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evrim, hem fiili anlamda ve asıl
olarak siyasi anlamda bir ölümkalım mücadelesidir. Türkiye devrim tarihi buna ilk Kızıldere'de tanık
oldu. 1970’de kurulan THKP-C, sınıflar mücadelesinde, iki yıl gibi, çok
kısa sayılabilecek bir zaman içinde, 30
Mart 1972’de, Kızıldere Direniş Destanı’nı yarattı. Türkiye halklarının
geleceği ve Türkiye devriminin manifestosu bu direnişte yazıldı, devrimin yolu bu direnişte kanla yazıldı.
Türkiye halkları, Mahir gibi hem teoride hem militanlıkta usta önderini ve
on yiğit evladını bu direnişte şehit verdi. Bu direnişte fiziki olarak yok oldu
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi. Buna
karşın; 30 Mart 1972'den bugüne,
oligarşinin zafer çığlıkları değil, devrim yolunu aydınlatan bir meşale,
bir direniş manifestosu kaldı.

K

ızıldere, kendiliğinden, rastlantılar sonucunda ortaya çıkmış bir
süreç veya anlık bir kararla ortaya çıkan bir eylem değildi. Kızıldere, silahlı
mücadeleyi temel alan ve iktidarı hedefleyen bir çizginin eylemidir. Mahirler, 50 yıllık pasifizme, revizyonizme karşı sürdürülen yoğun ideolojik
mücadelenin ve bu mücadele sonucunda netleştirilen "devrim yolu"nun
sonucunda Kızıldere'deydiler.
Denizlerin idamı Türkiye devriminin yenilgisidir” dedi Mahir.
Her devrimci örgüt ve parti, sınıflar
mücadelesindeki yerini, tarihsel olaylar karşısındaki tutum ve kararlarıyla belirler. 12 Mart sonrası, THKP-C
için, işte böyle bir dönemdir. Programların, tüzüklerin, teorilerin, sloganların, söz ile eylem arasındaki uyu-

“
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mun sınavdan geçtiği bir dönemdir.
Bir örgütün "düzen örgütü" mü, "devrim örgütü" mü olduğunu pratiğin açığa çıkardığı bir dönemdir. Mahir ve
yoldaşları, 12 Mart'tan Kızıldere'ye
kadar uzanan süreçteki tüm kararları ve eylemleriyle, bir devrim örgütü
olmanın gereklerini yerine getirdiler.
THKO önderlerinin idamına karşı
mücadeleyi, sadece bir dayanışma olarak değil, "Türkiye devriminin

Kızıldere, kendiliğinden,
rastlantılar sonucunda
ortaya çıkmış bir süreç veya anlık
bir kararla ortaya çıkan bir
eylem değildi. Kızıldere, silahlı
mücadeleyi temel alan ve iktidarı
hedefleyen bir çizginin eylemidir.
Mahirler, 50 yıllık pasifizme,
revizyonizme karşı sürdürülen
yoğun ideolojik mücadelenin ve
bu mücadele sonucunda
netleştirilen "devrim yolu"nun
sonucunda Kızıldere'deydiler.
Unutmak ve unutturmak istiyorsunuz buna izin vermeyeceğiz.

prestiji" meselesi olarak gördüler.
“Denizlerin idamı Türkiye devriminin yenilgisidir” dedi Mahir. Ve devam etti; "Bir direniş geleneği yaratmalıyız. Bu direnişte bizim çoğumuz, belki de hepimiz ölebiliriz.
Ama gelecek kuşaklara bir direniş
geleneği bırakırız." Bu, büyük bir
devrim iddiasıdır. Denizler nezdinde
sahiplenilen devrimdir. Yüksek devrimci ahlakı, soylu dayanışma ruhunu canları bedeli ortaya çıkaran bu

devrim iddiasıdır.
ızıldere Manifestosu devrimin
yolunun ilan edildiği tarihsel
bir belgedir.

K
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ızıldere’de ilan edilen manifesto;
emperyalizme ve faşizme teslim olmamanın, devrim iddiasından
vazgeçmemenin, yüksek bir ahlakın,
devrimci saflığın en yüksek düzeyde
ifadesidir. Ama aynı zamanda Kızıldere
manifestosu; devrimin yolunun ilan
edildiği tarihsel bir direniştir. Bu direniş; halk iktidarının büyük bedeller
göze alınmadan, büyük bir özgürlük
tutkusu, bağımsızlık özlemi olmadan
kurulamayacağının da kanıtıydı.
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0 Mart'ta, KIZILDERE'de kuşatıldıkları evde, THKO ve THKP-C'liler birlikteydiler. Omuz omuzaydılar. Ya teslim olunacak her şey bitecek,
ya da direnilecek ve savaş devam
edecekti. Fiziki olarak var olma ve yok
olma kararı ile siyasi olarak var olma
ya da yok olma kararı aynı anda karşı karşıyaydı. Verecekleri “teslim olmama”, “çatışma” kararının önder
kadroların yok olması anlamına geleceğini biliyorlardı. Buna rağmen direnme kararı verdiler. ON'lar direnmeyi
seçtiler. Mahir’in bu direnişteki "Biz
buraya dönmeye değil, ölmeye geldik”
sözündeki kararlılık, salt kahramanlık
değil, zafere inançtır, devrim yolunda
yürüme kararlılığıdır. ON’lar bu iddiayla yola çıktıkları için kendilerini feda
etmekten de kaçınmadılar. Devrimci
dayanışmanın, devrim için birliğin, en
mükemmel örneğini sundular. Kızıldere’de, siper yoldaşlığının; devrim
için birlikte ölebilmek, emperyalizme
ve faşizme karşı birlikte savaşmak de-

mek olduğu, uzlaşmamak olduğu, değerler için gerektiğinde ölümün severek göze alınabileceği gerçeği yazıldı
tarihe. Sözde, masa başında değil,
emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede ısrar ve kararlılığın birleştiriciliğinin kanıtıydı bu birliktelik.
ızıldere, silahlı mücadelede ısrar ve devrim iddiasıdır.
ızıldere’deki THKO ve THKPC'lilerin siper yoldaşlığının tohumu, Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Cihan Alptekin, Ömer Ayna ve Ziya
Yılmaz'ın 29 Kasım 1971'de Maltepe Askeri Hapishanesi'nden özgürlük
eyleminde atılmış ve bu birliktelik
daha sonra Kızıldere'ye de taşınmıştı. Kızıldere, devrimci örgütler arası
dayanışma, oligarşiye karşı bir cephe oluşturma açısından elbette tarihseldir. Ancak Kızıldere esas olarak
Parti-Cephe'nin silahlı mücadeleye devam kararı ve devrim iddiasının büyüklüğü üzerinde şekillenmiştir. Böyle bir karar olmasaydı, bu iddia taşınmasaydı, Kızıldere de olmazdı.
rgütsel ve fiziki olarak yok olmayı göze alarak, Denizler'in
idamını engelleme kararlılığı, esas
olarak silahlı mücadelenin her koşulda ve her şeye rağmen devam ettirileceğinin göstergesi ve devrim iddiasının sonucudur. Kızıldere’den bu
yana geçen 40 yılda, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, Kızıldere manifestosunun gösterdiği yolun, sadece
Türkiye değil, tüm dünya halklarının
kurtuluşu için tek yol olduğunun
doğrulanmasına da tanık oldu. Kızıldere’nin bir yokoluş olmadığı geçen
40 yıl içinde THKP-C’nin ideoloji ve
geleneklerini sürdüren Parti-Cephe’lilerin mücadelesinde kanıtlandı.
ızıldere, iktidar alternatifi olmak emperyalizme ve
oligarşiye meydan okumaktır.
ızıldere direnişi aynı zamanda
devrimciliğin tanımıdır. Türkiye
solunun reformist, revizyonist kesimlerinde Kızıldere için yıllarca “intihar” ve “maceracılar” değerlendirmesi yapıldı. Veya en iyi ihtimalle, Kızıldere’nin sınıfsal ve devrimci içeriği
boşaltılıp sadece "kahramanlığa" ve
sadece “dayanışmaya” indirgendi.
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Yıllarca bu kavramlar Kızıldere’ye
ilişkin tartışmaların merkezine oturtuldu. Kızıldere Manifestosu’nun militan, devrimci içeriğini boşaltmak için
her şey denendi.
vet, fiziki açıdan ON’lar, kendi fiziki yok oluşlarına karar vermişlerdi. Ama onların tavırlarında ne “neden” olarak, ne de “sonuç” olarak belirleyici olan asla bu fiziki yan değildi. Siyasi gelecekleri için, devrimin ve
halkın geleceği için kendi fiziki varlığını feda etmek, devrimci olmayı, halk

E

Devrim şehitlerini anma duygu
ve düşünceleriyle hareket eden
aydınları ve ilericileri ayrı tutarak,
silahlı mücadeleyi inkar edenlere,
teslim olmamayı ''intihar'' ve
''maceracılık'' olarak görenlere,
Avrupa solcularına, legal particilik
kulvarında Kızıldere'yle uzaktan
yakından ilgisi olmayan bir çizgiyi
savunanlara, tamamen düzen içine
yerleşmiş yılgınlara ve yorgunlara,
“Siz Mahirler'i sahiplenemezsiniz.
Kızıldere'yi sahiplenemezsiniz. Siz
bu tarihin inkarcıları ve
istismarcılarısınız!” diyoruz.

kurtuluş savaşçısı olmayı tanımlayan
en belirleyici nitelikleriydi. Ve tarih boyunca birçok kez görülmüştü ki, kendi fiziki varlıklarını feda etme cesaret
ve özverisine sahip olmayanlar asla gelecekte de söz sahibi olamazlar. Mahir’ler, Kızıldere’de bu cesaret ve özveriyi göstererek devrim üzerine belirleyici sözlerini söylemişlerdir.
üzen içi siyaset yapanlar, Kızıldere’yi sahiplenemezler.
er devrimin, belli bir stratejisi vardır. Bir stratejiye sahip olmaksızın ve bu stratejide kararlılık göstermeksizin, herhangi bir hareketin devrimi zafere götürmesi mümkün değildir. Stratejiden yoksun olmak demek,
örgütlenmede, eylemde devrim hedefinden de yoksunluk demektir. Ki bunun adı da "düzen içi siyaset"tir. Düzen içi siyaset yapanlar, Kızıldere’yi
sahiplenemezler. Mahirler, "Halkın
savaşçı öncülerinden" oluşan Partiyi ve

D
H

bir "savaş örgütü" olan Cephe'yi düşmanı silahlı savaşla yenmek için örgütlediler. Bu nedenle legal particilerin Mahir Çayan'ı, savunması, Kızıldere’yi sahiplenmesi mümkün değildir.
Legal particiliğin "anti-emperyalist,
anti-oligarşik" devrim stratejisiyle,
silahlı mücadeleyle, Politikleşmiş
Askeri Savaş Stratejisi'yle hiçbir ilgisi yoktur.
ürkiye solundaki savrulma, inkarcılık ve istismarcılık, gerçeklerin
çarpıtılmasının üzerinde yükselir. Bu
gün oportünizm ve revizyonizm Kızıldere’yi sahipleniyor görünerek içini boşaltmaya çalışıyor. Geçmişi kendi istedikleri biçime, kendilerinin
"sahiplenebilecekleri" bir kalıba
sokmaya çalışanlar, geçmişin inkarcılarıdır. Tarih çarpıtıcılardır.
ahirler’i, Denizler’i siyasi anlamda sahiplenmek, onların
savaş stratejisini sahiplenmekle olur.
Katillerinden hesap sormakla olur.
Onların ideallerini gerçekleştirmekle olur. Geri kalan her söylem, her
davranış sahtedir. Düzenin icazeti sınırları içinde, bedel ödemeyi ve
ödetmeyi göze almayanlar Mahir’i ve
Deniz’i anamazlar. Kızıldere’yi sahiplenemezler. Daha dün Mahirler’e
“küçük burjuva maceracılar” diyenler, bugün medyada Kızıldere’nin “devrimci dayanışmanın en güzel örneği” olduğunu söylüyorlar.
Ellerine devrimci kanı bulaştıranların, Kızıldere’deki siper yoldaşlığından, devrimci dayanışmadan
bahsetmeye hakları yoktur.
ızıldere iktidar iddiasıdır.
Oportünizmin, reformizmin
göremediği budur.
on iki yıldır, reformistler de,
oportünistler de Kızıldere'nin yıldönümünde anmalar yapıyorlar. Öne
çıkarttıkları iki şey var. Birincisi Kızıldere'nin katliam olduğu, İkincisi
"dayanışma" boyutudur. Evet Kızıldere'de büyük bir devrimci dayanışma vardır. Ama bu dayanışmayı devrim kaçkınları asla anlayamazlar.
Mahirler, Denizler’in hayatını kurtarmak için kendi canlarını feda ediyorlar. Ancak bu feda salt üç canı kurtarmak için yapılan bir feda değildir.
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Oportünizmin, reformizmin, devrim
kaçkınlarını göremediği ve asla da göremeyeceği budur. Mahirler’in attığı
her adımda Türkiye devriminin geleceği vardır. İktidar iddiaları, devrim
iddiaları vardır. Denizler Türkiye
devrim mücadelesinin sembolü olmuşlardı. Mahirler’i Kızıldere'ye götüren, Kızıldere'de manifesto yazdıran Türkiye devriminin prestijiydi.
Denizler de aynı inanç ve kararlılıkla ipi göğüslemişlerdir. Kızıldere'deki dayanışma Türkiye devriminin
geleceği için yapılan bir dayanışmadır. Kızıldere'de bunları görmeyenler
Kızıldere'yi anamaz da, yaşatamaz da.
Mahirler Kızıldere'de "Biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik" dediler. Mahir’i, Kızıldere’yi sahiplendiklerini söyleyenler siz ne diyorsunuz? Siz bugüne kadar ne yaptınız?..
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eçmişte “Kızıldere Manifestodur,
devrimin yoludur” diyerek halkı kandıranlar, bu gün inkarcılığın ve
riyakarlığın en büyüğünü yapıyorlar.
Yasalcılığı seçip düzeniçileşen devrim
kaçkını örgütler ve örgüt temsilcileri Kızıldere’yi, silahlı mücadele ve
devrimci içeriğinden koparıp salt bir
“dayanışma örneğine” indirgiyorlar.
Oktay Kaynak’ın, İzmir’de, Mahirler’in Maltepe Askeri Hapishanesi’nden firarını anlattığı bir söyleşide
Oğuzhan Müftüoğlu; çok değerli arkadaşlarını kaybetmelerine karşılık,
Kızıldere eyleminin, devrimci ruhunun oluşumunda büyük bir rol oynadığını ve çok büyük bir devrimci dayanışma örneği teşkil ettiğini söylüyor. Ne kadar sığ bir değerlendirme.
Ne büyük bir riyakarlık. Devrim iddiasından vazgeçenler için Kızıldere
sadece “acı bir kayıp” ve diğer yanıyla
da “dayanışma örneği” Nerede Kızıldere’nin emperyalizme ve faşizme
karşı meydan okuma çağrısı? Nerede
silahlı mücadele çağrısı? Nerede devrim çağrısı?

K
İ

ızıldere, sahipsiz bir miras değildir. Kızıldere savaşanlarındır.

çinde ÖDP, EMEP, ESP yöneticilerinin, SDP'lilerin, Troçkistlerin,
TKP'lilerin, 78'lilerin, yılgınların,
döneklerin, daha düne kadar THKPC ve Mahir’e küfür edenlerin, goşist,
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maceracı, kücük burjuva diyenlerin,
THKP-C ve Mahir’i savunduğunu
söyleyip bugün devrim kaçkını olanların bulunduğu platform, Taksim
Tramvay Durağı’nda “Kızıldere'de
katledilen 10 devrimciyi anmak”
için 169 imzalı bir çağrı metin yayınladılar. “Kızıldere, devrimciler
için her zaman onurlu bir mücadele
tarihinin en kritik eşiklerinden birisi
oldu. Kızıldere bizler için nice mücadelelere ışık, nice türkülere konu
olan bir direniş örneğidir. Bugün
bu tarihe hep beraber sahip çıkıyoruz.
Mahir’in fotoğrafını evine asanların,
kitabını okumanın ve On’ları anmanın devletin çeşitli baskılarıyla karşılaştığı bugünlerde Kızıldere’nin
anlamı daha da önem kazanmaktadır” deniliyor. Kızıldere’yi, türkülere konu olduğu kadar, mücadelelerine konu etmeyenler “bu tarihe hep
beraber sahip çıkıyoruz” diyorlar.

K

ızıldere, sahipsiz bir miras değildir. Kızıldere savaşanlarındır. Kızıldere, bir nostalji malzemesi yapılamaz. Kızıldere sadece geçmiş
değil bugündür. Bugünkü pratiklerinde Kızıldere'yle en küçük bir bağı
kalmayanlar Kızıldere’yi sahiplenemezler. Devrim şehitlerini anmak
herkesin ahlaki ve siyasi görevidir.
Ama anmayı istismara ve riyakarlığa
vardırmak şehitlere saygısızlıktır. Kızıldere’ye sahip çıkmak Mahir’in
fotoğraflarını duvara asmak değildir,
kitabını okumak değildir, bol imzalı
bildiriler çıkarmak değildir. Kızıldere’ye sahip çıkmak Türkiye halklarını kurtuluşa götürecek anti-emperyalist, anti-oligarşik halk savaşına sahip çıkmaktır, devrime
sahip çıkmaktır.

S
D

iz Mahirler'i sahiplenemezsiniz, siz bu tarihin inkarcıları ve
istismarcılarısınız!

evrim şehitlerini anma duygu ve
düşünceleriyle hareket eden aydınları ve ilericileri ayrı tutarak, silahlı
mücadeleyi inkar edenlere, teslim
olmamayı ''intihar'' ve ''maceracılık'' olarak görenlere, Avrupa solcularına, legal particilik kulvarında Kızıldere'yle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir çizgiyi savunanlara, ta-

mamen düzen içine yerleşmiş yılgınlara ve yorgunlara, “Siz Mahirler'i
sahiplenemezsiniz. Kızıldere'yi sahiplenemezsiniz. Siz bu tarihin inkarcıları ve istismarcılarısınız!” diyoruz. Unutmak ve unutturmak istiyorsunuz buna izin vermeyeceğiz. On
devrimci Kızıldere’de, emperyalizmin
işbirlikçisi uşaklarının ordusuyla son
mermisine kadar çatışırken samanlığa
saklanarak canını kurtaran Ertuğrul Kürkçü’nün, Mahir’in Parlamentoyu ve parlamentoculuğu mahkum
ettiğini bile bile, burjuvazinin katliam kararlarını aldığı meclisine girerken yakasına on karanfil takması
ihanetini unutturmaz. Ertuğrul
Kürkçü, Mahirler’e ve Kızıldere’ye sahip çıkacak en son kişidir.

K
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ızıldere devrim iddiasıdır. Bugün, ülkemizde, dünyada zayıflayan bu iddiadır.

ahir, o günkü sapmalar karşısında "devrim için savaşmayana sosyalist denmez" demişti.
Devrimi savunuyor görünüp, devrim
için savaşmama riyakarlığına karşı
söylenmiş bir sözdü bu. Bugün riyakarlık daha üst boyutlardadır. Devrimi savunmadığı halde kendine "sosyalist" olarak adlandıran yozlaşmış bir
sol vardır. Kızıldere devrim iddiasıdır.
Bugün, ülkemizde, dünyada zayıflayan bu iddiadır. Devrim iddiası geriledikçe emperyalizmin pervasızlığı büyümüştür. Devrim iddiası yok olan bir
sol, çürümeye mahkumdur. Mücadelenin zorlu dönemeçlerinde geriye
düşüşlerin nedenleri içinde, zorluklar
karşısında yılgınlık göstermek de vardır. Yılgınlar, mücadele yorgunları
doğru yoldan yürümeyi başaramazlar.
Hedefe giden yoldan saparlar, rahat
yollar ararlar. Legal particilerin durumu budur. Kızıldere'yi yaratan
devrimcilik ile, düzenin icazetine sığınan "devrimcilik" arasındaki farklılık, mücadelenin zorlukları karşısında
alınan tavırda, bedel ödemeyi ve ödetmeyi göze alıp alamamakta ortaya çıkar. Parti-Cephe’liler 42 yıldır bu bedeli ödüyor, 42 yıldır özgürlük tutkusunu büyütüyor.

MAHİR

DAYI

neklerin tarih
çöplüğüne gömülerek, mevcut iktidara açıktan bir
cephe alış söz konusudur artık.
1970’ten bu
yana, Mahir ve
Dayı önderliğinde
yazılan 42 yıllık
onurlu bir tarihe
sahibiz. Mahir ve
Dayı, Türkiye
Devrimi’nin yoluyla özdeşleşen
iki isimdir. Mahir, Türkiye Devrimi’nin yolunu
netleştirdi. Stratejik çizgi onun önderliğinde çizildi. Dayı, bu stratejiyi
her koşulda sürdürme kararlılığının
adı oldu. Onlar bu tarihin kurmayı
ve savaşçısı oldular. Mahir ve Dayı,
Türkiye halklarına değerli bir hazineyi
miras bıraktılar. Bu değerli hazine,
devrimci hareketin 42 yıllık tarihidir.
Bu tarih aynı zamanda kanla yazılmış,
şehitlerimizin tarihidir. Bu 42 yıllık
tarihte Mahir ve Dayı önderliğinde
yenilgilerden zaferlere yürüdük. Her
engelde onların yol göstericiliği damgasını vurdu. Teori onların ellerinde
şekillendi. Politika onların elinde
yön buldu. Pratik onlarla gelişti. Kızıldere bizim için iktidara açılan yoldu. Dayı, o yoldaki devrim yürüyüşünün kılavuzu oldu. Gelenekler
onların önderliğinde yaratıldı. Onlar
kavganın tam ortasında önderlik
ettiler bu savaşa. Mahir’ler ilk geleneklerin yaratıcısı olurken, geleneklere yeni gelenekler ekleyen ise Dayı
ve Önder yoldaşlarımız oldu.

42 Yıllık Onurlu Tarihimizin
ÖNDERLERİ
Birinci Bölüm:
1970 Aralığı’nda, Türkiye yeni
bir Parti’nin ve Cephe’nin kuruluşuna
tanık oldu. Bu Parti ve Cephe’nin
adı; Türkiye Halk Kurtuluş Partisi
ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’ydi. Kısaca THKP-C. Bu PartiCephe, bütün Türkiye halklarının,
ihtilalcilerin, yurtseverlerin partisi
ve cephesiydi. Mahir, ilk aşamada
bu iki örgütlenmenin belli ölçülerde
içiçe olacağını söylüyordu. Pratik
olarak da öyleydi. THKP-C, emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme karşı
sosyalizm savaşının ilanıdır. Türkiye
Devrimi’nin rotasının netleşmesidir.
Bu savaşın çizgisi; ülkemizin, ekonomik, politik, kültürel, tarihsel koşullarına göre şekillenmiştir.
Parti’nin kuruluşu, Türkiye devrim
tarihinde reformizm ile devrim, küçük
burjuva oportünizmiyle devrimci çizginin birbirinden ayrışması anlamında
en önemli adımlardan biridir. DEVGENÇ’in mücadele pratiği üzerine
oturan bu parti, belli bir olgunlaşmanın, kadro birikiminin ve ideolojik
birliğin üzerinde yükselmiştir. 50
yıllık reformist-revizyonist geleneğe
karşı verilen ideolojik mücadele ve
ideolojik netleşmeye paralel pratiğe
müdahale, aynı zamanda THKPC’nin partileşme sürecidir. Kendine
güvensizliğin, burjuvaziden icazet
dilenmenin, burjuva demokrasisi içinde çare aramanın, pratik mücadeleden
kaçışın ifadesi olan olumsuz gele-

Devrimciliğin
Şekillendiği Yıllar
1970’in sonunda artık Türkiye
Devrimi’nin Yolu ve buna bağlı
olarak da Parti büyük ölçüde şekillenmiştir. 1970’li yıllardaki devrimci
gelişme yalnızca “Türkiye Devrimi’nin Yolunun netleşmesi”nden ibaret değildir. DEVRİMCİLİK de ülkemizde gerçek anlamıyla, o dönemde
şekillenmiştir. Mahir Çayanlar’ın,
Deniz Gezmişler’in, İbrahim Kay-

pakkayalar’ın ortaya koyduğu teori,
strateji, nasıl ki, reformizmden, darbecilikten, parlamenterizmden bir
kopuş ise; devrimcilikleri de, bürokrat, masa başı, düzen içi devrimcilikten, salon sosyalistliğinden,
halktan kopuk devrimcilikten bir
kopuştur.
“Dev-Gençliler” efsanesi, onların
savundukları teoriden çok, asıl olarak
devrimci kişilikleriyle ortaya çıkmıştır. Çünkü onlar, o güne kadar ki
devrimcilerden, sosyalistlerden farklı
olarak, işgallerde, grevlerde halkın
yanında, içinde, yiyecek yemek, yatacak yer olmasa da, bunları sorun
etmeyen fedakar bir devrimciliğin
temsilcisiydiler. Fedakarlıkları, büyük
bir cüretle tamamlanmıştı. Masa başı
önderlikler dönemi onlarla bitmiş,
savaşan bir devrimcilik gelmiştir.
Devrimciliğin kültürü, ahlakı da işte
bu savaş içinde biçimlenmiştir. Saf,
temiz, küçük hesaplarla, bencilliklerle, burjuva ayak oyunlarıyla
kirlenmemiş bir devrimciliktir onların mayaladığı.

Türkiye Devrim
Mücadelesinde İlkleri
Yaratan THKP-C’dir
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-Ülkemizde ilk kez Mahirler’le,
devletin silahlı güçleriyle, devrimci
silahlı güçler arasında çatışmaların
yaşandığı yeni bir dönem başlamıştır.
- 4 Nisan 1971, tekelci burjuvalardan Mete Has, Cephe savaşçıları
tarafından rehin alınır. Hem eylem
biçimi olarak, hem doğrudan tekelci
burjuvaziye yönelmiş bir eylem olarak, bu da bir İlk’tir.
-17 Mayıs 1971, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom kaçırılır ve taleplerin kabul edilmemesi üzerine
cezalandırılır. İlk’tir.
- Mahir Çayan ve Partinin Genel
Komite üyesi Hüseyin Cevahir, 31
Mayıs 1971’de Maltepe’de bir evde
kuşatılırlar. Teslim ol çağrılarına
marşlarıyla ve ateşle karşılık verirler.
Direnme, teslim olmama geleneğinin
İlk’lerindendir.
-12 Mart terörü altında yüzlerce
devrimci tutsak edilmiştir. Askeri
hapishaneler onlarla doludur. 29 Ka-
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sım 1971 günü Mahir
Öyle de yaptılar.
Çayan, Ulaş Bardakçı,
Ziya Yılmaz ve
“Biz Buraya Dönmeye
THKO tutsaklarından
Değil, Ölmeye Geldik!”
Ömer Ayna ile Cihan
THKP-C ve THKO gerilAlptekin açtıkları tülaları, “Teslim ol” çağrılarına
nelden özgürlüklerine
Mahir’in işte bu tarihsel sökavuşurlar. Böyle bir
züyle cevap verdiler. Düşman
firar, İlk’tir. Mahirateş etmeye başladığında da
ler’le Özgür Tutsakasla düşünmediler teslim ollığın ilk tohumları
mayı. Ateşe ateşle karşılık verekilmiştir.
Kızıldere’de Mahirler’in 30 Mart diler. Düşman ateşi altında ilk
-19 Şubat 1972. Ulaş Bar1972’de şehit düştüğü ev
Mahir şehit düştü. Gerillalar öndakçı Arnavutköy’de kuşatılır.
derlerinin şehit düşmesi karşıÇatışarak şehit düşer. İlk’ler
Siper Yoldaşlığının
sında en ufak bir kararsızlığa kapılartık geleneğe dönüşmektedir.
madan çatışmayı sürdürürler. Düşman
Destanı
Kızıldere
-Mart 1972. Parti Cephe ve THKO
koşulları yerine getirmeyince İngiliz
Manifestosu
savaşçıları, Denizlerin idamını enajanları cezalandırdılar.
THKO önder kadroları Deniz
gellemek için ortak bir eylem yaparlar.
Çatışma sona erdiğinde sekiz
Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf AsDevrimin prestiji için en büyük beTHKP-C
ve iki THKO gerillası şehit
lan’a verilen idam cezalarının Mecdelleri göze almak gerektiğini gösdüşmüş ve Kızıldere’de bir destan
lis’te onaylanması an meselesidir ve
terdiler. İlk’ti. Devrimci dayanışmanın
yazmışlardı.
Bu destan işte o günden
THKP-C, THKO önderlerinin idaen görkemli örneği olarak ilk’ti.
sonra
Türkiye
Devriminin Manifesmına karşı mücadeleyi “Türkiye Dev-30 Mart 1972 Kızıldere’de Partosu oldu. Silahlı devrim cephesinin
rimi’nin Prestiji” meselesi olarak göti-Cephe’nin, THKO’nun önder kadönderlerinin katledilmesiyle, bir dörür. Denizler’in idamını engellemek
roları ve savaşçıları, teslim ol çağrınem kapanmış gibidir. Ama bu döiçin eylem hazırlıklarına başlarlar.
larını “biz buraya dönmeye değil,
nem aynı zamanda bir başlangıçtır...
ölmeye geldik” diye cevapladılar.
NATO’nun, Ünye Radar Üssü’nde
1972
devrimci hareket için fiziki anİlk’ti. Kontrgerillanın ateşi altında,
görevli İngiliz teknisyenlerinin kalamda bir yenilgidir. Hemen devasöyledikleri gibi, NATO ajanlarını
çırılmasına karar verirler. 26 Mart
mındaki yıllar, yenilginin siyasi bir
cezalandırdılar. İlk’ti.
akşamı THKP-C ve THKO savaşçıları
yenilgi
olmadığını kanıtlamakta ge12 İngiliz teknisyeni etkisiz hale gecikmez. 1973-74, devrim mayasının
tirir ve üçünü rehin alıp Niksar’ın
12 Mart Cuntası ve
bu
topraklarda tuttuğunu gösterir;
Kızıldere köyüne doğru hareket ederDeğişen Sınıflar İlişkisi
Mahir’ler,
Deniz’ler, İbo’lar, kuşaler. Kaçırma eylemi üzerine hemen
12 Mart askeri cuntası tüm terötılmış üslerindeki, darağaçlarında ve
tüm ülke çapında yoğun operasyonlar
rüyle halkın ve devrimci örgütlerin
işkencehanelerdeki direnişleriyle, yebaşlatılır. Karadeniz’e askeri yığınak
üzerine yönelmişti. Kurulan Erim
nilgiyi zafere dönüştürmüşlerdir.
yapılır. MİT ve polis en seçme uzHükümeti “Balyoz Harekatı” adını
manlarını bölgeye gönderir. Bu arada
verdiği operasyonlarla halkı teslim
THKP-C Mirasını
İngiliz Hükümeti de üç İngiliz tekalmaya, Atatürkçü maskesiyle de küGençlik Sahipleniyor
nisyenin hayatı için hükümetin eyçük-burjuva kesimleri kendine yelemcilere taviz vermemesini ister.
Yıllardır, binlerce sayfa yazıyla
deklemeye çalışıyordu. Oligarşi açtığı
30 Mart’ta, sabah saatlerinde Maanlatılamayanlar, 12 Mart döneminbu savaşla devrimcileri yok edip
hir ve yoldaşlarının olduğu evi ve
deki silahlı mücadele ile büyük ölçüde
halkı sindirmek istiyordu. Denizler’in
köyün çevresi sarılır. “Teslim ol”
ortaya serilmiş, kitleler, egemen sıidamları gündemdeydi. Oligarşinin
çağrıları yapılmaya başlanır. Evde
nıfların faşist niteliğini, emperyalizbu planı bozulmalıydı. Bunun yolu
THKP-C kadro ve savaşçılarından
min içyüzünü ve kurtuluş yolunun
ise savaşı sürdürmekten geçiyordu.
Mahir Çayan, Sinan Kazım Özüdoğnereden geçtiğini görmeye başlamıştır.
Devrimci örgütler açısından iki tercih
ru, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan,
Mücadelenin doğurduğu sempati ve
vardı; ya teslim olunacak ya da saSaffet
Alp,
Sabahattin
Kurt,
Nihat
potansiyelin
büyüklüğü, ne dönemin
vaşılacaktı. THKP-C’nin tercihi teYılmaz, Ahmet Atasoy ile THKO
yılgınlarının ne de burjuva sosyoreddütsüz ikincisiydi. Parti-Cephe’nin
savaşçıları Cihan Alptekin ve Ömer
logların anlayamayacağı boyutlarsavaşma kararlılığı nettir. Çünkü bu
Ayna vardı. Kararlıydılar, asla teslim
dadır. Ortada büyük bir potansiyel,
dönemde savaşıp savaşmama Türkiye
olmayacaklardı. Talepleri kabul edilpek çok dağınık grup, fırsatçılar, parhalklarına bağlılığın, sorumluluğun
mediğinde İngiliz rehineleri öldüreve devrim iddiasının bir göstergesisacılar ve bir de içtenlikle mücadele
cekler ve sonuna kadar çatışacaklardı.
dir.
etmek isteyenler vardı. Bu dağınık

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

ve merkezi bütünlükten yoksun gruplardan biri de THKP-C’nin sempatizanı olan gruptu.
12 Mart’ın ardından her yenilgi
sonrasının klasik görünümleri de ortaya çıkmıştı tabii ki. Yılgınlık, teslimiyet, davayı inkar, tasfiyecilik,
sağa savrulma, ihanet diz boyuydu.
12 Mart’ın en büyük “başarısı” devrimci önderleri, Mahirleri, Denizleri
katletmesi değildi; asıl başarısı bu
örgütlerin geride kalan “üst” kadrolarını teslimiyete, ihanete sürüklemesidir. Ama THKP-C mirası sahipsiz
değildi. 1978’de DEVRİMCİ SOL’u
kuran kadrolar, o gün için yeterli
ideolojik-siyasal birikime sahip olmamalarına, revizyonizm ve oportünizmin her türden yalan, ikiyüzlülük
ve kafa karışıklığı yaratan çabalarına
rağmen, THKP-C’nin ideolojik, pratik
mirasına tüm saflıklarıyla sahip çıktılar. Kızıldere’den sonra ilk kez merkezi bir faaliyet içine giriliyordu.
Yine bu merkezi faaliyet içinde Mahir’in bütün yazılarının basılıp dağıtılması süreç açısından son derece
önemli bir faaliyetti.
THKP-C ve DEV-GENÇ mirasına
bütünüyle sahip çıkan ve ileride
DEVRİMCİ SOL’u kuracak olan
kadroların da içinde yer aldığı Cepheciler, bütün yazılı belgelerinde,
bildirilerinde, seçimlerde “Kurtuluş“
adını kullanıyorlardı. İYÖKD ve
İYÖD o süreçte toparlayıcı, örgütleyici önemli bir misyon üstlenirler.
Devrimci kadrolar, önderler bu örgütlenme ve mücadele pratiği içinde
pişerler. Daha sonra Dursun Karataş’ın önderliğinde Devrimci Sol’u
oluşturacak kadrolardan Niyazi Aydın,
İbrahim Erdoğan, Sabahat Karataş,
Sinan Kukul, Ahmet Fazıl Özdemir
İYÖD içinde çalışmış, etkin görevler
almışlardır.

DY Tasfiyeciliği ve
Devrimci Çizgi
Cephe çizgisini savunanların ülke
genelinde merkezileşmesi ihtiyacı
kendini açıkça hissettiriyordu. Bu
ihtiyacın bir sonucu olarak, ağırlıklı
olarak Ankara’da yoğunlaşmış bulunan ve Devrimci Gençlik adıyla
anılan grupla ilişkiye geçildi. An-

kara’dakiler de “sağ ve sol sapmalara
karşı çıkarak THKP-C’nin birliğinin,
mücadele içerisinde ideolojik birliğin
oluşturulmasıyla yeniden sağlanabileceğini ve esasta THKP-C’ye sahip
çıktıklarını” söylüyorlardı.
Bu temelde Cephelilerin birliği
için bir araya gelindi, ilk adım olarak
20 Kasım 1975’te Devrimci Gençlik
Dergisi çıkarılmaya başlandı. Devrimci Gençlik dergisinin çıkarılmasıyla İstanbul’daki Cepheciler de
Devrimci Gençlik adını kullanmaya
başladı. Bu sürecin ikinci önemli
adımı, 1976 Kasım’ında DEVGENÇ’in, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DGDF) adıyla
tekrar kurulmasıdır. Ama bu olumlu
gelişmelere karşın, oyalama, sinsi
tasfiyecilik de sürüyordu. THKP-C
ideolojisini kimin nasıl kavradığı asıl
olarak pratikte netleşiyordu. Antifaşist mücadelede Cephe militanlarının asla ortak olmayacağı bir pasif
çizgi savunuluyordu. Örgütlenme konusunda tam bir kendiliğindencilik
hakimdi. THKP-C tezlerinin sözü
edilmiyordu. Kadrolaşma ve örgütlenmede tam sağ bir bakış açısının
ürünüydü. Farklılık faşizme karşı
mücadele anlayışındaydı.
1 Mayıs 1977’de Devrimci Yol
Dergisi’nin ilk sayısı çıktı. Dergiye
göre“savaşçı partinin yaratılması
sorunu” temel sorundu. Ancak yazılanlar kısa zamanda unutuldu; tam
tersi yapıldı. Devrimci Yol Dergisi,
DEVRİMCİ SOL ayrılığına kadar
THKP-C’nin temel tezlerini tartışmaktan özenle kaçındı. DY’nin hesabı THKP-C düşüncesini uzun
bir zamana yayarak tasfiye etmekti.
Üzerine oturdukları potansiyel Cephe
potansiyeli olduğu için bunu birden
yapamazlardı. Bildirge ile başlayan
tasfiyecilik adım adım geliştirilip
“Direniş Komiteleri” ile doruğa varıldı. Ayrılık netleşti. Devrimci Yol
Hareketinde 1978 yılı ortalarında ortaya çıkan ayrılık, devrimci bir ayrılıktır.
1978 1 Mayıs’ına, on binlerle
ifade edilen bir kortejle katılan Devrimci Hareket, tasfiyeciliğine karşı
“Yolumuz Çayanların Yoludur” pankartı ile alana çıkarak kendisini ifade

etti.

