında Yasin Gürsoy, Yunus Tozar
ve soyadı öğrenilemeyen Murat ...'ın
evlerini baskın düzenleyerek çok sa-
yıda kişiyi gözaltına aldı. 

4 Mayıs Çarşamba günü Nur-
tepe’de baskınları protesto etmek,
operasyonlar düzenleyip onlarca
insanı gözaltına alıp tutuklasalar
da, devrimcileri ÇAYAN Mahal-
lesi’nden koparamayacaklarını bir
kez daha göstermek amacıyla Yü-
rüyüş dergisinin toplu dağıtımı ya-
pıldı. 

Dağıtıma destek için mahalle-
ye gelen Okmeydanı Özgürlükler
Derneği’nden Çetin Çoban Ve
Gençlik Federasyonu’ndan Ha-

kan Karabey, Nurtepe’de yolda yü-
rürken yanlarına yaklaşan siyah
Volkswagen Carevelli marka 34 P
9914 plakalı araçtan inen terörle mü-
cadele ekipleri tarafından gözaltına
alınmaya çalışıldı. 

Bu arada polisiki devrimcinin
başlarına uzun namlulu silah da-
yayarak yere yatırılıp ardından ara-
ca bindirmeye çalıştı. 

Bunun üzerine çevrede toplanan
insanlara bağırarak isimlerini ve te-
lefon numaralarını söyleyen Çoban ve
Karabey, zorla bir araca bindirilerek
kaçırıldılar. Çoban ve Karabey, daha
sonra karakoldan serbest bırakıldılar.

Dergimiz yayına girdiği sırada,
Nurtepe Çayan Mahallesi’ne yönelik
polis saldırısı ve halkın direnişi çeşit-
li biçimlerde sürüyordu. 

- Keyfi Tutuklama
Zulmüne Son!
- Katil Polis,

Mahallelerimizden
Defol!

- Mahallelerimiz Sizin
Karakolunuz
Olmayacak! 

İstanbul Okmeydanı’nda 27 Nisan
akşamı Yasemin Karadağ’ın so-
kak ortasında kaçırılırcasına gözaltına
alınması üzerine toplanan mahalle
halkı polis saldırısını protesto etti. 

Ayrıca ertesi gün de
Okmeydanı sokaklarında
polisi teşhir eden, bu tür
saldırılarla halkı yıldıra-
mayacaklarını anlatan ko-
nuşmalar yapılarak, bir yü-
rüyüş gerçekleştirildi.

Okmeydanı Sibel Yal-
çın Parkı’nda bir araya ge-
len Halk Cepheliler, “Bas-
kılar Gözaltılar Bizi Yıl-
dıramaz-Komploları

Boşa Çıkartacağız-Halk Cephesi”
yazılı pankart açarak yürüyüşe geç-
tiler. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan
160 Halk Cepheli, “Baskılar Göz-
altılar Tutuklamalar Bizi Yıldıra-

maz” sloganlarıyla Okmeydanı so-
kaklarında polise öfkelerini dile ge-
tirdiler.

3 tutuklama: AKP polisi tara-
fından Okmeydanı’nda gözaltına alı-
nan Yasemin Karadağ ve mahallele-

re yönelik bu saldırılarda göz-
altına alınan Cüneyt Sarıova,
Fırat Selçuk Taşkara, Sergen
Solak, Yusuf Aslan, Necdet
Dernek, Şahin Akgül iki gün
sonra savcılığa çıkarıldılar. 

Savcılığa çıkartılanlardan
Yasemin Karadağ, Cüneyt Sa-
rıova, Yusuf Aslan ve Necdet
Dernek serbest bırakılırken
Şahin Akgül,  Fırat Selçuk
Taşkara ve Sergen Solak tu-
tuklandı.

Okmeydanı’nda polis terörüne öfke
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İktidarının 9. yılına giren AKP, bu
yıllar boyunca  iki temel özelliği ile
öne çıktı. Diyebiliriz ki, bu iki özel-
lik AKP’nin  sınıfsal niteliğini ve po-
litikalarını da ortaya koymaktadır.

AKP  emperyalizmin has partisi
olmuş, emperyalistlerin tüm istekle-
rini yerine getirme konusunda  düzen
partilerinin  cesaret edemeyeceği  ba-
ğımlılık ilişkileri geliştirmiştir. AKP
bu yıllar boyunca işbirlikçilikte sınır
tanımamıştır.

AKP emperyalizmden ve işbirlikçi
tekellerden aldığı destekle halka sal-
dırmakta, faşist saldırıları örgütle-
mekte de sınır tanımamıştır. Bu ya-
nıyla halk düşmanlığı onun nitelik-
lerinden bir diğer özelliği  olmuştur. 

AKP’yi bu yıllar boyunca tanım-
lamak gerekirse, işbirlikçi, sömürücü
ve faşizmi sürdüren bir partidir. 

AKP, MGK’nın 28 Şubat 
operasyonunun ürünüdür

AKP, 1945’lerden beri ülkemizi
Amerikan emperyalizminin yeni sö-
mürgesi haline getiren gerici, anti-kö-
münist, halk düşmanı  çizginin islamcı
partisidir. O nedenle Tayyip Erdo-

ğan, 1950’li yıllardaki Adnan Men-
deres’i ve cunta sonrasındaki  Tur-
gut Özal’ı sahiplenmiş,  kendilerinin
onların devamcısı olduğuna vurgu
yapmıştır.

Gerek Adnan Menderes, gerek-
se de Turgut Özal, emperyalizmin bi-
rer piyonu olmuşlar, ülkemizin em-
peryalizme peşkeş çekilmesinde sınır
tanımamışlardır. Aynı zamanda geri-
ci, anti- komünist çizgileri olan bu iki
işbirlikçi Erdoğan’ın örnek aldığı
“liderler” dendir.

AKP bu çizginin devamı olmak-
la birlikte, Genelkurmay’ın 28 Şubat
müdahalesinin ürünü olarak ortaya çı-
kan bir  partidir. Oligarşi, 28 Şubat’ta
Necmettin Erbakan’ın liderliğin-
deki Refah  Partisi’ni ikiye bölmüş,
her iki parçanın da “uçları” nı tör-
pülemiştir.

Tayyip Erdoğan liderliğindeki ke-
sim kendisini “yenilikçi” olarak ni-
telerken, bu daha çok düzene uyum
sağlama anlamında bir “yenilikçi”lik-
tir. MGK, Refah Partisi’ni bölmüş ve
her iki kesimi de kendisine daha
uyumlu hale getirmiştir.

Bölünmenin ertesinde oligarşinin
düşündüğünün ötesinde güç kaza-
nan bu “yenilikçi” kesim, bir “ope-
rasyona” daha tabi tutuldu. Nitekim
bu kesimden “değiştiğini kanıtla-
ması” istenmiş,  emperyalizmin ve
MGK’nın çizdiği sınırlara yaklaştı-
rılmıştır.

Tayyip Erdoğan’ın, Abdullah
Gül’ün “değiştiklerini” belirtmeleri
ardından daha sonra “üzerlerindeki
milli görüş gömleğini” çıkartmış ol-
malarından söz etmeleri öylesine  bir
açıklama değil, düzene uyumda gös-
terdikleri mesafeyi anlatmaktadır.

AKP kuruluşundan başlayarak,
düzene uyum gösterme, düzenin çı-
karlarını savunma konusunda kendi-
sini kanıtlamıştır. Hatta daha da ile-
ri giderek tüm emperyalistlerin is-
teklerini eksiksiz yerine getirmişler-

dir.

AKP düzeni savunan  
işbirlikçi bir partidir

AKP bugüne kadar oligarşinin
düzenini canla başla savunan bir dü-
zen partisi olduğunu layıkıyla gös-
termiştir. Asıl olarak da AKP’nin
emperyalizm ve oligarşi açısından
önemi burada yatmaktadır.

