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Emperyalizmin Yaptığı Tatbikat; Rezalet, Facia, Skandal Değil;
Çürüyen ve Yozlaşan Kapitalizmin Kaçınılmaz Sonudur

Tarihi Belirleyen Teknoloji Değil, Halklardır...

EMPERYALİZMİN KRİZİNE
DEVRİMLE SON VERECEĞİZ!
Yenileceksiniz;
Çünkü dünya halklarının
katilisiniz.
Çünkü halkların alın terinin
hırsızısınız
Çünkü obursunuz, halkların
hakkını yemekten
çatlayacaksınız.
Çünkü CAN ÇEKİŞEN
KAPİTALİZMSİNİZ.
ÇÜNKÜ ÇÜRÜMÜŞ VE
YOZLAŞMIŞSINIZ.
ÇÜNKÜ KENDİ MEZAR
KAZICINIZI DA SİZ
DOĞURDUNUZ!

Tepeden Tırnağa Teknoloji
de Olsa, Aklımızın
Almayacağı Silahlar da
İcat Etse, Emperyalizm
Yenilmeye Mahkumdur!
Emperyalizmi Tarih
Sahnesinden Silecek
Olan, Aç Yoksul
Bıraktığınız Zulmettiğiniz
Ezilen Dünya Halkları
Olacaktır!
Korkun Bizden Kurbanınız
Değil, Celladınız Olacağız!
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Kapitalizm ve onun can çekiştiği
son hali olan emperyalizm demek,
KRİZ demektir. Kriz emperyalizmin
ikinci adıdır.
Emperyalizmi “kapitalizmin en yüksek aşaması” olarak tanımlayan Lenin,
aynı zamanda emperyalist düzenin sürekli bir kriz içerisinde olduğunu vurgular.
Kriz, emperyalizmin kendisini en
güçlü hissettiği ya da en güçlü göründüğü dönemlerde bile varlığını korumuştur. Yüz yıldan fazla bir süredir
emperyalistler ne yaparsa yapsın krizden
kurtulamamışlardır. Kurtulmaları da
mümkün değildir. Çünkü yapısal olarak
kendi krizini kendisi doğurmaktadır.
Pazar alanlarının sürekli daraldığı,
sermayenin aşırı biriktiği, taleplerin
azaldığı bir tablo emperyalizmin burnunu krizden çıkartamamasına neden
olmuştur ve olacaktır.
Birinci, ikinci ve üçüncü BUNALIM
DÖNEMLERİ ile ifade edilen kapitalizmin aşama aşama çürümesi, krizinin
derinleşmesi, onu bir çıkış yolu aramaya
itmiştir.
Bulduğu çözüm ise 2 kez paylaşım
savaşı çıkartarak, 60 milyon insanı
katletmek olmuştur.
Krizine paylaşım savaşlarıyla çare
bulamayan emperyalizm, aksine, bir
de yenilmiştir.
1. Paylaşım Savaşı sonrası dünyanın
altıda biri kapitalist sistemden kopmuş,
sosyalizmin zaferi ilan edilmiştir. 2.
Paylaşım Savaşı’ndan sonra ise dünyanın üçte biri ezilen dünya halklarının
olmuştur. Emperyalistler krizlerini çözmek bir yana ellerindeki pazar alanlarını
da kaybetmişlerdir.
“Savaşın nedenleri, ne kimilerinin
üstün ırkının, tanrısal bir güçle dünyayı
yönetmek istemesiydi, ne de onlardan

dünyayı kurtararak (!) ‘hür dünya’ya
demokrasiyi hediye eden kimilerinin
hürriyet aşkıydı!
Gerçekler bambaşkaydı: Bunun kökenleri l. paylaşım savaşından hemen
sonra başlayıp, II. paylaşım savaşının
başlangıcına kadar olan süreçte yatıyordu. Bu da, Marksistlerin yıllar önce,
-emperyalizmi teorik olarak çözümlemeleriyle birlikte ortaya koydukları
gibi, kapitalizmin dengesiz ve sıçramalı
gelişimi ve bunun zorunlu kıldığı yeniden paylaşım ihtiyacından başka bir
şey değildi.” (Haklıyız Kazanacağız
1, syf: 152)
Kriz içindeki emperyalizm, 60
milyonun KATİLİ olmakla krizlerini
çözememiş, daha başka krizlerin
içine düşmüştür.
Düşündüğü gibi, savaşlar bunalımına
çare olamamış, krizi kökten çözememiş,
sadece geçici bir soluklanma yaratmıştır.
Dünyanın 3’te 1’ini de kendi mezar
kazıcısı olacak olan sosyalistlere kaptırmıştır. Kısa sürede tutuşan ve hızla
büyüyen ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleri, savaş sonrası tam bir dalga
halinde, orman yangını gibi sömürgeleri
sarmıştır.
Krizlerden başını kaldıramayan emperyalizm, 3. bunalım dönemine girmiştir.
2. Paylaşım Savaşı sonrası (1945)
başlayan ve halen sürmekte olan bunalım dönemine 3. bunalım dönemi
denir. İki paylaşım savaşında da yeni
pazarlar için savaşmışlardı emperyalistler. Fakat her ikisi de krizlerine çare
olmamıştır. Ve yeniden bir bunalım
dönemine girmişlerdir. Günümüzde de
sürmekte olan 3. bunalım döneminin
temel özellikleri şunlardır:
1) Emperyalistler arası zorunlu entegrasyon...

EMPERYALİZMİN TEKNOLOJİSİ

2) İçte; emperyalist ülke
ekonomilerinin askerileştirilmesi...
3) Dışta; yeni sömürgecilik...
Emperyalizme bu kararları aldırtan sosyalistlerin zaferidir.
Bu yazımızda asıl olarak
emperyalist ülke ekonomilerinin askerileştirilmesine
değineceğiz. Bir ülkenin
emperyalist olduğunu anlamak için Marksist-Leninistlerin tespitlerinden bir
tanesi, ülkenin ekonomisinin askerileştirilip askerileştirilmediğidir. Yani emperyalizmi emperyalizm yapan temellerden bir tanesidir
bu.
Emperyalistlerin ekonomilerini
askerileştirmesi ne demektir? Emperyalistlerin pazar daralması nedeniyle üretimde, halkın tüketimine
bağlı olmayan bir alana yönelmeleridir. Bu da silah pazarıdır. Bölgesel
savaşlarla, terör demagojileriyle ve
kendilerine bağımlı yeni-sömürge
ülkelere silah satışlarıyla bu pazar
hep canlı tutulmaktadır.
Silah pazarının sürmesi; yeni savaşlar, yeni işgaller, yeni katliamlar
demektir. Halkları böl parçala yönet
politikası ile birbirine kırdıran emperyalistler, her iki tarafa da silah
satmaktadır.
Örneğin, Stockholm Uluslararası
Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne göre
(SIPRI), 2008-2009 yıllarında askeri
silah ithalatına 1 milyar 253 milyon
dolar harcayan Türkiye, dünya silah
ihracatında üçüncü sırada bulunan
Almanya’nın en büyük müşterisi konumunda. Almanya’dan en çok silah
alan ikinci ülke ise Yunanistan’dır.
Emperyalistler zenginleşirken,
kardeş halklar birbirine karşı tehdit
aracı olarak kullanılmaktadır.
Silah pazarına dayanarak sürekli
olan krizini aşmaya çalışan emperyalizm, bilim ve teknojisini de bu
yönde geliştirmiştir.
Emperyalizm, ekonomik ve askeri
anlaşmalar yaparak yeni sömürge ülkelerde içsel bir olgu haline gelmiş-

dedir. Yoksa ya emperyalistliğini devam ettiremez,
ya da kendi işçi sınıfı ile
baş başa kalır. O yüzden
emperyalist burjuvazi tarihte görülmemiş bir şekilde teknolojiyi geliştirmeye ve yeni ürünler icat
etmeye mahkum edilmiştir.
Bu mahkumiyet büyük yükümlülükler getirmektedir.
Eğer yeni ürünleri bulma
hızı bu ürünlerin üretiminin
sömürge ülkelere kayma
Vietnam’da Gerilla için Üretim
hızından yavaş olursa emYapan Bir Yeraltı Fabrikası
peryalizmin için teknolojik
kriz olur ve emperyalizm
tir.
kendi kendine darbe alır.” (Günümüz
Örneğin NATO, emperyalist devTeknolojisinin Marksist Bakış Açıletlerin ortak bir askeri gücü olarak
sından Analizi)
oluştu. Daha sonra bunun çerçevesini
Bilim ve teknolojiyi halkın çıkagenişleterek bazı yeni sömürgeleri
rına değil, halka karşı kullanan emde dahil ettiler.
peryalizm kendi sonunu getirecek
Ekonomik anlamda ise IMF ve
süreci de başlatmıştır.
Dünya Bankası gibi emperyalist kuruluşlar, emperyalistlerin ekonomik çıEmperyalizm
karlarını korumak ve yeni yönetimKağıttan Kaplandır
lerle sömürüsünü sürdürmek, sömürge
ve yeni sömürge ülkelerin ekonomi“ABD ordusunda tatbikat skanlerini denetim altına almak, yönlendalı”
dirmek için kuruldu.
“ABD ordusunun milyon dolarlık
Bunun yanında kıtalar ve bölgeler
zırhlı araçları yere çakıldı”
düzeyinde, birkaç ülke arasında veya
“ABD skandal tatbikatla dünyaya
ikili olarak birçok askeri ve ekonomik
rezil oldu”
anlaşmalar, dokunmazlık ittifakları
“Amerikan ordusunun tatbikatında
gündeme getirildi. Peki tüm bu anfacia… HAVADAN ZIRHLI ARAÇ
laşmalara kim önderlik etti? Elbetteki
YAĞDI!”
her iki savaşta da çok karlı çıkan,
Bu başlıklar, dünya halklarının
hem askeri hem ekonomik olarak
katili Amerikan emperyalizminin bebüyüyen ve bugün dünyanın jandarceriksizliğini anlatan haberlerin başmalığına soyunan ABD önderlik etti.
lıklarıdır.
“Şimdi bütün bu hikayede teknoBeceriksiz Amerikan ordusunun
lojinin rolü nedir diye araştırıldığında,
Almanya’da gerçekleştirdiği paraşütle
teknolojinin rolü nispi artı sermayenin
zırhlı birlik indirme tatbikatı fiyasiçindedir. Yani emperyalizm sistemini
koyla sonuçlandı.
yaşatan yeni ürünler üretme zorunAlmanya’nın Bavyera eyaletine
luluğundadır. Sosyalizmde bu zorunbağlı Hohenfelds bölgesinde bulunan
luluk yoktur. Sosyalizm de üretim ihAmerikan askeri üssünde, 173’üncü
tiyaç içindir, ihtiyaç karşılandığı zaHava İndirme Tugayı tarafından “hava
man daha iyi üretim kar için değil
birliği indirme tatbikatı” gerçekleşinsanların günlük çalışma saatlerini
tirildi.
azaltacak şekilde üretim gücünü artTatbikat esnasında ağır askeri
tırmak temelindedir.
nakliye uçaklarından bırakılan milyon
Emperyalizm her daim sömürge
dolarlık askeri araçlar, paraşütlerinin
ülkelere kaydırdığı üretim aygıtlarının
açılmaması ve bağlantı halatlarının
yerine yeni üretim aygıtları yeni
kopması sonucunda yere çakılarak
ürünler geliştirmek yükümlülüğüntuzla buz oldu.
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Tatbikattaki bu beceriksizlik, ABD
emperyalizminin mutlak bir güç olmadığını gösteriyor bize. Teknolojinin
üstünlüğü de bir yere kadardır. Çünkü
tarihi belirleyen teknolojiler değil
halklardır. Tatbikat başarılı da olabilirdi. Önemli olan bu değildir;
önemli olan teknolojiyi ve bilimi
kullanım meşruluğudur. Emperyalistler dünya halklarına karşı kullandıkları bu teknoloji ile kendi düşmanını da yaratmaktadır.
“GPS sistemleri bugün her araca
takılırken karlı/sisli havada yol bulma
vb. şeklinde faydaları lanse edilmekte
ama bu amaçlarla sunulana dek onlarca yıl istihbaratın takip ve dinleme
faaliyetlerinde kullanılmıştır.” (Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış
Açısından Analizi)
Teknoloji ve bilim kimin hizmetindedir?
Halkların çıkarı mı, emperyalistlerin
karı mı esastır?
Halk için kullanıldığında hayat kurtaracak olan teknoloji, emperyalistlerin
elinde halkı katletmek, devrimcileri
izlemek-dinlemek için kullanılmaktadır.
Sosyalist Küba’ya karşı biyolojik
savaş kapsamında, uçaklarla çiçek hastalığı virüsünü yayan Amerikan emperyalizmi ideolojik zayıflığını kapatmaya çalışsa da, bu nafile bir çabadır.
İdeolojik olarak güçlü olanlar sosyalistlerdir. Fiziki üstünlük geçici bir durumdur. 30 yıl boyunca sırasıyla Japon,
Fransız, Amerikan emperyalistlerine
karşı savaşan Vietnam halkı, 1.3 milyon
şehit pahasına da olsa, Amerikan bombalarından kurtulmak için yeraltı tünelleri kazarak hatta yeraltı şehirleri
kurarak zafer kazanmıştır.
Oysa, “Uydular TV kanalları vb
şekilde insanların kullanımına açılmadan önce Vietnam’da ormanda
üslenen gerillaların ormanın içinde
hatta altındaki yeraltı sığınakları ve
cephaneliklerini tespit etmiştir.” (Gü-

nümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi)
Peki bir başarı sağlamış
mıdır? Kesinlikle hayır!
Kazanan 17
milyonluk Vietnam halkı olmuştur. Amerikan emperyalizmi Vietnam’dan defedilmiştir.
“Kol saatinin markasını okuyabilen
uydular” masalıyla kendisini “güçlü”
göstermeye çalışan Amerikan emperyalizmi, 120 mil genişliğinde, 30 fit
derinliğinde “Cu Chi” adı verilen yeraltı
tünellerinde vatanı için savaşan cesur
Vietnam halkı tarafından yenilmiştir.
Vietnam’da zafer; 1.3 milyon şehit,
83 bin sakat, 8 bin felç, 30 bin kör, l0
bin sağır ve binlerce kayıp bedeli; toprakta ve insanlarda, mayınlar, napalmlar,
zehirli ilaçlarla açılan derin yaralara
karşın kazanıldı.
Vietnam’da yaklaşık olarak 400
bin ton Napalm kullanılmıştır. Vietnam halkının tepesine yaklaşık 73
milyon litre herbisit, asit, jet yakıtı
karışımı dökülmüştür.
Güney Vietnam’ın %24’ü, 5 milyon dönüm mangrov ormanı, 500.000
dönüm ekili arazi, 3.181 köy ve
ayrıca Vietnam sınırına yakın Laos
ve Kamboyça’daki bazı alanlara dökülen portakal gazı yüzünden, 4.8
milyon insan ölmüş, 400.000 sakat
doğum gerçekleşmiştir. Portakal gazının ise etkileri hala devam etmektedir. (*)
“Savaş endüstrisinde tüm zamanların en büyük gücü” olan Amerika,
Vietnam halkının tepesine 1 milyon
tondan fazla bomba atsa da -ki bu
rakam Almanya’nın II. Paylaşım Savaşı’nın tamamında kullandığı miktardan fazladır- kazanan çıplak ayaklı,
karnı aç, cahil bırakılmış Vietnam
halkı olmuştur.
Vietnam halkı tüm dünyaya emperyalizmin kağıttan kaplan olduğunu
göstermiştir. Ne demektir kağıttan
kaplan?

Amerikalılar’ın Almanya’daki
Tatbikatta Parçalanan Zırhlı
Araçları

Mao, 18 Kasım 1957’de Komünist
ve İşçi Partileri Moskova Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Tüm sözde güçlü gericilerin sadece kağıttan
kaplan olduklarını söylemiştim. Bunun nedeni onların halktan kopuk
olmasıdır. Bakın! Hitler kağıttan bir
kaplan değil miydi? Hitler devrilmedi
mi? Yine Rus Çarı’nın, Çin İmparatoru’nun ve Japon emperyalizminin
de kağıttan kaplanlar olduklarını da
söyledim. Hepsinin devrildiğini biliyoruz. ABD emperyalizmi henüz
devrilmedi ve atom bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da devrilecek. O
da bir kağıttan kaplan.” demiştir.
Mao’nın bu sözü söylemesinden
18 yıl sonra Vietnam, Amerika’nın
mezarı olmuştur.
İster tepeden tırnağa teknoloji olsunlar, ister tam donanımlı ramboları
ile gelsinler, ister insansız hava araçlarıyla vurup kaçsınlar, isterse mayın
döşenmedik tek bir metrekare toprak
parçası bırakmasınlar, isterse adını
bile duymadığımız, imha gücünü
tahmin bile edemediğimiz silahlar
icat edip kullansınlar... Yine de kazananlar ezilen dünya halkları olacaktır. Emperyalistlerin karı, bizim
SINIF KİNİMİZdir çünkü.
“sana bir sır söyleyeceğim
aç yüreğini
burası benim vatanım
ölmek de yaşamak da
benim hakkım
ve en çok bundan dolayı
sana burasını cehennem
bana yine cennet vatan
yapacağım
...
unutma
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sonu gelmiştir, biliminde
sonu olmadığına göre bu
mümkün değildir”

Emperyalizmin
Ekonomisini
Askerileştirmesi;
Halklar İçin Daha
Fazla Katliam,
Bomba, Tank,
Vietnam’da Saldırılara Karşı
Tüfek, Kan,
Kullanılan Zırh
Gözyaşı, Savaş
benim öldüğüm yer
Demektir...
vatanım
ya senin
ölmek ve öldürmek benim
için onur
senin için utanç
senin için yüz
karası...”
Almanya’nın 6. Ordu Komutanı
Friedrich Von Paulus, 23 generaliyle
birlikte Sovyetler Birliği ordusuna
teslim olduğunda, ellerinde çok detaylı
haritalar olduğunu ama bu haritaların
fasulye fidelerini göstermediğini söylemiştir. Çünkü Sovyet halkı, o fasulye
fidelerinin altına bıraktığı postalarla
haberleşmesini sürdürmüştür.
Emperyalizm teknolojik olarak
ne kadar üstün olursa olsun yenilmeye
mahkumdur...
Ne kadar gelişmiş olursa olsun, o
teknolojiyi kullanacak olan da insandır...
“Savaşta insan unsuru aşılmamıştır. Hala insan en karmaşık savaş
aracıdır. Teknoloji gelişince şartlar
değişir, böylece sistem değişen şartları
tam algılayamaz ve daha büyük hatalar yapar. Bir teknolojiyi ilk kullanan ilk hatayı da kendisi yapar. Bir
teknoloji hayatın içine girince onun
insanla ilişkisi, diğer teknolojilerle
ilişkisi, kullanım alanları ve etkileşimleri tümden sistem tarafından önceden modellenemez, bilinemez. Yani
teknolojileri üreten sistem onların
topluma tüm etkilerini daha önceden
hesaplayamaz, bu etki ezilenlere olanaklar sunar, ezenleri de hataya zorlar.” (Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi)
Engels diyor ki; “eğer bir sistem
her şeyi kontrol edebilirse, bilimin

“Bu kaltaklar sürüsü işgal işgal
Bu alçaklar güruhu bomba bomba
Yediler benim kara kafamın ekmeğini
Fırın fırın yediler
Daha tarlasındayken hem de
Başak başak yediler
Petrol petrol içtiler
Denizde boğulmadan önce
Daha vatanındayken hem de
Yediler benim kara kafamın ömrünü
Yediler ve doymadılar
Yerler ve doymazlar
Yedikçe doymayacaklar
Gözlerini toprak
Gırtlaklarını bıçağımız doyurana
dek”
IŞİD’in yaratıcısı olan emperyalistler, IŞİD’in kafa kesme görüntülerini
verirken bile karını düşünüyor. Çünkü
IŞİD tehdidi karşısında ne yapmak
gerekir? Elbette silahlanmak!
IŞİD’e karşı başlatılan askeri harekatın emperyalistlerin silah ve savunma sanayi şirketlerinin hisselerini
nasıl yükselttiğine bakarsak eğer,
emperyalizmin ekonomisini askerileştirmesini daha iyi anlayabiliriz.
“Her askeri müdahalede tavan
yapan silah şirketlerinin hisseleri
IŞİD kriziyle yine sıçrama yaşadı.
Şirketlerin piyasa değeri son bir
ayda 420 milyon-2.61 milyar dolar
arttı.” (IŞİD Silah Şirketlerini Uçurdu,
Cumhuriyet, 28.09.2014)
“Dünyanın en büyük savunma
şirketi ABD’li Lockheed Martin geçen
cuma yüzde 2.33 yükselirken, son
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bir aylık kazancı yüzde 2.87’ye ulaştı.
Şirketin piyasa değeri son bir ayda
2.4 milyar dolar artışla 57.6 milyar
dolara çıktı. Cuma günü hisseleri
en çok yükselen şirket, yine ABD’li
L-3 Communications oldu. Şirketin
hisseleri yüzde 4.57 ralli yaptı. Piyasa
değeri son bir ayda 420 milyon dolar
arttı.
Piyasa değerini son bir ayda en
fazla artıran şirket 2.61 milyar dolarla
ABD’li Raytheon oldu. Cuma günü
hisseleri yüzde 1.33 yükselen şirketin
piyasa değeri 31.5 milyar dolara
çıktı. ABD’li United Technologies’in
hisseleri ise son bir ayda yüzde 3.53,
cuma günü yüzde 0.72 arttı. Şirketin
piyasa değeri bir ayda 2.5 milyar
dolar yükseldi. General Dynamics’in
hisseleri cuma yüzde 2.15, son bir
ayda yüzde 2.99 arttı. Şirketin piyasa
değeri bir ayda 1.49 milyar dolar
artışla 42.7 milyar dolara çıktı.
Northrop Grumman hisse değerini
cuma yüzde 2.35 yükseltirken; piyasa
değerini bir ayda 979 milyon dolar
artışla 27.4 milyar dolara ulaştırdı.
ABD’li Boeing de ağustostan bu
yana 1.362 milyar dolar artışla 92.7
milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.” (IŞİD Silah Şirketlerini Uçurdu,
Cumhuriyet, 28.09.2014)
Dünya halklarının ezeli ve ebedi
düşmanı Amerika, 2007-2014 yıllarında
250 milyar dolarlık silah satmıştır.
2013 yılında 26,3 milyar dolarlık silah
anlaşması yapan Amerika, 2014’te
yaklaşık 10 milyar dolarlık bir artışla
36 milyar dolar kar etmiştir.
Emperyalizm, krizini silah sanayine yaptığı yatırımla, sanayisini askerileştirerek aşıyor. Ancak bu ömrünü uzatmaya yetmeyecektir. Kriz
tüm vücuda nüfuz ettiğinde, dünya
halklarının ayaklanmalarıyla ölüm
kaçınılmaz olacaktır.
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Emperyalizmin Krizini
Zirveler de, Savaşlar da,
Anlaşmalar da, İşgaller
de Çözemez!
Vatanımız Emperyalizmin
Çiftliği Olmayacak;
Emperyalizm Halkları
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Ama bir kusurcuğu var;
Bilir düşünmesini de”

Teslim Alamayacak;
Emperyalizmin Krizine
Devrimle Son Vereceğiz!
21. Yüzyıl Ayaklanmalar
Yüzyılı Olacak
Emperyalizm, kağıttan kaplandır.
Kaplanlığı sömürgeciliğinden, kağıtlığı
ise can çekişmesinden, halkın gücüne
dayanmamaktan gelmektedir.
Dünya halklarının ezeli ve ebedi
düşmanı emperyalizm yenilmeye
mahkumdur. Emperyalizmin kurbanı
değil, celladı olacağız. Çünkü emperyalizm, sömürüsünü halkların
emeği üzerinden yapmaktadır. Emeğini örgütlü güce dönüştürecek olan
ezilen dünya halkları bu sömürü çarkını da kıracaktır. 20. yüzyıl nasıl
ayaklanmalar yüzyılı olduysa, 21.
yüzyıl da öyle olacaktır.
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“Genaralim Tankınız Ne Güçlü
Tankınız ne güçlü generalim,
Siler süpürür bir ormanı,
Yüz insanı ezer geçer.
Ama bir kusurcuğu var;
İster bir sürücü.
Bombardıman uçağınız ne güçlü
generalim,
Fırtınadan tez gider, filden zorlu.
Ama bir kusurcuğu var;
Usta ister yapacak.
İnsan dediğin nice işler görür,
generalim,
Bilir uçurmasını, öldürmesini, insan dediğin.

İşte, şiirde bahsedilen biziz! Biz
halkız! Teknolojik silahlara, işbirlikçi
ordulara karşı ideolojik üstünlüğümüzün verdiği moral güçle, haklı olmanın bilinciyle savaşarak biz kazanacağız.
Siz emperyalistler; dünya halklarının
tırnak ve dişlerine, kürek ve kazmalarına, molotoflarına, tünellerine, yenileceksiniz. Hiçbir yolunuz yoktur...
Vietnam’da yeraltı tünelleriyle,
Libya’da çölde kumun altına saklanarak, Filistin’de intifadayla, Çin’de
uzun yürüyüşle, Sovyetler Birliği’nde
22 milyon kez ölerek, Türkiye’de
adalet saraylarınıza girerek, kalbinizde
patlayarak BİZ KAZANACAĞIZ!
Emperyalizmi denize dökmüş, vatanın bağımsızlığını kazanmış Anadolu halkıyla, “Canım Feda” diyen
Ahmet İbililerle, “En sonuncu ben
olayım” diyen Fatma Koyupınarlarla,
yoldaşının hesabını sormak için şehit
düşen halk kurtuluş savaşçılarıyla
BİZ KAZANACAĞIZ!
Yenileceksiniz;
Çünkü dünya halklarının katilisiniz.
Çünkü halkların alın terinin hırsızınız.
Çünkü obursunuz, halkların hakkını yemekten çatlayacaksınız.
Çünkü CAN ÇEKİŞEN KAPİTALİZMSİNİZ.

AKP nin Belirlediği Alanlarda Değil
Belirleyeceğimiz Alanlarda Olacağız!
Hedef Taksim!
Gazi Halk Cephesi 1 Mayıs'ın Taksim Alanı'nda kutlanmasının yasaklanmasına ilişkin 21 Nisan'da bir açıklama
yaptı. Açıklamada; “Taksim alanı kanlarımızla kazanılmış
alandır. Hiç bir gücün buna engel olamayacağını yıllardır
direnişlerimizle kanıtlamışızdır. Bugün AKP iktidarı halka
yasaklar koyarak sindirmeye korkutmaya çalışarak baskı
politikalarını her geçen gün arttırmaya çalışıyor. Yönetememe krizi gün geçtikçe büyüyerek saldırılarını arttırıyor.
Elbette boyun eğmeyeceğiz. Alanlarımızı zapt etmeye,
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Taksim alanı işçi sınıfının
simgesidir.Bedeller ödenmeden kazınım olamayacağını
defalarca yaşadık gördük. Bedel ödemeye alanlarımız
tekrardan çatışarak kazanmaya devam edeceğiz ve 2016
yılında da Hedefimiz Taksim diyoruz ve tüm halkımızı
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ÇÜNKÜ ÇÜRÜMÜŞ VE YOZLAŞMIŞSINIZ.
ÇÜNKÜ KENDİ MEZAR KAZICINIZI DA SİZ DOĞURDUNUZ!
SÖZ VERİYORUZ Kİ, TÜM
DÜNYA HALKLARININ VERDİĞİ
ŞEHİTLER ADINA, TÜM EZİLENLERİN, YOKSULLARIN ÇALINAN EMEKLERİ ADINA, EMPERYALİZMİ YENECEK VE DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜRKİYE’DEN
SARSACAĞIZ.
EMPERYALİZME
KARŞI
OLUNMADAN BAĞIMSIZLIK
SAVUNULAMAZ.
EMPERYALİZME KARŞI BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM...
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ, SÖMÜRÜYE KARŞI
SOSYALİZM
YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM!
(*) Amerika, 1965-1972 yılları
arasında Napalm ve Agent Orange
(Portakal Gazı)’nı Vietnam’ı işgalinde
ana silahları olarak kullanmıştı. Su
100 derecede kaynarken, diğer adı
yangın bombası olan Napalm’ın etkisi
815 derecenin üzerine çıkıyor.
Diğer adı Heribist olan Portakal
Gazı’ndan etkilenen yetişkinlerin çocuklarında prostat kanseri, solunum
kanserleri, ilik kanserleri, diyabet,
lenfoma, sarkom gibi birçok ölümcül
hastalık görülmektedir.

Taksimi zapt etmeye çağırıyoruz." denildi.

KEC’liler 1 Mayıs Çağrısı Yaptı
Kamu Emekçileri Cephesi: “ …AKP 15 yıllık iktidarı
boyunca öğrencisinden sağlıkçısına, kamu emekçilerinden
mühendisine kadar halkın her kesime sürekli saldırılarını
boyutlandırmıştır. Kamu emekçilerinin işgüvencesini ortadan kaldırmakta, işten atmalarla, sürgünlerle, çıkarılan
genelgelerle emekçileri baskı altına almakta ve sürekli
tehdit etmektedir. Halkı dışarı çıkamaz, hakkını arayamaz
duruma getirmeye çalışmaktadır. Ama ne kadar saldırırlarsa
saldırsınlar meydanları asla boş bırakmayacağız. AKP’nin
yaratmak istediği korku duvarlarına hapsetmeyeceğiz
mücadelemizi. Meydanlarda en gür sesimizle haklarımızı
haykırmaya devam edeceğiz. 1 Mayıslarda alanlarda, 1
Mayıs alanı olan Taksim’de olmaya devam edeceğiz...1
Mayıs’ta biz de Kamu Emekçileri Cephesi olarak Taksim’deyiz ve tüm emekçileri Taksim’e çağırıyoruz…”
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Taksim İçin AKP ile Yaptığınız
“Uzlaşma”nın Hesabını
Türkiye Halklarına
Vereceksiniz!
Taksim 1 Mayıs Alanını Tasfiye Eden Anlayışın Altında Yatan;
Bedel Ödemekten Kaçan “Akıllı Solcular”In; Reformist,
Oportünist Politikaları Ve Kürt Milliyetçi Hareketin
Uzlaşmacılığıdır!
Bu uzlaşmanın hesabını vereceksiniz. 22 yıllık kancan pahasına kazanılan Taksim 1 Mayıs alanını faşist
AKP iktidarıyla UZLAŞARAK tasfiye etmeye çalışanlar,
yaptıklarınızın hesabını Türkiye halklarına ödeyeceksiniz.
“1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” diye açıklama
yapan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bir kez daha biraraya gelip, Türkiye halklarının, devrimcilerin öncülüğünde 22 yıl kan-can pahasına süren bir mücadeleyle
yeniden kazandığı Taksim 1 Mayıs alanını sattı.
Taksim 1 Mayıs alanını satanlar, esas olarak bu kurumların yönetimlerine çöreklenmiş, bedel ödemekten
kaçan “akıllı solcu” reformizm, oportünizm ve Kürt
milliyetçiliğin uzlaşmacılığıdır.
Kürdistan’da faşist AKP iktidarı “taş üstünde taş, baş
üstünde baş” bırakmayacağız diye aylardır katliamlar
yaparken; Kürt milliyetçileri uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarıyla her alanda mücadeleyi tasfiye etmektedir.
Kürdistan’da halkı yürüyüşe çağırıp, halk dışarıda
katledilirken, kendileri parti binalarında “çay içenler”
şimdi devrimcilerin 22 yıllık can-kan pahasına kazandığı
Taksim 1 Mayıs alanını uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarının aracı yapıyor.
Bunu başaramayacaksınız, buna izin vermeyeceğiz!Taksim emekçi halkımızın 1 Mayıs alanıdır. Taksim’i uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarınızın aracı yapamayacaksınız.

Halkımız! İşçiler...
Oportünizm, Reformizm İkiyüzlüdür!
Ne Söylediğine Değil,
Ne Yaptığına Bakın!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB “1 Mayıs’ta Taksim’de
olacağız” açıklamasının hemen arkasından; HDP bileşenleri, ÖDP, Halkevciler ve daha birçok reformist,
oportünist kesim de İstanbul Valiliği’nin Taksim’de“kent

güvenliği ve kent asayişi” gerekçesiyle 1 Mayıs kutlamasına yasaklamasının ardından, yasaklamayı kınayarak
Taksim’de olacaklarını açıklamıştı.
Ancak biz bu açıklamaların esasında Taksim’den kaçışın açıklaması olduğunu da çok iyi biliyorduk...
DİSK’te tüm siyasi örgüt kurum ve kuruluşlarla
yapılan toplantıda “Taksim tartışmasız 1 Mayıs alanıdır” demeyen tek bir anlayış yoktu.
Oportünizm budur. Söyledikleriyle yaptıkları asla
birbirini tutmaz.
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“Taksim tartışmasız 1 Mayıs alanıdır” diye
başlayan cümlelerini “kitlesel birleşik 1 Mayıs” diyerek, “can güvenliği” diyerek, “alan sorunu yapmamak gerekir” diyerek bitirdiler... Taksim’den
kaçışın bin türlü gerekçesini ürettiler...
CHP’nin Taksim dışındaki alanlarda 1 Mayıs kutlama
önerisinin üzerine reformizmin ve oportünizmin atlayacağını geçen hafta yazmıştık...
CHP’nin yaptığı o açıklama esas olarak, Kürt milliyetçiliği, reformist ve oportünist sol adına yapılmış açıklamaydı. Çünkü CHP’nin 1 Mayıs diye bir derdi olmamıştır.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin de, reformist ve
oportünist kesimlerin yaptığı Taksim’de olacakları açıklamalarının da nedeni bedellerle kazanılan 1 Mayıs
alanının satışının o kadar kolay olmamasındandır. Onun
için yapılan 1 Mayıs toplantılarında ‘dönüp’ durmuşlardır.

1 Mayıs’ın Nerede Yapılacağına
AKP Karar Vermiş; Reformizm,
Oportünizm ve Kürt Milliyetçiliği
Boyun Eğmiştir!
Ankara Valiliği’nin Taksim yasağına karşı “Taksim’de
olacağız” diyen siyasi anlayışlar bu kararlarının arkasında
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asla duramazlardı. Çünkü bu AKP faşizmiyle çatışmayı ve savaşmayı göze
almak demektir. Bedel ödemeyi göze
almak demektir.
Bu konuda reformist-oportünist
sol için Büyük Ölüm Orucu Direnişi
bir milattır. Reformist-oportünist sol
faşizme karşı direnme ve savaşma dinamiklerini F tipleri sürecinde “kaymak tabakayı koruma” adına bitirmişlerdir. Direnmeyenler çürümüştür...
Kürt milliyetçi harekete hakim olan
çizgi ise uzlaşmacılıktır, teslimiyettir.
Reformist-oportünist sol Kürt milliyetçi hareketin kuyrukçuluğunu yaparak tükenişlerini, çürümeyi örtmeye
çalışmaktadır. Ancak bu imkansızdır.
Kürt milliyetçilerinin uzlaşmacılığı
onları her geçen gün daha da batağın
içine çekecektir. Türkiye’de faşizme
karşı mücadeleyi bırakıp, Kobane’de
“devrim yapıyoruz” diyerek emperyalizmin “kara gücü” olmaya kadar
geldiler. Bugün de AKP faşizminin
çıkarlarına hizmet edecek şekilde 1
Mayıs Takim alanını tasfiye etmeye
çalışıyorlar.
26 Nisan Salı günü AKP’nin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, 1
Mayıs kutlamalarının Bakırköy Halk
Pazarı’nda yapılacağını açıkladı. Soylu;
"1 Mayıs kutlamalarında uzlaşıldı,
kutlamalar Bakırköy Pazar Yeri'nde
yapılacak"dedi.
Faşist Bakan Soylu’nun açıklamasındaki “uzlaşıldı” sözü, faşizmle yaptıkları “anlaşmayı” deşifre etmiş olmalı
ki; Soylu’nun açıklamasından hemen
sonra dörtlü çete adına DİSK Genel
Başkanı Kani Beko da bir açıklama
yaptı.
Kani Beko açıklamasında; “Türkiye'nin 9 aydır içinden geçtiği dönem
maalesef halkın en temel hakkı, yaşam
hakkının defalarca ihlal edildiği bir
dönem olmuştur. Dört örgüt tarafından
düzenlenen son büyük miting olan 10
Ekim Emek Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan katliam maalesef hala
hafızalardadır. Bu koşullar altında,
işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs kutlamalarını, güvenli bir biçimde yaşamayı öncelikli bir görev olarak benimseyen meslek örgütleri olarak, 'bu
yıla mahsus' olmak üzere 1 Mayıs
kutlamalarını Bakırköy Halk Paza-

rı'nda gerçekleştirmeye karar verdik”
dedi.
Kani Beko’nun açıkladığı gibi 1
Mayıs’ın Bakırköy Halk Pazarı’nda
kutlanmasına karar veren sendikalar,
meslek örgütleri, siyasi partiler ve reformist-oportünist sol olmamıştır.
Taksim olmazsa Kadıköy olsun
diye izin isteyen DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB’ye AKP “hayır”
demiş ve kendisinin belirlediği 7 alandan birisini kabul etmesini istemiştir.
AKP’nin bu dayatması 25 Nisan’da
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin
çağrısıyla yapılan toplantıda reformist,
oportünist sol ve Kürt milliyetçilerine
onaylatılmıştır.
Bu politikanın asıl sahibi Kürt milliyetçi harekettir. AKP, Taksim 1 Mayıs alanı karşısında, 2013 yılından
beri yaptığı gibi kendi belirlediği alanda kendi istediği gibi, 1 Mayıs kutlanmasını dayatmış ve Kürt milliyetçi
hareket Taksim’den çark ederek
AKP’nin bu dayatmasını ne kadar uzlaşmacı olduklarını ispatlamak için
kullanmıştır.
Reformizm ile Kürt milliyetçileri
1 Mayıs konusunda uzlaşmacılıkta
birleşmiştir...
“Birleşik ve kitlesel 1 Mayıs”
gibi söylemlerin hepsi demagojidir.
Bir taraftan “Taksim tartışılmaz”
deyip de 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız diyemeyen oportünizmin ise
kendine ait hiçbir politikası yoktur.
Kürt milliyetçi hareket ne derse onu
yapmaya eli mahkumdur...

Halk Düşmanı AKP’nin
Başbakan’ı Ahmet
Davutoğlu’nu Memnun
Eden 1 Mayıs Kararı;
Emekçi Halkımızın
Lehine Olamaz
1 Mayıs’ın Taksim dışında AKP’nin
gösterdiği alanda yapılması AKP’yi
çok memnun etti... İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan Başbakan Davutoğlu’na
bu memnuniyetlerini ifade eden açıklamalar peşpeşe geldi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde sendika temsilcilerine
verdiği öğle yemeğinde şöyle konuştu:
"İşçi, memur konfederasyonlarımızla

yaptığımız istişareler neticesinde 1
Mayıs’ı gerilim ve çatışma alanı olmaktan çıkarıp, birlik ve kardeşlik
günü kılacak güzel bir mutabakat
sağlandı. Bunun bir gelenek hale gelmesini, her 1 Mayıs öncesinde bu
sofrada buluşup, (O sofrada yeyip
içtiğiniz her gün iş cinayetlerinde katledilen işçilerin etidir...) işçi ve emekçi
kardeşlerimizin sorunlarını hep beraber istişare etmeyi gönülden arzu
ediyorum. Bu uzlaşma neticesinde bu
sene meydanlarımız inşallah 1 Mayıs'ı
barış içinde kutlayacak. Barış içinde
hiçbir çatışma, gerilim olmadan 1
Mayıs Emek gününün kutlanmasına
büyük önem veriyoruz.
1 Mayıs'ta provokasyon yapanlar
çıkabilir. Bunu fırsat bilerek Türkiye'deki güvenlik ortamını tehdit etmek
isteyenler çıkabilir. En büyük güvencemiz, işçilerimizin, emekçilerimizin
bu konuda gösterecekleri dirayettir.
Bu sene 1 Mayıs Emek Günü'nün
tam bir uzlaşı içinde kutlanması gelecek yıllara da örnek teşkil edecektir.
Gerilimsiz bir 1 Mayıs haftasına girmiş
olmamızdan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum."
AKP’nin faşist başbakanını bu
denli memnun eden şey elbette işçilerin, emekçilerin, halkın çıkarına olan
şeyler değildir. Faşizm memnun oluyorsa emekçiler için halk için mutlaka
kötü olan bir şey vardır.
Solda yer alan bütün sendika temsilcileri, reformist ve oportünist anlayışların temsilcileri Taksim’in “tartışmasız 1 Mayıs alanı” olduğunu
söylüyor ancak Cephe’nin ve birkaç
örgütün dışında hiçbirisi biz 1 Mayıs’ı
Taksim’de yapacağız demiyor...
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
Başbakanlık’ta verdiği yemekte “güzel
bir mutabak sağlandı” dediği, “uzlaşma sağlandı” dediği, “büyük mutluluk” duyduğu işte budur.
Yenilen yemekte işçilerin, emekçilerin, halkın büyük bedeller ödeyerek
kazandığı 1 Mayıs alanı satılmıştır!
AKP’nin İçişleri Bakanı Efkan Ala
da 1 Mayıs alanına ilişkin yaptığı
açıklamada “Şöyle bir anlayışa güvenlik tedbiri almıyoruz, 'oraya gelen
insanlar yanlış yapacak ve biz onları
engellemek için oradayız' anlayışıyla
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hareket etmiyoruz. Oraya gelen vatandaşlarımız bir kutlama yapacak,
1 Mayıs'ı kendilerinin istediği biçimde
degerlendirecekler. Onların güvenliğini
sağlamak bizim işimiz. Bu çerçevede
o yer belirleniyor. Bu dönemde de
bütün sendikalar, STK'lar değerlendirmelerini yaptı, diyalog içerisinde
hareket ettiler” dedi.
Sihirli kelime “diyalog”. Şimdiye
kadar sendikalar ve STK’lar diyalog
içinde olmadıkları için mi olaylar çıkıyordu(!)
AKP’nin belirlediği alana gidenler
1 Mayıs’ı kutlayacaklar, Taksim 1 Mayıs
alanına gidenler ise “provokatör” olacak.
Onlara saldırmak mübah olacak...
Bugüne kadar 1 Mayıs’ları kana
bulayanlar AKP ve oligarşinin diğer
iktidarları değilmiş gibi “birlik ve
kardeşlik”ten bahsediyor Davutoğlu...