Devrimci Sol Savaş
İçinde Kuruldu,
Savaş İçinde Gelişti
Artık tarih sahnesinde DEVRİMCİ SOL vardı. Hareketin ideolojik,
örgütsel, siyasi oluşumuna yön veren
önder kadrolar, DY hareketinden de
önce devrimci mücadele içerisinde
yer almış, kendilerini bütünüyle
THKP-C hareketinin geleceğine adayarak, THKP-C’nin sağ ve sol yorumlarına ve her türden oportünizme
karşı uzlaşmaz bir mücadele yürütmüş, aynı zamanda da, ülkede sürdürülen anti-faşist mücadeleye yön
vermiş kadrolardan, militanlardan
oluşuyordu.
Sivil faşist örgütlenme, okulları
işgal etmiş ve gençliği terörle teslim
alıyordu. Sınıf mücadelesi beklemiyordu. Ya maddi bir güç olan faşist
şiddetin ve örgütlenmenin karşısına
kitlelere güven verecek maddi bir
güç olarak devrimci şiddeti ve örgütlenmesini çıkaracak ya da kendiliğindencilik içinde sivil faşistlerin
devlet desteğinde kitleleri tam teslim
almasına seyirci kalınarak “tarihsel
sorumsuzluğa” ortak olunacaktı. Güçlerini henüz düzenleyememiş olan
DEVRİMCİ SOL, “önce örgütlenmemi tamamlayayım sonra pratiğe
müdahale ederim” diyemezdi, demedi
de. Tüm eksik zaaf ve yetersizliklerine
rağmen, faşizme karşı savaş içinde
gelişecek, güçlenecekti. Bu nedenle,
hem halkın silahlı savaşını, hem de
her türden ekonomik-demokratik ve
politik mücadelesini geliştirdi ve mücadeleye öncülük etti. DEVRİMCİ
SOL, halk sınıf ve tabakaları içinde
politik çalışmaya özel bir önem verdi.
Yığınlar katılmaksızın devrimin gerçekleştirilemeyeceği bilinci ile işçilerin, köylülerin, gençlerin, memurların, küçük üreticilerin kısacası tüm
halkın devrim mücadelesine katılımını
sağlamak, onlara gerçek kurtuluşlarının devrimde olduğunu göstermek
ve politik bilinçlendirme çalışması
içinde olmuştur.
Sürecek
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40. Yılında Kızıldere’ye Bin Selam Kızıldere’ye Gitmek,
Tarihimize, Devrim Sözümüze Sahip Çıkmaktır

Söz Veriyoruz!
Mahir’den Dayı’ya Süren Bu Kavgayı
Devrimle Nihayetlendireceğiz!
Sayı: 311
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“40 yıl önceden verilmiş sözümüz
yüreğimizde hıncımız var!” denilerek
çıkıldı bu seferde Kızıldere yoluna.
Halk Cephesi 3 yıldır Kızıldere’ye
gidiyor. Kızıldere’ye, THKP-C geleneğinin ve Mahirlerin yok olmadıklarını, 40 yıl önceki mücadelenin
bitmeden tükenmeden aynı inançla
ve coşkuyla devam ettiğini göstermek
için gidiyorlar.
Ama Kızıldere’yi anmak sadece
üç yıllık bir süreç değil. Kızıldere’nin
40 yıllık bir tarihi var. Bu tarih ki
“Biz zaten hep Kızıldere’deydik”
dedirtiyor insana. İşte bu duygularla
Halk Cepheliler, Kızıldere yoluna
çıkmadan önce ilk olarak 30 Mart
günü Gazi Mezarlığı’ndaki devrim
şehitlerinin mezarlarını ziyaret ettiler.
Gazi Cemevi’nin önünde toplanan
Halk Cepheliler, Dayı’nın mezarının
da bulunduğu Gazi Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Kortejin en
önünde Mahir Çayan ve Dayı selamlıyordu 30 Mart-17 Nisan’ı. Mahir
ve Dayı’nın pankartının ardında yürüyordu kitle mezar başına. Gazi
Mahallesi “Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor” diyen Halk Cepheliler’i izliyordu. Dayı’nın mezarı başına geldiğinde Halk Cepheliler, “30 Mart 17 Nisan Umudun Kuruluşunu Kut-

luyor, Devrim Şehitlerini Selamlıyoruz” diyerek, tüm devrim şehitleri
nezdinde bir dakikalık saygı duruşu
yaptılar.
Gençlik Federasyonu’ndan Gökçe
Uluada bir konuşma yaparak, 30
Mart-17 Nisan’ın öneminden bahsetti
ve devrim mücadelesinin Mahirler’in
şehitliğinden sonra yeni geleneklerle
devam ettiğini söyledi.
Canan ve Zehra Kulaksız’ın babası
Ahmet Kulaksız da “Mahirler Kızıldere’ye bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesi için gittiler.
Halka direniş geleneğini miras bıraktılar. Mahirler Kızıldere’de öldüler
ama yenilmediler ve Mahirlerden
sonra Dayımız devam ettirdi bu onurlu kavgayı bize. Bu yolda ışık tuttu.
Bizler de bugün yine hep beraber
Kızıldere’ye gidiyoruz” dedikten sonra sözü Grup Yorum’a bıraktı. Marşların ardından saat 20.30’da Gazi
mezarlığından Kızıldere’ye doğru
yola çıkıldı.
İşte Kızıldere 40. yılına girerken,
büyük bir heyecanla Halk Cepheliler
Kızıldere’nin yolunda yürüyorlardı.
Otobüslerde türküler, marşlarla birlikte gelindi Niksar’ın girişindeki
dinlenme tesisine. Sabah saat 09.00’da
İstanbul’dan gelen araçlar dinlenme

tesisinde Anadolu’dan gelen diğer
araçlarla buluştu. Halk Cepheliler
her sene olduğu gibi büyük bir coşkuyla halaya durdu. Kahvaltı yapıldıktan sonra Anadolu’dan gelen diğer
araçlarla birlikte saat 12.00’de Kızıldere’ye doğru hareket edildi.
Mahir Çayan ve 9 yoldaşı Deniz’in Yusuf’un Hüseyin’in idamlarını
engellemek için 3 İngiliz askerini
kaçırarak Niksar’ın Kızıldere köyüne
geldiler ve Türkiye halkları için yeni
bir direniş geleneği yarattılar. Bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm
şiarıyla yola çıktılar. Kızıldere türküleriyle, marşlarla Mahir Çayan ve
yoldaşlarının yanına doğru gidiyordu
Halk Cepheliler. Her sene olduğu
gibi jandarma yine köyün girişine
barikat kurmuş, Halk Cepheliler’in
gelmesini bekliyordu. Otobüsler genel
aramadan geçtikten sonra köyün girişinde beklediler. Kortejler kuruldu
ve Halk Cepheliler, Kızıldere’nin
içinde kızıl flamalarıyla, dövizleriyle,
pankartlarıyla başladı yürüyüşe. Ses
aracından Kızıldere türküleri yayılıyordu etrafa. Sloganlar ise “Mahir’den
Dayıya Sürüyor Bu Kavga, Kızıldere’den Bugüne Yürüyoruz Devrime”
diyordu. Kitle dörderli kortejiyle ve
sloganlarıyla yürüyordu Mahir’in
evine. Köylüler camlarından, evle-
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rinin kapısından bakıyordu Halk Cepheliler’e. Biliyordu köylüler Halk
Cepheliler’in geleceğini. Akrep de,
jandarma arabaları da korteji takip
ediyordu arkadan. İlk başta jandarma,
kortej oluşturulduğunda akrebin köye
girmesi için kortejin kenara çekilmesini istedi. İzin vermedi Halk Cepheliler. Köye kendi elleriyle sokmayacaklardı akrebi. Tehdit etti, kelepçe
takarız dedi jandarma. Son sözü söyleyen yine Halk Cephelilerdi. Son
söz şuydu; “İsterseniz silahınızı çekip
bizi vurmaya kalkın, yine de çekilmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz akrebin
geçmesine.” Ondan sonra kortejin
önünde Mahir ve Dayı’nın fotoğraflarıyla yürüyüşe geçip Mahir’in evinin
önüne geldi. Anma başladı ve Ahmet
Kulaksız, konuşmasını yaptı. Kulaksız, Mahirlerin, Dayı’nın öncülüğündeki 40 yıllık mücadeleyi, teslim olmama geleneğini ve neden Kızıldere’ye gelindiğini anlattı.
Bir kişi de şiir okuyarak katıldı
anmaya. Enver Gökçe’nin, Anadolu’nun zenginliklerinden, aynı zamanda devrimcilerle halkla güzelleştiğini zulmün zorbalığında fayda
etmediğini anlatan “Dost” adlı şiirini
okudu.
Grup Yorum yine marşlarını seslendirdi. Sonra Halk Cepheliler tarafından ziyarete açılan ev gelenlere
gezdirilmeye başlandı. Bir yandan
kerpiç ev gezildi, bir yandan da
yemek dağıtılarak öğlen yemeği yenildi. Kara, soğuğa aldırmadan Halk
Cepheliler köydeki evleri gezmeye
başladı. Akşam saat 18.30’da köy
meydanında yapacakları programa
çağırmaya başladılar köylüleri.
Köy halkı, Cephelilerin yanında

olduklarını, onları sevdiklerini söylediler ama aynı zamanda jandarmanın üzerlerinde baskı kurması, tehdit
etmesi nedeniyle rahat davranamadıklarını, anmaya gelemeyeceklerini,
yine de yürekten desteklediklerini
söylediler.
Saat 18.00’de köy meydanında
toplanılmaya başlanıldı. Yine büyük
bir halay kuruldu ve köyün sokaklarına türküler, marşlar yayıldı. Jandarma geçen senelerde olduğu gibi
köyün elektriğini bu senede kesti.
Ama Halk Cepheliler geçen seneden
söylemişlerdi “Siz elektriği keserseniz
biz jeneratör getirir yine izlettiririz
sinevizyonumuzu” diye. Ve dediklerini de yaptılar. Jeneratörü çalıştırdılar, ilk siyah perdeye yansıttılar
sinevizyonu ama gözükmedi perdeden. Sonra beyaz perde aradılar ve
bulamayınca, bir evin duvarına yansıttılar sinevizyonu. Yine resimler
yansımayınca duvara bu seferde otobüslerden bir tanesini köy meydanına
çekti Halk Cepheliler. Tüm görüntüler
otobüsün üzerine yansıdı ve köylülerle
birlikte sinevizyon izlenildi. Hiçbir
şey engelleyemiyordu Halk Cepheliler’i. Anadolu’da yaşayan bütün
halkların, sömürülmeden, haksızlığa
uğramadan eşit bir şekilde yaşamaları
için mücadele ediyor Halk Cepheliler.
40 yıllık direniş geleneğinin devam
ettiricisidir Halk Cephesi. Baskılar,
zorluklar karşısında da çaresiz kalınmıyor. İşte onca olanaksızlığa rağmen sinevizyon izletildi. Sinevizyonda Mahirler’in “Bağımsız Demokratik Sosyalist Türkiye” şiarı ve
30 Mart 1972’nin Türkiye halkları
için önemi anlatıldı.
Bir yandan Mahirler’in görüntüsü

çıkıyordu, bir yandan da sloganlar,
alkışlar köy meydanını inletiyordu.
Saat 19.00’a geldiğinde köy meydanında yapılan program sona erdi.
Köy halkından anmaya birkaç kişi
katıldı. Programın sonunda, jandarmanın baskılarına, zorluk çıkarmasına
rağmen anmanın her yılki gibi yine
güzel ve coşkulu geçtiğini dile getirdiler.
Toplam 330 kişi katıldı anmaya.
Anmanın bitmesiyle birlikte köy
halkı kahveden, evlerinden çıkarak
Halk Cepheliler’e el sallayarak uğurladılar onları. Halk Cepheliler araçlarına binerek köyden ayrıldılar. Ama
bu bir ayrılış değildi, bu tarihe eklenen
yeni bir sayfaydı.
İlk kez Kızıldere’ye gelenler,
“Çok güzel ve çok görkemliydi.”
dediler. Halkla içiçe olması ilk defa
gelenleri etkilemişti. “Mahir Çayan
ve 9 yoldaşının çatışarak şehit düştükleri, koskocaman bir destanın yazıldığı bu yerde olmak çok farklı bir
duygu.” diyerek duygularını ifade
ettiler.
Bir köylü Cepheliler’in yanına
gelerek, gelecek yıl evinde kalabileceklerini söyledi. Jandarmanın köy
halkına söyledikleri yalanlar bir tokat
gibi yapıştı oligarşinin uşaklarının
yüzüne. Jandarma, “ Buraya gelecekler, köye bomba atacaklar. Onlar terörist, kapınızı açmayın, onlarla görüşmeyin, onları evine alanlara yardım ve yataklıktan dava
açılacak.” demişti. Ancak halkımız
Halk Cephelilere kapılarını açtılar;
verilen rozetleri, tutsak ürünlerini ve
Halk Cephesi takvimlerini kabul ettiler.
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Adana

Mersin

Antalya

Devrim Şehitlerini Anıyor,
Umudu Büyütüyoruz!
“30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Umudun Kuruluşunu
Kutlama” günlerini Halk Cepheliler
eylemlerle karşıladılar.
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İstanbul-Çayan Mahallesi
29 Mart günü Halk Cepheliler,
40. yılında Mahir Çayanları anmak
için Kızıldere’ye gideceklerini evlere,
kahvelere, esnaflara bildiri dağıtarak
duyurdular. 8 Halk Cepheli’nin katıldığı çalışmada 500 bildiri halka dağıtıldı.
İstanbul-Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki DevGenç'liler, 29 Mart gecesi okulun Güney ve Kuzey kampüslerine ve Rumelihisarüstü Mahallesi’nin değişik
yerlerine “30 Mart-17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anıyor, Umudu Selamlıyoruz” yazılamaları ile “Dev-Genç”
yazılaması yaptılar. Okulun Kuzey
Kampüsü’nde öğrencilerin yoğun olarak bulundukları Kuzey Meydan diye
adlandırılan bölgedeki bir fakültenin
ikinci ve üçüncü katlarına, Kuzey
Meydan'da bulunan ve meydana tamamen hakim olan bir duvara yapılan
yazılamalar; 30 Mart sabahı herkesin
dikkatini çekti.
Mersin
30 Mart günü Mersin Halk Cephesi
devrim şehitlerini anma töreni düzenledi. Tüm devrim şehitleri adına
bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan anmada 30 Mart’ın tarihini anlatan bir yazı ile şiir okundu. 20
kişinin katıldığı anma, hep bir ağızdan
söylenen marşların ardından kesilen
pastanın ikram edilmesiyle sona erdi.

12

Halk Cepheliler 1 Nisan günü de
Mersin Kazanlı Mezarlığı’nda Bedii
Cengiz’in mezarı başında anma gerçekleştirdiler. Mezarın yıkanıp temizlenmesinden sonra saygı duruşuyla
başlayan anma programı, Ümit İlter’in
“Kızıldere Destanı” adlı kitabından
okunan şiirlerle devam etti. Bize Ölüm
Yok marşının okunmasıyla anma sona
erdi.
Aynı gün, Demirtaş Mahallesi’nde
de “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga”, “Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor”, “Umudun Adı DHKP-C”
yazılamaları yapıldı.
Adana
Adana Halk Cephesi, 30 Mart akşamı, Adana Özgürlükler Derneği'nde
“Devrim Şehitlerini Anma ve Umudun
Kuruluşunu Kutlama” programı düzenledi. Programdan önce salona devrim şehitlerinin resimlerinin yer aldığı
panolar yerleştirildi. Programda önce,
30 Mart-17 Nisan şehitleri, Mahirlerin,
Saboların devrimcilere devrettiği kavga bayrağını sahiplenme ve umudun
kuruluşunun tüm dünya halklarının
kurtuluşu için öneminin anlatıldığı
bir konuşma yapıldı. Daha sonra sırasıyla Mahirleri ve Dayı'yı anlatan
bir metin ve şiir okundu. Adana Özgürlükler Derneği müzik grubu Kızıldere ve umudun türküleriyle, halaylarla şehitleri ve umudu selamladı.
Programın ardından Kızıldere’ye gitmek üzere yola çıkıldı.
Antalya
30 Mart’ta Akdeniz Üniversitesi
ana kapısındaki üst geçite “Kızıldere
Son Değil Savaş Sürüyor!” yazılı

pankart asıldı. Üniversite öğrencilerinin ve halkın yoğun olduğu üst geçitte pankart 2 saat asılı kaldı.
29 Mart’ta Dev-Genç’liler 7 tane
yazılama yaptılar.
İzmir
Ege Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu ve Eczacılık Fakültesi’nde 27 Mart günü yazılamalar yapıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu’na,
devasa boyutta “30 Mart-17 Nisan
Şehitlerini Anıyor, Umudu Selamlıyoruz – Halk Cephesi / Dev-Genç”
yazılırken, Eczacılık Fakültesi’nin
duvarına da “Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor – Halk Cephesi / DevGenç” yazıldı. Ayrıca Edebiyat Fakültesi duvarının yüksek yerlerine
“CEPHE” yazılaması yapıldı. Gün
boyu duran yazılamalar öğrencilerin
büyük ilgisini çekti.
Yine Ege Üniversitesi’nde Edebiyat
Fakültesi’nin çatısından “Kızıldere
Son Değil Savaş Sürüyor – Halk Cephesi / Dev-Genç” yazılı pankart sallandırıldı. Çatıya çıkılan tüm yolları
engellemeye çalışan okul yönetiminin
tüm çabalarını yaratıcılıklarıyla boşa
çıkaran Dev-Genç’liler, yüzlerindeki
kızıl fularlarıyla devasa boyuttaki
pankartı çatıdan sallandırdı. Bahçedeki
öğrenciler Dev-Genç’lileri alkışladılar.
Pankart sallandırıldıktan sonra telaşa
kapılan ÖGB’ler ve sivil polisler, eylem güvenliğinin alınmasından korkarak gün boyu pankartı indiremedi.
29 Mart günü de Dokuz Eylül
Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü’nde Yabancı Diller Yüksekokulu
(YDY) binasından pankart sallandırıldı. Pankartın asılmasıyla birçok
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Mersin

Kızıldere

Çanakkale

öğrenci fotoğraf çekmeye başladı. 1
saat boyunca can korkusuyla pankarta
dokunamayan ÖGB ve sivil polisler,
pankartın patlamayacağından emin
olduklarında acizce pankartı indirdiler.
Böylece tüm güvenlik önlemlerine
rağmen Dev-Genç’lilerin istedikleri
her yerde eylem yapabileceği bir kez
daha gösterildi.
Ayrıca yapılan 50 afişlemeyle Kızıldere’ye gidileceğinin duyurusu yapıldı.

Muğla
Muğla Gençlik Derneği Girişimi
üyeleri 1 Nisan günü anma programı
düzenlediler. Enver Gökçe’nin “Şart
Olsun” şiirinin okunması ile başlayan
anmada bir dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Saygı duruşundan sonra Mahir
Çayan’ın hayatı ile Mahir Çayan ve
arkadaşlarını Kızıldere’ye götüren süreç anlatıldı. Mahirlerin önderliği, kişiliği, mücadeleye bakışı, tereddütsüzlüğü ve feda ruhundan bahsedildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde Düşün
Derneği’nde de Kızıldere şehitlerini
anma programı düzenlendi. Halk Cephelilerin öncülüğünde yapılan programa
7’si Halk Cepheli 30 kişi katıldı.
Çanakkale
Cepheliler, Çanakkale’nin Biga ilçesinde 26 Mart gecesi Roman mahalleleri, Hükümet Konağı çevresinde
ve halkın yoğun olduğu kapalı pazar
yerinde yazılama yaptılar.

Halkın Örgütlü Gücünü Bitiremeyeceksiniz!
Grup Yorum’u Susturamayacaksınız!
13 Aralık 2011 tarihinde,
Nurtepe Haklar ve Özgürlükler
Derneği, Nurtepe TAYAD, Çağlayan ve Alibeyköy’deki dernekler ve evler gecenin bir yarısı
eli kanlı, işkenceci AKP'nin yüzlerce polisiyle basılmıştı. Baskında ve sonrasında gelişen direnişler sonucu 24 devrimci
gözaltına alınmış, 1l’i serbest bırakılırken, aralarında
Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan’ın da bulunduğu 13
devrimci ise hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. İlk duruşma ise, tutuklamaların üzerinden 5 ay geçtikten
sonra, 2 Nisan günü Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.
Grup Yorum ve Gençlik Federasyonu üyeleri duruşma
öncesi Adliye önünde eylem yaptılar. “Grup Yorum

Şehitlerimize Verdiğimiz
Devrim Sözünü
Unutmadık
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı
şehitlerimizden Nilüfer Alcan’ın, BoluGöynük’teki ailesi 23 Mart günü Gençlik
Federasyonu çalışanları ve TAYAD’lı Aileler tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında şehitlerimizin bizlere bıraktığı
direniş mirası üzerine konuşuldu. Devrim
şehitlerine verilen sözlerin yinelendiği
sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

Halktır Halkı Susturamazsınız”, “Komplolarla, Tutuklananlar Serbest Bırakılsın! Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Yaşasın Dev-Genç’liler” pankartlarının açıldığı eylemde
ilk açıklamayı Grup Yorum-Sanat Cephesi adına Bahar
Kurt yaptı. Yorum’un 27 yıllık tertemiz tarihi olduğunu
ve bu tarihte faşizmin baskılarına maruz kaldıklarını
belirtti.
Gençlik Federasyonu üyesi Cansu Alataş ise, Çayan’daki baskın sonrası mahallelerini sahiplenmeye
giden 4 Dev-Genç'linin işkenceyle gözaltına alınarak
tutuklandığını belirttiği konuşmasında, “Çayan’da yapılan
baskınlar sadece devrimciler için değil, halkı sindirmek
için de yapıldı.” dedi.
Duruşma sonucunda Hazal Kaya ve Eser Morsümbül
tahliye olurken, dava 11 Haziran’a ertelendi.
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Mahallelerimizi Yıktırmayacak
Örgütlülüğümüzle Set Olacağız
Armutlu’da yıkımlara ve tutuklamalara
karşı kurulan açlık grevi çadırında direniş devam ediyor. Direnişin 41. gününde mahalle
halkının yaptığı ziyaretlerde, AKP’nin kentsel
dönüşüm saldırısı hakkında konuşuldu.
28 Mart günü, Hisarüstü Mahallesi’nden
iki kişi bağlamalarını alıp gelerek, türküler söylediler. Yasemin
Karadağ’ın serbest bırakıldığı haberini alan Halk Cepheliler,
direnişin zaferle sonuçlandığını sloganlarıyla Armutlu halkına duyurdular. Zafer halayı kuruldu ardından.
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Şehitlerimizle Tecrit
Kuşatmasını Yardık,
Şehitlerimizle
Savaşımızı Büyütmeye
Devam Edeceğiz…
Merhaba,
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Bu hafta mektubuma mahkemede geçen bir konuşma ile başlıyorum.
Savunma yapan arkadaş “Haklarımı savunduğum için tutsak düştüm,
9 aydır süren bu tutsaklığın son bulmasını istiyorum.” dedi. Hakim
“Tutsak ne demek?” diye sordu.
Aslında yılların verdiği kin ve öfkeyle soruyordu. Belki de aynı cevabı
alacak mıyım? diye sınıyordu. Tutsak; “Özgürlüğü bedensel olarak
elinden alınmış, yine de düşmanın
teslim alamadığı ideolojik güç ve
iradedir.”
Devlet bu yüzden hapishanelere
operasyonlar yapar. Katliamlarla
devrimci iradeyi teslim almaya çalışır. Ülkemiz hapishaneler tarihine
bakarsak birçok direniş yaşanmıştır;
birçok şehit vermişizdir. Tutsaklıkta şehit düşenlerimizin ayrı bir yeri
vardır. Çünkü tutsak düşmelerinin
yanı sıra hücrelerde de düşman teslim almaya çalışmaktadır. Buca Katliamı devletin yaptığı ilk hapishane
katliamıdır. Tutsaklar özgür tutsak
olma geleneğinin teslim alınamadığını göstermişlerdir. Düşmanın saldırılarına boyun eğmemişlerdir. Buca’da devrimci tutsaklar bir mevzi savaşı vermiştir. Ve üç şehit verilmiştir. Ardı sıra Ümraniye katliamı gelir. ‘96’ yılında dört şehitle. Düşman
yine özgür tutsakları teslim alamamıştır. Tutsaklık mevzisi sosyalizm,
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devrim iddiamızın büyütüldüğü bir
mevzidir. Düşmanla sürekli bir savaş
halidir. Düşmanın bazen tilili, bazen
de bürokratik saldırılarıyla yüzyüze
kalınır. Her iki koşulda da devrim,
devrimci iradenin kazanması için
mücadele ederiz. Bu savaş sırasında
şehit düşenlerimiz tutsak da olsak son
sözü devrimcilerin söyleyeceğinin ispatıdır. Devrimci iradenin karşısında hiçbir düzen iradesi ayakta duramaz.
’99 Ulucanlar Katliamı bir sürecin başlangıç katliamıdır. Yeni F
Tipleri sürecinin başlangıç katliamı
olmuştur. F Tipleri, teslim alamadığı tutsaklara şimdi fiziki koşulları değiştirerek, yalnızlaştırarak teslim
alma saldırısıydı. Ulucanlar Katliamı devletin korku ve dehşet yaratmak
istediği, aynı zamanda otoritesini
kabul ettirmek için yaptığı bir katliamdır.
Sosyalizmin devrimin büyüdüğü
demokrasinin sorgulandığı yerler
olan hapishaneler ele geçirilmeliydi.
Bir mevzi çatışması devam ediyordu. Adaletin sorgulandığı ve adil olanın yerine getirilmesi için verilen irade savaşıydı. Ki bu savaşta şehit düşüp de boyun eğmemek kararlılığın
adıdır. Ancak doğruluğunu ve haklılığını bilen insan ölümü yenerek zaferler yaratır. Tutsaklıkta şehit düşmek bu mevziyi daha da büyütmektir.

Ulucanlar direnişi F Tiplerine
bizi öyle kolay götüremeyeceklerini ortaya koymuştur. F Tiplerine
karşı başlatılan ölüm oruçları ise kararlılıkla yürütüldü. 7 yıl süren Büyük Direniş’te tutsaklar F Tiplerine
hücreleriyle cevap verdiler. Direnmenin ve direnme geleneğinin ilklerini yarattılar. Mevzi savaşında
kazanımlar elde ettiler. Sohbet hakkı, telefon hakkı bunlardan sadece bir
kaçıdır. Asıl ise özgür tutsakların teslim alınamaz olduğudur.
Şehit düşenlerimizin dillerinde ve
beyinlerinde hesap sorma ve bedel
ödetme de vardır. Bu yüzden göğüs
göğüse savaşta da aynı teknolojik donanıma sahip olunmasa da bu bilinçle çatışılmıştır. Barikatlar bu yüzden
kurulmuştur. Devrim ve sosyalizm
iddiası için ölüm göze alınırken düşmana bedel ödetmede hesabımız
vardır.
Mücadele mevzisinde onların yarattığı geleneklerden öğreniyoruz.
Ulucanlar’da Aziz Dönmez’in bir taşı
nişan alarak, elinde uzun namlulu silahlar olan askeri ordan oraya koşturması gibi. Sapanla burnundan
vurması gibi. Dirençleri ve cüretleri bizim için en büyük eğitimdir. Onların yarattığı tutsaklık kişiliğini onlardan öğrenip büyütmeliyiz.
Şehitlerimizle tecrit kuşatmasını
yardık, şehitlerimizle savaşımızı büyütmeye devam edeceğiz.
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12 Eylül’ün Çocukları, 12 Eylül’ün
Kurumlarıyla 12 Eylül’ü Yargılayamaz

BU OYUNUN
MASKARASI OLMAYIN
12 Eylül’ü yargılama adına tam bir maskaralık sergileniyor.
Evet bu bir maskaralık!
AKP 12 Eylül’le
hesaplaşıyor, darbecileri yargılıyor. Ankara
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4-5 Nisan tarihlerinde görülen davada herkes “müdahil”
olma kuyruğuna girdi.
Başta reformist sol partiler ve örgütler olmak
üzere, Kürt milliyetçileri, düzen partilerinden
AKP’sinden
CHP’sine, faşist MHP’sinden BBP’sine Ankara Bahçelievler katliamının
katili Haluk Kırcı’dan kontrgerilla’nın
tetikçileri, Maraş katliamcılarından
Ökkeş Kenger’ine islamcısına hepsi
müdahil olma kuyruğundaydı.
Bu maskaralık değilse nedir?
12 Eylülcülerin yargılandığı mahkemeye bakın:12 Eylül’ün kurumu
faşist DGM’lerin bugünkü biçimi
ACM’ler. 12 Eylül’ün Anayasası’yla
12 Eylülcüler yargılanıyor.
12 Eylülcüleri yargılayanlara bakın: 12 Eylül’ün çocukları...
Dün darbeye çanak tutan, alkışlayan burjuva medya, bugün darbeyi
yargılıyor.
Dün, kendimiz hapiste de olsak
fikrimiz iktidarda diyen faşistler bugün müdahil oluyor.
Bu maskaralık değilse nedir?
12 Eylül’le hesaplaşıyoruz diye
yapılana bakın. 12 Eylül darbesi sadece 100 yaşına dayanmış Kenan
Evren ve Tahsin Şahinkaya’dan
ibaret görülüyor. Böylece iki kişi

nezdinde 12 Eylül açık faşist düzeni,
12 Eylül’ün mimarı Amerika ve işbirlikçi tekeller aklanmış oluyor.
Halka ve devrimcilere yönelik
kontrgerilla katliamları, kitle katliamları, 1 Mayıslar, 16 Martlar, Maraşlar, Çorumlar... bunların hepsi bir
kaç darbeci generalin darbe yapmak
için komplolarından ibaret.
Ortada devrim mücadelesi diye
bir şey yok. Darbe yapmak için cuntacılar “sağcısını da, solcusunu da
kullanmış.” Herkes 12 Eylül maduru.
12 Eylül öncesi yaşanan her şey 3-5
generalin darbe yapmak için hazırladığı br oyundu.
AKP, 12 Eylül faşizmini buna indirgiyor. Oynanan oyun budur. Sol
bu oyuna maskaralık yapıyor.
AKP 12 Eylül’ü yargılama üzerinden demokrasicilik oyununu sürdürerek halkın 12 Eylül faşist düzenine karşı öfkesini de yok ediyor.
Bu öfkeyi Evren ve Şahinkaya nezdinde yedeğine alıyor.
Oynanan oyunun kurucusu
AKP’dir. AKP reformist solu bu oyu-

nun maskarası yapmıştır.
Reformist sol, 12
Eylül’den hesap soruyoruz diyen AKP’nin
maskarası olmuştur.
4-5 Nisan tarihlerinde Ankara ACM
önünde sergilenen
oyun, sol adına utanç
tablosudur.
ÖDP’si, EMEP’i,
ESP’si,
TKP’si,
EDP’si, SDP’si, eski
dönekleri bir taraftan
hem “bu davadan fazla
bir şey beklememek
lazım” diyor, hem de
müdahil olmak için sıraya giriyor.
Tam bir maskaralık.
AKP’nin demokrasicilik oyunu na ortak olarak faşizmi meşrulaştıran
bir maskaralık.
Şu çok açık ki, Reformist sol,
eski solcu dönekler oynanan bu oyunun maskarası olmasalar AKP bu
oyunu düzen partilerine, faşist
MHP’ye ve BBP’ye dayanarak oynayamaz.
Faşist MHP’lileri, islamcıları 12
Eylülcülerin halka karşı, devrimcilere
karşı kullandığı kesimlerdir. AKP
onlara dayanarak bu oyunu oynayamazdı. Reformist sol ve Kürt milliyetçileri her zaman olduğu gibi
AKP’nin maskarası oldular.
Daha iki gün önce Newroz’da
gözü şişirilen Ahmet Türk, Diyarbakır
Hapishanesi’ndeki 12 Eylül döneminin işkencelerinden “hesap sormak” için müdahil olma sırasına girmiş. Bugün hapishanelerden tabutlar
çıkmaya devam ederken, tecrit zulmü
sürerken AKP 12 Eylül’den nasıl he-
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sap sorcak?
Pozantı da “Kürt çocuklara” tecavüz ettiğini söylediğiniz bu iktidar
değil mi? Çocuklara tecavüz etmenin
hesabını vermeyen bu iktidar mı Diyarbakır’ın hesabını soracak? Kürt
milliyetçi hareket bunu elbette biliyor.
Ancak Kürt milliyetçi hareket “uzlaşma” politikaları çerçevesinde
AKP’ye yaranmak için bilinçli olarak
bu oyunun aleti olmaktadır.
Kimi reformistler ve oportünistler
her zaman olduğu gibi söylemde ne
söylerse söylesin Kürt milliyetçi hareketin kuyruğuna takılmıştır.
ÖDP, AKP’nin Avrupa uyum sürecinde olduğu gibi “Havet” politikasını sürdürüyor. Bir taraftan mahkeme kapısında maskaralık yapıyor,
bir taraftan da “bu davadan fazla bir
şey beklememek gerekir” diyor. Soruyoruz ÖDP’ye sizin beklentiniz
nedir? Fazla değilse ne kadar ne bekliyorsunuz?
Siz mahkeme salonunun önünde
maskaralık yaparken AKP sizinle
küstahça alay ediyor. CHP’ye,
MHP’ye, BDP’ye, ÖDP’ye, EMEP’e
“anayayasa referandumunda AKP
12 Eylül’ü yargılayamaz diyordunuz.

Referandumda hayır oyu verdiniz.
Şimdi hepiniz müdahil olmak için
kuyruğa girdiniz” diyor.
AKP’liler yaptıkları açıklamalarla
müdahil olanları aşağılarken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı
açıklamada bu oyunun neye hizmet
ettiğini çok açık ortaya koydu. Şöyle
diyor Cumhurbaşkanı Gül: “Temennim bugünkü dayanışmanın yeni
anayasada da olmasıdır.”
Açıkça görülmektedirki AKP 12
Eylül’ü yargılama oyunuyla düzen
içi muhalefet partilerinden Kürt milliyetçilerine ve reformist sola kadar
politikalarına yedeklemeyi başarmıştır.
AKP halka yönelik her türlü saldırıyı pervasızca sürdürmesine rağmen bu tür manevralarla demokrasicilik oyununu sürdürüyor. Yarın 12
Eylül Anayasası’nı değiştireceğiz diyerek Reformist solu, Kürt milliyetçilerini politikalarının aleti yapacak.
Açıkça faşist düzene karşı çıkamayan reformizm ve tüm politikalarını oligarşiyle uzlaşmaya bağlamış
Kürt milliyetçileri AKP’nin 12 Eylül
Anayasası’nın aleti olmaya çoktan
razı durumda. AKP, Kürt milliyetçi-

Tecritin Tutsaklarımızı
Öldürmesine
İzin Vermeyeceğiz
Bolu’da Halk Cepheliler tarafından, 18 Mart günü
tecrite karşı eylem yapıldı. Bankalar Önü’nde yapılan
eylemde, “Tecrite Son! - Halk Cephesi” yazılı pankart
açılarak basın açıklaması yapıldı.
Bolu F Tipi Hapishanesi’ndeki hak ihlallerinin anlatıldığı açıklamada, “Özgür tutsaklarımıza gönderdiğimiz

Savunma Hakkına
Özgürlük İstiyoruz
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 5
Nisan Dünya Avukatlar Günü’nde Taksim Tramvay Durağı’ndan başlayarak yürüyüş düzenleyecek. ÇHD, Başbakanın hedef göstermesi ve Özel Görevli Savcıların
emri ile 22 Kasım 2011 tarihinde 43 avukat gözaltına
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lerinin ve reformist solun bu yanını
bildiği için minnet bile etmiyor.
“Tıpış tıpış geleceksiniz” diyor.
Solu uyarıyoruz. AKP, 12 Eylül’le
hepsaplaşıyoruz diyerek demokrasicilik oyunu oynuyor. Sizi bu politikalarda yedeğine alıyor. Ve sizden
aldığı bu destekle 12 Eylül faşist
düzenini aklıyor.
Oysa bugün 12 Eylül’ü de aratacak
saldırılar sürüyor.
AKP’NİN BU OYUNUNDA
MASKARASI OLMAYIN!
AKP’nin kuyruğuna takılıp faşist
düzeni aklamayın. AKP’yi kendi
oyunuyla başbaşa bırakın. AKP’nin
maskarası siz olmazsanız AKP o zaman kimseyi kandıramaz.
12 Eylül, 100 yaşına dayanmış
iki cunta şefinin faşist mahkemelerin
yapılan şovlarla yargılanamaz.
12 Eylül’den hesap mı soracaksınız? 12 Eylülcüler faşist cunta düzenini sürdüren AKP iktidarıdır. Bugün 12 Eylül’ü yargılamak faşist
AKP iktidarını yargılamaktır.
MASKARALIĞA SON VERİN.
HALKIN ÖFKESİNİ DÜZEN İÇİNE ÇEKMEYİN!

mektuplar engellenmekte veya mektupların alınmasıgönderilmesi aksatılmaktadır. Bir mektubumuz kaybedilmiştir. Tutsaklarımıza gönderdiğimiz ve tutsaklarımızın
bize gönderdiği fakslar kaybedilmektedir. Bu durum
hapishane idaresine sorulduğunda durum geçiştirilmektedir” denildi.
Özgür tutsak Mehmet Kulaksız’a gönderilen etamin
işlemenin “moral verir” gerekçesiyle kendisine verilmediği; şeker hastası Ufuk Keskin’in ihtiyacı olan malzemelerle diyet yemeklerin verilmediği belirtildi.
“Tecrite Son!”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”
sloganlarının atıldığı açıklamanın ardından bildiri dağıtımı
yapıldı. Eyleme 5 kişi katıldı.
alındığını, 36 avukatın tutuklanarak hücre tipi hapishanelere kapatıldığını belirterek, “Bizler Çağdaş Hukukçular
Derneği üyeleri olarak siyasal iktidarı bu teröre son
vermeye çağırırken, meslektaşlarımızın derhal serbest
bırakılmasını istiyoruz. 5 Nisan Avukatlar Gününde;
‘savunmaya özgürlük’ talebiyle avukat arkadaşlarımızı
tutuklu meslektaşlarını savunmaya, demokratik kitle
örgütlerini ise savunmanlarını savunmaya çağırıyoruz”
açıklamasında bulundu.
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Halk

Düşmanı

AKP

Bozuk Düzenlerini Zamlarla Ayakta Tutamayacaklar!