Emperyalizmin ve işbirlikçi te-
kellerin sömürü politikalarını acı-
masızca uygular, halkı yoksullaştı-
rırken, ülkemizi fabrikalarına  kadar
emperyalist tekellere yağmalatırken,
bir yandan da halkın öfkesini, tepki-
lerini düzene akıtmayı başarabilmiş-
tir. 

AKP emperyalizm ve oligarşi ta-
rafından “yeni”, “yıpranmamış” bir
parti olarak halka sunulurken, halk
nezdinde bir çekim merkezi haline ge-
tirilmiştir. Kuşkusuz, Erdoğan’ın mi-
tinglerde söylediği “beraber yürüdük
biz yollarda” şarkısıyla AKP tek ba-
şına iktidar olmamıştır.

Şu ana kadar AKP’ye verilen oy-
larda olduğu gibi halkın  verdiği
“destek te”, halkın düzenden duy-
duğu memnuniyetsizliğin, haksızlık-
lara karşı duyulan öfkenin bir sonu-
cudur.

İşte tam da burada oligarşinin de-
mokrasicilik oyununun “başarısını”

AKP emperyalizmin maşası, tüm ezilen
halkların düşmanıdır!

AKP faşizmin 
uygulayıcısıdır!
17 Aralık 2004’te Avrupa em-

peryalizminden AB’ye giriş için
“müzakere tarihi” alınmıştı. 

AKP “AB’ye giriş” demagojileri
ile demokrasicilik oyununu oyna-
yarak, kimi kesimleri kendisine
yedekleyip aldattı. Çıkardığı yasa-
larda daha sonra  polisin istediği dü-
zenlemeleri yaparak,  halka saldı-
rıyı adım adım tırmandırdı.

Tüm iktidarları boyunca halka
karşı dizginsiz bir faşist terör uy-
guladılar. Katliamlar, işkence, top-
lu gözaltı ve tutuklamalar sürdü-
rüldü.
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görürüz. Halkın düzene karşı büyük
öfkesinin, düzene duyduğu memnu-
niyetsizliğin kendisini ifade edeceği
yer devrimci mücadeledir.

Ancak devrimci mücadelenin he-
nüz bu memnuniyetsizliği örgütleyip,
mücadeleyi geliştirecek bir durumda
olmaması nedeniyle bu dinamik oli-
garşi tarafından kullanılmaktadır.

AKP işte burada bu tepkileri dü-
zen içine akıtan bir rol oynamaktadır.
Bir yandan görünürdeki, “islamcı”
kimliği ile milyonların geri yanlarına
hitap ederken bir yandan da sadaka
kültürü ile halkın tepkilerini pasifize
etmektedir.

“Kitlelerin açlığa, faşizme karşı
tepkilerini gerici bir kanala çekme
gibi bir rol oynamanın ötesinde de,
AKP düzeni tüm temel politika ve ku-
rumlarıyla savunan bir partidir. Ka-
pitalizme hiç bir itirazı yoktur. Em-
peryalizme bağımlılığa  itirazıyoktur.
Faşizme de itirazı yoktur.” (Devrimci
Sol dergisi, sayı:17)

AKP kurulduğundan günümüze
halka ve devrimcilere karşı izlediği
politikalar ile bu rolü oynamıştır.
Düzeni korumak için 12 Eylül 1980
faşist cunta koşullarını bile aratır bir
saldırı politikası sürdürmesinin altında
işte bu gerçek yatmaktadır.

Hapishanelerde tecriti sürdüren,
hasta tutsakları katletmeye devam
eden AKP iktidarı, halkın her kesimini

hedefleyen saldırılarını bugün de sür-
dürmektedir. Bir yandan Kürt gerçe-
ğinden söz ederek, diğer  yandan ise
Kürt halkı üzerinde dizginsiz bir fa-
şist terör uygulayarak, halkın diren-
me dinamiklerini ezmeye çalıştı.

AKP ezilen halkalara 
sunulan bir “model”dir

Halk düşmanı bir parti olan AKP
emperyalizmin icazeti ile kurulmuş bir
partidir. Nitekim kuruluşunda Ame-
rikan emperyalizminden onay almış-
lardır.

AKP asıl olarak da gücünü ABD
ve AB emperyalizminden almaktadır.
AKP’nin o nedenle asıl  dayandığı
güç emperyalizmdir. AKP öncelikli
olarak Amerika, sonra Avrupa em-
peryalizminden aldığı  güçle yoluna
devam etmektedir.

Nitekim Amerika’dan aldığı des-
tekle önüne çıkanı yerle bir edip, sus-
turmak istemektedir. Oligarşi içi ça-
tışmada da gücünü işte buradan al-
maktadır. Yürüttüğü “Ergenekon da-
vası”nda yaslandığı güç emperya-
lizmin desteğidir.

AKP’nin politik çizgisi, bu yanıyla
Amerikancılıktır. Bu bakış açısının so-
nucudur ki, dış  politikadan, ekono-
miye, sosyal yaşamdan halka karşı iz-
lenen politikalara kadar  bu çizgi neyi
gerektiriyorsa, Amerika ne diyorsa, ne
istiyorsa  onu yapmaktadır.

Onun için kolayca “Ben ülkemi
pazarlamakla mükellefim.” diyebil-
mektedir. Emperyalist tekellere ül-
kemizi böyle yağmalatmaktadırlar.
Yağma ve talan konusunda da em-
peryalizmin çıkarlarının korunma-
sında da AKP bugüne kadar emper-
yalistlere sorun çıkarmış değildir.

ABD emperyalistleri, Kuzey Af-
rika ve Ortadoğu’ya yönelik olarak
gündeme getirdikleri Büyük Orta-
doğu Projesi kapsamında işbirlikçi
AKP’ye jandarma rolü vermişlerdir. 

Emperyalistler, bir yandan AKP’yi
“radikal islamcı akımlar” karşısında
savundukları “ılımlı islam” konu-
sunda bir “rol, model” haline geti-
rerek ezilen halklara  sundular.

Erdoğan’ın, “Büyük Ortadoğu
Projesi’nin eş başkanıyım...”sözle-
rinin altında  bu gerçek yatmaktadır. 

Bu rol sonucudur ki, AKP ve Er-
doğan, emperyalistlerin Ortadoğu’da,
Kuzey Afrika’da ezilen halklara kar-
şı yürüttüğü politikalarda emperya-
listlerin politikaları için seferber ol-
muşlardır. Afganistan’da, Irak’taki
işgalde emperyalizmin politikaları
doğrultusunda adım atarlarken bugün
Libya ve Suriye konusunda da em-
peryalizmin politikaları doğrultu-
sunda hareket etmektedir. Emperya-
lizm adına Libya ve Suriye halkları-
nı teslim olmaları için tehdit etmek-
tedir.

AKP Ortadoğu’da İsrail siyoniz-
mi ile birlikte  emperyalizmin jan-
darmalığını üstlenirken bir yandan da
İsrail ile görünürde “çatışmış” ken-
disine “İsrail siyonizmi” ile çatışan Fi-
listin halkının “dostu” havası vererek
işbirilikçiliğini gizlemiştir.

Bugün Abdullah Gül’den, Tayyip
Erdoğan’a, Ahmet Davutoğlu’ndan,
Ali Babacan’a kadar hemen hemen
AKP’nin tüm ileri gelenleri ABD’nin
çıkarları için seferber olmuştur. Git-
tikleri her ülkede ABD’nin politika-
ları doğrultusunda hareket eden
AKP’nin lider kadrosu bunu dış po-
litikada “yeni bir vizyon” olarak ni-
teleseler de doğru değildir.

AKP “dış politika” da emperya-
lizmden, özellikle de ABD emperya-
lizminden bağımsız tek bir adım ata-
maz. Kendisine ait bir “dış politika”
sı yoktur AKP’nin. 

AKP iktidarı içerde ve dışarda
izlediği politikalar ile oligarşinin ve
emperyalizmin düzenini korudu. Bu-
nun için iktidardır.