Kürdistan’da ve Ülkenin
Dört Bir Yanında
“Taş Üstünde Taş,
Baş Üstünde Baş
Bırakmayacağız” Diyerek
Halkı Katleden AKP’ye
1 Mayıs Üzerinden
Demokrasi Şovu Yaptıran
Reformist-Oportünist Sol
ve Kürt Milliyetçiliğidir!
Tescilli Taksim düşmanı EMEP,
düzen partisi CHP ve adı sanı bilinmeyen birkaç reformist örgüt dışında
kalan tüm reformist-oportünist sol ve
Kürt milliyetçileri Taksim’in tartışılmaz
1 Mayıs alanı olduğunu söylemişlerdi.
Ancak yapılan toplantılarda nasıl
çark ettiklerini göstermek için, 1 Mayıs
toplantılarında yapılan konuşmalardan
bazı bölümleri ibretlik olsun diye aktarmak istiyoruz. AKP’ye 1 Mayıs
üzerinden demokrasi şovu yaptırma
fırsatı veren bu anlayışlardır...
Tarih 25 Nisan 2016... Toplantı
yeri DİSK binası...
TTB’den Hüseyin Demirdizen
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına
konuşuyor. Valiliğin Taksim ve Kadıköy’e izin vermeyeceğini anlatıyor
ve kendilerine sunulan izinli 7 miting
alanı olduğunu ve bunlardan Bakırköy
pazar alanına “sıcak baktıklarını” söy-

lüyor. Diğer kurum temsilcileri de tek
tek konuşup Taksim’den kaçışın teorisini yapıyorlar.
Bu konuşmaların ardından Halk
Cephesi Temsilcisi söz alıyor. “Taksim’den vazgeçmek 1 Mayıs’tan vazgeçmektir. Mesele güvenlik, birleşik
kitlesel 1 Mayıs kutlamak değildir,
Taksim’den vazgeçerseniz, Kadıköy’den vazgeçersiniz, yarın 1 Mayıs’ı
kutlayamaz hale gelirsiniz. Burada
Taksim tartışmalı hale geldiğinden
beri, başka yere gidilebilir diye düşünce belirtenlerin hepsi ‘bizim belirlediğimiz bir alanda’ diye ön şart
koydu. Ama görüşme gösteriyor ki;
AKP'nin belirlediği bir alana gidilecek.
Ki görüşmeye gidilirken de heyetin
kafasında AKP'nin izin verdiği bir
alanda kutlama düşüncesi netmiş zaten. Bakırköy’ü burası talep etmedi.
AKP buranın tereddütünü, kararsızlığını gördüğü için zaten "şu meydanları açarsam onlar için de kabul
edilebilir olur, buralara gelirler" diye
düşünüp 7 tane meydan sunmuş. AKP
siyasi ve uyanık davranıyor. Yenikapı,
Maltepe dışında da solcuların miting
yaptığı alanları sunuyor. Bu yanlışa
düştünüz, bu tarihsel bir hatadır. Bakırköy’e başka bir zaman miting yapmaya gidilebilir ama 1 Mayıs’ta Taksim’e gidilir. Bu hatadan dönülmelidir”
diyor.
***
Devrimci Yolda Özgürlük: "Taksim’den vazgeçtiniz, Kadıköy’den
vazgeçtiniz, daha ne kadar gerileyeceksiniz" diye soruyor...
TTB’den Hüseyin Demirdizen sinirleniyor ve "bu ne biçim soru" diyor. Sonra da "kişisel olarak soruyorsan evime kadar gerileyebilirim"
diyor.
(“Evime kadar gerileyebilirim” diyenler işçi sınıfının, halkın temsilcisi
olamazlar. Bedellerle kazanılan alanlara sahip çıkılması yönünde kararlar
alamazlar...)
Hüseyin Demirdizen’in bu çıkışına
Halk Cephesi temsilcisi ve Devrimci
Hareket temsilcisi sinirlenme hakkının
olmadığını, herkesin düşüncesini söyleyebileceğini, Taksim’den vazgeçiyorsanız bu sorularla karşılaşacaklarını,
söylüyor.

HALK İÇİN DEĞİLDİR

KESK temsilcisi “Bakırköy’le Kadıköy arasında bir fark yoktur” diyor.
Halkevciler, “Taksim’e karşı aldığımız tutum işçi sınıfı mücadelesi açısından kritik bir tutum. Bakırköy-Kadıköy
arasında ciddi farklar var” diyor fakat
AKP’nin belirlediği alanda olmayacağız,
Taksim’e çıkacağız diyemiyor.
Alınteri; “Taksim bir irade sorunudur. Valilik bu geri adımı da kabul
etmedi, başka şeyler dayatılıyor. Ne
kadar geri adım atarsan o kadar duvara dayandırılıyorsun” diyor ancak
buna karşı ne yapacağını söylemiyor.
Biz Taksim’de olacağız demiyorlar.
KÖZ; “Miting yapalım, yer belirleyici değil” diyor. Onlar için her
yer olur, çünkü hiçbir yer için yaptıkları
bir mücadele, ödedikleri bir bedel
yoktur.
HDP; “Taksim yerine kitlesel bir
buluşma politik bir taktiktir. Dörtlü’nün
söylediğini uygun göreceğiz.”
Bunlar politika ve taktik uzmanları.
Ancak söylediklerine bakılırsa kendilerine ait ne bir taktik ne de bir politikaları var. “Dörtlü”nün söylediklerine uyacaklarmış. “Dörtlü” daha
henüz kesin bir şey dememiş ama
onlar uyacaklarını söylüyor. Çünkü
“Dörtlü”nün politikasını asıl belirleyen
Kürt milliyetçilerin uzlaşmacılığıdır.
Devrimci Hareket; “Bakırköy’e
gelirken tarzımız bellidir. Taksim’e
çıkarken tarzımız bellidir. Bir ay önce
tartışmalıydık, ona göre hazırlık yapalım. Taksim’den vazgeçilmemeli”
diyor.
Peki bunu derken ne yapacak diye
sorarsanız elbette biz Taksim’de olacağız diyemiyor.
Kürdistan Sosyalist İşçi Partisi;
“Esas amaç 1 Mayıs’ı kutlamaktır.
Bir adım geri atarsak bu teslimiyet
değildir” diyor.
ESP; “Taksim konusundaki kararlı duruş Kadıköy’ün kapısını açtırabilirdi” diyor.
İşte “akıllı solculuk” buna denir.
“Taksim diyelim, Kadıköy’ü alalım”
diyorlar. Ne büyük politika, ne büyük
taktik değil mi? Kürt milliyetçi hareketi
her yanıyla taklit etmekte ESP’nin
üstüne yok...
Vali Kadıköy’ü de vermeyeceklerini söylüyor, ama ESP hala “şöyle
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böyle yapsaydık” diyerek “taktik” konuşturuyor. Taksim’in
adını bile anmıyor.
Ve ESP daha sonra yaptıkları Taksim’den vazgeçişlerinin “kutsal” gerekçesini şöyle açıklıyorlar: “Biz ESP
olarak Taksim'in hala 1 Mayıs alanı olduğu ve kazanılacağı
fikrindeyiz. Ancak ortaklığı bozmamak ve birleşik mücadeleyi geliştirmek adına 1 Mayıs günü işçi ve emekçilerin
temsilcisi olan sendikalar, diğer siyasi partiler, HDP ve
HDK kuvvetleri ile birlikte Bakırköy'de olma kararı
aldık" diyor.
Hayır, o karar size ait bir karar değildir. Ortaklığı
bozmamak ve birleşik mücadeleyi geliştirmek adına
alınmış bir karar da değildir. AKP’nin dayatmasına
boyun eğilmiştir. Bakırköy diyerek birliği zaten bozmaktasınız.
ÖDP; “Biz güvenlikli bir şeyi tercih ederiz. Kitlesellik
ve alan ikinci planda” diyor.
“Geceleri kapılarının çalınmadığı” bir parti kuranlar
için elbette “güvenlik” öncelikli olur. Güvenlik yoksa
19 Aralık’ta olduğu gibi “ikinci bir talimata kadar
sokağa çıkmama genelgesi”ni kendileri yayınlarlar...
SDP; “Taksim vurgusu önemli tabi, ama buranın bölünmesi çok tehlikeli. Emek meslek örgütlerinden ayrı
üç beş grubun Taksim’i zorlaması irade beyanı olmaz.”
TKP-1920; “10 Ekim’den beri kitlelerle bağımız yok.
Taksim’de militan bir eylem bizi tatmin edebilir ama kitlelerle buluşturmaz. Bakırköy daha anlamlı”
TKP’nin kitlelerle ne zaman bir ilişkisi oldu ki?..
Kitlelerle bağ kurmanız için illa miting mi olması
gerekiyor. Halkla hiçbir kitle bağı olmayanlar kitlesel 1
Mayıs kutlamaktan bahsediyor.

TÖP-G; “HDK fikrimizi söyledi. Mesele Taksim’den
vazgeçmek değil, kitlelerle buluşabileceğimiz bir yer. 1
Mayıs’ta Taksim ısrarı demek çok zayıf geçmesi demek,
geçen sene de gördük. Konjonktür gösteriyor; Bakırköy
uygun.”
EHP; “Bizim açımızdan başını sonunu belirleyebildiğimiz bir alan olması önemli.”
BDSP; “Devrimci bir sınıf mücadelesi mi, uzlaşan
bir sınıf mücadelesi mi? Taksim’i istiyoruz vermiyor, biz
de vazgeçiyoruz. Sermaye devleti baskılarla, katliamlarla
1 Mayıs’a hazırlandı bu sene. Taksim tartışması mücadeleye nasıl baktığımız tartışması.”
DEVRİMCİ PARTİ; “Amed Newroz’u da izinliydi.
Oradaki güçlü duruş cevap verdi faşizme. Ne olursa olsun
birlik olmalı.”
TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ; “Biz kitlesellikten yanayız. Dörtlünün yanında olacağız.
CHP; “Bizim için dörtlü bağlayıcı.”
KALDIRAÇ; "Biz elimizden geleni yaptık, Kadıköy’ü
de reddetti, o yüzden Taksim’e gidiyoruz, diyebiliriz. En
güvenlikli 1 Mayıs; Taksim 1 Mayıs’ı, ne olacağı belli; su,
gaz, plastik... Başı sonu belli olunca güvenlikli mi oluyor?
10 Ekim’de de başı sonu belliydi. Mesele güvenlikse
güvenlikli değil.”
EÖC; "Bir ricam olacak, her şeye rağmen ben dörtlünün Taksim’i tekrardan değerlendirmesini istiyorum."
Sonuç: Halk Cephesi, Proleter Devrimci Duruş, Devrimci Yolda Özgürlük dışında tüm siyasi yapılar Bakırköy’de Dörtlü Çete ile birlikte AKP’nin belirlediği alanda
AKP’nin istediği gibi 1 Mayıs kutlamayı kabul ettiler.

Taksim Direnişinin Önemini
Yeni Kuşaklara Taşımaya
Onlara Öğretmeye Devam Edeceğiz

Bahçelievler Özgürlükler Derneği'nde 18 Nisan'da
Halk Okulu çalışması yapıldı. Bu haftaki çalışmasının
konusu 1 Mayıs’tı. Öncelikle 1 Mayıs’ın tarihi konuşuldu.
Amerikalı işçilerin çalışma saatlerinin 8 saate düşürülmesi
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ve çalışma saatlerinin düzeltilmesi talebiyle yaptıkları eylemlere burjuvazinin sınıf düşmanlığıyla
saldırdığı, işçi önderlerini idam ederek işçi sınıfının
haklı ve meşru taleplerini boğmaya çalıştığı anlatıldı. Ve Enternasyonal tarafından, işçi önderlerinin
idam edildiği 1 Mayıs gününün ‘1 Mayıs İşçilerin
Birlik Mücadele ve Beraberlik Günü’ olarak ilan
edildiği anlatıldı. Çalışmanın devamında Türkiye’de
1 Mayıs’ların ilk olarak nerede ne zaman kutlandığı,
yaşanan katliamlar ve verilen bedeller anlatıldı.
Daha sonra Taksim’in sadece bir alan olmadığı
şehitlerin kanlarının olduğunu ve ayrıca Taksim’in
faşizmle irade savaşının bir parçası olduğu, bundan
dolayı Taksim’den vazgeçmenin faşizm karşısında bu
günün koşullarında bir geri adım olacağın, bu sebeplerden
dolayı Taksim’den asla vazgeçilmeyeceği anlatıldı. Çalışmaya 9 kişi katıldı.
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İKTİDAR İDDİASINI YİTİREN SOL
MEŞRULUĞUNU DA
YİTİRMİŞTİR!
Bugün Türkiye soluna bakıldığında, görünen tablo içler acısıdır.
Bu, 1 Mayıs tartışmalarıyla bir kez
daha gözler önüne serilmiştir. Bir şeyler yapan, mücadelenin şu ya da bu alanında var olma dinamizmi gösteren
siyasi hareket kalmamıştır.
Geçmişte herhangi bir konuda yapılan bir açıklamanın altında onlarca
imzanın olduğu açıklamalar sık sık
olurdu. Bugün sadece imzadan ibaret
olan açıklamaları görmek bile mümkün
olmamaktadır.
Bugün Kürt milliyetçi hareketin
uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarına
yedeklenmenin dışında solu hiçir
alanda görmek mümkün değildir.
Boğuldukları bataklığın adı meşruluğa inançsızlıklarıdır.
Oligarşinin
meşruluk-yasallık
demagojisinin kitleler üzerinde uzun
yıllar etkili olabilmesinin sorumlusu,
yasallık-meşruluk ilişkisini doğru kavramayan ve kavratmayan soldur.
Revizyonist-oportünist sol, söylemde "tarihsel haklılık" üzerine ne
kadar çok şey söylemiş olursa olsun,
mücadelenin somut-pratik biçimlenişinde, meşruluğu, hep oligarşinin
icazeti ve yasallığı içinde ele almış,
kitleleri örgütlemeyi hep bu zeminde
düşünmüştür.
Sonuçta meşruluk-yasallık ilişkisinin bu çarpık kavranışı, solun bir
bölümünü, yasal partilerle düzene
açık teslimiyet noktasına getirmiş, bir
bölümünü siyasi anlamda da, fiziksel
anlamda da tüketip, yok etmiştir.
Peki, sol açısından bu sonuç yalnızca taktik hataların bir sonucu olarak mı ortaya çıktı?
Ya da yasallık-meşruluk ilişkisindeki bu çarpıklık düzenin demagojilerinden "etkilenme"yle mi sınırlıydı?
Hayır. Bu zaafın kökü daha derindedir.
Sözünü ettiğimiz sol, tarihsel haklılığa,
meşruluğa ve zaferin kesinliğine inanmamaktadır. Dün de inanmamıştır.

Vardıkları yer, bunun sonucudur.
Sol meşruluğa inançsızlığın taşıyıcısı
olmuştur
ülkemizde.
Meşruluğa inanç, teorik bir söylemden ibaret değildir elbette. Eğer öyle
olsaydı, solda bu konuda bir eksik
bulamazdık kuşkusuz. Sözünü ettiğimiz tarihsel haklılık ve meşruiyet
özünde halkın, emekçi sınıfların haklılığı ve meşruiyetidir. Halktan, sınıftan kopuk olan bir sol, doğal olarak
bu meşruiyeti içselleştirememiştir. Şu
ya da bu grubun bütünüyle dönemsel
koşulların ürünü olarak, saflarında
sağladığı kitlesellik onu halkla, sınıfla bütünleştirmemiş, onlar en kitlesel
durumlarda bile küçük burjuva
aydınları olarak kitlelerine tepeden
bakmış, ideolojik anlamda bir evrimi
yaşamamışlardır. Onyıllardır solun
teorisini ve pratiğini biçimlendiren
karakteristik zaafların açıklaması da
işte buradadır. Bu zaaflar ki, dönemsel değildir, solun tüm tarihini zedelemiştir; biçimsel değildir, muhtevaya ilişkindir.
Güçlü bir sınıf ideolojisi, güçlü bir
halk sevgisi, güçlü bir vatan severlik,
halkın tarihiyle ve bugünüyle güçlü
somut bağlar olmadan inanç ve kararlılık da olmaz. Dolayısıyla meşruluk
mücadelesi de verilemez. Sol da bu
mücadeleyi verememiştir. Çünkü bu
olguların hiçbirine sahip değildir.
Özünde düzen devrimciliği yapılmıştır.
Sol’un tarihi boyunca hiç değişmeyen
karakteristik zaafları bunun böyle olduğunu daha açıkça ortaya koyacaktır.
Birincisi, sol taklitçidir. İşe, daha
ilk adımda devrim stratejisinin tespitinden itibaren birilerinin taklidiyle
başlamıştır. Yönünü tayin etmek için
hep bir "kıble"ye ihtiyaç duymuş,
kıblesiz kalınca şiddetli savrulmalar
yaşamıştır. Teorik gıdalarını, hatta
çoğu kez güncel politikalarını bile
SBKP'den, ÇKP'den, AEP'ten almışlar, kendi vücutlarının üzerinde baş-
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kalarının kafalarını taşımışlardır.
Kendi ülkesinin somutluğuyla, kendi
halkının tarihsel, sosyal, kültürel
özellikleriyle şekillendirilmesi gereken strateji ve taktikler ithal olunca,
hayata da uymamış, ülkemiz gerçeğine suni ve soyut kalmışlardır.
Oysa savaşı bu topraklarda verecektik, bu halkla yürütecektik...
Stratejilerden başlayan solun taklitçiliği taktiklerde, güncel pratiğin
sürdürülüşünde de devam edip gitmiştir. Bir yandan soyut dünyalarındaki sözümona teorik kavgalarını
sürdürürken, bir yandan da tümüyle
sürecin, mücadelenin dışında kalmamak için ülke içindeki özgünlükleri
taklitle yakalamaya çalışmışlardır.
Eğer yaşanılan kesitte silahlı eylemler prim yapıyorsa, hemen bir-iki
silahlı(!) grup oluşturmuş, gerillanın
siyasi sonuçlar yaratma gücünün
açığa çıktığı noktada beş-on gerilla
sahibi olmayı kerhen de olsa gündemine almıştır. Neyi, ne için yaptıkları
belirsizdir aslında. Tüm güçleriyle
yoğunlaşıp en önem verdikleri, en
umut bağladıkları ekonomik, demokratik mücadele alanında bile taklitçidirler, önerdikleri tüm mücadele ve
örgütlenme biçimleri şuradan buradan bir şeyler kaparak ortaya çıkarılmış şeylerdir. Kendi ülkesinden,
kendi halkından, kendi tarihinden
kopukluk kaçınılmaz olarak taklitçiliği doğurmuştur.
Bugün ise bu savrulma SBKP, ÇKP,
AEP şablonculuğundan Kobane’de
olduğu gibi Kürt milliyetçilerinin kuyruğunda emperyalizmin kara gücü
olmaya kadar gelmiştir.
İkincisi, sol kendine güvensizdir.
Hep başka güçlere bel bağlayarak, başka
güçlere yaslanarak var olmaya çalışmıştır.
Bu güç bazen CHP gibi düzen partisi
olmuştur, bazen DİSK, bazen Avrupa
olmuştur. Bel bağlayacak böyle bir gücün
de olmadığı koşullarda sol varlığını, ge-
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leceğini ilkesiz ittifaklarla kurtarmaya
çalışmıştır.
Karşı-devrimci Aydınlık'tan ipliği
pazara çıkmış reformistlere uzanan bir
yelpazede "dayanacak biri olsun da
kim olursa olsun" deme noktasında
olmuştur. Hiçbir siyasal tespiti ve tavrında "tek başına" sonuna kadar gitmemiş, gidecek gücü kendinde bulamamıştır.
Yapılması gerekenlerin, doğrunun
açıkça ortaya konulduğu, bu doğruyu
kendilerinin de kabul ettiği koşullarda
bile bunları hayata geçirmek için hep
"çoğunluk sağlanırsa" gerekçesini
getirmiştir.
Sol, doğru bildiği hiçbir tavrı bile
"çoğunluk sağlanmadığı" müddetçe
hayata geçirmemiştir. Bu durumun ön

açıklaması kendi gücüne güvensizliktir.
Ama kendine güvensizlik, şu ya da bu
bireyde değil, halkın öncüsü, biricik
örgütü olduğu iddiasını taşıyan gruplarda ortaya çıkıyorsa; bu, özünde
halka güvensizliktir. Halkın direnme
ve mücadele potansiyeline, değerlerine
güvensizlik, bu mücadelenin içinde
taşıdığı haklılığa, meşruluğa inançsızlıktır. Üçüncüsü, sol iktidar perspektifinden uzaktır. Onyıllardır bir protesto
hareketi olmanın ötesine geçememiştir.
Genel, akademik teorisi bir yana bırakılırsa, solun eyleminde de, ajitasyonpropgandasında da esas olarak yalnızca
bir protesto hareketinin özellikleri gözükür. Özellikle düşmanla yüz yüze
geldiğinde, o hep bir protestocudur.
Devrimi, iktidarı isteyen değildir. Tut-

saklık koşullarında solun küçüklü büyüklü sayısız kural ve yaptırım karşısında takındığı "burası cezaevi, o kadar olacak" ruh hali kendi meşruluğuna, halkı, devrimi temsil iddiasına
gerçek anlamda inanmamasının, düşmanın karşısına bir iktidar adayı olarak
çıkacak inanca sahip olmamasının yansımasından başka bir şey değildir.
Bu yanıyladır ki solun hemen hepsi
1 Mayıs toplantılarında “Taksim’in
tartışılmaz 1 Mayıs alanı” olduğunu
söylemişler fakat Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı politikalarının dışına
çıkamamışlardır.
AKP’nin çizdiği sınırlara hapsolmuşlardır.

Taksim Alanı 1 Mayıs Alanıdır!
1 Mayıs Alanını Bedellerle Kazandık.
Faşizme Teslim Etmeyeceğiz!
Sayı: 519
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1 Mayıs alanı Taksim’dir ve Taksim, Türkiye’de
kendisine ilericiyim, devrimciyim, demokratım diyen
tüm kesimlerin onurudur, namusudur.
Neden? Taksim alanı hiçbir zaman iktidarın bize
lütfettiği bir alan olmadı. Dünyada 1856 yılında Avusturalya
taş işçilerinin 8 saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nde parlamento binasına yürümesiyle başladı bu
kavga. Ülkemizde de 1977 1 Mayıs günü Taksim alanında
37 insanımızı şehit verdik. 1989 yılında Mehmet Akif
Dalcı kahramanca çarpışarak şehit düştü, 1996 1 Mayıs
şehitlerimiz bayrağı daha ileriye taşıdı. Günümüze kadar
o meydanda yüzlerce insanımızın kanı aktı sokak sokak.
Şimdi soruyoruz 1 Mayıs alanı neresidir? Evet 1 Mayıs
alanı TAKSİM’dir. Bu yasağı tanımıyoruz.
2009 yılına kadar savaşarak, çarpışarak, bedel
ödeyerek kazandığımız Taksim alanını son üç senedir
AKP faşizmi yasaklıyor. 1 Mayıs’ı başka bir alanda
kutlamayı dayatıyor. Kendisine devrimciyim diyen, ezilenlerin, emekçilerin safında yer alıyoruz diyen reformist
Sol’da bu yasağa boyun eğerek kendine başka kapılar
arıyor. Vatanımızın dört bir yanını kana boğan, nehirlerimizi, ormanlarımızı talan eden, her gün rant uğruna
işçi katleden bu faşist iktidardan hesap sormak yerine,
teslimiyeti savunarak Bakırköy pazar alanına gidiyor.
Faşizmin kol gezdiği, teslimiyetin meşrulaştırıldığı bugünde meşaleyi yükseltiyor, kavgayı bir adım öne taşıyor
ve tarihsel görevimizi daha önce de olduğu gibi yerine
getiriyoruz. Tüm halkımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı
kutluyoruz. Emperyalizme ve faşizme karşı 1 Mayıs’ta
TAKSİM’e."

Halk Cephesi
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"DİSK ve KESK sendikaları reformist solu da arkalarına
alarak 1 Mayıs’ı Bakırköy Pazar alanında kutlamak üzere
AKP ile anlaştı ve İşçi Bayramı’nı Taksim’de değil
Bakırköy Pazar Alanı’nda kutlayacağını duyurdu. Biz 1
Mayıs’ta Taksim alanında olacağımızı söylüyoruz. Yıllardır
1 Mayıs’ı emekçilerin olan ve devrimcilerin kazandığı
Taksim Meydanı’nda kutlayabilmek için AKP faşizmine
karşı savaş veriyoruz. Kendilerine başka bir alan gösterilmediği için ilk başta 1 Mayıs’ta Taksim’de kutlayacağını
açıklamak zorunda kalan reformist sol ve sendikalar,
AKP’nin kendilerine Bakırköy Pazar alanını göstermesiyle
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için savaşmak zorunda
kalmayacaklarından rahatladılar ve gösterilen alanı seçtiler.
Taksim, 1 Mayıs kutlamaları için şehitlikler pahasına,
bedeller ödenerek kazanılmış bir alandır. Taksim’de
1977’de 1 Mayıs günü 37 insanımızı şehit verdik.
1989 yılında Mehmet Akif Dalcı kahramanca çarpışarak
şehit düştü ve artık bize marşlarımızdan sesleniyor.
1996 yılında yine 1 Mayıs’ta şehitler verdik. 2013’te
yasakladıkları 1 Mayıs’ın karşılığını faşist AKP iktidarı
halktan ayaklanma ile aldı. Bugün 1 Mayıs’ta Taksim’e
çıkmak için savaşmaktan kaçanlar yarın Bakırköy
Pazar alanına veya basit bir basın açıklaması için
alanlara çıkamayacak. Taksim’den vazgeçmek demek,
bir eylem için Türkiye’de sokağa çıkma hakkından
vazgeçmektir. Bizler bir kere daha tarihin üzerimize
yüklediği sorumlulukla 1 Mayıs’ta TAKSİM’de olacağız.
İzmir Halk Cephesi
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Taksim 1 Mayıs Alanımızdır
Faşizmin Yasaklarını Tanımıyoruz

Faşizme
Boyun Eğmeyeceğiz!
Bir kez daha 1 Mayıs’a Taksim
tartışmaları damga vurdu. Ne kadar
Taksim’den uzak tutulmaya çalışılsa
da konu dönüp dolaşıp Taksim’e varıyor. 1 Mayıs tartışmaları Taksim’e
kilitleniyor. Ve Cephe dışında açık
ve net olarak“Taksim’den vazgeçmeyeceğiz”diyen de yoktur.
Faşist AKP iktidarının sözcüleri,
cumhurbaşkanı, başbakanı, valileri
de… Reformistler de bu konuda aynı
şeyi söylüyorlar, aynı noktaya varıyorlar. Neden Taksim’de ısrar ediliyor? 1 Mayıs olacaksa kavgasız gürültüsüz bir 1 Mayıs olmalı...
Öyle ya ülke süt liman, halk hayatından son derece memnun, yokluk-yoksulluk yok, her gün halkın
kanı akmıyor sanki, kavgaya gürültüye ne gerek var?!
“Taksim’den ümidinizi kesin, gelin
buyurun Yenikapı, orası değil Maltepe, buyurun orada yapın. Bayramı
lütfen çatışmaya dönüştürmeyelim.
Asla müsaade etmeyiz. Taksim ısrarına biz hiç kimse kusura bakmasın
iyi niyetle bakmayız.”
Yukardaki sözlerin sahibi Tayyip
Erdoğan’dır. Oysa bu sözlerinden 3
yıl önce “Taksim’i açmak bizim iktidarımıza nasip oldu” demişti. Ve o
günlerde AKP medyası Taksim yasağının kalkmasını “Tabu yıkıldı”
manşetleriyle vermişlerdi. Faşist AKP
iktidarı ne yaptığının bilincindedir.
Son derece politik davranmaktadır.
Yapılan basit bir demagoji değildir.
Aşağıdaki sözler de Tayyip Erdoğan’a
aittir:
“Her yıl 1 Mayıs’ta yaşanan ısrarı
art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum. Taksim Meydanı, miting yapmaya uygun bir yer değil. Taksim’de
miting yapmak demek tüm İstanbul’u
felç etmek demek. Bir de güvenlik

sorunu var orada. (...) Herkes Taksim’e kilitleniyor. İlla oraya on binlerce gidip ‘Taksim’de toplanacağız’
derseniz bunun adı anma olmaz, bunun adı kaos çıkarma olur. Bunda
asla iyi niyet görmeyiz, görmüyoruz
da…”
Bizim reformistlerimiz de farklı

bir noktadan aynı sonuca varıyorlar:
“1 Mayıs’ın yaygın ve kitlesel
kutlanması her şeyin önündedir. Toplumsal, siyasal ortam hükümet tarafından zaten yeterince terörize edilmiş
durumda; bunun üzerine bir de Taksim gerginliği bindiğinde işçileri
daha da geriye iteceği son derece
aşikardır. Bir an için -daha önceki
yıllarda olduğu gibi - Taksim’de
ısrar nedeniyle işçi sınıfının başkenti
dediğimiz İstanbul’da 1 Mayıs’ın örgütlenmediği, dolayısıyla kutlanmadığı bir tablonun oluştuğunu düşü-
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nelim. Böyle bir tablonun işçi sınıfının
çıkarlarına hizmet etmediği çok açık.
Bunu kabul etmiyoruz.” (EMEP Genel
Başkan Yardımcısı Nedim Köroğlu)
Tayyip de, AKP de, reformizm
de Taksim’den, uzlaşmazlıktan, direnmekten vazgeçmemizi istiyorlar.
Faşizmin 1 Mayıs Taksim yasağını, devrimcilerin bunu kabul etmeyip direnmesini reformizm “Taksim gerginliği” olarak niteliyor.
Aklı başında hemen herkes
AKP’nin Taksim’i yasakladığını
bilir. AKP faşizmi bu yasağı yalan
ve demagojinin ardında gizlemeye,
meşrulaştırmaya çalışıyor. Reformistler ise bu yasağa boyun eğiyorlar.
Sorun bir alan sorunu değildir.
Sorun AKP’nin faşist yasalarına ve
yasaklarına teslim olmamaktır. Teslim
olmak ya da direnmek tartışmasıdır.
Bugün en net ve kararlı halimizle
Taksim demezsek yarın bütün alanlara çıkmamıza izin vermeyeceklerdir. Örneğin Ankara Sıhhiye Meydanı’nı bile şimdiden yasakladılar.
AKP bombalama, saldırılar, güvenlik diyerek saldırılarını, halk üzerindeki terörünü arttırıyor, arttırmaya
da devam edecektir.
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Sorun Faşizme Karşı
Mücadele Sorunudur
Faşizme Karşı Mücadele
Dişe Diş Mücadeledir...
Faşizmin saldırıları da, faşizme
karşı mücadele de 1 Mayıs’la başlayıp
bitmiyor. Yasaklarıyla, saldırılarıyla,
katliamlarıyla 1 Mayıs’ta suçlarına suç
katar faşizm. Ve 1 Mayıs’ta işçi ve
emekçiler faşizme öfkelerini gösterirler,
tüm işçi ve emekçileri kavgaya çağı-
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rırlar. 1 Mayıs faşizme karşı kavgayı
daha da büyütmenin günüdür.
Nasıl ki faşizmin hiçbir baskı ve
yasağına boyun eğmiyorsak, 1 Mayıs
yasağına da boyun eğemeyiz. AKP
faşizmi şimdi 1 Mayıs’ı emekçilerin
istediği gibi kutlamasını yasaklıyor
ve buna boyun eğmemizi istiyor. Tüm
saldırılarına boyun eğmemizi istediği
gibi.
2016 1 Mayıs’ını karşıladığımız
bu günlerde AKP faşizminin saldırıları
her alanda artmış durumdadır.
İşçi ve memurlar 2016 1 Mayıs’ını
kiralık işçilik, kıdem tazminatının fona
devredilerek fiilen tasfiye edilmesi, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
değişiklik yapılarak kamu emekçileri
için iş güvencesinin ortadan kaldırılması,
“taşeron işçileri kadroya alma” adı
altında aslında taşeron koşullarının daha
gerisinde bir statüde çalışmaya mahkum
edilmesi saldırılarıyla karşılıyor.
Meydanlar, her türlü hak arama,
protesto, toplantı ve gösteriler tüm
halka yasaklanmıştır… İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart’tan bu
yana İstanbul’da gösteri, basın açıklaması, miting yapmayı ve stand açmayı yasakladı. Grup Yorum’un İstanbul Yenikapı için başvurusunu yaptığı konseri yasakladılar. Neymiş “güvenlik, halkı infiale sürükleyeceği
tehlikesi...” Oysa aynı meydanları 1
hafta sonra yandaşlarına vermekten
geri durmadılar. AKP’nin katil polisleri
Dilek Doğan’ın mahkemesinde adalet
isteyen devrimcilere, ailelere saldırdılar. Düzenden adalet beklenmeyeceğini tüm halka gösterdiler. Her
hafta bir mahalle derneği basılıyor.
Son 1 ay içinde İstanbul Sarıgazi
Haklar Derneği, İzmir Yamanlar Özgürlükler Derneği, İstanbul Bağcılar
Karanfiller Kültür Merkezi, Yürüyüş
dergisinin teknik hazırlıklarının yapıldığı Ozan Yayıncılık’ın İstanbul
Gazi Mahallesi’ndeki bürosu, Amed
Temel Haklar Derneği AKP polisi
tarafından basıldı ve talan edildi. İstanbul’da 15 günde bir düzenlenen
“Huzur Operasyonları” ile halka
yönelik terör estiriliyor.
Kürdistan’da Kürt halkına yönelik
saldırılar ve katliamlar azgınca devam
ediyor. Özel güvenlik bölgeleri, sokağa

çıkma yasakları, il ve ilçelerin yerle
bir edilmesi, deyim yerindeyse taş
üzerinde taş bırakmama politikası
pervasızca yürütülüyor. Diyarbakır
Merkez, Sur, Bağlar, Mardin Nusaybin, Şırnak, Cizre, Silopi, Hakkari,
Yüksekova... Kürdistan illeri alev
alev yanıyor. Şehirlerde, ilçelerde,
mahalle ve sokak aralarında tank ve
toplar geziyor. İlçe merkezlerini taşıyacağını açıklıyor AKP iktidarı. İşkence yapılan, çıplak teşhir edilen,
yerlerde sürüklenen, ailelerine teslim
edilmeyen çürümeye bırakılmış gerilla
cesetleri, yüzbinleri aşan toplu göçler… Kürdistan tablosunun dışarıya
yansıyan yanlarıdır.
Bu gerçeğe boyun eğilemez. Bu
gerçeğe teslim olunamaz. AKP faşizmi
boyun eğin diyor. Hizaya girin, hak
talep etmeyin, faşist düzeni, yasalarını
kabul edin diyor. Ve bunu, bugün 1
Mayıs Taksim yasağıyla dayatıyor.
Taksim’i “alan tartışmaları” içine
hapsedenlerin görmek istemediği gerçek budur. Dahası bu gerçeğin farkında
olanlar AKP faşizminin yasaklarına
teslim oluyorlar.

Solun Misyonu Kitle
Hareketini Yükseltmektir.
Kitle Kuyrukçusu Değil,
Öncüsü Olmaktır
İşçi, memur, mimar-mühendis, tabip odaları ve konfederasyonlarının
yapması gereken en temel şey temsil
ettikleri üyelerinin haklarına sahip
çıkmalarıdır. Bunun için solcu olmaları
da gerekmiyor. Temsil ettikleri üyelerinin haklarına sahip çıkmaları onların varlık nedenidir çünkü.
AKP faşizminin tüm halk kesimlerine pervasızca saldırması, kazanımları gaspetmesi, emekçiler ve tüm
halk aleyhine yeni yasalar çıkartması
herkesin hemfikir olduğu gerçeklerdir.
Böyleyken bunlara karşı direnmek
gerekmez mi?
Oysa yaşanan tam tersidir. 1 Mayıs
tartışmalarının gündeme geldiği ilk
günlerde İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacaklarını açıklayan
DİSK, KESK, TMMOB, TTB; İstanbul Valiliği’nin, Taksim’de 1 Mayıs’a izin verilmeyeceğini açıklama-

sının ardından deyim yerindeyse çark
edip yanlarındaki çeşitli siyasi parti
ve kitle örgütü temsilcileriyle yaptıkları
toplantıda, 1 Mayıs’ı Bakırköy Cumartesi Pazarı’nda kutlama kararı aldılar.
Taksim kararından neden vazgeçilmiştir?
Bu tam bir sorumsuzluktur. En
başta temsil ettikleri üyelerine ve tüm
halka karşı sorumsuzluktur. Söz konusu örgüt temsilcileri faşizm gerçeğini bilmiyor olamazlar. Bildikleri ve
kendilerine güvenmedikleri, bedel
ödemeyi göze alamadıkları için çark
etmişlerdir. Bir yanda işçi ve emekçilerin beklentileri, diğer yanda ise
faşizmin baskısı arasında sıkışıp kalmış ve tercihlerini emekçilerden yana
değil, faşizmin isteği doğrultusunda
yapmışlardır.
O derece apolitikleşmişlerdir ki
“1 Mayıs, siyasetin bu yoğun ve ağır
gündemine ne yazık ki taleplerle değil,
yine alan tartışmalarıyla girebiliyor”
diyerek adeta Hedef Taksim diyenlere
lanet okumaktadır reformizm.
“Hedef Taksim değil, hedef kitlesel
ve yaygın 1 Mayıs kutlaması olmalı”
diyorlar. Reformizm ve onun kuyruğundaki oportünizmin iddiası odur
ki; AKP’nin terörize edeceği çatışmalı
Taksim 1 Mayıs’ı yerine, yasaklı olmayan bir alanda çatışmasız 1 Mayıs
sınıfın, halkın çıkarına olandır.
Unutulan bir gerçek vardır; faşizm
hep daha fazlasını ister. Sömürü gerçeğidir bu aynı zamanda. Daha çok
sömüren, daha çok baskı ve zulme
ihtiyaç duyar. Halk kitlelerinin kazanılmış haklarını gasp eder.
İddiaları odur ki; yasaklı Taksim’de
1 Mayıs’ın kitleselliği de düşük olacaktır. Oysa yasaklı olmayan bir
alanda yapılacak 1 Mayıs daha kitlesel
olacaktır. Böylece yasakları aşmanın
yolunun da buradan geçtiğini söylerler.
Faşizmin yasaklarını aşmanın tek
yolu ısrar, kararlılık ve direniştir.
Bunlar olmazsa faşizm geriletilemez.
Daha kitlesel olmak adına, gasp edilen
mevzileri savunmak yerine oradan
vazgeçip başka alanlara gitmenin
yarın başka hakların da gaspının
önünü açacağını iyi biliriz... Faşizmle
uzlaşılarak kitleselleşildiği, sınıf ha-
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reketinin ileri gittiği, hakların kazanıldığı hiçbir yerde görülmemiştir.
Bu olsa olsa reformizmin mücadeleden kaçışının teorisidir.
Nitekim sol, Suruç’la başlayıp
Ankara ile devam eden yüzlerce insanımızın katledildiği kitle katliamlarına gerekli cevabı veremedi. Aslında kendi “barış eylemine” sahip
çıkmadı. Bırakın öfkeyi açığa çıkartmayı, sokaklara taşırmayı; tam
tersine öfkeyi adeta insanların yüreklerine hapsetti. “Alışmayacağız”
denilerek katliamlar kanıksatıldı. Kitlelerden öfke taşarken kendine yurtsever, devrimci, komünist, sol diyenler kendi korkularına hapsoldu.
Sol “Ortak 1 Mayıs”, “Herkesin
Bir Arada Olduğu 1 Mayıs, “Birleşik
Yaygın Kitlesel 1 Mayıs” gibi ifadeleri
Taksim’e gitmemek için kullanıyor.
Ve biz de iddia ediyoruz DİSK,
KESK, TMMOB, TTB’nin temsil
ettiği üyelerin ezici çoğunluğu AKP
faşizmine büyük öfke duymakta ve
bu öfkeyi meydanlarda, yasaklanan
Taksim 1 Mayıs Meydanı’nda dile
getirmek istemektedir. Yönetimlere
ve sendikaların, odaların kurullarına
çöreklenmiş bürokrat, icazetçi, uzlaşmacı, düzeniçi patron sendikacıları,
yöneticileri vb. dışında güle-oynaya
bir 1 Mayıs kutlaması düşünen yoktur.
Haklarımız, alanlarımız, mevzilerimiz düşmana terk edilerek kitlesel
ve birleşik olunamaz. Taksim’i savunmak halkı savunmaktır, demokrasi
mücadelesini ve devrimi savunmaktır.
Bazen düşmanla aramıza kurduğumuz barikatları ileri taşırız,
yani haklarımızı genişletiriz; bazen
barikatımızı geriye çekeriz. Bunun
bir önemi yoktur. Önemli olan o
barikatı kurmaktır. Faşizmle uzlaşmamaktır. Kurduğumuz barikat
düşmanla aramıza çektiğimiz sınırdır. Gelecekteki haklarımızı da
o barikatın üzerinde yükseltebiliriz.
Bugün barikatı Taksim hakkını
kazanmak üzere kurmalıyız.
Sol, faşizmin saldırılarının yarattığı korkuyu değil mücadeleyi büyütmelidir. Bunun için halka güvenmelidir; çünkü halk kitleleri faşizme
öfkelidir. Kazanacağımıza inanmalıdır; çünkü haklı ve meşru olan

biziz. Gayri meşru olan ise faşizmdir.