Yapılan Her Zam Halkın Gözündeki
Perdeyi Biraz Daha Açacak!

AKP, 1 Nisan itibariyle doğalgaza %18.72, elektriğe %9.2 zam yaptı. Benzine de sürekli zam yapılıyor.
Sadece Mart ayında benzin fiyatlarına üç haftada üç zam yapıldı. Benzinin litresinin fiyatı neredeyse 5 TL.
Elektriğe de yılın ilk üç ayında %12,8
zam yapılmıştı. Elektrik faturaları 6
TL daha fazla gelecek bundan böyle.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, halkın gözlerinin içine
baka baka yalan söylüyor. Diyor ki:
“Zammı ne vatandaşımız, ne de bizler isteriz. Bunun bir zorunluluktan
kaynaklandığını ve yurtdışındaki
ham petrol fiyatlarının, döviz fiyatlarının yükselmesi sonucunda maliyetlerimizin arttığını belirtmiştim…
Bizim dışımızda özellikle Kuzey Afrika’da, Suriye’de, İsrail-İran gerginliğinin oluşturduğu siyasi istikrarsızlıkların bedelini enerji sektörü
olarak ödüyoruz. Çünkü yükselen
ham petrol fiyatları doğalgazdaki fiyatları etkiliyor. Dünyanın yükünü;
hak etmediğimiz bir yük çekiyoruz.”
Emperyalistlerin, tekellerin, soyguncu iktidarların yükünü asıl halk
çekiyor. Yapılan zamlar, soframızdan çalınan ekmek anlamına geliyor. Kısacak
hiçbir harcamamız kalmadı. Ama bizi
daha da yoksullaştıracaklar. “Zam
yapmak zorunda kaldık” açıklaması demogojiden ibarettir. “Halkı daha
fazla sömüreceğiz” demeyecekler zaten. Yalanlarına kanmayalım, başka
çözüm yolu yokmuş gibi göstermelerine inanmayalım. Sorunu yaratan düzenin kendisidir. Zamları yaparak sorunu çözeceklerini söyleyenler de…

IMF’nin, Dünya Bankası’nın verdiği kredilerle, bağımlılık ilişkileri içerisinde emperyalizmin her dediğini
yapan AKP, emperyalistlerin yarattığı krizi halkın üzerine basarak çözmeye çalışıyor. Bunu yaparken, dünyadaki tüm ülkelerin durumu kötü, bizimki iyi ama onların yüzünden biz
de zam yapıyoruz diyor. Bu inandırıcı
değildir, baştan sona hepsi yalandır.
Krizde olan tekellerdir, oligarşidir,
emperyalizmdir. Krizi yaratanlar da
akıl dışı bu düzendir.
AKP, Libya’ya işbirlikçileşmesi
yolunda yardımcı olabilmek için ham
petrolün %20’sini Libya’dan alma kararı verdi. Bunu da yine Taner Yıldız
açıkladı. Komşu ülkelerden alınabilen petrolün bir kısmı şimdi aramızda deniz olan Libya’dan alınacak.
Amaç emperyalizmin Libya’yı daha
iyi sömürebilmesi, tekellerin daha çok
kazanabilmesi için olanak sağlamaktır. Komşu ülkeden değil de, Kuzey Afrika’daki Libya’dan alınan
ham petrolün taşıma ücretini kim
ödeyecek? Tabii ki yine halk. Bunun
adı akıl dışılıktır. Halkın çıkarı değil,
tekellerin çıkarı düşünülerek alınan bu
karar AKP’nin halk düşmanlığını
göstermektedir.
Nasıl olsa halk dayanır, çeker,
sabreder, şükreder, bekler… diye düşünüyorlar. Bu düşüncelerinde öylesine pervasız hale geldiler ki, şimdi de
iflas etmiş elektrik şirketlerinin borcunu bize ödetecekler. Elektrik ticareti yapan şirketlerin denetimini yapmayan, teminat dahi sormayan AKP,
şirketlerin iflas etmesiyle birlikte or-

Yıkımlara Karşı
Gücümüz Birliğimizdir
3 Nisan günü Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda
Halk Cephesi'nin başlattığı yıkımlara karşı kampanya

taya çıkan borcu halka ödetmeye hazırlanıyor. Bundan sonra faturalarımızda, bize bildirilmeden zam yapılacak ve iflas etmiş şirketlerin borcunu
biz ödeyeceğiz.
Halk düşmanlarının bulduğu çözüm
daima bizim daha fazla yoksullaşmamız anlamına geliyor. Zamlar artarken,
asgari ücret aynı düzeyde kalmaya
devam ediyor. Temel ihtiyaçlarımızdan
kısmak zorunda kalacağız. Asıl yükü
biz çekeceğiz. Bu düzen AKP’nin yalan söyleyerek gizleyemeyeceği kadar
çarpık, bozuk bir düzendir. Sırtımıza
bindirilen yük hiç eksilmeyecek, daha
da ağırlaşacak. Bu yükü taşımak istemiyorsak, ihtiyaçlarımızdan kısmadan tüm haklarımızla yaşamak istiyorsak ayağa kalkalım. Sömürü çarkını
kırmanın yolu birlik olmamızda, örgütlenmemizde yatıyor.
Oligarşiler ve emperyalistler halka karşı örgütlüdürler ve bu örgütlülüklerinin devamını sağlamak için
gerekli askeri güçlerini de ellerinde tutmakta, besleyip kollamaktadırlar. Onlar halka karşı her türlü örgütlülüğü
kuruyor ve yürütüyorlar. NATO, BM,
OPEC, TÜSİAD, Suriye’nin Dostları… İhtiyaçlarına göre örgütleniyorlar. Onlar halka karşı örgütlenirken;
halkı örgütsüzleştirmek için de yasalar çıkartıyorlar, baskı uyguluyorlar.
Biz de, çıkarları ortak olan tüm ezilen
halklar, sınıf düşmanlarımıza karşı örgütlenmeliyiz. Örgüt güçtür, haktır, çözüm yoludur. Bizim “örgüt”ten, “örgütlenmek”ten korkmamızı isteyenler
düşmanımızdır. Saldırılarına örgütlenerek cevap verelim.
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çerçevesinde bildiri dağıtıldı. Sloganlar eşliğinde bir saat
süren eylemde iktidarın "Kentsel Dönüşüm Projesi" adı
altında öne sürdüğü rant politikası anlatıldı. On kişinin
katıldığı ve 500 adet bildirinin dağıtıldığı eylem Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde bitirildi.

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!
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Direndik, Kazandık Yasemin Karadağ’ı
Zulmün Elinden Kurtardık
Dersim

KAVGA TÜRKÜLERİ SÖYLE
Kan revan içinde...
Kör bir mahzende!
Güneşi görmesen de
Gülümse...
Gözlerindeki ışık ile!..
Kavga türküleri söyle...
Rüzgarlar taşır sesini...
Dağları mesken tutmuş...
Yoldaşların duyar seni!..
Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012

Öfke büyür yüreklerde...
Sınıf kini kurşun olur!
Tabur tabur alanlarda...
İşçi tulumuyla gezinir umut!..
Kavga türküleri söyle...
Rüzgarlar taşır sesini!
Dağları mesken tutmuş...
Yoldaşların duyar seni!..
Hasta tutsak Yasemin Karadağ’ın
tahliye edilmesi için yürütülen kampanya 28 Mart günü zaferle sonuçlandı.
Yasemin Karadağ, mahkemenin verdiği ara kararla tahliye edildi. Hastalığıyla ilgili tahlil ve tetkiklerin yapılması için 21 Mart’tan beri Samatya
Hastanesi’nde kalan Yasemin Karadağ,
akşam saatlerinde tahliyesinin ardından, hastane önünde oturma eylemi
yapan TAYAD’lı Ailelerle kucaklaşabildi. Doktorlar, tedavisinin devam
etmesi gerektiğini söylediğinden, hastaneye yakın bir yerde, birlikte çay
içildikten sonra, Yasemin’in Samatya
Hastanesi’ne yatışı yapıldı.
24 Mart’ta hastane önünde oturma
eylemi başlatan Aileler, Yasemin Karadağ’ı zulmün elinden almak için
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her şeyi yapacaklarını duyurmuşlardı. AKP il binalarının
önünde çadır açmaktan, hapishane önünde yapılan eylemlere,
her Cuma yapılan Taksim yürüyüşünden Samatya Hastanesi’nin
önündeki oturma eylemine kadar
birçok eylem yapan TAYAD’lı
Aileler, bir evlatlarını daha mücadeleyle zulmün elinden çekip
almanın sevincini ve onurunu
yaşadılar.
TAYAD’lı Aileler, 29 Mart günü
hastane önünde yaptıkları eylemle
Yasemin Karadağ için sürdürdükleri
direnişin kazanımla sonuçlandığını
halka duyurdular. “Yasemin Karadağ’ı
Zulmün Elinden Çekip Aldık Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın” pankartının açıldığı eylemde, Olcay Karadağ tarafından yapılan açıklamada,
“Yasemin Karadağ, keyfi bir şekilde
bugünlere kadar tahliye edilmedi.
Şimdi yapılan tetkiklerin sonuçlarına
da bakacağız. Yine, hastalığın artık
dönülmez bir aşamasında mı tahliye
edildi, onu da öğreneceğiz. Elimiz,
hasta tutsak evlatlarımıza bu uygulamaları reva görenlerin, tedavilerini
sağlıklı bir şekilde yapmalarına engel
olanların yakalarında olacak. Bunun
takipçisi olacağız” denildi.

Cepheli’nin İdeolojik Gücü:
“Yasemin’i Alacağımızı
Biliyorduk”
Dersim’de Yeraltı Çarşısı üzerinde
“Yasemin Karadağ’a Özgürlük” talebiyle 26 Mart’ta kurulan çadır Yasemin’in tahliye zaferinin yaşandığı
28 Mart’a kadar açık kaldı.
29 Mart günü de Yeraltı Çarşısı
üzerinde Yasemin Karadağ’ın tahliye
edilmesiyle ilgili eylem yapıldı. “Direndik ve Kazandık! Hasta Tutsağımız
Yasemin Karadağ’ı Zulmün Elinden
Aldık” yazılı pankartın açıldığı eylemde
yapılan açıklamada “Daha en başında,
‘Güler Zere’yi nasıl zulmün elinden
aldıysak Yasemin Karadağ’ı da alacağız’ kararlılığıyla, inancıyla başladık
mücadelemize. Bu kararlılık, inanç

ve yoldaş sevgisiyle açlık grevlerine
girdik; yağmur, kar altında bekledik;
gecenin ayazında sabahladık. Bulunduğumuz her yerde 2 kişi de kalsak
direnmeye tek tek halka Yasemin Karadağ’ı anlatmaya devam ettik.” denilerek “Güler Zere’yi, Yasemin Karadağ’ı nasıl zulmün elinden aldıysak
diğer hasta tutsakları da alacağız.” denildi. Eylemin ardından pankart Yeraltı
Çarşısı’nın duvarına asıldı.

Yürüyüş Halkın Sesidir
Ulaşmadığı Ev Kalmayacak
Yürüyüş dergisi okurları, 1 Nisan
günü İzmir’in Çiğli ilçesinde 5 kişiyle
derginin tanıtımını yaptılar. Çalışma
sırasında Çiğli halkına Yasemin Karadağ’ın zulmün elinden nasıl çekilip
alındığı anlatıldı. Bunun kazanımla
biten bir direniş örneği olduğu ve
bütün halkın birleşip kendi talepleri
etrafında örgütlenerek sorunlarını çözebileceği anlatıldı. Yasemin Karadağ’ın katledilmesine izin vermeyen
TAYAD’lılara yönelik saldırılar da
teşhir edildi. Toplam 70 dergi halka
ulaştırıldı.

Ali Karakız'ın
Katili AKP’dir!
Adana Kürkçüler E Tipi Hapishanesi’nde kalan Ali Karakız isimli
tutsak 28 Mart günü öldü. Hapishane
idaresi ölüm nedeni olarak ailesine
“intihar” dedi. Daha önce defalarca
dayak ve işkenceye maruz kaldığını
ailesine söyleyen Karakız'ın otopsisi
alelacele yapılıp gömüldü. Karakız'ın
boynunda iz olmamasına rağmen sırtında ve vücudunun birçok yerinde
darp izi olduğu görüldü.
Adana TAYAD’lı Aileler, Karakız’ın öldürülmesiyle ilgili 28 Mart'ta
yaptığı yazılı açıklamada, “Adam
yaralama iddiasıyla yargılanan Karakız'ın hapishanelerdeki ölümler
zincirine yeni bir halka olması, devletin tutsaklara, insan yaşamına değer
vermediğinin, işkencecileri ve katilleri
Çeber davasındaki gibi korumasının
yeni bir örneğidir” dedi.
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Türkiye’nin İran Girişimleri
Emperyalizme Uşaklığının Belgesidir...
Sömürge valisi Ricciardone konuştu:"Bazı ülkeler, İran'dan petrol
ithalatlarını önemli ölçüde azalttı. Türkiye de dahil diğer ülkelerin de
benzer bir adım atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin bu konuda bir karara
varmasını bekliyoruz" diye talimat verdi. Uşakları ikiletmeden talimatın
gereğini yaptı: İran’dan alınan petrol %20 azaltılacak...
Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın
İran'a yaptığı ziyaret ve sonrasında
yapılan açıklamalar ve yaşanan gelişmeler Türkiye’nin bir kez daha
ABD adına taşeronluk görevi üstlendiğini ortaya koymaktadır.
Erdoğan'ın ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat; ''Emperyalizm, Türkiye ve İran gibi ülkelerin
gelişmelerini ve güçlenmesini asla
istememektedir. Bu sebeple komplolara karşı uyanık ve akıllı olmalıyız" diyerek bir gerçeği ortaya koyarken bu sözlerin Erdoğan’ı çok da
ilgilendirmediği, yaşanan gelişmeler,
Erdoğan’ın soruna yaklaşımı ve emperyalizm ile olan ilişkileri açıkça
ortaya koymaktadır.
Bir yandan Suriye’ye tehdit üzerine tehdit yağdıran ve Esad yönetiminin mutlaka gideceğini ve gitmesi
için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen AKP iktidarı ve
Erdoğan öte yanda ise İran konusunda
daha temkinli yaklaşmaktadır. Sözde
bununla İran’ın barışçıl amaçlı programlarının yanında olduklarını ve
emperyalizme rağmen İran ile ilişkileri iyi tutmaya çalıştıklarını gösterme çabası içinde.
İran yönetimi de bunun çok iyi
farkında olduğu için hem Erdoğan’ın
son ziyaretinde soğuk bir tavır içine
girmiş ve hem de görüşmelerde Ahmedi Nejat emperyalizm gerçeğini
ortaya koyarak Erdoğan’ın dikkatini
bu gerçeğe çevirerek aldatılmayacakları mesajını vermiştir…
Erdoğan’ın İran gezisinin hiç de
sorumluluk ve iyi komşuluk ilişkilerini gereği olmadığını, bunun emperyalizmin bir isteği olduğunu ise
yaşanan gelişmeler ve basında çıkan
haberler açıkça ortaya koymaktadır.

Erdoğan’ın Obama ile yaptığı
görüşmede Obama açıkça,
“Zaman azalıyor, elinizden
geleni yapın” diyerek İsrail’i
İran’a saldırtacaklarını söylüyor
ve bununla da Erdoğan’ın görüşmeler yoluyla bir an önce
İran’ı hizaya girmeye ikna etmesini beklediklerin ortaya koyuyordu.
Ama öte yanda aynı politikayı
Suriye için gütmemektedir emperyalizm. Burada ülke içinde
işbirlikçiler eliyle başlattıkları
ayaklanmada sonuç almak istedikleri için de Suriye’de AKP iktidarının daha fazla tehdit ve gerekirse
doğrudan işin içine gireceği bir politika
izlemesini istemektedirler ve AKP iktidarı da bu yönde canla başla adımlar
atmaktadır. Hatta öyle ki bu konuda
emperyalizm işi neredeyse bütünüyle
AKP’ye havale etmiş durumdadır.
Obama kendilerinin Suriye konusunda
doğrudan “öldürücü darbe vurmayacaklarını, ama lojistik destek sunacaklarını” söylüyor. Erdoğan ise
emperyalizmin çıkarına olan Suriye
politikasını emperyalizm adına öylesine benimsemiş ki bunun için her
türlü tehdidi savurmakta, toplantıyı
vb. örgütlemektedir. Bu nedenle en
son yapılan girişimleri ve savurduğu
tehditleri nedeniyle de Erdoğan, ABD
Dışişleri Bakanı Clinton’dan kocaman bir aferin almıştır.
İran konusunda ise işleri çok daha
zor olduğundan kıvranmaktadır Erdoğan. Bir yandan İran yönetimine
sıcak mesajlar vermeye çalışırken
öte yandan da İsrail üzerinden verdiği
mesajlarla hem Türkiye ve Ortadoğu
halklarına ve hem de İran’a şirin gözükmeye çalışmaktadır.

İran ile yaptığı son görüşmelerden
sonra; "Hamaney kitle imha silahı
yapmalarının dinen uygun olmadığını
söyledi. İran konusunda dünya adil
davransın. İsrail konusu ortada…
Kimse bunun hesabını sormuyor.
Batı bunun da hesabını sorsun" diyerek bu tavrını ortaya sermektedir.
Ama öte yandan efendiler uşağın
taşıdığı kaygıları çok fazla da taşımadıkları için gerçekleri ortaya koymaktan çekinmemekledirler. Ve gerçekler Erdoğan’ın emperyalizmle
olan ilişkilerindeki uşaklığını tümüyle
gözler önüne serer niteliktedir.
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İşte basına yansıyan ABD’nin
Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’nin sözleri; “İran'daki nükleer sorunla ilgili olarak daha önce
İstanbul'da yapılan toplantıların
başarısız olduğu… ancak Türkiye'nin İran'ı yeniden görüşmeler
için teşvik etmeye çalıştığı.”
Yani Türkiye’nin kendi iradesiyle
değil, daha önceki girişimlerin başarısızlığı nedeniyle yeniden çaba
içinde olduğunu ortaya koyuyor…
Ve dahası bu konuda yapılacak
yeni toplantı için Türkiye’yi ciddi

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!
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olarak da uyarıyor Ricciardone, bir
sömürge valisi edasıyla Türkiye’nin
İran konusunda artık kararını vermesi
gerektiği ve ciddi olması konusunda
uyarılarda bulunarak, toplantı için
şunları söylüyor; ''Bir dünya başkentinde hoş bir öğleden sonra için değil,
ciddi ve verimli müzakereler için bir
araya gelmeyi amaçlıyoruz. İran'ın
da aynı amacı taşıyıp taşımadığını
görmeyi bekliyoruz. Şov değil, dünya
liderleri arasında gerçekleşecek ciddi
ve saygılı bir diyalog...''
Erdoğan’ın birçok şovunda malzeme olarak kullandığı İsrail’e kafa
tutan yaklaşımının nasıl da sahte
olduğunu da yine aynı büyükelçinin
açıklamalarından çok net olarak görebiliyoruz: “Türkiye ve İsrail'in
ABD'nin yakın müttefikleri olmanın
yanı sıra bölgenin barışı, refahı ve
kalkınması için çok önemli iki güç
olduğunu. Birkaç yıl öncesine kadar
bütün bölgenin, iki ülke arasındaki
işbirliğine dayalı olumlu ilişkilerden
faydalandığını, bu yüzden aradaki
strateji farklılıklarının çözümü için
iki ülkeyi teşvik ettiklerini…”
İşte gerçek bu kadar çıplaktır.

ABD’nin bölgedeki iki gerçek dostu
ve müttefiki… Sadece aralarında
bazı küçük çıkar farklılıkları bulunmaktadır. Bunun için de efendi iki
uşağı da teşvik etmektedir. Hangi
yönde? Bölgedeki emperyalist çıkarların en iyi şekilde korunup kollanması ve bunlardan kendilerine de
bazı küçük kırıntıların verileceği yönünde. Dolayısıyla onlar da canla
başla efendinin gözüne girmek için
çaba göstermektedirler.
Aslolan Amerika’nın çıkarıdır!
Sömürge Valisi Ricciardone buyurdu, uşakları yaptı
Emperyalistler İran’ı ekonomik
olarak dize getirmek için İran’dan
petrol alımını durdurdular. Petrol ve
doğalgaz alımının büyük bölümünü
İran’dan yapan Türkiye’nin ise
İran’dan petrol almaması durumunda
çok büyük maddi kayıpları olacak.
Bunun dolayı AKP iktidarının emperyalistlerin İran petrolüne ambargo
kararını uygulama konusunda ayak
sürüyen tavırları vardı. Ambargo kapsamının dışında tutulmak istiyordu.
Bu durumda uşakların kendi çıkarlarını gözetme hakları yoktur.

Suriye'nin Düşmanları
İstanbul'da Toplandı
Birincisi 24 Şubat'ta Tunus'ta yapılan "Suriye'nin
Dostları" (Siz bunu Suriye halkının düşmanları diye
okuyun) toplantısının ikincisi 1 Nisan'da İstanbul Kongre
Merkezi'nde toplandı. 82 ülkenin çeşitli düzeylerde
katıldığı toplantıya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye askeri müdahale etmeyi veto eden
Rusya ve Çin toplantıya katılmadı. “Suriyenin Dostları”
adı altında yapılan bu toplantıların amacı Suriye'ye
askeri müdahaleyi meşrulaştırmak için zemin hazırlamak.
Bu amaçla da 24 Şubat'ta Tunus'ta yapılan toplantı
öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton açıktan
Suriyeli işbirlikçilerin silahlandırılıp eğitilmesini söylemişti. Ki, bu dorultuda ülkemiz işbirlikçilerin eğitim
kampına çevrilmiş durumda. Suriyeli işbirlikçiler ülkemizdeki kamplarda eğitilip, silahlandırılıp Suriye'de
halkı katletmek için gönderiliyor.
Ancak buna rağmen emperyalistlerin ve uşaklarının
dayatmaları karşısında direnen Esad iktidarını o kadar
kolay yıkamayacaklarının da farkındalar.
Amerika'nın fino köpeği Erdoğan toplantıda yaptığı
konuşmada Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'ye mü-
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Esas olan emperyalizmin çıkarıdır.
Sömürge Valisin Ricciardone
uşaklarına bu gerçeği bir kez daha
hatırlattı. Ricciardone,"Bazı ülkeler,
İran'dan petrol ithalatlarını önemli
ölçüde azalttı. Türkiye de dahil diğer
ülkelerin de benzer bir adım atmasını
bekliyoruz. Türkiye'nin bu konuda
bir karara varmasını bekliyoruz"
diyerek talimatını verdi.
Uşakları ikiletmeden valinin talimatını yerine getirdiler. Enerji Bakanı
Taner Yıldız, İran’dan alınan petrolün
%20 azaltıldığını ve %20’nin Libya’dan alınacağını açıkladı. Bundan
dolayı Türkiye’nin uğradığı ekonomik
kaybın önemi yok. Nasıl olsa bu kayıp
son üç haftada benzine üç kez yapılan
zamlarla halkın sırtına yüklendi.
AKP’nin işbirlikçi politikalarının
faturası halkın sırtına yükleniyor.
Halkımız, AKP’nin işbirlikçi politikalarına boyun eğmeyin. Ne İran,
ne de Suriye halkları bizim düşmanımız değildir. Halkların ortak düşmanı
başta Amerika olmak üzere emperyalistler ve onun işbirlikçileridir.
Emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı birleşelim.

dahale etmesini istedi.
Toplantıdan Suriye'ye müdahale kararı çıkmadı. Emperyalistler maşa varken ellerini yakmayı duşünmüyor.
Suriye üzerindeki politikalarını AKP'yi kullanarak
Türkiye üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor.
Toplantıda Suriyeli işbirlikçilerin desteklenmesi
kararı çıktı. Suriye ordusundan firar edip "Özgür Suriye
Ordusu" denilen işbirlikçilere katılan askerlere düzenli
olarak maaş ödeneceği kararı alındı.
Sonuç olarak Esad iktidarını yıkmak için paralı asker
toplamaya çalışıyorlar.

Faşist Amerikan Uşakları Kimseye
Demokrasi Dersi Veremez
1 Nisan'da toplantının olduğu Kongre Merkezi'nin
önünde Esad iktidarını destekleyen Suriyeliler tarafından
toplantıyı protesto eylemi yapıldı. Her konuşmasında
Esad'a demokrasi dersi veren Erdoğan gerçek faşist
yüzünü bir kez de Suriyelilere karşı gösterdi. Protesto
eden Suriyeli eylemcilere polis gaz bombalarıyla pervasızca saldırdı. Onlarca kişiyi yerlerde sürükleyerek
gözaltına aldı. Aynı gün Esad iktidarını protesto eden
işbirlikçi gericilere karşı ise polis dokunmadı bile.
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Hasta Tutsak Yasemin Karadağ Artık Özgür!

Yasemin Karadağ’ı da Zulmün
Elinden Çekip Aldık!
Hapishanelerde Daha Yüzlerce Hasta Tutsak Var!
Hasta Tutsaklara Sahip Çıkmayan Solda AKP’nin Katlettiği
Hasta Tutsaklardan Sorumludur!
 AKP’nin hapishanede
katletmek istediği Hasta
tutsak Yasemin Karadağ
artık ÖZGÜR!
 ‘Yasemin Karadağ’ı
katletmenize izin
vermeyeceğiz’ dedik. Ve
Yasemin Karadağ’ı da
AKP Zulmünün elinden
çekip aldık!
 Hapishanelerde
yüzlerce hasta tutsak
daha var. Hasta
Tutsaklara özgürlük
mücadelemiz sürecek!
TÜM HASTA
TUTSAKLARA
ÖZGÜRLÜK!..
Yasemin Karadağ uzun yıllarını
hapishanelerde geçirmiş Devrimci
bir tutsak. 19 Aralık katliam saldırısı
dahil sayısız saldırılara uğradı. Tahliye
olduktan sonra da inançlarına, düşüncelerine sahip çıktı. Faşist zulüm
düzenine karşı tereddütsüz mücadeleye devam dedi. AKP’nin polisleri
onu tekrar tutukladı. Tahliye oldu
yine mücadele dedi Yasemin.
Yasemin Karadağ böbrek hastasıydı ve yüzde 18’i çalışan tek böbrekle yaşıyordu. Son tutuklandığından
kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti. Yasemin Karadağ aynı zamanda yüksek tansiyon hastasıydı.
Yasemin Karadağ, tüm bu ra-

hatsızlıklarına rağmen devrimcilik
yapmakta ısrar ediyordu. Bundan
dolayı da AKP’nin polisinin hedefiydi. Açıktan tehdit edildi. Defalarca
gözaltına alındı.
Polis Karadağ’ın sürekli düzenli
bir tedavi gördüğünü de biliyordu.
Bunun için bir komployla Karadağ’ı
hapishanede tedavisi engellenerek
katletmek için gözaltına alarak tutuklattı.
Evet, Yasemin Karadağ HAPİSHANEDE KATLEDİLMEK İÇİN
TUTUKLANDI!
AKP’nin işkenceci polisleri, gardiyanları bunu açıkça söylemekten
hiç çekinmediler.
Çünkü AKP’nin polisi de, gardiyanları da TECRİT ZULMÜNE GÜVENİYORLARDI.
Tecrit hapishanelerinde istedikleri
zulmü yapacaklar kimse bunu duymayacaktı.
Zaten hapishane koşullarında düzenli yapılması gereken tedavisinin
yapılmasının olanağı yoktu. Tedavisi
bilinçli olarak da engellenerek Yasemin’i katledeceklerdi.
Yasemin’in tutuklu bulunduğu 7
ay boyunca amaçlarına ulaşmak için

ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Düzenli yapılması gereken tedavisini
yaptırmadılar. Güç bela götürüldüğü
hastanede tedavisini engellediler.
Hastaneye gidiş-gelişlerde saldırdılar,
işkence yaptılar.
“Ölürsen öl, senin için bir avuç
toprak bulunur” dediler.
“O terörist, tedavisini yapmayın” diye doktorları tehdit ettiler.
Doktorlara “daha ne kadar yaşar” diyerek gün saydılar...
Ama başaramadılar!
YASEMİN KARADAĞ’I KATLETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ dedik.
Yaptıkları her türlü zulme rağmen
Yasemin Karadağ’ı katletmeyi başaramadılar.
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TAYAD’lılar, Halk
Cepheliler, Yasemin’in
Yoldaşları Olarak Onu
Katletmelerine
İzin Vermedik
AKP’nin işkenceci polislerinin
Yasemin’i tutukladıkları ilk günden
itibaren Yasemin’in özgürlüğü için
mücadele ettik.

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!

21

AKP’nin tecrit hücrelerinde Yasemin’in sesinin boğulmasına izin
vermedik. Tecrit altında katledilmek
istenen Yasemin’in dışarıdaki sesi
olduk.
Sonuç olarak yoldaşımız Yasemin
Karadağ’ı da zulmün elinden çekip
aldık.

Israr, Kararlılık ve
Sonuç Almak!
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Gerek Güler Zere’nin, gerekse
de Yasemin Karadağ’ın tahliye olmasını sağlayan budur.
Bu, demokratik mücadeledeki
Cephe tarzıdır.
Cephe tarzı; ısrarcı olmaktır!
Cephe tarzı; kararlı olmaktır!
Cephe tarzı; meşruluğuna inanmaktır!
Cephe tarzı; birimiz hepimiz için,
hepimiz birimiz için diyebilmektir!
Cephe tarzı; mücadelede bedel
ödemeyi göze almaktır!
Cephe tarzı; hiç bir sınır tanımamaktır!
Cephe tarzı; SONUÇ ALMAKTIR!
Oligarşinin tecrit zulmüne karşı
tam 7 yıl direndik. 122 şehit verdik.
Cephe tarzı budur işte. Dünyanın
hiç bir yerinde böyle bir direniş yoktur. Böyle bir kararlılık, böyle bir
ısrar, böyle bir irade yoktur.
TAYAD’lı Aileler tam 1230 gün
boyunca yaz-kış, soğuk sıcak demeden Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda
oturma eylemi yaptı.
Yasemin’i zulmün elinden alacağız, katlettirmeyeceğiz derken işte
böyle bir kararlığın, böyle bir iradenin,
böyle bir inancın sahibi olarak söyledik.
Gün gün, adım adım ördük mücadeleyi. Yasemin için ülkemizin
dört bir yanında yüzlerce eylem yap-

tık. AKP İl binalarının
önlerinde açlık grevi çadırları kurduk. Gözaltına
alındık. Yaptığımız eylemlerle hasta tutsaklara
özgürlük mücadelesini
yeniden gündeme getirdik.
AKP’nin hapishanelerde tutsakları
katletme politikasını yeniden gündem
yaptık. AKP’nin mahkemeleri bu mücadele sonucunda Yasemin’i bırakmak
zorunda kaldı. Çünkü onlar da şunu
çok iyi biliyor: Sonuç alıncaya kadar
bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Güler
Zere’de olduğu gibi eninde sonunda
bırakmak zorunda kalacaklardı.
Burjuva basın bile manşet yaptı:
Son 15 yılda tam 2497 tutuklu ve hükümlü hapishanelerde öldü. AKP hasta
tutsakları katledip ona da ECEL diyerek
katliamını gizliyor. Açıklanan rakamlara göre tam 1910 tutuklu ve hükümlü
“ecel”iyle ölmüş. Ancak gerçek şu ki,
1910 tutuklu ve hükümlü tedavileri
yapılmadığı için hapishanelerde AKP
tarafından öldürülmüştür.

Bu Bir Katliamdır!
Hasta Tutsaklara Özgürlük
Mücadelesi Bu Katliama
Dur Demek İçindir!
Yasemin Karadağ’ı zulmün elinden aldık. Ancak AKP’nin ölüme
mahkum ettiği daha onlarca tutuklu
tecrit hücrelerinde ölümü bekliyor.
Oligarşi hapishanelerde tutsakları
tecrit ederek hasta tutsakların, çığlığını, yaşadığı zulmü halktan gizliyor
ve sessiz sedasız katliam politikasını
sürdürüyor.
HAPİSHANELERDE ÖLEN
TUTSAKLARIN KATİLİ AKP’DİR.
AKP katliamları politika olarak sürdürüyor.
Çünkü AKP halkın düşmanıdır!
Halk düşmanı AKP, kendince görevini
yapıyor. Düşmanlığını yapıyor!

Ya Siz Ne Yapıyorsunuz?
Evet sizler: Reformistler, oportünistler. Kendine solcuyum diyen,
sosyalistim, komünistim, demokratım

diyenler...
Sendikalar, demokratik kitle örgütleri, dernekler, odalar, partiler, hapishanelerde tutsakları olan siyasi çevreler...

Sizler Ne Yapıyorsunuz?
Büyük Direniş boyunca tecrite
karşı direnen devrimci tutsaklara direnişi bırakmaları için “yaşamın kutsallığı”nı dilinizden düşürmüyordunuz. AKP hapishanelerde tecrit zulmü
ile sessiz, sedasız tutsakları katlediyor.
Sizler Ne Yapıyorsunuz?
Hani “yaşam kutsal”dı? O sözleri
devrimcilere direnişi bıraktırmak için
mi söylüyordunuz? Yaşamları sizin
mücadelenize bağlı olan hasta tutsakları neden sahiplenmiyorsunuz?
Hapishanelerden çıkan tabutların
tek sorumlusu AKP değildir.
Hapishanelerde yüzlerce hasta
tutsak varken, onlarcası ölümü beklerken, AKP’nin katliam politikası
karşısında hücrelerde tecrit edilen
hasta tutksakların sesini duymayanlar
da bu ölümlerden sorumludur.

Hasta Tutsakların
Vebali Boynunuzdadır!
Hasta tutsak Güler Zere ile tüm
halkın gündemine giren hasta tutsaklar, Güler Zere’nin tahliyesinden
sonra reformist, oportünist sol tarafından ipe sapa gelmez bahanelerle
unutuldu. Hasta tutsaklara özgürlük
mücadelesinin en üst düzeye çıktığı
bir noktada Hasta Tutsaklar Platformu terk edildi.
Hasta Tutsaklar Platformu’nu terk
eden sol hasta tutsakları katletmek
isteyen AKP’nin katliam politikasına
objektif olarak ortak olmaktadır.
Hapishanelerde onlarca hasta tutsağı varken hasta tutsaklara özgürlük
mücadelesine destek vermeyen Kürt
milliyetçi hareket bu ölümlerden sorumludur.
Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesi en yüksek düzeye çıkmışken,
halkta büyük bir duyarlılık, sahiplenme yaratılmışken mücadeleden
neden kaçıldı?

