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YAfiIYORLAR
Şenay HANOĞLU
1966 Tokat Almus, Armutalan Köyü doğum-
lu. İki çocuk annesiydi. 1989’da İstanbul’a
göçedip Küçükarmutlu’ya yerleşti. Burada
mücadeleye katıldı. Temizlik işlerine giden
bir emekçiydi. TAYAD’ın yılmaz hak ve öz-
gürlük savaşçılarından biriydi. 
F Tipi saldırısına karşı dışarıda ölüm orucu ya-
pılması önerisini ilk getirenlerden biriydi. Küçü-

karmutlu’da, adı daha sonra direniş evi olacak olan kendi evinde,
oğlunun ve kızının yanında ölüme yattı. 22 Nisan 2001’de çocuk-
larının, gecekondu yoksullarının yanıbaşında ölümsüzleşti. 

Umudun dağlardaki adı
oldular. 20 Nisan
1995’te, Tokat’ın Nik-
sar İlçesi Çatak Köyü
civarında çıkan çatış-
mada, bir asker ölür-
ken 3 Cephe gerillası
da şehit düştü.
Suat Alkan, Artvin Be-

şağıl Köyü doğumlu, 1980’lerin sonların-
dan itibaren Karadeniz’de hareketin örgüt-
lenmesinde en çok emeği geçenlerden bi-
riydi. 1992’de tutsak düştü. Tutsaklığı sona
erdikten sonra gerillaya katıldı. 
Zeliha Güdenoğlu, Konya doğumlu.
Devrimcileri ortaokul yıllarında tanıdı.

Konya DLMK içinde ve Özgür-Der içinde yeralarak mü-
cadele etti.
Duran Akbaş, Tokat Zile doğumlu. İstanbul’da ve Zile
Halkevi’ndeki faaliyetlerde yeraldı. 1994 yazında kır geril-
la birliğine katıldı. 

1965 Sivas doğumlu. Mücadelenin çe-
şitli alanlarında yeraldı. Bir devrimcinin
nasıl yaşaması ve ölmesi gerektiğini
mücadele dolu yaşamı ve kahramanca
ölümüyle gösterdi. 16-17 Nisan’da yol-
daşlarının katledilmesinin hesabını sor-
mak için gerçekleştirilen bir eylem sıra-
sında, 20 Nisan 1992’de İstanbul Topka-
pı’da katledildi.

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.

Mustafa Kuran anıldı
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 Federasyo-
nu binasında bir anma töreni yapıldı.

1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır Köyü
doğumlu. Mücadeleye 12 Eylül öncesi ka-
tıldı. Acıpayam’da yoksul köylülüğün ör-
gütlenmesinde yer aldı. Tutsaklıklar yaşa-
dı. 1988’de yurtdışına çıktı. Avrupa’da da
emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi.
Avrupa’nın yozluğunu reddetti, kavganın
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.

1961 Elazığ doğumlu. Devrimci Hareketin mi-
litan kadrolarındandı. FTKSME içerisinde yer
aldı. Beyazıt’ta faşist bir odağın dağıtılması ey-
lemi sırasında jandarmalarla girdiği silahlı ça-
tışmada yaralı ele geçti. Tedavisinin geciktiril-
mesi sonucu 16 Nisan 1980’de şehit düştü.

30 Mart 1972

FATMA KIZILASLAN
(NİKSAR GİRİŞİNDEN)

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. 

MALİK ÖZKOCA
(MALATYA)

38 yıl öncesine git-
mek güzel bir şey.
Mahirler’in o şartlar-
dan Ünye’den buraya
yaya gelmesi hayret
verici bir irade. 30
Mart 72’yi yaşıyormuş
gibiyim.

NURCAN
HANBAYAT
(ELAZIĞ)

Çok heyecanlı-
yım. 38 yıl sonra
Mahir’in çatıştığı
yere gelmek çok
güzel. Herkesin
yaşamasını isterdim
bu güzel duyguyu.

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

Suat ALKAN

Duran AKBAŞ

Nuran DEMİR

Gürsel AKMAZ

Zeliha
GÜDENOĞLU

Şenay
HANOĞLU

Önder
ÖZDOĞAN

16 Nisan -- 222 Nisan

Adil CAN

30 Mart 2010

KEMAL KARACA ÖLÜMSÜZDÜR!
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 ardın-
dan ailesi ziyaret edildi.



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler

28 AKP, ABD’nin suç orta¤›d›r...

30 Kurtulufl ‹‹çin DDevrimci
Okul: Tarihin yeri

34 Yozlaflmaya Karfl› Liseli
Gençlik Birlefliyor
Kurultay›
Yap›ld›...

37 Gençlik FFederasyonu’ndan:
Liselerde Bast›r›lmak
‹stenen; Örgütlü
Mücadeledir...

38 GGeennççlliikktteenn hhaabbeerrlleerr...

39 Sorunlar›m›z ÇÇözümlerimiz:
Neden bu kadar güvenlik?

39 Nas›l BBir Yaflam:
Avrupa’ya özenmek...

40 Liseliler ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü önündeydi...

4 Biz K›z›ldereyiz...

6 Yine gitmeliyiz K›z›ldere’ye...

13 Biliyorduk birileri gelecek...

14 K›z›ldere sönmeyen
meflalemiz...

17 Tarihe anti-emperyalist bir
kampanya daha yazd›k...

19 Mahir’den DDay›’ya ssürüyor bu
kavga...

21 Devrimci 1 May›s
Platformu’ndan ça¤r›...

22 Taksim nas›l 1 May›s alan› oldu?

25 Halk iiçin AAdalet:
Düzenin elindeki silah: Yarg›

26 Umudun ve gelece¤in
temsilcileriydiler

41 TAYAD’l› AAileler:
Kavgam›z›n Mahir’i...

42 TAYAD Hak ‹hlalleri
Raporu...

43 Haberler...

46 Ö¤retmenimizden
Ö¤rendiklerimiz:
E¤itimsiz halk
savaflamaz...

48 Büyüyen onlar,
yoksullaflan biziz!

51 Devrimci MMemur
Hareketi’nden:
E¤itim emekçileri,
17 Nisan’da gücümüzü
birlefltirelim...

52 Tekel iflçilerine sald›r›
AKP’nin emekçi
düflmanl›¤›d›r...

53 Avrupa’da Halk Gerçe¤i

55 Yafl›yorlar...

Ülkemizde
Gençlik

Amerika Defol...
Bu Vatan Bizim...

30 MART- 17 N‹SAN 
ANMA-KUTLAMA
PROGRAMI 

TAR‹H: 11 Nisan, Pazar
SAAT: 15.00
YER: Gazi Mezarl›¤›

TAR‹H:17 Nisan, Cumartesi
YER: Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park› 

ADALET ‹ST‹YORUZ! 
Engin Çeber’in
Katilleri
Cezaland›r›ls›n! 

TTaarriihh:: 12 Nisan, Pazartesi
YYeerr:: Bak›rköy, 14. ACM

SSaaaatt:: 09.30

HALK CEPHES‹



Tarihimize, ideolojimize, 40 y›l-
d›r savundu¤umuz ve hayata ge-

çirdi¤imiz politikalara, yaratt›¤›m›z
direnifllere bakanlar görür ki, “Biz
K›z›ldere’yiz” sözü alt› dolu bir söz-
dür. 1972’den bu yana, anti-emper-
yalist anti-oligarflik devrim hedefiy-
le K›z›ldere manifestosu yolunda
yürümeye devam etti¤imiz için biz
K›z›ldere’yiz. O miras› politik, pra-
tik boyutuyla tafl›yabilen tek hareket
oldu¤umuz için biz K›z›ldere’yiz.
Mahirler gibi, gerekti¤i anda, gerek-
ti¤i yerde “Biz buraya dönmeye de-
¤il, ölmeye geldik” diyebildi¤imiz
için biz K›z›ldere’yiz. Onlar›n yarat-
t›¤› teslim olmama gelene¤ini, ku-
flatmalar alt›ndaki üslerde, da¤larda,
hapishanelerde defalarca tekrarlad›-
¤›m›z için biz K›z›ldere’yiz. K›z›l-
dere’nin ideolojik sa¤laml›¤›n› kar-
fl›-devrim rüzgarlar›n›n en fliddetli-
leri karfl›s›nda sürdürebildi¤imiz
için biz K›z›ldere’yiz. 

Biz K›z›ldere’yiz; çünkü K›z›l-
dere bizim tarihimiz, biz K›z›l-

dere’nin gelece¤iyiz. Biz K›z›lde-
re’yiz; çünkü K›z›ldere’de geçmifli-
miz, bugünümüz ve gelece¤imiz so-
mutlanm›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.

K›z›ldere’nin devrimci hareketin
tarihinde ayr› bir yeri olmufltur.

K›z›ldere devrim süreçlerinin düz
bir hat izlemeyece¤inin, devrim mü-
cadelesinin zorlu ve karmafl›k süreç-
lerden geçece¤inin en aç›k ifadesi-
dir. Devrimci hareketler fiziki olarak
darbeler yiyebilir, önderler katledi-
lebilir, kitlelerin mücadelesi gerile-
yebilir. Ancak halka, devrime, sos-
yalizme ba¤l› olan bir çizgi, bu ba¤-
l›l›¤›n gere¤ini yerine getirdi¤i süre-
ce, yyeenniillmmeezzddiirr.. O daima kendisini
mücadele içinde üretir. K›z›ldere ve
40 y›ll›k tarihiyle devrimci hareketi-
miz bu yenilmezli¤in kan›t›d›r. 

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

ödeyerek iktidar mücadelesini nas›l
sürdürdüklerinin ifadesidir. Dev-
rimci hareket bu 40 y›l içinde onlar-
ca önder kadrosunu, yüzlerce kadro
ve savaflç›s›n› flehit verdi. Yüzlerce
gazisi, binlerce tutsa¤› oldu. “Her
fley bitti” denilen koflullarda K›z›l-
dere gelene¤i ile daha güçlü olarak
aya¤a kalkmas›n› bildi. 

Mahirler’in yoldafl› ve ö¤rencisi
olan bir direniflçi, ölüm orucu-

nun zorunlulu¤unu anlat›rken flu ya-
l›n formülü kurmufltu: “Halk›m›z›n
kurtuluflu için yola ç›km›fl insanla-
r›z. Bu yolun kesilmeye çal›fl›ld›¤›
yerde, bize düflen ölümüne diren-
mektir...” (Zeynep Ar›kan)

Bir kez daha okuyun isterseniz
bu k›sa cümleyi. Bu cümlede

K›z›ldere’nin özünü de görürsünüz.
K›z›ldere, devrim yürüyüflünü sür-
dürebilmek için ölmenin gerekti¤i
yerdi ve öldüler. O kadar aç›k, yal›n
ve kesin. 

Birinci Ölüm Orucu Ekipleri’nin
ortak aç›klamas›nda da vard› ay-

n› kesinlik: “DDeevvrriimm ee¤¤eerr ccaannllaarr››mm››--
zzaa iihhttiiyyaaçç dduuyyuuyyoorrssaa...... kkeeffeennlleerrii ggiiyy--
mmeekkttee tteerreeddddüüttüümmüüzz oollmmaayyaaccaakktt››rr..”” 

E¤er amac›n›z vatan›n ba¤›ms›z-
l›¤› ve halk›n kurtulufluysa, he-

definizde devrim varsa, ölüm de ya-
flam da bu kadar sadedir. DDeevvrriimm
iiççiinn yyaaflflaann››rr vvee ddeevvrriimm iiççiinn ööllüünnüürr.. 

Bir bask› döne-
mi düflünün ki,

o hareketin önderi,
önder kadrolar›
katledilmifl olsun.

O hareketin geriye kalan baz› kadro-
lar› inkarc›l›¤›, tasfiyecili¤i örgütle-
sinler. ‹lk bak›flta böyle bir hareketin
yaflayamayaca¤› düflünülür. Ama
THKP-C öyle olmam›flt›r. Mahir, iz-
leyicisi 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 olma-
n›n onurunu ve gururunu tafl›m›flt›r
hep. Bunu baflaramasayd›k, K›z›lde-
re üzerine spekülasyonlar sürecekti
elbette. Ama biz K›z›ldere’nin tarih
içindeki do¤rulanmas›y›z. 

Savafl 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 dura-
mayanlar, ne kuflatma alt›nda ölebi-
lir, ne kurflun ya¤murlar› alt›nda tili-
li çekebilir, ne kanlar›yla duvarlara
umudun ad›n› nakfledebilirler... 

Marksist-Leninist ideolojiyi sür-
dürmekte 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 tabi-
iydi. K›z›ldere’de katliam karar›yla
sald›rd›lar ve ““bbiittiirrddiikk”” dediler. 12
Eylül’de ““bbiittiirrddiikk”” dediler. 12 Tem-
muz’da büyük darbe vurduklar›n›
söylediler. 17 Nisan’da ““bbeeyyiinnlleerriinnii
ddaa¤¤››tttt››kk”” diyorlard›. 19 Aral›k’ta ce-
setlerimizin üzerine basarak “dev-
letle bafledilemeyece¤ini art›k anla-
m›fl olmal›lar” diyorlard›.

‹flte buraday›z. Devrimi savunuyo-
ruz. Anti-emperyalist mücadele

bayra¤›n› dalgaland›r›yor, devrim
yürüyüflünü sürdürüyor, sosyalizmi

K›z›ldere Marksist-
Leninistlerin, 40 y›ld›r

büyük bedeller ödeyerek
iktidar mücadelesini nas›l

sürdürdüklerinin ifadesidir.
Devrimci hareket bu 40 y›l içinde
onlarca önder kadrosunu, yüzler-

ce kadro ve savaflç›s›n› flehit
verdi. Yüzlerce gazisi, binlerce

tutsa¤› oldu. “Her fley bitti” deni-
len koflullarda K›z›ldere gelene¤i

ile daha güçlü olarak aya¤a
kalkmas›n› bildi. 

KK››zz››llddeerree YYeenniillmmeezzllii¤¤iimmiizzddiirr
BB‹‹ZZ KKIIZZIILLDDEERREEYY‹‹ZZ
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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 deva-
m›nda Büyük Direnifl’te bafle¤me-
yenlerin 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 verme-
mek üzere gömmek istediler. Ama
iflte K›z›ldere bir manifesto, bir me-
flale olarak Türkiye halklar›n›n yo-
lunu ayd›nlatmaya devam ediyor. 

Çok s›k tekrarlam›fl›zd›r; s›n›flar
mücadelesi, ayn› zamanda s›-

n›flar›n birbirleriyle irade çat›flma-
s›d›r. Çat›flman›n bu yan›n› görme-
yen veya küçümseyenler, kendileri
d›fl›nda cereyan eden irade çat›flma-
s›n› da ““iinnaattllaaflflmmaa”” olarak adlan-
d›rm›fl ve kendileri genellikle “inat-
laflma”ya karfl› “sa¤duyulu” davra-
narak, irade çat›flmas›nda inatlafl›p
sonuna kadar gitmektense, düflma-
n›n inad›na (yani asl›nda iradesine)
flu veya bu biçimde boyun e¤mifller-
dir. ‹rade çat›flmas›nda politik an-
lamda geri ad›m atan, kaybeder. 

‹rade savafl›ndan kimin ne anlad›-
¤›nda görülen bu farkl›l›k, siyasi

mücadelede yenilgilere, zaferlere ba-
k›fl aç›s›nda da farkl›l›klara yolaç-
m›flt›r. Mücadeleye devrim hedefiyle
bakanlar›n zaferi gördü¤ü yerde, di-
renme ve çat›flma iradesine sahip
olamayanlar sadece yenilgileri, ka-
y›plar› görmüfllerdir. Reformizmin,
statükoculu¤un, düzeniçili¤in “ye-
nildiniz 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 Dire-
nifl’i böyledir. S›n›flar mücadelesinin
yüzlerce y›ll›k tarihi ve Marksist-Le-
ninist teori, bize, yenilgi ve zaferin
fiziki sonuçlarda de¤il, irade çat›fl-
mas›nda düflmana boyun e¤ilip e¤il-
medi¤iyle, politik anlamda elde edi-
len sonuçlarla belirlendi¤ini ö¤retir. 

Biz bu çat›flmalar›n, bu dönemle-
rin hepsinde, flu veya bu aflama-

da yaln›z b›rak›lm›fl›zd›r. Buna ra¤-
men, yaln›z b›rak›ld›k diye, hiçbir
dönem direnifl çizgisinden gerile-
medik. Day›’n›n tek bafl›na kalmay-
la ilgili flu sözleri, bu tavr›m›z› ga-
yet net bir flekilde izah eder:

“Bugünün dünyas›nda yaln›z
bafl›na kalmay› göze alma-

dan 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¤ifl-
tirilemeyecek dünyan›n en büyük
gücüdür. Bu, kendine güvendir. Bu,
ideolojik sa¤laml›kt›r...” 

EE¤¤eerr ssaalldd››rr››nn››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa bbiirr
sseett oollaamm››yyoorrssaann››zz,, öönnüünnddee ssüü--

rrüükklleenniipp ggiiddeerrssiinniizz.. Oligarflinin
2000 y›l›nda tecrit politikas› ve F  Ti-
pi hapishanelerle bafllatt›¤› son sald›-
r› karfl›s›nda da solun büyük bölü-
münün durumu esas olarak budur.
Biz 12 Mart’›n karfl›s›nda K›z›lde-
re’de akan kanlar›m›zla set olduk. 12
Eylül’ün karfl›s›na o koflullarda si-
lahl› mücadeleyi sürdüren, tutsakl›k
koflullar›nda bedenlerimizi ölüme
yat›rabilen cüretimizle set olduk. Set
olamayanlar, selin önünde sürükle-
nip gittiler. Menderesler’in, Demi-
reller’in ilericili¤ini keflfetmekten le-

gal particili¤e kadar genifl bir yelpa-
zeye yay›ld› bu sürüklenme. Son sal-
d›r› karfl›s›nda yaflanan da budur. Ba-
rikat olamayanlar sald›r›n›n önünde
sürüklendi. Sürüklenifl hala sürüyor
ve kimileri için bu sürükleniflin nere-
de duraca¤› meçhuldür. 

40 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, devri-
me dair, bizim öngörülerimiz para-
lelinde yaz›l›yor tarih. 

Halklar›n direndi¤i ve savaflt›¤›
yerde, emperyalizmin ve oli-

garflik diktatörlüklerin asla zafer ka-
zanamayaca¤› bir kez daha kan›t-
lanm›flt›r son yirmi y›lda. Bunun ka-
n›tlanmas›na prati¤iyle önderlik
eden bir siyasi hareketiz. Oysa
1990’lar›n bafllar›, art›k solda çeflit-
li kesimlerin bile, emperyalizme di-
renilemeyece¤inin teorisini yapma-
ya bafllad›klar› bir dönemdi. Halkla-
r›n direnifli bu teorileri yerle bir etti.
Dünya halklar›n›n direniflinin tarih-
sel yükünü omuzlayan feda savaflç›-
lar›n›n her biri, bu teorilerin anti te-
zi gibiydi. 

Geçti¤imiz 20 y›l, emperyalizmin
dünya çap›nda mutlak hakimi-

yetini, “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 olufltur-
du¤u bir dönem olmufltur. Emperya-
list sald›rganl›k hala sürmektedir an-
cak 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 yürüne-
cek. K›z›ldere bugün devrimin yolu-
nun ad›d›r. Yar›n zaferin ad› olacak. 

Halklar›n direndi¤i ve
savaflt›¤› yerde, emper-

yalizmin 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’la-
r›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. 
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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, so-
runlar da oldu ancak genel olarak
K›z›ldere nas›l bir etki b›rakt› dese-
ler çok, çok güzeldi diyebiliriz. Bi-
zim 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 di-
ye bir söz var ya iflte onun gibi..
Aç›kças› ilk köye girince içimden
buraya böyle de¤il silahlar›m›zla

girseydik ne güzel olurdu diye dü-
flünmüfltüm. 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 gururuy-
la buraday›z. biz buraya dönmeye
de¤il ölmeye geldik sözünü y›llar
sonraya tafl›man›n gururuyla bura-
day›z ve birgün silahlar›m›zla gire-
ce¤imiz günler de gelecek. 

MMaahhiirr’’iinn kkaannll›› bbeeddeenniinnii
iiççeerrii ççeekkeenn bbeenn oollssaayydd››mm,,
nnee hhiisssseeddeerrddiimm??

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 ver-
dik. O kerpiç evden halka hal-
ka yay›lan direnifli düflünüyor
insan. Hayal etmeye çal›fl›yor-
sun nas›l olmufltur acaba..
Okuduklar›m›z geliyor akl›m›-
za. ‹flte flurada samanl›k var-
m›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›k-
m›flt›, sesi nas›ld›, ne söyledi ilk
olarak.. Vuruldu¤u an› düflünüyor-
sun. Nereye akt› kan›.. Mahir’i içeri
çektiklerinde ne yapt›lar bizimki-
ler.. 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? Siper-
lerinin arkas›nda nas›l da titriyor-
lar.. Köylüler nerelerden nas›l izli-
yorlard›? O an kaç kiflinin yüre¤ine
atefl düfltü kaç kiflinin bilincine ka-
z›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 vurul-
du¤unda üzüldü¤üm için a¤lam›fl-

Yine Gitmeliyiz
K›z›ldere’ye...
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t›m, bir de flimdi sevincimden a¤l›-
yorum”... Daha söyleyecek söz bu-
lam›yorsun üstüne. 

Daha da anlat›lacak çok fley var
asl›nda ancak ben program›n bafl›n-
dan itibaren anlatmaya bafllayay›m. 

Gazi’de Day›’n›n mezar› bafl›n-
da sayg› duruflunda bulunduk. Son-
ra 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› var-
d›k. Belki biraz daha geç de olabi-
lir.. Oradaki yürüyüflümüz güzeldi.
F›rt›na ç›kt›, arkadafllar pankartlar›
tafl›makta epey zorland›lar, s›r›ls›k-
lam oldu insanlar ama program gü-
zel geçti. Yeni kat›lan insanlar da
oldu. Orada yeni tan›flt›k yani.. Ora-
daki 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 diyebili-
riz. Yani gelip geçenler oluyordu yi-
ne ama her zamanki kalabal›¤› yok-
tu. Hava da so¤uk ve rüzgarl›yd›.
Biz de gecikince bofl meydana aç›k-
lama yapm›fl gibi olduk. Akflam ka-
ranl›¤›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-

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 gö-
türdüler. Biz de araçlar› ‹negöl giri-
flindeki bir dinlenme tesisine çektik
Ferhat’› beklemek için.

Oradaki bekleyiflimiz güzeldi.
Kocaman bir halay kurduk. marfllar-
la türkülerle halaylar çektik. Epey
moralli bir bekleyiflti buradaki. 

Sonra bir saat içinde Ferhat gel-
di ve biz saat 22.30 gibi ancak hare-
ket edebildik.  Molalarla aray› uza-
tarak sabah saat 6.00’da Ankara’da
olduk. 

Abdi ‹pekçi Park›’na geçtik.
Kahvalt› vb. için orada bekledik.
Yafll›lar› da birkaç saatli¤ine de olsa
dinlenmeleri için Ankara’daki arka-
dafllar›n ayarlad›klar› misafirhaneye
gönderdik.

Sabah 08.30 civar› kahvalt›m›z›
yapt›k. Ankara’daki arkadafllar ye-
meklerimizi organize etmifllerdi.

Ankara’daki arkadafllar ile prog-
ram›z› oluflturduk. Heyet nas›l gide-
cek, imzalar nas›l gidecek bu konu-
daki program›m›z› konufltuk. 

Abdi ‹pekçi Park›’na gider git-
mez hemen pankartlar›m›z› açt›k,
her çarda¤a pankartlar›m›z› gerdik,
elin alt›na dövizlerimizi yerlefltir-
dik, silüeti elden sark›tt›k. Bildiri

--DDoo¤¤aann YYIILLDDIIZZ ((BBuurrssaa))

Yani bu 40 y›lda bir herkesin
bafl›na gelebilecek birfley. Ya-
ni nerdeyse umudun 40. y›l›n›
kutluyoruz ve benim do¤um
günüm 30 Mart bununda çofl-
kusu içindeyim.
--MMaahhiirr ÇÇaayyaann......

Mahir Çayan benim için
umudumu simgeliyor.
--DDaayy››......

Day›'da baflka bir umudu.
--KK››zz››llddeerree......

K›z›ldere umudumuzun yeri
ve baflkentimiz olarak düflü-
nüyorum.
--DDeevvrriimm......

Devrim ise sonsuza kadar
mutluluk.
--SSoossyyaalliizzmm......

Hedefimiz.
--MMüüccaaddeellee......

Onurumuz
--3300 MMaarrtt......

Tüm coflkumuz.
--UUmmuutt......

Umut Dev- Genç
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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 gön-
derdik. Biz de Abdi ‹pekçi
Park›’nda aç›klamay› 11.00’de yap-
t›k. Aç›klamadan önce Anadolu’nun
di¤er illerinden, Kürdistan, Ege,
Akdeniz’den kat›l›mc›lar gelmiflti
parka. Böylece K›z›ldere’ye  git-
mek 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 gidemezsi-
niz, bu 2911 say›l› yasaya muhale-
fettir” 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 kar-
fl›layacak ve klasörleri teslim ala-
caklar” 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 çe-
virmeye çal›flt›lar. Sonra kendi ara-
lar›nda de¤erlendirme yap›p tekrar
geldiler. Bizim önerimizi sanki ken-
di önerileriymifl gibi bize sundular.
Biz de zaten bunu söylüyoruz sa-
bahtan beri dedik. Bu sefer güzer-

gah tart›flmas› oldu. Buradan Ata-
türk 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 is-
tedi¤imiz de zaten propaganda yap-
mak. O istikamet bu aç›dan bizim
amac›m›za daha da uygundu. Ora-
dan gönderdik arkadafllar›. 

O s›rada mecliste heyetteki arka-
dafllar kendilerine görüflecek birini
bulamam›fllar. Ne baflkan oraday-
m›fl ne de baflkan vekilleri. Bize
randevuya gerek olmad›¤›n› söyle-
mifllerdi ancak hiçbiri ortada yoktu.
Öyle olunca avukat Ebru Timtik
kendi tan›d›¤› milletvekillerini ara-
m›fl telefon ile. CHP’li bir milletve-
kili bulabilmifller. Onu bulabilmifl-
ler, onunla görüflmüfller ama ilgilen-
memifl, imzalar› vermifller. Onlar da
mektup okuma komisyonuna devre-
deceklerini söylemifller. Sonra he-
yet 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

--HHüüllyyaa KKIILLIIÇÇ
((‹‹ssttaannbbuull--
BBaa¤¤cc››llaarr)) 

Çok mutluyum.
‹lk gidildi¤i
içinde. ‹lk gidi-
yorum. Özellikle
orda olmak istedim. Orda ya-
flananlar› protesto etmek için,
bas›n aç›klamas› yapmak için
gidiyoruz. Ve çok güzel bir
duygu bu, herkesin kat›lmas›-
n› isterdim. 
--MMaahhiirr ÇÇaayyaann...... 

Mahir Çayan savaflç› ve ön-
der bir insan. Devrimcilerin
önderi.
--KK››zz››llddeerree......

Bir manifesto.
--DDaayy››......

Teslim olmama gelene¤i dev-
rimin önderi diyeyim.
--DDeevvrriimm......

Bizim ülkemizde olmas› ge-
reken birfley.
--BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn yyoolluu........

Sosyalizm 
--SSoossyyaalliizzmm......

Gelece¤imiz umudumuz.
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iyisi Karfl›yaka’daki anmadan
sonra Dikmen’deki misafirhane-
ye gitmeye karar verdik. Akflam
yeme¤ini orada yedik.

Karfl›yaka Mezarl›¤›’ndaki
anma da güzel geçti. Yürüyüfl
yolu çok güzeldi. Kortejlerimizi
oluflturduk. Disiplinli bir kortej
oldu buradaki. Mahir Çayan’›n
mezar› bafl›ndaki anmam›zdan
sonra s›rayla Ulafl Bardakç›, De-
niz Gezmifl ve Hüseyin ‹nan’›n
mezarlar›n› gezdik. 

Sonra kortejleri oluflturduk
tekrar. En son mezarl›ktan ç›kar-
ken yine kaç›p kaç›p mezar bafl›-
na gitmeye çal›flanlar oluyordu.
Onlar› engellemeye çal›flt›k. 

Daha sonra Dikmen’e gittik.

Dikmen’de 18.00 gibi yemek
yedik. Daha sonra Ankara Genç-
lik Derne¤i’nden arkadafllar›n
haz›rlad›klar› skeçler ve müzik
program› vard›. Onu sundular.
Güzel bir program haz›rlam›fllard›.
Herkes çok yorgun olmas›na ra¤men
ilgiyle izlediler. Herkes kat›ld›. 

Sonra saat 24.00’da araçlara bin-
dik ve yola koyulduk. Yolda gider-
ken Yozgat taraf›nda Ege, Akdeniz
ve Kürdistan’›n araçlar› konvoydan
koptular. Bu defa yol boyunca tekrar
birleflebilece¤imiz bir yol arad›k.
Çorum’da birleflemedik. Amasya’da
birlefliriz dedik. Oras› da olmad› en
son Niksar’da birleflebildik. 

Sonuç olarak Niksar’da bir din-
lenme tesisinde tekrar bulufltuk tüm

otobüsler ile. Biz orada beklerken
Erbaa giriflinde Ege ve Akdeniz oto-
büsü kimlik kontrolüne denk gel-
mifller. Kimlik kontrolünden sonra
bir sorun ç›kmadan yola devam etti-
ler. Saat 10.30 gibi orada bulufltuk
hepsi ile. 

Biz orada beklerken yoldan ge-
lip geçen kamyonlar, t›rlar, araçlar
bize korna çal›yordu. Orada da ha-
laylar›m›z› çektik, marfllar›m›z›
söyledik. ‹ki tane z›rhl› araç geldi.
On tane de jandarma.. Konufltuk,
güvenli¤inizi almak için geldik vb.

dediler. Burada gösteri yapma-
d›¤›n›z sürece bir sorun yok de-
diler. Biz de zaten öyle bir ama-
c›m›z›n olmad›¤›n› arkadafllar›-
m›z› bekledi¤imizi söyledik. Bir
sorun ç›kmad›. Köylülerden ge-
lenler oldu. Hepsi tan›yorlar
Mahir Çayanlar’›.. Epey sohbet
ettik onlarla. Oradaki bekleyifli-
miz de çok güzeldi. Bizim bek-
ledi¤imiz yer tesis olmadan ön-
ce gerillalar iniyorlarm›fl o böl-
geye. Öyle anlat›yordu köylüler.
Mahir Çayanlar da tam bizim
karfl›m›zdaki da¤lardan t›rmana-
rak gitmifller köye. 

Orada beklerken Tokat’tan
arkadafllar da geldiler. Otuz kifli
geldiler. Hepsi gençlerdi. Sonra
hemen üç kilometre ötemizde
da¤›n ete¤inde Ormanl› köyü
vard›, Oradan iki tane amca gel-
di anmaya kat›lmak için gelmifl-
ler. Hem de yolu tarif ettiler bi-
ze. Çok iyilerdi. Yolda giderken

K›z›ldere türkülerini söylüyorduk.
Amcalar da biliyorlard› ve efllik edi-
yorlard›. 

Saat 11.00 gibi oradan ç›kt›k ve
köye do¤ru hareket ettik. Yaklafl›k
iki kilometre gittikten sonra sa¤a
döndük ve art›k da¤› t›rmanmaya
bafllad›k. K›z›ldere da¤›n en tepe-
sindeki köy... 

Bir yan›m›z uçurum bir yan›m›z
s›ra s›ra köyler... Büyük ço¤unlu¤u
Alevi köyleri..

Geçerken el sall›yoruz onlar da
bize el sall›yorlar.. Marfllar söylüyo-
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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..

AAnnkkaarraa 
AAbbddii ‹‹ppeekkççii PPaarrkk››

KK››zz››llddeerree



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 oto-
büsünden arad›lar. Biz çamura sap-
land›k, arkadafl›m›zda da üç tane
otobüs daha var diye. Tamam dedik
biz sizi bekliyoruz. Sonra biz araçla-
r› düzlük bir yere çektirdik. Arkada-
kileri beklemeye bafllad›k. Ormanl›
köyünden gelen amcalar da e¤er ar-
kadafllar iterek ç›karamazlarsa bize
söyleyin traktör ça¤›ral›m köyden
dediler. Biz de tamam dedik. Bizim
arkadafllar iterek ç›karmaya çal›fl-
m›fllar ama beceremeyince amcalara
söyledik. Dedik amca olmuyor ya-
pam›yoruz traktör ça¤›ral›m. Amca-
lar hemen telefon ettiler. Bir tane
traktör ça¤›rd›lar. Köylüler iki tane
göndermifller. Kazmas›n› kapan da
gelmifl yard›ma. Jandarma traktörle-
ri görünce yok geçemezsenizi falan
demifl ama köylüler dinlememifller
sürmüfller traktörleri. O anki köylü-
lerin bizi sahiplenmesi çok güzeldi. 