AKP asimilasyonu 
savunmaktadır
AKP sözde Kürt ve Alevi halkın

haklarından söz eder, açılım adı al-
tında oyalarken, gerçekte ise asi-
milasyon politikalarını savundu.

AKP’nin tüm  karar ve politi-
kaları, oligarşinin cumhuriyetten
bu yana  88 yıllık zulmünün sahip-
lenilmesidir. 

AKP sürdürdüğü politikalar ile
Kürt halkına dilini, Alevi halkına di-
nini yasaklayan asimilasyon zor-
balığını üstlenmiştir. Baskılarını
sürdürerek,  halkın taleplerini zor-
la bastırma, yok sayma yoluna
gittiler.
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Tecrit
sürüyor!

Baskıyla,
yasaklarla,
işkenceyle,

unutmayalım
sessiz 

kalmayalım!

TAYAD’lılar
unutmuyor,

onlar 
görmezden 

gelmiyor,
onlar 

SUSMUYOR!

Adana’da 30 Nisan günü İnönü Par-
kı’nda her hafta olduğu gibi bu hafta da has-
ta tutsaklara özgürlük platformu hapisha-
nelerdeki hak ihlalleri ve hasta tutuklular-
la ilgili eylem yaptı.

Eylemde Sincan Hapishanesi’nde tu-
tuklu bulunan Erol Zavar yine hasta tut-
saklardan Ali Çelik’in durumuna değinil-
di. Eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest Bı-
rakılsın, Tecridi Kaldırın Ölümleri Dur-
durun Devrimci Tutsaklar Teslim Alına-
maz” sloganları atıldı. Aç,ıklamadan son-
ra söz alan Halk Cephesi temsilcisi Meh-
met Bıldırcın,  28 Nisan günü Ermenek M

tipi hapishanesinde bulunan Emrah Yayla,
Arif Ersönmez ve Mehmet Sevik’in zorla
ayrı ayrı hapishanelere sürgün sevk edil-
diğini anlattı. Eylem “Devrimci Tutsaklar
Teslim Alınamaz” sloganı ile son buldu.

Onları İstanbul’da, An-
kara’da, İzmir’de, Der-
sim’de, Malatya’da, Ada-
na’da, Hatay’da Sam-
sun’da... ve ülkemizin daha
bir çok şehrinde, ilçesinde
tecrite karşı yürürken, otur-
ma eylemi yaparken ya da
bir meydanda açıklama ya-
parken gördük. 

O nedenle onları tanı-
yanlarımız az değildir. On-
lar “biz yaşlıyız”, “biz has-
tayız” demeden, bunlara
aldırmadan hapishaneler-
deki tutsakların ana-baba-
ları, akrabaları, sevdikleri,
eşleri, çocukları olarak tec-
rite meydan okuyorlar.

Yaşlarına, hastalıkları-
na, yorgun bedenlerine al-
dırmaksızın, şehirlerde, il-
çelerde tecrite karşı müca-
deleyi sürdürüyorlar. Sev-
diklerinin seslerinin tecrit-
te boğulmaması için tam
11 yıldır onların sesi olma-
ya devam ediyorlar.

Yaşlarına aldırmaksızın,
“biz bu kadarını yapama-
yız” demeden tecrit altın-
daki çocukları için açlığa,
susuzluğa, uykusuzluğa is-
yan eden yorgun bedenleri-
ne inat, sohbet hakkı ve ge-
nelgenin uygulanması için
günlerce Ankara’ya yürü-
düler.

Tecrite karşı kapıların
yüzlerine kapandığı du-
rumlarda bile “bizden bu
kadar” demeyip, yaşlı, yor-
gun bedenleriyle direnmeye
devam ettiler. Elbette bu
duyarsızlıklar karşısında
“isyan da ettiler”. Ama
orada durmayıp, duyarsız-
ları, duyarsızlıkları  eleşti-
rerek, mücadeleye davet
ederek tecrite karşı diren-
meyi sürdürdüler.

Halka tecriti anlatırken,
kah AKP’nin polisinin, kah
linç güruhunun saldırılarına
uğradılar. Safları terketme-
diler. Kol kola girerek, oğul-
ları, kızları yaşındaki ço-

cuklarına bu saldırılarda
“kol-kanat gerip”, onlara
siper oldular. İşkence de
gördüler, yerlerde sürük-
lendiler de. 

AKP’nin saldırılarından
TAYAD’lı oldukları için on-
larda nasibini aldı. Bir çok
kez gözaltına alınıp, tutuk-
landılar. Mücadele ettikleri
tecritin hedefi oldular. Tec-
rit hücrelerinde aylarca tut-
sak kaldılar. Oğulları, kızla-
rı yaşındaki genç tutsaklar ile
aynı hücreleri paylaştılar.

Yaşları “ilerlemiş” bu
“genç” TAYAD’lılar, bugün
de tecrite karşı direnmeye
devam ediyor. Tutsak oğul-
larının, kızlarının sesini
alanlara, meydanlara, cad-
delere, yoksul halkın oldu-
ğu her yere taşıyorlar.

Onlar tecrite karşı bildi-
ri dağıtırken, açıklama ve
oturma eylemi yaparken,
“SİZ NEREDESİNİZ”
diye herkese soruyorlar!

Yaşlı bedenleriyle 
yıllardır, yılmadan, yorulmadan

tecrite karşı direniyorlar!

Hasta Tutsaklar 
Serbest Bırakılsın
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Dersim'in Pülümür ilçesi kır-
sal alanında 26 Nisan günü çı-
kan çatışmada 7 HPG'li katle-
dildi. 

Katledilen yurtseverlerin ad-
larının Kenan Taş, Rojvan Serhat
Başalak, Şehmus Akak, Hakan
Gem, Uğur Utanç, Ercan Veske
ve Şerfedin Can olduğu belirtil-
di. Gerillaların bir çoğuna işkence
yapılmış, gözleri oyulmuş, ku-
lakları kesilmiş ve başlarının
ezilmiş olduğu görüldü.  

Katledilen gerillalardan dör-

dünün cenazesi 4 Mayıs’ta Di-
yarbakır’da on binlerce kişinin
katıldığı bir törenle toprağa ve-
rildi. Cenaze töreni sırasında
Diyarbakır’da kepenk kapatma
eylemi yapıldı. Ayrıca katliamı
protesto etmek için çeşitli şe-
hirlerde meşaleli yürüyüşler,
açlık grevleri yapıldı, yas ilan
edildi. 

HPG tarafından yapılan açık-
lamada da Nisan ayı içinde 23
Kürt yurtsever gerillanın katle-
dildiği belirtildi. 

Geçtiği-
miz Şubat
ayında, 5
T K P / M L
TİKKO geril-

lasının şehit düştüğü açıklandı.

TKP/ML TİKKO tarafından yapılan açık-
lamaya göre Dersim’de, kış üssünde, kadın ge-
rillaların bulunduğu bölümde yaşanan göçük
sonucu Merkez Komite üyesi ve Dersim Böl-
gesi Siyasi Komiseri Sefagül Kesgin, Gerilla
Birliği Komutanlığı görevini yürüten Nurşen
Aslan ve savaşçılar Fatma Acar, Derya Aras
ve Gülizar Özkan 2 Şubat günü şehit düştüler.

TKP/ML tarafından yapılan açıklamada şe-
hit düşen kadın gerillalar için şunlar belirtil-
di: “Her biri çeşitli kavga alanları ve müca-
dele platformlarında, nihayetinde gerilla sa-
vaşı cephesinde uzun yıllardır büyük emek sarf
etmiş, önemli eylem ve direnişlere imza at-
mışlardı.”

AKP’nin Kürt Politikası: 

Katliama Devam!
5 TİKKO Gerillası Şehit Düştü

Hapishanelerde Tecrite Son!
Sohbet Hakkı Uygulansın!