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Bu sorunun cevabını hasta tutsaklara vermek zorundasınız.
Reformist solun hapishanelerde
tutsakları olmadığı için yeteri kadar
gündemlerine girmedi zaten. Uzun
süre platformdan çekilmeseler de fiilen eylemlerden çekildiler.
AKP artık reformist, hatta düzen
içi muhalefet demeden tutukluyor.
‘90’lı yıllar boyunca tutsak vermeyen
reformistlerin de hapishanelerde tutsağı var. Neden hala hasta tutsaklara
özgürlük mücadelesinden uzak duruyorsunuz?
Hapishanelerde tutsakları olan
oportünizmin hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinden kaçış gerekçeleri
tam bir sorumsuzluktur.
Emekçi Hareket Partisi (EHP) Sosyalist Feminist Kollektif (SKF), Sosyalist Parti, Sosyalist Demokrasi Partisi,
İHD, Emekçi Kadınlar Derneği hapishanelerden sürekli hasta tutsakların
tabutları çıkarken Hasta Tutsaklar Platformu’nda haftalarca LGBTT'lerin söz
hakkının olup olmamasını tartıştırmışlardır. Ve LGBTT'ye söz hakkı
verilmediği için Hasta Tutsaklar Platformu'ndan çekildiler.
Açıkça söyledikleri şuydu: Hasta
tutsaklar ölsün! Yaşasın LGBTT...
Soruyoruz onlara LGBTT için neler
yaptınız bugüne kadar? Onlar için
de hiçbir şey yapmadılar. Maksat bir
bahaneyle mücadeleden kaçmaktı ve
kaçtılar.
Hapishanelerden tabutlar çıkmaya
devam ederken Devrimci Hareket'in
platformdan ayrılma gerekçesi ise;
"Tasvip etmediğimiz eylem biçimleri
var. Tabut, kefen bunlar doğru eylemler değil" diyerek platformdan
ayrıldılar. Devrimci Hareket bu bahaneyi söylediğinde tam 64 haftadır
“tasvip etmiyoruz” dedikleri eylemler yapılmıştı. 64 hafta sonra
yapılan eylemlere ses çıkartmayıp

64 hafta böyle bir gerekçeyle platformdan ayrıldılar.
ÖDP, EMEP, TKP, ESP gibi partiler ise eylemlerin ilerleyen günlerinde resmen ayrıldıklarını açıklamaya
bile gerek duymadan fiilen mücadeleyi bıraktılar.
Eylemlere katılımın azalması nedeniyle katılımı tekrar artırmak için
gittiğimiz ESP’nin cevabı, "İHD'nin
de böyle bir çalışması var" olmuştur.
Ve kendilerinin durumunun çok acil
olduğunu, bölük pörçük iş yapmaktansa var olanı güçlendirmek gerektiğini söyleyerek topu İHD'nin üzerine
atmıştır.
Hapishanelerde onlarca hasta tutsağı olan Kürt milliyetçileri ise
AKP’nin katletme politikasına karşı
sonuç alıcı bir mücadele yürütmek
yerine içinde bulunduğu durumun
aciliyetini yazan hasta tutsaklara,
adeta azarlar gibi “şu kadar manşetten,
şu kadar da iç sayfada haber yaptık,
daha ne istiyorsunuz” denmiştir.
Hapishanelerden ölümler çıkmaya
devam ederken, hasta tutsakların çığlıkları yükselirken haber yapmayı
“mücadeleden” sayıyor. Bu tavır
AKP’nin hasta tutsakları katletme
politikasından hiçbir şey anlamamaktır.
AKP, hasta tutsakları katlederek
sadece bir tutsağı imha etmiş olmuyor.
Yani bir tutsak azaldı diye kafa hesabı
yapmıyor.
İdam cezasının infazında bile tutuklunun sağlıklı olması şartı aranır.
Hasta tutuklunun infazı yapılmaz.
Ama AKP, hasta tutsakların tedavisini
yapmayarak hasta tutukluyu infaz
ediyor. Tutuklulara “ben sizi katlederim, kimse sizin sesinizi bu hücrelerde duyamaz” diyor. Kimse size
yardım elini uzatamaz diyor. Ve bütün
tutsakları tehdit ediyor.
Hapishanelerdeki hasta tutsakların
tek sesi sizlersiniz. Siz sahip çıkmıyorsanız hasta tutsakların sessiz imhası artarak sürecek. Hasta tutsaklara
sahip çıkmak en meşru taleptir. Hapishane koşullarını bilerek onları sahiplenmemek vicdansızlıktır. Çürümedir. Özellikle bu süreçte, iktidara

muhalif olan herkes hapishaneye düşebilir.

Israrlı, Kararlı
Bir Mücadele İle
Sonuç Almak Mümkündür
Kimse halk sahip çıkmıyor diyemez. Hasta tutsak Güler Zere için
yürütülen kampanyada bunu herkes
gördü. Anadolu’nun dört bir yanında
Güler Zere için yapılan eylemlere
halk kitlesel destek vermiştir. Halkımızın her kesiminden insanlar kendince elinden geldiği kadar bir şeyler
yapmıştır.
Bu sahiplenme Yasemin Karadağ
için de geçerlidir. Halkımız Yasemin’e
sahip çıkmıştır. Sahip çıkmayan, duyarsız kalan Hasta tutsaklar mücadelesini terk eden sol olmuştur.
Sol’daki bu duyarsızlığa rağmen ısrar
ve kararlılıkla yürütülen mücadele
sonucunda Yasemin Karadağ’ı özgürlüğüne kavuşturduk.
Ancak biliyoruz ki, hapishanelerde
daha onlarca hasta tutsak var. AKP
onları sessiz sedasız katletmek istiyor.
Sonuç almayı hedefleyen ısrar ve
kararlılıkla yürütülen bir mücadeleyle
AKP’nin hapishanelerde hasta tutsakları katletme politikasına geri
adım attırabiliriz. Güler Zere ve Yasemin Karadağ mücadelesi ve tahliyeler bunun en somut göstergesidir.
Sol, bir kaç eylem yapıp hiçbir
sonuç almadan eylemi bırakan protestoculuktan çıkıp sonuç almayı hedeflemek zorundadır. Aksi durumda
hiç bir hakkın mücadelesini veremez.
Oligarşinin saldırıları karşısında bir
kaç protesto eylemi, hepsi o kadar.
AKP iktidarı da bunu bildiği için
pervasızca saldırıyor.
28-29 Mart’taki son KESK eylemine bakın: O kadar militan bir
eylem sonucunda bile Başbakan Erdoğan eylemle alay etmiştir. Çünkü
AKP biliyor ki, yapılan eylemler ne
kadar kitlesel olursa olsun, ne kadar
militan olursa olsun, belli bir takvime
bağlı protestoyu aşmayan eylemlerdir.
Belirlenen takvimle birlikte protestolar da bitecektir.
Sol bu anlayışı terk etmelidir.

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!
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Yaseminleri, Hasta Tutsakları Sahiplenmemek
Vicdansızlıktır, Çürümedir!
TAYAD’lı Aileler
Bu yazı, Yasemin Karadağ
şılığı yoktu.

Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012

24

özgürlüğüne kavuşmadan önce AKP
İl Binaları önünde yapılan iki günlük
açlık grevi eylemleri üzerine yazılmıştı. Hasta tutsaklar sorununa
Sol’un bakışını yansıtmak için yayınlamayı gerekli görüyoruz.
Hasta tutsak Yasemin Karadağ’ın
serbest bırakılması için AKP önünde
yaptığımız 2 günlük açlık grevi için
kurumları gezmiştik önceki hafta.
Bir dosya oluşturduk ve dosyanın yanında bir dilekçe ile eylemlerimize katılım çağrısı yapmıştık. Çünkü Güler
Zere sürecinden de tanık olduğumuz
gibi hasta tutsakları ancak dayanışma
ve sahiplenme ile yaşatabiliriz.
Dosyada Yasemin Karadağ’ın durumunu anlatan yazıların yanında
çeşitli zamanlarda basında çıkan yazılar da vardı. Dilekçede ise “Güler
Zere'yi zamanında kurtaramamıştık!
Şimdi Yasemin Karadağ öldürülmek
istenmektedir. Geç kalmadan, sesimizi
yükseltmeliyiz. Yasemin Karadağ'ın
serbest bırakılması ve sağlıklı bir
şekilde tedavi olması talebiyle açacağımız 2 günlük açlık grevi çadırımızın açılışına ve desteğe yönetici ve
üyelerinizle katılmanızı bekliyoruz.
Unutmayın, ANCAK BİRLEŞİRSEK KURTARIRIZ ONU! ÇAĞRIMIZA CEVAP VERİN! SUSMAYIN!” diye çağrıda bulunmuştuk.
Gezdiğimiz kurumlardan aldığımız sonuçlar ve eyleme gelenlere baktığımızda demokratik kurumların duyarsızlığının tablosunu gördük bir
kez daha.
Yasemin Karadağ gibi ölümcül durumda olan bir tutsağın yaşam hakkı
için yaptığımız eyleme desteğe sadece
KESK ve Emekli-Sen geldi. Oysa ki
17 kurumla görüşmüştük. Karşılaştığımız bu tablo tecrit sürecinde yüzümüze kapatılan kapıların bir benzeriydi. Gezdiğimiz kurumların bir kısmında muhatap bulamadık, muhatap
bulduğumuz kurumların bir kısmından ise cevap bile alamadık. Cevap aldıklarımızdan ise söylediklerinin kar-

Tecrite karşı ölüm oruçlarında şehit düşen evlatlarımız için “ölmeyin,
yaşam kutsaldır” diyordu birçok kurum ve bunu gerekçe göstererek tecrite karşı mücadelemizden uzak duruyordu. O zaman da tecrite karşı mücadelenin önemini anlatarak, bedel
ödemeden hiçbir kazanımın mümkün
olmadığını göstermiştik. Şimdi, bunu
diyenler bir insanın yaşam hakkı için
kendileri bir şey yapmazken bizim
yaptığımız eylemlere bile gelmeyecek
kadar duyarsızlaşmıştır. Yani söyledikleri “yaşam kutsaldır” sözü onlar için eylemlerden ve sorumluluktan kaçmanın perdesi olarak
kullanılmıştır. Bu “kutsallığı” korumak için ciddi bir şey yaptıklarına tanık olmadık.
Bu, çürümedir. Direnmemenin bir
sonucu olarak yozlaşmanın ta kendisidir. Bu çürümeye izin vermeyecek, bu duyarsızlıkla her alanda mücadele edeceğiz. Demokratik bir kurum olmanın en temel noktası olan dayanışmayı örgütlemek için tartışmaya, eleştirmeye ve elimizden geldiğince bu değerleri sahiplendirmeye
devam edeceğiz.
Örneklerle anlatalım bu durumu;
13 Mart günü TMMOB İstanbul İl

İstanbul AKP İl Binası
Önünde 2 günlük açlık
grevine hemen bütün
demokratik kitle örgütleri
çağrıldı. Destek için sadece
KESK ve Emekli-Sen geldi!

Koordinasyon Kurulu ile görüştük.
Ertesi gün toplantıları vardı. Ertesi gün
tekrar geldik görüşmeye, toplantının uzun süreceğini söylediler ve
‘gereğini yapacaklarını’ eklediler.
Sonrası yok! Ne aradılar, ne de desteğe geldiler. Onlar için ‘gereği’ neydi, öğrenemedik!
Başka bir örnek; 16 Mart günü
Dev-Sağlık-İş ve Enerji-Sen’le
görüştük. Görüşme sıcak bir ortamda geçmişti. Hapishaneler ile ilgili
sohbet de edilmiş ve destek sözü verilmişti. Fakat 2 günlük eylemimizin
ne başlangıcında ne de sonrasında göremedik onları. Söz, ne demektir bu
kurumlar için? Destek, ne demektir?
Bu sorgulanmalıdır.
Solda ve demokratik kitle örgütlerinde bu durum adeta kanıksanmıştır. Eylemlere çağrılara cevap verilmez, söz verilir yerine getirilmez,
muhatap bulunmaz ya da “yoğunuz,
başka işlerimiz var”, “gündemimiz
değil” cevapları ile dayanışmanın
ruhu yok edilir.
Tecrite karşı 7 yıl süren ve 122 evladımızı şehit verdiğimiz direnişten de
hatırladığımız bu tavırlar demokratik
kitle örgütlerinin ‘normal’ bir tutumu
haline dönüşmüş durumda. Bu durum,
demokratik bir kurum için kabul edilemez, etmeyeceğiz.
Kaldı ki, ağır hasta bir tutsak için
bizim çağrımıza da gerek yoktur.
Duyarlı olan herkesin kendi cephesinden bir şeyler yapması gerekir. Söz
konusu olan devrimci bir tutsağın yaşamıdır. Fakat duyarsızlık ve yozlaşma öyle bir noktadadır ki kendilerinin ayrıca bir şeyler yapmasını bırakın, bizim örgütlediğimiz eylemlerde
bile dayanışma amaçlı destek vermiyorlar.
Biz tek başımıza da kalsak hasta
tutsaklarımızı sahipleniriz, mücadele ve halkın dayanışması ile
Yaseminler’i yaşatmak için her türlü eylemi yaparız. Bu, ayrı bir şeydir. Fakat, dilekçemizde de belirttiğimiz gibi
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Yasemin Karadağ'ı Kararlı Mücadelemizle
Zulmün Elinden Aldık! Ayhan Efeoğlu'nun
Mezarını da Bu Israrla Bulacağız!
TAYAD’lı Aileler
Bir evladımızı daha, Devrimci
alarak sonuç alınabileceğini bir
Tutsak Yasemin Karadağ'ı zulmün
elinden çekip aldık. Onu öldürmek istiyorlardı. Onu, tecritin o kör karanlığında, işkenceye dönüşen hastane gidiş gelişlerinde ölüme terk etmişlerdi. Ama, biz vardık; tecrite karşı susmayan sesimizle bunu yapmalarına
izin vermeyeceğiz, dedik. İzin vermedik ve ısrarlı mücadelemizle onu
zulmün elinden çekip aldık.
Yasemin Karadağ, şimdi ailesi ve
yoldaşlarının yanında, onlardan aldığı
moral destekle hastalığı ile mücadele ediyor. Bu, güç bizimdir. Bu güç,
verdiği sözün gereğini yerine getirmek
için hiçbir bedelden sakınmayan yaşlı analarımızın, babalarımızın, gençlerimizin ve tüm halkımızındır. Bu gücümüzle, inanıyoruz ki hastalığını
da yenecek.
Kazanmak için ısrarlı ve kararlı bir
mücadele olmazsa olmazdır. Bunu
tecrite karşı verdiğimiz mücadeleden
biliyoruz. Güler Zere'yi zulmün elinden çekip almak için verdiğimiz mücadeleden biliyoruz. Ali Yıldız'ın mezarını bulmak için verdiğimiz mücadeleden biliyoruz. Şimdi bunlara bir örnek daha ekledik. Biz, sınırlı sayıda insanla da olsa, kararlı ve ısrarlı bir mücadele ile, ama bedeller ödemeyi göze

kez daha gösterdik. İşte, bu mücadele ile Yasemin Karadağ'ın ölüme terk
edilmesine izin vermedik. Bu mücadelemizi sürdürürken, demokratik kitle örgütlerinin ciddi bir desteğini göremedik, bunu bahane ederek mücadelemizde geri adım atmadık. Onlara
görevlerini hatırlattık. Ve kazandık.
Şimdi, kaybedilen evladımız Ayhan Efeoğlu'nu, mücadelemizin ve kararlılığımızın bu gücüyle bulacağız diyoruz. Nasıl ki Ali Yıldız'ı mezarsız
bırakmadıysak onu da mezarsız bırakmayacak ve kaybedenlerden hesap
soracağız. Kaybedilen evlatlarımızın mezar hakkı için, sonuç alana
kadar mücadelemizi büyüteceğiz.
Ayhan Efeoğlu bir devrimciydi.
Halkının özgürlüğü, vatanın bağımsızlığı için mücadele ediyordu. Bu nedenle defalarca gözaltına alındı. Son
olarak 6 Ekim 1992'de gözaltına alındı ve kaybedildi. Aradan 20 yıl geçti. Onu kaybedenler, unutacağımızı
sandı. Fakat, öfkemiz ve adalet özlemimiz ilk günkü gibi taze. Onu er geç
bulacağız.
Kayıplar politikası ülkemizde
özellikle 1990'lı yıllarda, devletin
gözdağı verme ve halkın mücadelesini engellemek için uyguladığı bir po-

litika oldu. Oligarşinin hedefinde
tüm halkın susturulması vardı. Devrimciler, yurtseverler kaybedilecek, bir
mezarları bile olmayacaktı. Ve bunu
görenler, değil mücadele etmek, devrim ve sosyalizmi ağızlarına bile almayacaktı. Hesap buydu. Hesapları
tutmadı, çünkü biz vardık! Evlatlarımızı kaybedenlerin yakasına yapıştık.
Onlardan hesap soran eylemlerle kayıplarımızı bulmak için mücadele
ettik.

ancak birleşirsek onları yaşatabiliriz.
Bu her kurum için bir görevdir, bunu
hatırlatıyoruz her eleştirimizde.

caksınız. Katılmazsanız... Kaçmış
olursunuz. Vicdanınızdan, ahlaki
ve siyasi sorumluluklarınızdan kaçmış olursunuz. Katılmazsanız, zulmün yanında olmuş olursunuz” demiştik.
Bugün de hatırlattığımız budur.
Bugün demokratik kitle örgütlerinin yaşadığı bu çürümedir. Bir insanın yaşatılması için yapılan bir
eyleme katılmamanın ne gerekçesi
olabilir? Yarın, artık çok geç olduğunda söyledikleri gerekçelerin ne anlamı olacak? Bunu, bugün, yani Yaseminler hala yaşatılabilecek bir durumdayken cevaplamalıdırlar.
Bu yozlaşmayı kurumlarımızdan

söküp atmalıyız. Dayanışma ruhu
ancak bu durumu değiştirebilir. Bunun için her kurum ciddi bir muhasebe yapmalıdır. Bu muhasebe geçmişten, tecrite karşı mücadelede yapılmayanlardan, kaçılan sorumluluktan başlamalıdır. Ancak bu şekilde, duyarsızlığı söküp atabiliriz.

Kurumların yönetici ve üyelerine
hitaben verdiğimiz dilekçede, “Ölüm
ve yaşam üzerine süren bir tutsaklıkta destek vermek, siyasi olmaktan çok ahlaki bir sorundur”
demiştik, “Yapabileceğiniz ve yapmanız gereken pek çok şey var. Kitlesel gücünüzü kullanın. Olmaz mı
diyorsunuz... Siz bizzat yöneticileriniz destek verin. Katılırsanız, bir demokratik kurum olarak, o demokratik kurumun üye ve yöneticileri
olarak, hem vicdani, hem siyasi sorumluluğunuzu yerine getirmiş ola-

Dün kayıp politikasını uygulayanlar, bugün tecrit politikasıyla evlatlarımızı yok etmeye çalışıyor. Hasta tutsakları ölüme mahkum etmeye
çalışıyor. Tüm bunlarda amaç aynıdır.
Amaç; düşünceleri yok etmek ve
halkta korkular yaratarak, kimsenin
hakkını aramadığı, suskun bir toplum
yaratmak. İşte Gülerleri, Yaseminleri zulmün elinden çekip alan mücadelemiz bu politikaların sonuç alamadığının en somut örnekleridir.
Yasemin Karadağ'ı, herkesin küçük-büyük emeklerinin sonucunda
zalimlerin elinden çekip aldık. Şimdi, bu güçle kaybedilen evladımız Ayhan Efeoğlu'nun mezarını bulacağız.
Bu inançla mücadelemizi büyütmeliyiz.
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Hasta tutsakları, Yasemin Karadağ’ı, Hediye Aksoy’u ve onlarca
hasta tutsağı zulmün elinden çekip
alma görevi hala önümüzde durmaktadır. Hasta tutsaklar için ortak
mücadeleyi örgütlemek, onlarla dayanışmayı büyütmek hala herkesin
önünde bir görevdir. Duyarsızlığı
aşmanın yolu buradan geçmektedir.

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!

25

dır. Bizim ideallerimiz çok daha büyüktür, halkın kurtuluş mücadelesini
zaferle sonuçlandırmaktır. Bu mücadele içinde olan
her devrimci, kendisini kişilik olarak ve çalıştığı kitle ve
silahlı örgütlenmeleri büyütecektir. Gençlikte, mahallede ya da başka bir alanda, birimde, bölgede çalışan arkadaş. Günlük, haftalık, aylık, yıllık hedefimiz, planımız, programımız var
mı? Bunun için ne kadar kafa yoruyor,
ne kadar çalışıyoruz, neler yapıyoruz?
Her gün bir yeni insana gidip ona kavgayı, vatanımızın ve halklarımızın
içinde bulunduğu durumu anlatıyor
muyuz? Onu mücadeleye örgütleyebiliyor muyuz? Yanı başımızdaki yoldaşımızla ilgilenip onu eğitiyor muyuz?
Kendimizi, örgütlülüğümüzü geliştiriyor muyuz? Hayatın gürül gürül aktığı ve çok zengin olduğu, her gün yeni

Ders: Bir Ömür

Boyu Devrimcilik (6)
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Sevgili Yürüyüş okurları, Bir Ömür
Boyu Devrimcilik konusuna bu hafta
“İdeal Sahibi Olmak” başlığıyla devam ediyoruz.
Ömür Boyu Devrimcilik İdeal
Sahibi Olmaktır.
Stratejik hedefimiz; anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim. Devrimle halkın iktidarını kuracak, sömürüsüz ve özgür bir dünya uğruna savaşa devam edeceğiz. Bu büyük bir idealdir. Bu büyük
bir davadır. Davamız ve ideolojimiz etrafında birleşerek Cephe’nin öncülüğünde halkımızın kurtuluşu ve özgür
vatan için mücadele ediyoruz. Bu ideale varmak için bulunduğumuz alanda,
bölgede ve birimde savaşın ve devrimin
gereklerini yerine getirmekle, yapılması gerekenleri yapmakla görevliyiz. Bu, halka karşı büyük bir sorumluluk,
sahiplenme ve görev bilincidir. Halkın her kesimini örgütleyerek, örgütlenmelerimizi büyüterek ve geliştirerek, gerillayı büyüterek, gerilla ordusunu ve sonrasında halk ordusunu yaratarak, kurtuluş bayrağını her geçen gün daha yükseklerde dalgalandırarak zafere yürüyeceğiz. Tüm bunları gerçekleştirmek,
küçükten büyüğe irili ufaklı milyonlarca
işi yaparak, daha fazla pratik içinde olarak ve günlük iş yaparak gerçekleşecek.
Yani daha çok emek harcayarak ve çalışarak. Bu, bir devrimcinin idealleri uğruna mücadele vermesidir.
Çalışma alanımızda önümüze hedefler koyarak, programlar çıkararak,
kısa, orta ve uzun vadede planlar yaparak, bunları hayata geçirmede hiç vazgeçmeden ısrarlı olarak, adım adım daha
hızlı koşarak, ama dur durak bilmeden
yapacağız. İdealleri, hedefleri, plan ve
programları olmayanlar büyüyemez. Bir
ömür boyu devrimcilik yapamazlar. Daima küçük kalırlar çünkü amaçsızdırlar.
Bugün milyonlarca insanın idealleri var-

şamımız tüm bunları hayata geçirebilecek, yapabilecek şekilde olmalıdır. Öyle
olduğunda üstesinden gelemediğimiz,
halk için baş koyduğumuz bu davada yapamayacağımız bir şey de yoktur.

 Bir Ömür Boyu
Devrimcilik Umutlu
Olmaktır
Halkın umuduyuz ve umudu büyütüyoruz. Yaşadığımız dünyada ve ülkemizde emperyalizmin ve işbirlikçilerinin, devrimi, halkın mücadelesini
yok etmek için her türlü, zulme, vahşete
ve aşağılık yöntemlere başvurduğu günümüzde, devrime, sosyalizme ve halkın kurtuluş davasına daha sıkı sarılıyor ve bağlanıyoruz. Dosta da, düşmana
da gururla ve onurla haykırıyoruz,
yüzyıllardır ezilenlerin, halkın umudu
yok edilemedi, Pir Sultanlar'ın, Baba İshaklar'ın, Şeyh Bedrettinler'in zulme ve
saltanatlara karşı kaldırdığı isyan bayrağı bugün bizlerin, Cepheliler’in ellerindedir. Dağlarda ve şehirlerde, silahlı, silahsız, kitlesel örgütlenmelerle ve mücadeleyle yürüttüğümüz bu
savaş, ezilenlerin, yoksulluk ve açlık içinde yaşayan
halkın, kurtuluş umudu olmuştur. Bu umudu büyüterek, zaferler
kazanarak, devrimi gerçekleştireceğiz.
Bu, yaşadığımız dünyanın, yaşadığımız
ülkenin ve halkımızın bir gerçekliğidir.
Bu bilimsel bir gerçekliktir. Ancak bu
böyledir diye ne halk kendiliğinden devrim saflarına gelecek, ne de Koçlar, Sabancılar, Eczacıbaşılar iktidarlarını bırakıp gideceklerdir. Doğrudan doğruya
bizim çalışmamızla, halkın örgütlenmesiyle, savaşı geliştirerek devrim yürüyüşümüzü büyütmemize bağlıdır.
Düzenin baskı ve zoru karşısında, işkencede, her türlü ideolojik, politik, kültürel, ahlaki saldırıları karşısında direnerek, dik durarak, ayakta kalarak ve
her gün halkın hemen yanı başında
maddi bir güç durumuna gelerek, devrim alternatifini büyüterek halkın umudunu büyütebiliriz. Savaşı ancak böyle kazanabiliriz. Savaşı kazanmak maddi bir güç haline gelmektir. Bunu yapacak olan biziz, Cephelilerdir, halkımızdır.

Ömür Boyu Devrimcilik
İdeal Sahibi Olmaktır
bir gelişmenin olduğu Türkiye'de halka kendi görüşlerimizi götürüyor muyuz? Onlara gerçekleri anlatıyor muyuz? Bir kez değil tabi ki ısrarla, nasıl
devrime kazandırırım diye düşünerek:
üreterek, çözümler bularak yaklaşmakla olacaktır bu. Mahallemizdeki komşuya,
okulumuzdaki insanlara, selam veriyor
muyuz? Bir evin kapısını çalarken nasıl
çalıyoruz? Evdeki insanla nasıl sohbet
ediyoruz? Ne tartışıyoruz ve nasıl sonuç
alıyoruz? Okul kantinindeki ya da mahalledeki kahvede insanlarla sohbet ediyor muyuz? Günlük pratiğimizin muhasebesini, çıkan sonuçları her gün değerlendirerek tekrar halka gidiyor muyuz?
Haftalık, aylık, yıllık olarak aldığımız sonuçları devrimci tarzda değerlendirip, eksiklerimizi giderme, daha fazlasını yapmak için önümüze hedefler koyuyor
muyuz? Bu sorulara gönül rahatlığıyla
evet diyebilmeliyiz. Öyleyse bir dava adamıyız ve ideallerimiz de büyüktür. Kuşkusuz çalışmamız düşünce tarzımız, ya-

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Bir Cepheli pratiğiyle, örgütlediği tek
bir insanla, yaptığı bir eylemle,
devrimci heyecanıyla, ruhu ve bilinciyle
moralli ve coşkuludur. İşlerini haz

Oligarşinin umutCepheli pratiğiyle, örgütlediği
suzluğu, tasfiyeciliği,
tek bir insanla, yaptığı bir eyteslimiyeti, yılgınlığı ve
lemle, devrimci heyecanıyla,
inançsızlığı yaygınlaşruhu ve bilinciyle moralli ve
duyarak, severek yapmalıdır. Bu
tırmaya çalıştığı koşulcoşkuludur. İşlerini haz duyarak,
severek yapmalıdır. Bu ideallelarda, inancımızı, kaidealleri uğruna, karşılığında bir şey
ri uğruna, karşılığında bir şey
rarlılığımızı büyüterek,
beklemeden
çalışmasıdır
devrimcinin.
beklemeden çalışmasıdır. Devideolojik, kültürel, ahrimci için çalışma doğallaşmışlaki olarak sağlamlığıÇalışma doğallaşmıştır onun için.
tır. Onun için gönüllü çalışmak,
mızı koruyarak ve saGönüllü çalışmaktır, yani insanı
insanı yücelten büyük bir ervaşı büyüterek... İşte bu
yücelten
büyük
bir
erdemdir.
Sosyalist
demdir. Sosyalist insanın, kapinedenle umutsuzluk
talizmin
insanından en temel
bize yasak. Çünkü, bir
insanın, kapitalizmin insanından en
ayrımıdır bu. Bir devrimci yapömür boyu umutlu oltemel ayrımıdır bu. Bir devrimci yaptığı
tığı her şeyden mutlu olmalı, coşmaktır devrimcilik.
her şeyden mutlu olmalı, coşkulu bir
kulu bir faaliyet olarak ele alBunu başarmak gemalıdır. Yaptığı işin neye yaralecek düşüncesi ve halfaaliyet olarak ele almalıdır.
dığını bilmeyen bir devrimci, sıkın gücüdür. Umudu
radan bir insan gibi düşünecek,
büyütmek ve hep umutişin bir an evvel bitmesini, isteşesini ve moralini hiç yitirmemiştir. Bir
lu olmak her devrimcinin her Cepheyecektir.
Devrimci faaliyet içinde buailede çocuklar tüm saflıkları ve teli'nin temel özelliklerinden birisidir. Bu
lunan bir insan çalışmayı manevi bir zomizlikleriyle cıvıl cıvıldırlar. Yaşlılar
nasıl olacaktır? Düşman kültürel, ahlaki
runluluk olarak ele almalı, işine dört elle
neşe kaynağıdır. Gençler didinip çalıolarak okulda aynı sınıfı, aynı sırayı
sarılmalıdır. Coşkusu sürekli artar. Şevşırken, emekçi üretkenlikleriyle yaşamı
paylaştığımız insanı umutsuzlaştıraki ve devrimci heyecanı hep yüksekyaratanlardır. Bu büyük bir zenginlikrak, yozlaştırarak günden güne çürütedir.
tir. Halkımız bezgin, küskün, bıktüyorsa, Amerikan yaşamına ve kültümış, suratı asık insanı sevmez. Bir devrüne özendiriyorsa ve onlar öyle yaşırimci moral gücünü inancından, öryorsa, devlet mahallemizde 12 yaşınBir Ömür Boyu
gütlü oluşundan, insan ve halk sevgidaki çocuğu uyuşturucu bağımlısı yaDevrimcilik; Yalnızca
sinden, yoldaş sevgisinden alır. Yaratıpıyorsa ve bunu yaygınlaştırıyorsa, fuÖlmek ve Öldürmek Değildir
lan tüm değerler, halkın kültürü ve dehuşu yaygınlaştırıyorsa bizler bunlara
Emperyalizm ve oligarşiye karşı halğerleri, Cephe'nin kültürü ve değerleri
ilgisiz kalıp seyrediyorsak Sapkınlıklar,
kın silahlı savaşını yürütüyoruz. Bu sazengin bir moral kaynağıdır. Bu moral
serseri ve lümpenlikler çoğalıyorsa ve
vaşın temel yasalarından birisi ölmek
hazinesi gökyüzü kadar yüksek, engin
biz orada kitlelere gitmiyorsak, halve öldürmek, düşmanı imha etmektir.
denizler kadar büyüktür. Ve kökleri takın umudu nasıl büyüyecektir?
Bir devrimci yeri geldiğinde gözünü
rihin çok derinliklerindedir. Gün olur
Her gün, halka, sağcısı, gericisi, Alkırpmadan ölümün üzerine atlayarak,
Baba İshak, Şeyh Bedrettin ve müritleri,
evisi, Sünnisi demeden gidecek ve örkendisini feda edebilmelidir. Yeri gelTorlak Kemal ve Börklüce Mustafa, gün
gütleyerek, hep örgütleyerek, savaşarak,
olur Pir Sultan, bilimsel sosyalizmin kudiğinde halk düşmanlarını, vatan hasavaştırarak umudu büyüteceğiz. İşte
rucuları
Marks
ve
Engels,
Köroğlu,
inlerini cezalandırarak, halkın adaletibizi var eden, yaşamın ve Cephe'nin
Çakırcalı, Kurtuluş Savaşında Hasan
ni uygulamalıdır. Elbette bunlar bir devgerçeği budur. Maddi güç haline gelmek
Tahsin, Mehmet Sait ve gün gelir Marimcide, bir Cepheli'de olması gerebudur. Kırda ve şehirde savaşan gerilhir, Hüseyin, Ulaş, Dayımız, Sabo, Nikenlerdir. Devrimcinin işi, yapması
la sayısını arttırmak mahallemizden,
yazi,
Sinan...
daha
nice
kahramanlarıokulumuzdan gerillaya daha faza sagerekenler bunlarla bitmez. İktidar
mız.
vaşçı göndermek, lojistiğimizi büyütperspektifi olmayan bir silahlı örgütBir gün dağların doruklarından
mek, kitleleri örgütlemek maddi güç ollenmenin insanları da ölür ve öldürür.
duyduğumuz silah sesleri
maktır ve savaşı kazanmaktır.
Ama devrimci değildirler.
Sömürücülere ve zalimlere sıktıDevrimci savaşırken, yaşamıyla, düğımız
bir
kurşun,
şünceleriyle, halkı örgütlemesiyle devBir Ömür Boyu
Bir harman dalı, bir efe, bir zeyrimcidir. "Ben ölürüm, öldürürüm" diDevrimcilik Yapmak;
bek oyunu, bir de halay,
yen, "ben her şeye hazırım" diyen bir
Moralli, Coşkulu ve
Bir Laz kemençesi, bir de davul
devrimci, halkı örgütlemek için ona
Çalışkan Olmaktır
sesi.
gitmiyorsa, halkı bilinçlendirmek, aydınlatmak ve saflarımızda toplamak
Bir direniş, bir özgürlük eylemi, bir
Halkımız tüm ezilmişliğine, yokiçin bir bildiri yazmıyorsa, ajitasyon ve
de yoldaş selamı moralli kılar, coşkusulluğuna ve tüm acılarına rağmen, yapropaganda çalışmaları yapmıyorsa,
muzu yüceltir, güçlü kılar bizleri... Bir
şam sevincini, umudunu, esprisini, ne-
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bulunduğu yerlerde insanları
eğitmiyorsa, dediklerinin de
içini boşaltmış olur. Bir yerde halktan kaçış, devrim isteğinin olmayışı ya da zayıf
oluşu vardır. (Kuşkusuz özgün durumlardan görev ve
sorumluluklardan söz etmiyoruz.) Ölmeyi ve öldürmeyi bir başına devrimcilik
olarak görenler, emekten ve
sabırdan yoksun olurlar ve
bu durumu ayrıcalık olarak
görürler. Oysaki devrimcilik
bir bütündür. Devrimci her
şeyiyle örnek bir insan olmalıdır. Bir ömür boyu devrimcilik yapmak her şeyden önce örnek olmaktır.

İnanmak, bir davaya, zafere inanmak
her şeyin başında gelir. İnanmayanlar
bir şey yapamaz. Yapsa da yarım
yamalak yapar, verimli olmaz ve sonuç
alamaz. "Gönülsüz yapılan işten bir şey
çıkmaz" der halkımız.

Rusya'da, Uzakdoğu'da, Afrika'da, Asya'da, Latin
Amerika'da yani dünyanın
herhangi bir yerinde bir
ülke gibi düşünebilmelidir
kendisini bir devrimci.
Devrimci önce bu ülkeyi taBir devrimci, zaferi önce kendi
nıyacaktır. Halkı tanıyacaktır. Örgütleyecek, savakafasında kazanmalıdır,
şacak ve savaştıracaktır,
yapabileceğine, başarabileceğine,
zafere yürüyecektir. Nerezaferler yaratabileceğine inanmalıdır.
den, nasıl başlayacağını bilecektir. Çalıştığı, düşünZaferi kendi kafasında kazanan bir
düğü, yaşadığı her şeyi ikdevrimci, neyi nasıl yapabileceğini,
tidarın kazınılması devrinasıl halkı örgütleyebileceğini,
min yapılması gereken ülke
toprakları gibi düşünecek
savaştırabileceğini düşünür.
ve ele alacaktır. Devrimci
kendi ailesini, komşusunu,
edemez. Bir devrimci, zaferi önce kenkaldığı ev ilişkisini, yaşadığı silahlı bir
di kafasında kazanmalıdır, yapabileceekibi, çalıştığı mahalli birimi ya da bir
Bir Ömür Boyu
okulu, sendikayı, derneği, meslek odağine, başarabileceğine, zaferler yarataDevrimcilik Kendi Kafasında bileceğine inanmalıdır. Zaferi kendi sını, kültür merkezini, yayınevini, derDevrimi Yapmaktır
gi bürosunu, dağlarda bir gerilla birliğini,
kafasında kazanan bir devrimci, neyi nabir köyü, bir ilçeyi, bir ili, bir bölgeyi bir
İnanmak, bir davaya, zafere inanmak
sıl yapabileceğini, nasıl halkı örgütlealanı devrim yapılacak bir ülke gibi düher şeyin başında gelir. İnanmayanlar bir
yebileceğini, savaştırabileceğini düşüşünebilmelidir.
Öyle çalışıp örgütleyeşey yapamaz. Yapsa da yarım yamalak
nür. Düşüncesi, yaşamı bunlarla dolurek,
mücadele
ederek, başarılar elde
yapar, verimli olmaz ve sonuç alamaz.
dur ve faşizmin politikalarının, baskı ve
ederek, zaferler kazanarak, devrim al"Gönülsüz yapılan işten bir şey çıkmaz"
terörünün karşısına çıkar, halkı aldatternatifini ilişkileriyle, kültürüyle, ahder halkımız. Devrimci saflardadır, bir
masının önüne geçer. Zulmün karşısında
lakıyla, yaşam biçimiyle yaşatabilmeli,
silahlı eylemin örgütleneceğine, bir kitdüşüncesiyle, bedeniyle, örgütlemeyle,
iktidara yürüyebilmelidir. Bu nedir? Bu
le gösterisinin yapılacağına, bir basın
barikat kurar. Zulme meydan okur. İşte
kendisinde, bulunduğu yerde, çalıştığı
açıklamasının yapılacağına, olmazlarCephe o zaman gün gün iktidar yürüyerde iktidarı kazanma devrimi yapla, yapılmazlarla başlıyor. İnanmamışyüşünü büyütür ve iktidarı alır.
madır. Bu büyük düşünmedir. Bu devtır, ikirciklidir, bir ayağı devrimde, bir
rimi yaparken geleceği kurmadır.
ayağı düzendedir, iki kişiliklidir. Bir devrimci kafasında devrimi yapmadan,
Sevgili Yürüyüş okurları, bu haftaBir Ömür Boyu
halkın güvenini kazanmadan halkı örki
dersimizi
burada bitiriyoruz. HaftaDevrimcilik; Kendisini Bir
gütlemesi de, savaşması da, savaştırması
ya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ülke Gibi
da mümkün değildir. Böyle bir devrimci,
Düşünebilmektir
faşizmin zulmünü geriletemez, açlığı,
yoksulluğu, fuhuşu, uyuşturucuyu yok
Devam Edecek
Mesela, Ortadoğu'da, Kafkaslar'da,



Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012



Alevilerin Yüreklerine Ekilmek İstenen
Korku Tohumuna Karşı Birliğimizi Güçlendirelim
Erzincan'da Alevilerin yaşadığı Avcılar Köyü’nde duvarlara yazılan “Kafir Aleviler hepiniz yanacaksınız.” yazısı ve bir takım işaretlemeler 1 Nisan günü Avcılar Köyü’nde
yapılan eylemle protesto edildi. Eylemde yapılan açıklamada,
bu saldırıların AKP’nin halkı böl-parçala-yönet politikasının, bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından körüklenen Alevi düşmanlığının bir sonucu olduğu belirtildi.
Açıklamada, sorumluların bulunması istenerek, “Biz Aleviler,
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bu işlerin ‘çoluk çocuk’ işi olmadığını biliyoruz ve sorumluların bir an önce bulunup yargılanmalarını istiyoruz. Artık herkes bilmelidir ki Aleviler kurbanlık koyun değildir!”
denildi.
Erzincan Gençlik Derneği de eyleme dövizleriyle destek verdi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylem, yapılan açıklamadan sonra sloganlar eşliğinde köy girişine kadar yürünerek bitirildi.