Biz de yukar›da beklerken yürü-
yüfl yapt›k. Terzio¤lu köyü vard› he-
men durdu¤umuz yerde. Oradaki
köylülerle sohbet ettik. Alevi kö-
yüymüfl. 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.. 

Sonra Ege’nin arabas›n› ç›kard›k
ve yola devam ettik. Köyün giriflin-
de durdurdular. Kimlik kontrolü ya-
pacaklar›n› söylediler.  Arama kara-
r›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. 

BBiirr aannddaa eevviinn hheerr ttaarraaff››
kk››zz››llaa bbooyyaanndd››

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 olma-
d› 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 tar-
t›flma uzamam›fl adamlar açt›lar
önümüzü. Tüm haz›rl›klar›m›z bit-
tikten sonra yürüyüfle bafllad›k. 

‹lk bafllarda kimse evinden ç›km›-
yordu. Camlardan perdelerin arala-
r›ndan bakanlar da jandarmay› gör-
dükten sonra hemen kapat›yorlard›
cam›n› penceresini. Baya¤› bir süre
böyle gitti. ‹nsanlar›m›z flafl›rd›lar ta-
bi. Birçok kifli kafas›nda farkl› hayal
etmifltir çünkü. Resmen ölü flehirde
geziyor gibiydik.  O s›rada bizim ar-
kadafllar bildiri da¤›t›m› da yap›yor-
lard›. Evlere girerek yolda gördükleri-
mize bildiri verdik. Bildiri verdi¤imiz
amcalardan bir tanesi “k›z›m hofl gel-
diniz, hofl geldiniz ama çok geç geldi-
niz” dedi. Gözlerinde hasreti, beklen-
tilerini herfleyi okumak mümkündü.
Köylülerden yürüyüfle kat›lanlar ol-
du. Yürüyüfl mesafemiz yaklafl›k bir
kilometre kadar vard›. Kerpiç ev kö-
yün en tepesindeydi. Bütün köyü t›r-
manm›fl olduk sloganlar›m›zla ve
pankartlar›m›zla.. 

Yolda yine gelip geçen amcalar-
dan 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
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O s›rada bizim arkadafllar bildi-
ri 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.. 

AAnnkkaarraa KKaarrflfl››yyaakkaa
MMeezzaarrll››¤¤››

AAnnkkaarraa 
AAbbddii ‹‹ppeekkççii PPaarrkk››



arkadafl›m›zd› demifl. O s›rada Seval
görmüfl onlar› ve o bizim önderimiz-
di demifl. Amca da " güzel, yak›fl›-
yorsunuz Mahir Çayan’a" demifl. 

Biz gitmeden bir kaç gün önce-
sine kadar jandarma bütün evleri
gezmifl, “800 kifli gelecekler, terö-
ristler gelecek, kan gövdeyi götüre-
cek, onlar gelince kap›n›z› pencere-
nizi açmayacaks›n›z, selam verme-
yeceksiniz, bakmayacaks›n›z” diye
tehdit etmifl. Zorla kendilerine ye-
mek 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 ka-
p›y› açarlar diye. Evin bir de yedek
anahtar› varm›fl komfluda. O kom-
fludaki anahtar› da alm›fllar. Biz evin
içine giremeyelim diye. Kerpiç ev-
de oturan kad›n ile birlikte kendi
aralar›nda biz gelince bize yemek
yapacaklar›n›, çay ikram edecekle-
rini kararlaflt›rm›fllar ama jandarma
onlar› al›p götürünce yapamad›lar.
Kad›n k›z›p duruyordu jandarmaya.
Kaç gündür onlara veriyoruz ye-
mek, bu çocuklara m› veremeyece-
¤iz? 300 - 500 kaç kifliyse doyura-
mad›k m› koca köy diyordu. Kerpiç
evde oturan kad›n da heyecanlan-
m›fl bizim gelece¤imizi duyunca.
Bir gün yine gelecekler diye bek-
lenti içerisindeymifl. 

Bunlar hep yürüyüfl ve anma s›-
ras›nda geliflen sohbetler. 

Yürüyüfl sonunda kerpiç ev gö-
rünmeye bafllay›nca bizim kitlenin

de sesi yükselmeye bafllad›. Rap
raplarla yürüdük belli bir yere ka-
dar. 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 ge-
liyor. 

Eve yaklaflt›¤›m›zda çok farkl›y-
d› hissettiklerimiz. Hem flaflk›nl›k,
hem de mutluluk vard›. Hemen bü-
tün gözler kurflun izlerini arad› ev-
de. Gözleriyle sar›p sarmalad› in-
sanlar›m›z evi. Evin önüne Mahir’in
silüetini ast›k, çat›ya da biz buraya
dönmeye de¤il ölmeye geldik pan-
kart›n› ç›kard›k..

Yan taraflarda sancakl›lar vard›.
Bir anda evin her taraf› k›z›la bo-
yand›, o an çok güzeldi. Pankartlar,
flamalar, dövizlerle donat›ld› her ta-
raf. Evin önü yan taraf›. Her taraf›-
na yerleflti insanlar›m›z. 

Sonra programa bafllad›k. Yuka-
r›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 flart-
lam›fl›z kendimizi. Sayg› duruflun-
dan sonra fliir okuduk. Sonra iki ta-
ne metnimiz vard›, onlar› okuduk.
Ahmet amca bir konuflma yapt›.
Grup Yorum marfllar söyledi. Onun
d›fl›nda bir de Güler Zere’nin mesa-
j› vard› onu anlatt›k. 

Ancak o s›rada ne kadar dinleye-
bilmifltir insanlar konuflulanlar› bile-
miyorum. Ben kendim de bir ara
koptum çünkü oradan.. Yani ister is-
temez oluyor bu hayale dal›yor in-
san.. 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 hisse-
diyor. 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 toplu-
yor yerden, biri toprak al›yor, biri
duvardaki kurflun izlerini araflt›r›yor,
biri koca kiremiti alm›fl evine götüre-
cekmifl... O ald›klar›n› belki ölene
kadar saklayacaklar.. ‹nsanlar›m›z›n
manevi yan› güçlü.. Sonra düflün-
düm mezarl›kta tart›flt›¤›m›z zama-
n›.. ‹nsanlar o manevi duygular›yla
yap›yorlar bunu. Sonuç olarak mü-
dahale etmekle do¤ru yapm›flt›k ora-
da 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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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.

AAnnkkaarraa KKaarrflfl››yyaakkaa
MMeezzaarrll››¤¤››

AAnnkkaarraa KKaarrflfl››yyaakkaa
MMeezzaarrll››¤¤››



Anma bittikten sonra isteyen re-
sim çektirebilir diye izin verdik bu
defa. Çünkü burada engelleyebile-
ce¤imizi hiç sanm›yorduk. Ki zaten
biz söylemeden bunu yapmaya bafl-
lam›fllard›. 

Sonra silüeti orada b›rakt›k. Evin
çat›s›na flamam›z› diktik. Daha son-
ra da pankart›m›z›, biz buraya dön-
meye de¤il ölmeye geldik pankart›n›
orada topra¤a çakt›k ve evin önünde
b›rak›p yolumuza devam ettik. 

Normalde dönüflte flöyle düflün-
müfltük, da¤›n›k bir flekilde ineriz afla-
¤›ya ve köylülerle sohbet etme imka-
n›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 ede-
bildi¤imiz kadar insanla sohbet ettik.
Bir tane eve girebildik sadece. Orada
da uzun duramad›k. Çünkü sürekli
afla¤›dan ça¤›r›yorlard›. 

KKuullaakkttaann kkuullaa¤¤aa,, nneessiillddeenn
nneessiillee aannllaatt››llmm››flfl oo ççaatt››flflmmaa

Yine böyle bir anda bir teyzeyle
konufltuk. Kad›n çat›flmay› çat›dan
izlemifl. Onun evi ile kerpiç ev ara-
s›nda epey bir mesafe var. Normal-
de duymas› mümkün de¤il ama san-
ki bire bir Mahir’in a¤z›ndan duy-
mufl gibi Mahir Çayan’›n askere
söyledi¤i sözleri anlat›yor. Meh-
metçik size s›kacak kurflunumuz
yok bizim siz bu vatan›n evlatlar›s›-
n›z Amerika’n›n kölesi olmay›n de-

mifl Mahir Çayan. Oradan akl›nda
kalm›fl onlar ve biz hep ezildik, hor-
land›k. Yoksuluz o yüzden eziliyo-
ruz ama kimsenin kölesi olmad›k.
Ne Amerika’n›n ne de baflkas›n›n
dedi teyze. Yine o sene do¤an ço-
cuklardan tutun da küçük çocuklara
kadar herkes birfleyler biliyor ken-
dince.. 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 köy-
lülere, asl›nda hepsi sizi çok seviyor

ama jandarmadan korkuyor" dedi.
Ki zaten insanlar›n bak›fllar›ndan
bile belliydi bu sevgi.. Biz afla¤›
inerken art›k herkes evlerinden ç›k-
m›fl, çat›lardan, camlardan evlerin-
den bize bak›yorlard›. Evlerine ye-
me¤e, çay içmeye ça¤›r›yorlard›.
Bu gece kal›n yar›n gündüz gözüy-
le gidersiniz diyenler vard›.. O an
çok güzeldi. Jandarma bir taraftan
bizimle konuflanlar›n kap› numara-
l›r›n› al›yor, not ediyordu. Buna
ra¤men ald›r›fl etmeyip konuflmaya
bafllad›lar bizimle. 

‹nsanlar›n bize sar›lmalar›.. ‹ç-
ten öyle bir sar›l›yorlard› ki.. Kö-
yün gençleri.. Yine da¤lara bakar-
ken özellikle de genç arkadafllar›-
m›z›n ço¤unun sohbeti gerillalar›-
m›z üzerineydi. Acaba bizimkiler
buralarda var m›d›rlar? Bizi görü-
yorlar m›d›r? ‹zliyorlar m›d›r?
fiimdi karfl›dan selam at›fl› yap›yor-
larm›fl.. Ya da cephe bayra¤›n› ç›-
kar›p sall›yorlarm›fl.. Biz buradan

dönmeyelim.. Keflke otobüsün önü-
nü kesseler.. Bizi al›p götürseler...
Hep buna benzer sohbetler vard›
gençlerin aras›nda...

K›z›ldere yolculu¤umuz bitti.
Araçlara binip geri döndük ama yü-
re¤imizin bir taraf› oralarda kald›.
Oraya mutlaka gitmeliyiz. Sadece
anma için de¤il,  normal zamanda
da gitmeliyiz. Otuz kifli geldi Tokat-
tan.. Yine o köylerde bir sürü insan
gördü tan›d› bizi. O yüzden mutlaka
gitmeliyiz.. Yeniden gitmeliyiz. 
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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.. 

KK››zz››llddeerree KK››zz››llddeerree



--TTaahhssiinn DDUURRMMUUfifi
((KK››zz››llddeerree  kkööyyüü))

Mahirler buraya gelmifl-
ti. Teslim olun dediler, tes-
lim olmad›lar. Çat›flmay›
uzaktan gördük. Askerler
vard› burada.  Askerler tes-
lim olun dedi, onlar silahla-

r›n› ateflledi. Bazen diyom ki, teslim
olmasayd›lar ama ölmeseydiler öl-
meseydiler.

Bu tür olaylar sadece K›z›lde-
re’de olmuyor ki, her yerde insanla-
r› böyle öldürüyorlard›. Yaz›k oldu
gençlerimize, insanlar›m›za bu ya-
p›l›r m›yd›? 

Anmaya kat›ld›m, çok güzel
yapt›n›z. ‹lk defa kat›l›yorum. ‹lk
defa böyle oluyor zaten. Ama ça-
t›flt›lar, direndiler onlar teslim ol-
mad›lar. Teslim olsayd›lar ölmez-
diler, ölmeseydiler. (Ama teslim
olsayd› Mahir Çayan olmazd›, Ön-
derlerimiz olmazd› ve bu kadar in-
san onlar› burada böyle anmazd› di-
yoruz ) Oras›n› bilmem ama ölme-

seydiler ölmeseydiler...

***

--DDöönnddüü AASSLLAANN ((KK››zz››llddeerree
kkööyyüü))

30 Mart 1972’de do¤mu-
flum ben biliyor musun. Dev-
rimci gençli¤in öldü¤ü, öldü-
rüldü¤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. YYaannii ddeevvlleett AAttaakkööyy ddiiyyoorr
aammaa bbiizz KK››zz››llddeerree ddiiyyoorruuzz.. Baflka
bir isim demiyoruz. Bizim buras›

K›z›ldere. Mahir Çayan’›n gel-
di¤i K›z›ldere.

***

-- ZZaaffeerr AASSLLAANN ((KK››zz››llddeerree
kkööyyüü))

Yaz›k oldu adamlara. Gen-

cecik adamlard›. Onlar için hiç kim-
se gelmedi sizler gibi. Böyle gelme-
diler hiç. Bir siz geldiniz. 

Köye çok iflkence yap›yorlard›,
terörist diyorlard›, flunu diyorlard›
bunu diyorlard›. Sonra köyümüze
AAttaakkööyy dediler. Bu köyde gençlik
yok valla yavrum. 

Öldürdükten sonra ka¤n›lara
bindirdiler. Kimsecikleri yanaflt›r-
mad›lar yanlar›na. Birkaç köylüye
yüklettirdiler hatta. Buralar› bir sar-
d›lar bir sard›lar.  Ama yaz›k oldu
gençlerimize. 

***

-- AAllii BBOO⁄⁄AA
((KK››zz››llddeerree kkööyyüü))

Valla ben pek bi-
lemiyorum o döne-
mi. 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 kefl-
ke onlar gibi olayd›. Onlar insana da-
ha de¤er verirlerdi, daha severlerdi,
daha duyguluydu, duyarl›yd›. Ama
flimdi bak›yorsun ki gençler daha
sayg›s›z onlar gibi de¤iller. 

***

““OO ggüünn bbeenn ççookk aa¤¤llaadd››mm.. BBiirr--
flfleeyy yyaappaammaadd››mm.. ÜÜzzüünnttüümmddeenn,, zzaa--
vvaallll››ll››¤¤››mmddaann aa¤¤llaadd››mm oo ggüünn..
BBuuggüünn sseevviinncciimmddeenn flfleenniimmddeenn aa¤¤--
llaadd››mm..””  

-- AAdd››nn›› vveerrmmeeyyeenn  BBiirr KKÖÖYYLLÜÜ
((KK››zz››llddeerree  kkööyyüü))

Tokatl›’y›m.  30 Mart 72 tarihin-
de dünyada devrimci dayan›flman›n
en güzel örne¤inin yafland›¤› yerdir
K›z›ldere.

Denizlerin idam›n› engellemek
için ellerindeki esirlere, onlar insan-
ca 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 isti-
yorlar, bunun için korku yaymaya ça-
l›fl›yorlar.

***

--KK››pprriiyyee
DDUURRMMUUfifi
((KK››zz››llddeerree kkööyyüü))

Buran›n k›z›y›m
ben. Olay oldu¤un-
da biz bir fley duy-
mad›k. Askerler
gelince ö¤rendik

yavrum. Roketi ha burada att›lar yu-
kar›. Helikopter indi buraya. Yakt›-
lar, y›kt›lar, helikopter çok kulland›-
lar.

Buran›n insanlar› çok üzüldü ta-
bi. Baz›lar› sevmiyorlar tabii. Keflke
ölmeseydiler. Hep yaflas›nlar flimdi
sizinle olayd›lar. Hiç sizin gibi ge-
len olmad› böyle. Baz›lar› kaçak ka-
çak bir iki bir iki geliyordu. Resim
çekip kamera çeken de oluyordu.
Ama bu seneki daha güzel.

BBeennii ççookk mmuuttlluu eettttiinniizz.. BBiillii--
yyoorrdduukk bbiirriilleerrii ggeelleecceekk MMaahhiirr--
lleerr’’ii aannmmaakk iiççiinn.. BBuurraaddaakkiilleerr ddee
bbiilliiyylleerr.. BBüüttüünn ssoollccuullaarr üüzzüüllüüyyoorr
ttaabbii. Kendilerine korkuyor baz›lar›.
BBeenn ddee aa¤¤llaadd››mm ssiizzii ggöörrüünnccee.. DDuuyy--
gguullaanndd››mm.. 5577 yyaaflfl››nnddaayy››mm. Onlar›
nas›l ald›lar yavrum.

Askerler sürüye sürüye götürdü-
ler onlar›, ka¤n› arabalar›na koydu-
lar. Afedersin davarlar ölünce sürü-
ye sürüye götürüp de al›rlar ya öyle
götürdüler. Gözlerimizin önünde
kimseyi yanaflt›rmad›lar yanlar›na.
OO ggüünn bbeenn ççookk aa¤¤llaadd››mm.. BBiirrflfleeyy
yyaappaammaadd››mm.. ÜÜzzüünnttüümmddeenn,, zzaavvaall--
ll››ll››¤¤››mmddaann aa¤¤llaadd››mm o gün. BBuuggüünn
sseevviinncciimmddeenn flfleenniimmddeenn aa¤¤llaadd››mm.
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......

“Beni çok mutlu ettiniz. 
Biliyorduk birileri gelecek...” 
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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 hedefimiz-
dir. 1970 Aral›¤›nda partileflen dev-
rimci hareketin istikrar›n›n, kararl›-
l›¤›n›n, karfl›-devrim rüzgarlar› kar-
fl›s›nda dimdik durmas›n›n kan›tla-
r›ndan biri de budur. ““TTeekk YYooll DDeevv--
rriimm”” slogan›n›n devrimci hareketle
özdeflleflen bir slogan olmas› bunun
en yal›n ifadesidir. 

Devrimi hedeflemek, Mahir Ça-
yan ve yoldafllar›n›n önderli¤inde
kurulan THKP-C’nin ay›rdedici ni-
teliklerinden biridir. THKP-C, o gü-
ne kadar Türkiye soluna hakim olan
parlamenterist, reformist, revizyo-
nist, 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
““‹‹hhttiillaalliinn YYoolluu”” olmas› elbette te-
sadüf de¤ildir.

Ortada sosyalizmi savundu¤unu
söyleyen bir çok siyasi hareket var-
d›. As›l tart›flma ise, sosyalizme na-
s›l var›laca¤›nda dü¤ümleniyordu.
Dönemin etkili güçlerinden Türkiye
‹flçi Partisi (T‹P), parlamenter yolu
öneriyordu bunun için. Bir di¤er ke-
sim, bar›flç›l mücadele biçimlerinin
temel olaca¤› uzun süreli bir evrim
dönemi ard›ndan bir “ayaklan-
ma”yla iktidar›n devral›nabilece¤ini
ileri sürüyordu. DDaarrbbeeccii seçenek-
lerden medet umanlar da vard›. Ha-
y›r diyordu bu noktada Parti-Cephe
önderleri, iktidar› devralman›n ve
kesintisiz bir flekilde sosyalizme yö-
nelmenin aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--
oolliiggaarrflfliikk ddeevvrriimm d›fl›nda bir yolu
yoktur. 

THKP-C’nin yaz›l› metinlerin-
de, Mahir Çayan’›n Bütün Yaz›-
lar’›n› oluflturan yaz›larda, devrim

d›fl›nda bir seçene¤in sözü edilmez. 

Devrimci Sol’un program› saya-
bilece¤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 aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,,
aannttii--oolliiggaarrflfliikk ddeevvrriimmllee bu kanl› sö-
mürü düzenine son verilecek, dev-
rimci demokratik dönüflümleri ger-
çeklefltirecek bir halk iktidar› kuru-
lacakt›r. ”

Bu çizginin devam› olarak 1994
y›l›nda kurulan DHKP de, bu prog-
ram› gelifltirerek kendi program›
olarak kabul etmifl ve devrim hede-
findeki kararl›l›¤› sürdürmüfltür.
Parti’nin kuruldu¤u süreç, yaz›m›-
z›n devam›nda tekrar de¤inece¤i-
miz gibi, devrimden, sosyalizmden
uzaklaflman›n revaçta oldu¤u bir
dönemdir ama o koflullarda da dev-
rimci hareket, bu hedefini “gözden
geçirme” ihtiyac› bile duymam›flt›r. 

DDeevvrriimm,, ssoollddaa eenn flflaaflflmmaazz 
ööllççüüddüürr!!

Devrimi savunup savunmamak,
ve devrimi savunmakta tutarl› olup
olmamak, solda kimin nerede dur-
du¤unu görmek aç›s›ndan en net öl-
çüdür. Bir çok kesim teoride sosya-
lizmi savunuyor olabilir, kendileri-
nin Marksist veya Marksist-Leni-
nist olduklar›n› iddia edebilirler.
Komünist olduklar›n› da iddia ede-
bilirler. Ama biz, devrimi hheerr kkoo--
flfluullddaa vvee hheerr flfleeyyee rraa¤¤mmeenn savunup
savunmad›klar›na ve devrim için
ssaavvaaflfl››pp ssaavvaaflflmmaadd››kkllaarr››nnaa bakar›z. 

Devrimi savunmak, soyut, teorik
bir ifl de¤ildir. Böyle olsayd› kuflku-
suz, solda devrimi savunmayan pek
yoktur. Ama burada sorun söylemle
eylemin, teoriyle prati¤in uyumu

meselesidir. 

Devrimi teo-
rik olarak savunmak de¤il, pratikte
gere¤ini yerine getirmektir önemli
olan. Devrimi savunmak, hapisha-
nelerde direnmektir. Devrimi sa-
vunmak, kuflatmalarda teslim olma-
y›p çat›flarak ölümü göze almakt›r.
Devrimi savunmak, demokratik
mevzileri militanca savunmakt›r 

Kuflku yok ki, bütün bunlar› ya-
pabilmek, büyük bedeller ödemeyi
gerektirir. Tutsakl›klara, flehitliklere
yolaçar. Bunlar› göze alamayanlar,
devrimi savunamazlar. Devrimden
söz etmek ancak devrimci olama-
mak, teoride devrimi savunup pra-
tikte devrimi savunamamak, iflte bu
zorlu¤un sonucudur. 

Devrimciler aç›s›ndan s›n›flar
mücadelesinde herfley devrimi sa-
vunmakla anlam kazan›r. K›z›ldere,
Çiftehavuzlar, verilen yüzlerce fle-
hit, parti ve cephenin kurulmas›,
kitle çal›flmas›, fedakarl›klar, tut-
sakl›klar, ölüm oruçlar›, hepsi ddeevv--
rriimmllee birlikte anlam kazanmaktad›r. 

Bunca zorlu¤una, bedellerine
ra¤men neden devrim diye sorulabi-
lir 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 parlamen-
ter yollardan, darbeci yollardan, ba-
r›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 süreç-
te devrim beklentisi “do¤uya” kay-
d›. Ve Sovyet devriminden bafllaya-

�
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rak 1980’lere kadar dünya say›s›z
devrim yaflad›. 1917 Rusya devri-
mi.. 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
DDEEVVRR‹‹MM olmaks›z›n halk iktidar-
lar›n›n, sosyalist iktidarlar›n kurul-
du¤una tan›k olunmad›. fiili gibi bir
kaç “istisnai” örnek ise, kal›c› ola-
mayarak “tek yol devrim” düflünce-
sinin tersinden kan›t› oldular, 

1990’l› ve 2000’li y›llar ise dev-
rimlere tan›k olunmayan, bir anlam-
da dünya halklar› için gerileme dö-
nemi gibiydi. Sosyalist iktidarlar›n
y›k›lmas›, kapitalizmin restorasyo-
nuyla birlikte, emperyalist cephenin
güçlenip halklar cephesinin güçsüz-
leflti¤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›, faflizm-
le yönetilen ülkemizde seçimle ikti-
dar›n niteli¤ini de¤ifltirmek müm-
kün de¤ildir. Bu nedenle partimiz,
emperyalizm ve oligarflinin denetim
ve yönetimindeki faflist iktidar›n an-
cak halk›n silahl› savafl›yla y›k›la-
ca¤›na inan›r.

Halk savafl›n›n hedefi, emperya-
lizm ve oligarflinin ekonomik, siya-
sal yönetimini ve faflist devleti y›k›p,
yerine DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››’n›
kurmakt›r. ”

DDeevvrriimmee kkaarrflfl›› üüçç iinnkkaarr
ddaallggaass››

Hareketin önderleri Cevahir,
Ulafl ve Mahir’in katledilmeleri,
parti içinde ve d›fl›nda çeflitli kesim-
ler taraf›ndan anti-emperyalist anti-
oligarflik devrim düflüncesinin ve si-

lahl› mücadelenin temel al›nmas›
anlay›fl›n›n ““yyeenniillggiissii”” gibi de¤er-
lendirildi. ‹flte, “silahl› devrim cep-
hesi”nin estirdi¤i o ihtilalci havan›n
ömrü çok uzun sürmemiflti ve yine
ppaarrllaammeenntteerriizzmmiinn,, bbaarr››flflçç››ll mmüüccaa--
ddeelleenniinn ddeevvrrii bafll›yordu. Böyle dü-
flünenler hiç de az de¤ildi. Ve onlar,
1970’lerin inkarc›lar›n› oluflturdu-
lar. 

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›

ikin-
ci inkar

dalgas›n›
1980’ lerde

yaflad›. Bu in-
kar dalgas›, ilkini

aflan bir dalgayd›. 12
Eylül yenilgisinin alt›n-

da ortaya ç›km›fl ve hapis-
hanelerdeki teslimiyetle pe-

kiflmifl bir inkarc›l›kt›. Devrimi
ve sosyalizmi her koflulda savuna-

mayanlar, legalizm batakl›¤›na yö-
nelerek, devrimi savunmaktan fiilen
uzaklaflt›lar. Kimileri, sözde, teori-
de hala devrimi savunuyor görünü-
yordu ama pratikte gerçekleflen in-
kard›.   

Devrimi, sosyalizmi, ba¤›ms›z-
l›k için savafl› inkar dalgas›n›n güç
kazand›¤› üçüncü dönem olan 90’l›
y›llar, emperyalist demokrasiye
yaslan›p, burjuva demokrasiyi sa-
vununlar›n inkarc›l›¤›yla flekillendi.
Bu dönem, bizim ise at›l›m örgütle-
di¤imiz, devrimi, devrimcili¤i bü-
yüttü¤ümüz, kitleler nezdinde dev-
rimcili¤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, em-
peryalizmle ve oligarfliyle savafl-
mak zorundad›r. Savaflmayanlar›n
teoride ne dedi¤inin tarihi bir hük-
mü yoktur. Onlar devrimi terket-
mifltir. 

DDeevvrriimmii ttaassffiiyyee
ddaayyaattmmaallaarr››nn›› hheepp rreeddddeettttiikk

Ülkemizde, devrimi savunmakla
silahl› mücadeleyi savunmak ara-
s›nda do¤rudan bir iliflki vard›r. Si-
lahl› mücadele olmaks›z›n anti-em-

peryalist anti-
oligarflik devrimin

gerçeklefltirilemeye-
ce¤i gerçe¤i, bu do¤ru-

dan iliflkinin nesnel nede-
nidir. Bizim gibi ülkelerde si-

lah›, silahl› mücadeleyi reddet-
mek, devrimi reddetmekle, gerçek

manada iktidar savafl›n› reddetmek-
le özdefltir.

Ulusal ve sosyal kurtulufl savafl-
lar›n›n yüzy›ll›k tarihi, halklar›n si-
lahl› bir güce sahip olmadan bu mü-
cadeleyi 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 zorun-
lulu¤udur. ‹ster halk savafl› yoluyla
devrim savunulsun, ister ayaklanma
yoluyla; her ikisinde de fliddet ve o
fliddeti hayata geçirecek silahl› bir
örgütlenme ve mücadele zorunlu-
dur. Bu zorunlulu¤un reddedilmesi,
devrimin reddedilmesidir.

Devrimci hareket, Mahir Ça-
yan’›n “Amerikan emperyalizminin
hâkimiyeti ve yerli ufla¤› sömürücü
s›n›flar›n iktidar›n› y›kmak, ba¤›m-
s›zl›¤› kazanmak için tek yol silah-
l› kurtulufl savafl›d›r." diye yazd›-
¤›ndan bu yana, bu bak›fl aç›s›yla
hareket etmifltir. Silahl› mücadele-
yi reddeden bir hareketin devrim
yapma flans› yoktur. 

Silahl› halk kurtulufl hareketle-
rini, baflka bir deyiflle, halklar›n
kurtulufl umudunu tasfiye etmek
için gündeme getirilen “bar›fl” po-
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litikalar›n› da reddettik. SSaavvaaflflmmaa--
yyaa ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iimmiizzii aç›klad›k. 

Emperyalizm, ““ddeevvrriimmlleerr ççaa¤¤››
kkaappaanndd››”” derken, kitlelere de “ta-
leplerini dile getirmeleri” için dü-
zen içi, sivil toplumcu bir mücadele
yolunu gösteriyordu; silahl› müca-
delenin, iktidar kavgas›n›n yerine,
emperyalist hegemonyaya boyun
e¤mekten baflka anlama gelmeyen
“bar›fl, diyalog, uzlaflma...” yolunu
gösteriyordu. RReeddddeettttiikk.. 

1980’lerin sonlar›nda solun belli
kesimleri “Avrupa’n›n bask›s› alt›n-
da Türkiye’nin bir kaç y›l içinde de-
mokratikleflmesi kaç›n›lmaz” tesbit-
leri yap›p, buna göre legal aç›k par-
tilere yönelmifllerdi. 1990’lar,
2000’ler Türkiyesi’nde ayn› teoriler
Avrupa Birli¤i üyeli¤i süreci için
yap›ld›. Düzen içili¤in sefil (ve as-
l›nda Marksizim-Leninizm aç›s›n-
dan cahil) teorisyenleri, AB uyum
yasalar›yla öyle sarhofl olmufllard›
ki ““yyuukkaarr››ddaann ddeemmookkrraattiikk ddeevvrriimm””
tesbitleri yapt›lar. Elbette bunlar sa-
dece teori olarak kalmayacakt›. Her
teorinin ortaya ç›karaca¤› bir politi-
ka vard›. Bütün bu teorilerin ülke-
miz siyasetinde tek bir anlam› oldu:
DDEEVVRR‹‹MM‹‹NN RREEDDDD‹‹!! Bu yolla fa-
flizm tasfiye edildi¤ine göre, art›k
devrim zorunlu de¤ildi. fiiddete ge-
rek yoktu. Dolay›s›yla devrim hede-
fine ve fliddete uygun bir örgütlen-
meye de gerek yoktu. Bu pespaye
teorileri de ttaarrtt››flflmmaayyaa bbiillee ddee¤¤eerr
ggöörrmmeeddiikk.. 

“Yeni dünya düzeni”nin, AB’nin
demokrasi k›r›nt›lar›na karfl›, bizim
seçene¤imiz ve hedefimiz yine ay-
n›yd›: DDeevvrriimm!!

Hep söyledik: Reformlar›, re-
formlar için mücadeleyi reddetmi-
yoruz; ama reformculu¤u reddedi-
yoruz. Haklar ve özgürlükler müca-
delesi devrim mücadelesini gelifltir-
mek içindir. Devrime hizmet etme-
yen reform mücadelesi, reformizm-
dir ve rreeddddeeddiiyyoorruuzz. 

Karfl›-devrim rüzgarlar›n›n etki-
sini sürdürdü¤ü y›llarda, Marksist-
Leninistler, ““ddiinnaazzoorrlluukk””la, ““ttaaflfl
ddeevvrrii””nnddee kalmakla elefltiriliyor,
burjuvazi, devrimi, Marksizm-Leni-

nizmi savunmay› “garip”, “marji-
nal” bir tutum haline getirmek isti-
yordu. Hiç umurumuzda de¤ildi
bbuurrjjuuvvaazziinniinn nnee ddeeddii¤¤ii.. Elbette bu
söylemlere karfl› ideolojik mücade-
lemizi yürüttük; as›l garipli¤in, as›l
gericili¤in, tutuculu¤un hangi ide-
olojiyi savunmakta oldu¤unu ortaya
serdik. Ama bunun ötesinde burju-
vazinin ne dedi¤inin bizim için öne-
mi yoktu. Kendimizi burjuvaziye
be¤endirmek, ne kadar ““mmaakkuull””,,
ne kadar ““ssaa¤¤dduuyyuulluu””,, ne kadar
““ççaa¤¤ddaaflfl”” solcular oldu¤umuzu bur-
juvaziye kan›tlamak gibi bir tutu-
mumuz ve düflüncemiz hiçbir za-
man olmad›. Ve bu da karfl›-devrim
dönemlerinde, reformizmle, dev-
rimcili¤in temel farklar›ndan biri
haline geldi. 