Hapishanelerde Sürgün Sevklere Son!
28 Nisan günü Ermenek M

Tipi Kapalı Hapishanesi’ndeki 3
tutsak saldırıya uğradı. Saldırının
ardından Emrah Yayla, Kırıkka-
le F Tipi Hapishanesi’ne; Arif Er-
sönmez, Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’ne; Mehmet Sevik
ise Sincan 2 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’ne sürgün edildiler.

28 Nisan günü aileler açık gö-
rüş nedeniyle ziyarete gittikle-
rinde saatlerce beklemelerine
rağmen görüştürülmediler. Aile-
lerin savcılıktan görüşme için
özel izin almalarına rağmen ha-
pishane idaresi açık görüş yap-
tırtmayacağını belirtti. 

Ardından hapishane müdü-
rünün verdiği saldırı emriyle on-
larca asker hücrelere saldırdı.
Saldırıya uğrayanların ayakla-
rında, sırtlarında, bacaklarında,
vücutlarının çeşitli yerlerinde
tekme darbelerinden kaynaklı

morluklar oluştu. Bu durumları-
na rağmen bir gün hücreye atıl-
dılar ve 29 Nisan günü zorla sevk
edildiler. 

Sevk edilenlerden Arif Er-
sönmez’e sevk edildiği hapisha-
ne girişinde onursuz arama da-
yatıldı. Kabul etmeyince zorla çı-
rılçıplak soyarak aramasını yap-
tılar. Hala tek kişilik hücrede tu-
tuluyor.

Her zaman olduğu gibi yapı-
lan saldırının faturası yine tut-
saklara kesiliyor. Sürgün edilen
tutsaklar haklarında kamu malı-
na zarar vermekten savcılıkça so-
ruşturma başlatıldı ve bu kap-
samda ifadeleri alındı.

Tutsaklara yapılan bu saldı-
rıya ilişkin açıklama yapan Hal-
kın Hukuk Bürosu sürgün sevk-
lere, tutuklu ve hükümlülere yö-
nelik saldırılara son verilmesini
istedi. 

TAYAD’lı Aileler tecriti halka anlatmaya
devam ediyor. Yaptıkları kampanya çerçeve-
sinde 26 Nisan günü Gazi Mahallesi Sultan İş-
hanı önünde eylem yapan TAYAD’lı Aileler,
okudukları açıklamanın ardından oturma ey-
lemi yaptılar. “Tecrite Son, Sohbet Hakkı
Uygulansın, Adalet İstiyoruz” sloganlarının
atıldığı eylemin ardından bildiri dağıtıldı. 
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Emperyalistler, Libya ve Suriye
konusunda yapmak istediklerini artık
gizleyemez bir noktaya gelmişlerdir.
Libya ve Suriye halklarına açtıkları sa-
vaşı her geçen gün tırmandırarak
sürdürüyorlar.

Libya’da katliamlarını yoğunlaş-
tırırken, NATO bebekleri öldürmek-
ten geri durmuyor. Amerika’lı sena-
törler, açıktan Kaddafi’nin katle-
dilmesini savunuyor, herkesi olası bir
katliama şimdiden hazırlıyorlar.

ABD dünya halklarına karşı ah-
laksızca sürdürdüğü savaşta hiçbir ku-
ral tanımadan yeni katliamlara imza atı-
yor. Bin Ladin’i silahsız, savunmasız
bir biçimde oğlu ile birlikte katlettiği-
ni açıklıyor. Ancak o kadar çok yalan

söylüyorlar ki, neyin doğru, neyin
yanlış olduğu birbirine karıştırılıyor.

Oligarşi, Suriye ve Libya
konusunda seferber

Oligarşi Suriye ve Libya konu-
sunda Amerikan çıkarları için sefer-
berlik halindedir. MİT Müsteşarı ve
Dışişleri Bakanı Suriye’ye gidiyor. Gi-
derken de, Amerika’nın mesajlarını
götürdüler Suriye’ye.

Amerikan işbirlikçileri, Suriye’yi
emperyalistlerin talimatları ile tehdit
ederek, emperyalizme teslim olma-
larını istiyor. 

Bir yandan, ikiyüzlüce, “gele-
neksel dostluk”, “kardeşlik” diye-

rek, Suriye ile ilişkilerinin ne kadar
gelişkin olduğu yalanını söylerken, öte
yandan Suriye halkını şantaj ve teh-
dit ile teslim olmaya zorluyorlar.

MGK, Suriye ve Libya gündemi
ile toplanıyor. Hatta diyebiliriz ki,
MGK bu ayki toplantısının tek gün-
demini bunlarla sınırlıyor. Emperya-
lizm Suriye’nin yönetimini değiştir-
mek istiyor. 

Suriye halkını birbirine düşman-
laştırarak bölüp parçalamak istiyor.
Bunu yaparken oligarşi en üst dü-
zeyde rol alıyor. Tayyip Erdoğan’ın
Ortadoğu’daki rolü budur. Ortadoğu
halklarının dostu değil düşmanıdır.
Bugün üstlendiği görevler çok daha
açık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Oligarşi, Suriye’yi tehdit eder-
ken bir yandan da Suriye’de halk, ik-
tidara karşı kışkırtılmaya çalışılmak-
tadır. Yalan haberler yayılıyor. “Hal-
kın isyana katıldığı” yalanları üre-
tiliyor peş peşe. Özellikle her Cuma
öncesinden, hatta 3-4 gün öncesinden,
Cuma’ya hazırlık niteliğinde “çok bü-
yük isyanların çıkacağı” yalanları ile
halk yönlendirilmeye çalışılıyor.

Halklara boyun
eğdiremezsiniz

Katliamlarınızla övünmeniz, ça-
resizliğinizdir! Bu övünmeniz deva-
sa ekonomik, siyasi, askeri gücünü-
ze rağmen, boyun eğdiremediğinizin
kanıtıdır. 

Kaddafi’nin oğlunu ve üç toru-

Katliamlarla övünmeniz 
çaresizliğinizdir!

Birkaç tonluk, teknoloji harikası
“akıllı bombalarınız” la çocuk-
ları, kadınları, halkı katledebilir-
siniz!

Kaddafi’nin oğlunu ve to-
runlarını, Bin Ladin’i katlet-
mekle övünebilirsiniz. Bilin ki, kat-
liamlarla övünmeniz acizliğinizdir.

Dünya halkları size niye  inansın?
Dünya halklarının size inanması için tek bir neden yoktur. Irak’ı

işgal ederken uydurduğunuz yalanlar unutulmuş değildir. Libya’ya sal-
dırdığınızda da söylediğiniz yalanların hiçbirine inanmadık.

Bin Ladin’i, oğlunu, “kuryesini”, bir kadını “ölü ele geçirdiği-
nizi” açıkladınız. Katlettikleriniz içinde Bin Ladin’in olup olmadı-
ğı bile bilinmiyor. Bin Ladin’i katlettiğinizi  açıkladığınız da da ya-
lanlarınız birbirine dolandı. Her gün bir başka açıklama ile kendiniz
kendinizi yalanladınız.

Bin Ladin’in oturduğu evin 1 milyon dolar olduğunu söylediniz.
İlk yalanınız buradan başladı. O bölgede  oturan halk,  o evin, 15-20
bin dolar edeceğini söylüyor.

“Evde çatışma çıktı, helikopter düşürdüler”, “ Eşi canlı kalkan-
dı” dediniz. Oysa ne silahları vardı, ne de helikopter düşürmüşlerdi. 

Silahsız, savunmasız insanları katlettiniz. Katliamınıza meşruluk
kazandırmak için yalanlar söyleyip, senaryolar oluşturdunuz.

Oligarşi  Amerikan çıkarları için seferberken 
NATO bebekleri katlediyor!
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nunu katlettiniz. Bin Ladin’i ve oğ-
lunu katlettiğinizi övüne övüne açık-
lıyor, utanmazca, gerçekleştirdiğiniz
katliam için kutlamalar yapıyorsunuz.

Libya’da, Irak’ta, Afganistan’da
direnen halkları katlediyorsunuz.
Kevserler’i katlediyorsunuz. Diyar-
bakır sokaklarında küçük Enesler’i
katlediyorsunuz. 

