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HHALK GGERÇE⁄‹

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizmden 
Yana Olanlar›n Sesi

� ABD Defol Demek ‹çin
� Açl›¤a ‹flsizli¤e
Dur Demek ‹çin
� Umudu 
Büyütmek ‹çin
1 May›s Alan›’nda 

Halk Cephesi 
Saflar›’nda 
Birleflelim!

KK››zz››llddeerree
YYeenniillmmeezzllii¤¤iimmiizzddiirr

Umudun Bayra¤¤› Alt›nda 
Birleflelim 
Savaflal›m 

Kazanal›m!

K›z›ldere’den 1 May›s  Alan›’na
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, 

sosyalizm yolunda yürüyoruz

-- TTeeccrriitt     
AAlltt››nnddaa
TTuuttssaakkllaarr››nn
KKaattllii
SSüürrüüyyoorr!!

-- 11 MMaayy››ss
AAllaann››
BBiizziimmddiirr!!
AAKKPP
VVeerrmmeeddii,,
fifieehhiittlleerriimmiizzllee
KKaazzaanndd››kk!!



YAfiIYORLAR

2244 NNiissaann 11997777’de ‹stanbul’da Galatasaray Mühen-
dislik Yüksek Okulu ç›k›fl›nda faflistlerin kurdu¤u
bir pusuda vurularak katledildi. Dev-Genç safla-
r›nda çeflitli görevler üstlendi.

22 fiubat 1972 Gaziantep do¤umlu.
Kürt-Alevi bir ailenin on çocu¤unun doku-
zuncusuydu. Gaziantep Üniversitesi MYO ‹n-
flaat Bölümü ö¤rencisiyken TÖDEF, DEV-
GENÇ çal›flmalar›na kat›ld›. 1990’da 6 Ka-

s›m YÖK boykotu  çal›flmalar›ndan dolay›
tutukland›. 1991'de tahliye oldu. Ayn› y›l,
illegal  örgütlenmede yerald›. 16-17 Nisan

operasyonunda  tutukland›.  2001'de tahliye oldu¤unda kav-
gas›n› kald›¤› yerden sürdürdü 2003 Ekim’inde 3. kez tutsak
düfltü.  12. Ölüm Orucu Ekibi’nde k›z›l band›n› kufland›. Di-
reniflinin ilerleyen günlerinde tahliye edildi. Direniflini d›flar›-
da, fiiflli direnifl evinde sürdürdü. 2277 NNiissaann 22000066’da direniflin
112222.. ve dedi¤i gibi ssoonn flfleehhiiddii olarak ölümsüzleflti.

Sivasl›’yd›. 1980’lerin ikinci yar›s›nda gençlik
mücadelesine kat›ld›. ‹YÖ-DER kurucular›ndan-
d›. Dev-Genç’te milis  komutanl›¤› yapt›. 1993’de
iradi olarak yurtd›fl›na ç›kar›ld›. Burada da çeflitli
görevler üstlendi. Son dönem çeflitli  eksiklikleri
nedeniyle örgütsel iliflkisi kesilmiflti. Ama o parti-

siz, yoldafls›z, mücadelesiz yaflayamazd›. Son gö-
revini, kendisi belirledi ve bir feda eylemiyle 2233

NNiissaann 22000011’de ölümsüzleflti.

Erzincan do¤umlu. Askeri faaliyetlerde ve
mahallelerde görevler ald›. 1990 at›l›m›yla
oluflturulan ilk askeri örgütlenmelerde  bu-
lundu. Tutsakl›klar yaflad›. 23 Nisan 1993’de
‹stanbul  Maltepe’de kuflat›ld›¤› üste direne-
rek flehit düfltü. 

“Karakollardaki ‹flkence Ve Tarifl Direniflin-
deki Polis Bask›s›na Karfl›” sürdürülen
kampanyada,, Ankara Nato Yolu'nda yap›lan
bir gösteri s›ras›nda, 2233 NNiissaann 11998800’de
katledildi. fiehit düfltü¤ünde 18 yafl›ndayd›.

11 Haziran 1976  ‹stanbul do¤umlu. Aslen To-
katl›’yd›. ‹maml›k yaparak yaflam›n›  sürdürü-
yordu. Gazi katliam›n›n ard›ndan  mücadeleye
kat›ld›. Tutsak düfltü¤ünde Eskiflehir tabutlu¤u-

na sevkedildi. Eskiflehir’de direnifl içinde yer
ald›. Direnifl sonras› Ümraniye Hapishanesi’ne
gönderildi. F Tipi sald›r›s› gündeme geldi¤in-
de ölüm  orucu 2. ekipte yeral›p zulme mey-

dan okudu. 2255 NNiissaann 22000011’de Edirne F Tipi’nde flehit düfltü.

““HHaappiisshhaanneeddeekkii iinnssaannllaarrllaa ttaann››flfltt››¤¤››mmddaa oonnllaarr››nn ççookk
ddee¤¤eerrllii iinnssaannllaarr oolldduu¤¤uunnuu,, hhaallkk›› iiççiinn vvaattaann›› iiççiinn
kkeennddiilleerriinnii ffeeddaa eettttiikklleerriinnii ggöörrddüümm..””     EErrddoo¤¤aann GGüülleerr

‹‹bbrraahhiimm
YYAALLÇÇIINN

YYuussuuff
TTOOPPAALLLLAARR

ÇÇii¤¤ddeemm
YYIILLDDIIRR

KKaazz››mm
GGÜÜLLBBAA⁄⁄

23 NNisan -- 229 NNisan

SSeeddaatt
KKAARRAAKKUURRTT

10 Ekim 1972 Dersim Ovac›k-Buzlutepe Köyü do-
¤umlu. Kendi çevresinden tan›yordu devrimcileri.
Kardeflinin tutsak düflmesi sonucu, daha yak›ndan
tan›d›. Demokratik mücadele içinde yerald›, Ege
TAYAD’l›yd›.  2255 NNiissaann 22000011’de d›flar›daki ölüm
orucunun 4’üncü flehidi olarak ölümsüzleflti.EErrddoo¤¤aann

GGÜÜLLEERR

1955 Malatya do¤umlu. Devrimci hareketin
kararl› bir militan› olarak anti-faflist mücadele
içinde yerald›. 2288 NNiissaann 11998800’de Malatya
Tafltepe’de faflistlerin kurdu¤u bir pusu
sonucu katledildi. 

HHaassaann
KKAARRAAGGÖÖZZ

FFaattmmaa
KKOOYYUUPPIINNAARR

fifiiiflflllii MMeeyyddaann››nnddaa ÜÜçç KK››zz;;
ÇÇii¤¤ddeemm YYIILLDDIIRR

Halk ozan› Ruhi Su’nun dizelerinde onun
ad› ““fifiiiflflllii MMeeyyddaann››nnddaa üüçç kk››zz”dan biri olarak
geçti. O dizelerde nas›l güpegündüz katledil-
di¤i vard›!

fiiflli mmeydan›’nda üüç kk›z
biri ÇÇi¤dem bbiri NNergis
vuruldular güpegündüz
sorarlar bir gün ssorarlar...
***
Okul ç›k›fl›nda faflistler taraf›ndan pusuya

düflürüldüklerinde, “fiiflli MMeydan›nda üüç

k›z”dan “biri...”, Çi¤dem Y›ld›r flehit
düflerken, üç  Dev-Gençli  ö¤renci de
yaralan›yordu.

Galatasaray Mühendislik Yüksek
Okulu hemen o gün Dev-Genç tara-

f›ndan iflgal ediliyor, bütün gece yaflanan  ifl-
galden sonra Çi¤dem Y›ld›r’›n cenazesi, bü-
yük bir anti-faflist gösteriye dönüfltürülüyor-
du.

Cenaze korteji, Karaköy-Kad›köy yoluyla
sloganlarla, marfllarla  Karacaahmet’e geliyor,
orada Çi¤dem Y›ld›r’› topra¤a veriyordu.

sabah›n bbir sahibi vvar
sorarlar bir gün ssorarlar...
biter bu ddertler ac›lar
sararlar bir gün ssararlar
***
Çi¤dem Y›ld›r’lara pusu kuran faflist katil-

ler bu kez 1 MMAYIS AALANI’n› kana bulaya-

caklard›. Nitekim Çi¤dem YY›ld›r’›n katledil-
di¤i sald›r›dan 1 HHAFTA sonra kontrgerilla 1
MAYIS 11977 katliam›n› gerçeklefltirdi.

bindokuzyüzyetmiflyedi
unutulmaz yy›l›n aad›
1 mmay›s bbayram› iidi
beflyüzbin eemekçi vvard›k
taksim mmeydan›’na ggirdik
öyle bbir istanbul ggördük

Önce Çi¤demleri katlettiler...
Sonra 1May›s’› kana bulad›lar 

Merhaba
Bundan 16 y›l önce ülkemize bir günefl do¤du. Mahirler’in

1972’nin 30 Mart’›nda uzatt›klar› eli kavrayan bir günefl...
O günden bugünlere önderimizin ›fl›¤›nda savaflma karar-

l›l›¤›m›z› da¤larda, flehirlerde, zindanlarda, sokaklarda,
okullarda onurla sürdürüyoruz.

Buzk›ran›m›z flehitler kervan›nda ki yerini ald›. Devrim
yürüyüflümüzün öncüsü bir s›ra neferi gibi an›lman›n onuru
ve mütevaz›l›¤›yla bir kez daha  kavgay› ördü.

1970’lerden bu yana düflenlerimizi, K›z›ldere flehitlerimi-
zi ve tüm devrim flehitlerimizi sayg›yla an›yor ve umudumu-
zun 16. y›l›n› kutlaman›n coflkusu ile selaml›yoruz sizleri.

K›z›ldere Son De¤il Savafl Sürüyor!
Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga!
16. Y›l›nda Selam Olsun Parti    Cephemize!

Gebze HHapishanesi
DHKP-C DDava TTutsaklar›

******
Merhaba 
K›z›ldere destan destan tüm Anadolu’ya yay›ld›.

“K›z›ldere son de¤il...” diyenler yeni destanlar yazd›lar tarihe.
Mahir’den Day›’ya destanlar›m›z›n yaz›c›lar› oldu  ölüm-

süzlü¤e u¤urlad›klar›m›z. “K›z›ldere  son de¤il” diyenler ay-
n› yolda yürüdüler; büyüttüler K›z›ldere’nin yolunu. Kerpiç
evden yükselen dumanlar, ba¤›ms›z özgür vatan inanc›m›z›n
iflaretiydi.

K›z›ldere’nin yolunda yürüyünlere “art›k bittiler” diyenler
tarih sahnesinden silinip giderken umut büyümeye devam etti.

38. y›l›nda ON’lar›n yolunda yürümenin, umudu 16. y›l
coflkusuyla selamlaman›n gururunu yafl›yoruz. K›z›ldere’ye,
umuda selam olsun.

Tekirda¤ 11 NNo’lu FF Tipi HHapisahenesi
Özgür Tutsaklar

******
Batmayan bir ada hasretiyle ç›kt›¤›m›z bu  serüvende  40

y›ld›r sapmadan gerilemeden dönmeden ilerliyoruz.
Bu yol Mahir’lerin “Kurtulufla Kadar Savafl” fliar›yla çiz-

di¤i yoldur. Bu yol Day›m›z’›n  eme¤i, cüreti, rehberli¤inin
yoludur. Yüzlerce karanfilimizle halk›m›z›n ba¤r›nda daima
boy vermenin gücüyle umudu büyütmeye devam ediyoruz. 

Ada’m›za bizden önce varanlar›n hasreti, umudumuzun
coflkusuyla selaml›yoruz sizleri. 30 Mart-17 Nisan s›cakl›-
¤›yla...

Kand›ra  11 NNo’lu FF Tipi hapishanesi
Özgür Tutsaklar

Özgür tutsaklar flehitleri ve umudu selaml›yorlar
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EEmmeekkççiilleerr,,
‹‹flflççiilleerr,, EEssnnaaffllaarr,,
YYookkssuull GGeecceekkoonndduu HHaallkk››,,
KKaadd››nnllaarr,, GGeennççlleerr

1 May›s hepimizin
günüdür. Bunun için
1 May›s 77’den bugüne
tam 33 y›ld›r büyük
bedeller ödedik.

1 May›s’› kazand›k. 2010
1 May›s’›nda  onbinler
olup taleplerimizi daha
güçlü hayk›rmak için,
1 MAYIS ALANI’nda

olaca¤›z.

Bunun için 1 MAYIS
P‹KN‹⁄‹NDE
buluflaca¤›z. 

HHaallkk CCeepphheelliilleerr;;

Emperyalizme ve faflizme
karfl› 2010 1 May›s’›n›
taleplerimizin hayk›r›ld›¤›
dev bir gösteriye
dönüfltürmeliyiz.

Bunun için 1 MAYIS
pikni¤ine tüm halk›m›z›
katmal›y›z!

1 MAYIS Pikni¤ine
Ça¤r›;

Tayakad›n 22
Piknik AAlan›
Arnavutköy
Tel: (0-212) 235 01 18

Grup YORUM,     
P›nar Sa¤
Burhan Berken
Erdal Bayrako¤lu

25 Nisan 2010



‹çindekiler

29 Ayd›nlar, halk› kand›rmay›n!

30 ‹nkarc›l›¤a ve subjektivizme
düflenler, tarihi do¤ru
yazamazlar...

32 Kurtulufl ‹‹çin DDevrimci
Okul: Komiteler

35 HHaallkk ‹‹ççiinn AAddaalleett::
Emperyalist haydutlara
karfl› direnmek ve
silahlanmak hakt›r...

36 Nükleer silahlarda iindirim:
YALAN!

37 Ö¤retmenimizden
Ö¤rendiklerimiz: Sorunlar
karfl›s›nda güç olmal›y›z

39 Ne yapacaksan›z takipçisi
olaca¤›z!

40 K›talar› aaç bb›rakan ssistem...

42 Haberler...

44 Tecritte bbir ölüm ddaha;

4 K›z›ldere... Umudumuzun
Bayra¤›...

6 1 May›s Alan›’nda Halk Cephesi
Saflar›’ndan birleflelim!

8 1 May›s ve 1 May›s alan›
kazan›lm›flt›r!

10 Devrim flehitleri Day›’n›n
yan›bafl›nda an›ld›...

14 K›z›ldere’den röportajlar...

17 Taksim 1 May›s alan›d›r...

20 Engin Çeber davas›nda mütalaa 

21 De¤iflen ne?

24 Linç, hepsinin ortak yöntemidir;
flimdi birbirlerine karfl›
kullan›yorlar

26 Hakl› ve meflru olan biziz!
Bizi y›ld›ramazs›n›z!

28 Sorunlar›m›z ÇÇözümlerimiz:
Okullarda k›l›k-k›yafet
dayatmas›

Mehmet KK›l›nç
katledildi...

46 Gençlikten hhaberler...

48 Gençlik
Federasyonu’ndan:
fiehitlerimizi an›yor,
umudu büyütüyoruz

51 Avrupa’da HHalk
Gerçe¤i...

52 K›sacas›...

53 Bo¤az›n›za kadar düzen
batakl›¤›na batm›fls›n›z...
Elbette ‘g›na’ gelir!

54 Savaflan KKelimeler:
Objektiflik

54 Yafl›yorlar...

Ülkemizde
Gençlik

Kültür Sanat Yaflam›nda Tav›r
Nisan Say›s› 

ÇIKTI!

GENÇL‹K VE
ÖRGÜTLENME
KURULTAYI

Tarih: 5-6 May›s 2010

Saat: 13.00 - 17.00

Yer: Haldun Dormen 
Tiyatrosu Ergenekon
Cad. No: 98
Pangalt›/fiiflli

Bilgi için: 
(0-212) 297 97 33



K›z›l bayraklarla donanm›fl bir
kortej yürüyordu K›z›ldere kö-

yünün toprak yolunda. Yürüyenlerin
bafl› dik, aln› aç›kt›. Verilmifl her sö-
zün gere¤ini yerine getirmenin, biraz
sonra varacaklar› o evin çat›s›ndan
hayk›r›lan o tarihsel sözü onlarca,
belki yüzlerce kez, ayn› bedeli öde-
yerek tekrarlayan bir cüret ve karar-
l›l›¤› göstermifl olman›n onuru ve gu-
ruruyla yürüyorlard›. 38 y›l sonra
Mahir Çayan ve yoldafllar›n›n mane-
vi huzurunda, ama, fakat, ancak di-
yerek, mazeretlere s›¤›nmalar›n› ge-
rektirecek hiçbir fleyleri yoktu. Çifte-
havuzlar’dan geliyorlard› K›z›lde-
re’ye, Ba¤c›lar’dan geliyorlard›,
Bahçelievler’den, Çaytafl›’ndan, Kü-
çükesat’tan geliyorlard›. Gazi’den
geliyorlard›. Ölüm oruçlar›ndan, fe-
dalardan geliyorlard›. ““YYoolluunnuuzzddaa--
yy››zz”” derken dolu doluydu sözleri.
““KK››zz››llddeerree zzaaffeerriinn yyoolluudduurr”” der-
ken, düne, bugüne ve gelece¤e bak›p
gördüklerini söylüyorlard›. 

Mahir’in bafl›ndan vuruldu¤u ça-
t›da flimdi yoldafllar› Mahir’in

sözünü pankart yapm›fl dalgaland›r›-
yorlard›. Yaln›zca bir söz de¤ildi
pankarttaki. K›z›ldere manifesto-
sunun özüydü. K›z›ldere manifesto-
su ise, yaln›z bir direniflin çok ötesi-
ni anlat›yordu. K›z›ldere, aannttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk ssaavvaaflfl››mm››--
zz››nn bbaayyrraa¤¤››dd››rr...... KK››zz››llddeerree,, ddeevvrrii--
mmiinn,, ssoossyyaalliizzmmiinn bbaayyrraa¤¤››dd››rr...... VVee
KK››zz››llddeerree,, UUmmuudduunn bbaayyrraa¤¤››dd››rr.. O
günden bu yana, ggöönnddeerriinnddeenn hhiiçç
iinnddiirriilleemmeeyyeenn bbiirr bbaayyrraakktt››rr!!

Dünya tarihine can bedeli say›s›z
direnifl yaz›lm›flt›r. Ezilen halk-

lar›n mücadelesinde say›s›z örgüt
kurulmufltur. Kurtuluflun yolu ola-
rak say›s›z teori konulmufltur orta-
ya. Bunlar›n kimi geçici olmufl, ki-
mileri ise kal›c›laflm›flt›r. Bir ddiirreennii--
flflii,, bir öörrggüüttüü,, bir tteeoorriiyyii kal›c›laflt›-
ran nedir peki? Kal›c›l›kta ve geçi-
cilikte tarihin ölçüleri vard›r. O di-
reniflin, örgütün, teorinin, ortaya

ç›kt›klar› dönemdeki tutarl›l›klar›,
istikrarlar›, sahipleniliflleri, u¤urla-
r›nda nelerin göze al›nabildi¤i veya
al›namad›¤›, ilk akla gelen ölçüler-
dendir. Sahiplerinin bile u¤runda
zorluklar›, ölümleri göze alamad›¤›
bir teorinin, inand›r›c› olabilmesi,
kitleleri etkileyebilmesi ve kal›c›-
laflmas› elbette mümkün de¤ildir.
Ayn› flekilde kendi ideolojisini, stra-
tejisini hayata geçirmekte ›srarl› ve
kararl› olamayan bir örgütün veya
ortaya koydu¤u teori ve politikala-
r›n gere¤ini kkeennddiissii yyaappmmaayyaann bir
önderin tarih içinde kal›c›laflabilme-
si mümkün de¤ildir. 

Bir örgütü, bir önderi, bir teoriyi
kal›c›laflt›ran di¤er unsurlar, ttaa--

rriihh iiççiinnddee ddoo¤¤rruullaannmmaallaarr›› ve kkeenn--
ddiilleerriinnddeenn ssoonnrraa ddaa ssaahhiipplleenniillmmee--
lleerriiddiirr.. Kal›c›l›kta döneme, koflul-
lara göre farkl› etkenler de zaman
zaman rol oynayabilmekle birlikte,
esas› bunlard›r ve Mahir’i, THKP-
C’yi, onlar›n kurtulufl yolu teorisini
kal›c›laflt›ran, bütün bu ölçüler nez-
dinde, tarih karfl›s›nda iyi bir s›nav
vermifl olmalar›d›r. 

Teorinin yarat›c›lar›, teorinin ger-
çekleflmesi için en önde yürü-

yen, en baflta silaha sar›lan ve canla-
r›n› ortaya koymalar› gerekti¤inde
bir an bile tereddüt etmemifllerdir.
Örgüt, Türkiye halklar›n›n ihtilalci
örgütü olabilmek için kurulmufl ve

ihanetleri, darbele-
ri aflarak bu niteli-
¤ini korumufltur.
Teori, o günden
sonra, tekrar tekrar
kan›tlanm›flt›r. Ve

bütün bunlar›n sonucu olarak, öönn--
ddeerrlliikk,, öörrggüütt vvee tteeoorrii,, kendilerin-
den sonra, çok genifl kitleler taraf›n-
dan sahiplenilmifl ve sürdürülmüfl-
lerdir. Tarih onlar› kal›c›laflt›rm›fl ve
onlar, Türkiye halklar›n›n önündeki
›fl›k, devrim yürüyüflünün en bafl›n-
daki bayrak olmufllard›r. 

K›z›ldere köyünün toprak yolun-
da yürüyen kortej, 3388 yy››llll››kk kkee--

ssiinnttiissiizzllii¤¤iinn kortejiydi. 38 y›ll›k sa-
hiplenme, orada simgesel anlam›n›
buluyordu. THKP-C’ye ve Mahir’e
yönelik bu sahiplenme, dünyada
çok az siyasi hareketin yaflayabile-
ce¤i bir sahiplenmedir. Kuflkusuz
bu sahiplenmeyi yaratan da onlar›n
siyasi, ideolojik gücü, mücadelele-
rinin pratikte yaratt›¤› sonuçlard›r.. 

K›z›l bayraklarla donanm›fl bir
kortej yürüyordu K›z›ldere kö-

yünün toprak yolunda. 38 y›l sonra
bir ilkti bu yürüyüfl. Türkiye tarihinin
en önemli, en çok iz b›rakan katliam-
lar›ndan birinin oldu¤u yere 38 y›l
sonra ilk kez bu flekilde pankartlarla,
bayraklarla, kitlesel olarak gidiliyor-
du. ‹ster burjuva, ister ilerici gazete-
cilik aç›s›ndan ele al›n, “gazetecilik”
ölçüleri içinde kuflkusuz bu bir ha-
berdi. Fakat ne burjuva bas›n, ne de
ilerici, demokrat bas›n, bu tarihsel
an›n, bu tarihsel eylemin haberini
yapmad›. Burjuva bas›n›n nedeni an-
lafl›l›rd›; ss››nn››ffssaall nneeddeennlleerrii vard›. 

‹lerici, demokrat günlük bas›n›n
sansürü de anlafl›l›rd›; onlar›n da

ggrruuppssaall nneeddeennlleerrii vard›. Mahir-
ler’in ideolojisini, stratejisini ony›l-
lar önce inkar ve tasfiye eden fakat
hala Mahirler’i, K›z›ldere’yi istis-
mar etmeye de devam edenlerin,
Denizler’in mirasc›s› olduklar›n› id-
dia edip onlar›n siyasi çizgisiyle en
küçük bir ilgisi kalmayanlar›n, s›k
s›k Mahirler’in, Denizler’in miras-
ç›s› olduklar›n› ileri sürenlerin bas›n
organlar›nda K›z›ldere’ye gidiflin
haberi yap›lmad›. Neden hiç kuflku

UUmmuudduummuuzzuunn BBaayyrraa¤¤››
KKIIZZIILLDDEERREE......
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Bir örgütü, bir önderi, bir
teoriyi kal›c›laflt›ran
di¤er unsurlar, tarih

içinde do¤rulanmalar› ve
kendilerinden sonra da sahiple-
nilmeleridir. Kal›c›l›kta döneme,
koflullara göre farkl› etkenler de
zaman zaman rol oynayabilmek-

le birlikte, esas› bunlard›r ve
Mahir’i, THKP-C’yi, onlar›n

kurtulufl yolu teorisini
kal›c›laflt›ran, bütün bu ölçüler

nezdinde, tarih karfl›s›nda iyi bir
s›nav vermifl olmalar›d›r. 



yok ki yine “grupçu” düflünce ve
kayg›lardan baflka bir fley de¤ildi. 

Burjuva bas›n yay›n, geçmiflimi-
zi yok etmek, yok edemiyorsa,

çarp›tmak, içini boflaltmak ister.
Bunu tarihsel olarak biliriz. Bu yüz-
dendir ki, düne dair ““zzaarraarrss››zz”” olan
ne varsa yaz›yorlar. “Zap’a Dev-
Genç köprüsü” üzerine programlar
yap›yorlar. “Kimsenin can›na k›y-
mam›fl” çarp›tmas› eflli¤inde Deniz
üzerine güzellemeler yap›yorlar.
“K›z›ldere dosyas› aç›ls›n, ama biz
intikam peflinde de¤iliz” diyenleri
yaz›yorlar. Ama K›z›ldere’ye gidip
Mahir’in sözünü –Biz buraya dön-
meye de¤il, ölmeye geldik– yeniden
o çat›ya bayrak yapanlar› yazm›yor-
lar. E¤er birileri gidip K›z›ldere’de
bir “flenlik” düzenleseydi, “asla in-
tikam peflinde de¤iliz” diye aç›kla-
malar yapsayd›, Mahirler’in ne ka-
dar romantik solcular oldu¤unu an-
lat›p, onlar›n silaha sar›lm›fl halk
kurtulufl savaflç›lar› oldu¤unu gizle-
seydi, onlar› da yazarlard›. Burjuva-
lar ve küçük burjuvalar, yazmas›n-
lar. Biz tarih yaz›yoruz. Bu öyle
güçlü bir kalem ki, yeryüzünün tüm
sansürlerini afl›p kitlelere ulafl›r. 

Kitlelere ulaflt›rmakla görevli ol-
du¤umuz as›l fley ise, K›z›lde-

re’ye gidiflimizden çok, bizzat K›-
z›ldere’nin kendisidir. K›z›ldere’nin
kendisi, devrimdir. Devrim ise en
baflta iktidar iddias›d›r. 

En uzaktaki taraftara kadar iikkttii--
ddaarr iiddddiiaass››nn›› vvee bbiilliinncciinnii tafl›-

mal›y›z. Kitleler, bize bakt›klar›nda
iktidar iddias›n› görebilmeliler. Bir
ad›m ötesinde kitleler bizde iktidar›,
devrimci halk iktidar›n› görebilmeli-
dirler. K›z›ldere’nin umudun bayra¤›
olmas›, iflte tam karfl›l›¤›n› ancak o
zaman bulur. Çünkü K›z›ldere’ye
uzanan kopuflun, K›z›ldere’nin 50
y›ll›k revizyonist, reformist gelenek-
le hesaplaflmas›n›n oda¤›nda iktidar
sorunu vard›r. K›z›ldere’deki ölümü
göze alarak direnme tavr› da ancak
iktidar hedefiyle birlikte ele al›n›rsa
do¤ru anlafl›labilir. Bu hedef ve iddi-
a yok say›l›rsa, iflte o zaman refor-
mizmin, oportünizmin s›k s›k yapt›¤›
gibi, K›z›ldere’yi soyut bir kahra-

manl›k olarak gören yaklafl›mlar ç›-
kar ortaya. 

Devrimci hareket, kuflku yok ki,
bugün “iikkttiiddaarr›› ddeevvrraallaabbiillee--

cceekk bbiirr aaflflaammaaddaa”” de¤ildir. Ancak
o aflamaya gelmeyi hheeddeefflleemmeelliiyyiizz..
Bunu çok çok uzak bir hedef olarak
düflünmemeliyiz. Tersine, her ad›-
m›m›zda, her çal›flmam›zda, her ey-
lemimizde akl›m›zda bulundurma-
m›z gereken budur. Tüm Cephelile-
rin hedefi, kitlelere bir aalltteerrnnaattiiff
sunabilmek olmal›d›r. Çünkü bu-
gün, ddüüzzeenniinn ggüüccüü,, ddeevvrriimmiinn ggüüçç--
ssüüzzllüü¤¤üünnddeeddiirr.. S›k s›k vurguland›-
¤› gibi, kitlelerin bu kadar açl›¤a
yoksullu¤a, iflsizli¤e, bu kadar alda-
t›lmaya ra¤men hala düzen partile-

rine yöneliyor olufllar›ndaki temel
nedenlerden biri, alternatifsizliktir.
Devrimci bir alternatifin kitlelere
ulaflamamas›d›r. 

Bugün solu güçlendirecek olan
unsurlar›n bafl›nda, iktidar iddi-

as›n› güçlendirmek ve iktidar pers-
pektifini mücadelenin her biçimin-
de somutlayabilmek gelmektedir.
Devrimci hareketin kitlelere ulafl-
mas› kadar, kitlelere bu iddiam›z›
tafl›yabilmek de zorunludur. 

K›z›ldere, devrim süreçlerinin
düz bir hat izlemeyece¤inin,

zorlu ve karmafl›k süreçlerden geçe-
ce¤inin en somut ifadesidir. Ma-
hir’in “devrim yolu engebeli, do-
lambaçl›...” diye bafllayan sözleri-
nin tarihsel bir örnekle somutlan-
mas›d›r. Devrimimizin önündeki
engeller hiç azalmam›flt›r o günden

bu yana. Emperyalizm ve oligarfli,
devrimi engellemek için yasal, ida-
ri, kurumsal bir çok yeni düzenleme
yapm›fllard›r. Devrimimizi engelle-
mek için, geçmiflle k›yaslanamaya-
cak kadar çok kan›m›z› dökmüfller-
dir. Halen, tüm emperyalist cephe,
iflbirlikçileriyle birlikte, devrimin
önünü kesmek, devrimcileri yoket-
mek için tarihin en sald›rgan politi-
kalar›n› izlemektedirler. Ancak, biz
iflte bu koflullarda da K›z›ldere yo-
lunda yürümekte kararl›y›z. Bu ko-
flullarda umudu büyütmekte, kitle-
lere bir kurtulufl umudu ve alternati-
fi sunmakta kararl›y›z. 

K›z›ldere ve o günden bu yana
verdi¤imiz yüzlerce flehit, dev-

rim iddias›n› kaybetmeyenlerin ye-
nilmezli¤inin kan›t›d›r. Önderler
katledilebilir, örgütler fiziki olarak
darbeler yiyebilir. Mücadele gerile-
yebilir. Ancak halka, devrime, sos-
yalizme ba¤l› olan ve bu ba¤l›l›¤›
her koflulda sürdüren bir çizgi, ye-
nilmezdir. Böyle bir çizgi, kendisini
mücadele içinde sürekli bir biçimde
yeniden üretir. K›z›ldere’den bu gü-
ne geçen 38 y›l, iflte bu yenilmezli-
¤in kan›t›d›r. K›z›ldere ve say›s›z
K›z›ldere’de verilen yüzlerce flehit,
kavgada verilen binlerce tutsak,
Marksist-Leninistlerin, 40 y›ld›r ik-
tidar mücadelesini nas›l büyük be-
deller ödeyerek sürdürdüklerinin de
göstergesidir. 40 y›l içinde defalarca
önder kadrolar flehit verildi. Büyük
darbeler, kuflatmalar, ihanetler ya-
fland›. Oligarflinin ve oligarfliye ina-
nanlar›n devrimci hareketin sonunu
ilan etmeye niyetlendi¤i bir çok de-
fas›nda, devrimci hareket K›z›ldere
ruhu ile, iktidar iddias› ve devrim
yürüyüflünü sürdürme kararl›l›¤›yla
daha güçlü olarak aya¤a kalkt›. 

Umudun bayra¤› alt›ndaki bu yü-
rüyüfl, kendini kan›tlam›flt›r

çoktan. Görevimiz, iddiam›z› daha
da büyütmek, iktidar perspektifini
daha da yaymak, devrim alternatifi-
ni kitleler için somut, elle tutulur
hale getirmektir. K›z›ldere’ye yürü-
yüflümüzün coflkusunu, kararl›l›¤›n›
1 May›s Alanlar›’na tafl›mak da bu
görevimizin bir parças›d›r. 

K›z›ldere ve o günden
bu yana verdi¤imiz

yüzlerce flehit, devrim
iddias›n› kaybetmeyen-

lerin yenilmezli¤inin kan›t›d›r.
Önderler katledilebilir, örgütler
fiziki olarak darbeler yiyebilir.
Mücadele gerileyebilir. Ancak
halka, devrime, sosyalizme

ba¤l› olan ve bu ba¤l›l›¤› her
koflulda sürdüren bir çizgi,

yenilmezdir. 
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11 MMaayyııss AAllaannıı BBiizziimmddiirr!!
AAKKPP VVeerrmmeeddii,, ŞŞeehhiittlleerriimmiizzllee KKaazzaannddııkk!!

�� ABD Defol Demek İçin
��Açlığa İşsizliğe Dur Demek İçin
��Umudu Büyütmek İçin

1 Mayıs Alanı’nda 
Halk Cephesi Safları’nda Birleşelim!

Kardefller! ‹flçi, memur,
köylü, ö¤renci, esnaf,
ev kad›n›... Yoksul
Halk›m›z!

11 MMaayy››ss 22001100 günü, Tak-
sim’de, 1 May›s Alan›’nday›z. 

Sömürülen, zulmedilen, aç,
iflsiz, çaresiz b›rak›lan, haklar›
gasbedilen, e¤itimsiz, tedavisiz,
evsiz b›rak›lan, inançlar›, ulusal
haklar› çi¤nenen tüm ezilen
kardefllerimiz; o gün, 1 May›s
Alan›’nda siz de olmal›s›n›z. 

Çünkü oras› sizin. 
Çünkü o gün emekçilerin

birlik, mücadele dayan›flma
günü, o meydan, tüm ezilenle-
rin sesini birlefltirip sözünü
söyleyece¤i kürsüsüdür.  

TÜM EMEKÇ‹LERE 
ÇA⁄RIMIZDIR!

Aç b›rak›yorlar, açl›-
¤a r›za gösterin, sadaka-
ya flükredin diyorlar. 

‹flsiz b›rak›yorlar, iflsiz-
li¤e veya kölece çal›flma-

ya boyun e¤in diyorlar. 
Ülkemizi sonuna kadar em-

peryalizmin ya¤ma ve talan›na
aç›yorlar ve diyorlar ki, onlar
“müttefikimiz”; sesinizi ç›kar-
may›n. 

Biz diyoruz ki:
Açl›¤a, iflsizli¤e boyun e¤-

meyelim! Açl›k, yoksulluk ka-
der de¤ildir diye aya¤a kalka-
l›m. 

“Amerikan ve Avrupa em-
peryalistleri, defolun!” diye
aya¤a kalkal›m. 

1 May›s, aya¤a kalkan
emekçilerin günüdür. 

1 May›s Alan›’nda 
emperyalizme karfl› olan

tüm vatanseverler, 
faflizme karfl› olan tüm ile-

riciler, demokratlar, 
ka-

pitalizme karfl› olan tüm
emekçiler, 

BA⁄IMSIZLIK, DEMOK-
RAS‹ VE SOSYAL‹ZM için
gücümüzü birlefltirelim! 

VERMED‹LER, ALDIK!
Kimileri, bundan da “AKP

bir tabuyu daha y›kt›” propa-
gandas› için malzeme ç›kar-
mak isteyebilirler. Ama gerçek
bu de¤ildir. 

Taksim’deki tüm büyük
sald›r›lar, AKP iktidar› döne-
minde yap›lm›flt›r. 

Taksim’i defalarca iflgal
eden, Taksim’e aç›lan tüm
yollar› kkaannaa vvee ggaazzaa bo¤an
AKP iktidar›d›r. 

AKP tabular› y›kmad›; fa-
kat biz AKP’nin Taksim yasa-
¤›n› y›kt›k.  Olan budur. 

Geçen y›l Halk Cephesi
olarak yapt›¤›m›z afiflte, ““11
MMaayy››ss’’›› mmüüccaaddeelleemmiizzllee kkaa--
zzaanndd››kk;; 11 MMaayy››ss AAllaann››’’nn›› ddaa
kkaazzaannaaccaa¤¤››zz”” demifltik. 

Bugün, o gündür. 
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Bu alan› kazanabilmek için
çok mücadele ettik. Coplara,
gaz bombalar›na, kurflunlara
ve her y›l kampanyaya dönüfl-
türülen  yalanlara, provokas-
yonlara direndik.  

Direndik ve kazand›k. 
‹‹flflççiilleerr,, MMeemmuurrllaarr,, ÖÖ¤¤rreenn--

ccii GGeennççlliikk,, YYookkssuull GGeecceekkoonn--
dduu EEmmeekkççiilleerrii vvee GGeennççllii¤¤ii!! 

Bu zafer hepimizindir. 
Zaferimize sahip ç›kal›m. 
1 May›s’a, 1 May›s Ala-

n›’na sahip ç›kal›m. 

1 MAYIS’A DAVET‹M‹Z 
ADALET ‹Ç‹ND‹R!

1977’de 35 kardeflimiz kat-
ledildi o meydanda. 1989’da
genç iflçi kardeflimiz Mehmet
Akif Dalc›’y› flehit verdik yi-
ne orada. Katledilenlerin he-
sab›n› sormak için ç›kmal›y›z
1 May›s Alan›’na. 

Onlarca y›ll›k yasaklama-
lar›n hesab›n› sormak için
ç›kmal›y›z. 

Meydan aç›ld› di-
ye, bunlar› unutacak
de¤iliz. Katledenler
hesap verecek. Ya-
saklayanlar hesap
verecek. Copla-
yanlar, gaz bom-

balar›na bo¤an-
lar, hesap
verecek. 

TAKS‹M’‹ D‹RENEREK 
KAZANDIK, 
K‹TLESELL‹⁄‹M‹ZLE 
ZAPTEDEL‹M!

Ezenlerle ezilenler, sömü-
renlerle sömürülenler aras›n-
da, zalimle mazlum aras›nda
sürekli bir mücadele vard›r. 

Ve herkes bu mücadelede
bir taraft›r. Sömürenlerin saf-
lar› asl›nda bir avuçtur; biz 71
milyonuz. 

Zulüm iktidar›n›n tüm bas-
k›lar›, bizim tüm halk olarak
bir araya gelmememiz, örgüt-
lenmememiz içindir. Çünkü
Anadolu halk› bir kez aya¤a
kalkarsa, bir kez kendi gücünü
görürse, onu tekrar yerine
oturtamayacaklar›n› biliyorlar. 

Halk›m›z, 
1 May›s Alan›’nda bizi yok

sayanlara, bizim taleplerimize
kulaklar›n› t›kayanlara, eleflti-
rilerimizi bile terörle tehditle
bast›rmaya çal›flanlara gücü-
müzü gösterelim. 

HALK CEPHEL‹LER!
Zaferimize sahip ç›kal›m. 
Bulundu¤umuz her ilde, il-

çede, Türkiye çap›nda tek bir
merkezi 1 May›s karar›m›z›
hayata geçirelim. 

Militanl›¤›m›zla kazand›k.
Kitleselli¤imizle zaferimizi
pekifltirece¤iz. 

Tüm Türkiye’den ‹stanbul
1 May›s Alan›’na yürüyelim!

K›z›ldere’nin kararl›l›¤›yla,
emperyalizme öfkemizle,
umudu büyütmenin coflku-
suyla 1 May›s Alan›’na!

1 MAYIS’A EMEK 
VEREN HERKESE 
ÇA⁄RIMIZDIR

Taksim’de 1 May›s’› ilk
kutlad›¤›m›z  y›l olan
1976’dan bu yana, Taksim
için, yaflam›n›n her hangi bir
döneminde bir slogan atan,
bir ad›m atan, Taksim’i ka-
zanmak için cop yiyen, gözal-
t›na al›nan, ter döken, kan›
dökülen herkes; bugün müca-
delenin uza¤›nda da olsan›z,
bu zaferde sizin de pay›n›z
var: zaferinize sahip ç›k›n. 

1 May›s’ta Taksim’de olun!
Kavgan›n uza¤›na düflen-

ler, 1 May›s Alan›’n›n ça¤r›s›-
na, Halk Cephesi’nin ça¤r›s›-
na kulak verin.  Bu tarihi
meydan, bu tarihi gün, sizin
mücadeleyle yeniden bulufl-
man›za vesile olsun. 

DAVET‹M‹ZD‹R
1 May›s’›n tüm halk›m›z›n

umudunu büyüttü¤ü, gücünü
gördü¤ü, birlik ve
dayan›flman›n coflkusunu
yaflayaca¤› bir gün
olmas›
dile¤imizle,
tüm
halk›m›z›
selaml›yor,
1 May›s
Alan›’na
davet ediyo-
ruz. 

Halk CephesiHalk Cephesi



Geçen hafta ‹stanbul Valisi Mu-
ammer Güler ve iflçi-memur konfe-
derasyonu temsilcileri aras›nda ya-
p›lan görüflmenin ard›ndan, Vali
Güler, Taksim Meydan›’n›n “resmi
gösteri alan› olmamas›na ra¤men”,
1 May›s kutlamas›na aç›ld›¤›n›
aç›klad›. 

Bu Türkiye devrimci hareketinin
gücüdür. Önce 1 May›s’›n kazan›l-
mas›, ard›ndan 1 May›s Alan›’n› ka-
zanmam›z, bir konuda ›srar etti¤i-
mizde, güçlerimizi asgari düzeyde
birlefltirebildi¤imizde, mücadelede
bir istikrar sa¤layabildi¤imizde, so-
nuç alabilece¤imizin, oligarflik dik-
tatörlü¤ün sald›r›lar›n›, yasaklar›n›
geriletebilece¤imizin göstergesidir.  

11 MMaayy››ss kkaazzaann››llmm››flfltt››rr!! TTaakkssiimm
kkaazzaann››llmm››flfltt››rr!! “Makul say›” tart›fl-
malar›yla, devrimcileri d›fltalamaya
veya tecrit etmeye yönelik politika-
larla, kimse bu gerçe¤i de¤ifltire-
mez... Sendikalar, odalar, hiç kimse
bu dayatmaya, bu tecrit politikas›na
alet ve ortak olmamal›d›r...  

Bas›n toplant›s›nda “Say›lara
tak›l›p kalmayaca¤›z” diyordu Mu-
ammer Güler. 

Niye?

Çünkü geçen sene tak›l›p kalm›fl
ve kendi koyduklar› barikat›n önün-
de kendileri kalm›fllard›. Çünkü biz
onlar›n makul say›lar›n› afl›p geç-
mifltik

Kaç y›ld›r, Tak-
sim’le ilgili oligarfli-
nin tüm aç›klamalar›
“Taksim bir gösteri
alan› de¤ildir” diye
bafll›yordu ve bu sal-
d›rganl›¤›n bafll›ca ge-
rekçesi durumunday-
d›. 

Bu kez bu cümleyi
kuramad› oligarflinin
temsilcisi Güler. Bu
kez, “gelirlerse karfl›-
l›¤›n›  görürler!” cüm-
lesini de kuramad›. 

Tehditler ya¤d›ra-
mad› her seneki gibi... 

Klasik bir “1 May›s demagojisi”
de eyleme kat›lanlar›n etrafa zarar
verece¤i, k›r›p dökece¤i demagoji-
sidir. Bu o kadar yo¤un ifllenmifltir
ki, zaman zaman soldan bile bunun
etkisi alt›nda kalanlar olmufl, refor-
mist cephede “cam çerçeve k›rma-
yanlarla, tafl atmayanlarla birlikte
olaca¤›z” söylemleri duyulabilmifl-
tir. 

Oligarfli y›llard›r her 1 May›s
öncesi istisnas›z y›llarca ayn› yala-
na baflvurdu. “P rovakasyon ola-
cak”, “Esnafa zarar verecekler”,
“Olay ç›kacak”... Günler öncesin-
den halk› korkutmaya, 1 May›s’› ttee--
rröörriizzee etmeye çal›fl›yorlard›. 