AKP Faşizmine Karşı
Direnmekten Başka
Çare Yoktur
Kimileri son süreçte yaşanan bombalama olaylarını “güvenlik” diyerek
Taksim’de 1 Mayıs yapmamanın gerekçesi olarak göstermektedir. Bu
tümüyle saçma bir gerekçedir. Eğer
böyle bir tehdit varsa; birincisi, bu,
1 Mayıs’ın yapıldığı her meydan için
geçerlidir. İkincisi, faşizmin bu tür
kitle katliamlarıyla yapmaya çalıştığı
tam da budur; kitle hareketinin büyümesini önlemek, hak ve özgürlük
taleplerini boğmak, halkı sokağa çıkamaz hale getirmek. Kısacası kitleleri pasifize etmek.
Bugün AKP görünürde halkın çoğunluğunun oylarıyla iktidara gelmiş
olsa da halk kitleleri önemli oranda
AKP’den nefret etmektedir. Eski başbakan yardımcılarından Bülent Arınç
“halkın % 50’si bizden nefret ediyor”
diye itiraf etmişti bu gerçeği.
Halk kitleleri artan devlet terörü,
kitle katliamları, hak gaspları, hayat
pahalılığı, ekonomik, sosyal, siyasal
kriz karşısında bunalmış durumdadır.
Bu durumun bir beklenti yaratacağının, yarattığının herkes farkındadır.
Burjuva muhalefeti ve reformizm halkın
beklentilerini düzen içinde tutmak için
buna uygun bir politika izlemektedir.
Amerikan emperyalizmi cephesinden ya da Avrupa Birliği cephesinden AKP’ye, Tayyip Erdoğan’a
yönelik herhangi bir memnuniyetsizlik, bir eleştiri üzerine politika
inşa edilmektedir. Öyle ki artık Rıza
Zarrab’ın vereceği ifadeden bile medet umar hale gelmişlerdir. AKP belasından kurtulmak, faşist saldırıların
durması Amerika’ya, AB’ye havale
edilmiş durumdadır.
Halk kitleleri ise adeta bu sürecin
seyircisi haline getirilmek istenmektedir.
AKP faşizmi bunu, faşist terör
ile faşist yasaları, baskı ve zulmü ile
yalan ve demagoji ile yapıyor.
Burjuva muhalefet bunu, faşizmi
AKP ile sınırlayarak, parlamentoyu,
düzenin meclisini tek çözüm olarak
göstererek yapıyor. “Siz bize oy
verin, bakın Amerika da, Avrupa da
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AKP’yi, Tayyip’i eleştiriyor, desteklerini çekecekler, sonları yakın, bekleyin” diyorlar.
Reformizm, katliamların ortasında
“çözüm süreci”, “inadına barış”,
“sağduyulu olmak lazım” diyerek,
sivil toplumcu bir anlayışla her türlü
direnişten kaçarak, direnenlerin önüne
barikat örerek yapıyor. “Aman faşizmi
daha fazla azdırmayalım” diyerek
kazanılmış mevzileri terk ediyor.
1 Mayıs Taksim tartışmaları reformist düzeniçi politikayla devrimci
politikanın ayrışma noktasıdır. Düzen
ve devrim tartışmasıdır. Direnmenin
meşruluğu ve haklılığı ile faşizme
teslimiyet tartışmasıdır.
Kürt’ü, Türk’ü ile Türkiye halkları
direnmeden, savaşmadan hiçbir hakkımızı kazanamayız, kazandığımız
hakları koruyamayız.
Halk için demokrasiyi Amerika’dan, Avrupa’dan, düzen partilerinden bekleyemeyiz.
Reformizm, milliyetçi anlayışlar
bizleri kurtuluşa götüremez.
Direneceğiz. Başka çözüm yoktur.
Sorunun özü basittir; bu bir sınıf savaşıdır. Ezenle ezilenin, sömürenle sömürülenin, işçi ile patronun, zengin ile yoksulun, aç ile
tokun savaşıdır.
Faşist politikanın amacı ezilenlerin, yoksulların öfkelerini bastırmak,
seslerini boğmak, umutlarını yok etmektir. Böylece sömürü düzenlerini
devam ettirmektir.
Tam da bu zeminde devrimci politika ezilen, sömürülen yoksul halka
umut olmalı, öfkelerini açığa çıkartmalı, bulundukları her mevzide direnmelerini sağlamalıdır. Faşizmin
halkın önüne ördüğü barikatları parçalayıp faşizmin önüne halkın barikatlarını kurmayı sağlamalıdır.
Bu çizginin adı Cephe’dir. Kurtuluş Cephe’nin yoludur.
“Hedef Taksim!” şiarı, AKP faşizmine duyduğumuz öfkenin, şehitlerimize sahip çıkmanın adıdır.
“Hedef Taksim” şiarı, halkın ve kendi
gücümüze duyduğumuz güvenin ifadesidir. Hedef Taksim şiarı, faşizmle
uzlaşmayacağımızın, teslim olmayacağımızın, faşizmi yeneceğimizin,
cüretimizin ispatıdır.
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Taksim 1 Mayıs Alanıdır
Taksim’i Yıllara Yayılan
Bir Mevzi Savaşıyla Kazandık
2. BÖLÜM
Ne Oligarşinin Baskı
ve Zulmü Ne de
Reformizmin,
Oportünizmin “Alan
Fetişizmi” Demagojileri
Bizi Taksim Israrımızdan
Vazgeçiremedi
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Reformizm, devrimcilerin Taksim
ısrarı karşısında, “alan fetişizmi yapmamak gerekir” diyerek oligarşiden
önce devrimcilerin önünde barikat
olmaya çalıştı.
Oysa bugün AKP faşizmi bırakın
Taksim’i, tüm meydanları yasaklamış
durumdadır. Şimdi “meydan fetişizmi
yapmamak gerekir” diyerek meydanları faşizme mi terk etmeliyiz?
Faşizmin baskı ve yasaklarına,
meydanları emekçilere kapatmasına
karşı gösterilen irade savaşı ve kararlılık
çoğu kez “kör inatlaşma” olarak mahkum edilmeye çalışılmıştır.
Sözde aydın, demokrat geçinenler
faşizme karşı direnme hakkını, direnmenin meşruluğunu bu çarpık
anlayışla sorgulamaya kalkmışlardır.
Öyle ki “kör inatlaşma yüzünden
çatışmalar yaşandı” değerlendirmeleri
yapılarak faşist saldırganlık ve faşist
terör görmezden gelinmiştir.
Hayır! Ortada hiçbir zaman kör
bir inatlaşma olmamıştır. Faşizmin
baskı, yasak ve zulmü olmuştur. Faşizmin 1 Mayıs alanını gasp etmesine
karşı direnme hakkının kullanımı,
faşist yasaklara boyun eğmemek olmuştur. Yaşanan devrimci irade olmuştur.
“Kör inatlaşma” anlayışının vardığı nokta “çatışma olmasın” diye
faşizmin baskı ve terörüne karşı boyun eğmek, teslim olmaktır.
Bu anlayış sahipleri Taksim 1

Mayıs alanını sıradan bir “alan” sorununa indirger. Ve çoğu yerde faşizmin temsilcileriyle aynı ağzı kullanmış olurlar. İktidarın sahiplerinin
ağzından da duyarız aynı sözleri.
1Mayıs Taksim alanının tarihine
bakılırsa çatışmanın basit, sıradan
bir alan çatışması olmadığı, bunun
bir irade ve kararlılık savaşı olduğu
açık biçimde görülecektir. Bu tarih
yok sayılamaz. Bu tarih bizim tarihimizdir.
Taksim 1 Mayıs alanını basit sıradan bir alan olarak görenler, göstermeye çalışanlar bu tarihi de yok
saymaya çalışanlardır. Öyle ki faşist
iktidar sahipleri bunun için her türlü
yalan, demagoji ve terörü uygulamaktan çekinmiyorlar.
Taksim’i sıradan bir alan sorununa
indirgeyen, her yıl bozuk plak gibi,
“alan fetişizmi” demagojisi yapan
reformistler, “bizim için alanın önemi
yok, işçi sınıfıyla buluşmak önemli”
diyen sarı işbirlikçi sendikacıların
kuyrukçuları bu tutumlarıyla pratik
olarak faşizmin politikalarına destek
vermektedirler.

Devrimcilerin 1 Mayıs Taksim’i
kazanma ısrarı da, oligarşinin 1
Mayıs Taksim’i vermeme ısrarı da
sınıf kinini içinde taşır. Bu durum
basit, sıradan bir alanın ötesindedir.
Sorun basit, sıradan bir alan tartışması değildir. AKP faşizminin
meydanları tüm halka yasaklamasını
düşünmek bile gerçeği gösterir bize.
AKP faşizminin yöneticilerinin,
bakanlarının, başbakanlarının, cumhurbaşkanının ağzından şu lafları
çokça duyduk: “Kafanıza göre istediğiniz yerde 1 Mayıs kutlayamazsınız, yasaların belirlediği yerde (siz
bunu benim dediğim yerde, benim
belirlediğim gibi anlayın) kutlayacaksınız” diyor.
Hatta daha da ileri gidiyorlar:
“Bir daha meydanlara çıkartmayacağız sizi” diyorlar. Bahane hazır.
Yasal zemini de hazırdır. Faşist İç
Güvenlik Yasası’na göre bayrak,
pankart, fular, molotof, slogan vb...
“terör”ün sembolüdür. Ve bunların
olduğu yerde değil Taksim, her meydan yasaklanabilir.
Taksim 1 Mayıs, ‘77’de 1 Mayıs
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alanı olmuştur. Devrimci özüyle, kitleselliğiyle, şehitleriyle... Kontrgerilla
katliamıyla, faşist terörle Taksim 1
Mayıs alanı olmuştur.
Emekçilerin gücü, mücadelesiyle
özdeşleşen Taksim, kontrgerilla katliamını unutturmamanın da adıdır
aynı zamanda.
Taksim’i 1 Mayıslara kapatan
AKP faşizmi bu gerçeği unutturmak
istiyor; emekçilerle anılmasını, Taksim 1 Mayıs’ının devrimci özünü,
faşizmin katliamını unutturmak istiyor. Bunun yerine “benim istediğim
yerde kutlayabilirsiniz” diyerek devlet
gerçeğini, devletin dediği olur gerçeğini kafalara kazımak istiyor.
Öyle ki 2012 yılından sonra yasakladıkları Taksim için gerçek niyetlerini göstermekte gecikmediler.
Taksim Meydanı’nı yeniden düzenleyip oteller, AVM’ler yapacaklarını,
cami yapacaklarını açıkladılar. Planları ortaya döktüler. Taksim bundan
sonra otelleriyle, AVM’leriyle hatırlanacak diyordu AKP faşizmi.

Taksim’i sıradan, basit bir alana
indirgeyenler, her yer 1 Mayıs alanıdır
diyerek çatışmayı 1 Mayıs Taksim
alanından uzaklaştırmak isteyenler
faşizmle dişe diş çatışmaktan kaçmak
istiyorlar. Emekçileri saflaştırmaktan
kaçmak istiyorlar. Bedel ödemekten
kaçmak istiyorlar.
AKP faşizminin düşmanlığı Taksim 1 Mayıs’ın işçi sınıfının, emekçi
halkımızın zihninde yarattığı tarihsel
önemdir. Taksim’de emekçilerin kanı
var. Şehitlerimiz var. Taksim’e çıkmak
şehitlerimize vefa borcudur. Devrim
sözünün karşılığıdır.
Taksim’e çıkmak faşizmle hesaplaşmaktır. Isrardır, kararlılıktır. Katliamlarla, faşist terörle mücadelenin
durdurulamayacağının adıdır. Taksim
1 Mayıs alanı bu anlamda moral bir
değerdir.
Onlarca yıl yasaklı Taksim, emekçilerin belleğinden silinmez. 1979’da
yasaklanan Taksim aradan 30 yıl
geçmesine rağmen unutturulamadı.
2009’da Taksim 1 Mayıs alanına girilmesi
emekçi
halkta
büyük bir
coşku yarattı.
AKP
faşizminin düşmanlığı
bunlaradır. Taksim’le
yok et-
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mek istediği, boğmak istediği bu tarihsel, siyasal içeriktir.
Hayır, basit bir alan değil Taksim
1 Mayıs’ın kendisidir. Faşizmle irade
savaşının, kararlılığın düğümlendiği
bir mevzi olması yanıyla Taksim 1
Mayıs’ın da ötesinde bir anlam kazanır. AKP, Taksim yasağıyla tüm
bunları ortadan kaldırmak istiyor.
Taksim yasağıyla bir alanı yasaklamış
olmuyor, onunla özdeşleşen değerleri
ortadan kaldırmak, kendi faşist, gerici
değerlerini kazandırmak istiyor.
Taksim deyince reformistlerin de
tüyleri diken diken oluyor. Faşizmden
önce devrimcilerin, emekçilerin önüne
onlar barikat örüyorlar. Taksim ısrarımızın “abartılı” olduğunu söylüyorlar. Önemli olanın işçi sınıfıyla
kucaklaşmak olduğunu, 1 Mayıs’ın
en kitlesel şekilde kutlanması olduğunu söylüyorlar. 1 Mayıs’ın çatışmadan uzak kutlanmasının işçi sınıfının çıkarlarına hizmet edeceğini
belirtiyorlar.
Taksim’de ısrarın devletin saldırısını getireceğini böyle bir 1 Mayıs’ta
ise emekçilerin kitlesel olarak gelmeyeceğini, 1 Mayıs’ın dar kadro
eylemi olarak kalacağını ispatlamaya
çalışıyorlar.
Ancak yukarda vurguladığımız
gibi unuttukları, görmezden geldikleri
bir şey var: Bugün AKP faşizmi tüm
meydanları emekçilere yasaklamış
durumdadır. Hele ki devrimci bir öz
taşıyorsa, faşist AKP iktidarına karşı
öfkeyi taşıyorsa hiçbir alana izin vermiyor. Çatışma göze alınmadan değil
meydanda bir araya gelmek, sokağa
dahi çıkılamaz.
Reformizmin çok sevdiği “Her
Yer Taksim”, “Her Yer 1 Mayıs”
çağrısı gerçekte faşizme çatışmaktan
kaçmanın, kendi gücüne, halkın gücüne güvenmemenin, kendi meşruluğuna inanmamanın ifadesidir. Ne
kadar teorize edilirse edilsin gerçek
budur; faşizmin terörü karşısında
kitle kuyrukçuluğudur. Kaçak güreşmektir.
“Gazetemizin ve bu köşenin okuyucuları bilmektedir ki, daha 1 ay önceden, İstanbul 1 Mayıs’ı için ‘iki seçeneğin’ olduğunu, bunlardan birincisinin ‘1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak’,
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diğerinin de başka bir alanda kutlamak
için hazırlık yapmak olduğunu belirtmiştik. Dahası ‘Taksim’e çıkma’nın
maddi koşulları olan işyerlerinden ve
emekçi semtlerinden Taksim’e yönelecek
yığınların, bunu gerçekleştirmek için
harekete geçmesini sağlayan bir örgütlenme olmadan, Taksim’e sadece
çağrı yapan bir tutumun bir seçenek
olmadığına da dikkat çekilmişti! Çünkü;
böyle olmazsa aslında işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs’ı kutlamamış olacağı,
bunun da en çok hükümetin ve 1 Mayıs
değerlerine düşman öteki güç odaklarının (sendika bürokrasisinin ve gericilerin) işine geleceği apaçıktı.” (İhsan
Çaralan, 27.04.2015, Evrensel)
Yukardaki satırlar reformizmin
“Hedef Taksim!” şiarı karşısındaki
tutumunu ortaya koyuyor.
Reformizm için 1 Mayıslar hep
“iki seçenekli” olmuştur. Ve seçenekleri belirleyen de faşizmin baskı
ve terörüdür. Devrimciler için ise
her zaman tek seçenek olmuştur;
hangi koşulda olursa olsun militan,
meşru, uzlaşmaz 1 Mayıs çizgisi.
Reformizmin “iki seçenekli” düşüncesi kararsızlığın, tutarsızlığın,
kaypaklığın ifadesidir. “İki seçenekli”
dese de gerçekte tek seçenekli düşünür; en az zararla nasıl kurtulurum.
Politikayı belirleyen budur.
Reformizm Taksim hedefi için
hazırlık yapılmadığından şikayet ediyor. Oysa hazırlık yapmayanların en
başında kendisinin olduğunu söylemiyor. Kendisinin bırakın hazırlığı
Taksim gibi bir hedefin aklından
dahi geçmediğini söylemiyor. Bu
gerçekleri gizlemek için de “alan fetişizmi” diyerek Taksim hedefine
saldırıyor. Reformizmin “alan fetişizmi” diyerek saldırdığı gerçekte
bizim ısrar ve irademizdir. Bizim
olanı almaktır.
Reformizin “alan fetişizmi” dediği bizim ısrar ve irademizdir.
Hakkımız olanı alma bilincimiz,
tarihsel ve siyasal haklılığımıza
duyduğumuz inançtır. Faşizme
duyduğumuz kin ve öfkedir.

Birlik, Mücadele ve Dayanışmanın Anlamı
Taksim’de Israr Etmektir
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İşçi sınıfının düşmanlarının bizleri
bölüp parçalamayı politika haline
getirdiği, saflaşmaları da sınıf çıkarlarımıza aykırı bir temelde oluşturduğu sınıflar mücadelesi gerçeğinde
emekçi sınıfları doğru temelde saflaştırmak ve birleştirmek, kazanmak
için olmazsa olmazdır.
Bu anlamda birlik, mücadele ve
dayanışma, söylemde bolca “birlik
birlik”, “mücadele”, “dayanışma”
demekle sağlanmıyor.
Birlik, mücadele, dayanışma kimle, kime karşı, ne için, nasıl sorularında karşılık bulacaktır. Doğru yerde,
doğru güçlerle, doğru taleplerle biraraya gelinmeden birliğin, mücadelenin, dayanışmanın hiçbir anlamı
yoktur, olmamıştır.
1 Mayıs Taksim mücadelesi bu
anlamda birlik, mücadele ve dayanışmanın hangi zeminde olup olmayacağının da açık kanıtlarından biridir.
İşçi sınıfını saflaştırmak devrimci
politikanın esaslarından biridir. Ve
bu saflaşma her şeye rağmen “birlik”
denilerek değil işçi sınıfının çıkarlarını
esas alan bir temelde sağlanmıştır.
Taksim 1 Mayıs Meydanı’nı kazanma
mücadelesi bize bunun somut örneklerini sunmuştur.
Bu anlamda 1988 yılından 2015
yılına kadar oligarşinin baskı, yasak
ve 1 Mayıs’ı özünden uzaklaştırma
politikalarıyla devrimcilerin uzlaşmaz,
militan, meşru mücadele çizgisi çatışmıştır.
Sadece oligarşiyle çatışılmamıştır;
uzlaşmacı, reformist, düzen içi politikalarla da çatışılmıştır.

Reformistler dillerinden “birlik”
sözünü düşürmemelerine rağmen işçi
sınıfının devrimci birliğini bölüp parçalamışlardır. Birlik hep devrimci
politikalar etrafında olmuştur. 1 Mayıslar da böyle kazanılmıştır.
Reformizm “birlik” adına hep sarı
sendikacıların kuyruğuna takılıp mücadeleyi düzen sınırları içine çekmeye
çalışmıştır. Devrimciler alanlara çıkarken sarı sendikalar ve reformizm 1
Mayıs’ı salonlara hapsetmeye çalışmıştır. ’88, ’89, ’90, ’91 1 Mayısları’nda
devrimcilerin alanlardaki ısrarı sonucu
‘92’de 1 Mayıs yasallık da kazandı.
Oligarşi, 1 Mayıs’ın alanlarda kutlanmasına izin vermek zorunda kaldı.
’95, ’96 devrimci 1 Mayıslarının
ardından oligarşi 1 Mayısları uzun
yıllar Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı’na hapsetmeye çalıştı. Devrimciler
oligarşinin belirlediği Şişli’deki Abide-i Hürriyet kafesinden 1 Mayısları
çıkartmak istediğinde onlar “Birlik”
adına Abide-i Hürriyet’i savundular.
Gerçekte devrimci politikalar karşısında ayak direnen, savunulan işçi
sınıfının birliği değil düzenin icazeti
ve uzlaşmacılıktı.
2004 yılında devrimci politika ve
kararlılık sonucu Abide-i Hürriyet’ten
çıkılıyordu. Devlet daha önce yasakladığı Kadıköy’ü 1 Mayıslara tekrar
açmak zorunda kaldı. 2005-2006, 1
Mayıslarında kitleler devrimci politikalar etrafında Kadıköy’de birleştiler.
Bu tarihten itibaren devrimciler
HEDEF TAKSİM şiarını yükseltmeye başladılar. Düne kadar Kadıköy’e gelmemek için Abide-i Hürriyet
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Meydanı’nda ayak direyen reformizm, TAKSİM şiarı karşısında bu
kez de Kadıköy’ü savunmaya başladı.
Devrimciler 2007 yılından 2009
yılına kadar Taksim 1 Mayıs alanını
kazanmak için dişe diş mücadele
verdi. 2009’da Taksim 1 Mayıs Meydanı’na çatışa çatışa girdik. Böylece
1 Mayıs Meydanı oligarşiden söke
söke alındı.
Bütün bu süreçte sarı sendikacılar
ve reformistler “birlik” demagojisi
yaptılar. “Alan fetişizmi yapmamak
gerekir” dediler.
2010 1 Mayıs’ında kendi kitlelerine dahi sahip çıkamadılar, işçi sınıfı
ve tüm halk Taksim 1 Mayıs Meydanı’nda birleşti. 1977’den sonraki
en kitlesel 1 Mayıs kutlamasını yaptı.
“Birlik” demagojisini dilinden
düşürmeyenler 2010 1 Mayısı’nda
bir avuçlardı. Toplanan kitle de attığı
sloganlarla Taksim’deki devrimci 1
Mayıs’ı selamlayıp işçi düşmanı sendikacıları ve reformizmi yuhaladılar.
2011 1 Mayıs’ın da sarı sendikacılar ve reformist partiler de Taksim’deki devrimci 1 Mayıs’a katılmak
zorunda kaldı.
İşçi düşmanı sendikacılar işçiler
tarafından katıldıkları 2011 1 Mayıs’ında da yuhalandılar. TEKEL işçilerinin direnişini masa başında satan
sendikacılar kürsüden indirilip işçiler
tarafından dövüldü.
2012 1 Mayıs’ı bir kez daha içi
boş “birlik” söylemlerinin değil, devrimci politikaların tüm halk kesimlerini
birleştirdiğini herkese göstermiştir.
2013, 2014, 2015 faşist AKP’nin
meydanları, Taksim 1 Mayıs alanını
işçi ve emekçilere bir kez daha yasakladığı yıllar oldu.
Faşist AKP iktidarı emekçileri,
devrimcileri 1 Mayıs Taksim alanına
çıkarmamak adına adeta tüm İstanbul’da hayatı durduran yasakları uyguladı.
Reformizm ve icazetçilik bu çatışmalı yıllarda bir kez daha safını
gösterecekti. Birleşik, kitlesel 1 Mayıs
denilerek AKP faşizminin icazetine
sığınmayı, uzlaşmayı tercih ettiler.
Reformizm ne Taksim’den vazgeçiyordu, ne de militan, uzlaşmaz
bir mücadele ortaya koyuyordu. Bu

durumu 2015 1 Mayıs’ında çok net
gösterdi.
Devrimcilerle aralarına mesafe
koymak, çatışmak, kavga etmek istemediğini göstermek için daha önceki yıllardan farklı olarak hemen
hemen tüm oportünist ve reformist
güçler Beşiktaş’ta toplandılar. Devrimciler ise Şişli bölgesinde toplandı.
Reformistler ilk saldırıda dağılırken
devrimciler 1 Mayıs alanı için çatıştılar. Birlik, mücadele, dayanışma
anlamında devrimci politikalarda bulmuştur. ’88 1 Mayıs’ından 2015 1
Mayıs’ına uzanan süreç bunun örneklerini ortaya koymuştur.
Reformizm, oportünizm “birlik
birlik” diyerek, “kitlesel, birleşik” 1
Mayıs diyerek 1 Mayıs’ın devrimci
özünden vazgeçmiştir. Devrimcilerle
arasına mesafeler koyarken düzene
yaklaşmıştır.
Oysa yaşananlar ve tarih açıktır:
dünyada ve ülkemizde kitlesel ve
devrimci 1 Mayıslar devrimci politikalar temelinde yaşanmıştır.
Oportünizm ve reformizmin “birlik” diyerek kendi zeminine çekmeye
çalıştığı kimlerdir? Sarı sendikacılardır; TÜRK-İŞ’tir, Hak-İş’tir. KamuSen, Memur-Sen vb. Bu sendikalar
tabanlarındaki işçileri alanlara taşımazlar. 1 Mayıslarda işçilerin, emekçilerin taleplerini haykırmazlar.
Tek misyonları vardır; işçi ve emekçileri düzene, düzenin partilerine yedeklemektir. Uzlaşmaz, militan, meşru
mücadele çizgisini bulandırmaktır.
Bu kesimlerin tabanlarına ulaşılacaksa eğer bu, sarı, devletçi sendikaların düzeyine, zeminine inmekle
değil tersine devrimci politikalarda
ısrar etmekle sağlanır. Nitekim devrimci politikalarda ısrar sonucu bu
devletçi, sarı, uzlaşmacı sendikalar 1
Mayıslara gelmek zorunda kalmışlardır. Devrimci politikalar, faşist AKP
iktidarının saldırılarına maruz kalan
tüm halk kesimlerini birleştirirken
halk düşmanlarını da ayrıştırmıştır.

Taksim Bizimdir
Meydanları
Yasaklayamazlar
Her 1 Mayıs, oligarşi açısından
kabusun adıdır. Bakmayın gövde
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gösterileri yapmalarına. Günler öncesinden aldıkları önlemler gerçekte
korkularının, yönetemediklerinin ifadesidir.
1 Mayıslarda adeta teyakkuza
geçmelerinin nedeni “marjinal” dedikleri, “terörist” dedikleri devrimcilerin işçilerle, emekçilerle buluşmasını; 1 Mayısların özüne uygun
kutlanmasını; işçi ve emekçilerin
kendi güçlerini görmelerini; faşizme
lanet okumalarını engellemek içindir.
Ancak ne yapsalar da nafiledir.
Devletin otobüsleri, metrobüsleri, vapurları, metroları yasaklaması, yolları
trafiğe kapatması ve on binlerce polisi
İstanbul’a yığması yoksul gecekondu
mahallelilerin, işçilerin, emekçilerin,
öğrencilerin, sendikacıların 1 Mayıs’ta
bir araya gelmesini engelleyememiştir.
Halkı korkutmak isterler. Gözdağı
verirler. Terör demagojileriyle yaygara
koparırlar. Her 1 Mayıs’ta aldıkları
yeni önlemleri açıklarlar. İstanbul’da
adeta sıkıyönetim ilan ederler. Ancak
on binlerce kişi, faşizmin terörüne,
katliam ve gözaltı tehditlerine karşı
Taksim’e yürümek için Şişli, Mecidiyeköy, Beşiktaş’a akarlar.
Terörcü, baskıcı, faşist yüzlerini
gizlemek için kullandıkları cümleler
değişmez, klişe laflarıdır: “Taksim’de
halk yoktu, marjinal örgütler vardı.
Polisle çatışanlar da bu örgüt mensuplarıydı. Halk bizi dinledi Taksim’e
gelmedi.”
Peki bunun için mi bunca önleminiz? Günler öncesinden hazırlıklarınız bu “marjinal” örgütler için
mi?
Taksim bizimdir.
Meydanlar bizimdir. Bu meydanlarda kanımız vardır. Bu meydanlarda
devrim inancımız, yaşamak istediğimiz güzel günlerin özlemi vardır.
Haklı ve meşru olan biziz. Meydanlardan, 1 Mayıs alanından vazgeçmek faşizme teslim olmaktır.
Asla teslim olmayacağız. Faşizmi
yeneceğiz. Faşizmi yenecek çizgi
devrimci çizgidir. Bu çizgi kararlılık,
uzlaşmazlık, militanlık çizgisidir.
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+ Biz Diyoruz ki;
1 MAYIS’TA TAKSİMDEYİZ!
 Biz diyoruz ki; Takism 1 Mayıs alanıdır. Taksim'den vazgeçmek
1 Mayıs'tan vazgeçmektir.

 Biz diyoruz ki; Taksim, bedelini kanımızla ödediğimiz 1 Mayıs
alanımızdır.

 Biz diyoruz ki; Taksim Meydanı 1977'de 35 işçinin kanlarıyla
kızıllaşmıştır, 1988’de Salih Kul, Öztürk Acari, 1989’da Mehmet
Akif Dalcı Taksim 1 Mayıs alanının yeniden kazanılması için şehit
düşmüş Cephelilerdir. Taksim için 22 yıl kesintisiz süren bir mücadelemiz vardır.

 Biz diyoruz ki; TAKSİM demek; 77 1 Mayıs Katliamı’nın hesabını sormaktır. Şehitlere, yaratılan değerlere sahip çıkmaktır.

 Biz diyoruz ki; TAKSİM, 22 yıl büyük bedellerle süren mücadeleye sahip çıkmak, faşist AKP’nin saldırılarına barikat olmaktır.

 Biz diyoruz ki; Taksim 1 Mayıs alanı için direnmeyenler, bedel
ödemeyi göze alamayanlar hiçbir alan için direnemezler. Taksim
dışında söylenen her söz 1 Mayıs için mücadeleden kaçıştır.

 Biz diyoruz ki; Taksim’den vazgeçmek, AKP’nin çizdiği statükolara
hapsolmaktır. Bir yıl sonra da o alanlara çıkamamak demektir.

 Biz diyoruz ki; Taksim’i yeniden kazanmak için esas olarak
kendi gücümüze güvenmek zorundayız. Biz AKP faşizmine boyun
eğmeyeceğiz ve her koşulda 1 Mayıs alanımız için direneceğiz.

 Biz diyoruz ki; Taksim alanı hiçbir zaman iktidarların bize lütfettiği bir alan olmadı. Şehitlerimiz ve bugüne kadar onlarca,
yüzlerce insanımızın kanının suladığı meydanı yasaklayan yasağı
tanımıyoruz. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olacağız.

SENSİZ
NE SEVEBİLİR
NE SEVİLEBİLİRİM

22. yılında sana selam, sana saygı!
Kimimiz adına umut, kimimiz çınar, kimimiz buzkıran dedik. Ama
ben seni nehirlere benzetiyorum.
Devrimin “engebeli, dolambaçlı
ve sarp yollarında” kıvrıla kıvrıla
akışın; zaptedilemez, dur durak bilmez, engel tanımaz oldu. Nehirler
gibi sabırlı, nehirler gibi inatçı, nehirler gibi hırçın, nehirler gibi hedefe
varmakta kararlısın... Ve aktıkça nehirler gibi büyüyen, denize daha hızlı
koşarsın ve bağrına aldığın kirli suları
durultan, berraklaştıransın.
Biliriz ki sen zulmün, zorbalığın
kol gezdiği, kan ve barutun koktuğu
ateş çemberinin içinden akansın...
Darbeler aldığın, “zayıfladığın” zamanlar da oldu. Zalimin; yok ettik,
bitirdik dediği anda zaferler kazanarak
karşısına daha güçlü çıkmanın ustası,
tutsaklıkta özgürlük tutkusunu yaratmanın savaşçısı. Yılgınlıklar, korkular içinde cesaretin cüretin adı;karartılan, belirsizleştirilen yolu açıp
geleceğe kadar taşımanın kurmayı
olarak bildik, tanıdık ve inandık
sana...
Seni küllerinden yaratan ve bugünlere taşıyan önderlerimizden dinlediğimizde daha çok sevmiş sarılmıştık. Diyordu ki; “Parti yeni doğan
bir bebek gibidir. Onu siz kollarınızda
büyüteceksiniz”... Büyüdün... 22 yaşındasın ama binlerce yıllık tarihi,
belleğinde toplayan bir bilge gibisin.
Anadolu’yu sende gördüm. Tarihi
senden öğrendim... Nerede zalime
karşı bir başkaldırı varsa orada seni

görürüm. Nerede mazlumun hakkı
savunuluyorsa orada seni bulurum.
Nerede kardeşlik, dostluk, paylaşım
varsa mutlaka varsın içinde... Mesela
1300 yıl önce Kerbela çölündeydin...
Kızgın kumlar, susuzluk olmuştu
düşmanın. Sonra Yezid’in ordusu
saldırmış “biat et” demişti. Saatlerce
kılıç sallayıp savaşan ve “kesilmiş
bu baş bile, önünüzde biat etmeyecek”
derken Hz. Hüseyin’din. Binlerce
yıl sonra da aynıydın zalimin karşısında...

Devrimin “engebeli,
dolambaçlı ve sarp
yollarında” kıvrıla kıvrıla
akışın; zaptedilemez, dur
durak bilmez, engel
tanımaz oldu. Nehirler
gibi sabırlı, nehirler gibi
inatçı, nehirler gibi hırçın,
nehirler gibi hedefe
varmakta kararlısın... Ve
aktıkça nehirler gibi
büyüyen, denize daha
hızlı koşarsın ve bağrına
aldığın kirli suları
durultan,
berraklaştıransın.
Sonra Baba İshak oldu adın...
Türkü, Rumu, Ermenisi... 73 milleti
hakça düzen bayrağı altında toplayan
zulmün üzerine giderken mazlumlar
ordusu kurmaylığında seni gördüm.
Tarihle birlikte akıyordun... Bedrettin olup “yarin yanağından gayrı
her şeyin paylaşıldığı” bir düzen
kurduk ortaklarda... Yıkılsa da düzenin Pir Sultan olup isyana durdun,
Osmanlı’ya başkaldırmak için yoksulu çağırdın.
Nasıl ki tarih geriye dönmüyorsa,
sen de “Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan” diyerek yürüdün... Der-
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sim’de Seyit Rıza’nın, Kızıldere’de
Mahir Çayan’ın inancıydın.
Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinin içinden tıpkı nehirler gibi akıp
bugünlere geldin. Anadolu halklarının
inancı, umudu oldun!
Sen ki; kirliyi arıtmakta, kötüyü
özüne döndürmekte, yiğidi savaştırmakta, namerdi korkutmakta ustasın!
Sen ki; her türlü yozluğun, çirkinliğin ortasında hep temiz kalmakta,
namusu, onuru korumakta, yaymakta
ustasın.
Sen ki; zulmün karabasan gibi
çöktüğü Anadolu’da geleceği kazanmanın yaratmanın inancı, umudu olmakta ustasın!
Sen ki; düzenin kirine, çamuruna
bulanmışları çekip almakta, arındırıp
değiştirip dönüştürüp kahramanlaştırmakta ustasın!
Sen ki; gelecek toplumu ve bu
toplumun yeni insanını bugünden
yaratmakta ustasın!
Mevsimler boyu açlığa yatanlara
gıda, alevler içinde kalanlara su, dağlarda düşenlerin sevgilisi vatanı, tecrit
hücrelerinde olanlara güç olansın!
Nerede olursak olalım hep yanımızda, içimizde seni ve gücünü bulduk...
Seninle açlığı, ölümü, korkuları
yenmek,
Seninle tecrit işkencesini, yalnızlığı yenmek,
Seninle kendini aşmak,
Seninle uzun yollarda yürümek,
Seninle sevmek, ağlamak, gülmek
güzeldir.
Sen olmazsan bunların tümü zulüm olur, yer bizi.
Ve anladım, inandım ki; sensiz
ne sevebilir, ne sevilebilirim...
Bir ömür boyu beraber yürümek
dileği ve inancıyla 22. yaş gününü
kutluyor nice zaferlere diyorum.
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Berna ve Çiğdem’i Yoldaşları Anlatıyor:

‘Berna; Kararlı, Mücadeleye Çok Bağlı, Aldığı Görevi
Kararlılıkla Yapan ve Disiplinli Bir Yoldaşımızdı’
‘Çiğdem; Hep Güleryüzlü, Mütevazi, Büyüğüne
Saygıyla, Küçüğüne Sevgiyle Yaklaşıyordu’
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Berna’mız, bölgeye gelir gelmez,
öncelikle bölgenin insanlarıyla tanışmak, kimin ne yaptığını anlamak
ve öğrenmek, daha sonra da mahallenin sorunlarını çözmek, eksiklerini gidermek için çaba harcamaya başladı.
Benim yanıma geldiğinde dükkanda börek yapıyordum. Yanında,
yine Esenler’den bir arkadaş vardı.
İçeri girer girmez benim yaptığım
böreklere dikkatlice bakmaya başladı. Ne malzeme katılıyor, nasıl
bu hale geliyor, tuzu suyu ne kadar
koyuyorsun diye sürekli sorular soruyordu. Öğrenmek istiyordu. Her
şeyi öğrenmek, her şeyi bilmek istiyordu Berna’mız.
Daha sonra, benim işim bittiğinde, derneğe geçip, çay koyup
sohbet etmeye başladık. Mahalledeki
sorunları öğrenmek istiyordu. İşleri
kimler yapıyor diye soruyordu. Ben
de o sıralar hem çalışıp hem akşamları dergi dağıtımı, kapı çalışması yapıyordum. Geri kalan işler
aksıyordu. Mahalledeki arkadaşlar
da çalıştığı için kimse yardıma gelemiyordu. Ben biraz sitem ettim,
kimse yardım etmiyor diye. O çok
normal karşıladı, “olabilir”dedi,
“kimse yardım etmeyebilir, kimse
de olmayabilir. Ne yapalım, yardım
etmiyorlar diye biz de mi yapmayalım? Hayır, biz yapacağız!” diyordu.
Kararlıydı. Mütevazi ve sadeydi.
İnsanlarla ilişkilerinde çok sıcak
kanlıydı. Tam bir Cepheliydi ve
bütün şehit Cepheliler gibi şehit
düştü. Şehitliğini hapishanede duydum. Şehit düştüğünü öğrenince
hem hüzün hem öfke... İkisini bir
arada yaşadım. Ama öfkem daha

büyüktü.
Bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum.
Börekçi Yoldaşı

***
Öncelikle, şehit yoldaşlarımız,
Berna ve Çiğdem’in anıları önünde
saygıyla eğiliyorum.
Berna’yla ilk tanışmamız Gençlik Federasyonu’nda oldu. O zaman
da çok kararlı, mücadeleye çok
bağlı, aldığı görevi kararlılıkla yapan
ve disiplinli bir yoldaşımızdı.
2010’da ben tutuklanıp Kandıra
2 No’lu F Tipi’nde kaldığım dönemde 2 sefer bana mektup yazmıştı.
Parasız eğitim talebiyle açtıkları
pankart dolayısıyla tutuklanmıştı.
Biz ona geçmiş olsuna gideceğimize
o bize gelmişti. Böyle düşünceli
bir arkadaşımızdı.
Son dönemlerde yine birkaç
kampanyada birlikte çalışıyor ve
görüşüyorduk. Mahallelere sürekli
geliyordu. Titizlikle, başarıyla mücadele eden militan bir yoldaşımızdı.
Çiğdem’imizi de tanıyorum. O
da hep güler yüzlü, mütevazi biriydi.
Büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi
gösteriyordu. Mahallemize geldiği
zaman mutlaka Halk Meclisine
gelir, “yapılacak bir şey var mı?”
diye sorardı. Hatta kısa bir dönem
de olsa Gazi’ye gelip gitti, çalışmalara katıldı.
İkisi de çok değerli yoldaşımızdı.
Tekrardan anıları önünde saygıyla
eğiliyorum.
Efo Dayı

BAHAR

Baharın gelişi
savaşın müjdesi olunca
bakarsın kırlarda çiçekler
gerillanın elinde
mavzer olup açmıştır
Ve karışırsa barutun
kokusuna
taze kır çiçekleri
dağların al yanaklarında,
savaştır büyüyen
her yeni gün doğumunda.
ve bugünden kurar Onurlar
zafer günü
çekilecek halayları
Onur’un sesidir yayılır
Dersim'in dağlarından
halkın onurlu sesidir
düşmana korku saçan
Tanıyor bu sesi dağlar
tanıyor Munzur çayı
tanıyor yalçın kayalar
ve isyankar mavi gök...
Bu ses gerillanın sesi
bu ses kurtuluşun sesi
Onur’un sesi,
seni çağırıyor...
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Yerle Gök Birbirine Karışsa da
Asla Teslim Olmayacağız!

