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YAﬁIYORLAR

“Ne mutlu ki bize, böylesine kahraman, dürüst, saf-temiz
idealler için ölümü göze almış yüzlerce, binlercesi olan bir
yüce ailenin insanlarıyız “
Gürsel AKMAZ

16 Nisan - 22 Nisan
Umudun dağlardaki adı
oldular. 20 Nisan
1995’te, Tokat’ın Niksar İlçesi Çatak Köyü
civarında çıkan çatışmada, bir asker ölürken 3 Cephe gerillası
Zeliha
Suat ALKAN
da şehit düştü.
GÜDENOĞLU
Suat Alkan, Artvin Beşağıl Köyü doğumlu, 1980’lerin sonlarından itibaren Karadeniz’de hareketin örgütlenmesinde en çok emeği geçenlerden biriydi. 1992’de tutsak düştü. Tutsaklığı sona
erdikten sonra gerillaya katıldı.
Duran AKBAŞ Zeliha Güdenoğlu, Konya doğumlu.
Devrimcileri ortaokul yıllarında tanıdı.
Konya DLMK içinde ve Özgür-Der içinde yeralarak mücadele etti.
Duran Akbaş, Tokat Zile doğumlu. İstanbul’da ve Zile
Halkevi’ndeki faaliyetlerde yeraldı. 1994 yazında kır gerilla birliğine katıldı.
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MALİK ÖZKOCA
(MALATYA)

Siz nasılsanız biz de öyleyiz güzelim. Ben o zaman
yeni gelindim. 38 yıl oldu ben gelin olalı, o olayın
olalı. Bir komşum vardı. Tarladan geldi. O komşum
Ataköylü’ydü Ne oldu dedim, kardeşimgillerin orasın
yanmış viran olmuş dedi. Ne olmuş dedim. Mahir
Çayanlar gelmiş. Onları öldürüyorlarmış dedi.
Askeriye var şimdi o köyde. Evi yeniden yaptılar
keşke yapmasalar bence ama yapmışlar sanırım.

38 yıl öncesine gitmek güzel bir şey.
Mahirler’in o şartlardan Ünye’den buraya
yaya gelmesi hayret
verici bir irade. 30
Mart 72’yi yaşıyormuş
gibiyim.
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Çok heyecanlıyım. 38 yıl sonra
Mahir’in çatıştığı
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yaşamasını isterdim
bu güzel duyguyu.
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Adil CAN

1961 Elazığ doğumlu. Devrimci Hareketin militan kadrolarındandı. FTKSME içerisinde yer
aldı. Beyazıt’ta faşist bir odağın dağıtılması eylemi sırasında jandarmalarla girdiği silahlı çatışmada yaralı ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16 Nisan 1980’de şehit düştü.

1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır Köyü
doğumlu. Mücadeleye 12 Eylül öncesi katıldı. Acıpayam’da yoksul köylülüğün örgütlenmesinde yer aldı. Tutsaklıklar yaşadı. 1988’de yurtdışına çıktı. Avrupa’da da
emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi.
Avrupa’nın yozluğunu reddetti, kavganın
Gürsel AKMAZ içinde yer aldı. Bir süre sonra da ülkesine
gerilla olarak döndü. 1998’de Ege dağlarında tutsak düştü.
Tecrit saldırısına karşı Buca Hapishanesi’nde ölüm orucu 3.
ekibinde direnişe başladı. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

KEMAL KARACA ÖLÜMSÜZDÜR!

Nuran DEMİR

1969 Sivas İmranlı İlçesi doğumlu.
1992’de Afyon İktisadi-İdari Bilimler
Fakültesi’nde öğrenciyken devrimci
gençlik içinde mücadeleye katıldı. Üç
aylık tutsaklık yaşadı. 17 Nisan 1995’te
bir eylem hazırlığı sırasında silahının
elinde patlaması sonucu şehit düştü.

Trakya Kültür Merkezi tarafından şehit düşüşünün 23. yılında
Kemal Karaca mezarı başında anıldı.
Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nin İmampazarı Köyü’nde 4
Nisan günü yapılan anmada Kemal Karaca’ yı ve mücadelesini
anlatan bir metin okundu.
Kemal Karaca’ nın mezarına karanfilerin bırakılmasının ardından ailesi ziyaret edildi.

Mustafa Kuran anıldı
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Şenay HANOĞLU
1966 Tokat Almus, Armutalan Köyü doğumlu. İki çocuk annesiydi. 1989’da İstanbul’a
göçedip Küçükarmutlu’ya yerleşti. Burada
mücadeleye katıldı. Temizlik işlerine giden
bir emekçiydi. TAYAD’ın yılmaz hak ve özgürlük savaşçılarından biriydi.
Şenay
HANOĞLU F Tipi saldırısına karşı dışarıda ölüm orucu yapılması önerisini ilk getirenlerden biriydi. Küçükarmutlu’da, adı daha sonra direniş evi olacak olan kendi evinde,
oğlunun ve kızının yanında ölüme yattı. 22 Nisan 2001’de çocuklarının, gecekondu yoksullarının yanıbaşında ölümsüzleşti.

Önder
ÖZDOĞAN

1965 Sivas doğumlu. Mücadelenin çeşitli alanlarında yeraldı. Bir devrimcinin
nasıl yaşaması ve ölmesi gerektiğini
mücadele dolu yaşamı ve kahramanca
ölümüyle gösterdi. 16-17 Nisan’da yoldaşlarının katledilmesinin hesabını sormak için gerçekleştirilen bir eylem sırasında, 20 Nisan 1992’de İstanbul Topkapı’da katledildi.

Mustafa Kuran, 4 Nisan Pazar günü Graz Anadolu Kültür
Merkezi'nde anıldı. 35 kişinin katıldığı anmada Kuran'ın
emekçiliği, fedakarlığı anlatıldı.

Mehmet Boy Anıldı
2 yıl önce aramızdan ayrılan Anadolu Federasyonu üyesi
Mehmet Boy'u anmak için Wuppertal'da Anadolu Federasyonu binasında bir anma töreni yapıldı.
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HALK CEPHES‹

B‹Z KIZILDEREY‹Z
ir bask› dönemi düﬂünün ki,
o hareketin önderi,
önder
kadrolar›
katledilmiﬂ olsun.
O hareketin geriye kalan baz› kadrolar› inkarc›l›¤›, tasfiyecili¤i örgütlesinler. ‹lk bak›ﬂta böyle bir hareketin
yaﬂayamayaca¤› düﬂünülür. Ama
THKP-C öyle olmam›ﬂt›r. Mahir, izleyicisi olmayan önderlerden biri
olarak kalmam›ﬂt›r. Bu tabloya ra¤men, hareket sahiplenilmiﬂ, partiyi
yeniden yaratma, onun devrimci
stratejisini hayata geçirme görevi
üstlenilmiﬂtir. Devrimci hareket,
1974’lerden itibaren üstlendi¤i bu
tarihi misyonu yerine getirmiﬂ olman›n onurunu ve gururunu taﬂ›m›ﬂt›r
hep. Bunu baﬂaramasayd›k, K›z›ldere üzerine spekülasyonlar sürecekti
elbette. Ama biz K›z›ldere’nin tarih
içindeki do¤rulanmas›y›z.

K›z›ldere Yenilmezli¤imizdir
arihimize, ideolojimize, 40 y›ld›r savundu¤umuz ve hayata geçirdi¤imiz politikalara, yaratt›¤›m›z
direniﬂlere bakanlar görür ki, “Biz
K›z›ldere’yiz” sözü alt› dolu bir sözdür. 1972’den bu yana, anti-emperyalist anti-oligarﬂik devrim hedefiyle K›z›ldere manifestosu yolunda
yürümeye devam etti¤imiz için biz
K›z›ldere’yiz. O miras› politik, pratik boyutuyla taﬂ›yabilen tek hareket
oldu¤umuz için biz K›z›ldere’yiz.
Mahirler gibi, gerekti¤i anda, gerekti¤i yerde “Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik” diyebildi¤imiz
için biz K›z›ldere’yiz. Onlar›n yaratt›¤› teslim olmama gelene¤ini, kuﬂatmalar alt›ndaki üslerde, da¤larda,
hapishanelerde defalarca tekrarlad›¤›m›z için biz K›z›ldere’yiz. K›z›ldere’nin ideolojik sa¤laml›¤›n› karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n en ﬂiddetlileri karﬂ›s›nda sürdürebildi¤imiz
için biz K›z›ldere’yiz.

T

iz K›z›ldere’yiz; çünkü K›z›ldere bizim tarihimiz, biz K›z›ldere’nin gelece¤iyiz. Biz K›z›ldere’yiz; çünkü K›z›ldere’de geçmiﬂimiz, bugünümüz ve gelece¤imiz somutlanm›ﬂt›r. Biz K›z›ldere’yiz;
çünkü K›z›ldere kurtuluﬂun yoludur
ve kurtuluﬂun yolu, 30 Mart 1994’te
yeniden yarat›lan partinin yoludur.

B

›z›ldere’nin devrimci hareketin
tarihinde ayr› bir yeri olmuﬂtur.
K›z›ldere devrim süreçlerinin düz
bir hat izlemeyece¤inin, devrim mücadelesinin zorlu ve karmaﬂ›k süreçlerden geçece¤inin en aç›k ifadesidir. Devrimci hareketler fiziki olarak
darbeler yiyebilir, önderler katledilebilir, kitlelerin mücadelesi gerileyebilir. Ancak halka, devrime, sosyalizme ba¤l› olan bir çizgi, bu ba¤l›l›¤›n gere¤ini yerine getirdi¤i sürece, yenilmezdir. O daima kendisini
mücadele içinde üretir. K›z›ldere ve
40 y›ll›k tarihiyle devrimci hareketimiz bu yenilmezli¤in kan›t›d›r.

K

›z›ldere Marksist-Leninistler’in, 40 y›ld›r büyük bedeller

K
4
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ödeyerek iktidar mücadelesini nas›l
sürdürdüklerinin ifadesidir. Devrimci hareket bu 40 y›l içinde onlarca önder kadrosunu, yüzlerce kadro
ve savaﬂç›s›n› ﬂehit verdi. Yüzlerce
gazisi, binlerce tutsa¤› oldu. “Her
ﬂey bitti” denilen koﬂullarda K›z›ldere gelene¤i ile daha güçlü olarak
aya¤a kalkmas›n› bildi.
ahirler’in yoldaﬂ› ve ö¤rencisi
olan bir direniﬂçi, ölüm orucunun zorunlulu¤unu anlat›rken ﬂu yal›n formülü kurmuﬂtu: “Halk›m›z›n
kurtuluﬂu için yola ç›km›ﬂ insanlar›z. Bu yolun kesilmeye çal›ﬂ›ld›¤›
yerde, bize düﬂen ölümüne direnmektir...” (Zeynep Ar›kan)

M

ir kez daha okuyun isterseniz
bu k›sa cümleyi. Bu cümlede
K›z›ldere’nin özünü de görürsünüz.
K›z›ldere, devrim yürüyüﬂünü sürdürebilmek için ölmenin gerekti¤i
yerdi ve öldüler. O kadar aç›k, yal›n
ve kesin.

B

B

E

avaﬂ sadece askeri, fiziki sald›r›
ve onlara karﬂ› direniﬂ ﬂeklinde
cereyan etmiyordu. Savaﬂ bunun d›ﬂ›nda özel olarak ideolojik alanda da
hep sürmüﬂtür. Direniﬂin en temel
olan› da bu alanda gerçekleﬂmiﬂtir.
Çünkü, bu alanda direnemeyenlerin
di¤er alanlarda direnmeleri mümkün
de¤ildir. ‹deolojik olarak sald›r›lar,
kuﬂatmalar karﬂ›s›nda sa¤lam duramayanlar, ne kuﬂatma alt›nda ölebilir, ne kurﬂun ya¤murlar› alt›nda tilili çekebilir, ne kanlar›yla duvarlara
umudun ad›n› nakﬂedebilirler...

K›z›ldere MarksistLeninistlerin, 40 y›ld›r
büyük bedeller ödeyerek
iktidar mücadelesini nas›l
sürdürdüklerinin ifadesidir.
Devrimci hareket bu 40 y›l içinde
onlarca önder kadrosunu, yüzlerce kadro ve savaﬂç›s›n› ﬂehit
verdi. Yüzlerce gazisi, binlerce
tutsa¤› oldu. “Her ﬂey bitti” denilen koﬂullarda K›z›ldere gelene¤i
ile daha güçlü olarak aya¤a
kalkmas›n› bildi.

arksist-Leninist ideolojiyi sürdürmekte böylesine kesin bir
kararl›l›k ve ›srar gösterdi¤imiz için,
devrim ve sosyalizm hedefinden
vazgeçmedi¤imiz için en boyutlu
sald›r›lar›n hedefi olmam›z da tabiiydi. K›z›ldere’de katliam karar›yla
sald›rd›lar ve “bitirdik” dediler. 12
Eylül’de “bitirdik” dediler. 12 Temmuz’da büyük darbe vurduklar›n›
söylediler. 17 Nisan’da “beyinlerini
da¤›tt›k” diyorlard›. 19 Aral›k’ta cesetlerimizin üzerine basarak “devletle baﬂedilemeyece¤ini art›k anlam›ﬂ olmal›lar” diyorlard›.
ﬂte buraday›z. Devrimi savunuyoruz. Anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› dalgaland›r›yor, devrim
yürüyüﬂünü sürdürüyor, sosyalizmi

irinci Ölüm Orucu Ekipleri’nin
ortak aç›klamas›nda da vard› ayn› kesinlik: “ Devrim e¤er canlar›m›za ihtiyaç duyuyorsa... kefenleri giymekte tereddütümüz olmayacakt›r.”

B

¤er amac›n›z vatan›n ba¤›ms›zl›¤› ve halk›n kurtuluﬂuysa, hedefinizde devrim varsa, ölüm de yaﬂam da bu kadar sadedir. Devrim
için yaﬂan›r ve devrim için ölünür.

S

M

‹

savunuyoruz. Bizim tarihten ve 19
Aral›k’tan anlad›¤›m›z tek ﬂey var:
Bu devlet y›k›labilir ve y›kaca¤›z.
Biz 19 Aral›k’ta zulmün zay›fl›¤›n›
gördük. Biz, 19 Aral›k’ta ve devam›nda Büyük Direniﬂ’te baﬂe¤meyenlerin iradesi karﬂ›s›nda sömürü
ve zulüm düzeninin çaresizli¤ini
gördük. Düzenin güçsüzlü¤ünü ve
çaresizli¤ini bize en iyi gösteren de
bizzat K›z›ldere de¤il midir zaten?
Katlederek yok etmek, Anadolu
topraklar›na bir daha filiz vermemek üzere gömmek istediler. Ama
iﬂte K›z›ldere bir manifesto, bir meﬂale olarak Türkiye halklar›n›n yolunu ayd›nlatmaya devam ediyor.
ok s›k tekrarlam›ﬂ›zd›r; s›n›flar
mücadelesi, ayn› zamanda s›n›flar›n birbirleriyle irade çat›ﬂmas›d›r. Çat›ﬂman›n bu yan›n› görmeyen veya küçümseyenler, kendileri
d›ﬂ›nda cereyan eden irade çat›ﬂmas›n› da “ i n a t l a ﬂ m a ” olarak adland›rm›ﬂ ve kendileri genellikle “inatlaﬂma”ya karﬂ› “sa¤duyulu” davranarak, irade çat›ﬂmas›nda inatlaﬂ›p
sonuna kadar gitmektense, düﬂman›n inad›na (yani asl›nda iradesine)
ﬂu veya bu biçimde boyun e¤miﬂlerdir. ‹rade çat›ﬂmas›nda politik anlamda geri ad›m atan, kaybeder.
rade savaﬂ›ndan kimin ne anlad›¤›nda görülen bu farkl›l›k, siyasi
mücadelede yenilgilere, zaferlere bak›ﬂ aç›s›nda da farkl›l›klara yolaçm›ﬂt›r. Mücadeleye devrim hedefiyle
bakanlar›n zaferi gördü¤ü yerde, direnme ve çat›ﬂma iradesine sahip
olamayanlar sadece yenilgileri, kay›plar› görmüﬂlerdir. Reformizmin,
statükoculu¤un, düzeniçili¤in “yenildiniz iﬂte” diye adeta kendini ikna
etmek istercesine tekrarlamas›na
karﬂ›n, tarih, onlar›n yenilgi dedi¤ini
zaferler olarak kaydetmiﬂtir tarihine.
K›z›ldere böyledir, 1984 ölüm orucu
böyledir, 2000-2007 Büyük Direniﬂ’i böyledir. S›n›flar mücadelesinin
yüzlerce y›ll›k tarihi ve Marksist-Leninist teori, bize, yenilgi ve zaferin
fiziki sonuçlarda de¤il, irade çat›ﬂmas›nda düﬂmana boyun e¤ilip e¤ilmedi¤iyle, politik anlamda elde edilen sonuçlarla belirlendi¤ini ö¤retir.

Ç

‹

iz bu çat›ﬂmalar›n, bu dönemlerin hepsinde, ﬂu veya bu aﬂamada yaln›z b›rak›lm›ﬂ›zd›r. Buna ra¤men, yaln›z b›rak›ld›k diye, hiçbir
dönem direniﬂ çizgisinden gerilemedik. Day›’n›n tek baﬂ›na kalmayla ilgili ﬂu sözleri, bu tavr›m›z› gayet net bir ﬂekilde izah eder:

B

ugünün dünyas›nda yaln›z
baﬂ›na kalmay› göze almadan güçlü olmak ve düﬂmana karﬂ›
savaﬂmak mümkün de¤ildir. Yaln›z
baﬂ›na emperyalizme, oligarﬂiye ve
onun uzant›lar›na karﬂ› savaﬂmak
hiçbir teknikle, silahla, güçle de¤iﬂtirilemeyecek dünyan›n en büyük
gücüdür. Bu, kendine güvendir. Bu,
ideolojik sa¤laml›kt›r...”

“B

Halklar›n direndi¤i ve
savaﬂt›¤› yerde, emperyalizmin ve oligarﬂik
diktatörlüklerin asla
zafer kazanamayaca¤› bir kez
daha kan›tlanm›ﬂt›r son yirmi
y›lda. Bunun kan›tlanmas›na
prati¤iyle önderlik eden bir
siyasi hareketiz. Oysa 1990’lar›n baﬂlar›, art›k solda çeﬂitli
kesimlerin bile, emperyalizme
direnilemeyece¤inin teorisini
yapmaya baﬂlad›klar› bir
dönemdi. Halklar›n direniﬂi bu
teorileri yerle bir etti.

¤er sald›r›n›n karﬂ›s›nda bir
set o lam ›yorsan›z, önün de sü r ü k l e n i p g i d e r s i n i z . Oligarﬂinin
2000 y›l›nda tecrit politikas› ve F Tipi hapishanelerle baﬂlatt›¤› son sald›r› karﬂ›s›nda da solun büyük bölümünün durumu esas olarak budur.
Biz 12 Mart’›n karﬂ›s›nda K›z›ldere’de akan kanlar›m›zla set olduk. 12
Eylül’ün karﬂ›s›na o koﬂullarda silahl› mücadeleyi sürdüren, tutsakl›k
koﬂullar›nda bedenlerimizi ölüme
yat›rabilen cüretimizle set olduk. Set
olamayanlar, selin önünde sürüklenip gittiler. Menderesler’in, Demireller’in ilericili¤ini keﬂfetmekten le-

E

gal particili¤e kadar geniﬂ bir yelpazeye yay›ld› bu sürüklenme. Son sald›r› karﬂ›s›nda yaﬂanan da budur. Barikat olamayanlar sald›r›n›n önünde
sürüklendi. Sürükleniﬂ hala sürüyor
ve kimileri için bu sürükleniﬂin nerede duraca¤› meçhuldür.
0 y›ll›k tarihimizde, pürüzsüz bir
çizgi vard›r. Hedefimizde hiçbir
mu¤lakl›¤a yer vermeyen bir netlik
vard›r. Bu netlikle her sald›r› karﬂ›s›nda dik duruyor, yeni K›z›ldereler
yarat›yoruz. Emperyalizme, devrime dair, bizim öngörülerimiz paralelinde yaz›l›yor tarih.
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alklar›n direndi¤i ve savaﬂt›¤›
yerde, emperyalizmin ve oligarﬂik diktatörlüklerin asla zafer kazanamayaca¤› bir kez daha kan›tlanm›ﬂt›r son yirmi y›lda. Bunun kan›tlanmas›na prati¤iyle önderlik
eden bir siyasi hareketiz. Oysa
1990’lar›n baﬂlar›, art›k solda çeﬂitli kesimlerin bile, emperyalizme direnilemeyece¤inin teorisini yapmaya baﬂlad›klar› bir dönemdi. Halklar›n direniﬂi bu teorileri yerle bir etti.
Dünya halklar›n›n direniﬂinin tarihsel yükünü omuzlayan feda savaﬂç›lar›n›n her biri, bu teorilerin anti tezi gibiydi.

H

eçti¤imiz 20 y›l, emperyalizmin
dünya çap›nda mutlak hakimiyetini, “tek kutuplulu¤u” ilan etti¤i
bir süreçten, halklar›n ulusal, islamc›
ve devrimci güçlerin önderli¤inde
emperyalizmin iﬂgal ve teslim alma
politikalar›na karﬂ› barikat oluﬂturdu¤u bir dönem olmuﬂtur. Emperyalist sald›rganl›k hala sürmektedir ancak sald›r›n›n karﬂ›s›nda halklar›n
ördü¤ü bir set vard›r art›k. Bu setin
örülmesinde ise, dünya halklar›n›n
en görkemli örneklerinden birine
K›z›ldere’de tan›k oldu¤u ölümü
göze alma kararl›l›¤›n›n belirleyici
bir rolü vard›r. “Biz buraya dönmeye
de¤il ölmeye geldik” diyebilenlerin
cüreti ve fedas›yla örüldü direniﬂ
barikat›. Devrimci halk iktidar›n›
kurmak için de ayn› feda ve cüretle
yine K›z›ldere’nin yolundan yürünecek. K›z›ldere bugün devrimin yolunun ad›d›r. Yar›n zaferin ad› olacak.

G
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Yine Gitmeliyiz
K›z›ldere’ye...
31 Mart sabah 6.30 civar›nda
döndük K›z›ldere’den...
Dün gün içinde bir çok yere u¤ram›ﬂt›m. Konuﬂulan tek bir konu
var; K›z›ldere..
Eksiklerimiz de epey oldu, sorunlar da oldu ancak genel olarak
K›z›ldere nas›l bir etki b›rakt› deseler çok, çok güzeldi diyebiliriz. Bizim için büyüleyiciydi. ‹nsan›n hiç
geri gelesi gelmiyor. Ayaklar›m›z
geri geri gitti desek abart› olmaz.
Y›llar sonra orada sloganlar›m›z›n tekrar yank›lanmas› çok güzel
bir duygu.. O yollardan pankartlar›m›zla, sloganlar›m›zla, flamalar›m›zla, marﬂlar›m›zla geçmek çok
çok güzeldi. Bir gider bin geliriz diye bir söz var ya iﬂte onun gibi..
Aç›kças› ilk köye girince içimden
buraya böyle de¤il silahlar›m›zla

6
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girseydik ne güzel olurdu diye düﬂünmüﬂtüm. Ama sonra düﬂündüm
iﬂte meﬂrulu¤umuzla buraday›z.
Sloganlar›m›zla buraday›z. K›rk y›l
önce verdi¤imiz sözleri tutman›n
onuruyla buraday›z. Yolumuzdan
dönmemenin gururuyla buraday›z.
Önderlerimizi yaﬂatman›n gururuyla buraday›z. biz buraya dönmeye
de¤il ölmeye geldik sözünü y›llar
sonraya taﬂ›man›n gururuyla buraday›z ve birgün silahlar›m›zla girece¤imiz günler de gelecek.

M a h i r ’in kanl› bedenini
içeri çeken ben olsayd›m,
ne hissederdim?
Arkam›zda Ya¤murlu k›rlar›, ön
tarafta Canikler.. Biz kerpiç evin
önündeyiz.. ﬁehitler diyar›nday›z.
‹ﬂte ﬂu da¤larda sloganlar›m›z yan-

k›lanm›ﬂt›. Sözün bitti¤i yerdi
oras›. ﬁu da¤larda da ﬂehit verdik. O kerpiç evden halka halka yay›lan direniﬂi düﬂünüyor
insan. Hayal etmeye çal›ﬂ›yorsun nas›l olmuﬂtur acaba..
Okuduklar›m›z geliyor akl›m›za. ‹ﬂte ﬂurada samanl›k varm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ ﬂimdi. Oradan
girmiﬂ Mahirler.. Sonra Mahir’i
düﬂünüyorsun çat›da. ﬁimdi o çat›da biz var›z. Acaba neresinden ç›km›ﬂt›, sesi nas›ld›, ne söyledi ilk
olarak.. Vuruldu¤u an› düﬂünüyorsun. Nereye akt› kan›.. Mahir’i içeri
çektiklerinde ne yapt›lar bizimkiler.. Ben olsayd›m orada diyorsun,
Mahir’in kanl› bedenini içeri çeken
ben olsayd›m, ne hissederdim? O
anki duygu ile bütünleﬂmeye çal›ﬂ›yorsun.. Sonra düﬂman.. Düﬂman
nerede nas›l mevzilenmiﬂti? Siperlerinin arkas›nda nas›l da titriyorlar.. Köylüler nerelerden nas›l izliyorlard›? O an kaç kiﬂinin yüre¤ine
ateﬂ düﬂtü kaç kiﬂinin bilincine kaz›nd› o sözler?.. Çok çok farkl› bir
duygu... Bir tane teyze vard› orada
yürüyüﬂün ortalar›ndan biz gidene
kadar yan›m›zdayd›. Kad›n ﬂöyle
demiﬂ; “ben bir o gün onlar vuruldu¤unda üzüldü¤üm için a¤lam›ﬂ-

t›m, bir de ﬂimdi sevincimden a¤l›yorum”... Daha söyleyecek söz bulam›yorsun üstüne.
Daha da anlat›lacak çok ﬂey var
asl›nda ancak ben program›n baﬂ›ndan itibaren anlatmaya baﬂlayay›m.
Gazi’de Day›’n›n mezar› baﬂ›nda sayg› duruﬂunda bulunduk. Sonra Ahmet amca bir konuﬂma yapt›
ve ard›ndan toprak ald›k mezardan..
Öyle özel bir program olmayacak
dendi¤i için biz de k›sa bir anmadan
sonra otobüslere bindik.
Kocaeli’ye saat 15.30 civar› vard›k. Belki biraz daha geç de olabilir.. Oradaki yürüyüﬂümüz güzeldi.
F›rt›na ç›kt›, arkadaﬂlar pankartlar›
taﬂ›makta epey zorland›lar, s›r›ls›klam oldu insanlar ama program güzel geçti. Yeni kat›lan insanlar da
oldu. Orada yeni tan›ﬂt›k yani.. Oradaki yürüyüﬂümüz de ortalama bir
saat sürdü. Oradan otobüslerimize
bindik tekrar. Bursa’ya do¤ru yola
ç›kt›k.
Bursa’ya vard›¤›m›zda epey geç
olmuﬂtu. Saat 20.00 civar›yd›. Kent
Meydan›’nda kimse yoktu diyebiliriz. Yani gelip geçenler oluyordu yine ama her zamanki kalabal›¤› yoktu. Hava da so¤uk ve rüzgarl›yd›.
Biz de gecikince boﬂ meydana aç›klama yapm›ﬂ gibi olduk. Akﬂam karanl›¤›na kald›¤›m›z için arkadaﬂlar
meﬂale haz›rlam›ﬂlar. Kortejin sa¤›na soluna onlar› yerleﬂtirdik. Zaten
yürüme mesafesi de 50 metre kadar
bir ﬂeydi. Orada da aç›klama yapt›k-

- Do¤an Y I L D I Z ( B u r s a )
Yani bu 40 y›lda bir herkesin
baﬂ›na gelebilecek birﬂey. Yani nerdeyse umudun 40. y›l›n›
kutluyoruz ve benim do¤um
günüm 30 Mart bununda çoﬂkusu içindeyim.
- M a h i r Çayan...
Mahir Çayan benim için
umudumu simgeliyor.
-D ay›...
Day›'da baﬂka bir umudu.
-K›z›ldere...
tan sonra araçlara bindik.
Hareket edece¤imiz s›ra Ferhat’›n
(Gerçek) küçük bir rahats›zl›¤›
oldu¤unu söylediler. O nedenle
Ferhat’› Bursa’da b›rakt›k. Oradaki
arkadaﬂlar onu sa¤l›k oca¤›na götürdüler. Biz de araçlar› ‹negöl giriﬂindeki bir dinlenme tesisine çektik
Ferhat’› beklemek için.
Oradaki bekleyiﬂimiz güzeldi.
Kocaman bir halay kurduk. marﬂlarla türkülerle halaylar çektik. Epey
moralli bir bekleyiﬂti buradaki.
Sonra bir saat içinde Ferhat geldi ve biz saat 22.30 gibi ancak hareket edebildik. Molalarla aray› uzatarak sabah saat 6.00’da Ankara’da
olduk.

Gazi Mezarl›¤›

K›z›ldere umudumuzun yeri
ve baﬂkentimiz olarak düﬂünüyorum.
-Devrim...
Devrim ise sonsuza kadar
mutluluk.
- So sy al izm .. .
Hedefimiz.
-Mücadele...
Onurumuz
-30 Mart...
Tüm coﬂkumuz.
-Umut...
Umut Dev- Genç
Abdi ‹pekçi Park›’na geçtik.
Kahvalt› vb. için orada bekledik.
Yaﬂl›lar› da birkaç saatli¤ine de olsa
dinlenmeleri için Ankara’daki arkadaﬂlar›n ayarlad›klar› misafirhaneye
gönderdik.
Sabah 08.30 civar› kahvalt›m›z›
yapt›k. Ankara’daki arkadaﬂlar yemeklerimizi organize etmiﬂlerdi.
Ankara’daki arkadaﬂlar ile program›z› oluﬂturduk. Heyet nas›l gidecek, imzalar nas›l gidecek bu konudaki program›m›z› konuﬂtuk.
Abdi ‹pekçi Park›’na gider gitmez hemen pankartlar›m›z› açt›k,
her çarda¤a pankartlar›m›z› gerdik,
elin alt›na dövizlerimizi yerleﬂtirdik, silüeti elden sark›tt›k. Bildiri

Ankara
Karşıyaka Mezarlığı
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da¤›tt›k. Gelen geçene ne için orada
oldu¤umuzu anlatt›k. Bu aç›dan
aç›klamaya da orada ilk defa tan›ﬂt›¤›m›z insanlardan kat›lanlar oldu.
Heyeti toplanan imzalar› vermek
için saat 10.30 gibi TBMM’ne gönderdik. Biz de Abdi ‹pekçi
Park›’nda aç›klamay› 11.00’de yapt›k. Aç›klamadan önce Anadolu’nun
di¤er illerinden, Kürdistan, Ege,
Akdeniz’den kat›l›mc›lar gelmiﬂti
parka. Böylece K›z›ldere’ye gitmek için yola ç›kan herkes gelmiﬂ
oldu. ‹mzalar›n oldu¤u klasörler 26
taneydi. 12 kiﬂi ayarlad›k taﬂ›mak
için. Önlüklerini, ﬂapkalar›n› takt›lar ve aç›klamadan sonra ellerinde
klasörler ile yola koyulacaklar› s›ra
polis geldi. “Bu ﬂekilde gidemezsiniz, bu 2911 say›l› yasaya muhalefettir” dedi. Biz de “bu bir gösteri
ya da yürüyüﬂ de¤ildir” dedik.
“Normal bir ﬂekilde di¤er insanlar
nas›l yürüyorsa onlar da o ﬂekilde
yürüyerek meclise kadar gidecekler.
Orada heyetimiz onlar› kap›da karﬂ›layacak ve klasörleri teslim alacaklar” dedik. Adamlar yine ayn›
ﬂeyleri tekrarlad›lar. Biz ›srarla
2911’de kimse önlük ve ﬂapka ile
gezemez diye bir madde olmad›¤›n›, bunun bir gösteri ya da aç›klama
olmad›¤›n› savunduk. Onlar da çevirmeye çal›ﬂt›lar. Sonra kendi aralar›nda de¤erlendirme yap›p tekrar
geldiler. Bizim önerimizi sanki kendi önerileriymiﬂ gibi bize sundular.
Biz de zaten bunu söylüyoruz sabahtan beri dedik. Bu sefer güzer-

Kocaeli

8

gah tart›ﬂmas› oldu. Buradan Atatürk Bulvar›’ndan gönderemeyiz,
Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi
ve Güven Park istikametinden olur
dediler. Biz önce olmaz dedik ama
sonra düﬂündük adamlar›n dedikleri
istikamet kalabal›k yerler bizim istedi¤imiz de zaten propaganda yapmak. O istikamet bu aç›dan bizim
amac›m›za daha da uygundu. Oradan gönderdik arkadaﬂlar›.
O s›rada mecliste heyetteki arkadaﬂlar kendilerine görüﬂecek birini
bulamam›ﬂlar. Ne baﬂkan oradaym›ﬂ ne de baﬂkan vekilleri. Bize
randevuya gerek olmad›¤›n› söylemiﬂlerdi ancak hiçbiri ortada yoktu.
Öyle olunca avukat Ebru Timtik
kendi tan›d›¤› milletvekillerini aram›ﬂ telefon ile. CHP’li bir milletvekili bulabilmiﬂler. Onu bulabilmiﬂler, onunla görüﬂmüﬂler ama ilgilenmemiﬂ, imzalar› vermiﬂler. Onlar da
mektup okuma komisyonuna devredeceklerini söylemiﬂler. Sonra heyet ayr›ld› meclisten.
Tüm gidenler saat 13.30’a do¤ru
geldiler. Geldiklerinde bir aç›klama
yapt›k kitlemize. Mecliste ne oldu,
polisle ne konuda tart›ﬂt›k.. Bunlar›
anlatt›k. Daha sonra da saat 14.00’e
do¤ru da arabalar›m›za binerek
Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’na geçtik.
Normalde burada konuﬂtu¤umuz
programa göre Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’ndan sonra Abdi ‹pekçi’ye döner
hareket saatine kadar orada kal›r›z
diye düﬂünüyorduk. Ama insanlar
çok yorulmuﬂlard›. Bu nedenle en

Bursa
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-Hülya KILIÇ
(‹stanbulBa¤c›lar)
Çok mutluyum.
‹lk
gidildi¤i
içinde. ‹lk gidiyorum. Özellikle
orda olmak istedim. Orda yaﬂananlar› protesto etmek için,
bas›n aç›klamas› yapmak için
gidiyoruz. Ve çok güzel bir
duygu bu, herkesin kat›lmas›n› isterdim.
- M a h i r Çayan...
Mahir Çayan savaﬂç› ve önder bir insan. Devrimcilerin
önderi.
-K›z›ldere...
Bir manifesto.
- Da y › . . .
Teslim olmama gelene¤i devrimin önderi diyeyim.
-Devrim...
Bizim ülkemizde olmas› gereken birﬂey.
-Ba¤ ›ms›zl ›¤› n yo lu. ...
Sosyalizm
-So sy ali zm...
Gelece¤imiz umudumuz.

iyisi Karﬂ›yaka’daki anmadan
dediler. Burada gösteri yapmaﬁu da¤larda da ﬂehit verdik.
sonra Dikmen’deki misafirhaned›¤›n›z sürece bir sorun yok deO kerpiç evden halka halka
ye gitmeye karar verdik. Akﬂam
diler. Biz de zaten öyle bir amayay›lan direniﬂi düﬂünüyor insan.
yeme¤ini orada yedik.
c›m›z›n olmad›¤›n› arkadaﬂlar›Hayal etmeye çal›ﬂ›yorsun nas›l
m›z› bekledi¤imizi söyledik. Bir
Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’ndaki
sorun ç›kmad›. Köylülerden geolmuﬂtur
acaba..
Okuduklar›m›z
anma da güzel geçti. Yürüyüﬂ
lenler oldu. Hepsi tan›yorlar
yolu çok güzeldi. Kortejlerimizi
geliyor akl›m›za. ‹ﬂte ﬂurada
Mahir Çayanlar’›.. Epey sohbet
oluﬂturduk. Disiplinli bir kortej
samanl›k varm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ ﬂimdi.
ettik onlarla. Oradaki bekleyiﬂioldu buradaki. Mahir Çayan’›n Oradan girmiﬂ Mahirler.. Sonra Mahir’i
miz de çok güzeldi. Bizim bekmezar› baﬂ›ndaki anmam›zdan
düﬂünüyorsun çat›da. ﬁimdi o çat›da ledi¤imiz yer tesis olmadan önsonra s›rayla Ulaﬂ Bardakç›, Debiz var›z. Acaba neresinden ç›km›ﬂt›, ce gerillalar iniyorlarm›ﬂ o bölniz Gezmiﬂ ve Hüseyin ‹nan’›n
geye. Öyle anlat›yordu köylüler.
sesi nas›ld›, ne söyledi ilk olarak..
mezarlar›n› gezdik.
Vuruldu¤u an› düﬂünüyorsun. Nereye Mahir Çayanlar da tam bizim
Sonra kortejleri oluﬂturduk
karﬂ›m›zdaki da¤lardan t›rmanaakt› kan›.. Mahir’i içeri çektiklerinde rak gitmiﬂler köye.
tekrar. En son mezarl›ktan ç›karken yine kaç›p kaç›p mezar baﬂ›ne yapt›lar bizimkiler.. Ben
Orada beklerken Tokat’tan
na gitmeye çal›ﬂanlar oluyordu.
olsayd›m orada diyorsun,
arkadaﬂlar da geldiler. Otuz kiﬂi
Onlar› engellemeye çal›ﬂt›k.
Mahir’in kanl› bedenini içeri
geldiler. Hepsi gençlerdi. Sonra
Daha sonra Dikmen’e gittik.
hemen üç kilometre ötemizde
çeken ben olsayd›m,
da¤›n ete¤inde Ormanl› köyü
Dikmen’de 18.00 gibi yemek
ne hissederdim? O anki
vard›, Oradan iki tane amca gelyedik. Daha sonra Ankara Gençduygu ile bütünleﬂmeye
di anmaya kat›lmak için gelmiﬂlik Derne¤i’nden arkadaﬂlar›n
çal›ﬂ›yorsun..
ler. Hem de yolu tarif ettiler bihaz›rlad›klar› skeçler ve müzik
ze. Çok iyilerdi. Yolda giderken
program› vard›. Onu sundular.
otobüsler
ile.
Biz
orada
beklerken
K›z›ldere türkülerini söylüyorduk.
Güzel bir program haz›rlam›ﬂlard›.
Erbaa
giriﬂinde
Ege
ve
Akdeniz
otoAmcalar da biliyorlard› ve eﬂlik ediHerkes çok yorgun olmas›na ra¤men
büsü
kimlik
kontrolüne
denk
gelyorlard›.
ilgiyle izlediler. Herkes kat›ld›.
miﬂler. Kimlik kontrolünden sonra
Saat 11.00 gibi oradan ç›kt›k ve
Sonra saat 24.00’da araçlara binbir sorun ç›kmadan yola devam ettiköye do¤ru hareket ettik. Yaklaﬂ›k
dik ve yola koyulduk. Yolda giderler.
Saat
10.30
gibi
orada
buluﬂtuk
iki kilometre gittikten sonra sa¤a
ken Yozgat taraf›nda Ege, Akdeniz
hepsi
ile.
döndük ve art›k da¤› t›rmanmaya
ve Kürdistan’›n araçlar› konvoydan
baﬂlad›k. K›z›ldere da¤›n en tepeBiz orada beklerken yoldan gekoptular. Bu defa yol boyunca tekrar
sindeki köy...
lip geçen kamyonlar, t›rlar, araçlar
birleﬂebilece¤imiz bir yol arad›k.
Bir yan›m›z uçurum bir yan›m›z
bize korna çal›yordu. Orada da haÇorum’da birleﬂemedik. Amasya’da
s›ra
s›ra köyler... Büyük ço¤unlu¤u
laylar›m›z›
çektik,
marﬂlar›m›z›
birleﬂiriz dedik. Oras› da olmad› en
Alevi
köyleri..
söyledik. ‹ki tane z›rhl› araç geldi.
son Niksar’da birleﬂebildik.
On tane de jandarma.. Konuﬂtuk,
Sonuç olarak Niksar’da bir dinGeçerken el sall›yoruz onlar da
lenme tesisinde tekrar buluﬂtuk tüm
bize el sall›yorlar.. Marﬂlar söylüyogüvenli¤inizi almak için geldik vb.