Oysa sald›ran, cam çerçeve k›-
ran, tafl bir yana, bomba atan bir güç
vard› ortada. AKP, 1 May›s için di-
renen, 1 May›s hakk› için mücadele
eden herkese sald›rd› y›llarca , terör
estirdi. As›l sald›ran hep AKP’nin
polisi olmufltur. AKP iktidar› 1 Ma-
y›slar’a kat›l›m› engellemek, yüz-
binlerce emekçinin, iflçinin, esnaf›n,
kamu emekçisinin, ö¤rencinin, iflsi-
zin 1 May›s alan›na ç›kmas›n› en-
gellemek, solun bir güç oldu¤unu
gözlerden saklamak için hep yasak-
ç› bir politaka izledi.

1 May›s Alan›, bu sald›r›lara
karfl› direnilerek kazan›ld›; de¤ilse,
sendikac›lar›n, reformistlerin uzlafl-

mac›, çat›flmaktan kaçan tav›rlar›yla
de¤il. 

*

1 May›s özelindeki sald›r›lar,
1980 sonlar›ndan beri sürüp geliyor 

Reformist, legal parti çevreleri-
nin 1 May›s konusundaki tutumlar›
s›k s›k de¤iflti. Kah devrimcilerle
oldular, kah devlet sendikac›l›¤›y-
la..  Oportünizm de 1988’lerden bu
yana, yalpalamalar gösterdi. Kah
devrimcilerle oldu, kah reformistle-
re yanaflt›lar. 

‹flçi ve memur sendikalar›, kon-
federasyonlar› ayn› flekilde y›llar
içinde oldukça büyük istikrars›zl›k-
lar sergilediler. Bir sene salon, bir
sene meydan diyebildiler. Bir sene
devrimcilerle birlikte olurken, bir
baflka sene, polisle devrimcileri d›fl-
talama üzerine görüflmeler yapabil-
diler. 

Bütün bu süreçlerde, çizgisini
koruyan, 1 May›s nerede ve hangi
koflulda yap›l›rsa yap›ls›n Taksim
hedefini hiç gözden kaç›rmayan mi-
litan devrimci çizgide hep bir siyasi
hareket vard›. Biz vard›k. Denilebi-
lir ki, hemen her sene, 1 May›s saf-
laflmalar› devrimci hareketin politi-
kalar›, kararlar› çerçevesinde flekil-
lenmifltir. 

1 May›s’›n ve 1 May›s Alanla-
r›’n›n kazan›lmas›nda da ifl-

te bu anlamda devrimci
hareketin damgas› var-
d›r. 

Hiçbir yasa¤a boyun
e¤meyenler, sald›r›lar
karfl›s›nda geri çekilme-
yenler, bedel ödemekten
kaçmayanlar kazanm›fl-
t›r 1 May›s’› ve 1 May›s
Alan›n›. 

K›z›ldere’den 11
May›s  AAlan›’na bba-
¤›ms›zl›k, ddemokra-
si, ssosyalizm yyolunda
yürüyoruz; ayn› kka-
rarl›l›kla, aayn› ccüret-
le, aayn› ccoflkuyla.. 

11 MMaayy››ss vvee 11 MMaayy››ss AAllaann›› KKaazzaann››llmm››flfltt››rr!!
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Ankara' da 4 y›ld›r çal›fl-
ma yürüten Ankara Devrimci
1 May›s Platformu da yapt›¤›
eylemle 1 May›s’ta alanlarda
olacaklar›n› söylediler.

Halk Cephesi, Partizan,
Al›nteri, Demokratik Haklar
Federasyonu, Devrimci Hare-
ket, Kald›raç ve Ba¤›ms›z

Devrimci S›n›f Platfor-
mu taraf›ndan oluflturu-
lan platformun üyeleri,
12 Nisan günü Yüksel
Caddesinde topland›lar.
“1 May›s'ta Alanlarda-
y›z” pankart› aç›lan ey-
lemde; “Yaflas›n 1 Ma-
y›s, Biji 1 Gulan, Her-
gün 1 May›s Hergün
Kavga, 1 May›s' ta Alan-
larday›z, Yaflas›n Dev-
rimci Dayan›flma” slo-
ganlar› at›ld›. 

Eylemde bir aç›klama ya-
pan Umut fiener; ‘ 2010 1
May›s›’nda ‘77 katliam›n›n
hesab›n› sormak için, Tak-
sim’de 1 May›s yasa¤›na son
vermek için, birleflik, kitlesel,
devrimci 1 May›s’› birlikte
örgütlemek için tüm devrimci
yap›lar›, sendika ve kitle ör-
gütlerini güçlerini birlefltirme-
ye ve ortak davranmaya ça¤›-
r›yoruz’ dedi.

Yoldafllar, K›z›ldere yolundaki,
Mahirler’in destanlar yazd›¤› o evin
önündeki coflkuyu, kararl›l›¤› flimdi
1 May›s Alan›’na tafl›mal›y›z. 

1May›s Alan›m›z›, on y›llara ya-
y›lan ›srarl›, kararl›, difle difl bir mü-
cadeleyle oligarflinin elinden söküp
ald›k.

Bu zafer devrimcilerindir. Bu
zafer devrimci hereketin bedel öde-
meyi göze alan ›srarl›, kararl›  poli-
tikalar›n›nd›r.

Bu zafer bugüne kadar devletin
tüm terörüne ra¤men, 1 May›s’a, 1
May›s Alan›’na, 1 May›s flehitlerine
sahip ç›kan tüm halk›m›z›n zaferi-
dir.

fiimdi, 1 May›s Alan›’n› zaptet-
me zaman›d›r. 

Halk Cepheliler; bu görev sizin-
dir.

Bu görev, 1 May›s Alan›’n›n ka-
zan›lmas›nda,  Cephe’ye gönül ver-
mifl bu kavgaya kat›lm›fl, omuz

vermifl herkesindir.

Yoldafllar;

Alanlar›n nas›l kazan›ld›¤›n› bil-
di¤imiz gibi, alanlar›n nas›l zapde-
dilece¤ini de, en iyi sizler biliyorsu-
nuz. 

1 MMay›s kkomitelerini
kural›m!

Alanlar› eme¤imizle, coflkumuz-

la, kararl›l›¤›m›zla zaptedece¤iz.

Her alanda, her birimde, her ma-
hallede, her fabrikada, her iflyerin-
de, her okulda, 1 May›s komiteleri
oluflturmal›y›z.

Komitelerin oluflturulmas›n› ka-
fam›zda büyütmeyelim. 

Somut ve sade düflünelim. 

Bu düzenle çeliflkisi olan herkes
1 May›s komitelerinde görev alabi-
lir. Herkesi 1 May›s Alan›’n› kazan-
man›n coflkusuyla çal›flmalara se-
ferber etmeliyiz. 

fiu okulda, flu mahallede, flu fab-

rikada komite kuracak
adam yok diye düflünme-
yelim. 

Gerekti¤inde iki, hatta
tek kifliden bir komite kurulur. Tek
kifli yüzlerce kifliyi alanlara tafl›ya-
bilir. 

Halka güvenelim, halk›n tecrü-
belerinden yararlanmas›n› bilelim.

Görevimiz kitleleri 1 May›s ala-
n›na tafl›makt›r. 

Önümüze somut hedefler koyup,
somut programlar ç›kartmal›y›z. 

Genel ça¤r›larla kitlelerin alan-
lara ç›kmayaca¤› bir dönemde yafl›-
yoruz. Kitlelerle birebir, yüz yüze
görüflmeliyiz. Tek tek insanlara
ulaflmal›y›z. Tek tek insanlar› ikna
etmeliyiz. 

Komitelerde yer almalar›n› sa¤-
lamal›y›z. Tekrar ediyoruz; Bu dü-
zenle çeliflkisi olan, 1 May›s’a
kat›lacak olan herkes komitelerde
görev alabilir. Onlar› bu ifli yapabi-
leceklerine inand›rmam›z yeterlidir. 

1 May›s’›n görkemi bizim
eme¤imizin coflkumuzun ve
kararl›l›¤›m›z›n ürünü olacakt›r.

Bulundu¤umuz hher yyerde 
1 MMay›s KKomiteleri’ni kkural›m!
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Malatya’da Dergi Sat›fl›
Malatya'da 13 Nisan günü Halk Gerçe¤i Dergi-

si’nin tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. Dergi sat›fl› s›ra-
s›nda K›z›ldere ve Mahirler’le ilgili sohbetler edil-
di. 2 saat süren sat›flta 24 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Dergisi Yamanlar Ve Helvac›
Köyü’nde

Yürüyüfl dergisi tüm yasaklamalara ra¤men
halka ulaflmaya devam ediyor. 10 Nisan Cumar-
tesi günü Alia¤a- Helvac›lar Köyü`nde ve 11 Ni-
san Pazar günü Yamanlar`da yap›lan tan›t›m ve
sat›fllarda Halk Cephesi`nin K›z›ldere yürüyüflü
ile ilgili bilgi verildi. Mahir Çayanlar üzerine
sohbetler yap›ld›. ‹ki günün sonunda toplam 48
dergi halka ulaflt›r›ld›.

Malatya

ANKARA: 1 MAYIS' TA
ALANLARDAYIZ!



...Ve bitti denilen tarihi sizlerle
yaz›yoruz

Bin asr› bir an gibi yaflayan tüm
flehitlerimizle...

Devrim için savafl›p, devrim yo-
lunda ölümsüzleflenler unutturulma-
d›. Halk Cepheliler 30 Mart-17 Nisan
Devrim fiehitlerini Anma ve Umu-
dun Kuruluflunu Kutlama Günleri
çerçevesinde anmalar yapt›, Türki-
ye’nin dört bir yan›nda afifl, kufllama-
lar yaparak , bildiri da¤›tt›lar.

Halk Cepheliler Day›’n›n yan›-
bafl›nda devrim için flehit düflenleri
and›lar. ‹stanbul Gazi Mahallesi
Dörtyol’da toplanan Halk Cepheli-
ler, Gazi Mezarl›¤›’na gitmek üzere
dörderli kortej oluflturdular. En ön-
de Türkiye devriminin önderleri
Mahir ve Day›’n›n resimlerinin ta-
fl›nd›¤›  kortejde; “Biz Buraya Dön-
meye De¤il Ölmeye Geldik” , “Ma-
hir’in Day›’n›n Yolunda fiehitleri-
mizi Selaml›yoruz Umudu Büyütü-
yoruz” , “Emperyalizme Karfl› Ba-
¤›ms›zl›k, Faflizme Karfl› Demokra-
si, Kapitalizme Karfl› Sosyalizm
Mücadelesinde Önderimiz Mahir ve
Day› Hedefimiz Halk ‹ktidar›” ,
“K›z›ldere Sönmeyen Meflalemiz,

Mahir ve Day› Ölümsüz Önderleri-
miz, Devrim De¤iflmeyen Hedefi-
miz”  pankartlar›, k›z›l bayraklar ve
dövizler tafl›nd›. 

Kortejin önünde giden ses ara-
c›ndan yap›lan konuflmalarda Gazi
halk›na yönelik konuflmalar yap›la-
rak, Gazi’nin yi¤it evlatlar›n›n da
devrim yolunda flehit oldu¤u, onlar›
sahiplenmek gerekti¤i vurguland›. 

Kortejin yürüyüfl yolu boyunca
caddenin bir taraf›na Day›’n›n, di-
¤er taraf›na Mahir’in resimleri s›-
rayla as›lm›flt›. “Mahir’den Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga, Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, K›z›l-
dere Son De-
¤il Savafl Sü-
rüyor”  slo-
g a n l a r › y l a
Gazi Mezar-
l›¤›’nda bu-
lunan Da-
y›’n›n meza-
r›n›n bafl›na
gelen Halk
Cephe l i l e r
burada ön-
derlik nez-
dinde tüm

Devrim fiehitleri Day›’n›n Yan›bafl›nda An›ld›
� ‹‹ssttaannbbuull
� ‹‹zzmmiirr
� BBuurrssaa
� AAddaannaa
� AAnnttaallyyaa
� DDeerrssiimm
� MMaallaattyyaa
� KKaarrss
� HHaattaayy
� KKooccaaeellii

� 115500 BBiinn BBiillddiirrii
� 660000 BBiinn KKuuflfl
� 220000 PPaannkkaarrtt vvee 
� EEyylleemmlleerrllee

fifieehhiittlleerr aann››lldd›› vvee 
AAnnaaddoolluu hhaallkkllaarr››nn››nn
UUmmuudduu aannllaatt››lldd››......
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devrim fle-
hitlerini se-
lamlad›lar.
A n m a d a ,
40 y›ll›k
onurlu bir
tarihe sahip
oldu¤umuz
belirtilerek;
“Kararl›l›k
ve inançla
nice kuflat-
m a l a r d a n
ç›k›ld›. Bu
k a v g a n › n

her an›nda büyük bedeller ödendi.
40 y›ll›k tarihimizde önderlerimizi,
kadrolar›m›z›, savaflç›lar›m›z› flehit
verdik. Biliyoruz zafere bedeller
ödeyerek varaca¤›z”  denildi.

fiair Ruhan Mavruk’un da fliirle-
riyle kat›ld›¤› anmada, sanatç› Ercan
Ayd›n eflli¤inde marfllar söylendi.

Mezarl›kta yap›lan anman›n ar-
d›ndan yeniden kortejler oluflturula-
rak Gazi Cemevi’ne kadar slogan-
larla yüründü. Eylem cemevi önün-
de bitirildi.

2 Nisan günü Halk Cepheliler ‹s-
tanbul fiiflli’de bulunan Cevahir
Kongre salonunun karfl›s›na,  “Ma-
hir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kav-
ga” ve “K›z›ldere Yolu Zaferin Yo-
ludur” yazan pankartlar› ast›lar.

Sar›gazi'de Halk Cepheliler
umudun y›ldönümünü pankartlar ve
yaz›lamalarla selamlad›... Demok-
rasi Caddesinde 4 adet pankart as›l-
d› ve yaz›lamalar yap›ld›.

Alibeyköy  Halk Cepheliler;  Sa-
ya Yokuflu, Binevler,  Cengiz Topel
ve Akflemsettin bölgelerine “K›z›l-
dere Yolu Zaferin Yoludur” ve “Ma-
hir'den Day›ya Sürüyor Bu Kavga”

yaz›l› pankartlar as›ld›.

Okmeydan›'nda 8 Nisan günü
"Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu
Kavga, K›z›lderenin Yolu Zaferin
Yoludur” yazan 6 adet pankart as›-
larak flehitler an›ld›, umudun kuru-
luflu selamland›.

Avc›lar’da 9 Nisan günü Firüz-
köy’de köy içinde bir duvara “Ma-
hir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kav-
ga” pankart› as›ld›, 10 Nisan günü
1000’in üzerinde bildiri da¤›t›ld›,
15 Nisan sabah› ise Avc›lar Müftü-
lü¤ü önündeki demirlere “K›z›ldere
Yolu Zaferin Yoludur” pankart› as›l-
d› ve Marmara Caddesi’nde binler-
ce kufllama yap›ld›. Ayr›ca 16 Nisan
sabah› Avc›lar Müftülü¤ü duvar›na
Okmeydan›’da yap›lacak kutlama-
n›n ça¤r›s› olan ozalitler as›ld›. Yine
ayn› içerikli 400 tane bildiri da¤›t›l-
d›.

Halk Cepheliler, 10 Nisan günü,
Mecidiyeköy Metrobüs Dura¤›’nda
“K›z›ldere Yolu Zaferin Yoludur”
“Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu
Kavga” pankartlar› ast›lar. Ayn› gün
fiiflli Endüstri Meslek Lisesi’ne de
ayn› pankart as›ld›. 

Ba¤c›lar’da 10 Nisan günü Yeni
Mahalle’de “Mahir’den Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga” ve “K›z›ldere
Yolu Zaferin Yoludur” yazan pan-
kartlar as›ld›. Yeni Mahalle’de 15
Nisan günü de Karanfiller Kültür
Merkezi taraf›ndan haz›rlanan oza-
litler as›ld›.

Küçükarmutlu’da kufllamalar
yap›ld› ve bildiriler da¤›t›ld›. 9 Ni-
san günü polis taraf›ndan üzeri ka-
ralanan yaz›lar yeniden yaz›ld›.

10 Nisan’da ise mahallenin mer-
kezi yerlerine “Mahir’den Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga” ve “K›z›ldere
Yolu Zaferin Yoludur” yaz›l› 6 adet
pankart as›ld›.

1 May›s Mahallesi’nin 6 ayr› ye-
rinde “K›z›ldere Yolu Zaferin Yolu-
dur” ve “Mahir'den Day›’ya Sürü-
yor Bu Kavga” yaz›l› pankartlar as›-
larak flehitler an›ld› umudun kurulu-
flu selamland›. “Akrep” isimli araç-
la uzun namlulu silahlarla sökmeye
gelen polisler, Halk Cepheliler’in

müdahalesi ve çevrede bulunan hal-
k›n da tepkisiyle geri gitmek zorun-
da kald›lar.

Mahallede ayr›ca bütün sokakla-
ra kufllama yap›ld›.

Halk Cepheliler 12 Nisan günü
‹stanbul Bak›rköy’de “30 Mart–17
Nisan K›z›ldere Sönmeyen Meflale-
miz, Mahir ve Day› Ölümsüz Ön-
derlerimiz, Devrim De¤iflmeyen
Hedefimiz!” bafll›kl› bildirileri da-
¤›tt›lar. AKP polisinin engelleme
çal›flmalar›na ra¤men Halk Cepheli-
ler meflrulu¤uyla bildiri da¤›tmaya
devam etti. Yar›m saat içinde halka
1000 adet bildiri ulaflt›r›ld›.

12 Nisan günü Gülsuyu'da ise 6
tane "K›z›ldere Yolu Zaferin Yolu-
dur", "Mahir’den Day›’ya Sürüyor
Bu Kavga" yaz›l› Halk Cephesi
pankartlar› as›ld›. 14 Nisan günü de
Halk Cepheliler mahallede stant
açarak Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park›’nda yap›lacak kutlaman›n du-

KIZILDERE VE
MEfiRULUK SEM‹NER‹

14 Nisan günü Küçükarmutlu’da
“K›z›ldere ve Meflruluk” konulu se-
miner yap›ld›. Panelde konuflmac›
olan Remzi Uçucu; polisin, sömürü-
cülerin, katliamc›lar›n meflru olma-
mas›na ra¤men yalanlarla soygun
talan düzenini sürdürdüklerini, ama
halk›n meflrulu¤una yeterince inan-
mad›¤›n›, halklar›n› bilmedi¤ini
söyledi. Uçucu, mücadelenin hakl›-
l›¤›na inan›ld›¤›nda, örgütlülü¤ün
gücüne inan›ld›¤›nda meflruluk
inanc›n›n da artaca¤›n› vurgulad›.
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yursunu yaparak bildiri da¤›tt›lar.

‹stanbul’da Gençlik Federasyo-
nu üyesi ö¤renciler üniversite ve li-
selerde flehitleri selamlad›lar. 

9 Nisan günü Eyüp ‹MKB Tic.
Mes. Lisesi ve Gazi Tic. Mes. Lise-
si önüne, Okmeydan›’da Kaptanpa-

fla Lisesi’ne ve Küçükarmutlu’da
Behçet Kemal Ça¤lar Lisesi’ne;
“Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu
Kavga” pankartlar› as›ld›. Ayr›ca
Refan Tümer Lisesi’nde bildiri da-
¤›t›m› yap›ld›.

8 Nisan günü ‹stanbul Üniversi-
tesi Beyaz›t Kampüsü merkez bina-
s›na “K›z›ldere Yolu Zaferin Yolu-
dur” yaz›l› pankart ast›lar. 9 Nisan
günü Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Davutpafla Kampüsü’nde, “K›z›lde-
re Yolu Zaferin Yoludur” ve  Ma-
hir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kav-
ga” pankartlar› as›ld›.

HHaallkk CCeepphheelliilleerr
FFaattmmaa EErrssooyy’’uunn MMeezzaarr››
BBaaflfl››nnddaayydd››

Halk Cepheliler 11 Nisan günü
Dersim Asri Mezarl›¤›’nda bulunan
Fatma Ersoy’un mezar› bafl›nda
yd›lar. Fatma Ersoy’un hayat›n›n
anlat›ld›¤› anma okunan fliirler ve
söylenen marfllarla son buldu.

Anman›n ard›ndan Halk Cephe-
liler ve aileler umudun kuruluflunu
kutlad›lar. Kutlama mücadele etme-
nin, örgütlenmenin öneminin vur-
guland›¤› sohbetlerle son buldu. 

Dersim’de  ayr›ca Yenimahalle
ve Alibaba mahallelerinden kuflla-
malar yap›ld›.

‹‹zzmmiirr’’iinn MMaahhaalllleelleerriinnddeenn
fifieehhiittlleerr SSeellaammllaanndd››

‹zmir’de 11 Nisan günü Halk
Cepheliler Kemeralt› giriflinde “30
Mart–17 Nisan Devrim fiehitlerini
Anma” günleri ile ilgili bildiri da-
¤›t›m› yap›ld›. 6 Halk Cepheli’nin
kat›l›m›yla 1 saatte 1500 adet bildi-
ri da¤›t›ld›. Ayr›ca Yeni Gün ve
Koz A¤aç mahallelerinde; Buca
Kaymakaml›k ve Çevik Bir Mey-
dan› Pazaryerinde binlerce kufllama
at›ld›. Uzundere köyünde 500 adet
bildiri da¤›t›ld› 1500 adet kufllama
yap›ld›. Gümrük otobüs son durak-
lar›na 1500 Alsancak Sevgi yolu ve
Çankaya bölgesine 1500 adet kufl-
lama at›ld›.

‹zmir Yamanlar’da Pazar Paza-

r›’nda bildiri da¤›t›ld›. 11 Nisan gü-
nü yap›lan bildiri da¤›t›m›nda 400
bildiri halka ulaflt›r›ld›. Yaman-
lar’da ayr›ca 13 Nisan günü binler-
ce kufllama yap›ld›. Ayn› gün Buca
Çamkule Mahallesi’ne yaz›lamalar
yap›ld›.

12 Nisan günü ise Ege Üniversi-
tesi’nde yap›lan bildiri da¤›t›m›nda
K›z›ldere’de Mahirler’in an›ld›¤›
anlat›larak 1000 bildiri da¤›t›ld›. 

6 Nisan günü ise Buca E¤itim
Fakültesinde 100 adet '30 Mart–17
Nisan K›z›ldere Sönmeyen Meflale-
miz, Mahir ve Day› Ölümsüz Ön-
derlerimiz, Devrim De¤iflmeyen
Hedefimiz!' bafll›kl› bildiri derslik-
ler b›rak›ld›.

AAddaannaa’’ddaa BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mm››
Adana’da Halk Cepheliler 8 Ni-

san günü fiakir Pafla Mahallesi’nde,
10 Nisan günü Yüre¤ir ‹lçesi Akde-
niz Mahallesi’nde ve merkezde
Obalar Caddesi’nde “30 Mart- 17
Nisan Umudun Kuruluflunu Kutla-
ma ve fiehitleri Anma Günleri” bil-
dirilerini da¤›tt›lar. 8 Nisan günü
fiakir Pafla Mahallesi’nde ayr›ca 6
bin tane kufllama  yap›ld›.

fiakirpafla Mahallesi’nde 3 bin
adet kufllama yap›ld›. Ayr›ca mahal-
lede 300 adet el ilan› da¤›t›ld›.

Adana merkezde bulunan Atilla
Alt›kat Köprüsü’ne “Mahir ve Day›
Ölümsüz Önderlerimiz, Devrim
De¤iflmeyen Hedefimiz” yaz›l› pan-
kart as›ld›. 

BBuurrssaa::
““KK››zz››llddeerree YYoolluunnddaayy››zz!!””

Bursa’da, 11 Nisan günü, Semra
Baflyi¤it Halk Sahnesi’nde, 30
Mart-17 Nisan Devrim fiehitlerini
Anma ve Umudun Kuruluflunu Kut-
lama günleri dolay›s›yla bir prog-
ram yap›ld›.

Programda, “K›z›ldere ve fiehit-
lik” konulu bir konuflma yap›ld›.
fiehitlerimiz ve b›rakt›klar› mirasla-
r›; geleneklerimiz anlat›larak, ör-
nekler verildi. “K›z›ldere Yolunda-
y›z!” bafll›kl› metin okundu. Meti-
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‹‹SSTTAANNBBUULL
GGÜÜLLSSUUYYUU

‹‹SSTTAANNBBUULL
BBAA⁄⁄CCIILLAARR

‹‹SSTTAANNBBUULL
fifi‹‹fifiLL‹‹

AADDAANNAA



nin ard›ndan Grup Yar›n, devrimci
hareketin tarihini anlatan sineviz-
yon eflli¤inde bir buçuk saatlik bir
dinleti sundu. 50 kiflinin kat›ld›¤›
anma-kutlama program› halaylarla
son buldu.

MMaallaattyyaa’’ddaa AAnnmmaa
30 Mart- 17 Nisan Umudun Ku-

ruluflunu Kutlama ve fiehitleri An-
ma Günleri dolay›s›yla Malatya da
Cemal Gürsel Mezarl›¤›’nda anma
yap›ld›. Anmada " Mahir’den Da-
y›’ya Sürüyor Bu Kavga " pankart›,
flamalar ve  K›z›ldere’de halk kur-
tulufl savafl› için flehit olan Mahir
Çayan ve yoldafllar›n›n oldu¤u dö-
vizler tafl›nd›. “Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl”, “Mahir’-
den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga” ,
“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”
sloganlar› atan Halk Cepheliler ön-
ce Mehmet Büçkün' ün mezar›n› zi-
yaret etti. Daha sonra  Alsancak’ta
emperyalist bir kurulufla karfl› bir
eylem s›ras›nda elindeki bomban›n
patlamas› sonucu flehit düflen Ayhan
Pektafl’›n mezar› ziyaret edildi.

AAnnttaallyyaa’’ddaa fifieehhiittlleerr
TTeevvffiikk DDuurrddeemmiirr’’iinn MMeezzaarr››
BBaaflfl››nnddaa AAnn››lldd››

30 Mart-17 Nisan Devrim flehit-
lerini anma günleri dolay›s›yla, Si-
vas- Hafik k›r gerillas› flehidi Tevfik
Durdemir’in Antalya-Demre’de bu-
lunan mezar› Halk Cepheliler tara-
f›ndan ziyaret edildi. 10 Nisan günü
28 kifli ile yap›lan ziyarette mezarl›-
¤›n bafl›ndan “K›z›ldere Sönmeyen
Meflalemiz Mahir ve Day› Ölümsüz
Önderlerimiz Devrim De¤iflmeyen
Hedefimiz”    pankart› aç›larak,
“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür,
Tevfik Durdemir Ölümsüzdür, Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar
Savafl, K›z›ldere Son De¤il Kavga
Sürüyor” sloganlar›yla Tevfik Dur-
demir’in mezar›na kadar  yüründü.
Halk Cephesi ad›na yap›lan konufl-
mada;  “Önderlerimiz devrim hede-
fine ulaflmam›z için bizlerin yolunu
açt›lar. fiehitlerimiz devrim hedefi
için tereddütsüzce bizlere güvenip,

inanarak hayatlar›n› verdiler. Onla-
ra devrim sözümüz var. Arkalar›na
bakmadan hayatlar›n› veren flehitle-
rimizin hedefi olan devrim için biz-
lerde yürümeye devam edece¤iz”
denildi.

Antalya'da Sema Yazgan üst ge-
çidine Halk Cepheliler taraf›ndan
12 Nisan  günü "Faflizme Karfl› De-
mokrasi Kapitalizme Karfl› Sosya-
lizm Mücadelesinde Önderimiz
Mahir ve Day› Hedefimiz Devrimci
Halk ‹ktidar›" slogan›n yaz›l› oldu-
¤u bir pankart as›ld›. 

KKaarrss GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’’nnddee
AAnnmmaa

Kars Gençlik Derne¤i’nde 10
Nisan günü anma yap›ld›. “Ma-
hir’den Day›’ya Süren Kavga”
isimli slayt›n izlendi¤i anmada
“K›z›ldere Yolunday›z” adl› yaz›
okundu. Umudun kuruluflunun da
kutland›¤› programda Sinan Ku-
kul'un kaleme ald›¤› Kadife Tenli
Zamanlar adl› fliir okundu. Kars
Gençlik Derne¤i müzik grubu K›z›l
Karanfiller'in söyledi¤i  türkülerin
ve marfllar›n ard›ndan 28 kiflinin ka-
t›ld›¤› program sona erdi.

MMeerrssiinn’’ddee BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mm››
10 ve 12 Nisan günleri Mer-

sin’in Demirtafl Mahallesi’nde “K›-
z›ldere Sönmeyen Meflalemiz, Ma-
hir ve Day› Ölümsüz Önderlerimiz,
Devrim De¤iflmeyen Hedefimiz”
yaz›l› Halk Cephesi’nin bildirileri
da¤›t›ld›. Halk Cepheliler 470 bildi-
ri halka ulaflt›r›larak Mahirler’den
bu yana ba¤›ms›zl›k demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin sürdü¤ü-
nü gösterdiler.

HHaattaayy’’ddaa BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mm››
Antakya’n›n Harbiye Belde-

si’nde Halk Cepheliler 30 Mart - 17
Nisan bildirilerini halka ulaflt›rd›. 8
Nisan  günü yap›lan bildiri da¤›t›-
m›nda 300’e yak›n bildiri halka
ulaflt›r›ld›.

13 Nisan günü Armutlu Mahal-
lesi ve Antakya merkezde bildiri da-

¤›t›m› yap›ld›. 14 Nisan günü de
Antakya’n›n Harbiye Beldesi’nde
sa¤l›k oca¤› civar›nda  ve Esenbu-
lak Mahallesi’nde yüzlerce kufllama
yap›ld›.

KKooccaaeellii'de Cepheliler taraf›ndan
bir çok yere yaz›lamalar yap›ld›
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K›z›ldere katliam›n  38. y›l›nda
K›z›ldere’ye gidenlere duygu ve dü-
flünclerini sorduk. Baz›lar›na Mahir
Çayan, Day›, K›z›ldere, Devrim,
Sosyalizm, Mücadele, 30 Mart,
Umut, Önderlik tek kelimeyle sizle-
re ilk neyi ça¤r›flt›r›yor diye sorduk. 

K›z›ldere köyünden olanlarla
sohbet ettik. 

EERRCCAANN KKUUTTLLUU
((‹‹SSTTAANNBBUULL ÇÇAA⁄⁄LLAAYYAANN))

Asl›nda tarihi günler yafl›yoruz.
38 y›l aradan sonra önderlerimizi
Türkiye devriminin yolunu çizen o
günü 38 y›l sonra tekrar anmak çok
büyük bir ayr›calak asl›nda. K›z›l-
dere'ye gidenlerin için ben öyle dü-
flünüyorum. Yani bu tarihi günü ya-
fl›yabilmek oraya gidebilmek çok
büyük bir ayr›cal›k. daha çok kifli-
nin olmas›n› isterdik. 30 Mart Tür-
kiye devriminin yolu çizildi¤i gün.

Bu yürüyüflle 30 Mart'taki katli-
amla zaten biteremedikleri mücade-
leyi, bitiremedi¤ini söyledi¤imiz
mücadeleyi daha daha yükseltece¤i-
mizi bu konudaki kararl›l›¤›m›z›
göstermek için gidiyoruz.

AAHHMMEETT AATTIILLGGAANN
((‹‹SSTTAANNBBUULL 11 MMAAYYIISS))

K›z›ldere bir direniflin simgesi-
dir. K›z›ldere'de Mahir Çayan ve 10
arkadafl›yla Deniz Gezmifller’i ser-
best b›rak›lmas› için oligarflinin as-
kerleriyle çarp›flm›flt›r bu yüzden de
K›z›ldere önemlidir bizim için. Hat-
ta iflte Mahir Çayanlar’›n 'Biz bura-
ya dönmeye de¤il ölmeye geldik"
sözleri fieh Bedreddinler’den bu ya-
na sürdüklerini gösterip onlar›n yo-
lunda gittigimizi gösteriyor. 

38 y›ld›r ilk defa K›z›ldere'ye gi-
diliyor. Art› 'Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim' kampanyas› var. Asl›nda
ikisi bir birine çok yak›n çünkü  o
da bir anti emperyalist bir mücade-
le ve Mahir Çayan’›nda idelojisi
anti emperyalist ve anti oligarflik

bir mücadeleydi. Ve orda zaten yi-
ne üç ingiliz fleyidi galiba onlar› ka-
ç›rm›fllard›, orda da mesela bir anti
emperyalist yönü vard›. Bunun için
bu ikisini bir birine çok pekifltiriyo-
rum yani. Hani böyle iki yürüyü-
flünde böyle denk gelmesi çok güzel
oldu.

KKAADD‹‹RR HHOORRLLUU
((‹‹SSTTAANNBBUULL PPEENNDD‹‹KK))

Düflümcem ben
70’lerden beri dev-
rimcilerin aras›nda-
y›m. Gerçekten dev-
rimcilerle olmaktan
ve Mahirler’in yolun-
dan yürümekten gu-
rur duyuyorum.  Hal-

k›nda gurur duymas›n› isterdim, hal-
k›n ço¤ununda kat›lmas›n› isterdim.
Biz 60 yafl›m›za geldik bu yoldan
yürümekten onur ve gurur duyuyo-
rum. Ölene kadarda yürümeyi düflü-
nüyorum. Çocuklar›mada ö¤retiyo-
rum kendi torunumada ö¤retmeyi
düflünüyorum. 

Önemi haklar›n özgürleflmesini
örgütlemek esas›nda. Haklara ger-
çek kurtulufl yolunun bu oldu¤unu
bunu ö¤retmemiz gerekecek diye
düflünüyorum. Mahirler’in orda
ölümü biz devrimcilerin dirilifli an-
lam›na gelmesi laz›m asl›nda. Ama
yapamad›k ço¤u devrimcileri ma-
pushanelerde katlettiler çürüttüler
halada çürütüyorlar. Sorgusuz in-
fazlar yafland› sokaklarda bunlar›
hiç kimse söylemedi. Söylenenlerde
pek duyulmad› yani. 

NNEEVVZZAATT ÖÖZZEERR
((‹‹SSTTAANNBBUULL BBEEYYKKOOZZ))

K›z›ldere benim
için Tam Ba¤›ms›z
Bir Türkiye’yi ifade
ediyor. Mahir Çayan
demiflti Biz Buraya
Dönmeye De¤il Öl-
meye Geldik fliar›
Türkiye halklar›n›n

kurtuluflunu ifade ediyor. Onun öte-
sinde özgür bir vatan› ifade ediyor.
40 y›ll›k bir süreç bu. Bu süreç içe-
risinde böyle kitlesel olarak ilk ola-
rak biz gidiyoruz onlar› anmaya.
Bunu tarif etmek çok zor. Ama on-
lar› anmak düflüncelerini hayata ge-
çirmektir diye düflünüyorum. 

HHAASSAANN AAYYDDIINN
((‹‹SSTTAANNBBUULL AALLIIBBEEYYKKÖÖYY))

K›z›ldere demek
umut demek, simge de-
mek. fiu an duygu yüklü-
yüm. Mahirler’in önder-
lerin flehit düfltü¤ü yere
gitmek, o tarihi yeri gör-
mek, o an› koklamak çok
güzel. Duygu yüklüyüm. Çok eski
dönemlerden tan›yorum devrimcile-
ri devrimcili¤i.

MMUURRAATT DDOO⁄⁄AANN
((‹‹SSTTAANNBBUULL AALL‹‹BBEEYYKKÖÖYY))

Halk Cephesi’nin ta-
rihinde ilk defa yapt›¤›
bir fley oldu¤u için iflim-
den izin ald›m. Orda ol-
mam gerekti¤ini düflün-
düm. Sloganlar›m›zda
K›z›ldere Devrimin Yolu-
dur diyoruz. Bunun için de orda ol-
mal›y›m diye düflündüm. 

OORRHHAANN ÇÇAAPPAARR ((HHAATTAAYY))

Biraz anlatmas› zor,
Türkiye’de bir ilk gerçek-
lefliyor. Mahir Çayan’da
bir ilk gerçeklefltirdi.
ON’lar›n katledildi¤i ye-
re gidiyoruz. Anlatmas›
çok zor ama herkesin ya-
flamas› gereken bir duygu
bence.

GGÜÜLL‹‹ZZAARR ÇÇAAKKIIRR
((‹‹SSTTAANNBBUULL GGAAZZ‹‹))

K›z›ldereyi seviyo-
rum. 3 çocu¤umu evde
b›rakt›m gidiyorum. Ön-
derlerimiz orda. Ben dev-
rimcileri devrimcili¤i çok seviyo-
rum de¤er veriyorum.

KIZILDERE’DEN RÖPORTAJLAR
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BBAARRIIfifi KKAARRAAYYEELL ((AAYYDDIINN))

Mahir Çayanlar’›n müca-
delesi benim için çok önemli.
Tezleri düflünceleri  Türkiye
nesnelli¤ine uygundur halen
geçerlidir. Mahir Çayanlar’›
anmaya gidiyoruz. Onlar›n
faflizme karfl› verdikleri mü-

cadele önemliydi. Bugün Türkiye
soluna bakt›¤›m›zda faflizme karfl›
mücadele veren örgütler say›l›d›r.
Halk Cephesiyle bu y›l tan›flt›m ben.
Onlar›n mücadelesinden çok etkilen-
dim. Mahir Çayanlar’›n mücadelesi
de beni çok etkiledi. Bunun için
Halk Cephesini tercih ettim.

RRAABBIIAA ÖÖLLMMEEZZLLEERR
((IISSTTAANNBBUULL AARRMMUUTTLLUU))

Çok mutluyum. O topra¤a
gidece¤im. Mahir Çayan’›n
vuruldu¤u yere gidece¤im.
Hem Mutluyum hem hüzün-
lüyüm. Gönül isterdi ki yafla-
s›nlar önderlerimiz olmaya
devam etsinler. Ama onlar›n

yan›na gidiyoruz diye coflkuluyum.
A¤layacak gibiyim. Ama a¤lam›yo-
rum. Düflman sevindirmiyorum

FFAARRUUKK AAKKDDEEMMIIRR
((ÇÇAANNAAKKKKAALLEE))

Biz K›z›ldere akl›m›za gelince
Türkiye’deki anti oligarflik anti em-

peryalizm devrimi nas›l ya-
paca¤›m›z› biliyoruz. Bir de
önderlerimizi unutmad›¤›-
m›z› anlatmak isityoruz.
Çok büyük bir coflku var.
çok heyecanl›y›z. Önderleri-
mizin k›lavuzlar›m›z›n yan›-
na gidiyoruz. Miras›m›z›

devrald›¤›m›z yere gidiyoruz. Onla-
ra demek istiyoruz ki kazanaca¤›z

OORRKKUUNN BBAAYYEERR
((BBUURRSSAA))

Mahir buraya 38 y›l evvel
bir kamyonun arkas›nda gel-
miflti. Denizlerin idam›n› dur-
durmak istiyordu. Ben de o
duygular› anlamaya çal›flt›m.
K›z›ldere bir son de¤il bir

bafllang›ç. O düflüncelerle geldik.
Mahir sevgisi, sahiplenme duygusu
var zaten hepimizde. Onunla k›z›lde-
rede olup ayn› duygular› düflünceleri
yaflamak istedim. 

DDEENNIIZZ YYIILLMMAAZZ
((BBAABBAAEESSKKII))

Ilk eylemim.
Böyle onurlu bir ey-
leme kat›ld›¤›m için
çok mutluyum. Bu
yürüyüflte ben de benim ilklerimi
yaflad›m. Ilk defa mezar ziyareti an-
mas› yap›yorum. O da Mahir’in me-
zar› oldu. Ilk defa yürüyüfle kat›l›-
yorum o da K›z›ldere yürüyüflü. Ön-
derlerimizin yolunda yürümek ger-
çekten insanlara onur veriyor. Onlar
halk›m›z›n gelece¤i için flehit düfltü-
ler. Onlar›n koydu¤u ilkelerle biz de
yürümeliyiz

YYÜÜCCEELL BBAAKKIIRR
((NN‹‹KKSSAARR’’IINN GG‹‹RR‹‹fifi‹‹NNDDEENN))

Ben olay oldu¤unda 14 yafl›n-
dayd›m. Askerler kuflatt›lar her yeri.
Buraya geldikleri tespit edilmifl.
Hep bask› vard› zaten o zamanlar.
Çok askeriye geldi o gün. Onlar› o
köye götüren çiftçi Niksar’da yafl›-
yor. O kifli askerlere köyü onlar›
gösterdi. Köylü o zaman çok bilmi-
yordu. Kimisi diyordu bunlar insan-
lara zarar vermezler, onlar bize za-
rarlar vermezler diyorlard› insanlar.
Asker bask›s› halen var. Zaten bak-
san›za köyler boflalt›ld› hep. Geril-
lalar var diye köyü boflalt›yorlar.
Yani gerillaya ekmek versen de ver-
mesen de asker bask› yap›yor, in-
sanlar› böyle kaç›rtt›lar buradan.
Kaç kifli kald›k zaten. 

Hüseyin Bak›r amcam›n o¤lu
Bolu Cezaevinde siyasiden yat›yor.
Biz bu konular› biliyoruz. Yoksa ki-
min ne dedi¤ine bakm›yoruz. Neyin
ne oldu¤unu biliyoruz. Mahirler’e
de öyle bak›yoruz. 

SSEEYY‹‹TT AASSLLAANN
((TTOOKKAATT OOVVAACCIIKK
KKÖÖYYÜÜNNDDEENN))

Çocuklar k›z›lde-

re köyümüze s›¤›nm›fllar. Yaln›z o
evlatlar›m›z›n ne h›rs›zl›¤› var ne de
bir adam öldürmüfllü¤ü var. Bizim
devletimiz hep dürüst kiflilerin pefli-
ne düflüyor. Halk›n ba¤›ms›zl›¤›n›
isteyen, ‹ngiliz gibi Amerikan gibi
emperyalistlere karfl› geldikleri için
terörist diyor onlara. Öldürüyor hat-
ta. 

Teröristin bir katili olur, h›rs›zl›¤›
olur. Ama bunlar›n hiç öyle bir fley-
leri yok. Keyfi olarak vurdular ço-
cuklar›. Onlar› sahiplenmek zorun-
day›z. Biz bize sahip ç›kmak zorun-
day›z. Olay›n oldu¤u vakit biz zaten
Tokat’tayd›k. 4 kifliye diyebilirim ki
100 tene, 200 tene jetlerle geldiler
yani. Bu kadar sayg›s›z, sevgisizler
yani. Valla flimdi uçaklar bizim evle-
rin üstünden geliyordu. Sanki ‹ngil-
tere’yle birkaç ülkeyle savafl›yor gibi
4 kifli vurmak için Türkiye olanca tü-
fe¤ini topunu y›¤d› buraya. Amcala-
r› ‹ngilizler Amerikanlar’›n iste¤ini
yapt›lar kendi evlatlar›na k›yd›lar ya-
ni. Buran›n insan›n› nas›l m› etkiledi
valla dürüst iyi niyetli, ne oldu¤unun
fark›nda olan insanlar› çok üzdü.
Dürüst kiflilerin yüre¤inde sakl› yani.
Zaman›nda Pir Sultanlara da ayn›s›n›
yapt›lar sonunda ne oldu. Türkülerde
dillerde sultan oldular, önder oldular,
an›l›r oldular. Mahirler de öyle. 

K›z›ldere’ye valla Mahir Çayan-
lar için gidiyorum. Sizinle kat›l›yo-
rum. Zamanla di¤erleri de kat›lacak
diye inan›yorum. 

SSAA‹‹MM KKOOÇÇAAKK
((‹‹SSTTAANNBBUULL AARRMMUUTTLLUU))

30 seneden beri arkadafllarla bir-
likteyim. K›z›ldere’yi hep görmek is-
tedim. ‹stemifltim. Ne mutlu bizlere ki
görme imkan›m›z oldu. Burada kal-
mak istiyorum.

AAHHMMEETT AAKKKKAAYYAA ((‹‹SSTTAANNBBUULL))

‹nsan y›llar öncesine gidiyor. Tö-
ren yürüyüflünde gibi arabalar zorla-
narak ç›k›yor bu yollar› insan düflü-
nüyor tabi Mahirler ‹ngilizleri kaç›r-
d›klar›nda onlar bu yollar› emekle-
yerek yukar› ç›kt›lar. Ne zorla ve na-
s›l bir inançla ç›kt›lar. Burada bir ba-
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har havas› var. Bulutlarda Mahir’in
ve 9 yoldafl›n silueti bizi izliyor. 