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

1989 1 Mayıs’ında polis kitleye
saldırır. Kurulan barikatlarla çatışma
devam ederken, Kasımpaşa yokuşunda
polisin açtığı ateş sonucu Devrimci
Sol Güçler’den Mehmet Akif Dalcı
vurularak katledilir.
Dalcı’nın katili Kazım Çakmakçı’nın istihbaratı Devrimci Sol’un
eline ulaşır. Ekmeklerini kanla yoğuran, halka kurşun sıkıp rahat edeceğini sananlara, halkın da adaletinin
olduğu gösterilmelidir. Hedefin niteliği önemlidir. Tüm
kamuoyuna 1 Mayıs şehidi
Mehmet Akif Dalcı’nın katili
polis olarak teşhir olmuş, hala
belleklerde tazeliğini koruyan
trafik polisi üniforması, beyaz
kaskı ve motorsikletiyle Kazım Çakmakçı’nın cezalandırılmasının yaratacağı olumlu
etki de bellidir.
İnce ve titiz bir çalışma
sonrası Kazım Çakmakçı’nın
istihbaratı netleştirilir. 30 Ocak 1990
tarihinde, halkın adaletinin elleri Kazım Çakmakçı’nın yakasındadır.
Basında çıkan resimleriyle halkın
tepkisini çeken, öfke duyulan, hesap
vermesi istenen Kazım Çakmakçı,
aksine işlediği cinayetin ardından
göstermelik mahkemelere çıkarılmış,
olay sonrası oluşan tepkiler bu yolla
giderilmeye çalışılmıştı. Öyle ki, Kazım Çakmakçı adeta devlet himayesindedir. Korunur. Trafik polisliğinden
sivil polislik görevine alınır, yetmez
ve tip değişikliğiyle gizlenmeye çalışılır. Ama tüm bu önlemlerin hepsi
boşunadır. Çok değil, 1 Mayıs ‘89’un
üzerinden sadece 9 ay geçmiştir ve
Devrimci Sol Silahlı Devrimci Birlikleri uygular halkın adaletini.
Mehmet Akif Dalcı, nasıl ki sağ
kulağının yanından vurulur, saatler
sonra kaldırıldığı Taksim İlk Yardım
Hastanesi’nde son nefesini verir ve
şehit düşer; bu kez halkın adaletinin
kurşunlarıyla sağ kulağından vurulan Kazım Çakmakçı’dır.

Eylem duyulduğu andan itibaren
hemen hemen tüm çevrelerde yükselen
tepki aynıdır; “hak etmişti.” Kadroların, taraftarların, tüm devrimci potansiyelin ifade ettiği bu sözler, Devrimci Sol’un adalet anlayışını yansıtan
sözlerdir. Evet, Kazım Çakmakçı hak
etmiş ve cezası halkın adaleti tarafından yerine getirilmiştir.
31 Ocak 1990 tarihli gazeteler
olayı ilk sayfadan verirler. Türkiye
bu haberle çalkalanmaktadır. Öyle
ya, kimdir bu devlete karşı silah çeken
cüretkarlar? Dalcı’nın katili Kazım
Çakmakçı, alınan onca önleme rağmen
nasıl bulunmuş, eylem nasıl gerçek-

Hamdi Ardalı’nın söyledikleri boştur. Ortada eylemi gören de yoktur,
silah sesini duyan da... Basına, sadece
uydurma iki fail robot resmini vermenin dışında bir şey de yapmazlar.
Çaresiz ve hezeyan içindedirler.
O dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, İstanbul Valisi Cahit
Bayar, İstanbul Emniyet Müdürü
Hamdi Ardalı, Kazım Çakmakçı’yı
afişe edip hedef gösterdikleri gerekçesiyle basına ateş püskürüyor, basını
suçlayarak “katil asıl sizsiniz” diyorlardı.
1 Mayıs 1989 günü Kazım Çakmakçı suç üzerindeyken burjuva basının objektiflerine yakalanmış, 2 Mayıs 1989 günü ise
fotoğrafları Mehmet Akif Dalcı’nın katili olarak boy boy
basılmıştı. Daha önce pek
rastlanılmamış tarzda polis,
gazetecilere yönelik pervasız
ve açık bir saldırı içindeydi
şimdi. Kazım Çakmakçı’nın
cenaze töreninde töreni izleyen gazetecilere “alçaklar,
katiller, arkadaşımızı hedef
gösterdiniz” diyerek saldırdılar, küfrettiler. Polisiyle, MİT’iyle,
en alt düzeyinden en üst düzeyde
olanlarına kadar tüm düşman cephesi
tam bir panik ve telaş içindedir. Kontrolsüz, denetimsiz saldırgan havanın
nedeni bundan başka bir şey değildir.
Ani bir şoktur yaşanan. Ve bu ani
şok devlet güçlerini, polisi paniğe
sokmuş, kendi gölgelerinden bile korkar hale gelmişlerdi. Öyle ki, teşkilat
içinde köstebek avına çıkmışlardır.
Eylem öncesi, Devrimci Sol önderliğinin Kazım Çakmakçı’nın cezalandırılması ile oluşacak havanın,
kendi saflarında ve dost güçlerde
sempatiye ve güvene dönüşeceği;
düşman cephesinde ise güçlü bir “halkın da adaleti var” mesajının verileceği öngörüsü doğrulanmaktadır.
Atılım süreci başlamıştır artık. Sadece
tespit eden, konuşan değil, hem kadrolara hem de halka nasıl yapılması
gerektiğini pratik olarak da gösteren
Devrimci Sol’un koşusu şimdi hız
kazanmaktadır.

DEVRİMCİ SOL’UN
ATILIM YILLARINI
BAŞLATAN
İLK EYLEM
leşmiştir?.. Ardı ardına yığınla soru
sıralanmaktadır. Polisin elinde olayla
ilgili ne bir kanıt ne de bir tanık
vardır. Acizlik içindeki dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı
açıklamasında, bundan sonra da ağzına
sakız olacak kelimeleri sıralayabilir
sadece; “Failleri bulacağız, iz üzerindeyiz.”

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

kanla bastırmış
ama isyana yol
açan nedenleri ortadan kaldıramadığı ve kaldıramayacağı için, halkın
içindeki isyan dalgası yeniden kabarmaya başlamıştı.
Halk niçin isyan eder? Cevap
açık ve tarihseldir: Sömürü ve zulüm
var olduğu sürece, halklar isyan edeceklerdir.
Hemen önceki isyanların bastırılmasında halkın kanının oluk oluk
akıtılmasına, önderlerinin katledilmesine rağmen, Osmanlı’nın sömürü
ve zulüm düzeni, halkı bir kez daha
ayaklanmaya itmiştir.
Ozanın şu dizeleri halkın bu gerçekliğini ifade eder: "Sayılmayız
parmak ile / Tükenmeyiz kırmak
ile / Taşramızdan sorma ile / Kimse
bilmez ahvalimiz"
Halkın halini bilecek ve bir çare
gösterecek olan halk aydınlarıdır elbette. Derviş Celal de, içinde yaşadığı
halkın durumunu, acısını, derdini
gözlemleyip çare öneren bir halk aydınıdır.
Derviş Celal'in gördüğü halkın
durumu şuydu: Halk, Osmanlı’nın
sömürü çarkı altında eziliyor, bu
haksızlığa itiraz edenlere de türlü
eziyetler ediliyordu.
Alevi halk ise kıyımlara maruz
kalıyordu. Osmanlı'nın kadılarında
adalet, bey ve paşalarında da hakkaniyet yoktu. Kimi kime şikayet edeceksiniz, it iti ısırmıyor ve hep birlikte
halka saldırıyorlardı.
Derviş Celal tereddütsüz halkının
isyanına önderi olmayı seçti. Ki
isyan, örgütlü bir halk hareketi demekti. Celal ve yoldaşlarından habersiz oldukları düşünülemez. Bu isyanların kanlı sonuçları da ortada
ve fakat, daha önceki isyanların yenilgiyle sonuçlanması onlarda korku
yaratıp harekete geçmelerini engelleyici bir faktör olmadı. Aksine o is-

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Sözlükler "Celali" kelimesinin
karşılığı olarak şöyle yazar: "Celali:
İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkıyor. Devlete isyan
eden Bozoklu Derviş Celal'in adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da türeyen bütün eşkiyalara
verilen ad." (TDK Sözlüğü)
Osmanlı egemenleri, Derviş Celal'in önderlik ettiği halk isyanının
ardından, zulüm ve sömürü düzenlerine isyan eden herkese "Celali"
demişlerdir. Bugün devletin devrimcilere "terörist" demesi gibi... Hep
bu demagoji yapılmıştır; zulme karşı
başkaldıran halka ya celali denmiş,
ya eşkiya, ya terörist... Bu arada,
halk kahramanı Köroğlu'nun da "Celali" olduğunu ekleyelim.
Elbette, sömürü ve zulüm varsa
Celali de olunacaktır. Olunmuştur
ve Anadolu'nun isyan tarihi de böyle
yazılmıştır. Egemenlerin kavuk ve
kılıçları karşısında boyun eğilmemiş;
Dadaloğlu'nun dediği gibi (“Öç alırız
ilk fırsatı bulanda") fırsat yaratıp hesap sormuştur halk güçleri.
Osmanlı'nın sömürüye ve zulme
karşı çıkan herkesi tanımlamak için
kullandığı "Celali" kavramına adını
veren Derviş Celal önderliğindeki
isyan, 1518-1519 yılında yaşanır.
Bozok Türkmenleri'nden olan
Derviş Celal, Tokat'ın Turhal ilçesinde
dergahındaki faaliyetleriyle halkı aydınlatmaya çalışıyordu. Dönemin
halk aydını olan Derviş Celal, yaşam
biçimi ve halka yaklaşımıyla, halk
tarafından da sevilip sayılırdı. Bu
sevgi ve saygının sonucudur ki ona
"Şeyh Veli" derlerdi.
Derviş Celal'in yaşadığı bölgede,
daha önce Şah Kulu (1511) ve Nur
Ali (1512) isyanları yaşanmıştı. Osmanlı egemenleri bu ayaklanmaları

BOZOKLU CELAL
İSYANI (1519)
yanlardan devraldıkları adalet bayrağını daha ileriye taşımak için tereddüt
etmediler.
"Anadolu Erenleri" de denilen
Celaliler, içinde yaşadıkları halkın
aydını, önderi ve savaşçısıydılar. Halkın ihtiyaçları, çelişkileri ve dertleri
noktasında halkın aydını oluyorlardı.
Halkın karşılaştığı en temel sorun
olan sömürü ve zulüm karşısında ne
yapılması gerektiği noktasında da
halk önderi olarak halkı örgütlüyorlardı.
"... Şeyh Celal, halk üzerindeki
bu etkinliğinden de yararlanarak
'yoksul halkın, topraksız köylülerin,
ağır vergileri altında ezilenlerin hayatını düzeltmek, onlara mutluluk
getirmek için' halkı kendi çevresinde
birleşmeye çağırdı." (Çetin YetkinSyf:204)
Birleşen halk güçlü olur. Bu birliğin, halkın ortak hasreti, hedefi
olan adalet ve bereketin hakça paylaşımı temelinde yarattığı, Babai İsyanı'ndan bu yana bu topraklarda
yaşanan halk isyanlarının tarihsel
dersidir. Derviş Celal'in çağrısı da
bu temeldedir.
Halkın gücünün açığa çıkması,
ancak ve ancak, halkın örgütlenmesine, ortak hedefler temelinde birleşmesine bağlıdır. Derviş Celal'in
"halkı kendi çevresinde birleşmeye
çağırması" da halkın kendi gücünün
açığa çıkartılması anlamına
geliyordu.
Derviş Celal’in isyan çağrısının
özü şuydu: “Mülk Allah'ındır.”
Hal böyle olmasına rağmen, Allah'ın mülkünü halkın zararına olacak
şekilde özel mülkleri haline getirip
zevk-ü sefa süren haramilere karşı
isyan etmek, halkın hakkıdır... Ekini
diken, biçen, harman eden köylülere
emeklerimin karşılığını vermedikleri
gibi, ellerinde kalanları da ağır vergilerle gasp eden zalimlere isyan etmek, halkın hakkıdır... O halde,
sömürü ve zulmü halka reva gören

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Hayatın
Öğrettikleri Israr ve Cüret Emektir
Sarıgazi'de sürekli dergi dağıttığımız bölgelerden
birinde bir bina vardı. Bu binanın her hafta ziline basıyorduk. Ama hiç kapılarını açmıyorlardı. Balkondan
bakıp dinlemeden dergiyi istemediklerini söylüyorlardı.
Bir hafta apartmanın kapısı açıktı, ben de içeri
girdim. Çaldığım kapılardan birinde bir abla çıktı, “Kim
açtı size kapıyı?” dedi. Ben de, “Kapı açıktı girdim.”
dedim ve neden böyle davrandıklarını sordum. Abla
cevap vermedi. Sadece bizim binaya girmemizi istemediklerini söyledi.
Bu konuşmadan sonra da ben yine gitmeye devam
ettim. Her hafta aynı abla çıkıp “İstemiyoruz bir daha
bizim zile basmayın.” diye kızıyordu.
Haftalar sonra o abla kapıyı açıp, “Ben almak istemiyorum. Ama siz diğer dairelere sorun” demeye başladı.
Her gittiğimizde ziline basıyoruz mutlaka. Yine haftalar
sonra abla bizi yolda görünce selam veriyordu.
Bir gün kapısını açtı ve neden dergiyi almadığını
anlattı. Dergide çok fazla katliamlardan bahsettiğimizi,
çocukların bunu görmesini istemediğini söyledi. Biz de
o görmek istemediği katliamları bizim yaşadığımızı,
halkın çocuklarının yaşadığını, üstelik devletin yaptığını
anlattık. Katliamlara gözlerini yumunca yok olmadığını

söyledik. Biz de çocuklarımızın bunları görmesini istemediğimizi, fakat tüm bunların gerçek olduğunu söyledik. Abla yine de ikna olmadığını, sadece bir sayıyı alacağını bir daha da almayacağını söyledi.
Biz yine her gittiğimizde onun evine gittik. En
sonunda abla “Tamam artık alacağım.” dedi ve almaya
başladı. Daha sonra mahallede konserimiz olmuştu,
konsere geldi. Konserden çıkarken çok beğendiğini söyledi.
Bu yaşadıklarımız bana ısrar ettiğimizde ve gerçekten
istediğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını
gösterdi.
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bu münkirlere (Allah'ı inkar edenlere)
isyan etmek, haktır... Değil mi ki, o
sultanlar, beyler, paşalar takımı saray
ve konaklarında asalakça zevk-ü sefa
sürüyorlar, o halde bunlardan hesap
sormak da halkın hakkıdır...
Derviş Celal'in çağrısı, bu ve benzeri şekillerde halka ulaştırılarak
isyan için yoksul halk kesimleri örgütleniyordu.
"...Onu 'Şeyh Veli' diye adlandıran
halk, bu çağrıya koşmakta gecikmedi,
kısa sürede Şeyh Celal'in yanında
20.000'den çok kişi toplanıverdi..."
(Age)
Halkın gücü açığa çıkmış, artık
isyan başlamıştı. Bu tablo karşısında
ürken Osmanlı sarayı, Derviş Celal'in
güçlerinin üzerine Rumeli Beylerbeyi
Ferhat Paşa komutasında bir ordu
gönderdi. Ayrıca, yerel beylerden
Şehsuvaroğlu Ali komutasındaki askeri güçler de doğudan harekete geçtiler. Celali halk güçleri ise, SivasErzincan tarafına doğru çekildiler.
Şehsuvaroğlu Ali komutasındaki güçlerle, Derviş Celal’in ön-

resi, kurtuluşu yoktur. Ki Şah Kulu
derliğindeki halk güçleri, Erzincanve Nur Ali Halife isyanlarının arAkşehir’de karşılaştılar. Anadolu halk
dından yaşanan Derviş Celal önderisyanlarının belirleyici özelliklerinden
liğindeki isyanı da Baba Zünnun
birisi olarak, isyan eden halk güçleri
(1525) isyanı izlemiştir.
çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın ve
erkek hep birlikteydiler. Yalın ayak,
Osmanlı egemenleri, Derviş Celal
yalın kılıç bir halde ve kurtuluş umutönderliğindeki bu isyanın ardından
larının peşinde gelmişlerdi buraya
sömürü ve zulüm düzenine isyan
kadar. Ve kurtuluşları uğruna savaşedenlere, genel bir isim vererek, “Cemaktan geri durmadılar. Ki bu çarlali” demeye başlamıştır. Ki günün
pışma sırasında, Derviş Celal de yaCepheliler’i, o günün Celalileri’nin
kalanıp katledildi. Cesedi parçalara
isyan damarını bugüne taşıyanlardır.
ayrılıp, kesilen kafası ise İstanbul'a
Sömürü ve zulüm var olduğu sürece
gönderildi.
de, bu topraklar da halkın adaletini
kuşanan Celaliler hep olacaktır.
Böylece, halkın bir isyanı daha
egemenler tarafından yenilgiye
uğratılır. Ama
halk güçleri isyan
etmekten yine
vazgeçmeyecek,
Celaliler, Cepheliler’e diyor ki: Zulüm var
'ıslah' olmayacak,
oldukça direnenler olacaktır. Ne Celaliler ne
baş eğmeyecektir.
de Cepheliler bitmez. Onlar öldürdükçe biz
Çünkü, sömürü
yeniden doğacağız, çoğalacağız… Tarih, zulve zulme karşı
medenleri ve zulme boyun eğmeyenleri hep
halkın isyan etyazacak.
mekten başka ça-
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Politikasızlığın,
Yedeklenmenin Adı

‘Dayanışma’ Olamaz!
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Halkımız hep şikayet eder; “neden
onlarca örgüt var” diye. Devrim mücadelesinin verildiği her ülkede mücadeleye önderlik yapan örgütlerin
sağında ve solunda çok fazla sayıda
örgütler ortaya çıkmıştır. Ancak ideolojik, politik, pratik olarak farklarını
ortaya koyamayan örgütler süreç
içinde yok olmuşlardır. Ülkemizde
de böyle olmuştur. 70’lerde olan
çok sayıda örgüt 90’larda siyaset
sahnesinden silinmiştir. 90’larda var
olan örgütler de 2000’lerde yok olmuştur. Ve bu yok oluş sürmektedir.
Bunun temel nedeni birincisi
SOL’un ayaklarının Türkiye topraklarına basmamasıdır. SOL baştan beri
şabloncu olmuştur. Ya Sovyet devrimini, ya Çin devrimini, ya da Küba,
Arnavutluk vb. kendilerine şablon
olarak almışlardır. Bu yanıyla SOL
ülke koşullarımıza uygun bağımsız
bir devrimci stratejiye sahip olmamıştır.
İkincisi, bağımsız bir politikası
ve pratiği olmamıştır.
Üçüncüsü, SOL kendi mücadele
pratiğiyle tarihe bırakacak örnek değerler, gelenekler yaratamamıştır.
Dördüncüsü, SOL iktidar hedefini kaybetmiştir.
Bugün SOL’un içinde bulunduğu
durumu burada saydıklarımızın görünürde bile kalmadığı gerçeğidir.
Bugün SOL’un büyük çoğunluğu
bağımsız hiç bir politika üretemez
olmuş ve Kürt milliyetçi hareketine
yedeklenmiştir. Dolayısıyla kendi
kimliğini de büyük ölçüde yitirmiştir.
SOL’daki bu politikasızlaşmayı
ısrarla eleştireceğiz.
Bunlardan birisi olan ESP’ye yönelttiğimiz eleştiriye Atılım gazetesi,
381. sayısında Haydar Özkan imzalı
yazıyla cevap verilmiş. Kürt milliyetçi hareketine eklemlenmediklerini
ispat etmeye çalışıyorlar.
Bu yazıyla bir kez daha gördük

ki, kendilerine ait tek
bir politikaları yoktur. Kimliksizleşmişlerdir. Atılım gazetesi "dayanışma", "Kürt ulusal hareketi
için birer sosyalist filiz yaratmak",
İşte politikasızlık dediğimiz tam
da budur. Sizin Kürt milliyetçi hareketi desteklemenin dışında Kürt
halkına yönelik bağımsız bir politikanız var mı?
Atılım da Kürt sorununun çözümünü Kürt milliyetçi hareket gibi
oligarşiyle uzlaşma masasında çözüleceğine mi inanmaktadır?
Değilse Atılım’ın Kürt sorununun çözümü konusundaki politikası nedir?
"Barış" Kürt milliyetçi hareketin
politikasıdır. Tüm politikaları da
buna endekslidir. Atılım’ın bu politikalara yedeklenmekten başka hiç
bir belirleyiciliği yoktur.
Barış politikalarına yedeklenmenin dışında hangi bağımsız politikayı
savundunuz?
Bu sorulara cevap verilmeden
genel geçer laflarla geçiştirilemez.
Ötesi ucuz demagojidir..
Yürüyüş "polis yerine polis saldırısına uğrayanları eleştiriyor"
sözleri; "Azadi gazetesinin adının
kürtçe olması"; dayanışma konusunda verdiğiniz dersler "ucuz laflar"dır.
Birincisi; bu sözler Atılım’ın sahip olduğu siyasal anlayışın kimliksiz
ve kişiliksiz politika yaptığı gerçeğini
gizleyemez.
İkincisi; Atılım gazetesi bu konularda Yürüyüş’e akıl öğretemez.
Atılım’ın “dayanışma”dan anladığı 1 Mayıs’ta Mahir posteri taşıyıp sonra da onun dergide “dayanışma” diye propagandasını yapmasıdır. Yine Ölüm Orucu Şehidi Osman Osmanağaoğlu’nun halk tarafından çok sevildiği bir yerde onun

adına eylem yapıp propaganda yapmasıdır. Bunlar dayanışma değil,
faydacılıktır. Dayanışma çok farklı
birşeydir. Atılım dayanışmayı öğrenmesi için önce anlayışını değiştirmesi lazım. Biz dayanışma uğruna
şehitler vermiş bir hareketiz.
Polise bizim nasıl baktığımız çok
nettir. Kimi eleştirip kimi eleştirmeyeceğimizi de iyi biliriz. Eleştiri devrimci bir yöntemdir. Polis düşmanımızdır, onları eleştirmeyiz. Faşist yüzlerini teşhir ederiz. Bizim eleştirdiğimiz
konu çok nettir: POLİTİKASIZLIK
ve YEDEKLENMEK!
Antep'teki 2012 Newroz kutlamalarında yaptığı konuşmada Leyla
Zana "Newroz gösterilerinde çıkan
olaylarda yaşamlarını yitiren BDP
yöneticisi Hacı Zengin ile Cizre'de
çıkan olaylarda yaşamını yitiren Polis
Memuru Ahmet Toprakoğlu demokrasi şehitleridir" dedi. (Evrensel, 22
Mart 2012) Newroz’da halka azgınca
saldıran, bu saldırılar sonucunda bir
BDP'liyi öldüren katil polis nasıl “demokrasi şehidi” olabilir? Atılım bu
anlayışa bu soruyu hiç sorabilir mi?
Atılım bunu eleştirebilir mi?
Polise direnme, mevzilerini savunma; dergileri halka ulaştırmak
için ödenen bedeller bizim tarihimize
aittir. Hala da bu bedelleri ödüyoruz.
Yasal bir dergiyi dağıtabilmek
için biz öldük.
Ayrıca bu uğurda verilen her tür
mücadelede DOST VE DÜŞMAN
AYRIMIMIZ ÇOK NETTİR.
Dostlarımızı düşman karşısında
yalnız bırakmadık. En önemlisi de
dostluklarımızı belirleyen faydacılık
değildir.
"Bu öyle bir gözü körlük ki, 'Azadi" gazetesinin sosyalist bir yayın
olabileceği aklına dahi gelmiyor Yürüyüş'ün. İsmi Kürtçe olduğundan
olsa gerek!" (Atılım, sayı 381, sayfa
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13)
Atılım yazarı iyi ki Kürtçeyi keşfetmiş. O bu keşfinin şımarıklığıyla
ne dediğini bilemez durumda... Atılım
Kürtçeyi bize karşı savunamaz.
Kendilerinin Kürtçe olan ya da
olmayan yayınları bile ortada yokken
biz bu dilin kullanılmasının bedellerini ödemeye başlamıştık.
Tabi Kürtçenin meşrulaştığı; devletin bile varlığını kabul etmek zorunda kaldığı koşullarda bu tür “kahramanlık”ları yapmak kolaydır. Adı
üzerinde "ucuz kahramanlık"tır.
Kürt milliyetçilerinin peşine takılmayı; kimliksiz ve politikasız olmayı "dayanışma" dersleri vererek
sunmak ciddi bir cesaret örneği olabilir. Buna olsa olsa "cahil cesareti"
diyeceğiz ama Atılım yazarının yaptıkları politikadan bu kadar habersiz
olduğunu sanmıyoruz. Atılım kimliksiz politikalarının farkındadır ve
tüm uğraşı bunları gizlemek içindir.
İbretlik onlarca örnek verebiliriz.
Ama gereksiz. Atılım Kürt milliyetçi
harekete yedeklenmek bir yana yaranmak için adeta tarihi tahrif ediyor.
Atılım istediği kadar devrimci

dayanışmada bulunabilir. Kimsenin
buna bir şey dediği yok.
Atılım Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim Çiçek, tahliyesinden sonra
Atılım'da yapılan bir röportajında söylediği şu sözler Kürt milliyetçi harekete
yaranmaktan başka bir şey değildir.
Aksi durumda Kürt milliyetçi hareketin
hapishanelerdeki tavırlarına ilişkin
söyledikleri doğru değildir.
Şöyle diyor İbrahim Çiçek: “F
Tipleri de sınıf mü cadelesinin bir
biçimi. Fakat yurtseverler ve devrimciler geleceğimizi teslim etmeyeceğimizi F Tiplerinin aslında yenilebilir olduğunu gösterdiler. Orada
da direniyorlar, örgü tleniyorlar,
paylaşıyorlar...” Birincisi Kürt milliyetçi harekete göre hapishaneler
“sınıf mü cadelesinin bir biçimi” olarak görülmemektedir.
Fakat mesele yaranmak olunca
Kürt milliyetçi hareketin kendilerinin
sahiplenmediği bir politikayı gerçekleri
çarpıtarak onlara yakıştırmaktadır.
Kürt milliyetçi hareketin Zindan
Konferansı’nı okuyun: Hapishanelere
nasıl baktıklarını orada görürsünüz.
PKK tutsakları “Biz savaş esiriyiz.

Ses çıkarırsak katlediliriz” anlayışıyla hapishanelerdeki dayatmalara
boyun eğmişlerdir.
Söz konusu olan Ulucanlar katliamında “biz yokuz binbaşım” diyen ve onların boşalttığı koğuştan
katliam saldırısının yapıldığı, 19
Aralık’ta ellerin havaya kaldırılıp
teslim olunduğu, “farkımızı koyduk” diyerek bunun bizzat Öcalan
tarafından onaylandığı, F Tipi tecrit
politikalarının yaptırımlarına uyulduğu, oligarşinin tecrit saldırısına
karşı direnmeyen, hapishanelerdeki
her türlü direnişi “provokasyon”
olarak değerlendiren bir anlayış olmasa acaba bizim tanımadığımız bir
hareketten mi bahsediliyor diyeceğiz.
Bu ne dostluk, ne dayanışmadır.
Bu politikasızlık da değildir. Burada
açıkça gerçekler tersyüz edilme pahasına bir yaranma vardır. Ki, bu
da Atılım’da politika haline gelmiştir.
Sonuç olarak SOL’un olmazsa
olmaz köşe taşlarından birisi bağımsız politika sahibi olmasıdır.
Politikasızlık, yedeklenme, yaranmacılık dayanışma adına savunulamaz.
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1 Mayıs’ta Taksim’deyiz

cağını ifade etti.
Ardından “Böylesi bir dönemde kutlayacağımız 2012 1
Emperyalizmin ve Oligarşinin Tüm Saldırılarına Karşı Mayısı’nın birleşik, kitlesel olmasının yanında; devrimci özüne
1 Mayıs’ta Halk Cephesi Saflarında Toplanalım
uygun bir şekilde kutlanması hayati
önemdedir.” dedi.
Karşı 1 Mayıs’ta Taksim’e!” panSendikalar, meslek odaları,
kartı altında yapılan açıklamada,
DKÖ’ler, siyasi partiler, devrimci
deklarasyon metni okundu.
güçler, kısacası tüm emekçilere; birDeklarasyonu okuyan Devleşik, kitlesel ve devrimci özüne uyrimci 1Mayıs Platformu sözcüsü,
gun bir 1 Mayıs’ı birlikte örgütleme
bölgede emperyalist saldırganlıçağrısı yapan Devrimci 1Mayıs Platğın ve işgallerin, Libya’dan sonra
formu sözcüsü deklarasyonu şu sözSuriye ve İran’ı hedef alarak bolerle bitirdi:
yutlandığını, oligarşinin Suriye’ye
“Bizler 2012 1 Mayıs’ının yuDevrimci 1 Mayıs Platformu, her
karşı savaş kışkırtıcılığı yaptığını;
karıda
çizdiğimiz çerçevede geçmesi
sene olduğu gibi 2012 1 Mayıs’ı
emperyalist-kapitalist sistemin devam
için her türlü çabayı göstereceğimizi
öncesi de deklarasyon yayınladı.
eden krizinin maliyetini milyonlarca
deklare ediyoruz. Tüm devrimci yaTMMOB Makina Mühendisleri Odası
işçi-emekçiye yıkacak saldırı yasapıları, sendika ve kitle örgütlerini
Toplantı Salonu’nda bir araya gelen
larının ve bunun içerisinde Ulusal
güçlerini birleştirmeye ve ortak davDevrimci 1 Mayıs Platformu bileİstihdam Stratejisi adı altında kıdem
ranmaya çağırıyoruz. Emperyalist
şenleri, 1 Mayıs kutlamasına ilişkin
tazminatlarının gasbı, Özel İstihdam
Savaşa, Sömürüye ve Zulme Karşı
ortak görüşlerini açıkladılar. “EmperBüroları, Bölgesel Asgari Ücret vb.
1 Mayıs'ta Taksim'e!”
yalist Savaşa, Sömürüye ve Zulme
gibi uygulamalarının da yasalaşa-

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!

33

Kültür, Sosyali̇zm İle Halkın
Eli̇nde Si̇laha Dönüşür

Biz de

Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012

34

"Eskiden tüm insan zekası, onun
tüm dehası, bazılarına tekniğin ve
kültürün tüm nimetlerini vermek,
buna karşılık ötekilere en zorunlu şey
olan eğitiminden ve gelişmeden yoksun bırakmak için yaratıyordu. Şimdi ise tekniğin tüm mucizeleri, kültürün tüm başarıları halkın genel
malı olacaktır ve bundan sonra insan zekası ve dahası hiçbir zaman
baskı aracı, sömürü aracı haline getirilmeyecektir."¹
Lenin bu sözüyle Sovyetler Birliği'nde sosyalist kültürün dayandığı temel ilkeyi formüle ederken,
aynı zamanda kültürün ve kültürel
faaliyetin sınıfsal içeriğine de vurgu
yapmaktadır.
İktidardan alaşağı edilen egemenlerin bilinçlerde kurduğu egemenliği altetmek şüphesiz devrim
yapmaktan daha uzun bir zaman
alacaktır.
Bu anlamda sömürücüleri iktidardan uzaklaştırmak, yani devrim
yapmak sosyalizmin kuruluşuna
doğru atılmış bir ilk adımdır.
İlk adımın zorunluluğu ve dönüştürücü rolü Marks ve Engels tarafından şöyle vurgulanıyor: “Bu, komünist bilincin kitlesel olarak doğması için olduğu kadar, bizzat amaca ulaşmak için de insanların kitlesel olarak değişmeleri zorunludur. Bu
ise yalnız pratikle, yani devrimle
mümkündür. Dolayısıyla devrim zorunludur. Yalnız egemen sınıfın başka biçimde devrilmesi olanaksız olduğu için zorunlu değil, direnen sınıfın tüm eski kötülüklerinden kurtulması ve yeni bir toplum yaratmaya yetenekli olması ancak devrimle
mümkün olduğu için zorunludur.”²
Deviren sınıf, yeni toplumu kurma yeteneğini devrim için mücadele ederken ve devrim yaparken kazanır. Ancak yine Marks, insanların

bilincinin ekonomik gelişmeden geri kaldığını bu nedenle
kapitalizmin tüm artıklarının
birdenbire, yalnız bir devrimle yok
edilmeyeceğini vurguluyor. Biz de
tam bu nedenle devrimi bir başlangıç olarak vurguluyoruz.
Devrimle birlikte sosyalizmin
ekonomik temellerini kurmaya çalışırken buna uygun yeni bir kültürü
iradi olarak şekillendirmek zorunludur.
Halkın eğitimi, dönüşümü ve
sosyalist kültürel faaliyeti tüm halka yayarak sosyalizmin kültür alanındaki kazanımları diyebileceğimiz değerlerin alt yapısını büyük bir
hız ve atılganlıkla oluşturmuşlardır.
Şimdi 2. paylaşım savaşına kadar
olan sürede halkın kültür seviyesini
yükseltmek için Sovyetler Birliği'nde atılan somut adımları, sosyalizmin kazanımlarını görelim:
"Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği (SSCB) daha 1938-39 yılında genel öğretim okullarında okuyan
öğrenci sayısı bakımından dünyada
birinci sırayı alıyordu ve bu okullarda
Büyük Britanya, Almanya, Fransa ve
İtalya bir arada alındıkları zaman aralarındaki öğrenci sayısına oranla 1,2
misli daha fazla öğrenci; aynı ülkelere Japonya'yı da kattığımızda aradaki üniversiteli sayısından 1,4 misli daha fazla üniversiteli okuyordu.
Yalnızca bir tek Leningrad'da savaştan önce tüm faşist Almanya'dan
daha fazla üniversiteli vardı.