Ankara
Abdi ‹pekçi Park›
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ruz.. Motivasyonumuz çok iyiydi
giderken..
Biz en öndeki otobüsteydik. Da¤› t›rman›rken arkam›za bir bakt›k
dokuz tane otobüs.. Konvoy öyle
güzel görünüyordu ki...
O ﬂekilde giderken Ege’nin otobüsünden arad›lar. Biz çamura sapland›k, arkadaﬂ›m›zda da üç tane
otobüs daha var diye. Tamam dedik
biz sizi bekliyoruz. Sonra biz araçlar› düzlük bir yere çektirdik. Arkadakileri beklemeye baﬂlad›k. Ormanl›
köyünden gelen amcalar da e¤er arkadaﬂlar iterek ç›karamazlarsa bize
söyleyin traktör ça¤›ral›m köyden
dediler. Biz de tamam dedik. Bizim
arkadaﬂlar iterek ç›karmaya çal›ﬂm›ﬂlar ama beceremeyince amcalara
söyledik. Dedik amca olmuyor yapam›yoruz traktör ça¤›ral›m. Amcalar hemen telefon ettiler. Bir tane
traktör ça¤›rd›lar. Köylüler iki tane
göndermiﬂler. Kazmas›n› kapan da
gelmiﬂ yard›ma. Jandarma traktörleri görünce yok geçemezsenizi falan
demiﬂ ama köylüler dinlememiﬂler
sürmüﬂler traktörleri. O anki köylülerin bizi sahiplenmesi çok güzeldi.
Biz de yukar›da beklerken yürüyüﬂ yapt›k. Terzio¤lu köyü vard› hemen durdu¤umuz yerde. Oradaki
köylülerle sohbet ettik. Alevi köyüymüﬂ. Cemevi vard›. Bugün kal›n
da size yemek haz›rlatal›m dediler.
Sa¤olun yine gelece¤iz, o zaman
u¤rar›z mutlaka dedik. Tuvalet vb
ihtiyaçlar için evlerini açt›lar..

Ankara
Abdi ‹pekçi Park›
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O s›rada bizim arkadaﬂlar bildiri da¤›t›m› da yap›yorlard›.
Evlere girerek yolda
gördüklerimize bildiri verdik.
Bildiri verdi¤imiz amcalardan
bir tanesi “k›z›m hoﬂ geldiniz,
hoﬂ geldiniz ama çok geç
geldiniz” dedi. Gözlerinde
hasreti, beklentilerini herﬂeyi
okumak mümkündü.
Köylülerden yürüyüﬂe kat›lanlar
oldu. Yürüyüﬂ mesafemiz
yaklaﬂ›k bir kilometre kadar
vard›. Kerpiç ev köyün en
tepesindeydi. Bütün köyü
t›rmanm›ﬂ olduk
sloganlar›m›zla ve
pankartlar›m›zla..
Sonra Ege’nin arabas›n› ç›kard›k
ve yola devam ettik. Köyün giriﬂinde durdurdular. Kimlik kontrolü yapacaklar›n› söylediler. Arama karar›n› ve kimlik kontrolü için karar›
gösterdiler. Avukatlar kontrol ettiler
tamam dediler. Araçlar›n bagajlar›n›
da köpeklerle arad›lar. Sonuç olarak
sorunsuz bir ﬂekilde köye girdik. O
s›rada Grup Yorum da geldi. Onlar
da ayn› iﬂlemlerden geçerek girdiler
köye.

Bir anda evin her t a r a f ›
k›z›la boyand›
Köye girdikten sonra kortej
oluﬂturmaya baﬂlad›k. Haz›rl›klar›-

m›z› yaparken jandarma komutan›
avukatlarla tart›ﬂm›ﬂ. Biz kortej ile
ilgilendi¤imiz için haberimiz olmad› bu tart›ﬂmadan. Ancak öyle uzun
bir tart›ﬂma olmam›ﬂ. ‹lk baﬂta ama
böyle olmaz ki mesafe çok uzun,
böyle pankartlarla falan yürütmeyiz
nas›l olacak demiﬂ. Avukatlar da
tart›ﬂm›ﬂlar zaten dedi¤im gibi tart›ﬂma uzamam›ﬂ adamlar açt›lar
önümüzü. Tüm haz›rl›klar›m›z bittikten sonra yürüyüﬂe baﬂlad›k.
‹lk baﬂlarda kimse evinden ç›km›yordu. Camlardan perdelerin aralar›ndan bakanlar da jandarmay› gördükten sonra hemen kapat›yorlard›
cam›n› penceresini. Baya¤› bir süre
böyle gitti. ‹nsanlar›m›z ﬂaﬂ›rd›lar tabi. Birçok kiﬂi kafas›nda farkl› hayal
etmiﬂtir çünkü. Resmen ölü ﬂehirde
geziyor gibiydik. O s›rada bizim arkadaﬂlar bildiri da¤›t›m› da yap›yorlard›. Evlere girerek yolda gördüklerimize bildiri verdik. Bildiri verdi¤imiz
amcalardan bir tanesi “k›z›m hoﬂ geldiniz, hoﬂ geldiniz ama çok geç geldiniz” dedi. Gözlerinde hasreti, beklentilerini herﬂeyi okumak mümkündü.
Köylülerden yürüyüﬂe kat›lanlar oldu. Yürüyüﬂ mesafemiz yaklaﬂ›k bir
kilometre kadar vard›. Kerpiç ev köyün en tepesindeydi. Bütün köyü t›rmanm›ﬂ olduk sloganlar›m›zla ve
pankartlar›m›zla..
Yolda yine gelip geçen amcalardan bir tanesi bizim arkadaﬂlardan
birine "Mahir Çayan Halk Cepheli
miydi" diye sormuﬂ. Arkadaﬂ da o s›rada ne diyece¤ini ﬂaﬂ›rm›ﬂ, o bizim

Ankara Karﬂ›yaka
Mezarl›¤›

arkadaﬂ›m›zd› demiﬂ. O s›rada Seval
görmüﬂ onlar› ve o bizim önderimizdi demiﬂ. Amca da " güzel, yak›ﬂ›yorsunuz Mahir Çayan’a" demiﬂ.
Biz gitmeden bir kaç gün öncesine kadar jandarma bütün evleri
gezmiﬂ, “800 kiﬂi gelecekler, teröristler gelecek, kan gövdeyi götürecek, onlar gelince kap›n›z› pencerenizi açmayacaks›n›z, selam vermeyeceksiniz, bakmayacaks›n›z” diye
tehdit etmiﬂ. Zorla kendilerine yemek yapt›rm›ﬂlar, çay yapt›rm›ﬂlar.
Kerpiç evde oturan yaﬂl› kar›
kocay› da bir gün önce al›p baﬂka
bir yere götürmüﬂler. Ola ki bize kap›y› açarlar diye. Evin bir de yedek
anahtar› varm›ﬂ komﬂuda. O komﬂudaki anahtar› da alm›ﬂlar. Biz evin
içine giremeyelim diye. Kerpiç evde oturan kad›n ile birlikte kendi
aralar›nda biz gelince bize yemek
yapacaklar›n›, çay ikram edeceklerini kararlaﬂt›rm›ﬂlar ama jandarma
onlar› al›p götürünce yapamad›lar.
Kad›n k›z›p duruyordu jandarmaya.
Kaç gündür onlara veriyoruz yemek, bu çocuklara m› veremeyece¤iz? 300 - 500 kaç kiﬂiyse doyuramad›k m› koca köy diyordu. Kerpiç
evde oturan kad›n da heyecanlanm›ﬂ bizim gelece¤imizi duyunca.
Bir gün yine gelecekler diye beklenti içerisindeymiﬂ.
Bunlar hep yürüyüﬂ ve anma s›ras›nda geliﬂen sohbetler.
Yürüyüﬂ sonunda kerpiç ev görünmeye baﬂlay›nca bizim kitlenin

Köylülerden gelenler oldu.
Hepsi tan›yorlar Mahir
Çayanlar’›.. Epey sohbet ettik
onlarla. Oradaki bekleyiﬂimiz de
çok güzeldi. Bizim bekledi¤imiz
yer tesis olmadan önce
gerillalar iniyorlarm›ﬂ o bölgeye.
Öyle anlat›yordu köylüler.
Mahir Çayanlar da tam bizim
karﬂ›m›zdaki da¤lardan
t›rmanarak gitmiﬂler köye.
de sesi yükselmeye baﬂlad›. Rap
raplarla yürüdük belli bir yere kadar. Ev tam karﬂ›m›zda ve bizim az
bir mesafemiz kalm›ﬂ, o kadar yol
gittik oraya kadar uzun gelmedi
ama o k›sac›k mesafe o kadar uzun
geldi ki. ‹nsan›n koﬂarak gidesi geliyor.
Eve yaklaﬂt›¤›m›zda çok farkl›yd› hissettiklerimiz. Hem ﬂaﬂk›nl›k,
hem de mutluluk vard›. Hemen bütün gözler kurﬂun izlerini arad› evde. Gözleriyle sar›p sarmalad› insanlar›m›z evi. Evin önüne Mahir’in
silüetini ast›k, çat›ya da biz buraya
dönmeye de¤il ölmeye geldik pankart›n› ç›kard›k..
Yan taraflarda sancakl›lar vard›.
Bir anda evin her taraf› k›z›la boyand›, o an çok güzeldi. Pankartlar,
flamalar, dövizlerle donat›ld› her taraf. Evin önü yan taraf›. Her taraf›na yerleﬂti insanlar›m›z.
Sonra programa baﬂlad›k. Yukar›da bahsetti¤im gibi program› yol-

da haz›rlam›ﬂt›k. O nedenle çok
özel bir program haz›rlayamad›k
oras› için. Hep giremeyiz diye ﬂartlam›ﬂ›z kendimizi. Sayg› duruﬂundan sonra ﬂiir okuduk. Sonra iki tane metnimiz vard›, onlar› okuduk.
Ahmet amca bir konuﬂma yapt›.
Grup Yorum marﬂlar söyledi. Onun
d›ﬂ›nda bir de Güler Zere’nin mesaj› vard› onu anlatt›k.
Ancak o s›rada ne kadar dinleyebilmiﬂtir insanlar konuﬂulanlar› bilemiyorum. Ben kendim de bir ara
koptum çünkü oradan.. Yani ister istemez oluyor bu hayale dal›yor insan.. O an› düﬂünüyorsun, Mahir’in
yerine koyuyorsun kendini, onun
gözleriyle bak›yorsun bir de köye, o
an› yaﬂamaya çal›ﬂ›yorsun, geçmiﬂe
gidiyorsun... ‹nsan çok de¤iﬂik hissediyor. Evin etraf›nda dolaﬂ›yorum bir
ara. Bir bakt›m bizim gençler evin
yan taraf›na kümelenmiﬂ. biri tahta
koparmaya çal›ﬂ›yor, Biri taﬂ topluyor yerden, biri toprak al›yor, biri
duvardaki kurﬂun izlerini araﬂt›r›yor,
biri koca kiremiti alm›ﬂ evine götürecekmiﬂ... O ald›klar›n› belki ölene
kadar saklayacaklar.. ‹nsanlar›m›z›n
manevi yan› güçlü.. Sonra düﬂündüm mezarl›kta tart›ﬂt›¤›m›z zaman›.. ‹nsanlar o manevi duygular›yla
yap›yorlar bunu. Sonuç olarak müdahale etmekle do¤ru yapm›ﬂt›k orada ama o manevi yan›n güçlü olmas›
ayr› bir mutluluk veriyor insana..
Küçük bir odun parças› der geçer
belki baﬂkalar› ama bizim insan›m›z
için tarihten bir parça belki..
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Anma bittikten sonra isteyen resim çektirebilir diye izin verdik bu
defa. Çünkü burada engelleyebilece¤imizi hiç sanm›yorduk. Ki zaten
biz söylemeden bunu yapmaya baﬂlam›ﬂlard›.
Sonra silüeti orada b›rakt›k. Evin
çat›s›na flamam›z› diktik. Daha sonra da pankart›m›z›, biz buraya dönmeye de¤il ölmeye geldik pankart›n›
orada topra¤a çakt›k ve evin önünde
b›rak›p yolumuza devam ettik.
Normalde dönüﬂte ﬂöyle düﬂünmüﬂtük, da¤›n›k bir ﬂekilde ineriz aﬂa¤›ya ve köylülerle sohbet etme imkan›m›z olur böylece. Sohbet ede ede
ineriz, evlerine ça¤›r›rlarsa gireriz bir
çaylar›n› içeriz dedik ancak kitlenin
ço¤unlu¤u önden h›zl› h›zl› gittiler.
Geride en son biz kald›k. Sohbet edebildi¤imiz kadar insanla sohbet ettik.
Bir tane eve girebildik sadece. Orada
da uzun duramad›k. Çünkü sürekli
aﬂa¤›dan ça¤›r›yorlard›.

Kulaktan kula¤a, nesilden
nesile anlat›lm›ﬂ o çat›ﬂma
Yine böyle bir anda bir teyzeyle
konuﬂtuk. Kad›n çat›ﬂmay› çat›dan
izlemiﬂ. Onun evi ile kerpiç ev aras›nda epey bir mesafe var. Normalde duymas› mümkün de¤il ama sanki bire bir Mahir’in a¤z›ndan duymuﬂ gibi Mahir Çayan’›n askere
söyledi¤i sözleri anlat›yor. Mehmetçik size s›kacak kurﬂunumuz
yok bizim siz bu vatan›n evlatlar›s›n›z Amerika’n›n kölesi olmay›n de-
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O an› düﬂünüyorsun, Mahir’in
yerine koyuyorsun kendini,
onun gözleriyle bak›yorsun bir
de köye, o an› yaﬂamaya
çal›ﬂ›yorsun, geçmiﬂe
gidiyorsun... ‹nsan çok de¤iﬂik
hissediyor. Evin etraf›nda
dolaﬂ›yorum bir ara. Bir bakt›m
bizim gençler evin yan taraf›na
kümelenmiﬂ. Biri tahta
koparmaya çal›ﬂ›yor, Biri taﬂ
topluyor yerden, biri toprak
al›yor, biri duvardaki kurﬂun
izlerini araﬂt›r›yor, biri koca
kiremiti alm›ﬂ evine
götürecekmiﬂ... O ald›klar›n›
belki ölene kadar
saklayacaklar.. ‹nsanlar›m›z›n
manevi yan› güçlü..
miﬂ Mahir Çayan. Oradan akl›nda
kalm›ﬂ onlar ve biz hep ezildik, horland›k. Yoksuluz o yüzden eziliyoruz ama kimsenin kölesi olmad›k.
Ne Amerika’n›n ne de baﬂkas›n›n
dedi teyze. Yine o sene do¤an çocuklardan tutun da küçük çocuklara
kadar herkes birﬂeyler biliyor kendince.. Ve hepsi kendi görmüﬂ gibi
anlat›yor. Buradan da ﬂu görülüyor
ki kulaktan kula¤a, nesilden nesile
anlat›lm›ﬂ o çat›ﬂma.. Yine bir tane
teyze " k›z›m bakmay›n siz bu köylülere, asl›nda hepsi sizi çok seviyor
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ama jandarmadan korkuyor" dedi.
Ki zaten insanlar›n bak›ﬂlar›ndan
bile belliydi bu sevgi.. Biz aﬂa¤›
inerken art›k herkes evlerinden ç›km›ﬂ, çat›lardan, camlardan evlerinden bize bak›yorlard›. Evlerine yeme¤e, çay içmeye ça¤›r›yorlard›.
Bu gece kal›n yar›n gündüz gözüyle gidersiniz diyenler vard›.. O an
çok güzeldi. Jandarma bir taraftan
bizimle konuﬂanlar›n kap› numaral›r›n› al›yor, not ediyordu. Buna
ra¤men ald›r›ﬂ etmeyip konuﬂmaya
baﬂlad›lar bizimle.
‹nsanlar›n bize sar›lmalar›.. ‹çten öyle bir sar›l›yorlard› ki.. Köyün gençleri.. Yine da¤lara bakarken özellikle de genç arkadaﬂlar›m›z›n ço¤unun sohbeti gerillalar›m›z üzerineydi. Acaba bizimkiler
buralarda var m›d›rlar? Bizi görüyorlar m›d›r? ‹zliyorlar m›d›r?
ﬁimdi karﬂ›dan selam at›ﬂ› yap›yorlarm›ﬂ.. Ya da cephe bayra¤›n› ç›kar›p sall›yorlarm›ﬂ.. Biz buradan
dönmeyelim.. Keﬂke otobüsün önünü kesseler.. Bizi al›p götürseler...
Hep buna benzer sohbetler vard›
gençlerin aras›nda...
K›z›ldere yolculu¤umuz bitti.
Araçlara binip geri döndük ama yüre¤imizin bir taraf› oralarda kald›.
Oraya mutlaka gitmeliyiz. Sadece
anma için de¤il, normal zamanda
da gitmeliyiz. Otuz kiﬂi geldi Tokattan.. Yine o köylerde bir sürü insan
gördü tan›d› bizi. O yüzden mutlaka
gitmeliyiz.. Yeniden gitmeliyiz.

“Beni çok mutlu ettiniz.
Biliyorduk birileri gelecek...”
-Tahsin DURMUﬁ
( K › z › l d e r e köyü)
Mahirler buraya gelmiﬂti. Teslim olun dediler, teslim olmad›lar. Çat›ﬂmay›
uzaktan gördük. Askerler
vard› burada. Askerler teslim olun dedi, onlar silahlar›n› ateﬂledi. Bazen diyom ki, teslim
olmasayd›lar ama ölmeseydiler ölmeseydiler.
Bu tür olaylar sadece K›z›ldere’de olmuyor ki, her yerde insanlar› böyle öldürüyorlard›. Yaz›k oldu
gençlerimize, insanlar›m›za bu yap›l›r m›yd›?
Anmaya kat›ld›m, çok güzel
yapt›n›z. ‹lk defa kat›l›yorum. ‹lk
defa böyle oluyor zaten. Ama çat›ﬂt›lar, direndiler onlar teslim olmad›lar. Teslim olsayd›lar ölmezdiler, ölmeseydiler. (Ama teslim
olsayd› Mahir Çayan olmazd›, Önderlerimiz olmazd› ve bu kadar insan onlar› burada böyle anmazd› diyoruz ) Oras›n› bilmem ama ölmeseydiler ölmeseydiler...
***
- D ö n d ü ASL AN (K ›z› ld ere
köyü)
30 Mart 1972’de do¤muﬂum ben biliyor musun. Devrimci gençli¤in öldü¤ü, öldürüldü¤ü yer buras›. Buradaki
herkes hat›rl›yor ama çekindikleri
için tam ifade etmiyorlar.
Etkisi hala oluyor. Buras› Mahir
Çayan ve arkadaﬂlar›yla an›l›yor
hep. Ya n i d e v l e t A t a k ö y d i y o r
ama biz K›z›ldere diyoruz. Baﬂka
bir isim demiyoruz. Bizim buras›
K›z›ldere. Mahir Çayan’›n geldi¤i K›z›ldere.
***
- Z a f e r AS LAN (K ›z› ld ere
köyü)
Yaz›k oldu adamlara. Gen-

cecik adamlard›. Onlar için hiç kimse gelmedi sizler gibi. Böyle gelmediler hiç. Bir siz geldiniz.
Köye çok iﬂkence yap›yorlard›,
terörist diyorlard›, ﬂunu diyorlard›
bunu diyorlard›. Sonra köyümüze
Ataköy dediler. Bu köyde gençlik
yok valla yavrum.
Öldürdükten sonra ka¤n›lara
bindirdiler. Kimsecikleri yanaﬂt›rmad›lar yanlar›na. Birkaç köylüye
yüklettirdiler hatta. Buralar› bir sard›lar bir sard›lar. Ama yaz›k oldu
gençlerimize.
***
- Ali BO⁄A
( K › z › l d e re köyü)
Valla ben pek bilemiyorum o dönemi. Bask› vard› o
dönemde. ﬁehre çok
inemiyorduk
da.
Turgut Özal zaten
buran›n ad›n› de¤iﬂtirdi, Ataköy
olarak.
Bu adamlar ölmese daha iyiydi,
daha anlay›ﬂl›yd›. ﬁimdi gençler keﬂke onlar gibi olayd›. Onlar insana daha de¤er verirlerdi, daha severlerdi,
daha duyguluydu, duyarl›yd›. Ama
ﬂimdi bak›yorsun ki gençler daha
sayg›s›z onlar gibi de¤iller.
***
“O gün ben çok a¤lad›m. Birﬂey yapamad›m. Üzüntümden, zavall›l›¤›mdan a¤lad›m o gün.
Bugün sevincimden ﬂenimden a¤ lad›m.”
- Ad›n› vermeyen Bir K Ö Y L Ü
( K › z › l d e re köyü)
Tokatl›’y›m. 30 Mart 72 tarihinde dünyada devrimci dayan›ﬂman›n
en güzel örne¤inin yaﬂand›¤› yerdir
K›z›ldere.
Denizlerin idam›n› engellemek
için ellerindeki esirlere, onlar insanca davran›rken düﬂmanlar› onlara

sayg› göstermedi. 30 Mart’›n hesab›
sorulmal›d›r. Ben anman›n olaca¤›n› ö¤rendim ve motorsikletle kaç
km. yoldan geldim.
Bugün kar ya¤d›, kar›n alt›nda
geldim. S›r›ls›klam oldum. Egemen
güçlerin askerleri beni çok rahats›z
ediyor. Bütün yollar› iﬂgal etmiﬂler
bugün. Mahirler’in izini silmek istiyorlar, bunun için korku yaymaya çal›ﬂ›yorlar.
***
-K›priye
DURMUﬁ
( K › z › l d e re köyü)
Buran›n k›z›y›m
ben. Olay oldu¤unda biz bir ﬂey duymad›k. Askerler
gelince ö¤rendik
yavrum. Roketi ha burada att›lar yukar›. Helikopter indi buraya. Yakt›lar, y›kt›lar, helikopter çok kulland›lar.
Buran›n insanlar› çok üzüldü tabi. Baz›lar› sevmiyorlar tabii. Keﬂke
ölmeseydiler. Hep yaﬂas›nlar ﬂimdi
sizinle olayd›lar. Hiç sizin gibi gelen olmad› böyle. Baz›lar› kaçak kaçak bir iki bir iki geliyordu. Resim
çekip kamera çeken de oluyordu.
Ama bu seneki daha güzel.
Beni çok mutlu ettiniz. Bili yorduk birileri gelecek Mahirl e r ’i anmak için . Buradakiler de
biliyler. Bütün solcular ü z ü l ü y o r
t a b i. Kendilerine korkuyor baz›lar›.
Ben de a¤lad›m sizi görünce. Duy guland›m. 57 yaﬂ›nday›m. Onlar›
nas›l ald›lar yavrum.
Askerler sürüye sürüye götürdüler onlar›, ka¤n› arabalar›na koydular. Afedersin davarlar ölünce sürüye sürüye götürüp de al›rlar ya öyle
götürdüler. Gözlerimizin önünde
kimseyi yanaﬂt›rmad›lar yanlar›na.
O gün ben çok a¤lad›m. Birﬂey
yapamad›m. Üzüntümden, zavall›l›¤›mdan a¤lad›m o gün. B u g ü n
s e v i n c i m d e n ﬂ e n i m d e n a ¤ l a d › m.
Çok ac›l› bir ﬂey. Unutmad›k biz o
günü. Solcular da unutmad›. Ben
unutmad›m unutmam o yaﬂad›klar›m›? O çocuklar›m›za ettiklerini......
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Yaz› dizimizin üçüncü ve son
bölümünde, yukar›daki slogan›n
“Devrim De¤iﬂmeyen Hedefimiz”
bölümünü ele alaca¤›z.
Devrim de¤iﬂmeyen hedefimizdir. 1970 Aral›¤›nda partileﬂen devrimci hareketin istikrar›n›n, kararl›l›¤›n›n, karﬂ›-devrim rüzgarlar› karﬂ›s›nda dimdik durmas›n›n kan›tlar›ndan biri de budur. “ Tek Yol Dev r i m ” slogan›n›n devrimci hareketle
özdeﬂleﬂen bir slogan olmas› bunun
en yal›n ifadesidir.
Devrimi hedeflemek, Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›n›n önderli¤inde
kurulan THKP-C’nin ay›rdedici niteliklerinden biridir. THKP-C, o güne kadar Türkiye soluna hakim olan
parlamenterist, reformist, revizyonist, cuntac› anlay›ﬂlar› mahkum
ederek ihtilalci bir alternatif olarak
ortaya ç›km›ﬂt›r. Parti’nin ilk yaz›l›
aç›klamalar›ndan birinin baﬂl›¤›n›n
“‹ ht i l a l i n Yolu” olmas› elbette tesadüf de¤ildir.
Ortada sosyalizmi savundu¤unu
söyleyen bir çok siyasi hareket vard›. As›l tart›ﬂma ise, sosyalizme nas›l var›laca¤›nda dü¤ümleniyordu.
Dönemin etkili güçlerinden Türkiye
‹ﬂçi Partisi (T‹P), parlamenter yolu
öneriyordu bunun için. Bir di¤er kesim, bar›ﬂç›l mücadele biçimlerinin
temel olaca¤› uzun süreli bir evrim
dönemi ard›ndan bir “ayaklanma”yla iktidar›n devral›nabilece¤ini
ileri sürüyordu. Darbeci seçeneklerden medet umanlar da vard›. Hay›r diyordu bu noktada Parti-Cephe
önderleri, iktidar› devralman›n ve
kesintisiz bir ﬂekilde sosyalizme yönelmenin a n t i - e m p e r y a l i s t , a n t i oligarﬂik devrim d›ﬂ›nda bir yolu
yoktur.
THKP-C’nin yaz›l› metinlerinde, Mahir Çayan’›n Bütün Yaz›lar’›n› oluﬂturan yaz›larda, devrim
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d›ﬂ›nda bir seçene¤in sözü edilmez.
Devrimci Sol’un program› sayabilece¤imiz bölümler de içeren
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da konulan
hedef de ayn›d›r.
“Ülkemiz... faﬂist devlet arac›l›¤›yla, emperyalizm taraf›ndan iﬂgal
edilmiﬂtir... ‹ﬂte anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik devrimle bu kanl› sömürü düzenine son verilecek, devrimci demokratik dönüﬂümleri gerçekleﬂtirecek bir halk iktidar› kurulacakt›r. ”
Bu çizginin devam› olarak 1994
y›l›nda kurulan DHKP de, bu program› geliﬂtirerek kendi program›
olarak kabul etmiﬂ ve devrim hedefindeki kararl›l›¤› sürdürmüﬂtür.
Parti’nin kuruldu¤u süreç, yaz›m›z›n devam›nda tekrar de¤inece¤imiz gibi, devrimden, sosyalizmden
uzaklaﬂman›n revaçta oldu¤u bir
dönemdir ama o koﬂullarda da devrimci hareket, bu hedefini “gözden
geçirme” ihtiyac› bile duymam›ﬂt›r.

Devrim, solda en ﬂaﬂmaz
ölçüdür!
Devrimi savunup savunmamak,
ve devrimi savunmakta tutarl› olup
olmamak, solda kimin nerede durdu¤unu görmek aç›s›ndan en net ölçüdür. Bir çok kesim teoride sosyalizmi savunuyor olabilir, kendilerinin Marksist veya Marksist-Leninist olduklar›n› iddia edebilirler.
Komünist olduklar›n› da iddia edebilirler. Ama biz, devrimi h e r ko ﬂulda ve her ﬂeye ra¤men savunup
savunmad›klar›na ve devrim için
s a v a ﬂ › p s a v a ﬂ m a d › k l a r› na bakar›z.
Devrimi savunmak, soyut, teorik
bir iﬂ de¤ildir. Böyle olsayd› kuﬂkusuz, solda devrimi savunmayan pek
yoktur. Ama burada sorun söylemle
eylemin, teoriyle prati¤in uyumu

meselesidir.
Devrimi teorik olarak savunmak de¤il, pratikte
gere¤ini yerine getirmektir önemli
olan. Devrimi savunmak, hapishanelerde direnmektir. Devrimi savunmak, kuﬂatmalarda teslim olmay›p çat›ﬂarak ölümü göze almakt›r.
Devrimi savunmak, demokratik
mevzileri militanca savunmakt›r
Kuﬂku yok ki, bütün bunlar› yapabilmek, büyük bedeller ödemeyi
gerektirir. Tutsakl›klara, ﬂehitliklere
yolaçar. Bunlar› göze alamayanlar,
devrimi savunamazlar. Devrimden
söz etmek ancak devrimci olamamak, teoride devrimi savunup pratikte devrimi savunamamak, iﬂte bu
zorlu¤un sonucudur.
Devrimciler aç›s›ndan s›n›flar
mücadelesinde herﬂey devrimi savunmakla anlam kazan›r. K›z›ldere,
Çiftehavuzlar, verilen yüzlerce ﬂehit, parti ve cephenin kurulmas›,
kitle çal›ﬂmas›, fedakarl›klar, tutsakl›klar, ölüm oruçlar›, hepsi dev rimle birlikte anlam kazanmaktad›r.
Bunca zorlu¤una, bedellerine
ra¤men neden devrim diye sorulabilir ve neden “Tek Yol”?
En baﬂta ﬂunu belirtebiliriz ki,
bugüne kadar hiç kimse ezilenlerin
s›n›fsal kurtuluﬂu için bir baﬂka yol
ortaya koyabilmiﬂ de¤ildir. Bunun
karﬂ›l›¤›nda ise, 20. yüzy›l boyunca,
halklar bütün zaferlerini parlamenter yollardan, darbeci yollardan, bar›ﬂç›l yollardan de¤il, devrimlerle
kazand›lar.
Dünyan›n ezilenleri, emekçileri,
19. yüzy›l sonlar›nda devrimi somut
bir hedef haline getirdiler. Avrupa
ülkelerinde devrimlerin koﬂullar›
olgunlaﬂm›ﬂt›. Ancak sonraki süreçte devrim beklentisi “do¤uya” kayd›. Ve Sovyet devriminden baﬂlaya-

rak 1980’lere kadar dünya say›s›z
devrim yaﬂad›. 1917 Rusya devrimi.. 1940’lar›n ortalar›nda Do¤u
Avrupa ülkelerindeki devrimler.
Sonra, 1949’da Çin, 1959’da Küba
Devrimleri... Vietnam devrimi...
1970’ler boyunca Afrika’n›n ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ hareketleri, Latin
Amerika’daki devrimler...
Neredeyse 60 y›ll›k bir zaman
diliminde, herhangi bir ülkede
D EV R ‹ M olmaks›z›n halk iktidarlar›n›n, sosyalist iktidarlar›n kuruldu¤una tan›k olunmad›. ﬁili gibi bir
kaç “istisnai” örnek ise, kal›c› olamayarak “tek yol devrim” düﬂüncesinin tersinden kan›t› oldular,
1990’l› ve 2000’li y›llar ise devrimlere tan›k olunmayan, bir anlamda dünya halklar› için gerileme dönemi gibiydi. Sosyalist iktidarlar›n
y›k›lmas›, kapitalizmin restorasyonuyla birlikte, emperyalist cephenin
güçlenip halklar cephesinin güçsüzleﬂti¤i bu geçici durum, kimilerinde
silahlar›, devrimi terketmeye neden
oldu. Orak çekiçler bayraklardan ç›kar›ld›. Komünist, sosyalist gibi
isimler terkedildi. Bu asl›nda apaç›k
bir teslim oluﬂtu.
‹ﬂte bu ortamda Parti’nin kuruluﬂ
kongresi yap›lm›ﬂ ve kabul edilen
program›nda ﬂunlar söylenmiﬂtir:
“Emperyalizme ba¤›ml›, faﬂizmle yönetilen ülkemizde seçimle iktidar›n niteli¤ini de¤iﬂtirmek mümkün de¤ildir. Bu nedenle partimiz,
emperyalizm ve oligarﬂinin denetim
ve yönetimindeki faﬂist iktidar›n ancak halk›n silahl› savaﬂ›yla y›k›laca¤›na inan›r.
Halk savaﬂ›n›n hedefi, emperyalizm ve oligarﬂinin ekonomik, siyasal yönetimini ve faﬂist devleti y›k›p,
yerine Devrimci Halk ‹ktidar›’n›
kurmakt›r. ”

Devrime karﬂ› üç inkar
dalgas›
Hareketin önderleri Cevahir,
Ulaﬂ ve Mahir’in katledilmeleri,
parti içinde ve d›ﬂ›nda çeﬂitli kesimler taraf›ndan anti-emperyalist antioligarﬂik devrim düﬂüncesinin ve si-

lahl› mücadelenin temel al›nmas›
anlay›ﬂ›n›n “yenilgisi” gibi de¤erlendirildi. ‹ﬂte, “silahl› devrim cephesi”nin estirdi¤i o ihtilalci havan›n
ömrü çok uzun sürmemiﬂti ve yine
parlamenterizmin, bar›ﬂç›l müca delenin devri baﬂl›yordu. Böyle düﬂünenler hiç de az de¤ildi. Ve onlar,
1970’lerin inkarc›lar›n› oluﬂturdular.
Bu dönem, henüz dünya çap›nda
devrimci rüzgar›n güçlü esti¤i bir
dönemdi ve inkarc›l›k daha örtülü,
daha reformist biçimlere bürünmüﬂ
haldeydi. Aç›kça reddedilmiyordu
devrim. Ülkemiz, devrime karﬂ›

ikinci inkar
dalgas›n›
1980’lerde
yaﬂad›. Bu inkar dalgas›, ilkini
aﬂan bir dalgayd›. 12
Eylül yenilgisinin alt›nda ortaya ç›km›ﬂ ve hapishanelerdeki teslimiyetle pekiﬂmiﬂ bir inkarc›l›kt›. Devrimi
ve sosyalizmi her koﬂulda savunamayanlar, legalizm batakl›¤›na yönelerek, devrimi savunmaktan fiilen
uzaklaﬂt›lar. Kimileri, sözde, teoride hala devrimi savunuyor görünüyordu ama pratikte gerçekleﬂen inkard›.
Devrimi, sosyalizmi, ba¤›ms›zl›k için savaﬂ› inkar dalgas›n›n güç
kazand›¤› üçüncü dönem olan 90’l›
y›llar, emperyalist demokrasiye
yaslan›p, burjuva demokrasiyi savununlar›n inkarc›l›¤›yla ﬂekillendi.
Bu dönem, bizim ise at›l›m örgütledi¤imiz, devrimi, devrimcili¤i büyüttü¤ümüz, kitleler nezdinde devrimcili¤in y›pranan prestijini belli
ölçülerde yeniden kazand›rd›¤›m›z

bir dönem olmuﬂtur.
S›n›flar mücadelesinde her ﬂey
aç›kt›r: Devrimi hedefleyenler, emperyalizmle ve oligarﬂiyle savaﬂmak zorundad›r. Savaﬂmayanlar›n
teoride ne dedi¤inin tarihi bir hükmü yoktur. Onlar devrimi terketmiﬂtir.

Devrimi tasfiye
dayatmalar›n› hep reddettik
Ülkemizde, devrimi savunmakla
silahl› mücadeleyi savunmak aras›nda do¤rudan bir iliﬂki vard›r. Silahl› mücadele olmaks›z›n anti-emperyalist antioligarﬂik devrimin
gerçekleﬂtirilemeyece¤i gerçe¤i, bu do¤rudan iliﬂkinin nesnel nedenidir. Bizim gibi ülkelerde silah›, silahl› mücadeleyi reddetmek, devrimi reddetmekle, gerçek
manada iktidar savaﬂ›n› reddetmekle özdeﬂtir.
Ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n yüzy›ll›k tarihi, halklar›n silahl› bir güce sahip olmadan bu mücadeleyi zafere ulaﬂt›ramayaca¤›n›
göstermektedir. Sadece uzun süreli
bir silahl› mücadele aç›s›ndan de¤il,
en genel anlamda zora ve ﬂiddete
baﬂvurmak da, her devrimin zorunlulu¤udur. ‹ster halk savaﬂ› yoluyla
devrim savunulsun, ister ayaklanma
yoluyla; her ikisinde de ﬂiddet ve o
ﬂiddeti hayata geçirecek silahl› bir
örgütlenme ve mücadele zorunludur. Bu zorunlulu¤un reddedilmesi,
devrimin reddedilmesidir.
Devrimci hareket, Mahir Çayan’›n “Amerikan emperyalizminin
hâkimiyeti ve yerli uﬂa¤› sömürücü
s›n›flar›n iktidar›n› y›kmak, ba¤›ms›zl›¤› kazanmak için tek yol silahl› kurtuluﬂ savaﬂ›d›r." diye yazd›¤›ndan bu yana, bu bak›ﬂ aç›s›yla
hareket etmiﬂtir. Silahl› mücadeleyi reddeden bir hareketin devrim
yapma ﬂans› yoktur.
Silahl› halk kurtuluﬂ hareketlerini, baﬂka bir deyiﬂle, halklar›n
kurtuluﬂ umudunu tasfiye etmek
için gündeme getirilen “bar›ﬂ” poSay›: 14 / 11 Nisan 2010
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litikalar›n› da reddettik. S a v a ﬂ m a ya devam edece¤imizi aç›klad›k.
Emperyalizm, “ d e v r i m l e r ça¤›
k a p a n d › ” derken, kitlelere de “taleplerini dile getirmeleri” için düzen içi, sivil toplumcu bir mücadele
yolunu gösteriyordu; silahl› mücadelenin, iktidar kavgas›n›n yerine,
emperyalist hegemonyaya boyun
e¤mekten baﬂka anlama gelmeyen
“bar›ﬂ, diyalog, uzlaﬂma...” yolunu
gösteriyordu. R e dde t t i k .
1980’lerin sonlar›nda solun belli
kesimleri “Avrupa’n›n bask›s› alt›nda Türkiye’nin bir kaç y›l içinde demokratikleﬂmesi kaç›n›lmaz” tesbitleri yap›p, buna göre legal aç›k partilere yönelmiﬂlerdi. 1990’lar,
2000’ler Türkiyesi’nde ayn› teoriler
Avrupa Birli¤i üyeli¤i süreci için
yap›ld›. Düzen içili¤in sefil (ve asl›nda Marksizim-Leninizm aç›s›ndan cahil) teorisyenleri, AB uyum
yasalar›yla öyle sarhoﬂ olmuﬂlard›
ki “yukar›dan demokratik devrim”
tesbitleri yapt›lar. Elbette bunlar sadece teori olarak kalmayacakt›. Her
teorinin ortaya ç›karaca¤› bir politika vard›. Bütün bu teorilerin ülkemiz siyasetinde tek bir anlam› oldu:
DEVR‹M‹N REDD‹! Bu yolla faﬂizm tasfiye edildi¤ine göre, art›k
devrim zorunlu de¤ildi. ﬁiddete gerek yoktu. Dolay›s›yla devrim hedefine ve ﬂiddete uygun bir örgütlenmeye de gerek yoktu. Bu pespaye
teorileri de t a r t › ﬂ m a y a b i l e d e ¤ e r
görmedik.
“Yeni dünya düzeni”nin, AB’nin
demokrasi k›r›nt›lar›na karﬂ›, bizim
seçene¤imiz ve hedefimiz yine ayn›yd›: Devrim!
Hep söyledik: Reformlar›, reformlar için mücadeleyi reddetmiyoruz; ama reformculu¤u reddediyoruz. Haklar ve özgürlükler mücadelesi devrim mücadelesini geliﬂtirmek içindir. Devrime hizmet etmeyen reform mücadelesi, reformizmdir ve r e dd ed i yo ru z.
Karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n etkisini sürdürdü¤ü y›llarda, MarksistLeninistler, “ d i n a z o r l u k ”la, “ t a ﬂ
d e v r i ” n d e kalmakla eleﬂtiriliyor,
burjuvazi, devrimi, Marksizm-Leni-
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nizmi savunmay› “garip”, “marjinal” bir tutum haline getirmek istiyordu. Hiç umurumuzda de¤ildi
burjuvazini n ne dedi ¤i. Elbette bu
söylemlere karﬂ› ideolojik mücadelemizi yürüttük; as›l garipli¤in, as›l
gericili¤in, tutuculu¤un hangi ideolojiyi savunmakta oldu¤unu ortaya
serdik. Ama bunun ötesinde burjuvazinin ne dedi¤inin bizim için önemi yoktu. Kendimizi burjuvaziye
be¤endirmek, ne kadar “ m a k u l ” ,
ne kadar “ s a¤ du yul u ” , ne kadar
“ ç a ¤ d a ﬂ ” solcular oldu¤umuzu burjuvaziye kan›tlamak gibi bir tutumumuz ve düﬂüncemiz hiçbir zaman olmad›. Ve bu da karﬂ›-devrim
dönemlerinde, reformizmle, devrimcili¤in temel farklar›ndan biri
haline geldi.
Devrimi savunmak, kuﬂatmalara, çeﬂitli alt üst oluﬂlara ra¤men,
devrim hedefinde ›srar etmek, sabr›
ve kararl›l›¤› gerektirir. Çünkü devrimler, ony›llara yay›lan süreçlerdir.
‹ktidar mücadelesine at›ld›¤›m›z›n
40. y›l›nday›z. Bu süre bir devrim
için uzun bir süre midir, k›sa m›, buna matematik bir cevap verilemez.
D e v r i m c i n i n g ö revi, o hedefe ula ﬂ›ncaya kadar devrimi savunm a k t › r. Bu sürenin uzunlu¤u ve k›sal›¤› bir çok nesnel ve öznel koﬂula ba¤l›d›r ve devrimlerin geliﬂimi
her ülkede çok farkl› ﬂekillenir. Tersi idealizmdir, devrim süreçlerinden
bir ﬂey anlamamakt›r.
Kitlelerin devrim saflar›na kazan›lmas›, toplumlar›n de¤iﬂmesi, aylar›n, y›llar›n de¤il, ony›llar›n iﬂidir.
Israr edip devrim yolunda yürümeye
devam etmekten baﬂka yol yoktur.
Devrimci hareket, sosyalist sistemin y›k›lmas›yla birlikte a¤›rlaﬂan
emperyalist kuﬂatman›n baﬂ›ndan
itibaren, ideolojide ve pratikte büyük bir direniﬂ gösterdi. Türkiye
devrimci hareketini tasfiye etmeye
yönelik sald›r›lara karﬂ› üslerinde,
hapishanelerde büyük bedeller ödedi. 1990’l› ve 2000’li y›llarda yüzlerce ﬂehitle ortaya konulan pratik,
ideolojik anlamdaki kararl›l›k, devrimi her koﬂulda savunman›n ideolojisi ve prati¤idir.