Peki geri kalan 7 milyarı ne ya-
pacaksınız? 7 milyarız biz. Öldür-
mekle tükenmeyiz. Yıllardır katlede
katlede bitiremediklerinizdeniz biz.
Yani halkız biz. Emperyalizme dire-
nen ve bugün değilse yarın direnecek
olan herkesi katlederek yok edebilir
misiniz?

Tüm imkanlarını kullanmasına
karşın emperyalistler, Bin Ladin’i
10 yıl boyunca bulamamıştır. Katlet-
tiklerini söyledikleri Ladin’in cesedini
vermeyip, denize atmaları korkuları-
nın ürünüdür. 

Katlettiği birinin cesedini, denizin
dibine, balıklara atmak, halkların
ölümde bile olsa değer yargılarını çiğ-
nemektir. Bu, ahlaksızlıklarının, halk-
lara düşmanlıklarının göstergesidir.

Halkların katili NATO
bebek katilidir! 

NATO, Libya Lideri Kaddafi ve
ailesine suikastler düzenleyerek Lib-
ya halkını teslim almak istiyor. NATO
Kaddafi’nin oğlunu ve üç torununu
kaldıkları eve roket saldırısı düzen-
leyerek katletti.

Oysa emperyalistlerin gerekçesi-
ne göre, NATO “halkın can güven-
liğini sağlamak için” “müdahale” et-
mişti. Halkın, bırakın can güvenliği-
ni sağlamayı, bebekleri katlediyor
NATO.

Günlerdir Libya halkına kan kus-
turan, halkı katleden NATO, iğrenç
yüzünü, katliamcılığını, bebek katil-
liğini herkese göstermiş oldu.

Daha önce Yugoslavya’da, Afga-
nistan’da halklara saldıran halkların
düşmanı NATO, katliamlarını yeni
saldırılarla büyütüyor.

Amerika katletmekte özgür
Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör

John McCain, NATO'nun hava sal-

dırılarında Libya lideri Muammer
Kaddafi'yi öldürmesi durumunda
bunun “iyi bir şey” olacağını söyle-
di.

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör
Lindsey Graham da, yaptığı açıkla-
mada, Muammer Kaddafi'nin,
“meşru bir askeri hedef” olduğunu
savunarak, katledilmesini istedi.

Graham, Kaddafi için "Sorunun
kaynağı o. Libya'nın meşru lideri de-
ğil. Ya adalet önüne çıkarılmalı ya
da öldürülmeli" dedi.

‘Dünya artık global bir köy’!
Amerika istediği ülkede operasyon
yapıyor ve katlediyor. “Sınırlar kalk-
mıştır, ülkelerin içişleri diye bir şey
yoktur” denilmesinin anlamı işte bu-
dur; tüm ülkelerin sınırlarının em-
peryalist haydutluğa açılmasıdır. O ka-
dar. Fazlası değil. Pakistan gitsin
ABD sınırları içinde operasyon dü-
zenlesin? Mümkün mü? Hayır, bu tek
yanlı bir ilişkidir. 

Amerika halklara karşı saldırma-
ya devam ediyor. Direniş meşrudur.
Emperyalizme karşı savaş haklıdır.

Fatma
Koyupınar

anıldı
Antep’de, 27 Nisan çar-

şamba günü Büyük Dire-
nişin son şehidi olan Fatma
Koyupınar anıldı.

F Tipi hapishanelere ve tecrit politikasına karşı sür-
dürülen Büyük Direniş'te şehit düştü Fatma Koyupınar.
Direnirken “Ben son olayım” demişti. Gerçekten de di-
renişin sonuncu şehidi oldu. Ölüm orucuna başladığında
tutsaktı. Sonra tahliye edildi, direnişini dışarıda, İstanbul,
Şişli’deki direniş evinde sürdürdü. Ve orada 27 Nisan 2006
tarihinde ölümsüzleşti.

Ölüm yıl dönümünde, ailesinin  evinde toplanılarak
mezarlığa gidildi. Ailenin mezar ziyareti bittikten sonra
tüm devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşu ya-
pıldı. Ardından “Bize ölüm yok” ve “Haklıyız kazana-
cağız” marşları söylendi. Anmada en son da Fatma’nın
sevdiği türkü olan “Eylen yolcum eylen” türküsü  söylendi.

Yapılan anmanın ardından Fatma Koyupınar için ai-
lesi yemek yapıp dağıttı. 

Su kaynaklarının
yağmasına protesto

3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılan 2. İs-
tanbul Uluslararası Su Forumu, bileşenleri arasında
+İvme dergisinin de olduğu Suyun Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu tarafından protesto edildi. 

Sekreteryası emperyalist tekellerden oluşan Dünya
Su Forumu tarafından yürütülen ve düzenleyicileri
arasında DSİ, İBB, İSKİ, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi
yerli işbirlikçileri olan "2. Uluslararası Su Foru-
mu"nu pretesto etmek için saat 10.00 Beyoğlu Adliyesi
önünde 200 kişilik Suyun Ticarileştirilmesine Hayır
Platformu bileşenleri toplandı. 

"Su Hayattır Satılamaz, AKP Elini Suyumuzdan Çek,
Dereler Özgürdür Özgür Akacak, Su Yaşamdır Satıla-
maz" sloganları ile forumun düzenlendiği Haliç Kongre
Merkezi'ne yürüyüşe geçildi. 

Kongre merkezine giden yolda polis kitleyi yürüt-
memek için barikat kurmuştu. Ancak kitlenin eylemi fo-
rumun yapıldığı binanın önünde yapması yönündeki ka-
rarlılığı karşısında polis barikatı kaldırmak zorunda kal-
dı. Sloganlarla kongre merkezine kadar yüründü. Burada
açıklama yapılarak eyleme son verildi.
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1 Mayıs'ta alanlardaydık. Birçok
Avrupa kentinde 1 Mayıs'ta yürü-
yüşler yapıldı. Avrupa devletlerinin
halka karşı aldığı ekonomik, sosyal,
siyasal kararlar protestolarının temel
konularındandı. 

Herkes kendi dilinde, kendi gö-
rüşünde, kendi hedefinde sloganları,
talepleriyle katıldı 1 Mayıs'a. 

Yürüyüş kollarında göçmen halk-
lar da kendi örgütleriyle, kendi ta-
lepleriyle yer aldılar. Ve görüldü ki yü-
rüyüşlerde, 1 Mayıs'ta alanlara çıkan
göçmenlerin içinde en örgütlü, en ka-
tılımcı kesim Türkiyeli göçmenlerdi. 

Hatta kimi kentlerde 1 Mayıs-
lar'ın esas gücü, motoru da Türkiye-

li göçmen ör-
gütlenmeleri,
Anadolu göç-
menleri oldu.

N e d e n s i z
midir bu tablo? 

Değildir elbet. Nasıl ki bugün
dünyanın Türkiyesi hak ve özgürlük
mücadelesiyle, sosyalizm hedefiyle,
yarattığı geleneklerle özgün bir yere
sahipse; Türkiyeli göçmenler de git-
tikleri ülkelerde asimilasyona, ırkçı-
lığa karşı örgütlenmeleri ve direniş-
leriyle, hakları ve özgürlükleri için yü-
rüttükleri mücadele ile öne çıkıyorlar. 

Çünkü Anadolu topraklarının is-
yan damarları dünyanın neresine gi-
derse gitsin Anadolu insanının ru-
hunda, bedeninde akıyor. 

Fransa’da 1 Mayıs
1 Mayıs günü Paris’in Republi-

que Meydanı’nda, Nancy’de, Tou-
louse’nin Compans Caffarelli’de
Halk Cepheliler yerlerini aldılar.  

Mulhouse’de ise Cepheliler umu-

dun sloganlarını haykırdılar.