SSEERRDDAARR ÇÇAALLIIKKÇÇIIOO⁄⁄LLUU
((AAVVCCIILLAARR FF‹‹RRUUZZKKÖÖYY))

Buraya gelmekle çok mutluyum.
Demokrasinin olmad›¤› ülkemizde
böyle jandarma eflli¤inde de¤il öz-
gürce gelebilmek isterdim. 

Bu toplumda yer almaktan çok
mutluyum. Çok güzel fleyler yafl›-
yorum. 

GGÖÖKKHHAANN YYIILLDDIIRRIIMM
((EESSEENNYYUURRTT))

Çok heyecanl›y›m böyle bir yere
gelmek çok güzel. Uzun bir süre
sonra onlar›n oldu¤u yerde olmak
çok güzel 400 kiflinin gözlerinde
hep ayn› umut var. Biz buraya dön-
meye de¤il ölmeye geldik inanc›n-
day›z. 

AALL‹‹ YYIILLMMAAZZ
((‹‹SSTTAANNBBUULL SSAARRIIGGAAZZ‹‹))

Memleket hasretinden öte önde-
rimizin hasreti bizi daha da heye-
canland›r›yor. Bir kez daha diyorum
Tokat’ta umut büyüdü. Çok güzel
bir fley bu. Yaflamayana anlatmak
zor.

MMEEHHMMEETT TTEETT‹‹KK
((‹‹SSTTAANNBBUULL ‹‹KK‹‹TTEELLLL‹‹))

Çok güzel bir duygu. Sonuçta
umudun büyüdü¤ü topraklara gel-
mek, o an› yaflamak hissetmek tarif
edilemeyecek bir duygu. Önderleri-
mizin flehit olmadan önce oldu¤u
yer. 

KKÖÖSSEE AASSLLAANN
((‹‹SSTTAANNBBUULL BBAAHHÇÇEELL‹‹EEVVLLEERR))

K›z›ldere’yi anlamak için daha
gerilere gitmek gerek. Tesadüfen ol-
mufl bir olay de¤ildir. Mustafa Sup-
hiler’in devam›d›r. fiehitlerin yakt›-
¤› meflalenin manifestoya dönüfltü-
¤ü yerdir k›z›ldere. K›z›ldere bir yo-
lun silahl› propaganda yoluyla ya-
p›ld›¤› yerdir. Türkiye devrimimin
yoludur. Bu anlamda K›z›ldere’yi
anlamak laz›m. 38 y›l sonra yaflan-

d›¤› dönemde kendi bölgemizde
birçok devrim flehidi tan›d›m. Böy-
le bir yere gidiyor olmak bafll› bafl›-
na bir onurdur, bafll› bafl›na bir gu-
rurdur. K›z›ldereyi unutmad›¤›m›z
dosta ve düflmana göstermek çok
önemlidir. 

BBAARRIIfifi YYIILLDDIIZZ ((KKAARRSS))

38 y›l boyunca
gitmemek üzüntü
veriyor ama bu kit-
leyle böylesine git-
mek onur verici.
Mahirler de y›llar
önce bu yollardan
geçmifller. 

UUMMUUTT AAYYAATTAA ((DDEERRSS‹‹MM))

Mahir Çayan’› görebilseydim
onlar›n bafllatt›¤› bu yolda ad›m
ad›m devrime gidiyoruz. Ona devri-
mi müjdelemeye gitmek isterdim.
Arkadafllar›m gibi ben de çok bü-
yük bir heyecan yafl›yorum. Onun
ayak bast›¤› topra¤a basmak, ayn›
havay› solumak, soludu¤unu düflün-
mek bile çok güzel. 

SSEERRKKAANN EERRAASSLLAANN ((TTOOKKAATT))

Önderimiz Mahir Çayan’› anma-
ya gidiyoruz. Duygu yüklüyüm flu
anda. Ondan devrald›¤›m›z miras›
sürdürdü¤ümüzü, onun bize verdi¤i
k›v›lc›m› büyüttü¤ümüzü inand›¤›-
m›z için K›z›ldere’ye gidiyoruz.
Huzurluyuz. 

DD‹‹DDEEMM SSOOYYUUTTLLUU
((MMAALLAATTYYAA))

Mahir Çayan önderimizin katle-
dildi¤i yerde bulunmak çok duygu-
sal bir durum. Onlar›n bize b›rakt›¤›
miras› göstermek istedi¤imiz için
oraya gidiyorum. Bize güvenmekte
haks›z olmad›¤›n› bilmesini istiyo-
rum. 

EERRKK‹‹NN KKOOCCAAMMAANN ((YYOOZZGGAATT))

Mahir Çayan› anmaya gidiyo-
ruz, önderlerimizi selamlamaya gi-
diyoruz. K›z›ldere’ye hiç gitmedim.
Heyecan var. Önderimizin yerine

gidiyoruz diye heyecanl›y›m. 

MMEEHHTTAAPP AASSLLAANN
((AANNKKAARRAA))

Gerçekten haya-
t›m›n ilkini yafla-
d›m. Çok dolu ve
duygulu geçti benim
için. Burada olmak
çok onur verici. Ön-
derlerimizin burada verdikleri mü-
cadele, burada varolufllar›, hayatla-
r›n› ö¤renmek çok etkileyici. Ve
flimdi tarih kitaplar›nda okudu¤u-
muz yerdeyiz. Dinlerken bile etki-
lendi¤imiz yerdeyiz. 

GGAAMMZZEE YYIILLDDIIZZ ((EEDD‹‹RRNNEE))

Buraya gelmenin onurunu yafl›-
yoruz. Grup Yorum’da söyledi ya
tarihi yazanlar ve tarihi devam etti-
renler bir araya geldiler burada. Bu
buluflmada olan insanlardan biri
olarak çok gururlu ve onurluyum.
Bu tarihin gelece¤ini sürdürme gö-
revini üstlenen biri olarak da gurur-
lu ve onurluyum. Buraya girebile-
ce¤imizi biliyordum. Çünkü biz
flimdiye kadar dedi¤imiz her fleyi
yapt›k. Yapmaya da devam edece-
¤iz. Tarih de bunun kan›t›d›r. ‹lk
duydu¤umda çok mutlu oldum.
Bunca y›l neden gelinmedi¤ini me-
rak ediyordum. Bugün anlad›mki
güven meselesi. Beklemek sab›rla
beklemek. Sonuca götürüyor. Tür-
kiye devrimini gerçeklefltirecek
olan da yine bizleriz, Mahirler’in
yolunda yürüyen gençliktir. Bunu
fark ettim bir kez daha. 

OO⁄⁄UUZZHHAANN KK‹‹RREEÇÇ
((GGAAZZ‹‹AANNTTEEPP))

Çok mükemmel bir duygu. K›-
z›ldere ba¤›ms›zl›¤›n direniflin dev-
rim yolunda kendini adanm›fll›¤›n
destan›n›n oldu¤u yerde olmak çok
gurur verici bir duygu. Önderimiz
Mahir Çayan’›n flehit edildi¤i evi
görmek. Bir kez daha inanc›m›z pe-
kiflti. Mahir’e bir kez daha hayran
kald›k. Ama onlar›n flehit düfltü¤ü
yer oldu¤u için hüzün verici yan› da
var’ hüzün ve onur iç içe. 
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Yaz› dizimizin birinci bölümünü
oligarflinin ›srarla sürdürdü¤ü 1 Ma-
y›s Alan› yasa¤›n›n ss››nn››ff ddüüflflmmaannll››--
¤¤››nn››nn sonucu oldu¤unu söyleyerek
bitirmifltik. Ony›llar› bulan Taksim
yasa¤› süresince Taksim Meydan›
düzenin her türlü ihtiyac› için kulla-
n›ld›. Fakat emekçiler sözkonusu
olunca iktidarda hangi parti olursa
olsun ““yyaassaakk””t›.

Olmad›k gerekçeler uyduruldu.
Alan›n “miting yapmaya uygun ol-
mad›¤›” söylendi. “Yasad›fl› örgüt-
lerin olay ç›kartaca¤›, Taksim’de
“güvenli¤in sa¤lanamayaca¤›” ileri
sürüldü. Gerekçeler de¤iflti, ancak 1
May›s yasa¤› de¤iflmedi. 

Oligarflinin kendili¤inden izin
vermesini beklemek oligarfli gerçe-
¤ini kavramamakt›r. Taksim 1 Ma-
y›s Alan›’n›n s›n›f mücadelesindeki
önemini kavramamakt›r. Oligarfli-
nin ‘77’de 35 emekçiyi neden kat-
letti¤ini kavramamakt›r. 

Her 1 May›s yaklafl›rken refor-
mistlerin, uzlaflmac›lar›n ““11 MMaa--
yy››ss’’›› ‘‘aallaann’’ ssoorruunnuunnaa hhaappsseettmmee--
mmeekk”” gibi demagojik teorilerinin s›-
n›f savafl›n›n bu gerçe¤inden kaç-
maktan baflka bir anlam› yoktur. 

Taksim meydan›, bir meydan de-
¤il, tarihtir. Hem 1 May›slar’›n,
hem 1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas›
mücadelesi, ülkemiz devrim müca-
delesinin önemli mevzi çat›flmala-
r›ndan biridir. Bu mevzi savafl›nda,
solun özellikle 1980’lerin sonlar›n-
dan bu yana uzay›p gelen tablosunu
görürüz. Bu süreçte, solun belli bir

bölümü aç›s›ndan Taksim Meyda-
n›’nda kan› dökülen 35 iflçinin mi-
ras›na sahip ç›kmak yoktur. Oligar-
flinin tüm tehditlerine ra¤men alan-
lara ç›k›lan 78 1 May›s’›n›n kararl›-
l›¤› yoktur. Bu süreçte reformizm ve
sendikac›lar, icazetli ve statükocu
bir politika izlediler. Yer yer dev-
rimcilerin alanlar› kazanma müca-
delesinin önüne engel oldular. 

‹flçi s›n›f›n›n miras›, katliama ra¤-
men Taksim’e sahip ç›kmakt›r. ‹flçi-
ciler, reformizm ve ilerici sendikalar,
zaman zaman bu do¤rultuda politi-
kalar belirlemifl olsalar da Taksim’i
kazanma mücadelesinde istikrarl› ve
militan bir flekilde yer almam›fllard›r;
bu mirasa sahip ç›kan ve bugüne ge-
tiren devrimciler olmufltur. 

1 MMay›s, ssalonlarda dde¤il,
alanlarda kkazan›ld›

86-87’deki militan ve kitlesel
gençlik eylemleri ve uzun süreli ifl-
çi direniflleri, halka ve devrimcilere
yeniden güven kazand›rm›flt›. 

Buna ba¤l› olarak, uzun y›llar
sonra, 1 May›slar’›n kutlanmas› da
yeniden gündeme geldi. 1987’de bir
grup ayd›n›n giriflimiyle bir sinema
salonunda 1 May›s
paneli yap›ld›. Dev-
rimci iflçiler, 1987’nin
A¤ustos ay›nda baflla-
y›p 4.5 ay süren M‹G-
ROS grevi sonucunda
yap›lan toplu sözlefl-
mede, 1 May›s’›
emekçilerin bayram›
olarak kabul ettirdi.
1988 1 May›s’› yak-
laflt›¤›nda devrimci
hareket, tüm bu gelifl-
meleri de¤erlendire-
rek, ‘88 1 May›s›n›n
aallaannllaarrddaa kkuuttllaannmmaa--
ss›› karar›n› ald›. Sola
da bu do¤rultuda ça¤-

r› yap›ld›. Reformistler ve sendika
a¤alar›, bu ça¤r› karfl›s›nda 1 Ma-
y›s’› salonlara hapsetme politikas›y-
la ç›kt›lar. Alanlara ç›kmay› göze
alamad›lar, 1 May›s öncesinde yap›-
lan toplant›larda devrimcilerin 1
May›s’› alanlara tafl›ma kararl›l›¤›n›
da bo¤mak istediler. Tart›flmalar so-
nuçsuz kald›, “birliktelik” sa¤lana-
mad›. 

Devrimci hareket, ““11 MMaayy››ss SSaa--
lloonnllaarrddaa DDee¤¤iill,, AAllaannllaarrddaa KKuuttllaann--
mmaall››dd››rr”” slogan›yla hedefini netlefl-
tirdi.  Alanlarda kutlama düflüncesi
Dergiler Platformu’na önerildi ve
öneri bu platformda kabul edildi. 

Devrimciler alanlara haz›rlan›r-
ken, D‹SK gazetelere verdi¤i bir
ilanla 1 May›s’› Bahçelievler’de bir
sinemada kutlayaca¤›n› aç›klam›flt›.
Ancak devrimcilerin alan kararl›l›¤›
karfl›s›nda 1 May›s’a iki gün kala
D‹SK yöneticilerinden mmiilllleettvveekkiillii
AAbbdduullllaahh BBaaflflttüürrkk, devrimcilerin
eylemini bölen bir tav›rla 1 May›s
Alan›’na gidece¤ini duyurdu. Çeflit-
li siyasi dergiler ve sendikalar tara-
f›ndan oluflturulan ve kendilerine “1
May›s Platformu” ad›n› veren bir
kesim de onlar›n pefline tak›ld›lar.

1 May›s sabah›nda ise Abdullah

Taksim 1 May›s
alan›d›r

((BBööllüümm 22))

1 May›s ve alanlar, statükolarla, icazetle de¤il

Devrimci politikalarla kazan›ld›

AAllii SSiiddaall,, Kadir Balc›, HHaassaann YY››lldd››rr››mm,, Diran Ni-
giz, BBaayyrraamm EEyyii,, Hikmet Özkürkçü, RRaammaazzaann SSaa--
rr››,, M. Elmas, MMüülltteezziimm OOllttuulluu,, Mahmut Atilla Öz-
belen, ÖÖmmeerr NNaarrhhaann,, Bayram Ç›tak, KKaahhrraammaann
AAllssaannccaakk,, Aleksandros Konteas, MMeerraall CCeebbrreenn,,
Kadriye Duman, LLeeyyllaa AAlltt››ppaarrmmaakk,, Ahmet Gözü-
kara, EE rrccüümmeenntt GGüürrkkuutt,, Garabet Ayhan, SSiibbeell AAçç››--
kkaallaann,, Nazan Ünald›, HHaattiiccee AAllttuunn,, Ali Yeflilgül,
NNiiyyaazzii DDaarr››,, Mehmet Ali Genç, HHaacceerr ‹‹ppeekk SSaa--
mmaann,, Bayram Sürücü, HHüüsseeyyiinn KK››rrkk››nn,, Nazmi Ar›,
JJaallee YYeeflfliillnniill,, Kenan Çatak, RRaassiimm EEllmmaass,, HHaammddii
TTookkaa,, Ziya Baki...

1 May›s 1977 fiehitleri
Onlar verdi 1 May›s Alan›’na ad›n›
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Bafltürk 1 May›s Alan›’na arabas›y-
la gelerek  milletvekili dokunul-
mazl›¤› sayesinde aceleyle bir çe-
lenk koyup gitti. Bafltürk’e yedekle-
nenler, alanda ne yapacaklar›n› bile-
meden öylece kalakal›p “eylemleri-
ni” bitirdiler!

12 EEylül ööncesine ggeri
dönmek mmi iistiyorsunuz?

1 May›s kavgas› esas olarak dev-
rimcilerle oligarfli aras›nda sürüyor-
du. Devrimciler 1 May›s’ta alana
ç›kma kararl›l›¤›ndan geri ad›m at-
may›nca oligarfli de 1 May›s önce-
sinden kitleleri korkutma, sindirme
kampanyas›na bafllad›. 

Fakat ne reformizmin ve sendi-
kac›lar›n 1 May›s’› salonlara hap-
setme çabas› ne de oligarflinin teh-
ditleri, gözalt› ve infazlar› binlerce
emekçinin her fleyi göze alarak
alanlara ç›kmas›n› engelleyemedi. 

1 May›s sabah› Taksim 1 May›s
Alan›, tamamen polis iflgali alt›n-
dayd›. 

Gö¤üs gö¤üse çat›flman›n kesin
oldu¤u  bilinen 1 May›s’a 55000000’’ee
yyaakk››nn kkiiflflii gelmiflti. Devrimcilerin
önderli¤inde 5000 emekçi, 1 May›s
Alan›’na yürüyüfle geçtiler. Binler-
ce kararl› insan, sloganlar›yla bari-
katlar›n üzerine yürüdü. Polis sald›-
r›s›n›n ard›ndan çat›flmalar Taksim
civar›ndaki tüm sokak ve caddeler-
de saatlerce sürdü. Bu kararl›l›k, ar-
t›k 1 May›slar’› kutlamaktan geri

ad›m at›la-
mayaca¤›n›,
1 May›s Ala-
n› hedefin-
den vazgeçil-
meyece¤ini
gösteriyordu.  

1989 11
May›s’›:
Sol  yyine
kararl›l›k
s›nav›nda

Devrimci-
ler ‘89 1 Ma-

y›s’›nda yine Taksim’e ç›kma karar›
ald›lar. 1 May›s’› salonlara hapset-
meye çal›flan reformizm ve sar› sen-
dikac›lar da art›k “salonda kutlama-
y›” tart›flm›yordu. Gerçi  hala 1 Ma-
y›s›, “polise karanfil atarak”, ya da
Pera Palas’ta “kokteyl” yaparak
kutlamak isteyenler vard›. Fakat sü-
reç, herkese 1 May›s’ta alan›na ç›k-
may› dayat›yordu. 

Oligarfli de 1 May›s öncesinden
gözalt› operasyonlar›n› bafllatt›.
Burjuva bas›nda ““ppaannzzeerrlleerr,, AAllmmaann
kkuurrtt kkööppeekklleerrii,, eelleekkttrriikkllii ccooppllaarr
kkuullllaann››llaaccaakk...... 11 MMaayy››ss’’›› kkaannaa bbuu--

llaayyaaccaakkllaarr”” türünden haberlerle
kitlelere gözda¤› veriliyordu.

89’ 1 May›s›’nda reformizmin ve
oportünizmin tavr›n› belirleyen oli-
garflinin tehditleri oldu. 1 May›s Ala-
n›’na ç›kma kararl›l›¤›n› göstereme-
yen reformizm ve sar› sendikac›lar
Abide-i Hürriyet’te ‘‘yyaassaall mmiittiinngg’’i
gündeme getirdi. Ancak izin veril-
mezse ne yapacaklar› da belli de¤ildi. 

Devrimcilerle oligarfli aras›nda-
ki irade savafl› sürdü. Devrimciler
alana ç›kmakta kararl›yd›. Oligarfli
ise 1 May›s’a kat›l›m› engellemek
için psikolojik, ideolojik, fiziki her
türlü sald›r›s›n› sürdürüyordu. 

Taksim’e ç›kmay› göze alama-
yan 5 “sendika lideri” ve onlar›n
pefline tak›lan revizyonistler, refor-
mistler ““iiflflççiilleerrii pprroovvaakkaassyyoonnddaann
kkoorruummaakk”” ad›na 1 May›s’› Mecidi-
yeköy’de yapacaklar›n› aç›klad›lar.
Ancak Mecidiyeköy’de sendikac›-
lar›n ve revizyonizmin pefline tak›-
lanlar bir kez daha “ihanete” tan›k
oldular; sendikac›lar, kitle Hürriyet
Tepesi’nde topland›¤› s›rada, onla-
r›n yan›na bile gelmeden ppoolliissee eeyy--
lleemmii iippttaall eettttiikklleerriinnii aç›klayarak,
kitleyi polisin copu, kurflunu ile kar-
fl› karfl›ya b›rak›p çekip gittiler.

Ülkemizde ilk 1 May›s, 11990055’de
ikincisi 11991100’’da kutland›.

11992200--2211’de 1 May›s’› iflçiler, iiflfl--
ggaallee kkaarrflfl›› bbaa¤¤››mmss››zzll››kk isteyerek
gerçeklefltirdi.

11992222’’de ‹stanbul’un yan› s›ra An-
kara’da da kutland› 1 May›s. 

1923 fiubat-Mart ay›nda toplanan
‹‹zzmmiirr ‹‹kkttiissaatt KKoonnggrreessii,, 11 MMaayy››ss’’››
iiflflççii bbaayyrraamm›› olarak kabul etti. 

11992244’’de, 1 May›s yasal olarak
“Türkiye Amele Birli¤i” Genel Mer-
kezi önünde kutland›.

11992255’’de “Takrir-i Sükun” yasa-
s›yla bütün sseennddiikkaa vvee iiflflççii öörrggüüttlleerrii
kkaappaatt››lldd››.. 

11992277 1 May›s’›, dönemin ssoonn 1
May›s’› oldu. 50 y›l sürecek olan ya-
sakl› y›llar› bafllad›.

11996633’’de Türk-‹fl; Toplu
‹fl Sözleflmesi, Grev, Lokavt
ve Sendikalarla ilgili yasala-

r›n yürürlü¤e girifl günü olan 2244
TTeemmmmuuzz''uu, “iflçi bayram›” olarak
kutlama karar› ald›. 

11997766’da DD‹‹SSKK’in 1 May›s’› kut-
lama karar›yla iflçiler, devrimciler
112200 bbiinn kifliyle 5500 y›ll›k yasaktan
sonra TTaakkssiimm MMeeyyddaann››’nda 1 Ma-
y›s’› kutlad›.

11997777’’ddee 550000 bbiinn emekçi Taksim
Meydan›’ndayd›. Kontrgerilla mitin-
gin sonuna do¤ru kitlenin üzerine
atefl açarak 3355 kkiiflfliiyyii katletti. 

1978’de katliamlara, tehditlere
ra¤men 220000 bbiinn kifli Taksim’de 1
May›s alan›na ç›kt›. 

11997799’’da ‹stanbul dahil çok say›da
ilde s›k›yönetim ilan edildi. 1 May›s
alan› yyaassaakkllaanndd››.. 

((SSüürreecceekk))

Ülkemizde 1 May›slar

Öztürk AACAR‹, SSalih KKUL

1 May›s’a kat›l›m› azaltmak, kitleleri korkut-
mak için günler öncesinden bafllat›ld› tehdit-
ler. Gözda¤›n› pekifltirmek için, 30 Nisan gü-
nü, ‹stanbul Okmeydan› Gürsel Mahalle-
si’nde 1 May›s eylemlerine haz›rlanan iki
Devrimci Sol’cuyu katlettiler. 
Öztürk ve Salih, zor y›llarda önemli görevler
üstlenen iki devrimciydi. Kuflat›ld›klar›nda
teslim olmad›lar, onlar›n direnifl ruhu tafl›nd›
ertesi gün 1 May›s alan›na... 

1 May›s 1988 fiehitlerimiz 
1 May›s’› kazanma 

kararl›l›¤›m›zd›r
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1 MMay›s, DDalc›lar’la
kazan›ld›

‘89 1 May›s sabah›, 1 May›s
Alan› polis iflgali alt›ndayd›. Dev-
rimci Sol Güçler ‹stiklal Cadde-
si’nde toplan›p barikatlar›n üzerine
yürüyüfle geçti. Taksim’e ç›kan bü-
tün yollarda çat›fl›ld›. Polis sald›r›-
lar›nda k›sa süreli da¤›lan kitle de-
falarca kez toplan›p pankart›n› aça-
rak tekrar 1 May›s alan›na yöneldi.
Da¤›lan kitlenin bir bölümü de, Tar-
labafl›’nda yeniden kortej olufltura-
rak pankartlar›n› aç›p, Taksim’e yö-
neldi. Kortej polisle karfl› karfl›ya
gelindi¤inde k›yas›ya bir çat›flma
oldu. Devrimci Sol taraftar› iflçi
Mehmet Akif Dalc› burada bir trafik
polisinin açt›¤› ateflle aln›ndan vu-
rularak flehit düfltü. Yüzlerce kifli
yaraland›, yaklafl›k 500 kifli gözalt›-
na al›nd›. 

Art›k 1 May›s Alan›’n›n kazan›la-
ca¤› kesindi. Kesinli¤in alt›nda Dal-
c›lar’›n cüreti ve kararl›l›¤› vard›. 

Mehmet Akif Dalc›’n›n cenazesi
5 bin kifliyle kald›r›ld›. 1 May›s Ala-
n›’n›n ad› ‘77’den sonra akan kan›-
m›zla daha da pekiflti.

1990 11 MMay›s’›: DDevrimci-
lerin yyaratt›¤› mmeflruluk
kendini ddayat›yor

Bugün nas›l ki, Türk-‹fl, Hak-‹fl

gibi, eskiden Tak-
sim’e ç›kmay›
provokasyon ola-
rak gören düzen
sendikac›lar›, 1
May›s’› Tak-
sim’de yapaca¤›z
diyorsa, 1988 ve
89 1 May›slar’›-
n›n yaratt›¤› mefl-
ruluk da, 1 Ma-
y›slar› unutup
gündemlerine bi-
le almayan Türk-
‹fl’e  1 May›s’›
kutlama karar› al-
d›rm›flt›. Hemen
her kesim, ““11
MMaayy››ss’’››nn yyaassaall--

llaaflfltt››rr››llmmaass››”” talebini dile getirmeye
bafllad›. 

Devrimciler u¤runa flehitler veri-
len 1 May›s Alan›’nda kararl›yd›.
Türk-‹fl, “salonda”  kutlamaya karar
verdi. DDeerrggiilleerr PPllaattffoorrmmuu ile SSeenn--
ddiikkaallaarr PPllaattffoorrmmuu 1 May›s kutla-
malar› için ortak organizasyon yap-
ma karar›na vard›lar. Devrimci hare-
ketin ‘88-89 1 May›s’›nda ortaya
koydu¤u politikalar, genifl kesimler
taraf›ndan sahiplenildi. Taksim kav-
gan›n oda¤›na oturdu.

88-89’da ortaya konulan irade o
kadar güçlüydü ki, Demirel’den
‹nönü’ye, Koç’a kadar burjuvazinin
bir çok kesimi de “1 May›s yasal-
laflmal›d›r” demeçleri verdiler. 

ANAP hükümeti bu geliflme kar-
fl›s›nda 1 May›s kutlamalar›na izin
vermeyece¤ini aç›klad›. Ard›ndan,
göstericilere atefl aç›laca¤›, gözalt›-
na al›naca¤› tehditlerini savurdu.
Sendikac›lara yönelik gözalt› ope-

rasyonlar› bafllat›ld›. 

Bedelleri ggöze aalamayan
reformizm ççark eetti:

18 Nisan’da Taksim için baflvuru
yapan 22 sendika ve flube aras›nda
bulunan TÜMT‹S, Tek G›da-‹fl, De-
ri-ifl, Tes-‹fl flube yöneticileri ““iillllaa
ddaa TTaakkssiimm ddeemmiiyyoorruuzz”” diyerek 1
May›s Alan›‘na gitmeyeceklerini
aç›klad›lar. Kimileri ise, kavgadan
kaç›fl›n› klasik ““üürreettiimmddeenn ggeelleenn
ggüüçç”” demagojisi ard›na gizlenerek
yapt›. Dergiler Platformu’nda yer
alan baz›lar› da ““üürreettiimmddeenn ggeelleenn
ggüüçç”” deyip Türk-ifl’in arkas›na ye-
deklendiler... 

1990 1 May›s sabah›nda, oligar-
fli yaln›z 1 May›s Alan›’n› de¤il,
sanki tüm ‹stanbul’u iflgal etmiflti.
Eminönü, Otogar, istasyonlar her
yer tutulmufltu.  Ama 1 May›s’› ve 1
May›s Alan›’n› kazanma hedefin-
den geri dönülmedi. Devrimci Sol
Güçler, Taksim’e ç›kan anayollar-
dan Unkapan›’da, Kas›mpafla’da
pankartlar›n› açarak, çat›flarak yürü-
düler. Taksim’i çevreleyen her yer
bir direnifl mevzisi oldu. Oligarflinin
politikas› iflas etmiflti.

RReeffoorrmmiizzmm;; kitle haz›r de¤il, ifl-
çiler kald›ramaz gibi gerekçeler iler
i sürdü hep... Oysa haz›r olmayan
kendileriydi hep.

‹flte 1988-89 ve 90 1 May›slar’›
bunun somut kan›t›yd›. Devletin
tüm terörüne ra¤men, ‘90 1 May›s›
sabah› soka¤a ad›mlar›n› att›klar›
anda gözalt›na al›nacaklar›n› bile
bile binlerce emekçi 1 May›s alan›-
na girmek için polisle çat›flt›. 

‹stanbul tarihinin en büyük gö-
zalt› operasyonlar›ndan birini yafla-
d›. ‹flçi, memur, ö¤renci, gecekon-
dulu, ev kad›n›, yafll›, çocuk, 44 bbiinnii
aaflflkk››nn kkiiflflii gözalt›na al›nd›. Polis yi-
ne atefl açt›, çok say›da insan yara-
land›. Gülay Beceren isimli ö¤renci
s›rtandan vurulmas› sonucu felç ol-
du. Binlerce kiflinin gözalt›na al›n-
mas›na ra¤men binlerce kifli de Tak-
sim alan›n›n polis barikatlar›n› afl-
maya çal›fl›yordu. 

Alanlar iflte böyle kazan›ld›.

Devrimci Sol taraftar›yd›.
Genç bir iflçiydi. ‹flçi s›n›-

f›n›n birlik mücadele ve
dayan›flmas› için kofltu

1 May›s Alan›’na.
Statükolar›n parça-

lanmas› için Devrimci Sol bayra¤› alt›nda alanlar›
zaptetmeye ç›kt›. 

1 May›s Alan›’n› zaptetmek için direnirken, ‹stan-
bul fiiflhane’de polis taraf›ndan aç›lan atefl sonucu kat-
ledildi. Katledildi¤inde elinde tafl› vard›. Tafl de¤il yü-
rekti elindeki. Ve her 1 May›s’ta, binlerce Mehmet, el-
lerinde yürekleri, önlerinde umudun bayra¤›yla 1 Ma-
y›s kavgas›n› sürdürmeye devam ettiler.

1989 fiehidimiz
Mehmet Akif DALCI

19Say›: 15 // 18 NNisan 22010

Art›k 1 May›s Alan›’n›n ka-
zan›laca¤› kesindi. Kesinli¤in
alt›nda Dalc›lar’›n cüreti ve

kararl›l›¤› vard›. 
Mehmet Akif Dalc›’n›n ce-

nazesi 5 bin kifliyle kald›r›ld›.
1 May›s Alan›’n›n ad› ‘77’den
sonra akan kan›m›zla daha

da pekiflti.           



--‹‹flflkkeennccee ssaabbiitt,, iiflflkkeennccee iillee
kkaattlleettmmee ssaabbiitt aammaa iiflflkkeenncceecciilleerr
kkoorruunnuuyyoorr

-- SSaavvcc›› 4422 iiflflkkeenncceecciinniinn bbeerraaaattiinnii
iisstteeddii

-- ‹‹flflkkeennccee yyaapptt››kkllaarr›› ssaabbiitt oollaann 1100
ppoolliiss,, 44 jjaannddaarrmmaa iiççiinn ssaavvcc››
bbeerraaaatt iisstteeddii

-- ‹‹flflkkeennccee 33--44 kkiiflfliinniinn iiflflii ddee¤¤iill,, bbiirr
ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››dd››rr.. KKaattlleettttiirreennlleerr
nneerreeddee??

Yürüyüfl dergisi da¤›t›m› yapt›k-
lar› s›rada gözalt›na al›n›p tutukla-
nan, gözalt›nda ve hapishanede gör-
dü¤ü iflkence sonucu katledilen En-
gin Çeber ile ilgili dava 12 Nisan’da
Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde görüldü. 

Engin Çeber’in avukatlar› tara-
f›ndan haz›rlanm›fl olan 50 sayfal›k,
esas hakk›ndaki  görüfllerini içeren
bir dilekçeyi avukat Selçuk Koza-
¤açl› okudu.

Dilekçede Engin Çeber’e yap›-
lan iflkence ve katledilmesinden so-
rumlu olan tüm katillerin sorumlu-
luluklar›na yer verilmiflti. Koza¤aç-
l›; tüm delillerin san›klar›n Engin
Çeber’i iflkence sonucu katletti¤ini
gösterdi¤ini, mahkemenin aç›k yasa
hükümlerini uygulayarak san›klar›
cezaland›rmas› gerekti¤ini söyledi.

CCuummhhuurriiyyeett SSaavvcc››ss››
iiflflkkeenncceecciilleerrii kkoorruuyyoorr

Davan›n mütaalas›n›n okunaca¤›
bu duruflma, savc›n›n de¤iflti¤i gö-
rüldü. Yeni savc› okudu¤u mütalaa-
s› ile iflkencecileri aç›ktan korudu.

Mütalaa okundu¤unda iflkenceci
katillerin avukatlar› dahil, herkes
flaflk›nd›. Zira Engin’e iflkence yap-
t›rd›¤›, yapt›¤› sabit olan, halen tu-
tuklu olan hapishane 2. Müdürü Fu-
at Karaosmano¤lu ve Nihat K›z›lka-
ya olmak üzere tüm gardiyanlar hak-
k›nda göstermelik cezalar istendi. 

‹flkence yapt›klar› sabit olan 4
jandarma ve on polis hakk›nda da
beraat karar› verilmesi istendi. 

3399 ggaarrddiiyyaann,, 33 mmüüddüürr,, 1133 ppoolliiss
44 jjaannddaarrmmaa vvee 11 ddookkttoorruunn yyaarrgg››--
llaanndd››¤¤›› 6600 kkiiflfliilliikk ddaavvaaddaa;;

Savc› 42 kiflinin beraatini istedi.

Savc› 16 iflkenceci, katil hakk›n-
da, göstermelik cezalar istedi.

Savc› 2 gardiyan için a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet hapis cezas› istedi. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’ii kkaattlleeddeenn
iikkii kkiiflflii 

18 ayd›r süren duruflmalarda En-
gin Çeber’in iflkence ile katledildi-
¤ine dair tan›kl›klar yap›ld›. Adli
T›p raporlar›, kamera kay›tlar› ve
mahkemeye yaz›lan mektup iflken-
ceyi ve katledilmeyi kan›tlad›.

Bu ç›plak gerçe¤e karfl›n iflken-
ceci katiller korunmaya çal›fl›l›yor.
Bir çok iflkence ve katliam davas›n-
da oldu¤u gibi kapatamayacaklar›,
iflkence ile katletmenin sabit oldu¤u
bu dosyada suçu 1-2 kifli üstüne “y›-
karak” hem devleti aklad›lar, hem
de onlarca iflkenceciyi kurtard›lar.

Ankara’da iflkencede katlettikle-
ri Birtan Altunbafl davas›nda da ‹s-
tanbul Gazi Mahallesi’nde kontrge-
rillan›n halk› katletti¤i davada da
tüm katliam bir-iki kiflinin üstüne
y›k›lm›flt›. Gazi davas›nda faflist ka-
til Adem Albayrak’a göstermelik
ceza verilerek, di¤er katiller unuttu-
rulmaya çal›fl›ld›.

Ayn› oyun bugün Engin Çeber
davas›nda oynanmaktad›r. ‹flkence
yap›p, iflkence emri verenlerin suç-
lar› sabit olmas›na karfl›n, savc› on-
lar› kurtarma peflindedir.

Daha önce hakk›nda müebbet
hapis cezas› istenen, 2. Müdür Fuat
Karaosmano¤lu’nu, ko¤uflta bulu-
nan tutuklular teflhis etmesine kar-
fl›n Savc›, 2. Müdür için 1 y›l ceza

istemekte, onu bile vermemek için
erteleme kapsam›na sokmaktad›r.

11000000 aavvuukkaatt 1100 BBaarroo
Mahkeme sonras› aç›klama ya-

pan avukat Taylan Tanay; 

“Daha önce hapishanedeki, em-
niyetteki iflkence görüntülerini kay-
betmeye çal›flan, sahte bilirkifli ra-
porlar› haz›rlayan, tan›klar› gerçe-
¤i söylememesi için tehdit eden, ta-
n›klar›n gerçe¤i söyleyece¤ini anla-
y›nca onlar› mahkemeye getirmeyen
irade, bu kez de bugün davaya 18
ay sonra atad›¤›, dava hakk›nda
hiçbir bilgisi olmayan bir Cumhuri-
yet savc›s› eliyle Engin’ i katleden-
leri kurtarmaya çal›fl›yor “ diyerek,
davaya Engin Çeber ad›na müdaha-
le talebinde bulunan 11000000 aavvuukkaatt››nn
1100 BBaarroo’’nun ve ddeemmookkrraattiikk kkiittllee
öörrggüüttlleerriinniinn buna izin vermeyece-
¤ini söyledi. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr yyiinnee HHaallkk
CCeepphheelliilleerr iillee bbiirrlliikktteeyyddii

Engin Çeber’in iflkencede katle-
dilmesi ile ilgili davay› 18 ayd›r ta-
kip eden Halk Cepheliler adliye
önünde eylem yapt›lar.

Eylemde; “Ferhat’› Vuranlar
Engin’i katledenler Cezaland›r›l-
s›n” pankart› aç›larak, Engin Çe-
ber’in maketi tafl›nd›. 

Bas›na bir aç›klama yapan Fer-
hat Gerçek; Engin’ i iflkenceyle kat-
ledenin AKP iktidar› oldu¤unu be-
lirterek, iflkence yapman›n flerefsiz-
lik oldu¤unu ifade etti. 

Halk Cepheliler marfllarla ve “
‹flkence Yapmak fierefsizliktir”,
“Engin Çeber Ölümsüzdür” slogan-
lar›yla duruflman›n sonucunu adliye
önünde beklediler.

Engin ÇÇeber davas›nda mmütalaa:

‹flkence, iflkence ile katletme  sabit...
Savc› iflkencecileri korudu
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AKP’nin “göz boyama” konusun-
da gelmifl geçmifl iktidarlar içinde en
baflar›l›s› oldu¤u söylenebilir. Belli
konularda bir yan›lsama yaratmakta
son derece baflar›l›. Bu yan›lsamay›,
emperyalizmin istedi¤i çeflitli politik
manevralarla, karfl›l›¤› olmayan ama
s›k tekrarlanan söylemlerle ve hü-
kümsüz diyalog manevralar›yla da
besliyor. Ve bunun sonucunda da bu-
gün ülkemizin kimi ilerici ayd›n ve
yazarlar›, “art›k Türkiye eski Türkiye
de¤il” diyerek, AKP’nin “Türkiye’yi
de¤ifltirdi¤ini, demokratiklefltirdi¤i-
ni... bu ad›mlar›n›n desteklenmesi
gerekti¤ini...” söylüyorlar.

Tipik bir örnek olmas› bak›m›n-
dan gazeteci, yazar Perihan Ma¤-
den’in flu sözlerini aktarabiliriz: “Er-
genekon, statükonun güç gösterisi-
nin üzerine gidilmesi anlam›nda,
Türkiye tarihindeki en önemli olay.
Üzerine gidilmeye devam edilmeli.
Bundan sonra tek dile¤im, AK Par-
ti’nin ilk dönemindeki gibi demokra-
tikleflme çabalar›n› sürdürmesi.”

Ma¤den’in beklentisi nedir, ç›ka-
r› nedir, bilemiyoruz, ama AKP des-
tekçili¤inde Ergenekon’u “Türkiye
tarihindeki en önemli olay” olarak
nitelendirecek kadar ölçüyü kaç›r-
m›flt›r. Ülkede olan biteni, açl›¤›, ifl-
sizli¤i, bask›lar› görmeyen bir de-
mokratikleflme masal›n› AKP a¤z›y-
la tekrarlay›p durmaktad›r. Ama flu
bir gerçek ki, Ma¤den’in ve benzer-
lerinin düflüncelerinde, halka güven-
sizlik ve AKP’ye ba¤lanan umut var-
d›r, “demokratikleflme” beklentleri
vard›r. AKP’nin TRT fiefl gibi kimi
konularda att›¤› ad›mlardan, hak k›-
r›nt›lar›ndan yola ç›karak “daha çok
fley” yap›laca¤› beklentileri vard›r.
Ve “verilen hak k›r›nt›lar›n›n” niye
“verildi¤ini” görememek vard›r.

Bu kesimdeki ayd›nlar›n yaz›p
söylediklerine bakt›¤›n›zda, 8 y›ll›k
AKP iktidar› döneminde çok fley

de¤iflmifl, Türkiye bambaflka bir ül-
ke haline gelmifltir!

Oysa AKP, sorunlar› çözmüyor,
çözer gibi yap›yor. Kimi konularda
“ad›m at›yor” sonra “verdiklerini”
geri al›yor.

Yani ortada bir yan›lsama var.
AKP neredeyse her konuya el at›-
yor. Aç›l›mlar yap›yor, AB uyum
yasalar› ile demokrasiden söz edi-
yor. Sanatç›lar›, Kürtler’i, Alevile-
r’i, Çingeneler’i “muhatap” al›yor,
vaatlerde bulunuyor.

PPeekkii yyaa ssoonnrraa??....

Sonra hiç kimsenin yabanc›s› ol-
mad›¤› bir süreç yaflan›yor. Gerçek-
te hiçbir sorunu köklü biçimde ele
almazken, di¤er yandan kimi hak
k›r›nt›lar› ile halk›n ve ayd›nlar›n
özlemlerine hitap ederek, beklenti-
ler yaratmay› sürdürüyor.

Demokratikleflmeden, uyum ya-
salar›ndan söz edildi¤i her dönem,
halka sald›r›lar artt›. Memurlar›n,
gençli¤in, iflçilerin, küçük üreticile-
rin taleplerini faflist terör ile bast›r-
maya çal›flt›lar.

Kürt milliyetçi hareketi tasfiye et-
mek için “aç›l›m”larla oyalay›p, hem
gerillaya, hem Kürt demokratik hare-
ketine karfl› sald›r›lar› sürdürdüler.

AAKKPP’’nniinn
““ddeemmookkrraassii kkaarrnneessii””

AKP’nin iflbirlikçi ve halk düfl-
man› bir parti oldu¤unu görmek is-
temeyenler, olmayan bir demokrasi-
den söz ederek, iktidar›n “demokra-
si karnesi”ne övgüler dizdiler.

Amerikan emperyalizminin ç›-
karlar›n› korudu¤u, ‹ncirlik Üssü’-
nü emperyalistlere kulland›rtt›¤›,
Afganistan ve Irak iflgallerine ortak
oldu¤u için emperyalistler aç›s›n-
dan “baflar›l›d›r” AKP.

Ama halka karfl› sürdürdü¤ü po-

litikalar ortadayken, olmayan bir
demokrasiden, söz edip, pembe tab-
lolar çizmek yanl›flt›r.

Aç›k ki, AKP’nin demokratik-
leflme diye bir hedefi tüm iktidar›
boyunca olmad›. Demokrasiden
bunca söz edifli, zaman zaman “ay-
d›n ve yazarlar” ile yap›lan toplan-
t›lar kimseyi yan›ltmamal›d›r. AKP
bir yandan devrimcilere ve halka
sald›r›rken bir yandan da “demokra-
sicilik” oyununu sürdürüyordu.

Nitekim, iktidar›n›n ilk y›llar›n-
da, çeflitli nedenlerle imzalad›¤›
“AB uyum yasalar›” çerçevesinde
“demokrasi paketleri” açarak, kimi
hak k›r›nt›lar› “vermifltir” AKP.

AAmmaa ççookk ggeeççmmeeddeenn,, ““vveerrddiikkllee--
rriinnii”” yyeennii çç››kkaarrdd››¤¤›› yyaassaallaarrllaa ggeerrii
aallmm››flfltt››rr.. Mesela, uyum yasalar›yla
polise getirilen tüm s›n›rlamalar,
daha sonra ç›kar›lan yasa ve genel-
gelerle kald›r›ld› ve polisin yetkileri
daha da geniflletildi. Polise verilen
bu yeni yetkilerle halka ve devrim-
cilere yönelik sald›r›lar daha da art-
m›flt›r.. ““TTeerröörrllee mmüüccaaddeellee”” etmek
ad›na ç›kard›klar› yasalar resmi fa-
flist terörü yayg›nlaflt›rd›.

O yasalar ile bir bas›n aç›klama-
s›na kat›lmak, paras›z e¤itim iste-
mek, emperyalistlerin bu ülkeden
defolmas›n› istemek, pankart tafl›-
mak, bir makale yazmak karfl›l›¤›nda
onlarca y›la varan cezalar veriliyor.