Devrimi savunmak, kuflatmala-
ra, çeflitli alt üst olufllara ra¤men,
devrim hedefinde ›srar etmek, sabr›
ve kararl›l›¤› gerektirir. Çünkü dev-
rimler, 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›, bu-
na matematik bir cevap verilemez.
DDeevvrriimmcciinniinn ggöörreevvii,, oo hheeddeeffee uullaa--
flfl››nnccaayyaa kkaaddaarr ddeevvrriimmii ssaavvuunn--
mmaakktt››rr.. Bu sürenin uzunlu¤u ve k›-
sal›¤› bir çok nesnel ve öznel koflu-
la ba¤l›d›r ve devrimlerin geliflimi
her ülkede çok farkl› flekillenir. Ter-
si idealizmdir, devrim süreçlerinden
bir fley anlamamakt›r. 

Kitlelerin devrim saflar›na kaza-
n›lmas›, toplumlar›n de¤iflmesi, ay-
lar›n, y›llar›n de¤il, ony›llar›n iflidir.
Israr edip devrim yolunda yürümeye
devam etmekten baflka yol yoktur. 

Devrimci hareket, sosyalist sis-
temin y›k›lmas›yla birlikte a¤›rlaflan
emperyalist kuflatman›n bafl›ndan
itibaren, ideolojide ve pratikte bü-
yük bir direnifl gösterdi. Türkiye
devrimci hareketini tasfiye etmeye
yönelik sald›r›lara karfl› üslerinde,
hapishanelerde büyük bedeller öde-
di. 1990’l› ve 2000’li y›llarda yüz-
lerce flehitle ortaya konulan pratik,
ideolojik anlamdaki kararl›l›k, dev-
rimi her koflulda savunman›n ide-
olojisi ve prati¤idir. 

DDeevvrriimm,, ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn
hheeddeeffiimmiizz oollmmaayyaa
ddeevvaamm eeddeecceekk

Emperyalizm, hala tüm nitelik-
leriyle, tüm sömürgecili¤i ve sald›r-
ganl›¤›yla eski emperdyalizmdir.
Ça¤›m›z hala, emperyalizm ve dev-
rimler ça¤›d›r. Kapitalizmde “olum-
lu” yönde en küçük bir de¤ifliklik
yoktur; tam tersine, vahfli kapitaliz-
min hükmü artmaktad›r her geçen
gün. Emperyalist demokraside bir
nitelik de¤iflikli¤i yoktur; tam tersi-
ne, her geçen gün, klasik demokra-
tik kazan›mlar› bile gasbeden bir
hal almaktad›r. Faflizm, hala ayn›
faflizmdir. 

Dolay›s›yla, savunulmas› gere-
ken yaln›zca yine devrimdir. Halk-
lar›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 dün-
ya halklar› için yaln›zca açl›ktan,
susuzluktan, hastal›ktan ÖLÜM an-
lam›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 bir-
leflmesini 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›lafl-
mas›d›r. Ve bir ad› var, o, Dev-
rim’dir. ” (Jean Cormier, Ölüm Ne-
reden Nas›l Gelirse Gelsin, syf.
153) 

Bu buluflma er geç her ülkenin
devriminin yaflad›¤› bir buluflmad›r
ve elbette ülkemizde de yaflanacak-
t›r. Çünkü o, yani DEVR‹M, bir ih-
tiyaçt›r, çünkü devrim, özgürlü¤ün
ümit ›fl›¤›d›r..
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Aylard›r bu ülkenin dört bir ya-
n›nda; Edirne’den, ‹stanbul’a, An-
kara’dan Samsun’a, ‹zmir’den Der-
sim’e, Antalya’dan Malatya’ya,
Elaz›¤’dan Adana’ya, Hatay’dan
Kars’a, Erzincan’dan Mu¤la’ya ka-
dar “AABBDD ddeeffooll,, bbuu vvaattaann bbiizziimm”
fliar› ile Halk Cephesi önderli¤inde
bir kampanya yürütüldü.

Halk Cepheliler, emperyalizme
karfl› ç›kman›n, politik bir tutum al-
man›n “cesaret” istedi¤i, bunun için
büyük bedeller ödenmesinin göze
al›nmas› gerekti¤i günümüz koflulla-
r›nda, bunlar› göze alman›n cüret ve
kararl›l›¤›yla  emperyalizme karfl›
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yükselttiler. 

Solun büyük ço¤unlu¤unun ne-
redeyse anti-emperyalizmi günde-
minden ç›kard›¤›, anti-Amerikanc›-
l›¤›n iki yüzlüce gerici-faflist kesim-
lerce sahiplenilmeye çal›fl›ld›¤› ko-
flullarda Halk Cephesi, kampanya
boyunca gerçek anti-emperyalistle-
rin devrimciler oldu¤unu, anti-em-
peryalist mücadelenin bayraktarl›-
¤›n›n devrimci hareket taraf›ndan
yap›ld›¤›n›  gösterdiler. 

Halk Cephesi önderli¤inde yürü-
tülen kampanyada, ““‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü
kkaappaatt››llss››nn!!” talebiyle de bir imza
kampanyas› sürdürüldü ve 200 bini
aflk›n imza topland›. 

Sürdürülen anti-emperyalist kam-
panya ile aylarca, mahallelerde, so-
kaklarda, meydanlarda, okullarda ba-
¤›ms›z bir ülke mücadelesi için ça¤r›-
lar yap›ld›.

AKP iktidar› ve devletin di¤er
kurumlar›, sürdürülen bu anti-em-
peryalist kampanyay›, linçler, faflist
sald›r›lar, gözalt› ve tutuklama terö-
rüyle, bask› ve sald›r›lar ile engelle-
meye çal›flt›lar. 

Ekranlar›nda her türlü pesyayeli-
¤i, sanatç› denemeyecek kimi yoz
kiflilerin günlük yaflam›n›, günlerce

televizyon ekranlar›na tafl›yan hol-
ding tekelleri aylard›r sürdürülen
böyle bir kampanyay› adeta gör-
mezden geldi. Burjuva bas›n tek sa-
t›r yazmad›.

Oysa devrimciler linç sald›r›lar›-
na, bask› ve yasaklara, polis ve za-
b›ta iflbirli¤iyle imza masalar›na dü-
zenlenen sald›r›lara ra¤men, kam-
panyay› 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 sü-
ren kampanyay› durdurmad›. 

KKiimm iiflflbbiirrlliikkççii,,
kkiimm aannttii--eemmppeerryyaalliisstt??

Halk Cephesi’nin aylard›r sür-
dürdü¤ü anti-emperyalist kampanya
ülkemizde yaflanan kimi gerçekleri
bir kez daha ortaya ç›kard›.

BBiirriinncciissii;; Anadolu’da emperya-
listlere karfl› dünyada ilk kurtulufl
savafl›n› örgütlemifl bir halk›n, anti-
emperyalist geleneklerini görme-
mek, bu ülke gerçe¤ine gözlerini
kapamakt›r.

Halk Cephesi önderli¤inde yürü-
tülen bu kampanya ile hemen her-
kese Anadolu halk›n›n bu tarihsel
tutumu, emperyalizme karfl› tavr›
bir kez daha gösterildi. Anadolu
Kurtulufl Savafl›’ndan bugüne az›m-
sanmayacak bir zaman geçmesine
karfl›n halk›n iflgalciye, emperyalis-
te tepkisi her zaman vard›r ve bu ya-
n› halen oldukça güçlüdür. 

‹‹kkiinncciissii;; Anti-emperyalist mü-
cadele deyince bu ülkede akla hakl›
olarak hep devrimci hareket geldi.
Devrimci hareket, Mahir Çayan-
lar’›n yükseltti¤i anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n› devralarak, tu-
tarl› bir anti-emperyalist mücadele-

nin öncüsü, sürdürücüsü olmufltur. 

Ancak bu gelenek sol taraf›ndan
adeta görmezden gelindi. Anti-em-
peryalizm, anti-emperyalist tav›r
solun gündeminden ç›kar›ld›. Soyut
demokrasiden söz eden sol, anti-
emperyalizmi a¤z›na almaz oldu. 

ÜÜççüünnccüüssüü;; Bilindi¤i gibi, bir
süredir, anti-emperyalist tav›r, anti-
Amerikanc›l›k sanki iflbirlikçi geri-
ci-faflist kesimlerin, dincilerin dene-
timindeymifl gibi gösterilmeye çal›-
fl›lmaktad›r. 

Bugüne kadar emperyalizme
karfl› söyleyecek tek sözü olmayan-
lar, y›llard›r anti-emperyalist müca-
dele sürdüren devrimcilere, anti-
emperyalistlere sald›r›p, katleden-
ler, bugün anti-emperyalist olamaz-
lar.

Bu ülke islamc› ve faflistlerin an-
ti-emperyalistlere karfl› gerçeklefl-
tirdikleri Kanl› Pazarlar› unutma-
d›.Nitekim devrimciler, anti-emper-
yalistler halklar›n katili Amerikan
askerlerini “denize döktü¤ünde”
onlar, vatanseverlere, devrimcilere
polis deste¤inde sald›rmakla mefl-
guldü.

1970’li y›llarda, emperyalistler
“yeflil kuflak” projesi alt›nda, islam-
c› örgütleri, dincileri sosyalist ülke-
lere karfl› kullan›yorlard›. Yine bir
çok ülkede devrimci mücadeleye
karfl› anti-komünist gerici-faflist ke-
simleri kulland› y›llarca emperya-
listler.

Bu ülke s›n›flar mücadelesi tari-
hi halka ve devrimcilere kurflun s›-
kan, vatanseverleri katledenlerin ar-
kas›nda baflta ABD emperyalizmi
olmak üzere emperyalistlerin oldu-
¤unu unutmad›.

Emperyalistler, Irak’ta, Afganis-
tan’da kan dökerken, katliam yapar-
ken ülkemizdeki en büyük destekçi-

‘ABD Defol Bu Vatan Bizim’ kampanyas›

Tarihe anti-emperyalist 
bir kampanya daha yazd›k
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leri elbette bugünkü islamc› iktidar-
d›.

‹flte geçmiflleri iflbirlikçilik ile
yo¤rulmufl olan, emperyalistler ta-
raf›ndan her dönem kullan›lan geri-
ci-faflist güçlerin bugün yalanlarla
karfl›m›za ç›kmas›, halk› aldatmas›
kabul edilemez. Bugün halk› aldat-
mak için anti-Amerikanc›, anti-bat›-
c›, anti-emperyalist görünmeleri ko-
ca bir yalandan baflka bir fley de¤il-
dir.

‹flbirlikçilerin, anti-Amerikanc›-
l›¤›, anti-emperyalistli¤i tümüyle,
iflbirlikçiliklerini gizlemeye çal›flan
bir örtüden baflka bir fley de¤ildir.

TTaarriihhee aannttii--eemmppeerryyaalliisstt bbiirr
kkaammppaannyyaa ddaahhaa yyaazzdd››kk

Halk Cephesi’nin aylard›r sür-
dürdü¤ü “ABD Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› s›radan bir kam-
panya 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 te-
meli bu ülkenin emperyalizme ba-
¤›ml› olmas›, 60 y›l› aflk›n bir za-
mand›r süren yeni-sömürgecilik
iliflkileridir.

Aylard›r sürdürülen anti-emper-
yalist kampanyan›n ç›k›fl noktas› el-
bette devrim ve iktidar mücadelesi
perspektifi ile flekillendi. Emperya-
lizme 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›¤›, em-
peryalizme karfl› mücadele diye bir
sorunun olmad›¤› koflullard›r günü-
müz.

Yine solun bir kesiminin, Avrupa
Birli¤i üyeli¤ini savunarak, emper-
yalist kamp›n bir k›sm›n›n “iyi” ola-
ca¤›n› düflünmek, anti-emperyalist

geleneklere ayk›r›d›r.

Avrupa Birli¤i üyeli¤i ile “de-
mokrasi”nin gelece¤ini bekler hale
gelmifltir sol. Öyle olmufltur ki, kur-
tuluflu, 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 ta-
v›r alman›n art›k solun gündemin-
den ç›kar›ld›¤› koflullarda ise anti-
emperyalist kampanyay› örgütledik.

Diyebiliriz ki, aylar süren bu
kampanya ile birlikte yüzbinlerce
insana emperyalizme karfl› mücade-
le etmekten baflka bir seçene¤in ol-
mad›¤›n› gösterdik.

Mücadelemiz ülkemiz tam ba-
¤›ms›z ve özgür oluncaya kadar sü-
recektir.

Aylarca süren bir kampanya so-
nucunda halk›n ““‹‹nncciirrlliikk üüssssüünnüünn
kkaappaatt››llmmaass››”” talebi ile verdi¤i 200
bin imza, MMeecclliissee iilleettiillddii.. 

Ancak imzalar› vermek için
TBMM’ye giden Halk Cephesi üye-
leri muhatap bulamad›lar. Anka-
ra’da muhatap yoktu. Gece-gündüz
demokrasiden söz edenler, “biz hal-
k›n temsilcisiyiz” diyenler, 200 bin
imzay› almad›lar.. 

Ankara’da muhatap yok! Anka-
ra’da sadece 200 bin imzay› teslim
almamak için köfle bucak kaçan oli-
garflinin vekilleri var. 

Bir tarafta gece-gündüz “milli-
yetçilik”, “vatanseverlik” nutuklar›
atanlar, di¤er tarafta Halk Cephesi
üyeleri...

220000 bbiinn iimmzzaa vvee iikkii ttaavv››rr!!

200 bin kifli ““‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüünnüü
kkaappaatt››nn”” diyerek, Meclise talepte
bulundu. K›sacas›, imza sahipleri
milyonlarca insan›n talebini dile ge-

tirerek, emperyalist üsleri, savafl ka-
rargahlar›n› bu ülkede istemiyor..

En önemlisi böyle bir kampan-
yay› devrimciler çok zor koflullarda
severek, isteyerek, inanarak sürdür-
düler. fiöyle ki, polis bask›s›, polis
terörü alt›nda, milyarlar› bulan para
cezalar› ile kampanya engellenme-
ye çal›fl›lsa da devrimciler kampan-
yay› sürdürdüler.

Bunlar›n etkili olmad›¤› yerlerde
linç sald›r›lar› yaflad› devrimciler.
Edirne, Erzincan linç sald›r›lar›,
Kars’ta polis sald›r›lar›, Eskifle-
hir’de polis ve zab›ta sald›r›lar› ...

K›sacas›, tüm engellemelere kar-
fl›n devrimciler örnek bir tav›rla
milyonlarca insana gerçek vatanse-
verlerin kimler oldu¤unu gösterdi

‹flte bu devrimcilerin tavr›d›r...

Ankara’n›n tavr›na, Meclisin
tavr›na gelince, 200 bin imzay› gör-
mezden 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› sa-
vunan bir tav›rd›r bu tav›r..

Hatta düzen partilerinin millet-
vekilleri 200 bin imzay› duyunca
flafl›rd›lar. Öyle ya onlar›n demokra-
siden anlad›¤›, tekellerin ç›karlar››
için el kald›rmakt›r. . Halk›n talep-
lerinin yüzbinlerle ifade edilmesi-
nin bir k›ymeti yoktur. 

Onlar imzalar› almasa da ba¤›m-
s›zl›¤› savunmaya devam edece-
¤iz...

200 bin imza, iki tav›r
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‹stanbul’da 4 Nisan günü Tak-
sim Tramvay Dura¤›’nda bir araya
gelen Halk Cepheliler sosyalizm
u¤runa flehit düflenleri unutmad›kla-
r›n› ve umudun yok olmad›¤›n› an-
latt›lar. “K›z›ldere Sönmeyen Mefla-
lemiz Mahir ve Day›, Ölümsüz Ön-
derlerimiz Devrim, De¤iflmeyen
Hedefimiz” “Emperyalizme Karfl›
Ba¤›ms›zl›k Faflizme Karfl› Demok-
rasi Kapitalizme Karfl› Sosyalizm
Mücadelesinde, Mahir’den Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga” pankartlar› aç›-
lan eylemde Veysel fiahin Halk
Cephesi ad›na haz›rlanan aç›klama-
y› okudu.

“Türkiye Halklar›! Emperyaliz-
me ba¤›ml› faflizmle yönetilen bir
ülke yerine ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist bir Türkiye için mücadele
ediyoruz” diyen fiahin bu yürüyü-
flün 40 y›ld›r büyük fedakarl›klarla
sürdürülen devrim yürüyüflü oldu-
¤unu vurgulad›. Bu hedefler için fle-
hitler verildi¤ini belirten fiahin;
“fiehitlerimiz ›fl›¤›m›zd›r; onlar›n
ayd›nlatt›¤› yolda yürüyoruz. Tari-
himiz onurumuzdur; ondan devral-
d›¤›m›z miras› gelece¤e tafl›yoruz.

Devrimci hareket umudumuzdur.
Onda kurtuluflu görüyoruz” diyerek
aç›klamay› bitirdi. “Mahir’den Da-
y›’ya Sürüyor Bu Kavga, K›z›ldere
Son De¤il Savafl Sürüyor, Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl, fiehitlerimizi Selaml›yor Umu-
du 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 Mahalle-
si’nde Anadolu Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i’nde 30 Mart 1972
K›z›ldere Katliam› ile ilgili bir sine-
vizyon gösterisi yap›ld›. Mahallede
Halk Cepheliller ayr›ca 3x10 metre
boyutundan üzerinde Mahir Ça-
yan’›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 Üniversi-
tesi’nde 30 Mart günü K›z›ldere an-
mas› yap›ld›. F›nd›kl› Yerleflkesi
Oditoryumda yap›lan anmaya Avu-

kat Behiç Aflç› ve sanatç› Ercan Ay-
d›n kat›ld›. Türkiye’deki devrim sü-
recini K›z›ldere’ye kadar k›saca ak-
taran bir konuflma yap›lan program-
da söz Behiç Aflç›’ya b›rak›ld›. Be-
hiç 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 arkadafl-
lar›n›n idam› engellenecekti” diye-
rek sahip olunan Marksist- Leninist
ideolojinin netli¤ini ve siper yoldafl-
l›¤›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 fiehit-
lerini Anma ve Parti kuruluflunun
kutlama günleri dolay›s›yla Avc›-
lar’da bulunan Anka Kültür Merke-
zi’nde 4 Nisan günü anma yap›ld›.
“K›z›ldere Yolunday›z” bafll›¤›yla
bir aç›klama yap›larak bafllayan an-
mada fliirler okundu ve kavga tarihi-
ni anlatan bir sinevizyon gösterildi.
Türküler ve marfllar söylenen anma-
ya 25 kifli kat›ld›.

8 Nisan günü Alibeyköy’de Saya

Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga!
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Yokuflu, Akflemsettin, Binevler ve
Cengiztopel bölgelerine, Okmeyda-
n›’da, Mahmut fievket Pafla Sa¤l›k
Oca¤› önü, Dikilitafl Park›, Örnekte-
pe 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›.

EEllaazz››¤¤’da 1 Nisan akflam› 30
Mart-17 Nisan Umudun kuruluflunu
kutlama günü ve Parti fiehitlerini
anma günleri nedeni ile Halk Cep-
heliler 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 fie-
hitlerini An›yoruz” yaz›lamalar› ya-

p›ld›.

MMeerrssiinn’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 Da-
y› Ölümsüz Önderlerimiz Devrim
De¤iflmeyen Hedefimiz!” bafll›kl›
200 bildiri halka ulaflt›r›ld›.

4 Nisan günü de Demirtafl Ma-
hallesi’ne giden Halk Cepheliler
kurulan pazarda bildiri da¤›tarak,
K›z›ldere’nin son olmad›¤›n› ifade
ettiler.

BBuurrssaa’da, 30 Mart- 17 Nisan
Devrim fiehitlerini Anma ve Umu-
dun Kuruluflunu Kutlama günleri
dolay›s›yla bildiri da¤›t›m› ve kufl-
lama yap›ld›. 4 Nisan günü Telefe-
rik Akça¤layan Mahallesi, Kestel
Kale Mahallesi, Ortaba¤lar Mahal-
lesi ile Mesken ve Esenevler bölge-
lerinde,”K›z›ldere Sönmeyen Mefla-
lemiz, Mahir ve Day› Ölümsüz Ön-
derlerimiz, Devrim De¤iflmeyen
Hedefimiz!” bafll›kl› toplam 5500
adet bildiri da¤›t›ld›. Yine ayn› böl-
gelerde, 4- 5 Nisan günlerinde 10
bin kufllama yap›ld›.

‹‹zzmmiirr’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›lde-
re’nin son olmad›¤›, bask›ya, zulme
karfl› mücadelenin devam etti¤i vur-
gusunu yapt›lar.

MMaallaattyyaa'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, Ye-
fliltepe, Zaviye ve Merkez mahalle-
leriyle Battal Gazi Ö¤renci Yur-
du’nda binlerce kufllama yap›ld›.
Cemal Gürsel ve Çavuflo¤lu ma-
hallelerinde 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›.

Avrupa’da yaflayan Halk
Cepheliler’de 30 Mart-17 Nisan
anma ve kutlamalar› yapt›lar.

4 Nisan günü ‹‹ssvviiççrree Halk Cep-
hesi 30 Mart - 17 Nisan devrim fle-
hitlerini anma ve partinin kurulufl
y›l dönümünü kutlamak için bir
program yapt›. Zürih Kültür Mer-
kezi’nde yap›lan anmada fliirler
okundu. Tarihimizi anlatan bir sine-
vizyon gösteriminin yap›ld›¤› an-
mada konuflmalar yap›ld›.

‹‹nnggiilltteerree 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. 

Dinletinin ard›ndan K›z›ldere’yi
anlatan bir sinevizyon gösterimi
yap›ld›. ‹ki saat süren programa 60
kiflinin kat›ld›.

4 Nisan günü AAllmmaannyyaa’n›n
Dortmund flehirinde göçmenlerin
yo¤un yaflad›¤› Nord-Markt mahal-
lesinde  yürüyüfl düzenlendi. 65 ki-
flinin 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›.

"K›z›ldere dünümüz, bu-
günümüz 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.

AAvvuussttuurryya’n›n Viyana flehrinde
28 Mart günü bir program düzen-
lendi. Halk Cephesi’nin 30 Mart
özel say›s›n›n okundu¤u program-
da “Bizim Hikayemiz” adl› film
gösterildi. Film belli aral›klarda bö-
lünerek büyük direniflin flehitlerin-
den Hüseyin Çukurluöz’ün ‘’Efsa-
nelerden Destanlara’’ kitab›ndan
sunumlar yap›ld›.

Wörgl flehrinde 28 Mart günü
anma yap›ld›. Anmada 30 Mart
1972’ye kadar ki süreç ve sonras›y-
la ilgili konuflmalar yap›ld›. Anma-
ya 60 kifli kat›ld›.

Avrupa’da 30 Mart-17 Nisan Anmalar›
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Devrimci 1 May›s Plaformu ba-
s›n toplant›s› yaparak 2010 1 Ma-
y›s’›n› Taksimde kutlama ça¤r›-
s›nda bulundu.

5 Nisan günü ‹stanbul Taksim’
de  bulunan TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odas›'nda yap›lan toplan-

t›da Devrimci 1
May›s Platfor-
mu’nun haz›rla-
d›¤› deklarasyon
metnini platform
ad›na Ümit Efe

okudu. Deklerasyonda; “Bizler
2010 1 May›s’›n›n sosyal y›k›m sal-
d›r›lar›na, iflsizli¤e, 4-C köleli¤ine,
özellefltirmeler, tafleranlaflt›rmaya,
Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar
uygulamalar›na, emperyalist sal-
d›rganl›¤a, hapishanedeki tecrit uy-

gulamalar›na, devlet terörüne, bas-
k› ve yasaklara yan›t olacak bir
tarzda, tarihsel ve güncel anlam›na
uygun olarak Taksim’de kutlanmas›
için her türlü çabay› gösterece¤imi-
zi deklare ediyoruz. 2010 1 Ma-
y›s’›nda, ‘77 ‘katliam›n›n hesab›n›
sormak için, Taksim’ de 1 May›s ya-
sa¤›na son vermek için, birleflik, kit-
lesel, devrimci 1 May›s’› Taksim’de
birlikte örgütlemek için tüm devrim-
ci yap›lar›, sendika ve kitle örgütle-
rini güçlerini birleflmeye ve ortak
davranmaya ça¤›r›yoruz” denildi.

Devrimci 1 May›s
Platformu’ndan Ça¤r›

1 MAYIS’TA TAKS‹M’E
KAVGANIN KALB‹ TAKS‹M’DE
ATACAK

Devrimci ‹flçi Hareketi yay›nlad›¤› yaz›l› aç›kla-
mayla “1 May›s’ta Taksim’deyiz” dedi.

Bizleri sömürenlerin içini boflaltmak için 1 May›s’a
‘bahar bayram›’ dedikleri söylenen aç›klamada, 1 Ma-
y›s’›n, iflçi s›n›f›n›n, emekçilerin; onu sömüren, afla¤›la-
yan ve kölece çal›flma koflullar›na mahkûm eden pat-
ronlara, burjuva s›n›f›na karfl› meydan okuman›n günü
oldu¤u söylendi. 

1 May›s alanlar›n›n iflçilere emekçilere hep yasak-
lanmaya 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›k-
lamada; “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 bayrak-
lar alt›nda daha güzel bir dünya için bir aradayd›k. Sal-
d›rd› oligarfli. 34 emekçi kardeflimizi katlettiler. 34 kar-
deflimizin hesab›n› sormak için bu y›lda Taksim diyo-
ruz” denilerek tüm iflçi ve emekçiler Taksim’e ça¤r›ld›.
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Konfederasyonlardan Aç›klama:

“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 yap-
t›klar› aç›klamada:

‘Konfederasyonlar›m›z, bu y›l 1 May›s kutlamalar›-
n›n ortak yap›lmas› yönünde görüfl ve irade birli¤i için-
dedir. 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›lma-
s›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 vermifl-
tir. Bunun için yetkililer  nezdinde gerekli giriflimlerde
bulunulacakt›r.

Konfederasyonlar›m›z, 1 May›s’›n ‹stanbul d›fl›nda-
ki belirlenecek illerde de ortak kutlanmas› karar› alm›fl-
t›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.



2009 1 Mayıs’ında 1 May›s
Alan›’na girerken, iflçilerde, me-
murlarda, ö¤rencilerde, bu mücade-
lenin öncülü¤ünü üstlenen devrim-
cilerde, büyük bir coflku vard›. O
coflku, kazanman›n, sevincin göz-
yafllar›na dönüflüyordu zaman za-
man. Baflka bir flehirden geldi¤ini
söyleyen bir iflçi mikrofon uzatan
gazetecilere sevinç gözyafllar› için-
de ““ööllsseemm ddee ggaamm ddee¤¤iill aarrtt››kk,, 3311 yy››ll
öönncceessiinnii yyaaflfl››yyoorruumm”” 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›¤› duy-
gulard› onlar. 

Çünkü Taksim Meydan›, Türkiye
devrim mücadelesi aç›s›ndan s›ra-
dan 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 emek-
çi halklar› için öneminin özetidir. 

Bu önem, 1977’den bu yana tari-
he kaz›nm›flt›r. Devrimciler, emek-
çiler. o zamandan bu yana bu öne-
min bilincinde olmufl, politikalar›n›
buna göre belirlemifllerdir.  

Ancak flu da bir gerçektir ki, her
1 May›s yaklaflt›¤›nda belli kesim-
ler de ““AAllaann ffeettiiflfliizzmmii yyaappmmaammaakk,,
kkiittlleelleerrddeenn kkooppmmaammaakk”” gibi dema-
gojik tart›flmalarla bu gerçekten ka-
çarlar. 

Taksim tart›flmas› s›radan bir
“alan” tart›flmas› de¤ildir. Çünkü
“Taksim” iflçi s›n›f› için herhangi
bir mmeeyyddaann ad› de¤ildir. Taksim,

emekçilerin 11 MMaayyııss AAllaannıı’’ddıırr . Ve
bu alan, bbaahhflfleeddiilleenn bir alan de¤il,
bbeeddeelllleerrllee kkaazzaann››llaann bir aland›r. 

2010 1 May›s›’na girerken, bu
yaz› dizimizle Taksim Alan›’n›n na-
s›l kazan›ld›¤›n›, bu alan›n s›n›flar
mücadelesindeki önemini, sar› sen-
dikac›l›¤›n ve reformizmin 1 May›s
Alan›’n› kazanma mücadelesindeki
yerini özetle de olsa bir kez daha
hat›rlataca¤›z. 

Taksim’e iilk çç›k›fl: 11976 
Ülkemizde s›n›f mücadelesinin

geliflmifl olup olmad›¤›na bakmak-
s›z›n 1 May›slar hep yasaklarla bir-
likte an›lm›flt›r. Mesela 1927’deki 1
May›s kutlamalar›ndan sonra, 1
May›s yasakland›. Bu dönemde ge-
liflmifl bir iflçi s›n›f› mücadelesi de
yoktur ama bu yasak tam 5500 yy››ll sür-
dü. 

Elbette yasaklar yine de neden-
siz 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 Ma-
y›s’› yasaklamakla da yetinmediler.
Ad›n› da tarihini de de¤ifltirmek is-
tediler. 

1 May›s’›n 50 y›ll›k yasakl› dö-
nemi 1976 1 May›s›’yla sona erdi.
1976 1 May›s’›, “50 y›l aradan son-
ra kutlanan ilk kitlesel 1 May›s” ol-
du. Bu kitlesellik, gerçekte 60’l›,
70’li y›llar boyunca gerçekleflen
devrimci geliflmenin do¤al bir sonu-
cuydu. 

12 Mart cuntas›yla devrimci ha-
reket fiziki yenilgiye u¤ram›fl ancak
devrimcilerin faflizme karfl› savafl›,
Türkiye devriminin yolunu da ay-
d›nlatm›flt›r. K›z›ldere’de yaz›lan
manifestonun yolunu izleyenler,
mücadeleyi k›sa sürede yeniden ge-
lifltirmeye bafllad›lar. Devrimci
gençli¤in 1973’ten bafllayarak yük-
seltti¤i mücadele, iflçi s›n›f›nda da
yank›s›n› buldu.

Oligarfli bu geliflmeyi kontrgeril-
la yöntemleriyle, Milliyetçi Cephe
(MC) hükümetiyle ve faflist terörü

t›rmand›rarak engellemeye çal›flt›.
1976 1 May›s’›n› mümkün ve kitle-
sel 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 pat-
ronlarla ve faflist MC’yle uzlaflma
tavr› karfl›s›nda, D‹SK, iflçiler için
tek alternatif durumundayd›. Bu ko-
flullarda giderek çekim merkezi ha-
line gelen D‹SK bünyesinde iflçi di-
reniflleri yayg›nlafl›yordu. 

Devrim ve sosyalizm rüzgar›n›n
gücü ve say›lan bu geliflmelerin et-
kisiyle D‹SK, 1 May›s’› 50 y›l son-
ra alanlarda kutlama karar› ald›. 1
May›s’›n tüm devrimci demokratik
güçlerle birlikte kutlanmas› için or-
tak toplant›lar yap›ld›. 

TÜRK-‹fi ise her zaman oldu¤u
gibi 1 May›s’a ‘‘bbaahhaarr vvee ççiiççeekk bbaayy--
rraamm››’’ diyerek, 1 May›s’›n siyasal
özünü boflaltmaya çal›flt›. 

Ancak ne oligarflinin sald›r›lar›
ne de sar› sendikac›lar bunu baflara-
mad›. 

D‹SK’in 1 May›s için haz›rlad›-
¤› broflürün önsözünde flöyle deni-
yordu: 1 May›s, birleflti¤inde dünya
emekçilerinin yenilmez gücünü bur-
juvaziye dayatt›¤› ve tüm çal›flanla-
ra örnek oldu¤u bir gündür. 1 May›s
‘bbaahhaarr vvee ççiiççeekk bbaayyrraamm››’’ ddee¤¤iillddiirr..
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 kut-
land›. ‹flçiler, gençler, gecekondulu-
lar, esnaflar, Taksim Meydan›’n›
doldurdu. Mitinge 30’un üstünde
örgüt kat›ld›. Onlardan biri de Dev-
rimci Gençli¤in kitle örgütü
‹‹YYÖÖKKDD’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” slo-
gan›yla girdi. Bu girifl, yüzbinin
üzerinde emekçinin alk›fllar› alt›nda
gerçekleflti. Çünkü “Tek Yol Dev-

Taksim 1 May›s
alan›d›r

((BBööllüümm 11))

Taksim nas›l 1 May›s Alan› oldu?
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rim” slogan› ve K›z›ldere’ye ba¤l›-
l›k, flehitlere ba¤l›l›k, alandaki kitle-
nin özlemlerine tercüman oluyordu. 