‘YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM!’
Emperyalizmin başı
Amerika askeri, ekonomik, politik üslerle, temsilcilikleri, işbirlikçi tekelci sermayedarları, silahlı güçleri, bürokratları, ajanları, MİT’i, iti
ile ülkemizi işgal altında
tutuyor. Ülkemizdeki açlık ve yoksulluğun tek sorumlusu emperyalizmdir.
Bir yanda dünya servetinin yarısını
yağmalayan %1’lik sömürücüler, diğer yanda aç yaşayan 5 milyon Türkiyeli. Bir yanda masada kişisel servetlerinin toplamı 50 milyar dolar
olan sermayedarlar, diğer yanda sofralarına ekmek koyamayan milyonlarca insan. Bir yanda 60 milyon insanın aç ve vatansız kalışı, diğer
yanda yılda onlarca ülke gezen burjuvazi (Basından). Tek sorumlu vardır;
emperyalizm. Şairin dediği gibi; kurşunlardan darağaçlarına, vatansız çocukların gözyaşlarına kadar hepsinde
Amerika vardır.
Savaşımız emperyalizmin sömürüsüne, oligarşinin ülkemizi emperyalizme altın tepside sunmak için

KIZILDERE
ANADOLU İHTİLALİ’NE
ÇAĞRIDIR
5. BÖLÜM
Kızıldere, Emperyalizme
ve Oligarşiye Karşı
Kurtuluş Çağrısıdır!
Bir çocuk ağlarsa dağ başında
Gözyaşında Amerika var
Vurdularsa birini,
kanı şorladıysa
Bilin ki o kurşunlarda Amerika var
Kişi kişiyi köle tuttuysa,
asıldıysa
Darağaçlarında Amerika var
Ama biz yine de direneceğiz
Sonuncumuza kadar...
Cahit Külebi
Kerpiç evin çatısından, “Teslim
Ol!” çağrılarına Mahirler’in cevabı
tarihsel oldu: “Dönmeye değil ölmeye
geldik!”
Mahir’in üzerine yağan kurşunlarda, Denizler’in boyunlarına geçirilmek istenen ipte Amerika ve onun
halka karşı açtığı savaş vardı. O günden bu yana da Kızıldere, emperyalizm ve oligarşiye karşı kurtuluşun
manifestosu oldu.
THKP-C 1 No’lu bildiride bahsi
geçen; “... bize açlık, tahammül edilemez bir sefalet, binlercemizi kırıp
geçiren bulaşıcı hastalıklar, halkımızı
karanlıkta yaşamaya mahkum eden
bir cehalet bıraktılar.” (THKP-C
Dava Dosyası, Syf: 443) sözü o günden bu yana emperyalizmin değişmediğini hatta sömürü ve zulmünün
katlanarak büyüdüğünü gösteriyor.
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halka uyguladığı faşist teröre karşıdır.
Bu savaş Mahir’in ideolojik gücüyle,
Kızıldere’de gösterdiği teslim olmama
geleneğiyle harmanlandı. Parti-Cepheliler Kızıldere’nin bu mirasını bugüne taşıyanlardır.
“Ülkemizin bağımsızlığı halklarımızın kurtuluşu için ölümü gülerek
kucaklarız” diyen Mahir Çayan’ın
en büyük mirası ise Bağımsız Türkiye
düşüdür. Kızıldere’de, “Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye” sloganlarını son
ana dek haykıran Mahirler’in bugünkü sesi ise yalnızca Parti-Cephelilerdir. Dayı’nın emperyalizm ve
oligarşiye karşı olan sözleri hareketimizin gücünü ve yok olmayan iradesini anlatır: “... emperyalizme tavır
almayan onunla uzlaşan bir hareket,
nihai sonuçta emperyalizmin denetimi
altına girmeye mahkumdur.” PartiCephe’nin anti-emperyalist mücadelesinin kökleri Kızıldere’dir. O günden
bu yana da, onca katliam ve infazlara
karşın yok olmadık.
Bununla birlikte emperyalizmin
saldırısına uğrayan tüm ezilen halklarla dayanışma içinde olduk. 4 Haziran 1999’da Amerika’nın Yugos-
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lavya halkına dönük saldırısını Selçuk
ve Sadık’la protesto ettik. Irak’a saldırısına karşı canlı kalkan olduk. Bu
eylemler Kızıldere yolunda halklara
kurtuluş çağrısı niteliğindeydi.
Emperyalizm bizim ülkemizde içsel
bir olgudur. Hangi sorunu ele alırsak
alalım karşımıza emperyalist politikalar
ve bu politikaları hayata geçiren oligarşinin yasaları, katliamları çıkar. Eğitim, sağlık, barınma, yozlaşma... tüm
sorunların altında emperyalizmin ülkemizdeki sömürü politikaları vardır.
Her koşul altında sorun vatanın bağımsızlığı sorunudur. Emperyalist boyunduruk devam ettikçe ne kazanılan
hakların ne de çözülen sorunların hiçbir
garantisi yoktur.
Kızıldere bir yanıyla safların çok
net olduğu, dost düşman ayrımının
halklar nezdinde de belirlendiği bir
eşiktir. Bir yanda Amerikancı faşist
ordunun askerleri diğer yanda halkın
kurtuluşu için savaşanlar... Kızıldere’den bu yana Parti-Cephe’nin dost
düşman ayrımında, hedeflerinin netliğinde orada karşı karşıya gelen taraflar belirleyici olmuştur.

Kızıldere’nin Bugünkü
Anlamı Alişan’ın Fedası,
Hatice’nin Teslim
Olmama Cüretidir!
Emperyalizmin saldırılarının en
yoğun yaşandığı İstanbul’un yoksul
mahallelerinde, Kürdistan’da faşizmin
katliamlarının yaşandığı bu dönemde
Kızıldere’nin anlamı büyüktür. Emperyalizmin, “terör”ü bitirmek için
468 milyon dolar harcadığını yazıyor
basın. Bu para halka karşı açılmış
savaş için kullanılacak paradır. Yoldaşlarımızın başına milyon dolarlar
koyarak devrimcileri bitireceğini sanıyor. Ne katliamları, ne harcadığı
paralar halkın savaşını durdurmaya
yetmeyecektir. Mahir’in “dönmeye
değil ölmeye geldik” şiarı bugün Amerikan Başkonsolosluğu’nu yerle bir
eden Alişan’ın feda cüretinde, mermisi
bittiğinde taşlara sarılan savaşçılarımızın teslim olmama bilincindedir.
Kızıldere’nin Anadolu topraklarında yaktığı ateş, emperyalizmi bu
topraklarda kül edecektir. Bu savaş
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halkı eğitecek, ilerletecek, olgunlaştıracaktır. Halkın savaşta ustalaştığı
okul olacaktır Kızıldere okulu. Her
Parti-Cepheli bu okulun öğrencisi
ve öğretmeni olacaktır.
“Beyaz Saray ve kerpiç ev
Savaşmaya devam ediyor
Ve umudumuzun gemisi
Durmadan,
batmadan ilerliyor”
Ümit İlter
Emperyalizmin yarattığı açlık,
yokluk, krizler kendi sonunu getirmiştir. Kerpiç evin çatısından seslenen
Mahir’in çağrısını sahiplenecek Şafaklar, Çiğdem ve Bernalar ve milyonlar olacaktır.
Kızıldere yolunda ileri!
Kızıldere’de akan kanımız bağımsızlık bayrağımızdır!

Teslimiyete Karşı
Kızıldere’nin Yolunda
Anti-Emperyalist,
Anti-Faşist Mücadeleyi
Büyütüyoruz!
46 yıllık tarihimizde M-L çizgiden
şaşmadık. Emperyalizm ve işbirlikçi
iktidarların saldırıları karşısında geri
adım atmadık, uzlaşmadık, baş eğmedik. Bağımsızlık mücadelemiz
büyümeye devam ediyor.
Bir ülkenin bağımsızlığı; bayrağı,
seçim oyunu, yasaları, mahkemelerinin
varlığı ile belirlenmez. Yeni-sömürge
ülkelerde hepsi olmasına karşın, emperyalizme göbekten bağımlı bir süreç
yaşanır. Bağımsızlığın olmadığı bir
ülkede demokrasiden, insan haklarından söz edilemez. Bunun için iktidarlar
halkın üzerinde sistemli baskı aracını
yürütürler. Bu faşizmdir. Aç bırakır,
işsiz bırakır, katleder, işkence eder,
kaybeder. Bunlarla emperyalizmin sömürüsüne sınırsız özgürlük tanır.
Bu baskılar karşısında halk ve
vatan sevgisiyle dolu devrimcilerin
mücadelesi Kızıldere’den bu yana
sürüyor. Bu, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi, faşizme karşı
demokrasi mücadelesidir.
1990’larda “sosyalizm çöktü, emperyalizm değişti” diyerek halka
teslimiyet dayatıldı. O koşullarda

sosyalizmin onurunu orak çekiçli
bayraklarımızla savunduk. Halklara
yönelen “teslim ol” çağrılarına
1972’deki inançla, “dönmeye değil
ölmeye geldik” diyerek umut olduk.
Kızıldere’den bugünlere karanlığa,
onursuzluğa, namussuzluğa, kahpeliğe
teslim olmadık. Bunun bedeli Kızıldere’ye akacak olan kanımızdır, bunun
bedeli onar onar toprağa düşecek bedenlerimizdir. Bu koşullar altında ağzımızdan çıkan tek söz; “Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye!” oldu. Bu güvenle
direndik, teslim olmadık. Öldük ama
bugün Şafak Şafak, Çiğdem Çiğdem
boy veriyor filizlerimiz.
Silahlar sustuğunda bayrağımız kızıllığını kerpiç evin duvarlarından sızan
kanımızdan aldı. Bu; vefanın, devrimin,
ahlakın adı oldu, gelenek oldu. Mahirler,
Bedreddinler’den aldıkları mirası Parti-Cephelilere miras bıraktı. Parti-Cepheliler, Büyük Direniş’te, Çiftehavuzlar’da, 12 Temmuzlar’da, dağlarda
onar onar şehit düştüler ama teslim
olmadılar. Dayı’nın çizdiği devrim yolunu her geçen gün aydınlatan oldular.
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Kızıldere yolunda hiç şaşmadan yürüyoruz. 84 Ölüm
Oruçları’ndan Büyük Direniş’e,
Çiftehavuzlar’dan Gazi Sokak’ta Çiğdem ve Berna’nın
direnişine... Kızıldere yürüyüşümüz sürüyor. Bu güçle antiemperyalist, anti-faşist mücadeleyi büyütecek, ülkemiz halklarına devrimi armağan edeceğiz!
KIZILDERE HALKTIR,
VATANDIR!
KIZILDERE HALK SAVAŞINA ÇAĞRIDIR!

Mahir’den Dayı’ya
Sürüyor Bu Kavga

46 Yıldır Uzlaşmadık,
Teslim Olmadık,
Direndik,
Direniyoruz!

“Savunduklarınız taş devrinde kaldı”
diyorlar. “Kızıldere’nin adı değişti siz
değişmediniz” diyorlar. Emperyalizmin
değiştiğini anlatıp duruyorlar. Değişen,
günümüzde emperyalizmin saldırılarının biçimi ve boyutudur. O gün de,
bugün de emperyalizme, faşist baskılara
karşı savaşmaktan asla vazgeçmedik.
Faşizmin ve emperyalizmin suçları
her geçen gün büyüyor. Açlık, yoksulluk
hiç olmadığı kadar arttı. Doğayı, çevremizi talan ettiler. Gençlerimiz uyuşturucu-fuhuş batağında. Emperyalizm
değişmezken biz neden değişelim! Elbette emperyalizme karşı savaşacak,
savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Emperyalizme karşı savaşmaktan
vazgeçmeyecek, “ABD Defol Bu Vatan
Bizim!” demekten yılmayacağız.
İncirlik, Kürecik üslerinizi, Anadolu’nun bağrına hançer gibi saplanan
Tusloglarınızı, füze kalkanlarınızı, tankınızı topunuzu yurdumuzdan atacağız.
Taş devri söylemini kullananlar,
halka karşı inançsızlaşmış kendi öz
gücüne güvenmeyen, ideolojik olarak
savrulanların söylemleridir. Emperyalizmin saldırılarından kaçanlar bu demagojilerin ardına sığınırlar. Tüm bunlara karşın; “Dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız” iddiasından sapmadık. Ancak M-L çizgiyle Kızıldere
yolunda yürüyenler iktidarın alternatifi
olabilir. Ancak silaha sarılanlar, uzlaşmayanlar iktidarı alabilir.

Düzenin gazetelerinden, televizyonlarından, yayın organlarından en
çok duyulan söz oldu “uzlaşma”.
Uzlaşı komisyonu, masası vb. Uzlaşma arada bulunan anlaşmazlıkları
kaldırarak uyuşma anlamını taşıyor
sözlüklerde. Sınıf mücadelesindeki
anlamı ise burjuvazi ile proletarya,
ezen ile ezilen arasındaki uzlaşmaz
çelişkiyi ortadan kaldırma yani proletaryanın, ezilen halkların egemenlere teslimiyetidir asıl anlatılmak istenen. Düşman bu kelimelerle teslimiyeti içimize sokmaya çalışıyor her
defasında.
Oportünizm, revizyonizm, reformizm... her baskı ve zor karşısında
uzlaşmanın, diğer adıyla teslimiyetin
adı oldular. Teslimiyete karşı halkların
onurlu rotasını çizen ise Mahir Çayan
oldu. 1970 Aralık’ında THKP-C’nin
kurulmasıyla teslim olmamanın, uzlaşmamanın geleneği yaratılmış oluyordu. “6. Filo Defol”, “Yanki Go
Home” sloganlarıyla, Efraim Elrom’un
cezalandırılması halkları teslim almaya
çalışan emperyalizme karşı Türkiye
halklarının onurlu duruşuydu.
30 Mart 1972’de ise Kızıldere’de
Mahirler’in “dönmeye değil ölmeye
geldik” şiarıyla teslim olmamanın,
uzlaşmamanın, direnişin manifestosu
yazıldı. O günden sonra Kızıldere
her devrimcinin doğum yeri oldu.
Bu gelenek, THKP-C’den Devrimci
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Sol’a, Devrimci Sol’dan DHKP-C’ye
yeni gelenekler eklenerek sürdü.
Bedel ödemekten kaçınan, icazet
dilenen, korkan, kaçan sola karşı direnişin tohumları boy veriyordu. İlk
tohum Kızıldere’ydi. İlk çağrı, ilk
sesleniş... Sonrasında Dayı önderliğindeki Devrimci Sol “Yolumuz Çayanların Yoludur” diyerek DY ile
yollarını ayırdı. O süreçte oportünizmin sapkın, icazetçi tutumuna da
teslim olmadık. ‘80 cunta döneminde
halka uygulanan baskı ve sindirmeye
karşı hapishane önlerinde, zindanlarda
direnişin sesi olduk. Mamak-Metris...
Teslimiyet-Direniş. Cunta dönemlerinde saflar artık çok netti. Ya iradeni
teslim edeceksin düşmana, ya da 4
kızıl ok olup düşmanın kalbine saplanacaksın. ‘84’te yaratılan direniş
geleneği Kızıldere’den miras alınan
ruhla hapishane zindanlarında da sürdü.
‘80’li yıllarda işçiler, öğrenciler,
memurlar; işgal, direniş ve grevlerle
halkın irili ufaklı birçok direnişine
sahne oldu.
Tüm bunlara; emperyalizmin ve
yerli işbirlikçilerinin halkı daha da
fazla köleleştirmek ve teslim almak
istemesine, onca baskılarına karşın;
cunta koşullarında halk teslim olmuyor direniyordu.
1 Mayıs alanı ‘89’da Mehmet
Akif Dalcı’nın ellerindeki taşlarla
kazanıldı.
12 Temmuz’da, 16-17 Nisan’da
Devrimci Sol tarihe direnişi nakşediyordu. Kızıldere’de “Dönmeye Değil Ölmeye Geldik” sesi, Devrimci
Sol savaşçılarında “Varsa Cesaretiniz
Gelin” olarak somutlandı.
Düşman her daim, tutsak aldığı
devrimci tutsaklara teslimiyet dayatması yapıyordu. Buca, Ümraniye
katliamlarında; 96 ve 2000’de Ölüm
Orucu direnişleriyle cevap verdiğimiz
saldırılarda düşmanın tek istediği
düşünce değişikliğiydi. “Ya düşünce
değişikliği ya ölüm” dayatmasına
tutsakların verdiği yanıt çok netti:
Ölüm! Saldırılara barikatlarla, tecrite
yalnızlaştırmaya, tabutluklara karşı
ölüme açlıkla yürüyeceklerdir.
‘99’da Ulucanlar’da asıl büyük
katliamın hazırlıkları yapıldı. Bu,
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emperyalizmin halkı daha fazla sömürmek, daha fazla teslim almak için
devrimci hareketlere yapacağı saldırının bir provası niteliğindeydi. Hızarlarla vücudu paramparça olmuş
10 devrimci tutsak, ardından gelecek
19 Aralık Katliamı’nın ne derece boyutlu bir saldırı olacağının habercisiydi.
19-22 Aralık 2000 günlerinde F tiplerine karşı ölüm orucuna yatan tutsakları teslim almak için 20 hapishanede aynı anda katliam başladı.
Katliamın adına “Hayata Dönüş”
adı verildi. 28 devrimci katledildi.
Büyük Direniş’te ise 122 şehitle zafer
kazanıldı.
Amaç teslim almak, yola getirmek,
uslandırmak, biat ettirmek. Her direnişte cevap çok net oldu: “Ya Özgür
Vatan Ya Ölüm” Bu şiarla 46 yıl
önce Kızıldere’de akan kanımız çağladı, aktı halkın denizine. Bu deniz
er ya da geç kanımızı akıtanları kendi
deryasında boğacaktır.
Bu direniş geleneğiyle bugün Alişanlar’ı, Elif Şafak Bahtiyarlar’ı, Günay Özarslanlar’ı, Çiğdem ve Bernalar’ı yaratıyor Parti-Cephemiz. Kızıldere’nin “Dönmeye değil ölmeye
geldik” kararlılığını gün gün, mevzi
mevzi halkımıza taşıyoruz. Kızıldere
mayasında yoğrulan devrimci gelenekler düşmanı alt edecek, onu teslim
alacak tek güç olacaktır. Uzlaşmayacak, teslim olmayacak, direneceğiz!

Emperyalizme ve Faşizme
Teslim Olmayacak
Bağımsız Türkiye’yi
Kuracağız!
Faşizmle yönetilen ülkemizde,
kesintisiz direniyor ve savaşıyoruz.
Savaşarak faşizmi döktüğü kanda
boğacağız, Bağımsız Türkiye’yi kuracağız.
46 yıldır, bir milim bile sapmadan
kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda
sözümüzün teminatı şehitlerimiz ve
tarihimizdir. 609 şehidimizle sözümüzü güce dönüştürdük, Bağımsız
Türkiye hayalimizi de gerçeğe dönüştüreceğiz.
Biliyor ve inanıyoruz ki faşizmle
uzlaşılmaz, barışılmaz; savaşılır. Faşizm bir yönetim biçimidir ve ülke-
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mizde faşizmin karakteristik özelliği
sürekli oluşudur.
Burjuvazinin savaş
örgütüdür faşizm.
Milli gelirin en büyük payını silahlanmaya, halka açtığı
savaş için donanıma
ayırır. Polisi, iti,
MİT’i ile halkı sindirmek, yıldırmak,
devrimcileri yok etmek ister.
AKP faşizmi ise
sürekli yönetememe
krizi yaşar. Sürekli
faşizmin kaçınılmaz
sonucu milli krizdir.
Yönetemedikçe saldırır; Suruç’ta 32 insanın katledilmesi, Ankara Katliamı,
Amerika ile işbirliği içinde hareketimize yönelen infaz ve imha saldırıları, Günay Özarslan’ın katledilmesi,
Dilek Doğan’ın ailesinin gözleri
önünde, Yılmaz Öztürk’ün işten dönerken kalleşçe katledilmesi...
Kürdistan’da 17 Ağustos 2015’ten
bu yana katliam operasyonları, 250
günü bulan sokağa çıkma yasakları,
bodrumlarda onar onar katledilen insanlar, anne karnında öldürülen bebekler, 7 gün cesedi yerde kalan Taybet ana ve daha niceleri... AKP faşizminin Kürt halkının direnme dinamiklerine yönelik saldırıları her
geçen gün artıyor. İstanbul’un yoksul
mahallelerinde Cepheliler’i afişe ederek mahallelerden devrimcileri silmeye
çalışıyor. AKP faşizmi bu ülkede yaşayan işçi, memur, sanatçı, öğrenci,
esnaf, kadın, erkek, genç, yaşlı, Türk,
Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü, Terekeme her ulus ve milliyetten, her
inançtan halkımıza “Sokağa çıkmayın,
kör sağır dilsiz olun, ölülerinize sahip
çıkmayın” diyor. Teslimiyet istiyor!
46 yıldır faşizmin tüm saldırılarına
karşı durduk. Halkımıza yönelmiş
tüm saldırıları geri püskürttük. Şehitler
verdik. Yeni şehitlerle şehitlerimizin
hesabını sorduk.
“Teslim Olun!” çağrılarına her
cevabımız bir gelenek yarattı. “Biz
buraya dönmeye değil, ölmeye gel-

dik”, “Siz bizim teslim olduğumuzu
nerede gördünüz”, “Asıl siz teslim
olun!”, “Teslim olmayacağım”, “Halkımız sizi çok seviyoruz” Her biri
ayrı bir değer, ayrı bir gelenek oldu.
Kızıldere’den Sabolar’a, Vatan’dan Gazi Sokak’a... teslim olmama geleneğiyle savaşıyoruz. Kahraman şehitlerimizle kendi yolumuzda
yürümeye devam ediyoruz. PartiCephe’nin yenilmezliğinin gücüyle
büyüyor ve savaşıyoruz.
Emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi
bizi teslim alamayacak. Özgür ve bağımsız bir vatan için hayatını veren
şehitlerimiz en büyük değerimizdir.
Onlarla var olduk, onların teslim olmama geleneğiyle direneceğiz.
Şehitlerimize, halkımıza ve dünya
halklarına karşı sorumluluğumuzun
bilincindeyiz. Emperyalizmin ve faşizmin azgın saldırısı ve kuşatması
altında uzlaşmazlığımızla, halk ve
vatan sevgimizle savaşacak, halkımızı
savaştıracak ve Bağımsız Türkiye’yi
kuracağız!
Kuşlar uçmayı unutsa
Balıklar yüzmeyi unutsa
Dünya dönmekten, güneş doğmaktan yorulsa
Yerle gök birbirine karışsa
Asla Teslim Olmayacağız!
Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş!
Bitti
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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Devrimci Savaş Yalnızca Cephede Olmaz.
Kendimizle Devrimci Savaş, Hayatın Bütün Alanlarını Kapsar
Yürütülen Savaşların En Yüksek Derecesi, Kendimizle Olan Savaştır!

ÖRGÜTLEYİCİLİK SONUÇ ALMAKTIR
“… Askeri açıdan Vietnam Halk
Kurtuluş Savaşı ispatlamış bulunmaktadır ki; yetersiz bir şekilde donatılan, fakat haklı bir dava için
çarpışan bir ordu, gerekli şartlarda
birleşmiş olarak, uygun strateji ve
taktiklerle, saldırgan emperyalizmin
modern bir ordusunu yenilgiye uğratabilir.” (Halk Savaşının Askeri
Sanatı, Giap, Sayfa 79)
Böyle diyor Giap, Vietnam Devriminin ünlü komutanı. Emperyalizme
karşı yürütülen bu savaşı kazanmak
mümkün, ama nasıl?
Her gün savaşa dair haberler okuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz: Cizre’de,
Silopi’de, Amed’de, Gazi’de, Armutlu’da, sokakta, evlerinde, bodrum katlarında insanlarımız katlediliyor. Mahallelerimiz polis işgali altında. Çatışıyoruz, yaralanıyoruz, gözaltına alınıp
tutuklanıyoruz. Ama her koşulda sokaktayız, kendi sokaklarımızdayız.
Meşru direnme hakkımızı kullanıyoruz.
Ama yetmez! Çünkü düşman her
geçen gün daha da pervasızlaşıyor.
Can Dündar ve Erdem Gül’ün
AYM’nin kararı ile tahliye olmasına
bile Recep Tayyip Erdoğan, “Yanlış
bir karardır, mahkeme bu kararı dinlemesin!” diyebilmişti. Kısaca “hukuk
benim, benim dediklerim olacak”
diye dayatıyor. Mahallelerimizde saldırı üstüne saldırı yaşıyoruz. Bu saldırıları püskürtmek için, peki biz ne
yapıyoruz?

Her Şey İstemekle Başlar!
İste ve Adım At!
Uzun soluklu bir savaş yürütüyoruz. Bu uzun soluklu savaşta, düşmanımızın politikalarını boşa çıkaracak ve daha çok badireler atlatacağız. Ve biz kazanacağız. Bunu tarihsel haklılığımızdan aldığımız güçle
biliyoruz. Ancak bu gücü, ete kemiğe
büründürmemiz gerekmektedir.
“Silah ve örgütlenme” bizim, tüm

bu asalak ve işbirlikçileri alaşağı etmemizin kesin yolu; yoksulluğu yok
etmenin temel kuralı! Ancak bugün
biz bu temel kuralı uygulama konusunda daha fazla ısrarlı ve hızlı olmalıyız.
“Ben söyledim, ama yeterince
anlamamışlar”, “Gittim görmek için,
ama bulamadım”, “Pankartı onlar
yapacaktı, ama unutmuşlar!”
“Ama”lar, “ancak”larla başlayan
cümleler savaşın gerçekliğinden kaçmaktır, kaçak dövüşmektir. Tarihimizden kaçmaktır. Tarihimizden de
biliriz ki, “Yapmak isteyen yolunu
mutlaka bulur.” Tabi yapmak istemeyen de bahanesini!
Bildik bir sözdür; söylediğimiz şeyin duyulması, anlaşıldığı anlamına
gelmez. Yine anlaşılan şeyin yapılacağı,
yapılan şeyin sürekliliğinin olacağı
anlamına gelmez. Burada temel olan
bir soru var: Denetimi nasıl oluşturuyoruz? İş yapmak kadar yaptırabiliyor
muyuz? Her şeyden önce sonuç alıp
sonuç aldırabiliyor muyuz?
Bir programımız var, ama nasıl
sonuç alacağımızı bilmiyoruz. Bunun
için öncelikle:
1- Alanımızı, birimimizi tanımalıyız.
Tanıyıp vakıf olmadan, ezbere
çalışma tarzı, bizi ne kadar çabalasak
da sonuca götürmez.
2- Denetlemeliyiz.

Denetlemek, bürokratik
tarzda sadece herhangi bir
işin, programın yapılıp yapılmamasına bakmak değildir.
Denetimi, yönlendirmek ve
müdahale etmek üzerinden
ele almalıyız. Çıkan sorunlar
karşısında hızla çözümler
üretmeliyiz.

Denetlemek, bürokratik tarzda sadece herhangi bir işin, programın
yapılıp yapılmamasına bakmak değildir. Denetimi, yönlendirmek ve
müdahale etmek üzerinden ele almalıyız. Çıkan sorunlar karşısında
hızla çözümler üretmeliyiz.
3- Yönlendirmek ve müdahale
etmek yetmez. Daha fazla emek harcamalıyız. Vazgeçmeden, ısrarlı bir
çaba ile sonuç alabiliriz ancak.
4- Çok işimiz var. O halde daha
da hızlanmalıyız. Hızlı olmak, kişisel
bir beceri işi değildir. Hızlı olmak,
kolektifin işidir. Bunun için örgütlemeli, organize etmeli ve örgütlenmeler
kurmalıyız.
5- Bir program oluşturmalıyız.
Öncelikle işimizi gündemimize almalı, yapılabilir koşullarını oluşturmalı ve hayata geçirmek için hızla
harekete geçmeliyiz. Asla vazgeçmemeliyiz.
Devrimci savaş; politik, ideolojik,
ekonomik, demokratik… çok yönlü
ve her alanda süren bir savaştır. Devrim
her şeyden önce kitlelerin eseridir. Kitleler olmadan herhangi bir program
da, eylem de hayata geçmez. Kitleler
bizim ana güç kaynağımızdır.
Peki nerede bu kitleler?
Kitleler sokakta, evde, işte, otobüste... Her yerdedir. Yeter ki biz
ulaşalım, onları örgütleyelim, bilinçlendirelim.
Yürüttüğümüz bu savaşta, tarihimizden, geleneklerimizden gelen, fedalarla perçinlenen ciddi bir moral
güce sahibiz. Haklı olan biziz ve biz
kazanacağız. Ancak, bu moral gücü
maddi güce dönüştürmeliyiz. Bunun
için daha hızlı olmalıyız: ÖRGÜTLENMELİYİZ!
Unutmamalıyız:
1- Örgütleyicilik, sürecin ihtiyacına cevap verebilmektir.
2- Örgütlenmek, sonuç almaktır.

Fadik Adıyaman Yoldaşımızı
Tecrit Eden Halk Düşmanları,

“Fadik Adıyaman Yalnız
Değildir” Diyen Halk Güçleri
Karşısında Yenilmiştir

Özgür Tutsaklardan
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Hiçbir güç Özgür Tutsaklar’a tecriti kabul ettiremeyecektir. AKP faşizminin tetikçisi Adalet Bakanlığı’nın
yoldaşlarımızı oradan oraya sürgün
etmesi, ağırlaştırılmış tecrit uygulaması, tek başına tutması, baskı ve
yasaklarla kuşatması, saldırılar düzenlemesi bu gerçeği değiştiremez.
Çünkü; kanla yazılan tarihsel gerçeğimizi değiştirmeye, faşizmin gücü
yetmez. Nitekim, bunun son örneği,
Fadik Adıyaman yoldaşımıza dayatılan tek başına tutma, yalnızlaştırma
ve boyun eğdirme politikasının... kısaca tecritin karşısına direniş ile çıkılmış olmasıdır. Ki bu gerçek asla
değişmeyecektir.
Bizler Özgür Tutsaklar olarak tecrit saldırısının karşısında direnmeye
ve Büyük Direniş’imizin muzaffer
şehitleri olan 122’lerin bayrağını her
koşulda dalgalandırmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Fadik Adıyaman
yoldaşımızın yaptığı da budur.
Fadik Adıyaman, elli yaşında iki
çocuk annesi devrimci bir kadındır.
Bir dizi sağlık sorunu da vardır ama
bunlar halkı için, vatanının bağımsızlığı için savaşmasına engel olmamıştır. Faşizm, hakkında arama kararı
çıkarttığında, her devrimcinin yapacağı gibi bu kararı gayrı meşru bularak, özgürlüğünden taviz vermemiştir. Faşizme teslim olmamış ve
halk kurtuluş savaşının başka alanlarında mücadelesine devam etmiştir.
Devrimci kadın önderimiz Sabo’nun kızlarından ve Şenaylar’ın,
Gülsümanlar’ın yoldaşlarından olan
Fadik Adıyaman, faşizmin halkımıza
yönelik saldırılarına karşı silah kuşanıp halkın adaletini sağlama kavgasındayken yoldaşı İsmail Akkol

ile birlikte 2 Şubat 2016 tarihinde
tutsak düşmüştür.
Bilinmelidir ki faşizmin halkı ezdiği, emperyalizmin yeni-sömürgesi
bir ülkede halkın kurtuluşu için, vatanın
bağımsızlığı için silah kuşanmak dünyanın en meşru işidir. Ve bu, Mahir
Hüseyin Ulaşlar’dan bu yana Cepheliler’in tarihsel işidir. Çünkü, emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalist sömürüye
karşı sosyalizmi gerçekleştirmenin
tek yolu budur. İşte bu bilince sahip
olan Marksist-Leninistler ülkemizin
dağlarında ve şehirlerinde halk kurtuluş
savaşını sürdürmektedir. Kurtuluş savaşının bugünkü biçimi gerilla savaşıdır. Ve Fadik Adıyaman yoldaşımız
da bir gerilla olarak, halk savaşçısı
olarak olarak tutsak düşmüştür.
Hakkında daha önce verilen bir
hapis cezası gerekçe gösterilerek 4
Şubat 2016 tarihinde tutuklanan yoldaşımız Bakırköy Kadın Hapishanesi’ne götürülmüştür. Ancak, benzer
durumda olan bir çok kadın yoldaşımızın da tutulduğu bu hapishanede,
yoldaşlarımızın yanına verilmemiştir.
Bir gün sonra apar topar kaçırılıp
Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilmiştir. Oysa, bu hapishanede
devrimci kadın tutsaklar için açılmış
bir bölüm bile yoktur. Adalet Bakanlığı, Fadik Adıyaman yoldaşımızı
tek başına tutmak için buraya kaçırıp
ağırlaştırılmış tecrit uygulamaya başlamıştır. Başka bir insanı görmesi,
konuşması imkansız hale getirilmiştir.
Fadik Adıyaman, kendisine dayatılan bu koşullara boyun eğmedi.
Ağırlaştırılmış tecriti kabul etmeyip
yoldaşlarının yanına götürülme talebini ilan ederek, 5 Şubat 2016 gününden itibaren açlık grevine başladı.

Halk düşmanı AKP’nin tetikçiliğini yapan Adalet Bakanlığı’nın bürokratları, Fadik Adıyaman’ın talebini
yok sayıp bastırmaya çalışsa da, ülkemizin ve dünyanın bir çok yerinden
“Seninleyiz Fadik” sesi yükseltildi.
Başta TAYAD’lı ailelerimizin destek
eylemleri olmak üzere Fadik Adıyaman’ın direnişi dışarda karşılığını
bulmuş ve değişik biçimlerde dayanışma gösterilmiştir.
Bu süreç, bir irade çarpışması olarak
şekillenmiştir. Bir yanda Adalet Bakanlığı’nın Fadik Adıyaman yoldaşımızı
tek tutup tecrit etme politikası...
Diğer yanda, “Fadik Adıyaman
Yalnız Değildir” diyenlerin, Fadik
Adıyaman yoldaşımızı sahiplenen,
direnişini güçlendirenlerin dayanışmasında somutlanan halk iradesi...
Halk düşmanı AKP’nin Adalet
Bakanlığı, yoldaşımızı tek başına
tutup tecrit etme gerekçesi olarak
“can güvenliğini sağlama” yalanını
söylediler. Yani, Adalet Bakanlığı’nın
talimatıyla sürgün edilip tek başına
tutulan yoldaşımıza ağırlaştırılmış bu
tecriti uygulama gerekçeleri “...Fadik
Adıyaman arkadaşlarının yanında kalırsa can güvenliği olmayacağı” imiş.
Böylece bir kez daha kendilerine
yakışanı yaptılar. Çünkü, bunlar adi
birer yalancıdır. Haklı taleplerin meşruluğu karşısında duramadıklarından,
sığınacakları tek yer dillerindeki yalandır. Ve fakat, yalanın hükmü direniş
gerçeğine çarpınca her zaman dağılır.
Bir kez daha öyle olmuştur.
Adalet Bakanlığı, “görülen lüzum
üzerine” Bakırköy Kadın Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar’dan Elif
Akkurt’u kaçırıp sürgün ederek Fadik
Adıyaman’ın yanına getirmiştir. Fadik
Adıyaman’ı yoldaşlarının yanına gö-

EMPERYALİZMİN TEKNOLOJİSİ

türmeye yanaşmayan Adalet Bakanlığı, 11 Nisan 2016 tarihinde bir yoldaşını, Özgür Tutsak Elif Akkurt’u
Fadik Adıyaman’ın yanına getirmiştir.
Peki ne oldu, “Fadik Adıyaman
arkadaşlarının yanında kalırsa can
güvenliği olmaz” yalanı...
Olan şudur; halk düşmanı
AKP’nin tetikçisi olan Adalet Bakanlığı Fadik Adıyaman’ın direnişi
karşısında ağırlaştırılmış tecrit uygulamasını daha fazla devam ettirememiştir. Geri adım atarak, Fadik
Adıyaman’ın yanına bir yoldaşını
götürmek zorunda kalmıştır. Ve elbette, bunu, “size zafer kazandık dedirtmeyeceğiz” saplantısına uygun
biçimde yapmış, Elif Akkurt’u kaçırıp
sürgün ederek Fadik Adıyaman’ın
yanına getirmişlerdir.
Halkımız bu tür yaklaşımlar için
“kuyruğu dik tutma” der... Halkımız
doğru söyler, tam olarak böyledir;
Direniş karşısında ezilen AKP’nin
tecritçi itleri kuyruklarını dik tutmaya
çalışıyorlar.
Fadik Adıyaman yoldaşımızın açlık grevi eylemi 90’lı günlerine gelmiştir. Ayrıca, hapishanelerdeki Özgür
Tutsak cephemiz ile dışarda TAYAD’lı ailelerimiz de Fadik Adıyaman’ı desteklemek için açlık grevindedir. Direnişi desteklemek, dayanışma göstermek için ülke içinde
ve dışında “Seninleyiz Fadik” denilerek bir çok eylemlilik gerçekleştirilmiştir.
Dayanışma eylemlerinde denildiği

gibi “Fadik Adıyaman yalnız değildir...”
Özgür Tutsaklar yalnız, direnişleri de
dayanışmasız kalmamıştır ve asla kalmaz. Tecrit duvarlarının gücü, direnip
çoğalarak omuz omuza gelmemizi,
onuru ve umudu büyütmemizi engellemeye yetmez. Yetmemiştir. Büyük
Direnişimiz’in kahraman 122’leri işte
bunun yaşayan örnekleri olarak aramızda, omuz başımızdalar.
Bilinmelidir ki, bu ülkedeki Özgür
Tutsaklar tecriti asla kabul etmeyecek
ve tecritin bütün dayatmalarına karşı
direnmeye devam edeceklerdir. Fadik
Adıyaman’ın açlık grevi eylemi herkese bunu bir kez daha hatırlatmış
olmalıdır.
Bilindiği gibi, yedi yıl süren ve
122 yoldaşımızın şehit düştüğü Büyük
Direniş’imize, Adalet Bakanlığı’nın
tecritte gedik açan 45-1 sayılı genelgesinin ardından ara vermiştik.
Ve fakat, o günden bu yana geçen
süre içinde bu genelgede geçen sohbet
hakkı bir bütün olarak uygulanmamıştır. Adalet Bakanlığı ve hapishane
idareleri türlü gerekçelerle sohbet
hakkımızı gasp etmeye çalışmıştır.
Ve dahası, bu süreçte başta sürgün
sevkler olmak üzere Özgür Tutsaklara
karşı sayısız saldırı düzenlenmiştir.
Özellikle son süreçte bu saldırı, baskı
ve hak gaspları arttırılarak sürdürülmektedir. Fadik Adıyaman yoldaşımıza
dayatılan ağırlaştırılan tecrit ve sürgün
uygulaması da bunun son örneklerinden
birisi olarak gerçekleşmiştir.
Bizler, Özgür Tutsaklar olarak,

bütün bu saldırılara, baskılara ve
bunların kaynağı olan tecrit politikasına karşı bir genel direniş örgütleyeceğimizi ilan ediyoruz.
Fadik Adıyaman yoldaşımızın
karşılaştığı saldırı ve gerçekleştirdiği
açlık grevi eylemi, sözkonusu genel
direniş örgütleme hazırlıklarımız sırasında gerçekleşmiştir.
Gelinen aşama itibariyle, hem bütün bu dayatma, baskı, saldırı, sürgünler ve tecrite karşı genel direniş
örgütleyeceğimiz için hem de yanına
bir yoldaşımız getirildiği için Fadik
Adıyaman yoldaşımızın açlık grevine
ve hapishanelerdeki destek açlık
grevlerine son veriyoruz.
Başta TAYAD’lı ailelerimiz olmak
üzere “Fadik Adıyaman Yalnız Değildir” diyerek direnişe güç katan
bütün dostlarımıza, halkımıza selam
ve sevgilerimizi iletiyoruz.
Elimizde, 122’lerimizin direniş
bayrağı var. Yanımızda “Seninleyiz
Fadik” diyen halkımız, omuz başımızda “Bir Canım var feda olsun
halkıma” diyen Ahmet İbililer, Canan
ve Zehralar... vardır.
İşte bu güçle Özgür Tutsaklar cephesinde direnmeye devam ediyor ve
halk saflarındaki herkesi tecrite karşı
genel direnişi büyütmeye çağırıyoruz.
YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN
ZAFER!..
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DHKP-C Tutsaklar
Örgütlenmesi Adına
Ali Osman KÖSE

Adalet Bakanlığı Fadik Adıyaman’ın Ölümüne
Davetiye Çıkarıyor! Öldürtmeyeceğiz!
TAYAD’lı Aileler Fadik Adıyaman’ın direnişinin 81.
gününde de destek eylemlerini sürdürüyorlar. Açlık
grevi ve Tekirdağ Hapishanesi önündeki nöbet eylemi
21 Nisan’da da devam etti.
Ayrıca ÇHD İstanbul Şubesi bugün Fadik Adıyaman
ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan basın
toplantısında Fadik Adıyaman’ın taleplerinin karşılanmasının mümkün olduğu ve Adalet Bakanlığı’nın Fadik
Adıyaman’ın dilekçesine cevaben “Fadik Adıyaman
açlık grevini bırakmadığı sürece herhangi bir hapishaneye sevk edilmesi söz konusu değildir” açıklamasının
Fadik Adıyaman’ın ölümüne davetiye çıkarmak anlamı-

na geldiği belirtildi.
Fadik Adıyaman’ın
ciddi sağlık sorunları
olduğu ve açlık grevi
sırasında kalp krizi
geçirdiği vurgulandı.
ÇHD olarak Fadik
Adıyaman’la
ilgili
sürecin takipçisi olacakları vurgulandı.