Devrim, de¤iﬂmeyen
hedefimiz olmaya
devam edecek
Emperyalizm, hala tüm nitelikleriyle, tüm sömürgecili¤i ve sald›rganl›¤›yla eski emperdyalizmdir.
Ça¤›m›z hala, emperyalizm ve devrimler ça¤›d›r. Kapitalizmde “olumlu” yönde en küçük bir de¤iﬂiklik
yoktur; tam tersine, vahﬂi kapitalizmin hükmü artmaktad›r her geçen
gün. Emperyalist demokraside bir
nitelik de¤iﬂikli¤i yoktur; tam tersine, her geçen gün, klasik demokratik kazan›mlar› bile gasbeden bir
hal almaktad›r. Faﬂizm, hala ayn›
faﬂizmdir.
Dolay›s›yla, savunulmas› gereken yaln›zca yine devrimdir. Halklar›n kurtuluﬂunu isteyenler, böyle
bir dünyada DEVR‹MDEN baﬂka
bir ﬂey savunamazlar.
Dünyada ve ülkemizde halklar›n
yoksullu¤u sürüyor. Gelir da¤›l›m›
dünden, ony›llar öncesinden dah
adaletsiz. Emperyalist iﬂgaller daha
pervas›z. Emperyalist tekellerin
tüm ekonomi politikalar›, art›k dünya halklar› için yaln›zca açl›ktan,
susuzluktan, hastal›ktan ÖLÜM anlam›n› taﬂ›yor ve böyle bir dünyada,
bilincinde ve yüre¤inde halklar›n
ac›lar›n› yaﬂayanlar›n savunaca¤›
tek ﬂey yine DEVR‹MD‹R.
Frans›z yazar Cormier, Küba’da
Sierra Maestra’da Castro önderli¤indeki gerillalarla köylülerin birleﬂmesini ﬂöyle anlat›yordu:
“Bu, bir zorbay› iktidardan
uzaklaﬂt›rmak için savaﬂ verenlerle,
o güne dek hayal bile etmedikleri
özgürlü¤ün ümit ›ﬂ›¤›n› fark eden
esir bir halk›n, bir yerde karﬂ›laﬂmas›d›r. Ve bir ad› var, o, Devrim’dir. ” (Jean Cormier, Ölüm Nereden Nas›l Gelirse Gelsin, syf.
153)
Bu buluﬂma er geç her ülkenin
devriminin yaﬂad›¤› bir buluﬂmad›r
ve elbette ülkemizde de yaﬂanacakt›r. Çünkü o, yani DEVR‹M, bir ihtiyaçt›r, çünkü devrim, özgürlü¤ün
ümit ›ﬂ›¤›d›r..

‘ABD Defol Bu Vatan Bizim’ kampanyas›

Tarihe anti-emperyalist
bir kampanya daha yazd›k
Aylard›r bu ülkenin dört bir yan›nda; Edirne’den, ‹stanbul’a, Ankara’dan Samsun’a, ‹zmir’den Dersim’e, Antalya’dan Malatya’ya,
Elaz›¤’dan Adana’ya, Hatay’dan
Kars’a, Erzincan’dan Mu¤la’ya kaABD defol, bu vatan bizim”
dar “A
ﬂiar› ile Halk Cephesi önderli¤inde
bir kampanya yürütüldü.
Halk Cepheliler, emperyalizme
karﬂ› ç›kman›n, politik bir tutum alman›n “cesaret” istedi¤i, bunun için
büyük bedeller ödenmesinin göze
al›nmas› gerekti¤i günümüz koﬂullar›nda, bunlar› göze alman›n cüret ve
kararl›l›¤›yla emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yükselttiler.
Solun büyük ço¤unlu¤unun neredeyse anti-emperyalizmi gündeminden ç›kard›¤›, anti-Amerikanc›l›¤›n iki yüzlüce gerici-faﬂist kesimlerce sahiplenilmeye çal›ﬂ›ld›¤› koﬂullarda Halk Cephesi, kampanya
boyunca gerçek anti-emperyalistlerin devrimciler oldu¤unu, anti-emperyalist mücadelenin bayraktarl›¤›n›n devrimci hareket taraf›ndan
yap›ld›¤›n› gösterdiler.
Halk Cephesi önderli¤inde yürütülen kampanyada, “‹ncirlik Üssü
k ap a t › l s › n!” talebiyle de bir imza
kampanyas› sürdürüldü ve 200 bini
aﬂk›n imza topland›.
Sürdürülen anti-emperyalist kampanya ile aylarca, mahallelerde, sokaklarda, meydanlarda, okullarda ba¤›ms›z bir ülke mücadelesi için ça¤r›lar yap›ld›.
AKP iktidar› ve devletin di¤er
kurumlar›, sürdürülen bu anti-emperyalist kampanyay›, linçler, faﬂist
sald›r›lar, gözalt› ve tutuklama terörüyle, bask› ve sald›r›lar ile engellemeye çal›ﬂt›lar.
Ekranlar›nda her türlü pesyayeli¤i, sanatç› denemeyecek kimi yoz
kiﬂilerin günlük yaﬂam›n›, günlerce

televizyon ekranlar›na taﬂ›yan holding tekelleri aylard›r sürdürülen
böyle bir kampanyay› adeta görmezden geldi. Burjuva bas›n tek sat›r yazmad›.
Oysa devrimciler linç sald›r›lar›na, bask› ve yasaklara, polis ve zab›ta iﬂbirli¤iyle imza masalar›na düzenlenen sald›r›lara ra¤men, kampanyay› sürdürüyorlard›. Ne sald›r›lar›n ne yüzbinlerce imzan›n, ne
ABD defol demenin önemi yoktu
burjuva bas›n nezdinde.
K›ﬂ›n dondurucu so¤u¤u, kar›,
ya¤muru, çamuru, yaklaﬂ›k 6 ay süren kampanyay› durdurmad›.

Kim iﬂbirlikçi,
kim anti-emperyalist?
Halk Cephesi’nin aylard›r sürdürdü¤ü anti-emperyalist kampanya
ülkemizde yaﬂanan kimi gerçekleri
bir kez daha ortaya ç›kard›.
Birincisi; Anadolu’da emperyalistlere karﬂ› dünyada ilk kurtuluﬂ
savaﬂ›n› örgütlemiﬂ bir halk›n, antiemperyalist geleneklerini görmemek, bu ülke gerçe¤ine gözlerini
kapamakt›r.
Halk Cephesi önderli¤inde yürütülen bu kampanya ile hemen herkese Anadolu halk›n›n bu tarihsel
tutumu, emperyalizme karﬂ› tavr›
bir kez daha gösterildi. Anadolu
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan bugüne az›msanmayacak bir zaman geçmesine
karﬂ›n halk›n iﬂgalciye, emperyaliste tepkisi her zaman vard›r ve bu yan› halen oldukça güçlüdür.
‹kincisi; Anti-emperyalist mücadele deyince bu ülkede akla hakl›
olarak hep devrimci hareket geldi.
Devrimci hareket, Mahir Çayanlar’›n yükseltti¤i anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n› devralarak, tutarl› bir anti-emperyalist mücadele-

nin öncüsü, sürdürücüsü olmuﬂtur.
Ancak bu gelenek sol taraf›ndan
adeta görmezden gelindi. Anti-emperyalizm, anti-emperyalist tav›r
solun gündeminden ç›kar›ld›. Soyut
demokrasiden söz eden sol, antiemperyalizmi a¤z›na almaz oldu.
Ü ç ü n c ü s ü ; Bilindi¤i gibi, bir
süredir, anti-emperyalist tav›r, antiAmerikanc›l›k sanki iﬂbirlikçi gerici-faﬂist kesimlerin, dincilerin denetimindeymiﬂ gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bugüne kadar emperyalizme
karﬂ› söyleyecek tek sözü olmayanlar, y›llard›r anti-emperyalist mücadele sürdüren devrimcilere, antiemperyalistlere sald›r›p, katledenler, bugün anti-emperyalist olamazlar.
Bu ülke islamc› ve faﬂistlerin anti-emperyalistlere karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri Kanl› Pazarlar› unutmad›.Nitekim devrimciler, anti-emperyalistler halklar›n katili Amerikan
askerlerini “denize döktü¤ünde”
onlar, vatanseverlere, devrimcilere
polis deste¤inde sald›rmakla meﬂguldü.
1970’li y›llarda, emperyalistler
“yeﬂil kuﬂak” projesi alt›nda, islamc› örgütleri, dincileri sosyalist ülkelere karﬂ› kullan›yorlard›. Yine bir
çok ülkede devrimci mücadeleye
karﬂ› anti-komünist gerici-faﬂist kesimleri kulland› y›llarca emperyalistler.
Bu ülke s›n›flar mücadelesi tarihi halka ve devrimcilere kurﬂun s›kan, vatanseverleri katledenlerin arkas›nda baﬂta ABD emperyalizmi
olmak üzere emperyalistlerin oldu¤unu unutmad›.
Emperyalistler, Irak’ta, Afganistan’da kan dökerken, katliam yaparken ülkemizdeki en büyük destekçiSay›: 14 / 11 Nisan 2010
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leri elbette bugünkü islamc› iktidard›.
‹ﬂte geçmiﬂleri iﬂbirlikçilik ile
yo¤rulmuﬂ olan, emperyalistler taraf›ndan her dönem kullan›lan gerici-faﬂist güçlerin bugün yalanlarla
karﬂ›m›za ç›kmas›, halk› aldatmas›
kabul edilemez. Bugün halk› aldatmak için anti-Amerikanc›, anti-bat›c›, anti-emperyalist görünmeleri koca bir yalandan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂbirlikçilerin, anti-Amerikanc›l›¤›, anti-emperyalistli¤i tümüyle,
iﬂbirlikçiliklerini gizlemeye çal›ﬂan
bir örtüden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Ta r i h e a n t i - e m p e r y a l i s t b i r
kampanya daha yazd›k
Halk Cephesi’nin aylard›r sürdürdü¤ü “ABD Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› s›radan bir kampanya de¤ildir. Bu kampanya daha
en baﬂta Türkiye’de anti-emperya-

list mücadele tarihimiz aç›s›ndan
önemli bir kampanya olmuﬂtur.
Elbette kampanyan›n nesnel temeli bu ülkenin emperyalizme ba¤›ml› olmas›, 60 y›l› aﬂk›n bir zamand›r süren yeni-sömürgecilik
iliﬂkileridir.
Aylard›r sürdürülen anti-emperyalist kampanyan›n ç›k›ﬂ noktas› elbette devrim ve iktidar mücadelesi
perspektifi ile ﬂekillendi. Emperyalizme karﬂ› mücadelenin bir iktidar
ve devrim sorunu oldu¤u bak›ﬂ aç›s›yla sürdürüldü.
Ba¤›ms›zl›k için mücadelenin
neredeyse hiç a¤za dahi al›nmad›¤›,
emperyalizmin kavram olarak dahi
düﬂünceden, dilden ç›kar›ld›¤›, emperyalizme karﬂ› mücadele diye bir
sorunun olmad›¤› koﬂullard›r günümüz.
Yine solun bir kesiminin, Avrupa
Birli¤i üyeli¤ini savunarak, emperyalist kamp›n bir k›sm›n›n “iyi” olaca¤›n› düﬂünmek, anti-emperyalist

geleneklere ayk›r›d›r.
Avrupa Birli¤i üyeli¤i ile “demokrasi”nin gelece¤ini bekler hale
gelmiﬂtir sol. Öyle olmuﬂtur ki, kurtuluﬂu, Avrupal› emperyalistlerin
çözümlerinden bekler hale gelmiﬂtir
solun bir kesimi.
Solun bir kesimi ise ABD’nin
Irak iﬂgalini meﬂrulaﬂt›racak, iﬂgale
bir ﬂey diyemeyecek bir noktaya
gelmiﬂtir.
ABD ve AB emperyalizmine tav›r alman›n art›k solun gündeminden ç›kar›ld›¤› koﬂullarda ise antiemperyalist kampanyay› örgütledik.
Diyebiliriz ki, aylar süren bu
kampanya ile birlikte yüzbinlerce
insana emperyalizme karﬂ› mücadele etmekten baﬂka bir seçene¤in olmad›¤›n› gösterdik.
Mücadelemiz ülkemiz tam ba¤›ms›z ve özgür oluncaya kadar sürecektir.

200 bin imza, iki tav›r
Aylarca süren bir kampanya sonucunda halk›n “ ‹ n c i r l i k ü s s ü n ü n
k a p a t › l m a s › ” talebi ile verdi¤i 200
bin imza, Meclise iletildi.
Ancak imzalar› vermek için
TBMM’ye giden Halk Cephesi üyeleri muhatap bulamad›lar. Ankara’da muhatap yoktu. Gece-gündüz
demokrasiden söz edenler, “biz halk›n temsilcisiyiz” diyenler, 200 bin
imzay› almad›lar..
Ankara’da muhatap yok! Ankara’da sadece 200 bin imzay› teslim
almamak için köﬂe bucak kaçan oligarﬂinin vekilleri var.
Bir tarafta gece-gündüz “milliyetçilik”, “vatanseverlik” nutuklar›
atanlar, di¤er tarafta Halk Cephesi
üyeleri...
200 bin imza ve iki tav›r!
200 bin kiﬂi “ ‹ n c i rl i k Ü s s ün ü
k a p a t › n ” diyerek, Meclise talepte
bulundu. K›sacas›, imza sahipleri
milyonlarca insan›n talebini dile ge-
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tirerek, emperyalist üsleri, savaﬂ karargahlar›n› bu ülkede istemiyor..
En önemlisi böyle bir kampanyay› devrimciler çok zor koﬂullarda
severek, isteyerek, inanarak sürdürdüler. ﬁöyle ki, polis bask›s›, polis
terörü alt›nda, milyarlar› bulan para
cezalar› ile kampanya engellenmeye çal›ﬂ›lsa da devrimciler kampanyay› sürdürdüler.
Bunlar›n etkili olmad›¤› yerlerde
linç sald›r›lar› yaﬂad› devrimciler.
Edirne, Erzincan linç sald›r›lar›,
Kars’ta polis sald›r›lar›, Eskiﬂehir’de polis ve zab›ta sald›r›lar› ...
K›sacas›, tüm engellemelere karﬂ›n devrimciler örnek bir tav›rla
milyonlarca insana gerçek vatanseverlerin kimler oldu¤unu gösterdi
‹ﬂte bu devrimcilerin tavr›d›r...
Ankara’n›n tavr›na, Meclisin
tavr›na gelince, 200 bin imzay› görmezden gelen, “‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas›n›” yok sayan bir tav›r

ile karﬂ›laﬂt› devrimciler.
‹kinci tav›r aç›k bir iﬂbirlikçilik
tavr›d›r. ‹ﬂgali savunan, ABD’ye toz
kondurmayan, ‹ncirlik Üssü’nün
ABD’nin denetiminde olmas›n› savunan bir tav›rd›r bu tav›r..
Hatta düzen partilerinin milletvekilleri 200 bin imzay› duyunca
ﬂaﬂ›rd›lar. Öyle ya onlar›n demokrasiden anlad›¤›, tekellerin ç›karlar››
için el kald›rmakt›r. . Halk›n taleplerinin yüzbinlerle ifade edilmesinin bir k›ymeti yoktur.
Onlar imzalar› almasa da ba¤›ms›zl›¤› savunmaya devam edece¤iz...

‹stanbul
Ta k s i m

Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga!
‹stanbul’da 4 Nisan günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda bir araya
gelen Halk Cepheliler sosyalizm
u¤runa ﬂehit düﬂenleri unutmad›klar›n› ve umudun yok olmad›¤›n› anlatt›lar. “K›z›ldere Sönmeyen Meﬂalemiz Mahir ve Day›, Ölümsüz Önderlerimiz Devrim, De¤iﬂmeyen
Hedefimiz” “Emperyalizme Karﬂ›
Ba¤›ms›zl›k Faﬂizme Karﬂ› Demokrasi Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm
Mücadelesinde, Mahir’den Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga” pankartlar› aç›lan eylemde Veysel ﬁahin Halk
Cephesi ad›na haz›rlanan aç›klamay› okudu.
“Türkiye Halklar›! Emperyalizme ba¤›ml› faﬂizmle yönetilen bir
ülke yerine ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist bir Türkiye için mücadele
ediyoruz” diyen ﬁahin bu yürüyüﬂün 40 y›ld›r büyük fedakarl›klarla
sürdürülen devrim yürüyüﬂü oldu¤unu vurgulad›. Bu hedefler için ﬂehitler verildi¤ini belirten ﬁahin;
“ﬁehitlerimiz ›ﬂ›¤›m›zd›r; onlar›n
ayd›nlatt›¤› yolda yürüyoruz. Tarihimiz onurumuzdur; ondan devrald›¤›m›z miras› gelece¤e taﬂ›yoruz.

Devrimci hareket umudumuzdur.
Onda kurtuluﬂu görüyoruz” diyerek
aç›klamay› bitirdi. “Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga, K›z›ldere
Son De¤il Savaﬂ Sürüyor, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, ﬁehitlerimizi Selaml›yor Umudu Büyütüyoruz” sloganlar› at›lan
eylemin ard›ndan Taksim Tünel’e
kadar bildiri da¤›t›ld›. Yaklaﬂ›k 100
kiﬂi sloganlar eﬂli¤inde 2800 adet
bildiri halka ulaﬂt›rd›.
30 Mart günü 1 May›s Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde 30 Mart 1972
K›z›ldere Katliam› ile ilgili bir sinevizyon gösterisi yap›ld›. Mahallede
Halk Cepheliller ayr›ca 3x10 metre
boyutundan üzerinde Mahir Çayan’›n resmini ve “Mahir, Hüseyin,
Ulaﬂ Kurtulaﬂa Kadar Savaﬂ” yazan
pankart ast›lar.
1 May›s Mahallesi’nde ayr›ca
mahalle boyunca 30 Mart-17 Nisan
kuﬂlamalar› yap›ld›.
‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde 30 Mart günü K›z›ldere anmas› yap›ld›. F›nd›kl› Yerleﬂkesi
Oditoryumda yap›lan anmaya Avu-

kat Behiç Aﬂç› ve sanatç› Ercan Ayd›n kat›ld›. Türkiye’deki devrim sürecini K›z›ldere’ye kadar k›saca aktaran bir konuﬂma yap›lan programda söz Behiç Aﬂç›’ya b›rak›ld›. Behiç Aﬂç› yapt›¤› konuﬂmas›nda “o
dönem iktidar›n tek hedefi vard›
Mahir Çayan’› ölü yakalamak. O
koﬂullarda Mahir Çayan’›n hedefi
çok netti, Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar›n›n idam› engellenecekti” diyerek sahip olunan Marksist- Leninist
ideolojinin netli¤ini ve siper yoldaﬂl›¤›n›n ne kadar önemli oldu¤unu
anlatt›.
Behiç Aﬂç›’n›n ard›ndan Ercan
Ayd›n K›z›ldere türkülerini söyledi.
30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma ve Parti kuruluﬂunun
kutlama günleri dolay›s›yla Avc›lar’da bulunan Anka Kültür Merkezi’nde 4 Nisan günü anma yap›ld›.
“K›z›ldere Yolunday›z” baﬂl›¤›yla
bir aç›klama yap›larak baﬂlayan anmada ﬂiirler okundu ve kavga tarihini anlatan bir sinevizyon gösterildi.
Türküler ve marﬂlar söylenen anmaya 25 kiﬂi kat›ld›.
8 Nisan günü Alibeyköy’de Saya
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Yokuﬂu, Akﬂemsettin, Binevler ve
Cengiztopel bölgelerine, Okmeydan›’da, Mahmut ﬁevket Paﬂa Sa¤l›k
Oca¤› önü, Dikilitaﬂ Park›, Örnektepe Mahallesi giriﬂi, Okmeydan› E5
oto yolu, Anadolu Kahvesi ›ﬂ›klar
ve Anadolu Kahvesi taksi dura¤›na;
“Mahirden Day›ya Sürüyor Bu
Kavga”, “K›z›lderenin Yolu Zaferin
Yoludur” yazan pankartlar as›ld›.

E l az›¤’da 1 Nisan akﬂam› 30
Mart-17 Nisan Umudun kuruluﬂunu
kutlama günü ve Parti ﬁehitlerini
anma günleri nedeni ile Halk Cepheliler yaz›lama yapt›lar. Fevzi
Çakmak Mahallesi, Kanal alt›nda
üç ayr› yere; “Mahir’den Day›ya
Sürüyor Bu Kavga, K›z›ldere Son
De¤il Savaﬂ Sürüyor, 30 Mart 17
Nisan Umudu Selaml›yor Parti ﬁehitlerini An›yoruz” yaz›lamalar› ya‹stanbul
1 May›s

p›ld›.

Malatya

M e r sin’de 30 Mart günü 30
Mart 17 Nisan Devrim ﬁehitlerini
Anmak, Umudu Selamlamak için
Demirtaﬂ ve Pozcu mahallelerinde
binlerce kuﬂlama yap›ld›. Ayr›ca
Demirtaﬂ Mahallesi’nde “K›z›ldere
Sönmeyen Meﬂalemiz Mahir ve Day› Ölümsüz Önderlerimiz Devrim
De¤iﬂmeyen Hedefimiz!” baﬂl›kl›
200 bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.
4 Nisan günü de Demirtaﬂ Mahallesi’ne giden Halk Cepheliler
kurulan pazarda bildiri da¤›tarak,
K›z›ldere’nin son olmad›¤›n› ifade
ettiler.

B u rsa’da, 30 Mart- 17 Nisan
Devrim ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama günleri
dolay›s›yla bildiri da¤›t›m› ve kuﬂlama yap›ld›. 4 Nisan günü Teleferik Akça¤layan Mahallesi, Kestel
Kale Mahallesi, Ortaba¤lar Mahallesi ile Mesken ve Esenevler bölgelerinde,”K›z›ldere Sönmeyen Meﬂalemiz, Mahir ve Day› Ölümsüz Önderlerimiz, Devrim De¤iﬂmeyen
Hedefimiz!” baﬂl›kl› toplam 5500
adet bildiri da¤›t›ld›. Yine ayn› bölgelerde, 4- 5 Nisan günlerinde 10
bin kuﬂlama yap›ld›.

‹z m i r’de 27 Mart günü Yürü-

yüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ› yap›l›rken
Ankara’ya ve K›z›ldere’ye gidilece¤i anlat›ld›. Dergi okurlar› K›z›ldere’nin son olmad›¤›, bask›ya, zulme
karﬂ› mücadelenin devam etti¤i vurgusunu yapt›lar.

M a l a tya'da 30 Mart 17 Nisan
Devrim ﬁehitlerini Anmak, Umudu
Selamlamak için 2, 3 ve 5 Nisan
günleri aras›nda Çavuﬂo¤lu,Cemal
Gürsel, Yeﬂiltepe , Paﬂaköﬂkü, Yeﬂiltepe, Zaviye ve Merkez mahalleleriyle Battal Gazi Ö¤renci Yurdu’nda binlerce kuﬂlama yap›ld›.
Cemal Gürsel ve Çavuﬂo¤lu mahallelerinde ise 500 adet bildiri da¤›t›ld›. Ayr›ca 6 Nisan günü sabah
saatlerinde Hamidiye Çarﬂ›s›’n›n
birkaç noktas›nda binlerce kuﬂlama
yap›ld›.
"K›z›ldere dünümüz, bugünümüz ve yar›n›m›zd›r. K›z›ldere ve Mahirler"in yeri,
her Parti-Cepheli için çok farkl› ve
anlaml›d›r” denilen anmada topluca
Dev-Genç Marﬂ› söylendi.
Av u s t u r ya’n›n Viyana ﬂehrinde
28 Mart günü bir program düzenlendi. Halk Cephesi’nin 30 Mart
özel say›s›n›n okundu¤u programda “Bizim Hikayemiz” adl› film
gösterildi. Film belli aral›klarda bölünerek büyük direniﬂin ﬂehitlerinden Hüseyin Çukurluöz’ün ‘’Efsanelerden Destanlara’’ kitab›ndan
sunumlar yap›ld›.
Wörgl ﬂehrinde 28 Mart günü
anma yap›ld›. Anmada 30 Mart
1972’ye kadar ki süreç ve sonras›yla ilgili konuﬂmalar yap›ld›. Anmaya 60 kiﬂi kat›ld›.

Avrupa’da 30 Mart-17 Nisan Anmalar›
Avrupa’da
yaﬂayan
Halk
Cepheliler’de 30 Mart-17 Nisan
anma ve kutlamalar› yapt›lar.
4 Nisan günü ‹sviçre Halk Cephesi 30 Mart - 17 Nisan devrim ﬂehitlerini anma ve partinin kuruluﬂ
y›l dönümünü kutlamak için bir
program yapt›. Zürih Kültür Merkezi’nde yap›lan anmada ﬂiirler
okundu. Tarihimizi anlatan bir sinevizyon gösteriminin yap›ld›¤› anmada konuﬂmalar yap›ld›.
‹ n g i l t e re Londra’da, AHKM’de
4 Nisan günü bir program yap›ld›.
“Kadife Tenli Zamanlara” ve Mahir
Çayan’›n ‘Adal›lar’ ﬂiiri okunan
programda AHKM çocuk korosu
dinleti sundu.
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Dinletinin ard›ndan K›z›ldere’yi
anlatan bir sinevizyon gösterimi
yap›ld›. ‹ki saat süren programa 60
kiﬂinin kat›ld›.
4 Nisan günü A l m a n y a ’n›n
Dortmund ﬂehirinde göçmenlerin
yo¤un yaﬂad›¤› Nord-Markt mahallesinde yürüyüﬂ düzenlendi. 65 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte; “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, K›z›ldere
Son De¤il Savaﬂ Sürüyor,
Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu
Kavga” sloganlar› at›ld› ve 300
adet “30 Mart - 17 Nisan'” bildirisi
da¤›t›ld›.
Almanya Berlin’de IKAD’da,
28 Mart günü, 30 Mart K›z›ldere
anmas› yap›ld›.

Devrimci 1 May›s
Platformu’ndan Ça¤r›

Devrimci 1 May›s Plaformu bas›n toplant›s› yaparak 2010 1 May›s’›n› Taksimde kutlama ça¤r›s›nda bulundu.
5 Nisan günü ‹stanbul Taksim’
de bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odas›'nda yap›lan toplan-

t›da Devrimci 1
May›s Platformu’nun haz›rlad›¤› deklarasyon
metnini platform
ad›na Ümit Efe
okudu. Deklerasyonda; “Bizler
2010 1 May›s’›n›n sosyal y›k›m sald›r›lar›na, iﬂsizli¤e, 4-C köleli¤ine,
özelleﬂtirmeler, taﬂeranlaﬂt›rmaya,
Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar
uygulamalar›na, emperyalist sald›rganl›¤a, hapishanedeki tecrit uy-

gulamalar›na, devlet terörüne, bask› ve yasaklara yan›t olacak bir
tarzda, tarihsel ve güncel anlam›na
uygun olarak Taksim’de kutlanmas›
için her türlü çabay› gösterece¤imizi deklare ediyoruz. 2010 1 May›s’›nda, ‘77 ‘katliam›n›n hesab›n›
sormak için, Taksim’ de 1 May›s yasa¤›na son vermek için, birleﬂik, kitlesel, devrimci 1 May›s’› Taksim’de
birlikte örgütlemek için tüm devrimci yap›lar›, sendika ve kitle örgütlerini güçlerini birleﬂmeye ve ortak
davranmaya ça¤›r›yoruz” denildi.

Konfederasyonlardan Aç›klama:

1 MAYIS’TA TAKS‹M’E
KAVGANIN KALB‹ TAKS‹M’DE
ATACAK
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klamayla “1 May›s’ta Taksim’deyiz” dedi.
Bizleri sömürenlerin içini boﬂaltmak için 1 May›s’a
‘bahar bayram›’ dedikleri söylenen aç›klamada, 1 May›s’›n, iﬂçi s›n›f›n›n, emekçilerin; onu sömüren, aﬂa¤›layan ve kölece çal›ﬂma koﬂullar›na mahkûm eden patronlara, burjuva s›n›f›na karﬂ› meydan okuman›n günü
oldu¤u söylendi.
1 May›s alanlar›n›n iﬂçilere emekçilere hep yasaklanmaya çal›ﬂ›ld›¤› belirtilen aç›klamada; “1 May›s
Taksim tart›ﬂmalar› öncesi, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
‘ayaklar baﬂ olursa...’ demiﬂti. 1 May›slar’›n, alanlar›n
yasaklanmas›, ayaklar›n ‘baﬂ’ olma korkusudur. Bu
korku hergün büyüyor, bu 1 May›s’ta da büyütmeye
devam etmeliyiz” denildi.
1 May›s’›n özünün devrimci oldu¤u belirtilen aç›klamada; “Bu öz iﬂçi s›n›f›n›n sosyalizm mücadelesidir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n hedefi esas olarak bir kaç hak k›r›nt›s› de¤il bizzat iktidar›n kendisidir” denildi.
Aç›klamada; “1977’de, 500 bin emekçi, k›z›l bayraklar alt›nda daha güzel bir dünya için bir aradayd›k. Sald›rd› oligarﬂi. 34 emekçi kardeﬂimizi katlettiler. 34 kardeﬂimizin hesab›n› sormak için bu y›lda Taksim diyoruz” denilerek tüm iﬂçi ve emekçiler Taksim’e ça¤r›ld›.

“1 May›s 2010’u ‹stanbul
Taksim Meydan›’nda
kutlamaya karar verdik”
‹ﬂçi ve memur konfederasyonlar› 5 Nisan günü
yapt›klar› toplant›yla, 1 May›s’› Taksim’de kutlama
karar› ald›klar›n› aç›klad›lar.
Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ, D‹SK, Memur-Sen, Kamu-Sen,
KESK Genel Baﬂkanlar›n›n toplant› sonucunda yapt›klar› aç›klamada:
‘Konfederasyonlar›m›z, bu y›l 1 May›s kutlamalar›n›n ortak yap›lmas› yönünde görüﬂ ve irade birli¤i içindedir. Konfederasyonlar›m›z, iﬂ güvencesi, insanca ve
özgürce bir yaﬂam için, eﬂitlik adalet ve demokrasi için
1 May›s’ta alanlarda olma karar› alm›ﬂt›r.
Konfederasyonlar›m›z, 1 May›s kutlamalar›nda
‘Taksim Meydan›’ tart›ﬂmalar›n›n art›k geride b›rak›lmas›n› istemekte, bunun yolunun da Taksim Meydan›’n›n
kutlamalara aç›lmas›ndan geçti¤ini düﬂünmektedir.
Konfederasyonlar›m›z, bu anlay›ﬂla, 1 May›s 2010’u
‹stanbul Taksim Meydan›’nda kutlamaya karar vermiﬂtir. Bunun için yetkililer nezdinde gerekli giriﬂimlerde
bulunulacakt›r.
Konfederasyonlar›m›z, 1 May›s’›n ‹stanbul d›ﬂ›ndaki belirlenecek illerde de ortak kutlanmas› karar› alm›ﬂt›r.
Kutlama çal›ﬂmalar› konfederasyon temsilcilerinden
oluﬂan bir ‘Kutlama Komitesi’ taraf›ndan yap›lacak ve
bu komite 1 May›s’›n dünyadaki gelene¤ine uygun bir
ﬂekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her
türlü ayr›nt›y› belirleyecek ve ilgili kararlar› alacakt›r"
denildi.
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Taksim 1 May›s
alan›d›r

Taksim nas›l 1 May›s Alan› oldu?

(Bölüm 1)

emekçilerin 1 Mayıs Alanı’dı r . Ve
bu alan, bahﬂedilen bir alan de¤il,
bedellerl e kazan›l an bir aland›r.
2010 1 May›s›’na girerken, bu
yaz› dizimizle Taksim Alan›’n›n nas›l kazan›ld›¤›n›, bu alan›n s›n›flar
mücadelesindeki önemini, sar› sendikac›l›¤›n ve reformizmin 1 May›s
Alan›’n› kazanma mücadelesindeki
yerini özetle de olsa bir kez daha
hat›rlataca¤›z.

Taksim’e ilk ç›k›ﬂ: 1976
2009 1 Mayıs’ında 1 May›s
Alan›’na girerken, iﬂçilerde, memurlarda, ö¤rencilerde, bu mücadelenin öncülü¤ünü üstlenen devrimcilerde, büyük bir coﬂku vard›. O
coﬂku, kazanman›n, sevincin gözyaﬂlar›na dönüﬂüyordu zaman zaman. Baﬂka bir ﬂehirden geldi¤ini
söyleyen bir iﬂçi mikrofon uzatan
gazetecilere sevinç gözyaﬂlar› içinde “ölsem de gam de¤il art›k, 31 y›l
öncesini yaﬂ›yorum” diyordu. O
coﬂkuyu, o sevinci yaﬂayanlar, o an
alana girebilenlerle s›n›rl› de¤ildi.
O an alanda olsun ya da olmas›n
milyonlarca insan›n yaﬂad›¤› duygulard› onlar.
Çünkü Taksim Meydan›, Türkiye
devrim mücadelesi aç›s›ndan s›radan bir alan, s›radan bir meydan de¤ildir. 2009 1 May›s›’nda 1 May›s
Alan›’na girerken yaﬂanan o tablo,
Taksim Meydan›’n›n Türkiye emekçi halklar› için öneminin özetidir.
Bu önem, 1977’den bu yana tarihe kaz›nm›ﬂt›r. Devrimciler, emekçiler. o zamandan bu yana bu önemin bilincinde olmuﬂ, politikalar›n›
buna göre belirlemiﬂlerdir.
Ancak ﬂu da bir gerçektir ki, her
1 May›s yaklaﬂt›¤›nda belli kesimler de “Alan fetiﬂizmi yapmamak,
kitlelerden kopmamak” gibi demagojik tart›ﬂmalarla bu gerçekten kaçarlar.
Taksim tart›ﬂmas› s›radan bir
“alan” tart›ﬂmas› de¤ildir. Çünkü
“Taksim” iﬂçi s›n›f› için herhangi
bir m e y d a n ad› de¤ildir. Taksim,
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Ülkemizde s›n›f mücadelesinin
geliﬂmiﬂ olup olmad›¤›na bakmaks›z›n 1 May›slar hep yasaklarla birlikte an›lm›ﬂt›r. Mesela 1927’deki 1
May›s kutlamalar›ndan sonra, 1
May›s yasakland›. Bu dönemde geliﬂmiﬂ bir iﬂçi s›n›f› mücadelesi de
yoktur ama bu yasak tam 50 y›l sürdü.
Elbette yasaklar yine de nedensiz de¤ildir. Egemenler, s›n›fsal
kayg›lar›yla hareket etmektedir ve 1
May›s’›n siyasal içeri¤inden hep
korkmuﬂlard›r. Bunun için 1 May›s’› yasaklamakla da yetinmediler.
Ad›n› da tarihini de de¤iﬂtirmek istediler.
1 May›s’›n 50 y›ll›k yasakl› dönemi 1976 1 May›s›’yla sona erdi.
1976 1 May›s’›, “50 y›l aradan sonra kutlanan ilk kitlesel 1 May›s” oldu. Bu kitlesellik, gerçekte 60’l›,
70’li y›llar boyunca gerçekleﬂen
devrimci geliﬂmenin do¤al bir sonucuydu.
12 Mart cuntas›yla devrimci hareket fiziki yenilgiye u¤ram›ﬂ ancak
devrimcilerin faﬂizme karﬂ› savaﬂ›,
Türkiye devriminin yolunu da ayd›nlatm›ﬂt›r. K›z›ldere’de yaz›lan
manifestonun yolunu izleyenler,
mücadeleyi k›sa sürede yeniden geliﬂtirmeye baﬂlad›lar. Devrimci
gençli¤in 1973’ten baﬂlayarak yükseltti¤i mücadele, iﬂçi s›n›f›nda da
yank›s›n› buldu.
Oligarﬂi bu geliﬂmeyi kontrgerilla yöntemleriyle, Milliyetçi Cephe
(MC) hükümetiyle ve faﬂist terörü

t›rmand›rarak engellemeye çal›ﬂt›.
1976 1 May›s’›n› mümkün ve kitlesel hale getiren nedenlerin içinde
faﬂist Milliyetçi Cephe iktidar›n›n
halk›n ekonomik ve demokratik
haklar›na karﬂ› bir sald›r› hükümeti
olmas› da vard›. TÜRK-‹ﬁ’in patronlarla ve faﬂist MC’yle uzlaﬂma
tavr› karﬂ›s›nda, D‹SK, iﬂçiler için
tek alternatif durumundayd›. Bu koﬂullarda giderek çekim merkezi haline gelen D‹SK bünyesinde iﬂçi direniﬂleri yayg›nlaﬂ›yordu.
Devrim ve sosyalizm rüzgar›n›n
gücü ve say›lan bu geliﬂmelerin etkisiyle D‹SK, 1 May›s’› 50 y›l sonra alanlarda kutlama karar› ald›. 1
May›s’›n tüm devrimci demokratik
güçlerle birlikte kutlanmas› için ortak toplant›lar yap›ld›.
TÜRK-‹ﬁ ise her zaman oldu¤u
gibi 1 May›s’a ‘bahar ve çiçek bayram›’ diyerek, 1 May›s’›n siyasal
özünü boﬂaltmaya çal›ﬂt›.
Ancak ne oligarﬂinin sald›r›lar›
ne de sar› sendikac›lar bunu baﬂaramad›.
D‹SK’in 1 May›s için haz›rlad›¤› broﬂürün önsözünde ﬂöyle deniyordu: 1 May›s, birleﬂti¤inde dünya
emekçilerinin yenilmez gücünü burjuvaziye dayatt›¤› ve tüm çal›ﬂanlara örnek oldu¤u bir gündür. 1 May›s
‘bbahar ve çiçek bayram›’ de¤ildir.
O gün k›rlarda e¤lenmeyi, çiçek
toplamay› biz burjuvaziye ve s›n›f
uzlaﬂmac› sendikalara, Türk-‹ﬂ’e
b›rak›yoruz.”
‘76 1 May›s’›, ülkemizde o güne
kadar görülmedik kitlesellikle kutland›. ‹ﬂçiler, gençler, gecekondulular, esnaflar, Taksim Meydan›’n›
doldurdu. Mitinge 30’un üstünde
örgüt kat›ld›. Onlardan biri de Devrimci Gençli¤in kitle örgütü
‹ Y Ö K D’dü. ‹YÖKD’ün alandaki
varl›¤› K›z›ldere’nin direniﬂ ruhunu
taﬂ›yanlar›n
varl›¤›
demekti.
‹YÖKD, alana devrim ﬂehitlerinin
resimleri ve “Tek Yol Devrim” slogan›yla girdi. Bu giriﬂ, yüzbinin
üzerinde emekçinin alk›ﬂlar› alt›nda
gerçekleﬂti. Çünkü “Tek Yol Dev-

rim” slogan› ve K›z›ldere’ye ba¤l›l›k, ﬂehitlere ba¤l›l›k, alandaki kitlenin özlemlerine tercüman oluyordu.