77 11 MMay›s’›nda ooligarfli,
katliamla ggeliflen
mücadeleyi ddurdurmak
istemifltir

1977 1 May›s’›na, oligarflinin
tüm terörüne ra¤men geliflen dev-
rimci mücadele ve ‘76 1 May›s’›n›n
kazan›mlar›yla girildi. 1 May›s ça-
l›flmalar› ve tart›flmalar önceden
bafllad›. 

1 May›s’a do¤ru kitlelerin coflku-
su, kararl›l›¤› artarken, oligarfli de
bofl durmad›. Geliflen devrimci mü-
cadeleyi engellemek için haftalar
öncesinden katliam hazırlıklarına
baflladı. Oligarflinin bu hazırlıklarına
solun çeflitli kesimlerinin ssoorruumm--
ssuuzzlluukkllaarr›› 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, ya-
saklar koymaya bafllam›flt›. TKP’li
revizyonistler, Halkın Kurtuluflu,
Halkın Yolu, PDA, Halkın Birli¤i
gibi grupları ““aallaannaa ssookkmmaayyaa--
ccaa¤¤ıınnıı”” aç›kl›yor, di¤er gruplar ise
“ggiirreeccee¤¤iizz” diyordu.

Birbirlerini “Maocu Bozkurt”,
“Sosyal Faflist” olarak gören iki ke-
sim aras›nda ““aallaannaa ggiirreeccee¤¤iizz--ssookk--
mmaayyaaccaa¤¤››zz”” tart›flmalar› boyutlan›r-
ken, devrimcilerin sorunu çözmeye
yönelik giriflimleri de sonuçsuz kal-
d›. 

Oligarfli soldaki bu sorumsuzlu-
¤u sonuna kadar kulland›. Gerici
burjuva bas›na flu tür provokatif ha-
berler yapt›rarak bir kampanya bafl-
latt›: ““11 MMaayy››ss’’ttaa kkaann aakkaaccaakk””,,
““KK››zz››ll iihhttiillaall pprroovvaass›› yyaapp››llaaccaakk””,,
““KKiimmssee ssookkaa¤¤aa çç››kkmmaass››nn””,, ““ddüükk--
kkaannllaarr››nn›› aaççmmaass››nn..”” 

‘77 1 May›s mitingi böyle bir or-
tamda yap›ld›. Asl›nda o gün alan-
daki tablo çok görkemliydi. Ne kimi
sol çevrelerin sorumsuzca oligarfli-
nin katliam›na zemin sunan tart›fl-
malar›, ne devletin “kan akacak”

tehditleri yüzbinlerce emekçinin 1
May›s Alan›’na ç›kmas›n› engelle-
yemedi. Halk›n her kesiminden in-
sanlar Taksim Meydan›’n› doldur-
du. 1 Mayıs öncesinde bafllay›p
alanda da süren provokatif tav›rlar›
da kullanan kontrgerilla, 50 bin
emekçinin bayram›n› kana bulad›. 

Taksim MMeydan› TTürkiye
emekçi hhalk›n›n 11 MMay›s
Alan›’d›r. 

‘77 1 May›s’›nda kontrgerillan›n
alan› gören de¤iflik yerlerden kitle-
nin üzerine otomatik silahlarla atefl
açmas› ve yaflanan izdiham sonu-
cunda 35 emekçi katledildi. Orada
ezilmek istenen emekçi halk›n mü-
cadelesiydi. Meydana damgas›n›
vuran devrim, sosyalizm inanc›yd›. 

Meydan›n kana buland›¤› o gün-
den itibaren Taksim Meydan› sade-
ce bir “meydan” de¤ildi art›k. Tak-

sim Meydan›; iflçi s›n›f›n›n mücade-
lesinde can›n› veren 35 emekçidir.

Taksim Meydan›; emekçilerin 1
May›s’› demektir.

Taksim Meydan›; oligarfliyle gi-
rilen s›n›f savafl›nda bedeli kanla
ödenen bir mevziidir.

Taksim Meydan›; Türkiye emek-
çi halklar›n›n 11 MMaayy››ss AAllaann››’’dd››rr.. 

VVee aayynn›› zzaammaannddaa Taksim Mey-
dan›; kontrgerillan›n kanl› tarihinin
tan›¤›d›r. 

Taksim Meydan›, oligarflik dik-
tatörlü¤ün hiçbir maskeyle gizleye-
meyece¤i gerçek yüzüdür. 

Oligarflinin temsilcileri, Tak-
sim’de hep 500 bin emekçiyi gördü.
Devrimi, sosyalizmi gördü. Bu yüz-
den burjuvazinin kabusu oldu Tak-
sim. Onun içindir ki oligarfli, onlar-
ca y›l yasaklad› Taksim’i. Taksim’in
emekçi halk›n bilincindeki anlam›n›
kaz›mak istediler. Fakat baflarama-
d›lar. 

1 May›s Birlik Mücadele ve
Dayan›flma Günü

Amerikan iflçi s›n›f›, 1886 y›l›n›n l May›s›’nda, 88 ssaaaattlliikk iiflfl ggüünnüü ttaallee--
bbiiyyllee genel greve gitti. Grevin 3. gününde patronlar grevi k›rmak için pro-
vokatörleri devreye soktu. Bir provokasyon sonucunda fiikago polisi iflçi-
lerin 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 katledil-
di. 

Katliamdan iflçiler sorumlu tutuldu ve genel greve öncülük eden dev-
rimci iflçi önderleri tutukland›. 

Tutuklananlardan 7’si hakk›nda idam cezas› verildi. 

As›lmadan önce mahkemede son sözleri soruldu¤unda iflçi önderlerin-
den Spies flöyle dedi: ““BBiizzii aassaarraakk iiflflççii hhaarreekkeettiinnii yyookk eettttii¤¤iinniizzii ssaann››yyoorr--
ssaann››zz...... AAss››nn!! BBuurraaddaa bbiirr kk››vv››llcc››mm yyookk eeddeecceekkssiinniizz.. AAmmaa bbuurraaddaa öönnüü--
nnüüzzddee,, aarrkkaann››zzddaa,, hheerr yyeerrddee yyeenniiddeenn aalleevvlleerr ppaarrllaayyaaccaakk.. BBuu,, yyeerriinn aall--
tt››nnddaann ggeelleenn bbiirr yyaanngg››nn,, oonnuu ssöönnddüürreemmeezzssiinniizz..””

1111 MMaayy››ss 11888877 günü, Amerikan iflçi s›n›f› tarihine ““KKaarraa CCuummaa”” 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 ssüürreekkllii kkuuttllaannmmaass››
kararlaflt›r›ld›.
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1978 11 MMay›s’›: iiflçi ss›n›f›
ve ddevrimcilerin 11 MMay›s
konusundaki iilk
kararl›l›k ss›nav› 

Oligarfli ‘77 1 May›s katliam›n›
kitlelere gözda¤› vermek için kulla-
n›yordu. ‘78 1 May›s’›na gelirken
16 Mart katliam›n› da yapt›. Psiko-
lojik savafl ve faflist terör iyice t›r-
mand›r›ld›. 1 May›s’a kat›l›m› azalt-
mak için de her yöntemi devreye so-
kuyordu. 

Çünkü oligarfli, tüm katliam ve
terörüne ra¤men devrimci mücade-
lenin h›zla kitleselleflmesini, kitleler
için bir umut olmas›n› engelleyemi-
yordu. 

Bu koflullarda ‘78 1 May›s’›n›
kutlamak, 1 May›s’›, 1 May›s Ala-
n›’n› sahiplenmekti, devrimi, sosya-
lizmi sahiplenmekti, 1 May›s flehit-
lerini sahiplenmekti, 35 emekçinin
katillerinden, kontrgerilla devletin-
den hesap sormakt›. 

Oligarfli seferberlik halindeydi.
‹stanbul’a girifl ç›k›fllar günler önce-
sinden kontrol alt›na al›nm›fl, ‹stan-
bul kuflat›lm›flt› ve flehir, polis ve
askerin iflgali alt›ndayd›. 

Oligarfli 1 May›s Meydan›’n› ya-
saklamam›flt› fakat 1 May›s, bu ku-
flatma 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’›n-
da bir avuç insan›n topland›¤› bir
alan görüntüsüyle, halka ve devrim-
cilere moral aç›dan bir darbe vur-
mak 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 11 MMaayy››ss AAllaann››
olarak de¤iflti. Bu alana bu ismi,
yüzbinlerce emekçi onlarca flehit
vermiflti ve art›k hiçbir güç bu ismi
bu alandan ve tarihten silemezdi.

Oligarflinin ››srarla
sürdürdü¤ü 11 MMay›s
Alan› yyasa¤›;
s›n›f ddüflmanl›¤›d›r

Terörle, katliamlarla sonuç ala-
mayan oligarfli, ‘79 1 May›s’›nda
çareyi 1 May›s’› ve meydanlar› ya-
saklamakta buldu. Taksim Meydan›
emekçi halka yasakland›. 

1987’den itibaren yasaklara ra¤-
men alanlara yeniden ç›k›ld›. Oli-
garflinin tüm sald›r› ve terörüne ra¤-
men 1 May›s’› kutlamakta ve 1 Ma-
y›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›n-
da 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› ka-
zan›ld› fakat 1 May›s Alan› Tak-
sim’in emekçi halka yasaklanmas›
devam etti.

Bu yasak ony›llar boyunca sür-
dü. Taksim’de pop flark›c›lar›n›n
konserleri yap›ld›. Futbol kutlama-
lar› yap›ld›, Polis Günü etkinlikleri
yap›ld›, çeflitli kesimler miting, gös-
teri ve benzeri etkinlikler düzenledi.
K›sacas› Taksim, emekçi halk d›fl›n-
da düzenin her türlü ihtiyac› için
kullan›ld›. 

((ddeevvaamm eeddeecceekk))

1 May›s yaklafl›rken birçok ilde 1 May›s toplant›lar› yap›lmaya baflla-
d›. Yap›lan tart›flmalar›n ço¤u güçlü bir 1 May›s kutlama amaç ve hedefin-
den oldukça uzakt›r. 

1 May›s gibi tüm emekçi halk›n birli¤inin sa¤lanmas› gereken bir gün-
de, özellikle 1 May›s’› kendi tekellerinde gören konfederasyonlar, di¤er
siyasi hareketlerin ve demokratik kitle örgütlerinin karfl›s›na ““BBiizz ddüüzzeenn--
lleeddiikk ggeelliinn kkaatt››ll››nn”” dayatmas›yla ç›kmaktad›rlar. 

Devrimci demokratik güçlerin ve halk›n birli¤ini parçalayan dayat-
mac›l›k, grupçuluk, rekabetçilik, ne yaz›k ki süregelmektedir. Daha
geçti¤imiz ay içinde ortak örgütlenebilecek 88 MMaarrtt,, 1166 MMaarrtt,, GGaazzii KKaatt--
lliiaamm aannmmaass›› gibi bir çok eylem, bölük pörçük bir tabloda gerçeklefltiril-
mifltir. 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 flehir-
de 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, ““BBiizz ddüüzzeennlleeddiikk ggeelliinn kkaatt››ll››nn”” aannllaayy››flfl››--
nn›› tteerrkk eettmmeekkttiirr. 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 olma-
mal›d›r. Muhatap devrimcilerdir. Türk-‹fl gibi sendikalar da bugün “Tak-
sim” deme noktas›na gelmifl ise e¤er, bu da yine Taksim 1 May›s Ala-
n›’ndaki ›srar ve kararl›l›¤›n, devrimcilerin yürüttü¤ü do¤ru politikalar›n
sonucudur. Güçlü 1 May›s’› örgütlemenin yolu birleflik 1 May›s’› örgütle-
mektir. 

Tek Yol
HHaallkk ‹‹ççiinn 

GÜÇLÜ 1 May›s’›n yolu
B‹RLEfi‹K 1 May›s’t›r
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‹zmir’in Tire ‹lçesi'nde fiehit Al-
bay ‹brahim Karao¤lano¤lu Lisesi
ö¤renci pansiyonunda kalan Kürt
ö¤rencilere 50-60 kiflilik faflist bir
güruh sald›rd›. ““TTüürrkk bbaayyrraa¤¤››
yyaakk››lldd››”” iddias›nda bulunan 50-60
kiflilik grup, akflam saat 22.30 s›ra-
lar›nda ellerinde Türk bayra¤› ve fa-
flist sloganlarla yurdun önünde top-
lan›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 fa-
flist güruhu da¤›tt›lar. Linççilere ne
söyledikleri s›r de¤ildir. Daha önceki
sald›r›larda oldu¤u gibi; ““SSiizz tteeppkkii--
nniizzii kkooyydduunnuuzz,, bbiizz ggeerree¤¤iinnii yyaappaarr››zz””
türünden linççilerin gönlünü hofl tu-
tan 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¤rayanlar-
d›r. Çünkü, ““hhaassssaass vvaattaannddaaflflllaarr››
ttaahhrriikk”” etmifllerdir. Linççiler ise
““yyoo¤¤uunn ttaahhrriikk”” sonucu ““tteeppkkiilleerrii--
nnii”” göstermifltir. 

Böyle görüldü¤ü için de, bir çok
linç sald›r›s›nda linçciler de¤il sal-
d›r›ya u¤rayanlar gözalt›na al›nd›. 

Edirne’de “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” dedikleri için 27 Ara-
l›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 sal-
d›r›s›nda bulunan faflist güruhdan
sadece 55 kkiiflflii hakk›nda savc›l›k so-
ruflturmas› aç›ld›. Soruflturma aç›-
lanlardan da sadece ikisi mahkeme-
ye getirildi. Sald›r›ya u¤rayanlar
aylard›r hapishanede tutuklu tutu-
lurken linççiler mahkemeye bile ge-
tirilmiyor. Kald›ki, linç sald›r›s›nda
bulunan sadece 5 kifli de¤ildir. On-
larca kiflinin kamera görüntüleri
var. Sald›r›ya u¤rayanlar›n anlat›m-

lar› var. Yine faflist güruhu yönlen-
diren 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 dü-
zenledi¤i tutanakta flöyle suçlan›-
yor: ““TTaahhrriikk oollaann kkaallaabbaall››¤¤››nn ssaa--
kkiinnlleeflflttiirriillmmeessii iiççiinn iikkaazzllaarr yyaapp››llmm››flfl
aannccaakk cciiddddii flfleekkiillddee ttaahhrriikk oollaann kkaa--
llaabbaall››kk yyoo¤¤uunn uu¤¤rraaflfl ssoonnuuccuu ssaakkiinn--
lleeflflttiirriilliipp ddaa¤¤››llmmaallaarr›› ssaa¤¤llaannmm››flfl..””

Bu ve benzeri ifadeler tüm linç
ler için geçerlidir. Sald›r›ya u¤ra-
yanlar tahrikçi, sald›ranlar hassas
vatandafl!

Biri bb›rak›yor, bbiri ttutukluyor...

Düzenin elindeki silah: Yarg›

Halk İçin

Adalet
Oligarflinin kurumlar›n›n niteli¤ini görmek için

“Balyoz operasyonu” kapsam›ndaki geliflmelere bak-
mak yeterli. 

YYaarrgg››nn››nn ““bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››””, aaddaalleettiinn ““kkuuttssaallll››¤¤››”” de-
dikleri fleyin ne kadar sahte, gerçek d›fl› bir söylemden
ibaret oldu¤u görülmektedir. Bir mahkeme “darbeci” di-
yerek aralar›nda ordu komutanl›¤› yapm›fl, üst rütbeli-
lerin de bulundu¤u onlarca subay tutukluyor.
Tutuklananlar, ayn› mahkemede baflka bir hakimin nö-
betinde "Haklar›nda kuvvetli suç flüphesini gösteren ol-
gular›n bulunmamas›..., tutuksuz yarg›laman›n yarg›n›n
amac›na ulaflmas›na engel teflkil etmemesi" gerekçesiy-
le tahliye edildi. 

AKP, tahliyelere itiraz ederek tahliye edilen subaylar
hakk›nda tekrar tutuklama karar› ç›kartt›rd›. Operasyon-
lar, tutuklamalar devam etti. 

HHSSYYKK (Hakimler Savc›lar Yüksek Kurulu), sorufl-
turmay› sürdüren savc›lar› görevden al›p tutuklama ka-
rarlar›n› durdurdu. Bir taraftan tutuklamalar, di¤er taraf-
tan tahliyeler devam ediyor. 

K›ran k›rana bir çat›flmada birbirlerini yiyorlar. Bur-
juva 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 dü-
flen ses kay›tlar›, sahte belge yaratmak, gizli tan›k ifade-
leri 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› ifade-
lerle, olmayan delillerle yarg›lad›lar. Ço¤u zaman ceza
vermek için iddialara dayanak yapacak delil bile arama-
d›lar. Bu yarg›n›n mahkemeleri iflkenceci polis fezleke-
lerine dayanarak onlarca y›l› bulan cezalar verdiler ve
vermektedirler. Y›llard›r “ba¤›ms›z yarg›” ile devrimci-
lere karfl› savafl sürdürdüler. Oligarflinin adaleti, ba¤›m-
s›z yarg›s› yoktur. 

Linç edilenler “tahrikçi”,
linççiler “hassas vatandafl” 
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16-17 Nisan’da ‹stanbul-Çiftehavuz-
lar’da kuflat›ld›klar› üslerinde “BBaayyrraa¤¤››--
mm››zz üüllkkeenniinn hheerr ttaarraaff››nnddaa ddaallggaallaannaa--
ccaakk” demiflti direnen devrimciler.

O çat›flma an›nda “BBaayyrraa¤¤››mm››zz››nn üüll--
kkeemmiizziinn hheerr ttaarraaff››nnddaa ddaallggaallaannaaccaa--
¤¤››””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, sos-
yalizme 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 da-
ir düflleri vard› o k›sac›k yol gösteren
cümlede...

16-17 Nisan 1992 direniflinden bugü-
ne 18 y›l geçti. Aradan geçen 18 y›l, fle-
hitlerimizin inanc›n›, öngörülerini bir kez
daha do¤rulad›.

Devrimci hareket, onlar›n bize b›rak-
t›klar› miras› koruyarak, vasiyetlerini ye-
rine getirdi. 17 Nisan flehitlerimiz önün-
de, gönül rahatl›¤›yla diyebiliriz ki,
““BBaayyrraa¤¤››mm››zz üüllkkeemmiizziinn ddöörrtt bbiirr yyaann››nn--
ddaa ddaallggaallaann››yyoorr..””

DDeevvrriimmee aaddaannmm››flfl mmüüccaaddeellee ddoolluu
yyaaflflaammllaarr

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›¤›, ta-
rihsel bir direnifle de tan›k oldu.

‹‹ssttaannbbuull’’uunn ÇÇiifftteehhaavvuuzzllaarr sseemmttiinn--
ddee;; karfl›lar›nda 1970’li y›llardan beri
mücadelenin içinde olan, 22 y›ll›k dev-
rimci yaflam› ile örnek bir devrimci SSaa--
bbaahhaatt KKaarraattaaflfl vard›. Gençlik içinde bafl-
lad›¤› devrimci yaflam›n›, Dev-Genç için-
de sürdürmüfl, 1976’da Devrimci Kad›n-
lar Derne¤i kurucular› aras›nda yer al-
m›flt›. 

12 Eylül’de hareketi büyük fedakar-
l›klarla omuzlar›nda tafl›m›fl, zor dönem-
lerin devrimcisi olmufltu. Devrimci hare-

ketin Merkez Komitesi üyesi olan Saba-
hat Karatafl, ilkeli, kurall› yaflam› ile tüm
devrimcilere örnekti. Çiftehavuzlar’da
Sabo’yla birlikte direnen EEddaa YYüükksseell,, li-
se ve üniversitede bir Dev-Gençli olarak
mücadele etti. TTaaflflkk››nn UUssttaa,, tüm yaflam›-
n› mücadeleye sunan bir devrimciydi.

‹‹ssttaannbbuull EErreennkkööyy''ddee; 1974’den beri
mücadele içinde olan AA.. FFaazz››ll EErrccüümmeenntt
ÖÖzzddeemmiirr vard›, halk düflmanlar›n›n kar-
fl›s›nda. O y›llarda gençlik, iflçi ve mahal-
le örgütlenmesinde sorumluluklar üstlen-
mifl, Ege Bölgesi sorumlulu¤u yapm›flt›.
Cunta y›llar›nda idam cezas› verilerek re-
hin tutuldu yoldafllar› ile birlikte. 1991’de
özgürlük eylemi ile mücadeleye kat›ld›.
fiehir Silahl› Devrimci Birlikler Genel
Komutan›’yd› son olarak. SSaatt›› TTaaflfl bir
hemflire olarak yerald› mücadelede. Me-
murlar›n mücadelesinin öncülerinden biri
oldu. HHüüsseeyyiinn KK››ll››çç,, Gültepe, Okmeyda-
n›, Kas›mpafla’da devrimci çal›flmalar
yürüttü.

‹‹ssttaannbbuull’’uunn ÜÜssttbboossttaanncc›› sseemmttiinnddee;;
karfl›lar›na devrimci hareketin önder kad-
rolar›ndan, hareketin Merkez Komite
üyesi SSiinnaann KKuukkuull ç›kt›. 1974 y›l›nda
mücadeleye kat›lan Sinan Kukul, Dev-
Genç’in önderlerindendi. DY tasfiyecili-
¤ine karfl› mücadelede, Devrimci Hare-
ketin oluflumunda büyük eme¤i olanlar-
dand›. Sinan yoldafl›yla birlikte direnen
AArriiff ÖÖnnggeell, Devrimci Memur Hareke-
ti’nin yöneticilerindendi. fifiaaddaann ÖÖnnggeell
bir ev kad›n› olarak mücadeleyle tan›fl-
m›flt› ve iflte flimdi tarihsel bir direniflin
ortas›ndayd›. 

‹‹ssttaannbbuull SSaahhrraayy›› CCeeddiitt''te; mühen-
dis-mimar odalar›nda çeflitli çal›flmalar
yürüten, ayn› zamanda bir sanatç› olan
AAyyflflee NNiill EErrggeenn ve devrimci mücadele-
nin kültür-sanat alan›nda çal›flmalar yü-
rüten AAyyflflee GGüülleenn vard› katillerin karfl›-
s›nda.

OOlliiggaarrflflii ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettii,,
iiddeeoolloojjiikk vvee ffiizziikkii oollaarraakk
ttaassffiiyyeeyyee ssooyyuunnmmuuflflttuu

Ölüm mangalar›, katliamdan sonra

Karfl›-devrim rüzgarlar›na karfl› 
umudun ve gelece¤in temsilcisiydiler 



“zaferleri”ni devrimci hareketin önder ve savaflç›lar›n›n
katledildi¤i üslerin önünde dakikalarca havaya atefl ede-
rek kutlam›fllard›.

Kontrgerilla flefleri, telsizlerden ölüm mangalar›n›
kutluyor, gözlerinden öpüyordu. Halk›n en de¤erli ev-
latlar›n›n kan›n› ak›tarak umudu yok edece¤ini sananlar,
çaresiz ve zavall› olduklar›n› göreceklerdi.

Kazanan ölüm mangalar› de¤il, devrimcilerdi. Yafla-
yan 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, fizi-
ki ve ideolojik olarak tasfiye etme, teslim al›p, düzen i-
çilefltirme sald›r›s› 1990’l› y›llar›n bafl›nda infazlar,
kaybetmelerle sürdürülmüfltü. Nitekim, kont-
rgerilla o y›llarda devrimci hareketi des-
tekleyen, taraftar› olan, evini açan dev-
rimci ve demokratlar› da katletmekten
geri durmad›.

Oligarfli, dünya çap›nda sosya-
lizme yönelik sald›r›lar›n artt›¤›,
iktidarlar›n y›k›ld›¤› o dönem bun-
dan   da güç alarak ideolojik tasfi-
yeyi dayat›yordu devrimci hareke-
te. 17 Nisan direnifli, iflte bu ko-
flullarda oligarflinin hesaplar›n›n
bozuldu¤u, tasfiye sald›r›s›na dur
denildi¤i bir direnifl ve ç›k›fl olmufl-
tur. 

BBaayyrraa¤¤››mm››zz 
ÇÇiifftteehhaavvuuzzllaarr’’ddaayydd››

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 tamamla-
m›flt›. Orak çekiçli bayra¤›m›z, o gün devrimci hareke-
tin yenilmezli¤inin ilan›yd›

Oligarflinin ölüm mangalar› bedenlerini teslim alma-
ya geldikleri devrimcilerin karfl›s›nda daha o anda yenil-
diler. 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, em-
peryalizmin önünde bafllar›n› e¤enlerin artt›¤› koflullar-
da Çiftehavuzlar’da dalgalanan o bayrak emperyalistle-
re, sosyalizmin yaflad›¤›na dair bir cevapt›.

Çiftehavuzlar’da direnen, tarih yazan Sabahat Kara-
tafllar tüm dünyaya sosyalizmin ölmedi¤ini gösterdiler.

Çiftehavuzlar’daki bayrak, bayra¤›m›z›n ülkemizin

dört bir yan›nda dalgalanaca¤›n› da müjdeliyordu. Nite-
kim o bayrak Ba¤c›lar’da, Çaytafl›’nda, Sivas’ta, Anka-
ra’da, Ordu’da, Adana’da... Anadolu’nun dört bir yan›n-
da 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›r-
ken, 16-17 Nisan’da verilen flehitlerin ddeevvrriimmccii hhaarree--
kkeett aaçç››ss››nnddaann 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 yenil-
meyen, 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›fl-
t›r. Oligarfli katliamla y›lg›nl›k ve tes-

limiyeti amaçlarken, büyük bir cofl-
ku ve mücadele potansiyeliyle kar-
fl›laflm›flt›r. Düflman›n oyunu bo-
zulmufl, hareketimizde ve Türkiye
devrimi tarihinde yeni bir sayfa
aç›lm›flt›r.” (Kongre Belgeleri
1, syf: 181)

Kuflatma alt›ndaki devrimci-
lerin, emperyalizme ve oligarfli-
ye meydan okuyufllar› vard›r bu

direniflte. Ayn› zamanda bu dire-
nifl, dünyadaki tüm devrimcilere

devrimci düflüncelerin yenilmez ol-
du¤unu göstermifltir. 

Çiftehavuzlar’daki direnifl Türkiye’de
ve tüm dünyada yurtsever ve devrimci güç-

lere büyük bir moral vermifl, örnek olmufltur.

OOnnllaarr››nn mmiirraass››nnaa ssaahhiipp çç››kkmmaakk,, mmüüccaaddeelleeyyii
bbüüyyüüttmmeekkttiirr

Emperyalizmin ve oligarflinin devrimci harekete bü-
yük bir yenilgi tatt›rma hesaplar› 17 Nisan direnifli ile
bofla ç›kar›lm›fl, tersine devrimci hareket büyük bir ka-
rarl›l›kla yoluna devam etmifltir.

Nitekim katliam duyulur duyulmaz, SDB’ler, milis-
ler misilleme eylemleri ile oligarfliye ciddi darbeler vur-
mufllard›r. Oligarflinin bekledi¤i gibi bir y›lg›nl›k, tesli-
miyet yaflanmam›fl, büyük bir coflku ile mücadeleye dört
elle sar›lan devrimciler kararl›l›kla mücadeleyi sürdür-
müfllerdir.

Onlar›n miras›n› sahiplenmek mücadeleyi büyüt-
mektir. 17 Nisan flehitlerinin partili savaflma düflünü
gerçeklefltiren devrimci hareket, onlar›n u¤runda ya-
flamlar›n› ortaya koyduklar› ba¤›ms›z sosyalist bir ülke-
yi kurma mücadelesini sürdürerek, onlar›n bayra¤›n›
dalgaland›rmaya devam etmektedir.
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AKP iktidar› gelmifl geçmifl en
iflbirlikçi iktidarlardan biridir. An-
cak iflbirlikçili¤ine, izledi¤i Ameri-
kanc› politikalar›na ra¤men, bunu
gizleyecek, halk› aldatacak politika-
lar yürüttü 8 y›l boyunca.

AAKKPP,, AABBDD’’nniinn iiflflbbiirrlliikkççiissii,,
hhaallkkllaarr››nn kkaattiilliiddiirr

AKP, bir yandan ABD iflbirlikçi-
li¤ini sürdürür, halklar›n katledil-
mesine ortak olurken, sanki bunlar›
yapan kendisi de¤ilmifl gibi bir tu-
tum tak›narak halk› aldatmaktad›r.

Özellikle anti-Amerikanc› ‹sla-
mi hareketleri kontrol alt›na almaya
çal›flan, ‹slam› ehlilefltirilmifl bir bi-
çimde kullanmaya çal›flan ABD’nin
en büyük destekçilerinden biri de
bafl›ndan itibaren AKP olmufltur.

AKP özellikle Ortado¤u’da em-
peryalizmin örnek olarak gösterdi¤i
iflbirlikçi bir iktidar modelidir.

O yan›yla AKP Ortado¤u’da em-
peryalizmin politikalar›n›n uygulan-
mas›nda bir iflbirlikçi olarak önemli
roller oynam›flt›r. Amerikan emper-
yalizminin 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 kul-
lan›m›na açm›fl, böylece, Irak’ta ve
Afganistan’da halklar›n katledilme-
sinde suç orta¤› olmufltur.

Bu ç›plak gerçek aç›k olarak or-
tada dururken, AKP’nin Irak iflgali-
ne kar›flmad›¤›n› iddia etmesi koca
bir yaland›r. AKP kimi nedenlerden
dolay› TBMM’den tezkereyi geçi-
rememifl olsada, baflta ‹ncirlik ol-
mak 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-

riyet Gazetesi’ne demeç veren Mil-
li Savunma Bakan› Vecdi Gönül;
“ TTeezzkkeerreeyyii rreett hhaattaa oolldduu aammaa;;
AABBDD uuççaakkllaarr››nnaa 44330000 uuççuuflfl yyaappmmaa
iizznnii vveerrddiikk”  diyordu.

Yani AKP iktidar›n›n izniyle tam
44330000 kkeezz ‹‹nncciirrlliikk’’tteenn kkaallkkaann
AAmmeerriikkaann ssaavvaaflfl uuççaakkllaarr››,, IIrraakk’’››
bboommbbaallaayyaarraakk,, yyüüzzbbiinnlleerrccee IIrraakkll››--
yy›› kkaattlleettttii.. Irak’› bir yang›n yerine çe-
virerek, 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 kullanma-
maktad›r. 

‹ncirlik Üssü’nün internet site-
sinde, ““AABBDD’’nniinn,, ‹‹nncciirrlliikk HHaavvaa
ÜÜssssüü’’nnüü,, IIrraakk iiflflggaallii iiççiinn ‘‘sseevvkkiiyyaatt
üüssssüü’’ oollaarraakk kkuullllaanndd››¤¤›› aalleenneenn iittii--
rraaff eeddiillddii.. SSiitteeddeekkii yyaazz››ddaa,, ‘‘‹‹nncciirr--
lliikk’’tteenn IIrraakk’’aa 3300 bbiinn ppeerrssoonneell iillee
116622 bbiinn kkaarrggoonnuunn ggöönnddeerriillddii¤¤ii””
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 ‹n-
cirlik olacakt›r. Kald› ki, flu haliyle
bile ‹ncirlik Üssü, ‹ran halk›na kar-
fl› 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 dur-
maktad›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 ‹n-
cirlik Üssü’nün kullan›lmas› boyutu
ile de¤il, do¤rudan askeri güç bu-
lundurarak, iflgalin sürdürülmesinde
de ABD’nin yan›nda olmufltur.

Buna ra¤men, AKP ve Genel-
kurmay hep, “savafl›n içinde de¤i-
liz” diyerek, iflgaldeki suç ortakl›k-
lar›n› gizlemeye çal›flm›fllard›r...

Ama yapt›klar› gizlenecek gibi
de de¤ildir. Nitekim, Afganistan or-
dusunu e¤itmifl, iflgal güçleri içinde
yer alm›fl ve Afganistan’da bir ifl-
galci olarak bulunmufllard›r. Ayr›ca,
kimi bölgelerin denetimi Genelkur-
may’a verilmifl, orada iflgalin bekçi-
li¤ini yapm›fllard›r. O nedenle Afga-
nistan’daki iflgalden ve Afgan halk›-
n›n kan›n›n dökülmesinden AKP ik-
tidar› do¤rudan sorumludur.

AAKKPP,, GGaazzzzee’’ddee kkaattlleeddiilleenn
hheerr FFiilliissttiinnllii’’nniinn kkaattiilliiddiirr

AKP bugüne kadar Amerika’ya,
‹srail’e karfl› yer yer “ç›k›fllar” yap-
t›, esip gürledi. Hatta bunu daha da
ileri götürerek, ‹srail ile “çat›flt›”,
Ermeni tasar›s›n› gerekçe göste-
rerek, “ABD’ye gitmeyece¤ini”
aç›klad›.