Komünist, sosyalist, devrimci
etiketli partiler kurulabilmekte ama
ancak düzeniçilik kabul edildi¤in-
de, düzenin yasalar›na uyuldu¤unda
bu partilerin demokrasi vitrininde
durmas›na izin verilmektedir.

AKP, 8 y›ll›k iktidar› döneminde
ç›kard›¤› faflist yasalar ile “polis ve
askerin elinin so¤utulmas›”na engel
olmufltur. ‹flkence ve polisin infaz-
lar› sürmüfltür.

DDee¤¤iiflfleenn nnee??
‘Türkiye eski Türkiye de¤il’ diyorlar
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AKP esas olarak Susurluk dev-
letini sahiplenmifl ve bu mekanizma
içindeki, kendi kadrolaflmas›n› sür-
dürmektedir.

AAçç››ll››mm ppoolliittiikkaallaarr›› vvee AAKKPP
AKP iktidar› döneminde iflbir-

likçi tekeller, adeta bayram ettiler.
Halk yoksullafl›rken, tekeller palaz-
lanarak, “en zengin”ler listelerini
büyüttüler.

AKP y›llard›r ekonomide, em-
peryalist tekeller ne derse eksiksiz
olarak yapt›. Asgari ücretin belir-
lenmesinden mezarda emeklilik de-
mek olan Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’na, 4-C
dayatmas›ndan bütçeye kadar her-
fley, tekellerin lehine, emekçilerin
aleyhineydi. AKP iyi fleyler yap›yor
diyenlerin, hiçbir flekilde görmek
istemedi¤i, görmezden geldi¤i bir
yan da iflte budur. 

AKP emperyalistlerin ve iflbir-
likçi tekellerin politikalar› do¤rultu-
sunda ad›m atarken, çok daha cüret-
li davranmaktad›r. Emperyalistler-
den ald›klar› desteklerle politikala-
r›n› olufltururken, esas olarak tüm
düzen karfl›t› potansiyeli düzene
çekmek, düzeni güçlendirmek iste-
mektedir.

Elbette bugüne kadar hiçbir dü-
zen partisi, Türk Silahl› Kuvvetleri
ile bu boyutta bir çat›flma yürütme-
mifl, onlarca generali tutuklatma-
m›flt›r. Ancak bu çat›flman›n “de-
mokratikleflme” temelinde de¤il,
oligarfli içi iktidar kavgas› temelin-
de yürüdü¤ü, her iki kesimin em-
peryalizm iflbirlikçili¤inde ve hal-
k›n mücadelesine karfl› ittifak içinde
olduklar› görülmedi¤inde, ortaya
yanl›fl de¤erlendirme ve tahlillerin
ç›kmas› kaç›n›lmazd›r . 

Keza, Kürt aç›l›m›, Alevi aç›l›m›
Çingene aç›l›m› bafll›klar›yla ortaya
konulan politik manevralar›n da
esas olarak emperyalizmin istekleri
do¤rultusunda oldu¤u ve as›l ama-
c›n da tüm bu güçleri DÜZEN ‹Ç‹-
NE ÇEKMEK oldu¤u görülmezse,
yine ayn› yanl›fl sonuçlara varmak
kaç›n›lmazd›r. AKP düzeni güçlen-

direcek, halk›n çeflitli kesimlerinin
mücadelesinin alt›n› boflaltacak he-
saplar içinde olmufltur hep. Mesela,
“Kürtçe yay›n izlenecekse düzenin
sesini, sözünü dinlemelidirler” di-
yerek bu ad›m› atm›flt›r AKP.

TTeeccrriittii ssüürrddüürreenn,, hhaassttaa
ttuuttssaakkllaarr ppoolliittiikkaass›› kkaattlliiaammaa
ddöönnüüflfleenn bbiirr iikkttiiddaarr,, nnaass››ll
ddeemmookkrraatt oollaabbiilliirr?? 

AKP “demokratikleflme”, “insan
haklar›” aldatmacalar›na karfl›n ikti-
dar› boyunca tecrit konusunda ›srar-
l› oldu. Dönemin Adalet Bakan› Ce-
mil Çiçek, ölüm orucu ile ilgili ola-
rak flöyle diyordu: “BBuunnllaarr iilllleeggaall
öörrggüüttlleerriinn eeyylleemmii hhaalliinnee ggeettiirriill--
mmiiflflssee,, ffaarrkkll››.. CCeezzaaeevvii flflaarrttllaarr›› üüzzee--
rriinnddeenn aadd››mm aatt››llmmaass››nn›› iisstteemmeelleerrii--
nnee ddeesstteekk oollaammaayy››zz..” (Radikal, 4
Aral›k 2002)

Bunlar illegal örgüt üyesi; öyley-
se ölsünler. Demokratl›¤› savunulan
AKP’nin zihniyeti bu iflte. AKP’nin
Adalet Bakan› Çiçek “HHeeppssii öörrggüütt
üüyyeelleerrii...... ffaarrkkll›› aammaaççllaarr›› vvaarr......” di-
yerek, katliam› sürdürdü. 

Çiçek, 12 Ocak 2003 akflam› bir
TV kanal›nda “hhaappiisshhaanneelleerrddee ssoo--
rruunn yyookk” derken, ayn› saatlerde Kü-
tahya Hapishanesi’nden 27 yafl›nda-
ki Özlem Türk, 15 kiloya düflmüfl
olarak bir gün önce flehit düflmüfltü. 

Özlem Türk, AKP döneminde fle-
hit düflenlerin yedincisiydi. Buna
ra¤men sorunu çözmek yerine tecri-
te karfl› direnifli ortadan kald›rmak
umuduyla haz›rlad›klar› faflist yasa-

lar ile sonuç almaya çal›fl›yorlard›.
Nitekim, AKP’nin tecritte ›srar eden
faflist politikas› sonucunda direnifl
2007’ye kadar sürmek zorunda kal-
d›, ölümlerin say›s› 122’ye yükseldi,
yüzlerce tutsak sakat kald›. 

“TTuuttuukklluullaarr ddüüflflüünncceelleerriinnii ddee--
¤¤iiflflttiirrmmeeddiikkççee,, bbiirr aarraayyaa ggeettiirrmmee--
yyiizz”” diyordu AKP hükümeti. Bu
sözde demokratik bir yan bulabilen
olabilir mi?

AKP, direniflin gücü karfl›s›nda
geri ad›m atmas›na, onca sözüne kar-
fl›n 33 yy››ll›› aaflflkk››nn bir zamand›r, sohbet
hakk›n› uygulamam›fl, tecriti yeni
yasaklarla, sald›r›larla sürdürmüfltür. 

AKP’nin ne kadar demokrat ol-
du¤u konusunda kafas›nda soru ifla-
retleri olanlar, hapishanelere bak-
mal›d›rlar öncelikle. 

Onlarca tutsak, tecrit koflullar›n-
da a¤›r hasta durumuna getirilmifltir.
Fakat AKP, b›rakal›m onlar› tedavi
etmeyi, ölüme hergün biraz daha ya-
k›nlaflan ölümcül hasta durumdaki
tutsaklar› bile tedavileri için serbest
b›rakmamaktad›r. Bugün 50’ye ya-
k›n tutsak a¤›r hastad›r ve 20’ye ya-
k›n›n›n durumu hayatidir.. Ve AKP
onlar› katletmeye devam etmektedir.
Ki flu ana kadar bu flekilde katledi-
lenlerin say›s› 300’ü aflm›flt›r. 

Hasta tutsaklar› serbest b›rakma-
yan AKP, yafll› ve hasta oldu¤u ge-
rekçesiyle NNeeccmmeettttiinn EErrbbaakkaann’›,
sapasa¤lam olan halk düflman› ‹‹bb--
rraahhiimm fifiaahhiinn’i, sap›k HHüüsseeyyiinn ÜÜzz--
mmeezz’i “ifli kitab›na uydurarak” ifl-
kencecileri, halk düflmanlar›n› ser-
best b›rak›yordu.
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AAKKPP’’nniinn ffaaflfliisstt ppoolliittiikkaa vvee
kkaarraarrllaarr››nn››nn bbiillaannççoossuu

Dönemin ‹stanbul Emniyet Mü-
dürü Hasan Özdemir “uyum yasala-
r› bahanesiyle polis sokak hakimi-
yetini b›rakamaz. fiüpheli gördü¤ü-
nü, düflündü¤ünü elbette hakim ka-
rar› beklemeksizin arayacak” diye-
rek, hiçbir yasan›n kendilerini ba¤-
lamayaca¤›n› ilan ediyordu.

Çok geçmeden ‹çiflleri Bakanl›¤›
bir yönetmelik tasla¤› haz›rlayarak
Adalet Bakanl›¤›’na gönderdi.

“‹flkenceye s›f›r tolerans” masalla-
r› anlat›p duran Tayyip Erdo¤an’a, ce-
vap Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nden
ayn› günlerde gelmekte gecikmedi.

Ne “ss››ff››rr ttoolleerraannss››,, nnee hhaakk vvee
öözzggüürrllüü¤¤üü”” diyordu emniyet. Öz-
gürlükçü AKP bir süre sonra, bu ya-
salar› delecek düzenlemeler ile poli-
sin istedi¤i yetkileri verecekti.

AKP’nin polise tan›d›¤› yetkiler
sonucu AKP polisi, 9 yafl›ndaki ço-
cuklar›, kap›s›n›n önünde oturan s›-
radan insanlar› katledecek kadar
“rahat”t› art›k.

AKP iktidar› da di¤er iktidarlar
gibi polisin “elini so¤utmamakta”
kararl›yd›. AKP hükümetinin ““iiflfl--
kkeenncceeyyee ss››ff››rr ttoolleerraannss”” sözleri-
nin,“uyum yasalar›”n›n gerçe¤i,
TBMM’deki Anayasa de¤iflikli¤i s›-
ras›nda ortaya ç›kt›. 

AKP iktidar› boyunca iflkence, in-
fazlar sürdü. ‹flkence meydanlara, so-
kaklara, 1 May›s alanlar›na tafl›nd›.

CHP’li milletvekillerinin “iflken-
cecilerin milletvekili olamamas›na”
iliflkin verdi¤i önerge AKP’lilerin oy-
lar›yla reddedildi. Bu tart›flmalar
2002 Aral›k ay› ortalar›nda yafland›.

AKP “uyum yasalar›”ndan, de-
mokratikleflmeden söz etti¤i koflul-
larda, meydanlarda taleplerini hay-
k›ranlar›n üzerlerine panzerler sü-
rüldü, polis köpekleri sald›rt›ld›, so-
ruflturmalar aç›ld›. 

‹flçilerin grevleri yasakland›.
Grev hakk›n› kullanmak isteyen e-
mekçiler provokatör ilan edildi.
YÖK ve üniversiteler üzerine tart›fl-
malar›n en fazla yap›ld›¤› bir dö-

nemde, gençli¤e 12 Eylül’den bu
yana en yayg›n bask›lar , sald›r›lar
yap›ld›, sürdürüldü.

AKP’nin o dönemde yapt›¤› dü-
zenlemeler, “ffaaflfliizzmmee AABB uuyyuummuu
mmaasskkeessii” anlay›fl›yla ç›kar›lm›flt›r.

AKP tecrit politakas›n› savun-
mufl, sürdürmüfl ve 19 Aral›k ve F
Tipleri katliam›n›n sorumlular›n-
dan, elinde onlarca tutsa¤›n kan›
olan Ali Suat Ertosun’un ““ddeevvlleett
üüssttüünn hhiizzmmeett mmaaddaallyyaass››” ile ödül-
lendirmifltir. Ödüllendirilen Ertosun
daha sonra terfi ettirildi.

Polisin silah kullanma yetkisini
düzenleyen ve evde, sokakta binler-
ce yarg›s›z infaza gerekçe yap›lan
yasa maddesi, yenilenerek ç›kar›ld›.

Genelkurmay’›n “Terörle Müca-
dele Yasas›”n›n a¤›rlaflt›r›lmas› ile
birlikte gündeme getirdi¤i, “‹ç gü-
venlik, d›fl güvenlik ve terörle müca-
dele konusunda görevli kurulufllar
aras›nda koordinasyonu sa¤layacak
bir kurumsallaflmaya gidilmesi” iste-
¤i, hükümet taraf›ndan yerine getiri-
lerek, bir müsteflarl›k kurulmufltur.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
(CMK) 139. maddesi “gizli sorufl-
turmac› görevlendirilmesini” öngö-
rüyordu. Savc›lara ba¤l› olarak çal›-
flacak olan bu yeni düzenleme ile
AKP Susurluk devletinin güçlendi-
rilmesini amaçl›yordu.

‹ktidar olduklar›nda Susurlukçu-
lar’›n hamili¤ine soyunmufl ve her
f›rsatta “Susurluk örgütlenmesi” nin
bir devlet için zorunlulu¤unu sa-
vunmufllard›r.

Korkut Ekenler, ‹brahim fiahinler
sahiplenilmifl, aç›ktan savunulmufltur.

AAKKPP’’nniinn ““hhuukkuukk rreeffoorrmmuu””
aallddaattmmaaccaass››

AKP “hukuk reformu” diyerek,
TCK, C‹K, CMUK’ta daha fazla
bask›c› düzenlemeler yapt›. 2005
y›l›nda TCK’da yap›lan de¤ifliklik-
lerle yasalar halka karfl› yeni sald›r›-
lar için kullan›ld›.

Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Ka-
nun (C‹K) Tasar›s› ve Ceza Muha-
kemesi Kanunu (CMK) Tasar›s›’na
iliflkin Adalet Bakanl›¤›’n›n haz›rla-
d›¤› ve savundu¤u tasar›lar› haz›rla-
yanlar, Nazilerin tüm uygulamalar›-
n› incelemiflti.

Kendilerine örnek olarak bunlar›
alm›fllard›. Ceza ve Tevkifevleri Ge-
nel Müdürü, flu an Yarg›tay üyesi olan
Ali Suat Ertosun, “BBuu ttaassaarr››yyllaa flflaarrtt--
ll›› ttaahhlliiyyee oottoommaattiikk oollmmaakkttaann çç››kkaarr››--
ll››yyoorr.. NNeeddaammeett ggeettiirrmmeeyyee,, iiyyiilleeflflmmee--
yyee ggöörree bbeelliirrlleenniiyyoorr” diyerek, yasa-
lardaki mant›¤›n› da aç›kl›yordu.

Hedef D‹RENME HAKKI’yd›.
Tutsaklar› teslim almak, nedamet
getirmelerini sa¤lamak için ç›kard›-
lar yasalar›. Tecriti ve ölüm hücrele-
rini süreklilefltirmek için yapt›lar bu
kadar düzenlemeyi. 

Yine ölüm orucunu suç olarak
gören bir anlay›flla haz›rlad›klar›,
"Ölüm Orucuna Teflvik"i suç olarak
gören yasalarla tutsaklar›n› cezalan-
d›r›lmas› amaçlan›yordu.

Ergenekon soruflturmas› yürüten
AKP, halka karfl› ifllenmifl onlarca
suçun tek bir tanesini araflt›rmad›.
B›rakal›m bunlar› araflt›rmas›n›, ge-
len önerileri de kabul etmediler.

AKP’liler, ““FFaaiillii mmeeççhhuull cciinnaa--
yyeettlleerrii”” araflt›rmak için komisyon
kurulmas› önerisini mecliste oyla-
r›yla reddettiler.

Ayn› dönemde, “AAsskkeerrii ddaarrbbeellee--
rrii”” araflt›rmak için komisyon kurul-
mas› önerisi yine AKP’liler taraf›n-
dan reddedildi. 

Tüm bunlar›n yan›nda yüzlerce
ilericinin, yurtseverin, devrimcinin
kaç›r›l›p, katledilmesinden sorumlu
olan JJ‹‹TTEEMM’’iinn ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn
aarraaflfltt››rr››llmmaass›› için komisyon kurul-
mas› önerisi de AKP’liler taraf›ndan
reddedildi.
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CHP lideri Deniz Baykal ve
CHP konvoyuna Van’da düzenlenen
tafll›, yumurtal› sald›r› ile ilgili ola-
rak tart›flmalar bir süredir devam
ediyor.

CHP bu sald›r›n›n, planl› oldu-
¤unu, arkas›nda AKP’nin eski Mil-
li E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ve
akrabalar›n›n oldu¤unu aç›klad›.
Hatta bunu foto¤raflarla belgeleme-
ye çal›flt›.

Daha önce devrimcilere karfl›
Trabzon’da, Rize’de, K›rklareli Vi-
ze’de, Edirne’de Adapazar›’nda, Er-
zincan’da, Kars’ta ve daha onlarca
yerde linç sald›r›lar› örgütleyen,
AKP bu kez linç silah›n› CHP lilere
ve liderine karfl› kullan›yordu.

CHP’liler konvoylar›na yap›lan
sald›r›n›n, planl› bir komplo oldu-
¤unu söyleyerek, kendilerine bir so-
kak içinde pusu kuruldu¤unu ve po-
lis taraf›ndan sald›rganlar›n oldu¤u
bu soka¤a sokulmaya çal›flt›klar›n›-
› aç›klad›lar.

Kuflkusuz sald›r› planl› bir
komploydu. AKP’nin daha önce
devrimcilere karfl› örgütledi¤i tüm
linç sald›r›lar›nda oldu¤u gibi. 

Ancak arada flöyle bir fark var.
Bugün sald›r›ya u¤rayan, komplo
ile karfl› karfl›ya kald›klar›n› söyle-
yen CHP’liler, devrimcilere yönelik
linç sald›r›lar›n›,“vaattaannddaaflfl hhaassssaa--
ssiiyyeettii”” diye y›llarca onaylad›lar.

CHP’liler, TAYAD’l›lara yollar-
da ad›m ad›m kurulan tuzaklar› pe-
kala o zaman gönül rahatl›¤› ile sa-
vundular. Hatta Trabzon’daki linç
sald›r›s›n› aç›ktan CHP’li yönetici-
ler savunmakta, linç güruhunun s›r-
t›n› s›vazlamakta bir sak›nca gör-
mediler.

Nitekim CHP’li Trabzon Beledi-
ye baflkan› linç sald›r›s›n› “vvaattaann--
ddaaflfl tteeppkkiissii” olarak niteleyerek, linç
güruhunun arkas›nda oldular.

Yine o dönem CHP GenelBaflka-
n› Deniz Baykal, linç sald›r›s›n›
“MMiilllleettiinn hhaassssaassiiyyeettii”” olarak aç›k-
lam›flt›.

Öyle ki, linç sald›r›lar›n›n yo-
¤unlaflt›¤› 6 Nisan 2005 y›l›ndan bu
yana CHP’lilerin linci k›nayan tek
bir aç›klamas›na rastlanmad›. Tersi-
ne hep linç güruhunu destekleyen
aç›klamalar yapt›lar.

DDüünn oonnaayyllaadd››kkllaarr›› lliinnççlleerr
bbuuggüünn kkeennddiilleerriinnii vvuurruuyyoorr!!

“F tipleriyle, 19 Aral›k katli-
am›yla bafllat›lan sald›r›da, hedefin
sadece devrimciler olmad›¤›n›, afla-
ma aflama tüm devrimci, demokrat
güçleri kapsayaca¤›n› söyledik. Bu
kan›tlanm›flt›r.

Fakat sivil-resmi faflist terörle
halk› teslim almaya yönelen bir po-
litikan›n b›rak›n demokrat güçleri,
sol görünümlü CHP gibi güçlere bi-
le yönelece¤ini özel olarak belirt-
mek bile gereksiz.” (Ekmek ve Ada-
let, 17 Nisan 2005, say›:154)

Bu sat›rlar› tam 5 y›l önce
yazd›k. 5 y›l sonra yaflananlar
bizi bir kez daha do¤rulad›. 

Daha düne kadar onaylad›k-
lar› yöntem, bugün CHP’yi vu-
ran bir silaha dönmüfltür.

Daha dün Edirne’de devrim-
cilere yöneldi o silah. CHP ortak
oldu bu sald›r›lara ve sustu. Fa-
flizmin bütün katliamlar›na or-
tak olman›n bir kez daha kendi-
lerini kurtamad›¤›n› gördüler.

AAhhmmeett TTüürrkk’’ee
SSaammssuunn’’ddaa FFaaflfliisstt SSaalldd››rr››

DTP’nin eski genelbaflkan›
Ahmet Türk, 12 Nisan 2010’da
mahkeme için geldi¤i Sam-
sun’da Adliye ç›k›fl›nda sald›r›-

ya u¤rad›.

Sald›r› sürerken, Adliye önünde
bekleyen onlarca polis sald›r›y› “iz-
lemekle” yetindi. Ancak sald›ran fa-
fliste müdahale eden BDP’lilere fa-
flisti korumak için sald›rd› polis.

Samsun’da yaflananlar daha ön-
ce onlarca kez yaflanan sald›r› ve
linçlerin bir tekrar› idi. Nitekim dün
de 10 kiflilik bir faflist gürüh aç›kla-
ma yapan BDP’lilere sözlü sald›r›-
larda bulunmufl, ard›ndan da Ahmet
Türk’e sald›rm›fllard›.

Samsun Valisi Hasan Basri Gü-
zelo¤lu sald›r›n›n bbiirreeyysseell oldu¤u-
nu aç›klayarak, faflist sald›r›y› akla-
maya çal›flt›.

CHP lideri Baykal ise” Siyasi
hayat›m›zda böyle sald›r›lara yer
yok” diyordu.

Baflta Baflbakan olmak üzere
AKP kurmaylar› Ahmet Türk’ü ara-

Linç, hepsinin ortak
yöntemidir; flimdi birbirlerine
karfl› kullan›yorlar
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y›p, geçmifl olsun dileklerini iletir-
ken sald›r›y› k›nad›lar.

AKP’nin tavr› tam ikiyüzlü bir
tav›rd›. Sald›r›n›n zamanlamas› uy-
gun de¤ildi. AKP o nedenle karfl›
ç›kt› asl›nda sald›r›ya. Kuflkusuz
AKP yöntem olarak bu tür sald›r›la-
ra karfl› de¤ildi. Tersine linçleri ör-
güteleyen, devrimcilere sald›rtan
hep AKP olmufltur bugüne kadar.

Sald›r› ile ilgili olarak BDP Ge-
nelbaflkan› Selahattin Demirtafl ise
sald›r›n›n Samsun halk›na maledile-
meyece¤ini, Vali ve Emniyet Müdü-
rü’nün aç›¤a al›nmas› gerekti¤ini
söyledi.

FFaaflfliisstt ggüürruuhh bbaass››nn
aaçç››kkllaammaass››nnaa ssaalldd››rrdd››

Ahmet Türk’e yönelik faflist sal-
d›r›y› protesto etmek için 13 Nisan
günü saat 17.30’da Süleymaniye Ge-
çidinde bir bas›n aç›klamas› yapmak
iseyen devrimci-demokrat güçler fa-
flist güruhun sald›r›s›na u¤rad›lar.

Bas›n aç›klamas› için gidildi¤inde
faflist güruhun sald›rmak için bekle-
di¤i, orada haz›r tutuldu¤u görüldü.

Ellerinde döner b›çaklar› ve tafl-
lar ile devrimci demokrat kitleye
sald›r› için bekletilen faflistler, daha
sonra kitleyi tafllad›lar.

Sald›r›lara ““FFaaflfliizzmmee KKaarrflfl››
OOmmuuzz OOmmuuzzaa””,, “YYaaflflaass››nn HHaallkkllaa--
rr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii””,, ““BBaasskk››llaarr BBiizzii
YY››lldd››rraammaazz”” ssloganlar› ile karfl›l›k
veren devrimci demokratlar daha
sonra da¤›ld›lar.

Faflistler demokratik kitle örgüt-
lerinin bulundu¤u bölgede durmaya
devam ettiler. 

Devletin ‘‘PKK’nin MMay›n›’ Diye AAç›klad›¤› MMay›nlar, TTSK’n›n ÇÇ›kt›!
Yalan, BB‹LE BB‹LE SSöylenmifl! 

Aç›klay›n! Baflka Hangi
Yalanlar› Söylediniz?

Hakkari Çukurca’da 7 May›s
2009’da may›n patlamas› sonucun-
da 7 asker ölmüfl, 7 asker de yara-
lanm›flt›. Ordu taraf›ndan yap›lan
resmi aç›klamada may›nlar›n PKK
taraf›ndan döflenmifl may›nlar oldu-
¤u belirtilmiflti. Asker cenazeleri,
kald›r›ld›¤› her ilde flovenist göste-
rilere dönüfltürüldü. 

Ama bugün oligarfli içi çat›flma-
n›n sonucunda ortaya ç›kt› ki, ger-
çek böyle de¤ildir. 

Oligarfli içi iktidar savafl›nda
kaydedilen telefon ve telsiz konufl-
malar›, sonucunda Çukurca’da pat-
layan may›nlar›n ordunun döfledi¤i
may›nlar oldu¤unu gösteriyor. 

7 askerin öldü¤ü, 7 askerin yara-
land›¤› patlama sonras›nda iki suba-
y›n aras›nda yap›lan konuflmada
flunlar geçiyor: 

- May›nlar› döfleyen Tu¤general
Es: ““KKoommuuttaann››mm ssiizzii bbööyyllee ss››kk››nntt››--
yyaa ssookkttuu¤¤uumm iiççiinn kkaahhrroolluuyyoorruumm"" 

- Tümgeneral Kaya ""HHiiççbbiirr ss››--
kk››nntt›› yyookk.. BBiizz aayynneenn ppllaannllaadd››¤¤››mm››zz››

uuyygguullaarr››zz.. HHiiçç öönneemmllii ddee¤¤iill.. KKaahh--
rroollaaccaakk bbiirr flfleeyy yyookk..""

Komutan, may›nlar› döfleyen
Es’i teselli ediyor. ‹kinci bir telefon
konuflmas›nda ise Yarbay Taner,
Es'e, ""YYuukkaarr››yyaa mmaayy››nn›› tteerröörr öörrggüü--
ttüü ddööflfleeddii flfleekklliinnddee bbiillddiirrddiikk"" diyor. 

Ölen halk›n çocuklar› nas›l olsa.
AAmmeerriikkaanncc›› oorrdduunnuunn komutanlar›
“HHiiçç öönneemmllii ddee¤¤iill.. KKaahhrroollaaccaakk bbiirr
flfleeyy yyookk"" diyorlar.

Ne ölen umurlar›nda, ne halka
yalan söylenmesi. Yalan onlar için
anlafl›l›yor ki çok do¤al, çok rutin.

AAçç››kkllaayy››nn;; Bunun gibi daha bafl-
ka hangi yalanlar› söylediniz? Nere-
lere hangi may›nlar› döflediniz, ne-
relere hangi bombalar› koyup, dev-
rimcilerin, yurtseverlerin üzerine
att›n›z? 

1955’te Selanik’te Mustafa Ke-
mal’in do¤du¤u evin bombalanmas›
ve sonras›nda örgütlenen 6-7 Eylül-
leri anlat›n. Atatürk Kültür Sara-
y›’n›n yak›lmas›n› aç›klay›n. Mar-
mara Vapuru’nun bat›r›larak ddeevv--

rriimmcciilleerriinn üüzzeerriinnee aatt››llmmaass››nn›› aç›k-
lay›n.  Kendi korucular›n›z› katletti-
¤iniz operasyonlar›n›z› aç›klay›n,
Güçlükonak’› aç›klay›n!

AKP’nin eelinde bbaflka
telefon kkonuflmas› yyok mmu?

AKP, ordunun halka karfl› yapt›-
¤› katliamlar› bilmiyor de¤ildir.
Kontrgerilla fleflerinden Mehmet
A¤ar; “bin operasyon yapt›k” de-
miflti. 1 May›s katliam›, 16 Mart
katliam›, Marafl, Çorum, Sivas ve
daha onlarca katliam var. AKP, bun-
lar› da aç›klamal›d›r. 

AKP’nin elinde bu “bin operas-
yon” hakk›nda hiç mi bilgi-belge
yoktur? 

Elbette vard›r. Ama AKP’nin
derdi, halka karfl› ifllenmifl suçlar›
aç›¤a ç›kartmak de¤ildir. AKP, elin-
deki bilgileri sadece oligarfli içi
kavgada ihtiyaç duydukça istedi¤i
gibi kullan›yor, kalanlar› gizlemeye
devam ediyor. 
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AKP’nin tavr› tam ikiyüzlü bir
tav›rd›. Sald›r›n›n zamanlamas›
uygun de¤ildi. AKP o nedenle
karfl› ç›kt› asl›nda sald›r›ya.

Kuflkusuz AKP yöntem olarak
bu tür sald›r›lara karfl› de¤ildi.

Tersine linçleri örgüteleyen,
devrimcilere sald›rtan hep AKP

olmufltur bugüne kadar.



‹stanbul’da Vatan Caddesi’ndeki
Emniyet Müdürlü¤ü Türkiye’nin en
“ünlü” iflkence merkezidir. Bu ifl-
kence merkezinde her y›l binlerce,
onbinlerce insan iflkence görüyor.
Onlarca kifli bu iflkence merkezinde
katledildi. 

‹flkencecilerin “buras› vatan” diye
ad›yla bile korku salmaya çal›flt›¤› ifl-
kence merkezinin önünde 7 Nisan’da
bir eylem vard›. Gençlik Federasyo-
nu, üyelerine yap›lan tehdit, adam
kaç›rma, muhbirlik teklifi, tutuklama
gibi sald›r›lar› protesto ediyordu bu
eylemde. Vatan iflkence merkezinin
önünde pankartlar›n› aç›p “bbiizzii ddee
ggöözzaalltt››nnaa aall››nn”” diyorlard›. 

Polisin pervas›zca sald›r›lar›na
karfl› Gençlik Federasyonu’nun
yapt›¤› bu eylem demokratik müca-
dele aç›s›ndan örnek bir eylemdir. 

Bu eylem, meflrulu¤a inanc›n ve
cüretin göstergesidir. Demokratik
mücadeledeki ›srard›r. Haklar böyle
kazan›l›yor. Polisin bask›s›, terörü
böyle bofla ç›kart›l›yor. 

Polis, Gençlik Derne¤i’ni yalan-
larla, “terör” demagojisiyle kitleler
nezdinde gayrimeflru göstermeye ça-
l›fl›yor, kitlelerden tecrit etmek istiyor. 

Gençlik Federasyonu üyeleri Va-
tan iflkence merkezinin önünde yap-
t›klar› eylemleriyle meflru olan›n
kim, gayrimeflru olan›n kim oldu¤u-
nu gösterdiler.

MMeeflflrruu oollaann ddeevvrriimmcciilleerrddiirr
Vatan iflkence merkezinin önün-

de Gençlik Federasyonu üyeleri bu
meflrulu¤un gücüyle dikildiler ifl-
kencecilerin karfl›s›na. 

Devrimciler, bu meflrulu¤un gü-
cüyle her yerde inançlar›na, düflün-
celerine sahip ç›kt›lar. 

‹flkenceci polisler arama ad› al-
t›nda bürolar›m›z›, derneklerimizi
defalarca basmak istedi. Gerekçele-
ri ne olursa olsun, arama yapmak
için savc›l›ktan izinleri olsun ya da
olmas›n iflkencecilerin kurumlar›-
m›zda arama yapmalar› meflru de-
¤ildir. Onun için iflkenceci polisle-
rin arama ad› alt›nda kurumlar›m›z›
keyfi olarak basmalar›na, talan et-
melerine izin vermedik. Açmad›k
kurumlar›m›z›n kap›lar›n› iflkence-
cilere. Barikat kurduk kap›lara. Di-
rendik. O kadar kolay olmad› ku-
rumlar›m›z› basmalar›. 

Keyfi gözalt›lara direndik. Kim-
lik sorgusu, üst aramas› gibi hiçbir

yapt›r›mlar›na uymad›k, ifade ver-
meyi kabul etmedik, etmiyoruz. ‹fl-
kence merkezlerini sloganlar›m›zla
inlettik. Çünkü meflru olan biziz. ‹fl-
kence yapmak dünyan›n en afla¤›l›k
suçlar›ndan birisidir. Onlar onur-
suzlu¤un, biz insanl›k onurunun
temsilcileriyiz. ‹nsanl›k onurunun
gücüyle direndik ve direniyoruz. 

Gözalt›na al›nan arkadafllar›m›z›n
peflini b›rakmad›k. Gün oldu karakol
önlerinden, gün oldu DGM kap›lar›n-
dan arkadafllar›m›zdan haber alana
kadar ayr›lmad›k. Karakollarda,
DGM yarg›çlar› önünde mahkeme
salonlar›nda yarg›lanan de¤il, yarg›la-
yan olduk. Devrimin, devrimcili¤in
meflrulu¤unu, düflüncelerimizi, inanç-
lar›m›z› her koflulda sahiplendik. 

Demokratik mücadeleyi de bu
çerçevede ele ald›k. Devrimcilerin
önderli¤inde demokratik alanda fa-
aliyet yürüten kurumlar›n mücade-
lesi örnektir. 

MMeeflflrruulluu¤¤uummuuzzuu kkaabbuull
eettttiirrmmeekk,, kkeennddii
yyaapptt››¤¤››mm››zz››nn mmeeflflrruulluu¤¤uunnaa
iinnaannmmaamm››zzllaa bbaaflflllaarr

Oligarfli “terörist” diyerek dev-

Gençlik Federasyonu Vatan iflkence merkezinin önündeydi:

Mücadele etmek “suçsa” bu “suçu” ifllemeye devam edece¤iz
Gelin, bizi de gözalt›na al›n!

Hakl› ve meflru olan biziz! 
Bizi y›ld›ramazs›n›z!
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rimcilerin hakl› mücadelesini
kitleler nezdinde gayrimeflru
göstermeye çal›fl›rken TAYAD,
“Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” diyerek devrimcilere
sahip ç›k›yor. Düflman devrim-
cileri gayrimeflru göstermek
için her türlü yalan ve demago-
jiye baflvuruyor. En küçük f›r-
satlar› de¤erlendirmek istiyor.
Mesela flehitlerimizin cenaze-
sini kaç›r›p gömüyor, sonra;
“cenazelerine bile sahip ç›kan ol-
mad›, ‘teröristin’ cenazesini polis-
ler kald›rd›” diye propaganda yap›-
yor. Kitleleri bu flekilde etkilemeye
çal›fl›yor. Oysa bizim için flehitleri-
miz en büyük de¤erlerimizdendir.
“Devrim flehitleri onurumuzdur” di-
yerek bedeli ne olursa olsun sahip
ç›k›yoruz. Sibel Yalç›n’›n cenazesi-
nin sahiplenilmesi bafll› bafl›na tari-
he geçen bir direnifl olmufltur. Ben-
zer onlarca örnek yaratt›k. Bu güç,
meflrulu¤un gücüdür. Bu güç, inan-
c›n gücüdür.

Bak›n TAYAD’a devletin “terö-
rist” dedi¤i devrimci tutsaklara her
koflulda sahip ç›k›yor. Demokratik
mücadelede say›s›z ilklerin yarat›l-
mas›na imza atm›flt›r TAYAD. Sa-
dece Abdi ‹pekçi Park› direnifli bafl-
l› bafl›na bir destand›r. Devletin ica-
zetiyle direnilmedi. Ne izin ald›lar
ne de bu eylem yasalara uygun mu-
dur, de¤il midir diye düflünmediler.
Hapishanelerde tecrit denen bir zu-
lüm vard›. O zulme son verilmesine
inan›yorlard› ve bu inançla tam
11223300 gün direndiler. Hakl›l›k ve
meflrulu¤a inanç budur. 

Yap›lan iflin meflrulu¤una inan›l-
d›¤›nda korku yok olur. Yap›lama-
yacak bir ifl yoktur. ‹flte farkl› bir ör-
nek verelim:

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü ile ilgili bir kad›n Cepheli’ye
oturdu¤u mahalleye pankart asmas›
görevi verilir. Cepheli’nin kafas›n-
da bu pankart› asmak çok meflrudur.
Pankart için insanlar›n en iyi göre-
bilece¤i bir yeri seçer. Bu yer bir il-
kokulun caddeye bakan duvar›d›r. 

Okula gidip ö¤retmenler odas›n-
da ö¤retmenlere okulun duvar›na

pankart asaca¤›n› söylüyor. Baz›
ö¤retmenler polis gelir, gözalt›na
al›r, bafl›n belaya girer türünden
uyar›larda bulunuyor. Ancak Cep-
heli, kararl›d›r. Yapt›¤› iflin meflru-
lu¤una inan›r. Bu konuflmalar› üze-
rine gidip, okulun müdür yard›mc›-
s›na söyler pankart asaca¤›n›. Mü-
dür yard›mc›s› da ilerici biri ç›kar
ve izin verir. 

Ancak pankart›n as›laca¤› duvar
yüksek oldu¤u için Cepheli kad›n›n
tek bafl›na pankart› asabilmesi
mümkün de¤ildir. Bu nedenle mü-
dür yard›mc›s›ndan kendisine yar-
d›mc› olmas› için iki de ö¤renci ver-
mesini ister. Müdür yard›mc›s› da
iki ö¤renci verir Cepheli kad›n›n
yan›na ve pankart as›l›r. 

Belki her koflulda bu örnek yafla-
namaz ama iflte meflrulu¤a inanç bu-
dur. Yapt›¤›m›z ifli kkeennddiimmiizz mmeeflflrruu
ggöörrddüü¤¤üümmüüzzddee karfl›m›zdakileri ik-
na etmek de zor olmayacakt›r. 

Meflruluk, en büyük güçtür. Ve
meflru olan biziz. Güçlü olan biziz.
Buna onlarca, yüzlerce örnek vere-
biliriz. 

Halk›n Hukuk Bürosu’nun mü-
cadelesi örnektir. 80’lerin sonlar›n-
da, 90’l› y›llar›n bafl›nda gözalt›na
al›nan devrimcilerin durumunu ö¤-
renmek için bir avukat›n siyasi flu-
belerin önünden geçmesi bile müm-
kün görünmez pek. Kendine ilerici-
yim, demokrat›m diyen baz› avu-
katlar›n devrimcilerin davalar›na
girmeye bile korktu¤u bir süreç ya-
flanmaktad›r. Ancak Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar› devrimcilerin gö-
zalt› haberlerini duyar duymaz ifl-
kence merkezlerinin kap›lar›nda ol-
mufllard›r. Bunu sahip olduklar› eti-
ketlerine, hukukçu cüppelerine gü-

venerek yapmam›fllard›r. Dev-
rimcilerin ve onlar› savunman›n
meflrulu¤una inanarak yapm›fl-
lard›r.

Bir baflka örnek;

Geçen hafta, 1 May›s Mahal-
lesinde flehitlerimizi anma ve
umudun kuruluflunu kutlama
kampanyas› çerçevesinde mahal-
lenin de¤iflik yerlerine "MAH‹R-
DEN DAYIYA SÜRÜYOR BU

KAVGA" yaz›l› pankartlar as›lm›flt›.
‹flkenceci polisler pankart› indirme-
ye çal›fl›yor. Bunu gören Halk Cep-
heliler polislere müdahale ediyor.
Mahalle halk›n›n da destek verme-
siyle birlikte polis pankart› sökme-
den mahalleyi terkedip kaç›yor. 

19 Aral›k katliam›n›n sorumlula-
r›ndan Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk’e yönelik feda eylemi yar›m
kalan Didem Akman’›n mahkeme-
sini izlemek için ülkenin dört bir
yan›ndan gelen insanlar› gören
halktan birisinin ““bbuu kkaaddaarr iinnssaann
uulluu oorrttaa bbuunnuu mmuu bbeekklliiyyoorr ggeerrççeekk--
tteenn??”” demesi, sahiplenmedeki cüre-
tin, meflrulu¤un bir ifadesidir. 

Sonuçta meflruluk, bedelleri göze
al›narak savunulur. Meflruluk bedel-
ler ödenerek kendini kabul ettirir. 

Polis, s›radan bir bas›n aç›kla-
mas› için bile ““iizznniinniizz vvaarr mm››”” di-
yor. Sanki bas›n aç›klamas› yapmak
polisin iznine tabi? Ama hay›r; sen
kendi meflrulu¤una inanmazsan,
meflru olan› savunma kararl›l›¤› ve
cüreti göstermezsen, ürkek, korkak
davran›rsan, polis, bas›n aç›klamas›
yapmana dahi izin vermez. Ki, bu-
nun da onlarca örne¤i vard›r. 

‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için ülkenin dört bir yan›nda aylar-
d›r aç›k kalan imza masalar›m›z
vard›. Oligarflinin valisinden, poli-
sinden izin alarak açmad›k imza
masalar›m›z›. “‹ncirlik Üssü Kapa-
t›ls›n, ABD Defol, Bu Vatan Bizim”
demenin meflrulu¤uyla açt›k.

Da¤›t›mc›lar›n›n bile katledildi-
¤i, kurflunland›¤› Yürüyüfl dergisi
sokak sokak, kap› kap› halka ulaflt›-
r›l›yor. Bunlar› yapmak elbette ki
meflrulu¤a olan inançla mümkün ol-
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maktad›r.

Bedel ödemeyi göze almakla
mümkün olmaktad›r. Bunun için
gözalt›na al›nd›k, iflkence gördük,
katledildik, kaybedildik. Ama mefl-
rulu¤umuzu savunduk. Devrimci
demokratik kurumlar›n meflrulu¤u-
nu savunduk. Faaliyetlerimizin
meflrulu¤unu sahiplendik. Devrim-
cili¤in meflrulu¤unu savunduk. 

MMeeflflrruulluukk mmüüccaaddeelleessii
iiddeeoolloojjiikk,, ppoolliittiikk vvee pprraattiikk
bbiirr mmüüccaaddeelleeddiirr

Bu savafl burjuva ideolojisiyle,
proletarya ideolojisinin savafl›d›r.
Tarihsel olarak hakl› olanla, haks›z
olan›n savafl›d›r. Hakl› olan biziz.
Burjuvazi karfl›s›ndaki gücümüzü
hakl›l›¤›m›zdan al›yoruz. Bizi güçlü
yapan, bizi korkusuz yapan budur. 

Gençlik Federasyonu üyeleri bu
güçle, bu gücün verdi¤i cüretle di-
kildiler iflkencecilerin karfl›s›na.
Gözalt›na al›nan, tutuklanan arka-

dafllar›na sahip ç›kt›. Vatan iflkence
merkezinin önüne gidip; ““BBiizzii ddee
ggöözzaalltt››nnaa aall››nn”” dediler

Meflruluk savafl› bazen kendini
demokratik alanlarda yap›lan bas-
k›nlara karfl› barikatlarda, bazen bir
pankart› asmakta bir feda savaflç›s›-
n› mahkemelerde sahiplenmede
gösterir. 

Yani meflruluk savafl› iiddeeoolloojjiikk,,
ppoolliittiikk,, ayn› zamanda pratik bir sa-
vaflt›r. Evet pratiktir meflruluk. Ya-
flam›n her alan›nda hakl›l›¤›n›, mefl-
rulu¤unu savunabilmektir. Savun-
duklar›n› hayata geçirmektir.

Bu, bazen onlarca y›ll›k hapis ce-
zalar›n›, bazen bir dernekte barikat
kurdu¤unda, barikat›n y›k›lmas›ndan
sonra vahflice dövülmeyi gerektirir.
Bazen bir avuç bile olsan›z linç gü-
ruhunun karfl›s›na ç›kmay› gerektirir. 

Bu iflkencehanenin karfl›s›na ge-
çip pankart aç›p eylem yapmak, iflte
böyle bir bak›fl aç›s›n›n ve böyle bir
gelene¤in sonucudur.

Belki çok s›k vurgular›z ama
gerçek budur. Türkiye solunda mü-
cadeleyi gelifltiren yeni mevziler
kazand›ran bütün ilkler bizim dam-
gam›z› tafl›r. 

Oligarflinin icazetinde “hepimiz
fluyuz demek” de¤ildir demokratik
mücadele. ‹cazetin d›fl›na ç›kmadan
hiçbir hak savunulamaz, hiçbir hak
al›namaz. Yasal izin gerektirmeyen
bir bas›n aç›klamas› için bile polis
“izniniz var m›” diye sorar. Meflru
haklar›n›z› “izin alarak” kullanma-
ya kalkt›¤›n›zda izin de alamazs›-
n›z. ‹zin alsan›z da baflka bir gerek-
çe bulunup yine engellenebilirsiniz. 

Meflrulu¤undan taviz vermeye
bafllad›¤›n andan itibaren asl›nda
orada demokratik mücadelenin alt›-
n› kendin oyuyorsun demektir. 