77 1 May›s’›nda oligarﬂi,
katliamla geliﬂen
mücadeleyi d urdurmak
istemiﬂtir
1977 1 May›s’›na, oligarﬂinin
tüm terörüne ra¤men geliﬂen devrimci mücadele ve ‘76 1 May›s’›n›n
kazan›mlar›yla girildi. 1 May›s çal›ﬂmalar› ve tart›ﬂmalar önceden
baﬂlad›.
1 May›s’a do¤ru kitlelerin coﬂkusu, kararl›l›¤› artarken, oligarﬂi de
boﬂ durmad›. Geliﬂen devrimci mücadeleyi engellemek için haftalar
öncesinden katliam hazırlıklarına
baﬂladı. Oligarﬂinin bu hazırlıklarına
solun çeﬂitli kesimlerinin s o r u msuzluklar› da zemin sundu.
D‹SK içinde etkin olan TKP’li
revizyonistler, 1 May›s’› düzenleme
hakk›n› kendi tekelinde görüyordu.
Kendi d›ﬂ›ndakilere ambargolar, yasaklar koymaya baﬂlam›ﬂt›. TKP’li
revizyonistler, Halkın Kurtuluﬂu,
Halkın Yolu, PDA, Halkın Birli¤i
gibi grupları “ a l a n a s o k m a y a ca¤ını” aç›kl›yor, di¤er gruplar ise
“gg i rece ¤iz” diyordu.
Birbirlerini “Maocu Bozkurt”,
“Sosyal Faﬂist” olarak gören iki kesim aras›nda “alana girece¤iz-sokmayaca¤›z” tart›ﬂmalar› boyutlan›rken, devrimcilerin sorunu çözmeye
yönelik giriﬂimleri de sonuçsuz kald›.
Oligarﬂi soldaki bu sorumsuzlu¤u sonuna kadar kulland›. Gerici
burjuva bas›na ﬂu tür provokatif haberler yapt›rarak bir kampanya baﬂlatt›: “1 May›s’t a k a n a k a c a k ” ,
“ K› z› l ih ti l al pr ova s› yap ›l a ca k”,
“Kimse soka¤a ç›kmas›n”, “dük kanlar›n› açmas›n.”
‘77 1 May›s mitingi böyle bir ortamda yap›ld›. Asl›nda o gün alandaki tablo çok görkemliydi. Ne kimi
sol çevrelerin sorumsuzca oligarﬂinin katliam›na zemin sunan tart›ﬂmalar›, ne devletin “kan akacak”

1 May›s Birlik Mücadele ve
Dayan›ﬂma Günü
Amerikan iﬂçi s›n›f›, 1886 y›l›n›n l May›s›’nda, 8 saatlik iﬂ günü tale biyle genel greve gitti. Grevin 3. gününde patronlar grevi k›rmak için provokatörleri devreye soktu. Bir provokasyon sonucunda ﬁikago polisi iﬂçilerin üzerine ateﬂ açarak 6 kiﬂiyi katletti.
Katliam› protesto etmek amac›yla yap›lan mitingte, provokatörler yine
iﬂ baﬂ›ndayd›. Mitinge polis sald›rd›. O esnada bombalar patlad›. Polisin
iﬂçilerin üzerine rastgele açt›¤› ateﬂ sonucunda onlarca kiﬂi daha katledildi.
Katliamdan iﬂçiler sorumlu tutuldu ve genel greve öncülük eden devrimci iﬂçi önderleri tutukland›.
Tutuklananlardan 7’si hakk›nda idam cezas› verildi.
As›lmadan önce mahkemede son sözleri soruldu¤unda iﬂçi önderlerinden Spies ﬂöyle dedi: “B iz i as arak i ﬂç i hareketini yok etti¤inizi san›yors an›z. .. A s › n ! B u r a d a b i r k ›v › lc › m yo k e d e c e k s in iz . A m a b u r a d a ö n ü n ü z d e , a r k a n › z d a , h e r yerde yeniden alevler p a r l a y a c a k . B u , y e r i n a l t › n d a n g e l e n b i r y a n g › n , o n u s ö n d ü re me z sin iz . ”
11 May›s 1887 günü, Amerikan iﬂçi s›n›f› tarihine “ K a r a C u m a ” diye
geçti. R. Parsons, Spies, Engel ve Fischer’i ast›lar.
Yang›n› söndüremediler. Yang›n tüm dünyaya yay›ld›.
1889’da toplanan II. Enternasyonal’in 1. Kongresi’nde bir sonraki y›l,
1 May›s 1890’da idam edilenler için miting düzenlenmesi karar› al›nd›.
1891 y›l›nda toplanan II. Enternayonal’in 2. Kongresi’nde ise 1 May›s’›n,
iﬂçilerin birlik dayan›ﬂma ve mücadele günü olarak s ü re kl i k ut la nma s›
kararlaﬂt›r›ld›.
tehditleri yüzbinlerce emekçinin 1
May›s Alan›’na ç›kmas›n› engelleyemedi. Halk›n her kesiminden insanlar Taksim Meydan›’n› doldurdu. 1 Mayıs öncesinde baﬂlay›p
alanda da süren provokatif tav›rlar›
da kullanan kontrgerilla, 50 bin
emekçinin bayram›n› kana bulad›.

Taksim Meydan› T ürkiye
emekçi halk›n›n 1 May›s
Alan›’d›r.
‘77 1 May›s’›nda kontrgerillan›n
alan› gören de¤iﬂik yerlerden kitlenin üzerine otomatik silahlarla ateﬂ
açmas› ve yaﬂanan izdiham sonucunda 35 emekçi katledildi. Orada
ezilmek istenen emekçi halk›n mücadelesiydi. Meydana damgas›n›
vuran devrim, sosyalizm inanc›yd›.
Meydan›n kana buland›¤› o günden itibaren Taksim Meydan› sadece bir “meydan” de¤ildi art›k. Tak-

sim Meydan›; iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinde can›n› veren 35 emekçidir.
Taksim Meydan›; emekçilerin 1
May›s’› demektir.
Taksim Meydan›; oligarﬂiyle girilen s›n›f savaﬂ›nda bedeli kanla
ödenen bir mevziidir.
Taksim Meydan›; Türkiye emekçi halklar›n›n 1 May›s A la n› ’d› r.
Ve ayn› zamanda Taksim Meydan›; kontrgerillan›n kanl› tarihinin
tan›¤›d›r.
Taksim Meydan›, oligarﬂik diktatörlü¤ün hiçbir maskeyle gizleyemeyece¤i gerçek yüzüdür.
Oligarﬂinin temsilcileri, Taksim’de hep 500 bin emekçiyi gördü.
Devrimi, sosyalizmi gördü. Bu yüzden burjuvazinin kabusu oldu Taksim. Onun içindir ki oligarﬂi, onlarca y›l yasaklad› Taksim’i. Taksim’in
emekçi halk›n bilincindeki anlam›n›
kaz›mak istediler. Fakat baﬂaramad›lar.
Say›: 14 / 11 Nisan 2010
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Halk ‹çin
1978 1 May›s’›: iﬂçi s›n›f›
ve devrimcilerin 1 May›s
konusundaki i lk
kararl›l›k s ›nav›
Oligarﬂi ‘77 1 May›s katliam›n›
kitlelere gözda¤› vermek için kullan›yordu. ‘78 1 May›s’›na gelirken
16 Mart katliam›n› da yapt›. Psikolojik savaﬂ ve faﬂist terör iyice t›rmand›r›ld›. 1 May›s’a kat›l›m› azaltmak için de her yöntemi devreye sokuyordu.
Çünkü oligarﬂi, tüm katliam ve
terörüne ra¤men devrimci mücadelenin h›zla kitleselleﬂmesini, kitleler
için bir umut olmas›n› engelleyemiyordu.
Bu koﬂullarda ‘78 1 May›s’›n›
kutlamak, 1 May›s’›, 1 May›s Alan›’n› sahiplenmekti, devrimi, sosyalizmi sahiplenmekti, 1 May›s ﬂehitlerini sahiplenmekti, 35 emekçinin
katillerinden, kontrgerilla devletinden hesap sormakt›.
Oligarﬂi seferberlik halindeydi.
‹stanbul’a giriﬂ ç›k›ﬂlar günler öncesinden kontrol alt›na al›nm›ﬂ, ‹stanbul kuﬂat›lm›ﬂt› ve ﬂehir, polis ve
askerin iﬂgali alt›ndayd›.
Oligarﬂi 1 May›s Meydan›’n› yasaklamam›ﬂt› fakat 1 May›s, bu kuﬂatma alt›nda yap›lacakt›. Devlet,
‘77 1 May›s ve 16 Mart katliamlar›n›n kitleler üzerindeki sonuçlar›n›
da görmüﬂ olacakt›. 78 1 May›s’›nda bir avuç insan›n topland›¤› bir
alan görüntüsüyle, halka ve devrimcilere moral aç›dan bir darbe vurmak istiyordu.
Oligarﬂi umdu¤unu bulamad›.
Kuﬂatma alt›ndaki ‹stanbul’da 200
bin emekçi her türlü bedeli göze
alarak 1 May›s Alan›’n› doldurdu.
Bu kararl›l›k daha önce Taksim’e
kat›lmayan TÜRK-‹ﬁ’e ba¤l› baz›
sendikalar›n da kat›l›m›n› sa¤lad›.
1978 1 May›s’›yla birlikte art›k,
Taksim’in ad› da 1 May›s Alan›
olarak de¤iﬂti. Bu alana bu ismi,
yüzbinlerce emekçi onlarca ﬂehit
vermiﬂti ve art›k hiçbir güç bu ismi
bu alandan ve tarihten silemezdi.
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GÜÇLÜ 1 May›s’›n yolu
B‹RLEﬁ‹K 1 May›s’t›r
1 May›s yaklaﬂ›rken birçok ilde 1 May›s toplant›lar› yap›lmaya baﬂlad›. Yap›lan tart›ﬂmalar›n ço¤u güçlü bir 1 May›s kutlama amaç ve hedefinden oldukça uzakt›r.
1 May›s gibi tüm emekçi halk›n birli¤inin sa¤lanmas› gereken bir günde, özellikle 1 May›s’› kendi tekellerinde gören konfederasyonlar, di¤er
siyasi hareketlerin ve demokratik kitle örgütlerinin karﬂ›s›na “Biz düzenledik gelin kat›l›n” dayatmas›yla ç›kmaktad›rlar.
Devrimci demokratik güçlerin ve halk›n birli¤ini parçalayan dayatmac›l›k, grupçuluk, rekabetçilik, ne yaz›k ki süregelmektedir. Daha
geçti¤imiz ay içinde ortak örgütlenebilecek 8 M a r t , 1 6 M a r t , G a z i K a tliam anmas› gibi bir çok eylem, bölük pörçük bir tabloda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Birlikte gerçekleﬂtirme önerileri, ço¤u kez gerçekten de sudan
sebeplerle reddedilmiﬂtir. Devrimci demokrat kesimlerin gücü ortadayken,
mesela bir ilde 4 ayr› 8 Mart yap›l›yor. Beyaz›t’ta 16 Mart’ta eylem
s›ras›na giriliyor.
Bu dayatmac›l›k, grupçuluk sürdü¤ü müddetçe, ﬂimdi de bir çok ﬂehirde birden çok 1 May›s yap›lacak. Bu tav›rlar, bölen, sorumsuz tav›rlard›r...
Ortak, birleﬂik 1 May›s örgütlemenin yolu; birincisi, merkezi 1 May›s
anlay›ﬂ›n› sahiplenmek, ikincisi, “Biz düzenledik gelin kat›l›n” anlay›ﬂ›n › t e r k e t m e k t i r. Kararlar› birlikte al›p, eylemi birlikte örgütlemektir. Ve
elbette ki, al›nan kararlara da uymakt›r.
Hiç kimsenin 1 May›slar’› örgütlerken, as›l muhatab› Türk-‹ﬂ olmamal›d›r. Muhatap devrimcilerdir. Türk-‹ﬂ gibi sendikalar da bugün “Taksim” deme noktas›na gelmiﬂ ise e¤er, bu da yine Taksim 1 May›s Alan›’ndaki ›srar ve kararl›l›¤›n, devrimcilerin yürüttü¤ü do¤ru politikalar›n
sonucudur. Güçlü 1 May›s’› örgütlemenin yolu birleﬂik 1 May›s’› örgütlemektir.

Oligarﬂinin › srarla
sürdürdü¤ü 1 M ay›s
Alan› yasa¤›;
s›n›f düﬂmanl›¤›d›r
Terörle, katliamlarla sonuç alamayan oligarﬂi, ‘79 1 May›s’›nda
çareyi 1 May›s’› ve meydanlar› yasaklamakta buldu. Taksim Meydan›
emekçi halka yasakland›.
1987’den itibaren yasaklara ra¤men alanlara yeniden ç›k›ld›. Oligarﬂinin tüm sald›r› ve terörüne ra¤men 1 May›s’› kutlamakta ve 1 May›s alan›na ç›kmakta ›srar edildi.
Bedeller ödendi. ‘89 1 May›s’›nda 1
May›s ﬂehitlerine Mehmet Akif
Dalc› da kat›ld›.
S›n›f savaﬂ›nda bedel ödemeden
hiçbir hakk›n al›namayaca¤› tarihin

bize ö¤retti¤i bir gerçektir. 1 May›s
da bedellerle kazan›ld›. 1979 y›l›nda emekçilere 1 May›s için kapat›lan alanlar 1991 y›l›nda aç›ld›. 1991
y›l›ndan itibaren art›k 1 May›slar
yasal olarak kutlanmaya baﬂlad›. 1
May›s’›n alanlarda kutlan›mas› kazan›ld› fakat 1 May›s Alan› Taksim’in emekçi halka yasaklanmas›
devam etti.
Bu yasak ony›llar boyunca sürdü. Taksim’de pop ﬂark›c›lar›n›n
konserleri yap›ld›. Futbol kutlamalar› yap›ld›, Polis Günü etkinlikleri
yap›ld›, çeﬂitli kesimler miting, gösteri ve benzeri etkinlikler düzenledi.
K›sacas› Taksim, emekçi halk d›ﬂ›nda düzenin her türlü ihtiyac› için
kullan›ld›.

(devam edecek)

Halk İçin

Adalet

Biri b ›rak›yor, b iri t utukluyor...

Düzenin elindeki silah: Yarg›

Oligarﬂinin kurumlar›n›n niteli¤ini görmek için
“Balyoz operasyonu” kapsam›ndaki geliﬂmelere bakmak yeterli.
Yarg›n›n “ba¤›ms›zl›¤›”, a dal et i n “kut sa ll ›¤› ” dedikleri ﬂeyin ne kadar sahte, gerçek d›ﬂ› bir söylemden
ibaret oldu¤u görülmektedir. Bir mahkeme “darbeci” diyerek aralar›nda ordu komutanl›¤› yapm›ﬂ, üst rütbelilerin de bulundu¤u onlarca subay tutukluyor.
Tutuklananlar, ayn› mahkemede baﬂka bir hakimin nöbetinde "Haklar›nda kuvvetli suç ﬂüphesini gösteren olgular›n bulunmamas›..., tutuksuz yarg›laman›n yarg›n›n
amac›na ulaﬂmas›na engel teﬂkil etmemesi" gerekçesiyle tahliye edildi.
AKP, tahliyelere itiraz ederek tahliye edilen subaylar
hakk›nda tekrar tutuklama karar› ç›kartt›rd›. Operasyonlar, tutuklamalar devam etti.
HSYK (Hakimler Savc›lar Yüksek Kurulu), soruﬂturmay› sürdüren savc›lar› görevden al›p tutuklama kararlar›n› durdurdu. Bir taraftan tutuklamalar, di¤er taraftan tahliyeler devam ediyor.

K›ran k›rana bir çat›ﬂmada birbirlerini yiyorlar. Burjuva hukukun ölçülerinde bile “adaletten”, “yarg›”n›n
ba¤›ms›zl›¤›ndan bahsetmek mümkün de¤il.
Yarg› oligarﬂinin iç çat›ﬂmas›nda düpedüz oyuncak
olmuﬂ durumda.
Y›llard›r halka karﬂ› pervas›zca kulland›klar› yarg›
silah›n› ﬂimdi oligarﬂi içi çat›ﬂmada birbirlerine karﬂ›
kullan›yorlar. Telefon dinlemeler, internet sitelerine düﬂen ses kay›tlar›, sahte belge yaratmak, gizli tan›k ifadeleri oligarﬂinin savc›lar›n›n, polislerinin en iyi bildikleri
iﬂlerdir. Sahte delil yaratmak için her türlü sahtecili¤i en
iyi onlar bilir.
Y›llard›r devrimcileri bu iﬂkenceyle ald›klar› ifadelerle, olmayan delillerle yarg›lad›lar. Ço¤u zaman ceza
vermek için iddialara dayanak yapacak delil bile aramad›lar. Bu yarg›n›n mahkemeleri iﬂkenceci polis fezlekelerine dayanarak onlarca y›l› bulan cezalar verdiler ve
vermektedirler. Y›llard›r “ba¤›ms›z yarg›” ile devrimcilere karﬂ› savaﬂ sürdürdüler. Oligarﬂinin adaleti, ba¤›ms›z yarg›s› yoktur.

Linç edilenler “tahrikçi”,
linççiler “hassas vatandaﬂ”
‹zmir’in Tire ‹lçesi'nde ﬁehit Albay ‹brahim Karao¤lano¤lu Lisesi
ö¤renci pansiyonunda kalan Kürt
ö¤rencilere 50-60 kiﬂilik faﬂist bir
güruh sald›rd›. “ T ü r k b a y r a ¤ ›
yak›ld›” iddias›nda bulunan 50-60
kiﬂilik grup, akﬂam saat 22.30 s›ralar›nda ellerinde Türk bayra¤› ve faﬂist sloganlarla yurdun önünde toplan›p içeri girerek Kürt ö¤rencileri
linç etmek istedi.
Daha sonra linç güruhunun yan›na gelen Kaymakam Hüseyin Ergi
ile ‹lçe Emniyet Müdürü Hüseyin
Demirel yaptklar› konuﬂmalarla faﬂist güruhu da¤›tt›lar. Linççilere ne
söyledikleri s›r de¤ildir. Daha önceki
sald›r›larda oldu¤u gibi; “Siz tepkinizi koydunuz, biz gere¤ini yapar›z”
türünden linççilerin gönlünü hoﬂ tutan sözler söyledikleri muhtemeldir.
Çünkü bütün linç sald›r›lar›nda oldu¤u gibi yine, ortada bir linç sald›r›s›
olmas›na ra¤men gözalt›na al›nan
tek bir sald›rgan yoktur.

Suçlu hep sald›r›ya u¤rayanlard›r. Çünkü, “ h a s s a s v a t a n d a ﬂ l a r ›
t a h r i k ” etmiﬂlerdir. Linççiler ise
“ y o ¤ u n t a h r i k ” sonucu “ t e p k i l e r i n i ” göstermiﬂtir.
Böyle görüldü¤ü için de, bir çok
linç sald›r›s›nda linçciler de¤il sald›r›ya u¤rayanlar gözalt›na al›nd›.
Edirne’de “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” dedikleri için 27 Aral›k 2009’da linç sald›r›s›na u¤rayan
Gençlik Derne¤i üyesi ö¤rencileri
hala tutuklu.
Bir kez de de¤il, üç kez linç sald›r›s›nda bulunan faﬂist güruhdan
sadece 5 kiﬂi hakk›nda savc›l›k soruﬂturmas› aç›ld›. Soruﬂturma aç›lanlardan da sadece ikisi mahkemeye getirildi. Sald›r›ya u¤rayanlar
aylard›r hapishanede tutuklu tutulurken linççiler mahkemeye bile getirilmiyor. Kald›ki, linç sald›r›s›nda
bulunan sadece 5 kiﬂi de¤ildir. Onlarca kiﬂinin kamera görüntüleri
var. Sald›r›ya u¤rayanlar›n anlat›m-

lar› var. Yine faﬂist güruhu yönlendiren eli telsizli onlarca sivil polisin
görüntüleri var. Sivil polisler aç›kça
linç sald›r›s›n› örgütleyip linççileri
yönlendirmektedir.
Polisin Edirne’de linç sald›r›s›na
u¤rayanlar› gözalt›na ald›¤›nda düzenledi¤i tutanakta ﬂöyle suçlan›yor: “Tahrik olan kalabal›¤›n sa k in l e ﬂ t ir il me s i iç in ik a z la r ya p ›lm › ﬂ
ancak ci ddi ﬂekil de tahrik olan ka labal›k yo¤un u¤raﬂ sonucu sakin leﬂti rilip da¤›lmalar› sa¤la nm›ﬂ.”
Bu ve benzeri ifadeler tüm linç
ler için geçerlidir. Sald›r›ya u¤rayanlar tahrikçi, sald›ranlar hassas
vatandaﬂ!
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Karﬂ›-devrim rüzgarlar›na karﬂ›
umudun ve gelece¤in temsilcisiydiler
16-17 Nisan’da ‹stanbul-ÇiftehavuzBayra¤›lar’da kuﬂat›ld›klar› üslerinde “B
m›z ülkenin her t a r a f › n d a d a l g a l a n ac a k” demiﬂti direnen devrimciler.
Bayra¤›m›z›n ülO çat›ﬂma an›nda “B
kemizin her ta r af ›n da da lga la nac a¤›”n›n söylenmiﬂ olmas›, o anda sadece
ölüm mangalar›na verilmiﬂ bir cevap de¤ildir.
Bu k›sac›k cümlede, direniﬂleriyle bir
tarih yazan devrimcilerin, devrime, sosyalizme olan inançlar› vard›. Devrimci
hareketin gelece¤ine güven vard›.
En önemlisi, tarihi kanlar›yla yazan
16-17 Nisan ﬂehitlerinin öngörüleri, can
bedeli mücadele ettikleri mücadeleye dair düﬂleri vard› o k›sac›k yol gösteren
cümlede...
16-17 Nisan 1992 direniﬂinden bugüne 18 y›l geçti. Aradan geçen 18 y›l, ﬂehitlerimizin inanc›n›, öngörülerini bir kez
daha do¤rulad›.
Devrimci hareket, onlar›n bize b›rakt›klar› miras› koruyarak, vasiyetlerini yerine getirdi. 17 Nisan ﬂehitlerimiz önünde, gönül rahatl›¤›yla diyebiliriz ki,
“Bayra¤›m›z ülkemizin dört bir yan›nd a d a l g a l a n › y o r.”

Devrime adanm›ﬂ mücadele dolu
yaﬂamlar
Tüm dünya ve Türkiye halklar› o gün
‹stanbul'da, oligarﬂinin ölüm mangalar›n›n gerçekleﬂtirdi¤i bir katliamla birlikte,
devrim bayra¤›n›n dalgaland›r›ld›¤›, tarihsel bir direniﬂe de tan›k oldu.
‹ s t a n b u l ’ u n Ç i f t e h a v u z l a r semtind e ; karﬂ›lar›nda 1970’li y›llardan beri
mücadelenin içinde olan, 22 y›ll›k devrimci yaﬂam› ile örnek bir devrimci Sa b a h a t K a r a t a ﬂ vard›. Gençlik içinde baﬂlad›¤› devrimci yaﬂam›n›, Dev-Genç içinde sürdürmüﬂ, 1976’da Devrimci Kad›nlar Derne¤i kurucular› aras›nda yer alm›ﬂt›.
12 Eylül’de hareketi büyük fedakarl›klarla omuzlar›nda taﬂ›m›ﬂ, zor dönemlerin devrimcisi olmuﬂtu. Devrimci hare-

ketin Merkez Komitesi üyesi olan Sabahat Karataﬂ, ilkeli, kurall› yaﬂam› ile tüm
devrimcilere örnekti. Çiftehavuzlar’da
Sabo’yla birlikte direnen E d a Yüksel, lise ve üniversitede bir Dev-Gençli olarak
mücadele etti. Taﬂk›n Usta, tüm yaﬂam›n› mücadeleye sunan bir devrimciydi.
‹ s t a n b u l E re n k ö y ' d e; 1974’den beri
mücadele içinde olan A. Faz›l Erc ü m e n t
Ö z d e m i r vard›, halk düﬂmanlar›n›n karﬂ›s›nda. O y›llarda gençlik, iﬂçi ve mahalle örgütlenmesinde sorumluluklar üstlenmiﬂ, Ege Bölgesi sorumlulu¤u yapm›ﬂt›.
Cunta y›llar›nda idam cezas› verilerek rehin tutuldu yoldaﬂlar› ile birlikte. 1991’de
özgürlük eylemi ile mücadeleye kat›ld›.
ﬁehir Silahl› Devrimci Birlikler Genel
Komutan›’yd› son olarak. Sat› Taﬂ bir
hemﬂire olarak yerald› mücadelede. Memurlar›n mücadelesinin öncülerinden biri
oldu. Hüseyin K›l›ç, Gültepe, Okmeydan›, Kas›mpaﬂa’da devrimci çal›ﬂmalar
yürüttü.
‹ s t a n b u l ’ u n Üstbostanc› semtinde;
karﬂ›lar›na devrimci hareketin önder kadrolar›ndan, hareketin Merkez Komite
üyesi S i n a n K u k u l ç›kt›. 1974 y›l›nda
mücadeleye kat›lan Sinan Kukul, DevGenç’in önderlerindendi. DY tasfiyecili¤ine karﬂ› mücadelede, Devrimci Hareketin oluﬂumunda büyük eme¤i olanlardand›. Sinan yoldaﬂ›yla birlikte direnen
Arif Öngel, Devrimci Memur Hareketi’nin yöneticilerindendi. ﬁ a da n Ö ng e l
bir ev kad›n› olarak mücadeleyle tan›ﬂm›ﬂt› ve iﬂte ﬂimdi tarihsel bir direniﬂin
ortas›ndayd›.
‹ s t a n b u l S a h r a y › C e d i t 'te; mühendis-mimar odalar›nda çeﬂitli çal›ﬂmalar
yürüten, ayn› zamanda bir sanatç› olan
Ayﬂe Nil Ergen ve devrimci mücadelenin kültür-sanat alan›nda çal›ﬂmalar yürüten Ayﬂe Gülen vard› katillerin karﬂ›s›nda.

O l i g a r ﬂ i d e v r i m c i h a reke ti ,
ideolojik ve fiziki olarak
tasfiyeye soyunmuﬂtu
Ölüm mangalar›, katliamdan sonra

“zaferleri”ni devrimci hareketin önder ve savaﬂç›lar›n›n
katledildi¤i üslerin önünde dakikalarca havaya ateﬂ ederek kutlam›ﬂlard›.
Kontrgerilla ﬂefleri, telsizlerden ölüm mangalar›n›
kutluyor, gözlerinden öpüyordu. Halk›n en de¤erli evlatlar›n›n kan›n› ak›tarak umudu yok edece¤ini sananlar,
çaresiz ve zavall› olduklar›n› göreceklerdi.
Kazanan ölüm mangalar› de¤il, devrimcilerdi. Yaﬂayan ölüm mangalar› de¤il, devrimcilerdi.
Oligarﬂi, devrimci hareketin önderlerini ve savaﬂç›lar›n› katletmiﬂ ama “zafer” i tadamam›ﬂt›.
Oligarﬂinin devrimci harekete karﬂ› sürdürdü¤ü, fiziki ve ideolojik olarak tasfiye etme, teslim al›p, düzen içileﬂtirme sald›r›s› 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda infazlar,
kaybetmelerle sürdürülmüﬂtü. Nitekim, kontrgerilla o y›llarda devrimci hareketi destekleyen, taraftar› olan, evini açan devrimci ve demokratlar› da katletmekten
geri durmad›.
Oligarﬂi, dünya çap›nda sosyalizme yönelik sald›r›lar›n artt›¤›,
iktidarlar›n y›k›ld›¤› o dönem bundan da güç alarak ideolojik tasfiyeyi dayat›yordu devrimci harekete. 17 Nisan direniﬂi, iﬂte bu koﬂullarda oligarﬂinin hesaplar›n›n
bozuldu¤u, tasfiye sald›r›s›na dur
denildi¤i bir direniﬂ ve ç›k›ﬂ olmuﬂtur.

Bayra¤›m›z
Ç if teh av u zla r ’dayd›
16–17 Nisan 1992 tarihi mücadele tarihimizde
önemli yeri olan bir tarihtir. Sadece oligarﬂinin katliam
sald›r›s› ve onun karﬂ›s›ndaki bir direniﬂ destan› olarak
tarihe geçmedi 16-17 Nisan. Bunun ötesinde ideolojik
politik boyutlar› olan bir direniﬂti.
Çiftehavuzlar’daki destans› direniﬂi, direndikleri
evin penceresine ast›klar› orak çekiçli bayrak tamamlam›ﬂt›. Orak çekiçli bayra¤›m›z, o gün devrimci hareketin yenilmezli¤inin ilan›yd›
Oligarﬂinin ölüm mangalar› bedenlerini teslim almaya geldikleri devrimcilerin karﬂ›s›nda daha o anda yenildiler. Katledebilir, evin duvarlar›n› bombalarla yerle bir
ederek, oraya girebilirlerdi. Ancak Çiftehavuzlar’daki
direniﬂin dalga dalga yay›lmas›n› engelleyemezlerdi.
Dünyada orak çekiçli bayraklar›n› toplayanlar›n, emperyalizmin önünde baﬂlar›n› e¤enlerin artt›¤› koﬂullarda Çiftehavuzlar’da dalgalanan o bayrak emperyalistlere, sosyalizmin yaﬂad›¤›na dair bir cevapt›.
Çiftehavuzlar’da direnen, tarih yazan Sabahat Karataﬂlar tüm dünyaya sosyalizmin ölmedi¤ini gösterdiler.
Çiftehavuzlar’daki bayrak, bayra¤›m›z›n ülkemizin

dört bir yan›nda dalgalanaca¤›n› da müjdeliyordu. Nitekim o bayrak Ba¤c›lar’da, Çaytaﬂ›’nda, Sivas’ta, Ankara’da, Ordu’da, Adana’da... Anadolu’nun dört bir yan›nda dalgalanmaya devam etti. Öyle bir gelenek yarat›ld›
ki, her direniﬂte savaﬂç›lar orak çekiçli bayra¤› onurla
dalgaland›rd›lar...
Devrimci hareketin önderi Day›, o dönemi anlat›rken, 16-17 Nisan’da verilen ﬂehitlerin d e v r i m c i h a reket aç›s›ndan büyük bir kay›p oldu¤unu belirtirken, bu
kay›plardan daha da anlaml› olan› ﬂöyle anlat›r:
“...bu kay›plardan çok daha anlaml›, hareketimiz
Türkiye ve dünya halklar›n›n gözünde, ölen ama yenilmeyen, umut ve güven sa¤layan, gelece¤i ayd›nlatan bir
tav›r, bir direniﬂ do¤urmuﬂ ve bu tav›r düﬂmanlar›m›z›n bile sayg›s›n› kazanarak solda, halk
kitlelerinde büyük bir sempati yaratm›ﬂt›r. Oligarﬂi katliamla y›lg›nl›k ve teslimiyeti amaçlarken, büyük bir coﬂku ve mücadele potansiyeliyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Düﬂman›n oyunu bozulmuﬂ, hareketimizde ve Türkiye
devrimi tarihinde yeni bir sayfa
aç›lm›ﬂt›r.” (Kongre Belgeleri
1, syf: 181)
Kuﬂatma alt›ndaki devrimcilerin, emperyalizme ve oligarﬂiye meydan okuyuﬂlar› vard›r bu
direniﬂte. Ayn› zamanda bu direniﬂ, dünyadaki tüm devrimcilere
devrimci düﬂüncelerin yenilmez oldu¤unu göstermiﬂtir.
Çiftehavuzlar’daki direniﬂ Türkiye’de
ve tüm dünyada yurtsever ve devrimci güçlere büyük bir moral vermiﬂ, örnek olmuﬂtur.

Onlar›n miras›na sahip ç›kmak, mücadeleyi
büyütmektir
Emperyalizmin ve oligarﬂinin devrimci harekete büyük bir yenilgi tatt›rma hesaplar› 17 Nisan direniﬂi ile
boﬂa ç›kar›lm›ﬂ, tersine devrimci hareket büyük bir kararl›l›kla yoluna devam etmiﬂtir.
Nitekim katliam duyulur duyulmaz, SDB’ler, milisler misilleme eylemleri ile oligarﬂiye ciddi darbeler vurmuﬂlard›r. Oligarﬂinin bekledi¤i gibi bir y›lg›nl›k, teslimiyet yaﬂanmam›ﬂ, büyük bir coﬂku ile mücadeleye dört
elle sar›lan devrimciler kararl›l›kla mücadeleyi sürdürmüﬂlerdir.
Onlar›n miras›n› sahiplenmek mücadeleyi büyütmektir. 17 Nisan ﬂehitlerinin partili savaﬂma düﬂünü
gerçekleﬂtiren devrimci hareket, onlar›n u¤runda yaﬂamlar›n› ortaya koyduklar› ba¤›ms›z sosyalist bir ülkeyi kurma mücadelesini sürdürerek, onlar›n bayra¤›n›
dalgaland›rmaya devam etmektedir.
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AKP, Afganistan’da, Irak’ta,
Halklar›n Katledilmesinde
ABD’nin SUÇ ORTA⁄IDIR
AKP iktidar› gelmiﬂ geçmiﬂ en
iﬂbirlikçi iktidarlardan biridir. Ancak iﬂbirlikçili¤ine, izledi¤i Amerikanc› politikalar›na ra¤men, bunu
gizleyecek, halk› aldatacak politikalar yürüttü 8 y›l boyunca.

A K P, ABD’nin iﬂbirlikçisi,
halklar›n katilidir
AKP, bir yandan ABD iﬂbirlikçili¤ini sürdürür, halklar›n katledilmesine ortak olurken, sanki bunlar›
yapan kendisi de¤ilmiﬂ gibi bir tutum tak›narak halk› aldatmaktad›r.
Özellikle anti-Amerikanc› ‹slami hareketleri kontrol alt›na almaya
çal›ﬂan, ‹slam› ehlileﬂtirilmiﬂ bir biçimde kullanmaya çal›ﬂan ABD’nin
en büyük destekçilerinden biri de
baﬂ›ndan itibaren AKP olmuﬂtur.
AKP özellikle Ortado¤u’da emperyalizmin örnek olarak gösterdi¤i
iﬂbirlikçi bir iktidar modelidir.
O yan›yla AKP Ortado¤u’da emperyalizmin politikalar›n›n uygulanmas›nda bir iﬂbirlikçi olarak önemli
roller oynam›ﬂt›r. Amerikan emperyalizminin bir dedi¤ini iki etmemiﬂ,
kendisine verilen tüm rolleri yerine
getirmiﬂtir. Nitekim Amerika’n›n
Ortado¤u politikalar›nda en etkin
rolü, AKP oynam›ﬂt›r.
‹ncirlik Üssü’nü hiçbir s›n›rlama
getirmeden emperyalizmin kullan›m›na açm›ﬂ, böylece, Irak’ta ve
Afganistan’da halklar›n katledilmesinde suç orta¤› olmuﬂtur.
Bu ç›plak gerçek aç›k olarak ortada dururken, AKP’nin Irak iﬂgaline kar›ﬂmad›¤›n› iddia etmesi koca
bir yaland›r. AKP kimi nedenlerden
dolay› TBMM’den tezkereyi geçirememiﬂ olsada, baﬂta ‹ncirlik olmak üzere ülke topraklar›n› ve hava
sahas›n› ve limanlar› Amerikan
ordusunun kullan›m›na açarak her
tür deste¤i vermiﬂtir.
Nitekim 18 May›s 2005’te Hür-
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riyet Gazetesi’ne demeç veren Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül;
“ Te z k e r e y i r e t h a t a o l d u a m a ;
ABD uçaklar›na 4300 uçuﬂ yapma
izni verdik” diyordu.
Yani AKP iktidar›n›n izniyle tam
4300 kez ‹ncirlik’ten kalkan
Amerikan savaﬂ uçaklar›, Irak’›
bombalayarak, yüzbinlerce Irakl›y› katletti. Irak’› bir yang›n yerine çevirerek, ﬂehirleri, kasabalar›, köyleri
yakt›lar.
Irak ve Afganistan’da katliam
yapan, halklar› katleden ABD’nin
kulland›¤› üslerden birisidir ‹ncirlik
Üssü. ABD ‹ncirlik Üssü’nü sadece
bir cephe gerisi olarak kullanmamaktad›r.
‹ncirlik Üssü’nün internet sitesinde, “ABD’nin, ‹ncirlik Hava
Ü ss ü’nü, Ira k i ﬂ gal i i ç i n ‘s evk iy at
ü s s ü ’ olarak kulland›¤› alenen iti r af e dil di . S it ede ki yaz ›da , ‘ ‹ nci r lik’ten Irak’a 30 bin personel ile
162 bin kargonun gönderildi¤i”
belirtiliyor.
Irak halk›n› katledecek 30 bin
katil ve 162 bin kargo! O 162 bin
kargo ile ne taﬂ›nd› ‹ncirlik’ten
Irak’a?
AKP iﬂte bu gerçekleri halktan
gizlemekte, ucuz demagojiler ile
“Müslüman halklar›n” dostu oldu¤unu iddia etmektedir.
Yar›n ‹ran’a karﬂ› bir Amerikan
sald›r›s› ve iﬂgalinde, Amerika’n›n
kullanaca¤› üslerden birisi yine ‹ncirlik olacakt›r. Kald› ki, ﬂu haliyle
bile ‹ncirlik Üssü, ‹ran halk›na karﬂ› bir tehdit unsurudur ve istihbarat,
kuﬂatma amaçl› olarak ‹ran halk›na
karﬂ› kullan›lmaktad›r.
ABD ‹ran’› tehdit ederken,
‹ran’›n burnunun dibinde, bir savaﬂ
karargah› olan ‹ncirlik Üssü durmaktad›r.
AKP’nin demagojileri bir yana
ama AKP iktidar› Afganistan’da da

ABD’nin suç ortakl›¤›n› yapmakta,
Afganistan halk›n›n katledilmesinde
do¤rudan sorumluluk taﬂ›maktad›r.
Afganistan iﬂgalinde sadece ‹ncirlik Üssü’nün kullan›lmas› boyutu
ile de¤il, do¤rudan askeri güç bulundurarak, iﬂgalin sürdürülmesinde
de ABD’nin yan›nda olmuﬂtur.
Buna ra¤men, AKP ve Genelkurmay hep, “savaﬂ›n içinde de¤iliz” diyerek, iﬂgaldeki suç ortakl›klar›n› gizlemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r...
Ama yapt›klar› gizlenecek gibi
de de¤ildir. Nitekim, Afganistan ordusunu e¤itmiﬂ, iﬂgal güçleri içinde
yer alm›ﬂ ve Afganistan’da bir iﬂgalci olarak bulunmuﬂlard›r. Ayr›ca,
kimi bölgelerin denetimi Genelkurmay’a verilmiﬂ, orada iﬂgalin bekçili¤ini yapm›ﬂlard›r. O nedenle Afganistan’daki iﬂgalden ve Afgan halk›n›n kan›n›n dökülmesinden AKP iktidar› do¤rudan sorumludur.

A K P, Gazze’de katledilen
h e r Filistinli’nin katilidir
AKP bugüne kadar Amerika’ya,
‹srail’e karﬂ› yer yer “ç›k›ﬂlar” yapt›, esip gürledi. Hatta bunu daha da
ileri götürerek, ‹srail ile “çat›ﬂt›”,
Ermeni tasar›s›n› gerekçe göstererek, “ABD’ye gitmeyece¤ini”
aç›klad›.
Erdo¤an “Van minut” ç›k›ﬂ›ndan
sonra, en son Cezayir toplant›s›nda ;
“‹‹srail’in Kudüs’te yapt›¤› ç›lg›nl › k t › r ” diyerek, bu politikas›n› devam ettirdi.
“Ç›lg›nl›k” diyerek, as›l sorunu
geçiﬂtirmekte, ‹srail’in ve ABD’nin
politakalar›n› sorgulamamaktad›r.
Tüm dünyay› kana bo¤an Hitler faﬂizmine “ç›lg›nl›k” denilmesi gibi

bir ﬂeydir bu da. Ortada bir ç›lg›nl›k
yok, emperyalist siyonist politikalar
vard›r. Aç›k ki, ‹srail’in Kudüs’te
sürdürdü¤ü politika, ç›lg›nl›k de¤il,
aç›k katliam haz›rl›¤›d›r. ‹srail ad›m
ad›m yeni katliamlar›n zeminini haz›rlamaktad›r.
Erdo¤an iktidar›, ‹srail’in Kudüs’ü Filistinliler’den “ar›nd›rma”
ad› alt›nda sürdürdü¤ü, emperyalist-siyonist politakalar karﬂ›s›nda
esip gürlemekte ama ciddi tek bir
tav›r almamaktad›r. ‹srail’in iﬂgali
pervas›zca sürdürmesi karﬂ›s›nda
ise izleyicidir AKP.
Asl›nda uzun bir süredir izledikleri bu politika, kaba, halk› aldatmaya yönelik AKP’nin klasikleﬂen demagojileriydi.
Demagoji, “Halk›n hoﬂuna gidecek sözlerle onlar›n duygular›n› okﬂayarak, as›l amac›na ulaﬂmak için
halk› kazanmaya çal›ﬂmak”t›r.
AKP ve Baﬂbakan Erdo¤an, ‹srail’e karﬂ› kükreyiﬂlerin halk›n hoﬂuna gidece¤ini biliyor. Halk›n duygular›n›, halk›n mazlumdan yana
olan tavr›n› biliyor ve iﬂte onu istismar ediyor. ‹srail’e “çatman›n” halk›n hoﬂuna gidece¤ini, Ortado¤u’da
bu yalanlar›n tutaca¤›n› görüyor.
Ama tüm bunlar›n, kükreyiﬂlerinin arkas› yoktur. Erdo¤an’›n esip
gürlemesinin hiçbir karﬂ›l›¤› yoktur.
Filistin halk›n›n ac›lar›yla alay
edercesine, sanki bunlar› söyleyen
kendisi de¤ilmiﬂ gibi ‹srail ile her
tür iliﬂkiyi devam ettirmektedir.

