
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
için mücadelede düşenlere 

Tam Bağımsız Türkiye sözü verdik

Bakırköy Cumartesi Pazarı Alanı 
Bağımsızlık Meydanı Oldu

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com

in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

Haftalık Dergi / Sayı: 265
24 Nisan 2011

Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m 150 Bin Seslendi: Biz de Varız...

Umudun yanındayız

Bu Emek Halk Komiteleri’nindir
Halkın Örgütlü Gücüyle 

1 Mayıs 2011’e Yürüyoruz

Bu Emek Halk Komiteleri’nindir
Halkın Örgütlü Gücüyle 

1 Mayıs 2011’e Yürüyoruz



1 Mayıs Komiteleri! 

Dur durak yok, daha hızlı koşmalıyız. Bağımsızlık konse-
rindeki 150 binin coşkusunu 1 Mayıs alanına taşıyacak olan siz-
lersiniz. Halkın gücü, halkın olanakları sınırsızdır. Bakırköy Ba-
ğımsızlık Meydanı’ndaki 150 binle bunu bir kez daha göster-
diniz. Halkın gücü mücadeleye katılmasıyla ortaya çıkar. 

Halkın gücünü harekete geçirmeliyiz! 

Kimse emek harcamadan, örgütlemeden kitlelerin alan-
lara, birileri çağırdı diye akın edeceğini hayal etmesin. Bir
işi örgütlemeden, emek harcamadan sonuç alınamayacağı
açıktır.  Biz çağırırsak, biz örgütlersek, biz getirirsek halk
gelir. 2011 1 Mayısı’nda hedefimizi büyütmeliyiz... Halkın
örgütlü gücüyle on binleri alanlara taşımak ha-
yal değil. Halk Komiteleri’yle 1 Mayıs’ta on
binleri alanlara taşıyalım...

Komiteler halkın mücadeleye katılımı-
dır.

150 bini alana taşıyan halk komiteleridir.
Mevcut halk komitelerine yeni komiteleri
ekleyerek 1 Mayıs için seferber olalım. 

1 Mayıs’ı emeğimizle örgütleyeceğiz!

Bakırköy Bağımsızlık  Meydanı’ndaki
150 bin kişi sizin emeğinizin ürünüydü. Şim-
di o emek 1 Mayıs 2011’in görkemini hazır-
layacak. 1 Mayıs’ı emeğinizle, evden eve, ku-
laktan kulağa, kişiden kişiye çalışmanızla ör-
gütleyeceksiniz.. 

Başta Bağımsız Türkiye Konseri için kurulan bu komi-
teler sayısıyla, üyeleriyle aynı kalmayacak elbette. Kalma-
malı. Bakırköy Bağımsızlık Meydanı’ndan  aldığımız güç-
le, komitelerimizin sayısını ve komitelerde görev alan insan-
ların sayısını çoğaltmalıyız. 

Her komite 1 Mayıs Alanı’na akan bir deredir!

Dereler birleşip nehirlere dönüşecektir. Tıpkı Bakırköy

deki gibi. Anado-
lu’dan Karade-
niz’den, Akde-
niz’den, Kürdis-

tan’dan, Marmara’dan Trakya’dan
Ege’den ve İstanbul’un yoksul mahallelerinden akmalıyız
1 Mayıs Alanı’na doğru. Mütevazı dereler gibi akmalıyız.
Çağlayan nehirler gibi akmalıyız.

İşçiler, köylüler, memurlar, işsizler, ev kadınları, esnaflar,
liseli ve üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz, aydınlarımız, sanat-
çılarımız, emeklilerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımız, sakat-
larımız... herkes ama herkes olmalı bu akan nehrin içinde...

Bu nehri komiteler örgütleyecek!

Cepheliler, Cephe’nin dostları, umudunu Cep-
he’ye bağlayanlar, adı konmuş olmasa da, hepiniz
bir komite gibi çalışmalısınız. Her şeyi sadece ko-
mitelere havale etmek bizi zayıflatır. 

Komiteler, 1 Mayıs’a çağrının, 1 Mayıs’a ka-
tılımın her aşamasını, her anını örgütlemeli ve plan-
lamalıdırlar. 

Komiteler çağrımızı, 1 Mayıs’a davetimizi
dalga dalga yaymak için görev vermekte, insanla-
rı seferber etmekte cüretli ve inisiyatifli olmalıdır-
lar. Ezici bir çoğunluk 1 Mayıs için verilen bir gör-
evi reddetmeyecektir. 

Çağrımız katlanarak yayılan bir dalgaya dönüş-
melidir. Çağrılan, başkalarını çağırmalıdır. O da baş-

kalarını... Komiteler bunu örgütleyebildikleri ölçüde 1 Ma-
yısımızın çok daha görkemli olacağı kesindir. 

Sınıflar mücadelesinde başarının koşulu emek ve örgüt-
lülüktür. Bağımsız Türkiye Halk Konseri için oluşturulan
ve şimdi 1 Mayıs bayrağını dalgalandıran komitelerimiz, eme-
ğin ve örgütlülüğün temsilcileridirler. 

1 Mayıs 2011’de on binleri Cephe saflarında birleşştire-
lim! Umudu büyütelim!

Komitelerimizle  
1 Mayıs’ı 

Örgütleyelim!

Bakırköy’den 1 Mayıs Alanı’na 
On binleri 1 Mayıs Alanı’na Taşıyalım
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An ka ra Dik men’deki
üs le rin de 4 Ma yıs
1992’de, ku şat ma al -
tın da te red düt süz di -
ren di ler. Ça tış ma lar
so nun da Sol maz Ka -
ra bu lut ve Fik ri Ke leş
ev de şe hit dü şer ken,
Ha lil Ateş ve Ali Yıl -
maz ku şat ma yı ya rıp
ça tış ma yı so kak lar da
sür dü re rek şe hit düş -
tü ler. Ör nek bir di re -
niş ya ra ta rak ölüm -
süz leş ti ler.

Ha lil Ateş, 1960 Si vas Za ra do ğum lu. Dev rim -
ci mü ca de ley le 12 Ey lül ön ce sin de ta nış tı.
1988’de dev rim ci ha re ke te ka tıl dı. 

Sol maz Ka ra bu lut, 1965 Ba lı ke sir Bi ga diç do -
ğum lu. Okul yıl la rın da baş la dı ğı mü ca de le ye
öğ ret men li ğin de de de vam et ti. 1989’da tut sak
düş tü. 

Fik ri Ke leş, 1969 İs tan bul Çağ la yan do ğum lu.
As len Si vas lı’y dı . 1989’da mü ca de le ye ka tıl dı.
Ge ce kon du ma hal lele rin de ça lış ma lar yap tı. 

Ali Yıl maz, 1971 Kas ta mo nu do ğum lu. Dev -
rim ci ha re ket için de ma hal li böl ge ça lış ma la rı nı
yü rüt tü.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

30 Nisan - 6 Mayıs

“Biz fedayı kuşanan yüreklerle çıktıkça zulmün karşısına hiçbir
engel tanımayız. Dalcı'nın elindeki taş değil yüreğiydi. Ben de
onun yüreğinin yanına katıyorum yüreğimi.”

Selma Kubat

Üçü de
devrimciydi,
Deniz Gez-
miş, Hüse-

yin İnan, Yusuf Aslan...
Tür ki ye Halk Kur tu luş
Or du su’nun (THKO) ku -
ru cu la rı ve ön der le riy di ler.

Dü ze ni de ğiş tir mek için yo la çık tı lar. O ne den le de dü ze ni çi çö -
züm le ri red det ti ler. Si lah lı mü ca de le yi te mel ala rak, si lah lı sa va -
şı şe hir de ve kır da sür dür me ye ça lış tı lar. Umut dağlarda dediler
ve tuttular dağların yolunu. Yüklendiler özlemlerini ve düşlerini
dağlara doğru. Bu yolculuk aynı zamanda 6 Mayıs'da darağacın-
da sonlanacak olan onurlu bir devrimci yaşamın yolculuğuydu.
Denizler 6 Ma yıs 1972’de An ka ra Mer kez Ka pa lı Ha pis ha ne si’nde
idam edil di ler. 

Denizler fiziken yok oldular ama, mücadeleleri bugün de de-
vam etmektedir. Çünkü biz varız. Çünkü devrimciler dağlarda,
şehirlerde, mücadeleye devam ediyorlar. Onları anlamak, sahip-
lenmek mücadelelerini sahiplenmekten, yaşatmaktan geçer. 

Denizler için çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Bugün de ya-
zılıp çizilmeye devam ediyor. Bir tarafta Denizler’i mücadelesin-
de yaşatanlar var. Diğer tarafta Denizler'in yolundan yürüdükle-

rini söyleyip içini boşaltmak isteyen reformistler
var. Diyorlar ki; “Denizler hiç adam öldürme-
mişti.” Diyorlar ki; “Denizler yaşasaydı ya
bir şirketin müdürü ya da bu ülkeyi yöne-
ten milletvekili olurlardı.” 

Yanılıyorsunuz! Yalan söylüyorsunuz.
Denizler devrimin neferleriydiler. Devrim-
ci olarak yaşadı, devrimci olarak öldüler.
Darağacında bile, asla yıkmak için müca-
dele ettikleri oligarşinin düzeniyle uzlaşma-
yı akıllarından geçirmediler. 

Denizleri, bugün mücadelemizde biz yaşa-
tıyoruz. Onlar yaşamlarının son anlarına kadar
“Tam Bağımsız Türkiye” için mücadele ettiler. Dar-
ağacına giderken son sözleri "Yaşasın Tam Bağım-
sız Türkiye, Yaşasın Türk ve Kürt Haklarının Kardeşliği, Ya-
şasın İşçiler, Köylüler,  Kahrolsun Emperyalizm." sloganla-
rı oldu. 17 Nisan’da Bakırköy’de Bağımsız Türkiye Konseri’nde
150 bin kişi Denizlerin idealini haykırdı: “Yaşasın Tam Bağım-
sız Türkiye” dedi. Denizler kavgamızda yaşamaya devam edi-
yor. “Denizler yaşasaydı işadamı olurdu, milletvekili olurdu” di-
yenlerin sesi ise tarih içinde sinek vızıltısı kadar yer teşkil etme-
yecektir.

Anıları Mirasımız
Denizlerin koşusu
devam ediyor

Hali l
ATEŞ

Solmaz
KARABULUT

Der sim’in Per tek il çe si ne bağ lı Ar dıç Kö yü
Ka ra ba yır Mez ra sı ya kı nın da, 4 Ma yıs
1994’te 15 sa at sü ren ça tış ma so nun da ölüm -
süz leş ti ler.

Ser pil Yıl maz, 1975 Der sim Çu kur Kö yü
do ğum lu.

Ayten Yüksel Keleş, bir devrimci Sol gerilla-
sıydı.Yaşamını halkın kurtuluş savaşına adayan bunda teredütsüz bir sa-
vaşçıydı.

S erpi l
YILMAZ

Ayten Yüksel
KELEŞ

Fikri  KELEŞ Ali  YILMAZ

Ada na’da 30 Ni san 1992’de po lis ta ra fın dan üs -
le rin de ku şa tı lın ca ör nek bir di re niş ya ra ta rak
şe hit düş tü ler. 

Sıd dık Öz çe lik, 1970 Ço rum Me ci tö zü do ğum -
lu. Yok sul bir köy lü ai le si nin ço cu ğuy du. Dev -
rim ci ya şa mı li se yıl la rın da baş la dı. Ön ce baş -
ka bir si ya si ha re ket için dey di. 1988’de dev rim -

ci ha re ke te ka tıl dı. Ge ce kon du lar da fa ali yet yü rüt tü. Ocak ‘92’de
as ke ri ör güt len me de ye r al dı. Bir li ğin ko mu ta nıy dı.

Gü ven Kes kin, 1973 Ada na Ko zan do ğum lu. Mü ca de le ye
İs tan bul’da ka tıl dı. Ge ce kon du böl ge le rin de ça lış tı. 1991’de
as ke ri ör güt len me de ye ral dı. 

Es ma Po lat, 1971 Kars Sa rı ka mış do ğum lu. İş çi ai le si nin
kı zıy dı. 1986’da dev rim mü ca de le si ne ka tıl dı. Ge ce kon du hal kı nın ör güt -
len me sin de ye r al dı. ‘92 baş la rın da sa vaş çı ola rak gö rev al dı. Şe hit dü şer -
ken ör gü tü nün is mi ni du va ra kan la ya za rak ye ni bir ge le ne ğin ya ra tı cı la -
rın dan ol du.

Esma POLAT

Güven KESKİNS ıddık ÖZÇELİK
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22 1 Mayıs 2011’de
emperyalistlere ve
işbirlikçilerine

gücümüzü gösterelim

24 Tüm kesimleri 1 Mayıs Alanı’nda
birleştiren devrimci

politikalardır
25 Neden merkezi 1 Mayıs?

26 1 Mayıs’ı çatışa çatışa kazandık!
(Bölüm 3)

28 1 Mayıs’ta Cephe saflarında
birleşelim!