HALK İÇİN DEĞİLDİR
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zını, duygu dünyasını
bilmektir... Halkın sorunları nedir, özlemleri
nedir, talepleri nelerdir?
Bunların hepsi bilinmeden halk kazanılmaz.
Halkın tüm kesimlerinin sorunları ve talepleri ortak olsa da her
kesimin yerel, bölgesel,
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden mesleki, mezhepsel,
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz!
kültürel, ekonomik, ulusal anlamda sorunları
ve talepleri de vardır. BunHalk kimdir?
lar yok sayılarak yürütülen bir çalışma
Devrimci hareketin programında ile kitleleri kucaklayamayız. Halkı
halkın tanımı şu şekilde yapılıyor: kazanmak için, halkın tüm sorunlarına,
“Halk sınıf ve tabakaları şunlardır; değerlerine, özlemlerine vakıf olup,
Türk, Kürt ulusundan ve tüm milli- onları iyi tanımalıyız.
yetlerden başta işçi sınıfı olmak üzere,
yoksul ve orta köylülük, tüm çalışanlar,
Halkı kazanmak için
şehir ve kır küçük üreticileri, esnaflar,
tüm halka ulaşmalıyız.
sanatkar, memurlar, öğrenciler, aydınlar, ulusal değerlerini kaybetmemiş, Nasıl?
Halkımızın her kesimini ayrımsız
ülkesinin bağımsızlığını ve halkın özörgütleyebiliriz.
Çünkü iyiyi, güzeli,
gürlüğünü isteyen, sömürü ve zulme
doğruyu
ve
gerçekleri
biz temsil ediSayı: 519
karşı olan herkestir!”
Kısacası; emperyalistler ve işbir- yoruz. Evet, oligarşinin sahip olduğu
Yürüyüş
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dışındaki herkesi halk olarak maddi araçlara, kurumlara, imkanlara
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sahip değiliz ve nihai zafere kadar
2016
tanımlayabiliriz.
da böyle imkanlarımız olmayacak.
Fakat bu önümüzde büyük bir engel
Bu düzen halkı
değildir. Çünkü biz çok daha büyük
kendine nasıl yedeklemeye
bir güçle; gerçeklerin ve haklılığımızın
çalışıyor?
gücüyle ulaşıyoruz halka.
Her şeyden önce iktidar olmanın
Halk nerdeyse oraya gitmeliyiz.
gücü ve imkanlarını kullanarak, 24 İl il, ilçe ilçe, semt semt, köy köy,
saat kitlelere ulaşarak, onların beynini mahalle mahalle, sokak sokak, ev
köreltiyor; gerçekleri ters yüz edip, ev... Tek tek insanlara ulaşmak heyalan ve demagoji ile kitleleri kendine defimiz olmalı.
yedekliyor. Halka; kaderciliği, apoliGidemeyeceğimiz ve giremeyetikliği, duyarsızlığı, bananeciliği da- ceğimiz hiçbir yer olamaz. Sorun,
yatarak onları yozlaştırmaya, halkın yol yöntem geliştirmek sorunudur.
kültüründe olmayan özellikleri benim- İşte bu noktada bir önceki maddede
setmeye çalışıyor. Görünen görünme- belirttiğimiz halkı tanımak önem kayen, onlarca yüzlerce kollarıyla düzen, zanıyor. Halkın çeşitli kesimlerine
halkı ahtapot gibi sarmış durumdadır.
yönelik fikrimiz olursa, tanırsak,
kime nasıl yaklaşacağımızı, hangi
Halkı kazanmak için
kesime hangi politika veya yöntemle
gidebileceğimizi de bulabiliriz. Bizim
halkı tanımanın önemi
ulaşamadığımız her insanı bu düzenin
nedir?
örgütleyeceğini unutmamalıyız.
Halkı tanımak için, halkın olumlu-olumsuz, iyi-kötü, ilerici-gerici
“Halkı kazanmak için
özelliklerini tüm gerçekliğiyle bilmek
gerekir. Halkı tanımak; halkın tarihini, kalıcı bağlar geliştirmeliyiz”
kültürünü, yaşam şeklini, düşünce tar- diyoruz neden?

SORUDA

Halkı Nasıl
Kazanacağız?

1)

4)

2)

3)

5)
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Halkı kazanmanın, örgütlemenin
öncelikle ilk adımı kalıcı ve istikrarlı
bağlar kurmaktır. Kalıcı bağlar kurmak onları eğitmek, bilinçlendirmektir
aynı zamanda. Eğer çalışma yaptığımız bir yerde kalıcı, sürekliliği olan
bağlarımız yoksa orada kendiliğindencilik ya da “istikarsız” bir çalışma
vardır. Kalıcı bağ kurmak demek,
çalışmalarımızı süreklilik ve ısrar temelinde örgütlemek demektir. Bizler
halktan uzak değiliz. Sürekli halkın
içindeyiz ve onların bir parçasıyız.
Fakat bunlar yeterli değildir. Halka
ısrarlı, kararlı, planlı bir şekilde düşüncelerimizi, politikalarımızı taşımıyor ve onlarla sürekliliği olan bir
bağ kuramıyorsak, bu noktada halkın
içinde olmamız da bir şey ifade
etmez.

6) Halkın beynini,
yüreğini kazanmak için
ne yapmalıyız?
Halkla güçlü bağlar kurarsak, onların tüm sorunlarına vakıf olup ruh
halini kavrayabilir ve düşmanın etkisinden çekip alabiliriz. Onların güvenini kazanabilirsek ancak o zaman
beynini ve yüreğini de kazanabiliriz.
Halkın beynini ve yüreğini kazanmak
için; içtenliğimizi, fedakarlığımızı,
cüretimizi, sözümüzü tuttuğumuzu,
ahlakımızla her şeyimizle düzene alternatif olduğumuzu göstermeliyiz.
Halk konuşulana değil, pratiğe bakar.
Bunu unutmamalı, her yerde devrimci
kültürü, halkın kültürünü yaşamalı
ve yaşatmalıyız. Halkın taleplerini
örgütlemek, onların ekmek ve adalet
gibi düzenin asla veremeyeceği ihtiyaçlarını karşılamasının tek yolunun
“devrim”, “devrimci mücadele” olduğunu göstermeliyiz. Her zaman
ifade ettiğimiz gibi “Devrim halkın
evidir. Halk evine gider gibi devrime
gitmeli”dir.

7)

“Halkı tanımayanlar
halka güvenmezler” diyoruz
neden?
Küçük burjuva aydın vb. halka
değer vermezler. Halkın istem ve talepleri onların umrunda bile değildir.
Onlara göre halk cahildir, anlamaz.
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Bu durum halkı tanımamalarının,
halka güvenmemelerinin sonucudur.
Tıpkı egemenler gibi halkı; “ayak
takımı, baldırı çıplaklar, yönetilecek
sürü” olarak görürler. Her kötülüğün
sorumlusu olarak halkı görürler, her
şeyde halkı suçlarlar. Çünkü gerçekte
halkı tanımazlar, halktan kopukturlar.
Bir kere olsun halkın içinde çalışma
yapmamış, halkın sorunlarını anlamaya çalışmamışlardır. Oturdukları
yerden birileri bir şeyleri değiştirsin
diye beklerler. Kendileri elini taşın
altına koymazlar.
Fakat bir devrimci böyle bakmaz,
bakamaz. Devrimci, halka değer verip
ona güvenir. Devrimci bilir ki halkı
örgütledikçe, ona güvendikçe, düzenin
etkisinden yönlendirmesinden kopacak, geri yanlarından oligarşinin şovenist politikalarının etkisinden kurtulacaktır. Halka güvenmeyenler halkı

da sevmezler. Bunu unutmamalıyız.

8) Halktan öğrenmek ve
halka öğretmek
ne demektir?
Şu bir gerçektir “gerçek kahramanlar kitlelerdir”. Halkı tanımayanlar, onu kazanma mücadelesi vermeyenler, halka güvenmeyenler, halkı
küçük görenler ondan öğrenmesini
bilemeyeceği gibi örgütleyemez de.
Bir devrimci halkın her kesiminden öğrenmesini bilmelidir. Halk tecrübeleriyle, sevgileriyle, yaratılıcılığıyla, tarihiyle bilgedir. Halk savaşmayı, mücadele etmeyi devrimcilerden öğrenmeyi ve onlara öğretmeyi
savaş içinde görecektir.
“Halkı savaştırıp, savaşı halklaştırmak” için, onlardan öğrenmesini
ve onlara öğretmesini bilmeliyiz.
Halkın mütevazı öğrencisi ve öğretmeni olabilmeliyiz.

Halkımızın her kesimini
ayrımsız örgütleyebiliriz.
Çünkü iyiyi, güzeli, doğruyu
ve gerçekleri
biz temsil ediyoruz. Evet,
oligarşinin sahip olduğu
maddi araçlara, kurumlara,
imkanlara sahip değiliz ve
nihai zafere kadar da böyle
imkanlarımız olmayacak.
Fakat bu önümüzde büyük
bir engel değildir. Çünkü biz
çok daha büyük bir güçle;
gerçeklerin ve haklılığımızın
gücüyle ulaşacağız halka.
Halk nerdeyse oraya
gitmeliyiz. İl il, ilçe ilçe, semt
semt, köy köy, mahalle
mahalle, sokak sokak,
ev ev... Tek tek insanlara
ulaşmak hedefimiz olmalı.
Gidemeyeceğimiz ve
giremeyeceğimiz hiç bir yer
olamaz. Sorun, yol yöntem
geliştirme sorunudur.

9) Halkı kazanmak için
halkın kültürünü,
ulusal özelliklerini ve
inançlarını bilmeliyiz,
neden?
Bu topraklarda yaşıyor ve savaşıyoruz. Bu nedenle halkın kültürünü bilmeliyiz. Bilmekle de
kalmayıp, oturuşumuzla, kalkışımızla halkın kültürünü pratikte
de göstermeliyiz.
Eğer çalışma yaptığımız yerlerde halkın bu tür özelliklerini,
hassasiyetlerini bilmezsek; hata
yapma, bilmeden istemeden yanlışlar yapma ihtimalimiz de artar.
Bugün egemenler halkların
ulusal ve dini özelliklerini kullanarak halkı birbirine düşman ediyor. Avrupa ülkelerinde IŞİD gibi
örgütlerin yaptığı eylemler nedeniyle Müslüman halka yönelik
ırkçılık ve şovenizm örgütlenirken, ülkemizde ve “İslami değerlerimize saldırıyorlar” demagojisi ile halklar bölünmeye; egemenlerin böl-yönet politikaları
hayata geçirilmeye çalışılıyor.
Oysa ne Avrupa emperyalistlerinin, ne de AKP gibi işbirlikçi
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hükümetlerin halkların inançlarıyla,
ulusal onurlarıyla uzaktan yakından
alakası yoktur. Hepsi de halkların
inançlarını kullanmaya, halk üzerinde
kendi ideolojik hegamonyalarını sürekli kılarak kendi çıkarlarını korumaya çalışıyorlar.
Diğer yandan, egemenler halkın
ulusal ve dini özelliklerini aşağılıyor.
Kürt halkı başta olmak üzere halkın
ulusal özellikleri yok sayılıyor. Alevi
halkının, her milliyetten , mezhepten
halkımızın inançları yok sayılıyor.
Halkın inançlarına saygı duyup, bunları özgürce Devrimci Halk İktidarı’nda yaşayabileceklerini de göstermeliyiz.

10) Halkı kazanmakta
Halk Meclislerini
yaygınlaştırmanın önemi
nedir?
Halk Meclisleri, halkın meşru ve
öz örgütlenmeleridir. Kitleler halk
meclislerinde söz ve karar hakkına
sahip olup kendi kendisini yönetme
becerisini kazanacaktır. Halkın iktidarı
nasıl olacak? Nasıl bir ülke istiyoruz?
Halkın kendi kendini yönetmesi ne
demektir? Bunlar gibi daha pek çok
sorunun cevabını Halk Meclislerinde
somutlayacağız. Halkın her kesimi
yönetmeyi de, savaşmayı da, hakkını
söke söke almayı da Halk Meclisleriyle öğrenecek. Halk, meclislerde
örgütlendikçe gücünün farkına varacak ve meclislerin, düzenin tüm
kurumlarına alternatif olduğunu görecektir. Sorunlarını çözmek için mücadele ettikçe, sorunların asıl kaynağını görecek ve çözüm yolları bulacaktır.
Halkımızı örgütlemeli ve birleştirmeliyiz. Örgütlü halk güçlüdür.
Halkın gücünü ortaya çıkartabilmek
ve neler yapabileceğini göstermek
için örgütlenmek, daha çok örgütlenmek zorundayız.

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

Düzeltme: 518. sayımızda “10
Soruda Ajiasyon ve Propaganda”
başlığıyla yer alan yazının başlığının
“10 Soruda Barış” olması gerekiyordu. Düzeltiyor ve okurlarımızdan özür diliyoruz.
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Kamu Emekçileri 1 Mayıs’ta Taksim’e!

Köle Değil Emekçiyiz,
İş Güvencemizi İstiyoruz, Alacağız!
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“Safları sıklaştırın çocuklar,
bu kavga faşizme karşı, bu kavga,
hürriyet kavgasıdır.“ (Nazım Hikmet)
Emperyalizmin işbirlikçisi AKP
iktidarı, hem içine girmiş olduğu bu
krizin ekonomik yükünü emekçi halkın omuzlarına yüklemek, hem de
bu arada emekçi halkın giderek devrime ve devrimcilere yönelmesinin
ve örgütlenmesinin önüne geçmek
için açık ya da gizli faşizm uygulamaktan çekinmiyor. Demokratik hakların kullanımını kısıtlıyor ya da tamamen yasaklıyor. Basın açıklamalarını engelliyor, saldırıyor, meydanları mitinglere-konserlere yasaklıyor.
Hapishanelerdeki tutsakları tecrit işkencesine, hasta tutsakları ise ölüme
mahkum ediyor. Kürt halkı katlediliyor; kalanlar evlerinden, topraklarından zorla göç ettiriliyor. Gençlerimiz işinden evine dönerken, hatta
evinde katlediliyor. Katiller korunuyor, adalet isteyenlere ise her türlü
polis işkencesi reva görülüyor.
Halk açlık, yoksulluk içerisinde
ekmek parası için gününü gecesine
katarken, patronların karı uğruna ölüme
gönderilirken; yönetenler saraylarda
zevki sefa içerisinde yaşıyor, bu lüks
yaşam temel ihtiyaçmış gibi savunularak halk ile dalga geçiliyor. Uyuşturucu, fuhuş devlet eliyle servis edilirken
yozlaşma, çocuk taciz ve tecavüzleri
biçiminde yaygınlaşmış durumda.
Biz kamu emekçileri ise her geçen
gün kazanılmış haklarına yönelik yeni
bir saldırı ile karşı karşıyayız. 657
sayılı Devlet Memurları Yasası’nda
“reform” adı altında yeni bir düzenleme
yapılarak, kamu emekçilerinin iş güvenliğine saldırı planlanıyor. Yeni Personel Rejimi Yasası adıyla gündeme
getirilen bu düzenleme ile kamu emekçileri arasında performansa dayalı bir
fark yaratılarak, sınıf birliği parçalanmak
isteniyor; iş güvencemiz elimizden alınarak, koşulsuz itaat eden memurlar
yetiştirilmek isteniyor. AKP bir yandan

kendi memurunu yaratmak için yasalar
hazırlarken diğer yandan da halen kamuda çalışan ve kendisine muhalif
olan kamu emekçilerini baskı, soruşturma, psikolojik taciz, ayrımcılık, angarya, hak gaspları, sürgün, açığa alma
ve görevden atmaya kadar giden örgütlü
bir yok etme ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; “taraf olmayan bertaraf olur” kıskacına sıkıştırarak teslim
alma politikası altında sindirmek istiyor.
Yetmiyor, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda olduğu gibi katlediyor. Hak
arayanlar, adalet isteyenler gözaltına
alınıyor, tutuklanıyor, işten atılıyor.
Kısaca açık faşizm koşullarında
1 Mayıs yaklaşırken meydanlar yine
halka yasaklanmış durumda. Ezilenlerin bir araya gelmesini engellemek
için, futbol ve yılbaşı eğlencelerine
açılan Taksim Meydanı yine emekçilere kapatılıyor.
Hiçbir güç meydanları emekçilere,
halka kapatamaz.
1 Mayıs’ta Taksim’e demek;
1977’de Taksim’de katledilen 35
emekçinin hesabını sormak demektir.
Faşizmin dayatmalarına karşı
emekçilerin, halkın demokrasi inadıdır. Evet; bir ısrardır bu.
Oligarşinin istediği yerde değil,
emekçilerin kanının döküldüğü yerde
anma yapmanın ısrarıdır.
1 Mayıs’ta Taksim’e demek 1 Mayıs
1977’de katledilenlerimizin, 1 Mayıs
1989’da Şişhane Yokuşu’nda katledilen
Mehmet Akif Dalcı’nın, 1 Mayıs
1996’da Kadıköy’de katledilenlerimizin, 2013 Haziran Ayaklanması’nda
katledilen gençlerimizin, aylardır katliamlara karşı direnen Kürt halkımızın,
katledilip panzer arkasında sürüklenen
Kürt gençlerimizin, Berkin’in, Uğur’un,
Ceylan’ın, yani katledilen çocuklarımızın, patronların kar hırsına kurban
edilen işçilerimizin, açlığın, yoksulluğun, adaletsizliğin, rantın, talanının ve
yağmanın hesabını sormak demektir.
BİZLER SAYILARI İKİ BUÇUK

MİLYONU BULAN KAMU EMEKÇİLERİYİZ.
ÖĞRETMEN, DOKTOR, HEMŞİREYİZ. BELEDİYEDE, VERGİ
DAİRESİNDE, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ÇALIŞAN
EMEKÇİLERİZ.
1 MAYIS’TA KEC OLARAK
BİZLER DE TAKSİM’DEYİZ!
ÇÜNKÜ;
Gelecek kaygısı, korkusu içinde
yaşamak istemiyoruz. İş güvencesi
İSTİYORUZ!
İnsanca yaşam sürdürmeye yetecek kadar maaşlarımızın olmasını
İSTİYORUZ!
Tüm ek ödemelerin emekli keseneğine ve emekli aylığına yansıtılmasını İSTİYORUZ!
Vergi dilimi artışı adaletsizliğine
son verilmesini İSTİYORUZ!
Ek gösterge adaletsizliğinin kalkmasını İSTİYORUZ!
Sendikal örgütlülük üzerindeki baskılara son verilmesini İSTİYORUZ!
Performansa göre ücretlendirilmeye son verilmesini İSTİYORUZ!
Emeğimizle çalışmanın karşılığında hakaret ve aşağılanmak değil,
onurumuzla çalışmak İSTİYORUZ!
Kendimizi geliştirebileceğimiz,
eğitebileceğimiz, yaratıcılığımızı sunabileceğimiz alanlar, olanaklar İSTİYORUZ!
Mesleki yabancılaşmaya karşı
mücadelemizi dayanışma içinde yürütmek İSTİYORUZ!
Eğitim fakültelerinden mezun olduktan sonra işsiz kalmak değil, mesleğimizi yapmak İSTİYORUZ!
Angarya iş yüküne karşı, adil iş
koşulları İSTİYORUZ!
KÖLE DEĞİL EMEKÇİYİZ, İŞ
GÜVENCEMİZİ İSTİYORUZ,
ALACAĞIZ!
GENELGELERİNİZLE BİZİ
TESLİM ALAMAZSINIZ!
TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR,
YASAKLANAMAZ!
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Kamu Emekçilerinin Örgütsüzlüğüne Sadece KEC’liler
Son Verebilir-2

AKP’nin Besleyip Büyüttüğü
Devlet Sendikası: Memur-Sen
Memur-Sen, AKP iktidarları himayesinde geliştirilen, üyelikleri bir
anda kat be kat arttırılarak, toplu
sözleşme görüşmelerini sürdürecek
imza yetkisine sahip hale getirilen,
birçok sendikayı kontrol eden bir
konfederasyondur.
Sabun köpüğü gibi şişirilmiş üyelikleri olan bu sendikanın üyeleri
sendikaya üyeliklerinin, iktidar tarafından muhaliflere yönelik olarak
her dönem uygulanan sürgün, sicil
baskısı, açığa alınma vb. baskılarına
muhatap olmamak, amirlerinin, müdürlerinin gazabına uğramamak için
yapılan üyelikler olduğunu bilirler.
Sendikaları aracılığıyla, iktidara karşı
hak ve menfaatlerinin kavgasının verilmeyeceğini, devletlu efendilerin
ne kadar ulufe – hak dağıtırlarsa ona
razı olan, bu anlayışla sendikaların
yönetim mekanizmalarına getirilen
yöneticiler tarafından yönetildiğini
bilirler.
Memur-Sen, düne kadar en az
üyeye sahip, dinci-gerici bürokratlar
tarafından kurdurulmuş, meydanlarda
şaklabanca-teatral görüntülerle basın
açıklaması yaparak, oligarşi içi çelişkilerde bir araç olarak kullanılan
bir sendika olarak bilinirdi. AKP’nin
müdahalesiyle üyelikleri çok kısa
sürede olağanüstü denilebilecek boyutlarda şişirildi ve en fazla üyeye
sahip sendika haline getirilerek, iktidarın memur alanındaki payandası
olarak görevlendirildi.
Üyelerinin bu nedenle ideolojik bir
bağlılığı yoktur. Bugün farklı bir parti
iktidara getirilirse, hızla o partinin gösterdiği sendikaya üyeliklerini yapabilecek durumdadırlar. Bunu sendikal
anlayış değişikliği veya ideolojik farklılık olsun diye değil, sırf işini, iş yerindeki koşullarını, makam-mevkiini,
olanaklarını korumak için yapacaktır.
Bu yanıyla en “örgütsüz örgütlü” sendikadır Memur-Sen.

AKP’nin
“İtip Kaktığı”
Kıdemli Faşist
Sendika
Kamu-Sen
Kamu-Sen de, devrimci - demokrat kamu
emekçilerinin hak ve özgürlük mücadelesini engellemek için; yine 90’lı
yıllarda dönemin iktidarları tarafından kendi
bürokratlarına kurdurulan, yukarıdan aşağı devlet tarafından örgütlendirilen ANAP, DYP,
MHP gibi faşist düzen
partileri tarafından geliştirilen, özünde
devlet sendikasıdır. AKP iktidarının
Memur-Sen’i tercih etmeleri sonrasında, oligarşi içi çelişkiler içinde
AKP muhalifi bir çizgide bulunmaları,
bu amaçla zaman zaman grev ve direnişlerde yer almış olmaları onların
bu niteliğini değiştiremez. Yöneticileri
devletin has adamları olup ırkçı faşist,
gerici ideolojinin, milliyetçi demagojilerin taşıyıcıları, kamu emekçilerinin örgütlenmesini, hak ve özgürlükler için mücadelesini bölme,
üyelerini devrimci sendikal anlayıştan
uzak tutma çabası içinde olan faşistlerden oluşur.
Bugün AKP iktidarına karşı muhalif duruşları geçici bir durumdur,
ancak bu AKP’ye karşı genel mücadele açısından üyelerinin harekete
geçirilmesi ve halk düşmanlığına,
emekçi düşmanlığına bulaşmamış
üyelerinin Meclis çatısı altında örgütlenmelerine engel değildir. Böylesi
örgütlenmelerin, faşist yöneticileri
ile düz-emekçi üyeleri arasında net
bir ayrım koymak önemlidir. Gerici-faşist ideoloji ile şartlandırılmış,
muhbir-işbirlikçiler dışında üyelerin
çoğu geçim mücadelesi veren yoksul
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memurlardır ve hakları-özgürlükleri
için örgütlenmesi gereken kitleyi
oluşturmaktadır.
Üstelik, 15 yıllık AKP iktidarı
süresince gerçekleştirilen grev ve direnişler içinde, kendiliğinden de olsa
belli bir mücadele bilinci gelişen bir
kitlesi vardır.
Üyelerinin önemli bir çoğunluğunun gerici-faşist ideolojinin, milliyetçi şartlanmışlığın etkilerinden
arındırıldığı ölçüde, emeğinin; karşılığını alma mücadelesine katılmalarının önünde bir engel yoktur.
AKP’ye karşı mücadele zemininde,
Meclis çatısı altında örgütlenebilecek
yoksul kamu emekçileri kitlesi olarak
görmek gerekir.
Faşist yöneticilerinin bugün AKP
iktidarı tarafından “itilip-kakılması”
veya tercih edilmemesi geçici bir
durumdur. Öz olarak devrimci mücadelenin, haklar ve özgürlükler mücadelesinin karşısındadırlar ve misyonlarının gereğini her 1 Mayıs’ta
olduğu gibi; emekçilerin zalim iktidarlara karşı güçlerini birleştirerek
mücadele etmesini engelleyen, güçleri
bölen-parçalayan olmak biçiminde
yerine getirirler.
(Devam Edecek)

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

35

Halk Meclisleri
Halkın Değerlerini Korumanın
ve Yaşatmanın da Aracı Olacaktır

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016
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Halkımızın yüzlerce yıla dayanan
gelenek ve görenekleri vardır. Burjuvazi bu gelenekleri yok etmeye, yozlaştırmaya çalışıyor. Ama halk tüm
baskılara ve zorluklara karşın geleneklerini yaşatmayı, devam ettirmeyi
başarmıştır.
Bazı gelenekler yok olmaya yüztutsa da pek çoğu geçmişten bu yana
varlığını koruyabilmiştir. Halkın bu
geleneklerinin bugünlere taşınabilmesi, halkın düzene karşı savaşının
sonucudur. Yani düzen, halkın karşısında yenilmiştir.
Halk; değerlerini, geleneklerini
tüm baskı ve kuşatmaya rağmen yaşatmayı başarmıştır.
Fakat bu düzen devam ettiği sürece
halkın üzerindeki tehlike geçmeyecektir.
Halk Meclisleri halkın geçmişten
getirdiği değerlerinin daha da büyütüldüğü yerler olacaktır.
Örneğin bugün düzen, halka “kendini kurtar, çıkarına bak, sana ne
başkasından” düşüncesini yerleştirmektedir. Bu düşüncenin sonucu olarak da halk kendi dar dünyasına kapanmakta, çevresinde olan bitene
karşı duyarsızlaşmaktadır.
Komşusunun başına kötü bir olay
geldiğinde “bana ne, o da akıllı olsaydı” diyebilmektedir.
Mahallesinde, sokağında cenaze
olur. Ama bir taziyeye gitme ihtiyacı
duymaz.
Düğünlerde, bayramlarda konu
komşu toplanıp gezmelere gidilemez,
hem ekonomik nedenler hem de yabancılaşmadan kaynaklı. Bayramlar
tatil günü olarak görülüp en yakınımızdakilerle bayramlaşmak yerine
farklı değerlendirilir.
Parası olan mahalle dışına, şehir
dışına gezmeye gider. Parası olmayan
evinde TV karşısında geçirir gününü. Ama bir komşusuna gitmeyi
tercih etmez.
Bencillik halka öyle bir empoze
edilmiştir ki kardeş, kardeşe çıkarı
olduğu zaman gider hale gelmiştir.
Kardeşlik, paylaşım duyguları unu-

tulup bunların yerine birbirini kullanma mantığı geçirilmektedir. Bunlar
düzenin, halkın değerlerinde yarattığı
yozlaşma örnekleridir. Ve belki de
bu yazdıklarımız en masum halleridir
yozlaşmanın.
Örneklerden ve yaşadıklarımızdan
da biliyoruz ki halkımız kendi değerlerine, kültürüne yabancılaştırılmaktadır.
Yaşanan bu değersizleşmenin, yabancılaşmanın bizim sorumluluğumuzu arttırdığının, misyonumuzun
daha önemli hale geldiğinin farkında
mıyız ?
Bu tablo karşısında Halk Meclisleri olarak bizlere düşen görevler
nedir?
Öncelikle Halk Meclisi çalışanları
olarak yaşanan değersizleşmenin,
unutulan geleneklerin nedenlerini
anlamalıyız. Nedenlerini anlamadığımızda var olan tabloyu değiştiremeyiz. Sadece kızarız, söyleniriz,
güvensizleşir, umutsuzlaşırız.
Fakat yaşananların nedenlerini
bulup kavrarsak, çözüm yöntemlerini
de buluruz. Bu nedenle önce nedenleri
bulmakla işe başlayacağız ki, en büyük neden düzenin halkımız üzerindeki yozlaştırma politikalarıdır.
Her akşam kendi evimizde de görüyoruz aslında bu politikayı. TV’yi
açtığımızda izleyecek program bulamayız ve ses olsun deyip bırakırız
bir kanalda ve bir süre sonra bakarız
ki survivor izliyoruz ya da bir dizi...
İşte bu durumun düzenli ve sürekli
tekrar etmesiyle düzen, halk üzerindeki amacına ulaşabilmektedir. Ki
düzenin yozlaştırmadaki tek aracı
TV’ler değildir. Dört koldan sarmıştır
düzen, halkı.
Nedenlerini bulduğumuz, anladığımız bu durum karşısında ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz sorularını
sorarak çözümler üretmeliyiz.
Örneğin halkımızın evine kapandığı
komşusuna gitmediği bu tabloyu, bizler
Halk Meclisleri olarak halkımızın evlerine giderek kırabiliriz. Önce biz
Halk Meclisi olarak bir eve gideriz.

Sonra iki evi biraraya getirebiliriz.Bunu
bir dalga gibi düşünebiliriz. Ve adım
adım halkımız arasındaki kaynaşmayı,
bağlılığı tekrardan canlandırabiliriz.
Halk Meclisleri olarak bu çalışmayı
düzenli ve sürekli hale getirmeyi hedeflemeliyiz. Ve bu hedefimize ulaşmak
için, bu işin komitesini kurmalıyız.
Kurduğumuz aile ziyaret komitesi
haftalık olarak toplanmalı, o hafta
kaç aileye gideceğini, ailelerle ne
konuşacaklarını ne yapacaklarını
programlamalı.
Belirledikleri zamanlarda aileleri
ziyaret etmeli ve ziyaretlerin sonucunu birlikte değerlendirip yeni program belirlemeliler.
Bu şekilde düzenli ve sistemli
çalıştığımızda halkımızın bizi cevapsız bırakmadığını da göreceğiz.
Bu çalışmamızda komitelerimizin
unutmaması gereken temel nokta,
ziyaretlerini düzenli ve sürekli yapmasıdır. Süreklilik sağlayamazsak
sonuç alamayız.
Süreklilik sağladığımızda hızla
sonuç aldığımızı göreceğiz. Ve bir
süre sonra ziyaret ettiğimiz ailelerin
bizimle birlikte yeni aileleri ziyaret
ettiğini göreceğiz.
Sonuç olarak;
Bugün halkımız yozlaştırılmak,
yabancılaştırılmak isteniyor. Biz bunun karşısına halkın değerleri ile
çıkmalıyız.
Halka kendi değerlerini hatırlatmalı, o unutturulmaya çalışılan değerleri halkın evlerine kadar götürmeliyiz. Halka kültürünü, değerlerini
yeniden yaşatmalıyız. Bunun için bu
işi yapacak komiteler kurmalıyız.
Mahallelerde dayanışma temelinde
çözeceğimiz çokça sorunlarımız vardır. Bunları tespit etmeli, bu sorunları
kendi özgücümüzle çözmeliyiz. Dayanışma en önemli aracımızdır. Halkın birleşmesi; birlikte sorunlarını
çözmesi, kendi değerlerini büyütmesi
ni de sağlayacaktır.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

DEV-GENÇ’LİLER!
Devrim Yürüyüşümüzü Kesintisiz Sürdürmek İçin
Görevimiz Birken İki Olmaktır!
Her yeni güne halk düşmanı AKP tarafından yeni
bir saldırı, yeni bir katliamla uyanıyoruz. Ülkemizde
hak ve özgürlükler mücadelesi veren insanlar AKP’nin
TOMA’sıyla, binbir çeşit gazıyla karşı karşıya bırakılıyor.
AKP, halkın her kesimine pervasızca saldırıyor, yapacağı
yeni katliamlara zemin yaratıyor.
İnsanlarımız hedef gösteriliyor, yollardan kaçırılıp
işkence görüyor, ölümle tehdit ediliyor, bazen de direk
katlediliyor. Gençliğin sorgulamaması için uyuşturucuyu,
yozlaşmayı yayıyorlar. Bu yozlaşmaya göz yummayan
devrimcilere ise hapishane kapıları ya da mezar gösteriliyor. Okullarımızdan atıp ailelerimizi kışkırtmaya
onları bize düşman etmeye çalışıyorlar.
Gençliğin üzerine bazen gizli silahları olan yozlaşmayla
saldırıyor, bazen de açıktan işkence ile katliam ile saldırıyorlar.
Gün geçmiyor ki mücadele ettiğimiz yerlerde,
alanlarda gözaltına alınmayalım. Tutuklanmayalım.
AKP’nin katil polisleri tarafından kaçırılma durumuyla
karşı karşıya kalmayalım. Biz biliyoruz ki bunca saldırılar
verdiğimiz mücadeleyi yavaşlatmak, sekteye uğratmak
içindir.
Yaptığı saldırıları boşa çıkarmak, halk düşmanı
AKP’ye güçlü bir cevap vermek için görevimiz birken
iki olmaktır. Faşizm karşısında ayakta kalmak devrim
yürüyüşümüzü hızlandırmak için önümüzdeki en somut
hedef birken iki olmaktır. Birken iki olmak için elimizde
hazır bir reçete veya sihirli bir değnek yok, bir anda
hemen birken iki olamayız.
Peki nedir birken iki olmak? Sevmek, anlamak ve
harekete geçmektir. Halk varsa devrim vardır. Halka
gitmeliyiz. Halkımızı sevmeli onları savaştırmalıyız.
Peki nasıl birken iki olacağız? Bizim için her insan çok
değerlidir. İnsan seçmemeliyiz. Az yetenekli, kavrayışı
zor, kadın erkek, genç yaşlı dememeliyiz. Kitle çalışması
yapmak birken iki olmanın yoludur.
Kitle çalışması ise kadroların görevidir. Bizim görevimizdir. Mesela bir dergi okurumuza bir dergi yerine
iki dergi verebiliriz. Çevresindekilere okutabilir.
Her insanımızın devrim için yapabileceği bir şeyler
mutlaka vardır. Bunun için illa yirmi dört saat devrimcilik
yapması gerekmez. Birken iki olmak için en yakınımızdakilerden başlamalıyız.
Kafamızda belirlediğimiz insanlar için bir program
belirlemeli, hedef koymalıyız. Alternatifimizi oluşturmalı,
düşmanın her türlü saldırısını etkisiz kılmalıyız. Tutsaklık,
şehitlik gibi durumlarda, bizim alternatifimiz, kaldığımız

yerden devam ettirebilmelidir. Birken iki olmak devrimi
yapmaktır.
Birken iki olmak için önce kendimizden başlamalıyız.
Her şey ama her şey küçük hedeflerle başlar. En basit
en temel hedef, birken iki olmaktır. Savaşımızın ana
ögesi insandır. Devrim kitlelerin eseridir. Peki kitle
nedir? Kitle çevremizdir, taraftarımızdır ilişkide olduğumuz herkestir. ‘’Benim çevremde kimse yok. Alternatif
olarak kimseyi belirleyemiyorum’’ demek, devrimci bir
çalışma tarzından uzak olduğumuzu gösterir. Devrimcinin
işi halkla sürekli bağ kurmak, örgütlemek, örgütlenmektir.
Kitleleri örgütlemeyen devrimin zafer şansı yok der
ustalarımız. Bugün kitleleri örgütlemek birken iki
olmaktır. Birken iki olmak için çok uzaklara gitmemize
gerek yok. Kafamızda her şey sade net olmalı. Önce
kendi çevremizden başlamalıyız. Kendi çevremizdeki
insanlar hakkında hedeflerimiz, plan-programımız olmalı.
Birken iki olmak için öncelikle sürekli halkın içinde
olmak gerekir. O süreklilikle çalışma yaptığımız alanda,
yerde daha çok insanla tanışırız.
Önemli olan her insana değişip dönüşebileceğine
inanarak emek vermek, bu insanları planlı-programlı
bir şekilde harekete geçirmektir. İnsanları hiçbir zaman
idealize etmeden, kendimizin de nasıl devrimcileştiğini
unutmadan; çevremizdeki insanların en ileri, en soylu
yanından tutup “evet bu insan kadrolaşabilir, evet bu
insan benim yerimi alabilir” düşüncesini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

Sonuç olarak:
1) Birken iki olmak düşmanın saldırılarını boşa çıkartmak demektir. Birken iki olmak düşman seni alsa
bile, ikinci bir sen varsın demektir.
2) Birken iki olmak düşman karşısında ayakta kalabilmek, düşmana sürekli yeni darbeler indirmektir.
3) Birken iki olmak için en yakın çevremizden, ilişkilerimizden başlayarak, görüştüğümüz insanların en
ileri yanlarından tutup örgütlemektir.
4) Birken iki olmak için hedeflediğimiz insanları tanımalıyız. Onların hakkında planımız, programımız
olmalı, emek vererek herkesin değişip dönüşebileceğine
inanmalıyız.
5)Dev-Genç’liler; önce önümüzdeki en somut hedef
ve görev, birken iki olmaktır.
Kahraman şehitlerimize devrim sözümüzü tutmanın,
devrim yürüyüşümüzü hızlandırmanın, bugün birken
iki olmaktan geçtiğini unutmadan zafere yürüyelim.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

HEY DEV-GENÇ’Lİ
Tarihimizden Aldığımız Güçle
Taksim’i Zapt Etmeye!
Ülkemiz, sınıf çelişkilerinin en derin
olduğu ülkelerdendir. Haliyle 1 Mayıs’lar
devletin yıllardır kabusu haline dönüşmüş
durumdadır. 1 Mayıs’lar Anadolu topraklarında kutlanageldiğinden bu yana
halk düşmanlarının saldırıları baskıları
eksik olmamıştır. Ve beynimizde en çok
yer edinen saldırı 77 1 Mayıs’ıdır. 1977
1 Mayıs Katliamı devletin 35 emekçinin
canını alması “nasıl bir ülke” “nasıl bir
faşizm” sorularının cevaplarını içeriyordu.
‘70li yıllar Türkiye işbirlikçi oligarşisinin
iyice krize girdiği yıllardır. Sol sosyalist
hareketlerin güçlenmesi krizi derinleştirmekte, kriz derinleştikçe de devrimci
Sayı: 519 mücadele güçlenmektedir. Ve Maraş,
Yürüyüş Çorum Katliamı da bu krizin bir parça1 Mayıs sıdır.
2016
Nitekim oligarşi onca saldırılarına
rağmen halkta, devrimcilerde 1 Mayıs’ı
kutlama konusunda bir geri adım görememiştir. Çünkü her şey çok nettir. 1
Mayıs işçinin, emekçinin bayramıdır. 1
Mayıs alanı Taksim Meydanı’dır. İşte
beyinlerde yazılı olan budur. Çünkü halk
bilir Taksim için ödediği bedelleri. Bu
yüzden Haziran Ayaklanması’nın merkezi
olmuştur Taksim.
Halk Taksim’in siyasi öneminin farkında, bunun için ısrarcı. Katliamların,
sömürünün hesabını sormak bugün halkın
ellerinde. Ve çok büyük bir öfke birikimi
var, bunu doğru yönlendirip devrimin
lehine çevirmek ise bizim ellerimizde.
Biz Dev-Genç’liler olarak, ‘77 Mayıs’ında nasıl doğru kararlar alıp daha çok
insanın katledilmesine izin vermediysek,
bugün de Taksim’e girmek için her yolu
deneyeceğiz... Bugün Kürdistan’da katledilen insanlarımızın haberleri geliyor.
Memleketin dört bir yanından işçi ölümü
haberleri, işten atılma haberleri, katliam
haberleri geliyor. Hayat hiç olmadığı kadar
pahalı ve bu düzende yaşamak büyük
emek ve yürek ister. İşte halkımız bu ko-
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Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi

şullar içerisinde hayatını idame ettiriyor.
Ve işte, “tam zamanıdır” diyoruz
ülkenin dinamik gücü olarak Taksim
zapt edilmeye, oligarşi yenilmeye mahkumdur. Biz Dev-Genç’lilerin, devrimcilerin bu Taksim ısrarı oligarşiyi o
kadar rahatsız ediyor ki İstanbul’da
fiili OHAL uyguluyor. Sol ise bu
OHAL’in neredeyse haklılığını savunacak. Bugün birkaç örgüt dışında Taksim diyebilen yoktur. Ve biz olmasak
kimse de Taksim deme cesareti bulamaz
kendinde.
Biz halkı savaştırabileceğine inanan,
halka güvenen tek gücüz. Çünkü ideolojimiz Marksizm-Leninizm bize bunu
söyler, öğütler. Savaş ideolojiktir, sınıfsaldır. Taksim’i savunmak, 1 Mayıs
günü Taksim için mücadele etmek bugün
en net sınıf tavrını almaktır. Her DevGenç’li Taksim’e çıkan her sokakta; 1
Mayıs’ın Şafak Yayla’sı olabilmelidir.
Şafak ve Bahtiyar gerçekleştirdikleri
eylemde, kitlelerin adalet özlemlerinin
ifadesi olmuş, oligarşinin dengelerini
sarsmıştır. Bu, ekmek ve adalet savaşıdır...
Bu savaşı zaten “Taksim” diyenler kazanmıştır. Şimdi sıra geldi fiziken kazanmaya...
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Dev-Genç’liler Her Yerde!
Mimar Sinan Güzel

 Liseliler!