Erdo¤an “Van minut” ç›k›fl›ndan
sonra, en son Cezayir toplant›s›nda ;
“‹‹ssrraaiill’’iinn KKuuddüüss’’ttee yyaapptt››¤¤›› çç››llgg››nn--
ll››kktt››rr”” diyerek, bu politikas›n› de-
vam 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 fa-
flizmine “ç›lg›nl›k” denilmesi gibi

AKP, Afganistan’da, Irak’ta,
Halklar›n Katledilmesinde
ABD’nin SUÇ ORTA⁄IDIR
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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 ha-
z›rlamaktad›r.

Erdo¤an iktidar›, ‹srail’in Ku-
düs’ü Filistinliler’den “ar›nd›rma”
ad› alt›nda sürdürdü¤ü, emperya-
list-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 izledik-
leri bu politika, kaba, halk› aldatma-
ya yönelik AKP’nin klasikleflen de-
magojileriydi. 

Demagoji, “Halk›n hofluna gide-
cek sözlerle onlar›n duygular›n› ok-
flayarak, as›l amac›na ulaflmak için
halk› kazanmaya çal›flmak”t›r. 

AKP ve Baflbakan Erdo¤an, ‹s-
rail’e karfl› kükreyifllerin halk›n ho-
fluna gidece¤ini biliyor. Halk›n duy-
gular›n›, halk›n mazlumdan yana
olan tavr›n› biliyor ve iflte onu istis-
mar ediyor. ‹srail’e “çatman›n” hal-
k›n hofluna gidece¤ini, Ortado¤u’da
bu yalanlar›n tutaca¤›n› görüyor.

Ama tüm bunlar›n, kükreyiflleri-
nin 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.

Hem de ‹srail ile iliflkileri daha ön-
ceki iflbirlikçi iktidarlardan daha
yo¤un sürdürmektedir.

‹srail’le askeri, ekonomik iflbirli-
¤inde hiçbir de¤ifliklik olmam›flt›r.
SSiiyyoonniizzmmllee iittttiiffaakk ssüürrüüyyoorr.. AAmmee--
rriikkaa’’yyllaa OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa iittttiiffaakk ssüü--
rrüüyyoorr.. ABD’nin Ortado¤u’da halk-
lara karfl› sürdürdü¤ü politikalara
destek olmaya devam ediyorlar. 

AKP ve Baflbakan Erdo¤an, hal-
k›n duygular›n› etkileyerek, as›l po-
litikalar›n›, oynad›¤› rolü, emperya-
lizm iflbirlikçili¤ini gizliyor. 

‹‹flflttee bbuu nneeddeennllee AAKKPP,, GGaazzzzee’’ddee
BBaatt›› fifieerriiaa’’ddaa ttüümm FFiilliissttiinn’’ddee kkaatt--
lleeddiilleenn hheerr FFiilliissttiinnllii’’nniinn kkaattiilliiddiirr..
AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn ddaa iiflflbbiirrlliikkççii
AArraapp rreejjiimmlleerriinnddeenn,, flfleeyyhhlleerriinnddeenn
hhiiççbbiirr ffaarrkk›› yyookkttuurr.. 

BBaaflflbbaakkaann,, 1188.. kkeezz AAmmeerriikkaa
yyoolluunnddaa

Baflbakan Erdo¤an, Amerika’da
yap›lacak “NNüükklleeeerr GGüüvveennlliikk ZZiirr--
vveessii” toplant›s›na kat›lmak için
Amerika’ya gitmeye haz›rlan›yor.

Güya gitmeyecekti!

Kuflkusuz emperyalizmin gün-
demi ‹ran. Amerikan emperyalistle-
ri ‹ran’a ad›m ad›m bask›y› art›r-
makta, sürdürdü¤ü kuflatmay› da-
raltmaktad›r. ‹ran halk›n› teslim al-
mak için yeni ad›mlar atmaya haz›r-
lanmaktad›r emperyalistler.

Ki, en son ABD, ‹ran’a yapt›r›m-
lar konusunda Rusya ve Çin’i de ik-
na 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›k-
layarak, flimdiden bir kamuoyu da
yaratmaya çal›flmaktad›r. Obama,
“HHaayydduutt ddeevvlleettlleerr” s›n›f›nda de-
¤erlendirdi¤i Kuzey Kore ve ‹ran’a
karfl› nükleer silah kullan›lmas›n›,
atom bombas› atmay› kolaylaflt›r-
maktad›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 ka-
t›lmas› zaten ABD’nin ç›karlar›na
hizmet etmektedir. Erdo¤an’›n “çe-
kimser”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.

EEmmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr››nn››nn
kkaarrflfl››ss››nnaa ddiikkiilleecceekk tteekk ggüüçç,,
hhaallkkllaarr››nn aannttii--eemmppeerryyaalliisstt
mmüüccaaddeelleessii vvee bbiirrllii¤¤iiddiirr

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 ifl-
gallere, emperyalist sald›r›lara karfl›
konulabilece¤ini kabul etmek ve di-
renmeyi esas almakt›r.

Emperyalizme karfl› tek tek cep-
heler açman›n yan›nda bu cepheleri
birlefltirerek, halklar›n ortak anti-
emperyalist cephesini oluflturmak
bu mücadeleyi güçlendirecektir.

Anti-emperyalist mücadele ze-
mininde, emperyalizme karfl› ilerici,
anti-emperyalist, anti-Amerikanc›
her gücü bir araya getirmek, halkla-
r›n ortak anti-emperyalist cephesini
örmektir as›l yap›lmas› gereken.

Bu baflar›ld›¤›nda emperyalistle-
rin dünya halklar›na sald›r›lar› önün-
de barikatlar örülebilecek, emperya-
lizme ciddi darbeler indirilerek, em-
peryalist planlar bozulacakt›r.

Irak ve Afganistan’da yaflanan
direnifller, emperyalizmin yenilebi-
lece¤ini, anti-emperyalist bir cephe-
nin yarat›lmas› durumunda, halkla-
r›n mücadelesinin geliflece¤i aç›kt›r.

Herkes terörist, 
herkes düflman!

Amerikan emperyalistleri, “terö-
rü destekledi¤i” gerekçesiyle 14 ül-
ke’nin halklar›na karfl› uygulad›¤›
“kkaarraa lliissttee””nin s›n›rlar›n› geniflletti.

Art›k “kkaarraa lliissttee”ler, 190 ülke
halklar› için uygulanacak. ABD ne-
redeyse tüm dünya halklar› için “ka-
ra listeler” haz›rlamakta, tüm dünya
halklar›n› terörist ilan etmektedir.

Ayn› zamanda bu dünya halkla-
r›ndan duyulan korkunun da ifade-
sidir. 
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Sevgili arkadafllar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersi-
mizin konusu: TTaarriihhiinn yyeerrii.. Tam
olarak söylersek, tarihin prati¤imiz-
deki yeri. Dersimizin konusunu, K›-
z›ldere yürüyüflünden esinlendik.
Çünkü, tarihin nas›l bir güç oldu¤u-
na K›z›ldere’ye yürüyüflümüzde bir
kez daha tan›k olduk. 

Peki buradan prati¤imize iliflkin
hangi sonuçlar› ç›ka-
r›yoruz? fiöyle özetle-
yelim soruyu:

––Tarih, pprati-
¤imiz aaç›s›ndan
ne iifade eeder?

Biliyoruz, orta-
okul, lise s›ralar›ndan
geçmifl hemen herkesin tarih konu-
sunda belli önyarg›lar› vard›r. Haya-
t›n içinde pek de karfl›l›¤› olmayan,
ifle yaramayan bir fleydir tarih. 

Çünkü zaten, gerçek bir tarih de
yoktur o derslerde. Bizans’t›, ‹stan-
bul’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 in-
sanlar tarihten so¤umufllard›r. 

Ama K›z›ldere gösteriyor ki, ta-
rih, düflüncelerimizde ve prati¤i-
mizde 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 faz-
la yer vermeliyiz. 

Daha fazla yer vermeliyiz der-
ken, burada sadece flunu kastetmi-
yoruz. Mesela e¤itim çal›flmalar›-
m›zda, dünya devrimler tarihini iflli-
yoruz bazen. Bazen, toplumlar tari-
hini, keza kendi tarihimizi iflliyoruz.
Ama bunlar› bir biri ard›na dizilmifl
bir flekilde iflledi¤imizde, muhteva-
s›nda olmasa da, biçimde, okullar-
daki tarih dersleri gibi s›k›c›, ak›lda

kal›c› olmayan ta-
rih çal›flmalar›na
dönüflebiliyor. 

Ekonomiyi an-
lat›yor olabiliriz,
kültürden, yozlafl-
madan söz ediyor
olabiliriz, örgüt-

lenmeden söz ediyor olabiliriz, on-
lar›, tarihten süzülmüfl olaylarla, ki-
flilerle, sözlerle, örneklerle besleye-
biliyor muyuz?

Propaganda ve ajitasyonda tari-
he 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 kelime-
yi sorarak devam edelim:

–– “Mesel” nnedir?

Gerçekte flöyle bir düflünürsek,
asl›nda halk›n dünyas›nda, düflün-
cesinde tarih önemli bir yer tutar.
Halk›n sohbetlerinde s›k s›k ““mmee--
sseell”” haline gelmifl flekliyle tarihi
olaylar, notlar yer al›r. 

Mesel, insanlar›n çeflitli olaylar-
dan ahlaki anlamda dersler ç›kar-
malar› için anlat›lan tarihi hikâye-
lerdir. Bir sözlükte, ““ddiillddeenn ddüüflflmmee--
yyeenn hhiikkââyyeelleerr,, ddeessttaannllaarr”” deniyor.
Bunlardan türetilmifl deyim, atasö-
zü fleklindeki sözler de ““DDaarrbb--ii
mmeesseell”” olarak adland›r›l›r. Mesel
anlatmak, anlatt›¤›n› darb-i mesel-
lerle 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, ifl-
levli, e¤iticidir. Mesellerin en yay-
g›n bölümleri aras›nda dini nitelikli

olanlar vard›r.. Alevilerde Kerbe-
la’dan bafllay›p bugüne uzanan hi-
kayeler, gençli¤in e¤itiminde önem-
li bir rol oynar. Keza, Sünni müslü-
manl›¤› içinde de Hendek Sava-
fl›’ndan Uhud Savafl›’na kadar bir
çok savafl, hikayeler biçiminde an-
lat›l›r, bilinir... 

Din, bu anlamdad›r ki, kendi ta-
rihini, dini düflünceleri benimset-
mekte çok yayg›n bir biçimde kul-
lanm›fl ve kullanmaktad›r. Keza,
milliyetçi kesimler de tarihi yayg›n
ve etkin bir flekilde kullan›r. 

Sola gelindi¤inde; dinin ve mil-
liyetçili¤in tersine, bizim tarihi etki-
li bir biçimde kulland›¤›m›z söyle-

nemez. Ne gün-
lük konuflmalar›-
m›zda, dilimizde,
ne propaganda ve
ajitasyonumuzda,
ne e¤itim çal›fl-
malar›m›zda tari-
hin çok yayg›n,
etkili ve “mesel”

flekline dönüflmüfl biçimde tarih
yoktur. Oysa yukar›da belirtti¤imiz
gibi, fleyhlerden, halk ozanlar›na,
Alevi dedelerinden dengbejlere ka-
dar, hepsinde tarihin bu flekilde an-
lat›m› çok köklü bir halk gelene¤i-
dir. 

Tarih, her aç›dan daha fazla yer
almal›d›r prati¤imizde. Bunu yapa-
bilmek için elbette, öncelikle tarih
konusunda daha donan›ml› olmal›-
y›z. Konumuza prati¤imiz aç›s›n-
dan devam etmeden, flu soru üzerin-
de de dural›m k›saca.

––Tarih nnedir? BBurjuvazi oona
neden ddüflmand›r?

Sözlüklerde yer alan tan›mlar-
dan baz›lar›n› k›saca aktaral›m:

""TTaarriihh,, bir konuyu geçmifli ve
geliflimi içinde inceleyen bilimdir."

""TTaarriihh,, insanl›k hayat›n›n za-
man içinde ak›fl›d›r." 

"Geçmifli gerçe¤e uygun olarak
ortaya ç›karmay› amaçlayan anla-
t›."

““TTaarriihh,, insanl›¤›n geçmifli, yani
bafllang›c›ndan bugüne kadar olan

kurtulufl ‹ç‹nkurtulufl ‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OK UL

Ders: Tarihin
Yeri

Tarih güçtür; Bu
güce sahip olmalıyız!
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evrimi üstünde edinilen bil-
gidir.” 

TTaarriihh bbiilliinnccii, insanl›¤›n
tarihsel gelifliminin kaba bil-
gisine ve bununla birlikte,
toplumsal geliflim yasalar›-
n›n bilgisine sahip olmakt›r. 

Egemen s›n›flar›n tarihi
gizlemesi, içini boflaltmas›, çarp›t-
mas› da iflte bu bilinçlenmeyi engel-
lemek istemesi nedeniyledir. Aç›kt›r
ki, halk tarihini tüm gerçek ve bi-
limsel yanlar›yla bilirse, tarihin ak›-
fl›n› kavrayacak, savafllar›n as›l ne-
denlerini, tarihin padiflahlardan,
krallardan ibaret olmad›¤›n› göre-
cektir. Yine görecektir ki, halklar ta-
rih boyunca boyun e¤memifllerdir,
ki halk bu tarihten iflte ancak bunu
gördü¤ünde onur duymaya bafllar.
Halk görecektir ki, halklar ayaklan-
d›¤›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 ge-
reklidir.

Oligarfli, asl›nda halk›n tarihine
karfl› sürekli bir sald›r› içindedir. Bu
sald›r›, bazen halk›n mücadele tari-
hini yok saymak biçiminde kendini
gösterir. Mesela, tarih derslerinde
Bedreddin ayaklanmas›, Celali
ayaklanmalar›, Kürt halk›n›n ayak-
lanmalar› 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 dev-
rimci kiflilere, devrimci direnifllere
yönelik yaklafl›mda ön plandad›r. 

––Tarih ggüçtür,
gelece¤e ››fl›kt›r!

Halk tarihine yabanc›laflt›r›lm›fl-
t›r. Halka, tarihinin sadece bir yan›,
o da yüzeysel ve çarp›t›lm›fl olarak

tan›t›lmaktad›r. Haallkk››nn ttaarriihhssiizz bb››--
rraakk››llmmaass››,, aassll››nnddaa hhaallkk››nn kköökkssüüzz
bb››rraakk››llmmaass››dd››rr.. 

TTaarriihh,, hhaallkk››nn kköökküüddüürr.. Halk›n
tarihsiz b›rak›lmas›, beyninden ha-
f›za bölümünün adeta ç›kar›lmas›
demektir çünkü tarih, halk›n haf›za-
s›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 ““aaçç››kkllaayy››cc››”” ve ““iikknnaa””
edici gücünü, ona daha fazla bafl-
vurdukça daha somut görürüz. Ger-
çekten de “tarih deyip geçmeyin”
deyimini rahatl›kla kullanabiliriz o
zaman. Halk›n tarihimizi bilmesi,
flehitlerimizi tan›mas›, bize daha
fazla güvenmesi, daha fazla inan-
mas› demektir. O tarih nezdinde, di-
renifllerimiz ve flehitlerimiz nezdin-
de devrime, birfleylerin de¤iflebile-
ce¤ine daha fazla inanmas› demek-
tir. 

Bir lise, üniversite mezunu,
fieyh Bedreddinler’i, Baba ‹shakla-
r’›, Baba ‹lyaslar’›, Börklüce Mus-
tafalar’›, Torlak Kemaller’i... sonra
Kürt yoksullar›n›n ayaklanmalar›-
n›n kahramanlar›n›... sonra Kurtu-
lufl Savafl›’n›n halk kahramanlar›-
n›... ço¤unlukla bilmez.

Burada özel olarak ‘‘hhaallkk kkaahhrraa--
mmaannllaarr››’’ deyimini kulland›k, çün-
kü bak›n tarih kitaplar›na, kurtulufl
savafl›n›n biraz öncesinde “Talat,
Enver ve Cemal Paflalar” vard›r, on-
dan sonra, ‹smet ‹nönü vard›r, Ka-
z›m Karabekir vard›r, Rauf Orbay-
lar, 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 arka-
dafllar›m›z aras›nda bile, “Kurtulufl
Savafl›’nda Sovyetler’in nas›l bir

rolü vard› ki?” diye soranlar
da olabilir.)

Onlar›n daha da öncesin-
de ise, Fatih Sultan Mehmet-
ler, Kanuni Sultan Süley-
manlar, bilmem kaç›nc› Be-
yaz›tlar, Selimler, Muratlar...
vard›r ve fakat onlar›n ya¤-

ma, talan ve zulmüne karfl› direnen-
ler ya yoktur ya da “asiler, z›nd›k-
lar” olarak vard›r. “Onlar›n tarihin-
de; ne toprakta üreten reaya, ne ›r-
gat, ne çoban, ne de Mimar Si-
nan’›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 geçiren-
lerin adlar› yoktur! Burjuva idealist
tarihi, halk› de¤il tarihin yarat›c›la-
r› 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 ihti-
yac› vard›r!" (Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, syf 207)

Daha geriye gidersek, yontma
tafl devri, cilal› tafl devri var, Gök-
türkler var, Roma var, Bizans var,
Selçuklular var, Abbasiler ve Eme-
viler var ve fakat s›n›flar yoktur.

Asl›nda savunacaklar›, övüne-
cekleri bir tarihleri yoktur ama tari-
hi yine de en fazla kullanan onlar-
d›r. Halka, kendilerini ezen, sömü-
ren bir geçmiflle övünmeyi empoze
ederler. Bir ya¤ma, talan imparator-
lu¤u olan Osmanl›’n›n 600 y›l sür-
müfl olmas›n› övünme konusu ya-
parlar. Ama o Osmanl›’n›n sömürü-
sü, zulmü, o Osmanl›’ya karfl› ayak-
lanmalar› anlatmazlar. 

Bunlar› biliyorsunuz, de¤iflik ya-
z›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. 

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. 
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** Ama as›l olarak kendi tarihimi-
zi, halklar›n tarihini anlatmal›y›z.
Kendi tarihimizi ö¤rettikçe, zaten
burjuvazinin tarihi ad›m ad›m y›k›l›r. 

Tarihi bilmek, halk› örgütlemeye
çal›flan her devrimci için ayn› za-
manda yol gösteren bir k›lavuz gibi-
dir. Çünkü tarihi ö¤renmek, hhaallkk››
ttaann››mmaann››nn eenn iiyyii yyoollllaarr››nnddaann biri-
dir. Halk›n duygular›n›, tepkilerini,
kültürünü, geleneklerini o tarih ›fl›-
¤›nda daha iyi kavrar›z. Bunlar ne
kadar iyi kavran›rsa, örgütlenmede,
propaganda ve ajitasyonda, neyin
öne ç›kar›laca¤›, hangi
noktalarda nas›l bir özen
gösterilmesi gerekti¤i de
daha iyi bilinir. 

Halk›n “maiflet derdi”
içindeki günlük davran›fl-
lar›yla tarihsel rolünü bir-
birine kar›flt›ranlar, netli¤i
ancak o tarihe vak›f ola-
rak sa¤larlar. 

–– Tarih, hhalk, vvatan;
aralar›ndaki iiliflki nnedir? 

Bir hareketin tarihi karfl›s›ndaki
tavr›, onun halk ve vatan karfl›s›nda-
ki tavr›yla içiçedir. Bak›n, halk›n ta-
rihini, Bedreddin ayaklanmas›n›,
Suhte ayaklanmalar›n›, Celali ayak-
lanmalar›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› düflü-
nülemez gerçekten. Tarih yoksa,
halk da vatan da yoktur. Tarihsiz bir
halk, kendi kültürü, de¤erleri olufl-
mam›fl, bir yerde hasbelkader bir
araya gelmifl bir insan toplulu¤undan
baflka bir fley de¤ildir. Tarihçi Çetin
Yetkin'in sözleriyle "Anadolu'da gö-
rülen yoksul, bezgin, ürkek ve ço¤u
zaman bencil köylü, iflte bu soylu sa-
vaflç›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

da öncüsüdürler. 

Osmanl›’dan bugüne uzanan ta-
rihi yerli yerine oturtmufllar. Ülke-
nin sosyo ekonomik yap›s›n› do¤ru
tahlil edebilmek için geçmifle uzan-
m›fllard›r. 

Tarihte ilerici olan ne varsa, mi-
ras›na sahip ç›km›flt›r Parti-Cephe
gelene¤i. Mahir'in “hhaallkkllaarr››nn kkuurr--
ttuulluuflfl ssaavvaaflfl››nn›› kkiimm ssüürrddüürrüüyyoorrssaa,,
kkiimm iihhttiillaallcciillii¤¤ii tteemmssiill eeddiiyyoorrssaa,,
ttaarriihhii mmiirraass››nn ssaahhiibbii,, ssüürrddüürrüüccüü--
ssüü,, tteemmssiillcciissii ddee oodduurr..”” sözleri, ta-

rihe sahip ç›kman›n en özlü formü-
lasyonlar›ndan biridir. 

Kongre raporunda Day› bunu
flöyle tamamlam›flt›r: ""TTHHKKPP--CC,, ttaa--
rriihh bbiilliinnccii oollmmaaddaann ttaarriihhttee iilleerriiccii,,
ddeevvrriimmccii öö¤¤eelleerree ssaahhiipp çç››kkmmaaddaann,,
ddeevvrriimmccii bbiirr hhaarreekkeettiinn,, bbiirr hhaallkk hhaa--
rreekkeettiinniinn yyüükksseelleemmeeyyeeccee¤¤iinnii iiffaaddee
eeddeerr.. BBuu nneeddeennlleeddiirr kkii,, TTHHKKPP--CC,,
üüllkkeemmiizz ttaarriihhiinnddee eemmppeerryyaalliizzmmee vvee
bbuurrjjuuvvaazziiyyee,, ddeessppoottiikk yyöönneettiimmlleerree
kkaarrflfl›› ttaavv››rr aallmm››flfl,, hhaallkkçç›› kkaarraakktteerrddee
kkuurruulluuflflllaarraa,, hhaattttaa tteekk tteekk kkiiflfliilleerree
ssaahhiipp çç››kkmm››flfltt››rr.. ""

Biz tarihi kökenini K›z›lde-
re’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, tarihi-
mizin en önemli parçalar›ndan biri-
dirler ve asl›nda flehitlere sahip ç›k-
mak, 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› yanla-
r›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 duru-
munda de¤iliz. Özellikle tarihi, sa-
dece yak›n tarih bak›m›ndan de¤il,
bir bütün olarak halk›n tarihini, dev-
rimci faaliyetin içine daha fazla
sokmal›y›z. 

––Tarih, zzay›fl›klar›m›z› dda
gösterir... 

Tarih, halklara, devrimcilere de
geçmiflteki direniflleri, kahra-
manl›klar› ö¤retti¤i kadar, ayn›
zamanda geçmiflteki yenilgileri-
ni, zay›fl›klar›n›, hatalar›n› da
gösterir ve bu yan›yla da tarih
bilinci, halklar›, devrimcileri ay-
n› yanl›fllara düflmekten al›ko-
yan bir rol oynar. 

Burjuvazi bunun için de giz-
ler ve çarp›t›r tarihi. Tarihini bil-
meyen, unutan, elbette ki o ta-
rihten ders de ç›karamayacak,

ayn› yan›lg›lara, ayn› aldanmalara
tekrar tekrar düflecektir. 

Tarihini bilen halklar, gelecekle-
rinden daha umutlu olurlar. Birgün
herfleyin de¤iflebilece¤ine o kadar ina-
n›rlar. Tarihi bilen halklar, mücadeleye
ve örgütlenmeye daha aç›kt›rlar. 

––Tarihi ttahrip eeden yyaln›z
burjuvazi mmi?

Tarih konusunda mücadele et-
memiz gereken tek fley burjuvazinin
gizlemeleri, yok saymalar› ve çar-
p›tmalar› de¤ildir. 

Soldan da gelen çarp›tmalar var.
Özellikle reformizm, tarihten, dün-
ya ve ülkemiz tarihinden zoru, si-
lahl› mücadeleyi, ayaklanmalar›,
halk savafllar›n›, elinden gelse yok
edecek... Ellerinden gelse, Deniz-
ler’i, Mahirler’i silahtan ar›nd›ra-
caklar. Sonra da ayn› burjuvazi gibi,
“Mahirler, Denizler bugün yaflasa-
lard›, onlar da legal parti kurarlar-
d›” deme noktas›na geliyorlar. 

Silah elde savaflm›fl, solda belli
bir ihtilalci kopuflu sa¤lam›fl dev-
rimci önderleri, bu tarihsel gerçe¤i
yok sayarak anlatabiliyorlar. Ya da,

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. 
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“onlar bar›fl için savaflt›lar”
diyebiliyorlar örne¤in. 

Soldaki çarp›kl›¤›n bir bafl-
ka yan›, tarihten örnek verir-
ken, ülkemizden çok, baflka
ülkelerin devrim tarihlerin-
den, Rus devriminden, Çin
veya Küba devriminden, Bul-
gar devriminden Vietnam’-
dan... örnekler verilir. Bunlar
da ö¤renilecek elbette. Fakat,
tarihimizde henüz bilinmeyen,
halklar için bir bilince dönüfltürüle-
meyen onlarca ayaklanma var. Y›l-
larca süren, onlarca ile yay›lan
ayaklanmalar hem de. Bu ayaklan-
malar›n her birinde, halk için, dev-
rimciler için bugün yol gösterecek,
dersler ç›kar›lmas›n› sa¤layacak ni-
ce ayr›nt›lar gizlidir. 

Mesele, elbette sadece fieyh
Bedreddin ayaklanmas›ndan söz et-
mek de de¤il. O ayaklanmalardaki
ayr›nt›lar›, mesela o ayaklanmadaki

““iimmeeccee”” gelene¤ini, o ayaklanma-
daki kkaadd››nn››nn yerini, o ayaklanma-
daki TTüürrkk,, RRuumm bbiirrlliikktteellii¤¤iinnii so-
mut örneklerle, hikayeleriyle akta-
rabiliyor muyuz? Bedreddin ayak-
lanmas›ndaki ““mmeecclliiss””lleerrddeenn,, Kur-
tulufl Savafl›’n›n ilk döneminde
oluflturulan mmeecclliisslleerree kadar, kuru-
lan halk örgütlenmelerini, zenginli-
¤iyle bugünkü örgütlenmelere tafl›-
yabiliyor muyuz?

Pir Sultan'›n ""ddöönneenn ddöönnssüünn,,
bbeenn ddöönnmmeezzeemm yyoolluunnddaann"" sözü-
nü, Mahirler’in ""BBiizz bbuurraayyaa ddöönn--

mmeeyyee ddee¤¤iill,, ööllmmeeyyee ggeellddiikk""
sözünden, Mahirler’in sözü-
nü, Sibel Yalç›n’›n “siz bizim
teslim oldu¤umuzu nerede
gördünüz” sözünden ayr› dü-
flünebilir miyiz?..

Evet sevgili arkadafllar, ta-
rihin ne büyük bir güç oldu-
¤unu, K›z›ldere ve civar köy-
lerdeki halk›n hala o günü bu-
gün gibi yafl›yor olufllar›ndan,

K›z›ldere’ye gidenlerin adeta büyü-
lenmiflliklerinden ve o direniflle bü-
tünleflmelerinden bir kez daha gör-
müfl olduk. Bu vesileyle, tarihe ba-
k›fl›m›z›, tarihi ele al›fl›m›z›, tarihi
mücadelemizde, örgütlenmemizde
de¤erlendiriflimizi, tarihe propagan-
dada, e¤itimde verdi¤imiz yeri ve
biçimi gözden geçirip, ddeevvrriimmee,,
hhaallkkaa ttaarriihhiinn ggüüccüünnüü kkaazzaanndd››rr--
mmaall››yy››zz.. 

Haftaya dersimize baflka bir ko-
nuda devam etmek üzere hoflçakal›n. 

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. 

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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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.



Gençlik Federasyonu bünyesin-
de mücadelesini sürdüren LLiisseellii
GGeennççlliikk taraf›ndan düzenlenen
"Yozlaflmaya Karfl› Liseli Gençlik
Birlefliyor" kurultay› yap›ld›. 3 Ni-
san günü ‹stanbul Okmeydan› Mer-
can Dü¤ün Salonu'nda yap›lan ku-
rultayda salon giriflinde gelenleri
"Yozlaflmaya Karfl› Liseli Gençlik
Bulufluyor Kurultay›na Hofl Geldi-
niz" yazan bir pankart karfl›lad›. 

Salonun giriflinden itibaren ise,
liselerde yaflanan sorunlar› anlatan
karikatürler as›l›yd›. 

Kurultayda ilk olarak liselerde
yozlaflmay› anlatan bir sinevizyon
gösterimi yap›ld›. Ard›ndan sunum-
lara geçildi.

‹lk sunumda liseli ö¤renciler
okullar›nda yaflad›klar› sorunlardan
örnekler vererek yozlaflman›n nas›l
yay›ld›¤›n› anlatt›lar. 

S›rayla konuflan ‹stanbul Vatan
Lisesi'nden Seren Yenier ve Gizem
Yener okullar›nda polis ve sivil fa-
flistlerle yaflad›klar› sorunlar›, poli-
sin kendilerinin ve selam verdikleri
arkadafllar›n›n ailelerini arayarak te-
dirgin etti¤ini anlatt›lar. 

Daha sonra okuldan at›ld›¤› için
aç›k liseden devam eden Utku Ay-
kar bir konuflma yapt›. Sorunlar›n

saymakla bitmeyece¤ini belirten
Aykar; "Polis bizim yozlaflmam›z›,
çeteleflmemizi istiyor. Okullarda fa-
flistlerden bahsedildi. Bunlar yoz in-
sanlar, uyuflturucu kullan›yor, kav-
galar ç›kar›yorlar. Biz bunlara karfl›
bireysel mücadele edemeyiz. Örgüt-
lenmeliyiz. Kurultay›m›z›n da ama-
c› bu zaten" dedi.

Kurultaya Ankara'dan kat›lan li-
se ö¤rencisi Zehra Baflol, haz›rlad›-
¤› sunumu okudu. Yozlaflman›n tek
bafl›na k›l›k, k›yafet, saç flekli, uyufl-
turucu, fuhufl, çeteleflmeyle ifade
edilemeyece¤ini söyleyen Baflol,
yozlaflman›n temel anlamda özden
uzaklaflma, yabanc›laflma anlam›na
geldi¤ini ve emperyalizmin halk
muhalefetinin önünü kesmek için
kulland›¤› en önemli silahlardan bi-
ri oldu¤unu söyledi. 

Ara verilmeden geçilen ikinci
sunumda ise yozlaflman›n kültürel
boyutunu anlatmak için tiyatro sa-
natç›s› Mehmet Esato¤lu ve ‹dil
Kültür Merkezi'nden Gamze Kefl-
kek, '98'de Ankara'da lise mücade-
lesinde yer alm›fl Devrim Turan, li-
se tarih ö¤retmeni Ayfle Tuncer ve
yozlaflmay› kendi yaflam›ndan anla-
tan Anadolu Haklar Derne¤i üyesi
F›rat Gelefl birer konuflma yapt›lar. 

Çok uyumay› seven, verdi¤i sö-
zü tutmayan, sürekli yorulan bir
gençlik yarat›ld›¤›n› söyleyen Meh-
met Esato¤lu; '80' döneminde lise
mücadelesi veren Nazmi Türkcan'la
bir oyun ç›karmak için beraber ça-
l›flmalar›n› anlatt›.

Kurultay›n en dikkat çekici konufl-
mas› 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 ol-
mas› üzerine onlar›n yan›na gitti¤i-

ni söyleyen Gelefl, ilk olarak
onlarla bakkal soyduklar›n›
anlatt›.  Ayn› dönemde bali
ve tiner çektiklerini anlatan
Gelefl, yafllar› ilerledikçe et-
raflar›na daha çok zarar ver-
diklerini ve babas›n› da kay-
betmesinin etkisiyle 13 ya-

fl›ndayken esrar ve uyuflturucuya
bafllad›¤›n› söyledi. Polisle de ayn›
dönem tan›flt›¤›n› belirten Gelefl;
"Polis bize esrar, hap getirirdi. Bize
soygun için yol gösterirdi. Biz an-
latt›¤› flekilde soygunu yapar ard›n-
dan paray› paylafl›rd›k" dedi. 