Almanya’da 1 Mayıs
Almanya’da Hamburg, Bre-

men, Duisburg, Dortmund, Ulm,
Köln, Berlin’de yapılan 1 Mayıs
kutlamalarında Halk Cepheliler pan-
kartlarıyla, sloganlarıyla yerlerini al-
dılar. 

İngiltere’de 1 Mayıs
Londra’da yapılan 1 Mayıs’ta

Halk Cephesi kortejinde İngilizce ve
Türkçe “Halk Cephesi” yazılı pankart
açıldı. Kortejde 230 kişi yerini aldı.
Halk Cepheliler 1500 tane İngilizce bil-
diri dağıtıp 2000 tane kuşlama yaptılar.

***
Londra’da 1 Mayıs hazırlıkları

için toplu bildiri dağıtımı, dergi satı-
şı ve futbol turnuvası yapıldı. Türki-

ye’lilerin çoğunlukta olduğu Totten-
ham, Stoke Newington, Dalston, Ha-
ringay, Shoreditch, Edmonton böl-
gelerinde toplu dergi satışı ve 1 Ma-
yıs çağrısı yapıldı. Woodgreen kü-
tüphanesi önünde bilgilendirme stan-
dı açıldı ve Anadolu Federasyonu tut-
sakları için İngilizce ve Türkçe bil-
diriler dağıtıldı. 

Avusturya’da 1 Mayıs
Viyana’da 100 binin üzerinde in-

sanın katıldığı yürüyüşe katılan Halk
Cephesi Almanca ve Türkçe pan-
kartlarıyla katıldı.

İnnsbruck’ta Halk Cephesi kor-
tejinde Türkçe, Kürtçe ve Almanca
olarak üç dilde 1 Mayıs pankartı ve
kızıl bayraklar taşındı. Halk Cephe-
si kortejinde 130 kişi yer aldı. 

Graz’da Südtrollerplatz Meyda-
nı’nda başlayan 1 Mayıs işçi bayra-
mı kutlamasında Halk Cephesi 70 ki-
şilik kortejiyle yerini aldı. 

Hollanda-Amsterdam: 1 Mayıs
Hollanda'da Amsterdam’ın Beursplein

Meydanı’nda kutlandı. Mitingde Halk
Cepheliler de yerlerini aldılar. 

İsveç-Göteborg: 1 Mayıs alanın-
da DHKC’liler kendi pankart ve bay-
rakları ile yerlerini aldılar. Mitinge
2500 kişi katıldı. 

Ukrayna-Dnepropetrovsk: Ro-
dina sineması önünde toplanan Cep-
he taraftarları yürüyüşe Rusça ve
Türkçe “Yaşasın 1 Mayıs” pankartıyla

katıldılar.
L e n i n
M e y d a -
nı’na slo-
ganlar la
g i r e n
Halk Cephesi kortejinde 25 kişi yer
aldı.

Belçika-Liege: Mitingte kür-
süye çıkıp konuşma yapan Halk Cep-
hesi temsilcisi  konuşmasına, "İstan-
bul Taksim Meydanı’nın direniş ru-
hunu getirdik" diyerek başladı. Ko-
nuşmasında anti-emperyalist müca-
delenin önemini ve özellikle NA-
TO'nun Libya'daki bombardımanla-
rına karşı daha güçlü şekilde durul-
ması gerektiğini vurguladı. 

İsviçre-Zürih: Mitingde sendi-
kalar olmak üzere Türkiyeli ve İs-
viçreli devrimci gruplar kortejlerini
oluşturarak yürümeye başladılar. Cep-
helilerin kortejinde DHKC yazılı
pankart  ve ardından Cephe yıldızı
pankartı taşındı.  

Av ru pa’da

Halk Cepheliler Avrupa’da 1 Mayıs’ta alanlardaydı!
Kızıl bayrakları, devrim sloganları ile

yürüdüler

ALMANYAALMANYA

İSVEÇİSVEÇ HOLLANDAHOLLANDA
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Avrupa’nın onlarca şehrinde dev-
rim ve sosyalizmin kızıl bayrakları
dalgalandı: Tıpkı Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’ndaki gibi. 

Sancakları tutan eller, tıpkı Tak-
sim’deki gibi Cepheliler’in elleriydi.
Halk Cepheliler, büyük bir coşkuyla
hazırlandılar 1 Mayıs’a. 

Avrupa’da da Türkiye’de de 1
Mayıs aynı 1 Mayıs’tı... Rengimiz
aynı renkti. Sancaklarımız aynı san-
caklar... 

Avrupa’nın, Avrupa solunun sta-
tüleri vardı. Dinamizmini, devrimci
militanlığını yitirmişti birçok yerde 1
Mayıslar. O statülerin bir parçası ol-
mak yerine, dünyanın dört bir yanında
süren kavganın dinamizmini taşıma-
lıydı Cepheliler.  

O yüzden birçok yerde 1 Mayıs
konuşmalarında Taksim’in nasıl 1
Mayıs Alanı olduğunu anlattı Cep-
heliler. Liege’de olduğu gibi, söze
"Taksim Meydanı’nın direniş ru-
hunu getirdik" diye başladılar.

Halk Cepheliler, Almanya’dan
Avusturya’ya, Belçika’dan İsveç’e,
Ukrayna’dan, İngiltere’ye kadar bir
çok ülkede, o ülkelerin bir çok şeh-
rinde 1 Mayıs kutlamalarına katıldı-
lar. Ve denilebilir ki hemen hemen is-
tisnasız hepsinde küçük ya da büyük,
tek tipli sancaklı gruplarıyla, pan-

kartları ve sloganlarıyla, devrimin
ruhunu ve soluğunu taşıdılar her yere.
Siyah bereleri, yıldızlı berelerdi ve
Türkiye’den getirtilmişti. 

Birçok yerde, “Tecrite Yüz bin
Kere Hayır” kampanyası, Anadolu Fe-
derasyonu tutsakları anlatıldı, imza-
lar toplandı. Avrupa’nın 1 Mayıs
alanlarına tutsakların sesi taşındı; ki
bu da Avrupa 1 Mayıs alanları için

farklı bir durumdu. Avrupa solu ve
Avrupa emekçileri, 1 Mayıs vesile-
siyle, emperyalizmin hapishanele-
rindeki devrimci tutsakların varlı-
ğından ve onlar üzerindeki tecrit uy-
gulamasından haberdar oldular. 

Kendi talepleri vardı pankartla-
rında.  Almanya’da örneğin, “50 Yıl-
dır Göç, 50 Yıldır Asimilasyon:
Yabancılar Yasası Kaldırılsın, Eşit
Haklar Sağlansın-Anadolu Fede-
rasyonu” pankartı taşınmıştı.

Mahir ve Dayı’nın resimleri var-
dı birçok yerde Halk Cephesi kortej-
lerinde. Cephe’nin yıldızı yol göste-
riyordu kortejlerin çoğuna. 

Avrupa’nın orta yeri Taksim’di.
Avrupa’nın orta yerinde kavgamız,
Anadolu’daki kavgamızın ruhunu
kuşanıyordu. Taksim’le Avrupa’nın
herhangi bir meydanı her şeyiyle
aynı olabilir miydi? Kavga her şeyiyle
aynı olabilir miydi? Elbette hayır!
Ama Taksim’i buraya getirecektik
yine de; ve biz Taksim’de olacaktık!

Avrupa’nın
Ortası

Taksim’di

AVRUPA’dakiBİZ

Duruşmaya Çağrı
Türkiyeli iki devrimci tutsak;

Şadi Özbolat ve  
Ünal Kaplan Düzyar

Alman emperyalizmi tarafından devrimci olduk-
ları için tutuklandılar. Ve tecritte tutuluyorlar.
Duruşmalarında onları yanlız bırakmayalım.
Duruşmalarını izleyelim, destek olalım!

Dava duruşmaları: 19 Mayıs 2011      ALMANYA

Tecrite Yüz Bin Kere  Hayır
Kampanyası Duisburg’da
Devam Ediyor

Anadolu Federasyonu  çalışanları 29 Nisan ve 30 Ni-
san günleri “Tecrite Yüzbin kere Hayır” kampanyası çerçe-
vesinde bilgilendirme ve imza standı açtılar.