Sanatlar Üniversitesi’nde

Neslihan’a Sahip

Kamera İstemiyoruz!

Çıkalım, AKP
17 Yaşındaki
Gençlerden

Dev-Genç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) idarenin baskı amaçlı taktırdığı kameralarla
ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada; “18 Nisan’da okula gelen
öğrenciler büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Okul kantin kapısına ve yemekhane kapısına öğrencilerin kendi aralarında ‘arı kovanı’ olarak adlandırdığı
bir kamera yerleştirilmişti. Kameranın
baktığı noktaların özellikle öğrencilerin
en çok zaman geçirdiği bölgeler olması
kameranın takılma amacını kanıtlamaktadır. Daha öncelerden okulun
içine kamera takılmayacak sözlerine
rağmen, yönetim sözünde durmamış
ve öğrencileri göz hapsine almıştır.
Öğrencilerin kamera yüzünden başına
gelecek herhangi bir olumsuzluktan
dekanlık ve rektörlük sorumludur” denildi.

 Tutuklamalarla
Dev-Genç’lileri
Bitiremeyeceksiniz!
Muğla’da 23 Nisan gecesi DevGenç’li Berkan Kılıç ve Mert Güngören
gözaltına alınıp, ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılarak hukuksuzca tutuklandı. Bunun üzerine yazılı bir açıklama
yayınlayan Muğla Dev-Genç kısaca şu
sözlere değindi; “AKP hükümeti; öğrenci
gençliğin özgür düşüncelerini bitirmeye,
adalet taleplerini sindirmeye çalışmaktadır.
Her geçen gün tutsak öğrencilerin sayısı
artmakta, eğitim hakları tutuklamayla
engellenmektedir. Böyle yaparak gençliği
özgür düşüncelerinden vazgeçirmeye
çalışan AKP başaramayacaktır. Tutuklamalarla Dev-Genç’i bitiremeyecektir.
Bizler halkın içinden ve halkla birlikteyiz.
Tutukladığınız her halk çocuğunun öfkesini bilemiş yeni gençler çıkacak karşınıza. Baskılarınız tutuklamalarınız bizleri yıldıramaz. Tutuklanan arkadaşlarımız
derhal serbest bırakılsın!”

Korkuyor
Dersim’de demokratik mücadelede bulunan
ve liseli gençliğin sorunlarına çözüm için çalışan Liseli Dev-Genç’li Neslihan Albayrak’ın hukuksuzca tutuklanması ile
ilgili, Dersim Halk Cephesi 27 Nisan’da
yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada
kısaca şu sözlere değinildi; “Dersim
polisi aylarca onu tehdit etti. 11 ayda 19
kere gözaltına alındı. Ama Neslihan mücadelesine devam etti. Her gün yüzlerce
kişinin uyuşturucu batağına battığı,
ilkokul önlerinde uyuşturucu satıldığı,
küçük kızların fuhuş batağına sürüklendiği
bu ülkede AKP’nin polisi “ülkenin huzuru
ve güvenliği için” 17 yaşında bir kızın
peşinde dolaşır hale gelmiştir. Neslihan
Albayrak AKP’nin katil polislerinin
komplosu sonucu tutuklandı. Yaklaşık
bir aydır Elazığ E Tipi Hapishanesi’nde
tutsak. Liseliler! Neslihan sizin arkadaşınızdı. Onu Dersim’in sokaklarında parasız eğitim için afiş asarken görürdünüz.
Suruç katliamının hesabını sormak için
AKP Tunceli İl Binası önünde tek başına
yaptığı oturma eyleminde gördünüz.
Berkin için adalet isteyen sesini duydunuz
okul koridorlarında. Şimdi Neslihan için
adalet isteme sırası sizde. Neslihan’a
sahip çıkalım. Onu mektuplarımızla selamlayalım. Yalnız bırakamayalım”.

 Eğitim Hakkımızı
Mücadelemizle Geri Alacağız
Liseli Dev-Genç’liler Antep Şehit
Şahin Lisesi önünde 25 - 26 Nisan’da,
okuldan atılan Rıza Kartal için “Rıza
Kartal Okula Geri Alınsın! Eğitim
Hakkı Engellenemez!” yazılı afişleme
ve bildiri dağıtımı yaptı. Öğrencilere
haftalarca yapılan adalet çalışmalı anlatıldı ve okula geri alınıncaya kadar
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devam edeceği vurgulandı. Yapılan
çalışmada 70 afiş asıldı.

 Gençliğin Umudu da
Gerillada
Dev-Genç’liler 19 Nisan’da Okmeydanı’nda dağların şahanları DHKC Gerilları için ozalit astı. Mahallenin çeşitli
bölgelerine asılan ozalitlerde “Şehirde
Kırda Umut DHKC Gerillaları’nda!
Dağlar Şahansız Şehirler Şafaksız Kalmaz! Dev-Genç” imzalı 5 adet ozalit
asılarak gençlik gerilla savaşına çağrıldı.

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

 Liseliler Gerillayı Tanıyor
Şişli Liseli Dev-Genç 23 Nisan’da,
Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda
Halk Okulu çalışması düzenledi. Halk
Okulunda bu hafta konu olarak “Cephe
Gerillaları ve gündem hakkında sohbet”
yapıldı. Şişli Liseli Dev-Genç’liler bir
daha ki halk okulu için daha kalabalık
olma sözü verip halk okulu çalışmasını
sonlandırdı.

 1 Mayıs’ın Coşkusu İle Her
Yerde Çalışmaları
Sürdürüyoruz
Dev-Genç’liler 26 Nisan’da Tunceli
Üniversitesi’nde Yürüyüş ve Tavır dergisinin tanıtımı için masa açtı. Yemekhane önünde açılan masada öğrencilerle sohbet edildi. 1 Mayıs’ın
Taksim’de yapılması gerektiğini anlatan
Dev-Genç’liler öğrencilere Taksim
çağrısı yaptı. Masada toplam 6 Yürüyüş
dergisi öğrencilere ulaştırıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Fadik
Adıyaman’dan
Dev-Genç’lilere

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

Selam olsun Dev-Genç’lilere
Yıldız Tamamlandı
Halk ve Vatan Sevgisinde
İki Can Yoldaş Ses Verdiler
Elif’e Şafak’a Bahtiyar’a
Bayrağı Almışlar Onlardan
Öyle sarılmışlar ki yıldıza eksik kalan ayağına
Yarım kalan yıldızın orak çekiç’ine
Bırakmayız diyorlar bırakmayız
Bu vatanda zulüm var
Ölüm var diyorlar
Bu ülkede çocuklar ölüyor çocuklar
Genç kızların çeyizleri sandıkta kalmasın
diye
Bu yiğit vatan kızları yangın yerine döndermişler hasımlarının kalesini
Bu Hasan Ferit için bu Umudun çocuğu
Berkin için bu Armutlu’nun kara gözlü Dilek’i
için
Bu elinde poşet var diye Armutlu’da vurulan
Yılmaz için
Bu doğmadan ana karnında öldürülen çocuklar için bu günlerce sokak ortasında kalan
anaların çocukların vermeyenlere kusmuşlar
Sabo’nun kızları
Öfkelerini vatan kan kusturanlara zulüm
edenlere Mart ayı tohumun toprakla buluşmasıdır
Toprağa düşerken bağlıdır halkına bağlıdır
Bunun adı halk ve vatan sevgisidir
Biz de deriz ki selam olsun savaşana
Selam olsun Çiğdem’e
Selam olsun Berna’ya
Selam olsun Bahtiyar’a
Selam olsun Şafak’a
Halkın vatanın bağrında yetişen
Tüm Dev-Genç’lilere selam olsun
Dev-Genç’lilere selam“Bunu Dev-Genç’lilere
vermenizi istiyorum…
Onlar bizim yarıda bıraktıklarımızı yapan
büyük yürekli çocuklarımız, hepinizi özlemle
kucaklıyorum”
Fadik YAYLA
Tekirdağ T Tipi Hapishanesi
22 Nisan 2016
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Şehitlerimiz En Değerlilerimiz
Şehitlerimizden Öğreniyor Öğretiyoruz!
Halk Cepheliler 21 Nisan’da
Kemal Delen’in ölümünün 7. gününde mezarı başında anma yaptı.
Ayrıca Gazi Mezarlığı’nda bulunan şehit mezarları ziyaret edildi,
temizlendi, su dökülerek bakımı
yapıldı. Kemal Delen’in mezarı
başında bir araya gelinerek saygı
duruşu yapıldı. Ardından tanıyanlar anılarını anlattı. “Kemal
abi şehitlerimize çok bağlıydı,
harekete çok bağlıydı. Elif Sultan
ile birlikte 1 Mayıs’ta gözaltına
alınmış birlikte direnmişti. Elif’in
direnişini hep anlatırdı. O şehit
düştüğünde günlerce yemek yi-

yememişti. Elif Sultan’ın kızına
aldığı hediyeyi kaldırıp saklamıştı,
Elif’ten hatıra diyerek… Onur’un
şehitliğini duyar duymaz erkenden
cenaze için gelmişti… Hoş sohbeti, muzipliği ve o yanık sesi ile
tanışmışlardı. “Ulaşa Ağıt”ı söylemişti Sarıgazi’ye giderken. Yozlaşmaya karşı mücadelede en
önde olanlardan mahallesini savunanlardan oldu hep, bedel ödedi” diye anlatımlar oldu. Mezarın
ayakucuna Ortanca çiçeği ekildi.
11 kişinin katıldığı mezar ziyareti
ve anma “Bize Ölüm Yok” marşı
söylenerek bitti.

Tehdit ve Tacizlerinizle
Sahiplenmemizi Hakkımızı
Aramamızı Engelleyemezsiniz

Halkın Mühendis Mimarları
ve Mayıs Kurt 23 Nisan'da Kadıköy Boğa Meydanı’nda basın
açıklaması ve bildiri dağıtımı
yaptı. Basın açıklamasının haberini alan AKP’nin katil polisleri, Boğa Meydanı’na bir
TOMA üç özel tim ekip otosu,
çevik kuvvet ve iki akrep yığınıyla alanda konuşlanmıştı. Bazı
teknik aksaklıklardan dolayı
açıklama saat 14.00’de yapıldı.
Basın açıklamasına izin vermeyeceğini söyleyen katil polisin
tehditlerine rağmen 4 adet ozalit
açılarak basın açıklaması metni
okunmaya başlandı. Saat

12.30’dan itibaren eylemi engellemek için bekleyen katil
polisler, Halkın Mühendis Mimarları’nın kararlılığı karşısında
geri adım atmak zorunda kaldı.
Bildiri dağıtımına izin vermeyeceğini gözaltı ile tehdit eden
polise oturma eylemiyle karşılık
verildi. Halkın da tepki göstermesi üzerine katil sürüsü geri
çekilmek zorunda kaldı. Boğa
Meydanı ve Bahariye Caddesi
üzerinde yaklaşık 200 bildiri
halka ulaştırıldı. Açıklamaya ve
bildiri dağıtımına 12 kişi katıldı.
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Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni AKP’nin Polisi Gaza Boğdu

AKP Faşizmi Halkın Kültürüne Düşman,
Uyuşturucu Ve Yozlaşmaya Dosttur
17 Nisan 2016 günü Grup Yorum’un Yenikapı miting alanında
yapmak istediği konseri AKP keyfi
olarak engelledi. Konser günü alanı
polis barikatlarıyla kuşatarak kimseyi
alana yaklaştırmadılar.
Buna karşılık Grup Yorum ise
her yeri konser alanı yaparız, yasağınızı tanımıyoruz diyerek dinleyicilerine her yeri konser alanına çevirme çağrısı yaptı. Bu çağrı karşılığını da buldu. Başta İstanbul olmak
üzere ülkenin bir çok yerinde bir
araya gelen halk Grup Yorum türkülerini söyleyerek halaya durdu.
17 Nisan günü, Grup Yorum yaygın olarak alan ve meydanlarda yapılan konserlerin dışında, İstanbul
Gazi Mahallesi Büyük Parkı’nda da
geniş katılımlı bir konser yapmak
için hazırlıklara başladı... Bu park
Gazi mahallesinin girişinde ve içinde
Gazi Spor Kulübü ile Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin de bulunduğu bir
yerdir. Ve Gazi Büyük Park bu özellikleriyle de konser gibi faaliyetler
için uygundur. Bu yanıyla Grup Yorum’un konserini burada yapmak istemesinden daha doğal bir şey yoktur.
Elbette bu, halk için düşünen, halkın
yozlaşmasına, uyuşturulmasına karşı
çıkanlar için böyledir. AKP için değil..

AKP Faşizmi
Halkın Değerlerine ve
Kültürüne Düşmandır
Nazi Almanya’sında Propaganda
Bakanı olarak görev yapan faşizmin
temsilcilerinden Goebbels’in “Ne zaman kültür lafını duysam elim silahıma gidiyor” sözü, faşizmin halk
kültürüne olan düşmanlığını en özet
haliyle ifade etmektedir. Ülkemizde
de AKP faşizminin anlayışı aynıdır.
Grup Yoruma konser yaptırmamak
için ellerinden geleni yapıyorlar.
Daha önce Almanya devletinin de
konserlerini yasakladığı Grup Yorum’un devrimci sesini bu şekilde

kısabileceklerini ve konserlerden vazgeçirebileceklerini düşünüyor AKP.
Ancak Grup Yorum onların tüm yasaklama ve saldırılarına rağmen konserlerini devam ettiriyor.
Bu çerçevede Gazi Büyük Park’ta
yapılan konserleri de faşizme bir
meydan okumadır. Faşizm ise halkın
sanatına olan düşmanlığını parka gaz
sıkıp orada bulunan tüm insanları
çocuk, yaşlı demeden gaza boğarak
göstermiştir. Halka düşman faşizm
sadece gaz sıkmakla da sınırlı kalmayıp park içindeki spor kulübüne
ait halı sahaları yakmak için de uğraşmıştır... Halkın spor yapmasını
da istemiyor faşistler... Halı sahaları
yakarak halk çocuklarının gelip burada spor yapmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Öyle ya halkın çocukları gelip spor yapacaklarına yozlaşsınlar, uyuşturucu bataklığı içinde
yüzsünler ki faşizme karşı örgütlenmesinler.

AKP Faşizmi Uyuşturucu
Baronlarının Ortağıdır
AKP faşizminin bu saldırıdaki en
büyük hedeflerinden biri ise Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş merkezi olmuştur... Merkezin kapılarını akrep denilen zırhlı
araçlarıyla kırıp içeriye yüzlerce gaz
kapsülü atarak, içeriyi durulmaz hale
getirmişlerdir. Bu saldırıdan, tedavi
gören insanlar ve aileleri de zarar
görmüşlerdir. Yanıcı maddeler atarak
içeride yangın çıkarmak için de ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır.
Çünkü orası, uyuşturucuyla savaş
merkezidir. AKP ise uyuşturucunun
yaygınlaşmasını, halk çocuklarının
uyuşturucu bataklığında yok olmasını
istemektedir.
Çünkü orası, AKP’nin besleyip
koruduğu uyuşturucu çeteleri eliyle
uyuşturucu bağımlısı haline getirilen
halk çocuklarını bu bataklıktan çıkarıp
tedavi etmekte ve yeniden yaşama
katmaktadır.
Çünkü orası, AKP’li belediyenin
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rant sağlamak için yıkmaya çalıştığı
bir yerken devrimciler tarafından el
konularak halk çocuklarının tedavisi
için kullanılan bir yer haline getirilmiştir.
Çünkü orası, faşizmin yozlaştırma
politikalarının önündeki bir barikattır.
Ve tüm bu nedenlerle AKP faşizmi
oraya saldırmak için fırsat kollamakta
ve her fırsatta da saldırıp yok etmeye
çalışmaktadır.
AKP hazımsızdır. Çünkü yozlaştırarak yok edemediği gençler, her
yaştan insanlar AKP’nin konser yasağını tanımamıştır. Uyuşturucu batağına attığı gençler Büyük Park’ta
bulunan Hasan Ferit Gedik Kurtuluş
Merkezi’nde tedavi olmakla kalmayıp
bir de Grup Yorum konserine katılarak
AKP’nin yasaklarını tanımıyorlar.
AKP’ye meydan okuyorlar. Bu durum
AKP’yi daha da saldırganlaştırıyor.
Ancak boşunadır bu saldırıları...
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezine yönelik saldırıyı duyan
halk büyük bir öfkeyle ve kinle parkın
iki yanından harekete geçerek
AKP’nin polisine parkı dar etmişlerdir
ve korkak polis çareyi kaçmakta bulmuştur. Tüm gazlarına ve silahlarına
rağmen halkın öfkesi karşısında geri
çekilmek zorunda kalmışlardır.
Sonuç olarak halk kendi çocuklarının uyuşturulmasına karşı çıkarken
AKP faşizmine de gereken dersi vermiştir. Grup Yorum konserini yasaklamasıyla da uyuşturucu ve yozlaşma
karşısında bir barikat olan mevziye
saldırmasıyla da sonuç alamayacağını
ve halkın direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kalacağını AKP faşizmi
bir kez daha yaşayarak görmüştür.
AKP’nin halkın çocuklarını uyuşturmasına, yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Kültürel, sanatsal, sportif
her alanda düzene alternatifiz. Faşizmin karşısına her alanda dikilmeye
devam edeceğiz. Bunlara saldırıldığı
noktada ise taş, sopa, benzin... tüm
silahlarımızla ve gücümüzle hesap
soracağız...

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016
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Bir Yanda Adaletsizlik, Diğer Yanda Bedeller
Pahasına Haykırılan Adalet Talebi

Dilek Doğan Davası;
Adaletsizlikle Adalet Mücadelesinin,
Düzenle Devrimin
Çarpıştığı Bir Mevzidir!

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016
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Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü,
kendi evinde, ailesinin gözleri önünde
katledildi. Dilek’in katledilmesine ilişkin davanın ilk duruşması 17 Şubat’ta
yapılmış, o gün adliye içinde ve çevresinde “yoğun güvenlik önlemleri”
alınırken katil Yüksel Moğultay duruşmada rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti. Elbette bu “rahat tavırlar”ın ardında mahkemeler tarafından cezalandırılmayacağına duyduğu güven
vardı.
Dilek’in katili, Yüksel Moğultay
adında özel harekatçı bir polisti. 25
yıldır bu işi yapıyordu. Yani profesyonel
bir katildi. Kim bilir daha kaç Dilek’i
katletmiş ama hiçbirinden ceza almamış,
belki de hiç yargılanmamıştı...
Nitekim ilk duruşmada verdiği ifadesinde Cizre’de geçici görevle bulunduğunu, operasyonlara katıldığını,
25 yıllık meslek hayatında, hakkında
hiç dava açılmadığını, sicilinin temiz
olduğunu söyledi. Türkiye gibi faşizmle
yönetilen bir ülkede, halka yönelik
işkence, infaz, katliam saldırılarının
en yoğun ve en açık yaşandığı dönemler de dahil olmak üzere görev
yapan, bunun için eğitilmiş bir “özel
harekat” polisinin hiç kimseyi öldürmediğine, hatta yaralamadığına inanmak, az çok ülke gerçeğini bilen biri
için, en hafif tabirle safdillik olur.
Buna rağmen katilin bugüne kadar
hiç yargılanmamasında şaşılacak bir
yan yoktur. Aksine bu durum, bağımsız-tarafsız yargı söyleminin sahteliğinin, faşizmin yargısının ve hukukunun faşizmin suçlarını örtmek için
kullanılan bir araç olduğunun göstergesidir. İşte bugün Dilek Doğan davasında yaşananlar da bunun en açık,
en somut örneklerinden biridir. Dilek’in
katili Yüksel Moğultay, yargı dahil

devletin en tepesinden en alt kademesine kadar tüm organlarında var
olan, geçmişten beri süregelen “polisimizin elini soğutmayalım” yaklaşımından aldığı güçle, cezalandırılmayacağına ya da mümkün olan en az
ceza ile kurtulacağına olan inancından
dolayı bu kadar rahat, bu kadar pervasızdı.

Sıradan Bir Dava Değil
Mevzi Savaşı
İlk duruşmanın yapıldığı gün yani
17 Şubat günü, gece yarısından itibaren
adliye çevresi polis bariyerleriyle çevrilmiş, duruşma saati yaklaştığında
adliyenin girişinde etten duvar örülmüştü. Adliyenin karşısında bulunan
meydan kapatılmış, yürümeye bile
yasaklanmış, adliyenin çevresindeki
tüm ara sokaklara onlarca akrep ve
TOMA’lar ile binlerce polisten oluşan
yığınak yapılmıştı. Adliyenin içinde
de durum farklı değildi. Yüzlerce polis
adliyenin içinde değişik yerlerde “hazır” bekletiliyordu. Adeta kuş uçurtulmuyordu adliyede!
Evet, bu kadar “güvenlik önlemi”
sadece bir duruşma içindi. Savaşa
gider gibi hazırlanmışlardı adeta. Karşılarında bir düşman görüyorlardı.
Haksız da sayılmazlardı. Karşılarında
bir düşman vardı. Bir yanda adaletsizlikten bunalmış, adalete susamış,
adalete aç, muhtaç bir halk; diğer
yanda adaletsizliğin mimarları ve adaletsiz düzenin, faşizmin koruyucuları...
İki düşman güç vardı orada. Bir yanda
gaz, cop, TOMA; diğer yanda sloganlar
vardı en gür haliyle haykırılan: ADALET İSTİYORUZ! DİLEK’İN KATİLİ TUTUKLANSIN!
Normal koşullarda Dilek’in katilinin
tutuklu olması gerekirdi. Faşizmin hu-

kukunda bile insan öldürmek en ağır
suçlardan biriydi ve tutuklamayı gerektiriyordu. Ama söz konusu polis
olunca, yani faşizmin kolluk gücü
olunca düzenin hukuku, yazılı yasaları
bile yok sayılıyordu. En sıradan eylemlerde, basın açıklamalarında bile
insanlar gözaltına alınıp “suçun vasıf
ve mahiyeti, mevcut delil durumu...”
diye sözde gerekçelerle, “kanunda sayılan katalog suçlardan olması sebebiyle” denilerek insanlar tutuklanırken,
Dilek’in katili tutuksuz yargılanıyor,
elini kolunu sallayarak geziyordu.
Oysa insan öldürme suçunun vasıf ve
mahiyeti daha ağırdı, üstelik bu suç
da katalog suçlardandı. Ama faşizmin
hukukunda bunların önemi yok. İşte
düzenin adaletsizliğinin, bu düzenin
mahkemelerinden de adalet beklenemeyeceğinin en önemli göstergesi.
Ama halk adaletsiz kalamaz.
Brecht’in dediği gibi, adalet halkın
ekmeğidir. Ona olan açlık başka hiçbir
açlığa benzemez. İşte bunun için o
gün Çağlayan’da, adliyenin içinde,
dışında, her yerde adalet sloganları
yankılandı. Her slogan gazla, copla,
kelepçeyle karşılık buldu. Onlarca kişi
gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi.
Bunca “güvenlik önlemi” bunun içindi.
Güvenliğini aldıkları şey adaletsizlik
üreten bu çürümüş düzendi. Karşılarında halkın çocukları adalet için dövüşüyordu yalınkılıç...
Savaşın en çetin geçtiği yerlerden
biri de duruşma salonuydu. Duruşma
salonunda katil polis rahat, kendine
güvenli, pişkin tavırlarıyla sırıtırken,
mahkeme katil polisin tutuklanması
talebini gerekçe gösterme zahmetine
bile katlanmadan reddediyordu. İki
Dev-Genç’li ise duruşma salonunda
oturma eylemi yaparak ve slogan
atarak hem adaletsizliklerini hakimlerin
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suratına vuruyor hem de katil polisten
hesap sorma cüretini ifade ediyordu.
Adalet talebinin karşılığı her zamanki
gibi işkence, gözaltı, tutuklama idi.
Gün boyu süren polis saldırılarında
onlarca kişi işkence ile gözaltına
alındı.
Davanın ikinci duruşması ise 20
Nisan’da görüldü. 20 Nisan’da da tablo
değişmedi. Yine polis yığınakları, yine
saldırılar, işkenceler, gözaltılar...
20 Nisan sabahı ilk duruşmada
olduğu gibi adliye çevresi yine abluka
altına alınmıştı. Her tarafta yine polis
yığınağı vardı. Adliye çevresinde
kuş uçurtulmuyordu yine (!) Duruşmayı izlemeye gelenlere keyfi biçimde GBT uygulaması yapılıyor,
çanta ve üst araması dayatılıyordu.
Duruşma başlar başlamaz gözaltı haberleri de gelmeye başladı. Dilek’in
katili Yüksel Moğultay’ın tutuklanması için pankart açıp slogan atan 4
kişi gözaltına alınmıştı.
Dışarıda bunlar yaşanırken içeride
de çetin bir savaş veriliyordu. Savaşın
iki tarafı vardı yine. Bir yanda katil
polis, avukatı ve onların şahsında
faşizm; diğer yanda polisin katlettiği
Dilek Doğan’ın ailesi, avukatları,
yoldaşları ve onların şahsında ezilen,
sömürülen, zulmedilen, açlığa ve
adaletsizliğe mahkum edilen milyonlarca insan...
Önce tanıklar dinlendi duruşmada.
Dinlenen tanıkların bazıları katil polisin mesai arkadaşları ve suç ortaklarıydı. Bunlar, suç ortaklarını korumak için birbirleriyle ve kendi içinde
çelişen ifadeler verdiler. Daha doğru
ifade ile, görevlerinin gereklerine ve
ahlaklarına uygun olarak alenen yalanlar söylediler. Yalanları biraz sonra
izlenecek, kamera kayıtları ile de
açığa çıkacaktı. Ama bu umurlarında

değildi. Onlar da tıpkı katil
Yüksel Moğultay gibi ortada
gerçek bir yargılama olmadığını, bunun bir yargılama oyunu olduğunu biliyordu.
Tanıkların dinlenmesinden
sonra Dilek’in avukatları, Dilek’in vurulma anını gösteren
kamera kayıtlarını izlettiler duruşma salonunda. Bir yandan
görüntüler akarken bir yandan da
katil polisin ve tanık arkadaşlarının
ifadelerindeki yalanları anlattılar.

Salondakilerin çıkmadığını gören
mahkeme heyeti salonu terk ederken
“Dilek İçin Adalet İstiyoruz!”, “Dilek’in Katili Tutuklansın!” sloganları
atan izleyicilere bir süre sonra polis
ve özel güvenlik saldırarak salonda
bulunan herkesi işkence ile gözaltına
aldı. Gözaltına alınanlar arasında Dilek’in üç kardeşi ve kuzenleri de
vardı. Dilek’i katledip ailesini adaletsizliğe mahkum etmek isteyen faşizm, çareyi Dilek’in adalet isteyen
kardeşlerini gözaltına almakta buldu.

İçeride, Dışarıda,
Her Yerde Adalet
Sloganları Yankılandı

Bu hukuksuzluğa ve salonda bulananların işkence ile gözaltına alınmasına tepki gösteren Dilek Doğan’ın
avukatları da polis saldırısının hedefi
oldu. Polisin işkencelerinin avukatlar
tarafından cep telefonu kamerası ile
kayıt edilmesini hazmedemeyen polis
duruşma salonu içinde avukatlara da
saldırarak Halkın Hukuk Bürosu avukatları Günay Dağ’ı ve Barkın Timtik’i de işkence ile, yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Bu sırada katil polisin avukatı,
Dilek’in avukatlarının sözlerini kesip
laf atmaya başlayınca avukatlar arasında tartışma yaşandı. Mahkeme
başkanı bu sırada da “sanığın savunma hakkı” bahanesinin arkasına
sığınarak katil polisin yanındaki safını
açıkça ortaya koydu. Bunun üzerine
Dilek Doğan’ın kardeşi mahkeme
heyetine seslenerek, “sizden adalet
beklemiyoruz, siz adaleti sağlayamazsınız, adaleti biz sağlayacağız,
katil polisten hesabı biz soracağız!”
diye bağırdı ve “YAŞASIN HALKIN
ADALETİ!” diye slogan attı. Duruşma salonundaki diğer izleyicilerin
de slogana eşlik etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verildiğini
açıkladı.
Aradan sonra duruşma savcısı
duruşmaların güvenlik nedeniyle kapalı yapılmasını talep etti. Avukatların
itirazına rağmen savcının talebini
kabul eden mahkeme, duruşmaların
kapalı yapılmasına karar vererek salonun boşaltılması talimatını
verdi. Salonda bulunan izleyiciler ise salonu terk etmeyeceklerini, adalet taleplerinin kapalı kapılar ardına hapsedilmesine, yargılama oyunu ile Dilek’in
katilinin korunmasına seyirci kalmayacaklarını, adaletsizliklerini yüzlerini vurmak için oturma eylemi yapacaklarını ifade ederek salonda oturmaya başladılar.
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Yaşananları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde karşımıza bir tek
gerçek çıkıyor: Faşizm ve faşizmin
hukuku her dönem olduğu gibi katillerini korumaya devam ediyor.
“Polisimizin elini soğutmayalım” bakışı dün olduğu gibi bugün de yargı
dahil bütün devlet kurumlarının içine
işlemiş haldedir. Bunlardan çıkarabileceğimiz sonuç ise çok açık: Faşizmin mahkemelerinden adalet beklenmez! Adalet beklenecek değil,
uğruna bedeller ödenerek mücadele
edilecek bir değerdir. Dilek’in kardeşinin dediği gibi adaleti biz sağlayacağız! Yaşasın Halkın Adaleti!

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016
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Dilek Doğan’ın Kardeşleri Mehmet Doğan ve Mazlum Doğan ile Röportaj
“Evet Biz Adalet İstiyoruz Ama Bunu Onlardan İstemiyoruz!
‘Yaşasın Halkın Adaleti’ Diyoruz ve Adaletin Bu Şekilde Sağlanacağını Biliyoruz”

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016
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Mazlum Doğan (Dilek’in küçük kardeşi)
Yürüyüş:
Mahkeme Dilek’i vuran polis Yüksel Moğultay’ı neden
tutuklamıyor
sizce?
Mazlum
Mazlum Doğan
Doğan: Devletin kolluk güçleri vardır ve suni denge
yaratılmıştır. Bu suni dengenin hiç
bir şekilde alternatifi yoktur hiç bir
kusuru yoktur diyerek mahkemeler
halka böyle yansıtmaya çalışılıyor.
Halk da bunu biliyor aslında. Gerek
Kürdistan’da, Armutlu’da, Gazi’de,
devrimci mahallelerinde nasıl baskılar
yaptığını biliyor. Dilek’in mahkemesi
olsun, Yılmaz’ın, Hasan Ferit’in katledilmesi olsun mahkemeler halkı
katletmeyi meşrulaştırıyorlar.
Yürüyüş: Mahkeme günü adliye
kapısı önünde gözaltına alındınız.
Mahkeme heyeti duruşma başlamadan önce salonunun boşaltılmasını
istedi. Bu olmayınca de kendileri
salonu terk etti ve avukatları, mahkemeyi izlemeye gelenleri gözaltına
aldırdı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Mazlum Doğan: Yaratılan suni
dengeyi korumaya çalışıyorlar. Halkın haykırışlarına, halkın adalet taleplerine karşı kendilerinin sorumsuzluklarını kolluk kuvvetleriyle savunmaya çalışıyorlar. Bu suçluluk...
Savunma politikası...
Yürüyüş: Mahkemenin sahiplenilmesini engellemek için kapalı yapılması kararı alındı gözaltıların ardından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mazlum Doğan:Halkın oraya gelmesi, avukatların onları sürekli sıkıştırması, onları bunaltması onların
bu kararı almaya itti. Kendi alanlarında daha rahat at koşturmaya çalışıyorlar ama avukatlarımızın bilgi
ve bilinci onları aştı. Bu yüzden

halkın taleplerini dile getirmemesi
için gizlilik kararı aldı.
Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Mazlum Doğan: Empati yapalım,
düğünde biri ateş açtı ve bir polisi
öldürdü. O adamı ne yaparlar; alırlar,
senelerce yatırırlar. Ama halktan birinin mahkemesini sonuçlandırmak
istemiyorlar. Bu yüzden de halkı yandaş medyayla uyuşturmaya çalışıyorlar Ben 24 yaşındayım adalet
şimdiye kadar devlet tarafından sağlanmadı. Adaleti halkın öncüsü devrimciler sağlar ve halkla birlikte sağlanır. Biz çocukken de gördük; bir
devrimci katledildi, aradan yıllar
geçti ve devrimciler hesabını sordu.
Evet devlet çok güçlü olabilir, lojistiği
olabilir ama biz de güçsüz değiliz,
biz de güçlüyüz. Çünkü biz halkız
ve biz kazanacağız.
Mehmet Doğan (Dilek’in Ağabeyi)
Yürüyüş:
Mahkeme Dilek’i vuran polis
Yüksel Moğultay’ı neden tutuklamıyor sizce?
Mehmet
Doğan: Neden
Mehmet Doğan
tutuklamıyor
çünkü karşısındaki insanın terörist olduğuna inandırıyor, kendinden olmayan birisinin
ölümünün üstünü kapatmaya çalışıyor.
Çünkü öldüren yine kendilerinden
biri yine bir katil yine bir cani daha
önceki süreçlerde de olduğu gibi
unutturmaya çalışıyor
Yürüyüş: Mahkeme günü adliye
kapısı önünde gözaltına alındınız.
Mahkeme heyeti duruşma başlamadan önce salonunun boşaltılmasını
istedi bu olmayınca de kendileri salonu terk etti ve avukatları, mahkemeyi izlemeye gelenleri gözaltına aldırdı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Mehmet Doğan: Olay şöyle ge-

lişti: Avukatlarımız görüntüleri gösterince bu olay gerçekleşti. Bu durum
onları daha da köşeye sıkıştırdı. Görüntülerin olması onların hiç işlerine
gelmedi. Bunun farkındalardı zaten.
Aile bireylerini de gözaltına almaları
da zaten şunu gösteriyordu: Bakın
biz aileyi bile gözaltına alıyoruz, işkence ediyoruz; siz gelirseniz daha
da ağırını yaparız deyip insanları yıldırmaya çalışıyorlar.
Yürüyüş: Mahkemenin sahiplenilmesini engellemek için kapalı yapılması kararı alındı gözaltıların ardından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mehmet Doğan: İşlerine gelmiyor
tabii görüntülerin olması insanların
sahiplenmesi yüzlerce avukatın sahiplenmesi üzerlerindeki baskı artıyor
bu da onlara mahkemeyi kapalı yapma
kararı aldırıyor.
Yürüyüş: O günlerde sizin mahkemeniz basında neredeyse hiç yer almadı.
Fakat aynı gün Ensar Vakfı’nda yaşanan tacizle ilgili yapılan tutuklama
gün boyu basında yer aldı. Bu konuda
ne düşünüyorsunuz?
Mehmet Doğan: Medyayı biliyoruz, yandaş medyayı tanıyoruz.
Gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar.
Dilek’in katledilmesini, Güneydoğu’da katledilen insanları, katledilen
devrimcileri bu şekilde yaşananların
üstünü kapatabilir. Bu şekilde böyle
meşgul ediyorlar,
Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Mehmet Doğan: Biz her zaman
söylüyoruz aile olarak Armutlu’da
örgütlü insanların içinde yaşıyoruz
ve Dilek’in katledilmesinden sonra
daha da büyüdüğümüzü biliyoruz.
Biz adaleti kimin sağlayacağını biliyoruz. Biz devletten adalet beklemiyoruz, bunu da mahkemede yüzlerine
haykırdık. Evet biz adalet istiyoruz
ama bunu onlardan istemiyoruz “yaşasın halkın adaleti” diyoruz ve adaletin bu şekilde sağlanacağını biliyoruz.
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AKP’nin Yasakları Sökmeyecek
Grup Yorum Halktır, Halkın Olduğu Her Yer Konser Alanıdır

Bir Konser Yasakladınız Bin Konser Yaptık!
17 Nisan 2016 tarihinde
Grup Yorum’un yapacağı
“Bağımsız Türkiye Konseri”nin 6.sı “yasaklandı!” Peki
AKP iktidarı bağımsızlık şarkılarının ülkenin her tarafında
söylemesini engelleyebildi
mi? Hayır! Bu mümkün değil,
engelleyemedi, engelleyemez.
AKP iktidarı TOMA’larla, akreplerle, zırhlı araçları, gazları,
plastik mermileriyle halka korku
ve gözdağı vererek susturmak
istiyor. Binlerce polisini seferber etti.
Bir müzik grubunu susturmak için
polis alarma geçti. Yenikapı Meydanı’ndan Maltepe’ye, Kocamustafapaşa’ya, Gazi Mahallesi’ne kadar her
tarafta, polisler, TOMA’lar yerleştirildi.
Ama yine engelleyemedi. Çünkü Grup
Yorum halkın kendisidir. Yorum elemanlarını gözaltına da aldılar, kimisini
tutukladılar, kimisinin kolunu kırdılar.
Ama yine susturamadılar. Çünkü Grup
Yorum halktır.
Bin yıllık Anadolu tarihi Grup Yorum’un doğru yolda olduğunu gösteriyor. Pir Sultan asıldı, ama “bir ölür
bin doğar” Pir Sultanlar… Onu asanlar
lanetle anılır ve milyonlarca halk Pir
Sultan’ı bağrında taşır. Adaletsizliğe
Pir Sultan’la birlikte karşı durur. Osmanlı İmparatorluğu az oyun etmemiştir Köroğlu’na… Beyleri-sarayları
değil, ordular kuran Osmanlı’yı değil,
halk Köroğlu’nu bağrında taşımıştır.
AKP iktidarı yasaklamıştır, binlerce
polisi, askeri vardır. Doğrudur. Askeri
gücüyle susturmaya çalışmıştır Grup
Yorum’u… Ama nafile, kazanan yine
Grup Yorum olmuştur, o saray fermanlarını çok görmüştür halk sanatçıları. “Dağlar Bizimdir” diyerek meydan okuyor bugün Grup Yorum. “Meydanlar bizimdir; yollar, evler bizimdir;
halkımızın kalbi ve beyni bizimledir”
Bu nedenle atom bombanız da olsa
kar etmez. Yine halkın devrimci sanatçıları kazandı, kazanmaya devam
edecek.