Herkes terörist,
herkes düﬂman!
Amerikan emperyalistleri, “terörü destekledi¤i” gerekçesiyle 14 ülke’nin halklar›na karﬂ› uygulad›¤›
“kk a r a l i s t e ”nin s›n›rlar›n› geniﬂletti.
Art›k “kk a r a l i s t e”ler, 190 ülke
halklar› için uygulanacak. ABD neredeyse tüm dünya halklar› için “kara listeler” haz›rlamakta, tüm dünya
halklar›n› terörist ilan etmektedir.
Ayn› zamanda bu dünya halklar›ndan duyulan korkunun da ifadesidir.

Hem de ‹srail ile iliﬂkileri daha önceki iﬂbirlikçi iktidarlardan daha
yo¤un sürdürmektedir.
‹srail’le askeri, ekonomik iﬂbirli¤inde hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Siyonizmle ittifak sürüyor. Ame rika’yla Ortado¤u’da ittifak sür ü y o r. ABD’nin Ortado¤u’da halklara karﬂ› sürdürdü¤ü politikalara
destek olmaya devam ediyorlar.
AKP ve Baﬂbakan Erdo¤an, halk›n duygular›n› etkileyerek, as›l politikalar›n›, oynad›¤› rolü, emperyalizm iﬂbirlikçili¤ini gizliyor.
‹ﬂte bu nedenle A K P, Gazze’de
Bat› ﬁeria’da tüm Filistin’de katledilen her Filistinli’nin katilidir.
AKP iktidar›n›n da iﬂbirlikçi
A r a p re j i m l e r i n d e n , ﬂ e y h l e r i n d e n
h i ç b i r f a r k › y o k t u r.

Baﬂbakan, 18. kez A m e r i k a
yolunda
Baﬂbakan Erdo¤an, Amerika’da
Nükleer Güvenlik Ziryap›lacak “N
vesi ” toplant›s›na kat›lmak için
Amerika’ya gitmeye haz›rlan›yor.
Güya gitmeyecekti!
Kuﬂkusuz emperyalizmin gündemi ‹ran. Amerikan emperyalistleri ‹ran’a ad›m ad›m bask›y› art›rmakta, sürdürdü¤ü kuﬂatmay› daraltmaktad›r. ‹ran halk›n› teslim almak için yeni ad›mlar atmaya haz›rlanmaktad›r emperyalistler.
Ki, en son ABD, ‹ran’a yapt›r›mlar konusunda Rusya ve Çin’i de ikna etmiﬂ, kendi korosuna katm›ﬂt›r.
Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde
40 ülkenin lideri ile görüﬂecek olan
Obama, izleyece¤i nükleer stratejiyi
New York Times Gazetesi’nde aç›klayarak, ﬂimdiden bir kamuoyu da
yaratmaya çal›ﬂmaktad›r. Obama,
Ha y d u t d e v l e t l e r” s›n›f›nda de“H
¤erlendirdi¤i Kuzey Kore ve ‹ran’a
karﬂ› nükleer silah kullan›lmas›n›,
atom bombas› atmay› kolaylaﬂt›rmaktad›r. Emperyalistler Kuzey
Kore ve ‹ran halk›n› atom bombas›
ile tehdit etmektedirler.
Amerika’daki “nükleer zirve”de
Obama, ‹ran’a karﬂ› emperyalist po-

litikalar konusunda Baﬂbakan Erdo¤an’› “ikna”etmeye çal›ﬂacakt›r.
Ancak Erdo¤an’›n o toplant›ya kat›lmas› zaten ABD’nin ç›karlar›na
hizmet etmektedir. Erdo¤an’›n “çekimser”li¤inin hiçbir hükmü yoktur.
Amerika, ‹ran’a karﬂ› sald›r›da en
geniﬂ zemini oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor
ve Erdo¤an söz konusu toplant›ya
kat›lmakla zaten o zemini veriyor.
Bunun ötesinde, AKP’nin
ABD’nin politakalar›na hay›r deme
ﬂans› yoktur. Afganistan, Irak halk›n›n katledilmesine ortak olan AKP,
olas› bir ‹ran iﬂgalinde ‹ran halk›n›n
katledilmesine de ortak olacakt›r.

Emperyalist sald›r›n›n
karﬂ›s›na dikilecek tek güç,
halklar›n anti-emperyalist
mücadelesi ve birli¤idir
Emperyalistler, dünya halklar›na
karﬂ› sald›r›lar›n› boyutland›r›rken,
halklar›n emperyalist sald›r›lara
karﬂ› direnmekten baﬂka bir seçene¤i yoktur.
Kald› ki, halklar emperyalistlere
karﬂ› mücadele konusunda çaresiz
de¤ildir. As›l sorun, emperyalist iﬂgallere, emperyalist sald›r›lara karﬂ›
konulabilece¤ini kabul etmek ve direnmeyi esas almakt›r.
Emperyalizme karﬂ› tek tek cepheler açman›n yan›nda bu cepheleri
birleﬂtirerek, halklar›n ortak antiemperyalist cephesini oluﬂturmak
bu mücadeleyi güçlendirecektir.
Anti-emperyalist mücadele zemininde, emperyalizme karﬂ› ilerici,
anti-emperyalist, anti-Amerikanc›
her gücü bir araya getirmek, halklar›n ortak anti-emperyalist cephesini
örmektir as›l yap›lmas› gereken.
Bu baﬂar›ld›¤›nda emperyalistlerin dünya halklar›na sald›r›lar› önünde barikatlar örülebilecek, emperyalizme ciddi darbeler indirilerek, emperyalist planlar bozulacakt›r.
Irak ve Afganistan’da yaﬂanan
direniﬂler, emperyalizmin yenilebilece¤ini, anti-emperyalist bir cephenin yarat›lmas› durumunda, halklar›n mücadelesinin geliﬂece¤i aç›kt›r.
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kurtuluﬂ ‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OK UL

Ders:

Tarihin
Yeri

Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersimizin konusu: Tari h in ye ri . Tam
olarak söylersek, tarihin prati¤imizdeki yeri. Dersimizin konusunu, K›z›ldere yürüyüﬂünden esinlendik.
Çünkü, tarihin nas›l bir güç oldu¤una K›z›ldere’ye yürüyüﬂümüzde bir
kez daha tan›k olduk.
Peki buradan prati¤imize iliﬂkin
hangi sonuçlar› ç›kar›yoruz? ﬁöyle özetleyelim soruyu:

– Tarih, p rati¤imiz aç›s›ndan
ne ifade eder?
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olanlar vard›r.. Alevilerde Kerbela’dan baﬂlay›p bugüne uzanan hikayeler, gençli¤in e¤itiminde önemli bir rol oynar. Keza, Sünni müslümanl›¤› içinde de Hendek Savaﬂ›’ndan Uhud Savaﬂ›’na kadar bir
çok savaﬂ, hikayeler biçiminde anlat›l›r, bilinir...
Din, bu anlamdad›r ki, kendi tarihini, dini düﬂünceleri benimsetmekte çok yayg›n bir biçimde kullanm›ﬂ ve kullanmaktad›r. Keza,
milliyetçi kesimler de tarihi yayg›n
ve etkin bir ﬂekilde kullan›r.
Sola gelindi¤inde; dinin ve milliyetçili¤in tersine, bizim tarihi etkili bir biçimde kulland›¤›m›z söylenemez. Ne günlük konuﬂmalar›m›zda, dilimizde,
ne propaganda ve
ajitasyonumuzda,
ne e¤itim çal›ﬂmalar›m›zda tarihin çok yayg›n,
etkili ve “mesel”
ﬂekline dönüﬂmüﬂ biçimde tarih
yoktur. Oysa yukar›da belirtti¤imiz
gibi, ﬂeyhlerden, halk ozanlar›na,
Alevi dedelerinden dengbejlere kadar, hepsinde tarihin bu ﬂekilde anlat›m› çok köklü bir halk gelene¤idir.
Tarih, her aç›dan daha fazla yer
almal›d›r prati¤imizde. Bunu yapabilmek için elbette, öncelikle tarih
konusunda daha donan›ml› olmal›y›z. Konumuza prati¤imiz aç›s›ndan devam etmeden, ﬂu soru üzerinde de dural›m k›saca.

Tarih güçtür; Bu
güce sahip olmalıyız!

Biliyoruz, ortaokul, lise s›ralar›ndan
geçmiﬂ hemen herkesin tarih konusunda belli önyarg›lar› vard›r. Hayat›n içinde pek de karﬂ›l›¤› olmayan,
iﬂe yaramayan bir ﬂeydir tarih.
Çünkü zaten, gerçek bir tarih de
yoktur o derslerde. Bizans’t›, ‹stanbul’un fethiydi diye ça¤lar› ay›r›r,
tarihi krallar›n, padiﬂahlar›n yap›p
ettiklerinden ibaret hale getirir...
Böyle olunca da bir bak›ma insanlar tarihten so¤umuﬂlard›r.
Ama K›z›ldere gösteriyor ki, tarih, düﬂüncelerimizde ve prati¤imizde daha fazla yer almal›d›r.
Devrimci çal›ﬂman›n her alan›nda,
propagandada, kitle çal›ﬂmas›nda,
e¤itim çal›ﬂmalar›nda ona daha fazla yer vermeliyiz.
Daha fazla yer vermeliyiz derken, burada sadece ﬂunu kastetmiyoruz. Mesela e¤itim çal›ﬂmalar›m›zda, dünya devrimler tarihini iﬂliyoruz bazen. Bazen, toplumlar tarihini, keza kendi tarihimizi iﬂliyoruz.
Ama bunlar› bir biri ard›na dizilmiﬂ
bir ﬂekilde iﬂledi¤imizde, muhtevas›nda olmasa da, biçimde, okullardaki tarih dersleri gibi s›k›c›, ak›lda
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kal›c› olmayan tarih çal›ﬂmalar›na
dönüﬂebiliyor.
Ekonomiyi anlat›yor olabiliriz,
kültürden, yozlaﬂmadan söz ediyor
olabiliriz, örgütlenmeden söz ediyor olabiliriz, onlar›, tarihten süzülmüﬂ olaylarla, kiﬂilerle, sözlerle, örneklerle besleyebiliyor muyuz?
Propaganda ve ajitasyonda tarihe yer vermek, tarihin coﬂkusunu,
öfkesini, ac›s›n›, ac›lar› kalbine
gömmesini, kahramanlar›n› kalbine
gömmesini, bugüne taﬂ›makt›r. K›-

z›ldere’de ete kemi¤e bürünen biraz
da buydu iﬂte... ﬁimdi araya günlük
dilde çok kullan›lmayan bir kelimeyi sorarak devam edelim:

– “Mesel” nedir?
Gerçekte ﬂöyle bir düﬂünürsek,
asl›nda halk›n dünyas›nda, düﬂüncesinde tarih önemli bir yer tutar.
Halk›n sohbetlerinde s›k s›k “ m e sel” haline gelmiﬂ ﬂekliyle tarihi
olaylar, notlar yer al›r.
Mesel, insanlar›n çeﬂitli olaylardan ahlaki anlamda dersler ç›karmalar› için anlat›lan tarihi hikâyelerdir. Bir sözlükte, “ di l de n d üﬂ me yen hikâyeler, d e s t a n l a r ” deniyor.
Bunlardan türetilmiﬂ deyim, atasözü ﬂeklindeki sözler de “ D a r b - i
mesel” olarak adland›r›l›r. Mesel
anlatmak, anlatt›¤›n› darb-i mesellerle süslemek, halk›n gelene¤inde
önemli bir yer tutar.
Kuﬂku yok ki, bu tür sohbetler,
bugün internet üzerinde kurulan
“çetleﬂme”, “facebook”, “twitter”
sohbetlerinden daha derinlikli, iﬂlevli, e¤iticidir. Mesellerin en yayg›n bölümleri aras›nda dini nitelikli

– Tarih nedir? Burjuvazi ona
neden d üﬂmand›r?
Sözlüklerde yer alan tan›mlardan baz›lar›n› k›saca aktaral›m:
" Tarih, bir konuyu geçmiﬂi ve
geliﬂimi içinde inceleyen bilimdir."
" Tarih, insanl›k hayat›n›n zaman içinde ak›ﬂ›d›r."
"Geçmiﬂi gerçe¤e uygun olarak
ortaya ç›karmay› amaçlayan anlat›."
“Tarih, insanl›¤›n geçmiﬂi, yani
baﬂlang›c›ndan bugüne kadar olan

Tarih, halk›n köküdür. Halk›n tarihsiz
b›rak›lmas›, beyninden haf›za
bölümünün adeta ç›kar›lmas› demektir
çünkü tarih, halk›n haf›zas›d›r. Oligarﬂi
ﬂu veya bu biçimdeki sald›r›lar›yla bu
gücü bizden almaya çal›ﬂ›yor.
Biz bu güce sahip olmal›y›z.

evrimi üstünde edinilen bilgidir.”
Tari h bilinci, insanl›¤›n
tarihsel geliﬂiminin kaba bilgisine ve bununla birlikte,
toplumsal geliﬂim yasalar›n›n bilgisine sahip olmakt›r.
Egemen s›n›flar›n tarihi
gizlemesi, içini boﬂaltmas›, çarp›tmas› da iﬂte bu bilinçlenmeyi engellemek istemesi nedeniyledir. Aç›kt›r
ki, halk tarihini tüm gerçek ve bilimsel yanlar›yla bilirse, tarihin ak›ﬂ›n› kavrayacak, savaﬂlar›n as›l nedenlerini, tarihin padiﬂahlardan,
krallardan ibaret olmad›¤›n› görecektir. Yine görecektir ki, halklar tarih boyunca boyun e¤memiﬂlerdir,
ki halk bu tarihten iﬂte ancak bunu
gördü¤ünde onur duymaya baﬂlar.
Halk görecektir ki, halklar ayakland›¤›nda, onlar›n önünde durabilecek
hiçbir güç yoktur, y›k›lmaz san›lan
düzenler y›k›l›r.
Halk›n bunlar› görmesi, bilmesi,
hissetmesine karﬂ›, tarihi unutturma
siyaseti izlenir veya burjuvazinin
tarihi dayat›l›r kitlelere.
Tarihi, günlük çal›ﬂmalar›m›z›n,
konuﬂmalar›m›z›n, propaganda ve
ajitasyonumuzun içine daha fazla
sokmak, ﬂu aç›dan da önemli ve gereklidir.
Oligarﬂi, asl›nda halk›n tarihine
karﬂ› sürekli bir sald›r› içindedir. Bu
sald›r›, bazen halk›n mücadele tarihini yok saymak biçiminde kendini
gösterir. Mesela, tarih derslerinde
Bedreddin ayaklanmas›, Celali
ayaklanmalar›, Kürt halk›n›n ayaklanmalar› ya yer almaz ya da çarp›t›l›p yer al›r...
Oligarﬂinin tarihe sald›r›s›n›n bir
baﬂka biçimi, do¤rudan karalama,
iftira temellidir. Bu, özellikle, yak›n
tarihimize, yak›n tarihimizdeki devrimci kiﬂilere, devrimci direniﬂlere
yönelik yaklaﬂ›mda ön plandad›r.

– Tarih g üçtür,
gelece¤e ›ﬂ›kt›r!
Halk tarihine yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Halka, tarihinin sadece bir yan›,
o da yüzeysel ve çarp›t›lm›ﬂ olarak

tan›t›lmaktad›r. Haal k› n t ari hs iz b› rak›lmas›, asl›nda halk›n köksüz
b › r a k › l m a s › d › r.
Ta r i h , h a l k › n k ö k ü d ü r. Halk›n
tarihsiz b›rak›lmas›, beyninden haf›za bölümünün adeta ç›kar›lmas›
demektir çünkü tarih, halk›n haf›zas›d›r. Oligarﬂi ﬂu veya bu biçimdeki
sald›r›lar›yla bu gücü bizden almaya
çal›ﬂ›yor. Biz bu güce sahip olmal›y›z.
Tarihin “aç›klay›c›” ve “ i k n a ”
edici gücünü, ona daha fazla baﬂvurdukça daha somut görürüz. Gerçekten de “tarih deyip geçmeyin”
deyimini rahatl›kla kullanabiliriz o
zaman. Halk›n tarihimizi bilmesi,
ﬂehitlerimizi tan›mas›, bize daha
fazla güvenmesi, daha fazla inanmas› demektir. O tarih nezdinde, direniﬂlerimiz ve ﬂehitlerimiz nezdinde devrime, birﬂeylerin de¤iﬂebilece¤ine daha fazla inanmas› demektir.
Bir lise, üniversite mezunu,
ﬁeyh Bedreddinler’i, Baba ‹shaklar’›, Baba ‹lyaslar’›, Börklüce Mustafalar’›, Torlak Kemaller’i... sonra
Kürt yoksullar›n›n ayaklanmalar›n›n kahramanlar›n›... sonra Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n halk kahramanlar›n›... ço¤unlukla bilmez.
Burada özel olarak ‘ h a l k k a h r a m a n l a r › ’ deyimini kulland›k, çünkü bak›n tarih kitaplar›na, kurtuluﬂ
savaﬂ›n›n biraz öncesinde “Talat,
Enver ve Cemal Paﬂalar” vard›r, ondan sonra, ‹smet ‹nönü vard›r, Kaz›m Karabekir vard›r, Rauf Orbaylar, Fevzi Çakmaklar vard›r... Halk
yoktur. S›rt›nda mermi taﬂ›yanlar
d›ﬂ›nda, savaﬂan kad›nlar yoktur bu
tarihte. Kürtler yoktur. Sovyetlerin
rolünden söz edilmez genellikle.
(Belki ﬂimdi bu yaz›y› okuyan arkadaﬂlar›m›z aras›nda bile, “Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’nda Sovyetler’in nas›l bir

rolü vard› ki?” diye soranlar
da olabilir.)
Onlar›n daha da öncesinde ise, Fatih Sultan Mehmetler, Kanuni Sultan Süleymanlar, bilmem kaç›nc› Beyaz›tlar, Selimler, Muratlar...
vard›r ve fakat onlar›n ya¤ma, talan ve zulmüne karﬂ› direnenler ya yoktur ya da “asiler, z›nd›klar” olarak vard›r. “Onlar›n tarihinde; ne toprakta üreten reaya, ne ›rgat, ne çoban, ne de Mimar Sinan’›n eﬂsiz eserlerine bedenleriyle
kerpiç ve taﬂ olanlar; ne al›nteriyle,
kanlar›yla yap›tlar›n harc› olan
ameleler, köylüler vard›r. Ama dev
kalyonlar› s›rt›nda Haliç’e geçirenlerin adlar› yoktur! Burjuva idealist
tarihi, halk› de¤il tarihin yarat›c›lar› olarak ak›l hastas›, deli, ﬂehvet
düﬂkünü padiﬂahlar› yazar. Çünkü,
üretim iliﬂkileriyle üretici güçler
aras›ndaki çat›ﬂman›n do¤rudan
yans›mas› olan s›n›f mücadelesinin,
korkunun, mülkiyetin, sömürünün,
soygun ve talan›n gizlenmeye ihtiyac› vard›r!" (Hakl›y›z Kazanaca¤›z, syf 207)
Daha geriye gidersek, yontma
taﬂ devri, cilal› taﬂ devri var, Göktürkler var, Roma var, Bizans var,
Selçuklular var, Abbasiler ve Emeviler var ve fakat s›n›flar yoktur.
Asl›nda savunacaklar›, övünecekleri bir tarihleri yoktur ama tarihi yine de en fazla kullanan onlard›r. Halka, kendilerini ezen, sömüren bir geçmiﬂle övünmeyi empoze
ederler. Bir ya¤ma, talan imparatorlu¤u olan Osmanl›’n›n 600 y›l sürmüﬂ olmas›n› övünme konusu yaparlar. Ama o Osmanl›’n›n sömürüsü, zulmü, o Osmanl›’ya karﬂ› ayaklanmalar› anlatmazlar.
Bunlar› biliyorsunuz, de¤iﬂik yaz›lar›m›zda bunlar çeﬂitli biçimlerde
iﬂlenmiﬂ, örnekler verilmiﬂtir. Bizim
burada üzerinde durmak istedi¤imiz
biz bunlar›n karﬂ›s›nda ne yapaca¤›z?
* Burjuvazinin yoketti¤i tarihi
ö¤retmeliyiz.
* Burjuvazinin çarp›tt›¤› tarihi
düzeltmeliyiz.
Say›: 14 / 11 Nisan 2010

31

* Ama as›l olarak kendi tarihimida öncüsüdürler.
zi, halklar›n tarihini anlatmal›y›z.
Osmanl›’dan bugüne uzanan taKendi tarihimizi ö¤rettikçe, zaten
rihi yerli yerine oturtmuﬂlar. Ülkeburjuvazinin tarihi ad›m ad›m y›k›l›r.
nin sosyo ekonomik yap›s›n› do¤ru
Tarihi bilmek, halk› örgütlemeye
tahlil edebilmek için geçmiﬂe uzançal›ﬂan her devrimci için ayn› zam›ﬂlard›r.
manda yol gösteren bir k›lavuz gibiTarihte ilerici olan ne varsa, midir. Çünkü tarihi ö¤renmek, h a l k ›
ras›na sahip ç›km›ﬂt›r Parti-Cephe
tan› ma n›n en i yi yoll ar›ndan birigelene¤i. Mahir'in “hh a l k l a r › n k u rdir. Halk›n duygular›n›, tepkilerini,
tuluﬂ savaﬂ›n› kim sürdürüyorsa,
kültürünü, geleneklerini o tarih ›ﬂ›kim ihtilalcili¤i temsil ediyorsa,
¤›nda daha iyi kavrar›z. Bunlar ne
tarihi miras›n sahibi, sürdürücükadar iyi kavran›rsa, örgütlenmede,
sü, temsilcisi de odur.” sözleri, tapropaganda ve ajitasyonda, neyin
öne ç›kar›laca¤›, hangi
noktalarda nas›l bir özen
ﬁehitler konusundaki bak›ﬂ aç›m›z da
gösterilmesi gerekti¤i de
daha iyi bilinir.
tarihe bak›ﬂ aç›m›zdan ba¤›ms›z
Halk›n “maiﬂet derdi”
de¤ildir. ﬁehitler, tarihimizin en önemli
içindeki günlük davran›ﬂparçalar›ndan biridirler ve asl›nda
lar›yla tarihsel rolünü birﬂehitlere sahip ç›kmak, tarihe sahip
birine kar›ﬂt›ranlar, netli¤i
ç›kmak, ﬂehitleri anlatmak, tarihi
ancak o tarihe vak›f olaanlatmakt›r.
rak sa¤larlar.

– Tarih,

h alk, v atan;
aralar›ndaki i liﬂki n edir?

Bir hareketin tarihi karﬂ›s›ndaki
tavr›, onun halk ve vatan karﬂ›s›ndaki tavr›yla içiçedir. Bak›n, halk›n tarihini, Bedreddin ayaklanmas›n›,
Suhte ayaklanmalar›n›, Celali ayaklanmalar›n›, Kürt ayaklanmalar›n›
yok sayanlar›n, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›
küçümseyenlerin halk ve vatan de¤erleri de zay›f veya zaafl›d›r.
Halk ve vatan, tarihten ayr› düﬂünülemez gerçekten. Tarih yoksa,
halk da vatan da yoktur. Tarihsiz bir
halk, kendi kültürü, de¤erleri oluﬂmam›ﬂ, bir yerde hasbelkader bir
araya gelmiﬂ bir insan toplulu¤undan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Tarihçi Çetin
Yetkin'in sözleriyle "Anadolu'da görülen yoksul, bezgin, ürkek ve ço¤u
zaman bencil köylü, iﬂte bu soylu savaﬂç›lar›n çocuklar› ve savaﬂ k›r›m›ndan sa¤ kalabilenlerdir..." gerçe¤ini bilmezseniz, o halka nas›l inan›r,
güvenirsiniz.
Tarihsiz bir vatan yoktur zaten,
tarihsiz bir yer, sadece bir toprak
parças›d›r.
Mahirler, ülkemizde tarihe bu
ﬂekilde bütünlüklü olarak bakman›n
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rihe sahip ç›kman›n en özlü formülasyonlar›ndan biridir.
Kongre raporunda Day› bunu
ﬂöyle tamamlam›ﬂt›r: "THKP-C, tar ih b i l in ci o lm a d a n ta r i h t e il e r i ci ,
devrimci ö¤elere sahip ç›kmadan,
de vrimc i bir h a re ke tin, bir ha lk h a reketinin yükselemeyece¤ini ifade
eder. Bu nedenledir ki, THKP-C,
ülkemiz tarihinde emperyalizme ve
burjuvaziye, despotik yönetimlere
k a r ﬂ › t a v › r a lm ›ﬂ , h a l k ç › k a ra k t e r d e
k ur u l u ﬂ l a r a , h a t ta t e k te k k iﬂ il e r e
sahip ç›km›ﬂt›r. "
Biz tarihi kökenini K›z›ldere’den alan bir hareket olarak, her
zaman tarihimize önem verdik...
ﬁehitler konusundaki bak›ﬂ aç›m›z da tarihe bak›ﬂ aç›m›zdan
ba¤›ms›z de¤ildir. ﬁehitler, tarihimizin en önemli parçalar›ndan biridirler ve asl›nda ﬂehitlere sahip ç›kmak, tarihe sahip ç›kmak, ﬂehitleri
anlatmak, tarihi anlatmakt›r.
Bunu yay›nlar›m›zda da görmek
mümkündür. S›k s›k bu tarihi anlat›yoruz, Tarihimizin belli baﬂl› yanlar›n› kitaplaﬂt›r›yoruz. Tarihi gençli¤e ö¤retme konusunda e¤itim çal›ﬂ-

malar›ndan yay›nlar›m›za uzanan
bir çaba ve ›srar içindeyiz.
Ama baﬂta vurgulad›¤›m›z gibi,
bütün bunlar› yeterli görmek durumunda de¤iliz. Özellikle tarihi, sadece yak›n tarih bak›m›ndan de¤il,
bir bütün olarak halk›n tarihini, devrimci faaliyetin içine daha fazla
sokmal›y›z.

– Tarih, zay›fl›klar›m›z› da
gösterir...
Tarih, halklara, devrimcilere de
geçmiﬂteki direniﬂleri, kahramanl›klar› ö¤retti¤i kadar, ayn›
zamanda geçmiﬂteki yenilgilerini, zay›fl›klar›n›, hatalar›n› da
gösterir ve bu yan›yla da tarih
bilinci, halklar›, devrimcileri ayn› yanl›ﬂlara düﬂmekten al›koyan bir rol oynar.
Burjuvazi bunun için de gizler ve çarp›t›r tarihi. Tarihini bilmeyen, unutan, elbette ki o tarihten ders de ç›karamayacak,
ayn› yan›lg›lara, ayn› aldanmalara
tekrar tekrar düﬂecektir.
Tarihini bilen halklar, geleceklerinden daha umutlu olurlar. Birgün
herﬂeyin de¤iﬂebilece¤ine o kadar inan›rlar. Tarihi bilen halklar, mücadeleye
ve örgütlenmeye daha aç›kt›rlar.

– Tarihi tahrip eden yaln›z
burjuvazi m i?
Tarih konusunda mücadele etmemiz gereken tek ﬂey burjuvazinin
gizlemeleri, yok saymalar› ve çarp›tmalar› de¤ildir.
Soldan da gelen çarp›tmalar var.
Özellikle reformizm, tarihten, dünya ve ülkemiz tarihinden zoru, silahl› mücadeleyi, ayaklanmalar›,
halk savaﬂlar›n›, elinden gelse yok
edecek... Ellerinden gelse, Denizler’i, Mahirler’i silahtan ar›nd›racaklar. Sonra da ayn› burjuvazi gibi,
“Mahirler, Denizler bugün yaﬂasalard›, onlar da legal parti kurarlard›” deme noktas›na geliyorlar.
Silah elde savaﬂm›ﬂ, solda belli
bir ihtilalci kopuﬂu sa¤lam›ﬂ devrimci önderleri, bu tarihsel gerçe¤i
yok sayarak anlatabiliyorlar. Ya da,

Tarih, halklara, devrimcilere de

meye de¤il, ö lmeye geldik"
“onlar bar›ﬂ için savaﬂt›lar”
geçmiﬂteki direniﬂleri, kahramanl›klar›
sözünden, Mahirler’in sözüdiyebiliyorlar örne¤in.
ö¤retti¤i kadar, ayn› zamanda
nü, Sibel Yalç›n’›n “siz bizim
Soldaki çarp›kl›¤›n bir baﬂgeçmiﬂteki
yenilgilerini,
zay›fl›klar›n›,
teslim
oldu¤umuzu nerede
ka yan›, tarihten örnek verirgördünüz” sözünden ayr› dühatalar›n› da gösterir ve bu yan›yla da
ken, ülkemizden çok, baﬂka
ﬂünebilir
miyiz?..
ülkelerin devrim tarihlerintarih bilinci, halklar›, devrimcileri
Evet sevgili arkadaﬂlar, taden, Rus devriminden, Çin
ayn› yanl›ﬂlara düﬂmekten al›koyan
rihin
ne büyük bir güç olduveya Küba devriminden, Bulbir rol oynar.
¤unu, K›z›ldere ve civar köygar devriminden Vietnam’lerdeki halk›n hala o günü budan... örnekler verilir. Bunlar
gün gibi yaﬂ›yor oluﬂlar›ndan,
da ö¤renilecek elbette. Fakat,
“imece” gelene¤ini, o ayaklanmaK›z›ldere’ye gidenlerin adeta büyütarihimizde henüz bilinmeyen,
daki k a d › n › n yerini, o ayaklanmalenmiﬂliklerinden ve o direniﬂle bühalklar için bir bilince dönüﬂtürüledaki Tü r k, R u m bi rl i kt e l i ¤i ni sotünleﬂmelerinden bir kez daha görmeyen onlarca ayaklanma var. Y›lmut örneklerle, hikayeleriyle aktamüﬂ olduk. Bu vesileyle, tarihe balarca süren, onlarca ile yay›lan
rabiliyor muyuz? Bedreddin ayakk›ﬂ›m›z›, tarihi ele al›ﬂ›m›z›, tarihi
ayaklanmalar hem de. Bu ayaklanlanmas›ndaki “meclis”lerden, Kurmücadelemizde, örgütlenmemizde
malar›n her birinde, halk için, devtuluﬂ Savaﬂ›’n›n ilk döneminde
de¤erlendiriﬂimizi, tarihe propaganrimciler için bugün yol gösterecek,
oluﬂturulan meclislere kadar, kurudada, e¤itimde verdi¤imiz yeri ve
dersler ç›kar›lmas›n› sa¤layacak nilan halk örgütlenmelerini, zenginlibiçimi gözden geçirip, d e v r i m e ,
ce ayr›nt›lar gizlidir.
¤iyle bugünkü örgütlenmelere taﬂ›h a l k a t a r i h i n g ü c ü n ü k a z a n d › ryabiliyor muyuz?
Mesele, elbette sadece ﬁeyh
ma l› y›z .
Bedreddin ayaklanmas›ndan söz etPir Sultan'›n " d ö n e n d ö n s ü n ,
Haftaya dersimize baﬂka bir kob e n d ö n m e z e m y o l u n d a n " sözümek de de¤il. O ayaklanmalardaki
nuda devam etmek üzere hoﬂçakal›n.
nü, Mahirler’in " B i z b u r a y a d ö nayr›nt›lar›, mesela o ayaklanmadaki

5 Nisan
Avukatlar Günü
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi 5 Nisan Dünya
Avukatlar Günü’yle ilgili yaz›l›
bir aç›klama yay›nlad›.
Avukatlar›n Frans›z burjuva
devriminden günümüze devlet
ayg›t›n›n üç erkinin d›ﬂ›nda, hal-k›n ve politikan›n sürekli içinde
oldu¤u belirtilen aç›klamada;
“Her mesle¤in eti¤i, o mesle¤i
geliﬂtiren toplumsal koﬂullar›n
ve tarihsel süreçlerin izini taﬂ›r.
Avukatl›¤›n etik kurallar› da bur-juva devrim koﬂullar›n›n ürünü-dür. Savunma mesle¤i kendi eti-¤ini oluﬂturmaya baﬂlad›¤›nda
savunma hakk› da insan haklar›
bildirgelerinde çoktan yerini al-m›ﬂt›” denildi.
“En geliﬂkin Avrupa demok-rasilerinde ve ABD’de avukatl›-¤›n ﬂirketleﬂip tekelleﬂerek ser-maye çevrim alan› haline gelme-ye, savunma hakk› pahal› bir hak
olmaya baﬂlad›¤›ndan günümüze

yaklaﬂ›k 50 y›l geçti” denilen
aç›klamada savunma mesle¤inin
de art›k çok yönlü bir ba¤›ml›l›k
içinde oldu¤u vurguland›.
Ba¤›ms›zl›kta diretenlerin
savunmas›z kald›klar›n› ve poli-sin ve iktidar›n hem kendilerine
hem de müvekkillerine sald›r›la-r› ile bo¤uﬂtuklar› söylenerek,
“say›lar› azalsa bile varl›klar› sö-mürülen-ezilen insanl›¤›n, yok
edilen do¤al güzelliklerin müca-delesi ile özdeﬂleﬂtikçe güçlene-cek, savunma hakk›n›n ve ba-¤›ms›zl›¤›n›n, adil yarg›laman›n
son sözünü onlar söyleyecekler”
denildi.
Aç›klaman›n sonunda; “Ya
avukatl›k mesle¤inin, özgürlük
ve demokrasi mücadelesinin ih-tiyaçlar›na ve bunun gerektirdi¤i
etik kurallara göre biçimlendiril-mesinde ›srarc› olaca¤›z ya da
efendiler ve köleler olarak ayr›-ﬂ›p savunma hakk› ve ba¤›ms›z-l›¤›n›n, adil yarg›lanma hakk›n›n
savunma mesle¤inin etik kural-lar› ile birlikte çöküﬂüne tan›k
olaca¤›z” denildi.