29 Nasıl Bir Yaşam:
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30 CHP nedir? Ne değildir? Vaatlerle

halkı aldatan yalancıdır

31 CHP Alevilerin haklarını değil,

asimilasyonunu savunuyor

32 Devrimci Okul: İddiamız;
emeğimiz ve örgütlülüğümüzdür

35 Gençliğin Gündeminden

36 Gençlik Federasyonu’ndan

4 Buz dağının altını yeryüzüne
çıkaracağız!

6 150 bin seslendi: Biz de varız

Umudun yanındayız!

10 Milyonları hedefleyeceğiz!

12 “Devrimciler tükendi
diyenler gelip burayı
görsünler” 

13 Öğretmenimiz:
Yapabileceğine inanmak
yapmaktan daha

önemlidir!

15 Konser çalışmaları son güne

kadar sürdü...

17 30 Mart-17 Nisan anmaları
sürüyor...

19 Şehitlerimize artık daha

yakınız

20 Röportaj: Halkın Hukuk
Bürosu ile Yürüyüş
çalışanlarının tutukluluğu

üzerine...

21 Zaferi onlarla kazandık!

37 Gençlikten haberler

38 Haberler

39 Savaşımız Bağımsız Türkiye

için (Bölüm 6)

42 Devrimci İşçi Hareketi:
Grev yapmak bir haktır!

44 Savaşan Kelimeler:
Düzene meşruluk hediye
etmek, devrimcilerin,

yurtseverlerin işi değildir

46 Halkın günlüğü ve Temel

Demirer  Özür Dilemelidir 

47 Gazi’de mücadeleyi zayıflat-
mayı hedeflediklerini

düşünüyoruz

48 Gazi’de 14 tutuklama!
“Suç”: Uyuşturucuya fuhuşa

hırsızlığa karşı  mücadele!

49 AKP tecrit zulmünü sürdürüyor!

50 ‘Öncü savaşı’nı savunanlara

her şey mübah öyle mi?

52 Avrupa’da Yürüyüş

53 Avrupa’daki Biz

54 Yitirdiklerimiz

Ülkemizde Gençlik

Bakırköy’de
150 bindik

1 Mayıs’ta
Taksim’de

Halk Cephesi
Saflarında
Birleşelim!

Şehitlerimizle ilgili bilgiler, 

sitesinde.

www.ozgurluk.org’da 
Şehitlerimiz linkinden 

şehitlerimizle ilgili tüm bilgi
ve anlatımlara ulaşabilirsiniz

TAYAD’ın internet sitesi
yayında

Yaşasın 1 Mayıs!

www.ozgurluk.org

www.tayad.org



Geçen yıl Grup Yorum’un İnö-
nü konserine 55 bin biletli

dinleyici katılmıştı. Bu rakam ülke-
mizdeki o güne kadar yapılan en ka-
labalık biletli konserdi. 25 yıldır bur-
juva basın-yayın tarafından yasak-
lanmış, kasetleri yüz binler satsa da,
her yıl konserlerine on binler katılsa
da haber dahi yapılmayan, televizyon
ekranlarının yasakladığı Grup Yo-
rum, biletli bir konserde on binleri
toplamış ve bir rekor kırmıştı. Bu ne
kadar Grup Yorum gerçeğine aykırı
olmasa da bir çok kesim bu kitlesel-
liğe şaşırmıştı. Daha başlangıçta İnö-
nü konseri denildiğinde, stadyumun
doldurulabileceğinden kuşku duyan-
lar vardı. 

İnönü’de 55 bin kişi toplandı-
ğında iki şey söylemiştik: Bi-

rincisi; 55 bin kişi, örgütlenmiş emek-
tir. İkincisi; bu gördüğünüz buzda-
ğının yalnızca görünen kısmıdır. 

17 Nisan’da “Bağımsız Türki-
ye” Halk Konseri’ne 150 bin

kişi katıldı. Konser öncesi yüz bin ve
daha büyük rakamlar telaffuz edildi-
ğinde, bu kez burjuva basın dahil bu
hedefe ulaşılabileceğinde pek kim-
senin tereddütü yoktu. Söylenenin ya-
pılacağına duyulan bir güven vardı.
Bu güvenin nedeni elbette sadece bir
yıl önceki İnönü konseri değildir.
Bu güvende Grup Yorum’un 26 yıl-
lık tarihi var. Daha da ötesi, 40 yılı aş-
kın bir tarihin yarattığı güvendir bu. 

Bu tarih zorlu bir tarihtir. Bu ta-
rih hiçbir kişisel çıkar bek-

lenmeden ödenen bedellerle dolu
soylu bir tarihtir. Ni ce di re niş des tan -
la rı ya zıldı bu tarihte. Kı zıl de reler’den
1984 Ölüm Oru cu’na, 12 Tem -
muzlar’dan Çif te ha vuz lar’a, Bağ cı -
lar’dan Çay ta şı’na, Bah çe li ev ler’e,
Gül te pe’ye, Balkıca’ya, Niyaziler,
Sabolor, Sinanlar, Erhanlar, Si bel ler,
Ada let ler, Sü ley man lar... ölen ama

teslim olmayan kahramanlarımız var.
1 Ma yıs kav ga la rı, 1 Ma yıs şe hit le ri...
“Yaşamış sayılmaz zaten; yurdu için
ölmesini bilmeyen” diyen Ayçe İdil-
ler, 1996 ölüm oru cu var. Dört duvar
arasında zulme teslim olmayan Bu -
ca’nın, Üm ra ni ye’nin, Ulu can lar’ın,
19 Aralık direnişlerinin ve fedanın ya-
ratıcıları var. Büyük direniş ve 122 şe-
hidimiz var. 40 yılı aşkın bir tarih. De-
diğini yapan, yaptığını savunan bir ha-
reket... Adaletinden şüphe duyulma-
yan bir hareket... Bu güven, 40 yıldır
ödediğimiz bedellerin, şehitlerimi-
zin sağladığı güvendir. 

40 yılı aşkın zamandır “Tam Ba-
ğımsız Türkiye” için mücade-

le ediyoruz. 40 yılı aşkın zamandır ül-
kemizin bağımsızlığı, halkımızın öz-
gürlüğü için bedel ödüyoruz. 

Bağımsız Türkiye Konseri’ne
150 bin kişi katıldı. Ne 55 bin

kişilik İnönü konseri -ki bir rekordur-
ne de Bağımsız Türkiye Konse-
ri’ndeki 150 bin rakamları küçük ra-
kamlar değildir. Oligarşinin halkı
binbir türlü araçla kuşattığı, aylardır
devrimci harekete yönelik saldırıların
sürdüğü günlerde 150 bin rakamı el-
bette büyük bir rakamdır. Son iki
ayda, 150’nin üzerinde gözaltı ve
87 tutuklama olmuştur Halk Cephe-
si’ne karşı. Konser bu koşullarda ör-
gütlenmiştir. 

Bağımsızlık kavramının mo-
dası geçmiş bir kavram ola-

rak gösterildiği, solun dahi literatü-
ründen çıkarttığı bir dönemde 150 bin
kişiyi BAĞIMSIZLIK için bir araya

getirdik. Bakırköy’de Bağımsızlık
Konseri’ne katılan 150 bin kişi ideo-
lojik netliğimizin, politikalarımızın
doğruluğunun bir kez daha on binler
tarafından onaylanmasıdır. Haklılı-
ğımızın bir kez daha ispatlanmasıdır. 

Konsere katılan türbanlı bir
kadın konsere katılma nede-

nini şöyle açıklıyor: “Grup Yorum
tüm ezilenlerin, yoksulların sesi
olduğu için buradayım” diyor ve
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
sloganıyla bitiriyor sözlerini. 

Devrimci hareket umuttur.
Umudun adıdır. Bu, yıllar

içinde, mücadele içinde kazanılmış bir
sıfattır. Bu slogan atılırken umudu ya-
şar insanlarımız. Umudu görürler.
Bu sadece bizim insanlarımız için de-
ğil, daha geniş kesimler için geçerli-
dir. Yorum için “ezilenlerin, yoksul-
ların sesi” diyen türbanlı kadın için
umut biziz. Bağımsızlık Konseri’ne
gelen 150 bin kişi için umut biziz. 

Bakırköy’deki 150 bin kişi buz
dağının çok küçük bir bölü-

müdür. Bizim Bakırköy’e taşıdığımız
kitle hala en yoksullar değildir. Yap-
tıklarımız ve yapamadıklarımız orta-
dadır. Yaptığımız bu çalışmayla biz,
buz dağının bir kısmını daha açığa çı-
karmış olduk. Ama hala bu, buz da-
ğının çok küçük bir kısmıdır. Biz hala
en yoksullara ulaşabilmiş değiliz.
Biz hala yapabileceklerimizi yapa-
bilmiş değiliz. Buz dağının altındaki
henüz ulaşamadığımız milyonlarca aç,
yoksul için umut biziz. 

Umut biziz. Güç halktır. Güç
buz dağıdır. Biz buz dağı-

nın altını yeryüzüne çıkaracağız.
Bunu nasıl yapacağımız bilinmeyen
bir muamma değil. Daha çok çalı-
şacağız. Yeryüzünde gördüğümüz
tüm değerler emeğin ürünüdür.
Umut olmak daha çok emek harca-
maktır. Buz dağının altındakini yer-

Devrimci hareket
umuttur. Umudun adıdır.

Bu, yıllar içinde, mücadele
içinde kazanılmış bir sıfattır.
Bu slogan atılırken umudu

yaşar insanlarımız.
Umudu görürler. 

Buz dağının altını 
yeryüzüne çıkaracağız! 

Bağımsızlık Meydanı’ndan 1 Mayıs Alanı’na... 
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yüzüne çıkartmak daha çok emek har-
camaktır. Daha çok emek harcaya-
cağız. Daha çok örgütleneceğiz. Hal-
kı daha çok örgütleyeceğiz. Halkı
daha çok mücadelenin içine kataca-
ğız. Bunun en temel yöntemlerinden
biri, halkı halk komitelerinde örgüt-
lemektir. Bağımsızlık Konseri’nde
hedefimizi belirlerken gerçekleşme-
si mümkün olmayan bir hedef koy-
madık önümüze. Bunun nasıl ger-
çekleştirileceğini de ortaya koyduk.
Bunun yolu halkı mücadelenin içine
katmaktı. Kurduğumuz komitelerle
bunu yaptık. Herkesin bu komiteler-
de yer alabileceğini gördük. Halkın sı-
nırsız bir güç olduğunu gördük. Biz
bu gücü harekete geçireceğiz. Biz bu
gücü örgütleyeceğiz.

Bakırköy’de Bağımsızlık Kon-
seri’ndeki 150 bin rakamı

büyük bir rakamdır. Halk için büyük
bir moral, güç olmuştur. Halk kendi
gücünü görmüştür. Bağımsızlık Kon-
seri’nin örgütlenmesinde halk doğ-
rudan komiteler içinde yer alarak
örgütleyen olmuştur. Halk, örgütleyen
olarak kendi gücünü de gördü. Bu güç
73 milyonluk buz dağının çok küçük
bir yanıdır. Biz dünyanın Türki-
ye’sinde devrim yapacağız. İddia-
mız büyük. Hedeflerimiz çok çok bü-
yük olmalıdır. 40 yılı aşkın zamandır
yolumuzdan bir milim sapmadan yü-
rüyoruz. Sayısız darbeler yedik. Ye-
nilgiler yaşadık, ihanetler yaşadık
ancak asla hedefimizden şaşmadık. 

Her zaman halka güvendik,
halka inandık, halkın içinde

olduk. Halkla birlikte yürüdük, halk-
tan güç aldık. Halkın gücüne inandık. 

Halktan, kitlelerden umudu-
nu kesip, demokrasi müca-

delesini emperyalistlere havale eden-
ler, devrimden, sosyalizmden vazge-
çenler, güç halktadır, güç kitlelerde-
dir ve kitleler HİÇBİR YERE GİT-
MİŞ DEĞİLLERDİR. Ustalarımız
çok açık ve net söylüyor: DEVRİM
KİTLELERİN ESERİDİR.   Kitleler
ise yanıbaşımızdadır. Kitlelere git-
meden hiçbir şey olmaz. Buz dağının
altını yeryüzüne çıkartmak için kit-
lelere gideceğiz. Hiçbir faaliyetimiz
kitlelerden kopuk olamaz. Her faali-

yetimizin içine kitleleri katmak zo-
rundayız. Her faaliyetimiz için kitle-
lere gitmek zorundayız. 

Kitlelere güven vereceğiz. Gü-
ven vermeden hiçbir şey ol-

maz. Güven direnerek, savaşarak,
ölerek verilir. Büyük Direniş’te ver-
diğimiz 122 şehitle alandaki 150 bin
kişi arasındaki bağı kuramayanlar, bu
gerçeği anlayamaz ve güven vere-
mezler.