Ama meflrulu¤unuza olan inanç-
la, meflrulu¤unuzun gücüyle hare-
ket etti¤inizde hiçbir güç sizin, Va-
tan iflkence merkezinin önünde dahi
eylem yapman›z› engelleyemez. 
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Ülkemizde Gençlik

OKULLARDA KILIK
KIYAFET DAYATMASI

‹lkokuldan bafllayarak,  liseyi bi-
tirene kadar, uymam›z gereken ku-
rallar sürekli hat›rlat›l›r.. Ö¤retmen-
ler, okul yöneticileri,   sürekli kural-
lar› hat›rlat›p, bunlar›n d›fl›na ç›k›l-
mas› durumunda neler olabilece¤in-
den bahsederler. 

Bu kurallardan biride uymad›¤›-
m›z için defalarca caza ald›¤›m›z,
sorun yaflad›¤›m›z k›l›k-k›yafet uy-
gulamas›d›r. 

Yönetmeliklerde belirtilmifl olan
ve okul yönetiminin belirledi¤i k›-
yafetler giyilmeli, bunlar›n d›fl›na
ç›k›lmamal›d›r. Hepimiz, okula gi-
rifl esnas›ndaki kontrolleri ve okul-
dan k›l›k-k›yafeti yüzünden geri
çevrilen ö¤rencileri ya da okul kori-
dorlar›nda nöbetçi ö¤retmene yaka-
lanmamak için köfle bucak nas›l
kaçt›klar›n› hat›rl›yordur. 

Bu tart›flmalar ile ilgili olarak
flunu söyleyebiliriz; okullarda  her
ö¤rencinin, her istedi¤ini giymesi,
her türlü k›yafetin serbest olmas›
de¤ildir tart›flmam›z. 

Bahsetti¤imiz fley bu uygulama-
larla ö¤rencilerde yerlefltirilen man-
t›kt›r. Sürekli bu uygulamalara ma-
ruz kalan ö¤renciler bir süre sonra
bu durumu kan›ksayarak onlara ya-
p›lan farkl› dayatmalar› da kabul et-
mektedirler. 

“Ne de olsa okul yönetiminin al-
m›fl oldu¤u bir karard›r ve uyulma-
s› zorunludur.”

Oysaki e¤itim sistemi düzenin
bir parças›d›r, ondan ba¤›ms›z de-
¤ildir. Düzenin e¤itim kurumlar›nda
düzene uygun kafalar yetifltirilir. 

K›l›k k›yafet uygulamalar›ndaki
amaç ö¤rencilerin tek tiplefltirilme-
sidir. Hiç bir okul yönetimi ö¤renci-
lerin bunlar› alacak ekonomik duru-

munun  olup olmad›¤›n› sormaz.
‹Okul idaresi istemifltir,  ö¤renci ye-
rine getirmek zorundad›r. Onun sö-
zünün d›fl›na ç›kamaz. Ç›karsa di-
sipline gönderilir, okuldan uzaklafl-
t›r›l›r ya da at›l›r.

Yarat›lmak istenen tek tip ö¤ren-
ci modeli soran,sorgulayan araflt›ran
bir kimli¤e sahip de¤ildir.

Görüldü¤ü gibi bu durum basit
bir k›l›k k›yafet uygulamas› de¤il
düzenin devam› için kullan›lan bir
yöntemdir.

O yan›yla k›l›k-k›yafet  biçimsel
l bir yan olmaktan çok, düzenin
“yetifltirdi¤i” tek tip  ö¤renciyi ta-
mamlayan bir unsur olmaktad›r. K›-
l›k-k›yafet ö¤rencinin istenilen kal›-
ba dökülmesidir ayn› zamanda..

Tüm bu uygulamalar, k›l›k-k›ya-
fet yönetmelikleri haz›rlan›r, uygu-
lan›rken kimse ö¤rencinin ve ö¤ren-
ci velilerinin düflüncelerini almaz,
insan yerine koyupta düflüncesini
sormaz...

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z



AKP’nin aç›l›m manevralar› de-
vam ediyor. Müzik sanatç›lar› ve si-
nema sanatç›lar›ndan sonra flimdi
de yazarlarla “milli birlik projesi”
çerçevesinde bir toplant› yap›l›yor.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an 17 Ni-
san’da yazarlara “aç›l›m”› anlatacak-
m›fl. Toplant›ya davet edilen yazarla-
r›n aras›nda YYaaflflaarr KKeemmaall,, AAddaalleett
AA¤¤aaoo¤¤lluu,, AAyyflflee KKuulliinn,, OOrrhhaann PPaa--
mmuukk gibi tan›nm›fl yazarlar var. 

Erdo¤an, müzik sanatç›lar›na
““ggeeççmmiiflflttee”” yasaklanan kasetlerden,
linç edilen Ahmet Kaya’dan, yasak-
l› arabeskçilerden ve flark›lar›n›n
güzelli¤inden bahsedip, onlara
adeta mavi boncuk da¤›tm›flt›. Sine-
ma sanatç›lar›na, ““YY››llmmaazz GGüü--
nneeyy’’iinn ffiillmmlleerriinnee kkuullaakk vveerrmmiiflfl ooll--
ssaallaarrdd››,, iinnaann››nn TTüürrkkiiyyee bbuuggüünn ççookk
ffaarrkkll›› bbiirr yyeerrddee oollaabbiilliirrddii”” diyerek
onlar›n en hassas yanlar›na,
de¤erlerine seslenen bir konuflma
yapm›flt›. Her iki konuflma da riya-
karl›¤›n en tipik örnekleri olarak
geçti tarihe. 

Yazarlara da, Naz›m’dan, Orhan
Kemal’den, Ahmet Arif’ten, Necip
Faz›l’dan örnekler verip yasakla-
nan, toplat›lan, yak›lan kitaplardan
bahsedecektir. Ve bunlar›n geçmiflte
oldu¤unu söyleyip ““aarrtt››kk TTüürrkkii--
yyee’’nniinn ddee¤¤iiflflmmeekkttee”” oldu¤unu anla-
tacakt›r. 

Ayd›nlar, AKP aç›l›mlar›n›n ne
olup olmad›¤›n› bilmeyen bir kesim
de¤ildir. Bu anlamda bafltan buna
alet olmay› reddetmelidirler.
Ayd›nlar, 17 Nisan’da Baflbakan Er-
do¤an’la “Kürt Sorunu” üzerine ilk
kez de görüflmüfl olmayacaklar. 

Bundan 5 y›l önce, 2001 y›l› 15
Haziran’›nda bir bildiriyle PKK’ye
silah b›rakma ça¤r›s› yapan 151 ay-
d›n ad›na bir ayd›n yazarlar heyeti
Baflbakanla görüflmüfllerdi. ‹çlerin-

de Gencay Gür-
soy, Yücel Say-
man, Y›lmaz En-

sario¤lu, Ali Bayramo¤lu, A. Hakan
Coflkun, Adalet A¤ao¤lu, Hakan
Tahmaz, Osman Kavala, Tayfun
Mater, Mustafa Karaalio¤lu, Nuray
Mert ve Oral Çal›fllar gibi isimlerin
yerald›¤› bir grup ayd›n 1100 AA¤¤uussttooss
22000055’’ttee Baflbakan Erdo¤an’la gö-
rüflmüfller ve toplant› sonras›nda
Gencay Gürsoy flu aç›klamay› yap-
m›flt›: “Say›n Baflbakan aynen bizim
ifade etti¤imiz gibi Kürt sorununun
demokratik platformlarda, demok-
rasiden taviz verilmeden çözülece¤i
konusunda bir tteemmiinnaatt vveerrddii.. ... SSii--
llaahhll›› eeyylleemmlleerree ddeerrhhaall vvee öönnkkooflfluull--
ssuuzz ssoonn vveerriillmmeellii.. Çünkü demokra-
tik aç›l›m›n iiflflaarreettlleerrii vveerriillmmiiflflttiirr..”

Ayd›nlar›n o gün yapt›klar›
aç›klamalara bak›l›rsa, Türkiye’de
herfley de¤ifliyordu, Kürt sorunu
çözülecekti, demokratikleflme geli-
yordu. 

Oysa bu görüflmeden sadece bir
kaç ay sonra Erdo¤an’›n ““ÇÇooccuukk ddaa
oollssaa kkaadd››nn ddaa oollssaa tteerröörrüünn mmaaflflaass››
oollaannllaarraa ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriimmiizz ggeerree--
kkeennii yyaappaaccaakktt››rr”” talimat›yla Diyar-
bak›r’da 12, K›z›ltepe’de 2, Bat-
man’da 1 olmak üzere 15 Kürt kat-
ledilecekti... O gün o “olumlu”
aç›klamalar› yapan ayd›nlar, hayal
k›r›kl›klar›n› aç›klayacaklard›.  

AKP iktidar› devletin ne kadar
bask› zulüm, katliam› varsa ““ggeeçç--
mmiiflflttee”” diyerek sorumluluklar›n›
gizlemeye çal›fl›yor. Kand›rmaca
budur. Hiçbir fley geçmifl de¤ildir. 

Aç›l›m toplant›s›na davet edilen-
ler aras›nda Orhan Pamuk da var.
Ermeni soyk›r›m›na iliflkin sözlerin-
den dolay› Pamuk hakk›nda dava
açt›ran AKP de¤il mi? ““EErrmmeennii
KKoonnffeerraannss››”” düzenlemek isteyen-
leri, ""bbiizzii aarrkkaamm››zzddaann hhaannççeerrlleeddii--
lleerr"" diye vatan haini ilan eden
AKP’nin Adalet Bakan› Cemil Çi-

çek de¤il mi? 

Ermeni soyk›r›m›na iliflkin söz-
lerinden dolay› Orhan Pamuk'un ki-
taplar›n› yyaakktt››rraann Kaymakam Mus-
tafa Alt›np›nar'› tteerrffii eettttiirreenn AKP
iktidar› de¤il mi?.. Ç›kard›klar› yeni
terör yasalar›yla binlerce çocu¤a
dava açt›ran AKP de¤il mi?

Aldanmay›n, aaldatmay›n
Toplant›ya ça¤r›l› olan ayd›nlar,

yazarlar AKP’nin bu politikalar›n›
görmeyen, bilmeyen kifliler de¤il-
dir. AKP’nin “aç›l›m” politikalar›
bir aldatmacad›r. Bir kez daha tek-
rarl›yoruz: AKP, uzun bir süredir,
hhaallkk››nn eezziilleenn ççeeflfliittllii kkeessiimmlleerriinniinn
ssoorruunnllaarr››nn›› kkuullllaannaarraakk,, bbuu kkeessiimm--
lleerrii kkeennddiinnee yyeeddeekklleemmee ppoolliittiikkaass››nn››
uuyygguulluuyyoorr.. Bu manevralar›yla,
iflbirlikçili¤ini, faflizmini perdeliyor.
Perdeyi kald›r›nca görürsünüz ki,
Erdo¤an’›n ‘aç›l›m’ ad› alt›nda söy-
ledi¤i her kelimesinin alt› bofl ve ri-
yakarcad›r. 

Halka karfl› sorumluluk duyan
ayd›nlar; AKP iktidar›n›n manevra-
lar›n›n figüran› olmay›n. Hiç bir ay-
d›n›n yapt›klar› tek bafl›na kendini
ilgilendirmez. Ayd›n tek bafl›na bir
kiflilik de¤ildir. Her tavr›, her hare-
keti, a¤z›ndan ç›kan her sözü halk›
da etkileyecektir. AKP’nin manev-
ralar›na figüran olarak halk› kand›r-
may›n, aldatmay›n. Aksi durumda
AKP’nin halka uygulad›¤› bask›n›n,
katliamlar›n, aç›l›m ad› alt›nda
sürdürdü¤ü oyalamaca ve aldat-
macalar›n ve her türlü zulmün orta-
¤› olacaklard›r. 

1100 AA¤¤uussttooss 22000055
BBaaflflbbaakkaann vvee aayydd››nnllaarr

ttooppllaanntt›› hhaalliinnddee......
SSoonnuuçç:: KKooccaa bbiirr HH‹‹ÇÇ!! 

Ayd›nlar; AKP’nin aç›l›m 
manevralar›n›n figüranlar› olmay›n

halk› kand›rmay›n!

AAçç››ll››mm mmaanneevvrraallaarr››nnaa
oorrttaakk oollmmaakk,,
EEnneesslleerr’’iinn kkaattlliinnee
oonnaayy 
vveerrmmeekkttiirr.. 



Devrimci Yol çevresinden Mehdi
Bektafl, geçti¤imiz günlerde “Dev-
rim Bitmeyen Sevda” adl› bir kitap
yay›nlad›. Asl›nda “bitmifl” bir sev-
dad›r anlat›lan. Böyle oldu¤u için de,
kendileri d›fl›ndakilere iliflkin bö-
lümler, sorumsuzca, araflt›rmadan,
emek sarfedilmeden yaz›lm›flt›r.

Day›’n›n toplu firar ile özgürlü-
¤üne kavufltu¤u, firardan hemen son-
ra yurtd›fl›na ç›kt›¤› gibi, yalan yan-
l›fl bilgilerle yaz›lm›fl olmas› dahi,
yorumlardaki, de¤erlendirmelerin-
deki ciddiyetsizli¤i, çalakalemcili¤i
ve sorumsuzlu¤u göstermeye yeter.
DHKP-C davas›ndan tutsak Ali Os-
man Köse, kitab›n çeflitli yönlerine
bir cevap vermifl bulunuyor. Bu ce-
vab› afla¤›da sunuyoruz. Ama flunu
eklemek isteriz ki, yazar, bütün bu
ciddiyetsizli¤in ve sorumsuzlu¤un
üstüne “örgütün gelece¤i belirsizdir”
gibi ahkamlar kesiyor haddini afla-
rak. Devrimci hareketin gelece¤i,
onun geleneklerinden, direnifl tari-
hinden, ideolojik netli¤i ve kararl›l›-
¤›ndan bellidir. Yazar, e¤er birileri-
nin “gelece¤i”ne kafa yoracaksa, o
herhalde en baflta kendileri olmal›d›r.
Darbeler yiyen Devrimci Yol, bugün
paramparçad›r; ne bir direnifl gelene-
¤i yaratabilmifl, ne ideolojik olarak
bir noktada durabilmifltir. Gelecek-
sizlik, iflte tam oradad›r.

Yazar, yarat›lan direniflleri, gele-
nekleri yok sayarak, “gelece¤i belir-
siz” diye ahkam kesiyor. Siz yok sa-
y›nca direnifller yok olmuyor, siz
yok say›nca ideolojiler yok olmu-
yor. Bu direniflleri, mücadeleyi yok
sayarsan›z gelecek belirsiz görünür

gözünüze. Ama bizim için, devrim-
ci hareket için belirsiz bir gelecek
yoktur. Yazar›n yerald›¤› çevre için
ise, b›rak›n belirsizli¤i, herfley belli-
dir ve herfley bitmifl görünmektedir.
Devrimin yerine düzeniçilik konul-
mufl ve o noktada gerçekte devrim-
ci bir gelecek de kalmam›flt›r. 

*

Bu k›sa belirtmeden sonra, afla-
¤›da Ali Osman Köse’nin mektubu-
nu sunuyoruz. 

***  

Merhaba Say›n Mehdi Bektafl ;
““DDeevvrriimm BBiittmmeeyyeenn SSeevvddaa””*

isimli kitab›n›z› henüz okudum. Ki-
tab›n›z› “tarihi do¤ru okumak” sö-
zünden yola ç›karak kaleme ald›¤›-
n›z› belirtmiflsiniz. Do¤ruda yap-
m›fls›n›z. Ancak kitab›n›zda “tarihi
do¤ru okumak”la örtüflmeyen, bu
nedenle de elefltiriyi hak eden ve
düzeltilmesi gereken yanlar var.
Buna ra¤men mektubumda, bizi il-
gilendiren yan›na de¤inmekle yeti-
nece¤im.

Biz kim miyiz?
Biz kitab›n›z›n 623, 629’uncu

sayfalar› aras›nda yer verdi¤iniz
DEVR‹MC‹ SOL’cular›z**. Kitab›-
n›zda örgütümüzle ilgili kimi yanl›fl
bilgilere ve ayr›ca Day›’n›n flehitli¤i
sonras› y›llara, gelece¤imize iliflkin
de “bilinmezlik ve merak konusu”
oldu¤u düflüncesine yer vermiflsi-
niz.

DY’ye ay›rd›¤›n›z sayfalarda
(612-  623) 1978 May›s’›nda ger-
çekleflen “ayr›l›k”  öncesi sürece
iliflkin pek çok yanl›fl bilgi bulunu-
yor. Aç›kças› DY’ci kimli¤inizle
kaleme ald›¤›n›z düflüncesi oluflu-
yor. Bunlar›n bafl›nda da bildirgenin
haz›rlanmas› gelmektedir. Bunun
nedeni de kuflkusuz o dönem kendi-
lerini “Kurtulufl Gurubu”  olarak ta-
n›mlayan yap›lanmay› küçümseme-

niz “gençlik hareketi içinde bir ke-
sim” olarak görmenizdir. Ve yine
sanki öncesinde içeri¤ine dair hiç
tart›fl›lmam›fl, görüfller belirtilme-
mifl gibi yer vermiflsiniz ki bu do¤-
ru de¤ildir. Bunu yaparken DY flef-
lerinin, elefltirileri dikkate almayan,
dayatmac›, özünde tam da bizim
bahsetti¤imiz gibi THKP- C tasfi-
yecili¤ini çok önceden karar verdi-
¤ini ve bunun bildirgeyle aç›¤a vu-
rulmufl olduklar›n› gözler önüne
sermiflsiniz.

DY’ye ay›rd›¤›n›z sayfalar›n çe-
flitli yerlerinde örgütümüz Devrimci
Sol ile ilgili olarak “‹stanbul Gru-
bu”  “gençlik hareketi” nitelemesin-
de bulunmuflsunuz ki bu do¤ru de-
¤ildir. Nitekim siz de ayn› sayfalar-
da flunlar› söylemiflsiniz. ““‹‹ssttaannbbuull
GGrruubbuu’’nnuunn hhaarreekkeetttteenn aayyrr››llmmaass››,,
TTüürrkkiiyyee’’nniinn eenn bbüüyyüükk ssaannaayyii,, ee¤¤ii--
ttiimm vvee kküüllttüürr mmeerrkkeezziinnddee DDYY hhaa--
rreekkeettiinniinn zzaayy››ffllaammaass››nnaa,, cciiddddii bbiirr
kkiittllee vvee kkaaddrroo kkaayybb››nnaa uu¤¤rr aammaass››--
nnaa,, ssiiyyaassii kküüllttüürr ppaarrççaallaannmmaass››nnaa
yyooll aaççmm››flfltt››rr””.  

“Ayr›lma ‹stanbul’la s›n›rl› kal-
mam›fl, Elaz›¤, Samsun, Bursa gibi
Anadolu kentlerine yay›lm›fl, dev-
rimci kadrolar›n›n önemli bir bölü-
münün etkilemifltir”.

Evet Devrimci Sol, “gençlik ha-
reketi” , 3- 5 kiflilik grup  vb vb. kü-
çümsemelerine, DY’nin siyaset ya-
sakç›l›¤›na yer yer fiziki sald›r›lar›-
na ra¤men 1978 koflullar›nda, anti-
faflist mücadeledeki yeri baflta ol-
mak üzere, do¤ru politikalar›yla ni-
telik ve nicelik olarak en h›zl› geli-
flen örgüt olmufltur.

K›sacas› özellikle DY’ye ay›rd›-
¤›n›z sayfalarda objektif davranma-
l›yd›n›z diye düflünüyoruz. 

12 Eylül öncesi gerçeklefltirdi¤i-
miz eylemlerden hareketle; ““ddeevvllee--
ttiinn ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriiyyllee DDeevv--SSooll
mmiilliittaannllaarr›› aarraass››nnddaa kkaann ddaavvaass››nnaa

‹nkarc›l›¤a ve
Subjektivizme Düflenler, 
Tarihi Do¤ru Yazamazlar

30 18 NNisan 22010 // Say›: 15



ddöönnüüflfleenn bbiirr ççaatt››flflmmaa ssüürreeccii bbaaflflllaa--
mm››flfltt››”” (sf; 628) demiflsiniz. Benzer
fleyleri “polisle düello “tan›m›yla
1990’lardaki sürecimiz içinde söy-
leyenler oldu. (Söylenenlerin ortak
noktalar› bugün düzeniçileflen, par-
lementerizmi seçenler olmalar›d›r).
Bu tür anlay›fl ve tan›mlamalar yan-
l›flt›r. Söz konusu olan oligarflinin
halka, onun öncülerine yönelik sal-
d›r›lar›, devrimcilerin de halk›n
adaletini uygulamas›d›r. En genel
anlamda ise, s›n›f mücadelesidir.

““......EEmmnniiyyeett ssoorrgguullaammaallaarr››nnddaa
kkoonnuuflflaannllaarr hhaakkkk››nnddaa öörrggüütt iiççii ccee--
zzaallaanndd››rrmmaallaarr ggöörrüüllddüü”” (sf; 628)
diyorsunuz. Bu kesinlikle do¤ru de-
¤ildir. ‹flbirli¤ini kabul edip bunu
gizleyen ve d›flar›da ya da hapisha-
nelerde iflbirli¤ini sürdürenler ceza-
land›r›lm›flt›r. ‹flbirli¤ini kabül eden
ancak daha sonra bunu itiraf eden-
lerde dahil emniyetle olumsuzluklar
yaflayan kimse ölümle cezaland›r›l-
mam›flt›r.

““11999900 yy››ll››nn››nn bbaaflfl››nnddaa BBeeddrrii
YYaa¤¤aann’’››nn bbaaflfl››nn›› ççeekkttii¤¤ii bbiirr ggrruupp..
öörrggüüttüünn iiflfllleeyyiiflfl bbiiççiimmiinnii eelleeflflttiirree--
rreekk DDeevv--SSooll’’ddaann aayyrr››lldd››.. AAyyrr››llaann--
llaarraa kkaarrflfl›› aacc››mmaass››zz ddaavvrr aannaann
DDeevv--SSooll,, BBeeddrrii YYaa¤¤aann vvee aarrkkaaddaaflfl--
llaarr››nn››nn ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriinnccee ööllddüü--
rrüüllmmeessiinnddeenn ssoorruummlluu ttuuttuullmmuuflfl--
ttuu”” (sf; 628) demiflsiniz.

“Bedri Ya¤an’›n bafl›n› çekti¤i
grup” ayr›lmad›. 13 Eylül 1992’de
önderimiz Dursun Karatafl’› tutsak
ald›. Ve yine hiçbir haklar› yetkileri
olmamas›na ra¤men örgütümüzü
yönetme, olanaklar›n› gasp etme su-
çunu ifllediler. Yani, söz konusu
olan “ayr›lma”  de¤il, “darbe yap-
ma”d›r. Yoksa yüzlerce insan örgü-
tümüzden ayr›lm›flt›r, devrimcili¤i
b›rakm›flt›r, hiçbir fleyde yap›lma-
m›flt›r. K›sacas›, ifade etti¤iniz gibi
“ayr›lanlara karfl› ac›mas›z davran-
ma”  söz konusu de¤ildir.

Bedri Ya¤an ve arkadafllar›n›n
güvenlik güçlerince öldürülmesin-
den sorumlu tutulma”  konusu ise
polisin, psikolojik savafl›n bir unsu-
ru olarak flaibe yaratma amaçl› pi-
yasaya sürdü¤ü bir yaland›r. Ve siz-
de bunu kullanarak polisin ya-
ratmak istedi¤i flaibeye ortak ol-

muflsunuz. Bu konuda aç›klamalar›-
n›z da mevcuttur “Herfley Birli¤i-
miz, Gelece¤imiz ve Zaferimiz
‹çin Devrimci Harekete Darbe”  ki-
tab›n› okumufl olsayd›n›z böylesi
yan›lg›lara da düflmezdiniz. Ve “ ta-
rihi do¤ru okumufl”  olurdunuz. Ay-
r›ca bilmelisiniz ki kendi adaletimi-
zi kendimiz uygulamak isteriz. Bafl-
kas›n›n uygulamas›n› ise olumlu
karfl›lamay›z. Ve yine bilinmelidir
ki yapt›¤›m›z her fleyi savunmak,
savundu¤umuz herfleyi yapmak, bi-
zim kimli¤imizle bütünleflmifltir.

Bizimle ilgili bölümü flöyle bitir-
miflsiniz. ““LLiiddeerrlleerrii DDuurrssuunn KKaarraa--
ttaaflfl’’››nn yyaakkaallaanndd››¤¤›› hhaassttaannll››kkttaann
((kkaannsseerr)) kkuurrttuullaammaayyaarraakk 1122
AA¤¤uussttooss 22000088’’ddee HHoollllaannddaa’’ddaa ööll--
mmeessiiyyllee ddee yyeennii bbiirr ddöönneemmee ggiirrddii;;
öörrggüüttüünn ggeelleeccee¤¤ii flfliimmddiilliikk bbiirr bbii--
lliinnmmeezzlliikk vvee mmeerraakk kkoonnuussuu......””
(sf; 629)

Önderimiz Dursun Karatafl’›n
yerinin doldurulamayaca¤›n›n bilin-
cindeyiz. T›pk› Mahir Çayan’›n ye-
rinin doldurulamad›¤› gibi... Ancak
K›z›ldere’den bugüne, yani
1972’den 2010’a... 40 y›ll›k kesinti-
siz sürdürdü¤ümüz mücadele tarihi-
ne sahibiz. 40 y›l içinde sizlerin de
tan›k oldu¤u pek çok fley yafland›,
atefl çemberlerinden geçildi. Biz, ifl-
te o atefl çemberlerinden geçmesini
baflaran olduk. K›z›ldere sonras› ve
DY tasfiyecili¤ine karfl› nas›l ML’yi
savunmuflsak, 12 Eylül y›llar›nda
da büyük bedeller ödedik. Ama de-
¤er ve geleneklerimize hem yenile-
rini katt›k, hem de varolanlar› güç-
lendirdik. 1989 sonras›nda Sovyet-
ler Birli¤i ve di¤er sosyalist ülkeler-
de yaflanan karfl› devrimler, kapita-
list restorasyonlar pek çok örgütte
sa¤a- sola savrulmaya, inançs›zlafl-
maya düzene dönmeye neden olur-
ken bizde böylesi bir fley yaflanma-
m›flt›r. Tam tersine “1990 Mart Ka-
rarlar›”yla ileriye ad›mlar at›lm›fl,
kan-can pahas› sosyalizmi savunan
istisnai örgütlerinden biri olabilmifl-
tir. Darbecilik dönemi de, iç- düfl-
man›n nas›l d›fl- düflman haline ge-
lebildi¤ini görmemizi sa¤lam›flt›r.
Ve darbecilikle mücadele sürecinde
özlemini duydu¤umuz partinin ya-

rat›lmas›ndaki en temel eksi¤imiz
olan “biz”  olgusunu ete kemi¤e bü-
ründürme becerisi de gösterilmifl ve
30 Mart 1994’te umudumuz ilan
edilmifltir. 2000-2007 ölüm orucu
y›llar› da tarihimizin daha önceki
süreçlerinde oldu¤u gibi tek bafl›m›-
za da kalsak devrimin gelece¤i-ç›-
karlar› için büyük bedeller ödemek-
te, çekincesiz olaca¤›m›z›n ifadesi
olmufltur.

K›sacas› halk›m›z ve dostlar›m›z
bilmelidirler, 40 y›ll›k deney  ve bi-
rikimimiz, yaratt›¤›m›z de¤er ve il-
keler ile önderlerimiz Mahir Çayan
ve Dursun Karatafl’›n çizdi¤i ve
do¤rulu¤u ispatlanm›fl yoldan asla
ama asla sapmadan mücadelemizi
yükseltecek, flehitlerimize ve halk›-
m›za verdi¤imiz devrim sözünü
gerçeklefltirece¤iz. 

Say›n Mehdi Bektafl; 
Kitab›n›zda bizimle ilgili olarak

yer verdi¤iniz eksik ve yanl›fl bilgi-
lerin düzeltilmesini istemek de bi-
zim en do¤al hakk›m›z olmaktad›r.
fiayet “elimdeki kaynaklarda bu
yönde bilgiler vard›”  diyorsan›z,
do¤ru bilgilerin kayna¤›ndan olaca-
¤› gerçe¤ini hat›rlat›r›z ve isterseniz
kaynakta temin edebiliriz.

Sonuç olarak; herfleye ra¤men
büyük bir sab›r-emekle de¤erli bir
ürün ortaya koymuflsunuz. Sizi kut-
luyoruz yaflam›n›zda ve bundan
sonraki çal›flmalar›n›zda baflar›lar
diliyoruz.

Kendinize iyi bak›n sevgi ve
dostlukla 

AL‹ OSMAN KÖSE.   

* Arkadafl Kitabevi 2010
** Kiflisel olarak da flu bilgiyi

verebilirim: 12 Eylül döneminde iki
ayr› davadan 146/1 ile yarg›land›m
Marmara Devrimci Sol Dava-
s›’ndan idam cezas› verildi onaylan-
d›. Ancak infaz› yap›lamad›. De-
vimci Sol Ana Davas›’nda da 146/1
den yarg›lan›yorum. Henüz sonuç-
lanmad›. 1994’te DHKP- C  Dava-
s›ndan 146/1 den yarg›land›m ve yi-
ne idam cezas› verildi.10 y›l› 12 Ey-
lül sürecinde 16 y›l› da 1994’ten bu
güne olmak üzere flimdilik toplam
26 y›ll›k tutsa¤›m.

31Say›: 15 // 18 NNisan 22010



Sevgili arkadafllar merhaba.
Devrimci Okul’a hoflgeldiniz. Bu-
günkü dersimizin konusu komiteler. 

Halk›n, ezilenlerin, devasa ordu-
lara ve genifl imkanlara sahip sömü-
rücü egemen s›n›flar karfl›s›ndaki en
büyük güçlerinden biri ideolojisi,
tarihsel hakl›l›¤›, bir di¤eri ise “Ör-
gütü”dür. Örgütü olmadan proletar-
ya bir hiçtir. Örgütü
olmayan bir halk, as-
la mevcut sömürü
düzenini y›kamaz ve
kendi iktidar›n› ku-
ramaz.  

Komiteler de ör-
gütün bir parças›d›r-
lar; örgütü örgüt ya-
pan tteemmeell ttaaflflllaarrddaann biridirler. Ve
bu anlamda da bir örgüt ne kadar
önemliyse, komiteler de o kadar
önemli ve hayatidirler. ‹flte bugünkü
dersimizde bu komitelerin çeflitleri
ve ifllevleri üzerinde duraca¤›z. Ön-
ce k›sa bir tan›m yapal›m:  

�� KKoommiittee nneeddiirr??
NNaass››ll bbiirr iiflfllleevv üüsslleenniirr??

Komiteler, herhangi bir alanda-
ki, birimdeki örgütlenmeyi ve faali-
yetleri, daha iradi hale getirmek
üzere oluflturulmufl, planlama yap-
mak, politika ve karar üretmek, ko-
lektivizmi hayata geçirmek, disiplin
ve denetimi sa¤lamak üzere, kendi
alan› içinde yönetim misyonunu
üstlenen yap›lard›r. 

Proletaryan›n en temel örgütü
olan partisi için klasik olarak ““ççeelliikk
ççeekkiirrddeekk”” deyimi kullan›l›r. Komi-
teleri de o “çelik çekirdek” içindeki
“çekirdek”ler olarak düflünebiliriz.
HHeerr kkoommiittee bbiirr ççeekkiirrddeekkttiirr.. O da
bulundu¤u alan›n, birimin “çelik
çekirde¤i”dir. Bir komite, ancak
böyle bir misyonla hareket etti¤inde
görevini yerine getirebilir zaten. 

Bir komite, ge-
çici, belli bir yere,
belli bir konuya
özgü olarak olufl-
turulmufl olsa da, o
yine bir “çekirdek-
tir”. Çünkü, kurul-
du¤u konu veya

alana iliflkin, en genifl kesimleri hhaa--
rreekkeettee ggeeççiirreenn bir odakt›r, bir çe-
kim merkezidir, bir dinamodur. 

Komitelerin ifllevi hakk›nda son
olarak flunu belirtelim: Örgüt, kifli-
lerin toplam›ndan oluflmaz. Örgüt
çok çeflitli organlar›n toplam›d›r, or-
ganlaflt›¤›, kurumlaflt›¤› ölçüde güç-
lenir. Komiteler iflte örgüt içindeki

bu organlaflman›n da en temel bi-
çimleridir. 

�� HHaannggii ttüürr kkoommiitteelleerr
vvaarrdd››rr??

Komiteleri üçe ay›rabiliriz. 

BBiirr:: Bir örgütün en üstten en al-
ta kadar tüm çal›flma alanlar›nda,
birimlerinde yönetim organ› olarak
varolan komiteler. Bu komiteler ör-
gütün de¤iflmez bir parças› olarak
ssüürreekkllii ve kal›c›d›rlar. 

‹‹kkii:: ‹kinci tür komiteler, taban
örgütlenmesi olarak kurulan, kurul-
mas› hedeflenen HHaallkk KKoommiitteellee--
rrii’’dir.

ÜÜçç:: Geçici, dönemsel, belli bir
alana veya konuya yönelik olufltu-
rulan komiteler.

�� KKaall››cc››,, ssüürreekkllii,, öörrggüüttüünn
bbiirr ppaarrççaass›› oollaann kkoommiitteelleerr
hhaannggiilleerriiddiirr??

‹flçi, memur, köylü, gençlik, ge-
cekondu semtleri gibi belli bafll› ça-
l›flma alanlar›n›n herbirinin bir ko-
mitesi olur; Dev-Genç komitesi,

Devrimci ‹flçi Hareketi Komitesi,
Mahalleler Komitesi gibi... Bunla-
r›n alt birimlerinde alt komiteler
olur; Gençlikte, her üniversitenin
ayr› bir komitesi olur örne¤in. Ma-
hallelerde Gazi Mahallesi komitesi,
Okmeydan› komitesi, Mamak Ko-
mitesi, Bornova komitesi gibi ko-
miteleflmelerle afla¤›ya do¤ru yay›-
l›r.  Bunlar›n d›fl›nda, her  ilde, ilçe-
de, köylerde komiteler olur... Bun-
lar, mutlak de¤ildir, örgütlenmenin
düzeyine, örgütsel ihtiyaçlara göre
daha farkl› flekiller alabilir; ama ge-
nel flema olarak böyle flekillenir.
Devrimci demokratik bir faaliyetin
yürütüldü¤ü her çal›flma alan› ve bi-

rimde, bu nitelikte
bir komite vard›r
veya kurulmas› he-
deflenir. 

Bu komitelerde
yer alan insanlar
de¤iflir, ancak dev-
rimci örgütün veya
demokratik örgüt-

lenmenin bir parças› olarak bu ko-
miteler varolmaya devam eder. 

�� HHaallkk KKoommiitteelleerrii nnaass››ll,,
nneerreeddee oolluuflflttuurruulluurr??

Halk›n hemen her kesimi, kesin-
tisiz bir flekilde ekonomik, siyasi
sald›r›larla yüzyüzedir. Halk›n bu
sald›r›lara karfl› kendini savunmas›-
n›n, yüz yüze bulundu¤u ekonomik,
demokratik sorunlar›n›, özcesi yyaa--
flflaamm ssoorruunnllaarr››nn›› çözmesinin en
baflta gelen araçlar›ndan biri örgüt-
lenmektir. Bizim geçmiflten bu yana
örgütledi¤imiz, örgütlenmesine ön-
derlik etti¤imiz HHaallkk KKoommiitteelleerrii,
bu araçlardan biridir. Bu komiteler,
belli bir alana yönelik olarak iiflflççii
kkoommiitteelleerrii,, ggeennççlliikk kkoommiitteelleerrii,,
mmeemmuurr kkoommiitteelleerrii fleklinde de bi-
çimlenebilirler, ama özleri ayn›d›r. 

Özleri, ““HHaallkk kkoommiitteelleerrii,, eessaass
oollaarraakk,, hhaallkk››nn ssoorruunnllaarr››nn›› kkeennddii
öözzggüüccüüyyllee ççöözzmmee tteemmeelliinnddee flfleekkiillllee--
nneenn öörrggüüttlleennmmeelleerrddiirr..””

Halk›n kendi sorunlar›n›n çözü-
münde söz, karar, inisiyatif sahibi
olmas›nda, halk›n iradesinin aç›¤a

Kurtulufl ‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OKUL

Ders:
Komiteler

Komiteler, örgüte 
hayat veren organlardır
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ç›kar›lmas›nda ve giderek
“halk›n kendi kendini yönet-
meyi” ö¤renebilmesinde, bu
tür örgütlenmeler zorunlu-
dur. Türkiye solu esas olarak
bu tür örgütlenmelere uzak-
t›r. Bu onun iktidar perspek-
tifinden uzakl›¤›n›n da bir
ifadesidir. HHaallkk KKoommiitteelleerrii,,
HHaallkk MMeecclliisslleerrii,, devrime
yürüyen, iktidar› hedefleyen
bir örgütlenme için vazgeçilmez ör-
gütlenme biçimleridir. 

Day›, bir yaz›s›nda bu tür örgüt-
lenmelerin önemsenmemesi, yarat›l-
mamas› durumunda ortaya ç›kacak
sonucu flöyle özetler: “...halk›n, dev-
rimci mücadeleye seyirci kalmas›,
sorunlar›n çözümünü ondan –kendi
d›fl›ndan (bn)– beklemesi gibi bir an-
lay›fl kendini gösterir. Böylesi bir an-
lay›fl›n oluflmas›, halk›n devrimci sa-
vafla kat›lmamas›, çözümü kendi d›-
fl›nda görmesi demektir. Bu durum,
tam da faflizmin istedi¤idir.” (Kurtu-
lufl, Say›: 17, 3 Haziran 1995) 

12 Eylül öncesinden bafllanarak
bu tür komiteler oluflturulmufltur.
Keza, Halk Meclisleri’yle birlikte bir
bütün oluflturmas› yan›yla da belli
bir dönem üzerinde özel olarak du-
rulmufltur. Bunlar›n oluflumu, koflul-
lara, ihtiyaçlara ba¤l› olarak somut
bir görev olarak ele al›nmayabilir;
ancak bu meclis ve komiteler, genel
olarak savundu¤umuz bir anlay›fl›n
ifadesidir ve bu anlamda da her za-
man hedeflerimiz içindedirler.

Bu konuda gerek 12 Eylül önce-
si, gerek sonras›nda devrimci hare-
ket taraf›ndan yarat›lan örnekler,
kesintisizli¤i tam olarak sa¤lanama-
m›fl olsa da, hem oluflturulduklar›
yer ve zamanda yararl› olmufllar,
kal›c› iliflkiler, gelenekler yaratm›fl-
lar ve zengin dersler b›rakm›fllard›r. 

Bu komiteler, özellikle yoksul
gecekondu semtlerinde yol, su,
elektrik, sa¤l›k, konut gibi sorunlar-
dan, resmi ve sivil faflist teröre kar-
fl› direnme sorununa kadar çeflitli te-
mellerde gerçekleflmifl ve en önem-
li sonuçlar›ndan biri olarak da hhaall--
kk››nn ppoolliittiizzee oollmmaass››nn››nn kkooflfluullllaarr››nn››
oluflturmufltur. 

�� GGeeççiiccii,, ssüürreellii kkoommiitteelleerr
hhaannggiilleerriiddiirr??

Kendi prati¤imizden örnek ve-
rirsek, flunlar› sayabiliriz: Faflizme
Karfl› Mücadele ve Savunma Komi-
teleri, Özellefltirmeye ve ‹flçi K›y›-
m›na Karfl› Mücadele Komiteleri,
“Bu Vatan Bizim Hesap Soral›m”
Komiteleri, Tutsaklarla Dayan›flma
Komiteleri... Ö¤renci gençlik içinde
belli mücadele biçimlerine ba¤l›
olarak kurulan Boykot Komiteleri,
gecekondu semtlerinde yer yer ku-
rulan Uyuflturucu ve H›rs›zl›kla
Mücadele Komiteleri... Keza yine,
bunlar›n d›fl›nda belli bir eyleme,
bir konuya yönelik olarak yine geçi-
ci olarak oluflturulan Eminönü Dire-
nifl Komitesi, Küçükarmutlu Hal-
k›yla Dayan›flma Komitesi, Gebze
‹flçileriyle Dayan›flma Komitesi,
Dursun Karatafl ile Dayan›flma Ko-
mitesi, Emperyalist Savafla Hay›r
Komiteleri, Çayda Sömürüye Karfl›
Mücadele Komiteleri, Adana Tecri-
te Karfl› Hukukçular Komitesi, ‹zo-
lasyon ‹flkencesine Karfl› Mücadele
Komitesi, Tekel ‹flçileriyle Dayan›fl-
ma Komitesi, Behiç Aflç› ile Daya-
n›flma Komiteleri, Tecrite Karfl› Da-
yan›flma Komitesi, Grevlerle Daya-
n›flma Komitesi...

Çok küçük bir k›sm›n› örnekle-
dik, örneklerden görülece¤i gibi, bu
tür komiteler, belli bir konuyla, bir
alanla, bir süreyle s›n›rl›d›rlar.. An-
cak yine bunlardan görülebilece¤i
gibi, oldukça zengin bir pratik söz
konusudur bu konuda. 

Bugünlerde Halk Cephesi tara-
f›ndan kurulmas› için ça¤r›  yap›lan
11 MMaayy››ss KKoommiitteelleerrii de geçici, süre-
li, belli bir konuya yönelik komite-
leflmelere bir örnektir. 

1 May›s Komiteleri ne
yapacak, buna tekrar de¤ine-
ce¤iz.  

�� 11 MMaayy››ss kkoommiitteelleerrii
nnaass››ll oolluuflflaaccaakk,,
nnee yyaappaaccaakk??

‹lk ifl, bulundu¤umuz her
yerde, 1 May›s Komiteleri

kuraca¤›z. 

Kimlerden, kaç kifliden oluflacak
bu komiteler? Bu konuda her yerde,
her koflulda geçerli bir reçete ver-
mek mümkün de¤ildir. 81 ilde, say›-
s›z ilçede, say›s›z okulda, gecekon-
du semtinde, farkl› koflullar, farkl›
örgütlenmeler, farkl› kifliler var.
Ama flunlar› söyleyebiliriz:

1 May›s eylemine kat›lacak ve
tüm emekçilerin de kat›lmas› gerek-
ti¤ini düflünen herkes, bu komiteler-
de yer alabilir. 

‹deali üç kiflidir. Ama diyelim ki
bulundu¤umuz yerde yok. ‹ki kifli-
lik bir komite de olmaz de¤il. Esas
olan o misyonu yüklenmeleridir. 

Bu komiteler ne yapacaklar?

En k›sa ve özet flekilde söyler-
sek: 11 MMaayy››ss’’›› öörrggüüttlleeyyeecceekklleerr.. 

Yani bu komiteler, sadece 1 Ma-
y›s’a ça¤›r yapmakla yetinmeyecek-
ler. Birebir iliflkilerle insanlar›n ka-
t›l›m›n› örgütleyecekler, tereddütü
olanlar›n tereddütlerini tart›flacak-
lar, ikna edecekler. 1 May›s komite-
leri, iflçi, köylü, memur, gecekondu-
lu, iflsiz, ö¤renci, doktor, mühendis,
kad›n-erkek, genç-yafll› halk›n her
kesiminin 1 May›s’a kat›l›m›n› sa¤-
lamay›, onlar› ortak bir hedefe yö-
neltmeyi hedefleyeceklerdir. 

1 May›s konusunda halk› e¤it-
mek, 1 May›s’a ça¤›rmak için top-
lant›lar organize edecekler. 

Yeni insanlara 1 May›s ça¤r›s›n›
yayg›nlaflt›rmak üzere görevler ve-
recekler. Bildiri da¤›tacak, ama bu-
nunla yetinmeyip baflkalar›n›n da
da¤›tmas›n› sa¤layacaklar. Pankart
asacak, ama ayn› zamanda ast›ra-
caklar. 