1939 yılı başlarında SSCB'de
240 bin 765 kütüphane vardı ki,
bunlardaki kitapların sayısı toplam
442 milyon 203 bin 8 idi. Sovyetler
Birliği'ndeki halk kütüphanelerinin
sayısı 1914 yılına oranla 62 misli
artmıştı. Yalnızca "Saltikof-Sçedrin"
devlet halk kütüphanelerinde, Berlin'deki Prusya devlet kütüphanesine oranla 32 misli daha fazla kitap
bulunmaktadır. (...)
Sovyet yönetimi insan zekası tarafından yaratılan en güzel şeyleri halkın ortak malı yapmak için gerekli
kaynakları esirgemiyordu. Aristo'nun,
Voltaire'in, Diderot'un, Helvetyus'in,
Holbah'ın, Darwin'in, Newton'un,
Aynştayn'ın, Mendelyef'in, Meçnikof'un, Pavlov'un ve Timiryazef'in
eserleri yüzbinlerce adet basıldı.
Dünya edebiyatının Bayron, Balzac,
Hayne, Göte, Hugo, Dikens, Şekspir
ve Şiller gibi klasikleri milyonlarca
yayınlandı. Rus estetik edebiyatı klasiklerinden Puşkin'in, Gogol'un, Griboedof'un, Lermontof'un, Herzen'in,
Nekrasof'un, Saltikof'un, Sçedrin'in,
Tolstoy'un, Çehof'un, Gorki'nin ve
Mayakovski'nin eserlerinin tirajı artık on milyonları buldu. Rus halkı,
SSCB'nin diğer halklar Tumanyan,
Şalon Aleyhem ile tanıştı. SSCB'nin
diğer halkları Rus ve dünya edebiyatının hazineleriyle kucaklaştı. Bunun boyutunu görmek için aşağıdaki tabloya bakınız.
Sovyet düzeninde halk şarkılarının, ozanlarının, masalcılarının eserleri geniş bir yayım imkanına ka-
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vuştu: Cambul Toktohul, Satilhanof,
Süleyman Stalski, Hamza Tsadasa,
Fekla Bezzubova, Marfa Krükofa
bunlardan bazıları.
Tiyatromuz Yalnızca Sovyetler'de
değil dünya kültüründe de bileğinin
hakkıyla öncü yerini almaktadır. Tiyatromuz, Sovyetler Birliği gibi yapısı bakımından çok ulusludur. Devrime dek birçok ulusumuzun tiyatroları geniş kapsamlı gelişmeye uğradı
ve ulusal kültürde onurlu bir yer
aldı. Örneğin, önceleri Ermenistan'da,
Türkmenistan'da, Tacikistan’da ve
Kırgızistan’da profesyonel tiyatro
yoktu; şimdi Ermenistan'ın 27, Tacikistan'ın 23, Kırgızistan'ın 21,
Türkmenistan'ın 11 tiyatrosu vardır. Devrimden önce Ukrayna'da 35
tiyatro vardı. 1940 yılına doğru
bunların sayısı 125’e varmıştır.
Gürcistan’da 3 tiyatro varken, şimdi 40 tiyatro vardır; Özbekistan'ın
1 tiyatrosu vardı, şimdi 49 tiyatrosu vardır.
Çarlık zamanında kendi alfabelerine dahi sahip olmayan en küçük
ulusların bile şimdi bir kaç tiyatroları vardır ki; ulusal sanatları bunların
temeli üzerinde gelişmektedir.
Kulüp kurumları, sinemalar ve
müzeler Sovyetler Birliği'nde büyük
ölçüde geliştiler. 1939 başlangıcında
100 binden fazla kulüp vardır ki,
bunların 41 bini kolhoz kulübüydü.
1915 yılıyla kıyaslanınca SSCB'deki
sinemalar 1939'da 21.9 misli arttı. Genellikle, halk kitleleri için en popüler
sanat olan sinema yalnız Sovyet düzeninde gelişti.
Bu savaşın başlangıcından önce
bizdeki müzelerin sayısı 794'ü bulmuştu. Oysa devrimden önce bunlar
ancak birkaç düzineydi. Ve bunlar da

genelikle başkentlerde (Petersburg,
Moskova) bulunurdu. Yalnız Kiev,
Harkov ve Tiflis gibi büyük kentlerin
pek de büyük olmayan müzeleri vardı. Şimdi cumhuriyetlerimizde hemen
hemen bütün başkentler kendilerine
ait resim galerileriyle zenginleştiler.
Belirli bölge ve ilin hazinelerinden
bölge sanat ustalarının eserlerinden
oluşan örneklerin toplandığı müzesi
olmayan bir tek şehir yoktur.
Bundan başka ünlü yazarlardan,
müzikçilerden, ressamlardan herhangi birinin doğduğu ya da yaşadığı her
şehir bunların hayatlarına ve yaratıcılıklarına ait her şeyi sevgiyle toplamakta, onların adına müzeler yaratmaktadır ki; bunlar yalnızca o yörenin
halkı tarafından değil, dışardan gelenler tarafından da istekle gezilmektedir. Örneğin, Çehof'un anısına adanmak üzere yalnızca, yüce Rus yazarının doğduğu şehir olan Taganrog'da
değil, hayatının son yıllarını geçirdiği Yalta şehrinde de müze yapılmıştır.
Müze kurma gereksinimi o denli büyüktür ki, onların kurulma girişimi
halk için ağır olan bu savaş yıllarında bile şu ya da bu müzenin açıldığına ilişkin notlar çıkmaktadır. Bundan
çok kısa bir süre önce Kazan devlet
müzesinde edebiyat dalı örgütlendirilmiştir. Hiva şehrinde Mavritan tarihine ilişkin yeni malzemelerden
oluşmuş bir sergi kurulmuştur.”³
Sovyet Devrimi öncesi Çarlık Rusya'sı "Halklar Hapishanesi" olarak
adlandırılıyordu. Çarlık, Rus, şovenizmi ile çeşitli uluslardan halkları eziyor, asimile etmeye çalışıyordu. Kültürlerine uygun yaşamalarına, dillerini geliştirmelerine izin vermeyerek birçok uluslaşamamış halkın kültürel
değerlerini tamamen yitirmelerine ve
yok olmalarına neden olmuştur.

Halkın Sanatçısı Hapishanede,
Eylemde Sanatını Savunuyor
Grup Yorum ve dinleyicileri, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde tutsak olan Yorum elemanı Seçkin Aydoğan’ın özgürlüğü için yine Galatasaray Lisesi önündeydi. Bu hafta 8.si düzenlenen eyleme 600 kişi katıldı. Hep bir ağızdan Cemo şarkısını söyleyen kitle, Yorum şarkılarıyla halaylar çekti.

Yukarıda aktardığımız uzun alıntıdan da anlaşılacağı üzere Sovyet
Devrimi ile birlikte 20 yılda büyük kazanımlar elde edilmiş, kültür halkların elinde bir silaha dönüştürülmüştür. Sosyalizmle "Halklar Hapishanesi" yıkılmış, halklar özgürleşmiştir.
Sosyalizm halkların kendi halk
kültürlerini geliştirebileceği, halkların özgürce yaşayabileceği tek sistemdir.
Bugün karşı-devrimler sonrası
Sovyet halkları emperyalizmin pervasız yozlaştırma saldırısının hedefindedir.
Ancak karşı-devrimlerin üzerinden
20 yıl geçmiş olmasına rağmen sosyalizmin kültür alanındaki kazanımlarının tam anlamıyla yok edilemediği
emperyalizmin sözcüleri tarafından
itiraf edilmektedir.
Emperyalizm yozlaştırma saldırısıyla tüm halkları çürütmeye, direnemez hale getirmeye çalışıyor. Çürümeye, yozlaşmaya dur demenin
yolu emperyalizmi ve işbirlikçilerini
alt ederek, halkın iktidarını kurmaktan geçer.

Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012

Tüm dünya halklarına düşen görev emperyalizmin yozlaştırma saldırısı karşısında halk kültürünü devrimcileştirerek direnmektir. Ve yarattıkları kültürel atılımla önümüzde
çok değerli bir örnektir.
1- Lenin, Aktaran M. İvanoviç
Kalinin, Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak syf:132
2- Marks-Engels, Aktaran
Kalinin age syf: 124-125
3- Kalinin, age syf: 131-134

Eylemde, bir gün önce Seçkin’in, hücresine giren gardiyanların saldırısına uğradığını anlatan Yorum elemanının sözleri sık sık “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek” sloganıyla kesildi. Eylem, Seçkin Aydoğan’ın da
yargılandığı davanın 2 Nisan’da görülecek olan duruşmasına katılım çağrısı
yapılarak bitirildi.

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Tuğba ve Damla’nın Katili AKP’dir, Eğitim Sistemidir! İntihar
Güçsüzlüğümüz, Mücadele ise Gücümüzdür, Örgütlenelim!

Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012

“Parasız Eğitim” talebiyle Ankara’ya yürüyüş düzenledik, onlarca eylem yaptık, on binlerce bildiri dağıttık, bir o kadar afişleme,
el ilanı ve toplanan binlerce
imza…
Hala devam ediyoruz “Parasız
Eğitim” istemeye. Bu sefer bir talebi daha ekledik buna ve dedik ki
“Sınavsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz Alacağız!” Yine bir sınavdan daha geçirdiler bizi. 1 milyon 837 bin liseli birlikte girdik bu
sınava. Aynı eğitimi almadık, aynı
şartlarda okumadık, hepimiz dershanelere gidemedik, kimimiz öğretmen yüzü görmedi, kimimiz
özel okul kimimiz meslek lisesi
öğrencisiydik, kimimiz aç karna
girdik kimimiz mükellef bir sofradan kalkıp da gittik sınava… Eşit
ve adil olmayan şartlarda girilen sınavda aynı soruları cevapladık.
Aslında kimin kazanacağı baştan belli olan bu oyunla paramızı,
umutlarımızı, geleceğimizi çalıyorlar her defasında. Ve biz aslında
biliyoruz suçluyu. Suçlu bu düzen,
eğitim sistemi. Bizi yarıştıran ve
geleceğimizi çalan bu düzen 2
kişinin katili olurken, “teknik hatalar” ve keyfilikle onlarcamızın da
sınava girme hakkını bile çaldılar…
Adana’da Tuğba Kuyucu, sınava 6 gün kala kendini bir kabloyla asarak intihar etti. Babası, 3.
kez dershane parası veremeyeceğini söylemişti. Buna içerleyen
Tuğba, omuzlarındaki yükün ağırlığını daha fazla taşıyamadı. Ölüm
kalım meselesiydi sınavı kazanmak ve onca yoksulluk içinde ailesinin katlandığı zorlukların da
farkındaydı. Gencecik yaşında taşıdığı bu yük ağırdı, üstesinden gelemedi. Bu Tuğba’nın zayıflığı,
güçsüzlüğü değil; adil olmayan
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eğitim sisteminin yarattığı bir sonuçtur.
Bir arkadaşımızı da
sınav günü kaybettik.
Samsun’da yaşayan 17
yaşındaki Damla Orhan, sınav sabahı saat
05.00’te kalktı. Annesinin hazırladığı kahvaltı sofrasına oturacaktı ki biraz yorgun hisTuğba Kuyucu
setti kendini ve yatağa
uzandı. Bir daha kalkamadı o yataktan. Sınav
heyecanı kalbini durdurmuştu çünkü.
Sınava girecekler, kazanacaklar, istedikleri bölümü seçecekler ve bir
üniversite öğrencisi olacaktı Tuğba’yla Damla.
Meslek sahibi olabilmek
için nice elemelerden geçmişler, emekler vermişDamla Orhan
lerdi ve bir tek sınav daha
vardı geçmeleri gereken.
Ama olmadı.
İzmir’de de doğuştan şeker hastası 19 yaşındaki Rüya Çıralı, acil durumlarda hayatını kurtaracak olan insülin pompasıyla girdi sınava. Ama kopya çekmekte kullanabilir gerekçesiyle pompayı çıkartmasını söylediler. Düzen açıkça, gerekirse öl ama kuralımızı çiğnetmeyiz diyor. Rüya Çıralı ise
bu durum karşısında sınavı terk etmek zorunda kaldı.
Sınav sistemi her sene arkadaşlarımızı
ölüme sürüklüyor. Sınav öncesi bile intihar
edecek kadar ağır bu süreç, Haziran’daki sınavdan sonra da yine canlarımızı almaya devam edecek.
İntihar, düzenin bizi sürüklediği çaresizlik
batağıdır. Hesap soracak gücü bulamadığı,
isyanını örgütlü mücadeleye dönüştürecek
bilinci olmadığı için bu yolu seçiyor insanlarımız. Üniversiteye gitme, meslek sahibi
olmamızı sınava bağlayanlar, intihar eden

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Liseliyiz Biz
liselilerin katilleridir.
Tuğba’nın, Damla’nın hesabını
sormak ve ölümlerin önüne geçebilmek için paralı ve sınava dayalı bu sisteme karşı mücadele etmekten başka
yolumuz yoktur. Ailelerimiz, bizi
korumak adına bu yarışta yer almamız için çabalayacaklarına, çocuklarını çarpık sistemin dişlileri arasına bı-

rakmamalıdır.
Oligarşinin üniversitelerinde verilen eğitimin de bize kazandıracağı
hiçbir şey yoktur. Düzen kendi kadrolarını seçerken yine elemeye, yine
cebindeki son kuruşa dahi göz dikmeye devam etmektedir. Üniversite de
yeni bir sömürü çarkıdır. Üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız, bir başa-

rı elde etmiş değildir bu yüzden. Başarı oligarşinin bizi parçalara bölme
ve eğitim hakkımızı elimizden alma
başarısıdır. Rekabet değil, ortak
mücadele ile sorunlarımızı çözebilir, hakkımız olanı alabiliriz. Yeni arkadaşlarımızın ölmesine izin vermeyelim, katillerimizden hesap soralım.

YİĞİT İLHAN’IN KATİLİ DEVLETTİR
Yiğit İlhan, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiydi. Yiğit İlhan eğitimin paralı
olmasından kaynaklı, harç parasını ödemek için üniversitede işe başlamıştı. Düzen, İlhan’ın daha fazla yaşamasına izin vermedi. Onu genç yaşında bunalımlı bir kişi haline getirdi.
Yiğit İlhan 2. sınıfta olmasına rağmen ailesine mezun olduğunu söyledi. Final sınavları dolayısıyla İzmir’e gitmek zorunda kaldı. Ancak ailesine iş bulduğunu, bunun için İzmir’e gittiğini söyledi. Ekonomik sorunlar yaşayan Yiğit, final sınavlarını da
geçemeyince 6 katlı bir binanın çatısından atlayarak 24 yaşında intihar etti.
Üniversite öğrencisi Yiğit, İlhan’ın katili düzendir.
Eğitim sistemi öğrencileri bunalıma ve strese sokmaktadır. Gençlerin geleceğini elinden almakta, ha-

yatlarının baharında yaşamdan koparmaktadır. Yiğit İlhan, paralı eğitimin ne ilk ne de son
kurbanı olacaktır. Bu sistem devam ettiği müddetçe daha nice Yiğitleri katledecektir bu düzen. İntiharları önlemenin tek yolu parasız eğitim, sınavsız gelecek mücadelesini büyütmemizdir.

mız! İstiyoruz, Alacağız!" kampanyasının duyurusunu yapmak için okul önüne bildiri dağıtımına giden 2 Liseli Dev-Genç’li okul müdürünün
polis ile işbirliği sonucu işkenceyle gözaltına alınmıştı. AKP'nin işbirlikçi polisinin bildiri dağıtan Liseli
Dev-Genç’lilere saldırması mücadelemizden, meşruluğumuzdan ve bizden korktuğunun göstergesidir. Karakolda
yaptıkları işkence, çocuk şube de yaptıkları işkence de gösterdiler korkularını. Yıllardır okul önlerinde yaptığımız
çalışmaları bitirmek için sürekli okul önünde polis saldırıyor, gözaltı yapıyor. Ancak biz tekrar tekrar gidiyoruz.
2 Liseli Dev-Genç'li AKP'nin polisinin yüreklerini ağızlarına getirdi. 42 yıllık tarihi bitirememe kini ile saldırdılar ve 30 saat boyunca işkenceden geçirildiler. Saldırsınlar! Biz bir daha gideceğiz, okul önlerinde kampanyalarımızı anlatmaya, meşruluğumuzu haykırmaya devam
edeceğiz.
Düşman "Sizi bitiremedik" diyor. Evet bizi bitiremeyeceksiniz, biz Dev-Genç’liyiz, tüm meşruluğumuzu
ideolojimizden alıyoruz. Sonuna sonsuza sonuncumuza
kadar mücadeleye devam edeceğiz. Okullarımızı düşmana
vermeyeceğiz. 42 yıllık tarih bizim ve bu şanlı tarihi bitiremeyeceksiniz.

Bizi Bitiremezsiniz
Düşman böyle diyor bize. Bizi bitiremediklerini her
yerde vurguluyorlar. Evet bizi bitiremediler, bitiremeyecekler. Bizim ideolojimiz nettir. Onlar bizi biz yapan
ideolojimizi bitiremediler. Nice baskınlar oldu, kadrolarımızı şehit verdik, 80 darbesini gördük, bitiremediler. Hep
"Sonuna, Sonsuza, Sonuncumuza Kadar Mücadelemize
Devam Edeceğiz" dedik. Tek kişi de kalsak mücadeleyi
büyüttük.
Düşman tek insanımızdan dahi korkuyor. Korkusu büyüktür, tek kişiye dahi azgınca saldırıyor. Şimdi baskı, sindirme politikaları her yerde. Yıkımlar esnasında mahallelerde, işsizlik sorununda fabrikalarda, eğitim sorununda
üniversitelerde-liselerde. Sürekli uyguladığı politikalar
bizi bitirmek üzerine. Üniversitelerde, liselerde okuyan,
kendi okulunda hakkını arayan öğrencileri okuldan atarak, okul önlerinde çalışma yapan Dev-Genç’lileri gözaltına alarak sindirmeye çalışıyor ve bir daha okul önlerine gitmeyeceğimizi sanıyorlar.
En son 2 Mart 2012 günü Behçet Kemal Çağlar Lisesi önüne "Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek Hakkı-

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Faşizmin Saldırılarına Karşı Gücümüz
Örgütlülüğümüzdür!
Devrimci gençliğin, üniversitelerde faşizme karşı verdiği mücadele bedellerle yürümektedir. Faşist
saldırılarla, polis-idare işbirliği ile
devrimci gençliğin üniversitelerde
mücadele etmesini engellemek istemektedir düzen. Faşizm, tüm bu saldırıların karşısında gençliğin inançlı,
kararlı, militan tavrıyla karşılaşmaktadır. Tek kişi de olsa aynı tavrı
gösterebilmektedir devrimci gençlik.
Bu devrimci gençliğin tarihinden,
ideolojisinden aldığı gücün, haklılığının göstergesidir.
Bugün üniversitelerde düzen,
keyfi uygulamalarla, dayatmalarla
devrimci gençliği okulda barınamaz
Sayı: 311
hale getirmek, öğrencilerle bağını koYürüyüş parmak istemektedir. Böylece faşist
8 Nisan
politikalarını daha rahat uygulayacak,
2012
gençliğin beynini burjuva ideolojisi
ile dolduracaktır.
Günümüzde yaşadığımız polisin
sürekli üniversitenin içerisinde bulunması, güvenliklerin arama adı altında yaptıkları dayatmalar, kampüsler arası geçiş "yasağı" gibi uygulamaların amacı öğrencileri baskı
altına almaktır. Yani üniversitelerde
düzenin hiçbir uygulaması öğrencilerin yararına değildir. Üniversite
idaresi polisle, sivil faşistlerle işbirliği içerisinde adeta okullarda devrimci avına çıkmış gibi davranmaktadır. Disiplin cezaları ile, tehditlerle, aileleri kullanmak gibi ahlaksızca yöntemlerle yapmaktadır bunu.
Üniversitelerdeki bu faşist uygulamalar öğrencilere kanıksatılmak istenmektedir. Yapılan aramalar, faşist
saldırılar kanıksatılarak öğrencilerin
tepkileri törpülenmekte, her hangi
bir olay yaşandığında "kesin solcular bir olay çıkarmıştır" düşüncesi
yaygınlaştırılmaktadır. Bu şekilde
devrimci gençlik marjinal, üç beş
kişi olarak gösterilmekte, kitlelerden
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uzak tutulmak amaçlanmaktadır. DüYıldız olup tek başına faşizme karşı
zen yalnız bununla yetinmemekle
direnişin adı olmuş yeri gelmiş Seher
kalmayarak aynı zamanda gençliğe
Şahin olup mevzisini düşmana terk etgözdağı vermektedir. Devrimcilerle
memiş canı pahasına savunmuştur.
gezer, onlarla konuşursanız sizinde baDüzenin devrimci gençliğin öğşına aynı saldırılar gelir, okuldan atırencilere ulaşmasının önünde çıkarlırsınız demektedir. Öğrencilerin aidığı engeller ancak Dev-Genç'in mileleri polis tarafından aranarak hulitan, cüretli ve ısrarlı mücadele anzursuz edilmekte, devrimci gençlik
layışı ile karşı çıkarız. Ne polisin ne
"terörist" demagojileriyle karalande sivil faşistlerin saldırıları örgütmaktadır. Tüm bunların yanında öğlenmemizin önünde engel olamaz.
rencilere "yasak" olan üniveriste kamGençliğin düzen tarafından alternapüslerinde sivil, resmi polisler rahattifsiz bırakılmak istendiği günüça dolaşabilmektedir. Devrimci-demüzde bunun önemi daha iyi anlamokrat gençliğin etkinliklerini, faalişılmaktadır. Düşünmeyen, üretmeyen,
yetlerini engellemek için saldırmakyozlaşmış bir gençliğin karşısında
ta, işkence yapmaktadır. Üniversitekültürümüz, ideolojimiz, yaşam tarler eğitim-öğretim verilen yerler dezımızla alternatifiz. Üniversitelerde
ğil bir polis karakolu, işkencehane
bir tek faşist kalmayana kadar, katmerkezi işlevi görmektedir.
ledilen, faşizme karşı mücadelede şeDüzenin Saldırıları Dev-Genç'in
hit düşen yoldaşlarımızın hesabını soMücadelesinin Önünde Engel Olamaz!
runcaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Düzenin hiçbir uy43 yıldır Anadolumuzda halkın
gulaması meşru değildir. Faşizme
kurtuluşu için mücadele ediyoruz.
Düzenin ideolojik, fiziki saldırılarına
karşı gücümüz örgütlülüğümüzdür.
uğruyoruz. Bu saldırılar ortasında
Örgütlenelim, faşizmi döktüğü kanparasız, bilimsel, demokratik eğitim
da boğalım!
mücadelesini
veriyoruz.
Kendimizi
yalnız gençlik
alanı ile sınırlamıyoruz.
Çünkü Dev3-7 Nisan
Genç halkın
4 Nisan 1995: Liseli Dev-Genç’liler Çağlayan Hürriyet
içindedir ve
halkın öncü- Mahallesi’nde yolu molotoflarla keserek “Şehitler Yaşıyor
südür. Üniver- DHKC Savaşıyor”, “Yaşasın Önderimiz Dursun Karasitelerdeki fa- taş”sloganlarını haykırdılar.
6 Nisan 1995: Dev-Genç’liler Bağcılar Lisesi önündeşist saldırılara
karşı tarihinde ki ana caddeyi molotoflarla kesip ateş yaktılar ve kavga atenice zaferler şinin içinde sloganlar atarak şehitlerimizi ve Partiyi sekazanmış, di- lamladılar. “Şehitlerimize Devrim Sözümüz Var, Devrim
renişlerle tarih Şehitleri Ölümsüzdür.”dediler.
yazmıştır. Yeri
5 Nisan 1995; Dev-Genç, oligarşinin kurumlarına yögelmiş cüre- nelerek Kozyatağı’ndaki Renault Bayii ve İş Bankası’nı motiyle Hamiyet lotoflayarak tahrip etti.

gençliğin tarihinden
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Ülkemizde Gençlik
İzmir

Analar Babalar ve Öğrenciler, İntihar Etmeyin!
Dev-Genç’lilerin Parasız Eğitim
Mücadelesine Katılın!
Geleceğimiz Sınavlarda Değil,
Örgütlü Mücadelemizdedir!
Liseli Dev-Genç’in başlattığı “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız! İstiyoruz Alacağız!” kampanyasının çalışmaları devam ediyor.

İstanbul
29 Mart günü saat 13.30’da DevGenç’liler, Beşiktaş’taki Final Dershanesi’nden “Parasız Eğitim İstedikleri İçin Tutuklanan Gülşah ve Meral
Serbest Bırakılsın” yazılı pankart
sallandırıp kuşlama yaptılar. Dershane
binasından halka seslenerek, yaklaşan
sınavı ve sınav sistemini teşhir ettiler.
1 Nisan’da yapılacak sınavın baskısına dayanamayıp intihar eden Tuğba Kuyucu ve bunalıma giren yüzlerce öğrenciyi, parasız eğitim istedikleri için tutuklanan Gülşah ve
Meral’i sloganlarıyla ve yaptıkları konuşmalarla anlattılar. Dev-Genç’lilerin bu eylemine tahammül edemeyen
işkenceci polisler yine faşist yüzlerini göstererek saldırdılar. İşkenceyle

İstanbul

gözaltına alınan Erdem Hanoğlu ve
Nilay Keten isimli 2 Dev-Genç’li Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Dev-Genç’liler aynı gün serbest bırakıldılar.

İstanbul-Mecidiyeköy
3 Nisan günü Liseli Dev-Genç’liler Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda imza masası açtılar. Anayasa’da parasız eğitimin bir hak olduğunu, ancak gerçekte öyle olmadığını anlatan Dev-Genç’liler, ayrıca sınav sisteminin öğrencileri katlettiğini, sınavsız bir eğitim istediklerini belirttiler. 2 saat açık kalan masada 80
imza toplandı, 150 bildiri halka ulaştırıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi
3 Nisan günü Gazi Mahallesi’ndeki Şair Abay Lisesi’nin duvarlarına ve çevresine “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek” kampanyasının afişlemeleri yapıldı. 58 tane
afişlemenin yapıldığı çalışma yaklaşık 1 buçuk
saat sürdü.

cek İstiyoruz Alacağız!” yazılı pankart
astılar. YGS öncesinde asılan pankart
halkın ilgisini çekerken, okullarda her
sene zorla alınan kayıt, harç, sınav paraları bir kez daha teşhir edildi.
31 Mart günü de Bornova Metro
girişinde masa açılarak kampanya
hakkında bilgi verildi. Eğitim sistemindeki yeni düzenlemeyle, iktidarın
kendi gerici gençliğini yetiştirerek düzenini ayakta tutmaya çalıştığı; eğitimin bilimsel ve nitelikli olmadığı
için öğrencilerin dershanelere mahkum olduğu ve eğitimin ticarileştirildiği anlatıldı.
İmza masasına gelen öğrenciler sınav sistemine karşı olduklarını dile
getirirken, çevredeki seyyar satıcılar
da, gelen müşterilerine imza attırdılar. Dev-Genç’lilere masayı kaldırmalarını söyleyen zabıtalar, DevGenç’lilerin tavrı üzerine masadan
uzaklaştılar. 2,5 saat açık kalan masada 250 bildiri dağıtılıp imzalar toplandı. Ayrıca Yürüyüş ve Tavır dergilerinin tanıtımı yapıldı.
Sayı: 311

Dersim
Dersim Dev-Genç, sınav sistemi
yüzünden intihar eden Tuğba Kuyucu ve sınav sabahı kalp krizi geçirerek ölen Damla Orhan’la ilgili olarak
1 Nisan tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Bir kez daha görüyoruz ki, bu eğitim sistemi bizlere bunalımdan, intiharlardan ve geleceksizlikten başka hiçbir şey vermiyor.
Kendine güvensiz, amaçsız ve bunalımlı bir gençlik yaratıyor. Geleceğimiz bir kaç saatlik, ezbere dayanan ve
şifrelerin, adaletsizliklerin yaşandığı
sınavlarla belirlenemez. Geleceğimiz sınavlarda değil, bizi katleden,
yok etmeyi amaçlayan sınav sistemine
karşı mücadelededir.” denildi.

İzmir

Devlet Özel Okullara
Öğrenci Başına 1500 TL
Ödeyecek!

30 Mart günü sabah
saatlerinde Dev-Genç'liler, Üçyol'da bulunan bir
üst geçitten, “Parasız
Eğitim Sınavsız Gele-

Türkiye'de ilk kez devlet, özel
okulda okuyan öğrenci başına okullara 1500 TL verecek. Böylelikle, yüzde 3 olan özel okulda okuyan öğrenci oranının yüzde 50'ye çıkarmayı
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Ülkemizde Gençlik
İstanbul

Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012

amaçlanıyor. Özel okulların masrafları, kayıt paraları binlerce Euro iken
devlet, öğrencileri özel okullara teşvik ederek üzerindeki eğitim yükünü
azaltmayı planlıyor. Devlet okulları
her türlü imkandan yoksunken, eğitim tekellerinin sermayesini güçlendirmek için devlet, halkımızın emeğini sömürerek çaldığı paraları işbirlikçi tekellere peşkeş çekiyor.

Öğretmenler Odasında
Gizli Kamera!
Çankaya Talatpaşa İlköğretim
Okulu'nun öğretmenler odasından
gizli kamera ve böcek çıktı. Öğretmenler arasında tedirginliğe sebep
olan olay, duvardaki saatin ileri saat
uygulamasından dolayı ayarlanması

sırasında ortaya çıktı. Cihazları yerleştirdiğini kabul eden okul müdiresi M.T.'nin "Hırsızlığa karşı tedbir aldım." sözleriyle kendini savunduğu
öğrenildi. Okul müdürleri öyle bir duruma gelmiştir ki devletin öğretmenleri izleme mekanizması olarak
çalışmaktadır. Devlet sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de örgütlenme özgürlüklerine engel oluyor,
baskı altına almak istiyor. Devlet
öğretmenleri sürekli denetimde tutmak istiyor.

Tunceli Üniversitesi
Rektörü Solcu
Hocaları Kovdu!
Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Durmuş Boztuğ yaptığı bir konuşmada, üniversiteye dışarıdan getirdikleri bazı öğretim görevlilerinin
görev sürelerini uzatmadan gönderdiklerini söyledi. Yine Boztuğ'un ifadelerine göre bu öğretim görevlilerinin hepsi solcu... Prof. Dr. Boztuğ, gönderilenlerin ortak yaşam kültürünü
geliştiremediklerini öne sürerek, "Dediler ki burası ’Dersim’, burada herkes
solcu olsun, burada herkes Dersim Alevisi olsun, herkes Kürt olsun, herkes
bizim gibi olsun. ’Hayır’ dedim. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir
üniversitesi. Burada herkes olacak, siz
olmayacaksınız. Biz bunu Allah’ın
izniyle yasaların kanunların bize verdiği yetkiyle bu birlikteliğimizi kar-

İşkenceci Hapishane
Personeli Bilmelidir,
Tutsaklarımıza Yapılan
Tüm Saldırıların
Hesabı Sorulacaktır!
Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan ile hücre arkadaşları Eser Morsümbül ve Onur Kaya bulundukları Tekirdağ 1 No’lu F tipi Hapishanesi’nde son iki hafta içerisinde 3 kez saldırıya uğrayıp, işkence gördüler. İşkenceler bununla sınırlı da değil üstelik. Hapishaneye girdikleri gün çırılçıplak soyularak arandılar ve onursuz aramayı kabul etmedikleri için saldırıya uğradılar. Eser Morsümbül, ağır sağlık sorunu yaşamasına rağmen doktora
götürülmedi, ilaçları verilmedi. Tutuklanmalarından 10
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deşliğimizi daha da geliştireceğiz"
dedi. Yüzlerce yıldır sürdürülen asimile
politikası, katliamlar dahi Dersim halkını kültüründen, geleneklerinden vazgeçirememiştir. Hiçbir zaman da buna
izin verilmeyecektir.

Liseli Dev-Genç’liler
Okuldan Atma
Tehditleriyle
Teslim Alınamaz
Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde, 16 Mart günü yüksek olan
kantin fiyatlarını karşı gelenekselleşen dayanışma yemeği verildi yine.
Liseli Dev-Genç’lilerin düzenlediği
yemek, öğrenciler arasındaki kolektivizmi ve dayanışmayı büyütüyor.
Yemek sırasında okul sorunları
hakkında konuşan liseliler, ardından
halay çektiler. Bu sefer bazı öğretmenlerin de katıldığı ve yaklaşık 30
kadar kişinin yer aldığı yemeğin, her
hafta Cuma günü olacağı bir kez
daha duyuruldu.
Bazı öğrenciler neden Liseli DevGenç’lilerin böyle bir tavrı üstlendiğini sordular. Eylemlerinin sebebini
anlatan Liseli Dev-Genç’liler, okul
idaresinin baskılarıyla, “Okuldan atarız” denilerek ve de ailesi tehdit edilerek okuldan ayrılmak zorunda bırakılan Kübra isimli arkadaşları hakkında bilgi verdiler.

gün sonra idare ayakkabılarına el koydu, havaların en soğuk olduğu günlerde ayakkabısız kaldılar.
Hapishane idaresi, tutsakların panolarını astıklarını indirme, hücre araması yapma gerekçeleriyle 3 kez saldırdı.
Ayrıca 11 gün hücre cezası ve 1 ay iletişim ve görüş yasağı verildi.
İkinci Müdür Haydar Ali Ak’ın başını çektiği bu saldırılarla ilgili olarak Halkın Hukuk Bürosu (HHB) yazılı
bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz; hapishanelerde yaşanan işkence ve saldırılardan Adalet Bakanı Sadullah Ergin; Tekirdağ Hapishane Savcısı Metin Arda; Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi 1. ve 2. Müdürleri ve bir bütün olarak da her
insanın işkence ve onursuz muamele görmeme hakkını
güvence altına alma görevi ile işkenceyi etkin soruşturarak önleme görevini yerine getirmeyen devlet sorumludur” denildi.
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15 Nisan’da 300 Bin Yürek Bir Olup
Mahirce Haykıracağız:
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!”
Grup Yorum’un “Bağımsız Türkiye ON’ların Türküsü” adıyla 15
Nisan’da Bakırköy’de yapacağı konser öncesinde, konser komitelerinin
çalışmaları büyük bir coşku ve emekle
sürdürülüyor. Dünyanın en büyük
ve başarılı organizatörü olan örgütlü
halk, kendi konserinin çalışmalarını
da kendisi yapıyor. Halk Cephelilerin
çalışmalarına destek verenler, bildiri
alıp dağıtanlar, tanıdıklarına götürmek
için el ilanı alanlar, kulaktan kulağa
yayanlar… Komitelerimizle örgütlediğimiz konser, eğlencenin değil,
kolektif sanatın örneği olacak.
İstanbul-Esenyurt
Halk Cepheliler 29 Mart günü
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Birlik
ve Atatürk caddeleri üzerine toplam
60 adet afişleme yaptılar. Afişleme
sırasında bir lise öğrencisi okulunda
dağıtmak için davetiye ve asmak için
afiş istedi.
İstanbul-Şişli
29 Mart günü Şişli-Kurtuluş arasında 50 afiş asan TAYAD’lılar, 30
Mart günü de Mecidiyeköy metrobüs
çıkışında masa açtılar. Masanın
arkasında bulunan tellere afişler
asan Aileler, Grup Yorum önlükleri

giyerek çağrı yaptılar. Halkın yoğun
ilgisinin olduğu masada 2500 davetiye
dağıtıldı. Bir grup öğrenci kendi
okullarında dağıtmak için fazla bildiri
aldı.
TAYAD’lılar, 1 Nisan günü Şişli-Osmanbey arasında afişleme yaparak, halka konsere katılım çağrıları
yaptılar. 1,5 saatte 100 afişin yapıldığı
çalışmada 40 adet davetiye dağıtıldı.
İstanbul-Mecidiyeköy
Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar da, Grup Yorum önlükleriyle 28 Mart’ta Mecidiyeköy’de
konser davetiyesi dağıttılar. 6 kişinin
katıldığı çalışmada yaklaşık iki saatte
1700 civarında davetiye halka ulaştırıldı.
İstanbul-Alibeyköy
20 Mart-1 Nisan tarihleri arasında
Alibeyköy'de konser tanıtım çalışmaları yapıldı. Cengiz Topel dört
yolda 3 gün üst üste stant açıldı, Karadolap Mahallesi Saya Yokuşu’nda
da stantlar açıldı ve afişlemeler yapıldı. Toplam 4 bin konser davetiyesinin dağıtıldığı stantlarda konser
DVD’si satışı da yapıldı. Ayrıca 250

afiş asıldı. 3 Nisan günü de Cengiz
Topel’de yaklaşık 100 adet afiş yapıldı.
İstanbul-Gazi Mahallesi
1 Nisan günü 8 Halk Cepheli, Gazi
sokakalarında sloganlar atarak davetiye dağıttılar. Yaklaşık 3500 davetiye dağıtıldı. Nalbur bölgesinde
de 3 Nisan günü 2,5 saat süreyle
stant açılarak, davetiye dağıtıldı.
İstanbul-Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki DevGenç'liler, 28 Mart günü okulun Güney ve Kuzey kapüslerine 20 adet
afişleme yaptılar. Kuzey kampüsünde,
Grup Yorum şarkılarının da çalındığı
tanıtım masası açıldı. Öğrencilere
konserin yer ve zamanına ilişkin bilgilerin verildiği masada, 2 adet Yürüyüş dergisi, Mahir Çayan resminin
bulunduğu "Kızıldere'ye gidiyoruz"
rozetleri ve 50 adet konser davetiyesi
öğrencilere ulaştırıldı.
Öte yandan; 4 saat açık kalan
masada "Önderimizi selamlamak için,
Mahirimiz’e yaraşır bir anma için
Kızıldere'ye gidiyoruz." sesli konuşmaları eşliğinde 60 bildiri öğrencilere
ulaştırıldı.
29 Mart günü de okula gelen
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Adana