Polislerin de deste¤iyle çete rei-
si konumuna geldi¤ini söyleyen Ge-
lefl, mahallede polisin göstermelik
olarak bazen onlar› ald›¤›n›, karfl›-
l›kl› çat›flt›klar›n› 2 saat sonra da al-
d›klar› yere geri b›rakt›klar›n› söy-
ledi. Gelefl konuflmas›n›n devam›n-
da, polisin de yönlendirmesiyle ko-
runma ihtiyac› hisseden ve özenti
gençleri toplay›p esrar ve uyuflturu-
cu hap verdiklerini, bir müddet son-
ra da karfl›l›k olarak okulda arka-
dafllar›na uyuflturucu satmalar›n› is-
tediklerini ve "ilk önce paras›z ve-
rin" diye taktikler verdiklerini söy-
ledi. Bu sayede bir yandan daha faz-
la kazanan Gelefl, uyuflturucu ba-
¤›ml›l›¤›n›n da artt›¤›n› ve kokain
ve eroin almaya bafllad›¤›n› söyledi. 

Gelefl hastanedeki yaflad›klar›n›
anlat›rken; "Ailem tedavi için hasta-
neye yat›rd›. Ama hastanede daha
çok uyuflturucu buluyordum ve da-
ha fazla torbac›yla tan›flt›m. Ama-

Liseliler Sorunlar›n› TTart›fl›yor, ÇÇözüm ‹‹çin ÖÖrgütleniyor

Yozlaflmaya Karfl› Liseli Gençlik
Birlefliyor Kurultay› Yap›ld›
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tem'in kap›s›n›n önünde torbac› var,
içeride de torbac›n›n adam› vard›.
Param bitti¤i zaman hastaneden ay-
r›l›yordum. Bir kaç defa alt›n vurufl
yapt›m, 10-15 gün komada kald›m
ama ölmedim. Art›k ölmeyi istiyor-
dum" dedi. Uyuflturucu için karde-
flini döverken, kardeflinin Anadolu
Haklar Derne¤i'ne kaçt›¤›n› söyle-
yen Gelefl burada kendini b›rakma-
d›klar›n› ve konuflmak istediklerini
söyledi. 

"Sevgiye, s›cakl›¤a o kadar has-
rettim ki o s›cakl›k sayesinde uyufl-
turucuyu b›rakabildim" diyen Gelefl
flimdi di¤er uyuflturucu kullanan ar-
kadafllar› ve kardefli için Haklar
Derne¤i'nde mücadele etti¤ini söy-
leyerek konuflmas›n› bitirdi. 

Gamze Keflkek yapt›¤› konufl-
mas›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›fl-
ma yapan Devrim Turan, 2003'te ge-
rillada flehit düflen Gazi Arac›'yla be-
raber mücadele ettiklerini anlatt›.
Orada olan kimsenin Gazi Arac›'dan
çok fark› olmad›¤›n› söyleyen Turan,
Mehmet Esato¤lu'nun konuflma ya-
parken Nazmi Türkcan için "verdi¤i
sözü tutmama gibi bir durum yoktu"
dedi¤ini hat›rlatt›. Turan böyle bir ta-
k›m özelliklerin devrimcileri ön pla-
na ç›kard›klar›n› söyleyerek Gazi
Arac›'n›n yaflam›ndan örnekler verdi.

Oturumda son olarak konuflma
yapan ö¤retmen Ayfle Tuncer, haz›r-
lad›¤› slaytla yozlaflmay› ve gençle-
ri nas›l yozlaflt›r›ld›¤›n› anlatt›.

Kurultayda son olarak Gençlik
Federasyonu üyesi Ünal Çimen bir
konuflma yapt›. Çimen; bir kurba¤a-
y› direk yakmaya kalkarsan kurba¤a-
n›n kaç›p kendini kurtard›¤›n›, fakat
suya at›p yavafl yavafl ›s›t›nca kurba-
¤an›n kaçmay›p haflland›¤›n› örnek-
leyerek, yozlaflman›n da böyle yavafl
yavafl sinsice içimize sokulup kan›k-
satt›r›ld›¤›n›, buna karfl› örgütlü mü-
cadele etmek gerekti¤ini söyledi.
Yozlaflmaya karfl› mücadeleyi gelifl-
tirmek için çal›flmalar›na devam et-
tiklerini söyleyen Çimen önlerindeki

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

160 kiflinin kat›ld›¤› kurultay
söylenen marfl ve türküler eflli¤inde
çekilen halaylarla sona erdi.

1- Yozlaflmaya karfl› Liseli Genç-
lik 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 engelleye-
ce¤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›, çürü-
tülmesidir. Kendine yabanc›laflt›r›l-
mas›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, güç-
süz insanlar haline getirilmesidir.
Toplulu¤u de¤il yaln›zca kendini
düflünen bireyci, bencil insanlar
oluflturmakt›r. 

4- Yozlaflma kapitalizmin ve em-
peryalizmin 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 gös-
terileni yapan, ucuz iflgücü ve müfl-
teri olan bir insand›r...

5- Adaletsiz, sömürücü kapita-
list düzen, kendi devam›n› sa¤laya-
bilmek 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 yarat-
mak için her türlü yol kullan›l›r.
Günlük konuflma dili, giyim ku-
flam, dinlenilen müzikler, izlenilen
diziler, filmler, okunan kitaplar,
dergiler, yemek kültürü, yozlaflma-
n›n en görünen k›sm›d›r. 

7- Yozlaflma sald›r›s›na en çok
maruz kalan kesim gençliktir. Çün-
kü gençlik gelecek demektir. Yar›n-
lar›m›zd›r. Ve yar›nlar›m›z›, gelece-

¤imizi yozlaflma ile karartmak isti-
yorlar. 

8- Liseli gençli¤in en büyük so-
runlar›ndan birisi yozlaflmad›r.
Özellikle yoksul halk›n yaflad›¤› ge-
cekondu mahallelerindeki liseler
yozlaflma sald›r›s›n›n hedefindedir-
ler. 

9- Yozlaflma sald›r›s› devletten
ba¤›ms›z de¤ildir. Uyuflturucu, fu-
hufl, kumar vs. Çete operasyonlar›n-
da her çete de bir polis ya da askerin
mutlaka olmas› tesadüf de¤ildir.

10- Okullar yozlaflma sald›r›s›n
gerçeklefltirildi¤i bafll›ca yerlerden-
dir. E¤itim sistemi öyle bir düzen-
lenmifltir ki, ayd›nl›k bir gelecek
yetifltirilece¤i san›lan okullardan
karanl›k bir gelecek imal edilmek-
tedir. E¤itim sistemi ezberci gerici-
dir. Irkç›, flovendir. Her türlü yolla
ö¤rencileri bask› alt›na almaya ça-
l›fl›r.

11- Yozlaflmay› engellemenin
yolu bizleri yozlaflt›rmaya çal›flan-
lara 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› korun-
man›n en temel yolu örgütlenmektir. 

12- Yozlaflmaya karfl› mücadele
komiteleri kurmal›y›z. Okullar›m›-
z›n etraf›ndaki uyuflturucu çetele-
rinden, batakhanelere karfl› birlikte
karfl› koyabiliriz. Uyufluturcu, al-
kol, sigara... vb kötü al›flkanl›klar
ve ba¤›ml›l›klar› olan okul arkadafl-
lar›m›zla konuflabilir, onlar› bu kö-
tülüklerden kurtulmalar›nda destek
olabiliriz. Yoz kültüre karfl› halk
kültürümüzü yaflatmak, arkadaflla-
r›m›za halk kültürümüzü tan›tmak
için kültürel sanatsal faaliyetlerde
bulunabiliriz. 

13- Yapabilece¤imiz çok fley
var. Yeter ki biraraya gelelim. Ka-
pitalist emperyalist kültürün istedi-
¤i bireyler yerine örgütlü insanlar
olal›m.

YOZLAfiMAYA KARfiI L‹SEL‹ GENÇL‹K 
B‹RLEfi‹YOR KURULTAYI DEKLARASYONU
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SSeellvvii PPOOLLAATT ((ÖÖ¤¤rreettmmeenn))

Kurultay’›n yap›l-
m›fl olmas›  olumludur.
Liseli gençlik sorunla-
r›n›  çözme konusunda
bu kurultay ile bir ad›m
atm›flt›r.

Kurultay  örgütlen-
menin ilk ad›m› da ol-

mufltur. 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.

***

ÖÖmmeerr AAÇÇIIKK ((ÖÖ¤¤rreettmmeenn))

Genelde böyle
toplant›lar, kurul-
taylar yeterince
üretken olmaz ama
iki oturum da can-
l›yd›. Özellikle de
pratik yaflamdan
verdikleri örneklerle

daha canl› k›lmay› bildiler .

Kendi okullar›ndan örnekler ver-
di çocuklar. Doyurucuydu. Bir çok
alandan, sanat alan›ndan, gençlikten
gelen arkadafllar vard›. DLMK’dan
gelen arkadafllar›n verdikleri ör-
nekler vard›. Bunun yan›nda ö¤-
retmen arkadafl›m›z›n anlatt›kla-
r› vard› o da bütünleyici oldu.

***

AAyyflflee TTUUNNCCEERR
((ÖÖ¤¤rreettmmeenn))

Kat›l›m aç›s›n-
dan bakt›¤›m›zda yoz-
laflma bütün liseli
gençli¤in sorunu ama o
yönden biraz eksikleri
oldu¤unu düflünüyo-
rum. Kurultaya kat›l›m

konusunda, gerekli çal›flmay› yap-
mad›¤›m›z için hepimizin sorumlu-
lu¤u var elbette. 

Her etkinlik gibi olumlu. ‹nsan-
da örgütlülü¤ün ne oldu¤unu hat›r-

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 gü-
zel. 

***

MMeerrvvee CC‹‹DDDD‹‹OO⁄⁄LLUU ((AAnnkkaarraa
KKuurrttuulluuflfl LLiisseessii))

Kurultay› çok gü-
zel ve verimli bul-
dum. Liseli ö¤renci-
lerin hep birlikte ör-
gütlenmesi gerekti¤i-
ni düflünüyorum.

Ö ¤ r e t m e n l e r l e
birlikte örgütlenme daha etkili olur.

***

BBiillggee AAKKYYIILLDDIIZZ ((LLüülleebbuurrggaazz
AAttaattüürrkk LLiisseessii))

Kurultay gayet
güzeldi, anlaml› ol-
mufl. ‹lk defa kat›l-
d›m. 

Ö¤retmenler ile
ö¤renciler sürekli iç
içe birlikteler. Bera-

ber örgütlenirlerse birbirlerine ö¤re-
tecekleri çok fley olabilir. 

***

UU¤¤uurr OOzzaann DDUURRMMUUfifi ((MMaallaattyyaa
GGaazzii LLiisseessii öö¤¤rreenncciissii))

Kurultay gerçek-
leflmesi gereken bir
fleydi. Biz liseliler
için  çok büyük coflku
oldu. 

Bu kurultaydan
beklentilerimiz çözüm
yollar›na ulaflmak ne-

ler 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.       

***

EEyyüüpp TTÜÜRRKKMMEENN
((GGüüllssuuyyuu,, ‹‹llkkookkuulluu bbiittiirrmmiiflfl))

Kurultaydan, yozlaflmaya karfl›,

uyuflturucuya, kumara karfl› daha
büyük etkinlikler bekliyoruz. Ma--
hallede pek çok arkadafl›m›z, küçük
kardefllerimiz çok k›sa sürede zehir-
leniyorlar. Bunlar› engellememiz
laz›m bu amaçta .

Bence düzen içine ne kadar çek-
sede ö¤retmenler üzerinde bask›
var. Ö¤retmenlere daha sayg›l› ol-
malar› laz›m bu durumda zaten ö¤-
retmenlere sayg› gösterdikleri za-
man ö¤retmenler ö¤rencilerin ya-
n›nda olacaklard›r, arkas›nda dura-
cakt›r

***

MMaahhiirr AASSLLAANN ((MMeerrssiinn TTuurriizzmm
MMeesslleekk LLiisseessii))

Çok güzel buldum.  Emek harca-
m›fllar. Gençlikte bu son dönemler-
de esrar, fuhufl iyice yayg›nlaflt›. 

Burada az ya da çok olabiliriz ama
önemli olan ne kadar önem verdi¤i-
miz, ne kadar insana ulaflt›¤›m›z. So-
run sadece buraya getirmek de¤il so-
run insanlara ne kadar anlat›p ne ka-
dar bilinçlendirdi¤imizdir.

***

AAllppeerreenn ÖÖZZDDEEMM‹‹RR
((AAddaannaa EEnnvveerr
KKuurrttppeettee LLiisseessii))

Kurultay› fazlas›yla
yararl› buldum özellikle
pratik yaflamda verilen
örnekleri insanlar›n dö-
nüfltürmesi ve devrimci
yaflama kazand›r›lmas› konusunda-
ki tart›flmalar› ve konuflmalar› be-
¤endim. Yozlaflmaya karfl› yap›lan
bu kurultay›n tekrar yap›lmas›n› di-
liyorum.

Ö¤retmenlerle ö¤rencilerin mü-
cadelesi birlefltirilebilir. 

***
ZZeehhrraa BBAAfifiOOLL
((AAnnkkaarraa CCuummhhuurriiyyeett
LLiisseessii))

Gençlikte yozlaflma
had safhada oldu¤u için
konuflanlar bize katk›
sa¤lad›, güzeldi. Daha kitlesel ola-
bilirdik bu bize ba¤l›.

Liseliler ve Ö¤retmenler Kurultay› De¤erlendirdi:
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Lise y›llar›, yaflama bak›fl aç›m›-
z›n yavafl yavafl olufltu¤u y›llard›r.
Nas›l yaflayaca¤›m›za, ne için yafla-
yaca¤›m›za ve kimlerle yaflayaca¤›-
m›za karar veririz bu dönemde. Ge-
lece¤imizle ilgili kesin kararlar ala-
rak, yetiflkin olma yolunda ad›mlar
atar›z. Hedeflerimize ulaflmak için
yo¤un çaba sarf ederiz. 

Lise y›llar›m›z,
en cesaretli, en at›l-
gan, en heyecanl›
oldu¤umuz dönem-
lerimizdir.

Bundan dolay›
da, bu y›llar›m›zda
düzen özel olarak
ilgi gösterir bize.
E¤itim sistemin-
den, okul yönetme-
liklerine, ders ça-
l›flma konusundan,
aile iliflkilerimize, arkadafllar›m›zla
olan iliflkilerimize kadar her fleyi-
mizle özel olarak ilgilenir düzen.

Ve kendi istedi¤i, düflündü¤ü li-
seli modelini yaratmak için tüm
bunlar› bir bask› arac› olarak kulla-
n›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›k-
mam›za izin vermezler.

Bu kal›b› kabul etmememiz du-
rumunda, 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, taki-
be al›n›r, korkutuluruz. “YY››llaann››nn
bbaaflfl›› kküüççüükkkkeenn eezziillmmeelliiddiirr” çünkü.
Tam çevremizde olup biteni alg›la-
maya çal›flt›¤›m›z bir s›rada ddüüzzee--
nniinn ddeevvaamm›› iiççiinn tteehhlliikkeellii öö¤¤rreennccii--
lleerr oolluurruuzz. 

Bir devrimci olarak, adaleti sa-
vundu¤umuz, ülkemizin ba¤›ms›zl›-
¤›n› istedi¤imiz, açl›klar›n, yoksul-

luklar›n, katli-
amlar›n so-
rumlular›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 poli-
sin...

Bir lise ö¤rencisinin bu düflün-
celere sahip olmas›, bunun için mü-
cadele etmesi düzen taraf›ndan po-
tansiyel bir suçlu olmas› ve bask› al-
t›na al›nmas› için yeterlidir.

Bask› alt›na alma yöntemleri ko-
nusunda düzen oldukça yarat›c›d›r.
Örne¤in, “yyoozzllaaflflmmaayyaa kkaarrflfl›› lliisseellii
ggeennççlliikk bbiirrlleeflfliiyyoorr”” kurultay›ndan
birkaç gün önce, polis devrimci liseli-
lerin ailelerini aray›p, “k›z›n›z-o¤lu-
nuz kimlerle görüflüyor, biliyor musu-
nuz?” diyerek aileleri Emniyet Mü-
dürlüklerine “görüflmeye” ça¤›r›yor.

Amaç aileleri kullanarak, aile-
lere bask› yaparak, o devrimciyi ku-
flatmak, 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›¤› sorun-
lar› tart›flmak, çözümler üretmek on-
lar› ilgilendirmez. Tersine, daha çok

sorun içinde bo¤ulmas›n› istiyorlar.

Ö¤retmenlerimizin ya da çevre-
mizdeki insanlar›n söyledi¤i gibi
““ssaaddeeccee ddeerrssiimmiizzii ççaall››flfl››pp,, kkeennddii--
mmiizzii kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn uu¤¤rraaflflmmaammaa--
ll››yy››zz..” Aksine liselerimizde bilimsel
e¤itim için, kay›t paralar›n›n kald›-
r›lmas› için mücadele etmeliyiz. 

Düzenin liselerde yaratmak iste-
di¤i tektip ö¤renci modeli için kul-
land›¤› yöntemlerden en büyü¤ü

yyoozzllaaflfltt››rrmmaa ppoolliittii--
kkaallaarr››dd››rr.. Bugün
liselerde yozlaflma
oldukça artm›flt›r. 

Ö¤rencilere bi-
reycilik, bencillik
ö¤retilmektedir. S›-
nav sistemlerinden,
ders çal›flma yön-
temlerine kadar
herfley bu durumu
desteklemektedir.
Birey olmak ö¤reti-

lir ki ö¤renciler sorunlar›n›n çözüm-
lerini “bbiirreeyysseell kkuurrttuulluuflfl”ta görsün-
ler. ““BBiirreeyysseell ççöözzüümmlleerr” peflinde
koflsunlar. 

Özgürlük kavram› çarp›t›l›r ki,
halk kültüründen uzaklaflt›r›ls›n ö¤-
renciler; yard›mlaflma nedir, daya-
n›flma nedir, haks›zl›klara karfl› bir-
likte direnmek nedir bilmesinler.
Onlara verilen gerici-faflist e¤itim
yeterlidir.

Liseler, mücadele etmemiz gere-
ken mevzilerdir. Liselerde biz ol-
mazsak, biz örgütlenmezsek, düzen
olacak, düzen gençli¤imizi daha çok
yozlaflt›racakt›r. Liseli gençli¤i gi-
derek daha çok halk›n de¤erlerinden
uzaklaflt›racak, kendine ve halka ya-
banc›laflt›racakt›r.

Ortaya “sosyal paylafl›m sitele-
ri”ne hapsolmufl, kiflili¤i ezilmifl,
bunal›ml› ve her yere kolayca savru-
lan bir liseli gençlik ç›kacakt›r.

Düzen, bu sald›r›s›n› bofla ç›kar-
mayal›m, politikalar›n› engelleme-
yelim 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.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

L‹SELERDE 
BASTIRILMAK ‹STENEN;
ÖRGÜTLÜ MÜCADELED‹R
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Paras›z e¤itim istiyoruz alaca-
¤›z kampanyas› Anadolu’nun dört
bir yan›nda sürüyor. Gençlik Fede-
rasyonu paras›z e¤itim istedikleri
için tutuklanan Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’›n serbest b›rak›l-
mas› için eylemlerini sürdürüyor.

Tokat: 3 Nisan günü Tokat
Gençlik Derne¤i Giriflimi Cumhu-
riyet Meydan›’nda yapt›¤› eylemle
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca-
¤›z” kampanyas›n› bafllatt›lar. “Pa-
ras›z E¤itim ‹stiyoruz”, “Ö¤renci-
yiz, Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Ya-
flas›n Dev-Genç, Yaflas›n Dev-
Gençliler” sloganlar› at›ld›¤› eyle-
me 54 kifli kat›ld›. Eyleme  TKP,
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
ve E¤itim-Sen destek verdi. 

Kars: 6 Nisan günü Kars
Gençlik Derne¤i taraf›ndan Kafkas
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte-
si önünde "Paras›z E¤itim ‹stiyo-
ruz Alaca¤›z" kampanyas› çerçe-
vesinde bir eylem yap›ld›.

"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Ala-
ca¤›z" pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-
de aç›klamay› okuyan Taylan Bey-
tur  okullar›n gün geçtikçe ticaret-
haneye çevrildi¤i ve anayasal hak
olan e¤itim hakk›n›n s›rf paral›
olmas›ndan dolay› mahrum kal-
d›klar›n› söyleyerek ö¤rencilerin
bu yüzden intihar› seçti¤ini söyle-
di. Eylemde paras›z E¤itim iste-
dikleri için tutuklanan Berna
Y›lmaz ve Ferhat Tüzer'in serbest
b›rak›lmas› istendi. 

Liselerde Polis Terörüne Son
Polis Gençlik Federasyonu’nun yürütmüfl oldu¤u “Paras›z E¤itim ‹stiyo-

ruz, Alaca¤›z! “ kampanyas›na sald›rmaya devam ediyor. 5 Nisan’da Eyüp
Refhan Tümer Lisesi çevresine  “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!” kam-
panyas›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 “Sö-
mürüye, zulme adaletsizli¤e karfl› süren kavgam›z bu düzenin çarklar› y›k›-
l›ncaya dek sürecek” dedi.

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

Gençlik Federasyonu 5 Nisan
günü yapt›¤› aç›klamayla son gün-
lerde artan ö¤renci intiharlar›n sebe-
binin 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 kaynak-
l› kendisini üzüm çarda¤›na asarak
intihar etti. 

Adana’da ise ÖSS’ye haz›rlanan
3 kuzen s›nav stresine dayanamaya-
rak 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 mücade-
lede oldu¤u söylendi. 

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

Antakya’da Ulus Alan›’nda 3 Nisan’da
eylem yapan Halk Cepheliler, Amerika Defol
dedikleri için Edirne’de tutuklanan vatansever-
lerin serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Eylemde aç›klamay› okuyan Kurtulufl Y›l-
d›z, “Bu ülkede açl›k, yoksulluk, sömürü varsa
hep emperyalizm yüzünden vard›r. Gelin em-
peryalizme karfl› verdi¤imiz mücadeleye sizde
kat›l›n” dedi.

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z

KARS

TOKAT

38 11 NNisan 22010 // Say›: 14



Aslında bu sözün özü; burjuva-
ziye özenmektir. Burjuvazi ne ka-
dar abuk-sabukluklar› varsa her
yere yaymaya çal›fl›yor. 

Geçti¤imiz hafta televizyonlar-
da flöyle bir haber vard›: ““DDüünnyyaa
yyaasstt››kk ssaavvaaflfl›› ggüünnüü kkuuttllaadd››......””

Avrupa’n›n çeflitli flehirlerinde
merkezi kutlamalar yap›lm›fl. Ve
ilk kez bu sene ‹stanbul’da da kut-
lanm›fl. ‹nsanlar “yast›k savafl›” ya-
parak stresini atm›fl!

Çok önemli bir olaym›fl gibi bu
haberi hemen tüm televizyon ka-
nallar› verdi. Bir avuç asalak dün-
yay› kendilerinden ibaret görüyor.

Bir avuç burjuva asala¤›n d›fl›nda
kaç kifliyi ilgilendirir böyle bir
gün? 

Fakat dünya sanki onlar›n etra-
f›nda dönüyormufl gibi bu abuk-sa-
buklu¤u, bütün dünyan›n “günü”
ilan ediveriyorlar. Üç-beflyüz kifli-
nin yapt›¤› soytar›l›k herkesin gün-
demi yap›lmaya çal›fl›l›r. 

Fakat üzerinden atlan›lmamas›
gereken bir gerçek var ki, bu ucu-
belikler her ne kadar halk›n yafla-
m›yla, kültürüyle, de¤erleriyle
uyuflmasa da bunlar halka kan›ksa-
t›lmaya çal›fl›l›yor. 

Y›lbafl› e¤lencelerini hat›rlay›n.

Y›lbafl› kutlamalar› bizde aile için-
de, efl-dostla birlikte geçirilir. Bü-
yük ço¤unlukla yine öyledir. An-
cak son y›llarda Avrupa’dan özeni-
lerek al›nan, ‹stanbul ve bir kaç bü-
yük flehirde bafllayan Taksim’deki
gibi merkezi y›lbafl› kutlamalar›
gittikçe di¤er flehirlere do¤ru yay-
g›nlaflmaktad›r. Avrupa emperya-
listleri nas›l kutluyorsa bizdekiler
de ona özendiriliyor.

Burjuvazi kendi yoz kültürünü
bu tür etkinliklerle önce kan›ksat›p
sonra en genifl kesimlere kadar ya-
y›yor. Bize nas›l e¤lenece¤imizi,
nas›l düflünece¤imizi, nas›l yafla-
yaca¤›m›z› bu tür araçlarla bilinç
alt›m›za sokuyor. 

Sonra ne düflünceler, ne e¤len-
celer, ne de yaflanan yaflamlar bize
ait olmuyor. 

Sonuç olarak halk›n burjuvazi-
den ne e¤lence ad›na, ne kültür
ad›na alabilece¤i hiçbir fley yoktur. 

Ülkemizde Gençlik

Neden Bu
Kadar
Güvenlik?

12 Eylül faflist cuntas›n›n ilk iflle-
rinden biri, üniversiteleri flehrin d›fl›-
na tafl›mak oldu. Bu yolla ö¤rencile-
ri halktan tecrit etmenin, uzaklaflt›r-
man›n hesab› yap›ld›. Halktan, fle-
hirden uzak yerlerde, duvarlar ard›n-
da ö¤renciler tek bafl›na kalacakt›.

Liseleri flehrin d›fl›na tafl›masalar
da, önce ö¤rencileri birbirinden tec-
rit 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 duvarla-
r›n yükseltilmesi yetmiyor, bir de
üstüne dikenli teller çekiliyor. 

Okul etraf›na ve koridorlar›na
ö¤rencileri sürekli denetleyen ka-
meralar tak›l›yor. Kameras›z okul
kalmad› gibi. 

Ö¤rencilerin temel ihtiyaçlar›
için k›l›n› k›p›rdatmayanlar, kamera
için pekala para bulabilmektedirler.

PPeekkii nneeddeenn bbuu kkaaddaarr ggüüvveennlliikk
öönnlleemmii aallmmaayyaa ggeerreekk ggöörrüüyyoorrllaarr?? 

Çünkü korkuyorlar. Lise gençli-
¤inin duyarl›l›¤›n›n, kötü yerine iyi-
yi koyma çabas›n›n fark›ndalar.
Kendi düzenlerini tehlikeye düflü-
ren her fleyden oldu¤u gibi bundan
da korkuyorlar.

Liseliler olarak bu uygulamalar
karfl›s›nda sessiz mi kalaca¤›z?

Elbette hay›r! Bu uygulamalara
kiflisel olarak tepki göstermek elbet-
te önemlidir Ancak bu sorunlar›m›-
z› çözmez. Tepkimizi daha kitlesel
ortaya koymal›y›z. 

K›sacas›, k›fllaya çevrilen bir
okulda “okuma”y› kabul etmemeli-
yiz. Okulu k›flla, ö¤retmenleri itaat
edilecek subaylar bizleri de her fleye
evet diyecek askerler olarak görme-
lerini kabul etmemeliyiz.

Asker de¤iliz. ‹taat edecek ro-
botlar 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 korkuyor-
lar. 

Devrimci faaliyet yürütmemiz-
den korkuyorlar. Biz onlar›n kork-
tu¤u her fleyi en kitlesel biçimde or-
taya koymal›y›z. 

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

Avrupa’ya özenmek...

Nas›l Yafl›yoruz?Nas›l Yafl›yoruz?

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.
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AKP iktidar› liseler ile peflpefle al-
d›¤› kararlarla, liseleri birer k›fllaya,
polis karakoluna çevirdi. Liseli genç-
lik bu nedenle bugün tam bir kuflatma
alt›ndad›r. Temel sorunlar›n›n hiçbiri-
ne çözüm üretilmezken, neredeyse
her bir lise ö¤rencisinin pefline birer
polis takacaklar.

“OOkkuull ppoolliissii” uygulamas› ad› al-
t›nda, liselerde birer karakol flubesi
açan polis, art›k liseleri yönetmekte-
dir. Birer e¤itim kurumu olmas› gere-
ken liseler, polisin at oynatt›¤›, yerler
haline getirilmifltir.

Polisin yeni hedefi flimdi liseli
gençliktir. ““OOkkuull PPoolliissii”” ad› alt›nda
okullara giriflleri, ö¤rencileri takip et-
meleri, fifllemeleri daha kolay hale
getirildi. O nedenle bugün liseleri,
Okul müdürleri, ö¤retmenler, aile bir-
likleri de¤il do¤rudan polis yönet-
mektedir. Polis, “Güvenlik” ad›na
okul müdürlerini, ö¤retmenleri ö¤-
rencilere karfl› k›flk›rtmaktad›r.

Polis, okul müdürlerini, ö¤retmen-
leri adeta kendi karakollar›n›n birer

eleman› gibi görmekte, öyle davran-
maktad›r. fiimdi lise önlerindeki
uyuflturucu sat›fllar› polisin koruma-
s›nda yap›lmakta, çeteler polisin ka-
natlar› alt›nda liseli gençli¤e sald›r-
maktad›r.

Polis, liseli gençli¤i y›ld›rmak için
tehdit, flantaj, ajanlaflt›rma faaliyeti
yürütüyor. Aileleri tehdit ediyor. Aile-
leri çocuklar›na karfl› k›flk›rt›yor. 

Gençli¤in paras›z e¤itim istemesi-
ne de tahammül edemiyor polis. Para-
s›z e¤itim isteyen, okullardaki çetelefl-
meye, sürdürülen yoz politikalara kar-
fl› ç›kan, demokrat-devrimci liselilerin
ailelerini arayarak, korkutarak, kendi-
leri ile görüflmeye ça¤›rmaktad›r.

Yalanlar› ile aileleri etkileyerek,
aileleri o¤ullar›n›, k›zlar›na karfl› k›fl-
k›rtmaya çal›fl›yor.. Yetmedi¤i yerde
aileleri korkutup, tehdit ediyor.

‹stiyor ki, her bir liseli, çeteler
içinde yer als›n, serseri olsun. Örgüt-
lü de¤il, yoz bir yaflam sürdürsün.
Tüm çabas› bunun içindir.

Liseleri, e¤itimciler 
de¤il, polis yönetiyor

Gençlik Federasyonu’n-
dan Ailelere mektup...

MMEERRHHAABBAA

BBiizz bbuu mmeekkttuubbuu ssiizzee
GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu oollaarraakk
yyaazz››yyoorruuzz.. Nedenini kendi ya-
flad›¤›n›z sorunlar üzerinden az
çok tahmin edersiniz ama biz
yine de k›saca anlatal›m size. 

Yaklafl›k bir hafta önce bi-
zim liselerde okuyan bütün ar-
kadafllar›m›z›, hatta onlar›n
çevresinde olan, onlara selam
veren bütün arkadafllar›m›z›n
evini polis arad›. Aranan baz›
ailelerle birebir etti¤imiz soh-
betlerden bize flöyle aktar›ld›;
““bbiizz VVaattaann EEmmnniiyyeett MMüüddüürr--
llüü¤¤üünnddeenn aarr››yyoorruuzz.. ÇÇooccuu¤¤uu--
nnuuzzuunn ookkuullddaa ggöörrüüflflttüü¤¤üü kkii--
flfliilleerrii bbiilliiyyoorr mmuussuunnuuzz?? KKiimm--
lleerrllee nneeddeenn ggöörrüüflflüüyyoorr?? ÇÇoo--
ccuu¤¤uunnuuzz tteehhlliikkeellii kkiiflfliilleerrllee
ggöörrüüflflüüyyoorr,, tteerröörriissttlleerrllee ggöörrüü--
flflüüyyoorr.. ÇÇooccuu¤¤uunnuuzzuu kkuurrttaarr--
mmaakk iissttiiyyoorrssaann››zz oonnuu ddaa aall››pp
eemmnniiyyeettee ggeelliinn ggöörrüüflfleelliimm”
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 hiç-
bir fleye kar›flmad›¤›n› anlat-
mak, polisin hiç de iyi niyetli
olmad›¤›n› göstermek için siz-
lere mektup yazd›k.  (...)

Gençlik Federasyonu üyeleri, 7
Nisan Çarflamba günü Vatan Cadde-
si’ndeki ‹stanbul Emniyet Müdürlü-
¤ü, yani liselilere yönelik her türlü
iflkencenin, bask›n›n, tehdit ve flan-
tajlar›n karargah›  önündeydiler. Po-
lisin özellikle liseli gençli¤e yönelik
art›rd›¤› tehdit ve tacizlerine karfl›
tepkilerini ortaya koydular. 

Eylemde ”Paras›z E¤itim ‹ste-
dikleri ‹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›r-
ken, “Polis-idare ‹flbirli¤ine Son”,
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
sloganlar› at›ld›.