Ça¤r›y› ulaflt›rd›klar› kesimlerin
1 May›s’a kat›l›m›n› bizzat organize

Komiteler, tart›flman›n, e¤itimin maddi
zeminleridir. E¤er komiteler olmazsa,

insanlar aras›nda tart›flmalar ve kolektif
düflünce üretimi, tesadüflere, kiflisel

çabalara kalm›flt›r. Komite bunu tesadüfi,
keyfi olmaktan ç›kar›r. Komite demek,

birlikte tart›flmak demektir. Komite
demek, sorunlara birlikte çözüm bulmak

demektir. 
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edecekler. Mesela, komite Anado-
lu’daysa, kitlenin ‹stanbul’a nas›l
gidece¤ini organize edecekler. ‹s-
tanbul’daysa, bulunduklar› semtler-
den 1 May›s Alan›’na gidifli planla-
y›p gerekli araçlar›n ayarlanmas›n›
örgütleyecekler. (Türkiye çap›nda
merkezi bir 1 May›s politikam›z ol-
du¤u için, Anadolu’dan ‹stanbul’a
ulafl›m› sa¤lamak özel bir önem ka-
zan›yor.)

1 May›s Komiteleri neden gerek-
lidir? Bu konuda sadece
flunu belirtmek yeterlidir
san›r›z: Mücadelenin yü-
kü, kiflilerin kald›ramaya-
ca¤› kadar a¤›rd›r. E¤er üç
kifli, befl kifli el ele omuz
omuza verip bir yükü kal-
d›r›rsa, tek tek kald›rabil-
diklerinden çok daha faz-
las›n› kald›rabilirler. ‹flte
komitenin ifllevi as›l ola-
rak budur. 

Ülke çap›nda komitele-
rin kuruldu¤u bir konu dü-
flünün; o konuda büyük bir
seferberlik yaratmak
mümkündür, bunu örgütsüz ve ken-
dili¤inden yaratamay›z. 1 May›s ko-
miteleri ülke çap›nda seferberli¤imi-
zin ve iradili¤imizin biçimidirler. 

Evet, belirtti¤imiz gibi, komite-
leflme bir iradiliktir, merkeziliktir.
Bu noktada tekrar komitelerin genel
olarak ifllevleri üzerinde durmaya
devam edelim: 

�� ÖÖrrggüüttüü öörrggüütt yyaappaann bbiirr
ççookk öözzeelllliikk,, kkoommiitteelleerrddee
hhaayyaatt bbuulluurr

Komite, kendili¤indencili¤e kar-
fl› iradiliktir. 

Komite, denetimdir. 

Komite, bireyci düflünce ve yöne-
tim tarz›na karfl›l›k, kolektif yönetim
tarz›d›r. Her komite, kolektivizm için
bir zemindir. Devrimci Okul’daki bir
dersimizde bu konuyu etrafl› olarak
ele alm›flt›k. ((BBkkzz.. YYüürrüüyyüüflfl,, ssaayy››::
220055,, Kolektivizm ve Komiteler...
Kolektivizm, ideolojik bir tercih, pra-
tik bir zorunluluktur)

Komiteler, ttaarrtt››flflmmaann››nn,, ee¤¤iittii--

mmiinn maddi zeminleridir. E¤er ko-
miteler olmazsa, insanlar aras›nda
tart›flmalar ve kolektif düflünce üre-
timi, tesadüflere, kiflisel çabalara
kalm›flt›r. Komite bunu tesadüfi,
keyfi olmaktan ç›kar›r. Komite de-
mek, birlikte tart›flmak demektir.
Komite demek, sorunlara birlikte
çözüm bulmak demektir. 

Bir örgütlenmede bir çok fley ko-
mitelerin varl›¤›na ba¤l›d›r. 

Mesela, bir örgütlenmede komi-

teler yoksa veya var da iflletilmiyor-
sa, orada kkoolleekkttiivviizzmm hayata geçiri-
lemez. Orada, ddeemmookkrraattiikk mmeerrkkee--
zziiyyeettççiilliikk ilkesi hayata geçirilemez.
Orada bireycilik, popülizm ve ben-
zeri hastal›klar›n ortaya ç›kmas›
için çok uygun bir zemin var de-
mektir. Komiteler yoksa, orada cid-
di bir kkaaddrroollaaflflmmaa sa¤lamak da söz
konusu olamaz. 

Komiteleflmenin olmad›¤› yerde,
eelleeflflttiirrii--öözzeelleeflflttiirrii de sa¤l›kl› ve is-
tikrarl› bir mekanizmaya sahip de¤il
demektir ve onun hayata geçirilme-
si de ancak sorunlar dayatt›¤›nda
söz konusu olur. 

KKoommiittee,, ppaayyllaaflflmmaakktt››rr.. Düflün-
celer, öneriler, kafalar›m›zdaki so-
rular, eme¤imiz, coflkumuz, herfley
komite türü örgütlenmelerde payla-
fl›l›r hale gelir. 

Komiteleflmelerin olmad›¤› yer-
de, harcanan eme¤in, zaman›n, ener-
jinin tamam›ndan sonuç almak
mümkün de¤ildir. Bunlar›n bir k›sm›
bofla gidecektir kaç›n›lmaz olarak. 

Komite, taraftarlar›, sempatizan-

lar›, bizzat öörrggüüttlleeyyeenn,, yyöönneetteenn,,
kkiittllee ççaall››flflmmaass›› yyaappaann iinnssaannllaarr hhaa--
lliinnee ggeettiirriirr.. Genç, deneyimsiz bir
çok insan, tek bafl›na fazla bir fley
yapamayacakken, komiteyle bir çok
ifli yapar hale gelir. Burada ne sihir
var, ne bir ola¤anüstülük. KKeerraammeett,
bbiirr,, örgüt olman›n, örgütlenmenin,
iikkii,, komite olman›n getirdi¤i
sorumluluk duygusunun, üüçç,, kol-
lektivizmin gücündedir.

Bu noktada, 1 May›s komiteleri-
nin oluflumu konusunda son
olarak da flunu belirtmek is-
tiyoruz: O alanda, birimde
varolan komitelere, 1 May›s
Komiteleri ad›n› vermek gi-
bi kolayc› yöntemlere yöne-
linmemelidir. Mutlaka, bu-
güne kadar flu veya bu vesi-
leyle görev üstlenmemifl,
sadece ““ççaa¤¤rr››llaann”” olmufl,
sadece ““öörrggüüttlleenneenn”” ol-
mufl, sadece ““öö¤¤rreenneenn”” ol-
mufl insanlara önermeliyiz
bu görevi. 

Komiteler, ayn› zaman-
da bu insanlar›m›z›n “ça¤r›-

lan”dan ççaa¤¤rr››yy›› yyaappaann olmaya, “ör-
gütlenen”den öörrggüüttlleeyyeenn olmaya,
“ö¤renen”den öö¤¤rreetteenn olmaya dö-
nüflmesinin arac› yap›lmal›d›r. 

�� KKoommiittee bbeenn’’ii bbiizz,,
tteekkiillii ççoo¤¤uull yyaappaarr

Komiteleflmeyle birlikte, insan-
lar›n ““bbeenn nnee yyaappaaccaa¤¤››mm??”” sorusu
““bbiizz nnee yyaappaaccaa¤¤››zz??”” sorusuna dö-
nüflür. Sadece bu soru de¤il, her fley,
bbeenn’den bbiizz’e dönüflür. 

Komiteler, bireycili¤in, bencilli-
¤in, popülizmin panzehiridirler ayn›
zamanda. Kim ki komite kurmaktan
kaç›yorsa, o emek harcamaktan, de-
netimden, kolektivizmden kaç›yor
demektir. Komiteden kaçmak, as-
l›nda örgütlenmeye engel olmakt›r. 

Komite kkiiflfliilleerrii ggüüççlleennddiirriirr.. Ko-
mite olmad›¤›nda ne olur, insanlar,
flu veya bu sorunu kifli olarak çöz-
meye, flu veya bu görevi sadece
kendisi omuzlamaya çal›fl›r. ‹flte bu
noktada bir iflin tek bir kifli taraf›n-
dan yap›lmaya çal›fl›lmas›yla, bir

Komite, taraftarlar›, sempatizanlar›,
bizzat örgütleyen, yöneten, kitle çal›flmas›

yapan insanlar haline getirir. Genç,
deneyimsiz bir çok insan, tek bafl›na fazla
bir fley yapamayacakken, komiteyle bir çok
ifli yapar hale gelir. Burada ne sihir var, ne

bir ola¤anüstülük. Keramet, bir, örgüt
olman›n, örgütlenmenin, iki, komite olman›n

getirdi¤i sorumluluk duygusunun,
üç, kollektivizmin gücündedir.
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komite taraf›ndan yap›lmas› aras›n-
daki büyük fark ortaya ç›kar.

KKoommiittee,, öörrggüüttssüüzz kkiittlleeyyii,, öörr--
ggüüttssüüzz bbiirr aallaann››,, ggüüçç hhaalliinnee ggeettii--
rr ii rr.. Komite, bir alan›, birimi, siyasi
mücadeleye mmüüddaahhaallee eeddeebbiilleecceekk
duruma getirir. E¤er herhangi bir bi-
rimde komiteleflme yoksa, o birim
gerçekte henüz bir birim de olama-
m›fl demektir. 

Komitelerin çal›flt›r›lmad›¤› yer-
de, genelde o alandaki sorumlu emek
vermekten kaç›yor demektir. Örgüt-
lemez, e¤itmez, kitle çal›flmas› yap-
maz... Ve kimseye de hesap vermez. 

Komitelerin olmamas› bireyci
yönetim tarz›n› gelifltirir. Yöneticiy-
le insanlar aras›nda kurulan iliflki-
ler, bu noktada pekala kiflisel, tayfa-
c›, pohpohlay›c›, birbirlerinin hata
ve eksikliklerine göz yumucu hale
dönüflebilir. 

Komiteler, insanlar›m›z›n yönet-
meyi ö¤rendi¤i yerlerdir ayn› za-
manda. Komiteler, kararlar›n› müm-
kün oldu¤unca ooyybbiirrllii¤¤iiyyllee almal›-
d›rlar. Yani ikna temel olmal›d›r.
Ama ikna ve dolay›s›yla oybirli¤i
olam›yorsa, o zaman oy çoklu¤uyla
karar almaktan da kaç›nmamal›d›r.
Sonuçta, bir komite ifl yapmak için
karar almak zorundad›r ve karar al-
mak için tek alternatif olarak oy
çoklu¤u kalm›flsa, karar öyle al›n-
mal›d›r. Evet, bu komiteler bazen
yanl›fl kararlar da alabilirler, ama
bundan korkmamak gerekir, kendi
yanl›fllar›ndan ö¤renecekler ve do¤-
ruyu bulacaklard›r. ‹deolojik, ilke-
sel bir sorun olmad›¤› müddetçe,
komiteler böyle ifllemelidir. 

Sonuç olarak; çal›flma alanlar›n-
daki sürekli komiteler, örgütü sa¤-
lamlaflt›r›r; halk içindeki taban ko-

miteleri yayg›nlaflt›¤› ölçüde bunlar,
devrimcilerin bu komiteler arac›l›-
¤›yla halk›n en genifl kesimlerinin
nabz›n› tutabilmelerine, onlar›n ta-
lep ve sorunlar›yla bütünleflebilme-
lerine ve bu zeminde politik çal›fl-
malar›n› gelifltirebilmelerine imkan
sa¤lar, geçici komiteler ise, belli he-
deflerimize, bir seferberlik  halinde
ulaflmam›z› mümkün k›lar. Bu an-
lamda, her alanda, her biçimdeki
komiteler, sa¤lam bir örgüt ve etki-
li, sonuç al›c› siyasi faaliyetler için
vazgeçilmezdir. Her yerde, her bi-
çimde, her konuda, komiteler kur-
may› hedefleyelim. Bu bizi güçlen-
dirir. Sevgili arkadafllar, 1 May›s
komitelerinde yer alacak tüm arka-
dafllara flimdiden baflar›lar dileye-
rek, bu dersimizi sonland›r›yoruz.
Haftaya yine okulumuzda buluflmak
üzere, hoflçakal›n.  

Emperyalist haydutlara karfl› 
direnmek ve silahlanmak hakt›r

Halk İçin

Adalet
ABD Baflkan› Obama Washington’da düzenlenen

“Nükleer Güvenlik Zirvesi” öncesinde Amerika’n›n ge-
lecek 10 y›lda uygulayaca¤› yeni nükleer silah strateji-
sini aç›klad›. Buna göre ““AABBDD,, bbiiyyoolloojjiikk vvee kkiimmyyaassaall
ssaalldd››rr››yyaa uu¤¤rraammaass›› hhaalliinnddee bbiillee aattoomm bboommbbaass››nnaa bbaaflfl--
vvuurrmmaayyaaccaakk.. AAnnccaakk ‹‹rraann vvee KKuuzzeeyy KKoorree iissttiissnnaa......””

Neden? Çünkü bu iki ülke Amerika’ya boyun e¤mi-
yor, emperyalizmin yeni sömürgesi olmay› kabul etmi-
yor. Bundan dolay› Amerika için ‹ran ve Kuzey Kore
““hhaayydduutt üüllkkee””,, halklar›n direnifli ise ““tteerröörriizzmm”” oluyor. 

Emperyalizmin sömürü ve zulmüne karfl› halklar›n
direnifli ne haydutluktur, ne de terörizm. Halklar›n
emperyalizme karfl› her türlü silahlanmas› ve direnifli
meflrudur.

Obama’n›n aç›klad›¤› nükleer silah stratejisi ise bir
aldatmacad›r. Bugüne kadar Amerika’n›n d›fl›nda nük-
leer silah kullanan ülke mi var? Amerika’n›n bilgisi,
kontrolü d›fl›nda baflka halklar›n üzerine kimyasal, bi-
yolojik silah kullanan m› var? 

Obama liderli¤indeki Amerikan yönetiminin de
halklara, ülkelere bak›fl›, Bush yönetiminden farkl›
de¤il. Amerika’ya karfl› direnen ‹ran ve Kuzey Kore’ye
karfl› nükleer silah kullanaca¤›n› söylüyor Obama da.

Emperyalizmin iflgaline, sömürüsüne direnen örgütlere,
halklara da terörist diyor ve onlara karfl› da her türlü
kimyasal, biyolojik silah› kullan›yor... Geriye kim kal›-
yor? Kim Amerika’ya karfl› silah kullanacak? 

Amerika silahlanmaya karfl› de¤il. O sadece, ken-
disinin ve iflbirlikçilerinin d›fl›nda, halklar›n silahlan-
mas›na karfl›. Direnen ülkelerin silahlanmas›na karfl›.
‹stiyor ki dünya halklar›, tek bir silaha dahi sahip olma-
s›n.

Amerika bir taraftan nükleer silah kullanmayaca¤›m
diyor, di¤er taraftan kkoonnvvaannssiiyyoonneell yyeennii ssiillaahhllaarr››nn
üü rreettiimmiinnee bafll›yor.

Bu dünyada en büyük haydut ve terörist Amerika’-
d›r. Dünyan›n dört bir yan›nda kimyasal, biyolojik her
türlü silah› kullanarak halklar›n kan›n› döken Amerika-
’d›r. Halklar›n, emperyalizmin haydutlu¤una karfl› nük-
leer silah dahil her türlü silaha sahip olmas›, kendini sa-
vunmas› hakl› ve meflrudur. 

Emperyalistler halklar›n koflulsuz teslim olmas›n› is-
tiyor. Kendileri her tür silaha sahip olacak ama halklar,
silahs›zland›r›lacak, emperyalizmin sald›r›lar›na diren-
meyecek. Emperyalistlerin “silahs›zlanma” dedikleri,
hhaallkkllaarr››nn ssiillaahhss››zzllaanndd››rr››llmmaass››dd››rr..
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ABD’nin baflkenti Washing-
ton’da yap›lan Nükleer Güvenlik
Zirvesi’nde Nükleer silahlarda indi-
rim yap›laca¤› aç›kland›.

Hatta “Rusya ve ABD’den tarihi
ad›m”, “Nükleer Bahar” diye yazd›
bas›n. Dünya’ya böylesine “iyim-
ser” haberler yayd›lar.

Buna göre iki ülke 7 y›l içinde
nükleer bafll›klar›n say›s›n› 1550’ye
düflüreceklerdi... Fakat; ““PPeennttaaggoonn
oolluuflflaann bbooflfllluu¤¤uu ddüünnyyaann››nn hheerr yyaann››--
nn›› 11 ssaaaatttteenn aazz bbiirr ssüürreeddee vvuurraabbiillee--
cceekk kkoonnvvaannssiiyyoonneell bbaaflflll››kkllaarr ttaaflfl››--
yyaann yyeennii ffüüzzeelleerrllee ddoolldduurraaccaakk..”” 

Silahs›zlanma dediklerinde, bi-
linki bu savaflt›r. Ne diyorlarsa tersi-
ni anlay›n. Tersini düflünün. Özgür-
lük diyorlarsa, bilin ki halklar›n
haklar›na sald›r› vard›r. 

AABBDD,, ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››
aallddaattmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr

Amerikan emperyalistleri bir
yandan Obama’n›n “nükleer silah-
s›z bir dünya” yalan› ile propaganda
faaliyeti sürdürüken, di¤er yandan
nükleer silahlar› hakl› ç›karacak ya-
lanlarla dünya halklar›n› aldatmak-
tad›r.

Senaryolar› ve as›ls›z de¤erlen-
dirmeleri ile bir yandan nükleer si-
lahlar›n› hakl› ç›kar›rken, di¤er yan-
dan da halklar› nükleer silahlarla
tehdit etmektedirler.

Bu s›rada en çok iflledikleri se-
naryo fludur; “ yyaa tteerröörriisstt öörrggüüttlleerr
nnüükklleeeerr ssiillaahhllaarr›› eellee ggeeççiirriirrssee??”

Nükleer Güvenlik Zirvesi önce-
sinde,  ABD D›fliflleri Bakan› Hil-
lary Clinton CIA karargahlar›nda
oluflturulmufl “kanl›” bir senaryo-
dan söz ediyordu.

CIA daha önce de birçok senar-
yo üretti. Bunlar›n hiçbiri nedensiz
de¤ildi. Örne¤in, aylarca ““IIrraakk ‘‘››nn
nnüükklleeeerr ssiillaahh ddeeppoollaarr›› vvaarr”” diye-

rek, Irak’a kuflatma uygulay›p,
Irak’› bu gerekçe ile iflgal ettiler.

Bu senaryoya göre, “terörist bir
grup”, bir atom bombas› çal›p, bunu
NewYork’un en kalabal›k meyda-
n›nda patlat›yor. Bu sald›r› sonucu
bir milyon Amerikal› ölüyor.

Bu kanl› senaryoyu aylard›r kul-
lanarak, as›l niyetlerini gizlemeye
çal›flt› emperyalistler. Obama,
Amerika’da bir araya getirdi¤i 47
ülkenin Baflkan, Baflbakan, Bakan-
lar› ile as›l gündemi konufltular.

Her ne kadar, Obama, “El Kai-
de” baflta olmak üzere “terör örgüt-
lerinin” nükleer silah edinmeye ça-
l›flt›¤›n›, bulurlarsa kullanacaklar›
senaryosunu ileri sürsede tart›flma
bu de¤ildir.

Kendi elinde yüzlerce nükleer
silah bulunurken, bunlar› hiç tart›fl-
ma konusu yapmam›fl, “haydut dev-
letler” dedi¤i, Kuzey Kore ve
‹ran’›n elinde nükleer silah bulun-
mas›n›n kabul edilemez oldu¤unu
aç›klam›flt›r.

Amerikan emperyalistleri “nük-
leer güvenlik” ad› alt›nda;

1) Nükleer silahlar›n sadece kendi
denetimlerinde olmas›n› istemektedir.

2) Nükleer silahlar› elinde bu-
lunduracak, ilerici, anti-Amerikan
politikalar izleyen devletlere, örgüt-
lere karfl› “düflman” muamelesi ya-
parak, nükleer silah kullanaca¤›n›
aç›klam›fl, flimdiden milyonlarca in-
san› gözünü k›rpmadan katledece¤i-
ni ilan etmifltir.

Halklar için yapt›klar› uydurma
senaryolar› bir yana b›rak›p as›l te-
röristin kendileri oldu¤unu görmeli-
dirler.

NNüükklleeeerr ssiillaahhllaarrddaa iinnddiirriimm
yyaallaann›› vvee ggeerrççeekklleerr!!

ABD ve Rusya’n›n aralar›nda
anlaflma yap›yor olmas› nükleer si-

lahlanmay› ortadan kald›rm›yor..
Tersine “eskimifl” olanlar parça par-
ça tasfiye edilerek, yeni silahlar de-
neniyor. Nitekim ABD oluflacak bu
bofllu¤u yeni silahlarla doldurmaya
çal›flmaktad›r. Amerikan Savunma
Bakanl›¤› dünyan›n her yan›n› bir
saatten az bir sürede vuracak, mil-
yonlarca insan› katledeccek silahlar
üretmifltir art›k.

O nedenle, nükleer silahlar›n in-
dirimi, nükleer silahlar›n olmad›¤›
bir dünya koca bir YALAN’d›r.

Emperyalist ülkelerin hiçbiri
atom bombas›ndan, nükleer silah-
lardan vazgeçemez. Zirve’de bunu
Fransa Cumhurbaflkan› Sarkozy
aç›kça söylemifltir.

Kald› ki, bunu en iyi bilenlerden
biri Amerikan emperyalistleridir.
Nükleer silahlardan vazgeçmeye-
cekleri ortadad›r.

As›l olarak ABD bu zirvede ki-
mi konular ile birlikte ‹ran’a karfl›
al›nacak tutumu belirlemek için 47
ülkenin devlet baflkanlar› ya da so-
rumlular› ile görüflmüfltür. Yine
nükleer silahlar›n emperyalistler d›-
fl›nda yay›lmas›n›n nas›l önüne ge-
çilece¤idir sorunlar›. 

Kendilerinde olan silahlar›n ezi-
len halklar›n eline geçmesini tehlike
olarak görmektedirler.

NNüükklleeeerr ssiillaahh ddeeppoossuu
‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK 

“Natural Resources Defence Co-
uncil” isimli çevreci bir örgütün
2005 tarihli raporuna göre,
ABD’nin Avrupa’daki 12 nükleer
üssünden biridir ‹NC‹RL‹K.

‹ncirlik Üssü’nün yan› s›ra çeflit-
li Avrupa ülkelerindeki ABD nükle-
er bombalar›n›n say›s›n›n 480 civa-
r›nda oldu¤u belirtiliyor.

Sadece 12 üssünde 480 civar›n-
da silaha sahip olan Amerika’n›n
yüzlerce üssünde kaç bin atom sila-
h› oldu¤unu siz hesaplay›n.

Kendisi binlerce bombaya sahip-
ken halen kanl› senaryolar ile sald›-
r› haz›rl›klar› yapmaktad›r.

Nükleer silahlarda indirim: 
YALAN!.. Silahs›zlanma
dediklerinde, bilinki bu savaflt›r
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Sorunlar› en keskin cezalarla
çözemeyiz. 

Birbirlerine silah çektiler al iflini
elinden, laf att› k›r kafas›n›, flunu
yapt› oturt bir yerde d›flar› ç›kma-
s›n. Kurals›zl›k yapt›, bunu yapt›
döv, teflhir et.

Bu gibi durumlarda, verilen ce-
zalar, mahalleden atma ve geçim
kayna¤›n› elinden alma gibi, ancak
çok ciddi durumlarda olur. Mahal-
leye, birime, alana ajan sokma, ih-
barc›l›k yapma bü-
yük suçtur elbette. 

Ciddi ahlaks›z-
l›k (e¤itimine ra¤-
men yapm›flsa), 

mahallenin- biri-
min- alan›n genel
huzuruna sürekli
zarar veriyorsa tabii
ki ceza vermeliyiz,
ama nas›l?

Öncelikle biz,
her f›rsatta halk›
e¤itmeyi düflünme-
liyiz. 

Bir ceza da versek orada halk›n
e¤itimine katk›da bulunmuyorsa
bir anlam› yoktur. 

Ve halk›n gözünde meflru olma-
l›d›r, adaletli olmal›d›r. 

Bu adam nas›l geçinecek, neyle
yaflayacak? Ya da bu tür durumlar-
da k›staslar›m›z ne olacak? 

Birbirlerine silah çektiler, silah-
lar›n› alaca¤›z ellerinden, kar›s›n›
dövdü eve sokmayaca¤›z? Bunun
sonu gelmez. 

Ama elbette suçlara karfl› bir
cayd›r›c›l›¤›m›z da olmal›. 

Her gün yüzlerce böyle olay
oluyor Türkiye'de. 

Burjuva adaleti bile bir denge
kuruyor tutuklam›yor bile bazen.

Ama sorun biz nas›l bir k›stas
belirleyece¤iz. Neye, ne ceza vere-

ce¤iz? 

Hangi amaçla ceza
verece¤iz.

Öncelikle cayd›r›c›
olmas› için ceza verece-
¤iz. 

Ama bunu ancak halk bilirse o
zaman cayd›r›c› olur. 

Halk bilecek, halk ikna olacak
bu cezaya. 

Önce uyar›r›z yapma deriz ve
bunu da halka anlat›r›z. 

Bildiri ile duvar yaz›s› ile afifl
ile veya sözlü ama önce uyarmal›-
y›z, 

bir kez uyarmak da yetmez en
az iki kere uyar›r›z. 

Teflhir ederiz. Toplant› yapar›z. 

Son baflvuraca¤›m›z yol ceza
vermek olmal›d›r. 

Bir yönetici gerçekten halk›n
neyi, neden istedi¤ini anlamal›d›r. 

Suçludur, ceza verilecektir. 

Tamam ama bu gerçekten ada-
letli olmal›d›r. 

Genifl düflünmeliyiz, gerçekçi
düflünmeliyiz bu konularda. 

Yaflam›n gerçe¤i ile örtüflmeyen
kararlar hem adaletsizlik yarat›r,
hoflnutsuzluk yarat›r, hem de bir sü-
re sonra o mahallede karfl› devrim-
ci ayaklanma bile olur. 

Halk bizi anlayabilmelidir. 

Bizim onlar› e¤itmek istedi¤i-
mizi anlamal›d›r.

Bunun yolu da olaylara yaklafl›-

m›m›zdaki adalettir, e¤iticiliktir. 

Bunu görür, bilir halk. Bunu
göstermeliyiz ona anlatmal›y›z. 

Yoksa bizi tepesinde polis gibi
görür adeta ve her yönetici de¤ifli-
mini f›rsat kollar.

Bunlar halk›n gerçe¤idir. 

Ceza kolay oland›r. Kestirip
atars›n. Güç de var. Kimse sesini de
ç›karamaz. 

Ama eline f›rsat geçerse de sana
karfl› ayaklan›r. 

Güç olmak, iktidar olmak her
fleyi istedi¤in gibi yapars›n anlam›-
n› tafl›maz. 

Bunlar genel olarak yaflanan
fleylerdir. 

Biz devrimci-
yiz, biz siyasi dü-
flünmeliyiz.

Bir bölgeyi, bir
mahalleyi, bir alan›
yönetiyoruz. 

Üç- befl kifliyi
yönetir gibi düflü-
nemeyiz. 

Halk vard›r ora-
da ve halk›n oldu¤u
her yerde sorunlar
da vard›r. 

Fuhufl da vard›r,
yolsuzluk da vard›r,

kaz›k atma da vard›r.

Bunlara ra¤men biz nas›l e¤ite-
ce¤iz onu düflünmeliyiz. 

Bunlar› yapt›¤›m›zda o zaman
gerekti¤inde tokat vurursak da
“HALK ‹Y‹ OLDU” der.

Yani bir insan›n geçim kap›s›n›
kapatmak, bir insan› tecrit etmek,
teflhir etmek, ciddi bir ifltir, kiflinin
yaflam›d›r.

Sonuç olarak sorun ne olursa ol-
sun hemen cezay› düflünmemeliyiz. 

Önce e¤itmek, önce e¤itim
program›na tabi tutmak, bunu yap-
mal›y›z. E¤itmek birçok yolla ola-
bilir, bir bildiri ile toplant› ile soh-
bet ile anlatarak, konuflarak, uyara-
rak birçok yol yöntem bulunabilir
e¤itimi için. 

Esas görmemiz gereken, o bi-

SORUNLAR KARŞISINDA 
GÜÇ OLMALIYIZ,

GÜÇ OLMAK 
ÖRGÜTLENMEKTİR 

ÖğrendiklerimizÖğrendiklerimiz
ÖğretmenimizdenÖğretmenimizden
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rimde, alanda, bölgede örgütlü olup
olmamam›zla ilgilidir. 

Oradaki insanlar›n devrimci gi-
bi hareket etmesini bekleyemeyiz
tabii ki ama örgütlü müyüz de¤il
miyiz, buna göre hareket edebiliriz
ancak. 

Genellikle eylemlere ça¤r›
amaçl› gitti¤imiz için, gerçekten
örgütlü oldu¤umuzu söylemek güç-
tür. 

Hastas›na, dü¤ününe giden, s›-
radan sorunlar› için de kap›s›n› ça-
lan olmuyoruz. O zaman örgütlü
müyüz gerçekten biz o bölgede, bi-
rimde. 

Bu süreçte yo¤un ve zorunlu
olarak daha çok eylemlere ça¤r›
için de gidilebilir bunu reddetmeyiz
bu do¤al, bu süreç olarak da geliflir
bazen ama dikkat çekmek istedi¤i-
miz bu tarz, GENEL B‹R DURUM
HAL‹NE GELM‹fiT‹R. Bunu de-
¤ifltirmenin tek yolu ev ev örgütlen-
mektir. Tüm evleri bilmektir. 

Evet, ceza çözüm de¤ildir. 

Birebir örgütlenmek, kifli kifli ev
ev örgütlenmektir çözüm. 

AMA bir de halk gerçe¤imiz
vard›r.

Örgütlenmemifl yoksullu¤un ya-
ratt›¤› diye ifade etti¤imiz yoz kül-
tür vard›r. 

Yani ç›karc›l›¤›n, üçkâ¤›d›n,
hinli¤in bask›n oldu¤u kültür. 

Her fleyi yumuflak davranarak
da yapt›ramay›z. Bugün senin yü-
züne güler, arkandan ihbar eder. Bu
kültürdür yozluk. 

Biz bunun dengesini bulmal›y›z. 

Yapt›¤›m›z her fley onu e¤itme-
lidir. 

Zor kullan›yorsak da e¤itmeli,
konufluyorsak da e¤itmeli, bir karar
uyguluyorsak da e¤itmeliyiz. 

Demokrat- devrimci geçmifli
olan mahalleleri de, birimleri de
kafam›zda ideallefltirmemeliyiz. 

Halkta olan her türlü olumsuz-
luk orada da vard›r. 

Bizim oldu¤umuz yerler olmas›
bunu de¤ifltirmiyor. 

Örne¤in ç›karc›l›k vard›r. 

Bunun önündeki engel olarak da
bizi görürler. 

Yanl›fllar, adaletsizlikler elbette
birikim yarat›yor, ama bu hesaplar
da bilinçli yönlendirir insanlar›. 

Sürekli olarak kendi evini, ken-
di olanaklar›n›, kendi çocuklar›n›
koruma vs. vs. iste¤indedirler. 

Biz de bunlara izin vermiyoruz.
“Hay›r” diyoruz, “temel olan ihti-
yaçt›r” diyoruz. 

Bize karfl› pervas›zlaflmalar›na
ise izin veremeyiz. 

Bu tür ç›k›fllarda biz daha sert
olmal›y›z. 

Bize posta m› at›yor. Biz de to-
kat atar›z. 

Gerekirse suçuna, durumuna
göre mahalleden de kurumdan da,
birimden de, hatta saflar›m›zdan da
atar›z. 

Kimse bizim insan›m›za karfl›
bu flekilde davranamaz. 

Korkuyla m› yapacaklar? Evet,
gerekirse korkuyla yapacaklar. 

Yukar›da anlatt›¤›m›z kültür de
budur iflte. 

Biz esas olarak örgütlemeliyiz,
ama ayn› zamanda korkmal› da. 

Yoksa her türlü f›rsatç›l›k boy
verir. 

Polisle iflbirli¤ine kadar gider
yol. 

Buna karfl› bir taviz veremeyiz.
Elbette sert olaca¤›z. 

Halk bazen de "Bize bir fley

yapmazlar" diye düflünür, "demok-
ratl›¤›m›z›" kullan›rlar bu durumda. 

Yani ?iflte halk›m›z? deyip sine-
ye çekece¤iz diye düflünüyorlar. 

Böyle olmayacak. Kim ne yap›-
yorsa hesab›n› vermeli. 

Biz ne yaparsak, nas›l yaparsak
halka bir e¤itim arac› olur, otorite-
mizi güçlendirir? Bunu düflünmeli-
yiz. 

Bunlar› düflünmek zorunday›z. 

Hep bask› alt›nda m› tutaca¤›z,
elbette hay›r. 

Örgütlemeliyiz. 

Ev ev halk›, tek tek insanlar› ta-
n›mak bunun için önemli. 

‹nsanlar› tan›yarak iliflki gelifl-
tirmek buna hizmet edecektir. 

Sorunlar›yla ilgilenmek buna
hizmet edecektir. 

Ama otorite de olmak zorunda-
d›r. 

Bir kitle otoriteyi tümden yok
ederek yönetilemez. 

Bir halk toplulu¤unu yönetiyor-
sunuz.

Bir birimi alan› yönetiyorsunuz. 

Adaleti de sizsiniz, yerel yöneti-
cisi de, ö¤retmeni de, sa¤l›kç›s› da,
dert orta¤› da, milis gücü de, mah-
kemesi de sizsiniz.

Hepsini dengelemek zorunda-
y›z. 

Halka yaklafl›mda biraz da genifl
olmal›y›z. 

Yani küçük baz› sorunlar› za-
manla, e¤itimle çözmeliyiz. 

Gençlerin yozlu¤u, ç›karc›l›klar,
ahlaki sorunlar her fley bafll› bafl›na
üzerinde durup, programlar ç›kar›p,
sab›rla uygulayaca¤›m›z fleyler ol-
mal›. 

Her fleyi cezayla çözemeyiz.
Ama cezas›z, yapt›r›ms›z da yöne-
temeyiz.

Biz sorunlar karfl›s›nda güçlü
olmal›y›z. 

Otoriter olmal›y›z, kendimize
güvenli davranmal›y›z. 

Nedir kendine güven kendine
güven bizim ideolojimize güvendir.

Kendine güven tarihimize,
deneylerimize güvendir. 
Kendine güven, insana

güvendir. Ve tabii ki halka  
güvendir. 

Sorunlar hiç bitmeyecektir.
Halk›n oldu¤u yerde sorunla

bitmez. 
Biz örgütlendikçe, orada halk

örgütlenmeleri yaratt›kça
bunlar asgariye iner, çözüm

mekanizmalar›  güçlenir.
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Kendine güven tarihimize, de-
neylerimize güvendir. 

Kendine güven, insana güvendir. 

Ve tabii ki halka güvendir. 
Sorunlar hiç bitmeyecektir. Hal-

k›n oldu¤u yerde sorunlar bitmez. 

Biz örgütlendikçe, orada halk ör-
gütlenmeleri yaratt›kça bunlar asga-
riye iner, çözüm mekanizmalar›
güçlenir. 

Mahallenin yönetimine, ifllerinin
yap›lmas›na halk› katt›kça, birimle-
rin alanlar›n yönetimine halk› kat-
t›kça biz güçleniriz. 

Elbette bunlar› denetleyerek,
yönlendirerek yapar›z. 

Yetki verirken mekanizmalar›
kurarken denetim ve yönlendirmeyi
asla elden b›rakmamal›y›z. 

Yoksa ilk karfl›m›za ç›kacak so-
run; "adam kay›rmalar" yaflan›r ve
biz fark edene kadar mantar gibi ço-
¤al›r. 

Bu ise; inançs›zl›kt›r, güvensiz-
liktir ve sonuçta y›k›md›r. 

Halk kendi kendini yönetmeyi
ö¤renmelidir. 

‹nsanlar›m›z kendini yönetmeyi
ö¤renecektir. 

Yönetime girmeyen, içine gir-
meyen, hep yönetildi¤ini, kendisi-
nin hiçbir katk›s›n›n olmad›¤›n› dü-
flünen hem duyars›zlafl›r, hem de
tepkiselleflir. 

Bunun için insanlara görevler
verebiliriz. 

Yapabilece¤i, kald›rabilece¤i
mahallenin ifllerinden verebiliriz. 

Örgütsel ifllerimiz olmaz bunlar. 

Etkinlikler düzenletebiliriz. 

Basit üç- befl evi bir araya geti-
ren etkinlikler de olabilir. 

Bir yerel sorunun çözümünde iki
kifliye görev vermek de olabilir. 

Yani bu iflleri verdi¤imiz insan
kendini içinde hisseder. Kendini
içinde hissetti¤inde ortaya ç›karta-
caklar› enerjiyi, çözüm zenginli¤ini
gördü¤ünüzde siz de flafl›racaks›n›z. 

Halka güvenin. 

Halkla u¤raflmay›, sab›rl› olmay›
ö¤renece¤iz. 

Kavgalar, tart›flmalar, sorun ç›-
karanlar karfl›s›nda dik durmal›y›z.

Kimi, nas›l yönetebilece¤imize
yo¤unlaflmal›y›z.
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Halk Cepheliler, ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› için aylarca
meydanlarda, caddelerde, sokaklar-
da imza  toplad›lar. 200 bin imzaya
ulafl›ld›. ‹mzalar, 29 Mart günü,
TBMM’ye verilmiflti.  

Geçen hafta, TBMM Dilekçe
Komisyonu Baflkan› imzal› bir yaz›
ulaflt› TAYAD’l›lara. 

“TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET
MECL‹S‹ 

D‹LEKÇE KOM‹SYONU” üst
bafll›¤›yla gönderilen cevapta, flöy-
le deniyordu:

“Say›: A.01.1.D‹K. 4812 1960

KKoonnuu:: TBMM’ye Gönderilen
Dilekçeniz

Say›n Fahrettin KESK‹N
Anayasan›n 74 üncü, 3071 say›-

l› Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na
Dair Kanun ... uyar›nca Komisyo-
numuza yapm›fl oldu¤unuz yaz›l›

müracat›n›z 29/03/2010 tarih ve
A.01.1.D‹K.4812 say›l› dosya ile
kayda al›nm›flt›r. 

Dilekçeniz hakk›nda verilecek
karara esas teflkil edecek bbiillggii vvee
bbeellggeelleerr,, DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤››nnddaann
iisstteenniillmmiiflfl oolluupp,, gerekli bilgi ve bel-
geler geldi¤inde Komisyonumuzca
nihai karar verilerek karar örne¤i
taraf›n›za gönderilecektir. 

Bilgilerinize rica olunur.

Yahya AKMAN
fianl›urfa Milletvekili
Dilekçe Komisyonu Baflkan›”

*

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”  istiyo-
ruz. Komisyon, usül gere¤i, D›fliflleri
Bakanl›¤›’ndan ‹ncirlik Üssü’yle il-
gili bilgiler istemifl. 

D›fliflleri, ‹ncirlik’e iliflkin ger-
çekleri gösteren belgeleri Komis-
yon’a verecek mi, görece¤iz. 

200 bin imza sahibinin gerekçe-

leri belli: 

Amerikan üsleriyle dolu bir ülke
ba¤›ms›z olmayaca¤› için, 

‹ncirlik Üssü’nden kalkan Ame-
rikan uçaklar›, Irak’ta, Afganis-
tan’da kad›nlar›, erkekleri, çocuk-
lar›, yafll›lar› öldürdü¤ü için, 

‹ncirlik Üssü katliam karargah›
oldu¤u için, ‹NC‹RL‹K ÜSSÜ’NÜN
KAPATILMASINI ‹ST‹YORLAR!”

*

‹ncirlik’in ne olup olmad›¤› bel-
li. Buna ra¤men TBMM, e¤er ‹n-
cirlik Üssü’nün kapat›lmas›na ge-
rek yok derse , bu emperyalizme
uflakl›k ve vatan
hainli¤idir. 

200 bin imzaya
verilecek cevab›n
takipcisi olaca¤›z.
Kim vatansever,
kim vatan haini, 71
milyon görecek. 

İncirlik Üssü’nün Kapatılması İçin Toplanan 200 Bin İmza TBMM’de 
TBMM Dilekçe Komisyonu ‘Gereğini Yapacağız’ Cevabı  Verdi

Ne Yapacaksan›z, Takipçisi Olaca¤›z!
Verece¤iniz Karar, Sizi 
Ya Vatan Haini Yapacakt›r Ya Vatansever?



Emperyalist ülkelerde, zay›fla-
ma programlar› uygulayan güzellik
merkezleri, bak›m üniteleri, p›trak
gibi ço¤al›yor. Sa¤l›kl› yaflam ad›na
aç›lm›fl binlerce tesiste paras› olan-
lara hizmet veriliyor.

Yeryüzünün öteki bölümlerinde
açl›ktan ölen on milyonlarca insan-
la alay edercesine fazla tüketmekten
dolay› fliflmanlam›fl, obezleflmifl in-
sanlara hizmet veren binlerce mer-
kez kurulmufl durumda. Ve sürekli
yenileri kuruluyor, çünkü obezlik
“sorunu” gittikçe büyüyor!!!

Bir Afrikal›’n›n ortalama ömrü
4477 yy››ll iken, bir Avrupal›’n›n ortala-
ma ömürü 7788 yy››lldd››rr.. 1 Avrupal›, bir
Afrikal›’dan neredeyse,  2 kat daha
uzun yafl›yor. 

Afrika ve Asya  ülkelerinin halk-
lar› açl›ktan kitlesel olarak k›r›l›r-
ken, her gece yüz milyonlarca insan
yata¤›na aç girerken, emperyalist
ülkeler “Obezite salg›n›” n› tart›fl›-
yor, bunun için “çözümler” bulu-
yorlar.

Obezite için “Asr›n vebas›” di-
yor emperyalistler. Oysa ortada bir
veba de¤il, k›flk›rt›lan, özendirilen
bir sorun var. ‹nsanl›¤›n karfl›s›nda

çaresiz kald›¤›  bir hastal›k de-
¤il, kapitalizmin kâr h›rs› ve
onun sonucu olan tüketim kül-
türünün yaratt›¤› bir “ak›ld›fl›-
l›k”var.

Halklar› bir parça ekme¤e muh-
taç hale getirip, üstelik de alay edi-
yorlar. Zengin emperyalist ülkelerin
insanlar›, her alanda, her konuda  is-
raf s›n›rlar›n› aflan bir tüketim için-
de yaflarken, parfümerisinden kö-
pek-kedi mamas›na kadar bir çok
alanda ak›l almaz miktarlarda har-
cama yaparken, Afrikal›, Asyal› ço-
cuklar yiyecek ekmek bulam›yor,
çocuk mezarlar› ç›¤ gibi büyüyor.

Emperyalistler halklar›n a¤z›n-
daki lokmay›, içti¤i suyu ve nihayet
milyarlarca insan›n yaflam›n› çal›-
yorlar. 

Kongo’dan, Somali’ye, Endonaz-
ya’dan, Filipinler’e, Brezilya’dan,
Malavi’ye, Pakistan’dan Afganis-
tan’a kadar halklar açl›k, yoksulluk
ile kuflat›lm›fl durumdad›rlar. Bir
avuç pirinç ile karn›n› doyuran bin-
lerce Filipinli, yaflam›n› sürdürmek
için yard›mlara muhtaç Somalililer,
bu dünyada yaflamaktad›r.

Açl›k ve yoksulluk k›skac›ndakii
milyarlarca insan bugün sadece öl-
memek için yaflar hale getirilmifltir.

Yoksulluk; kifli bafl›na düflen
milli gelirin azl›¤›n›n ötesinde, in-
sanlar›n yaflam hakk›n›n gasbedil-
mesidir; insan ömründen çal›nmas›-
d›r, insanlar› sa¤l›k hizmetlerinden,
temiz içme suyundan mahrum b›-
rakmakt›r. 

‹‹flflttee eemmppeerryyaalliizzmmiinn ssuuçç
ddoossyyaass››

Dünyada hergün 2244 bbiinn kifli aç-
l›ktan dolay› ölüyor...

Yeni-sömürge ülkelerde her gün
880000 mmiillyyoonn insan, yata¤›na aç giri-
yor. Bu demektir ki, dünyada her 7
kifliden biri açl›kla birlikte yafl›yor.

Güney Asya'da her ddöörrtt kkiiflfliiddeenn
bbiirrii,, Afrika'da ise her üüçç kkiiflfliiddeenn
bbiirrii açl›kla bo¤ufluyor.