Oligarşi kitleleri örgütsüzleş-
tirerek yönetiyor. Halkın en

küçük örgütlülüklerine saldırıyor.
Aylardır İstanbul’un yoksul gece-
kondu mahallelerinde terör estiriyor.
Sabaha karşı yüzlerce polisiyle ma-
halleleri kuşatıp mahallelerimizi ab-
lukaya alıyor. Evleri basıp terör esti-
riyor. 150’nin üzerinde gözaltı ve
87 tutuklama. Sadece son iki ayda.
Mahallelerimizde devrimcilerle hal-
kın bağını koparmaya çalışıyorlar. Bu
yeni de değil. Halka yönelik, devrimci
harekete yönelik saldırılar son aylar-
da yoğunlaşsa da, gözaltılar, tutukla-
malar, katliamlar on yıllardır yaban-
cımız değildir. Bu saldırılar hiçbir za-
man da azalmayacak esas olarak.
Biz halkı örgütledikçe, savaşı büyüt-
tükçe oligarşi daha da saldırganlaşa-
cak. Daha çok katledecek. Daha çok
işkence yapacak. Hayalci değiliz.
Gerçekçiyiz. Hapishaneler bizimle
daha çok dolacak. Mahallelerde Ba-
ğımsızlık Konseri çalışmaları sürer-
ken aynı zamanda saldırılar da sürü-
yordu. Gazi Mahallesi, Okmeydanı,
Gülsuyu, 1 Mayıs, Nurtepe... her
gün abluka altında. Çalışmalarımızı
bu abluka altında sürdürdük. Fakat ne
helikopterler ne de tüm mahalleyi ab-
lukaya alıp ev ev yaptıkaları operas-
yonlar onbinlerin umudun yanında ol-
masını engelleyemedi. Oligarşinin
helikopterlerle ne de polislerle, bas-

kınlarla, yaratmaya çalıştığı sindirme
harekatı ve yaymaya çalıştığı korku
sökmedi. On binler ve umut Bakır-
köy’deydi. 

Umutsuzlaşanlara umut, inanç-
sızlaşanlara inanç olmaya

devam edeceğiz. Oligarşinin saldırı-
ları hep olacak. Bu saldırıların etki-
si hiç mi olmuyor? Oluyor elbette. Fa-
kat oligarşinin bu saldırılarını boşa çı-
kartmanın yolu da yine daha fazla ör-
gütlenme, daha fazla direniş olacak-
tır. Daha fazla halk komiteleri ola-
caktır. Halkı devrimci mücadelenin
içine katmak olacaktır. Oligarşinin
mahallelerimize yönelik saldırılarını
yine halk komiteleriyle, halkın ör-
gütlülüğüyle boşa çıkartabiliriz. 

Halk komitelerini çoğaltmalı-
yız. Mevcut komiteleri daha

işlevli hale getirmeliyiz. Hedefimiz,
Bağımsızlık Meydanı’nın coşkusunu
1 Mayıs Alanı’na taşımaktır. 1 Mayıs
Alanı’nı da Cephe’nin on yıllardır ıs-
rarla, kararlılıkla, bedel ödemeyi
göze alan mücadelesiyle, politikala-
rıyla kazandık. Bizden gasp edilen 1
Mayıs Alanı’mızı oligarşiden söke
söke geri aldık. Bugün Cepheliler’e
düşen görev 1 Mayıs Alanı’nı on bin-
lerle doldurmaktır. 

Bağımsızlık Meydanı’nın coş-
kusunu 1 Mayıs çalışmaları-

na taşımalıyız. Bu mevcut komitele-
rimize yeni komiteler eklemektir. 1
Mayıs 2011’i örgütlerken kendimize,
hedeflerimize hiçbir sınırlama koy-
mamalıyız. Bu konuda büyük dire-
nişimizin öğrettikleri var. Büyük di-
renişimiz içinde dünya çapında sayı-
sız ilkler yarattık. Berkan Abatay
tam 589 gün ölüm orucu nda direndi.
Bu direnişi biz yaşamasak kimse
buna inanmazdı. Büyük direnişimiz-
le insan aklının, iradesinin tüm sı-
nırları altüst olmuştur. Devrimci ira-
denin karşısında hiçbir gücün dura-
mayacağını öğrendik. İnönü’de, Ba-
kırköy Bağımsızlık Meydanı’nda sı-
nır tanımayan bu iradeyi görürsünüz. 

1Mayıs 2011’de “olmazları olur”
kılarak, önümüzdeki engelleri

aşarak, kendimize hiçbir sınırlama
koymadan hedeflerimizi büyütmeliyiz. 

Halk komitelerini
çoğaltmalıyız. Mevcut

komiteleri daha işlevli
hale getirmeliyiz.

Hedefimiz, Bağımsızlık
Meydanı’nın coşkusunu

1 Mayıs Alanı’na
taşımaktır.

24 Nisan
2011

5

Yürüyüş

Sayı: 265



� Bu tablo, Tam
Bağımsız Türkiye
özleminin resmidir...

� Bu tablo, halkın
gücüdür! Bu tablo
örgütlülüğün, kolektif
emeğin gücüdür!

� 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluşunu
Kutlama Günleri’nde bu
tabloyu, umudu yaratan
şehitlerimize armağan
ediyoruz. 

� Şehitlerimize devrim
sözümüz var. Umudu
büyütüyoruz!

Bugün 17 Nisan’dı. 17 Nisan’ın
tarihimizde özel bir anlamı vardı
zaten. Bugün Çiftehavuzlar’ın, Çif-
tehavuzlar’da yazılan direniş desta-
nının yıldönümüydü. 30 Mart-17
Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluşu’nu Kutlama Gün-
leri’nin sonuncusu. Bugün burada
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
derken, “Yaşasın Sosyalizm” sloga-
nını atarken bir kez daha şehitlerimizi

selamlamış ve anmış olduk. Bağım-
sızlık, demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelesinde düşenlere Tam Bağımsız
Türkiye sözü verildi. 

Bugün burada tam 150 bin yürek
attı. 150 bin yürek Bağımsız Türki-
ye özlemini haykırdı. “Bağımsızlığın
modası geçti” diyenlere sesleniyoruz.
Bakırköy Cumartesi Pazarı Alanı’nın
adı bugünden sonra halkımız tara-
fından Bağımsızlık Meydanı olarak
anılacak.

***

Günlerdir süren konser çalışma-
larından sonra nihayet o gün geldi. Bu
sefer hedef daha büyük. Yüz binin
üzerinde katılım bekleniyor. Konser
alanı da ona göre hazırlanacak. Kon-
serden bir gün önce bu meydanda
halk pazarı kuruluyor. Pazar biter bit-
mez Halk Cepheliler konser yerini ha-
zırlamak için çalışmalara başladı.
100’e yakın görevli o alanda sabah-
ladı. TAYAD’ın, Tavır’ın, Boran Ya-
yınları’nın stantları kuruldu; pan-
kartlar asıldı; sahnenin son hazırlık-
ları yapıldı. Halk Cepheliler’in kon-
ser günü işi çok olacak. Görevlilerin
büyük çoğunluğu konseri dahi izle-
yemeyecek. Görevliler konser alanını
hazırlarken bir taraftan çalışıyor, bir
taraftan ateş etrafında Yorum türkü-
leriyle halay çekiyor. 

17 Nisan Pazar günü sabahın er-

ken saatlerinden itibaren halk alana
akmaya başlıyor. Alana ilk gelenler
yüzlerce kilometre öteden Anado-
lu’dan gelenler oluyor. Üzerlerinde
nereden geldiğine dair pankartlar
asılı olan otobüsler sıralanmış yan
yana; Adana, Samsun, Antalya,
İzmir, Çanakkale, Malatya, An-
kara 1, Ankara 2, Ankara 3... An-
kara 8... çok fazla otobüs.

İstanbul’da o gün metrobüs ve
otobüsler doğal birer konser servisi
haline geliyor. İncirli durağında ini-
yor kitleler. Alana yol var yürünecek,
o yüzden onları duraklarda Halk
Cepheli görevliler karşılıyor ve ala-
nı tarif edip yardımcı oluyorlar ge-
lenlere. 

Alanda son hazırlıklar devam
ederken gelenler bir süre dışarıda bek-
letiliyor. Konser saatine çok var
daha; ancak yine de alanda kızıl bir
kalabalık var. Yüzlerce görevli alın-
larında yıldızlı bereleri, kırmızı
görevli önlükleriyle koşuşturuyorlar,
alnımızın akıyla çıkmak için bu gö-
revden de. 

Ve halk girişte birikiyor, biriki-
yor… Girişteki kalabalık arttıkça
heyecan da büyüyor. Ve nihayet alan
açılıyor… Sahnenin önünü tutuyor
insanlar, bu büyük günün tek bir anı-
nı kaçırmak istemeyenler sıralanı-
yorlar en öne. Alan o kadar büyük
ki akın akın gelen insanları yutu-

150 Bin Seslendi: Biz de Varız...

Umudun yanındayız
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yor sanki bir anda. Ancak
konsere saatler var daha.
Stantlar geziliyor, TAYAD’ın
, Tavır’ın ve Boran Yayınla-
rı’nın standları geziliyor; tut-
sak ürünleri, kitap ya da DVD
alışverişi yapılıyor. Kimi kitap
arşivini tamamlama derdinde
kimisi o güne dair bir hatıra götürmek
istiyor yanında.

Alanın dört bir yanına pankartla-
rını asmış Halk Cepheliler. Alana
gelenleri karşılıyor kırmızı üzerine
sarı nakışlı pankartlar; “Yaşasın Sos-
yalizm, Katil NATO Libya’dan
Defol, Yürüyüş Dergisi Çalışanla-
rı Serbest Bırakılsın” ve elbette
sahnede dev bir pankart altında söy-
leyecek türkülerini Grup Yorum: YA-
ŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜR-
KİYE!

Saat 14.00… Alkışlar, ıslıklar,
zılgıtlar Yorum’u çağırıyor, on binler
katlanarak artıyor alanda; 40 bin, 60
bin, 70 bin, 100 bin, 120 bin... oluyor.
O koskoca Cumartesi Pazarı Alanı ar-
tık başlangıçtaki gibi akın akın gelen
halkı yutamıyor. Saflar sıklaşıyor.
Alan doluyor. Konser henüz başla-
yamıyor. Çünkü hala akın akın ge-
lenler var. Anons yapılıyor sahneden:
“Daha gelecek on binler var, dost-
larımız, yoldaşlarımız İstanbul’un
dört bir yanından geliyorlar, metro-
büs dolup taşmış, trafik sıkışmış. Bi-
raz daha bekleyeceğiz onları” diyor. 

Bu arada alanda bulunan Vene-
zuella Başkonsolosu José Gregorio
BRACHO REYES on binlerce in-

sanı selamlıyor. 

Saat 15.00: Saat 15.00: 

Konser başlıyorKonser başlıyor
Alanda yüz bini aşkın insan var

ve hala kalabalıklar halinde alana gi-
riş yapanlar var. “Sığmayacak” diyor
hayretle alana girenleri çeken bir ga-
zeteci, “böyle giderse sığmayacak!” 

Sahnede ilk olarak halk dansları
gösterisi yapılıyor. Ardından Tuncer
Kurtiz ıslıklarla, alkışlarla görünüyor
sahnede. Gerçek vatanseverliğin be-
delini ödemiş usta şair Nazım’ın şi-
irleriyle açılışı yapıyor ve sahneye
Grup Yorum’u davet ediyor. On bin-
lerce insan sloganlarla, zılgıtlarla
karşılıyor Yorum’u. Yorum da heye-
canlı; 25. Yılında İnönü Stadı’nda 55
bin kişilik halk denizine türkülerini
söyleyen Yorum, bu yıl tam 150 bin
kişiyle buluşuyor. Dile kolay… Bu
tablo, Grup Yorum’un 26 yıldır
sürdürdüğü devrimci müzik anla-
yışının tablosudur. 

Kubat: “Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye,
Yaşasın Yorum”

Yorum’a eşlik eden sanatçılar da
heyecanlı. İlk önce Kubat çıkıyor

sahneye, Grup Yo-
rum’un “Mehmet Sait”
ve “Yarın Bizimdir” tür-
külerini seslendiyor.
Kendi türkülerini de
binlerce insanla birlik-
te söylüyor. Ve Kubat
coşkuyla “Yaşasın

Tam Bağımsız Türkiye, Yaşasın
Yorum” diyerek iniyor sahneden.

Grup Yorum’un Bağımsızlık Kon-
seri’ne destek veren bir başka sanat-
çı Leman Sam… Sahnede Yorum
elemanları alnına yıldızlı bir bere de
takıyorlar. Leman Sam’la birlikte
söylüyorlar “Uğurlama”yı . Bu coş-
kunun karşısında heyecanlanan Le-
man Sam özür dileyerek başlıyor
konuşmasına. “Konserin üst başlığı
Bağımsız Türkiye. Bunu çoğaltabi-
liriz; demokratik Türkiye, hukuk
devleti Türkiye diye. Ancak bunların
hangisi var ülkemizde? Gözümüzün
içine baka baka var diyenleri kını-
yorum.”

Burhan Berken, Kürt halkının o
coşkulu ezgilerini söylüyor. On bin-
ler zılgıtlarla omuz omuza verip ha-
laya duruyor. Mendiller, flamalar
sallanıyor, omuzlar bir inip bir kal-
kıyor. 