Sayı: 311
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Çanakkale

Dev-Genç'liler, önceki gün yapılan
bütün afişlerin üzerine kendilerini
"Milliyetçi Gençlik" diye adlandıran
faşistler tarafından spreyle yapılmış
amblemlerle karşılaştılar. Faşistlerin
saldırısını okulda teşhir eden DevGenç'liler, daha sonra kampüsün her
yerini yeniden Grup Yorum afişleriyle
donattılar. Afişlemeden sonra yine
masa açıldı. 50 adet konser davetiyesi,
40 adet Kızıldere anmasına çağrı
bildirisi ve 4 adet Yürüyüş dergisi
de öğrencilere ulaştırıldı.
4 Nisan’da ise Kuzey Kampusü’nde masa açılarak, megafondan
yapılan konuşmalarla öğrenciler konsere davet edildi. Kantin önünde bulunan bütün masalar tek tek dolaşılıp,
herkese dünyanın en büyük halk korosuna katılmaları yönünde çağrı yapıldı. Umudun türkülerinin çalındığı
ve 3 saat boyunca açık kalan masada
2 adet Yürüyüş dergisi ve 1 adet
Grup Yorum 25. Yıl Konser DVD'si
de öğrencilere ulaştırıldı.
İstanbul-Kadıköy
1 Nisan günü Kadıköy’de masa
açılarak, Grup Yorum şarkıları çalındı.
3,5 saat içerisinde 5 tane 25. yıl
konser DVD’si, 1 kitap, 2 Yürüyüş
dergisi ve 2 rozet halka ulaştırıldı;
1000’i aşkın bildiri dağıtıldı.
İstanbul-Gürsel Mahallesi
Liseli Dev-Genç’liler 4 Nisan
günü Gürsel Mahallesi’nde bulunan
Ahmet Buhan Lisesi’nin duvarlarına
afişleme yaptılar. Toplam 55 afiş asılırken, konsere çağrı pankartları da
asıldı.
İstanbul-Çayan Mahallesi
4 Nisan günü Sokullu Caddesi’nde
masa açıldı. Mahalle içinde de toplu
bildiri dağıtımı yapıldı. Bu sırada
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polisin tacizleriyle karşılaşan Halk
Cepheliler, polisi teşhir ettiler. Polis
pervasızlaşarak, Cephelilere silah çekerek ateş etti. Halkın sahiplenmesi
ve gösterilen tavrı hazmedemeyen
polis, Nurtepe Özgürlükler Derneği’ni
basarak terör estirdi. Kapıyı kırarak
içeriye giren polisler hukuksuz bir
şekilde, keyfi olarak arama yaptılar
ve dernekte bulunan 75 adet Grup
Yorum DVD’sini gasp ettiler. Grup
Yorum afişlerini intikam alırcasına
yırtarak, umudun sesini susturduğunu
sanan polisler, çaldıkları eşyalarla
kaçarcasına gittiler.
Halk Cepheliler, derneklerini ve
Grup Yorum’u sahiplenerek, yırtılan
Grup Yorum afişlerini tekrar yaptılar.
Mahalleyi ablukaya alan polis, geç
saatlere kadar mahalleden ayrılmadı.
Edirne
Dev-Genç’liler 28 Mart günü,
Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde 300, Balkan Yerleşkesi’nde ise 350 bildiriyi halka ulaştırdılar. 29 Mart günü de Mimar Sinan
Kapalı Spor Salonu karşısına 35 adet
ve Mega Park yanındaki reklam panolarına 20 adet afişleme yapıldı. 1
Nisan’da ise yağmurlu havaya rağmen
Ayşekadın Yerleşkesi’ne 40 adet afiş
asıldı.
Adana
Çakmak Caddesi’nde 29 Mart
günü konsere çağrı ve bilgilendirme
masası açıldı. 2 saat açık kalan masada yaklaşık 500 adet bildiri halka
ulaştırıldı. Konsere Adana’dan gidiş
hakkında bilgi de verildi. Grup Yorum
şarkılarının çalındığı masaya ilgi yoğundu. 31 Mart günü de masa açılarak
700 bildiri halka ulaştırıldı.
1 Nisan günü de masa açılarak, 3
saat içinde 1000'den fazla bildiri da-

Mersin

ğıtıldı; 2 adet İnönü Konser DVD'si
ve 1 adet Kızıldere Adalıların Türküsü
kitabı halka ulaştırıldı. Halktan 2
kişi de bildiri dağıtımına katıldı ve
çok sayıda kayıt yapıldı.
2 Nisan’da, Adana Gençlik Derneği üyeleri Çakmak Caddesi’nde
masa açtılar. Bir saat açık kalan masada çok sayıda bildiri dağıtıldı. Yapılan çalışmaları hazmedemeyen işbirlikçi AKP’nin polisi ve zabıtası,
masayı almak istediler ve masalarını
vermeyen 4 Dev-Genç’liye azgınca
saldırdılar. Bu esnada Dev-Genç’lileri
sahiplenen bir kişi ise bisikletle giderken zabıtaların saldırısına uğradı.
Masalarının gasp edilmesi karşısında
Dev-Genç’liler bildiri dağıtmaya devam ettiler. Ve işbirlikçi AKP’nin
zabıtasının ve polisinin Dev-Genç’lileri yıldıramayacağını anlattılar.
Aynı gün Akkapı Mahallesi’nde
de afişleme ve bildiri dağıtımı çalışması yapıldı. 3 kişilik komiteyle 2
saat yapılan çalışmada 90 afiş asıldı
ve çok sayıda el ilanı dağıtıldı.
3 Nisan’da Çakmak Caddesi’nde,
bir önceki gün yapılan zabıta saldırısını protesto için bir eylem yapıldı.
Zabıtanın işbirlikçi yüzünün teşhir
edildiği açıklamada, AKP’nin, Grup
Yorum’un topladığı kitlelerin halka
umut vermesinden korktuğu anlatıldı
ve bu saldırıların Bağımsız Türkiye
için mücadele edenleri yıldıramayacağı anlatıldı.
Açıklamadan hemen önce kamyonetle gelen zabıtalar ve yunus polisler teşhir olmaktan korktukları için
uzakta beklediler. Bir zabıtanın gelip
konser hakkında bilgi alması ve gelmek istediğini söylemesi üzerine,
“Sen önce dünkü saldırıda yer alan
arkadaşlarından hesap sor” denilerek,
o da teşhir edildi.
Eylemin ardından açılan masada 3 saat içinde 1200 civarında
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Edirne

Alibeyköy

bildiri dağıtıldı, bir adet Grup Yorum
25. yıl konser DVD’si ve bir adet
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Çakmak Caddesi’ndeki tanıtım
masasında 4 Nisan günü de 1000’den
fazla bildiri dağıtılarak, konsere gitmek üzere Adana'dan 3 otobüs kaldırılacağı bilgisi verildi.
Mersin
Grup Yorum konser komiteleri,
2 Nisan günü Mersin İstasyonu’nda
davetiye dağıttılar. Mersin-Adana
arası işleyen trene binen komite üyeleri, davetiyeleri trenin içindeki bütün
yolculara ulaştırdılar.
Daha sonra İstiklal Caddesi’ne
çıkılarak Taşbina’ya, Balık Pazarı’na
ve oradan da Hastane Caddesi’ne
kadar davetiye dağıtıldı. Çalışma sorasında toplam 1000 davetiye halka
ulaştırıldı.
İzmir
Bornova Metro girişinde, 9 Grup
Yorum dinleyicisi tarafından bildiri
dağtıldı. Bir buçuk saat süren çalışmada
bildiri alanlara otobüs kaldırılacağı
bilgisi de verildi. Çalışma sonunda
300 davetiye halka ulaştırıldı. Kemeraltı’nda da 2, 3, 4 Nisan günleri masa
açılıp, yaklaşık 2 bin el ilanı dağıtıldı.
Elazığ
2 Nisan günü Halk Cepheliler ve
Liseli Dev-Genç’liler, Grup Yorum
konseri ile Gençlik Federasyonu’nun
“Parasız Eğitim ve Sınavsız Gelecek
İstiyoruz” kampanyasının afişlemelerini yaptılar.
Fevzi Çakmak Mahallesi’ne konser afişleri asılırken; Yüzüncü Yıl
Meslek Lisesi çevresine de Gençlik
Federasyonu’nun kampanya afişleri
yapıldı. Polis kimlik kontrolü da-

yatması karşısında, halka yönelik
konuşmalar yapılarak, Grup Yorum’un halkın grubu olduğu ve asla
susturulamayacağı anlatıldı.
Bursa
Dev-Genç’liler, Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Yerleşkesi bölgesinde 3 Nisan’da stant açtılar. Masada
kitaplar ve dergiler sergilenirken;
Grup Yorum’un şarkıları da kurulan
ses düzeninden çalındı. Zabıta ekibi
gelerek, standı kaldırmalarını istedi.
Standı kaldırmayacaklarını söyleyen
Dev-Genç’lilere saldıran zabıta ve
polis, Fırat Durgun, Ebru Yeşilırmak
ve Ertan Çelik isimli 3 Dev-Genç’liyi
yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.
Fırat Durgun, midesine aldığı darbeler sonrası nefes darlığı yaşayarak
fenalaştı. Boynunda ve alnında sıyrıklar
oluşan Durgun, ambulansla hastaneye
götürülürken, diğer 2 Dev-Genç’li Nilüfer Karakolu’na götürüldüler. Halk
Cepheliler de gözaltına alınan DevGenç’lileri sahiplenmek için karakolun
önüne giderek gözaltıların serbest bırakılmasını beklediler. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldı. DevGenç’liler, 4 Nisan günü aynı yerde
tekrar stant açacaklarını duyurdular.
Malatya
3 Nisan günü Yeşilyurt Caddesi
üzerinde Grup Yorum gönüllüleri tarafından Grup Yorum önlükleri giyilerek masa açıldı ve konser davetiyeleri dağıtıldı. Yoldan geçenlerin
ilgi gösterdiği masada Grup Yorum’a
yönelik saldırılar anlatıldı. Üzerinde
“Malatya’dan araç kaldırılacaktır”
yazan 1000 davetiyenin dağıtıldığı
masa 1,5 saat açık kaldı.
Dersim
4 Nisan günü Dev-Genç’liler ta-

Boğaziçi Ünv.

rafından Mühendislik Merkez Kampüsü’nde konser çalışması yapıldı.
Kampüsün yemekhanesinde masa
açılarak öğrencilere bildiri dağıtıldı,
konserle ilgili bilgi verildi. Dersim’den araç kaldırılacağı da duyuruldu. Masa üç saat boyunca açık
kalırken; Dersim merkezinde de 50
tane afiş asıldı.
Ankara
Sakarya Caddesi'nde 10, 11, 24,
25, 31 Mart ve1 Nisan tarihlerinde
Devrimci Mücadelede Mühendis ve
Mimarlar ile Devrimci Memur Hareketi tarafından stand açıldı. Masada
Grup Yorum şarkıları çalınarak, 5
bin bildiri dağıtıldı, 18 adet Grup
Yorum'un 25. Yıl konser DVD'si halka ulaştırıldı, Sakarya Caddesi çevresine 100 adet afiş asıldı.
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Mamak’ta bulunan Ege Lisesi'nde
28 Mart günü Liseli Dev-Genç'liler
tarafından 50 adet afiş asıldı ve 150
bildiri öğrencilerle tek tek konuşularak
dağıtıldı. Mamak’ta 200 adet afiş
asıldı. 29 Mart günü ise Tepecik,
Çoban Çeşmesi ve Dostlar mahallelerinde 150 afiş asıldı. Ankara genelinde ise Yüksel Caddesi, MamakTekmezar Parkı, Şirintepe Mahallesi,
Dostlar Mahallesi, Çoban Çeşmesi,
Tepecik, Tuzluçayır Mahallesi ve
Sakarya Caddesi'ne konsere çağrı
pankartları asıldı.
Çanakkale
Dev-Genç'liler, Çanakkale Biga’da
halkın yoğun olduğu yerde kafeler
sokağının başında 31 Mart ve 1 Nisan
günleri masa açtılar. Masada Grup
Yorum şarkıları çalınırken, sokak
boyunca davetiyeler dağıtıldı.
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Devrimci İşçi
Hareketi
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Resmi rakamlara göre geçtiğimiz
yıl “iş kazaları”nın sayısında yüzde 10
artış olmuş. Ve bu “iş kazaları”nda
ölenlerin sayısı ise yüzde 8.24 gibi bir
artış göstermiş. Bu rakamlara göre
Türkiye’de her gün yaklaşık 190 “iş
kazası” oluyor. Başka bir ifadeyle de
her gün 4’ün üzerinde işçi “iş kazası”nda hayatını kaybediyor.
Bu rakamlar resmi rakamlar. Yani
bakanlık verilerine dayalı rakamlar.
Kayıtsız, sigortasız çalışan işçileri ve
bunların çok daha zor koşullarda
çalıştırıldığını düşündüğümüzde “iş
kazaları”nın gerçekte çok daha büyük
rakamlarda olduğu açıktır.
Kaza beklenmedik, tesadüfi bir
olaydır. Ancak mevcut ülkemiz tablosunda yaşananlar bir “kaza” değil
açık bir cinayettir. Yaşanan her örnek
bunu bir kez daha kanıtlıyor. Cinayet belgeli, katiller bellidir.
Geçtiğimiz günlerde Adana Kozan’da baraj tünelinde 10 işçinin
boğularak ve Esenyurt’ta bir inşaat
şantiyesinde 11 işçinin yanarak öldürülmesi bunun son örneklerinden
oldu. Örnekler her yönüyle katilleri,
cinayeti ortaya koydu.
İşçiler konteynerlerde değil çadırlarda kalıyorlardı. Çadırlar da
yanmaz çadır değil adi, bez çadırlardı.
İşçiler o gün yanarak ölmüşlerdi.
Ölüm başka bir şeyden de gelebilirdi. İnşaat sahası gibi her türlü riske
açık bir çalışma sahasında en küçük
önlemler alınmamıştı. Her önlem
tekeller için maliyet demekti. İşçi ise
patronlar için en düşük maliyetti. Biri
gider diğeri gelirdi. Milyon euroluk
dev inşaat tekelleri böyle bakıyordu
olaya.
Her benzer katliam sonrası suçlular, sorumlular aranır. Denir ki yasalar yetersiz. Oysa varolan yasa ve yönetmeliklere ne kadar uyuluyor ki?
Denetimler yetersiz deniyor. Denetlenenlerde ne sonuç alınıyor ki? Dahası işin yaptırımı nerededir, nedir, var
mıdır? Yapılan denetimlerde birkaç
kez tutanak tutulduğu söyleniyor.

İş Cinayetlerindeki Artış
Örgütlenmedeki Düşüşün
İFADESİDİR!
Peki sonuç nedir? Sonuç olsa olsa
göstermelik bir ceza olur. Ve cinayet
patron, burjuva medya, düzen partileri, polis, mahkemeler işbirliğiyle kapatılır. Sorumlular, suçlular yüzeyde
aranır. Bulunmaz, gösterilmez, gizlenir. Ve ölümlerimiz devam eder.

SON 5 GÜNDE
15 İŞÇİ
SON 2 AYDA
74 İŞÇİ
KATLEDİLDİ
Bizi Öldüren
Bu Çalışma Koşullarıdır
Çalışma koşullarının ağırlığı iş cinayetlerindeki artışı da beraberinde
getiriyor. Güvencesiz ve kuralsız
çalışma işçiyi her türlü yaşam riskiyle
karşı karşıya bırakıyor.
Esnek çalışma biçimlerinin hızla yaygınlaşması, taşeronlaşma,
çağrı üzerine çalışma, kısmi zamanlı çalışma, denkleştirme süreleri, ödünç iş ilişkisi, geçici iş sözleşmeleri, çalışma yaşamının tekelci patronların istemlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine yani
kuralsızlığa, yani daha fazla sömürüye, yani işsizliğe yol açmaktadır.
Tüm bunlar işçiye ölüm riski
yüksek çalışma koşullarını dayatmaktadır. İşçiler azgın bir sömürü
içinde yaşam ve iş güvencesinden
yoksun çalışmaktadır.
Emperyalist tekellerin krizleri derinleştikçe bu koşullar işçiler aleyhine daha da zorlaşmaktadır. İşsizlikteki
artış, güvencesiz çalışma, iş cinayetlerindeki artış, çalışma koşullarının
daha da ağırlaşması, kölece çalışma
koşullarının dayatılması tüm bunlar
emperyalist tekellerin krizlerinin, bunalımlarının faturasını emekçilerin
sırtına yüklemesinin ifadesidir.
Bunlardan bize düşen ise daha
çok sömürüdür, daha çok ölümdür.

Düzen partileri, patronlar lehine
aldığı kararlarla, gündeme getirdiği,
uyguladığı politikalarla çalışma koşullarını ağırlaştırmakta ve iş cinayetlerinin önünü açmaktadır.
Esnek çalışma, kuralsız çalışma,
güvencesiz çalışma yeni iş cinayetleri demektir. Saldırılar bunlarla da
sınırlı değildir. Bu saldırılar örgütlenmeye dönük saldırılarla da beraber gitmektedir. Çalışma koşullarını
ağırlaştıran, kölece çalışma koşullarını dayatan devlet örgütlenmenin ve
direnmenin koşullarını da zorlaştırmakta böylece azgın sömürünün
önünü düzlemektedir.
Bu devletten iş ve işçi güvenliği
için yasalar çıkarmasını, varolanları uygulamasını, yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetlemesini
beklemek kendi ölümlerimizi beklemekten başka bir şey değildir.
AKP iktidarı hemen her gün işçiler, emekçiler aleyhine yeni yasa ve
uygulamalara imza atıyor. Emperyalist tekellerin önüne koyduğu sömürü ve saldırı yasalarını birer birer
hayata geçiriyor. Emperyalizmin sömürü stratejisi olan “Ulusal İstihdam Stratejisi”yle, Toplu İş İlişkileri Kanunu ile, Torba Yasaları ile,
Sendikalar yasasındaki düzenlemeleri ile daha çok ve daha kolay sömürünün adımlarını atıyor.

Bizi Sömürenler Bizim İçin
Yasalar Yapamaz! Bizi
Katledenler Güvenliğimizi
Denetleyemez
Yasalar bir sonuçtur. Neyin sonucu? Güçler dengesinin sonucu, sınıflar mücadelesinin sonucudur. İktidar
kimin elindeyse, güç kimden yanaysa yasa da onun lehine düzenlenir ve
uygulanır. Bu durum sınıflar mücadelesinin değişmez bir yasasıdır.
Yaşanan her iş cinayeti sonrası adet
olmuştur; yasaların yetersizliğinden
söz edilir. Yönetmeliklere aykırılıklar
ortaya konur. Denetim eksikliği ol-
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duğu söylenir. Bırakalım yasalardaki
yetersizliği uygulamalar varolan yasa,
yönetmelik ve tüzüklere aykırıdır ve
bunlar da bilinmektedir.
Her iş cinayetine bakılsın. Hepsinde de ciddi yasa, yönetmelik ve tüzük ihlalleri görülecektir. Bunlar denetlenmez, denetlenenlerde de sonuç
değişmez. O halde sorun yasanın
kendisinden önce uygulayıcıdır, uygulatıcıdır. İş cinayetlerinin nedenlerini yasalarda, yasaların yetersizliğinde, denetimlerde vb. aramak
sorunu bir yerde yüzeyde aramaktır.
Çünkü tüm bunlar sonuçtur.
Yasa, yönetmelik, denetim eksiklikleri nedeniyle de devlet sorumlu tutulur. Evet sorumlulardan biri
devlettir. Ancak bu sorumluluk yasa,
yönetmelik, denetim görevlerini yerine getirmediğinden kaynaklı değildir. Böyle bir bakış açısı devlet gerçeğinden hiçbir şey anlamamaktır.
Devlet gerçeğini yok saymaktır.
Yasalar, yönetmelikler, denetimler tüm bunlar patronlardan yanadır,
onların lehinedir. Bir kez bile olsun
tersi olmaz. Çünkü bu devlet patronların devletidir. Halkı katleden,
emekçiyi azgınca sömürüye açık
hale getiren, bunun için yasal düzenlemeler yapan, bir gecede kanunlar çıkaran bu devlettir. Ve bu
devletten güvenliğimize sahip çıkması, sorumluları bulup yargılaması beklenemez.
Her cinayet sonrası Bakanlık müfettişleri devreye girer. Hemen rapor
hazırlarlar. Hazırlanan raporlarda
eksiklere, yanlışlara, aykırılıklara
dikkat çekilir.
Peki sonuç? Sonuç yoktur. Göstermelik cezalar, göstermelik sorumlulularla olay kapatılır. Kimi zaman alay edercesine “kader” derler.
Kimi zaman “bunlar büyümenin
sancıları, olacak o kadar” derler.
Cinayet olmaması için önlem almayan bir devletten suçluları bulması, sorumluları yargılaması beklenemez. Çünkü o sorumlular ve
suçlular içinde kendisi de vardır.
Çünkü ölümlerimizin nedeni bu düzen ve bu düzenin savunucularıdır.

İş ve Yaşam Güvencemiz
Örgütlülüğümüzdür
Sömürü, kölece çalışma koşulları, düpedüz katledilişimiz o kadar
açık ki, o derece ortadadır. Sendikalar tam da bunun için vardır. Ancak,
sendikalar adeta bu sürecin seyircisi durumundadır. Yaptıkları açıklamalarla soruna dikkat çekmenin ötesinde bir şey yapmıyorlar. İş cinayetleri sonrası en az tartışılan nokta
bu cinayetlerin önlenmesinde, durdurulmasında sendikaların rolüdür.
Oysa en çok tartışılması gereken
nokta burasıdır.
Hiç tartışılmayan, tartıştırılmayan budur.
Patronlardan merhamet beklemiyoruz. Onlar daha çok sömürü için
her şeyi yaparlar ve yapmaktadırlar.
İnsan olarak onlar için hiçbir değerimiz yoktur. Düzen partileriyle,
burjuva medyasıyla, mahkemeleriyle, bürokrasisi, polisi, jandarmasıyla devletin bu cinayetlerin önüne
geçmesini beklemiyoruz. Burjuva
devlet, oligarşik devlet sömürünün
devamının güvencesi için vardır.
Kapitalist düzende devlet tepkileri
düzen sınırları içine çekmek, dışına
çıkanları ise bastırmak için vardır.
Yaşanan her olayda, her cinayette,
her ölümde bunu göreceğiz; bu devletin halk düşmanı, emekçi düşmanı olduğunu göreceğiz. Gerçek yüzünü
teşhir edeceğiz. Ondan bir şey beklediğimiz için değil tersine bir şey beklenmemesi gerektiğini ortaya koyacağız. Böyle bir devletten çözüm beklemek, AKP iktidarından çözüm beklemek; “devletliğini yapmıyor” diye şikayette bulunmak devlet gerçeğini, ülkemiz gerçeğini gözardı etmektir. Dahası düzen içi düşünmektir.
O halde çözümü kendimizden,
kendi örgütlenmelerimizden bekleyeceğiz. Şimdi bakılsın iş cinayetleri
sonrası işçi sendikalarının tutumuna.
Bu tutum sorunun çözümünde ya da
çözümsüzlüğünde belirleyicidir. Sendikaların gücü ya da güçsüzlüğü de
bu tutumda aranmalıdır.
Sendikaların mevcut durumuna,
geriliğine bakılarak “bir şey yapı-

lamaz” demek sorumluluktan kaçmaktır. Tersine bir şey yapılmadığı
için sendikalar geri ve güçsüz durumdadırlar. İşte yine son örnekler;
sendikalar son Adana Kozan ve
Esenyurt’taki iş cinayetleri karşısında ne yaptılar?
Sadece yazılı açıklama yaptılar.
Olayın vahameti karşısında sembolik olarak cinayetin yaşandığı yere
gittiler, orada yaptılar açıklamalarını. Hepi topu bu. Neden?
İşçilerin sendikalı olup olmaması
değildir sorun. Kaldı ki öldürülen işçiler
sendikalı olsa da sonuç değişmemektedir. İşçisinin yaşam ve iş güvencesine sahip çıkmayan bir sendika onun
hiçbir hakkına da sahip çıkamaz. Güven sağlayamaz, güç olamaz.
Sorun sadece örgütsel, siyasal
bir sorun değil aynı zamanda ahlaki
bir sorundur da. Önce soralım; ölümlerimiz kader değilse, çözümü varsa
KİM ÇÖZECEK?
Sıradan açıklamalarla, bir iki protestoyla sorun çözülmüyorsa, ölümlerimiz devam ediyorsa NASIL
ÇÖZÜLECEK?
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Tek Talep: İş Cinayetleri
Durdurulsun! Ölümlerimizin
Sorumluları Yargılansın!
Bu talebin peşini bırakmadan ne
gerekirse onu yapalım. Hiçbir eylem
biçimiyle sınırlamadan sonuç alan,
hesap soran, ısrarlı ve militan bir mücadele anlayışıyla ölümlerimizin sorumlularının yakasına yapışabiliriz.
Ölümlerimizi durdurabiliriz. Sendikalar bunun için vardır; işçisinin
yaşam ve iş güvencesi için vardır.
Sadece tek bir sorundan, yakıcı bir
sorundan; iş cinayetlerinden giderek kapitalist düzeninin gerçek yüzünü ortaya serebiliriz. Oligarşik devletin halk
düşmanlığını ortaya serebiliriz. Çözümün bu düzende değil işçilerin kendi
iktidarlarında sağlanacağını gösterebiliriz. Gücümüzü açığa çıkartabiliriz.
Güçlü sendikalar böyle yaratılır.
Bu sendikalarla bizim lehimize yasalar yaptırabilir, uygulatabilir, sonuç
alabiliriz.
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HALKIZ HA KLIYIZ
KAZANACAĞIZ
Yıkımların Sebebi
Halk Korkusudur
"Gecekondulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"

KORKUSUDUR
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Başbakan Tayyip Erdoğan, Yerel
Yönetimler ve Aile Sempozyumu'nda
yaptığı konuşmada, "Şimdi gideceğiz,
gerekirse evleri yıkacağız. Bunun
yetkisini aldık mı? Aldık. Yasal düzenlemelerini buna göre, kentsel
değişim ve dönüşümle beraber yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Onun için
tüm milletime sesleniyorum, işimizi
kolaylaştırın. Biz sizleri sokakta bırakmayız" dedi.
Halkı açık olarak tehdit eden Erdoğan, “güzellikle” gelin, yoksa yetki
elimizde evinizi başınıza yıkacağız
diyor. Yıkım saldırısının hazırlıklarını
tamamladıklarını ve artık başlayacaklarını söylüyor aslında. Halkı kandırmak için de, “İnşallah çocuklarımıza o beton yığınları içerisine mahkum olmuş şehirler değil, parkları
olan, şehirler emanet edeceğiz. Huzurlu, güvenli, yeşille bezenmiş şehirler, insana dost iller emanet edeceğiz. Aile huzurunun, saadetinin sokağa taştığı şehirler inşa edeceğiz.
Kardeşlik hukukunun egemen olduğu
şehirler inşa edeceğiz” diyor.
Başbakan’ın çizdiği tablo, halkın
çıkarlarının gözetildiği, sağlıklı ve
güvenlikli bir yerleşimin tablosu.
Ancak bu sadece sözde olan, pratikte
ise halkın sürgün edildiği, tecrit edildiği şehir dışındaki TOKİ binaları
olacaktır. TOKİ’nin yaptığı tecrit binalarına hapsedilecek halk denetim
altına da alınacak böylelikle.
Saldırı aşama aşama geliyor. Yavaş
yavaş tüm haklarımız gasp ediliyor.
Sağlıkta dönüşüm tamamlandı. 4+4+4
yasası ile eğitimde de istenilen düzenlemeler yapıldı ve gerisi de gelecek. Fiziki anlamda en büyük saldırı
ise kentsel dönüşüm olacak. Çünkü
evlerimiz yıkılacak, dün evimiz varken, yarın kiracı olacağız. Dedemiz-

Asıl İşgalci
Emperyalistler ve
İşbirlikçileridir
den, babamızdan kalan tapularımız aynı Kanarya Mahallesi’nde olduğu gibi yok sayılacak.
İşgalci yerine konulacağız. Kendi
evimizde işgalci olduğumuz söylenerek, yasal hiçbir hakkımız
olmadığı bildirilecek.

 AKP Bi̇r Mi̇lyon Evi̇
Yikacak! Yıkımlara Karşı
Bi̇rleşeli̇m Di̇reneli̇m
 Zengi̇ne Tapsuz Vi̇lla
Yoksula Poli̇s Zabıta Mafya!
Evlė ri̇mi̇zi̇ Yıktırmayacağız!
 İşgalci̇ Deği̇l Halkız
 Biz Halkız Yıkımlara
Karşı Barikatız.
 Halkız Haklıyız Evimizi
Yıktırmayız.
 Yıkım Değil Tapularımızı
İstiyoruz, İşgalci Değiliz!
Halkız Haklıyız Kazanacağız
 Yıkımlara Karşı Bi̇rleşelim
Di̇reneli̇m İkti̇dara Halkın
Yeni̇lmez Gücünü Göstereli̇m
Halk Cephesi
Yıllardır halkın can güvenliğini
düşünmeyenler deprem gerekçesiyle
bizi tehdit ediyor. Bu tehdit bir savaş
ilanıdır. Ya teslim olacağız ya da direneceğiz. Direniş elimizdeki tek
güçtür.
Ayak oyunları yapacaklar, tehdit
edecekler, bölüp parçalayarak teslim
almaya çalışacaklar... Arkamızdan iş
çevirecekler, kuyumuzu kazacaklar… Evimizi satın almak için bize
5 teklif ederken, komşumuza 10
teklif edecekler. Aradaki farkı bize
söyleyerek bizi birbirimize düşürecekler. Daha güzel yerlerde oturacaksınız, depreme güvenilir diyecekler, yeni binalardan size pay vereceğiz diyecekler… Yalan söylemek

serbest ve evlerimizi yıkmak için
her yol mübah AKP’nin gözünde.
Adım adım gelen bu saldırıya direndiği için devrimcilere saldırıyor
ve onları tutukluyorlar. Halka gerçekleri anlatmalarını engelleyerek,
kendi yalanlarını rahatça söylemek
istiyorlar.
F Tipi hapishaneleri ilk açtıklarında da “otel gibi” dediler; tutsakların
koğuşlarda sağlıksız ortamlarda kaldıklarını, “oda” sistemiyle hem sağlıklı hem de “özgür” olacaklarını
söylediler. Sonuç ne oldu: 20 hapishaneye birden yapılan ve 28 tutsağın
ölümüyle sonuçlanan kanlı bir operasyonla geçildi “otel odalarına.”
Kentsel Dönüşüm saldırısında da
aynı yöntemi kullanıyorlar. Önce yalanlarla süslüyorlar, ikna edemeyince
evlerimizden zorla söküp atmaya çalışacaklar. Bu çatışmada devlet ölüm
pahasına saldıracaktır.
Tayyip, çocukken çamurlar içinde
oynayarak çocukluğunu yaşadığını
söylüyor ve diyor ki, şimdiki çocuklar
da çocukluklarını yaşasın… Bunun
yolu evlerimizi terk etmemizden ve
çok katlı TOKİ binalarına hapsedilmemizden geçiyor.
Bizi kendi evlerimizde işgalci durumuna düşüren AKP, topraklarımızın
yabancılara satış limitini ise yükseltiyor. Yabancıların 2,5 hektara kadar
olan taşınmaz satın alma hakkı, 30
hektara çıkartılıyor. Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıklarına da
"ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde" bu miktarı iki katına, yani 60
hektara çıkarma yetkisi veriliyor.
Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı, 17 Şubat’ta TBMM
Adalet Komisyonu’nda görüşüldü
ve alt komisyona gönderildi. Bu
tasarı ile yabancıların alabileceği
toprak miktarı 12 kat arttırılıyor.
Topraklarımız emperyalist tekellere
peşkeş çekiliyor.
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Sorun olan bir konuyu yoldaşlarımızla paylaştığımızda,
daha hızlı çözülmesi dışında
bir sonuç çıkabilir mi diye düşünmeliyiz.
Kimi zaman bir sorunumuzu
gizleriz hareketten. Bu en basitinden ailemizle yaşadığımız bir sorun
bile olabilir. Ya kendimiz çözeriz diye
veya sadece başladığımız için ya da
başka bir kaygıyla ama sonuç olarak
bir sorunumuzu gizlemiş oluyoruzdur.
Belki ailemizle yaşadığımız sorundan
düşmanın haberi olmuştur ama yoldaşlarımızın haberi olmamıştır.
Kimi zaman bir eksiğimizi, aşamadığımız bir zaafımızı gizleriz.
Belki tek başımıza aşacağımızı düşünüyoruzdur ancak hareketle paylaşmamız, o eksiğimizi aşmamızda
yanımızda yoldaşlarımızın da olmasını
sağlayacaktır. Bizi hızlandıracak,
daha güçlü kılacaktır. Zaaflarımızı
gizlememize sebep küçük burjuva
gurur, zaaflarımızla yaşamayı kanıksamamız gibi nedenler de olabilir. O
vakit düşünülmelidir, bu kime kazandıracaktır, gizlenen zaaflar kişiyi
içten içe çürütecek ve düzene giden
yolu açacaktır. Devrimin ve bizim
kazanımımız, hiçbir eksiğin, zaafın
ne sebeple olursa olsun hareketten

gizlenilmemesi, açık olunmasıdır.
Kimi zaman hareketin bir politikasının, yapılan bir işin, verilen bir
talimatın, alınan bir kararın doğruluğu, gerekliliği tam olarak kavranılmayabilir. Böyle durumlarda düşüncemizin söylenilmemesi doğru
değildir. Anlaşılmayan, kavranılmayan her neyse, hiçbir kaygıya düşülmeksizin hareketle yoldaşlarımızla
paylaşılmalıdır.
Bu gibi durumlarda iki sonuç ortaya çıkar; alınan cevaplarla kafamızdaki soru işaretlerini yok ederiz
ve gördüğümüz bir hatayı, zaafı düzelterek mücadelemize katkı sunmuş
oluruz. İki sonuçta da kazanan devrim olacaktır, biz olacağız.
Harekete açık olmamak üzerine
örnekleri daha da çoğaltabiliriz ve
esas olarak hepsinin temelinde de bireysel düşünme, örgütlülük bilincini
tam olarak özümseyememe "ben"in
yerine "biz"i koyamama vardır. Şu
unutulmamalıdır ki açık olmadığımız
kişiler yoldaşlarımızdır, açık olmadığımız hareketimizdir ve asıl olarak
gizlediğimiz şeyi kendimizden saklıyoruzdur. Kaçak güreşmeyecek, harekete, kendimize açık olacağız ve
emek vermekten kaçmayarak tüm sorunlarımızı hep beraber çözeceğiz.

tıkları şeyler bizimdir, halkın malıdır.
Vatanımızda taşınmaz malı en
fazla olan ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, Yunanistan, İrlanda,
Danimarka… 2003-2007 yılları arasında Türkiye’de yabancıların aldıkları toprakların toplam değeri 10 milyar dolardı. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre toplam 86 bin taşınmaz
yabancılara satılmış ve 100 bin yabancı gerçek kişi ülkemizde taşınmaz
mal edinmiş durumdadır.
Emperyalist Tekeller, 2010 yılında
2.5 milyar dolar, 2009 yılında 1.9
milyar dolar ve 2006 ile 2008 arasında
ise yılda 3 milyar dolarlık toprak
alımı yaptı. Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapan şirket sayısı
18.308 Bunlardan yaklaşık 3 bin
şirket gayrimenkul alım satım üzerine
iş yapıyor. Yani topraklarımızı alıp
satıyorlar… Tüm yeraltı ve yerüstü

varlıklarımız, tekellerin karı için peşkeş çekiliyor.
Mesela, maden alanlarının 150
bin kilometrekaresi yabancı tekellerin
işgali altında. Bu rakam vatanımızın
%19’una denk düşüyor. Madenlerin
işletme hakkını alan şirketler, tüm
zenginliklerimizi yağmalıyorlar. Çıkardıkları değerli madenleri işletmesatma hakkını ellerinde tutuyorlar.
Madenlerde çalışan ve ölen ise yine
biziz…
“Kentsel Dönüşüm” gösterilmek
istendiği gibi basit bir deprem sorunu
değildir. Büyük ve örgütlü bir saldırıdır. Emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine açılan pazar alanıdır. Tekeller zenginleşirken halk yoksullaşacak. Yoksulluğumuzun sorumlularına, evlerimizi işgale hazırlananlara
karşı hazırlıklarımızı yapalım, direnişi
örgütleyelim.

Açık Olmamak
Devrimcilik gerçek anlamıyla örgütlü bir yaşamdır. Örgütlülüğün
tüm yaşamımıza nüfuz ederek doğal
hale gelmesidir. Böyle bir devrimciliği hayata geçirmemizin yolu, hareketle tam olarak bütünleşmekten
geçer. Bu gerçeği bilmemize rağmen
çeliştiğimiz durumlar, pratikler yaşanır. Harekete açık olmadığımız
zamanlar buna bir örnektir.
Kendimizi büyük bir aile olarak
tanımlıyoruz, örgütlü yaşadığımızı
söylüyoruz ancak birlikte mücadele
ettiğimiz, zorluklara, bedellere birlikte
göğüs gerdiğimiz yoldaşlarımıza, yani
hareketimize karşı açık olmuyorsak,
orada kaçak güreşiyoruz demektir.
Nedir harekete açmadığımız, gizlediğimiz şeyler? Öncelikle yoldaşlarımızdan, hareketimizden gizlenebilecek kadar önemli bir şey olabilir
mi diye sormalıyız kendimize. Veya
tam tersinden, "küçük şeyler" diye
düşünerek herhangi bir konuyu hareketle paylaşmamak doğru mudur?