Mersin-Kazanl›’da
Dayan›ﬂma Pikni¤i
Düzenlendi
Mersin Kazanl›’da dayan›ﬂma pikni¤i
yap›ld›. Piknik, Kazanl› Halk Kültürünü
Yaﬂatma ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›n-dan 4 Nisan günü ﬁeyh ‹brahim Türbe-si’nde düzenlendi. “Özellikle insanlar›n
birbirine uzaklaﬂt›¤›, yabanc›laﬂt›¤› bu
dönemde sorunlar›m›z› çözmek için be-raber hareket etmemiz gerekir” vurgusu
yap›lan piknikte; oyunlar oynand›, söyle-nen türküler eﬂli¤inde halaylar çekildi.
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Çok uyumay› seven, verdi¤i sözü tutmayan, sürekli yorulan bir
gençlik yarat›ld›¤›n› söyleyen Mehmet Esato¤lu; '80' döneminde lise
mücadelesi veren Nazmi Türkcan'la
bir oyun ç›karmak için beraber çal›ﬂmalar›n› anlatt›.
Kurultay›n en dikkat çekici konuﬂmas› yozlaﬂmay› bizzat yaﬂam›ﬂ ve
devrimcilerle tan›ﬂmas› sonucunda o
batakl›ktan kurtulabilmiﬂ olan F›rat
Geleﬂ'in yaﬂad›klar›n› anlatmas›yd›.
‹lkokuldayken bir grup arkadaﬂ›n›n paralar› ve k›yafetlerinin iyi olmas› üzerine onlar›n yan›na gitti¤ini söyleyen Geleﬂ, ilk olarak
Liseliler Sorunlar›n› Tart›ﬂ›yor, Çözüm ‹çin Örgütleniyor onlarla bakkal soyduklar›n›
anlatt›. Ayn› dönemde bali
ve tiner çektiklerini anlatan
Geleﬂ, yaﬂlar› ilerledikçe etraflar›na daha çok zarar verdiklerini ve babas›n› da kaybetmesinin etkisiyle 13 yasaymakla bitmeyece¤ini belirten
Gençlik Federasyonu bünyesinﬂ›ndayken esrar ve uyuﬂturucuya
Aykar; "Polis bizim yozlaﬂmam›z›,
de mücadelesini sürdüren L i se li
baﬂlad›¤›n› söyledi. Polisle de ayn›
G e n ç l ik taraf›ndan düzenlenen
çeteleﬂmemizi istiyor. Okullarda fadönem tan›ﬂt›¤›n› belirten Geleﬂ;
ﬂistlerden bahsedildi. Bunlar yoz in"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Liseli Gençlik
"Polis bize esrar, hap getirirdi. Bize
sanlar, uyuﬂturucu kullan›yor, kavBirleﬂiyor" kurultay› yap›ld›. 3 Nigalar ç›kar›yorlar. Biz bunlara karﬂ›
san günü ‹stanbul Okmeydan› Mersoygun için yol gösterirdi. Biz anbireysel mücadele edemeyiz. Örgütcan Dü¤ün Salonu'nda yap›lan kulatt›¤› ﬂekilde soygunu yapar ard›nlenmeliyiz. Kurultay›m›z›n da amarultayda salon giriﬂinde gelenleri
dan par ay› paylaﬂ›rd›k" dedi.
c› bu zaten" dedi.
"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Liseli Gençlik
Polislerin de deste¤iyle çete reiBuluﬂuyor Kurultay›na Hoﬂ GeldiKurultaya Ankara'dan kat›lan lisi konumuna geldi¤ini söyleyen Geniz" yazan bir pankart karﬂ›lad›.
se ö¤rencisi Zehra Baﬂol, haz›rlad›leﬂ, mahallede polisin göstermelik
Salonun giriﬂinden itibaren ise,
¤› sunumu okudu. Yozlaﬂman›n tek
olarak bazen onlar› ald›¤›n›, karﬂ›liselerde yaﬂanan sorunlar› anlatan
baﬂ›na k›l›k, k›yafet, saç ﬂekli, uyuﬂl›kl› çat›ﬂt›klar›n› 2 saat sonra da alkarikatürler as›l›yd›.
turucu, fuhuﬂ, çeteleﬂmeyle ifade
d›klar› yere geri b›rakt›klar›n› söyedilemeyece¤ini söyleyen Baﬂol,
Kurultayda ilk olarak liselerde
ledi. Geleﬂ konuﬂmas›n›n devam›nyozlaﬂman›n temel anlamda özden
yozlaﬂmay› anlatan bir sinevizyon
da, polisin de yönlendirmesiyle kogösterimi yap›ld›. Ard›ndan sunumuzaklaﬂma, yabanc›laﬂma anlam›na
runma ihtiyac› hisseden ve özenti
lara geçildi.
geldi¤ini ve emperyalizmin halk
gençleri toplay›p esrar ve uyuﬂturumuhalefetinin önünü kesmek için
‹lk sunumda liseli ö¤renciler
cu hap verdiklerini, bir müddet sonkulland›¤›
en
önemli
silahlardan
biokullar›nda yaﬂad›klar› sorunlardan
ra da karﬂ›l›k olarak okulda arkari oldu¤unu söyledi.
örnekler vererek yozlaﬂman›n nas›l
daﬂlar›na uyuﬂturucu satmalar›n› isyay›ld›¤›n› anlatt›lar.
Ara verilmeden geçilen ikinci
tediklerini ve "ilk önce par as›z vesunumda ise yozlaﬂman›n kültürel
rin" diye taktikler verdiklerini söyS›rayla konuﬂan ‹stanbul Vatan
boyutunu
anlatmak
için
tiyatro
saLisesi'nden Seren Yenier ve Gizem
ledi. Bu sayede bir yandan daha fazYener okullar›nda polis ve sivil fanatç›s› Mehmet Esato¤lu ve ‹dil
la kazanan Geleﬂ, uyuﬂturucu baﬂistlerle yaﬂad›klar› sorunlar›, poliKültür Merkezi'nden Gamze Keﬂ¤›ml›l›¤›n›n da artt›¤›n› ve kokain
sin kendilerinin ve selam verdikleri
kek, '98'de Ankara'da lise mücadeve eroin almaya baﬂlad›¤›n› söyledi.
arkadaﬂlar›n›n ailelerini arayarak telesinde yer alm›ﬂ Devrim Turan, liGeleﬂ hastanedeki yaﬂad›klar›n›
dirgin etti¤ini anlatt›lar.
se tarih ö¤retmeni Ayﬂe Tuncer ve
anlat›rken; "Ailem tedavi için hastayozlaﬂmay› kendi yaﬂam›ndan anlaneye yat›rd›. Ama hastanede daha
Daha sonra okuldan at›ld›¤› için
çok uyuﬂturucu buluyordum ve datan Anadolu Haklar Derne¤i üyesi
aç›k liseden devam eden Utku Ayha fazla torbac›yla tan›ﬂt›m. AmaF›rat Geleﬂ birer konuﬂma yapt›lar.
kar bir konuﬂma yapt›. Sorunlar›n
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YOZLAﬁMAYA KARﬁI L‹SEL‹ GENÇL‹K
B‹RLEﬁ‹YOR KURULTAYI DEKLARASYONU
tem'in kap›s›n›n önünde torbac› var,
içeride de torbac›n›n adam› vard›.
Param bitti¤i zaman hastaneden ayr›l›yordum. Bir kaç defa alt›n vuruﬂ
yapt›m, 10-15 gün komada kald›m
ama ölmedim. Art›k ölmeyi istiyordum" dedi. Uyuﬂturucu için kardeﬂini döverken, kardeﬂinin Anadolu
Haklar Derne¤i'ne kaçt›¤›n› söyleyen Geleﬂ burada kendini b›rakmad›klar›n› ve konuﬂmak istediklerini
söyledi.
"Sevgiye, s›cakl›¤a o kadar hasrettim ki o s›cakl›k sayesinde uyuﬂturucuyu b›rakabildim" diyen Geleﬂ
ﬂimdi di¤er uyuﬂturucu kullanan arkadaﬂlar› ve kardeﬂi için Haklar
Derne¤i'nde mücadele etti¤ini söyleyerek konuﬂmas›n› bitirdi.
Gamze Keﬂkek yapt›¤› konuﬂmas›nda 12 Eylül cuntas›n›n gençli¤i yozlaﬂt›rmadan önce depolitize
etti¤ini, apolitik gençli¤i daha kolay
yozlaﬂt›rd›¤›n› anlatt›.
Ankara'da lisede devrimci çal›ﬂma yapan Devrim Turan, 2003'te gerillada ﬂehit düﬂen Gazi Arac›'yla beraber mücadele ettiklerini anlatt›.
Orada olan kimsenin Gazi Arac›'dan
çok fark› olmad›¤›n› söyleyen Turan,
Mehmet Esato¤lu'nun konuﬂma yaparken Nazmi Türkcan için "verdi¤i
sözü tutmama gibi bir durum yoktu"
dedi¤ini hat›rlatt›. Turan böyle bir tak›m özelliklerin devrimcileri ön plana ç›kard›klar›n› söyleyerek Gazi
Arac›'n›n yaﬂam›ndan örnekler verdi.
Oturumda son olarak konuﬂma
yapan ö¤retmen Ayﬂe Tuncer, haz›rlad›¤› slaytla yozlaﬂmay› ve gençleri nas›l yozlaﬂt›r›ld›¤›n› anlatt›.
Kurultayda son olarak Gençlik
Federasyonu üyesi Ünal Çimen bir
konuﬂma yapt›. Çimen; bir kurba¤ay› direk yakmaya kalkarsan kurba¤an›n kaç›p kendini kurtard›¤›n›, fakat
suya at›p yavaﬂ yavaﬂ ›s›t›nca kurba¤an›n kaçmay›p haﬂland›¤›n› örnekleyerek, yozlaﬂman›n da böyle yavaﬂ
yavaﬂ sinsice içimize sokulup kan›ksatt›r›ld›¤›n›, buna karﬂ› örgütlü mücadele etmek gerekti¤ini söyledi.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar›na devam ettiklerini söyleyen Çimen önlerindeki

1- Yozlaﬂmaya karﬂ› Liseli Gençlik Birleﬂiyor Kurultay›’n›n amac›
yozlaﬂman›n ne oldu¤unu, nereden
kaynakland›¤›n›, amac›n›, sonuçlar›n› tart›ﬂmakt›r. Ve yozlaﬂmaya karﬂ›
nas›l duraca¤›m›z›, nas›l engelleyece¤imizi bulmak, çözüm yollar›m›z›
ortaya ç›karmakt›r.
2- Yozlaﬂma, halk› halk yapan,
onu bir arada tutan de¤erlerinden,
kültüründen uzaklaﬂt›r›lmas›, çürütülmesidir. Kendine yabanc›laﬂt›r›lmas›d›r. Yozlaﬂma sadece alkol,
uyuﬂturucu kullan›lmas› de¤ildir.
Yozlaﬂma, halk kültürüne ayk›r› bir
yaﬂam biçiminin içine giren her
türlü davran›ﬂ ve al›ﬂkanl›kt›r.
3- Yozlaﬂman›n amac› halk›n,
topluluklar›n bireylere bölünüp
parçalanmas›, yaln›z, çaresiz, güçsüz insanlar haline getirilmesidir.
Toplulu¤u de¤il yaln›zca kendini
düﬂünen bireyci, bencil insanlar
oluﬂturmakt›r.
4- Yozlaﬂma kapitalizmin ve emperyalizmin dünya halklar›na açt›¤›
bir savaﬂt›r. Emperyalizm dünya
halklar›n›n beyinlerini ele geçirmek
istemektedir. ‹stedikleri insan tipi
sorgulamayan, düﬂünmeyen, hakk›n› aramayan, sadece kendisine gösterileni yapan, ucuz iﬂgücü ve müﬂteri olan bir insand›r...
5- Adaletsiz, sömürücü kapitalist düzen, kendi devam›n› sa¤layabilmek için yozlaﬂmaya baﬂvurur.
Özellikle tv, radyo, internet, yaz›l›
bas›n yoz kültürün dünya halklar›n›n üzerine boca edildi¤i baﬂl›ca
mekanizmalard›r.
6- Düzene uygun kafalar yaratmak için her türlü yol kullan›l›r.
Günlük konuﬂma dili, giyim kuﬂam, dinlenilen müzikler, izlenilen
diziler, filmler, okunan kitaplar,
dergiler, yemek kültürü, yozlaﬂman›n en görünen k›sm›d›r.
7- Yozlaﬂma sald›r›s›na en çok
maruz kalan kesim gençliktir. Çünkü gençlik gelecek demektir. Yar›nlar›m›zd›r. Ve yar›nlar›m›z›, gelece-

¤imizi yozlaﬂma ile karartmak istiyorlar.
8- Liseli gençli¤in en büyük sorunlar›ndan birisi yozlaﬂmad›r.
Özellikle yoksul halk›n yaﬂad›¤› gecekondu mahallelerindeki liseler
yozlaﬂma sald›r›s›n›n hedefindedirler.
9- Yozlaﬂma sald›r›s› devletten
ba¤›ms›z de¤ildir. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar vs. Çete operasyonlar›nda her çete de bir polis ya da askerin
mutlaka olmas› tesadüf de¤ildir.
10- Okullar yozlaﬂma sald›r›s›n
gerçekleﬂtirildi¤i baﬂl›ca yerlerdendir. E¤itim sistemi öyle bir düzenlenmiﬂtir ki, ayd›nl›k bir gelecek
yetiﬂtirilece¤i san›lan okullardan
karanl›k bir gelecek imal edilmektedir. E¤itim sistemi ezberci gericidir. Irkç›, ﬂovendir. Her türlü yolla
ö¤rencileri bask› alt›na almaya çal›ﬂ›r.
11- Yozlaﬂmay› engellemenin
yolu bizleri yozlaﬂt›rmaya çal›ﬂanlara karﬂ› mücedeleden ve bizi
uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›klar› halk
kültürüne daha fazla sar›lmaktan
geçiyor.Yozlaﬂmadan korunman›n
tek yolu yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
etmektir. Yozlaﬂmaya karﬂ› korunman›n en temel yolu örgütlenmektir.
12- Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
komiteleri kurmal›y›z. Okullar›m›z›n etraf›ndaki uyuﬂturucu çetelerinden, batakhanelere karﬂ› birlikte
karﬂ› koyabiliriz. Uyuﬂuturcu, alkol, sigara... vb kötü al›ﬂkanl›klar
ve ba¤›ml›l›klar› olan okul arkadaﬂlar›m›zla konuﬂabilir, onlar› bu kötülüklerden kurtulmalar›nda destek
olabiliriz. Yoz kültüre karﬂ› halk
kültürümüzü yaﬂatmak, arkadaﬂlar›m›za halk kültürümüzü tan›tmak
için kültürel sanatsal faaliyetlerde
bulunabiliriz.
13- Yapabilece¤imiz çok ﬂey
var. Yeter ki biraraya gelelim. Kapitalist emperyalist kültürün istedi¤i bireyler yerine örgütlü insanlar
olal›m.

hedefin Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Komitelerini oluﬂturmak oldu¤unu
söyledi.

160 kiﬂinin kat›ld›¤› kurultay
söylenen marﬂ ve türküler eﬂli¤inde
çekilen halaylarla sona erdi.
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Liseliler ve Ö¤retmenler Kurultay› De¤erlendirdi:
Selvi POLAT ( Ö ¤ retmen)
Kurultay’›n yap›lm›ﬂ olmas› olumludur.
Liseli gençlik sorunlar›n› çözme konusunda
bu kurultay ile bir ad›m
atm›ﬂt›r.
Kurultay örgütlenmenin ilk ad›m› da olmuﬂtur. Yozlaﬂt›rma politikalar›na karﬂ› bir cephe oluﬂturmak
gerekir.
Kurultayda geçmiﬂe iliﬂkin
kimi vurgular da yap›ld›. Elbette
geçmiﬂten ders ç›karmak gerekir.
O derslerle bugün mücadeleyi
zenginleﬂtirebilirsek, geçmiﬂ ö¤retici olacakt›r.
***
Ö m e r A Ç I K ( Ö ¤ re t m e n )
Genelde böyle
toplant›lar, kurultaylar
yeterince
üretken olmaz ama
iki oturum da canl›yd›. Özellikle de
pratik
yaﬂamdan
verdikleri örneklerle
daha canl› k›lmay› bildiler .
Kendi okullar›ndan örnekler verdi çocuklar. Doyurucuydu. Bir çok
alandan, sanat alan›ndan, gençlikten
gelen arkadaﬂlar vard›. DLMK’dan
gelen arkadaﬂlar›n verdikleri örnekler vard›. Bunun yan›nda ö¤retmen arkadaﬂ›m›z›n anlatt›klar› vard› o da bütünleyici oldu.
***
Ayﬂe T U N C E R
( Ö ¤ re t m e n )
Kat›l›m aç›s›ndan bakt›¤›m›zda yozlaﬂma bütün liseli
gençli¤in sorunu ama o
yönden biraz eksikleri
oldu¤unu düﬂünüyorum. Kurultaya kat›l›m
konusunda, gerekli çal›ﬂmay› yapmad›¤›m›z için hepimizin sorumlulu¤u var elbette.
Her etkinlik gibi olumlu. ‹nsanda örgütlülü¤ün ne oldu¤unu hat›r-
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lat›yor. Zaten etkinlikilerin bir yönü
de o ayn› zamanda. Dayan›ﬂmay›,
paylaﬂmay› art›rmak. ‹çerik olarak
da liseli gençli¤e önem verilmesi
onlar›n kendi yaﬂad›¤› sorunlar›
üzerinden bir ﬂey yapmas› çok güzel.
***
Merve C‹DD‹O⁄LU (Ankara
Kurtuluﬂ Lisesi)
Kurultay› çok güzel ve verimli buldum. Liseli ö¤rencilerin hep birlikte örgütlenmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Ö¤retmenlerle
birlikte örgütlenme daha etkili olur.
***
Bilge A K Y I L D I Z ( L ü l e b u r g a z
Atatürk Lisesi)
Kurultay gayet
güzeldi, anlaml› olmuﬂ. ‹lk defa kat›ld›m.
Ö¤retmenler ile
ö¤renciler sürekli iç
içe birlikteler. Beraber örgütlenirlerse birbirlerine ö¤retecekleri çok ﬂey olabilir.
***
U ¤ u r Ozan DURMUﬁ (Malatya
G a z i L i s e s i ö ¤ r e n cis i)
Kurultay gerçekleﬂmesi gereken bir
ﬂeydi. Biz liseliler
için çok büyük coﬂku
oldu.
Bu kurultaydan
beklentilerimiz çözüm
yollar›na ulaﬂmak neler yapabilce¤imizi belirlemek. Bu
da tabiki örgütlemekle ilgilidir.
Bizim okulumuzda bize destek
olan ö¤retmenlerimiz var. En büyük
destekçilerimiz zaten ö¤retmenler.
O yüzden onlarla birleﬂtirilebilir.
***
Eyüp T ÜRKMEN
(Gülsuyu, ‹lkokulu bitirmiﬂ)
Kurultaydan, yozlaﬂmaya karﬂ›,

uyuﬂturucuya, kumara karﬂ› daha
büyük etkinlikler bekliyoruz. Ma-hallede pek çok arkadaﬂ›m›z, küçük
kardeﬂlerimiz çok k›sa sürede zehirleniyorlar. Bunlar› engellememiz
laz›m bu amaçta .
Bence düzen içine ne kadar çeksede ö¤retmenler üzerinde bask›
var. Ö¤retmenlere daha sayg›l› olmalar› laz›m bu durumda zaten ö¤retmenlere sayg› gösterdikleri zaman ö¤retmenler ö¤rencilerin yan›nda olacaklard›r, arkas›nda duracakt›r
***
M a h i r ASLAN (Mersin Tu r i z m
Me sl e k Li s es i )
Çok güzel buldum. Emek harcam›ﬂlar. Gençlikte bu son dönemlerde esrar, fuhuﬂ iyice yayg›nlaﬂt›.
Burada az ya da çok olabiliriz ama
önemli olan ne kadar önem verdi¤imiz, ne kadar insana ulaﬂt›¤›m›z. Sorun sadece buraya getirmek de¤il sorun insanlara ne kadar anlat›p ne kadar bilinçlendirdi¤imizdir.
***
A l p e re n Ö Z D E M ‹ R
(Adana Enver
Kurtpete Lisesi)
Kurultay› fazlas›yla
yararl› buldum özellikle
pratik yaﬂamda verilen
örnekleri insanlar›n dönüﬂtürmesi ve devrimci
yaﬂama kazand›r›lmas› konusundaki tart›ﬂmalar› ve konuﬂmalar› be¤endim. Yozlaﬂmaya karﬂ› yap›lan
bu kurultay›n tekrar yap›lmas›n› diliyorum.
Ö¤retmenlerle ö¤rencilerin mücadelesi birleﬂtirilebilir.
***
Zehra BAﬁOL
(Ankara Cumhuriyet
Li s es i )
Gençlikte yozlaﬂma
had safhada oldu¤u için
konuﬂanlar bize katk›
sa¤lad›, güzeldi. Daha kitlesel olabilirdik bu bize ba¤l›.
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Gençlik Federasyonu’ndan
Lise y›llar›, yaﬂama bak›ﬂ aç›m›z›n yavaﬂ yavaﬂ oluﬂtu¤u y›llard›r.
Nas›l yaﬂayaca¤›m›za, ne için yaﬂayaca¤›m›za ve kimlerle yaﬂayaca¤›m›za karar veririz bu dönemde. Gelece¤imizle ilgili kesin kararlar alarak, yetiﬂkin olma yolunda ad›mlar
atar›z. Hedeflerimize ulaﬂmak için
yo¤un çaba sarf ederiz.
Lise y›llar›m›z,
en cesaretli, en at›lgan, en heyecanl›
oldu¤umuz dönemlerimizdir.
Bundan dolay›
da, bu y›llar›m›zda
düzen özel olarak
ilgi gösterir bize.
E¤itim sisteminden, okul yönetmeliklerine, ders çal›ﬂma konusundan,
aile iliﬂkilerimize, arkadaﬂlar›m›zla
olan iliﬂkilerimize kadar her ﬂeyimizle özel olarak ilgilenir düzen.
Ve kendi istedi¤i, düﬂündü¤ü liseli modelini yaratmak için tüm
bunlar› bir bask› arac› olarak kullan›r. Tüm hesaplar› bizleri bir kal›ba
dökmek içindir. O kal›p herﬂeyi ile
düzenin kal›b›d›r. Ne olursa olsun,
düzenin çizdi¤i modelin d›ﬂ›na ç›kmam›za izin vermezler.
Bu kal›b› kabul etmememiz durumunda, hemen cezaland›rmaya
kalkarlar. Önce ard› ard›na disiplin
cezalar› verirler. Onunda yetmedi¤i
koﬂullarda okuldan atarlar.
Tam da burada okul idaresinin
imdad›na polis yetiﬂir. O an okudu¤umuz lisenin bir okul de¤il, polisin
elini kolunu sallayarak dolaﬂt›¤› bir
“karakol” oldu¤unu görürürüz.
Paras›z e¤itim istedik diye, takiY›lan›n
be al›n›r, korkutuluruz. “Y
baﬂ› küçükken ezilmelidir” çünkü.
Tam çevremizde olup biteni alg›lamaya çal›ﬂt›¤›m›z bir s›rada düzen i n d e v a m › i ç i n t e h l i k e l i ö ¤ r enci l e r o l u r u z.
Bir devrimci olarak, adaleti savundu¤umuz, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› istedi¤imiz, açl›klar›n, yoksul-

luklar›n, katliamlar›n sorumlular›ndan
hesap sormak istedi¤imiz, bilimsel
ve paras›z e¤itimi savundu¤umuz,
okullar›m›zda gerici kadrolaﬂmaya
karﬂ› ç›kt›¤›m›z için okulumuzda
hedef haline geliriz .
Kimin hedefi oluruz?
Baﬂta okul idaresinin ve polisin...

sorun içinde bo¤ulmas›n› istiyorlar.
Ö¤retmenlerimizin ya da çevremizdeki insanlar›n söyledi¤i gibi
“sadece dersimizi çal›ﬂ›p, kendi m i z i k u r t a r m a k i ç i n u ¤ r a ﬂ m a m al›y›z.” Aksine liselerimizde bilimsel
e¤itim için, kay›t paralar›n›n kald›r›lmas› için mücadele etmeliyiz.
Düzenin liselerde yaratmak istedi¤i tektip ö¤renci modeli için kulland›¤› yöntemlerden en büyü¤ü
yozlaﬂt›rma politi k a l a r › d › r. Bugün
liselerde yozlaﬂma
oldukça artm›ﬂt›r.
Ö¤rencilere bireycilik, bencillik
ö¤retilmektedir. S›nav sistemlerinden,
ders çal›ﬂma yöntemlerine
kadar
herﬂey bu durumu
desteklemektedir.
Birey olmak ö¤retilir ki ö¤renciler sorunlar›n›n çözümb i reysel kurtuluﬂ”ta görsünlerini “b
ler. “ B i reysel çözümler” peﬂinde
koﬂsunlar.
Özgürlük kavram› çarp›t›l›r ki,
halk kültüründen uzaklaﬂt›r›ls›n ö¤renciler; yard›mlaﬂma nedir, dayan›ﬂma nedir, haks›zl›klara karﬂ› birlikte direnmek nedir bilmesinler.
Onlara verilen gerici-faﬂist e¤itim
yeterlidir.
Liseler, mücadele etmemiz gereken mevzilerdir. Liselerde biz olmazsak, biz örgütlenmezsek, düzen
olacak, düzen gençli¤imizi daha çok
yozlaﬂt›racakt›r. Liseli gençli¤i giderek daha çok halk›n de¤erlerinden
uzaklaﬂt›racak, kendine ve halka yabanc›laﬂt›racakt›r.
Ortaya “sosyal paylaﬂ›m siteleri”ne hapsolmuﬂ, kiﬂili¤i ezilmiﬂ,
bunal›ml› ve her yere kolayca savrulan bir liseli gençlik ç›kacakt›r.
Düzen, bu sald›r›s›n› boﬂa ç›karmayal›m, politikalar›n› engellemeyelim diye bize her arac› kullanarak,
azg›nca sald›rmaktad›r. Önümüzde
tek seçenek vard›r; düzenin istedi¤i
gibi bir gençlik olmamak için hertür
bask›ya ve sald›raya karﬂ› mücadele
etmektedir.

L‹SELERDE
BASTIRILMAK ‹STENEN;
ÖRGÜTLÜ MÜCADELED‹R
Bir lise ö¤rencisinin bu düﬂüncelere sahip olmas›, bunun için mücadele etmesi düzen taraf›ndan potansiyel bir suçlu olmas› ve bask› alt›na al›nmas› için yeterlidir.
Bask› alt›na alma yöntemleri konusunda düzen oldukça yarat›c›d›r.
y o z la ﬂm ay a k ar ﬂ › lis e li
Örne¤in, “y
gençlik birleﬂiyor” kurultay›ndan
birkaç gün önce, polis devrimci liselilerin ailelerini aray›p, “k›z›n›z-o¤lunuz kimlerle görüﬂüyor, biliyor musunuz?” diyerek aileleri Emniyet Müdürlüklerine “görüﬂmeye” ça¤›r›yor.
Amaç aileleri kullanarak, ailelere bask› yaparak, o devrimciyi kuﬂatmak, bask› alt›na almakt›r. Yine
engellenmesi gereken bir kurultay
vard›r. Liseli gençlik, nas›l yozlaﬂt›r›ld›¤›n› ö¤renmemelidir
K›sacas› okul idaresi, polis el ele
vererek, aileleri de korkutup yanlar›na
almaya çal›ﬂarak, liseli gençli¤i korku
ve zorla sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Amaç, liseli gençli¤in okumas›n›n, düﬂünmesinin, sorgulamas›n›n,
örgütlenmesinin önüne geçmektir.
Liseli gençli¤in yaﬂad›¤› sorunlar› tart›ﬂmak, çözümler üretmek onlar› ilgilendirmez. Tersine, daha çok
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Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z
Paras›z e¤itim istiyoruz alaca¤›z kampanyas› Anadolu’nun dört
bir yan›nda sürüyor. Gençlik Federasyonu paras›z e¤itim istedikleri
için tutuklanan Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’›n serbest b›rak›lmas› için eylemlerini sürdürüyor.

Tokat:

3 Nisan günü Tokat
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi Cumhuriyet Meydan›’nda yapt›¤› eylemle
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z” kampanyas›n› baﬂlatt›lar. “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz”, “Ö¤renciyiz, Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n DevGençliler” sloganlar› at›ld›¤› eyleme 54 kiﬂi kat›ld›. Eyleme TKP,
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
ve E¤itim-Sen destek verdi.
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Kars:

6 Nisan günü Kars
Gençlik Derne¤i taraf›ndan Kafkas
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z" kampanyas› çerçevesinde bir eylem yap›ld›.
"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan Taylan Beytur okullar›n gün geçtikçe ticarethaneye çevrildi¤i ve anayasal hak
olan e¤itim hakk›n›n s›rf paral›
olmas›ndan dolay› mahrum kald›klar›n› söyleyerek ö¤rencilerin
bu yüzden intihar› seçti¤ini söyledi. Eylemde paras›z E¤itim istedikleri için tutuklanan Berna
Y›lmaz ve Ferhat Tüzer'in serbest
b›rak›lmas› istendi.

KARS

TOKAT

Bunal›mlar›n,
‹ntiharlar›n
Sorumlusu Devlettir!

Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatanseverler
Serbest B›rak›ls›n

Gençlik Federasyonu 5 Nisan
günü yapt›¤› aç›klamayla son günlerde artan ö¤renci intiharlar›n sebebinin bozuk e¤itim sistemi
oldu¤unu söyledi.
Mu¤la’da üç y›l önce dershaneye
giden o¤lunun borcunu ödeyemeyen
5 çocuk annesi 48 yaﬂ›ndaki Emine
Sipahi, icral›k oldu ve iki ay önce
tutukland›. 18 yaﬂ›ndaki o¤lu Soner
Semih Sipahi bu olanlardan kaynakl› kendisini üzüm çarda¤›na asarak
intihar etti.
Adana’da ise ÖSS’ye haz›rlanan
3 kuzen s›nav stresine dayanamayarak 3 Nisan günü çok say›da ilaç
içerek intihara teﬂebbüs etti.
Bu intiharlar›n ve bunal›mlar›n
münferit olmad›¤›n›n söylendi¤i
aç›klamada intihar etmenin çözüm
olmad›¤›, çözümün örgütlü mücadelede oldu¤u söylendi.

Antakya’da Ulus Alan›’nda 3 Nisan’da
eylem yapan Halk Cepheliler, Amerika Defol
dedikleri için Edirne’de tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Eylemde aç›klamay› okuyan Kurtuluﬂ Y›ld›z, “Bu ülkede açl›k, yoksulluk, sömürü varsa
hep emperyalizm yüzünden vard›r. Gelin emperyalizme karﬂ› verdi¤imiz mücadeleye sizde
kat›l›n” dedi.
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Liselerde Polis Terörüne Son
Polis Gençlik Federasyonu’nun yürütmüﬂ oldu¤u “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z! “ kampanyas›na sald›rmaya devam ediyor. 5 Nisan’da Eyüp
Refhan Tümer Lisesi çevresine “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!” kampanyas›n›n afiﬂlerini asan Metin Bulut, Harran Ayd›n ve Seçkin…, izinsiz
afiﬂ asma gerekçesiyle polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar. Para cezas›
kesilip ayn› gün içerisinde savc›l›¤a ç›kar›lmadan serbest b›rak›ld›lar.
Polisin bu sald›r›s›na iliﬂkin aç›klama yapan Gençlik Federasyonu, 40
y›ld›r sürdürdükleri mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti ve “Sömürüye, zulme adaletsizli¤e karﬂ› süren kavgam›z bu düzenin çarklar› y›k›l›ncaya dek sürecek” dedi.
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SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

Neden Bu
Kadar
Güvenlik?
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ilk iﬂlerinden biri, üniversiteleri ﬂehrin d›ﬂ›na taﬂ›mak oldu. Bu yolla ö¤rencileri halktan tecrit etmenin, uzaklaﬂt›rman›n hesab› yap›ld›. Halktan, ﬂehirden uzak yerlerde, duvarlar ard›nda ö¤renciler tek baﬂ›na kalacakt›.
Liseleri ﬂehrin d›ﬂ›na taﬂ›masalar
da, önce ö¤rencileri birbirinden tecrit ederek iﬂe baﬂlad›lar.
Ö¤renciler okul içinde çizilen
s›n›rlar içinde kals›n, bunun d›ﬂ›na
ç›kmas›n, sürekli benim denetimim
alt›nda olsun diyor düzen sahipleri.
Liselerin etraf›na surlar› and›ran
duvarlar›n çekilmesi ya da duvarlar›n yükseltilmesi yetmiyor, bir de
üstüne dikenli teller çekiliyor.

Okul etraf›na ve koridorlar›na
ö¤rencileri sürekli denetleyen kameralar tak›l›yor. Kameras›z okul
kalmad› gibi.
Ö¤rencilerin temel ihtiyaçlar›
için k›l›n› k›p›rdatmayanlar, kamera
için pekala para bulabilmektedirler.
P e k i n e d e n b u k a d a r güvenlik
ö n l e m i a l m a y a g e re k g ö r ü y o r l a r ?
Çünkü korkuyorlar. Lise gençli¤inin duyarl›l›¤›n›n, kötü yerine iyiyi koyma çabas›n›n fark›ndalar.
Kendi düzenlerini tehlikeye düﬂüren her ﬂeyden oldu¤u gibi bundan
da korkuyorlar.

Korkuyorlar. Lise
gençli¤inin duyarl›l›¤›n›n,
kötü yerine iyiyi koyma
çabas›n›n fark›ndalar.
Kendi düzenlerini tehlikeye
düﬂüren her ﬂeyden
oldu¤u gibi bundan da
korkuyorlar.

Nas›l Yaﬂ›yoruz?
Avrupa’ya özenmek...
Aslında bu sözün özü; burjuvaziye özenmektir. Burjuvazi ne kadar abuk-sabukluklar› varsa her
yere yaymaya çal›ﬂ›yor.
Geçti¤imiz hafta televizyonlarda ﬂöyle bir haber vard›: “Dünya
yast›k s avaﬂ› günü kutlad›...”
Avrupa’n›n çeﬂitli ﬂehirlerinde
merkezi kutlamalar yap›lm›ﬂ. Ve
ilk kez bu sene ‹stanbul’da da kutlanm›ﬂ. ‹nsanlar “yast›k savaﬂ›” yaparak stresini atm›ﬂ!
Çok önemli bir olaym›ﬂ gibi bu
haberi hemen tüm televizyon kanallar› verdi. Bir avuç asalak dünyay› kendilerinden ibaret görüyor.

Bir avuç burjuva asala¤›n d›ﬂ›nda
kaç kiﬂiyi ilgilendirir böyle bir
gün?
Fakat dünya sanki onlar›n etraf›nda dönüyormuﬂ gibi bu abuk-sabuklu¤u, bütün dünyan›n “günü”
ilan ediveriyorlar. Üç-beﬂyüz kiﬂinin yapt›¤› soytar›l›k herkesin gündemi yap›lmaya çal›ﬂ›l›r.
Fakat üzerinden atlan›lmamas›
gereken bir gerçek var ki, bu ucubelikler her ne kadar halk›n yaﬂam›yla, kültürüyle, de¤erleriyle
uyuﬂmasa da bunlar halka kan›ksat›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Y›lbaﬂ› e¤lencelerini hat›rlay›n.

Liseliler olarak bu uygulamalar
karﬂ›s›nda sessiz mi kalaca¤›z?
Elbette hay›r! Bu uygulamalara
kiﬂisel olarak tepki göstermek elbette önemlidir Ancak bu sorunlar›m›z› çözmez. Tepkimizi daha kitlesel
ortaya koymal›y›z.
K›sacas›, k›ﬂlaya çevrilen bir
okulda “okuma”y› kabul etmemeliyiz. Okulu k›ﬂla, ö¤retmenleri itaat
edilecek subaylar bizleri de her ﬂeye
evet diyecek askerler olarak görmelerini kabul etmemeliyiz.
Asker de¤iliz. ‹taat edecek robotlar de¤il, e¤itim gören, dünyay›
anlamaya çal›ﬂan ö¤rencileriz. Ve
bizlerinde haklar›m›z›n oldu¤unu
düﬂünerek haklar›m›z› istemeliyiz.
Onlar bizim kendi sorunlar›m›z›
sahiplenmemizden korkuyorlar.
Halk›n sorunlar›n› kendi sorunumuz
görüp de¤iﬂtirmemizden korkuyorlar.
Devrimci faaliyet yürütmemizden korkuyorlar. Biz onlar›n korktu¤u her ﬂeyi en kitlesel biçimde ortaya koymal›y›z.
Y›lbaﬂ› kutlamalar› bizde aile içinde, eﬂ-dostla birlikte geçirilir. Büyük ço¤unlukla yine öyledir. Ancak son y›llarda Avrupa’dan özenilerek al›nan, ‹stanbul ve bir kaç büyük ﬂehirde baﬂlayan Taksim’deki
gibi merkezi y›lbaﬂ› kutlamalar›
gittikçe di¤er ﬂehirlere do¤ru yayg›nlaﬂmaktad›r. Avrupa emperyalistleri nas›l kutluyorsa bizdekiler
de ona özendiriliyor.
Burjuvazi kendi yoz kültürünü
bu tür etkinliklerle önce kan›ksat›p
sonra en geniﬂ kesimlere kadar yay›yor. Bize nas›l e¤lenece¤imizi,
nas›l düﬂünece¤imizi, nas›l yaﬂayaca¤›m›z› bu tür araçlarla bilinç
alt›m›za sokuyor.
Sonra ne düﬂünceler, ne e¤lenceler, ne de yaﬂanan yaﬂamlar bize
ait olmuyor.
Sonuç olarak halk›n burjuvaziden ne e¤lence ad›na, ne kültür
ad›na alabilece¤i hiçbir ﬂey yoktur.
Say›: 14 / 11 Nisan 2010
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Liseliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önündeydi:

İşkence ve tehditlerin karargahı
önünde meşruluklarını savundular!
Gençlik Federasyonu üyeleri, 7
Nisan Çarﬂamba günü Vatan Caddesi’ndeki ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü, yani liselilere yönelik her türlü
iﬂkencenin, bask›n›n, tehdit ve ﬂantajlar›n karargah› önündeydiler. Polisin özellikle liseli gençli¤e yönelik
art›rd›¤› tehdit ve tacizlerine karﬂ›
tepkilerini ortaya koydular.
Eylemde ”Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutukland›lar Ferhat
Tüzer ve Berna Y›lmaz’a Özgürlük”,
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”, “Harçlar ve Kay›t Paralar›
Kald›r›ls›n” yaz›l› pankartlar aç›l›rken, “Polis-idare ‹ﬂbirli¤ine Son”,
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
sloganlar› at›ld›.

Gençlik Federasyonu ad›na, SePolisin tehdit ve taciz ren Yenier,”P
leri bizleri y›ld›ramaz” baﬂl›¤›yla
haz›rlanan aç›klamay› okudu.
Gençli¤in orada bulunuﬂu zaten o
tehdit ve tacizlerle y›lmad›klar›n›n,
meﬂruluklar›n›n aç›k bir ifadesiydi.
Gençlik üzerinde oynanan oyunlar› bozacaklar›n›,okullarda yozlaﬂmaya izin vermeyeceklerini belirten
Yenier, ailelere de polisin oynamaya
çal›ﬂt›¤› oyunlara ortak olmamalar›n›, polisin uzatt›¤›, üzerinde devrimcilerin kan› olan o pis, ahlaks›z elleri tutmamalar›n› istedi. 45 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem at›lan sloganlarla
bitirildi.

Liseleri, e¤itimciler
de¤il, polis yönetiyor
AKP iktidar› liseler ile peﬂpeﬂe ald›¤› kararlarla, liseleri birer k›ﬂlaya,
polis karakoluna çevirdi. Liseli gençlik bu nedenle bugün tam bir kuﬂatma
alt›ndad›r. Temel sorunlar›n›n hiçbirine çözüm üretilmezken, neredeyse
her bir lise ö¤rencisinin peﬂine birer
polis takacaklar.
Okul polisi” uygulamas› ad› al“O
t›nda, liselerde birer karakol ﬂubesi
açan polis, art›k liseleri yönetmektedir. Birer e¤itim kurumu olmas› gereken liseler, polisin at oynatt›¤›, yerler
haline getirilmiﬂtir.
Polisin yeni hedefi ﬂimdi liseli
gençliktir. “Okul Polisi” ad› alt›nda
okullara giriﬂleri, ö¤rencileri takip etmeleri, fiﬂlemeleri daha kolay hale
getirildi. O nedenle bugün liseleri,
Okul müdürleri, ö¤retmenler, aile birlikleri de¤il do¤rudan polis yönetmektedir. Polis, “Güvenlik” ad›na
okul müdürlerini, ö¤retmenleri ö¤rencilere karﬂ› k›ﬂk›rtmaktad›r.
Polis, okul müdürlerini, ö¤retmenleri adeta kendi karakollar›n›n birer
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eleman› gibi görmekte, öyle davranmaktad›r. ﬁimdi lise önlerindeki
uyuﬂturucu sat›ﬂlar› polisin korumas›nda yap›lmakta, çeteler polisin kanatlar› alt›nda liseli gençli¤e sald›rmaktad›r.
Polis, liseli gençli¤i y›ld›rmak için
tehdit, ﬂantaj, ajanlaﬂt›rma faaliyeti
yürütüyor. Aileleri tehdit ediyor. Aileleri çocuklar›na karﬂ› k›ﬂk›rt›yor.
Gençli¤in paras›z e¤itim istemesine de tahammül edemiyor polis. Paras›z e¤itim isteyen, okullardaki çeteleﬂmeye, sürdürülen yoz politikalara karﬂ› ç›kan, demokrat-devrimci liselilerin
ailelerini arayarak, korkutarak, kendileri ile görüﬂmeye ça¤›rmaktad›r.
Yalanlar› ile aileleri etkileyerek,
aileleri o¤ullar›n›, k›zlar›na karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›yor.. Yetmedi¤i yerde
aileleri korkutup, tehdit ediyor.
‹stiyor ki, her bir liseli, çeteler
içinde yer als›n, serseri olsun. Örgütlü de¤il, yoz bir yaﬂam sürdürsün.
Tüm çabas› bunun içindir.

Gençlik Federasyonu’ndan Ailelere mektup...
MERHABA
Biz bu mektubu size
Gençlik Federasyonu olarak
yaz›yoruz. Nedenini kendi yaﬂad›¤›n›z sorunlar üzerinden az
çok tahmin edersiniz ama biz
yine de k›saca anlatal›m size.
Yaklaﬂ›k bir hafta önce bizim liselerde okuyan bütün arkadaﬂlar›m›z›, hatta onlar›n
çevresinde olan, onlara selam
veren bütün arkadaﬂlar›m›z›n
evini polis arad›. Aranan baz›
ailelerle birebir etti¤imiz sohbetlerden bize ﬂöyle aktar›ld›;
“biz Va t a n E m n i y e t M ü d ü rlü¤ünden ar›yoruz. Çocu¤unuzun okulda görüﬂtü¤ü kiﬂileri biliyor m u s u n u z ? K i m lerle neden görüﬂüyor? Çocu¤unuz tehlikeli kiﬂilerle
g ö r ü ﬂ ü y o r, t e rör i st l e rl e g örü ﬂ ü y o r. Ç o c u ¤ u n u z u k u r t a r mak istiyorsan›z onu da al›p
emniyete gelin görüﬂelim”
Evet söylenenler bunlar.(...)
Oysa ne biz polisin anlatt›¤› gibiyiz, ne de etraf›m›zdaki
en basitinden selam bile verdi¤imiz hiçbir arkadaﬂ›m›z bu
suçlamalar› ve uygulamalar›
hak edecek bir ﬂey yapm›ﬂt›r.
Bu yüzden bizlerde korkular›n›z›n, kayg›lar›n›z›n boﬂ oldu¤unu, çocuklar›n›z›n kötü hiçbir ﬂeye kar›ﬂmad›¤›n› anlatmak, polisin hiç de iyi niyetli
olmad›¤›n› göstermek için sizlere mektup yazd›k. (...)