Mor ve Ötesi çıkıyor sahneye,
Grup Yorum’un “Sıyrılıp Gelen” şar-
kısını söylüyorlar ve sonra kendi
şarkılarını. Mor ve Ötesi “Ülkemizin
her yerini nükleer santrallerle dol-
durmak, hapishanelerini tutuklu
yargılananlarla doldurmak değildir
iş. Herkese adalet, herkesin barış
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içinde yaşadığı bir Türkiye” dile-
ğiyle sahneden iniyor.

Yönetmen Sırrı Süreyya Önder;
Yorum’a ,Yorum’un şiirlerini oku-
yarak destek verdi. Şarkışla şarkısı-
nın şiirini okuyan Önder, “…ölüme
sayılan günler özgürlüğe sayılsın
diye düştü yola Mahir, bastı tetiğe”
derken on binlerce insan devrim şe-
hitlerine ve devrim hasretine sahip çı-
karak haykırdı sloganlarını…

Yorum şarkılarını söyledikçe al-
kışlar ve sloganlar ortaklaştı, yüz bin-
ler hep birlikte haykırdı konser bo-
yunca; “Halkız Haklıyız Kazana-
cağız, Devrim Şehitleri Ölümsüz-
dür, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur, Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol, Faşizme Karşı Omuz Omu-
za, Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga, Türküler Susmaz Halaylar
Sürer”

Grup Yorum’a eşlik eden sanat-
çıların dışında söz alanlar da vardı.

TAYAD’dan Ahmet Kulaksız’ı sah-
neye davet etti Yorum. Ahmet Ku-
laksız şöyle seslendi alana: “Kızıl-
dere’de büyük bir manifesto yazıldı,
bugünlere taşındı. Çok bedeller öde-
dik, evlatlarımızı kaybettik. Ödedi-
ğimiz bedeller halkımıza armağan ol-
sun. Biz bizden önce şehit düşenle-
re yakışır şekilde yaşayacağız, ucun-
da ölüm olsa da. Bu alanı dolduran
sizler, Kızıldere geleneğine sahip
çıktığınız sürece emperyalistler ül-
kemizden defolana kadar bu yürüyüş
sürecek.”

Söz tekrar Grup Yorum’daydı.
Konser boyunca türkülerini, marşla-
rını coşkuyla söyledi Yorum. Bütün
şarkılarına eşlik edildi. Sahnede ka-
labalık bir ekip vardı yine. Yorum’a eş-
lik eden orkestra ve kiminin yaşı Yo-
rum’la yaşıt, kimi ondan da küçük olan
genç koro öğrencileri. Ve Yorum üye-
leri emeklerinin karşılığını almış ol-
manın verdiği onur ve güvenle söy-
lüyorlardı, çalıyorlardı türkülerini.

Grup Yorum Bağımsız Türkiye
Konseri’ni Çav Bella şarkısıyla son-
landırırken sahneyi çocuklarıyla pay-
laşıyordu bu kez. Grup Yorum çocuk
korosu eşlik ediyordu büyük Yo-
rum’a. 

Konseri, “Bağımsız Türkiye düş
değil, gerçeğe çevireceğiz” diyerek
açan Grup Yorum konser sonunda,
yüz binlerin bir araya gelmesini sağ-
layan, konserde emeği geçen herke-
se ve elbette büyük ailemize teşekkür
etti.

Saatler 17.15’i gösterdiğinde
Yorum vedalaşıyordu yüz binlerle.
Bağımsız, demokratik, sosyalist Tür-
kiye’de milyonlara ulaşmak dile-
ğiyle. 

Ve yüz binler dillerinde kavga tür-
küleri, yüreklerinde gelecek güzel
günlere olan inançla ayrılıyorlardı
alandan. Ayrılıyorduk; heyecanlı,
coşkulu ,biraz da şaşkın ama mutlu,
en önemlisi de umutlu olarak… 

Bağımsız Türkiye Kon-
seri’nde Halk Cephesi adı-
na söz alan Süleyman Matur
ise şöyle konuştu: “Dostlar,
Yoldaşlar… Şimdi Mahir
de bu alanda, Dayı burada,

şehitlerimiz, tutsaklarımız burada. Ve on binlercemiz hep
birlikte umudu selamlıyoruz. Bağımsız Türkiye düşü-
müze hoşgeldiniz. En gür sesimizle bağımsız Türkiye di-
yoruz. Ödediğimiz bedellere rağmen bağımsız Türkiye
şiarını haykırıyoruz. Bu şiar yeni değil. Onun için on
yıllarca al kanlara boyandık. Bağımsız olmadan kar-
deşçe, insanca yaşayamayız. 

Emperyalistler ve
işbirlikçiler bizi köle-
leştirerek aç ve yoksul
bırakıyor. Gecekon-
dularımızı başımıza yı-

kıyorlar. İşsiz bırakıyor-
lar, bir lokma ekmeğe ça-
lıştırıyorlar. Örgütlü halk
zincirleri parçalar. Örgüt-
lü halk yenilmez. Bu alan-

daki on binler örgütlenmiş emeğin gücüdür. Bu gücü
daha da büyütelim. Gücümüz varsa zaferimiz vardır. 

Güç örgüttür, büyütelim! Gücümüzü 1 Mayıs’a ta-
şıyalım! Yapabiliriz. 1 Mayıs’ta umudun ordusu, Halk
Cephesi saflarında olalım. Gücümüzü, örgütlülüğümüzü
büyüterek 1 Mayıs’a taşıyalım. 2011 1 Mayıs’ını, em-
peryalist saldırganlığa, açlık ve yoksulluğa karşı halk-
ların mücadele günü olarak egemenlerin kabus günü-
ne dönüştürelim. 1 Mayıs’ta umudun ordusu safların-
da yürüyelim. Halk Cephesi saflarında ezilen halkların
öfkesi olalım. Bu çağrı bizim... Yürüyelim diyor, hepi-
nizi saygıyla selamlıyoruz...” 

Gücümüzü 1 Mayıs’a taşıyalım! 
Yapabiliriz. 1 Mayıs’ta umudun ordusu,

Halk Cephesi saflarında olalım.

Mahir ve Dayı burada...

On binlercemiz umudu selamlıyoruz
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Halk konserinden izlenimler...  

Halk her şeyin en güzeline layıktır! 

Şaşırıyorlar, arkasında bir
sponsor olmadan böyle bir konser
nasıl düzenlenir.  Burjuva basın
yayından Yorum’la röportaj ya-
panlar özellikle bir de buna vurgu
yapıyorlar. 

17 Nisan’daki ücretsiz düzen-
lenen Bağımsız Türkiye Konse-
ri’nde ise bu konu çok daha fazla
merak konusu oldu. Öyle ya 150
bin kişinin katıldığı bir konserin
hiç olmasa yüz milyonlarca mas-
rafı tutar.  

Her şeyin parayla alınıp
satıldığı bu kapitalist düzende
burjuvazinin düşünce mantığının
dışına çıkamayanlar başka türlü
de düşünemezler. Oysa burju-
vazinin sahip olduğu tüm varlık-
ları halkın sırtından, emeğinden,
alınterinden çaldıklarıdır. 

Grup Yorum Halktır! Grup
Yorum’un sponsoru da halktır. 

Grup Yorum’a “Sizin arkanız-
da kim var?” diyorlar. Bu kadar
büyük konserleri sponsorsuz nasıl

düzenliyorsunuz? 
Grup Yorum 26 yıldır oli-

garşinin tüm engellemelerine rağ-
men yüzlerce konser yaptı. Bu
sorunun cevabı Bakırköy
Cumartesi Pazarı Alanı’ndaki
halktır. 150 bin kişinin Yorum’u
yalnız bırakmadığı bir yerde hala
bir sponsor aramak halktan uzak-
laşmaktır. Halkı tanımamaktır.
Halkın nasıl bir güç olduğunu un-
utmaktır. 

Halkın olduğu her yerde Grup
Yorum olmuştur.  26 yıldır Grup
Yorum’un da halktan başka spon-
sora ihtiyacı olmamıştır. 

Sponsoru Halktır

Halk Cepheliler, “halk herşeyin
en güzeline layıktır” anlayışıyla ça-
lıştılar. En güzel konser alanına, en gü-
zel konsere...

- Konserin düzenini hemen her
yaştan kadın ve erkeklerin olduğu
Halk Cepheliler sağladı.

Yüzlerce görevli, alınlarında yıldızlı
bereleri, kırmızı görevli önlükleriyle
alanın hemen her yerindeydiler.

İncirli durağından alana gelenle-
ri duraklarda Halk Cepheli görevliler
karşıladı. Alanı tarif edip yardımcı ol-
dular gelenlere. 

- 150 bin kişilik dev bir konserin
güvenliğinin polis olmadan da sağ-
lanabileceği bir kez daha görüldü.

Konserin düzenini sağlayan gö-
revliler, halka yaklaşımlarında hep
özenliydiler. Çıkan sorunları da, ba-
ğırmadan çağırmadan, fiziki şiddet
uygulamadan çözdüler.

- Alanda polis yoktu. Resmi ve si-
vil polisler konser alanına girmeyi çok
denediler. Konseri izleyen halkı ra-
hatsız etmek amacıyla geldikleri için
konser alanına girmelerine izin ver-
medi görevliler. 

- Devrimciler çok iyi ev sahibi-
dirler, halkını en iyi şekilde ağırlarlar.
Tüm görevliler konser boyunca hep
bu anlayışla hareket ettiler.

Konser başında ge-
zici kamera bir kadının
kafasına düştü. Kamera
iskeletinin arasında ka-
meramanın bacağı sı-
kıştığı için kırıldı. İra-
demiz dışında bir kaza
yaşandı.

Bunlar da önceden
öngörülmüştü. O ne-
denle alanda hazır bek-
leyen sağlık ekiplerimiz
vardı. Kadına ve bacağı
kırılan kameramana
önce sağlık ekibi müda-
hale etti. Sonra ambu-
lansla hastaneye gönde-
rildi.

Başı yarılan kadının yanına gö-
revlilerden bir kadın refaketçi veril-
di. Yalnız hastaneye gönderilmedi.

Biz büyük bir aileyiz. En zor za-
manlarda da birlikte olacağız.

- Konser için alana getirilen ço-
cuklarla ilgilenecek, ailelere yar-
dımcı olacak görevliler de vardı.
Konser için bu ayrıntı da düşünül-
müştü.

- Konser alanına gelen iki tinerci
çocuk, tinerci olduğu için aşağılan-
madı. Onlar bizim çocuklarımızdı.
Yoksul halkın çocuklarıydı.

40 yaşlarındaki Halk Cepheli ka-

dın görevli, tinerci çocuklara; “yanı-
mızda oturmanız şartıyla sizi içeri alı-
rız” diyerek, iki tinerci çocuğu kon-
ser alanına aldılar.

Ve konser boyunca tinerci iki ço-
cuk sorun çıkarmadan konseri izle-
diler. Kadın görevli, onlara hep ço-
cuklarına hitap eder gibi hitap ederek,
onlarla konseri izledi.

- Tek tük de olsa konser alanında
içki içmek isteyenler çıktı. Bunlarla
konuşulup, ikna edildi. Konser alanı
içki içilecek bir yer değildi.

Konser’e sarhoş haliyle girmek is-
teyen bir kişiye izin verilmedi. 

Grup Yorum DVD’si
satış rekoru kırdı

Grup Yorum’un 12 Haziran
2010 yılında 55 bin kişinin
katıldığı İnönü Konser
DVD’leri bugüne kadar çıkan
konser DVD’leri içinde 35 bin
rakamıyla satış rekoru kırdı.

“Arkanızda bir sponsor
olmadan nasıl düzenliyorsunuz
bu konserleri diye merak eden-
ler için cevaplardan birisidir
bu rakam. 

Grup Yorum CD ve kasetleri diğer tüm
sanatçılardan farklı olarak ilk kasetinden son
kasetine kadar sürekli satan bir müzik grubudur. 
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“Yoldaşlar” diyor içimizden bir
ses; “so kak la rı, mey dan la rı zaptet -
mek ve fa şiz min sal dı rı la rı nın önün de
ba ri kat ol mak çok zor de ğil dir. Tür ki -
ye dev rim ci güç le ri bu gö re vi ba şar -
ma lı dır.”

Dayı’nın sesi bu. Alanı bir kez
daha gözden geçirip, içimizden ce-
vaplıyoruz; “Sevgili önderimiz, ba-
şarı-yoruz, adım adım ilerliyoruz...”

Biliyoruz elbette; daha yapmamız
gereken çok şey var. Ama artık şundan
daha fazla eminiz: Yapabiliriz, başa-
rabiliriz. 150 bin yürekten kopup ge-
len coşku, 150 bin ağızdan çıkıp dal-
ga dalga büyüyen ses, bize bunu an-
latıyor: Başarabiliriz. 

Daha fazlasını başarabiliriz hem de.
Daha fazlasını. Bir Grup Yorum üye-
si, orada hemen konser sonrasında
daha fazlasını şöyle somutladı:

“Bundan sonraki hedefler, daha
büyük konserler, milyonları he-
defleyeceğiz...”