29 Nisan’daki stant Duisburg  Mittedeki Koenig
Heingrtzplatz meydanında 16:00-18:00 saatleri arasında
açılırken, Duisburg’daki ikinci stant da 30 Nisan tarihinde
Hamborn’daki Cumartesi pazarının önünde açıldı.

Faruk Ereren’in
İadesine Hayır

Fransa’da örgütlü bulunan Yeni Antikapitalist Parti’nin
54. Güney Şubesi’nin (Nouveau Parti Anticapitaliste) Al-
manya’da tutuklu bulunan Türkiye’li devrimci tutsak Fa-
ruk Ereren’e destek için yazılı açıklama yaptı. Açıklamada
Faruk Ereren’in iade edilmemesi istendi.

Viyana’da Yabancılar
Yasasını Protesto 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 27 Nisan günü yeni
yabancılar yasasına karşı yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık
3000 kişinin katıldığı yürüyüş iki saat sürdü. Eylem, merk-
ez istasyon durağı Westbahnhof’tan başlayıp Parlamen-
to`nun önünde sona erdi. Yürüyüşe 40’ın üzerinde de-
mokratik kitle örgütü ile Avusturya Anadolu Federasy-
onu (AFA)’da katıldı.

Avusturya Anadolu Federasyonu eylemde Almanca
“Yabancılar Yasası Kaldırılsın!” yazılı pankartı açarken
Almanca dövizler ve kızıl bayraklar taşındı, konuyla il-
gili 200’e yakın bildiri dağıtıldı.
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değinmelerdeğinmeleryeni

Çizgiyle

Kadın eli
Bakın bu resme... 

Hillary Clinton -ki bir kadındır- Obama
yönetimiyle oturmuş, naklen katliam izliy-
or. 

“Belediye başkanlığına kadın eli
değsin... parlamentoya çok kadın girsin...
bakanlıklara kadın eli değsin!” deyip
duranlara ithaf olunur. 

Bin Ladin katliamına da kadın eli
değmiş işte!

Şunu da söyleyelim; kadınların hak-
larını böyle savunmak; kadına yapılan
en büyük haksızlıktır.

Geçenden bir akçe, 

kalandan bir akçe
ÖSYM, puanlarıyla ilgili itirazda bulu-

nan  öğrencilerden her dilekçe için 5 lira
alıyor. 

“ÖSYM, beceriksizliği nakde çeviriyor”
diye yazmış burjuva basın bile. 

Yüzsüzlüğün, pişkinliğin bu kadarı...  

Akla ziyan öneri ve
konuşmalar: 

Tayyip’ten Kaddafi’ye: 

“Libya’da artık söz tükendi... Kaddafi
iktidarı derhal halka bıraksın..”

Dediğine inanıyorsan sen bırak!

*

Tayyip: “CHP’nin sosyal demokrasi
ile alakası kalmadı. Batı görüyor. Bize, sizi
Sosyalist Enternasyonal’e alalım diye tek-
lif ediyorlar. Diyorum ki, CHP’yi atın
dışarı, ondan sonra gelelim.”

Katılmadığınız bir orası kalmıştı!

Gömlek değiştirmeye alışkınsınız zaten!
Ve zaten, o Sosyalist Enternasyonal’in de
sosyalizmle bir ilgisi yok, uyuşursunuz. 

Basın davası
açma özgürlüğü

Türkiye’nin basın özgürlüğünde 196
ülke arasında 112. sırada olduğu açık-
landı. 

2500’den fazla basın davası var. 

667 gazeteci hapiste. 

Daha bir kaç ay önce “Türkiye basın
özgürlğünde dünyaya örnek oluyor”du
neredeyse... Beşir Atalay, Tayyip Erdoğan
o iddiadaydı. 

Geronimo
EKIA 
(Düşman harekatta
öldürüldü)
Geronimo, katliamcı
Amerika’nın 1909’da
katlettiği bir Kızılderili
lideridir. Üzerinden yüz
yılı aşkın zaman geçti.
Katil Amerika Bin Ladin’i
öldürdüğünü iddia ettiği
operasyonun adına da
“Geronimo” adını vermiş.
Aslında “Geronimo” adı
da göstermektedir ki,
Amerika Geronimolar’ı
öldürmekle bitirememiş-
tir... Dünya halkları bir
biçimde Geronimolar
çıkarıyor işte... 

"Meşgul bir
adamın yanına

geldiğinde sözünü kısa tut ve
kaybol!" (Lenin’in çalışma
odasında asılı olan bir söz.)

söz



Hapishanelerdeki
işkence, belli kişiler
ve belli bir dönemle 

sınırlanamaz

Başta Metris, Mamak ve
Diyarbakır hapishaneleri olmak üze-
re hapishaneler, 12 Eylül faşist cun-
ta yıllarında birer toplama kampına,
birer işkencehaneye dönüştürüldü.
Faşist cunta özel olarak bu üç hapis-
haneyi stratejik hapishaneler olarak
belirlemiş, tutsaklara teslimiyeti ve
ihaneti dayatmıştır.

Mamak’ta ve Diyarbakır’da tut-
saklıklar yaşamış bazı eski tutuklular
ve bazı aydınlar geçen hafta sadece
Mamak ve Diyarbakır’daki işken-
celer ile sınırlı olarak suç duyurula-
rında bulunarak işkence yapanların
cezalandırılmalarını istediler.

31 yıl sonra açtıkları tartışmalar ile
işkenceleri o yıllarla, günümüze
değinmeden ve sadece o hapishane-
ler ile sınırlı tutarak tartıştılar.

Mamak Askeri Hapishanesi ile
ilgili işkencenin sorumlusu olarak
sadece hapishane müdürü  işkenceci

Albay Raci Tetik sorumlu tutuldu.

Dünü görüp 
bugünü görmemek 
31 yıl önce Mamak, Metris ve

Diyarbakır askeri hapishanelerin-
deki işkence,  hapishane müdürleri-
nin sadist ve işkenceci olmaları ile
açıklanamaz. Ya da işkence o dönem
yapıldı deyip, işkenceye “dünkü bir
sorun” olarak da bakamayız.

İşkence bugün tecrit hücrelerinde
F Tipi hapishanelerde devam ediyor.
O nedenle geçmişte hapishanelerde
yaşanan işkenceyi görüp, bugünü
görmeyen bir bakış açısı çarpıktır. 

İşkence dün Mamak’ta, Metris’te,
Diyarbakır’daydı. Bugün F tiplerin-
de sürmektedir. AKP’nin, “ileri
demokrasi” yalanları ile halkı oya-
ladığı bugün tecrit işkencesi 10 yılı
aşkın bir zamandır sürmektedir.

AKP hasta tutsakları tedavi etme-
yerek, bilinçli olarak tedavilerini
engelleyerek katletmektedir. 

O nedenle 10 yılı aşkın bir zaman-
dır F Tiplerinde süren tecrit işkence-
sini, yasakları, baskıları, katledilen
hasta tutsakları görmemek, işkence

gerçeğini aklamaktır.

Dün yapılan işkenceleri görüp,
bugün F Tiplerinde yaşanan işkenceyi
görmemek, dünkü işkencecilerin
cezalandırılmasını isteyenlerin talep-
lerinin demokratik içeriğini tartış-
malı hale getirmektedir. 

Dün yaşanan işkencelerin hesabı-
nı sormak, işkencecilerin cezalandı-
rılmasını istemek demokratik bir tale-
bi dile getirmektir. 

Demokratik bir talebi dile getirir-
ken  dikkat edilmesi gereken yan, o
talebin içeriğinin boşaltılmamasıdır.
İşkencelerden söz edenler bugün
işkencelerin sürdüğü F Tiplerini gün-
demlerine almazlarsa  o talebin de-
mokratik niteliği tartışılır.