Gençlik Federasyonu ad›na, Se-
ren Yenier,”PPoolliissiinn tteehhddiitt vvee ttaacciizz--
lleerrii bbiizzlleerrii yy››lldd››rraammaazz”” 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 oyun-
lar› bozacaklar›n›,okullarda yozlafl-
maya izin vermeyeceklerini belirten
Yenier, ailelere de polisin oynamaya
çal›flt›¤› oyunlara ortak olmamalar›-
n›, polisin uzatt›¤›, üzerinde devrim-
cilerin kan› olan o pis, ahlaks›z elle-
ri tutmamalar›n› istedi. 45 kiflinin
kat›ld›¤› eylem at›lan sloganlarla
bitirildi.

Liseliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önündeydi:
İşkence ve tehditlerin karargahı
önünde meşruluklarını savundular!
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‘Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim’ kampanyas› çerçevesinde
toplanan imzalar 29 Mart’ta
TBMM’ye götürülecekti. Bu tarih
büyük bir titizlikle seçilmiflti. Ame-
rikan emperyalizmine karfl› mücade-
le bayra¤›n› yükselten Mahir Çayan
ve arkadafllar›n›n 30 Mart 1972 tari-
hinde 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 ‹n-
giliz 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 iflbirlikçi-
leri dehflete düflmüfltü. Bu düflünce-
nin, umudun silahla yok edilmesi
gerekiyordu.  Mahir Çayan ve arka-
dafllar›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 Ma-
hir’in 9 arkadafl› da katledildi. Çat›fl-
man›n bafllamas›yla birlikte üç ‹ngi-
liz ajan› da ölümle cezaland›r›ld›.
Mahir Çayan ve arkadafllar› o gün
belki fiziken yok edildiler ama top-
ra¤a ektikleri direnifl tohumlar› bü-
yüdü, filiz verdi.

Yola ç›karken yüreklerimiz çok-
tan engebeli sarp yollar› aflm›fl K›-
z›ldere’ye varm›flt›. Hepimiz çok
heyecanl›yd›k. Kavgam›z›n baflken-
tinden K›z›ldere’ye köprü olacak-
t›k. Önce Day›’n›n mezar› bafl›nda
sade bir anma yap›ld›. Mahir’in me-
zar›na konmak üzere mezardan top-
rak ald›k.  ‹lk durak ‹zmit’ti. Kentin
ana caddesinde yürüyüfl yapt›k.
Yürüyüflle bafllayan ya¤mur gitgide
fliddetini artt›r›yordu. Bas›n aç›kla-
mas›ndan sonra, otobüs garaj›na ka-
dar neredeyse flehri bafltanbafla geç-
tik. 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-

büslerimize binerek Ankara’ya ha-
reket ettik. 

Sabaha karfl› 05.00’te Ankara’ya
vard›k. Art›k evimiz sayd›¤›m›z Ab-
di ‹pekçi Park›’na gittik. Saat 11.00
de, bas›n aç›klamam›z› yapt›k ve
imzalar› meclise götürecek heyeti-
miz yola ç›kt›. 

Heyet döndü. Ve sonunda, heye-
canla beklenen an geldi. Otobüsleri-
mize binip Karfl›yaka Mezarl›¤›’na
gidecek Türkiye Devriminin önder-
lerinden Mahir ÇAYAN ve Ulafl
BARDAKÇI’n›n mezarlar›n› ziya-
ret edecek ve anma yapacakt›k. Ay-
r›ca,  Denizler’in mezarlar›n› ziya-
ret edecektik. 

Mezarl›¤a gelince Mahir’e lay›k
disiplinli beflerli kortej oluflturduk.
K›z›l bayraklar›m›z ve K›z›ldere’de
katledilen on devrimcinin resimle-
rinden oluflan dövizlerimizle yürü-
dük. Mezar bafl›nda uzun bir metin
okundu, bunu fliirler ve marfllar izle-
di. Program›m›z bittikten sonra iste-
meyerek de olsa Mahir’in mezar›
bafl›ndan ayr›labildik. Oradan Ulafl
BARDAKÇI’n›n mezar›na geçtik. 

Sonra, oligarflinin acizli¤inden
yan yana gömülmelerine izin verme-
di¤i Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in me-
zarlar›n› ziyaret ettik. Oradan, K›z›l-
dere için hareket edece¤imiz Ankara
Dikmen Cemevine geçtik.

Burada ‹dilcan Kültür Merkezi
bize harika bir program sundu. Ve
saat 24.00 te yola koyulduk.  

Hepimiz biran önce K›z›ldere’ye
ulaflmak için sab›rs›zlan›yorduk.
Otobüslerimize binip K›z›ldere’ye
hareket ettik. Darac›k ve virajl› köy
yolundan ç›karken gençli¤imin ilk
y›llar›na gittim. Denizler’in idamla-
r› onaylanm›flt›. Hepimiz bir mucize
bekliyorduk. Ah bir mucize olsa da
Denizler ölüm mangalar›n›n elinden
kurtulsa diyorduk.  Ve iflte o mucize
olmufl. Mahir ÇAYAN ve arkadaflla-
r› Karadeniz Nato Üssü’nden üç ‹n-
giliz ajan›n› kaç›rm›fllard›. Öyle bü-

yük bir umuttu ki bu!  Fakat
uzun sürmedi. Halk düflman›
bir iflbirlikçi ajan Mahir ÇA-
YAN ve arkadafllar›n› ihbar et-
mifl, Amerikanc› Türk ordusu

baflka bir ordunun karfl›na ç›km›fl gi-
bi en a¤›r silahlar› kullanarak Mahir
ve 9 arkadafl›n› vahflice katletmiflti. 

Otobüslerin önünde beliren uzun
namlulu silahlar›n› bize do¤rultmufl
jandarmalar› görünce geçmifl güzel
düflüncelerimden bir an s›yr›ld›m. 

Kimlik kontrolünden sonra yolu-
muza devam ettik. Otobüslerden in-
dik. Yine beflerli kortejimiz, k›z›l
flamalar›m›z ve dövizlerimizle Ma-
hirler’in vahflice katledildikleri eve
geldik. Evin Kap›s› önüne ç›kan ar-
kadafllar›m›z yine bas›n aç›klamas›
metnini okudu. fiiirler okundu ve
sonra Grup Yorum birbirinden gü-
zel K›z›ldere ve Mahirlerle ilgili
marfllar›n› söyledi. Gözlerim ve yü-
re¤imle hapishanelerdeki evlatlar›-
m›zdan getirdi¤im selamlar› K›z›l-
dere’deki evin önüne b›rakt›k. Bu
anlar anlat›lmas› çok zor anlard›. 

Anma program›ndan sonra döner-
ken, jandarmalar taraf›ndan korkutu-
lan köylüler korkular›n› atm›fllard›.
Bizi yeme¤e ve çaya davet ettiler.
Onlarla vedalaflarak K›z›ldere’yi terk
ettik. Ama yüre¤imiz ve bilincimiz
oradayd›. Nas›l olmas›n ki Türkiye
Devriminin yolunu çizen Türkiye
Devriminin önderi Mahir ÇAYAN
burada katledilmiflti. Bir devrimci
önderin nas›l yaflamas› gerekti¤ini,
asla teslim olmayaca¤›n› ve sonuna
kadar çat›flaca¤›n› göstermiflti. 

Onun miras›n› devralan ve onun
izinde ilerleyen Day› da teorisi ve
prati¤iyle Mahir’e lay›k bir devrim-
ci önder olmufltu. 

Biz TAYAD’l› Aileler yaklafl›k
otuz y›ld›r Seksenlerden Doksanla-
ra oradan 2000’li y›llara önderlerin
izinden yürüyerek geldik ve onun
izinden yürüyerek sab›r, ›srar ve ka-
rarl›l›kla demokrasi mücadelesine
devam ediyoruz. 

Kavgam›z›n Mahiri tutsak evlat-
lar›m›zla tecrite karfl› mücadelede
bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da omuz omuza olaca¤›z. 

KAVGAMIZIN MAH‹R‹
TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr
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Çeflitli F Tipi ve E Tipi Hapis-
hanelerde 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 ‹hlal-
leri 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, Sin-
can F Tipi, K›r›klar F Tipi, Adana
Kürkçüler F Tipi, K›r›kkale F Tipi,
Elbistan Hapishanesi, Gebze Hapis-
hanesi, Bak›rköy Hapishanesi, Er-
menek Karaman M Tipi Hapishane-
si’nden hak ihlallerini yazan tutsak-
lar›n yazd›klar›na bak›ld›¤›nda ha-
pishanelerde tam bir keyfiyet hakim. 

Tutsaklar›n en temel haklar›, tut-
saklara karfl› kullan›lan yapt›r›mlara
dönüfltürülmüfl.

TTuuttssaakkllaarr››nn hheeppssiinniinn
bbaahhsseettttii¤¤ii tteemmeell hhaakk
iihhllaalllleerriinnddeenn bbiirr kk››ssmm››
flflööyyllee

- 22.01.2007 tarihli, 45/1 say›l›
genelge ile tan›nan sohbet hakk›
hiçbir hapishanede tam olarak uy-
gulanm›yor. 

- Toplatmas› olmayan yay›nlar
yasaklanmam›fl yay›nlar hapishane
idaresinin keyfine göre “sak›ncal›”
görülüp tutsaklara verilmesi engel-
leniyor.

- 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 ceza-
s›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 ürün-
lerini “örgütsel faaliyet” denilerek
el konuluyor.

- ‹flkence: Tüm hapishanelerde
tutsaklar›n bahsetti¤i uygulamalar-
dan birisi de fiziki iflkence ve sald›r›-
lar. Hücre aramalar›nda, hastane ve
mahkemelere gidifl gelifllerde tutsak-

lar gardiyan ve askerlerin sald›r›lar›-
na maruz kald›klar›n› yaz›yorlar.

-Tutsaklar›n hastahaneye sevkle-
ri zaman›nda yap›lmad›¤› için teda-
vileri yap›lmad›¤› için hastal›klar
ilerliyor. Hasta tutsaklar›n tedavile-
ri yap›lm›yor, tedaviler engellene-
rek hastal›klra ilerliyor. 

- Tutsaklar›n disiplin cezalar›na
karfl› yapt›klar› itirazlar›n binde biri
bile dikkate al›nmay›p rreeddddiinnee ka-
rar veriliyor.

- U¤rad›klar› hak ihlalleri, hu-
kuksuzluk ve iflkencelere yönelik
yapt›klar› suç duyurular› somut ra-
porlar olmas›na ra¤men mahkeme-
lerce kabul edilmiyor ““ssoorruuflflttuurrmmaa--
yyaa yyeerr oollmmaadd››¤¤››nnaa”” karar veriliyor.

Mektuplarda bunlar›n d›fl›nda
daha çok say›da hak ihlallerinden
bahsediliyor. 

Eskimişsin hücrem 

bu düzen gibi

Hapishanelerde
Anadilinde Konuflmak
da Yasak

Erzurum H Tipi Hapishanesi’n-
de kitap yasak, Kürtçe yasak,
Kürtçe konuştukları için iki tutuk-
lu hücre cezası aldı. Kütüphane ka-
patıldı. Dergi ve kitaplar verilmi-
yor, kitap konusunda baskı var.

Yo¤un bak›mdaki
tutsa¤›n ellerine
kelepçe

Kırıklar 2 Nolu F Tipinde tu-
tuklu olan Mehmet Kılıç, 3 Ni-
san’da “İntihara teşebbüs” etti de-
nilerek Yeşilyurt Devlet Hastanesi
yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Tek kişilik bir hücrede tutulan
Mehmet Kılıç’ın bilinci kapalı ol-
masına rağmen ellerine kelepçe ta-
kıldı. 

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  Fat-
ma Alan son zamanlarda F Tipi
Hapishanelerde yaflanan hak gasp-
lar› ve sürgünlerin art›¤› belirti.
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-
mas› ve tedavi haklar›n›n sa¤lan-
mas› 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 Öz-
gürlük! Tecrite Son! Tedavi Hakk›
Engellenemez! Sohbet Hakk› Uy-
gulans›n! Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur! Yaflas›n Devrimci
Dayan›flma!” sloganlar› ile son
buldu.

TAYAD Hak ‹hlalleri Raporu:

F Tiplerinde hukuk yok
her şşey keyfi!
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‹stanbul Sar›gazi'ye k›sa bir
süre önce  yüzlerce polisle bask›n
düzenleyen, terör estirip, heli-
kopter eflli¤inde ölüm mangalar›
ile yoksullar›n evlerini bast›ran
AKP iktidar›,  polis terörünü sür-
dürüyor.

Bu kez de, 4 Nisan pazar gü-
nü saat 13.00 s›ralar›nda, Sar›ga-
zi  Yenido¤an bölgesinde Yürü-
yüfl 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,  oollaayy yyeerriinnddee oollaann
vvee hheerrkkeessccee bbiilliinneenn ssiivviill ppllaakkaall››
((3344 YYBB 99668877 ppllaakkaall››)) ggrrii bbiirr
aarraaccaa bbiinnddiirriilleerreekk kkaaçç››rr››lldd››.. 

Araçta gözleri ve elleri ba¤la-
nan Y›lmaz,  bilmedi¤i bir yere
götürülerek kaba dayak ve iflken-
ce yap›larak sorgulanmaya çal›-
fl›ld›. 

‹flkenceci katiller, sürekli ola-
rak “sseenn DDHHKKPP--CC üüyyeessii mmiissiinn??”
fleklinde sorular sorarak, Ali Y›l-
maz’› sorgulamaya çal›flt›lar. ‹fl-

kence alt›nda sorgulayarak, tehdit
ederek sald›r›lar›n› sürdürdüler..

“SSeennii bbiirr ddaahhaa YYeenniiddoo--
¤¤aann''ddaa ggöörrmmeeyyeeccee¤¤iizz,, yyookkssaa
kkaaffaannaa ss››kkaarr››zz!!”” diyerek tehdit
etmifltir iflkenceci katiller. Ard›n-
dan 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›¤› mahalle-
lerde sald›r› ve terörünü art›rarak,
halk› ve devrimcileri sindirmeye
çal›flmaktad›r.

Böylece mahalleleri birer pis-
lik yuvas› haline getirece¤ini dü-
flünmektedir.

Ancak gözalt›na alarak, tutuk-
layarak, kaç›r›p iflkence yaparak
halk› ve devrimcileri teslim la-
mazlar.

Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
Ali Y›lmaz’›n kaç›r›lmas›n› pro-
testo etmek için 5 Nisan günü Sa-
r›gazi Demokrasi Caddesi’nde
bir aç›klama yapt›.

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

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

‹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 söylen-
di. 

Aç›klamada; “Polis Okmeydan›’da
devrimcilerin varl›¤›ndan korkuyor.
Polis Okmeydan›’da örgütlü bir halk-
tan korkuyor.

Polis devrimcilerin varl›¤›ndan
korkmaya devam edecek çünkü Ok-
meydan›’da her zaman devrimciler var
olacak, polis
Okmeydan›’n›
yozlaflt›rama-
yacak kendine
ait çeteler yara-
tamayacak biz
devrimciler po-
lisin her türlü
oyununu bofla
ç ›ka raca¤ ›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›.

34 YB 9687 plakal› araç!
‹flkencecileri tan›y›n!
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Hollanda’n›n Amsterdam fleh-
rinde bulunan Özgürlük Bürosu 30
Mart Sal› günü Hollanda polisi ta-
raf›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 devrim-
ci-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

iddia bile olmaks›z›n Özgürlük Bü-
rosu’nu basm›fl, çal›flanlar›n› gözal-
t›na alm›flt›r.

Bask›n ve s›n›rd›fl› için bir ge-
rekçe dahi sunamayan Hollanda
emperyalizmi aç›kça devrimcilere,
“Sizi burada istemiyoruz” diyebil-
mifltir.

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. Hiç-
bir yasa, hiçbir kural tan›madan,
devrimcilere olan tahammülsüzlü-
¤ü nedeniyle Özgürlük Bürosunun

kap›s›na daya-
nan polis, bir
eflkiya gibi çal›-
flanlar›n› gözal-
t›na alm›flt›r. 

H o l l a n d a
polisi, Özgür-
lük Bürosunun
aç›k olmas›n-
dan aç›kças› ra-

hats›z olmufltur. Türkiye faflizmine
karfl› mücadele eden devrimcilerin
bir mevzisi olan Özgürlük bürosu-
nu kendi yasalar›na göre kapatama-
y›nca bu kez yasalara ihtiyaç duy-
madan, bask›n yapm›fl, kapatt›rmak
için bask› uygulam›flt›r.

Nitekim bu bask›n›n ve çal›flan-
lar›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 em-
peryalist demokrasiler devrimcilere
de sald›maya devam etmektedir.

Avrupa demokrasisinin gerçek
yüzü budur elbette. Bu tabloda dev-
rimcilere, halka düflmanl›k vard›r. 

Hollanda polisi devrimci düfl-
manl›¤› yaparak, devrimcilerin
mevzilerini basarak, devrimcileri
s›n›rd›fl› ederek sonuç alamaz.

BDSP Üyelerine Keyfi
Gözalt› ve Tutuklama

‹zmir, Ankara, Bursa ve
Samsun’da Ba¤›ms›z Devrimci
S›n›f Platformu (BDSP) üyeleri-
nin 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-

lardan 5 kifli ç›kar›ld›klar› mahke-
melerce 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

‹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 ser-
best b›rak›lan Yusuf Dut’un kimli¤i
kayboldu¤u gerekçesiyle verilmedi.

Özgürlük Bürosuna Bask›n;
Emperyalist Demokrasinin
Devrimcilere Tahammülsüzlü¤ü
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Hasta tutsaklara özgürlük için
‹stanbul, Ankara ve Adana’da yap›-
lan eylemlere 37. haftas›nda devam
edildi.

‹‹ssttaannbbuull’da Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne
yap›lan yürüyüfllere devam edildi.
9 Nisan’da yap›lan eylemde, Türk-
çe ve ‹ngilizce “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” yazan pankart-
lar aç›l›rken “Abdullah Akçay Ser-

best B›rak›ls›n,
Hasta Tutsakla-
ra Özgürlük,

Katil Devlet Hesap Verecek” slo-
ganlar› at›ld›.

Galatasaray Lisesi’nin  önüne
gelindi¤inde BES 1 Nolu fiube
Baflkan› Dursun Do¤an bir aç›kla-
ma yaparak; “fiu an dört duvar ara-
s›nda tedavisi yap›lamayarak ölü-
me mahkum edilmek istenen tut-
saklar›n bir an önce tedavisi yap›la-
rak 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.

AAnnkkaarr aa'daki devrimci-demok-

rat kurumlar,  “Hasta Tutsaklara
Özgürlük!” talebini dile getirmeye
devam ediyor. 9 Nisan günü Yüksel
Caddesi’nde yap›lan eylemde;
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-
s›n” pankart› aç›ld›. “Tecrite Son”,
“Hasta Tutsaklara Özgürlük”,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run”, “Sohbet Hakk› Uygulans›n”
yaz›l› dövizlerin de tafl›nd›¤› ey-
lemde son dönemlerde yaflanan hak
gasplar›na de¤inildi. 

“Hasta tutsaklar ölüme terk edi-
lirken yeni ölümlere yol açacak uy-
gulamalar art›r›l›yor. Hapishaneler
bir ülkenin aynas›d›r. Tecrit var ol-
dukça, hasta tutsaklar ölüme terk
edildikçe, hapishaneler devrimci tut-
saklar› ezmek ve sindirmek için birer
iflkence merkezi gibi kullan›ld›kça
bizim mücadelemizde devam ede-
cek” denilen eyleme 45 kifli kat›ld›.

AAddaannaa’da hasta tutsaklar›n ser-
best b›rak›lmas› için ‹nönü Par-
k›’nda eylem yap›ld›. “Hasta Tut-
saklara Özgürlük ‹flkenceye Son”
pankart› aç›lan eylemde; “Bu ülke-
de tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar› ve
gerçekleflen ölümler bu tür keyfi
uygulamalar, bask›lar ve yetkilile-
rin ihmalleri yüzünden artmaktad›r.
Ölümlere seyirci kalan anlay›fl› k›-
n›yor, herkesi hasta tutsaklara sahip
ç›kmaya ça¤›r›yoruz” denildi.

Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› Yürüyüfl Dergisi’nin 22. say›-
s› ‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nin 4 Nisan’da ald›¤› kararla
toplat›ld›. Ayr›ca dergiye 1 ay sü-
reyle yay›n durdurma cezas› veril-
di. Gerekçe olarak; K›z›ldere’ye
yap›lan yürüyüflle ilgili yaz›lar gös-
terilen toplatma kapatma karar›yla
ilgili Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› Yürüyüfl Dergisi taraf›ndan 5
Nisan günü yaz›l› bir aç›klama ya-
p›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 sus-
turmaya çal›flt›¤› vurgulanan aç›k-

lama; “Biz
d e v r i m c i
b a s › n › z .
Hiçbir bas-
k›, hiçbir
gözda¤› bi-
zi sustura-
maz.

Yürüyüfl
halk›n sesidir!

Yürüyüfl gerçeklerin sesidir!

Yürüyüfl devrimin sesidir!

SUSMAYACA⁄IZ!” denilerek
sonland›r›ld›.

Yürüyüfl Dergisi Yine Toplat›ld› ve
Bir Ay Kapat›ld›!

Mücadelemiz 37. Haftas›nda
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“Emperyalizmi ve oligarfliyi ye-
nece¤iz, 

Halk›m›za ba¤›ms›zl›¤›, demok-
rasiyi ve sosyalizmi arma¤an ede-
ce¤iz” diyoruz. 

Peki, bunu nas›l yapaca¤›z? 

Halk›m›z› örgütleyerek, onu
mücadeleye katarak. 

Bunu yapacak olan biziz.

Oligarfli, beyinleri-
mizi uyutuyor.

Bencilli¤i, aç gözlü-
lü¤ü pompal›yor. 

Kar için her fleyi,
her türlü onursuzlu¤u
yaparak milyonlarca
insan› saflar›nda tutu-
yor. 

Binlercesini e¤itimli
katiller olarak, polisi,
M‹T’i, J‹TEM’i ile
emekçileri susturmak,
bask› ve iflkencesini hâ-
kim k›lmak için halka
karfl› savaflt›r›yor, katli-
amlar yapt›r›yor. 

Kapitalizm ilkokul-
dan hatta anaokulundan
bafllayarak devletin ne
kadar güçlü, “babacan”
oldu¤unu iflliyor beyin-
lere.

Devrimcilerin, bir k›s›m vatan
hainin d›fl güçlerin k›flk›rtmas›yla
devlete karfl› savaflan teröristler ol-
du¤unu anlat›yor.

Hep zenginler ve fakirler oldu-
¤unu, böyle gelmifl böyle gidece¤i-
ni, de¤iflmeyece¤ini, bunun için
“herkesin sadece kendisini düflünüp,
kendisini kurtarmas› gerisini bofl
vermesi” mant›¤›n› yerlefltiriyor.

Bir yandan da halk›m›z›n inanç-
lar›n› kullanarak; “bu dünyada çek-
ti¤imiz açl›¤›n, yoksullu¤un son
bulmas› için u¤raflmay›n”, “halinize

flükredin beterin beteri
var, flükredin ki öbür dün-
yada cenneti, bollu¤u be-
reketi tadas›n›z” diyerek
itaate zorluyor. 

Biz bunlar›n yalan ol-
du¤unu anlataca¤›z. 

Biz bunlar›n demagoji oldu¤unu
anlataca¤›z. 

Nedir demagoji? Halk›, duygu-
lar›n› kamç›layarak gerçek d›fl› söz-
ler söyleyip onlar› kazanmaya çal›fl-
makt›r. 

Nedir demagoji? Halk› kendi
menfaati için okflama siyasetidir.
Halk›n hofluna gidecek sözlerle, in-

sanlar›n sevgisini kazanarak, kendi
maksad›n› elde etme¤e çal›flmakt›r.
Halk avc›l›¤› yapmakt›r. Halk› kan-
d›rmakt›r. 

Neden ihtiyaç duyarlar buna;
kendilerine ve kendi halklar›na gü-
vensizdirler. Bu nedenle demagoji
onlar›n vazgeçemedikleri silahlar›d›r. 

Korkarlar, bu nedenle binlerce
katili, polisi, orduyu, J‹TEM’i bes-
lemek zorundad›rlar. 

Onlar kimsesizdir. 
Onlar halks›zd›r. 
Halk biziz. 
Halk bizimdir. 

Devrimciler hayata ve yol-
dafllar›na güvenmenin rahatl›¤›
içindedirler. 

Yenilmek bilmeyen umutla-
r› vard›r. 

Bunlar yeter mi onlar›n de-
magoji ve bask›lar›na karfl›
durmaya? 

Yetmez! 
“Biz kimiz ve ne istiyoruz?”

bunu anlatmal›y›z, ›srarla anla-
taca¤›z. 

“Neden yoksuluz, neden is-
tedi¤imiz okullarda okuyam›yo-
ruz, neden iflsiziz, neden gece-
kondularla 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 çö-
zülmesini istiyoruz. 

E¤itim hakk›m›z› istiyoruz. 
Konut sorunumuzun çözülmesi-

ni istiyoruz. 
Toprak sorunumuzun çözülme-

sini istiyoruz. 
Ulafl›m sorunumuzun çözülme-

sini istiyoruz. 
Adalet istiyoruz. 
Bunlar› bize vermeyecekler, ver-

memek için binlerce katil besliyor-
lar, vermemek için demagojiyi kul-
lan›yorlar.

EĞİTİMSİZ HALK 
SAVAŞAMAZ! 
HAKLI VE MEŞRU 
OLAN BİZİZ, BİZ 
KAZANACAĞIZ. 
KAZANMAK İÇİN 
EĞİTMELİYİZ!

Düzenli e¤itim kadar pratik için-
de 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. 
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Yüzy›llard›r öldürüyor, kand›r›-
yorlar. 

Açl›¤›m›za son vermek istiyoruz.
Yoksullu¤umuza son vermek is-

tiyoruz. 
Bunun için örgütlenmek istiyo-

ruz. 
Bunun için mücadele etmek is-

tiyoruz. 
Bunun için savaflaca¤›z, savafl-

mal›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. Devrimci-
ler 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›karmama-
l›y›z. Çünkü devrimi ancak halktan
ö¤renip tekrar halka ö¤reterek, onu
savafl›n içine katt›¤›m›zda gerçek-
lefltirebiliriz. 

Ülkenin koflullar› nelerdir, biz
neye karfl› savafl›yoruz, ne yapt›k,
ne yapaca¤›z, kitle çal›flmas›n› ya-
pan insanlar›m›z bunlar› bilmeli ve
halka öyle anlatmal›d›r. 

E¤itilmeyen örgüt savaflamaz.
E⁄‹T‹MS‹Z HALK SAVAfiA-

MAZ.
E⁄‹T‹LMEYEN HALK YE-

N‹LMEYE MAHKUMDUR. 
Hem kitle e¤itimi, hem bireyle-

rin e¤itimi mutlaka düzenli olmal›.
E¤itim verirken tarz›m›z bir il-

kokul ö¤retmeninin hiçbir fley bil-
meyen 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. 

Marksizm somutluk üzerine ku-
ruludur; yaflad›¤›m›z ac›lar, kapita-
lizmden çektiklerimiz de gayet so-
muttur 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›fl-
man›n ve çal›flmaya kat›lanlar›n sü-
reklili¤indedir. 

E¤itim çal›flmalar› mutlaka pra-
tikte uygulanmal›, e¤itim verilen
insanlar kitle çal›flmas›nda gözlem-
lenmelidir. 

Çal›flma yapan insanlar›m›za
güvenmeliyiz ve onlara halka gü-
venmeyi ö¤retmeliyiz, bu ayn› za-
manda kendimize güvenimizdir. 

Oligarflinin saflar›nda duran
milyonlar, ayn› zamanda bizim ör-
gütleyemedi¤imiz ve örgütleme
hedefinde olduklar›m›zd›r. Örgüt-
lememiz gereken milyonlar› ancak
neyi, nas›l yapmas› gerekti¤ini bi-
len ve böyle yapan insanlar örgüt-
leyebilir ve bu insan› ancak biz e¤i-
timle yaratabiliriz. 

Devrimciler dilsiz olsun istiyor-
lar. 

Hay›r, dilsiz olmayaca¤›z. Bu-
nun 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 sözle-
ri gibi billurdur halk›n beyni... “K›-
z›m›n hakl› olup olmad›¤›n› bilmi-
yorum, ama onu öldüren devleti as-
la ba¤›fllamayaca¤›m... K›z›ma sö-
zünü söyleme hakk›n› tan›mad›, k›-
z›ma hakl›l›¤›n› anlatma flans› ver-
medi.” Halk böyle ö¤reniyor. Yafla-
m›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 flehitle-
rimiz. 

Hayatlar›ndan ve özgürlüklerin-
den bir bardak sudan vazgeçer gibi
vazgeçen flehitlerimiz vard›r en bü-
yük ö¤retmenlerimiz. 

Gazi Mahallesi’nde örne¤in Sü-
leyman Örs’ü bilmeyen, tan›mayan
ev kalmamal›d›r. Halka zarar gel-
mesin diye bir kömürlü¤e girip,
orada son mermisine kadar çat›flan,
yoldafllar›n› koruyan, yakalatma-
yan Süleyman’› anlatabilmeliyiz. 

Antakya’da örne¤in Yusuf Ara-
c›’y› tan›mayan bir tek ev kalma-
mal›d›r; sessiz, sakin bir flekilde di-
renme hakk›n› korumak için, halka
yönelik sald›r›lara kalkan olmak
için, gün gün ölüme yürüyen Yu-
suf’u anlatmak e¤itim çal›flmas›d›r. 

Herkes Yusuf olabilir. 

Herkes Süleyman olabilir. 

E¤itimdeki amac›m›z bu olma-
l›d›r. 

fiehitlerimize inan›yoruz. 

Kendimize inan›yoruz. 

Halka inan›yoruz. 

Halk›m›z da bize inan›yor. 

Ne ifle mi yarar inanmak? Yafla-
maya ve savaflmaya? 

Hayat›n ta kendisidir inanmak.

En korkunç olan fley inançs›z-
l›kt›r. 

‹nanmak için bilmek gerekir. 

Bilmek için e¤itim gerekir. 

E¤itmeyen inanm›yordur. 

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›.
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Tekeller, büyük bir sevinçle müj-
deyi verdiler: “ÇÇaarrkkllaarr ddöönnüüyyoorr””.. 

8 Nisan günü, televzyonlarda
“son dakika” spotlar›yla duyurulan
müjdeye göre, ççaarrkkllaarr››nn ddöönnddüü¤¤üü--
nnüünn kkaann››tt››,, sanayi üretiminin flubat
ay›nda yyüüzzddee 1188..11 oorraann››nnddaa artma-
s›yd›. Art›fl›n beklentilerin üzerinde
oldu¤unu söylüyordu tekellerin
ekonomistleri, memnundular. 

Birkaç gün önce de TTüürrkkiiyyee ‹‹ss--
ttaattiissttiikk KKuurruummuu (TÜ‹K) aç›kla-
m›flt›.

2009’un son üç ay›nda, “krize
ra¤men”, yyüüzzddee 66 büyümüfltü eko-
nomi. 

Yine 2009’a iliflkin GGaayyrrii SSaaffii
YYuurrttiiççii HHaass››llaa ((GSYH) da, yyüüzzddee
88''lliikk art›flla 251 milyar 821 milyon
lira olmufltu.

EEkkoonnoommii bbüüyyüüyyoorrdduu,, iihhrraaccaatt
aarrtt››yyoorrdduu,, ggaayyrrii ssaaffii mmiillllii hhaass››llaa
bbüüyyüüyyoorrdduu...... HHeerrkkeess mmeemmnnuunn ooll--
mmaall››yydd››.. ‹flte rakamlar ortadayd›,
buna ra¤men AKP’nin ekonomisini
elefltirenler, vicdans›zd›, ülkenin ge-
lece¤ini düflünmeyenlerdi... 

BBiizz kkoommüünniissttlleerr,, ggöörrüüflfllleerriimmiizzii vvee aammaaççllaarr››mm››zz››  ggiizzlleemmeeyyee
aassllaa tteenneezzzzüüll eettmmeeyyiizz.. TTaamm tteerrssiinnee,, vvaarroollaann ttoopplluummssaall ddüüzzeennii
zzoorrllaa yy››kk››pp yyeerriinnee yyeenniissiinnii kkuurraaccaa¤¤››mm››zz›› aalleenneenn iillaann eeddeerriizz..