KAVGAMIZIN MAH‹R‹
‘Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim’ kampanyas› çerçevesinde
toplanan imzalar 29 Mart’ta
TBMM’ye götürülecekti. Bu tarih
büyük bir titizlikle seçilmiﬂti. Amerikan emperyalizmine karﬂ› mücadele bayra¤›n› yükselten Mahir Çayan
ve arkadaﬂlar›n›n 30 Mart 1972 tarihinde katledilmesinin y›ldönümü
idi. Mahir Çayan ve arkadaﬂlar› 12
Mart cuntas›n›n karanl›k günlerinde
Denizler’in idam›n› durdurmak için
Karadeniz NATO Üssü’nden üç ‹ngiliz ajan›n› kaç›rm›ﬂlard›. Talepleri
aç›k ve netti, Deniz Gezmiﬂ ve iki
arkadaﬂ›n›n idam kararlar›n›n geri
al›nmas›. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri dehﬂete düﬂmüﬂtü. Bu düﬂüncenin, umudun silahla yok edilmesi
gerekiyordu. Mahir Çayan ve arkadaﬂlar›n›n bulundu¤u ev sar›ld›ktan
sonra, görüﬂme için Mahir Çayan
çat›ya ç›kt›¤›nda baﬂ›ndan vurularak
katledildi. Süren çat›ﬂmada Mahir’in 9 arkadaﬂ› da katledildi. Çat›ﬂman›n baﬂlamas›yla birlikte üç ‹ngiliz ajan› da ölümle cezaland›r›ld›.
Mahir Çayan ve arkadaﬂlar› o gün
belki fiziken yok edildiler ama topra¤a ektikleri direniﬂ tohumlar› büyüdü, filiz verdi.
Yola ç›karken yüreklerimiz çoktan engebeli sarp yollar› aﬂm›ﬂ K›z›ldere’ye varm›ﬂt›. Hepimiz çok
heyecanl›yd›k. Kavgam›z›n baﬂkentinden K›z›ldere’ye köprü olacakt›k. Önce Day›’n›n mezar› baﬂ›nda
sade bir anma yap›ld›. Mahir’in mezar›na konmak üzere mezardan toprak ald›k. ‹lk durak ‹zmit’ti. Kentin
ana caddesinde yürüyüﬂ yapt›k.
Yürüyüﬂle baﬂlayan ya¤mur gitgide
ﬂiddetini artt›r›yordu. Bas›n aç›klamas›ndan sonra, otobüs garaj›na kadar neredeyse ﬂehri baﬂtanbaﬂa geçtik. Beﬂerli kortejlerimiz, flamalar›m›z ve dövizlerimizle yürüdük,
Bursa’ya hareket ettik.
Bursa’ya geldi¤imizde sert bir
rüzgâr vard› ve hava kararm›ﬂ- t›.
Aç›klamam›z› okuduktan sonra oto-

yük bir umuttu ki bu! Fakat
uzun sürmedi. Halk düﬂman›
iﬂbirlikçi ajan Mahir ÇATAYAD’l› Aileler bir
YAN ve arkadaﬂlar›n› ihbar etmiﬂ, Amerikanc› Türk ordusu
büslerimize binerek Ankara’ya habaﬂka
bir ordunun karﬂ›na ç›km›ﬂ gireket ettik.
bi en a¤›r silahlar› kullanarak Mahir
Sabaha karﬂ› 05.00’te Ankara’ya
ve 9 arkadaﬂ›n› vahﬂice katletmiﬂti.
vard›k. Art›k evimiz sayd›¤›m›z AbOtobüslerin önünde beliren uzun
di ‹pekçi Park›’na gittik. Saat 11.00
namlulu
silahlar›n› bize do¤rultmuﬂ
de, bas›n aç›klamam›z› yapt›k ve
jandarmalar› görünce geçmiﬂ güzel
imzalar› meclise götürecek heyetidüﬂüncelerimden bir an s›yr›ld›m.
miz yola ç›kt›.
Kimlik kontrolünden sonra yoluHeyet döndü. Ve sonunda, heyemuza
devam ettik. Otobüslerden incanla beklenen an geldi. Otobüsleridik. Yine beﬂerli kortejimiz, k›z›l
mize binip Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’na
flamalar›m›z ve dövizlerimizle Magidecek Türkiye Devriminin önderhirler’in vahﬂice katledildikleri eve
lerinden Mahir ÇAYAN ve Ulaﬂ
geldik. Evin Kap›s› önüne ç›kan arBARDAKÇI’n›n mezarlar›n› ziyakadaﬂlar›m›z yine bas›n aç›klamas›
ret edecek ve anma yapacakt›k. Aymetnini okudu. ﬁiirler okundu ve
r›ca, Denizler’in mezarlar›n› ziyasonra Grup Yorum birbirinden güret edecektik.
zel K›z›ldere ve Mahirlerle ilgili
Mezarl›¤a gelince Mahir’e lay›k
marﬂlar›n› söyledi. Gözlerim ve yüdisiplinli beﬂerli kortej oluﬂturduk.
re¤imle hapishanelerdeki evlatlar›K›z›l bayraklar›m›z ve K›z›ldere’de
m›zdan getirdi¤im selamlar› K›z›lkatledilen on devrimcinin resimledere’deki evin önüne b›rakt›k. Bu
rinden oluﬂan dövizlerimizle yürüanlar anlat›lmas› çok zor anlard›.
dük. Mezar baﬂ›nda uzun bir metin
Anma program›ndan sonra dönerokundu, bunu ﬂiirler ve marﬂlar izleken, jandarmalar taraf›ndan korkutudi. Program›m›z bittikten sonra istelan köylüler korkular›n› atm›ﬂlard›.
meyerek de olsa Mahir’in mezar›
Bizi yeme¤e ve çaya davet ettiler.
baﬂ›ndan ayr›labildik. Oradan Ulaﬂ
Onlarla vedalaﬂarak K›z›ldere’yi terk
BARDAKÇI’n›n mezar›na geçtik.
ettik. Ama yüre¤imiz ve bilincimiz
oradayd›. Nas›l olmas›n ki Türkiye
Sonra, oligarﬂinin acizli¤inden
Devriminin yolunu çizen Türkiye
yan yana gömülmelerine izin vermeDevriminin önderi Mahir ÇAYAN
di¤i Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in meburada katledilmiﬂti. Bir devrimci
zarlar›n› ziyaret ettik. Oradan, K›z›lönderin nas›l yaﬂamas› gerekti¤ini,
dere için hareket edece¤imiz Ankara
asla teslim olmayaca¤›n› ve sonuna
Dikmen Cemevine geçtik.
kadar çat›ﬂaca¤›n› göstermiﬂti.
Burada ‹dilcan Kültür Merkezi
Onun miras›n› devralan ve onun
bize harika bir program sundu. Ve
izinde
ilerleyen Day› da teorisi ve
saat 24.00 te yola koyulduk.
prati¤iyle
Mahir’e lay›k bir devrimHepimiz biran önce K›z›ldere’ye
ci önder olmuﬂtu.
ulaﬂmak için sab›rs›zlan›yorduk.
Biz TAYAD’l› Aileler yaklaﬂ›k
Otobüslerimize binip K›z›ldere’ye
otuz y›ld›r Seksenlerden Doksanlahareket ettik. Darac›k ve virajl› köy
ra oradan 2000’li y›llara önderlerin
yolundan ç›karken gençli¤imin ilk
izinden yürüyerek geldik ve onun
y›llar›na gittim. Denizler’in idamlaizinden yürüyerek sab›r, ›srar ve kar› onaylanm›ﬂt›. Hepimiz bir mucize
rarl›l›kla demokrasi mücadelesine
bekliyorduk. Ah bir mucize olsa da
devam ediyoruz.
Denizler ölüm mangalar›n›n elinden
kurtulsa diyorduk. Ve iﬂte o mucize
Kavgam›z›n Mahiri tutsak evlatolmuﬂ. Mahir ÇAYAN ve arkadaﬂlalar›m›zla tecrite karﬂ› mücadelede
bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
r› Karadeniz Nato Üssü’nden üç ‹nsonra da omuz omuza olaca¤›z.
giliz ajan›n› kaç›rm›ﬂlard›. Öyle büSay›: 14 / 11 Nisan 2010
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TAYAD Hak ‹hlalleri Raporu:

hücrem
n
i
s
ş
i
m
i
Esk
gibi
bu düzen

Çeﬂitli F Tipi ve E Tipi Hapishanelerde kalan devrimci tutsaklar,
2009 y›l› Ocak ay›ndan itibaren u¤rad›klar› hak ihlallerini TAYAD’a
yazd›klar› mektuplarla anlatt›lar.
TAYAD taraf›ndan “Hak ‹hlalleri Raporu olarak derlenen ve 130
sayfadan oluﬂan hak ihlalleri
anlat›mlar›, F Tipi hapishanelerin
durumunu da ortaya koyuyor.
Kand›ra F Tipi, Edirne F Tipi,
Tekirda¤ 1 ve 2 Nol’lu F Tipi, Sincan F Tipi, K›r›klar F Tipi, Adana
Kürkçüler F Tipi, K›r›kkale F Tipi,
Elbistan Hapishanesi, Gebze Hapishanesi, Bak›rköy Hapishanesi, Ermenek Karaman M Tipi Hapishanesi’nden hak ihlallerini yazan tutsaklar›n yazd›klar›na bak›ld›¤›nda hapishanelerde tam bir keyfiyet hakim.
Tutsaklar›n en temel haklar›, tutsaklara karﬂ› kullan›lan yapt›r›mlara
dönüﬂtürülmüﬂ.

Tu t s a k l a r › n h e p s i n i n
bahsetti¤i temel hak
i h l a l l e r i n d e n b i r k›sm›
ﬂöyle

-

22.01.2007 tarihli, 45/1 say›l›
genelge ile tan›nan sohbet hakk›
hiçbir hapishanede tam olarak uygulanm›yor.
- Toplatmas› olmayan yay›nlar
yasaklanmam›ﬂ yay›nlar hapishane
idaresinin keyfine göre “sak›ncal›”
görülüp tutsaklara verilmesi engelleniyor.
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F Tiplerinde hukuk yok
her şey keyfi!
- Tutsaklar›n haberleﬂme haklar›
gasp ediliyor. Mektuplar “örgütsel
amaçl› haberleﬂme” denilerek imha
ediliyor.
- Türkü söylemek, slogan atmak,
insanl›k d›ﬂ› keyfi uygulamalar›
protesto etmek, açl›k grevi yapmak
gibi her türlü davran›ﬂ disiplin cezas›na neden olabiliyor. Bu cezalarla;
Tutsaklar›n aylar› bulan mektup
hakk›, aç›k ve kapal› aile ziyaret
hakk›, telefon görüﬂme hakk› gasp
ediliyor.
- Tutsaklar›n yapt›klar› el ürünlerini “örgütsel faaliyet” denilerek
el konuluyor.
- ‹ﬂkence: Tüm hapishanelerde
tutsaklar›n bahsetti¤i uygulamalardan birisi de fiziki iﬂkence ve sald›r›lar. Hücre aramalar›nda, hastane ve
mahkemelere gidiﬂ geliﬂlerde tutsak-

HASTALIK DE⁄‹L,
TECR‹T ÖLDÜRÜYOR
4 Nisan günü ‹zmir Tecride
Karﬂ›t› Mücadele Platformu Eski
Sümer Bank önünde eylem yapt›.
Eylemde bir aç›klama yapan Fatma Alan son zamanlarda F Tipi
Hapishanelerde yaﬂanan hak gasplar› ve sürgünlerin art›¤› belirti.
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› ve tedavi haklar›n›n sa¤lanmas› için 9 ayd›r mücadele edildi¤ini söyleyen Alan; “Tutsaklar›n
hastanede elleri kelepçeli oldu¤u
için tedavi edilmesi mümkün de¤ildir” dedi.
Eylem, “Hasta Tutsaklara Özgürlük! Tecrite Son! Tedavi Hakk›
Engellenemez! Sohbet Hakk› Uygulans›n! Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur! Yaﬂas›n Devrimci
Dayan›ﬂma!” sloganlar› ile son
buldu.

lar gardiyan ve askerlerin sald›r›lar›na maruz kald›klar›n› yaz›yorlar.
-Tutsaklar›n hastahaneye sevkleri zaman›nda yap›lmad›¤› için tedavileri yap›lmad›¤› için hastal›klar
ilerliyor. Hasta tutsaklar›n tedavileri yap›lm›yor, tedaviler engellenerek hastal›klra ilerliyor.
- Tutsaklar›n disiplin cezalar›na
karﬂ› yapt›klar› itirazlar›n binde biri
bile dikkate al›nmay›p r eddine karar veriliyor.
- U¤rad›klar› hak ihlalleri, hukuksuzluk ve iﬂkencelere yönelik
yapt›klar› suç duyurular› somut raporlar olmas›na ra¤men mahkemelerce kabul edilmiyor “ s o r u ﬂ t u r m aya yer olmad›¤›na” karar veriliyor.
Mektuplarda bunlar›n d›ﬂ›nda
daha çok say›da hak ihlallerinden
bahsediliyor.

Hapishanelerde
Anadilinde Konuﬂmak
da Yasak
Erzurum H Tipi Hapishanesi’nde kitap yasak, Kürtçe yasak,
Kürtçe konuştukları için iki tutuklu hücre cezası aldı. Kütüphane kapatıldı. Dergi ve kitaplar verilmiyor, kitap konusunda baskı var.

Yo¤un bak›mdaki
tutsa¤›n ellerine
kelepçe
Kırıklar 2 Nolu F Tipinde tutuklu olan Mehmet Kılıç, 3 Nisan’da “İntihara teşebbüs” etti denilerek Yeşilyurt Devlet Hastanesi
yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Tek kişilik bir hücrede tutulan
Mehmet Kılıç’ın bilinci kapalı olmasına rağmen ellerine kelepçe takıldı.

Okmeydan›’da
Güpegündüz Mahalle
Esnaf›na Polis Bask›n›

34 YB 9687 plakal› araç!
‹ﬂkencecileri tan›y›n!
‹stanbul Sar›gazi'ye k›sa bir
süre önce yüzlerce polisle bask›n
düzenleyen, terör estirip, helikopter eﬂli¤inde ölüm mangalar›
ile yoksullar›n evlerini bast›ran
AKP iktidar›, polis terörünü sürdürüyor.
Bu kez de, 4 Nisan pazar günü saat 13.00 s›ralar›nda, Sar›gazi Yenido¤an bölgesinde Yürüyüﬂ dergisi sat›ﬂ› yapan Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i üyesi Ali
Y›lmaz, resmi polisler taraf›ndan
durdurularak yaka paça gözalt›na
al›nmak istendi.
Sald›r›ya direnip slogan atan
Ali Y›lmaz, olay yerinde olan
ve herkesce bilinen sivil plakal›
(34 YB 9687 plakal›) gri bir
a r a c a b i n d i r i l e re k k a ç › r › l d › .
Araçta gözleri ve elleri ba¤lanan Y›lmaz, bilmedi¤i bir yere
götürülerek kaba dayak ve iﬂkence yap›larak sorgulanmaya çal›ﬂ›ld›.
‹ﬂkenceci katiller, sürekli olarak “ssen DHKP-C üyesi misin?”
ﬂeklinde sorular sorarak, Ali Y›lmaz’› sorgulamaya çal›ﬂt›lar. ‹ﬂ-

kence alt›nda sorgulayarak, tehdit
ederek sald›r›lar›n› sürdürdüler..
S e n i b i r d a h a Ye n i d o “S
¤an'da görmeyece¤iz, yoksa
k a f a n a s › k a r › z ! ” diyerek tehdit
etmiﬂtir iﬂkenceci katiller. Ard›ndan yaklaﬂ›k 5–6 saat gözleri
ba¤l› ﬂekilde yaln›z b›rak›lan Ali
Y›lmaz tekrar gözleri ve elleri
ba¤l› ﬂekilde ayn› araçla yeniden
Yenido¤an bölgesine b›rakm›ﬂt›.
‹stanbul polisi son dönemde
yoksul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerde sald›r› ve terörünü art›rarak,
halk› ve devrimcileri sindirmeye
çal›ﬂmaktad›r.
Böylece mahalleleri birer pislik yuvas› haline getirece¤ini düﬂünmektedir.
Ancak gözalt›na alarak, tutuklayarak, kaç›r›p iﬂkence yaparak
halk› ve devrimcileri teslim lamazlar.
Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
Ali Y›lmaz’›n kaç›r›lmas›n› protesto etmek için 5 Nisan günü Sar›gazi Demokrasi Caddesi’nde
bir aç›klama yapt›.

Antakya'ya
ba¤l›
Kavasl›
Beldesi’nde
17 yere
'CEPHE'
yaz›lamas›
yap›ld›.

‹stanbul’da bulunan Okmeydan›
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 4 Nisan
bir aç›klama yay›nlayarak mahallede
yaﬂanan polis terörünü protesto etti.
1 Nisan günü mahallede bulunan bir
iddia bayiinin “DHKP-C’ye ait silahlar
bulundu¤u” iddias›yla Özel Tim ve
TEM polislerince bas›ld›¤› belirtilen
aç›klamada; buna kan›t olarak da
TEM’e gelen mail gösterildi¤i söylendi.
Aç›klamada; “Polis Okmeydan›’da
devrimcilerin varl›¤›ndan korkuyor.
Polis Okmeydan›’da örgütlü bir halktan korkuyor.
Polis devrimcilerin varl›¤›ndan
korkmaya devam edecek çünkü Okmeydan›’da her zaman devrimciler var
olacak, polis
Okmeydan›’n›
yozlaﬂt›ramayacak kendine
ait çeteler yaratamayacak biz
devrimciler polisin her türlü
oyununu boﬂa
ç›karaca¤›z”
denildi.

Mersin’de Enginler’in
Ferhatlar’›n Sesi
Yank›land›
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› Mersin’de
halka gerçekleri ulaﬂt›rmaya devam
ediyorlar. 2 Nisan günü Bahçe Mahal-lesi’ne giden dergi okurlar› Mahirler’in
K›z›ldere direniﬂini halka anlatarak
Amerika’n›n ülkemizden defolup git-mesi için K›z›ldere’nin yol gösterici ol-du¤unu söylediler.
Mersin’in Silifke ‹lçesi’nde Halk
Cephesi üyesi Seval Arac› gözalt›na
al›nd›. Savc›l›¤a ç›kar›lan Arac›
yan›ndaki Yürüyüﬂ dergilerine el
konulmas›n›n
ard›ndan
serbest
b›rak›ld›.
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Özgürlük Bürosuna Bask›n;
Emperyalist Demokrasinin
Devrimcilere Tahammülsüzlü¤ü
Hollanda’n›n Amsterdam ﬂehrinde bulunan Özgürlük Bürosu 30
Mart Sal› günü Hollanda polisi taraf›ndan bas›ld›. Büroda bulunan
üç devrimci gözalt›na al›nd›. Daha
sonra bir devrimci s›n›rd›ﬂ› edildi.
‹ki devrimci halen s›n›rd›ﬂ› edilmek
için gözalt›nda tutuluyor.
Hollanda emperyalizmi devrimci-demokratlar›n gelip gitti¤i bir
yer olan Özgürlük Bürosuna aç›kça
tahammül edememektedir.
Hollanda Polisi, ellerinde tek bir
somut delil olmadan, ortada bir
“suç” unsuru, yarg›ya yans›m›ﬂ bir

BDSP Üyelerine Keyfi
Gözalt› ve Tutuklama
‹zmir, Ankara, Bursa ve
Samsun’da Ba¤›ms›z Devrimci
S›n›f Platformu (BDSP) üyelerinin evleri polis taraf›ndan bas›ld›.
31 Mart günü yap›lan bask›nlarda
evi bas›lan BDSP üyeleri
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan-
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iddia bile olmaks›z›n Özgürlük Bürosu’nu basm›ﬂ, çal›ﬂanlar›n› gözalt›na alm›ﬂt›r.
Bask›n ve s›n›rd›ﬂ› için bir gerekçe dahi sunamayan Hollanda
emperyalizmi aç›kça devrimcilere,
“Sizi burada istemiyoruz” diyebilmiﬂtir.
Özgürlük Bürosuna yap›lan bu
bask›n ve çal›ﬂanlar›n›n s›n›rd›ﬂ›
edilmesi, emperyalist demokrasinin
de bitti¤i, tükendi¤i bir and›r. Hiçbir yasa, hiçbir kural tan›madan,
devrimcilere olan tahammülsüzlü¤ü nedeniyle Özgürlük Bürosunun
lardan 5 kiﬂi ç›kar›ld›klar› mahkemelerce tutukland›. ‹zmir’de 1
Nisan günü BDSP, ESP, DHF,
Halk Cephesi, Al›nteri, Mücadele
Birli¤i ve Kald›raç üyeleri ise ad-liye önünde yapt›klar› aç›klama
ile gözalt›na al›nanlar›n derhal
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
BDSP üyeleri 4 Nisan günü de
‹stanbu’da Taksim Tramvay
Dura¤› önünde bir eylem
yapt›lar. Eylemde 5 kiﬂinin
ç›kar›ld›klar› mahkemece
tutukland›klar› belirtilen
eylemde, Bu sald›r›n›n ne-deni ise 1-2 Nisan tarihle-rinde Tekel iﬂçilerine yöne-lik azg›n polis teröründen,
Kürt halk›na yönelik yürü-tülen bask› ve terörden ba-¤›ms›z olmad›¤› söylendi

kap›s›na dayanan polis, bir
eﬂkiya gibi çal›ﬂanlar›n› gözalt›na alm›ﬂt›r.
Hollanda
polisi, Özgürlük Bürosunun
aç›k olmas›ndan aç›kças› rahats›z olmuﬂtur. Türkiye faﬂizmine
karﬂ› mücadele eden devrimcilerin
bir mevzisi olan Özgürlük bürosunu kendi yasalar›na göre kapatamay›nca bu kez yasalara ihtiyaç duymadan, bask›n yapm›ﬂ, kapatt›rmak
için bask› uygulam›ﬂt›r.
Nitekim bu bask›n›n ve çal›ﬂanlar›n›n s›n›rd›ﬂ› edilmesinin amac›
da budur.
Y›llard›r emekçilere karﬂ› her tür
bask› ve sald›r›n›n oda¤› olan emperyalist demokrasiler devrimcilere
de sald›maya devam etmektedir.
Avrupa demokrasisinin gerçek
yüzü budur elbette. Bu tabloda devrimcilere, halka düﬂmanl›k vard›r.
Hollanda polisi devrimci düﬂmanl›¤› yaparak, devrimcilerin
mevzilerini basarak, devrimcileri
s›n›rd›ﬂ› ederek sonuç alamaz.

‹zmir’de Keyfi Gözalt›
‹zmir’de 7 Nisan günü Yamanlar
Semti’nde Yamanlar Özgürlükler
Derne¤i üyesi Yusuf Dut derne¤i
basan polislerce gözalt›na al›nd›. Der-nek binas› önündeki trafoya as›l›
"Newroz Halklar›n Emperyalizme
Karﬂ› ‹syan Ça¤r›s›d›r" pankart›n› in-diren polisler daha sonra Yusuf Dut’u
dernek içinde sald›rarak yaka paça
yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›.
Arkadaﬂ›n› sahiplenmeye giden der-nek çal›ﬂan› Selda Bulut`a ve mahal-leden birine sald›rmaya kalkan polis
"aranan birine benziyorsun" diyerek
gözalt›na almaya çal›ﬂt› daha sonra
serbest b›rakt›.
Ayn› gün para cezas› kesilerek serbest b›rak›lan Yusuf Dut’un kimli¤i
kayboldu¤u gerekçesiyle verilmedi.

Yürüyüﬂ Dergisi Yine Toplat›ld› ve
Bir Ay Kapat›ld›!
Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi’nin 22. say›s› ‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin 4 Nisan’da ald›¤› kararla
toplat›ld›. Ayr›ca dergiye 1 ay süreyle yay›n durdurma cezas› verildi. Gerekçe olarak; K›z›ldere’ye
yap›lan yürüyüﬂle ilgili yaz›lar gösterilen toplatma kapatma karar›yla
ilgili Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi taraf›ndan 5
Nisan günü yaz›l› bir aç›klama yap›ld›.
“ Dergimizin ad› Emperyalizme
ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ’tür.

Dergimiz ülkemizin emperyalizme
ba¤›ml› oldu¤unu, ba¤›ms›zl›¤›n,
kurtuluﬂun sosyalizmde oldu¤unu
söylemektedir. Bu u¤urda canlar›n›
veren Mahirler’i elbette dergimiz
yazacakt›r” denilen aç›klamada K›z›ldere’yi yazman›n, K›z›ldere’de
yarat›lan devrim manifestosunu
yazman›n suç olmad›¤› belirtildi.
Aç›klamada karar›n meﬂru bir
dayana¤› olmad›¤›, AKP iktidar›n›n verdi¤i siyasi bir karar oldu¤u
belirtildi. ‹ktidar›n muhalif hiçbir
sese tahammül edemedi¤i ve susturmaya çal›ﬂt›¤› vurgulanan aç›k-

‹ S TANBUL

best B›rak›ls›n,
Hasta Tutsaklara Özgürlük,
Katil Devlet Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.
Galatasaray Lisesi’nin önüne
gelindi¤inde BES 1 Nolu ﬁube
Baﬂkan› Dursun Do¤an bir aç›klama yaparak; “ﬁu an dört duvar aras›nda tedavisi yap›lamayarak ölüme mahkum edilmek istenen tutsaklar›n bir an önce tedavisi yap›larak sa¤l›klar›na kavuﬂmalar› için
buraday›z” dedi. Do¤an, “Elbette
tek baﬂ›na burada olmak onlar›n iyi
olmalar›n› sa¤lamayacak diyerek
hasta tutsaklar için mücadele etmek
demokrat olman›n insan olman›n
gereklili¤idir” dedi.
A n k a r a'daki devrimci-demok-

Mücadelemiz 37. Haftas›nda
Hasta tutsaklara özgürlük için
‹stanbul, Ankara ve Adana’da yap›lan eylemlere 37. haftas›nda devam
edildi.
‹ s t a n b u l’da Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne
yap›lan yürüyüﬂlere devam edildi.
9 Nisan’da yap›lan eylemde, Türkçe ve ‹ngilizce “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” yazan pankartlar aç›l›rken “Abdullah Akçay Ser-

ANKARA

lama; “Biz
devrimci
bas›n›z.
Hiçbir bask›, hiçbir
gözda¤› bizi susturamaz.
Yürüyüﬂ
halk›n sesidir!
Yürüyüﬂ gerçeklerin sesidir!
Yürüyüﬂ devrimin sesidir!
SUSMAYACA⁄IZ!” denilerek
sonland›r›ld›.
rat kurumlar, “Hasta Tutsaklara
Özgürlük!” talebini dile getirmeye
devam ediyor. 9 Nisan günü Yüksel
Caddesi’nde yap›lan eylemde;
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. “Tecrite Son”,
“Hasta Tutsaklara Özgürlük”,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”, “Sohbet Hakk› Uygulans›n”
yaz›l› dövizlerin de taﬂ›nd›¤› eylemde son dönemlerde yaﬂanan hak
gasplar›na de¤inildi.
“Hasta tutsaklar ölüme terk edilirken yeni ölümlere yol açacak uygulamalar art›r›l›yor. Hapishaneler
bir ülkenin aynas›d›r. Tecrit var oldukça, hasta tutsaklar ölüme terk
edildikçe, hapishaneler devrimci tutsaklar› ezmek ve sindirmek için birer
iﬂkence merkezi gibi kullan›ld›kça
bizim mücadelemizde devam edecek” denilen eyleme 45 kiﬂi kat›ld›.
A d a n a’da hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için ‹nönü Park›’nda eylem yap›ld›. “Hasta Tutsaklara Özgürlük ‹ﬂkenceye Son”
pankart› aç›lan eylemde; “Bu ülkede tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar› ve
gerçekleﬂen ölümler bu tür keyfi
uygulamalar, bask›lar ve yetkililerin ihmalleri yüzünden artmaktad›r.
Ölümlere seyirci kalan anlay›ﬂ› k›n›yor, herkesi hasta tutsaklara sahip
ç›kmaya ça¤›r›yoruz” denildi.
Say›: 14 / 11 Nisan 2010
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ﬂükredin beterin beteri
var, ﬂükredin ki öbür dünyada cenneti, bollu¤u bereketi tadas›n›z” diyerek
itaate zorluyor.
Biz bunlar›n yalan oldu¤unu anlataca¤›z.
Biz bunlar›n demagoji oldu¤unu
anlataca¤›z.
Nedir demagoji? Halk›, duygular›n› kamç›layarak gerçek d›ﬂ› sözler söyleyip onlar› kazanmaya çal›ﬂmakt›r.
Nedir demagoji? Halk› kendi
menfaati için okﬂama siyasetidir.
Halk›n hoﬂuna gidecek sözlerle, in-

Öğrendiklerimiz
Öğretmenimizden

“Emperyalizmi ve oligarﬂiyi yenece¤iz,
Halk›m›za ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi arma¤an edece¤iz” diyoruz.
Peki, bunu nas›l yapaca¤›z?
Halk›m›z› örgütleyerek, onu
mücadeleye katarak.
Bunu yapacak olan biziz.
Oligarﬂi, beyinlerimizi uyutuyor.
Bencilli¤i, aç gözlülü¤ü pompal›yor.
Kar için her ﬂeyi,
her türlü onursuzlu¤u
yaparak milyonlarca
insan› saflar›nda tutuyor.
Binlercesini e¤itimli
katiller olarak, polisi,
M‹T’i, J‹TEM’i ile
emekçileri susturmak,
bask› ve iﬂkencesini hâkim k›lmak için halka
karﬂ› savaﬂt›r›yor, katliamlar yapt›r›yor.
Kapitalizm ilkokuldan hatta anaokulundan
baﬂlayarak devletin ne
kadar güçlü, “babacan”
oldu¤unu iﬂliyor beyinlere.
Devrimcilerin, bir k›s›m vatan
hainin d›ﬂ güçlerin k›ﬂk›rtmas›yla
devlete karﬂ› savaﬂan teröristler oldu¤unu anlat›yor.
Hep zenginler ve fakirler oldu¤unu, böyle gelmiﬂ böyle gidece¤ini, de¤iﬂmeyece¤ini, bunun için
“herkesin sadece kendisini düﬂünüp,
kendisini kurtarmas› gerisini boﬂ
vermesi” mant›¤›n› yerleﬂtiriyor.
Bir yandan da halk›m›z›n inançlar›n› kullanarak; “bu dünyada çekti¤imiz açl›¤›n, yoksullu¤un son
bulmas› için u¤raﬂmay›n”, “halinize

EĞİTİMSİZ HALK
SAVAŞAMAZ!
HAKLI VE MEŞRU
OLAN BİZİZ, BİZ
KAZANACAĞIZ.
KAZANMAK İÇİN
EĞİTMELİYİZ!
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Düzenli e¤itim kadar pratik içinde al›nan e¤itim de önemlidir,
eylem de. Ajitasyon, propaganda
da, kitle çal›ﬂmas›n›n her
an›nda e¤itim devam etmelidir.
Devrimciler tek baﬂ›na
ö¤retmekle de¤il, ö¤renmekle de
yükümlüdür. Bazen otobüs
dura¤›, okul ç›k›ﬂ›, sinema ç›k›ﬂ›
da bir e¤itim alan› olabilir.
Önemli olan kafam›zda e¤itim ve
örgütlenmenin olmas›d›r. Çünkü
kafam›zda bu varsa, her yeri
e¤itim alan›na çevirebiliriz.

sanlar›n sevgisini kazanarak, kendi
maksad›n› elde etme¤e çal›ﬂmakt›r.
Halk avc›l›¤› yapmakt›r. Halk› kand›rmakt›r.
Neden ihtiyaç duyarlar buna;
kendilerine ve kendi halklar›na güvensizdirler. Bu nedenle demagoji
onlar›n vazgeçemedikleri silahlar›d›r.
Korkarlar, bu nedenle binlerce
katili, polisi, orduyu, J‹TEM’i beslemek zorundad›rlar.
Onlar kimsesizdir.
Onlar halks›zd›r.
Halk biziz.
Halk bizimdir.
Devrimciler hayata ve yoldaﬂlar›na güvenmenin rahatl›¤›
içindedirler.
Yenilmek bilmeyen umutlar› vard›r.
Bunlar yeter mi onlar›n demagoji ve bask›lar›na karﬂ›
durmaya?
Yetmez!
“Biz kimiz ve ne istiyoruz?”
bunu anlatmal›y›z, ›srarla anlataca¤›z.
“Neden yoksuluz, neden istedi¤imiz okullarda okuyam›yoruz, neden iﬂsiziz, neden gecekondularla yaﬂ›yoruz, zengin ve
yoksul neden vard›r, neden
aç›z”... bu sorular›m›z›n cevab›n› almak için e¤itim zorunludur.
Hastanede, okulda, devlet
kurumlar›nda bize insan gibi
davran›lmas›n› istiyoruz.
Sa¤l›k sorunlar›m›z›n çözülmesini istiyoruz.
E¤itim hakk›m›z› istiyoruz.
Konut sorunumuzun çözülmesini istiyoruz.
Toprak sorunumuzun çözülmesini istiyoruz.
Ulaﬂ›m sorunumuzun çözülmesini istiyoruz.
Adalet istiyoruz.
Bunlar› bize vermeyecekler, vermemek için binlerce katil besliyorlar, vermemek için demagojiyi kullan›yorlar.

Yüzy›llard›r öldürüyor, kand›r›yorlar.
Açl›¤›m›za son vermek istiyoruz.
Yoksullu¤umuza son vermek istiyoruz.
Bunun için örgütlenmek istiyoruz.
Bunun için mücadele etmek istiyoruz.
Bunun için savaﬂaca¤›z, savaﬂmal›y›z.
Bunun için e¤itim zorunludur.
E¤itim herkes için gereklidir,
kiﬂilerin düzeyine göre farkl›l›klar
olacakt›r tabiki.
Düzenli e¤itim kadar pratik
içinde al›nan e¤itim de önemlidir,
eylem de. Ajitasyon, propaganda
da, kitle çal›ﬂmas›n›n her an›nda
e¤itim devam etmelidir. Devrimciler tek baﬂ›na ö¤retmekle de¤il, ö¤renmekle de yükümlüdür. Bazen
otobüs dura¤›, okul ç›k›ﬂ›, sinema
ç›k›ﬂ› da bir e¤itim alan› olabilir.
Önemli olan kafam›zda e¤itim ve
örgütlenmenin olmas›d›r. Çünkü
kafam›zda bu varsa, her yeri e¤itim
alan›na çevirebiliriz.
Yapt›¤›m›z her iﬂte ö¤renme ve
ö¤retmeyi kafam›zdan ç›karmamal›y›z. Çünkü devrimi ancak halktan
ö¤renip tekrar halka ö¤reterek, onu
savaﬂ›n içine katt›¤›m›zda gerçekleﬂtirebiliriz.
Ülkenin koﬂullar› nelerdir, biz
neye karﬂ› savaﬂ›yoruz, ne yapt›k,
ne yapaca¤›z, kitle çal›ﬂmas›n› yapan insanlar›m›z bunlar› bilmeli ve
halka öyle anlatmal›d›r.
E¤itilmeyen örgüt savaﬂamaz.
E⁄‹T‹MS‹Z HALK SAVAﬁAMAZ.
E⁄‹T‹LMEYEN HALK YEN‹LMEYE MAHKUMDUR.
Hem kitle e¤itimi, hem bireylerin e¤itimi mutlaka düzenli olmal›.
E¤itim verirken tarz›m›z bir ilkokul ö¤retmeninin hiçbir ﬂey bilmeyen bir çocu¤a okuma yazmay›
ö¤retmesi gibi olmal›d›r.
Anlat›mlar›m›z; sade, anlaﬂ›l›r
ve en önemlisi somut olmal›d›r.

Oligarﬂinin saflar›nda duran
milyonlar, ayn› zamanda bizim
örgütleyemedi¤imiz ve
örgütleme hedefinde
olduklar›m›zd›r. Örgütlememiz
gereken milyonlar› ancak neyi,
nas›l yapmas› gerekti¤ini bilen
ve böyle yapan insanlar
örgütleyebilir ve bu insan› ancak
biz e¤itimle yaratabiliriz.
Devrimciler dilsiz olsun
istiyorlar.
Hay›r, dilsiz olmayaca¤›z.
Bunun için e¤itimi sürekli
k›lmal›y›z. Halk›m›z›n dilinde söz
olmak için e¤itmeliyiz onlar›.
Marksizm somutluk üzerine kuruludur; yaﬂad›¤›m›z ac›lar, kapitalizmden çektiklerimiz de gayet somuttur ve Cephe’nin çözüm yollar›
da çok somuttur.
E¤itim çal›ﬂmalar›nda çal›ﬂmay›
veren kiﬂi de dinleyenler de haz
duymal›. E¤itimin baﬂar›s› çal›ﬂman›n ve çal›ﬂmaya kat›lanlar›n süreklili¤indedir.
E¤itim çal›ﬂmalar› mutlaka pratikte uygulanmal›, e¤itim verilen
insanlar kitle çal›ﬂmas›nda gözlemlenmelidir.
Çal›ﬂma yapan insanlar›m›za
güvenmeliyiz ve onlara halka güvenmeyi ö¤retmeliyiz, bu ayn› zamanda kendimize güvenimizdir.
Oligarﬂinin saflar›nda duran
milyonlar, ayn› zamanda bizim örgütleyemedi¤imiz ve örgütleme
hedefinde olduklar›m›zd›r. Örgütlememiz gereken milyonlar› ancak
neyi, nas›l yapmas› gerekti¤ini bilen ve böyle yapan insanlar örgütleyebilir ve bu insan› ancak biz e¤itimle yaratabiliriz.
Devrimciler dilsiz olsun istiyorlar.
Hay›r, dilsiz olmayaca¤›z. Bunun için e¤itimi sürekli k›lmal›y›z.
Halk›m›z›n dilinde söz olmak için
e¤itmeliyiz onlar›.
Biz kazanaca¤›z. Çok basit,
gündüz gecenin arkas›ndan gelir,
ilkbahar k›ﬂ›n arkas›ndan gelir. Ta-

rih, dünya, hayat böyledir, BAﬁKA
TÜRLÜ OLAMAZ.
Bir ﬂehidimizin annesinin sözleri gibi billurdur halk›n beyni... “K›z›m›n hakl› olup olmad›¤›n› bilmiyorum, ama onu öldüren devleti asla ba¤›ﬂlamayaca¤›m... K›z›ma sözünü söyleme hakk›n› tan›mad›, k›z›ma hakl›l›¤›n› anlatma ﬂans› vermedi.” Halk böyle ö¤reniyor. Yaﬂam›m›z bedeli ö¤reniyor halk›m›z.
Halka ö¤retin, ö¤renirler. Onlar
kitaplardan ö¤renemezler, onlar›n
ö¤retmenleri biziz; ﬂehitlerimizdir,
devrimcilerdir.
Hayatlar›yla ö¤retmiﬂtir ﬂehitlerimiz.
Hayatlar›ndan ve özgürlüklerinden bir bardak sudan vazgeçer gibi
vazgeçen ﬂehitlerimiz vard›r en büyük ö¤retmenlerimiz.
Gazi Mahallesi’nde örne¤in Süleyman Örs’ü bilmeyen, tan›mayan
ev kalmamal›d›r. Halka zarar gelmesin diye bir kömürlü¤e girip,
orada son mermisine kadar çat›ﬂan,
yoldaﬂlar›n› koruyan, yakalatmayan Süleyman’› anlatabilmeliyiz.
Antakya’da örne¤in Yusuf Arac›’y› tan›mayan bir tek ev kalmamal›d›r; sessiz, sakin bir ﬂekilde direnme hakk›n› korumak için, halka
yönelik sald›r›lara kalkan olmak
için, gün gün ölüme yürüyen Yusuf’u anlatmak e¤itim çal›ﬂmas›d›r.
Herkes Yusuf olabilir.
Herkes Süleyman olabilir.
E¤itimdeki amac›m›z bu olmal›d›r.
ﬁehitlerimize inan›yoruz.
Kendimize inan›yoruz.
Halka inan›yoruz.
Halk›m›z da bize inan›yor.
Ne iﬂe mi yarar inanmak? Yaﬂamaya ve savaﬂmaya?
Hayat›n ta kendisidir inanmak.
En korkunç olan ﬂey inançs›zl›kt›r.
‹nanmak için bilmek gerekir.
Bilmek için e¤itim gerekir.
E¤itmeyen inanm›yordur.
Say›: 14 / 11 Nisan 2010
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Büyüyen onlar, yoksullaﬂan biziz!
 Kan›m›z› emerek b üyüyorlar
 Zorbal›kla s usturarak, ö rgütsüzleﬂtirerek
palazlan›yorlar
 Onlar›n sermayesinin büyümesi, bizim açl›¤›m›z›n
büyümesidir
 Büyüyen onlar›n serveti, bizim sefaletimizdir

ÇÖZÜM:
 Örgütlenmek,
Hesap sormak,
Eme¤imize, onurumuza haklar›m›za sahip ç›kmak
bizden çal›nanlar› geri almakt›r
 Tekelci burjuvazinin sözcüleri “bunlar gecekondular d a n g e li p b i z i m b o ¤ a z ›m › z › k e s e c e k l e r ” d i y o r l a r ; e v e t ,
bu korkuyu büyütece¤iz
O n l a r › n i k t i d a r › n a v e s a l t a n a t › n a s o n v e re rek , yok s ul l u ¤ u m u z u s o n a e r d i rece¤iz!
 Açlar›n, iﬂsizlerin... gecekondulara, yeﬂil kartlara,
cehalete, sefalete mahkum edilenlerin baﬂka
k u r t u l u ﬂ u y o k t u r...