Sorun, sadece iki k›tayla s›n›rl›
de¤il. Dünyada, 11 mmiillyyaarr 220000 mmiill--
yyoonn insan; yani dünyada her befl ki-
fliden biri, ggüünnddee 11..66 lliirraaddaann daha
az parayla yaflamaya mahkum edil-
mifl durumda. Yiyecek, giyecek, ba-
r›nma, sa¤l›k, her türlü ihtiyac›n› bu
parayla karfl›lamak(!) zorunda!

UNICEF 2008 Çocuk Durum
Raporu'na göre, açl›¤›n oldu¤u ül-
kelerde; hheerr yy››ll 11000000 ççooccuukkttaann
111199''uu bbeeflfliinnccii yyaaflfl››nn›› ggöörreemmeeddeenn
ööllüüyyoorr..

Afrika, bebek ve anne ölümleri-
nin en yo¤un görüldü¤ü, yerlerden
birisidir. Çocuk ölüm oranlar›nda bi-
rinci s›rada yer alan Afrika ülkesi
SSiieerraa LLeeoonnee''ddaa,, her y›l befl yafl alt›n-
daki 1000 çocuktan 282'si, yani dört
çocuktan biri hayat›n› kaybediyor. 

S›ralamay› Angola, Afganistan,
Nijer, Liberya ve Somali izliyor. 

Türkiye'nin üç kat› büyüklü¤ün-
de yüzölçümü ve 60 milyon nüfusu
olan Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti’nde sadece 10 milyon kifli kar-
n›n› doyurabilir. 50 milyon Kongo-
lu ise açl›¤a mahkumdur.

Halk›n açl›¤› yaflad›¤› Kongo
tam 75 y›l Belçika sömürgesi olarak
yaflad›. Tüm kaynaklar› ya¤malan-
d›, talan edildi. Kongo halk›n›n bo-
¤az›na el att› y›llarca emperyalistler.
Bugün Kongo’da her gün 700 ço-
cuk açl›ktan ölüyor. 

Bir insan›n ortalama yaflam süre-
sinin en az oldu¤u k›tad›r ayn› za-
manda Afrika. ‹sveç’te ortalama ya-
flam süresi 80 iken, Sierra Leone’da
bu süre 34’tür. 

Bir Japon kad›n› ortalama 8844 yy››ll,,
yaflarken, Afrika’da Botswanal› bir

K›talar› aaç bb›rakan ssistem:

Emperyalizm...
� DDüünnyyaaddaa aaççll››kkttaann ggüünnddee

2244 bbiinn kkiiflflii ööllüüyyoorr!
� AAççll››kkttaann yy››llddaa 88..55 mmiillyyoonn

kkiiflflii ööllüüyyoorr

� AAffrriikkaa üüllkkeelleerriinnddee
2200 mmiillyyoonn kkiiflflii aaççll››kkttaann
ööllmmeekk üüzzeerree

� DDeemmookkrraattiikk KKoonnggoo
CCuummhhuurriiyyeettii’’nnddee hheerrggüünn
770000 ççooccuukk ööllüüyyoorr

� GGeerrii bb››rraakktt››rr››llmm››flfl üüllkkeelleerrddee
hheerrggüünn 880000 mmiillyyoonn iinnssaann
ggeeccee yyaattaa¤¤››nnaa aaçç ggiirriiyyoorr!!
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kad›n sadece 3399 yy››ll yafl›-
yor. Hayatlar› boyunca
doktor yüzü görmeyen,
Afrika’da, 40 bin kifliye
bir doktor düflmektedir.

AAççll››¤¤››nn ssoorruummlluussuu
kkuurraakkll››kk,, tteemmbbeelllliikk
ddee¤¤iill,, üüllkkeelleerrii ttaallaann
eeddeenn  eemmppeerryyaalliizzmmddiirr

“Ekvador art›k biz onu modern
bankac›l›k, mühendislik ve ekono-
mik yöntemler gibi mucizelerle ta-
n›flt›rmadan öncesine k›yasla çok
daha kötü durumda. 1970'den beri,
yani 'Petrol Patlamas›' olarak bili-
nen dönemde resmi yoksulluk oran›
% 50'den % 70'e ve iflsizlik %
15'den % 70'e ç›karken, kamu bor-
cu da 240 milyon dolardan 1166 mmiill--
yyaarr ddoollaarraa yükseldi. Ayn› zaman di-
liminde milli kaynaklardan nüfusun
en yoksul kesimlerine ayr›lan paysa
% 20'den % 6'ya düfltü” (Bir Eko-
nomik Tetikçinin ‹tiraflar›, John
Perkins, syf:18)

Emperyalist tekellerin yeni-sö-
mürge ülkeleri nas›l bir enkaz y›¤›-
n› haline getirdi¤inin en somut ör-
neklerinden biridir Ekvador’un du-
rumu.

Verilen krediler, talan edilen
kaynaklar, artan d›fl borçlar ile ku-
flat›lan yeni-sömürge ülkeler, bboorrçç--
llaarr››nn›› ööddeeyyeemmeezz bir duruma getiril-
mekte ve bu durumu da kaç›n›lmaz
olarak açl›k, iflsizlik, yoksullaflma
izlemektedir. 

AAffrriikkaa üüllkkeelleerrii zzeennggiinn üüllkkeelleerree
ggüünnddee 110000 mmiillyyoonn ddoollaarr bboorrçç ööddüü--
yyoorr.. Zambiya gibi bir çok Afrika ül-
kesi e¤itim için ay›rd›¤› fonun iki
kat› kadar d›fl borç ödüyor.

“Üçüncü dünyan›n (yeni-sömür-
ge ülkeler-bn-) borcu 2.5 trilyon do-
lara yükselirken, bu borcun faizi...
tüm üçüncü dünya sa¤l›k ve e¤itim
harcamalar›n› ve geliflmekte olan
ülkelerin y›ll›k ald›klar› d›fl yard›-
m›n yyiirrmmii kkaatt››nn›› aflt›.” ((age, syf:19)

Ekvador gibi Afrika’da, Asya-
’da, Latin Amerika’da onlarca ülke-
de ayn› senaryo gündeme getiril-
mifltir. Sonuç halklar aç›s›ndan tam

bir y›k›md›r.. Öylesine bir talan ya-
flanm›flt›r ki, halklar kitlesel olarak
açl›kla karfl› karfl›yad›r.

2001 y›l›nda “aacciill gg››ddaa yyaarrdd››mm››--
nnaa”” ihtiyaç duyan 1188 Afrika ülkesi
mevcut iken bugün bu say› 2233’’ee ç›k-
m›fl bulunuyor. Afrika’daki açlar›n
say›s› 40 milyon olarak verilmekte-
dir. Açl›k giderek daha çok ülkeyi,
daha çok halk› içine almaktad›r.

Kuflkusuz bu rakamlar emperya-
list sömürü ve ya¤man›n Afrika k›-
tas›nda nas›l ac›mas›zca hüküm sür-
dü¤ünü göstermektedir.

Bir yanda dünyada açl›k ve yok-
sulluk k›skac›nda milyonlarca insan
yaflarken, emperyalist devletler bu
ülkelerin tüm kaynaklar›n› talan et-
mifltir.

Almanya’da kedi-köpek mamas›
için harcanan paralar ile Afrika k›ta-
s›nda emperyalizmin açl›¤a, ölüme
mahkum etti¤i milyonlarca insan›n
yaflam›n› kurtarmak mümkündür

Tüm bunlardan sonra bu siste-
min “uuyyggaarr”” oldu¤unu düflünme-
mizi “iissttiiyyoorrllaarr.” Sonra emperya-
lizmin “ddee¤¤iiflflttii¤¤iinnii”” söylüyorlar.
Emperyalist demokrasinin dünya-
n›n en iyi sistemi oldu¤unun kan›t-
land›¤›n› söylüyorlar... 

40 milyon aç, eemmppeerryyaalliizzmmiinn

hhaallaa aayynn›› eemmyyeerryyaalliizzmm
oolldduu¤¤uunnaa  kan›t de¤il
mi? Her gün 700 çocu-
¤un cesetlerini “eemmppeerr--
yyaalliizzmmiinn aallççaakkll››¤¤››””n›n
kan›t› olarak görmeyen-
ler kördür. 

K›talar›n, onlarca ye-
ni-sömürge ülkenin,
milyarlarca yoksulun

açl›¤›n›n sorumlusu  tek bafl›na ku-
rak mevsimler, susuzluk, kötü ürün
hasad› de¤il, iflte bu ya¤ma ve talan-
d›r. YYaannii EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMM’’dir......

AAççllaarr›› kkiimm kkuurrttaarraaccaakk??
K›talarda milyarlarca insan›

yoksullu¤a, açl›¤a, kitlesel ölümlere
mahkum edenler, bir yandan da
“kkuurrttaarr››cc››”” olmaya soyunmakta-
d›rlar.

K›talar› talan edenler, gösterme-
lik “yard›m paketleri” oluflturmak-
ta, açlar› doyurmaya soyunmakta-
d›rlar. Ama bunun için ay›rd›klar›
bütçeler, lüks tüketime, parfümeri-
ye, sap›kl›klara, yozlaflmaya harca-
d›klar›n›n yan›nda devede kulak bi-
le de¤ildir. 

Hergün binlerce çocuk ölürken,
y›lda 8.5 milyon insan açl›ktan ya-
flam›n› yitirirken emperyalistlerin
k›l› bile k›p›rdamamaktad›r. Emper-
yalistler çözüm diye, Etiyopya'da
gül, Zambiya'da fasulye yetifltirme-
yi önermekte, Dünya Bankas›’n›n
projeleriyle açl›¤›n gerçek sorumlu-
sunun kendileri oldu¤unu gizleme-
ye çal›flmaktad›rlar. 

Almanya’da bankalar› kurtar-
mak için sunulan paran›n çok küçük
bir bölümünün kalk›nma yard›mla-
r›na ayr›ld›¤›n› belirten Dünya Aç-
lara Yard›m Derne¤i Baflkan› Inge-
borg Schaeuble, Alman hükümetini
elefltirdi. "Yaklafl›k bir milyar aç in-
san olmas›, insanl›k için utanç veri-
ci bir durum. Üstelik bankalara k›-
yasla bu insanlar›n yaflanan fela-
kette hiç bir suçu yok"

Çözüm, emperyalistlerin yard›-
m› de¤il, emperyalist sömürüye son
vermektir. Halklar› kurtulufla götü-
recek, açl›¤›, yoksullu¤u ortadan
kald›racak olan çözüm budur.

Bu tabloya rağmen bu
sistemin “uygar”

olduğunu düşünmemizi
istiyorlar. 
Çözüm,

emperyalistlerin yardımı
değil,

emperyalist sömürüye
son vermektir. 
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29 Nisan 2009 tarihinde 19-22
Aral›k hapishaneler katliam›n›n so-
rumlusu, dönemin Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk'e karfl› gerçek-
lefltirilen feda eyleminin davas› 13
Nisan günü görülen duruflmayla de-
vam etti.

Mahkemenin bafllama saatinden
önce Halk Cephesi bir bas›n aç›kla-
mas› yaparak, yarg›lanmas› gereke-
nin Didem Akman de¤il Hikmet Sa-
mi Türk oldu¤unu, halka karfl› iflle-
nen suçlar›n hesab›n›n mutlaka so-
rulaca¤›n› söyledi. Aç›klaman›n ar-
d›ndan mahkemeyi izlemek üzere
20 kiflilik bir heyet duruflman›n gö-
rülece¤i Ankara 11. ACM'ne gitti. 

Duruflma saat 17:00 'da bafllad›.
Avukatlar›n yapt›klar› konuflmalar-
dan sonra söz alan Didem Akman; “
30 Mart-17 Nisan Devrim fiehitleri
baflta olmak üzere dünyan›n dört bir
yan›nda emperyalizme karfl› silah
elde flehit düflenleri  ve  örgütüm
DHKP-C'nin kuruluflunun 16. y›l›n›
selaml›yorum” diyerek bafllad›. Ko-
nuflmas›na “Hikmet Sami Türk kati-
li” diyerek devam eden Didem Ak-
man'›n sözünü savunma de¤il bildi-
ri okundu¤u ve DHKP-C'nin aç›kça

propagandas›n›n yapt›¤›n› söyleyen
mahkeme baflkan› kesmek istedi.
Didem Akman; “Bu davan›n konu-
su benim DHKP-C'ye üye olmam
ve bende DHKP-C'ye üye oldu¤u-
mu söylüyorum. Sizin hukukunuz
Hikmet Sami Türk'ü katil olarak
görmeyebilir. Benim katil demem
içinde örgütümün onu katil olarak
görmesi yeterli” diyerek metni oku-
maya devam etti. Bunun üzerine
tekrar müdahale eden mahkeme
baflkan› “Hikmet Sami Türk'ün kifli-
lik haklar›n›n korunmas› gere¤i ka-
til s›fat›n› savunmandan ç›karman
gerekiyor” deyince avukatlar söz
alarak “Didem Akman DHKP-C'ye
üye oldu¤unu ve yapt›¤› eylemi sa-
vunuyor. Baflka türlü nas›l bir sa-
vunma yapabilir. Savunmay› engel-
lememeniz gerekiyor, aksi takdirde
büyük bir hukuksuzluk yap›lm›fl
olacak” diyerek savunman›n kesil-
meden okunmas› gerekti¤ini söyle-
diler. Bunun üzerine Didem Akman
savunmas›na tekrar “Hikmet Sami
Türk katili” diyerek devam edince
mahkeme baflkan› Didem Akman'›n
sözünü tekrar kesti. Avukatlar da ;
“Hikmet Sami Türk'e katil denmesi

sizi neden bu kadar rahats›z ediyor
acaba?” diyerek tepki gösterdiler.
Durumdan rahats›z olan ACM bafl-
kan› durumu de¤erlendirmek için
duruflmaya ara veriyoruz diyerek
salonun boflalt›lmas›n› istedi. 5 da-
kikal›k bir aradan sonra izleyicile-
rinde tekrar içeri al›nmas›yla durufl-
maya devam edildi. Mahkeme he-
yeti duruflman›n ertelenmesine ka-
rar verdiklerini aç›klad›lar ve salo-
nun boflalt›lmas›n› istediler. Bunun
üzerine Didem Akman ve Serkan
Onur Y›lmaz “Savunma Hakk›m›z
Engellenemez” diye slogan atarak
hukuksuzlu¤u protesto ettiler. Bu-
nun üzerine salon içerisinde bulu-
nan jandarmalar tutsaklara sald›rd›.
Salonda izleyici olarak bulunan
Halk Cepheliler de sald›r›y› alk›flla-
yarak ve yuhalayarak protesto etti-
ler. Protesto eden Halk Cepheliler’e
sald›ran sivil polisler salonun bir
anda kar›flmas›na neden oldular. ‹z-
leyiciler salondan ç›kar›ld›ktan son-
ra duruflmaya devam edildi ve bir
sonraki duruflma tarihi 6 Temmuz
olarak belirlendi.

Halk Cepheliler devrimci tutsak-
lar› ring araçlar›na bindirilirken al-
k›fllarla ve “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” “Yaflas›n Halk›n
Adaleti” “Didem Akman Onuru-
muzdur” “Serkan Onur Y›lmaz
Onurumuzdur” sloganlar›yla u¤ur-
lad›lar.

Feda Davas› Sürüyor

Didem Akman ve Serkan Onur Y›lmaz’› De¤il, 
Hikmet Sami Türk’ü Yarg›lay›n!
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Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz!

Manisa’n›n Akhisar ‹lçesi’nde
Yürüyüfl Dergisi okurlar›n› polis
keyfi  bir flekilde durdurarak kimlik
kontrolü  yapt›.

“45 Y 349.” plakal› beyaz  bir
arabayla 1.90 boylar›nda 45-50 yafl-
lar›nda aln› aç›k esmer 100 kilo, 1.90
boylar›nda zay›f esmer 35 yafllar›nda
80 kilo, 1.80 boylar›nda esmer kilolu
45 yafllar›ndaki polislerin sürekli
dergi okurlar›n› takip ve taciz et-
tiklerini söylediler ve bafllar›na gele-
cek her fleyden polisin sorumlu ola-
ca¤›n› belirttiler.

Ba¤c›lar'da
Gözalt›

‹stanbul Ba¤c›lar Yenimahalle’de
8 Nisan günü Yürüyüfl dergisi da¤›t›-
m› yapan U¤ur Hüseyin Kireç ve so-
yad›n› ö¤renemedi¤imiz Hüseyin
isimli Yürüyüfl da¤›t›mc›lar› gözalt›-
na al›nd›. Ba¤c›lar ‹lçe Emniyet Mü-
dürlü¤ü'ne götürülen Yürüyüfl okur-
lar› ayn› gün serbest b›rak›ld›lar. 

Adana' da 3 Nisan günü gazete
da¤›t›m› yapt›ktan sonra kaç›r›lan
ve 4 Nisan'da bir portakal a¤ac›na
as›lm›fl halde cesedi bulunan Azadi-
ya Welat gazetesi çal›flan› Metin
Alatafl için bugün BDP Ankara ‹L
Örgütü taraf›ndan bir eylem yap›ld›. 

12 Nisan günü, Yüksel Caddesi
‹nsan Haklar› An›t› önünde yap›lan
eylemde, Metin Alatafl' ›n foto¤raf-
lar› ve Günlük gazeteleri tafl›nd›.

Eyleme Emep Ankara ‹l Örgütü,
Sosyalist Parti Ankara ‹l Örgütü,
KESK Ankara fiubeler Platformu,
Devrimci 78'liler Ankara,
THYD’Der Ankara, BDP Ankara ‹l
ve ‹lçe Örgütleri, ESP Ankara ‹l
Örgütü, ‹HD Ankara fiubesi, 78'ler
Giriflimi Ankara, Kurdi- Der Anka-
ra da destek verdiler. Eyleme An-
kara Devrimci 1 May›s Platformu
üyeleri de kat›ld›lar. 

Samsun’da bulunan Karadeniz
Özgürlükler Derne¤i, 9 Nisan gü-
nü polis taraf›ndan bas›ld›. Arama
yap›lmas›n›n ard›ndan  o s›rada
dernekte bulunan iki kifli gözalt›na
al›nd›. 

Gözalt›na al›nanlardan Çi¤dem
fienyi¤it, “Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim” kampanyas›n›n bildiri-
lerini da¤›tt›¤›, afifllerini ast›¤›; 12
May›s 2009’da Grup Yorum kon-
seri nedeniyle yaflanan tutuklama-
larla efl zamanl› olarak Samsun’a
geldi¤i; Yürüyüfl Dergisinin da¤›-
t›m›n› yapt›¤›; 30 Mart’ta Halk
Cephesi’nin ça¤r›s›yla Mahir Ça-

yanlar’› anmak üzere K›z›ldere
yürüyüflüne kat›ld›¤› gerekçe gös-
terilerek,  “yasad›fl› örgüt üyeli¤i
ve örgüt propagandas›” suçlama-
lar›yla tutuklanmas› talebiyle
mahkemeye sevk edildi.

4. Sulh Ceza Mahkemesi,  fien-
yi¤it'i,  1 ay adli kontrol karar›yla
serbest b›rakt›.

11 Nisan günü Karadeniz Öz-
gürlükler Derne¤i taraf›ndan yap›-
lan yaz›l› aç›klamada emperyaliz-
me, oligarfliye, yoksullaflt›rma ve
yozlaflt›rma politikalar›na karfl›
mücadelelerinden vazgeçmeye-
cekleri belirtildi. 

Bir hukuksuzluk örne¤i
daha yafland›!

Metin Alatafl'›n Katledilmesi
Protesto Edildi!

Yozlaflmaya Karfl›
Mücadele Sürüyor

‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde
yozlaflmaya karfl› mücadele kampa-
nyas› devam ediyor.

1 May›s Mahallesi 3001. Cadde
üzerinde kampanyan›n afiflleri as›ld›.
Yaklafl›k 1 saat süren afifllemede ma-
hallenin bir çok noktas›na afifller
as›ld›. 

Adana'da Mahir Çayan
Anmas›na Gözalt›

13 Nisan günü Adana'da 30 Mart
günü ‹nönü Park›’nda demokratik
kitle örgütleri ve siyasi yap›lar›n
yapt›¤› yürüyüfl bahane edilerek bir
çok eve bask›n düzenlendi, 15 kifli
gözalt›na al›nd›.  Terörle Mücadele
fiubesi’ne götürülen 15 kifliden 3’ü
tutukland›. 
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“Tecrit katletmeye, sakat b›rak-
maya devam ediyor. K›r›klar 2
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde Meh-
met K›l›nç isimli siyasi tutsak katle-
dildi.

6 ay sonra tahliye olacak Meh-
met K›l›nç için hapishane idaresi
“intihar etti” diye ailesine bildirdi.

BBiirr aammbbuullaannss›› ççookk ggöörrddüülleerr!!
Kald›¤› hücrede yaral› halde ne

kadar tutuldu¤u, ne zaman doktor
ça¤r›ld›¤› bilinmeyen Mehmet K›-
l›nç, yaral› ve kanamas› sürerken
ambulansla de¤il, hapishanenin
sevk arac› ile hastaneye kald›r›ld›.

Hapishanede görevli bir infaz
koruma memuru, yaral› halde, ka-
namas› sürerken sevk arac› içinde
tutulan Mehmet K›l›nç’›n kan›n›n
sevk arac›na akt›¤›n› aç›klad›.

‹lk müdahelesi yap›lmayan, ka-
namas› için müdahale edilmeyen,
yan›nda bir sa¤l›k görevlisi olma-
yan Mehmet K›l›nç, 3 Nisan’da ‹z-
mir Atatürk ve Araflt›rma Hastane-
si’ne götürüldü¤ünde ring içinde
bekletilerek kald›r›ld›. 

YYaattaa¤¤aa kkeelleeppççeelleeddiilleerr
Mehmet K›l›nç hastahanede 4

gün boyunca koma halindeyken ya-
ta¤a kelepçeli bir biçimde tutuldu.
Avukatlar›n müdahelesi sonucu 4
gün sonra kelepçesi ç›kar›ld›.

Durumunun a¤›rlaflmas› üzerine
hayati riski artan ve bo¤az› deline-

rek solunum cihaz›na
ba¤lanan Mehmet K›-
l›nç 11 Nisan günü
yaflam›n› yitirdi.

ÖÖllüümmüünnüü
aaçç››kkllaayyaammaadd››llaarr

H a p i s h a n e d e n
hastaneye getirilmesi
s›ras›nda, askerlerin
önce “kafas›n› duvara
vurup intihar girifli-
minde bulundu”, ar-
d›ndan da “merdivenlerden düflüp
kafas›n› çarpt›” gibi çeliflkili bilgi-
ler verildi.

Oysa Mehmet K›l›nç’›n cenazesi
topra¤a verilirken s›rt bölgesindeki
kesik ve darp izleri K›l›nç'›n iflken-
ce gördü¤ünün kan›t›yd›.

Mehmet K›l›nç’›n katledilmesi
“intihar etti” denilerek kapat›lmaya
çal›fl›ld›.

OOttooppssii rraappoorruu iiflflkkeennccee ddiiyyoorr
ÇHD’li avukatlar otopsi rapo-

runda, “K›l›nç’›n aln›ndan itibaren
kafas›n›n arkas›n›n tamam›na yak›-
n›nda kafatas› k›r›¤› bulundu¤u, be-
yin zar›n›n alt›nda ve beyinde ciddi
bir zedelenme oldu¤u beyincikte ka-
nama oldu¤u, vvüüccuudduunnddaa mmoorrlluukk--
llaarraa vvee kkeessiikklleerree rraassllaanndd››¤¤››” ifade-
lerinin yer ald›¤›n› aç›klad›.

KKaattlleeddeenn tteeccrriittttiirr
Mehmet K›l›nç’›n katledilmesi-

nin sorumlusu tecritte ›srar eden,
tutsaklara her tür sald›r›y› sürdüren
AKP iktidar›d›r.

Hapishanelerde aylard›r tecrit al-
t›nda, fiziki ve psikolojik sald›r›lar-
la karfl› karfl›ya kalan tutsaklar›n
hiçbirinin can güvenli¤i yoktur. 

Mehmet K›l›nç’›n
ölümü  ile ilgili ola-
rak, “intihar” olup-ol-
mad›¤›na dair yorum-
lar yapanlar da oldu.

fiu özellikle iyi bi-
linmelidir, tecrit alt›n-
da hangi biçim alt›n-
da olursa olsun, tüm
ölümlerin sorumlusu
tecrittir. O nedenle
tecrit alt›ndaki bir
ölümün intihar olup

olmad›¤›n›n tart›fl›lmas›  çok da  ge-
rekli de¤ildir

Yine tecrit alt›nda ki, her ölü-
mün sorumlusu tecritte ›srar eden
AKP iktidar›d›r. AKP y›llard›r tecri-
ti tutsaklara karfl› kullanm›flt›r.

***

Metris
Hapishanesi’nde bbir
ölüm ddaha

AKP iktidar› hapishaneleri t›ka-
basa doldurmas› ve hapishanelerde
katlettikleri tutuklular ile övünebi-
lir. Bir ölüm de Metris hapishane-
si’nde yafland›. ‹flin ilginç yan›, bu
tür ölümlerin bas›nda haber de¤eri-
nin bile olmamas›.

Taner'in efli Nebahat Taner, “‹lk
hastane raporlar›na göre, boynunda
ip izi ç›km›fl” diyerek, eflinin intihar
etti¤ine inanmad›klar›n› söyledi.

Eflinin daha önce iflkence gördü-
¤ünü belirten Taner,“Eflimin görü-
flüne gitti¤imizde,bize gardiyanlar
taraf›ndan dövüldü¤ünü söyledi.
Öyle çok dövmüfller ki, eflimi öldü
san›p, yerde b›rak›p gitmifller” dedi.

***

EEsskkiimmiiflflssiinn hhüüccrreemm 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Tecritte bir ölüm daha;
Mehmet K›l›nç Katledildi
- Tecrit alt›nda hangi biçimde olursa olsun tüm
ölümlerden AKP iktidar› ve tecrit politikas› sorumludur 
- AKP iktidar›ndaki her ölümden, “AKP ülkemizi demok-
ratiklefltiriyor” diye ona destek verenler de sorumludur 
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OOrrdduu HHaappiisshhaanneessii’’nnddee
ssiiyyaassii ttuuttssaakkllaarraa
““SSoorrgguu iiflflkkeenncceessii””

Hac› Keve isimli siyasi tutsak
ailesi arac›l›¤›yla yapt›¤› aç›klama-
da, akflamlar› saat 20.00-21.00 aras›
nda hapishanede “sivil kifliler” tara-
f›ndan gözleri ba¤lanarak sorgulan-
d›klar›n› aç›klad›. 

Hapishanede 6 siyasi tutsak bu-
lundu¤u, kendisi de olmak üzere tü-

münün bir çok kez gözleri ba¤lana-
rak bilmedikleri bir yere götürülüp
sorguland›klar›n› duyurdu. Hapis-
hanede can güvenliklerinin olmad›-
¤›n› belirterek, destek talebinde bu-
lundu.

***

SSüürrggüünn,, sseevvkk iiflflkkeenncceessii
ssüürrüüyyoorr

Geçti¤imiz hafta Kand›ra 1 Nolu
F Tipi Hapisahanesi’nden Sam-

sun’un Bafra T Tipi Hapishanesi’ne
sevk edilen Cihan Deniz Tarak, Ha-
san Gülbahar, Ercan Binay hapisha-
neye giriflte ç›plak arama dayatmas›
ve iflkence ile karfl›laflt›lar.

Arama ad› alt›nda tutsaklar zorla
ç›r›lç›plak soyulmufl ve iflkence gör-
müfllerdi.

Sald›r›lar› protesto için 10 tu-
tuklu 5 Nisandan itibaren 1 haftal›k
açl›k grevine bafllad›.

Hasta tutsaklar için  38 haftad›r
eylemler yap›l›yor. Ancak AKP ik-
tidar› hasta tutsaklar›n sessizce öl-
melerine göz yumuyor.

‹stanbul’da 16 Nisan günü Tak-
sim Tramvay Dura¤›’nda toplanan
demokratik kitle örgütleri (DKÖ)
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n
“yaz›l› Türkçe ve ‹ngilizce pankart-
lar açarak, Galatasaray Lisesi’ne
kadar yürüdüler.

‹stiklal Caddesi boyunca süren
yürüyüflte “Abdullah Akçay Ser-
best B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklara
Özgürlük, Katil Devlet Hesap Vere-
cek” solganlar›n› atarak oturma ey-
lemi yapt›lar. Oturma eylemi s›ra-
s›nda Çavbella marfl› söylendi. Da-
ha sonra tekrar yürüyüfle geçilerek,
Galatasaray Lisesi önünde  aç›kla-
ma okundu.

Eylemde aç›klamay› okuyan

D‹SK Emekli-Sen 2 Nolu fib. Bafl-
kan› Hasan Kaflk›r; “Kendi bafl›na
hareket edemeyen, tek bafl›na  ya-
flam›n› sürdüremeyen, yeterli bes-
lenme ve tedaviyi alamayan, hasta-
l›¤›n›n  teflhisi henüz hiç yap›l-
mayan, tedavileri engellenen,
yanl›fl tedavi edilerek ölüme
yaklaflt›r›lan, bak›ms›z b›rak›-
lan, a¤r›dan ve ac›dan uyuya-
mayan, yürüyemeyen hasta
tutsaklar›m›z›n özgürlüklerine
kavuflmalar›n› istiyoruz” dedi. 

AAnnkkaarraa’da da ayn› gün
Yüksel Caddesi’nde “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart›yla eylem yap›ld›.

“Hasta Tutsaklara Özgür-
lük, Sürgün Sevklere Son, Te-
davi Hakk› Engellenemez”
sloganlar› at›lan eylemde Se-
miha Eyilik bas›na bir aç›kla-

ma yapt›. ‹ktidar›n Buca K›r›klar F
Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan
Mehmet K›l›nç’› katletti¤ini söyle-
yen Eyilik; “Mehmet K›l›nç ne ilkti
ne de son olacak. Mehmet K›l›nç'›n
ölümünden baflta AKP iktidar›,
Adalet Bakanl¤›, Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlü¤ü ve iflken-
ceciler sorumludur. Bunun hesab›n›
vermelidirler. Katliamc›lar hesap
verene kadar susmayaca¤›z” dedi.

AAddaannaa’da aralar›nda Halk Cep-
hesi’nin de bulundu¤u demokratik
kitle örgütleri 10 Nisan günü ‹nönü
Park›’nda hasta tutsaklar için eylem
yapt›lar. 30 kiflinin kat›ld›¤› eylem-
de “Hasta Tutsaklara Özgürlük ‹fl-
kenceye Son” pankart› ile hasta tut-
saklar›n isimlerinin ve resimlerinin
bulundu¤u dövizler aç›ld›. Eylem
süresince “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Tecrit’i Kald›r›n Ölüm-
leri Durdurun” sloganlar› at›ld›.

Hapishanelerdeki Her Ölümden
AKP ‹ktidar› Sorumludur

‹‹SSTTAANNBBUULL

AANNKKAARRAA

AADDAANNAA



Gençlik Federasyonu  “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”  kampan-
yas›n› sürdürüyor. Anadolu’nun bir
çok ilinde yap›lan eylemlerle paras›z
e¤itim talepleri yineleniyor, paras›z
e¤itim istedikleri için tutuklanan
Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n
serbest b›rak›lmas› isteniyor. 

‹‹ssttaannbbuull:: Gençlik Federasyonu
üyeleri, 14 Nisan günü ‹stanbul Ci-
bali Lisesi önünde yapt›klar› eylem-
le bir kez daha ‘Paras›z E¤itim ‹sti-
yoruz, Alaca¤›z’ dediler. 20 kiflinin
kat›ld›¤› eylemde ‘Paras›z E¤itim
‹stiyoruz Alaca¤›z. Harçlar ve Kay›t
Paralar› Kald›r›ls›n” ve “Paras›z
E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutukland›-
lar. Ferhat Tüzer Ve Berna Y›lmaz’a
Özgürlük” yaz›l› pankart aç›ld›,
kufllamalar yap›ld›, bildiriler da¤›-
t›ld›. Polisin engelleme giriflimleri-
ne ra¤men yap›lan eylemde yaflanan
tüm bask›lara, keyfi uygulamalara,
tutuklamalara ra¤men paras›z e¤i-
tim taleplerinden vazgeçmeyecekle-
ri anlat›ld›. 

13 Nisan günü Bo¤aziçi Üniver-
sitesi Güney ve Kuzey Meydan’da
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
afiflleri as›ld›, üniversiteli gençli¤in
en büyük sorunu olan harç paralar›-
n›n kald›r›lmas› için “Harçlar Kal-
d›r›ls›n!” kufllamalar› ve pullamalar
yap›ld›.

06–09 Nisan tarihleri aras›nda
Eyüp Refhan Tümer, ‹MKB Ticaret
Meslek ve Gazi Ticaret Meslek Li-
sesi’nde paras›z e¤itim talebi ö¤ren-
cilerin deste¤i ile devam etti. 1200
kufllaman›n yan› s›ra 232 bildiri da-

¤›t›ld›. 360 adet pulun yap›ld›¤›
okullarda ö¤renciler de imza föyle-
rinden alarak kampanyaya destek
ç›kmak istediklerini söylediler.

MMaahhaalllleelleerrddeenn GGeennççllii¤¤ee DDeesstteekk,,
Paras›z E¤itim istedikleri için tutuk-
lanan Ferhat Tüzer ve Berna Y›l-
maz'›n serbest b›rak›lmas› için Ok-
meydan› Mahmut fievket Pafla Ma-
hallerine ve Nurtepe Çayan Mahal-
lesine "Paras›z E¤itim ‹stemek Suç
De¤ildir,Ferhat Tüzer ve Berna Y›l-
maz Serbest B›rak›ls›n” yaz›lamala-
r› yap›ld›.

KKaarrss:: 13 Nisan günü Kars Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤renciler paras›z
e¤itim istedikleri için tutuklanan
Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer'e öz-
gürlük talebiyle Kafkas Üniversite-
si Sa¤l›k Meslek Yüksek Okulunun
önünde  eylem yapt›lar. ÖGB’lerin
polis ça¤›rmakla tehdit ederek en-
gellemeye çal›flt›klar› eylemde “Pa-
ras›z E¤itim” talebinin meflru bir ta-
lep oldu¤u söylendi. Eylemin ard›n-
dan  bildiri da¤›t›ld› ve imza toplan-
d›. Bildiri alan ve imza atan ö¤ren-
cileri tehdit eden ÖGB’ler, polisin
gelmesinin ard›ndan hakaretlerle
Gençlik Derne¤i üyelerinin üzerine
yürüdüler. Ö¤rencilerin karfl›l›k
vermesi üzerine ÖGB’ler geri çekil-
mek zorunda kald›lar.

KK››rrkkllaarreellii:: 12 Nisan günü
K›rklareli’nde Cumhuriyet Cadde-
si’nde Gençlik Fedarasyonu üyesi
ö¤renciler “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z” kampanyas› dahilinde
imza masas› açt›lar. 3 saat aç›k ka-
lan masada toplam 402 imza toplan-

d›. 350’ye yak›n bildiri da¤›t›ld›. 

BBaabbaaeesskkii:: 15 Nisan’da imza
masas› aç›ld›. 4 saat aç›k kalan imza
masas›nda 270 imza topland›, 300’e
yak›n bildiri da¤›t›ld›. 

AAnnkkaarraa:: 8 Mart günü ODTÜ’de
Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z
kampanyas›n›n eylemi yap›ld›. Ey-
lem öncesinde paras›z e¤itimle ilgili
konuflmalar yap›larak ö¤renciler ey-
leme ça¤r›ld›. Ard›ndan yemekhane
binas› giriflinde yap›lan eylemin ar-
d›ndan Haz›rl›k, Fizik, Matematik,
Kimya bölümlerinde afifller yap›ld›,
imza toplan›p, bildiriler da¤›t›ld›.

TTookkaatt:: 9 Nisan günü Tokat De-
mokrat Ö¤renci Birli¤i Derne¤i
(TODÖB-DER) GOP Bulvar›’nda
imza stand› açt›. Üniversite ö¤ren-
cileri stantta "Paras›z E¤itim ‹stiyo-
ruz Alaca¤›z, Üniversitelerde Harç-
lar Kald›r›ls›n, Liselerde Kay›t Pa-
ralar› Kald›r›ls›n, Üniversiteliye, ‹fl-
size ‹fl Güvencesi" sloganlar›n› att›-
lar. Befl buçuk saat aç›k kalan masa-
da 600 imza topland›. Ayn› gün im-
zalar Ankara’ya gönderildikten son-
ra TODÖB-DER “Paras›z E¤itim
‹stiyoruz, Alaca¤›z!” kampanyas›
ile ilgi eylem yaparak; Anadolu’nun
bir çok yerinde harç ve kay›t parala-
r›n› yat›ramad›klar› için intihar eden
ve hapse düflen insanlar vurguland›.
Eyleme Tokat Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi ve E¤itim-Sen destek verdi.

MMuu¤¤llaa:: 14 Nisan’da Mu¤la
Gençlik Derne¤i Giriflimi
S›n›rs›zl›k Meydan›’nda eylem
yapt›. E¤itimin rant kap›s› haline
getirildi¤inin belirtildi¤i eylemde
“Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim,
Müflteri De¤il Ö¤renciyiz” slogan-
lar› at›ld›. 

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Kampanyas› Sürüyor
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Nas›l Yafl›yoruz?Nas›l yafl›yoruz?

Bunca s›k›nt›, bunca sorun ve
elbette paras›zl›k içinde yine de e¤-
lenecek zaman›m›z da oluyordur. 

Bu da yaflam›n bir yan› elbette.
Ancak e¤lence-e¤lenmek  ko-
nusunda bir bak›fl›m›z olmazsa, e¤-
lenmek ad›na yozlaflmakda kaç›-
n›lmaz olacakt›r. Unutmayal›m ki,
düzen e¤lenmek ad›na  bize kendi
yoz kültürünü tek seçenek olarak
sunuyor.  K›sacas› düzen bizim
nas›l e¤lenece¤imize de karar veri-
yor. 

Onlar›n e¤lence anlay›fl›, asa-
lakça bir yaflam sürdürmek, e¤len-
ce ad›na yoz ve baya¤› organizas-
yonlar yapmakt›r. Kendi al›nteriyle
kazanmad›klar› paralar› sorumsuz-
ca harcamakt›r. ‹çki masalar›ndan
kalkmamak, kör kütük  içmek, sar-
hofl olmak ve  yoz e¤lenceler kefl-
fetmektir.

E¤lenmek sadece kör kütük
sarhofl oluncaya kadar  içmek, bar-
larda vakit geçirmek de¤ildir. Bu
bir e¤lence olmaktan çok,  insan›
kendisine yabanc›laflt›ran, uyufltu-
ran bir tarzd›r da.

Art›k  havalar ›s›n›yor.  Yaz  ge-
lirken düzenin gazeteleri, televiz-
yonlar›, özellikle gençli¤i e¤lence

ad›na k›y› kentlerine, turistik  böl-
gelere ça¤›rmaktad›r. Gençlik ora-
daki yoz yaflama özendirilmekte-
dir. Gidenleri bekleyen tehlike e¤-
lence ad›na rezil olmakt›r.

E¤lenmek, rezil olmak de¤ildir.
E¤lenmek, dinlenmektir, ö¤ren-
mektir. E¤lenmek, yaflam› zengin-
lefltirmektir. E¤lenmek, burjuvazi-
nin yoz yaflam›na özenmek, yat, ta-
til köyleri hayalleri kurmak da de-
¤ildir.

Bizim e¤lencelerimiz daha mü-
tevazi, daha masrafs›z, kendi ger-
çe¤imize uygun olmak durumun-
dad›r.

Örne¤in, bu ay içinde 1 May›s
pikni¤i yapaca¤›z. 1 May›s pikni-
¤ine kat›lmal›y›z. Piknikte, hem
kültürel etkinlikler var. Hem de
dostlu¤un, arkadafll›¤›n en güzel
örneklerini yaflayacak, yeni insan-
larla tan›flaca¤›z

Yar›flmalar›, konserleri, halay-
lar›, kardeflçe birli¤i ile piknik  al-
ternatif bir etkinliktir. Gün boyu
hem e¤lenmifl, hem dinlenmifl,
hem ö¤renmifl olaca¤›z. 

Hem de hiç kimse ile kavga et-
meden, kötü bir tek söz iflitmeden,
itifl kak›fl yaflamadan...

Nas›l e¤leniyoruz!Tunceli Üniversitesi’nde 16 Mart
Beyaz›t Katliam› ile ilgi yap›lan eylem-
den dolay› 8 ö¤renciye soruflturma aç›l-
d›. Devrimci demokrat ö¤renciler, yap›-
lan bask›, polis tehditleri ve aç›lan so-
ruflturmalara karfl› 6 Nisan günü Meslek
Yüksek Okulu önünde bir eylem yapt›-
lar. “Polis ‹dare ‹flbirli¤ine Son Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde aç›klamay› okuyan H›d›r Y›l-
d›z; paras›z, bilimsel, demokratik ve
anadilde e¤itim mücadelesinin suç ol-
mad›¤›n› ve bu mücadeleye devam ede-
ceklerini söyledi. Aç›klamadan sonra
soruflturma aç›lan ö¤renciler toplu ola-
rak içeri geçip yaz›l› olarak ifadelerini
vermeye geçtiler. Bu s›rada d›flarda bek-
leyen ö¤renciler ise oturma eylemi yap-
t›lar. Oturma eylemi s›ras›nda Gündo¤-
du ve Çav Bella marfllar› söylendi. Daha
sonra at›lan slogan ›sl›k ve z›lg›tlarla ey-
lem sona erdi. 

� Tunceli Üniversitesi’nde
Soruflturmalar Protesto
Edildi

� POL‹S BASKISINA SON!
Bursa’da Ça¤dafl Er adl› liseli bir ö¤-

renciye ajanl›k teklif edildi. “Haftada bir
derne¤e git ne eylem yapacaklar bize ilet,
devletin polisine yard›mc› ol !” diyen po-
lisler, ald›klar› olumsuz yan›t karfl›s›nda
tekrar geleceklerini söyleyerek ordan  ay-
r›ld›lar. 

Bursa Gençlik Derne¤i Giriflimi ko-
nuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada polisin,
y›lard›r akademik demokratik mücadele
veren kurumlar› yasad›fl› olarak göster-
meye çal›flt›¤›n›, polisin bu çabalar›n›n
bofluna oldu¤unu söyledi. 

� BASKINLARLA B‹ZLER‹
YILDIRAMAYACAKSINIZ!

Kars Gençlik Derne¤i 11 Nisan gü-
nü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla Sam-
sun’da Karadeniz Özgürlükler Derne-
¤i’nin bas›lmas›n› protesto etti. 

Samsun’da bir çok fuhufl ve uyufltu-
rucu bata¤› dururken Karadeniz Özgür-
lükler Derne¤i’nin hedef seçilmesinin
sebebinin demokratik mücadele verme-
si oldu¤unun söylendi¤i aç›klamada
“bizleri yolumuzdan döndüremiyecek-
ler” denildi. 

‹stanbul ve Bursa’da Dev-Genç Foto¤raf Sergisi
10 Nisan günü Kars Gençlik Derne¤i’nde 40. Y›l›nda Dev-Genç Fo-

to¤raf Sergisi aç›ld›. Dev-Genç'in anti-emperyalist ve anti-faflist mücade-
le tarihin anlat›ld›¤› ve Amerikan'›n dünya halklar›na yapm›fl oldu¤u kat-
liamlar›n gösterildi¤i sergiyi ilk gün 40 kifli ziyaret etti. 10 gün boyunca
hergün 08:00- 19:00 saatleri aras›nda sergi Kars Gençlik Derne¤i’nde
aç›k olacak.