MİLYONLAR HAYAL
DEĞİLDİR; MİLYONLAR
HAYAL OLMAKTAN
ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMAYLA
ÇIKAR

150 bin kişilik halk konserini, halk
komiteleriyle örgütledik.  HALK
KOMİTELERİNİ ÇOĞALTACAK
VE BÜYÜTECEĞİZ, daha büyük
hedefler koyacağız önümüze ve daha
büyük zaferler kazanacağız. Evet,
bunlar bugün için birer hayal; ama
boş hayaller değil. Tersine devrimci
hayaller kuruyoruz. Hayallerimizin
hepsi gerçekçi hayallerdir, ulaşama-
yacağımız hedefler değildir. Hayalini

kurduk, örgütledik ve başardık. İm-
kansız diye birşey yoktur.

150 bin kişilik bu görkemli kitle-
de, dolup taşan bu meydanda, KO-
MİTELERLE ÇALIŞMANIN GÜ-
CÜNÜ gördük. Bu gücü büyütelim,
bu gücü örgütleyelim.

Milyonlar bize uzak değil. Bun-
dan herkes emin olmalıdır artık. Ba-
kırköy, kendimize olan güveni artt-
tırmıştır, evet biz istersek MİL-
YONLARI ÖRGÜTLERİZ'i bir kez
daha kanıtlamıştır. Örgütlü olmanın
gücünü göstermiştir. Sahneden mey-
dana bakıldığında bir deniz görülü-
yor; bir halk denizi. Denizden sah-
neye bakıldığında 40 yıllık bir tarih...
O tarih, “Tam Bağımsız Türkiye”
pankartında özetlenmiş, sayısız mar-
şın ve türkünün notalarına dökül-
müş... Orada yalnız bir konser yok;
orada yalnız konser izleyicileri yok.
Bunu alandakiler de biliyor, sahne-
dekiler de... Alandakiler sahneden,
sahnedekiler alandan farklı şeyler
bekliyorlar bu yüzden... Bugün bu-
rada notalar, notaların can verdiği tür-
küler, marşlar, bir kavganın tercü-
manıdırlar. 

Halk komiteleriyle bir çok şeyi ba-
şarabiliriz. Halk komiteleri, bize
şunu açık olarak göstermiştir; HAL-
KA GÜVENİRSEN, PLANLI
PROGRAMLI ÇALIŞIRSAN, SO-
NUCU DÜŞÜNME. O sonuç, mut-
laka olumlu olacaktır. 

DEVRİMCİLER DIŞINDA
UMUT OLMADIĞINI
GÖSTERDİK

Bakırköy Bağımsızlık Meyda-

nı’nda yaşadıklarımız bir bakıma,
İnönü konserinde yaşadıklarımızın bir
üst boyutta tekrarıydı. Kendine gü-
vensizleşmiş Türkiye solu, o coşku-
yu, militan kararlılığı, içinde hisse-
demeyen kitleler, İnönü’de devri-
min gerçekleşebilir bir hayal oldu-
ğunu hissetmişlerdi tekrar. Bakır-
köy’de bu artık çok daha somut bir
olguydu. Evet, kimse orada devrim
stratejilerine dair tek bir kelime etmiş
değildir. Kimse orada devrimin han-
gi koşullarda gerçekleşebileceği üze-
rine bir seminer yapmış değildir.
Ama devrim o meydandaydı hep. So-
yut bir varsayım olarak değil, elle tu-
tulabilecek kadar somut bir gerçek
olarak oradaydı. Nasıl derseniz, res-
mini çekip gösteremeyiz kimseye;
ama belki de o meydanın resminin
kendisi, devrimin bir suretiydi. Mey-
danın resmi, umudun ta kendisiydi. 

Dayı diyordu ki: “Kit le ler, her ko -
nu da sa hip le nil me yi, çö züm süz lük le -
ri ne çö züm bu lun ma sı nı, za yıf lık lar
kar şı sın da güç lü ol ma yı is ter. Bu nu
ba şar ma lı yız.” 17 Nisan’daki halk
konseri bu doğrultuda atılmış müte-
vazı bir adımdır. Bu mütevazı adım-
ların görkemli sonuçlara ulaşabilmesi
ise, bu adımlardaki ısrar ve sürek-
liliktedir. 

Orasının adı, 17 Nisan’dan önce,
Bakırköy Cumartesi Pazarı Meyda-
nı’ydı. Artık 150 bin kişi karar ver-
miştir ki; meydanın adı Bağımsızlık
Meydanı’dır. 

Meydanları yüz binlerle dolduran
umudu büyütmeliyiz. Bizim dışı-
mızda bir umut, bizim dışımızda bir
alternatif yoktur. Bu yüzden Türkiye
ve dünya halklarının umudunu sırtı-
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mıza yüklendik. Bu yüzden şimdi ar-
tık her Cepheli daha fazla bunun ağır-
lığını hissetmeli, bu iddiada olmalı ve
bunun gerekliliğini yerine getirme-
lidir. 

Hiçbir Cepheli asla yetinmeyecek
bu sonuçlarla, o meydanı hep daha
kalabalıklaştırılması, daha büyütül-
mesi gereken bir meydan olarak gö-
recek. Hep daha iyisini nasıl yaparız
diye düşünecek...  

BİRLEŞTİREN,
UMUT VEREN,
MORAL VEREN,
COŞKU VEREN,
GÜVEN VEREN,
İNANÇLARI
AYAĞA KALDIRAN
CEPHE’DİR

Çocuklar vardı alanda,
gençler ve yaşlılar... Burjuva
medya 68’liler, 78’liler, 88’li-
ler diye yorumlamaya çalıştı
o farklılığı; oysa halktı onlar
ve onları birleştiren Cephe’ydi.
Devrimci hareket onları nereler-
de birleştirmemişti ki... Türban-
lılar vardı meydanda; garipse-
mişti burjuva medya... Mikro-
fonlarını hiç duyulmamış cevap-
lar bulma isteğiyle uzattılar on-
lara. Oysa onların oradaki varlı-
ğının izahı basitti, yalındı; ezi-
lenlerdendi onlar da, sömürülen-
lerdendi. Grup Yorum ezilenlerin
sesi, onun için buradayız diyordu
biri; bir başkası “Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye” diye noktalı-
yordu sözünü. Türbanlı ve tür-
bansızı birleştiren Cephe’ydi.
Birleştiren “Tam Bağımsız Tür-
kiye” kavgasıydı. Mahirler’den,
Denizler’den bu yana taşıdığımız
bayrağın altında gelip toplan-
mışlardı. 

Gelen herkes Grup Yorum'un si-
yasi tutumunu bilerek, devrimcileri
bilerek, bunu sahiplenerek gelmiş-
lerdir. 150 binin önemi oradadır.  

Tarihimiz bunun dersleriyle do-
ludur; ama tarihimiz açısından yine
bir ilk olan bu halk konseri açısından

diyebiliriz ki, neyi nasıl yapacağımızı
ve istediğimizde yapamayacağımız
hiçbir şey olmadığını bir kez daha öğ-
rendik. 

Kendimize güveneceğiz... Ken-
dimize güven, örgüte güven ve hal-
ka güvendir. Kendimize güvenir, ör-
gütlülüğün iradesini örgütlü bir şe-
kilde ve kurallar-ilkeler çerçe-

vesinde uygularsak ve ideallerimize,
amaçlarımıza halkı ikna eder, ken-
dimizi anlatabilirsek, önümüzde hiç-
bir güç duramaz. Evet Bakırköy’de
on binler seslenmiştir: “Biz de va-
rız.”demiştir. Biz de varız ve bu
kavgada, bu saflaşmada umudun ya-
nındayız! 

MEYDANI DOLDURAN
KİTLELER
ÖRGÜTLÜLÜĞÜN
GÜCÜDÜR

Bu HALK DENİZİ politik zafe-
rimizdir. Bu deniz, oligarşinin saldı-
rıları altında oluşmuştur. Bu konse-
rin örgütlendiği aylar içinde, yoksul

gecekondu mahallelerinde po-
lis tarafından Halk Cepheli-

ler’e karşı gerçekleştirilen
saldırılarda, tam 87 insa-
nımız tutuklanmıştır.  

Oligarşi ne yaparsa
yapsın, yukarıda isterse
onlarca helikopter uçur-
sun, korku dağları oluş-
tursun, sindirmeye ça-
lışsın, halkın bağımsızlık
özlemi, adalet özlemi
karşısında duramaz...
Bağımsız Türkiye kon-
serinde bir araya gelen
HALK DENİZİ bunun

en net ifadesidir.

Hiçbir çağrı tek başına 150
bin kişiyi oraya toplayamazdı.
En yaygın afişlemeler, en yay-
gın bildiri dağıtımı, o sonucu
sağlayamazdı.  Bunların hepsi
ancak bir örgütlülüğün parçası
olduğu ölçüde, o çağrı misyo-
nunu üstlenirler. Örgütlülüğün,
örgütün gücünü bir kez daha
gördük o meydanda.

Oraya toplanan kitle, kolek-
tif bir çalışmanın sonucuydu; bu
kolektif çalışmanın merkezinde
yer alan komitelerin sonucuy-
du... İşçisi, memuru, gecekon-
dulusu, emeklisi, esnafı, sanat-
çısı, mimar mühendisi, hepsi
kolektif bir biçimde emeğini
koydu ortaya. 

Komiteler, kurulanların iki
katı olsaydı, üç katı olsaydı... o

meydandaki kitle de bir kaç katına çı-
kabilirdi, bunu biliyoruz artık, bun-
dan eminiz. Ve bu yüzden, “olsaydı”
diye bırakmıyoruz sözü. Olacak!
Kesinlikle olacak. Komitelerin sayı-
sı iki katına, üç katına, dört katına çı-
kacak. O meydanlar, bize yetmeye-
cek. Yepyeni meydanlar, umudu mil-
yonlarla selamlayacak. 

DEVRİMCİLER HERŞEYİN EN
GÜZELİNİ YAPAR
En iyi güvenliği devrimciler alır.
En iyi ses düzenini devrimciler yapar.
En güzel şarkıları devrimciler söyler.
Devrimciler örgütlü çalışır.
Planlı programlı çalışır. 
Sorunları halk sevgisiyle, halka
güvenle ve örgütlülüğün gücüyle
çözerler. 
Hangi organizasyon şirketi, hangi
güvenlik şirketi, 150 bin kişilik bir
toplantıyı böyle sorunsuz şekilde
organize edebilirdi. Söyleyelim. Bunu
yapabilecek hiçbir şirket yoktur.
Bunu ancak devrimciler başarabilir. 
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Özgür ŞAHİN 
(Yaş 28, işçi)

ŞAHİN: Her şeyden önce o
duyguların ortaklaşa yaşanması ge-
rekirdi. Öyle de oldu. İnsanlarımızın
düzene olan öfkeleri insan seline dö-
nüşerek Bakırköy Pazar Alanı’na akı-
yordu. Gelen herkesin gözlerinde o
öfke ve mutluluğun gülümsemesi ha-
kimdi.

Düzenin “devrimciler tükendi”
demelerine karşılık verilecek en iyi ya-
nıt oldu Bağımsız Türkiye Halk Kon-
serimiz.

ŞAHİN: Konser başından so-
nuna kadar mükemmeldi. Gecesini
gündüzüne katarak çalışanların eme-
ği konser alanındaki kalabalığın sa-
yısına yansıyor. Halk devrimcilerin
çağrılarına konseri sahiplenerek, ala-
nı doldurarak cevap veriyordu.

Ne mutlu bize ki, faşizme inat bi-
riz ve ne mutlu bize ki, tüm baskıla-
ra karşı ayakta yüz binleriz. Aynı ka-
rarlılık ve coşkuyla 1 Mayıs’ta da bu-
luşmak dileğiyle.

Türküler Susmaz Halaylar Sü-
rer…

Fatma GEZER
(Yaş 36, serbest meslek)

Fatma GEZER: Olağanüs-
tüydü Bağımsız Türkiye Konseri-
miz. Kitlenin on binlere ulaşacağını
biliyordum. Hem konserimizin adı
Bağımsızlık idi, hem de türkülerimiz,
marşlarımız. Yani bizi en güzel, en an-
lamlı ifade ediyordu Grup Yorum. Hiç
kuşkusuz kitlelerin on binlere ulaşa-
cağını biliyordum.

GEZER: Harikaydı. Tabi her ne
kadar izlemesem de, metrobüs çıkış
kapısında insanların akın akın konsere
gelmeleri beni çok mutlu etti. Çok
onur vericiydi benim için bu konser-
de bulunmak, Grup Yorum’la yaşadım
duygularımı.

Bir kez daha oligarşiye kendi gü-
cümüzü ifade ettik. Onur duydum
Grup Yorum senle…

Cem ÇEÇEN
(Yaş 22, işsiz)

ÇEÇEN: Bağımsız Türkiye Halk
Konseri’nde, o çok kalabalık kitleyle
17 Nisan Devrim Şehitlerini Anmak ve
Umudun Kuruluşunu Kutlamak çok
güzeldi. Görevliydim konserde. Gö-
revli olduğumdan dolayı da çok mut-
luyum böylesi görkemli bir konserde.