VVaarrss››nn bbiirraazz ddaa eeggeemmeennlleerr kkoommüünniisstt bbiirr ddeevvrriimm kkoorrkkuussuu iillee ttiittrreessiinn.. 
PP rroolleetteerrlleerriinn zziinncciirrlleerriinnddeenn bbaaflflkkaa kkaayybbeeddeecceekk bbiirr flfleeyylleerrii yyookkttuurr aammaa 

kkaazzaannaaccaakkllaarr›› bbiirr ddüünnyyaa vvaarr..
BBüüttüünn üüllkkeelleerriinn iiflflççiilleerrii bbiirrlleeflfliinniizz!! 

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›¤›!

BBüüyyüüyyeenn oonnllaarr,, yyookkssuullllaaflflaann bbiizziizz!! 
� Kan›m›z› eemerek bbüyüyorlar
� Zorbal›kla ssusturarak, öörgütsüzlefltirerek

palazlan›yorlar
� Onlar›n ssermayesinin bbüyümesi, bbizim aaçl›¤›m›z›n

büyümesidir
� Büyüyen oonlar›n sserveti, bbizim ssefaletimizdir

ÇÇÖÖZZÜÜMM:: 
� ÖÖrrggüüttlleennmmeekk,,

HHeessaapp ssoorrmmaakk,, 
EEmmee¤¤iimmiizzee,, oonnuurruummuuzzaa hhaakkllaarr››mm››zzaa ssaahhiipp çç››kkmmaakk 
bbiizzddeenn ççaall››nnaannllaarr›› ggeerrii aallmmaakktt››rr

� TTeekkeellccii bbuurrjjuuvvaazziinniinn ssöözzccüülleerrii ““bbuunnllaarr ggeecceekkoonndduullaarr--
ddaann ggeelliipp bbiizziimm bboo¤¤aazz››mm››zz›› kkeesseecceekklleerr”” ddiiyyoorrllaarr;; eevveett,,
bbuu kkoorrkkuuyyuu bbüüyyüütteeccee¤¤iizz
OOnnllaarr››nn iikkttiiddaarr››nnaa vvee ssaallttaannaatt››nnaa ssoonn vveerreerreekk,, yyookkssuull--

lluu¤¤uummuuzzuu ssoonnaa eerrddiirreeccee¤¤iizz!!
� AAççllaarr››nn,, iiflflssiizzlleerriinn...... ggeecceekkoonndduullaarraa,, yyeeflfliill kkaarrttllaarraa,,

cceehhaalleettee,, sseeffaalleettee mmaahhkkuumm eeddiilleennlleerriinn bbaaflflkkaa
kkuurrttuulluuflfluu yyookkttuurr......
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Tek bir merkezden verilen ra-
kamlarla, yap›lan anlafl›lmaz yo-
rumlarla, karmafl›k hale getirilen
tablolarla herkesin “iiyyii yyoollddaa ooll--
dduu¤¤uummuuzz””a inanmas› isteniyor. 

Tekeller sevinçle ellerini o¤ufl-
turarak “ççaarrkkllaarr››nn ddöönnddüü¤¤üünnüü”
aç›klarken, o çarklar›n nas›l dön-
dü¤ünü hiç gündeme getirmiyor-
lar. ‹ktidar “büyüdük” derken, na-
s›l büyündü¤üne de¤inmiyor bile.
Tekeller, çarklar›n dönmesinin
tüm ülkenin, 71 milyonun “hayr›-
na” oldu¤unu söylemeyi ihmal et-
miyorlar. Hükümet de ayn› fleyi
söylüyor. 

Peki gerçekler anlatt›klar› gibi
midir? Çizilen pembe tablolara
bakarak, “kifli bafl›na düflen milli
gelirin artt›¤›”na, ekonominin bü-
yümesine bak›p umutlanmak m› ge-
rekiyor? 

‹ktidar›n ve tekellerin söz ettik-
leri rakamlara bakarak, gerçekleflti-
¤i söylenen “büyümenin” halk›n ya-
flam›na yans›d›¤› varsay›m›yla
umutlanmak m› gerekiyor? 

Yine öne ç›kard›klar› rakamlara
bakarak, gerçekleflti¤i söylenen
“eekkoonnoommiinniinn bbüüyyüüddüü¤¤üü”nün,
“ççaarrkkllaarr››nn ddöönnddüü¤¤üü””nün ne ad›na,
ne pahas›na bir büyüme, ne pahas›-
na bir geliflme oldu¤unu neden biz-
lerden gizliyorlar?

RRaakkaammllaarr,, ttaabblloollaarr,, yyaallaann 
ssööyylleeyyeenn iissttaattiissttiikklleerr!!

Burjuvazi yüzy›llard›r halk› kör
karanl›¤a mahkum ederek, sanat›,
bilimi, hep kendi ç›karlar› için kul-
lanm›flt›r. Halk›n ö¤renme hakk›n›
elinden alarak, ancak kendi ifline
gelenleri vererek halk› bugüne ka-
dar böyle yönetmifltir.

Bunu ekonomik konularda çok
daha somut ve çarp›c› bir biçimde
görürüz. Burjuvazinin anl›-flanl›
ekonomistleri, dan›flmanlar›, bu
alanda “uzmanlaflm›fl” ekonomistle-
ri, bir yandan tekellerin ifllerini çe-
kip çevirirken, di¤er yandan da iflle-
ri yalan söylemek, halk› aldatmakt›r.

Nitekim, halka aç›klanan tab-
lolalara, istatistiklere, rakamlara ba-

k›ld›¤›nda herfley karmakar›fl›k hale
getirilerek, anlafl›lmaz k›l›n›r.

Ekonomiyi anlafl›lmaz hale ge-
tirmek, 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 ekono-
mistleri, kolayca rakamlarla, istatis-
tiklere yalan söyletmekte, varolan
tabloyu tersine çevirmektedirler. Kit-
lelerin 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 bü-
yüdü diyor do¤rudan. ‹stihdam›n
artt›¤›ndan söz ediyor, pembe tablo-
lar çiziyorlar.

K›sacas›, verilen rakamlar, aç›k-
lanan ayl›k veriler hiçbir zaman
gerçe¤i yans›tmamaktad›r. O ver-
dikleri rakamlar, aç›klanan istatis-
tikler 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 si-
hirli yüzdeleri ancak halk›n daha

fazla bo¤az›n›n s›k›lmas›yla hal-
k›n daha çok yoksullaflt›r›lmas›y-
la elde edilmifltir.

BBüüyyüümmee nnee ppaahhaass››nnaa??
Dünya Bankas›’n›n yay›nlad›-

¤› “Geliflme Raporu”na göre;
22000066’’ddaa TTüürrkkiiyyee’’ddee nnüüffuussuunn
yyüüzzddee 44..88’’ii günde sadece 1 dolar-
la ve 1 dolardan daha az gelirle
geçinmektedir.

TTüürrkkiiyyee ggeerrii bb››rraakktt››rr››llmm››flfl 9900
üüllkkee aarraass››nnddaa; günlük 1 dolar ve-
ya 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 kala-
bal›¤› aç›s›ndan 133 ülke aras›nda
15’inci s›rada yer alan TTüürrkkiiyyee,,
eenn yyookkssuull iinnssaann ssaayy››ss›› bbaakk››mm››nn--

ddaann 9900 üüllkkee aarraass››nnddaa 5544’’üünnccüü ss››--
rraaddaa yyeerr aallmmaakkttaadd››rr..

Büyüme, çarklar›n dönmesi, ih-
racat›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 ger-
çek budur.

“Ekonomi büyüyor”, “ihracat
art›yor”, ama milyonlarca insan,
halk yoksullafl›yor. Zira, “bbüüyyüüyyeenn
eekkoonnoommiinniinn” oluflturdu¤u has›lan›n
yüzde 25’i borç faizi ve anaparaya
yani emperyalist tekellere, speküla-
törlere veriliyor.

Geriye kalanlar ise Koçlar›n, Sa-
banc›lar›n, Do¤anlar’›n; Do¤uflla-
r’›n, Ülkerler’in kasalar›na ak›yor.

Milyonlarca insan, halk ise ka-
r›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 ya-
flama mahkum ediliyor.

Sihirli “BBüüyyüümmee” sözcü¤ünün
arkas›nda; Tekel’in, fleker fabrikala-
r›n›n, elektrik santrallerinin, hasta-
hanelerin, SEKA’lar›n özellefltiril-
mesi ad› alt›nda ya¤malanmas›, te-
kellere sunulmas› var. 

“Büyüme” sözcü¤ünün arkas›n-
da, e¤itimin, sa¤l›¤›n paral› hale ge-
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tirilmesi, halk›n evlerinin y›k›lmas›,
konut hakk›n›n gaspedilmesi, ifls-
sizlik, açl›k, yoksulluk, artan çocuk
ölümleri var.

”BBüüyyüümmee” TEKEL, f›nd›k, itfai-
ye, tersane iflçilerine uygulanan
bask› ve terör ile sa¤land› hep. On-
lar›n haklar› gasp edilerek, onlar›
adeta ortaça¤ koflullar›nda çal›flt›ra-
rak, ifl kazalar› alt›nda katlederek
sa¤land›

Emekçileri; tersanelerde, ça¤r›
merkezlerinde, sözleflmeli statüde,
4-C ile kölelefltirerek, istedi¤i za-
man kap› önüne koyarak sa¤land›.

K›sacas›, soygun ve talan düze-
ni, kan dökerek, halk› susturarak,
sömürüp, ya¤malayarak büyümeye
devam ediyor.

Onlar›n büyüdü¤ü yerde ise halk
daha çok yoksullafl›yor. Kan emicile-
rin, halk›n olan› halkla paylaflaca¤›n›
düflünmek ise tek kelimeyle safl›kt›r.

BBüüyyüüyyeenn tteekkeelllleerr,,
yyookkssuullllaaflflaann hhaallkktt››rr

Rakamlar, yalan söyleyen ista-
tistikler, ç›plak gerçe¤i gizleyemez
elbette. Ç›plak gerçek onlar›n sihir-
li rakamlar›nda yoktur elbette. 

Rakamlardan TÜS‹AD memnu-
niyetini aç›kl›yor elbette. Tekeller
AKP’nin iktidar›ndan memnundur.
Hatta kendilerine sunulan imkanlar-
la, daha da büyüdüler, serpildiler,
palazland›lar.

AAkkbbaannkk GGeenneell MMüüddüürrüü ZZaaffeerr
KKuurrttuull,, Türkiye`nin bu y›l yüzde
4,5 oran›nda büyümesini bekledik-
lerini ifade ederek, yüksek büyüme-
nin devam›n›n önemine iflaret etti. 

Sabanc› Holding’in yöneticisi
Türkiye’nin büyümesinden söz
ederken elbette yalan söylüyor. Bü-
yüyen 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!...

AAkkbbaannkk’’››nn yy››ll››nn iillkk yyaarr››ss››nnddaa--
kkii kkaarr››nn››nn 11 mmiillyyaarr 221155 mmiillyyoonn
YYTTLL olarak gerçekleflti¤ini de aç›k-
l›yordu o toplant›da Zafer Kurtul.

Ve Zafer Kurtul, “büyümenin”
devam›n› istiyordu!..

‹‹flfl BBaannkkaass›› GGeenneell MMüüddüürrüü EErr--
ssiinn ÖÖzziinnccee,, 22001100 yy››ll›› iiççiinn bbiizziimm iikk--
ttiissaattçç››llaarr››mm››zz yyüüzzddee 33,,55 oorraann››nnddaa
bbüüyyüümmee öönnggöörrüüyyoorrllaarr diyordu. 

ÖÖzziinnccee,, ‹‹flfl BBaannkkaass››nn››nn ssoonn 1100
yy››llddaa aakkttiifflleerriinnii yyaakkllaaflfl››kk 2233 kkaatt
bbüüyyüüttttüü¤¤üünnüü,, eennffllaassyyoonnddaann aarr››nn--
dd››rr››lldd››¤¤››nnddaa 1100 yy››llddaa 44 kkaatt bbüüyyüü--
mmeenniinn ssöözz kkoonnuussuu oolldduu¤¤uunnuu,, bbuu

ddöönneemmddee kkrreeddiilleerriinn 2277 kkaatt bbüüyyüü--
ddüü¤¤üünnüü,, mmeevvdduuaatt aarrtt››flfl››nn››nn iissee 2222
kkaatt oolldduu¤¤uunnuu aaçç››kkll››yyoorrdduu..

AKP iktidar›nda geçen her sene,
““eenn zzeennggiinnlleerr”” listesine giren
tekelcilerin say›s› artt›. Tekeller her
sene karlar›na kâr katt›. Onlar hep
büyümeye devam ettiler.  

K›sacas› büyüyen Koçlar, Sa-
banc›lar, Ülkerler, Do¤ufllar... oldu.
Yoksullaflan ise halkt›r.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an en son çat›flma yaflad›klar› hu-
kukçulara diyor ki; ““ssiiyyaasseett yyaappmmaa--
yy››nn,, yyaappmmaakk iissttiiyyoorrssaann››zz,, ccüübbbbeellee--
rriinniizzii çç››kkaarr››nn ööyyllee yyaapp››nn..””

Erdo¤an, AKP iktidar›na muhale-
fet eden, iktidar› elefltiren kim varsa,
hepsine söylüyor ayn› fleyi: Elefltiren
iflçiye, köylüye, eczac›lara, general-
lere, gazetecilere, herkese... 

““SSiiyyaasseett yyaappmmaa......””
““YYaappaaccaakkssaann ppaarrttii kkuurr!!””,,

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 eeggee--
mmeennlleerriinn iflidir. 

Siyaset yapmak, sadece ““ppoolliittii--
kkaacc››llaarr››nn”” iflidir. 

Halka siyaset yapmak yasakt›r.
Siyaseti burjuvalar, burjuva politi-
kac›lar yapar. Halk onlar›n dedi¤ine
inanmak zorundad›r. 

Derneklere, demokratik kitle
örgütlerine de siyaset yapmak ya-
sakt›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”

okulunu okuyacak!

‹flçi, “siyaset yapmayacak”, köle
gibi çal›flacak,

Memur, zaten devlete ait. Ko-
nuflmas› yasak, “siyaset yapmaya-
cak” 

Esnaf, çiftçi, “siyaset yapmaya-
cak” flükredecek kaderine raz› ola-
cak. 

Siyaset yapmak oligarflinin poli-
tikac›lar›na mahsus.

Onun d›fl›ndakiler illa “siyaset”
yapmak istiyorlarsa mevcut kimlik-
lerini terk edip, seçimlere girecek,
seçilirse mecliste yapacak. Bunun
d›fl›nda yap›lan siyaset, AKP ‘ye
göre gayri-meflrudur. “Anarflistlik-
tir, teröristliktir, marjinalliktir. ”...

Hay›r! Siyaset yapaca¤›z. Ya-
flamda hiçbir fley yoktur ki siyasetin
d›fl›nda kals›n. 

“Siyaset yapma” diyerek e¤e-
menler halka; “düflünmeyin” diyor-
lar. “Konuflmay›n” diyorlar. “Ör-
gütlenmeyin” diyorlar. “Susun” di-
yorlar. 

Zaten bunu söylerken azarlaya-
rak “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 sö-
mürene, aç, ç›plak iflsiz b›rakana
karfl› mücadele etmektir. 

S›n›flar Mücadelesinde

Kelimelerin Savafl›
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E¤itim emekçileri, 17 Nisan’da bir miting yaparak, bafl-
ta “güvencesizlik” sorunu olmak üzere, sorunlar›n› dile
getirecekler. Devrimci Memur Hareketi olarak bu mitin-
gin öncesinde üç noktaya dikkat çekmek istiyoruz:

� TToopplluummssaall mmiissyyoonnuummuuzzuu üüssttlleennmmeekkttee,, ddaahhaa ffaazzllaa
ccüürreett ggöösstteerrmmeelliiyyiizz:: Ö¤retmenler, hiç kuflku yok ki,
toplumun flekillenmesinde tayin edici toplumsal kesim-
lerden biridirler. E¤itim Fakültelerinde etkili olmak için
geçmiflten bu yana gerek düzen içi güçler aras›nda, ge-
rekse de faflistlerle devrimci güçler aras›nda verilen mü-
cadelenin as›l nedeni de buydu. fiovenist, dinci ideoloji-
lerin, 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 üstlen-
melidirler.  

� GGüüvveenncceessiizzllii¤¤ee kkaarrflfl››,, öönnccee ttüümm mmeemmuurrllaarr››,, ggiiddee--
rreekk,, ttüümm mmeemmuurr vvee iiflflççiilleerrii bbiirrlleeflflttiirrmmeeyyii hheeddeefflleemmee--
lliiyyiizz.. Bugün ifl güvencesini yok eden sözleflmeli statüsü,
esnek çal›flma, 4-C statüsü gibi çeflitli uygulamalar›n,
yeni yasal düzenlemelerle kamu emekçilerinin ifl güven-
cesini ortadan kald›ran, onlar› düflük maafllarla çal›flma-
ya mahkum eden, direnen, örgütlenen kamu emekçileri-
ne karfl› her türlü keyfili¤in uygulanmas›n› mümkün k›-
lan düzenlemeler, tüm memurlar›n ve iflçilerin sorunu-
dur. 

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 en-
gel olan kimlerse, hangi kifliler ve kurumlarsa, bunlarla

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

� EE¤¤iittiimm eemmeekkççiilleerriinniinn mmüüccaaddeelleessiiyyllee öö¤¤rreennccii ggeennçç--
llii¤¤iinn mmüüccaaddeelleessii aarraass››nnddaa ggüüççllüü bbiirr bbaa¤¤ kkuurruullmmaall››--
dd››rr.. 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 örgüt-
lemektir. 

E¤itimin ppaarraall›› hale getirilmesi ve ö¤renciler üzerinde
y›ld›rma, sindirme amac›yla uygulanan soruflturma terö-
rü, bugün ö¤renci gençli¤in iki temel sorunudur. Bu iki
sorunun ö¤retmenleri ilgilendirmedi¤i, bu alandaki po-
litikalar›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, geri-
ci idari yap›ya karfl› mücadelesinde yine ö¤rencilerle
birlikte olmal›d›rlar..
� EE¤¤iittiimmcciilleerree mmüüccaaddeelleenniinn öörrggüüttlleennmmeenniinn ccooflflkkuussuu-
nnuu kkaazzaanndd››rrmmaall››yy››zz yyeenniiddeenn.. Güvencesizlefltirme, geri-
ci, dinci, faflist, tüm e¤itimcileri etkileyen bir sorun el-
bette. Ama öncelikle demok-rat, ilerici ö¤retmen kesimi-
ni 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.
DDeevvrriimmccii MMüüccaaddeelleeddee ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerr,, tüm e¤itimcilerin
mücadele ve örgütlenmesini yukar›daki amaç ve hedef-
ler do¤rultusunda gelifltirmeyi görevleri sayarlar. 

Devrimci Memur Hareketi’nden

E¤itim Emekçileri, 17 Nisan’da Gücümüzü Birlefltirelim

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

¤›ms›z Demokratik Sosyalist Türki-
ye’yi Yaratmak ‹çin K›z›ldere Yo-
lunday›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›n-
da yaflad›klar› duygular›n› paylaflt›-
lar. fiehitler ve K›z›ldere üzerine ya-
p›lan sohbetlerin ard›ndan her iki
anmada türkü ve marfllar›n söylen-
mesiyle bitirildi.

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

Devrimci ‹flçi Hareketi, paras›z
e¤itim istedikleri için tutuklanan  Fer-
hat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n serbest
b›rak›lmas› için 3 Nisan günü  aç›kla-
ma yay›nlad›. 

Aç›klamada Ferhat ve Berna’n›n tek
suçunun paras›z e¤itim istemek oldu¤u
söylendi. Aç›klaman›n sonunda “Dev-
rimci ‹flçi Hareketi olarak, Ferhat ve Ber-
na’n›n derhal serbest b›rak›lmas›n› isti-
yoruz. Paras›z e¤itim istemek suç de¤il,
en do¤al ve meflru hakk›m›zd›r. Bu hak-
k› kullanmam›z engellenemez” denildi. 

“Özgür Vatan ‹çin Öldüler 
Unutmayaca¤›z”
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Tekel iflçileri 1 Nisan’da Anka-
ra’da haklar› için 1 günlük bir ey-
lem yapacaklard›. 1 Nisan sabah›
ülkenin dört bir yan›ndan Anka-
ra’ya gelen TEKEL iflçileri, flehir
girifllerinde durdurularak flehre gi-
rifllerine izin verilmedi. 

AKP, bunu neye dayanarak yap›-
yor? Hangi yasaya göre hareket edi-
yor? 

Hiçbir hukuki, hakl› gerekçesi
yoktur AKP’nin. AKP tam bir hay-
dutlukla “yasa benim” diyor. fiehir
girifllerini tutmufl, iflçileri flehre sok-
muyor. ‹flçilerin sendikalar›na git-
mesine dahi izin vermedi. Haydut-
luk 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 iste-
yen emekçilere, onlara destek için
çeflitli yerlerde toplanan ilerici, dev-
rimci güçlere, defalarca sald›rd›. 

Terörünü meflrulaflt›rmak için de
Tekel iflçilerinin eylemine destek
verenleri “marjinal, yasa d›fl› ör-
güt” 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? 

BBiirriinncciissii,, 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 oy-
narken halka karfl› hep terör estir-
mektedir. Daha çok yak›n bir zaman
da ‹stanbul Sar›gazi’de devrimcile-
rin evlerine sabaha karfl› hem kara-
dan, hem havadan helikopterlerle
terör estirdi. 

Tekel iflçilerine yap›lan sald›r›da
her zamanki halk düflmanl›¤›n›,
emekçi düflmanl›¤›n› bir kez daha
gördük.

AAKKPP’’nniinn VVaalliissii 
““ggöörreevv”” bbaaflfl››nnddaa

Ankara Valili¤i, kazan›lm›fl hak-
lar› gaspedildi¤i için Ankara’da 78
gün direnifl yapan TEKEL iflçilerine
karfl›, 6 ayr› gerekçeyle savc›l›¤a
suç duyurusunda bulundu. Aralar›n-

da onlarca Tekel iflçisi ve TÜRK-‹fi,
D‹SK, Kamu Sen, KESK baflkanla-
r›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 AAbbddii
‹‹ppeekkççii PPaarrkk››’’nnddaa 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 da-
va açt›. ‹flçilerin suçu da flu; ““yasa-
d›fl› eylem organize etmek, eyleme
bilerek kat›lmak, ggöörreevvllii kkoolllluukk
kkuuvvvveettlleerriinnee ffiiiillii oollaarraakk ssaalldd››rr››ddaa
bbuulluunnmmaakk”” !!

TTeekkeell iiflflççiilleerriinnee aaçç››llaann bbuu ddaavvaa,,
bbuu ddüüzzeenniinn aaddaalleettiinniinn,, ppoolliissiinniinn,,
vvaalliissiinniinn ggeerrççeekk yyüüzzüünnüü ggöösstteerriiyyoorr..

Tekel iflçilerine sald›r› 
AKP’nin emekçi düflmanl›¤›d›r

EEmmeekkççiilleerree ssaalldd››rraann
kkeennddiilleerriiyyddii.. ‹‹flflççiilleerree bbiirr ddee
üüssttüünnee üüssttllüükk ddaavvaa aaççtt››llaarr.. 
TT››ppkk›› ddeevvrriimmcciilleerree yyöönneelliikk
ssaayy››ss››zz iinnffaazz,, iiflflkkeennccee
oollaayy››nnddaa oolldduu¤¤uu ggiibbii......

‹stanbul ‹kitelli’de paras›z e¤i-
tim istedikleri için AKP iktidar›-
n›n komplolar› sonucu tutuklanan

Ferhat Tüzer ve Berna
Y›lmaz için eylem ya-
p›ld›.

25 Mart günü yap›lan
eylemde “Paras›z E¤i-
tim ‹stiyoruz, Ferhat ve
Berna Serbest B›rak›l-
s›n” yazan pankart›n ar-
kas›nda ‹kitelli 1. So-

kak’tan meflalelerle yürüyüfle bafl-
land›. “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›. 

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 okurla-
r›n›n gözalt›na al›nmalar›na karfl› ey-
lem yap›ld›. “Bask›lar Gözalt›lar Tu-
tuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›
aç›lan eylemde; “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza, Bask›lar Gözalt›lar
Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” slo-
ganlar› at›ld›.

Ferhat ve Berna ‹çin
‹kitelli’de Eylem
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Filistinli Örgütlerden ‹srail’e
Ortak Tav›r

Filistinli direnifl gruplar›, ‹srail’in Gaz-
ze’ye yönelik artan tehditlerini de¤erlendir-
mek üzere bir araya gelerek ‹srail’in muhte-
mel bir sald›r›s›na karfl› koordinasyon içinde
ortak mücadele edeceklerini aç›klad›. Ha-
mas, ‹slami Cihat, Filistin’in Kurtuluflu için
Halk Cephesi ve Demokratik Cephe’nin ka-
t›ld›¤› toplant›da, ‹srail tehditlerinin d›fl›nda
Filistin’i ilgilendiren sorunlar›n ele al›nd›¤›
bildirildi. 

Hamas liderlerinden ‹smail R›dvan, “Top-
lant›ya kat›lan direnifl gruplar›, direniflin Filis-
tin halk›n›n hakk› oldu¤unu ve bu konuda uy-
gun olan her türlü yöntemden yararlanacakla-
r›n› vurgulad›lar” dedi. Filistin’in Kurtuluflu
için Demokratik Cephe’nin siyasi büro tem-
silcilerinden Salih Nas›r da toplant› sonunda
direnifl gruplar› aras›nda koordinasyonun sa¤-
lanmas› için bir operasyon merkezi kurma ka-
rar› al›nd›¤›n› aç›klad›.

Avrupa’da

Yunanistan’dan Ferhat ve
Berna’ya Destek

Yunanistan Ortaö¤-
retim Çal›flanlar› Fede-
rasyonu (OLME) ve Yu-
nanistan Memur Sendi-
kalar› Konfederasyonu
(ADEDY), “Paras›z
E¤itim” istedikleri için
anti demokratik uygula-
malara maruz kalan, ifl-
kence gören ve ard›ndan
tutuklanan Berna Y›l-
maz ve Ferhat Tüzer

için, T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Adalet Bakanl›¤›na
protesto metinleri gönderdiler. Bu haks›z, antide-
mokratik uygulamay› protesto eden sendikac›lar
tutuklular›n derhal serbest b›rak›lmas›n› talep etti-
ler.

Ayr›ca Baflkent Atina’da Berna Y›lmaz ve Fer-
hat Tüzer’in tutuklanmas›n› protesto etmek ve
Tayyip Erdo¤an’›n “Demokratik aç›l›m yap›yo-
ruz” 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›. 

Düsseldorf'da Panel
Almanya’da 30 Mart günü Duesseldorf’ta Rote Hilfe ta-

raf›ndan  129 yasalar› ile ilgili bir panel düzenlendi. Panele
konuflmac› olarak Cengiz Oban’›n Avukat› Anny Pues, Ro-
te 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 yasala-
r›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 Alman-
ya’da hiç kullan›lmam›fl olan bu yasan›nda iddianameye
al›nd›¤› ve böylelikle daha yüksek cezalar vermenin hesap-
lar›n› yapt›klar›n› dile getirdi. 

Son olarak söz alan TAYAD KOM‹TE çal›flan› da k›sa-
ca çal›flmalar›ndan bahsederek, devam eden davalar›n iki
taraf› oldu¤unu, bir tarafta egemenler ve di¤er tarafta dün-
ya 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. 

““DDiirreennmmeekk TTeerröörriizzmm DDee¤¤iillddiirr””
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. 
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Özgürlük Ça¤r›s›
42. Haftada

Özgürlük Komitesi çal›flanlar›n›n
her hafta cumartesi günü Alman-
ya'n›n Köln kentinde bulunan Dom
Kilisesi önünde yapt›klar› özgürlük
ça¤r›s› eylemine 42. haftada da de-
vam etti. 3 Nisan’da yap›lan eylem-
de Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbullu
ve Cengiz Oban için özgürlük iste-
nirken, 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 (Anado-

lu Halk Kültür Merkezi) fleker, kolestrol, tansiyon vb hastal›kla-
r›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 sonu-
cunda Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde, sigara b›rakma kam-
panyas› bafllatma konusunda hemfikir olundu.



Almanya’n›n Köln kentinde
düzenlenen Alevi aç›l›m›yla ilgili
düzenlenen toplant›da, AKP millet-
vekili Hüseyin Tu¤cu’nun; “terö-
ristlerin cenazesi cemevlerinden
kald›r›l›yor; devletin temeline dina-
mit 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› ye-
dirtmem diyen ama yemeye ve ye-
dirtmeye 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; “Cemev-
leri; döneklerin, h›rs›zlar›n, namus-
suzlar›n cenazesinin kalkaca¤› yer
de¤ildir. Tabii ki devrimcilerin cena-
zeleri cemevinden de camiden de
inançlar›na göre kalkacakt›r” denildi.

Yaşadığımız Avrupa ülkelerinde,
birbirimize, ülkede olduğundan çok
daha fazla ihtiyaç duyuyor olmamız
gerekir. Ve bu bir gerçektir. Bunun
doğal sonucu olarak, birbirimizi da-
ha çok sahiplenmemiz ve ilişkileri-
mizin daha güçlü olması gerekir. Fa-
kat, gerçek öyle midir? 

Sudan sebeplerle ilişki-
lerimizin tahrip oluduğunu
kırgınlıkların, küskünlükle-
rin yaşamımızda önemli
sorunlar haline geldiğini
görüyoruz. 

Peki neden böyle olu-
yor? 

Yabancılaşma...
Yaban ellerinde daha çok yaban-

cılaşıyoruz. Kendimize yabancılaşı-
yoruz. Kültürümüze, geleneklerimi-
ze, yaşam tarzımıza yabancılaşıyo-
ruz. Bizler emekçiyiz. Ama Avru-
pa’da bujuvazinin kültürüne özene-
rek, onlar gibi yaşamak istiyoruz.

Burjuvazinin kültürü şekillendiriyor
bizi. Yaşamımızda o belirgin oluyor. 

Sonuç; hiç de bizim olmayan bir
kültür: bencillik, bireycilik, kendin-
den başkasını düşünmeyen bir dü-
şünce tarzı, bir anlayış, bir yaşam bi-
çimi... Birbirinin yardımına koşan

değil, birbiriyle rekabet içinde olan
bir anlayış. Dostluklar, arkadaşlık-
lar, aramızdaki ilişkiler de bu anlayı-
şa göre şekilleniyor. Ve incir çekir-
değinin doldurmayacak nedenlerden
dolayı kırgınlıklar, küskünlükler...

Sonuçta, Avrupa'da gurbet içinde
gurbet yaşamaya başlıyoruz. Ülke-

mizden kopmuş olmanın yanına, bir
de çevremizden, komşularımızdan
kopmuş olmak, kendimizi yalnızlaş-
tırmak ekleniyor. Kendimizi, çeşitli
nedenlerle "ikna" edip, "haklı" bula-
biliri. Ancak bu gerçeği değiştirmez.
Ve her geçen gün kendimize daha

çok yabancılaşırız, yalnız-
layırız.

Bir Avrupalı’nın kültü-
rüne bencillik hakim ola-
bilir. Ancak bencillik bi-
zim kültürümüze terstir.
Bizim kültürümüzde bir-
lik, beraberlik, dayanış-
ma, paylaşım vardır. 

Emekçilerin, halkın en
büyük gücü birlikteliği, kültürü, de-
ğerleridir. Kendi kimliğimize, kendi
değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ken-
dimize yabancılaşmayalı. Burjuvazi-
nin yoz kültürünün bizi çürütmesi-
ne, Kendimize yabancılaştırmasına
izin vermeyelim. Yaşadığımız bir
çok sorunun kaynağı budur.

BENC‹LL‹K ARAMIZDAK‹ 
‹L‹fiK‹LER‹ DE 

YIKIP TAHR‹P ED‹YOR

AVRUPA’dakiB‹Z

AAllmmaannyyaa’’ddaa bbeebbeekk kkuuttuullaarr››nnaa bbiirr yy››llddaa 114433 bbeebbeekk bb››rraakk››lldd››::

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 bebekleri-
ni “Bebek Kutusu” denen kutulara  b›rak›yor.. Bu kutular bir derne¤in dene-
timi 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?  Yok-
sulluk mu? Hay›r? Bunun tek bir nedeni var çürümedir. Emperyalizm herfle-
yi 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 çü-
rümeyi topluma kabul ettirmektir. Bu tür bebekleri kurtarmak için çözüm
“bebek kutular›” de¤ildir. Bu çürüme tart›fl›lmad›¤› sürece yar›n binlerce be-
bek kutusuna ihtiyaç duyacaklard›r. 

DAK: AÇILIMLAR AS‹M‹LE ETMEK, YOK SAYMAK,
SALDIRMAK ‹Ç‹ND‹R
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