Bo¤aziçi’nde Dev-Gençliler Tarihlerini Anlatt›lar
14 Nisan günü, ‹stanbul Bo¤aziçi Üniversitesi Güney
Meydan’da “Dev-Genç 40.Y›l Sergisi” aç›ld›. Dev-
Genç’in dünden bugüne tarihi, eylemleriyle ilgili fo-
to¤raflar›n oldu¤u sergi gün boyu aç›k kald›. Ayr›ca
Paras›z E¤itim kampanyas› ve tutuklamalara dair
sohbetler ve Dev-Gençli olman›n anlam› üzerine ö¤-
rencilerle konuflmalar yap›ld›. 15 ve 16 Nisan’da da
aç›lan sergide Yürüyüfl dergisinin da¤›t›m› yap›ld›.
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“Gelecek bizim ellerimizde” de-
yip, girdik bu kavgaya. Gelecek gü-
zel günler için, o günler ad›na; ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm dü-
flümüzü büyütüyoruz her ad›mda.
Kendimizden emin, tereddütsüz, ka-
zanaca¤›m›za dair inanc›m›zla afl›-
yoruz önümüze konan her engeli.
Bunca zamand›r bir kere bile karar-
s›zl›¤a düflmeden, yolumuzdan sap-
madan yürüyoruz.

Bize bu kararl›l›k-
la yürüme iradesini
kazand›ransa elbette
tarihimiz, gelenekle-
rimizdir. 

Tarih ancak dire-
nenleri yazar. Ve bu-
gün tarih, mücadelemizin hakl›l›¤›n-
dan baflka bir fley yazm›yor. Zaten
tarih dedi¤imiz onu yazmak ad›na
k›rlardan flehirlere, amfilerden so-
kaklara, her yerde dövüflen, can ve-
ren; alevler aras›ndan sloganlar›n›
hayk›ran, ölümü tilililerle karfl›la-
yanlar›n yazd›¤›ndan baflka bir fley
de¤ildir.

Umudun tarihi böyle yaz›ld›.
Umudun tarihi, bafl e¤mez, tertemiz
geleneklerle ilmek ilmek örüldü. Bu
öyle güçlü bir gelenek, öyle güçlü
bir tarih oldu ki umudun ad›n› duy-
mak bile titretti zalimi. Oligarfliyi
korkutan bu tarih bize güç verdi.
Zor zamanlar› aflmak için örnek ol-
du. 

Mahir’in K›z›ldere’de yazd›¤›
devrim manifestosu Day›m›z’la bir
kere daha ete kemi¤e büründü. 

Mahir’in “Biz buraya dönmeye
de¤il, ölmeye geldik” fliar›, Sa-
bo’nun dilinde “Varsa cesaretiniz

gelin”e dö-
nüfltü. 

U¤rad›¤›-
m›z katliamlara cevap direnifl olur-
ken, verdi¤imiz flehitler kavgam›z›n
en önünde yol gösterdiler bize. Üni-
versite amfilerinden ç›k›p bedenini
açl›¤a yat›ran Canan ve Zehram›z
gibi; rehberlik ve dayan›flma masas›
bafl›nda flehit düflen Seherimiz ve
daha niceleri gibi fiziken yok olsalar
da yoldafllar›m›z sesimize ses oldu-

lar. Biz ö¤renci gençli¤in önünde
böylesi örnekler var iflte. Çevresinde
yaflanan haks›zl›klar›, adaletsizlikle-
ri görüp susmayan; gencecik yafl›n-
da tafl›d›¤› kocaman yüre¤iyle ken-
dini kavgaya adayan böyle insanla-
r›m›z var. Okulunu, ailesini; bahane
say›labilecek her fleyi geride b›rak›p
kofla kofla kavgaya giren, kavgay›
büyüten kahramanlar›m›z var. Hem
de öyle tek tük de¤il, onlarca, yüz-
lerce.

Onlar sayesinde, onlar›n bize ö¤-
rettikleri sayesinde katliamlar, fiziki
yok olufllar alt üst edemedi bizi. Ma-
hirler’den bugüne binlerce tohum
olduk bu topraklarda. Her seferinde
daha da artarak boy verdik. Bitti de-
nilen yerde tarihi yeniden yazd›k.
Bu tarihin yaz›c›lar› elbette halk›m›-
z›n kurtuluflu için ba¤›ms›zl›k için
düflen flehitlerimizdir. Bu gün 30
Mart-17 Nisan fiehitlerimizi Anma
Umudun Kuruluflunu Kutlama Gün-

leri de böyle bir anlay›fl›n ürünüdür.
Bir yandan kavgam›zda topra¤a dü-
flenleri anarken bir taraftan onlar ta-
raf›ndan yükseltilen umudumuzun
kuruluflunu kutluyoruz. 

Gelene¤imizin yarat›c›lar› Mahir
ve Day›m›z’› bu kez de okullar›m›z-
dan selaml›yoruz. ‹stanbul Üniversi-
tesi’nden Y›ld›z Teknik’e; Bo¤azi-
çinden liselere bulundu¤u her yan›
önderlerini selamlayan pankartlarla
donat›yor ö¤renci gençlik. 

Bir kez de pan-
kartlar›m›zla hay-
k›r›yoruz düflma-
n›n yüzüne, “bu ta-
rih bizim”. Ne ya-
parsan›z yap›n
Umudumuzu yok
etmeyi baflarama-
yacaks›n›z. Siz yok

etmeye çal›flt›kça daha çok ve daha
güçlü ç›kaca¤›z karfl›n›za. 

Elimizde ne varsa, neyi kullana-
biliyorsak oligarfliyi onunla vuraca-
¤›z. Bugün pankart›m›zla selamlad›-
¤›m›z Mahir’den, Day›’dan, hareke-
timizden ö¤rendi¤imiz gibi her türlü
imkân›m›zla savaflmak görevi önü-
müzde duruyor. Büyük bir istekle
at›lmak gerekiyor böyle bir görev
için.

Geleneklerimize sahip ç›karak,
onlara yenilerini ekleyerek mücade-
leyi büyütece¤iz. Ald›¤›m›z miras›
gururla tafl›mak için bu miras› zen-
ginlefltirmek görevini bilince ç›kara-
ca¤›z. 

fiehitlerimizi can verdikleri ide-
aller u¤runa, ba¤›ms›zl›k, demokra-
si, sosyalizm ad›na mücadele ederek
anabiliriz. Umudumuzun kuruluflu-
nu ancak onun yükseltti¤i bayrak al-
t›na girip mücadele ederek kutlaya-
biliriz.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

fiEH‹TLER‹M‹Z‹ ANIYOR,
UMUDU BÜYÜTÜYORUZ

YED‹ ÜN‹VERS‹TE DAHA
KURULUYOR

Ankara, Bursa, ‹stanbul, ‹zmir, Konya, Kayseri ve
Erzurum'da yeni devlet üniversiteleri kurulmas›n› öngö-
ren kanun tasar›s› TBMM Baflkanl›¤›’na sunuldu.

Tasar›ya göre, Ankara'da ''Y›ld›r›m Beyaz›t'', Bur-
sa'da ''Bursa Teknik Üniversitesi'', ‹stanbul'da ''‹stanbul

Medeniyet Üniversitesi'', ‹zmir'de ''Turgut Reis Üniver-
sitesi'', Konya'da ''Konya Üniversitesi'', Kayseri'de
''Kayseri Üniversitesi'' ve Erzurum'da da ''Erzurum Üni-
versitesi'' ad›yla yeni üniversiteler kurulacak.

AKP iktidar› üniversite say›lar›n› art›rarak e¤itimin
sorunlar›n› çözemez. Bugüne kadar aç›lan bir çok ünvir-
sitenin oturacak bir binas› bile olmad›. Derme çatma bi-
nalarda, ö¤retim elaman› bile olmayan üniversiteler e¤i-
tim vermekten uzakt›. 
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Avrupa'n›n çeflitli kentlerinden
Anadolulular›n bulufltu¤u Anadolu
Halk fiöleni 10 Nisan tarihinde Al--
manya'n›n Wuppertal flehrinde ya--
p›ld›.

Program Türkiye'den konukla--
r›n kat›ld›¤› panel ile bafllad›. Pa--
nel'in ilk bölümünde "hak ve öz--
gürlüklere sald›r› ve direnifl" konu--
sunda Türkiye'den D‹SK Eski Ör--
gütlenme Uzman› Aynur Karaaslan
ve Anadolu Federasyonu Baflkan›
Latife Ad›güzel konufltular. Aynur
Karaaslan 8 y›ll›k AKP iktidar›n›n
haklar ve özgürlüklere yönelik sal--
d›r›lar›na de¤indi. Ancak aslolan›n
sald›r›lar de¤il direnifl oldu¤u çeflit--
li örneklerle vurgulad›.

Aynur Karaaslan'dan sonra söz
alan Anadolu Federasyonu Baflkan›
Latife Ad›güzel, Avrupa'da göç--
menlere yönelik bask›lar›, sald›r›la--
r› anlatt›. 

Panelin ikinci bölümünde TA--
YAD Baflkan› Av.Behiç Aflç›, Tür--
kiye F Tipi hapishanelerde yaflanan
sald›r›lar› de¤iflik örneklerle anlat›.
Kanser hastas› Güler Zere'nin ör--
gütlü mücadele ile özgürlü¤üne ka--
vuflabildi¤i, ancak örgütlü olunursa
baz› fleylerin baflar›labilece¤ine
vurgu yapt›.

Avrupa TAYAD Komite ad›na
konuflma yapan Katrin Vazilevsky,
Avrupa'da yaflanan adaletsizliklere
ve tutsaklar›n yaflad›¤› tecrit koflul-
lar›na de¤indi. Anadolu Federasyo--
nu tutsaklar›n›n yarg›land›¤› dava--
n›n Almanya'da yaflayan göçmenle--
rin sorunu oldu¤unu,orada yarg›la--
nanlar›n nezdinde tüm hak ve özgür--
lüklerin yarg›land›¤›n› söyledi. Bu
yüzden herkesi devrimci tutsaklar›n
yarg›land›¤› mahkemelere kat›lma--
ya ça¤›rd› ve tüm devrimci tutsakla--
r›n onurumuz oldu¤unu belirtti.

Türkiye'den bas›n özgürlü¤ü
konusunda konuflma yapmas› için
Aysu Baykal ile görüntülü canl›
ba¤lant› sa¤land›. ‹flkence sonucu
hayat›n› kaybeden Engin Çeber'le
birlikte gözalt›na al›na Aysu Baykal
Türkiye'de devrimci bas›n›n maruz
kald›¤› sald›r›lara de¤indi.

Panelin ard›ndan program›n
flenlik bölümüne geçildi.

‹nnsbruck Anadolu Kültür Mer--
kezi Halk oyunlar› ekibi  gösterile--
rini sundular. Be¤eni ile dinlenen
Burhan Berken ezgilerinin ard›n--
dan Stuttgart Halk Kültür evi Tiyar--
to ekibi'nin haz›rlad›¤› 'Engin Çe--
ber' isimli oyun sahnelendi.

Umut Çocuk Korosu program›
en çok ilgi çeken bölümlerden biri
oldu. 40 çocu¤un seslendirdi¤i, tür--
külerin ard›ndan Suavi sahne ald›.

Yar›m saatlik aradan sonra
“Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”
ile “K›z›ldere” sinevizyon gösteri--
mi, daha sonra da Halk Cephesi
ad›na konuflma yap›ld›.

Ve peflinden Aynur Karaaslan,
TAYAD Baflkan› Av. Behiç Aflç›,
Anadolu Federasyonu baflkan› Lati--
fe Ad›güzel kitleyi selamlayan k›sa
konuflmalar yapt›lar.

Gecenin ilerleyen saatlerinde
Grup Yorum sahne ald›. Grup
Yorum hep bir a¤›zdan söylenen
marfllar ve türkülerle yaklafl›k bir
saat sahnede kald›.

Sonras›nda s›rayla sahneye
ç›kan Erdal Erzincan, Tolga Sa¤ ve
P›nar Sa¤ türküleriyle gece devam
etti.

Avrupa’da

Wuppertal'da Halk fiöleni

FFeerrhhaatt TTüüzzeerr vvee BBeerrnnaa
YY››llmmaazz''aa ÖÖzzggüürrllüükk

Almanya Berlin Halk Cephe--
liler, Ferhat ve Bernalar’’la daya--
n›flmak ve desteklemek amac›y--
la, gönderdikleri dayan›flma

mektuplar ›n ›n
ard›ndan, 6 Ni--
san günü, Berlin

Türk konsoloslu¤u önüne gide--
rek “Paras›z E¤itim ‹stedikleri
için Tutukland›lar. Ferhat Tüzer
ve Berna Y›lmaz'a Özgürlük”
dövizi asarak 1 saat boyunca
konsolosluk önünde bildiri da--
¤›tt›lar.

Fransa'da fiehitler
An›ld›

Paris Halk Cephesi, 9 Nisan günü Pa-
ris’te “30 Mart-17 Nisan Umudumuzun
Kuruluflunu Kutlama ve Devrim fiehitleri-
ni Anma Günleri” çerçevesinde bir eylem
yapt›. Eylemde “fiehitlerimizi An›yor,
Umudu Büyütüyoruz” pankart› aç›ld›.

Berlin'de Gençli¤e Destek
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Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbullu,
Cengiz Oban, bir y›l› aflk›n bir süre-
dir, ülkemizin faflizmle yönetilmesi-
ne, halk›ma uygulanan bask› ve zul-
me karfl› mücadele ettikleri için; 

Halk›m›z›n sömürülmesine, açl›-
¤a, yoksullu¤a mahkum edilmesine
karfl› ç›kt›klar› için; 

Yaflad›¤›m›z Avrupa
ülkelerinde maruz kal-
d›¤›m›z ›rkç›l›¤a karfl›
mücadele ettikleri için; 

Anadolu Federas-
yonu üyesi ve yönetici-
si olarak, Avrupa'da yaflayan halk›-
m›z›n hak ve özgürlüklerini savun-
duklar› için; 

Emperyalizmin yoz, dejenere kül-
türü karfl›s›nda, halk›m›z›n kültürü-
nü, de¤erlerini yaflatmak için, insan-
lar›m›z›n bu ülkelerde bir bafl›na, ça-
resiz kalmas›na göz yummay›p, der-
neklerimizde örgütlenmesi için mü-
cadele ettiler ve tutsak düfltüler. Bir
y›l› aflk›n süredir, tecrit alt›nda tutu-
luyor, adaletsizli¤e mahkum edilmek

isteniyor. 

Onlar›, sahiplenmemek, kendi
haklar›m›z›, özgürlüklerimizi savun-
mamak, demektir. 

Haklar›m›z› ve özgürlüklerimizi
savunmak sözde kalmamal›d›r. Eflit-
likten, adaletten yana olmak sözde
kalmamal›d›r. Çocuklar›m›z›n, genç-

lerimizin, yozlu¤un, dejenerasyonun
batakl›¤›na sürüklenmelerine karfl›
ç›kmak sözde kalmamal›d›r. 

Ülkemizdeki faflizme, bask› ve
zulme karfl› olmak sözde kalmamal›-
d›r. Irkç›l›ktan, ›rkç› bask› ve sald›r›-
lardan flikayetçi olmak, sözde kalma-
mal›d›r. 

E¤er tüm bunlar için mücadele
ediyorsak, bilmemiz gerekir ki, bu
mücadelenin en somut yerlerinden
birisi Nurhan, Ahmet ve Cengiz'i sa-

hiplenmektir. 

Onlar, yürüttü¤ümüz ortak müca-
delenin, ortak ç›karlar›m›z›n, kültü-
rümüzün, de¤erlerimizin savunucu-
lar› olarak tutsak düfltüler. Onlar, he-
pimiz ad›na mücadele ettikleri için
tutsak edildiler. 

Salt bu nedenle bile onlar› sahip-
lenmek, ayn› zamanda
ahlaki bir sorumluluktur. 

Tutsakl›k koflullar›n-
da onlar› sahiplenmek ya
da yaln›z b›rakmak, ayn›
zamanda kiflili¤imizi,

de¤erlerimizi ne kadar koruyabildi¤i-
mizin de göstergesi olacakt›r. 

Çünkü, tutsaklar›na sahip ç›kma-
yanlar›n en s›radan de¤erlerinde bile
y›pranma oldu¤u aç›kt›r. Tutsaklar›-
na sahip ç›kmamak, en büyük vefa-
s›zl›k örneklerinden birisidir.  

Adalet için, ›rkç›l›¤a karfl› oldu-
¤umuz için, faflizme karfl› oldu¤u-
muz için, hak ve özgürlüklerimizi is-
tedi¤imiz için tutsaklar›m›z› sahip-
lenmeliyiz.

ONLARI SAH‹PLENMEK, HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER‹M‹Z‹ SAH‹PLENMEKT‹R

AVRUPA’daki B‹Z

30 Mart Parti Kuruluflunu Kut-
lama ve 30 Mart 17 Nisan Devrim
fiehitleri Anma Günleri dolay›s›yla
düzenlenen Umudu Büyütelim
Halk Gecesi 11 Nisan’da Londra'da
yap›ld›.

800 kiflinin kat›ld›¤› “Umudu
Büyütelim Halk Gecesi”ne gelenle-
ri konser salonunun giriflinden iti-

baren duvarlara
as›lan flehitlerin
resimleri karfl›la-
d›.

T ü r k i y e l i -
ler’in yo¤un ola-
rak yaflad›¤›
Hackney bölge-
sindeki Ocean’da
düzenlenen gece-
de, Halk Cephe-
sini temsilen o-
kunan yaz›dan

sonra,  AHKM
(Anadolu Halk
Kültür Merkezi)

Halk Oyunlar› Ekibi 10 dakikal›k
gösterisini sundu.

Büyük Direniflin flehitleri Canan
ve Zehra kardefllerin babas› Ahmet
Kulaks›z sahneye davet edildi.
Kahraman k›zlar›n›n direniflini,
Mahir Çayan ve yoldafllar›n›n kat-
ledildi¤i yer K›z›ldere’ye gidiflleri-

ni anlatan Ahmet Kulaks›z alk›fllar
ve z›lg›tlarla  konuflmas›n› bitiridi.

Ahmet Kulaks›z’›n konuflmas›-
n›n ard›ndan Grup Yorum sahneye
davet edildi. Sahnede olduklar› bir
saat boyunca Grup Yorum’un marfl-
lar›yla birlikte "Mahir, Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl", "K›-
z›ldere Son De¤il Savafl Sürüyor",
"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
"Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu
Kavga",  sloganlar› at›ld›.

Gecede 30 Mart 17 Nisan'› konu
alan ve Dursun Karatafl’›n yafla-
m›ndan kesitlerin oldu¤u 20 daki-
kal›k sinevizyon büyük bir ilgiyle
izlendi. Sinevizyonun ard›ndan
AHKM Çocuk Korosu, befl flark›l›k
bir konser verdi.

TAYAD Baflkan› Behiç Aflç›’n›n
ölüm oruçlar› ve tecritle ilgili bir
konuflma yapt›¤› program son ola-
rak sahneye ç›kan Suavi’nin türkü-
leriyle sona erdi.

Londra'da Halk Gecesi
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Tek Yol

Son zamanlarda üniversitelerde kimi AKP’li ba-
kan ve milletvekilleri, çeflitli iflbirlikçi tekelci serma-
ye temsilcileri çeflitli biçimlerde ilerici, devrimci, de-
mokrat ö¤renciler taraf›ndan protesto ediliyor. ‹flbir-
likçi AKP’lilerin, düzen politikac›lar›n›n halk›n kan›-
n› emen tekelleri refleks olarak gördükleri her yerde
protesto edilmeleri bir olumluluktur.

Fakat, son zamanlarda yap›lan baz› protestolara
bakt›¤›m›zda, bir protestodan çok, bir “suland›rma”
var. 

Bo¤aziçi Üniversitesi’nde düzenlenen “5. Ekono-
mi Zirvesi”nde  salona girmek isteyen bir grup ö¤ren-
ci, rektör taraf›ndan salona al›nmamalar›n› ve tekelle-
ri protesto eden bir “eylem” yapt›. Ö¤rencilerin pro-
testo sloganlar› fluydu; ““SSeerrmmaayyee ppaabbuuccuu yyaarr››mm,, çç››kk
dd››flflaarr›› ooyynnaayyaall››mm..”” Yine toplant› sonras› ç›kan tekel-
lerin temsilcilerini ““ggööbbeekk hhaavvaass››”” eflli¤inde alk›fllar-
la “u¤urlad›lar.” Kuflkusuz bu protesto üzerine çok
fley söylenebilir ama öncelikle sermayeye karfl› müca-
delenin böyle olmayaca¤› aç›kt›r. Bu tarz, protestoyu,
eylemi dejenere eden, mücadelenin içini boflaltan bu
tarzd›r. Bu tarz; devrimci, demokrat, ilerici gençli¤in
tarz› olamaz. Son zamanlarda oldukça yayg›nlaflan bir

protesto biçimi haline geldi bu tür
“sululuklar”.

Ortada bir mücadele yoktur. ‹flbir-
likçi kan emici tekellere karfl› duyu-
lan bir kin, bir öfke yok.

Her fleyden önce, tekellere karfl› mücadele bir
““ooyyuunn”” de¤ildir. Neden göbek at›yorsunuz? Çok mu
e¤lenceli? Tekellerin halk› aç, yoksul b›rakmas›, ülke-
mizi talan etmeleri bu duygular› m› uyand›r›yor. 

IMF temsilcileri üniversiteye geliyor. Konferans
veriyor. Yap›lan protesto biçimi, arabas›na “yumurta
atmak” oluyor. Neden tafl atm›yorsunuz? Neden ara-
bas›n› ters çevirip yakm›yorsunuz? 

Nedensiz de¤il elbette... Tafl atarsan›z “kötü ço-
cuk” olacaks›n›z. Ama yumurta atarsan›z, “göbek
atarsan›z”; “zarars›z, iyi çocuklar” olacaks›n›z. 

Bu tarz gençli¤in mücadele anlay›fl›, eylem anlay›-
fl› olamaz. Dönüp gençli¤in tarihine bak›n. Orada,
emperyalist tekellerle, iflbirlikçilerine karfl› nas›l mü-
cadele edilmesi gerekti¤i konusunda yeteri kadar ders
var. Gençli¤in tarihinde anti-emperyalist, anti-faflist
tarihe malolmufl yüzlerce eylem örne¤i var. 6. Filo ey-
lemlerine bak›n, CIA ajan› ABD Büyükelçisi Com-
mer'in ODTÜ'de nas›l protesto edildi¤ine bak›n... 

Yumurtal›, göbek atmal› “protestolar›” mücadele-
nin neresine koyuyorsunuz? Bu eylem de¤il, bu pro-
testo de¤il, dejenerasyondur.

Halk ‹çin

Eylemde dejenerasyon... 
“Sermaye’ye karfl› göbek havas›”...

Paris’de Tutsaklar
için Eylem

Fransa’n›n baflkenti Paris’te
Alman Konsoloslu¤u önünde 9
Nisan günü, Fransa Özgürlük Ko--
mitesi taraf›ndan Faruk Ereren ve
tutuklu Anadolu Federasyonu
üyeleri Nurhan Erdem, Cengiz
Oban, Ahmet ‹stanbullu için
eylem yap›ld›.

Konsoloslu¤a verilen bir dos--
ya ile eylem son buldu.
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Brüksel'de Avni Er'e Özgürlük Eylemi
9 Nisan günü Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de Avni Er ‹çin Özgürlük Ko-

mitesi taraf›ndan ‹talya Konsoloslu¤u önünde bir eylem yap›ld›. Konsolos-
luk yetkilileriyle görüflme talebinde bulunuldu ancak görüflme iste¤i redde-
dildi.

Eylemde Frans›zca-Almanca ve Flamanca dillerinde "Avni Er'e Özgür-
lük, Türkiye'deki Politik Tutsaklarla Dayan›flmaya" ve "Türkiye Faflizmine
Avrupa Ortakt›r" pankartlar› aç›ld›. Eyleme Belçikal› SECOURS ROUGE
(K›z›l Yard›m) grubu da destek verdi.

Eylemde yap›lan aç›klamada; "Avni Er'i Türkiye'ye iade etmek, Türkiye
faflizminin tüm hukuksuzluklar›na ortak olmakt›r. Tabi Almanya'da tutuklu
bulunan Faruk Ereren için de ayn› durum söz konusudur. Türkiye faflizmi-
nin hukuksuzluklar›na ortak olmak günü geldi¤inde halka verilecek bir he-
saplar›n›n olmas› demektir. Bu nedenle iki Avrupa ülkesi olan Almanya ve
‹talya derhal faflizmle iflbirli¤i yapmaktan vazgeçmelidirler" denildi

Özgürlük Komitesi üyeleri Avni Er ve Faruk Ereren serbest b›rak›l›nca-
ya kadar eylemlerinin devam edece¤ini duyurdular.



K›sacas›...
“Mail geldi”
Okmeydan›’nda 1 Nisan günü

mahallede bulunan bir ‹ddia bayi-
i “DHKP-C’ye ait silahlar bulundu-
¤u” iddias›yla Özel Tim ve TEM po-
lisleri taraf›ndan bas›lm›flt›. 

Peki bu ‹ddia bayiinin silahlar›
saklad›¤›na dair kan›t neredeydi? 

““TTEEMM’’ee ggeelleenn mmaaiill””!!

‹flte bundan dolay› bas›lm›flt› söz
konusu iflyeri. 

Son zamanlarda duyuyorsunuz-
dur, çok s›k kullan›l›yor bu yöntem.
Art›k AKP’nin polisi, savc›s› böyle
çal›fl›yor. Her  gelen maili hemen ifl-
leme koyuyor... güya... 

Keyfi olarak bask›n yap; “mail
geldi” de ç›k iflin içinden... Hukuksuz
olarak tutukla, gerekçeli karara yaz:
Hakk›nda mail geldi”.

Mailli adalet, adaletsiz adalet!

TAHLİL
“Ahmet Türk’e at›lan yumruk

bir maganda yumru¤udur” 
(Ahmet Hakan)

MMeesseelleeyyii ççöözzmmüüflfl!!

‹flte burjuva
siyasetin hali:
Promosyon

fiiflli Belediye
Baflkan› Sar›gül’ün Tür-
kiye De¤iflim Hareke-
ti'nin ‹stanbul'daki kon-
ferans›na kat›lanlara TV,
alt›n, parfüm ve hediye
çeki da¤›t›ld›.

Da¤›t›lan davetiye-
lerde kat›l›mc›lara kura
ile ““22 aaddeett 3377 eekkrraann ttee--
lleevviizzyyoonn,, 11 aaddeett ççeeyyrreekk
aalltt››nn,, 33 aaddeett 11 ggrraammll››kk
kküüllççee aalltt››nn››,, 55 aaddeett ppaarr--
ffüümm vvee 33 aaddeett ggüüzzeelllliikk
ssaalloonnuunnddaa 1100 lliirraall››kk
hheeddiiyyee ççeekkii”” verilece¤i
duyurulmufltu. 

Durum ortada. Halka
siyasi olarak verecek
birfleyi olmayanlar, bun-
lar› vererek onlar› etraf-
lar›nda toplamaya
çal›fl›yor.. 

E¤itim notu
gibi genelge:

“DHKP-C’nin eylem haz›rl›-
¤›” diye sansasyonel bafll›klar
kullanm›flt› yine burjuva medya. 

“Terör örgütünün eylem tarihi
olarak 30 Mart ile 17 Nisan aras›-
n› belirledi¤i”ni yaz›yordu. 

Aç›klamay› yapan polisti. 

Polise göre, “Örgütün hedefle-
rinde flunlar vard›.

“Baflbakan Tayyip Erdo¤an,
Baflbakan Yrd. Bülent Ar›nç, Bafl-
bakan Yrd. Ali Babacan ... üst dü-
zey komutanlar, Milli ‹stihbarat
Teflkilat› (M‹T) mensuplar› ile
ABD Büyükelçisi James F. Jef-
frey... Türk-Amerikan ortak kuru-
lufllar›, askeri ve emniyet binala-
r›... 

Teorik olarak da olsa, kimlerin
hedef olabilece¤ini nas›l da iyi bi-
liyorlar. Emniyetin genelgesi
““hhaallkk››nn ddüüflflmmaannllaarr›› kkiimmlleerr--
ddiirr??”” sorusuna cevap adeta... 

Korkuya bak›n! 
Gazeteden aktar›yoruz aynen:

Baflbakan Erdo¤an’›n korunma-
s› ola¤anüstü boyutlara ç›kar›ld›.
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü Erdo-
¤an için ““KK››rrmm››zz››  bbööllggee”” kkoorruummaa
uuyygguullaammaass›› bafllatt›. Korumalar,
Erdo¤an’›n evinin yan›s›ra  Ayd›n-
l›kevler’i 24 saat denetimde tuta-
cak. Kimlik soracak herkese, araç
durduracak. 

Polise eskortluk yapmalar› için
tanesi 20 bin Euro (40 milyar) olan
12 yeni motorsiklet al›nacak. 24
saat ekipler Baflbakan›n evinin et-
raf›nda genifl bir bölgede devriye
gezecek. 

Suçlular korkuyorlar. 

Var m› baflka bir izah›?!
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Hepsi kendi icad›n›z!
“Balyoz soruflturmas›” kapsam›nda

tutuklan›p sonra serbest b›rak›lan ve hak-
k›nda tekrar tutuklama karar› ç›kart›lan
Özel Kuvvetler Komutan› emekli korge-
neral Engin Alan, bak›n tutuklanmas›yla
ilgili neler demifl:

“Beni üzen, komutanlara karfl› terö-
rist muamelesi yap›lmas›d›r. ”

O tüm halka öyle davran›rken bir gün
kendisine de öyle davran›laca¤› akl›na
gelmemifl demek ki. Devam ediyor flika-
yetlerine:

“Beni üzen, bizlere ‘etkin piflman-
l›k’tan faydalanmak istiyor musunuz? di-
ye sorulmas›d›r. ”

Eee, etkin piflmanl›k kendi icad›n›z-
d›r. 

Alan, kendilerine “esir düflmüfl düfl-
man generali muamelesi” yap›ld›¤›n› be-
lirttikten sonra, bir de flunlardan flikayet
ediyor:

“emniyette, cezaevine giriflte boyun-
lar›m›za numara tutularak sab›ka kayd›
foto¤raf› çekilmesi çok a¤r›ma gitti...”

Hepsi, ama hepsi sizin uygulaman›z,
sizin politikan›zd›. 

Hiç flikayet etmeye hakk›n›z yok. 

“Muhalif” olan herkese “düflman” mu-
amelesi yapmak, sizin on y›llard›r uygula-
d›¤›n›z kontrgerilla politikas›d›r. ‹stemese-
niz de “muhalif” konuma sürüklendi¤iniz-
de, katlanacaks›n›z. Böyle.

KURBANLARIN SABRI
Cemil Çiçek, BDP’liler için

flöyle demifl:

““BBiirraazz ddaahhaa ssaabb››rrll››,, bbiirraazz
ddaahhaa ssoo¤¤uukkkkaannll›› oollmmaall››dd››rrllaarr..””

‹stedi¤i tam olarak nedir  derseniz;
kurban bayram›nda biraz sonra kesilecek
olan koyunun sabr› ve so¤ukkanl›¤›ndan
baflka bir fley de¤ildir. 

*

Cemil Çiçek, 14 Nisan’da televizyon
ekranlar›nda konuflurken de flöyle demifl:
“Baflbakan Erdo¤an, hem Van sald›r›la-
r›yla, hem Samsun’la yak›ndan ilgileni-
yor.”

Buna hiç flüphe yok. 

Belki hangi eliyle, hangi gözüne vura-
ca¤›n› bile tarif etmifl olabilir.

Hürriyet Gazetesi Yazar› Ahmet
Hakan’›n, 4 Nisan 2010 günkü yaz›-
s›nda, medyadaki “yozlaflmadan fli-
kayetçi” oldu¤unu yazd›. Halk Cep-
hesi, Ahmet Hakan nezdinde, burju-
va gazetecilerin gerçekte bu yozlafl-
man›n nas›l orta¤› ve bir parças› ol-
duklar›n› gösteren bir aç›klama yap-
t›. Halk Cephesi’nin Ahmet Hakan’a
hitaben yaz›lm›fl 11 Nisan 2010 ta-
rihli, 13 No’lu aç›klamas› flu bafll›k-
la bafll›yordu: “Bo¤az›n›za kadar
düzen batakl›¤›na batm›flsan›z... El-
bette ‘g›na’ gelir!” 

TTaamm mmeettnnii HHaallkk››nn SSeessii’’nnddee yyaa--
yy››nnllaannaann Halk Cephesi aç›klama-
s›nda özet olarak flunlar vurgulan-
maktayd›:

“4 Nisan 2010 tarihli yaz›n›zda
"G›na geldi" diye yazm›fls›n›z. 

"Nermin Bezmen'in aflka dair..."
sözlerinden, "fiahan Gökbakar'›n bi-
rilerine laf sokmaya..." çal›flmas›n-
dan, "Nil Karaibrahimgil'in çocuk-
kad›n tarz›" flark›lar›ndan, “Okan
Bayülgen ve Haluk Bilginer’in ses-
lendirdi¤i” reklamlardan, "Nebahat
Çehre'nin bir türlü yafllanmamas›-
n›n...” s›rlar›ndan g›na geldi diye
yazm›fls›n›z. Her akl› bafl›nda insana
g›na getirecek fleyler bunlar. 

O zaman görürsünüz ki, bunlar-
dan, sözünü etti¤iniz fleylerden g›na
gelmesi sadece bir SONUÇ’tur. 

Soruyu flöyle sorabilirsiniz: 

Neden hep Nermin Bezmenler,
fiahan Gökbakarlar, Nil Karaibra-
himgiller, Okan Bayülgenler, Neba-
hat Çehreler yaz›l›p duruyor?

YYaazzmm››yyoorrssuunnuuzz!!....
Hayat›, halk›n sorunlar›n›, talep-

lerini, halk›n kavgas›n› yazm›yorsu-
nuz. Ülkemizin gerçek sorunlar›n›
yazm›yorsunuz. Emperyalizmin ül-
kemizi ne hale soktu¤unu yazm›yor-
sunuz. Emekçileri, onlar›n mücade-
lelerini yazm›yorsunuz.

‹flkenceleri yazm›yorsunuz. So-
kaklardaki polis terörünü yazm›yor-
sunuz. Hapishanelerdeki tecriti yaz-
m›yorsunuz. Tecrite katledilen hasta
tutsaklar› yazm›yorsunuz.

(...)

BBuunnllaarr›› bbiillmmiiyyoorr oollaammaazz--
ss››nn››zz!!

Bu sayd›klar›m›z›n hepsi dosya
dosya neredeyse tüm köfle yazarlar›-
n›n önüne geliyor.

Ama insan›n "içini kanatan".
"vicdanlar› aya¤a kald›ran", "bu ka-
dar da olmaz ki" dedirten haks›zl›k-
lar›, zulmü, adaletsizli¤i yazm›yor,
belki de bu tür dosyalar›n kapa¤›n›
kald›r›p bakm›yorsunuz bile. 

(...)
RReeddddeettmmeelliissiinniizz!!
En “muhalif” halinizle bile, bur-

juva medyan›n vitrinindeki süs ba-
l›klar› durumundas›n›z bu yüzden.
Reddetmelisiniz bu konumu. Bu ül-
keyi yaz›n, bu halk› yaz›n. Dünkü
kendi gerçe¤inizi yaz›n. Ç›k›n Ni-
flantafl›’ndan... Gazi’nin, ‹kitelli’nin,
Esenyurt’un, Sar›gazi’nin sokakla-
r›ndan yaz›n. Direnen iflçileri yaz›n.
Hapishanelerdeki tecriti yaz›n.
Sorumluktan kurtulamazs›n›z. ‹flten
at›lan emekçiyi yazm›yorsan›z, on-
lar›n sefalete mahkum edilmesinden
siz de sorumlusunuz. Gün gün katle-
dilen hasta tutsaklar› yazm›yorsan›z,
onlar›n katledilmesinden siz de so-
rumlusunuz, yazmamaktan sorumlu-
sunuz. 

(...)

GGeerrççeekklleerree ddöönnmmeelliissiinniizz!!
Bedeli ne olursa olsun, gerçekleri,

bu halk›n yaflad›klar›n› yazmal›s›n›z.

Tekrar "G›na geldi" dememek
için, tarihe ve halka karfl› sorumlulu-
¤unuzu yerine getirmek için bu ülke-
nin gerçeklerini yazmal›s›n›z.

Bo¤az›n›za kadar düzen
batakl›¤›na batm›flsan›z...
Elbette ‘g›na’ gelir!
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Dersim’de, devrimci hareketin bir
eylemi sonras›, operasyonlar›n yo-
¤unlaflt›r›ld›¤› bir dönemde, birkaç
kuflatmay› yararak ç›kmalar›na ra¤-
men Ard›ç Köyü’nün Çalaxane
mezras›nda oligarflinin güçleriyle
karfl›laflt›lar. 2233 NNiissaann 11999933 günü
sabahtan ö¤leye kadar süren çat›fl-
mada 12 gerilla katledildi.
CCiihhaann TTaaççyy››lldd››zz,,1973 Dersim do-
¤umlu. Gerillaya kat›lmadan önce,
gençlik örgütlenmesinin Elaz›¤ yö-
neticileri aras›ndayd›. 
CCeennggiizz KKaallaa,, 1974  Dersim Pertek
Akdemir köyü do¤umlu. Elaz›¤’da
Liseli Dev-Gençli olarak bafllad›
mücadeleye. Tutsakl›¤›n›n ard›ndan
gerillaya kat›ld›.
HHaayyddaarr AAyydd››nn,, 1971 Dersim do-
¤umlu. Oligarflinin ordusunda yap-
t›¤› askerli¤i b›rakarak, gerillaya
kat›ld›.
AAbbiiddiinn YY››lldd››zz,,1973 Dersim Hozat
Taçkirek do¤umlu. Dersim’de çeflit-
li çal›flmalarda yerald›ktan sonra
gerillaya kat›ld›.
BBeehhiiyyee CCaanniikk,, gecekondu halk›n›n
mücadelesinde yetiflen bir Cepheli’y-
di. Tutsakl›¤›  sonras› halk›n adalet
özlemi için silah kuflananlardan oldu. 
AAppttii fifieekkeerr,, TÖDEF’le bafllad›¤›
mücadelesinde çeflitli sorumluluklar
üstlendi. 
EEyylleemm YY››lldd››zz,, 1975 Dersim Hozat
Taçkirek köyü do¤umlu. Mücadele-
ye lise y›llar›nda kat›lm›flt›. 
HHaassaann AAkkttaaflfl,, 1972  Elaz›¤ do¤um-
lu. Mücadeleye ‹stanbul’da kat›ld›. 
SSeellvvii UUzzuunn,, 1965 Dersim Pülümür
do¤umlu. Mücadeleyle Fransa’da
tan›flt›. Ve ülkesine gerilla olarak
döndü. Müfrezenin komutan yar-
d›mc›s›yd›. 
AAllii ÖÖzzbbaakk››rr,, gerillaya kat›lmadan
önce, gecekondu yoksullar›n›n mü-
cadelesinde yerald›.  Müfreze ko-
mutan›yd›. 
MMeehhmmeett ÇÇoollaakk, iflçiydi. Malatya
Tav›r bürosunda çal›flt›. Kavgas›n›
da¤larda sürdürdü. 

CCeennggiizz
KKAALLAA

SSeellvvii
UUZZUUNN

ÖÖzzggüürr
KKIILLIIÇÇ

AAllii
ÖÖZZBBAAKKIIRR

MMeehhmmeett
ÇÇOOLLAAKK

5 Mart 1968 Samsun  Vezirköprü ‹lçesi do¤umlu.
19 May›s Üniversitesi ö¤rencisiyken Dev-Gençli
oldu. Üniversiteyi bitirip bir süre ö¤retmenlik
yapt›. Sonra Mücadele dergisi temsilcisi olarak
çal›flmaya bafllad›. Birçok kez gözalt›na al›nd›, iki

kez tutukland›. Her seferinde yeniden mücade-
leye kofltu. 1994’ten beri tutsakt›. Ulucanlar
Hapishanesi’nde özgür tutsaklar›n temsilcisiy-
di. 19 Aral›k katliam›nda zulmü durdurmak

için en öne ç›kan feda savaflç›lar›ndan biri oldu. 2288 NNiissaann
22000011’de ölüm orucu direniflçisi olarak ölümsüzleflti.

FFaattmmaa HHüüllyyaa
TTÜÜMMGGAANN

CCiihhaann
TTAAÇÇYYIILLDDIIZZ

HHaayyddaarr
AAYYDDIINN

AAbbiiddiinn
YYIILLDDIIZZ

BBeehhiiyyee
CCAANN‹‹KK

AAppttii
fifiEEKKEERR

EEyylleemm
YYIILLDDIIZZ

HHaassaann
AAKKTTAAfifi

‹HD (‹nsan Haklar› Derne¤i), Hapishanelerle ilgili
“Ba¤›ms›z ‹zleme Kurullar›” ad›yla bir kurul olufltur-
mak istiyor. Bunun için çeflitli demokratik kitle örgüt-
leriyle (TOHAV, T‹HV, ÇHD , ‹TO) görüflmeler yap›-
yor. Ama ‹HD, TAYAD ya da Tecrite Karfl› Mücadele
Platformu gibi do¤rudan hapishaneler ve tutsaklar›n
sorunlar›yla ilgilenen kurumlarla görüflmüyor. 

Bu çal›flmadan haberdar olan ve bu kurulu olufltur-
mak için birlikte çal›flma yürütmek istediklerini söyle-
yen TKMP temsilcilerine ise tutsak aileleri örgütleri-
nin ba¤›ms›z izleme kurullar›nda yer almas›n› isteme-
diklerini belirtiyor. Nedeni ise ttuuttssaakk aaiilleessii öörrggüüttlleerrii
““ttaarraaffss››zz”” oollaammaazzllaarrmm››flfl,, ddoollaayy››ss››yyllaa ““oobbjjeekkttiiff”” ddee
oollaammaazzllaarrmm››flfl.. 

***

Objektif düflünmek, olaylara objektif bakmak, hak-
l›ya ve haks›za, do¤ruya ve yanl›fla, ezene ve ezilene,
sömürene ve sömürülene “ayn› ölçüleri” uygulamak,
daha do¤ru bir deyiflle uygulamaya kalkmak. Böyle
bir fley mümkün mü?

Hapishanelerde yaflanan çok somut bir durum var.
Tecrit var, iflkence var, keyfi uygulamalar var, her türlü
insanl›k d›fl› uygulamalar mevcut. ‹nsanlar katlediliyor. 

Bu durumda nas›l objektif olunacak? Zulmün, ifl-
kencenin oldu¤u bir yerde “objektif” olmak tarafs›z
olmak m›d›r? Zulmün iflkencenin oldu¤u yerde taraf
olmamak, tarafs›zl›¤› savunmak zulümden yana, güç-
lüden yana taraf olmakt›r. 

Özellikle ‹HD’de somutlaflan ancak onlarla s›n›rl›
kalmay›p solun çeflitli kesimlerince de paylafl›lan bu
anlay›fl, ""bbiizz ttaarraaffss››zz››zz"",, ""ççiiffttee ssttaannddaarrddaa kkaarrflfl››yy››zz"",,
““iinnssaann hhaakkllaarr››nnaa oobbjjeekkttiiff ööllççüülleerrllee bbaakkaarr››zz”” düflün-
celeri tarafs›z olmak de¤ildir.  Taraflar›n oldu¤u bir
yerde tarafs›zl›k diye bir fley yoktur. 

Bu anlay›fla sahip olan ‹HD gibi anlay›fllar objektiflik
ad›na, tarafs›zl›k ad›na iflkencecileri, hainleri savunmaya,
burjuvaziyle “empati” yapmaya kadar gitmifllerdir. 

Objektiflik ad›na s›n›flar mücadelesinden kaç›fl
vard›r. Tecritin iflkencenin oldu¤u yerde yap›lmas› ge-
reken tecrite, iflkenceye karfl› ç›kmakt›r. Tecritin kald›-
r›lmas› için mücadele etmektir. Tecriti uygulayanlarla,
tecrite maruz kalanlar aras›nda “hakem” rolüne soyun-
mak tecrit iflkencesini yapanlara destek vermektir. 

S›n›f mücadelesinde arada bir yer yoktur. Yap›lan
her politika ya ezilenlere ya da ezenlere destek verir. 

Tecrite karfl› olunmadan tecrit alt›ndaki tutsaklar›n
haklar› nas›l savunulabilir? Ki savunuldu¤u iddia edi-
liyorsa “objektiflik” ad›na tutsak aileleri örgütlenme-
leri neden bu kurullarda istenmez? Tutsak Ailelerinin
istenmedi¤i bir kurul tutsaklar için ne yapabilir?

Savaşan
Kelimeler 

Objektiflik! 