Bir abla, “çok güzel olmuş, yakışmış
kıyafetleriniz” deyip “gönlümüz sizinle”
dedi. Su gibi insan akıyordu meydana.

ÇEÇEN: Konseri çok görkemli

buldum. İnsanların ilgisi
yoğundu. Muhteşemdi,
onur vericiydi…

Ferhat GERÇEK
(Yaş 20, işsiz)

GERÇEK: 17 Nisan’a denk gel-
mesi güzeldi. Şehitlerimizin böylesi ka-
labalıkla anılması çok güzeldi. Sadece ha-
vanın soğukluğu biraz etkiledi. Yani
kitle daha da fazla olabilirdi. Ben kapı-
nın ağzındaydım. Konsere gelen insan-
ların mutluluğu ve coşkusunu gördüm.

GERÇEK: Konser her şeyiyle
gerçekten çok güzeldi.

Mehmet ARSLAN
(Yaş 43, kamu emekçisi)

ARSLAN: Konser alanında ken-
dimi Bağımsızlık Alanı’nda hissettim.
Başkaldırının, coşkunun doruğa çıktı-
ğı o güzel günde ezilen halkların hak-
lılığını savunduğum için bir kez daha
gurur duydum kendimle. Halkın ara-
sından çıkan Grup Yorum, bu dev kon-
seri hiçbir sponsorun desteğini almadan
gerçekleştirdiği için, onlara ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ederim.

ARSLAN: Bu kadar güzel bir
etkinlik… Bu kadar güzel bir şölen…
On binlerin, yüz binlerin bir ağızdan
marşlara, türkülere eşlik edip beraber
koro yapmaları… Emperyalistlerin bu
topraklardan atılması için bir kez
daha haykırışları… Sermayenin, ege-
menlerin iyi düşünmeleri, işbirlikçi-
liğe son vermeleri , bu toprakların ne
yiğitler yetiştirdiğini iyi bilmeleri
gerekir. Saygılarımla…

Elbette, 150 bin kişinin
katıldığı Halk Konserinde hır-
sızlar ve yankesiciler de var-
dı. Onlar bu düzenin sonuç-
larıydı. Kendisi gibi yoksul
halkın paralarını çalmaya gel-
mişlerdi. Bunlardan ikisi Halk

Cephesi görevlileri tarafın-
dan yakalandı.

Hırsızlık asalaklıktır. Alan-
da böyle bir pankartımız da
vardı. Hırsızlar ne dövüldü, ne
de polise teslim edildi.

Konuşulduktan sonra ser-
best bırakıldı. Bu duruma çok
şaşırdılar. Bırakıldıklarında
hala  “Polise vermeyecek mi-
siniz?” diye soruyorlardı...

“Devrimciler tükendi ,diyenler 
gelip burayı görsünler!”
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� Konserde neler
hissettiniz?
� Konseri nasıl
buldunuz?

Hırsızlar ve 
yankesiciler



Yapabileceğine inanmak yap-
maktan daha önemlidir! 

Çünkü devrimcilik inanmaktır. 

Çünkü Mahir’in deyimi ile "...dev-
rimcilik bir ruh, bir coşku duygusudur."

İnanç bu ruhtadır.

Yapabilirim inancı bu ruhtadır. 

Emek bu ruhtadır. 

Cüret bu ruhtadır. 

Cüret; emek ve iradedir dedi bize
ustamız. 

Cüret ettik. 

Emek verdik. 

Ve devrimci irade
kazandı. 

Bazılarımız şöyle
düşünüyor:

Ne yani biz en
olumsuzu söylüyoruz,
olamaz mı?

"En olumsuza göre düşünmek la-
zım..."

Veya "...neden eleştiremez mi-
yiz?"

Veya "...neden düşüncemi söyle-

yemez miyim?"� gibi yüksek per-
deden düşünür ve konuşurlar. 

En pespaye burjuva düşünce öz-
gürlüğünü savunmaya bile kalkabi-
lirler. 

Elbette düşüncelerini söyleyebilir
herkes. 

Ama aklına gelen her şeyi söyle-
mek,

dilinin ucuna geleni söylemek
düşünce özgürlüğü değildir. 

Patavatsızlıktır. 

Umutsuzluğu yaymaktır. 

Yapamayız duygusunu büyüt-
mektir. 

Bozgunculuktur.

Hatta bizi ajitatif olmakla, sadece
istemekle suçlarlar.

Çünkü böyleleri
kendi haklılıklarını is-
patlamak için mutlaka
başkalarını suçlamak
zorundadırlar. 

Koşulları bilme-
mekle suçlarlar. Tabii

bunu bize karşı gizli, pratik içindeki
sorumlularımıza karşı kendini da-
yatma olarak yaparlar. 

En kötü olasılıklara hazırlıklı ol-
mak... Elbette böyle bakmalıyız. 

Olmaz diye de bakabiliriz bir işe,
ama öncelikle; 

1- Bu bir eğilim haline gelemez,
gelirse ne mi olur... Devrimci bir
tarz olmaz. Bu felaketçilerin tarzıdır,

biz devrimciyiz. 

2- Olmazı nasıl ele alacağız? Ta-
mam, diyelim o zaman o koşullar için
olmaz... Peki, bu olmazı görmek, ol-
mazı dile getirmek yeterli midir? Bir
devrimci için ne anlama gelir olma-
zı görmek?

Olmazı görmek bir devrimciye
olur hale getirmek görevini yükler.

Devrimcilik budur.

Olmazı görmek, olmazı söyle-

mek,�
elverişli olasılıkları görmezden

gelmek demek değildir.

Olabilecek koşulları bulmak ve ol-
durmaktır devrimcilik. 

En kötü olasılığa ha-

zırlıklı olmak... En kötü
olasılığı da düşünmek...

Elverişli olasılıkları
yaratmanın ve onları ger-
çekleştirmenin gereğidir.

Eğer olmazı görmek
nasıl olurun koşullarını
hazırlamaya hizmet edi-
yorsa, devrimci bir anlam
taşır. Yoksa moral bozu-

cudur, umutsuzdur... Ve hatta boz-
gunculuktur. 

Her işimizde en kötü olasılığı
mutlaka hesaba katacağız.

En kötü koşullara kendimizi ha-
zırlarsak, olumlu koşullarda yapaca-
ğımız şeyin üstesinden daha rahat ge-
liriz elbette, ama en kötü koşulları he-
saba katmak olabilirlik koşullarını ha-
zırlamaktır. Olmaz deyip kestirip at-
mak değil...

Devrimcilik tam burada ortaya
çıkar. 

- Dünyanın yapısı öyledir ki, dai-
ma bir şeyin üstesinden gelebilecek
başka bir şey bulunur. Ustalarımız
bize böyle öğretmiştir. Mao’dan Gi-
ap’a, Stalin’den Marks’a hepsinin
ortaklaştığı nokta budur... Bir gücü ye-
necek başka bir güç mutlaka vardır.
Var olduğunu ispatlamışlardır da.
Eğer bu gerçeğe inanmazsak dev-
rimcilik yapamayız. 

Olmazcı düşünürsek emperyaliz-
mi yenemeyiz,  faşizmi alt edemeyiz. 

Devrimciliğin statik, mekanik
bir iş, genel anlamıyla bir meslek de-
ğil, bir ruh, bir coşku, bir yurtsever-
lik duygusu olduğu çıkmayacak bi-
çimde kafamıza kazınmalı. 

"Yürüyen devrim arabasına ben
de omuz vereyim, benim de payım
olsun işte" biçimindeki tutum tümü
ile mekanik bir tutumdur. Bu tutum
kişiyi edilgenliğe iter. Zor anlarda ise
dönekliğe götürür. Sorun arabanın
itilme eylemine katılma durumu de-
ğil, sorun tüm olanakların seferber-
liği ve devrim için sorumluluk yük-
lenebilme sorunudur. Bu da bir yer-
de devrimci coşkuyu, karşı-devrim-
ci güçlere karşı zorluğu, hıncı ge-
rektirir. Uzun devrim günlerinde
bizi ayakta tutan yıkıcı gücün bu dev-
rimci coşku ve hınç olduğunu bile-
lim, nasıl silahını yitiren ordu, or-
duluk niteliğini yitirirse, yurtsever
coşkusu taşımayan devrimci de dev-
rimcilik niteliğini yitirir..."

Mahir Çayan/ Bütün Yazılar,
syf. 28

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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YAPABİLECEĞİNE
İNANMAK YAPMAKTAN

DAHA ÖNEMLİDİR! 



"Her şeyin üstesinden gelecek
başka bir şey bulunur" sözünü dikkate
almalıyız.

Bir yolunu buluruz, devrimcilik
budur. 

Sorunları anlayarak, çözüm yollarını
araştırarak, bilgimizi, tecrübelerimizi, ak-
lımızı kullanarak bir çözüm bulabiliriz.
Her şeye üstesinden gelecek başka bir şey
bulabilmek ancak CÜRETLE mümkün-
dür. Cüret emekle büyür. Emek verdiğimiz
her şeyden sonuç alırız. 

Böyle düşünmek çözümsüzlüğü, ol-
mazcılığı da yok edecektir. 

Devrimcilik değiştirebilmekse, nasıl de-
ğiştirebileceğimizi bulmaya çalışacağız. 

Bir devrimci olarak yapılamayacak iş
yoktur, yöntemini bulamıyoruzdur diye dü-
şünmeliyiz. 

Olur.

Bir yolu bulunur.

Emek verilmezse gerçeğe dayanmak,
gerçekleri söylemek tek başına bir anlam ta-
şımaz. 

Yani gerçekçi olmak bir işe yaramaz, ger-
çeklerin işe yaraması için emek vermek ge-
rekir.

Değiştirmek için emek, nesnel gerçeği
değiştirmek için ÇABA gereklidir. 

Olmazcılar gerçekleri söylediğini düşü-
nüyordur. Tamam diyelim, peki gerçek
devrimcilik neresinde bunun... Yani değiş-
tirme iradesi nerede... Yani emek nerede...

BİZ DEVRİMCİLER ZORUNLU VE
MÜMKÜN OLANI yapmak istiyoruz...

Akıl dışı bir şey şimdiye kadar kimseden
istemedik. 

Hem zorunlu, hem mümkün olmanın öl-
çüsü;

gerçekçi olup olmamasıdır. Yani gerçe-
ğe dayanıp dayanmamasıdır.

Biz zorunlu olanı ve mümkün olanı
yapmak durumundayız. 

Yoksa şu doğru- bu yanlış, şu eksik- bu
tamam demek çok kolaydır.

ZORUNLU OLAN İLE MÜMKÜN
OLAN... Bizim ölçümüz bu olmalıdır. 

Zorunlu olduğumuz nokta neresidir? 

Mümkün olan sınır neresidir? 

Tek sınırı emek vermektir.
Tek sınırı pratiktir, pratikte emek ver-

mektir. 

“Bir güçlükle karşılaştığı-
nızda kendinize bir kaçış yolu
değil bir çıkış yolu arayın” der
D.L Veatherford.

Bu sözün haklılığına hayatı-
mız ve devrimci yaşamımız bo-
yunca defalarca tanık olmuşuz-
dur. Birçok sorunla karşılaşıyo-
ruz ve o sorunlar bizleri kimi za-
man çözüme, kimi zamanda çö-
zümsüzlüğe sevk ediyor. İster
büyük, ister küçük olsun yaşa-
dığımız sorun; sonuç olarak seç-
tiğimiz yol kendimize olan gü-
venimizi azaltıyor veya arttırıyor.
Biz Cepheli mutlaka ama mut-
laka çözüm için düşünürüz. Çö-
züm emektir, yoğunlaşmadır,
kafa yormadır.

Diyelim ki, mahallemizde
bir basın açıklaması düzenle-
yeceğiz. İnsanlarla konuşuyor,
anlatıyoruz. Ama ikna edemiyor,
çalışmaya katamıyoruz. Nasıl
çözeceğiz bu sorunu? Yapamı-
yorum deyip vaz mı geçeceğiz?

İnsanlar anlamıyor, çok ge-
riler diye düşünüp sorumluluğu
üzerimizden atacak mıyız? Kuş-
kusuz bir Cephelinin bakış açı-
sı her ikisi de olamaz. Eğer ikna
edemiyorsak o mahalleye veya
basın açıklamasının konusuna
vakıf değilizdir. Sohbet edecek,
araştıracak, öğreneceğiz. Bir
daha bir daha deneyeceğiz. Ya da
ailemizde yaşarız. Dünyaya gel-
diğimiz andan itibaren plan ku-
rarlar. Nasıl yaşayacağımızdan,
hangi mesleği seçeceğimize kar-
dar. Biz o plana uymadığımızda
ise sıkıntı yaşamaya başlarız.
Peki burada nasıl davranaca-
ğız? Kestirip atmak veya teslim
olmak çözümsüzlüktür. Yüzü-
müz her daim devrimcilere dö-

nük olmalı.
Bütün sorunla-

rın çözümü dev-
rimde, devrim-
cilerdedir. Ta-
bii ki herşeyde
hazır reçete
yoktur. Ama
bizler sevinç-

lerimizde olduğu gibi sıkıntıla-
rımızda da yan yana, omuz omu-
zayızdır.