Gerçekte işgalci olan kim?
AKP, 2008 yılında çıkardığı 5782
sayılı yasayla birlikte, yabancı gerçek
kişilerin yanı sıra tüzel kişiliğe sahip
yabancı şirketlerin de 2.5 hektara
kadar tapu sahibi olabilmesinin önünü
açmıştı. Böylelikle, maden alanlarının,
limanların, enerji tesislerinin, derelerin, meraların sadece işletme hakkını
alabilen yabancı şirketler bu yasayla
birlikte tapularını da almaya başlamışlardı. “Ulusal değer” olarak tanımlanan ve halka ait olması gereken
varlıkların emperyalist tekeller tarafından rahatlıkla alınabilmesi için
yapılan yasal düzenlemeler, şimdi
daha da genişletiliyor.
Bu düzenlemelerin arkasında yatan
ise IMF ve Dünya Bankası ile yapılan
anlaşmalardır. Emperyalizme bağımlılık ilişkilerini artırarak vatanımızı
satan AKP, ne bulursa satıyor. Sat-
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AVRUPA’dakiBİZ
Yazının başında şunu belirtelim, bu yazımız cami
yöneticilerine ve imamlarınadır, halkımıza yönelik değildir.
Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 800 cami var.
Bunların hepsi büyük camiler değil ama cami görevini
görüyor. Ve bu camilere milyonlarca insanımız gidiyor.
Peki camiler halkımızın haklarına
sahip çıkıyor mu? Burada bahsettiğimiz işsizlik, eğitim değil. İnançlarına sahip çıkıyor mu? İnsanlarımız
sadece kafalarının renginden, dini
inançlarından kaynaklı katlediliyor Almanya’da. Kaç kez camilere saldırılar düzenlendi. Peki bunlara karşı bir
mücadele oldu mu? Birkaç eylem ve
kınamanın dışında… Bir tane gösterebilir misiniz? Belki biz bilmiyoruzdur.

Irkçılığın nedeni
Sınıfsaldır. Irkçılığa
Karşı Mücadele de
sınıfsal temelde
verilmek zorundadır!
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Kınayarak Ölümleri
Durduramayız,
Katillerden
Hesap Soramayız!

Yine Duisburg'da Merkez Camii’nin yapımını ırkçılar engellemeye çalıştı. Yürüyüşler düzenledi.
Cami yönetimi halkı bu yürüyüşe karşı yürüyüşe değil, küçük bir eylem ile
protesto etmeye çağırdı. Türkiyeli
devrimciler mahalle halkı ve Alman
solu ile birlikte bu gösteriye engel
oldu, polisin copunu yedi, gözaltına
alındı.

Geçen Hafta Köln
Keupstrasse'de Yapılan
Yürüyüşe Neden
Katılmadınız?
Bu yürüyüşe binlerce kişinin katılması gerekirdi. Keupstrasse'de güpegündüz toplu bir şekilde katledilmek istendik biz. Camilerde bu yürüyüş için duyurular yaptınız mı?
Biz camilerin önlerinde binlerce bildiri dağıttık. Halkımızın korkuları
vardır bunun farkındayız. Tek başına
korku değil tanımamaktır. Devrimcileri tanımadığı içindir. Ama cami
yönetimleri bu yürüyüşün önemini anlamamış olamazlar.
Anadolu Federasyonu 170 kişilik
kitlesi ile bu yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yüzlerce polis ve basın eşliğinde. Neden polis korktu?
Böyle bir yürüyüşe binlerce
kişinin katılabileceğini düşündüler çünkü. Alman basını ne zaman bu kadar ilgi
göstermişti ırkçılara karşı
yapılan bir eyleme. Ama
basın oradaydı. Merak ediyorlardı yaptıkları ırkçı yayınların etkilerini belki.

Irkçılığın Gerçek
Sorumlusu Alman
Devletidir! Alman
Devletini Karşınıza
Almak İstemediğiniz,
Bedel Ödemeyi Göze
Almadığınız İçin
Halkımızın Canına,
Malına Sahip
Çıkamıyorsunuz!
Dünyanın hiç bir yerinde orta bir
yol yoktur. Ya dostsundur ya düşman.
Ya yanındasındır ya karşısında. Irkçılığa karşıysanız, ırkçılığı düşmanınız olarak görüyorsanız, ona karşı mücadele etmek zorundasınız. Sadece
konuşmakla olmuyor. Konuşmakla
halkın inançlarına sahip çıkılmıyor.
Merkel özür diledi tamam mı diyorsunuz? Daha Merkel'in özür dilediği gün gençlerimiz sokak ortasında
dövüldü.
Almanya'da veya diğer Avrupa ülkelerinde en çok aşağılananlar başı örtülülerdir. Peki siz buna karşı ne yapıyorsunuz?

NAZİ'lerin 180 kişilik ölüm listesinde cami yöneticileri de var. Bunun
için birşey yaptınız mı? Hayır! Köln'de
büyük cami yapılmak isteniyor. Bu camiye karşı ProKöln denilen ırkçı grup
kaç kez gösteri düzenledi. Caminin yapılması istenmiyor.
100 BİN Türkiyelinin yaşadığı
Köln şehrinde kaç kez halkın inançlarına sahip çıkmak için sokağa çıktınız? Burada bizim tartıştığımız caminin mimarisi değildir. Halkın inançlarıdır.
Irkçıların da istediği, inYa Irkçılığın Karşısındasınızdır
sanlarımızın inançlarını
Ya Da Yanında!
yaşamaması, asimile olBunun Ortası Yoktur!
masıdır.
11 Eylül sonrası yaCamiler Irkçılığa Karşı Ne
bancılara ve özellikle
Yapıyor! Neden Keupstr
de Müslümanlara yönelik onlarca yasa çıkarılYürüşünde Yoktunuz?
dı. Vatandaşlık sorularıIrkçılığa Karşı Mücadele İnanç
na ırkçı sorular eklendi,
müslümanlığı rencide
Temelinde Olamaz! Ancak
eden sorular eklendi.
Sınıfsal Bir Mücadele İle
Ne yaptı camiler buna
Mümkündür!
karşı? Koca bir hiç.
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Halkımız Şunu
Çok İyi Biliyor.
Alman Devletinin
Desteği Olmadan
Irkçılar Bu Kadar
Pervasızca
Saldıramaz!
Alman Anayasayı Koruma Örgütü 1 milyon Euro
para yatırdı bu ırkçıların kasalarına. Bizzat gizli servisin talimat ve planları ile
insanlarımız katledildi.

Halkın İnançlarına Ne AKP,
Ne CHP Hiçbiri
Sahip Çıkmaz, Çıkamaz!
Onlar İçin Önemli Olan
Kasalarıdır!
Ya da AKP iktidarının çıkarları için
mi çıkmıyorsunuz sokağa? AKP,
CHP ve o parlamentoda oturan hiçbiri
halkın inançlarına sahip çıkmaz. Bugüne kadar hiç bir hak talebimiz için
somut bir yaptırımları olmamıştır. Onların tek düşüncesi
ticari ilişkileridir.
Alman devleti ile
yapacakları silah
anlaşmalarıdır.
"Başbakanımız"
Ludwigshafen yangınından sonra gelip boy göstermişti,
hesap soracaktı
hani. Sahi ne oldu?
Biz söyleyelim,
dosya kapandı. Irkçılık ile ilgili bir
delil bulamamışlar. Ne bulmuşlar,
elektrik kaçağı, gaz, ocak, hiçbiri…
Peki ne? Cevap yok. Zaten farketmez.
Irkçılık tespiti yaptıklarını da, nasıl
bulduklarını çok iyi biliyoruz.

Peki Ne Yapacağız?
Oturup Yeni Saldırıları
mı Bekleyeceğiz?
Alman Anayasayı Koruma Örgütü açıkladı; Almanya'da her an suç
işleyecek 9.500 Nazi varmış. Ve Alman devleti bunların yerini yurdunu
biliyor ama gözaltına dahi almıyor.
Sizce neden? Baskı yaptıkça, yasakladıkça daha çok çoğalıyorlarmış!
Bahane çok, ırkçılığı bizzat destekliyoruz diyemiyor. Ama bizim gençlerimiz en ufak suç işlediğinde nasıl cezalar verildiğini çok iyi biliyoruz. Karakollarda öldürüyorlar.
Bu 9.500 kişinin gelip bizi öldürmesini mi bekleyeceğiz? Şunu çok iyi
biliyoruz, bu ırkçı saldırılar her zaman
artarak sürecek.
Çünkü ırkçılık psikopatlık işi değildir. Her psikopat gidip ev yakmıyor, insanları katletmiyor.

Irkçılık-faşizm emperyalizmin
ideolojisidir. Bizzat emperyalist tekellerin desteklediği bir politikadır.
Özellikle Avrupa’daki emperyalist
ülkelerde emekçi halkın daha çok sömürülmesi için ırkçılık tekeller tarafından yükseltilmektedir. Avrupalı
emekçilerle diğer ülkelerden çalışmaya gelen emekçilerin birlikte patronların sömürüsüne karşı birlikte
mücadelesini engellemek için ırkçı-

lık körüklenmektedir.
‘90’larda sosyalist sistemin yıkılmasıyla rakipsiz kalan tekeller emekçilerin kazanılmış haklarını adım adım
gasp ettiler. Kazanılmış hakların gaspıyla birlikte ırkçılık da devlet eliyle
yükseltilmiştir. Irkçı saldırılar karşısında
sesini çıkarmayan diğer ülkelerden
gelen işçilerin hakları daha fazla gasp
edilmiştir. Bu hak gaspına emperyalist
ülkelerin ırkçılıkla beslenen emekçileri
sessiz kalmıştır. Ancak bu sessizliğin
sonucunda kendi haklarının da gasp
edilmesine engel olamamıştır. Sonuçta işçiler birlik olup kazanılmış haklarını gasp eden tekellere ve onların
devletine karşı mücadele etmesi gerekirken ırkçı politikalar sonucunda bölünüp parçalanmakta kendi mücadelelerini verememektedir.

İşsizlik Var Ama
Sorumlusu Kim?
YABANCILAR!
Merkel bizzat seçim propagandalarında bunu işledi. İşsizliği bitireceğiz dedi ama işsizliğin nedeni yabancılardır dedi.

Irkçılığa Karşı Mücadele
Din Temelinde Olamaz!
Irkçılık Sınıfsaldır!
Irkçılığa Karşı Mücadele
Halkların Ortak Mücadelesi
İle Mümkündür!
Biz halkımızın Keupstrasse’ye
binlerce kişi ile çıkacağına da inanıyoruz. Biz yılmadan gidip anlatacağız. Korkarak çocuklarımızın geleceğine sahip çıkamayacağımızı, sokak ortasında öldürülmelerinin önüne geçemeyeceğimizi anlatacağız. Ancak birlik olursak, mücadele
edersek ırkçılığın sonunu getireceğimizi anlatacağız. Belki şimdi korkuyorlar, belki şu
an devrimcileri iyi tanımıyorlar. Ama bu korkularını yeneceklerine ve bize güvenip mücadele edeceklerine inanıyoruz.
Ama cami yönetimleri sorumluluğunun farkında mı?
Milyonlarca insandan sorumlusunuz.
Milyonlarca insan o camilere geliyor.
Halkımızı doğru yönlendirin. Geri
durmasını, “sağduyulu” davranmasını öğütlemeyin. İnançları için mücadele etmeleri gerektiğini anlatın.
Yarın o camilerin, içinde insanlarla
diri yakılmayacağının garantisi var
mı? O zaman insanlarımızın canından
sizde sorumlusunuz.
İmamlar, vaazlar verirken halka
gerçekleri anlatın! Birkaç psikopatın
işi gibi anlatmayın!
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Irkçı Saldırıların Son
Bulmasının Tek Yolu
Mücadele Etmekten Geçiyor.
Tek Kurtuluşumuz Budur!
Şu an bu kadar pervasızsa ırkçılar,
bunun sebebi bizim örgütsüzlüğümüz ve mücadele etmememizdir. Bunun en büyük örneği Keupstr. yürüyüşüdür. Eğer orada binlerce kişi
yoktuysa, bu, polisin sevinmesine, basının sevinmesine, Alman devletinin sevinmesine yol açmıştır. “Korkutmayı başarmışız” demişlerdir.
Emin olun değerlendirmeleri budur.
Korkunun ecele faydası yok.
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Sanatın Yaratıcılığını, Verdiğimiz
Mücadele İle Nasıl Birleştireceğiz?
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“Düşmanı yenmek için öncelikle
silahlı orduya dayanmak zorundayız.
Ama bu ordu tek başına yeterli
değildir; saflarımızı birleştirmek ve
düşmanı yenmek için kesinlikle bir
kültür ordusuna sahip olmalıyız.”
(MAO)
Bizler adaletli bir dünya için
mücadele ediyoruz. Açlığın, yoksulluğun olmadığı, sağlık-eğitimkonut-çalışma hakkının korunduğu,
herkesin eşit bir geleceğe sahip olduğu bir sistemdir ana hedefimiz. Bu
hedefe ulaşmak için, emperyalizme
karşı savaşıyoruz. Bunu bir çok
yazımızda dile getirdik; savaş, sadece
cephelerde silahlarla yürütülmez.
Her alanda, devrimci araç-gereçlerle
yürütülür. İşte sanat ve edebiyat da
bu devrimci makinenin içinde bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Düşmana
karşı halkı birleştirmek, onu eğitmek,
düşmana saldırmak, onu yok etmek
için elimizdeki en güçlü silahlardandır.
Sanat, toplumsal olarak yeni bir
ruh, yeni bir insan yaratmadaki en
büyük araçtır. Devrim sadece iktidarı
almayı hedeflemiyor elbette. Yeni
sistemi, sosyalist bilinçle yoğrulmuş
yeni insanı yaratmaktır devrim. Bu
aynı zamanda sanatın yaratıcılığı
ile zafere olan inancımızın elele gitmesi, kolkola yürümesi demektir.
Bunu nasıl sağlayacağız? Bu hedefe
nasıl yöneleceğiz?
Sınıflar mücadelesi hayatın her
alanında yürüyen bir mücadeledir.
Bizler her şeye, her olaya, iki sınıf
açısından bakmak zorundayız. Bize,
bu halka ait olan ne? Düzene ait
olan ne? Bunları ayırt etmek ve ona
göre düşünmek, ona göre üretmek
zorundayız. Yaptığımız işte, verdiğimiz mücadelede, üretimlerimizde
USTALAŞMAK
zorundayız.
Ustalaşmak, hatalardan, eksikliklerden ders çıkarmayı gerektirir.
Ustalaşmak, eleştirel bakabilmeyi
gerektirir. Ustalaşmak, halka olan

bağlılığın artmasını, yaşadığı acıları,
yoksullukları, adaletsizlikleri yüreğinde ve bilincinde hissetmeyi gerektirir. Ustalaşmak, dost kim, düşman
kim ayırt edebilmeyi, net sınırları
çizebilmeyi gerektirir. Bunun için
USTALAŞMALIYIZ.

İdeolojik ve Sanatsal
İçeriği Yüksek Eserler
Yaratmalıyız
Halkı düşmanı alt etmeye, tek
bir yürek ve kafa halinde savaşmaya
yönlendirebilmek, ideolojik olarak
güçlü olmayı gerektirir. Burada elbetteki sanatımızın kimin için yapıldığı
önemli ve belirleyicidir. “Halkın
anlamadığı ama sanatsal değeri yüksek bir eser” olamaz. Sanatsal ürünleri yaratırken de, halka ulaştırırken
de ya da sergilerken de temel hedefimiz bu olmak zorundadır.
Lenin’in deyimiyle sanatımızın
“milyonlarca ve on milyonlarca
emekçiye… hizmet etmesi” gerekmektedir. Sanatımızda ideolojik olarak bize yön verecek, şekillendirecek
ana ilke bu olmak zorundadır. Halkın
anlayacağı bir dilde ürünlerimizi
sunmak zorundayız. Sanatçılarımız
açık ve sade olmak zonundadır.
Ancak bu yaratılan eserlerin düzeyinin yerlerde sürüklenmesi demek
değildir. Sanatçılarımız, sanatsal
içeriği yüksek eserler yaratmalıdır.
Eserlerin düzeyinin yükseltilmesine ağırlık verilmelidir ama sadece
bunu yapmak, tek yanlı ve aşırı bir
şekilde yapmak, bizim düşebileceğimiz en büyük yanlış olacaktır.
Halkın benimseyebileceği şeylerden
yola çıkarak, yaratılan sanatsal ürünlerin düzeyini yükseltmek gerekir.
Bizim temel alacağımız tek şey halkın sahip olduğu kültürdür. Buradaki
kastımız, burjuvazinin kitlelere pompaladığı yoz kültür değildir. Halkın
geçmişten bugüne gelenek ve değerleriyle getirdiği kültürdür.

Halkın Umudunu ve İnancını
Büyütmek İçin, Etkili Araçları,
Yöntemleri Kullanmalıyız
Bizim sanatçılarımız yaratmak
zorundadır. Mücadelemizin her
geçen gün daha fazla büyüdüğü,
geliştiği bir ortamda; düzenin sanatının yozluğunu göstermeli, halkın
sanatını sahiplenerek ileriye taşımalıyız. Elimizdeki olanakların sınırlı olduğunu biliyoruz. İnsanın yaratıcılığı burada, “yürekle beynin birleştiği yerde” açığa çıkacaktır. Bu
konuda en büyük rehberimiz, halkla
birlikte, ondan öğrenerek ve ona
öğreterek çalışmak olacaktır.

Bir Kar Makinesi Olacak,
Yolu Açacağız
Sanat doğru kullanıldığında,
yürüttüğümüz savaşta, kapalı yolları
açan bir kar makinesi olacaktır.
Sanatın ana görevi gerçek hayattan
yola çıkarak, toplumsal olarak ilerlemeyi sağlamak olmalıdır. Bir yanda
açlığın, sömürünün ve zulmün getirdiği acılar, öte yanda insanın insan
tarafından sömürülmesi ve ezilmesi
vardır. Sanatçılarımız, bunlarla mücadeleye yönelen eserler yarattıkları
zaman, toplumsal olarak tarihin ilerlemesine hizmet edeceklerdir. Bu
sanatımızda da, sosyalist gerçekçi
bir tarzın olması anlamına gelir.
Bunun üzerinde ısrarla durmalıyız.
Ancak böylece, sınıfsız sosyalist bir
toplumun kurulmasını sağlayabilir,
bu mücadele içinde en ön saflarda
yer alabiliriz.
Sosyalizm, halktan yana bir iktidarın ismidir; işçilerin, emekçilerin,
üreten ve yaratan ellerin iktidarını
tanımlar. Bizim sanatçılarımız bu
iktidara giden yolu, “Bir Kar
Makinesi” gibi açmak için en ön
saflarda yer almak zorundadırlar.
Savaşı ancak böyle kazanabiliriz.

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Yalanlarla Gelecekler!
Yalanlarına da Saldırılarına da Teslim Olmayacağız
İstanbul Gazi Mahallesi’nde Perşembe Pazarı Caddesi’nde 10 gün süreyle kurulu bulunan yıkımlara karşı direniş çadırında, 27 Mart günü Grup Yorum Korosu küçük
bir konser verdi. 40 kişinin katıldığı konser sırasında ateş
yakan Halk Cepheliler, mahalle halkı ile birlikte halaylar
çekip türküler söyledi.
Halk Cepheliler 28 Mart günü, Sultangazi Belediyesi’ne yapacakları yürüyüşe çağrı davetiyelerini dağıttı. Dağıtım sırasında davul çalıp halka seslenen Halk Cepheliler’e, mahalle halkı evlerinden çıkarak destek verdi. Yürüyüşün yapıldığı 29 Mart’ta da yine çağrılar yapıldı.
Cebeci Halk Ekmeği Fabrikası önünden başlanılan ve
40 kişinin katıldığı yürüyüş sırasında “Zengine Tapusuz
Villa Yoksula Polis Zabıta Mafya Evlerimizi Yıktırmayacağız-Halk Cephesi” pankartı taşındı. Belediye önüne
gelindiğinde, halkın AKP’nin yıkım politikalarına teslim

olmayacağı, evlerini tekellerin çıkarı için yıktırmayacağı belirtildi ve konut hakkına sahip çıkılacağı vurgulandı. Ardından, bir heyet oluşturularak Belediye Başkan Yardımcısı’yla görüşüldü.
Görüşme sonunda yapılan açıklamada, belediyenin kendilerini kandırmaya çalıştığını belirterek, belediyeye inanmadıklarını ifade ettiler.
Eylemin ardından yıkımlara karşı kurulan çadır kaldırıldı. AKP’nin yıkım politikalarının anlatıldığı çadırda, yıkım
yasalarının iptali için yaklaşık 500 adet imza toplandı.

Oligarşinin Keyfi Tutuklamaları
Karşısında Dayanışmamızı Büyütelim

Irkçılığa Karşı Sesimizi Yükseltelim

TAYAD’lı Aileler, tutuklu yazar Ragıp Zarakolu için
bu hafta da 31 Mart günü Galatasaray Lisesi önünde masa
açarak dayanışma çağrısı
yaptılar. Masa’nın arka tarafında bulunan parmaklıklara,
“Dayanışma İçin Bir Kart
Gönder, Tutuklu Yazar Ragıp
Zarakolu Serbest BırakılsınTAYAD’lı Aileler” pankartı asıldı.
28 Mart günü açılan masada Belge Yayınları’ndan çıkan 10 kitap satılarak, 25 tane dayanışma kartı dağıtıldı.
3 kişi orada kart yazarken, masaya gelenlerin çoğu “Ragıp Zarakolu için biz ne yapabiliriz?” diye sordu. TAYAD’lılar, dayanışmanın önemini vurgulayarak, kampanyalarını anlattılar. 2 saat boyunca açık kalan masada
sesli konuşmalar yapılarak kampanya anlatıldı.

İşten Atmalara Karşı Birlikte
Mücadele Edelim
Asil Çelik işçileri 27 Mart’ta, vardiya değişim saatinde Asil Çelik fabrikasının önünde, “İşimizi İstiyoruz”
pankartı açarak eylem yaptı. Fabrika güvenliği ile jandarmanın izlediği eylem, işçilerin fabrika önünden ayrılmasıyla bitirildi.
Asil Çelik işçileri 25 Mart günü de Orhangazi Stadyumu’nda oynanan bir futbol maçı sırasında tribünlerde astıkları pankartla ve attıkları sloganlarla durumlarını halka duyurdular. İşçi servislerinin kalktığı Orhangazi Terminali’nde de eylem yapıldı.

Almanya’nın Köln şehrinde 9 Nisan günü yapılacak
olan “Irkçılığa Karşı Tek Ses Konseri” öncesinde, Anadolu Gençliği tarafından tanıtım ve duyuru çalışmaları
yapıldı. 1 Nisan günü Hacıbektaş Veli Cemevi’ne bilet
dağıtımı için gidildi. 32 bilet bırakan Anadolu Gençliği, akşam üstü de Chorweiler semtinde bulunan AKM
Köln’ü ziyaret ettiler. Buraya da 30 bilet ve afiş bırakıldı.
“Irkçılığa Karşı Büyük Yürüyüş”e gelen ve orada Anadolu Gençlik’le tanışan bir genç, dernek binasına gelerek konser çalışmasına yardımcı olmak istediğini belirtti.
Kendi çevresini de konsere katmaya çalışacağını belirterek 30 bilet aldı.
2 Nisan’da Köln'ün
Nippes ve Hansaring
mahallelerinde de konser tanıtımı ve bilet
dağıtımı yapıldı. Toplam 63 bilet halka
ulaştırıldı.

Sayı: 311

Yürüyüş
8 Nisan
2012

İşbirlikçilik Şerefsizliktir
İstanbul’da Esenler Karabayır Mahallesi’nde 27
Mart günü Grup Yorum’un “Bağımsız Türkiye Konseri” afişlerini asan Halk Cepheli Sadık Karaaslan, Sebahattin Bozdağ ve Sercan Arslan, keyfi bir şekilde gözaltına alınarak Esenler Üçyüzlü Polis Karakolu’na götürüldüler. Siyasi Şube’den gelen 2 işkenceci, Halk Cephelilere ayrı ayrı işbirlikçilik teklif etti. 3 devrimci bu
onursuzluğu kabul etmeyince, tehditlerde bulunan polis, serbest bırakmak zorunda kaldı. Esenler Özgürlükler Derneği, polisin bu aşağılık teklifiyle ilgili bir açıklama yaparak, “Haklı mücadelemizin baskıyla, tehditlerle engellenemeyeceğini defalarca gösterdik. Mücadelemizi her koşulda sürdürmeye ve büyütmeye devam
edeceğiz. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz” dedi.

ÖNDERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
14 Nisan-20 Nisan
1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır Köyü
doğumlu. Mücadeleye 12 Eylül öncesi katıldı. Acıpayam’da yoksul köylülüğün örgütlenmesinde yer aldı. Tutsaklıklar yaşadı.
1988’de yurtdışına çıktı. Avrupa’da da emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi. Avrupa’nın yozluğunu reddetti, kavganın içinde

Gürsel AKMAZ
yer aldı.
Bir süre sonra da ülkesine gerilla olarak döndü. 1998’de
Ege dağlarında tutsak düştü. Tecrit saldırısına karşı Buca
Hapishanesi’nde Ölüm Orucu 3. Ekibinde direnişe başladı.
16 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

1973, Denizli doğumludur. 1990’da devrim saflarına katıldı. Mücadele Dergisi’nde
çalıştı. Muğla’da gençliğin mücadelesinde yer
aldı. 1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup Günışığı elemanı olarak kültürel
çalışmalar yürütürken tutuklandı. Aydın HaMurat ÇOBAN pishanesi’nde, F Tipi hapishanelere karşı o da
yoldaşları gibi ölüm orucuna gönüllüydü. Alnına kızıl bandını taktı ve ölüm orucunun 177. gününde, 14 Nisan 2001’de
ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
ONURUMUZ, GURURUMUZ,
Kavgaya Sevdalı Zelişimiz
Tanıdığım, sevdiğim bir insanı mücadele içinde kısa bir sürede şehit vermenin hüznü olsa da, onu tanımaktan onur duyuyorum. Zeliha, tertemiz bir insan. Zeliş, devrimci saflığa sahip insan güzeli kardeşimiz.
Canlılığı, hareketliliği, pırıl pırıl yanan gözleriyle büromuzun yaramaz çocuğuydu. Yerinde duramazdı. Mutlaka onu bir
şeylerle uğraşırken, birileriyle konuşurken görürdük. Aynı coşku ve heyecanı arkadaşlarına taşımasını, onlarla paylaşmasını bilirdi. Aldığı görevi en ince ayrıntılarına kadar düşünerek,
bununla yetinmeyip ağabeylerinin, ablalarının görüşlerine
başvururdu. Bir çalışmasına tanık olmuştum. DLMK olarak Konya Özgür-Der'in açılışında tiyatroda görevliydi. Bir yandan derneğe gidip hazırlıklara yardımcı olmaya çalışırken, diğer
yandan çalışabileceği bir arkadaşını bulsa bir köşede prova
yaparken bulurduk onu. Açılış günü gelmişti. Çok heyecanlıydı.
“Hata yapmayalım”, “N'olur güzel olsun” diyerek arkadaşlarıyla
konuşuyor, onları motive etmeye çalışıyordu. Ölüm orucundan
başlayarak zaferle sonuçlanan, müzik ve hareketlerle tamamlanmış çok güzel bir tiyatro sergilemişlerdi. Konya'dan,
Ereğli'den, Niğde'den, Ankara'dan oluşan izleyiciler uzunca bir
alkışla beğenilerini sunmuşlardı. Parlayan gözleriyle yanımıza geldi. “Gerçekten güzel miydi abla?” dedi ve sarıldı.
Bütün güzelliği yüzüne yansıyan, yaşı küçük, yüreği büyük
kardeşimiz. Son gördüğüm günü ve söylediklerini hiç unutamıyorum. Mutfakta bulaşık yıkıyordu. Beni görünce işini bırakıp

"O kadar çok şey öğrendim bu süreçte. Ayrılıkların, ölümlerin, hasretlerin, öfkenin en büyüğünün yaşandığı aylar süren,
koca, zorlu bir süreç. Ama biliyoruz ki, zafer günü papatyalar bizim için açacak. İşte biz o gün birbirimizi görmesek de
hep beraber olacağız..."
Canan Kulaksız
1965, Sivas doğumlu. Mücadelenin çeşitli
alanlarında yer aldı. Bir devrimcinin nasıl
yaşaması ve ölmesi gerektiğini mücadele
dolu yaşamı ve kahramanca ölümüyle gösterdi. 16-17 Nisan’da yoldaşlarının katledilmesinin hesabını sormak için gerçekleştirilen
Önder ÖZDOĞAN bir eylem sırasında, 20 Nisan 1992’de İstanbul Topkapı’da katledildi.

Nuran DEMİR

Adil CAN

1969 Sivas İmranlı İlçesi doğumlu.
1992’de Afyon İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenciyken devrimci gençlik içinde
mücadeleye katıldı. Üç aylık tutsaklık yaşadı.
17 Nisan 1995’de bir eylem hazırlığı sırasında
silahının elinde patlaması sonucu şehit düştü
1961 Elazığ doğumlu. Devrimci Hareketin
militan kadrolarındandı. Faşist Teröre Karşı
Silahlı Mücadele Ekipleri (FTKSME) içerisinde yer aldı. Beyazıt’ta faşist bir odağın dağıtılması eylemi sırasında jandarmalarla girdiği silahlı çatışmada yaralı ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16 Nisan 1980’de şehit
düştü

hemen sarıldı. Bir yandan sorular soruyor, bir yandan yaşadığı olayları anlatıyordu. “Sen ne yapıyorsun” diye sordum. “Evdeyim okula gidip geliyorum, artık büroya gitmiyorum” dedi. Gözlerime baktı ve “beklemedeyim abla” dedi. Ama evde biraz sıkılıyorum. Pek kimseyi göremiyorum. Bir de şu üç canavar yok
mu, bazen başımı ağrıtıyorlar. Arkadaşlarla kalırken gürültü yapan yoktu. 24 saat birlikte olup her şeyi konuşuyorduk. “Özledim, bir an önce gitmek için sabırsızlanıyorum.” Ailesini de çok
seviyordu ama inançları, umutları için kavganın içinde, elde silah savaşmakta tereddüt etmemişti. Babasıyla vedalaşmamıştı,
engel olmaya çalışabilir düşüncesiyle. Giderken annesine;
“Hepinizi çok seviyorum ama mücadelemi daha çok” der.
Dağlara sevdalı Zeliha'mız, sevdalısına kavuşmuştur. Öğrendik ki birliğin “küçük kızı” kararlılığı, azmiyle büyümeyi başarmış. Çok sevdiği insanların safları terk edişine, ihanetine
tanık oldu. Onlara emek vermekten, el uzatmaktan kaçınmamıştı ama savaştı bu.
Savaş gerçekliğini biliyordu. Yenilgiler karşısında yılmamayı
öğrenmişti. Ve elde silah halk düşmanlarına kurşun sıkarken
yoldaşlarını korumayı partiye olan sadakatini ölümüyle bir kez
daha gösterdi.
Sen dağların güzeli, sen bozkırın onuru, Konya'nın sevgili fidanı Zeliş. Yaşın küçük olduğu için sana böyle derdik ya,
senden öğreneceğimiz, seni anlatacağımız çok şeyler var. Seninle aynı topraklarda büyümenin, seni tanımanın sevinci var
yüreklerimizde. İhanetlere verilecek en güzel yanıt oldu yaşamın
ve ölümün. Yüzünü zalimler parçalasa da, annenin dediği gibi;
bembeyaz yüzün ve bütün güzelliğinle gülümseyişinin eksilmediğini görüyoruz. Bebelerimiz senin adını aldı şimdiden. Verimli topraklarımıza bıraktığın mirası yeni Zelihalar omuzlayacak.
Seni unutmayacak, unutturmayacağız! Onurumuz, gururumuz,
kavgaya sevdalı ZELİHAMIZ...

TAYAD ŞEHİTLERİ
ONURUMUZDUR

Suat ALKAN
Zeliha GÜDENOĞLU
Duran AKBAŞ
Tokat’ın Niksar İlçesi Çatak Köyü kırsalında 20 Nisan 1995’te oligarşinin askeri
güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler.
Suat Alkan, Artvin Beşağıl Köyü doğumlu. 1980’lerin sonlarından itibaren Karadeniz’de hareketin örgütlenmesinde en
çok emeği geçenlerden biriydi. Sessiz, sakin görünüşünün altında düzene karşı büyük bir öfke taşırdı. 1992’de tutsak düştü.
Tutsaklığı sırasında yoldaşlarıyla sohbetinin önemli bir bölümünü Kaçkar dağları ve
gerilla oluştururdu. Tutsaklığı sona erdikten sonra bu özlemini gerçekleştirmek için
gerillaya katıldı.
Zeliha Güdenoğlu, Konya doğumludur.
Devrimcilerle ortaokul çağında ablası tutsakken tanıştı. Liseye başladığında artık
Konya DLMK’nın aktif çalışanlarından biridir. Bir yoldaşının cenazesinden dönerken
gözaltına alınıp ifade vermeden çıktıktan
sonra artık kesin kararını vermişti, gerilla
olacaktı.
Duran Akbaş, Tokat Zile Saraçlar Köyü’nden Türk, Alevi bir ailenin çocuğuydu.
İstanbul'a ailesine daha fazla yardımda bulunmak için gitti. Devrim mücadelesini
daha yakından tanımaya başlamıştı. Örgütlü mücadele içinde yer almaya başladı. Zile'ye dönüp Halkevi'nde çalışmaya başladı.
O dönem devletin her gence dayattığı askerlik sorunu çıktı. O, oligarşiye, egemen
sınıflara askerlik yapmayı değil halkının
askeri, halkının savaşçısı olmayı seçti.
1994 yılı yaz ayında Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birlikleri'ne savaşçı olarak katıldı.
Canan, 17 Kasım 1981
yılında Rize’de doğdu. Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi
öğrencisiyken gençliğin mücadelesinde yer aldı. Aynı
zamanda Ege TAYAD’da
Canan KULAKSIZ çalıştı. F Tipi saldırısı başladığında İzmir’de ölüm orucuna başladı. Kardeşi Zehra da İstanbul’da
ölüm orucu eylemindeydi. Bir süre sonra
Canan da İstanbul’a geldi ve iki kızkardeş
Küçükarmutlu’nun yoksul gecekondu
evinde ölüm orucunu birlikte sürdürdüler.
Canan, 15 Nisan 2001'de yürekleri, beyinleri sarsarak şehit düştü.

Ankara’da TAYAD’lı Ailelerimizden İbrahim Durmaz,
kanser hastalığı nedeniyle 2
Nisan günü hayatını kaybetti.
Ankara TAYAD’lı Aileler, İbrahim Durmaz’ın vefatının ardından yaptıkları açıklamada,
hastalığını Ankara'da gözaltıların tutuklamaların yoğun olduğu bir dönemde öğrendiğini
belirterek, “Eylem ve faaliyetlerden geri kalır düşüncesiyle
hastalığı hakkında bir süre kimseye bilgi vermedi. Zaman geçtikçe hastalığı ilerliyordu, durumunun farkındaydı. Bu gerçekle yaşadı. Evde hastalıklarla boğuştuğu günlerde, sıcak
mücadeleye duyduğu özlemle
yaşadı. 2 Nisan Pazartesi gününün ilk saatlerinde aramızdan
ayrıldı” denildi.
İbrahim amcanın son arzularından biri, cenazesinde DevGenç'lileri görmekti. İsteği yerine getirildi. Dev-Genç'liler
ve TAYAD'lı Aileler, İbrahim
amcayı, Karşıyaka Mezarlı-

ğı’nda düzenlenen törende DevGenç marşıyla uğurladılar. DevGenç’liler yanlarında getirdikleri karanfillerle donattılar.
İbrahim amca, tutsakların
sesi olmak için TAYAD'lı Aileler’in başlattığı İstanbul-Ankara yürüyüşünde, Güler Zere
ve tutuklu TAYAD'lıları sahiplendiği için gözaltılar yaşamıştı. Gözaltıların yıldıramadığı, TAYAD'lı İbrahim
Durmaz 1953 Sivas İmranlı
doğumluydu. Uzun süre yurtdışında tır şoförlüğü yaptı.
Emekli olduktan sonra Ankara'da TAYAD'lı Aileler ile tanıştı ve onların mücadelesinde
yer aldı. İbrahim Durmaz, mücadelemizde yaşmaya devam
edecek.

Yolumuz Uzun Öfkemiz Bileylenmiş,
Ayhanımızın Mezarını Bulmamızı
Kimse Engelleyemez
TAYAD’lı Aileler, her hafta cuma günü Taksim Tramvay
Durağı’nda Ayhan Efeoğlu için
yaptıkları eylemlerine 30 Mart
günü de devam ettiler. 5-6 Nisan tarihlerinde Çağlayan Adliyesi önünde yapacakları 2
günlük açlık grevi eylemini
duyuran TAYAD’lılar, Ayhan
Efeoğlu’nun mezarının ailesine
teslim edilmesini istediler.
Yapılan açıklamada, “Ayhan
Efeoğlu bir devrimciydi. Halkımızın özgürlüğü ve ülkemizin
bağımsızlığı için mücadele ediyordu. Bu nedenle defalarca
gözaltına alındı. Son olarak 6
Ekim 1992 yılında gözaltına
alındı ve kaybedildi. Kaybedilmesinin üzerinden tam 20 yıl
geçti. Acımız ve öfkemiz ilk

günkü gibi. Aradan geçen zamanla unutacağımızı düşünenler
yanılıyor. Bitmeyen, hep canlı
tuttuğumuz adalet duygusuyla,
halkı için mücadele eden bir
devrimciye olan vefa ve bağlılıkla arıyoruz onu” denildi.
Savcılığın somut bir adım
atmadığını belirten TAYAD’lı
Aileler, Çağlayan Adliyesi önüne çadır kurarak 2 günlük açlık
grevi eylemi yapacaklarını açıkladılar.
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