Grup Yorum sanatını yaparken,
dayandığı tek güç halktır, halkın örgütlü
gücüdür. Bu nedenle yok edilemez.
Grup Yorum, bunu başardı. 31 yıllık
mücadelesiyle artık yok edilemeyeceğini dosta düşmana gösterdi. Grup
Yorum sadece halkın olumlu değerlerini, sanatını, kültürünü korumak
için sanat yapmıyor. Bunu zaten çoktan
başardı, ülkemizin en büyük, en kitlesel,
en estetik konserlerini Grup Yorum
yapıyor. AKP’nin hazmedemediği de
bu. Grup Yorum ayakta kalma mücadelesi vermeye çalışan bir grup değil,
bunu çoktan ispatladı. Hayır! Tam
tersine, egemenlerin yoz kültürünü
yok etmek için sanat yapıyor.
Ustalarımız tek başınalardı. Tek
başına Nazım Hikmet meydan okumuştu sömürü düzenine. Sosyalizme
inancını hapishaneler yok edemedi.
Ruhi Su, halk türkülerini uyudukları
yerden uyandırmış, türkülerin pısırık
söylenmesi yerine, meydanları gümbür
gümbürdetmiş, halk türkülerini, halkın
mücadelesine katmıştı. Her usta, her
ozan bin yıldır biriktirdi. Ve artık Grup
Yorum bin yıllık tarihimizin ustalarının
örgütlü sesi olarak halkla bütünleşti.
Ustalarımızın binbir zorluğa göğüs
gererek ve çoğu zaman tek başlarına
verdikleri mücadeleyi artık hiçbir
gücün yok edemeyeceğini gösteriyor
Grup Yorum. Halk sanatçılarının hiçbir
zaman çok büyük olanakları, çok
büyük paraları olmayacak. Ki en büyük
zenginlik şarkıların milyonlar tarafından
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tek bir insanmış gibi söylenmesinde.
Bu düzen halkı yozlaştırmak için sanatı bir koçbaşı
gibi kullanıyor. Her gün televizyonlardan, reklam tabelalarından “ünlü sanatçıların”
alabildiğine abartılı reklamlarını gözümüzün içine sokuyorlar. Çok büyük paralarla, çok büyük imkanlarla,
çok kaliteli ses sistemleriyle konserler
veriyorlar. Halk sanatçıları, halkın çocukları hiçbir zaman bu kadar büyük
imkanlara sahip olmadılar, olamayacaklar. Ama buna rağmen en büyük
konserleri vermeye devam edecek
Grup Yorum. İşte bu güç halkla olan
bağından geliyor. 17 Nisan’da polis
gücüyle Yenikapı’da konseri engelledi.
Ama zafer yine Grup Yorum’un oldu.
Ülkemizin her tarafında, dünyanın
birçok yerinde Grup Yorum şarkıları
söylendi. Bir sanatçının ulaşabileceği
en büyük mertebedir, halkın kalbi ve
beyni. Ordularınız gelse halkımızın
kalbinden Kızıldere türküsünü söküp
atamayacak, Cemo’lara olan özlemi
silemeyecek. “Ya özgür vatan ya ölüm”
diye haykıran halk çocuklarını, halkın
sanatçıları zafer şarkılarını 17 Nisan’da
ülkemizin her tarafında söyledi. Gaz
bombalarına rağmen halaylarını çekti.
Grup Yorum artık sahneye çıkan on
beş, yirmi kişiden oluşmuyor. Hepimiz
Grup Yorum elemanıyız. Anadolu’nun
dört bir yanında Grup Yorum Koroları
meydanlardaydı. 17 Nisan’da meydana
çıkan, arabasında Yorum dinleyenlerdir
Yorumcular. Gaz bombalarının altında
halay çeken, saatlerce zırhlı araçlarının
içine saklanmış polislere karşı direnenlerdir Yorum elemanları. Tek başına
pankart açan, Kadıköy’de bir buçuk
saat şarkı söyleyip halay çeken onlarca
Dev-Genç’lidir Yorum elemanları. Bağımsız Türkiye konserini düzenleyen,
17 Nisan’da meydanlara çıkan, şarkılar
söyleyen bütün Yorumcular’a selam
olsun!...
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İdil Halk Tiyatrosu: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!

Korkaklığa, Yılgınlığa Geçit Yok! 1 Mayıs Emekçi Bayramı’da Taksim’deyiz
Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir ülkede doğaldır ki
işçilerin 1 Mayıs’ı yasaklıdır. En
zor koşullar altında karın tokluğuna
çalışan milyonlarca işçi var ülkemizde. Bu ülkeyi var edenler, hayatı,
yaşamı var edenlerdir emekçiler. Bizler, devrimciler ise, yüzyıllardır emekçilerin, daha doğrusu bütün ezilenlerin hakları için bedel ödüyoruz.
Yarın kaygısı olmadan yaşasın istiyoruz emekçiler, hiç kimseler tarafından aşağılanmasın, kimseler tarafından emekleri sömürülmesin diye
mücadele ediyoruz.
1 Mayıs’ta emekçilerin taleplerini
dile getirdiği, bir araya geldiği bir
gündür. Yüz binlerce, milyonlarca
işçinin bir araya gelip örgütlü olması

tabi ki korkutmaktadır egemenleri.
Bu yüzdendir ki 1 Mayıs tarihi de
ülkemizde katliamlarla doludur, çünkü
faşizm her zaman baskıyla var olmuştur. Bugün de korkuları çok büyük, bu yüzden Taksim’de yapılmasından korkuyorlar. Bizlerin ısrarı
ise Taksim uğruna şehit düşen yoldaşlarımız içindir. Bugün Bakırköy’de
kutlayanlar 1 Mayıs’ı sadece kutlamış
olmak için kutlarlar. Bizler, devrimciler ise bir coşkuyla kutlarız, çünkü
bizim iddiamız ideallerimiz büyüktür.
Faşizm seneye Bakırköy’ü de yasaklayınca ne yapacak acaba yılgınlar? Biz size söyleyelim hiçbir şey
yapamayacaklar, çünkü yapmak gibi
bir dertleri yok.

Bu yüzden bizler de İdil Halk Tiyatrosu olarak 1 Mayıs’ımızı Taksim’de kutlayacağımızı duyuruyoruz
buradan. Bedeli ne olursa olsun, bizleri doğru olanı savunmaktan döndüremeyecekler.
YAŞASIN 1 MAYIS!
BİJİ YEK GULAN!
KAHROLSUN FAŞİZM
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

İdil Çocuk Tiyatrosu Kuruldu
Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

23 Nisan’da İdil Halk Tiyatrosu’nun başlattığı “Çocuk Tiyatrosu” ilk dersini
yaptı. Çocuklarla yaratıcı drama ve hayal dünyalarını zenginleştirecek oyunlar
oynandı. Tiyatro çalışanları “derslerimiz her cumartesi ve pazar günleri saat
15.00 da İdil Kültür Merkezi’nde olacaktır, tüm çocuklarımızı bekliyoruz”
diyerek çalışmalarını sürdüreceklerini yineledi.

Ne Olursa Olsun Özgürlük ve Bağımsızlık
Türkülerimizi Her Yerde Haykıracağız
Grup Yorum’un 21 Nisan’da Çiğli’de vereceği konser İzmir Valiliği
tarafından yasaklandı. AKP iktidarı,
Grup Yorum konserlerini yasaklayarak
ülkedeki tüm sorunları çözeceğini
sanıyor. Bu nedenle tarihte eşi benzeri
görülmemiş sistematiklikte yasaklamalar başladı. İzmir ve İstanbul’da
Grup Yorum’un vereceği tüm konserler, katılacağı tüm
etkinlikler yasaklanıyor. Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği
ücretsiz halk konseri de iki hafta önce olduğu gibi yeniden
yasaklandı. Yasaklama kararına yapılan itiraz da İdare Mahkemesi tarafından karara vardırılmadı. Bu nedenle 21 Nisan’da
yapılması planlanan konser yapılamadı. Bunun üzerine Çiğli
Belediye Başkanı Hasan Arslan, Grup Yorum üyeleri, Grup
Yorum Korosu üyeleri, Yorum dinleyicileri ve Çiğli Belediyesi
çalışanları tarafından belediye binası önünde bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde yapılan konuşmalarda valiliğin yasak
kararı kınandı ve Grup Yorum’un özgürlük, bağımsızlık şarkılarının Çiğli’de mutlaka yankılanacağı vurgulandı. Eylem,
söylenen şarkılar ve çekilen halaylarla sona erdi.
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Halk Meclisleri’nde Örgütlenelim...
Okmeydanı Halk
Meclisi, açılışını 23 Nisan’da coşkulu bir şekilde yaptı. Açılış programı davul-zurna ekibinin gelmesiyle birlikte
çekilen halaylarla başladı. Yediden yetmişe
coşkulu bir şekilde halaylar çeken kitle bir
süre sonra üzerlerinde
terörle mücadele yazan ama asli görevleri halkla mücadele
olan iki zırhlı araç tarafından taciz edildi.
Çekilen halayların ardından günün anlam ve önemine
binaen konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda Halk Meclislerinin tarihsel süreçteki öneminden bahsedildi, dünden
bugüne yaptıkları, yapacakları anlatıldı.
Açılıştan sonra hep birlikte yemekler yenilerek
program sonlandırıldı. Son olarak bir çağrı yapan meclis
çalışanları; “Kentsel Dönüşüme, Kumara, Uyuşturucuya,
Fuhuşa ve Her Türlü Yozlaşmaya Karşı Halk Meclislerinde
Birleşelim, Örgütlenelim” dedi.
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Gazi

1 Mayıs

Şehitlerimizin Kanıyla Kazandığımız Taksim Alanını

Bizlere Yasaklamanıza İzin Vermeyeceğiz!
İşçinin, emekçinin mücadele günü 1 Mayıs çalışmaları,
ülke genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Taksim'i unutturmaya, yasaklamaya çalışanlara inat Taksim'i sahiplenecek, Taksim alanına milyonlarla akacağız. Hiçbir güç
halk denizini engelleyemeyecek.

İSTANBUL
Gazi: Gazi Halk

Cepheliler dört bölgede çalışma
yaptı. Son Durak’ta ve Nalbur’da masa açıldı. Düz, Son
Durak ve Nalbur’da 1 Mayıs afişleri asıldı. Dört bölgede
kapı çalışmalarında bildiri dağıtıldı. 21-22-23 Nisan günlerinde 700 afiş yapıştırıldı ve 500 bildiri dağıtıldı. 25-26
Nisan günlerinde masada ve kapı çalışmasında 500 bildiri
dağıtıldı. Bildiri verilen kişilere 1 Mayıs’ın ve 1 Mayıs’ta
Taksim'de olmanın önemi anlatılarak Halk Cephesi saflarında
Taksim’e gelme çağrısı yapıldı. 21 Nisan'da Edirnekapı
Metrobüs çıkışında toplu bildiri dağıtımı yapıldı. 400
bildiri dağıtıldı. Bildiri verilenlerle Taksim üzerine sohbet
edildi.

Okmeydanı: Piyalepaşa Mahallesi duvarları 20
Nisan'da 5 adet “1 Mayıs’ta Taksim’e” yazılamaları ile
donatıldı. 22 Nisan’da ise mahallenin bütün duvarlarına
1 Mayıs çağrı afişleri asıldı. Halk Cepheliler 26 Nisan'da
ise 1 Mayıs bildirisi dağıttı. Yapılan çalışmada yaklaşık
100 kapı çalınıp bildiri verildi. Okmeydanı’ndan birçok
insan 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması gerektiğini,
bunun için bedel ödendiğini ifade etti.
Mecidiyeköy:

Çayan ve Okmeydanı bölgesi
olarak 21 Nisan'da 1 Mayıs çalışması Şişli’den başlayarak
Mecidiyeköy Metrobüs’ünde sonlandırıldı. Bildiri verilen
halka 1 Mayıs’ın önemi anlatıldı. Çalışmaya 6 Halk
Cepheli katıldı. Kamu Emekçileri Cephesi ve Devrimci

Baskınlarla Ne Halkı
Ne Bizi Yıldırabilirsiniz!
İzmir’de Halk Cephelilerin henüz açılışı için başvuru
aşamasında olan Yamanlar Mahallesi’ndeki derneğe 21
Nisan’da sabaha karşı baskın oldu. Sabah saat 05.30’da
derneğin olduğu binaya gelen katil polisler, derneğin
kapısını kırarak içeriye girdi. İçeride bulunan kitaplığı
dağıtıp, kitapları yerlere atan katil polisler, Yürüyüş

İşçi Hareketi üyeleri 25 Nisan'da Cevahir önünde "1
Mayıs’ta Taksim"e çağrı bildirileri dağıttı.

1 Mayıs: Halk Cepheliler, 1 Mayıs Mahallesi
Emek Caddesi üzerinde 26 Nisan'da bir binaya 1 Mayıs’ta
Taksim’e çağrı yapan bir pankart astılar.
Dev-Genç: Liseli Dev-Genç'liler 20 Nisan'da Okmeydanı’nda 1 Mayıs yazılamaları yaptılar. Yazılama
yapılırken halkın sevgisi ve desteğiyle karşılaştı Liseli
Dev-Genç’liler. 1 Mayıs’a çağrı için kahve konuşması
yapıldı. Kahve konuşması bittiğinde halk Liseli DevGenç'lilere karşı olumlu tepkiler gösterdi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi:
Dev-Genç'liler 21 Nisan'da okul kantinine ve duvarlarına
astıkları afişler ile 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrısı yaptılar.
Dev-Genç'liler 25 Nisan'da stant açtı. Standın panosuna 1
Mayıs’a çağrı afişi asan Dev-Genç'liler arkadaşlarını
masaya 1 Mayıs sohbetleri yapmaya davet etti. Davetin
duyurusunu twitter sayfalarından yapan Dev-Genç'lilere
ÖGB’den haber geldi. ÖGB’ler “Afişi ve standı kaldırmadıkları takdirde saldıracaklarını” söylediler. Dev-Genç’liler,
hiçbir koşulda boyun eğmeyeceklerini, standın kendi iradelerince kaldırmadıkları sürece kantinde duracağını söylediler. Bunun üzerine işbirlikçi öğrenci düşmanı ÖGB
Dev-Genç'lilerin standına saldırdı. Dev-Genç'liler stantlarını
vermemek için direndiler. İşbirlikçi ÖGB haince stanttaki
kitapları ve dergileri kaçırdı. Faşizmin saldırılarına boyun
eğmeyeceklerini her zaman söyleyen Dev-Genç'liler okul
duvarlarına kostikle afişlerini yapıştırdılar.

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

Ankara: Dev-Genç'liler 26 Nisan'da ODTÜ’de 1 Mayıs’a çağrı afişleri asıp, bildirileri öğrencilere ulaştırıldı.
Öğrencilerle 1 Mayıs üzerine sohbet edildi.
dergilerini, bir kısım kitapları ve broşürleri çaldı. Bütün
dolapları açarak içindekileri dağıttı, buzdolabındaki yiyeceklere kadar hırsızlık yaptı. Ayrıca dernek binasında
yaşayanları uyandırarak Halk Cepheliler hakkında
yalanlar söyleyip, bina sakinlerini tehdit ettiler.
Açıklama yapan İzmir Halk Cephesi; “Halk sizin
hırsızlıklarınızı, katliamcılığınızı iyi biliyor. Faşizme
karşı mücadelemiz daha kuvvetli bir şekilde devam
edecek” dedi.

HALK İÇİN DEĞİLDİR

47

Antep

Mersin

1 Mayıs Pikniğine Umudu
Kuşananların Coşkusunu Taşıdık

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

Geleneksel 1 Mayıs Piknikleri,
başta İstanbul'da olmak üzere polisin
engelleme çabalarına rağmen, coşkuyla
yapıldı. Halaylar çekildi, türküler söylendi, hep beraber yemekler yenildi
ve Taksim 1 Mayıs alanında buluşma
çağrısı yapıldı.
İstanbul
Halk Cephesi:
Halk Cephesi’nin geleneksel 1 Mayıs
Pikniği bu yıl 24 Mayıs’ta Gazi Barajı’nda polisin tüm tacizine ve saldırılarına
rağmen 1 Mayıs coşkusuyla ve Taksim’e
çıkma kararlılığıyla yapıldı.
Sabahın erken saatlerinde piknik
alanına giden yol kızıl bayraklarla
donatıldı. Gazi Barajının girişine Elif,
Şafak, Bahtiyar’ın resmi asılarak gelenler karşılandı. Bir yandan sahne
kurulurken öte yandan pankartlar asılmaya başlandı. Halk mahallelerden
erken saatlerde gelmeye başladı. Piknik
alanına gelenler önce masalarını dizmeye, yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Sergi açacak olanlar sergilerini
kurmaya, sahne platformunu kuranlar
ses denemelerini yapmaya devam ettiler. Alanda büyük bir hareketlilik
mevcuttu. Yakar top, voleybol oynayanların, gezenlerin, koşanların hareketliliğiydi bu.

Yine Düşman Yine Saldırı
ve Elbette Yine Direniş
Bu arada gelen ve gelmeye devam
eden araçlar piknik alanının giriş kapısına park ettirilerek polisin herhangi
bir saldırısına karşı önlem alındı. Akreple gelen polisler araçlardan oluşan
barikatı görünce “size beş dakika veriyorum. Devlete kapıyı kapatamazsınız, otobüsü kaldırın yoksa saldıracağız, pikniği size yaptırmayacağız”
diyerek tehdit etti. Aileler ve Halk
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Cepheliler otobüsü hiçbir koşulda kaldırmama kararlılığı göstererek alanın
ve halkın güvenliğini aldılar. 5 dakika
değil, saatler geçti ama polisin tehditleri elinde kaldı ve çaresizce gaz
bombalarıyla saldırdı. Arka arkaya
sürekli gaz attı ama Halk Cepheliler
gazlara rağmen yerlerinden ayrılmadılar. Alanı terk eden polis oldu. Bu
direniş 1 Mayıs kararlılığının küçük
ve mütevazi bir örneğiydi.

Piknikte Coşku Hiç
Eksik Olmadı…
Gazi Barajı’nın girişinde polisin
saldırısına karşı direniş devam ederken
öte yandan piknik alanında program
başladı. Önce devrim şehitleri anısına
1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı
duruşunun ardından Devrimci İşçi
Hareketi’nden bir işçi “Hava Döndü
İşçiden” adlı şiiri coşkuyla okudu.
Şiir bitince herkesi 1 Mayıs’ta DİH
pankartı altında Taksim’i zapt etmeye
çağırdı.
Şiirin ardından sahneye İdil Halk
Tiyatrosu çıktı. Oynadıkları skeçle
devletin yıkım saldırısını kentsel dönüşümü mizahi bir dille anlattılar.
Skeç beğeniyle izlendi.
Halkın Mimar Mühendisleri adına
söz alan Olcay Abalay da kendi projelerini anlattıktan sonra okuduğu şiirlerle
piknik programına katkıda bulundu.
Halkın Mimar Mühendislerinin alanda
ayrıca stantları da vardı.
Tiyatro Simurg ise işsizliği, geçim
derdini anlattığı tiyatrosuyla piknikte
yerini aldı. TAYAD’lı analardan Naime
Kara önce Fadik Adıyaman’ın yolladığı mesajı okudu ve ardından Adıyaman’ın ve TAYAD’ın açlık grevi
direnişini anlattı.
Şahanların yazdığı, efelerin adaleti

sağladığı, kızanların boy verdiği, dağların oyunlarını sergilemek üzere sahneye zeybek çağırıldı. Oynanan zeybek
oyunu büyük beğeniyle izlendi. Yeni
evlenen bir çift, piknik alanına gelerek
evliliklerini burada kutladı.
Bir konuşma yapmak üzere sahneye çıkan Halk Cephesi temsilcisi
özetle “Bu yıl da 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz, AKP’nin Taksim yasağını
tanımıyoruz, meydanlar halkındır yasaklanamaz” açıklamasında bulundu.
Ve ardından 1 Mayıs’ta Halk Cephesi
saflarında Taksim’i yeniden kazanmak
için katılım çağrısı yaptı.
Ardından Umut Yağmuru’nun türküleriyle halaya duruldu. Umut Yağmuru Hasan Ferit Gedik için bestelediği türküyü söylemeden önce Hasan
Ferit’in dedesi Mustafa Meray’ı sahneye çağırdı. Meray, “Dilek Doğan’ın
katili Yüksel Moğultay serbestçe dolaşırken devrimciler tutuklanıyor”
diye konuştu ve torunu için yazdığı
şiiri tüm kitleye okudu.
Program Erdal Bayrakoğlu’nun
türküleriyle devam etti. Karadeniz’in
hırçın ve asi dalgalarını piknik alanına
taşıyan Bayrakoğlu kitleyi coşkulu
horonlara durdurdu.
Şiirlerini okumak üzere sahneye
çıkan İbrahim Karaca bu pikniğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade
etti öncelikle. Ve daha sonra şiirlerini
okudu.
Piknik programında son olarak,
daha geçen günlerde Bağımsız Türkiye
konseri yasaklanan Grup Yorum sahne
aldı. Yorum üyeleri yaptıkları açıklamayla bütün yasaklamalara rağmen
konserler vermeye devam edeceklerini
belirterek, AB emperyalizminin de
kendilerine uyguladığı vize yasağını
protesto ettiler. Yorum söylediği türküleriyle kitleyi halaylarla coşturdu.
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Çekilen halayların ardından piknik
programı 1 Mayıs’ta Taksim vurgusuyla sona erdirildi.
Piknikte TAYAD, DİH, HMM,
Kazova stant açtı. TAYAD’lılar ayrıca
Fadik Adıyaman için başlattıkları açlık
grevi direnişini piknik alanına taşıyarak
imza topladılar.
Antep: Antep Halk Cephesi 1
Mayıs pikniğini 24 Nisan’da Dülük
Baba piknik alanında gerçekleştirdi.
Saat 08.00’dan itibaren Özgürlükler
Derneği önünde toplanmaya başlayan Halk Cepheliler arabalarla Dülük Baba piknik alanına gittiler. Piknik alanına varır varmaz hemen semaverler yakıldı ve kahvaltı için hazırlığa başlandı. Bir yandan halaylar
çekilirken bir yandan da 1 Mayıs’ta
Taksim’e çağıran pankart asıldı.
Kahvaltı sofrasının hazır olmasıyla
birlikte hep birlikte sofraya oturuldu
ve hoş sohbetler edilerek kahvaltı
yapıldı. Kahvaltının ardından sofra
toplanıp oyunlar oynandı.
Daha sonra program için toplanılıp
devrim şehitleri anısına bir dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun
ardından 1 Mayıs’ın tarihçesini anlatan
yazı ve şiirler okunup müzik dinletisine
geçildi. Müzik dinletisi sırasında parkta
çalışan özel güvenlik gelerek “müzik
ve pankart için izin almalısınız” demesi
üzerine, pikniğin izninin olmayacağı
söylenerek güvenlikler gönderildi.
Müzik dinletisine ve ardından halaylarla pikniğe devam edildi.
Halaylardan sonra halat çekme, çuval
ve bilgi yarışması yapıldı. Yarışmalar
devam ederken öğle yemeği için sofra
hazırlandı. Yemeğin yenilmesinin ardından Yorum türküleriyle halaylar çekilip, herkes 1 Mayıs’ta Taksim’de olmaya, faşizme karşı mücadeleye davet
edilerek 78 kişinin katıldığı piknik sonlandırıldı.
Hatay:Hatay’da 24 Nisan’da Tomruksuyu Köyü’ne bağlı Hıdır Türbesi’nde 1 Mayıs Pikniği yapıldı. Pikniğin yapılacağı alana “1 Mayıs Pikniğine Hoş Geldiniz, 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz, Yaşasın 1 Mayıs” yazılı
Halk Cephesi imzalı pankart asıldı.
Program Halk Cephesinin “1 Mayıs’ta AKP’nin Taksim Yasağını Tanımıyoruz” başlıklı açıklaması okunarak

başladı. Açıklamadan sonra
yemek yenildi. Yemekten
sonra 1 Mayıs konulu bir
skeç yapıldı. Çocukların da
katıldığı skeçte 1 Mayıs’ta
Taksim Meydanı’nın önemine vurgu yapıldı. Skeçten
sonra şiir okundu ve ardından
halaylarla, türkülerle programda coşku dolu anlar yaşandı. Daha sonra; önce çocuklar arasında, daha sonra
da yetişkinler arasında çuval
yarışması yapıldı. Çuval yarışmasından
sonra aynı şekilde çocuklar ve yetişkinler
arası mendil kapmaca oyunu oynandı.
Oyunların ardından yine halaylarla, türkülerle coşku dolu bir piknik yaşandı.
Pikniği çevreden görüp, programın
akışını beğenen halktan insanlar da
katıldılar, beraber halaylar çektiler,
türküler söylediler. Bu sırada da toplam
18 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Programın sonunda Taksim’in
1 Mayıs’ın önemine bir kez daha
vurgu yapıldı. Pikniğe 50 kişi katıldı.
Mersin: Halk Cepheliler, Mersin
68’liler ormanında 24 Nisan’da 1 Mayıs pikniği düzenledi. Piknikte 1 Mayıs
için Taksim’in önemi anlatıldı.
12.00’da başlayan piknik öğle yemeğinin ardından halaylar çekilerek türküler söylenerek, halat çekme yarışı
oynanarak devam etti. Sonrasında
oyunlarla devam eden piknik 17.00’da
sona erdi.
Ankara: Halk Cephesi 24 Nisan'da
Bağlum Kılıçlar Köyü’nde bir araya
geldi. Sabah kahvaltı yapıldıktan sonra
oyunlar oynanıp sohbet edildi. 1 Mayıs’ın önemi üzerine kısa bir konuşmadan sonra DİH temsilcisi, Oya
Baydak’ın direnişi ile ilgili bir konuşma ve duyuru yaptı. Ardından Liseli Dev - Genç'lilerin kısa bir konuşmasından sonra halat çekme yarışı
ve çuval yarışı yapıldı. Türküler söylenip, halaylar çekildi. Son olarak
Grup Yorum Halk Korosu’nun sahne
almasıyla piknik programı sona erdi.
Antalya: Antalya Özgürlükler Derneği 24 Nisan'da Antalya Sarısu Piknik
Alanında 1 Mayıs Geleneksel pikniği
düzenledi. Piknikte “Biz Bir Dost
Sofrasında Bir de Harman Dalında
Diz Kırarız – 1 Mayıs Pikniğimize

HALK İÇİN DEĞİLDİR

Gazi
Hoş Geldiniz” pankartı asıldı. Sabahın
erken saatlerinde piknik alanı düzenlendi, pikniğe gelenler Halk Cepheliler
tarafından karşılandı. Birlikte sabah
kahvaltı yapıldıktan sonra Grup Yorum
korosunun söylediği türkülerle birlikte
halaya duruldu, halaya çevrede pikniğe
gelen insanlar da katıldı. Öğlen hazırlanan yemek için sofralar hazırlanıp
yemek yendi. Ardından programa geçildi. İlk önce Halk Cephesi adına
bir açılış konuşması yapıldı. Konuşmada şunlara değinildi: "Her yıl olduğu
gibi yine birlik ve dayanışmayı büyütmek için bizler buradayız. Bizlere
meydanları, alanları yasaklayanlara
karşı bağımsızlık, demokrasi için yine
meydanlarda Mehmet Akif Dalcı, olacağız. Adaletin olmadığı, sokak ortasında insanlarımızı katleden katillerin
korunduğu bir ülkede adaleti biz sağlayacağız. AKP faşizmine karşı 1 Mayıs’ta Taksim alanında kavgayı büyüteceğiz... İşbirlikçi AKP iktidarı
bizleri kendi vatanımızda köle haline
getirerek susturmaya çalışmaktadır.
Uzun yıllardır ülkemizde 1 Mayıs
alanları halka yasaklanmakta, 1977 1
Mayıs’ından bu yana alanları şehitlerimizle bedeller ödeyerek kazanmaktayız. Bu yıl gene birçok yerden taksime çıkacağız. AKP faşizminden her
yerde hesap soracağız halkımızın bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesini her alanda yükselteceğiz.” dendi. Ardından bilgi yarışması
yapıldı. Sonrasında yine birlikte türküler söylenip, halaylar çekildi. Piknikte “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş", “ Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede” sloganları atıldı. Saat
17.30’da biten pikniğe yaklaşık 100
kişi katıldı.

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016
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Dergimizi 1 Mayıs’ın Coşkusuyla Halkımıza Ulaştırdık,
Tıpkı Dağlardan Gelen Selamı Ulaştırır Gibi...

Sayı: 519

Yürüyüş
1 Mayıs
2016

Bu coşkuyu yaratan
halkımızın bize güvenidir, her kapı çalındığında
“umudumuz sizsiniz, bu
düzenden bir beklentimiz yok” diyor halkımız.
Ve nasıl olabilir ki? İşte
yine 1 Mayıs geldi, düşmanın en çok korktuğu
o gün. Ve günler kala saldırıları başladı AKP hükümetinin.
Nasıl hissetmiştir yıkılacağını, ama ne yapsa nafile. Bu güzel
vatanın halkı, bu düzene teslim olmayacak. Aynı şekilde
Umudun Sesini halka ulaştıran dağıtımcılar. Onlar da 1
Mayıs’ın coşkusunu Mehmet Akif Dalcı’nın yüreğini hissederek
halka gerçekleri ulaştırdı. Halk Cephesi ve alanlarının bu
coşku ve ısrarla yaptığı dergi çalışmaları şu şekilde:
Ankara: 23 Nisan’da Yürüyüş dergisi okurları bir araya
gelerek seminer düzenledi. Seminerde dergimizin önemi,
derginin nasıl verimli dağıtılabileceği, dergi dağıtımındaki
sorumluluğumuzun ciddiyeti, eksiklerimiz tartışıldı. Seminer
sonunda alınan kararlar ile seminer son buldu. Çalışmaya 15
kişi katıldı.
Antep: 21, 22 Nisan’da Düztepe Mahallesi’nde, esnafa
ve evlere Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada
mahalle halkı ile sohbet edildi, sohbetlerde halkın düzene
tepkisi yoğundu. Halkın ikramlarda bulunduğu çalışmada
toplam 48 dergi halka ulaştırıldı.
Dersim: Yürüyüş okurları 23 Nisan’da Merkez’de esnaflara
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada Dersim

DHKC şehitleri, Onur Polat’ın eylemi ve Çayan Gün anlatıldı.
Dergi dağıtımında Özgür Tutsak yakınlarıyla da sohbet edildi.
Ayrıca çalışmalarda devletin Dersim’deki yozlaştırma politikasına değinildi. Yapılan dergi dağıtımında toplam 84 dergi
halka ulaştırıldı.
Hatay: Dev-Genç, Armutlu Mahallesi’nde 22 Nisan’da
Yürüyüş dergisi dağıtımına çıktı. Yapılan dağıtımda esnafla
sohbet eden Dev-Genç’liler, 28 dergiyi halka ulaştırdı.
İzmir: Halk Cephesi 26 Nisan’da Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Güzeltepe Balatçık Mahallesi’nde evlere ve
kahvelere yapılan dağıtımda İzmir’de yapılan dernek
baskını ve genel baskılar anlatıldı, ayrıca 1 Mayıs’ta
Taksim Meydanı’nda olmanın önemine değinildi. Taksim’den
vazgeçmenin 1 Mayıs’tan vazgeçmek olduğu anlatıldı.
Bunun üzerine bir kadın işçi iş yerinde köle gibi çalıştığını
ve “artık bu düzende kaybedecek hiçbir şeyim yok ve 1
Mayıs alanına Halk Cephesi ile çıkacağım” dedi. Yapılan
çalışmada toplam 40 dergi dağıtıldı.
Eskişehir: Halk Cephesi 26 Nisan’da Gültepe Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi’nin kapı çalışmasını yaptı. Ayrıca Eskişehir’de
5 Haziran Pazar günü yapılacak olan “Yozlaşmaya Karşı
Anadolu Halk Festivali”nin duyurusu yapıldı. Yapılan çalışmada
11 dergi halka ulaştırıldı.
İstanbul
1 Mayıs: Liseli Dev-Genç’liler umudun sesi Yürüyüş
dergisini pazarda, sokakta, caddede dağıtarak halka gerçekleri
anlatmaya devam etti. 21 Nisan’da Perşembe Pazarı’nda
bulunan esnaflara ve halka dağıtılan dergilerle birlikte genel
olarak yapılan çalışmalar anlatıldı ve 28 dergi ulaştırıldı.

Halkımızın Adalet Arayışına Bile
İşkencelerle Müdahale Ediliyor!
Adalet İstemekten Asla Vazgeçmeyeceğiz!

ceğiz. 30 Mayıs’a ertelenen mahkemede yerimizi almaya ve
safımızı tutmaya devam edeceğiz" dedi.
Kartal Liseli Dev-Genç: "Evinde, ailesinin gözü önünde
işkenceci katil polis Yüksel Moğultay tarafından katledilen
Dilek Doğan’ın mahkemesinde katili, Karaman’da görülen
Ensar Vakfı davasında ise tecavüzcüleri koruyor devlet.
Dilek Doğan’ın mahkemesini izlemeye gelenler, abileri, kuzenleri ve avukatları dahi işkence ile gözaltına alınmıştır.
Dilek Doğan’ın katilinin avukatlığını yapan onursuz, haysiyetsiz
Tolga Yurdakul da halkın adaletine hesap verecektir. Bizler
sizin saraylarınızdan adalet çıkmayacağını çok iyi biliyoruz.
Adaleti halk savaşçılarının namluları sağlayacaktır. Şafaklar,
Elifler, Çiğdemler, Bernalar, Onurlar sağlayacaktır" dedi.
TAYAD: "Bugün Dilek Doğan’ın mahkemesinde TAYAD’lı
Ailelerin, Dilek’in ailesinin, yoldaşlarının yaşadıkları bu
düzenin bittiğinin göstergesidir. Artık açık açık katilleri korumaktan başka yolları kalmamıştır. Her mahkeme, her
eylem, her olay onları tarihin derinliklerine daha hızlı götürmektedir. Artık kimse bu ülkenin mahkemelerinde adalet
aramıyor. Adalet bu ülkede yalnızca halkın ellerinde sağlanacaktır" dedi.

Bağcılar: Açıklamada; “Dilek Doğan kendi evinde
ailesinin gözü önünde AKP’nin katil polisleri tarafında katlediliyor, katilleri serbestçe halkın canını yakmaya, evlatlarını
katletmeye devam ediyor. AKP’nin satılık hakim ve savcıları
hala katil Yüksel Moğultay’ı koruyor, halk düşmanlığı
yapıyor! 40’ın üzerinde insanımız işkence ile gözaltına
alınıyor. Mahkemelerde, sözde adalet dağıttıkları yerde
ailemizi gözaltına alıyor, hakaret ediyor.
AKP’nin hakimleri, savcıları, satılık polisleri merak
etmeyin, Berkin için gelenler Dilek için de gelecek! Adaletin
Cephe’nin namlusunda olduğunu bir kez daha sizlere öğreteceğiz! O zaman halk çocuklarını katletmek neymiş anlayacaksınız!” denildi. Okmeydanı Örnektepe Halk Cephesi
de aynı içerikte bir açıklama yaptı.
Kamu Emekçileri Cephesi: "Dilek Doğan’ın katili
AKP’nin polisi Yüksel Moğultay tutuklanana, yargılanana
kadar ve hak ettiği cezayı alana kadar Dilek Doğan’ı sahiplenmeye, adalet mücadelesinde yerimizi almaya devam ede-
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Geleceğiz! Büyük Yangınlarla Geleceğiz!
Cepheliler, Sarıgazi
Kaymakamlığını
Vurdu
Cephe Milisleri 18, 19 ve
20 Nisan’da, Parti’nin kuruluşu
ve 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitleri
Haftası nedeniyle Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde bulunan kaymakamlığa havai fişeklerle saldırı düzenledi. Katiller ancak yarım saat sonra inlerinden çıkabildiler.
Vurup geri çekildikten sonra Cephelileri bulamayan katiller
milisleri alkışlayan, sahiplenen halka saldırdı. Bunun
üzerine Cephe’liler, halkın güvenliğini almak için tekrardan
çıkıp akrep denen zırhlı araçları havai fişeklerle vurdu.
Milisler yaptıkları açıklamada kısaca şu sözlere değindi;
“Her defasında söylüyoruz, AKP yönetememe krizi yaşamaktadır. Yaşadığı krizi atlatmak için halka en faşist
yüzünü gösteren hırsız-katil AKP ve onun katil polisleri
azgınca sağa sola saldırmaktadır. Bunun nedeni sadece
korkularıdır. Eylemlerimizle korkularınızı da krizlerinizi
de büyüteceğiz. Bizim cüretimizi sınamaya kalkmayın,
artık sessizliği bozduk. Artık sizleri uyarmıyoruz, halk
düşmanlığı yapmaktan vazgeçin demiyoruz, vuruyoruz.
Bizler ne sizin sandığınız gibi heyecan macera arayan
gençleriz, ne de korkup sinecek yorgun demokratlarız.
Bizler bugünün dünyasında Türkiye’de devrim yapacak
7’sinden 70’ine savaşan Cephelileriz. Geleceğiz. Büyük
Yangınlarla Geleceğiz. Yine Geleceğiz.”

Halkımızı Gerilla Savaşına Çağırdık
Cephe Milisleri 1 Mayıs Mahallesi’nde 20 Nisan’da
gerillaya çağrı için yazılama yaptı. Halkın gerilla da
şehit düşen savaşçıları Cihan Gün ve Onur Polat yazılamalar ve ajitasyonlarla selamlandı. Son olarak Cephe

Okmeydanı Halk Meclisi:
Kentsel Dönüşüm Yalanları Suya Düştü
Otobüsler Mahallemize Girmeli!
Bir süredir Okmeydanı’na otobüsler akşam 17.00’dan
sonra girmiyor. Yaşlılar, hastalar, genç kızlar ve kadınlar
karanlıkta canlarını-namuslarını tehlikeye atarak E-5 kenarından yürüyerek mahalleye gelebiliyor. Mahalle halkı
bu durumdan rahatsız ve otobüslerin mahalleye girmesini
istiyor. Bu konuyla ilgili Okmeydanı Halk Meclisi 26
Nisan' da yazılı bir açıklama yaparak şunları vurguladı;
“Bahaneleri olan ‘otobüslerin yakılmasına’ bizler de
karşıyız. Ama bunun çözümü mahalleliyi mağdur etmek
olmamalı. Gidip onlara sorduk. Belediye diyor ki: ‘Emniyet
istedi, otobüs yakıldığı için bunu yapıyoruz.’ Yalan söylüyorlar… Gerçek amaçlarının ne olduğunu mahalleli biliyor.
Okmeydanı’nı yıkmak, bizleri buradan atmak istiyorlar.
Kentsel dönüşüm diyerek, riskli alan diyerek, polislerle
saldırarak evlerimizi almak istediler. Başaramadılar, bizleri
kandıramadılar, evlerimizi alamadılar. Ama vazgeçmi-

Milisleri halkı gerillaya desteğe çağırdı.

Cepheliler İşkence Merkezi Gazi Karakolu’na
Ses Bombalarıyla Saldırdı
26 Nisan günü Gazi Özgürlükler Derneği sokağından
kaçırılarak gözaltına alınan Mertcan Ok'a Gazi Karakolu’nda işkence yapılmıştır.
Cephe Milisleri bu gözaltının ve işkencenin hesabını
sormak için karakola ses bombası attılar. Yayınladıkları
açıklamada şöyle denildi:
İşkencecilerden Hesap Sorduk Hesap Soracağız!
Gazi karakolu tescilli işkencehanedir. Daha önce de
Dev-Genç’li Eser Çelik'e falaka işkencesi yapılmıştı.
Devrimciler, Gazili gençler ve Gazi halkı iyi bilir ki
Gazi karakolu sıradan bir karakol değil bir işkencehanedir
ve orada görev yapan tüm polisler işkencecidir!
26 Nisan günü de gözaltında tutulan Mertcan Ok'a
işkence yapılmış, darp edilmiştir. İşkencecilere işkencelerinin hesabını soracağımızı, İbrahim Çuhadarlar olup
beyinlerinde patlayacağımızı hatırlatmak için ses bombalı,
silahlı eylem yaptık. Gazi Karakolu’nun dibine kadar
giderek bahçenin içine, tam da Çocuk Şube’nin olduğu
sağ tarafa 2 adet ses bombası attık. Silahlarımızın tetiğine
defalarca bastık. Halkın çocuklarına yapılan işkencenin
hesabını soracağız dedik! Ses bombalarımızın biri patladı,
biri patlamadı... Ancak yine geleceğiz! İsmet Paşa Caddesi’ni görecek şekilde yeni inşa ettiğiniz gözetleme kulesine rağmen geleceğiz! Her gün güçlendirdiğiniz kurşun
geçirmez camlara, çelikten duvarlara rağmen geleceğiz,
çok marifetli MOBESE kameralarınıza rağmen geleceğiz!
Çünkü biz halkız, haklıyız!
İşkencehanenizin dibine kadar geldik,
yine geleceğiz!
İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız!
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yorlar… Bugün bu politikalarını otobüsleri mahalleden
geçirmeyerek ve polisin terörüyle yapıyorlar.