Bugün düzen, her şeyimizi si-
lah olarak kullanıyor. Açlığımı-
zı, yoksulluğumuzu, yalnızlığı-
mızı... İstiyor ki sorunlar içinde
boğulup, onun istediği gibi ya-
şayalım. Bir lokma ekmek uğ-
runa onurumuzdan, namusu-
muzdan vazgeçelim. Yaşadığı-
mız bütün haksızlıkları gör-
mezden gelelim.

Cephe ise o sıkıntının teme-
lindeki düzeni gösteriyor. Çö-
zümse boyun eğmemek, diren-
mektir diyor. Şöyle bir hikaye
vardır halkımızın dilinde: Yaşlı
bir adamın iki köpeği vardır.
Köpeklerden biri siyah, diğeri
beyazdır. Bir gün kavga ediyor-
lar. Adamın torunu sorar: “Dede
sence hangisi kazanacak? Dede
cevap verir: “Ben hangisini bes-
lersem o kazancak.”

Evet hikayedeki yaşlı adam
haklıdır. Ve köpeklerden biri
devrimi biri düzeni temsil eder
bizim için. Biz hangisini bes-
lersek o kazancak. Çözümsüz
kaldığımız her şeyde düzen, çö-
züm ürettiğimizde biz kazana-
cak, güçleneceğiz. Göreceğiz ki
her çözüm bizi ilerleten, büyüten
bir basamak. Her basamak ise
kendimize olan güvenimiz ve
güçtür. Bu güç de her Cephelide
fazlasıyla vardır.

Bizler bütün insanlığa umut
taşıyoruz. Kendi sorunlarımız
içinde boğulduğumuzda bıraka-
lım insanları kendimize bile
umut olmayız. Şu hiçbir zaman
aklımızdan çıkmamalı: Umut
da, çare de biziz. Kokmuş dü-
zenin tek alternatifiyiz.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli sorun çözer

14

Yürüyüş

24 Nisan
2011

Sayı: 265

Halkın Örgütlü Gücüyle 1 Mayıs 2011’e Yürüyoruz



İstanbul
KüçükArmutlu: 16 Nisan

günü Halk Cepheliler, “GRUP YO-
RUM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HALK
KONSERİ” tanıtımı yapmak için bir
ses aracı düzenleyip, halka konser du-
yuruldu. Ses aracı Küçükarmutlu,
Büyükarmutlu, Derbent, Reşitpaşa,
Poligon, Hisarüstü ve Sarıyer’de do-
laştırıldı. 

Dev-Gençliler: 15 Nisan günü
Boğaziçi Üniversitesi’nde Dev-
Genç’liler konsere çağrı için okulun
açık olduğu son gün de masa açtılar.
1 haftayı aşkın bir süredir olduğu gibi
yine Kuzey Kantin önüne açılan ma-
sada Grup Yorum türküleri çalındı,
öğrencilere Grup Yorum hakkında bil-
gi verildi. 

Kampüs içine çeşitli noktalara da
konser afişleri yapıldı. Hafta başında
afişe müdahale olan yere bu gün

yine afiş asıldı. Dev-Genç’lilerin ma-
sada oldukları sırada, Dev-Genç’li-
lerin bina içinde olmamasını fırsat bi-
len Türk Eğitim-Sen üyesi   faşist bina
amiri İBRAHİM SAĞANAK asılan
afişleri indirdi.

Asılan afişlerin indirildiğini far-
keden Dev-Genç’liler  bina amirinin
odasının karşısı da dahil olmak üze-
re Kuzey New Hall binasının bir
çok girişini ve içini konser afişleriy-
le donattılar.

14 Nisan Perşembe günü de Bo-
ğaziçi Üniversitesi'nde konser çalış-
ması yapıldı. Dev-Genç'liler yağmur
nedeniyle Kuzey New-Hall binası
içerisinde masa açtılar. Masa boyun-
ca 300 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Saat 13.00 da açılan masa 16.30'a ka-
dar açık kaldı.

Dağ Evleri’nde halk 

konserine çağrı
15 Nisan Cuma günü İstanbul’un

yoksul mahallerinden Dağ Evleri’nde
Grup Yorum’un “Bağımsız Türki-
ye” konserine çağrı yapıldı. Konsere
mahalleden otobüs kaldıracak olan
Dev-Genç’liler halka otobüsün kal-
kacağı yerleri ve saati yazan bildiri-
leri dağıttılar. Bildiri dağıtımı ya-
parken Dev-Genç’liler evlere ve kah-
velere girerek buradaki insanlara
“Bağımsız Türkiye” konserinin öne-
minden bahsettiler. 

Beşiktaş’ta çağrı için masa
13 Nisan Çarşamba günü Beşik-

taş Çarşı’da Grup Yorum’un düzen-
lediği “Bağımsız Türkiye” ücretsiz
halk konserine çağrı amaçlı masa
açıldı. Açılan masada Grup Yorum’un
geçen yıl düzenlediği 55 bin kişilik 25.
yıl konseri anlatıldı. Bu yıl da aynı
coşkuyla fakat daha güçlü, daha kit-
lesel olacağımız “Bağımsız Türkiye”
konserinin önemi üzerinde duruldu. 

Devrimci İşçi
Hareketi: Grup
Yorum’un ‘’Bağım-
sız Türkiye’’ ücretsiz
halk konserinin ça-

lışmalarına devam ediyor. Aksa-
ray’da, Tuzla Esenyalı’da, Tuzla Fa-
tih Mahallesi’nde konser afişleri ya-
pıldı. Tuzla'da afişleri gören halk ve
esnaf konsere geleceklerini söyledi-
ler. Esnaftan dükkânlarına asmak
için afiş isteyenler oldu. Sohbetler edi-
lerek afiş, davetiye ve bildiriler bıra-
kıdı. 

Kamu Emekçileri: Kamu
emekçileri 9 Nisan Cumartesi günü,
Grup Yorum Bağımsız Türkiye Kon-
seri’ne bir hafta kala, bildiri dağıtım
çalışmalarına kaldığı yerden devam
etti. 

Saat 14:30’da bir araya gelen
kamu emekçileri, konserin yapılaca-
ğı Bakırköy Cumartesi Pazarı ala-
nında 2200 bildiri dağıttı. 

12 kamu emekçisinin katıldığı
dağıtımda halkla iç içe devam eden
çalışmada bütün bildiriler kısa süre-
de dağıtıldı. 

ANADADOLU’DA

BAĞIMSIZLIĞA ÇAĞRI

Adana: 13 Nisan Salı günü
Halk Cepheliler Çakmak Caddesi
Kültür Sokağı önünde konser için
masa açtılar. 

14 Nisan Perşembe günü de çar-
şı merkezinde Halk Cepheliler, 30
adet Grup Yorum Bağımsız Türkiye
konser afişlemeleri yaptılar.

Elazığ: Elazığ Hozat garajında
13 ve 14 Nisan günleri Grup Yorum
konseri için masa açıldı. 

13 Nisan günü masa açıldıktan ya-
rım saat sonra Elazığ Güvenlik Şube
ve Terörle Mücadele ekipleri yakla-
şık 20 polisle masaya gelerek kimlik
kontrolü yapacaklarını söylediler.
Halk Cepheliler ise bunun keyfi bir
uygulama olduğunu ve kimlik ver-

BAĞIMSIZLIK KONSERİ CEPHELİLER’İN

EMEĞİ İLE ÖRGÜTLENDİ
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meyeceklerini belirttiler. 

Bunun üzerine polisler “kimlik
vermezseniz zorla gözaltına alırız” de-
diler. Bunun üzerine yüksek sesli
konuşmalar yapan Halk Cepheliler
polisin tutumunu halka teşhir ettiler. 

Polis daha sonra zabıtayı devre-
ye sokarak Halk Cephelilere para
cezası uyguladı. 

Malatya: 12 ve 13 Nisan gün-
leri  Malatya İnönü Üniversitesi’nde
Bağımsız Türkiye Halk Konseri’nin
duyurusu için masa açıldı. 

İlk gün ÖGB’ler masanın izinsiz
olduğunu gerekçe göstererek saldırı
girişiminde bulundular.  Masayı da-
ğıtmayı ve afişleri indirmeyi deneyen
ÖGB’ler karşılaştıkları direniş ve
kararlı duruş karşısında geri adım at-
mak zorunda kaldı. İkinci gün ka-
meralarla masadaki Grup Yorum din-
leyicilerini tedirgin etmeyi deneyen
polis ve ÖGB, karşılarında Dev-
Genç’lileri buldu ve amacında başa-
rılı olamadı.

13 Nisan Çarşamba günü  Paşa-
köşkü mahallesi Kemal Özalper İlk-
öğretim Okulu yanında ise  Grup Yo-
rum’un İnönü konseri sergisi tekrar
açıldı ve stantta dinleti verildi. 

Bu durumdan rahatsız olan polis
kimlik kontrolü bahanesiyle ortamı te-
rörize etmeyi denediler. 

14-15 Nisan günleri Paşaköşkü
Mahallesi Kemal Özalper İlköğretim
Okulu yanında ve Emeksiz Meyda-
nı’nda Grup Yorum’un İnönü Konseri
sergisi ve Bağımsız Türkiye konseri
masası açıldı. Stanta hep beraber ha-
laylar çekilirken aynı zamanda YÜ-
RÜYÜŞ ve TAVIR dergileri de hal-
ka ulaştırıldı.

Muğla: Dev-Genç’liler tarafın-
dan 11 Nisan ve 12 Nisan tarihlerin-
de Muğla’nın işlek caddelerine, mey-
danlarına, Muğla Üniversitesi merkez
kampüsü çevresine ve üniversiteli
öğrencilerin yoğun olduğu bölgelere
Grup Yorum Bağımsız Türkiye Halk
Konseri afişleri asıldı.

Ankara: Ankara'da 16 Nisan
Cumartesi günü halk konserine çağ-
rı masası açıldı. Binlerce el ilanı ve 31
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. On-
larca insanın halaylarla marşlarla ka-
tıldığı çağrı programı gece 23.00’e ka-
dar sürerken, 20 adet 25.yıl DvD si sa-
tıldı.

Antalya: Halk Cepheliler, Grup
Yorum’un İstanbul Bakırköy’de ya-
pacağı halk konserine Antalya’da
açtıkları masalarla, dağıttıkları da-
vetiyelerle, yaptıkları afişlerle, radyo
duyuruları, internet üzerinden çağrı-
ları ile  hazırlandı.

Bu hazırlık için 4500 el ilanı, 300
afiş ile halka ulaşırken parasız eğitim
ve Antalya Özgürlükler Derneği baş-
kanı Mehmet Ali Uğurlu’nun serbest
bırakılması için açılan masalarda
Grup Yorum’un halk konserine çağ-
rı masası açılarak halka konser anla-
tıldı.

Çanakkale: 13 Nisan Çarşam-
ba günü Çanakkale Gençlik Derneği
Girişimi öğrencileri Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksek
Okulu’nda ve Eğitim Fakültesi’nde
Grup Yorum ve konuk sanatçıların Ba-
ğımsız Türkiye için vereceği konserin
duyurusunu yaptılar. Kantinlerde ve sı-
nıflarda bildiri ve davetiye dağıtan öğ-
renciler yapılacak olan konserin sıra-
dan bir konser olmadığını, bağımsız-
lık mücadelesi saflarında sadece dev-
rimci demokratların değil; aydınların,
yazarların, sanatçılarında olduğu an-
latıldı. Çalışma sonunda 100 bildiri ve
20 davetiye dağıtıldı. 

14 Nisan Perşembe günü konser
çalışmalarına devam eden Gençlik
Dernekli öğrenciler Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu
yerleşkesinde konser duyurusu yap-
tı ve konserin afişlerini astılar. 

Dersim: Dersim’de 13 Nisan
Çarşamba günü Liseli Gençlik Grup
Yorum önlükleri ile Atatürk ve Ata-
türk Anadolu Lisesi önünde konser
davetiyeleri dağıttı. 300 adet daveti-
yenin dağıtıldığı çalışmada Bağımsız
Türkiye’nin bir düş olmadığı öğren-

cilere anlatıldı. 

14 Nisan günü Tunceli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi önünde masa
açılarak konsere çağrı yapıldı. Üniver-
siteli gençlikle konserin önemi üzerine
sohbetler edildi. 2 saat açık kalan masada
250 konser davetiyesi dağıtıldı.

Yine 14 Nisan günü Dersim mer-
kezde, Yeraltı Çarşısı üzerinde masa
açılarak konser çalışması yapıldı. 

Bursa: Orhangazi’de 11 Nisan
günü ilçe meydanında açılan stantta
konser bildirileri dağıtılırken stantta
Tavır dergisi ve İnönü konser
DVD’leri sergilendi. 

12 Nisan günü ise yine aynı yer-
de açılan stantta bu kez ses sistemi ku-
rularak, Grup Yorum parçalarıyla
birlikte bildiri dağıtılarak Orhangazi
halkına konser çağrısı yapıldı. 