Geçmişten, dünden söz edip günü-
müze gelemeyenler, F Tipleri’ndeki
tecrit işkencesini gündemlerine dahi
almayanlar unutmuş ya da eksik kav-
ramış değillerdir bunu. 

AKP-Ordu çatışmasında 
taraf olamayız
Bugün Mamak ve Diyarbakır’daki

işkencecilerin cezalandırılmasını iste-
yenler ayrıca olayı kişiselleştirmiş
Mamak’ı sadece Raci Tetik ile açık-
ladılar. İşkence devlet politikasıdır.
Sadece dün değil bugün de vardır.

Yine süren iktidar çatışmasında
AKP, orduya karşı yıllar önce yaşan-
mış kimi katliam dosyalarını koz
olarak kullanmaktadır. Bu çatışmanın
tarafı olmayız.

AKP’nin basit hesaplarını görerek
adalet talabimizi doğru bir zeminde
ifade etmeliyiz. AKP de dünü bunun
için gündem yapmıştır.

İşkence emirlerini onlar verdi!

Dün Mamak, Diyarbakır, Metris!
Bugün F Tipleri!
Bu gerçeği görmelisiniz!

Tutsaklara işkence yaptıranlar! İşkence yapanlar!
“Kamuoyunda açıklanan isimlerin hepsi hedef haline geldi toplum-

da. Devlet şimdi bizi korumuyor.” diyordu bir halk düşmanı.

12 Eylül yıllarında tutsaklara mahkeme salonlarında işkence yaptıran,
hapishanelerdeki işkenceyi anlatmaya çalışan tutsakları susturan halk düş-
manı  hakim 31 yıl sonra “devletin kendilerini korumadığını” söylüyor.

Korkuyor bugün halk düşmanı işkenceci! 

Kullanılmış, sıkılmış bir limon gibi çöpe atılmıştır! Tüm işkenceci ve
katillerin sonu budur. Onlarca devrimciyi katleden kontrgerillacı Ayhan
Çarkın, “devletin kendisine sahip çıkmamasından, sokağa atmasından”
yakınmıştır!

Devrimci tutsaklara işkence  yapmak onursuzluktur! Bugün tecrit
hücrelerinde tutsaklara işkence yapmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
“Ben emir kuluyum” diyerek, hiç kimse işkenceyi savunamaz, tutsaklara
işkence yapamaz. 

Hiçbir işkenceci “devlete güvenerek” işkence yapmamalıdır. İşkence
yapanlar, yaptıranlar tarih önünde sorumlu olacaklarını unutmamalıdırlar.
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Umudun adı yasaktır bu ülkede.
Ama umut meşrudur. Umudun ör-
gütlenmesi illegaldir, zorunluluktan
dolayı yer altındadır. Ama umut yer
yüzündedir. 

Eğer onun adı yazılırsa bir pan-
karta savcılar, kaymakamlıklar, va-
lilikler yasaklarlar onu. Dergiler,
sık sık “yasadışı örgüt propagan-
dası yapmak” gerekçesiyle toplatı-
lırlar. Kimbilir şimdi belki, bu yazı
da o kapsamda ele alınıverir bir
savcı tarafından. Oysa biz bir tasvir
yapıyoruz burada. 

Adını herkesin bildiği ama adı
yasaklı bir umudu tasvir ediyoruz. 

Yasaklı olmak, yasadışılığı, ille-
galiteyi getirir, eğer iktidarı hedef-
leyen bir stratejinin sahibiyseniz,
bu tarihsel, toplumsal zorunluluk
içinde var olmak zorundasınızdır. 

*

1970’den beri umudumuzdur o.
Adı değişmiştir, kurucuları, kurulu-
şu, örgütlenişi değişmiştir, özü de-
ğişmemiştir. 

Onun adını dağlarda haykırmak
“serbest”tir. Mahkemelerde, işken-
cehanelerde, barikatlarda binlerce
insan, onun adıyla direnmiş, onun
adıyla savaşmıştır. Bedelini ödeme-
yi göze almışsanız, oralarda da ser-
besttir onun adını anmak... Onun
özgürlüğü de zaten kavganın öz-
gürlüğü içindedir.  

Bir bakmışsınız “umudun adı
....” diye sloganlar haykırmışız,
açık net, her şeyi adlı adınca koya-

rak... Bir bakmışsınız kulaklara fı-
sıldıyoruz umudun adını... Hem
haykırılan ve hem de fısıldanan-
dır o.  Zamana, zeminine göre... Bu
yüzden devasa pankartlara yazılır
bazen adı, bazen, gecenin içinde,
rüzgarın kulağına bir fısıltıyla söy-
lenip salıverilir Anadolu’ya... 

*

Umut, güven vermektir 73 mil-
yonluk halka. 

Umut, 73 milyonun içinde ra-
kamsal olarak ifade edilemeyecek
kadar küçük kalan oligarşik azınlı-
ğa korku vermektir. 

Yani Umut, hem umut hem kor-
ku verendir. Zamana, zeminine ve
sınıfına göre... 

*

Devam edecek olursak tasviri-
mize, 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 göste-
ren. Bazen ormanların derinlikle-
rinde kaybolanlara yönünü buldu-
ran bir kutup yıldızı veya zifiri ka-
ranlıkta geceyi aydınlatan ay ışığı-
dır. Her devrimcinin elinde bir pu-
sula, her savaşçının elinde bir hari-
tadır. Fener, kutup yıldızı, pusula,
harita, ve dahi, insanlığa yol göste-
ren, tarihin dolambaçlı yollarında
önünü açan her ne varsa, umut,
odur. 

Tarihin şaşmaz saati, Marksizm-
Leninizmin sönmez ışığı, halkların
yanılmaz sezgisi ondadır çünkü. 

Gözlerin en iyi görenidir o; çün-
kü bir değil, bin gözü vardır onun.
En iyi duyandır o, bin kulağıyla...
En iyi tahlilleri, en doğru tesbitleri
yapandır; çünkü bir değil, bin beyni
vardır.... Gözlerin gözü, beyinle-
rin beyinidir yani... 

*

Karanlığı aydınlığa, geceyi gün-
düze çevirmektir umudun görevi.
Sorunları çözmek, tıkanıklıkları aç-
mak, eskiyeni aşmak, çürüyeni
arındırmak, zamanı geçeni öldür-
mek, zamanı gelenin doğumuna
ebelik yapmaktır. 

Kuşatmalar altından çıkarmaktır
kuşatılanı. Direnene, yürüyene güç
olmaktır; yerinde sayanı harekete
geçirmek, hareket halindekini se-
ferber etmek, seferber olanı, taarru-
za kaldırmaktır. 

Büyük bir manevi güçtür umut;
kuşatma altında, biraz sonra ölece-
ğini bilen bir devrimciye tilili çekti-
rendir. Vurulmuşken, son nefesleri-
ni veriyorken, duvarlara kanla
umudun adını yazdıracak gücü ve-
rendir. Yangınlar ortasında halaya
durduran iradenin kaynağıdır.  

Der ki Marksizm-Leninizm:
Umut dediğimiz, iradi ve kolektif bir
güçtür. İdeolojik ve örgütsel bir bir-
liktir. Der ki, çelik çekirdektir. Der
ki, kurmay müfrezesidir işçi sınıfı-
nın. Der ki öncüsüdür devrimlerin. 

Onun gücü de işte bunlardan ge-
lir. 

Sarsar dünyayı... Sarsar ülkele-
ri... Alt üst oluşlar yaratır... Yıkar
ve yeniden yapar...

Dünyayı bir kez de Türkiye’den
sarsacak olana, yıkacak ve yeniden
yapacak olana selam olsun! 

Not: Bu yazı  Yürüyüş’ün 266. sayı-
sında yayınlanmıştır. Ancak yazının

bir bölümü teknik bir hata sonucu
okunaklı çıkmadığından yazının ta-

mamını tekrar yayınlıyoruz

umudun 
adı

umudun 
adı
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