Yılmayacağız…
Halk Meclisi olarak otobüslerin mahalleye girmemesi
sorununun çözümü için kampanya başlattık. Sorunun çözümü için her türlü yöntemi deneyecek, direnecek ve sonunda biz kazanacağız. Geçmişte ve bugün verdiğimiz
mücadeleler bunun ispatıdır, her kesim tarafından bu
böyle görülmelidir. İmza toplayacağız, masa açacağız,
belediyenin önüne gideceğiz, otobüslerin mahalleye girmesi
için her türlü eylemi yapacağız ve kazanacağız. Bizler
mahalle sakinleri olarak İstanbul’un merkezindeki evimizin
elimizden alınması, buralardan taşınmamız için planlı
olarak yapılan bu girişimlerin sonlandırılmasını; ulaşımın
bir insan hakkı ve sosyal devletin gereği olarak bahanesiz
ve sorumluluk alarak bu problemimizin acilen çözülmesini
istiyoruz. Bunun çözümünün tüm mahalle halkının beraber
hareket ederek, yılmadan kararlılıkla sorunun üstüne gidilmesi gerektiğine inanıyor, tüm halkımızı mahallemize
ve evlerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

HALK İÇİN DEĞİLDİR
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Apolitik yanlarımızı hızla aşmamız gerekiyor.
Kıyasıya süren sınıflar savaşı bunu dayatıyor.
Öyle ki bu savaşta ara yol yok. Ya politikleşecek ve halkın safında yer alacağız ya da
apolitik olacağız.
Sorun: Apolik yanlarımız nasıl aşacak,
nasıl politikleşeceğiz? Yol ve yöntemler hem
bellidir; hem de bu yol ve yöntemleri zenginleştirmek görevimizdir. Devrimci mücadeleye katılmak politikleşmeye atılan ilk adımdır. Ancak
yetmez.
Çözüm: Kendimizi disipline etmeli, dergimizi düzenli olarak okumalıyız. Dergimiz bize
yol gösteren bir fener gibidir. İdeolojimizi öğrenmeliyiz. Derginin ideolojik-politik mücadeledeki önemini çok büyüktür.
Burjuva medyanın gündemini takip etmeliyiz.
Düşmanın politikalarını takip etmek, neden nasıl
sorularını sormak bizi diri ve dinamik tutacaktır.
Belli köşe yazarlarını takip etmeliyiz.
Kitap okumalıyız. Rastgele değil örgütlemenin bize verdiği eğitim programlardaki kitapları
okumalıyız.
Günde en az 10 sayfa kitap okumak kendimizi disipline etmenin bir yöntemidir.
Düzen müzikten edebiyata, mahkeme salonlarından işkencehanelere kadar sürekli bir
saldırı halindedir. Bu saldırılara karşı direnişi
örgütlemek ve direnmek, neyi neden yaptığımızı
unutmamak, dost-düşmanı unutmamak, üretmek
bizi politikleştirecektir.
Her şey beyinde başlayıp, beyinde bitiyor.
Ancak bu savaşımda kendimizi olduğu kadar
çevremizi politikleştirmek de önemlidir. Devrimci
ilke ve kuralları bizzat yaşama geçirmek, kendi
pratiğimizde uygulamak aynısını çevremizden
istemek bunun için emek vermek önemlidir.
Korkunun, baskıların, direnme kültürüne
üstün geldiği süreçler ve yerlerde apolitikleşme
hızlanır. 12 Eylül Cuntası’nın apolitikleştirme
saldırısı, Büyük Direniş’te devrimcilerden ayrılan
oportünizmin apolitikleşmesi örnek olarak verilebilir.
Apolitiklik; emeği, devrimci değerleri emen
bir sülük gibidir. Bu nedenle her beyni savaş
alanı olarak görmeli ve burada devrimciliğin
savaşımını vermeliyiz. Sorumluluğumuz büyüktür.
Biz de bu sorumlulukla bakmalıyız.

Emperyalizmin İşgal Ettiği
Her Ülke Çıkamadığı
Birer Bataklığa Dönüşüyor
ABD Başkanı Barak Obama geçtiğimiz
günlerde “Suriye’ye
bir kara harekatının
hata olacağını” açıkladı.
Amerika’nın korkusu Suriye’ye girmek
değil, çıkamamaktır.
Suriye’ye girdiğinde
bir yenilgi daha yaşayacağının bilincindedir. “Hata olur”
diye vurgulanan da asıl olarak yenilmekten, Afganistan ve
Irak’ta yaşadığı bozgunun aynısını Suriye’de yaşamaktan
ve döktüğü Suriye halkının kanlarından oluşturduğu bataklıktan çıkamamanın korkusudur. Çünkü ABD ne Ortadoğu’da, ne de Suriye’de sevilmediğini, hatta nefret
edildiğini kendisi de bilmektedir.
Irak ve Afganistan’da işbirlikçileri de ABD’nin içini rahatlatmıyor. Afganistan’da iktidara getirdiği işbirlikçilerin
geleceğinin olmadığını görüyor, çünkü Afgan halkı işbirlikçilere
karşı savaşmayı elden bırakmıyor. Afganistan’da yaşadığı
yenilgiden kalan son umudu Taliban’ı belirli noktalarda yumuşatıp kontrol edilebilir hale getirmek istemektedir.
Irak işgalinde son teknoloji ile donatılmış ordusu apar
topar kaçarken, iktidarı da rakibi olan İran taraftarı Şii’lere
bırakmıştır. Petrol için halkları katleden ve onlara savaş
açan ABD, petrol kuyularının başına da Irak Kürtlerini
bekçi yapmayı hedeflemiştir.
Bugün Suriye’ye kara harekatı “hatalı olur” diyen ABD
hükümeti, Esad’ı devirmek için IŞİD’i yaratmış ve silahlandırmıştır. Ama IŞİD ABD’nin kontrolünden çıkmıştır
ve Rusya’nın Suriye’ye verdiği küçük bir destek sayesinde
Amerikan işbirlikçileri büyük oranda geriletilmeye başlanmıştır. Bu şartlar altında IŞİD’in Suriye yönetimini devirmesi ABD’nin çıkarına değildir çünkü IŞİD ABD’nin
kontrolü dışındadır ve bu nedenle de öncelik, IŞİD’in
gücünü sınırlamak ve işbirliğine zorlamaktır. Yani amacı
IŞİD’i yok etmek değildir. Çünkü IŞİD’in gücünü sınırlayıp
işbirlikçileştirdikten sonra Suriye’deki rejmin yıkılmasını
hedeflemektedir. Bu arada da Suriye Kürtlerini de kendi
kara gücü haline getirip Suriye’deki çıkarlarını koruyacak
duruma getirmeye çalışmaktadır.
ABD, Suriye’de asıl olarak El Nusra IŞİD gibi katillerin
Suriye Kürtleri ile ortaklaşması ve Suriye’de yönetime alternatif haline gelmesini istemektedir. Bundan dolayı da
Suriye’ye bir kara harekatından da, IŞİD’i yok etmeyi hedefleyen bir müdahaleden de yana değildir.
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Avrupa’da
ALANLAR BİZİMDİR!
HALKIMIZA ULAŞMAMIZ
ENGELLENEMEYECEK!
İngiliz emperyalizmi baskıları ile devrimcileri yıldırmak
için kurum basma, gözaltı, talan etme yöntemlerine başvuruyor. Ama bunlar devrimcilerin halka ulaşmasını engelleyemiyor. Direniş, meydanlara açılan çadırla devam
ediyor. Londra’da hergün açılan o çadırda bir kurum temizlenir gibi temizlik yapılarak, çaylar hazırlanarak başlanıyor güne. Sonra halkımıza bildiriler dağıtılıyor, sohbetler ediliyor. Aile ve esnaf ziyaretleri yapılıyor, dergi
dağıtımı yapılıyor. Aileler çadırı yalnız bırakmıyor dayanışmalarını gösteriyorlar. Halkın olduğu her yerde
devrimciler vardır.



79. Halk Toplantısı Çadırda
Gerçekleştirildi
Her hafta düzenlenen halk toplantısının bu kez 79. su
çadırda düzenlendi.
Bu haftaki toplantının konusu 1 Mayıs’tı. Nasıl örgütleneceğimiz ve 1 Mayıs’ın önemi üzerine sohbetler
edildi.
22 Nisan Cuma günü görülen Anadolu Halk Kültür
Merkezi’nin mahkemesinde çıkan karar, halklarımıza
bildirildi. 22 Nisan Cuma günü İngiliz emperyalizminin
mahkemesinde, Anadolu Halk Kültür Merkezi’ni üç ay
daha kapatma kararı aldıklarını açıklamışlardı. “Bizim
bu hukuksuz karara karşı hukuk mücadelemiz devam
edecek” denilerek toplantı bitirildi.
İki saat süren toplantıya yaklaşık 25 kişi katıldı.



Fadik Adıyaman’ın Sesi
Dev-Genç’lilerin Seslerinde
Açlık grevinin 82. gününde olan Fadik Adıyaman’ı
sahiplenen Dev-Genç’liler, “Fadik Adıyaman’ı öldürmenize
izin vermeyeceğiz!” diye ilan ettiler.
Almanya’da Dev-Genç’liler Fadik Adıyaman için 22
Nisan Cuma akşamı, AKP’nin temsilcisi olan UETD
Gelsenkirchen binasına yönelik kırmızı boyalı eylem
yaptı.
Fadik Adıyaman açlık grevinin ilerleyen günlerinde
kan kusmaya başladı. Fadik Adıyaman’ın kustuğu kanın
simgesi olarak UETD binasına kırmızı boya fırlatıldı.

Duvarlarına Dev-Genç ve aynı cadde üzerine “Fadik
Adıyaman Onurumuzdur/Dev-Genç” sloganları yazıldı.
Ayrıca ‘Fadik Adıyaman Onurumuzdur’ sloganları atıldı.
Dev-Genç’liler tarafından yapılan eylem çevre binalardaki
insanların ilgisini çekti.
Dev-Genç’liler Fadik Adıyaman’ın gün be gün ölüme
terk edilmesine sessiz kalmayacaklarını ilan ettiler.



Yürüyüş Susturulamaz
Yürüyüş dergimizi sahiplenmek, halklarımıza gerçekleri
anlatmak için her cumartesi üç ayrı mahallede aynı saatlerde (14:00-16:00) arası açılan standlarımıza devam
ediyoruz. Stantlarımızın bu haftaki konusu dergimize
yapılan saldırıydı.
Her üç stantta da sohbet konusu Anadolu Halk Kültür
Merkezi’ne İngiltere polisinin yaptığı hukuksuz baskınlar
anlatıldı ve bildiriler dağıtılarak halklarımıza faşizmin
baskıları teşhir edildi.
Wood Green’de 5 Yürüyüş dergisi, Edmonton’da 6
Yürüyüş ve 1 Bizim Gençlik dergileri halklarımıza ulaştırıldı.
23 Nisan Cumartesi günü Edmonton ve Enfield ve
Tottenham mahallelerinde özellikle kahvehanelerde ajitasyon çekilerek dergimizi sahiplenme çağrısı yapıldı.
Yaklaşık üç saat süren dağıtım boyunca 60 dergi
halklarımıza ulaştı.
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Uyuşturucu ve Yozlaşmanın
Sorumlusu Emperyalizmdir
Atina’nın Eksarhia semtindeki merkezi parkta 23 Nisan’da, anarşist komünistler tarafından “Eksarhia’nın
Yeniden Yapılanması Girişimi” adı altında bir günlük
etkinlik düzenlendi. Mültecilere yemek dağıtımının yapıldığı, çocuk tiyatrosunun sunulduğu ve Fransa’daki
son gelişmelerin aktarıldığı etkinliğin temel konusu,
uyuşturucu ve uyuşturucu çetelerine karşı mücadele idi.
Halk Cephesi’nin konuşmacı olduğu söyleşide uyuşturucuya karşı Türkiye’de verilen mücadele ve Halk
Cephesi’nin bu konudaki deneyimleri aktarıldı. Eksarhia
semtinde uyuşturucu dağıtımının yaygınlaşması ile birlikte
anarşistler arasında da mücadele yöntemleri üzerine son
dönemlerde tartışmalar yoğunlaştı. Katılımcıların büyük
bir dikkat ve ilgi ile dinlediği söyleşi, Türkiye’deki mücadeleyi gösteren kısa bir video ile sona erdi.
Tüm gün Halk Cephesi’nin stant açtığı etkinlikte,
Fadik Adıyaman’ın direnişi de gündeme getirildi ve
Fadik Adıyaman ile dayanışma amaçlı Türkiye elçiliği
önünde gerçekleştirilecek gösteriye çağrı yapıldı.
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Avrupa’da

Sahipsizdir

Avrupa’da yaşayan emekçi insanlarımız sahipsizdir. Bir
yandan, yaşadığımız
ülkelerde ırkçı faşist
politikaların kurbanı
olurken; bir yandan
emperyalist tekellerin
ve de Türkiye’deki
işbirlikçi tekellerin
sömürüsü altındadır.
Yaşadığımız zorluklar ve sorunlar
konusunda hiçbir zaman yanımızda
yer almazlar. Çünkü emekçi olarak,
Türkiye oligarşisinin korumak, kollamak zorunda olduğu değil; sömürdüğü
bir halkız. Rotterdam Konsolosluğu
aracılığıyla bugün yapılan muhbirlik
faaliyeti de ceberrut devletin, Avrupa’da
yaşayan insanlarımıza yansımasından
başka bir şey değildir.

Erdoğan ve AKP
Avrupa’daki Türkiyelileri
Muhbirleştirmeye Çalışıyor
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Hollanda Konsolosluğu, Hollanda’da yaşayan Türkiyelilere yönelik,
Erdoğan ve hükümet karşıtı insanların
ve bu yönde söylemlerde bulunanların
ihbar edilmesi için mailler gönderdi.
Hollanda’da ortaya çıkan bu durum, Rotterdam Konsolosluğu’nun
bir işgüzarlığı değil, AKP hükümetinin Avrupa’daki Türkiyeliler üzerinde yaratmak istediği hakimiyet
çalışmasının bir boyutundan ibarettir.
Son Haziran ve Kasım aylarındaki
seçimlerin de gösterdiği gibi, Avrupa’daki Türkiyelilerin seçmen haritası,
çok da “güvenilir” değildir.
Avrupa’daki Türkiyelileri de kendi
seçmen deposu haline getirebilmek
için, elindeki devlet olanaklarını ve
iktidarın gücünü kullanmak için attığı
adımlardan biri de Avrupa’daki Türkiyeliler arasında muhbirlikle yaratmak istedikleri korku havasıdır.

Döviz Deposu
Elli yılı aşkın bir süredir Avrupa’da
yaşayan Anadolu insanı hep bir döviz
deposu olarak görülmüş ve Avrupa’daki insanlarımızın ne özlük haklarıyla ilgilenilmiş, ne de bir vatandaş
olarak görülüp bir hizmet götürülmüştür. Deyim yerindeyse, bir yandan
sağılacak inek muamelesi gören, beslemek zorunluluğu da olmayan beş
milyona yakın bir kitledir.
Avrupa’da yaşayan insanlarımız
her türlü vergi, askerlik vs. vatandaşlık
görevlerini yerine getirirken; karşılığında hiçbir hizmet almayan ve üstelik her yıl milyarlarca liralık döviz
getiren bir kitledir. Adeta altın yumurtlayan tavuk gibidir.

Avrupa’daki İnsanımız
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12 Eylül Dönemine Dönüş
12 Eylül sürecinde, Türkiye’deki
ceza hukuku içinde “yurtdışında Türkiye devletinin aleyhine propoganda
yapma” suçu vardı ve 5.5 yıla kadar
da cezası vardı. Amerikancı faşist
cuntaya karşı Avrupa’da yapılan teşhir
faaliyetlerine yönelik olarak bu yasa
yaygın olarak kullanılıyor ve o dönem
de faşist cunta aracılığıyla muhbirlik
yaygınlaştırılıyordu. Ancak ‘90’lı
yıllarda yapılan ihbarların sayısının
bir milyonu aşmasından sonra, tüm
ihbarlar sıfırlanmıştı.
Yapılan isimsiz ihbarlardan dolayı
yüzbinlerce insanımız o dönemler
konsolosluklarda işlemlerini yaptıramamış, mağdur edilmiştir.
‘90’lı yıllarda yurtdışında Türkiye
devleti aleyhine anti-propogandayı
yasaklayan yasa kaldırılmıştı. Bugün
geliştirmek istedikleri muhbirlik ağıyla, bu yasayı yeniden hayata geçirmeye çalışmaktadırlar.

Bedelli Askerlik
Hizmetinden
Bedava Muhbirliğe
Cunta yıllarında, Avrupalı Türkiyelilere yönelik para karşılığı askerlik
hizmetinin sınırlanması uygulaması
getirilmişti. Bedelli askerlik için ülkeye

gidenlere yönelik göstermelik bazı askeri eğitimlerin yanısıra, asıl olarak
ideolojik eğitimler yapılmakta ve askerlik hizmeti için ülkeye gidenler
MİT’çiler tarafından mülakata alınıp,
işbirlikçileştirilmeye çalışılmaktadır.

Konsolosluklar, Ataşelikler
ve Tüm Temsilcilikler Aynı
Zamanda Birer İstihbarat
Merkezleridir
Türkiye devleti adına kurulan hemen
tüm temsilcilikler, camiler ve hatta
işadamları; kuruluşlarıyla, cami ve
okullara gönderdikleri imam ve öğretmenler aracılığıyla da muhbirlik
ağını ve MİT çalışmasını yürütmektedirler.
Avrupa’daki emekçi insanlarımızı
düşman gözüyle değerlendirip, buna
göre önlem almaya çalışıyorlar.

Kişiliksizleştirme:
Bir Halkı Teslim Almanın
Bir Yolu
Bir halkı teslim almanın yolu,
onu kişiliksizleştirmek ve değerlerinden soyundurmaktır.
Bizim halkımız muhbiri sevmez,
ihbarcılık ve gammazlığı aşağılar.
Bu bir halk değerimizdir.
Türkiye’deki iktidar bizim değildir. Halkın iktidarı değildir. Hiçbir
sorunumuzda yanımızda değildir.
Onun için, bugün konsoloslukların
yaptıkları çağrılar olsun, bedelli askerlik yapanlara yönelik ikna odaları
olsun... bir baskı aracından başka
bir şey değildir.
Bir halkın değerleri yoksa, her
şeyini kaybetmiştir. Bizim olmayan
bir iktidara, hangi gerekçeyle olursa
olsun, yapılacak hizmet, kendi halkına
ihanettir. Muhbirlik kendine ve halkına ihanettir. AKP’nin faşist iktidarı,
halkımızı muhbirleştiremeyecek.

Muhbirlik Çağrıları,
Yasal Olarak da Suçtur
AKP iktidarı ülkemizde yaygınlaştırdığı düşünce ve örgütlenme suçlarının sınırlarını Avrupa’ya taşırmıştır.
Cumhurbaşkanına hakaretin sınırları
keyfi olarak genişletilmiştir. Öyle bir
duruma gelinmiştir ki, hırsızlığa yö-

EMPERYALİZMİN TEKNOLOJİSİ

nelik sloganlar bile Cumhurbaşkanına
hakaret olmuştur. Çünkü AKP iktidarı
hırsızdır ve kendi hırsızlıklarını çok
iyi bildiklerinden dolayı, hırsızlığa,
yolsuzluğa karşı her sloganı da doğrudan kendilerine söylenmiş olarak
kabul etmektedirler.
Halkımıza hırsızı, namussuzu, arsızı asla sevdiremezler.
AKP’nin suçlarını haykırmak bir
suç değildir. Hırsıza hırsız, soysuza
soysuz denir. Bu gerçekleri haykırmak
yasak olsa da, asla bir suç değildir.
Kaldı ki, hukukun en temel ilkelerinden biri de ‘suçun’ işlendiği yerdir.

Eğer suç, Türkiye devletinin sınırları
içinde işlenmemişse, Türkiye devletinin ilgi alanına giremez. Suç eğer
Hollanda’da işlenmişse, konu Hollanda’daki hukukun çerçevesinde değerlendirilmek zorundadır.
Ayrıca, bu çağrı açıkça uluslararası
hukuku da ihlal etmektedir. Çünkü
bu çağrı, Avrupa açısından yasak
çerçevesinde olan bir ajanlık çağrısıdır. Çağrıyı yapan da, çağrıya uyan
da suç işliyor demektir.
Alman mizahçı Böhmermann ile
başlayan ve Hollandalı gazeteci Ebru
Umar’la devam eden uygulamalar,

1 Mayıs’ı ve Umudumuzu Sahiplenelim
Fransa Paris Melun Alevi Kültür Merkezi’nde, 24
Nisan Pazar günü saat 14.30’da Halk Cephesi tarafından
1 Mayıs’a ve “umudumuzu sahiplenme” ye ilişkin halk
toplantısı yapıldı…
Toplantıda genel olarak mücadelenin gelişimi, büyük
ailemizin mücadeledeki hedefleri, bu hedefler doğrultusunda
her Halk Cepheliye düşen görevler üzerinde duruldu.
Ülkedeki mücadelenin gelişimi, AKP faşizminin saldırıları
ile yaşadığımız Fransa ve genel olarak Avrupa ülkelerinde
yozlaşmanın ve ırkçılığın artması, anti-demokratik çalışma
yasalarının çıkarılmaya çalışması nedeniyle 1 Mayıs’a katılımın önemi üzerine sohbet edildi. “Taraftarlık, sempatizanlık,
sahiplenme nedir?” bu konular tartışıldı. Toplantıda 1
Mayıs’ın pratikte nasıl örgütleneceği üzerine kararlar alındı.
30 kişinin katıldığı halk toplantısı tam bir ay sonra
bu kez 22 Mayıs’ta “Halk Meclisleri, Esnaf Meclisleri…” gündemli olarak toplanacak.

Suriye Emperyalizme Teslim Olmadı, Olmayacak

Başta Direnen Suriye Halkı Olmak
Üzere Direnen Bütün Halklar Zaferi
Kendi Elleriyle Kazanacak
Suriye Halk Cephesi 26 Nisan’da bir açıklama yayınlayarak, Suriye halkının direnişinin yeni zaferlere imza
attığını belirtti. Açıklamada; “… Suriye için stratejik
öneme sahip olan ve yaklaşık bir yıldır IŞİD’in hakimiyetinde olan Tedmur’un, 19 Nisan’da Suriye Ordusu tarafından geri alınması, ordunun elde ettiği zaferlere
sadece bir örnek. Bilindiği gibi Tedmur (Palmira); UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve binlerce
yıl öncesine uzanan tarihi bir kent. Tedmur’un tarihi öneminin dışında stratejik açıdan da önemi büyük. Tedmur’un
kuzeyinde Rakka kırsalı, doğusunda Deyrezzor, batısında
ise Homs ve Şam ile Suriye’nin diğer bölgeleriyle bağlantı
noktası olması, IŞİD’in rahat hareket etmesini engelleyip,

AKP hükümetine yönelik yayın yapan
tüm basın kuruluşları ve çalışanlarına
yönelik açık bir tehdittir. Bu tehdidin
bir boyutu da, Avrupa’da yaşayan
göçmen Anadolu insanlarımıza yöneliktir. Çünkü suçlanmamak için
ya muhbirlik dayatılmakta, ya da
ihbar edilenlerin kendilerini ispatlama
zorunluluğu dayatılmaktır.
Halk değerlerimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Muhbirliği
de, muhbir-gammazcıyı da çevremizden söküp, faşizmin çöplüğündeki
yerlerine atacağız.

1 Mayıs’ta Taleplerimiz ve
Kitleselliğimiz ile
Alanlarda Olacağız
Anadolu Federasyonu Avusturya’nın
her yıl düzenlediği 1 Mayıs pikniği,
bu yıl 24 Nisan günü Viyana Draschepark’ta yapıldı.
Ülkenin yarısında kar yağarken, soğuk havada gerçekleştirilen piknikte, yemekler ve sofra kolektif bir biçimde hazırlandı. Yapılan hoş geldiniz konuşmasının ardından, bu yıl 1 Mayıs’ın her zamankinden daha önemli
olduğu anlatıldı. Anayasayı Koruma Örgütü’nün baskılarına
karşı, herkes yeşil gömlek ve kızıl fularlarıyla 1 Mayıs
alanına davet edildi.
Yenilen yemeklerin ardından, oyunlar oynandı. Müzik
eşliğinde halaylar çekildi. Suriyeli davetlilerin de katıldığı
piknik, saat 17.00’de bitirildi.
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önemli lojistik desteğini kesmesi anlamına da geliyor.
Irak’tan başlayıp, Suriye’nin içlerine kadar uzanan bu
hat artık Suriye ordusunun elinde… Yine, Homs kırsalının
güneydoğusuna düşen ve ciddi bir stratejik öneme sahip
olan Karyateyn kentinde Suriye ordusunun güvenlik ve
istikrarın sağlanması IŞİD vb. çetelere karşı sağlanan
önemli zaferlerden biri…
Zaferlerin kazanıldığı bölgelerde insanlar, şehitlerinin
hesabının sorulmasından ve kazanılan zaferlerin mutluluğuyla gözyaşlarına boğuluyordu. Yaşanan büyük
acıların ve bedellerin yanında bu mutluluğu, direnen
tüm halkların ortak mücadelesiyle kazanacağına inanıyoruz. Halkların haklı mücadelesi karşısında bir değil,
bin koalisyon kurulsa da halkların meşru mücadelesi
kazanacak. Buna en iyi örnek direnen Suriye halkı ve
halkın güvenini kazanan “ben bu ülkeyi kurtaracağım”
diyen Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad ile Suriye
Ordusunun kararlılığı olacak” denildi.
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“Adalet ve özgürlük için; halklarımız, yoldaşlarımız
için; insanlığımızı kazanmak, yaşadım diyebilmek için
kanımızın son damlasına kadar savaşmalıyız.”
Elif Sultan Kalsen

9 Mayıs - 15 Mayıs

Hasan Okut

Renan Eriş

Müjdat Çelikyay

Hasan OKUT,
Renan ERİŞ,
Müjdat ÇELİKYAY:
Müjdat 1957, Hasan 1956, Renan 1953 doğumluydu.
Devrimciydiler. Faşizme karşı devrimin saflarındaydılar.
Bir yandan okuyor, çalışıyor ve halkın kavgasına
omuz veriyorlardı. 9 Mayıs 1978’de, okudukları
İstanbul Yıldız Üniversitesi gece bölümünden birlikte
çıkarken, faşistlerin kalleşçe pususunda katledildiler.

Murat Çuhacı

Murat ÇUHACI:
Murat, Tokat doğumludur. Halkının
mücadelesinde yeralan bir devrimciydi. Gazi Ayaklanması’nın neferlerindendi. 13 Mayıs 1995’de İstanbul
Okmeydanı’nda sivil faşistlerin bıçaklı
saldırısı sonucu şehit düştü.

İrfan AĞDAŞ:
1979 doğumlu olan İrfan, Liseli
bir devrimciydi. 17 yaşındaydı. 13
Mayıs 1996’da İstanbul Alibeyköy’de
Kurtuluş gazetesi dağıtımı yaptığı sırada, polis tarafından herkesin gözü
önünde sırtından kurşunlandı. Yaralı
İrfan Ağdaş
olarak polis otosuna alındı ve orada
işkenceye devam edilerek katledildi.
Ali Haydar ŞAHİN:
12 Mayıs 1987’de şehit düştü

Ali Haydar Şahin

Mustafa ALBAYRAK:
Devrimci Sol’un Ferahevler mahalli alan örgütlenmesinde yer alan bir militandı. Bölgeyi faşist
saldırılardan korumak için tutulan gece nöbetlerinden
birinde, 16 Mayıs 1980’de bir sol grup taraftarlarınca
çevrildi. Silahı olmasına rağmen kullanmadı ve vuMustafa Albayrak rularak şehit edildi.
Mete Nazım DÖLEK:
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Mete, mücadeleyle öğrencilik yıllarında,
TÖDEF içerisinde tanıştı. TÖDEF içindeki mücadele
yıllarının ardından mezun olduktan sonra Elazığ
Eğit-Sen içinde yer aldı. 16 Mayıs 1994’de ani bir
Mete Nazım Dölek rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı.

Hüseyin SOYUUĞUR:
12 Eylül’ün apolitikleştiremediği gençlerimizden
biriydi. Tüm baskılara rağmen devrimcilerin yanında
saf tuttu.
Yeni Çözüm dergisi okuru olan Hüseyin, ODTÜ
yurdunda geçirdiği rahatsızlık sonucu 11 Mayıs
Hüseyin Soyuuğur 1987’de aramızdan ayrıldı.

James CONNOLLY:
1868’de doğdu. İrlanda ulusal kurtuluş
mücadelesinin Marksist önderlerindendi.
ISRP’nin (İrlanda Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi) kuruluşuna önderlik etti. İrlanda emekçilerinin ilk silahlı örgütlenmelerinden biri olan
İrlanda Yurttaş Ordusu’nun da kurucusudur.
James Connolly, sendikalist görüşleri de olmasına karşın, 1. emperyalistler arası paylaşım
James Connolly
savaşı döneminde savaşın devrimci bir savaşa
dönüştürülmesinden yana tutum alarak devrimci cephede yer aldı. 1916 Nisan’ında Dublin’de başlatılan ayaklanmada İngilizler tarafından ağır yaralı olarak ele geçirildi. Gizli
bir duruşmayla yargılandı ve idama mahkum edildi. Kangrene dönüşen yaraları nedeniyle ayakta duramaz halde olduğu için bir
koltuğa oturtularak kurşuna dizildi. 12 Mayıs 1916, onun dünya
halklarının mücadelesinde ölümsüzleştiği tarihtir.

Anıları Mirasımız
Bir arkadaşı
İrfan Ağdaş’ı anlatıyor;
İrfan, halkı için bu yola girmişti. Ezilen kesimin, baskının,
zulmün, sömürünün olduğu her yerde İrfan’ı görüyorduk.
Biz arkadaşları ne zaman dara düşsek yardımımıza koşmuştur. Her zaman mücadele etmek isteyen bir insandı.
Kararlıydı, bizlere zafere bir gün mutlaka ulaşılacağını
söylerdi. İnançlıydı. Öğrendiği her şeyi bizlere öğretiyordu. Bu yol için ölmeyi göze almıştı. İnsanlara
birçok şey kazandırmaya çalışıyordu. Gerçekten tam
anlamıyla devrimciydi. Küçük burjuva zaaflarından
tamamen arınmıştı. Bir gün, biz yabancı sigara içiyorduk.
Bize, “Bunun parası sizden çıkıyor, kime gidiyor biliyor
musunuz? Emperyalizme yardım ediyorsunuz. Benim
arkadaşlarım devrimciler gibi olmalı” dedi. İrfan’a uzanan
elleri kıracağız. Bizler hepimiz birer İrfan’ız. İrfan için, sırasına her gün karanfiller bırakıyoruz. Bu devam edecek.
Okulun adı İRFAN AĞDAŞ LİSESİ olarak anılmaya başlandı.
Ailesini de sık sık ziyarete gidip geleceğiz. İrfan’ın sattığı
gazeteyi satacağız. Gelip bizi de vursunlar. Arkadaşları ve yoldaşları olarak İrfan’ı diğer insanlara tanıtacağız. Kan emici katillerden İrfan’ın hesabını soracağız. İrfan’ın yarım bıraktığı işi
biz devam ettireceğiz. Onlar bir İrfan aldılar, hepimiz birer
İrfan’ız. İrfan’ın kanı yerde kalmayacak.
***
Sevgili İrfan, genç arkadaşım
Elinde sattığın derginin kapağında sözü edilen 30 binden

Biter mi yiğitler
Biter mi
Biter mi Anadolu’da şahanlar
Bedrettinler, Kawalar, Sabolar,
Sibeller, Çiğdemler
Cenge çıktı yiğitler
18'inde Sibel, 19'unda Kahraman
Kuşandı inancını
Kuşandı, ana karnında öldürülen
bebeklerin kinini
Katıl...
Savaşa katıl
Destekle gerillayı
Selam olsun Dersim şahanlarına

biriydin sen.
1 Mayıs alanlarını zapt eden onbinlerden biri.
Demokratik bir lise isteyen o genç arkadaşlardan biri.
Öfkesini, gelecek umudunu Cephe’nin kortejine yükleyip
yürüyenlerden biri.
Karşı devrim matematik hesabı yapıyor; 30
binden biri gitti diyor.
29 bin bilmem kaç küsür kişi kaldı
diye hesap yapıyor.
Ama biliyor, bilecek, öğrenecek,
kırmakla tükenmez o onbinler, vurmakla tükenmez.
Genç arkadaşım, vurulmanla asla
eksilmedi sayımız; çünkü arkadaşların şimdi daha kinli, çünkü daha
dün okulunda tüm bu olup bitenlere
seyirci kalanlar senin şahsında bu
düzeni gördüler.
Bu düzenin düpedüz bir katil olduğunu gördüler.
Onlar senin yerini doldurdu bile daha
şimdiden. Onlar senin hesabını sormak için
silaha sarılacaklar yarın.Yarın bir başka genç arkadaşı
dolaştıracak o gazeteyi Alibeyköy’ün sokaklarında.
***
Bir yoldaşı:
İrfan, insanlık değerlerini çok iyi bilirdi.
İnsanlara nasıl davranması gerektiğini, ne şekilde konuşması
gerektiğini çok iyi bilirdi. Mükemmel bir insandı. Görüşlerine
katılmayan kişiler bile O'na saygı duyuyordu. Ben sadece
İrfan'ın peşinden gideceğimizi söylemek istiyorum.

DHKC Gerilla Şehidimiz
Onur’umuzun
Başucundaydık
Halk Cepheliler 22 Nisan’da, DHKC Dersim Gerilla Şehidi Onur Polat’ın ailesini
ziyaret etti. Babası bu ziyarete sevinerek gelenleri güler yüzle karşıladı. Onur Polat hakkında yapılan sohbetlerde, Onur’un yiğitliğini,
mertliğini anlatmaya başlandı. Halk Cepheliler
de Onur’u tanıdıkları kadarıyla anlattı. Çok
esprili olduğu, yoldaşlarına olan bağlılığı,
halkını ne kadar çok sevdiği, dağlara nasıl
sevdalı olduğu anlatıldı. Ardından Onur’un
ailesine yazdığı mektup okundu, Çayan’la
Onur’un fotoğrafları aileye verildi. Babası
da Onur’un fotoğraflarını getirdi, hepsinde ayrı anılar var ve “eğer isterseniz
alabilirsiniz” dedi. Son olarak mezar ziyareti yapmaya gelindiğinde daha
önceden birileri gelip toprağı sulamış ve üzerine yıldız bırakmıştı. Mezar
karanfillerle süslenipbaşucunda türküler söylendikten sonra “hiçbir
şehidimizin mezarında ot bitmeyecek, her zaman geleceğiz” denilerek
ziyaret sonlandırıldı.

1 Mayıs Şehitlerimiz
1 MAYIS ŞEHİTLERİ TAKSİM’E ÇAĞIRIYOR!

Taksim 1 Mayıs Alanıdır!
1977 yılından bu yana kanımızı döktüğümüz 1 Mayıs
alanını bizlere yasaklamak için AKP faşizmi elinden geleni
yapıyor. Baskılar, yasaklar, bombalama tehditleri, polis terörü vb. Hepsi 1 Mayıs alanı halka kapansın diye. Oysa kanla
yazılan tarih silinmeyeceği gibi kanımızla kazandığınız alanlarımız da kaybedilemez. Haklarımız bizimdir! Taksim bizimdir!
Şehitler pahasına kazandığımız 1 Mayıs alanını korumak
için yeni şehitler vermekten asla çekinmeyeceğiz.
Yaşasın işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü!
Bugünü 1 Mayıs şehitlerine borçluyuz. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onlara devrim sözümüz var.
***

1 Mayıs’taki ilk şehitlerimizi 1 Mayıs 1977’de İstanbul
Taksim’de verdik. Kontrgerillanın saldırısında 35 emekçi
katledildi. Katledilenlerden Sibel Açıkalın Dev-Genç’liydi. O günden sonra Taksim Meydanı 1 Mayıs alanı oldu.
1 Mayıs 1977 şehitlerimiz:
Ali Sidal, Kadir Balcı, Hasan Yıldırım, Hikmet Özkürkçü, Ramazan Sarı, M. Elmas, Mültezim Oltulu, Mahmut
Atilla Özbelen, Ömer Narhan, Bayram Çıtak, Kahraman
Alsancak, Aleksandros Konteas, Meral Cebren, Kadriye
Duman, Leyla Altıparmak, Ahmet Gözükara, Ercüment
Gürkut, Garabet Ayhan, Sibel Açıkalan, Nazan Ünaldı, Hatice Altun, Ali Yeşilgül, Niyazi Darı, Mehmet Ali Genç,
Hacer İpek Saman, Bayram Sürücü, Hüseyin Kırkın, Nazmi Arı, Jale Yeşilnil, Kenan Çatak, Rasim Elmas, Diran Nigiz, Hamdi Toka, Ziya Baki, Bayram Eyi...
***

1988 1 Mayıs şehitleri:
Öztürk ACARİ ve Salih Kul zor yıllarda mücadeleyi sürdüren iki Devrimci Sol militanıydılar. Öztürk ve Salih de 1 Mayıs eylemine hazırlanıyorlardı. 1 Mayıs’ı yasaklayanlara söyleyecek sözleri vardı. İstanbul Okmeydanı Gürsel Mahallesi’nde kaldıkları evde
kuşatıldılar. Teslim olmayı reddettiler. 30 Nisan
1988’de İstanbul Okmeydanı’nda katledildiler.
***

Öztürk ACARİ

Salih KUL

Yıl 1989’du. Binlerdik Taksim önünde. Bir
işçiydi Mehmet Akif DALCI. Binlerden biriydi. Öfkesini, sınıf bilincini kuşanıp gelmişti
1 Mayıs alanına. Çatışmada en öndeydi. Kortej

Yalçın Levent

U. Yaşar KILIÇ

Kasımpaşa’ya yöneldiğinde elinde taşları savaşıyordu Mehmet. İşte
tam o anda, elindeki taşı
fırlatmaya hazırlanırken
vuruldu. 4 Mayıs günü
yaklaşık 5 bin kişi katıldı
cenazesine. 1 Mayıs’ta
savaşandı Mehmet, kavgayı öğretendi...
***

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

1996 1 Mayıs şehitleri:
Gecekondular, İstanbul’un dört bir
yanından Kadıköy’e akmıştı o gün. Onbinler toplanmıştı. Yüzbini aşkın emekçinin yürüyüşü başlayacakken saldırdı katiller. Toplanma yerlerinden biri olan
Hasanpaşa’da polisin kitlenin üzerine açtığı ateş sonucunda Dursun ODABAŞ ve M. Akif DALCI
Hasan ALBAYRAK şehit düştü.
Ateş altında kutlandı 1 Mayıs. Mitingin dağıldığı anda yeniden saldırdı oligarşi. Kurtuluş okuru Yalçın LEVENT
şehit düştü bu saldırıda da.
Onlarca kişi gözaltına alındı sonrasında.
Onlardan biri olan Akın RENÇBER, gördüğü işkenceler sonucunda şehit düştü ve
1996 1 Mayıs şehitlerinin sayısı dört oldu.
Akın RENÇBER

Şengül YILDIRAN

Dursun ODABAŞ

Hasan ALBAYRAK

Ö ğretmenimiz
Sol ve Meşruluk
Bugün Türkiye soluna baktığımızda,
görünen tablo içler acısıdır. Bir şeyler yapan,
mücadelenin şu ya da bu alanında var olma
dinamizmi gösteren siyasi hareketlerin
sayısı, bir elin parmaklarını geçmemektedir.
Oysa herhangi bir konuda yapılan bir
açıklamanın altında bile, çoğu kez onlarca
imza görmek mümkündür. Bu imza sahipleri
nerededir, hayatın hangi alanında,
mücadelenin hangi cephesindedirler?
Dağlarda, fabrikalarda, gecekondularda
değildir bu sorunun cevabı.
Dergi bürolarının ve belki “ele geçirdikleri”
birkaç sendika bürosunun ya da yasal parti
binalarının dışında, hayatın kızgın
pratiğinde YOKTUR onlar.
Boğuldukları bataklığın adı,
meşruluğa inançsızlıklarıdır.
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