Tekeller, büyük bir sevinçle müjÇ a r k l a r dönüyor”.
deyi verdiler: “Ç
8 Nisan günü, televzyonlarda
“son dakika” spotlar›yla duyurulan
müjdeye göre, ç a r k l a r › n d ö n d ü ¤ ün ü n k a n › t › , sanayi üretiminin ﬂubat
ay›nda yüzde 18.1 oran›nda artmas›yd›. Art›ﬂ›n beklentilerin üzerinde
oldu¤unu söylüyordu tekellerin
ekonomistleri, memnundular.
Birkaç gün önce de T ü r k i y e ‹ s t a t i s t i k K u r u m u (TÜ‹K) aç›klam›ﬂt›.
2009’un son üç ay›nda, “krize
ra¤men”, yüzde 6 büyümüﬂtü ekonomi.
Yine 2009’a iliﬂkin Gayri Safi
Yurtiçi Has›la (GSYH) da, yüzde
8'lik art›ﬂla 251 milyar 821 milyon
lira olmuﬂtu.
Ekonomi büyüyordu, ihracat
art›yordu, gayri safi milli has›la
büyüyordu... Herkes memnun olmal›yd›. ‹ﬂte rakamlar ortadayd›,
buna ra¤men AKP’nin ekonomisini
eleﬂtirenler, vicdans›zd›, ülkenin gelece¤ini düﬂünmeyenlerdi...

Biz komünistler, görüﬂlerimizi ve amaçlar›m›z› gizlemeye
asla tenezzül etmeyiz. Ta m t e r s i n e , v a rolan toplumsal düzeni
zorla y›k›p yerine yenisini kuraca¤›m›z› alenen ilan ederiz.
Va r s › n b i r a z d a e g e m e n l e r k o m ü n i s t b i r d e v r i m k o r k u s u i l e t i t resin.
P ro l e t e r l e r i n z i n c i r l e r i n d e n b a ﬂ k a k a y b e d e c e k b i r ﬂ e y l e r i y o k t u r a m a
k a z a n a c a k l a r › b i r d ü n y a v a r.
Bütün ülkelerin iﬂçileri birleﬂiniz!
1848’den, Marks ve Engels’in Komünist Manifesto’yu yazmalar›ndan bu yana, 162
y›ld›r de¤iﬂmedi bu gerçek. 162 y›ld›r görevimiz, amac›m›z de¤iﬂmedi.
Tüm ezilenler, birleﬂecek ve y›kaca¤›z “büyüme” yalanlar›yla yaﬂam›m›z› zindana
çevirenleri. Y›kaca¤›z sömürücü zorbal›¤›!
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Tek bir merkezden verilen rakamlarla, yap›lan anlaﬂ›lmaz yorumlarla, karmaﬂ›k hale getirilen
tablolarla herkesin “iiyi yolda ol d u ¤ u m u z ”a inanmas› isteniyor.
Tekeller sevinçle ellerini o¤uﬂturarak “çç a r k l a r › n d ö n d ü ¤ ü n ü”
aç›klarken, o çarklar›n nas›l döndü¤ünü hiç gündeme getirmiyorlar. ‹ktidar “büyüdük” derken, nas›l büyündü¤üne de¤inmiyor bile.
Tekeller, çarklar›n dönmesinin
tüm ülkenin, 71 milyonun “hayr›na” oldu¤unu söylemeyi ihmal etmiyorlar. Hükümet de ayn› ﬂeyi
söylüyor.
Peki gerçekler anlatt›klar› gibi
midir? Çizilen pembe tablolara
bakarak, “kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli
gelirin artt›¤›”na, ekonominin büyümesine bak›p umutlanmak m› gerekiyor?
‹ktidar›n ve tekellerin söz ettikleri rakamlara bakarak, gerçekleﬂti¤i söylenen “büyümenin” halk›n yaﬂam›na yans›d›¤› varsay›m›yla
umutlanmak m› gerekiyor?
Yine öne ç›kard›klar› rakamlara
bakarak, gerçekleﬂti¤i söylenen
b ü y ü d ü ¤ ü ”nün,
“ee k o n o m i n i n
“çç a r k l a r › n d ö n d ü ¤ ü ”nün ne ad›na,
ne pahas›na bir büyüme, ne pahas›na bir geliﬂme oldu¤unu neden bizlerden gizliyorlar?

R a k a m l a r, t a b l o l a r, yalan
söyleyen istatistikler!
Burjuvazi yüzy›llard›r halk› kör
karanl›¤a mahkum ederek, sanat›,
bilimi, hep kendi ç›karlar› için kullanm›ﬂt›r. Halk›n ö¤renme hakk›n›
elinden alarak, ancak kendi iﬂine
gelenleri vererek halk› bugüne kadar böyle yönetmiﬂtir.
Bunu ekonomik konularda çok
daha somut ve çarp›c› bir biçimde
görürüz. Burjuvazinin anl›-ﬂanl›
ekonomistleri, dan›ﬂmanlar›, bu
alanda “uzmanlaﬂm›ﬂ” ekonomistleri, bir yandan tekellerin iﬂlerini çekip çevirirken, di¤er yandan da iﬂleri yalan söylemek, halk› aldatmakt›r.
Nitekim, halka aç›klanan tablolalara, istatistiklere, rakamlara ba-

fazla bo¤az›n›n s›k›lmas›yla halk›n daha çok yoksullaﬂt›r›lmas›yla elde edilmiﬂtir.

Büyüme ne pahas›na?

k›ld›¤›nda herﬂey karmakar›ﬂ›k hale
getirilerek, anlaﬂ›lmaz k›l›n›r.
Ekonomiyi anlaﬂ›lmaz hale getirmek, halk›n kafas›n› kar›ﬂt›rmak
için ellerinden geleni yapm›ﬂlard›r.
O nedenle hayati bir konu, halk aç›s›ndan yabanc›, anlaﬂ›lmaz, uzak
durulan bir alan haline getirilmiﬂtir.
O nedenle burjuvazinin ekonomistleri, kolayca rakamlarla, istatistiklere yalan söyletmekte, varolan
tabloyu tersine çevirmektedirler. Kitlelerin mevcut durumu anlamamas›n› sa¤lamak, anlaﬂ›lmaz k›lmak. için
her yönteme baﬂvurmuﬂlard›r.
Bu aldatmaca içinde kitleler
kendi aleyhine olan geliﬂmeler ile
övünebilir hale getirildiler. Ekranda
rakamlarla 24 saat yalan bombard›man› yap›l›yor halka.
Örne¤in, ihracat artt›, bütçe büyüdü diyor do¤rudan. ‹stihdam›n
artt›¤›ndan söz ediyor, pembe tablolar çiziyorlar.
K›sacas›, verilen rakamlar, aç›klanan ayl›k veriler hiçbir zaman
gerçe¤i yans›tmamaktad›r. O verdikleri rakamlar, aç›klanan istatistikler halk için de¤il, tekeller için
aç›klanan rakamlard›r.
Büyümeden, geliﬂmeden biz
milyonlarca insan›n, halk›n yaﬂam
koﬂullar›n›n geliﬂti¤ini anlamayaca¤›z. Zira o rakamlar, büyümenin sihirli yüzdeleri ancak halk›n daha

Dünya Bankas›’n›n yay›nlad›¤› “Geliﬂme Raporu”na göre;
2006’da T ü r k i y e ’ d e n ü f u s u n
yüzde 4.8’i günde sadece 1 dolarla ve 1 dolardan daha az gelirle
geçinmektedir.
Türkiye geri b›rakt›r›lm›ﬂ 90
ü l k e a r a s › n d a; günlük 1 dolar veya 1 dolar›n alt›nda gelirle hayat›n› devam ettirmeye çal›ﬂan nüfus
yo¤unlu¤u bak›m›ndan 54’üncü
s›rada yer almaktad›r. Nüfus kalabal›¤› aç›s›ndan 133 ülke aras›nda
15’inci s›rada yer alan T ü r k i y e ,
en yoksul insan say›s› bak›m›n dan 90 ülke aras›nda 54’üncü s›r a d a y e r a l m a k t a d › r.
Büyüme, çarklar›n dönmesi, ihracat›n artmas› dedikleri bu tablo
olsa gerekir. Yoksulluk ve açl›k
içindeki milyonlar, iﬂsiz milyonlar,
sa¤l›k, e¤itim, konut hakk› olmayan
milyonlarca insan...‹ﬂte ç›plak gerçek budur.
“Ekonomi büyüyor”, “ihracat
art›yor”, ama milyonlarca insan,
halk yoksullaﬂ›yor. Zira, “bb ü y ü y e n
ekonominin” oluﬂturdu¤u has›lan›n
yüzde 25’i borç faizi ve anaparaya
yani emperyalist tekellere, spekülatörlere veriliyor.
Geriye kalanlar ise Koçlar›n, Sabanc›lar›n, Do¤anlar’›n; Do¤uﬂlar’›n, Ülkerler’in kasalar›na ak›yor.
Milyonlarca insan, halk ise kar›n toklu¤una çal›ﬂt›r›l›yor. ‹ﬂçi,
köylü, esnaf, küçük üretici, memur
k›saca 72 milyon halk tekeller için
çal›ﬂ›yor. Milyonlarca insan asgari
ücret ad›na kar›n toklu¤una bir yaﬂama mahkum ediliyor.
Bü y ü m e” sözcü¤ünün
Sihirli “B
arkas›nda; Tekel’in, ﬂeker fabrikalar›n›n, elektrik santrallerinin, hastahanelerin, SEKA’lar›n özelleﬂtirilmesi ad› alt›nda ya¤malanmas›, tekellere sunulmas› var.
“Büyüme” sözcü¤ünün arkas›nda, e¤itimin, sa¤l›¤›n paral› hale geSay›: 14 / 11 Nisan 2010
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tirilmesi, halk›n evlerinin y›k›lmas›,
konut hakk›n›n gaspedilmesi, iﬂssizlik, açl›k, yoksulluk, artan çocuk
ölümleri var.
Büyüme” TEKEL, f›nd›k, itfai”B
ye, tersane iﬂçilerine uygulanan
bask› ve terör ile sa¤land› hep. Onlar›n haklar› gasp edilerek, onlar›
adeta ortaça¤ koﬂullar›nda çal›ﬂt›rarak, iﬂ kazalar› alt›nda katlederek
sa¤land›
Emekçileri; tersanelerde, ça¤r›
merkezlerinde, sözleﬂmeli statüde,
4-C ile köleleﬂtirerek, istedi¤i zaman kap› önüne koyarak sa¤land›.
K›sacas›, soygun ve talan düzeni, kan dökerek, halk› susturarak,
sömürüp, ya¤malayarak büyümeye
devam ediyor.
Onlar›n büyüdü¤ü yerde ise halk
daha çok yoksullaﬂ›yor. Kan emicilerin, halk›n olan› halkla paylaﬂaca¤›n›
düﬂünmek ise tek kelimeyle safl›kt›r.

Büyüyen tekeller,
yoksullaﬂan halkt›r
Rakamlar, yalan söyleyen istatistikler, ç›plak gerçe¤i gizleyemez
elbette. Ç›plak gerçek onlar›n sihirli rakamlar›nda yoktur elbette.
Rakamlardan TÜS‹AD memnuniyetini aç›kl›yor elbette. Tekeller
AKP’nin iktidar›ndan memnundur.
Hatta kendilerine sunulan imkanlarla, daha da büyüdüler, serpildiler,
palazland›lar.
Akbank Genel Müdürü Zafer
K u r t u l , Türkiye`nin bu y›l yüzde
4,5 oran›nda büyümesini beklediklerini ifade ederek, yüksek büyümenin devam›n›n önemine iﬂaret etti.
Sabanc› Holding’in yöneticisi
Türkiye’nin büyümesinden söz
ederken elbette yalan söylüyor. Büyüyen Türkiye de¤il, tekellerdir.
Halk›n yaﬂam›nda bir de¤iﬂiklik
yoktur. Nitekim a¤z›ndan baklay›
ç›karmakta gecikmiyor. ‹ﬂte sihirli
büyüme sözlü¤ünün sonucu!...
Akbank’›n y›l›n ilk yar›s›ndak i k a r › n › n 1 m i l y a r 2 15 mi lyo n
Y T L olarak gerçekleﬂti¤ini de aç›kl›yordu o toplant›da Zafer Kurtul.
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S›n›flar Mücadelesinde

Kelimelerin Savaﬂ›
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an en son çat›ﬂma yaﬂad›klar› hukukçulara diyor ki; “siyaset yapma y › n , ya p m a k i s t i y o r s a n › z , c ü bb e l e ri nizi ç› kar ›n öyle yap›n.”
Erdo¤an, AKP iktidar›na muhalefet eden, iktidar› eleﬂtiren kim varsa,
hepsine söylüyor ayn› ﬂeyi: Eleﬂtiren
iﬂçiye, köylüye, eczac›lara, generallere, gazetecilere, herkese...
“ S i ya se t ya pma .. . ”
“Yapacaksan parti kur!”,
Bu bir anlay›ﬂt›r. Erdo¤an’la s›n›rl› olan bir anlay›ﬂ da de¤ildir. Bu
egemenlerin kendileri d›ﬂ›nda hiç
kimseye siyaset yapma hakk› tan›mayan bir anlay›ﬂt›r.
“Siyaset yapmak” sadece ege m e n l e r i n iﬂidir.
Siyaset yapmak, sadece “politi kac›lar›n” iﬂidir.
Halka siyaset yapmak yasakt›r.
Siyaseti burjuvalar, burjuva politikac›lar yapar. Halk onlar›n dedi¤ine
inanmak zorundad›r.
Derneklere, demokratik kitle
örgütlerine de siyaset yapmak yasakt›r.
‹ﬂçi, memur, ö¤renci, esnaf yani
halktan bir insan sorunlar›n› dile
getirmek için ne zaman a¤z›n› aç›p
iki laf etse hemen “siyaset yapma”
denilerek veya “siyaset yapacaksan
parti kur” diye susturulur.
Ö¤renci “siyaset yapmayacak”
Ve Zafer Kurtul, “büyümenin”
devam›n› istiyordu!..
‹ﬂ Ba nkas› Genel Müdürü Ers i n Öz i nc e, 20 10 y› l › i çi n b iz i m i k tisatç›lar›m›z yüzde 3,5 oran›nda
b ü y ü m e ö n g ö r ü y o r l a r diyordu.
Özince, ‹ﬂ Bankas›n›n son 10
y›lda aktiflerini yaklaﬂ›k 23 kat
büyüttü¤ünü, enflasyondan ar›nd›r›ld›¤›nda 10 y›lda 4 kat büyümenin söz konusu oldu¤unu, bu

okulunu okuyacak!
‹ﬂçi, “siyaset yapmayacak”, köle
gibi çal›ﬂacak,
Memur, zaten devlete ait. Konuﬂmas› yasak, “siyaset yapmayacak”
Esnaf, çiftçi, “siyaset yapmayacak” ﬂükredecek kaderine raz› olacak.
Siyaset yapmak oligarﬂinin politikac›lar›na mahsus.
Onun d›ﬂ›ndakiler illa “siyaset”
yapmak istiyorlarsa mevcut kimliklerini terk edip, seçimlere girecek,
seçilirse mecliste yapacak. Bunun
d›ﬂ›nda yap›lan siyaset, AKP ‘ye
göre gayri-meﬂrudur. “Anarﬂistliktir, teröristliktir, marjinalliktir. ”...
Hay›r! Siyaset yapaca¤›z. Yaﬂamda hiçbir ﬂey yoktur ki siyasetin
d›ﬂ›nda kals›n.
“Siyaset yapma” diyerek e¤emenler halka; “düﬂünmeyin” diyorlar. “Konuﬂmay›n” diyorlar. “Örgütlenmeyin” diyorlar. “Susun” diyorlar.
Zaten bunu söylerken azarlayarak “susun” der gibi söylüyorlar.
Halka “siyaset yapma” derken
kendileri siyaset yapmak için her
alanda örgütleniyorlar.
Hay›r siyaset yapaca¤›z. Siyaset
yapmak hakk›n› aramakt›r, seni sömürene, aç, ç›plak iﬂsiz b›rakana
karﬂ› mücadele etmektir.
d ö n e m d e k re d i l e r i n 2 7 k a t b ü y ü dü¤ünü, mevduat art›ﬂ›n›n ise 22
kat oldu¤unu aç›kl›yordu.
AKP iktidar›nda geçen her sene,
“ e n z e n g i n l e r ” listesine giren
tekelcilerin say›s› artt›. Tekeller her
sene karlar›na kâr katt›. Onlar hep
büyümeye devam ettiler.
K›sacas› büyüyen Koçlar, Sabanc›lar, Ülkerler, Do¤uﬂlar... oldu.
Yoksullaﬂan ise halkt›r.

Devrimci Memur Hareketi’nden

E¤itim Emekçileri, 17 Nisan’da Gücümüzü Birleﬂtirelim
E¤itim emekçileri, 17 Nisan’da bir miting yaparak, baﬂta “güvencesizlik” sorunu olmak üzere, sorunlar›n› dile
getirecekler. Devrimci Memur Hareketi olarak bu mitingin öncesinde üç noktaya dikkat çekmek istiyoruz:

aç›ktan mücadele edilmeli, bu engeller aﬂ›larak, güvencesizli¤e karﬂ› tüm memurlar›n ve memurlarla iﬂçilerin
birlikte mücadelesi örgütlenmelidir.

 Toplumsal misyonumuzu üstlenmekte, daha fazla

li¤in mücadelesi aras›nda güçlü bir b a ¤ k u r u l m a l ›d › r. E¤itim emekçilerinin mücadelesini hem muhteva
olarak, hem niceliksel olarak güçlendirecek bir di¤er
yan ise, ö¤renci gençli¤in mücadelesiyle aralar›nda bir
ba¤ kurmak ve dayan›ﬂmay›, birlikte mücadeleyi örgütlemektir.
E¤itimin p a r a l › hale getirilmesi ve ö¤renciler üzerinde
y›ld›rma, sindirme amac›yla uygulanan soruﬂturma terörü, bugün ö¤renci gençli¤in iki temel sorunudur. Bu iki
sorunun ö¤retmenleri ilgilendirmedi¤i, bu alandaki politikalar›n onlara yans›mad›¤› söylenebilir mi? Ö¤renci
gençlik, bugün “paras›z e¤itim” için mücadele ediyor.
Ö¤retmenler, bu talebi de sahiplenmelidirler. Ö¤renci
gençli¤in soruﬂturma terörüne, yani asl›nda faﬂist, gerici idari yap›ya karﬂ› mücadelesinde yine ö¤rencilerle
birlikte olmal›d›rlar..
 E¤it i mciler e mücadeleni n ö rg ü tlenmenin coﬂk usun u k az a nd › rm al›y›z yeniden. Güvencesizleﬂtirme, gerici, dinci, faﬂist, tüm e¤itimcileri etkileyen bir sorun elbette. Ama öncelikle demok-rat, ilerici ö¤retmen kesimini harekete geçirmeyi, mücadele ve örgütlenmeye dahil
etmeyi hedeflemeliyiz. Bu kesimlerde yer yer varolan
mücadeleye, örgütlenmeye güvensizli¤i, moralsizli¤i,
umutsuzlu¤u y›kmal›y›z. Bu baﬂar›ld›¤› ölçüde, en geniﬂ
kitleyi harekete geçirmek daha mümkün hale gelecektir.
Devr i mci Mücadelede Ö¤r etm e nl e r, tüm e¤itimcilerin
mücadele ve örgütlenmesini yukar›daki amaç ve hedefler do¤rultusunda geliﬂtirmeyi görevleri sayarlar.

c ü ret göstermeliyiz: Ö¤retmenler, hiç kuﬂku yok ki,
toplumun ﬂekillenmesinde tayin edici toplumsal kesimlerden biridirler. E¤itim Fakültelerinde etkili olmak için
geçmiﬂten bu yana gerek düzen içi güçler aras›nda, gerekse de faﬂistlerle devrimci güçler aras›nda verilen mücadelenin as›l nedeni de buydu. ﬁovenist, dinci ideolojilerin, emperyalist kültürün yay›lmak istenmesine karﬂ›,
devrimci, ilerici, demokrat ö¤retmenler, daha aç›k bir
ideolojik mücadele yürütmeli, ö¤rencilerini devrimci,
ilerici düﬂüncelerle e¤itip donatma misyonunu üstlenmelidirler.

 Güvencesizli¤e karﬂ›, önce tüm memurlar›, gide r e k , t ü m m e m u r ve iﬂçileri birleﬂtirmeyi hedefleme liyiz. Bugün iﬂ güvencesini yok eden sözleﬂmeli statüsü,
esnek çal›ﬂma, 4-C statüsü gibi çeﬂitli uygulamalar›n,
yeni yasal düzenlemelerle kamu emekçilerinin iﬂ güvencesini ortadan kald›ran, onlar› düﬂük maaﬂlarla çal›ﬂmaya mahkum eden, direnen, örgütlenen kamu emekçilerine karﬂ› her türlü keyfili¤in uygulanmas›n› mümkün k›lan düzenlemeler, tüm memurlar›n ve iﬂçilerin sorunudur.
Bu anlamdad›r ki, iﬂçi ve memur sendikalar›, kendi
alanlar›nda mücadelelerini örgütlerken, güvencesizli¤e
karﬂ› bu mücadeleyi birleﬂtirmeyi özel bir hedef olarak
önlerine koymal›d›rlar.
Bu mücadelenin birleﬂtirilmesine karﬂ› ç›kan, buna engel olan kimlerse, hangi kiﬂiler ve kurumlarsa, bunlarla

 E ¤ i t i m e m e k ç i l e r i n i n m ü c a d e l e s i y l e ö ¤ r en ci genç -

“Özgür Vatan ‹çin Öldüler
Unutmayaca¤›z”

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:
“Paras›z E¤itim ‹stemek
Suç De¤il, Hakk›m›zd›r!”

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi 4 Nisan
günü Anadolu Yakas› ve Avrupa Yakas›’nda olmak üzere iki ayr› yerde
30 Mart-16-17 Nisan devrim ﬂehitlerini anma ve umudun kuruluﬂunu
kutlama haftas› dolay›s›yla programlar düzenledi. “Özgür Vatan ‹çin
Öldüler Unutmayaca¤›z Devrimci
‹ﬂçi Hareketi” imzal›, Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
ﬂehitlerinin resimlerinin oldu¤u iki
ayr› afiﬂ duvarlara as›ld›. Sinevizyon gösteriminin yap›ld›¤› ve “Ba-

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, paras›z
e¤itim istedikleri için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n serbest
b›rak›lmas› için 3 Nisan günü aç›klama yay›nlad›.
Aç›klamada Ferhat ve Berna’n›n tek
suçunun paras›z e¤itim istemek oldu¤u
söylendi. Aç›klaman›n sonunda “Devrimci ‹ﬂçi Hareketi olarak, Ferhat ve Berna’n›n derhal serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz. Paras›z e¤itim istemek suç de¤il,
en do¤al ve meﬂru hakk›m›zd›r. Bu hakk› kullanmam›z engellenemez” denildi.

¤›ms›z Demokratik Sosyalist Türkiye’yi Yaratmak ‹çin K›z›ldere Yolunday›z” baﬂl›kl› aç›klaman›n
okundu¤u anmalarda Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi ﬂehitleri üzerine sohbet
edilirken, anmayla kat›lanlar tan›d›klar› ﬂehitleri anlatt›. K›z›ldere’ye
gidenler ise K›z›ldere yolculuklar›nda yaﬂad›klar› duygular›n› paylaﬂt›lar. ﬁehitler ve K›z›ldere üzerine yap›lan sohbetlerin ard›ndan her iki
anmada türkü ve marﬂlar›n söylenmesiyle bitirildi.
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Tekel iﬂçilerine sald›r›
AKP’nin emekçi düﬂmanl›¤›d›r
Tekel iﬂçileri 1 Nisan’da Ankara’da haklar› için 1 günlük bir eylem yapacaklard›. 1 Nisan sabah›
ülkenin dört bir yan›ndan Ankara’ya gelen TEKEL iﬂçileri, ﬂehir
giriﬂlerinde durdurularak ﬂehre giriﬂlerine izin verilmedi.
AKP, bunu neye dayanarak yap›yor? Hangi yasaya göre hareket ediyor?
Hiçbir hukuki, hakl› gerekçesi
yoktur AKP’nin. AKP tam bir haydutlukla “yasa benim” diyor. ﬁehir
giriﬂlerini tutmuﬂ, iﬂçileri ﬂehre sokmuyor. ‹ﬂçilerin sendikalar›na gitmesine dahi izin vermedi. Haydutluk de¤il de nedir bu?
AKP 1 Nisan’da emekçilere olan
tüm düﬂmanl›¤›n› gösterdi. O gün
binlerce polisi soka¤a döktü.
TÜRK-‹ﬁ’in önüne yürümek isteyen emekçilere, onlara destek için
çeﬂitli yerlerde toplanan ilerici, devrimci güçlere, defalarca sald›rd›.
Terörünü meﬂrulaﬂt›rmak için de
Tekel iﬂçilerinin eylemine destek
verenleri “marjinal, yasa d›ﬂ› örgüt” diye suçlad›. Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an “Tekel iﬂçisi diye
oraya gelenlerin kim oldu¤unu siz
biliyor musunuz?” diye imal› imal›
konuﬂtu.
Kimmiﬂ oraya gelenler?

Ferhat ve Berna ‹çin
‹kitelli’de Eylem
‹stanbul ‹kitelli’de paras›z e¤itim istedikleri için AKP iktidar›n›n komplolar› sonucu tutuklanan
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Birincisi, Tekel iﬂçilerine destek
için gelen herkes Tekel iﬂçisinin
dostudur. Tekel iﬂçisinin haklar›n›
kazanmas› için oraya gelmiﬂlerdi.
AKP, sadece Tekel iﬂçilerine
de¤il, hak arayan, mücadele eden
her kesime pervas›zca sald›r›yor.
AKP’nin 1 Nisan’da K›z›lay
Meydan›’nda kuﬂatmas›n› görünce
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren
“darbe yap›ld› sand›m” diyor. AKP
terörünün boyutlar›n› tarif etmek
için do¤ru bir benzetmedir. Ancak
AKP’nin bu terörü yeni de¤ildir.
AKP iktidara geldi¤inden beri bir
taraftan demokrasicilik oyunu oynarken halka karﬂ› hep terör estirmektedir. Daha çok yak›n bir zaman
da ‹stanbul Sar›gazi’de devrimcilerin evlerine sabaha karﬂ› hem karadan, hem havadan helikopterlerle
terör estirdi.
Tekel iﬂçilerine yap›lan sald›r›da
her zamanki halk düﬂmanl›¤›n›,
emekçi düﬂmanl›¤›n› bir kez daha
gördük.

AKP’nin Valisi
“ g ö re v ” b a ﬂ › n d a
Ankara Valili¤i, kazan›lm›ﬂ haklar› gaspedildi¤i için Ankara’da 78
gün direniﬂ yapan TEKEL iﬂçilerine
karﬂ›, 6 ayr› gerekçeyle savc›l›¤a
suç duyurusunda bulundu. Aralar›nFerhat Tüzer ve Berna
Y›lmaz için eylem yap›ld›.
25 Mart günü yap›lan
eylemde “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Ferhat ve
Berna Serbest B›rak›ls›n” yazan pankart›n arkas›nda ‹kitelli 1. Sokak’tan meﬂalelerle yürüyüﬂe baﬂland›. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz
Serbest B›rak›ls›n, Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z” sloganlar› at›lan eyleme 70 kiﬂi kat›ld›.

E m e k ç i l e re s a l d › r a n
k e n d i l e r i y d i . ‹ ﬂ ç i l e re b i r d e
ü s t ü n e ü s t l ü k d a v a a ç t › l a r.
T › p k › d e v r i m c i l e r e yönelik
say›s›z infaz, iﬂkence
olay›nda oldu¤u gibi...
da onlarca Tekel iﬂçisi ve TÜRK-‹ﬁ,
D‹SK, Kamu Sen, KESK baﬂkanlar›n›n da bulundu¤u toplam 123 kiﬂi
hakk›nda dava aç›lmas›n› istiyor
Valilik.
Suç gerekçelerinden birisi, Tekel
iﬂçilerinin 17 Aral›k 2009’da Abdi
‹ p e k ç i P a r k › ’ n d a yapt›¤› eylemle
ilgili. Polis parkta, k›ﬂ›n dondurucu
so¤u¤unda iﬂçilere tazyikli suyla,
gaz bombalar›yla sald›rm›ﬂ, su dolu
havuzun içine dökmüﬂtü. Demek ki,
AKP’nin Valisi h›rs›n› alamam›ﬂ..
ﬁimdi o eylemden dolay› bir de dava açt›. ‹ﬂçilerin suçu da ﬂu; “ yasad›ﬂ› eylem organize etmek, eyleme
bilerek kat›lmak, görevli kolluk
kuv vet l e ri ne fi i l i ol a rak s a ld ›r› da
bulunmak” !
Tekel iﬂçilerine aç›lan bu dava,
bu düze ni n adalet inin, polisi ni n,
valisinin gerçek yüzünü gösteriyor.

Tekel ‹ﬂçilerini
Destekleyenlere
Gözalt›
Adana’da ‹nönü Park›’nda Tekel
iﬂçilerine verdi¤i destek için Ankara,
Samsun, ‹zmir ve Bursa’da BDSP
çal›ﬂanlar› ve Ekim Gençli¤i okurlar›n›n gözalt›na al›nmalar›na karﬂ› eylem yap›ld›. “Bask›lar Gözalt›lar Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›
aç›lan eylemde; “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza, Bask›lar Gözalt›lar
Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.

Avrupa’da
Yunanistan’dan Ferhat ve Düsseldorf'da Panel
Almanya’da 30 Mart günü Duesseldorf’ta Rote Hilfe taraf›ndan 129 yasalar› ile ilgili bir panel düzenlendi. Panele
Berna’ya Destek
Yunanistan Ortaö¤retim Çal›ﬂanlar› Federasyonu (OLME) ve Yunanistan Memur Sendikalar› Konfederasyonu
(ADEDY),
“Paras›z
E¤itim” istedikleri için
anti demokratik uygulamalara maruz kalan, iﬂkence gören ve ard›ndan
tutuklanan Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer
için, T.C. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Adalet Bakanl›¤›na
protesto metinleri gönderdiler. Bu haks›z, antidemokratik uygulamay› protesto eden sendikac›lar
tutuklular›n derhal serbest b›rak›lmas›n› talep ettiler.
Ayr›ca Baﬂkent Atina’da Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer’in tutuklanmas›n› protesto etmek ve
Tayyip Erdo¤an’›n “Demokratik aç›l›m yap›yoruz” yalanlar›n› teﬂhir etmek için Atina Politeknik
Üniversitesi’ne resimli bir pankart as›ld›.
Atina’da çeﬂitli etkinliklerde Ferhat ve Berna’ya
destek ça¤r›lar› içeren 600 bildiri da¤›t›ld›.

konuﬂmac› olarak Cengiz Oban’›n Avukat› Anny Pues, Rote Hilfe ve TAYAD Uluslararas› Dayan›ﬂma Komitesi’nden
(TAYAD KOMITE) birere sözcü kat›ld›. ‹lk sözü alan Rote
Hilfe sözcüsü, devrimcileri sahiplendiklerini, devam eden
DHKP-C davalar›n›n takipçisi olacaklar›n› belirtti.
Daha sonra söz alan avukat Anny Pues ise, 129 yasalar›ndan bahsederek, duruﬂmalarda yaﬂanan hukuksuzluklara
ve keyfiyete de¤indi. Ayr›ca AB yasalar›ndan biri olan “D›ﬂ
Ticaret Kanunu” olarak da bilinen ve bugüne kadar Almanya’da hiç kullan›lmam›ﬂ olan bu yasan›nda iddianameye
al›nd›¤› ve böylelikle daha yüksek cezalar vermenin hesaplar›n› yapt›klar›n› dile getirdi.
Son olarak söz alan TAYAD KOM‹TE çal›ﬂan› da k›saca çal›ﬂmalar›ndan bahsederek, devam eden davalar›n iki
taraf› oldu¤unu, bir tarafta egemenler ve di¤er tarafta dünya halklar›n› temsilen devrimciler oldu¤unu, bu davalarda
Alman devletinin as›l olarak kendini de¤il, faﬂist Türkiye
devletini temsil etti¤ini ve avukatl›¤›n› yapt›¤›n› söyledi.

“ D i renmek Terö rizm D e¤i ldir”
Düsseldorf’da ayr›ca, Düsseldorf’un Kaiserslauter’e
yapt›¤› maçta Ultras grubu "Direnmek Terörizm De¤ildir,
129/a-b yasalar› iptal edilsin" pankart› açt›. 33 bin taraftar›n
oldu¤u maçta as›lan pankart Alman Sat 1 televizyonunda da
canl› gösterildi.

Filistinli Örgütlerden ‹srail’e
Ortak Tav›r

Özgürlük Ça¤r›s›
42. Haftada

Filistinli direniﬂ gruplar›, ‹srail’in Gazze’ye yönelik artan tehditlerini de¤erlendirmek üzere bir araya gelerek ‹srail’in muhtemel bir sald›r›s›na karﬂ› koordinasyon içinde
ortak mücadele edeceklerini aç›klad›. Hamas, ‹slami Cihat, Filistin’in Kurtuluﬂu için
Halk Cephesi ve Demokratik Cephe’nin kat›ld›¤› toplant›da, ‹srail tehditlerinin d›ﬂ›nda
Filistin’i ilgilendiren sorunlar›n ele al›nd›¤›
bildirildi.
Hamas liderlerinden ‹smail R›dvan, “Toplant›ya kat›lan direniﬂ gruplar›, direniﬂin Filistin halk›n›n hakk› oldu¤unu ve bu konuda uygun olan her türlü yöntemden yararlanacaklar›n› vurgulad›lar” dedi. Filistin’in Kurtuluﬂu
için Demokratik Cephe’nin siyasi büro temsilcilerinden Salih Nas›r da toplant› sonunda
direniﬂ gruplar› aras›nda koordinasyonun sa¤lanmas› için bir operasyon merkezi kurma karar› al›nd›¤›n› aç›klad›.

Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar›n›n
her hafta cumartesi günü Almanya'n›n Köln kentinde bulunan Dom
Kilisesi önünde yapt›klar› özgürlük
ça¤r›s› eylemine 42. haftada da devam etti. 3 Nisan’da yap›lan eylemde Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbullu
ve Cengiz Oban için özgürlük istenirken, Dusseldorf' da devam eden
mahkemeye kat›l›m çagr›s› yap›ld›.

AHKM'de Sa¤l›k Taramas›
‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da bulunan AHKM’de (Anadolu Halk Kültür Merkezi) ﬂeker, kolestrol, tansiyon vb hastal›klar›n 40 yaﬂ›ndan itibaren yol açt›¤› felçli¤i önlemesi için ücretsiz
sa¤l›k taramas› yap›ld›. 28 Mart günü NHS’ye (National Health
Service) ba¤l› sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan yap›lan tarama sonucunda Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde, sigara b›rakma kampanyas› baﬂlatma konusunda hemfikir olundu.
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DAK: AÇILIMLAR AS‹M‹LE ETMEK, YOK SAYMAK,
SALDIRMAK ‹Ç‹ND‹R
Almanya’n›n Köln kentinde
düzenlenen Alevi aç›l›m›yla ilgili
düzenlenen toplant›da, AKP milletvekili Hüseyin Tu¤cu’nun; “teröristlerin cenazesi cemevlerinden
kald›r›l›yor; devletin temeline dinamit koyan o serserilerin, zavall›lar›n
ne iﬂi vard›r” sözleri üzerine
Devrimci Alevi Komitesi bir
aç›klama yay›nlad›.
6 Nisan günü yay›nlanan
aç›klamada; 1989 y›l›nda ‹ETT
çal›ﬂan› olarak grev yapan Tayyip
Erdo¤an’›n hak arayan bir iﬂçiyken
Tekel iﬂçilerine sald›r› emri veren
bir konumda oldu¤u ve zenginlik
yönünden say›l› baﬂbakanlardan
oldu¤u vurguland›. “20 y›l gibi k›sa
bir sürede o mal varl›¤›n› nas›l elde
etti onu sorgulay›n” denilen
aç›klamada; “Yetimin hakk›n› yedirtmem diyen ama yemeye ve yedirtmeye devam edenlerin partisinin
milletvekili de¤il misiniz? Sizin
partinizin baﬂkan› ve baﬂbakan›n›z

cemevleri cümbüﬂ evi dedi¤inde
sen Alevi de¤il miydin? Alevilerin
inançlar›n› aﬂa¤›layan, yok sayarsan
yok olur diyen Tayyip Erdo¤an de-

¤il mi?” denildi.
Aç›klaman›n sonunda; “Cemevleri; döneklerin, h›rs›zlar›n, namussuzlar›n cenazesinin kalkaca¤› yer
de¤ildir. Tabii ki devrimcilerin cenazeleri cemevinden de camiden de
inançlar›na göre kalkacakt›r” denildi.

A l m a n y a ’ d a b e b e k k u t u l a r › n a b i r y›lda 143 bebek b›rak›ld›:

Bu Çürümedir!
Almaya’da 2000 y›l›ndan beri uygulanan “Bebek Kutusu” diye bir proje
var. Proje ﬂöyle; bebe¤ine bakamayan, terk etmek isteyen anneler bebeklerini “Bebek Kutusu” denen kutulara b›rak›yor.. Bu kutular bir derne¤in denetimi alt›nda tutuluyor. Kutuya bebek b›rak›l›nca bebek kutudan al›n›p ilgili
kurumlar bebe¤e bak›yor.
Almanya’da bir y›lda bu kutulara b›rak›lan bebek say›s› resmi rakamlara
göre 143. Gerçek rakamlar›n ise 500’ü aﬂt›¤› söyleniyor.
Burada soru ﬂu: ‹nsanlar neden bebe¤ini bir kutuya b›rak›p terkeder? Yoksulluk mu? Hay›r? Bunun tek bir nedeni var çürümedir. Emperyalizm herﬂeyi çürütüyor. Çürüme o boyuta ulaﬂm›ﬂ ki, kendi bebe¤ini kutulara terk edip
gidiyor.
Almanya’daki bu kutular ise bebekleri korumak, kurtarmak de¤il, bu çürümeyi topluma kabul ettirmektir. Bu tür bebekleri kurtarmak için çözüm
“bebek kutular›” de¤ildir. Bu çürüme tart›ﬂ›lmad›¤› sürece yar›n binlerce bebek kutusuna ihtiyaç duyacaklard›r.

AVRUPA’dakiB‹Z
Yaşadığımız Avrupa ülkelerinde,
birbirimize, ülkede olduğundan çok
daha fazla ihtiyaç duyuyor olmamız
gerekir. Ve bu bir gerçektir. Bunun
doğal sonucu olarak, birbirimizi daha çok sahiplenmemiz ve ilişkilerimizin daha güçlü olması gerekir. Fakat, gerçek öyle midir?
Sudan sebeplerle ilişkilerimizin tahrip oluduğunu
kırgınlıkların, küskünlüklerin yaşamımızda önemli
sorunlar haline geldiğini
görüyoruz.
Peki neden böyle oluyor?
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mizden kopmuş olmanın yanına, bir
de çevremizden, komşularımızdan
kopmuş olmak, kendimizi yalnızlaştırmak ekleniyor. Kendimizi, çeşitli
nedenlerle "ikna" edip, "haklı" bulabiliri. Ancak bu gerçeği değiştirmez.
Ve her geçen gün kendimize daha
çok yabancılaşırız, yalnızlayırız.
Bir Avrupalı’nın kültürüne bencillik hakim olabilir. Ancak bencillik bizim kültürümüze terstir.
Bizim kültürümüzde birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşım vardır.
Emekçilerin, halkın en
büyük gücü birlikteliği, kültürü, değerleridir. Kendi kimliğimize, kendi
değerlerimize sahip çıkmalıyız. Kendimize yabancılaşmayalı. Burjuvazinin yoz kültürünün bizi çürütmesine, Kendimize yabancılaştırmasına
izin vermeyelim. Yaşadığımız bir
çok sorunun kaynağı budur.

BENC‹LL‹K ARAMIZDAK‹
‹L‹ﬁK‹LER‹ DE
YIKIP TAHR‹P ED‹YOR

Yabancılaşma...
Yaban ellerinde daha çok yabancılaşıyoruz. Kendimize yabancılaşıyoruz. Kültürümüze, geleneklerimize, yaşam tarzımıza yabancılaşıyoruz. Bizler emekçiyiz. Ama Avrupa’da bujuvazinin kültürüne özenerek, onlar gibi yaşamak istiyoruz.

54

Burjuvazinin kültürü şekillendiriyor
bizi. Yaşamımızda o belirgin oluyor.
Sonuç; hiç de bizim olmayan bir
kültür: bencillik, bireycilik, kendinden başkasını düşünmeyen bir düşünce tarzı, bir anlayış, bir yaşam biçimi... Birbirinin yardımına koşan

değil, birbiriyle rekabet içinde olan
bir anlayış. Dostluklar, arkadaşlıklar, aramızdaki ilişkiler de bu anlayışa göre şekilleniyor. Ve incir çekirdeğinin doldurmayacak nedenlerden
dolayı kırgınlıklar, küskünlükler...
Sonuçta, Avrupa'da gurbet içinde
gurbet yaşamaya başlıyoruz. Ülke-