Gemlik’te 11 Nisan günü balık-
pazarı bölgesine konser afişi yapıldı. 

15 Nisan günü iskele meydanın-
da açılan stantta ses sistemi kurularak
3 saat boyunca konser ve Yürüyüş
Dergisi tanıtımı yapıldı. 
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İSTANBUL

Umudu Selamlıyoruz
Okmeydanı Haklar ve Özgürlük-

ler Derneği’nde, 14 Nisan Perşembe
akşamı Devrim Şehitlerini Anma Ve
Umudun Kuruluşunu Kutlama prog-
ramı vesilesiyle anma ve kutlama ya-
pıldı.

Program, ülkemiz ve tüm dünya
devrim şehitleri için saygı duruşuyla
başladı. Ardından iki akşam önce
derneğe yapılan faşist saldırı kına-
narak, hiçbir saldırı ve baskının dev-
rimcileri yıldıramayacağı, şehitleri
ve umudun kuruluşunu kutlamaktan
hiçbir koşulda vazgeçilmeceği vur-
gulandı. 

Yapılan konuşmadan sonra  Kı-
zıldere’den sinevizyon gösterimi ya-
pıldı. Sonrasında da devrimci hare-
ketin tarihiyle ilgili bir konuşma ya-
pılarak şehitlerle yaşanan anılar pay-
laşıldı. 

Nazım Hikmet’in “Yürümek”
isimli şiirinin okunduğu programda
Grup Yorum’un “Varsa Cesaretiniz
Gelin”, “İstanbul Şafakları” ve “Sen
Olacağız” adlı marşlar söylendi. 

ANTALYA
Günay Öğrener’in
Mezarı Başında Anma

30 Mart-17 Nisan Şehitleri Anma
haftasında, 15 Nisan günü Antalya
Halk Cephesi Günay Öğrener’in Bur-
dur’daki  mezarı başında bir anma ya-
pıldı. Anma da tüm şehitler nezdinde
saygı duruşu yapılarak, Günay Öğ-
rener’in şehitliğine ilişkin konuşma
yapıldı. Daha sonra da “Kahramanlar
Ölmez, Bize Ölüm Yok, Vura Öle”
marşları söylendi. 

İZMİR
Devrim Şehitleri
Anıldı

30 Mart-17 Nisan Şehitleri Anma
günlerinde İzmir Halk Cephesi, 14 Ni-
san Perşembe günü şehit mezarlarını
ziyaret etti. 

Yıkanıp temizlenen mezarlar çi-
çeklerle süslendi. İzmir’deki şehit-
lerden Hamiyet Yıldız, Ümit Doğan
Gönül, Müjdat Yanat, Gökhan Özo-
cak, Gürsel Akmaz ve Müjdat Ya-
nat’ın annesi Cevriye Yanat’ın mezarı
ziyaret edildi.

ADANA
Umudu Selamlayan
Pankartlar Asıldı ve
Yazılamalar Yapıldı

Adana'da 14 Nisan günü Halk
Cepheliler  Obalar Caddesi’nde 3
metre ebatında “30 Mart-17 Nisan
Şehitlerimizi Anıyor Umudu Büyü-
tüyoruz” yazılı  pankart astılar.

Aynı gün Şakirpaşa’da Muhittin
Çimen Üst Geçiti’ne de pankartlar
asılarak yazılamalar yapılırken,
Merkez Seyhan Fuzuli Cadde-
si’ndeki tren üst geçidine Halk Cep-
heliler  tarafından 16 Nisan’da
pankart asıldı.

MALATYA
Bildiri ve Kuşlamalar
Yapıldı

Malatya’da  30 Mart-17 Nisan
Şehitlerimizi Anma ve Umudun Ku-
ruluşunu Kutlama Günleri’nde çeşitli
yerlerde kuşlamalar ve bildiri dağı-
tımları yapıldı.

14 Nisan günü Malatya’nın mer-
kezi altı farklı noktasında aynı sa-
atlerde kuşlamalar yapıldı ve bu

Şehitlerimizi Anıyor Umudu Selamlıyoruz 
OKMEYDANI
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hafta içinde 1500’ü aşkın bildiri
kapı çalışmalarıyla halka ulaştırıldı.

KARS
Umudun Udı
Duvarlara İşlendi 

Kars'ta 30 Mart 17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anma ve Umudun Kuru-
luşunu Kutlama haftası dolayısıyla ya-
zılamalar yapıldı. 16 Nisan günü
Bayrampaşa ve Bülbül Mahallesi’nde
“DHKP-C, DHKC, Cephe 30 Mart 17
Nisan Şehitlerimizi Anıyor Parti Cep-
he’yi Selamlıyoruz, Kızıldere Son De-
ğil Kavga Sürüyor” yazılamaları ya-
pıldı. 

DERSİM
Dersim’de Binlerce
Kuşlama

15 Nisan’da Dersim Alibaba, Yeni
mahalle, Zeytintepe, Cumhuriyet ma-
hallelerinde  binlerce kuşlama yapıl-
dı.

Ta duvar, demir karyola ve yer-
lerde sayısız izmaritler.

Helanın pis kokusu, rutubetli, sı-
kıntılı, nikotinli,

İnsanı serseme çeviren kurşun
gibi ağır bir hava,

Duvarlar sanki soğuk dalgaları
imal ediyor.

İstediğiniz kadar üzerinize kalın
şeyler giyinin,

Oligarşinin hücresinde soğuğu
yenmek imkansız.

Ranzanın karşısında kafesli demir
kapı,

Arkasında Mehmet.

Görevi dakikası dakikasına beni
denetlemek

Mehmedim utanıyor, kahroluyor.

Askerlik ağam n'aparsın' diyor.

Aslında o da tutsak.

Ben hücre içinde, o hücre önün-
de.

Günde beş kere büyük başlar ba-
kar içeriye;

Yüzlerinde tecessüs.

'Çılgın adam, 3-5 kişi ile kosko-
ca karanlıklar

İmparatorluğuna kafa tutan ada-
lılar.' 

Ama yine de 'çılgın adamın' kar-
şısında 

Bir eziklik, bir burukluk duyu-
yorlar o başka. 

Gündüz gece diye bir ayrım yok-
tur hücrede, 

Zaman ve mekan özümlenmiş ar-
tık.

Sadece koldaki saattir, geceyi
gündüzü bildiren.

Işık yirmidort saat yanar.

Bir nefes, bir dumandır yoldaşım,

Cigaramı her çekişte duman olur,

Uçar giderim, ta uzaklara.

Çoğu kere Ada'ma giderim,

Cigaramın dumanı, beni memle-

ketime; Ada'ma götürür.

Kahpe istanbul'un, kahpe bir böl-
gesinde,

Bir evdeyim, yoldaşlarımla bera-
ber.

Bu ev, yoldaşlık-dostluk-kardaş-
lık-mertlik-kazanç ve

sevgi evidir.

Bu evde, herşey o kadar güzel ve
o kadar anlamlıdır ki...

Ev de değil, ada, ada!

Satılmışlığm, kahpeliğin, riya-
karlığın, adiliğin ve her çeşit

aşağılık ve her çeşit yabancılaş-
manın karışımı olan,

Karanlık Denizi'nin ortasında,

Güneşi batmayan bir ada.

Ben ne şuralıyım ne buralı,

Adalıyım adalı,

Adam ormanlıktır.

Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı,

bütün Ada'mı kaplar.

Erdemin güneşi yirmidort saat
aydınlatır adamı

Biz ada sakinleri bilmeyiz karan-
lığı.

Ben adalıyım ey kahpe hücre,
Ada'lı.

Doğru ya, sen nereden bileceksin
Ada'mı.

asırlık, feodal, militarist hücre.

Ya sen, öküze benzemek için ka-
sılan, şişen

haset kurbağa hilkat garibesi bi-
lir misin Ada'mı?

Dünya karanlıktır, güneşi batma-
yan böyle bir ada

yeryüzünde yoktur.

Değil mi karanlıklar cücesi, zavallı
acuze?

Ya sen yarasalar şairi, pişkin Ca-
comcho?

Değil şiirlerde, masallarda
bile böyle bir ada yoktur.

Mahir Çayan

HÜCREDEKİ ADALININ RÜYASI

ANTALYA

İZMİR

ADANA

KARS
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ozgurluk.org sitesi içinde hazırlanan Şehitlerimiz bö-
lümü, artık yayında. 

ozgurluk.org’da Cepheliler, devrimciler, okurlarımız,
sitedeki Şehitlerimiz linkinden şehitlerimizle ilgili bilgi
ve anlatımlara ulaşabilirler. 

Sitede her şehidimizle ilgili temel olarak iki bölüm var: 

Bunlardan ilki, o şehidimizin öz geçmişinin ve kendine
ait yazılı metinlerin yeraldığı öz geçmiş sayfalarıdır. 

Diğeri ise, şehidimizle ilgili yakınlarının ve yoldaşla-
rının anlatımlarından oluşmaktadır. 

Bunun dışında sitede, şehitlerimizin can bedeli yarat-
tıkları Kızıldere gibi, Çiftehavuzlar gibi, Çaytaşı gibi, bü-
yük direniş destanlarını anlatan kısa bilgi dosyaları bu-
lunmaktadır. 

İşçiler, köylüler, memurlar, gençlerimiz, öğrenciler, ev
kadınları, esnaflar, serbest meslek sahipleri, aydınlar!

Hepiniz onlara ilişkin belgelerde, anlatımlarda inanı-
yoruz ki çok şey bulacaksınız. Bu zengin tarihsel miras,
bizi yanlışlardan uzaklaştıracak, yaşamımız, mücadelemiz
için ışık olacaktır.

ozgurluk.org’daki Şehitlerimiz bölümüne şu an binlerce
sayfalık belge konulmuştur. Şehitlerimizin bir çoğuna iliş-
kin konulacak daha bir çok belge de var. Onlar da zaman
içinde siteye eklenecek. 

Şehitlerimiz sayfaları gün gün daha tam, daha geliş-
miş ve şehitlerimize daha layık hale gelecek.

Tüm okurlarımızı, tüm devrimcileri, devrimcileri me-
rak eden, öğrenmek isteyen herkesi, izleyicilerin ziyare-
tine açılmış bulunan 

ozgurluk.org’daki Şehitlerimiz bölümündeki sayfala-
rı ziyaret etmeye davet ediyoruz. 

Tutuklu gazeteci Ahmet Şık, hak-
kında açılan davaya “mahkeme ara-
cı olmadığı” gerekçesiyle götürül-
medi. Açıklanan tek gerekçeleri buy-
du.

Tepkiler üzerine Adalet Bakanlı-
ğı; “Hiçbir art niyet yok. Ahmet
Şık araç olmadığı için mahkemeye
götürülmedi” diyerek, durumu kur-
tarmaya çalıştı. Çok geçmeden “suç-
lu”yu da buldular. Onlara göre “suç-
lu” mahkeme aracının sorumlusu
olan araç şoförüydü!!!

Gerçek ise bakanlığın anlattığı
gibi değildi. Bakanlık “art niyet yok”
diyor. Sanki sorun niyetmiş gibi?
“Art niyetleri” yoksa o zaman tut-
saklar hapishanede yatabilir, öyle
mi? Böylesine bir sorumsuzluk, böy-
lesine bir vurdumduymazlık ancak
böyle pişkince savunulabilir.

Yıllardır hapishanelerde tutsaklar
“araç yok” denerek mahkemelere

çıkarılmıyor, hastanelere götürülmü-
yor. Tutsakları mahkemeye, hastane-
ye götürmemenin adı “araç yok”
oluyor.

Mahkeme aracı az olduğu ya da
tutsak sayısından dolayı yetmediği
için böyle davranmıyorlar. Bu bir po-
litikadır ve yıllardır tutsaklara karşı
kullanılmaktadır. Bu politika, tut-
saklara karşı sürdürülen tecrit politi-
kasının, saldırının bir parçasıdır. 

Ciddi sağlık problemleri olan has-
ta tutsakları, “araç yok” diyerek ay-
larca hastanelere götürmeyenler, tut-
sakları adım adım böyle katlediyor-
lar.

Yine mahkemesi olan ve çıktığı
duruşmada tahliye olabilecek tutsak-
ları “araç yok” diyerek mahkemeye
götürmemek, onların serbest kalma-
sını, duruşmalarını izlemesini ve sa-
vunma haklarını engelleyip, gaspet-
mek demektir.

Duruşmaya götürülmesi duru-
munda tahliye olacak bir tutsak mah-
kemeye götürülmediği için aylarca,
hatta yıllarca hücrelerde tutuluyor.
Duruşmalarını izleyemediği için sınırlı
olan savunma hakkını bu nedenle kul-
lanamıyor tutsaklar.

Araç yok diye yıllardır tutsaklar
hastaneye sevk edilmiyor. Yıllardır F
tiplerinde tutsaklar böyle adım adım
katlediliyor. Tutsakların katledildiği
yerde hangi “niyet”ten bahsediliyor.

Tutsakları mahkemeye, hasta-
haneye götürmek için “araç yok!”
diyorlar. Ama tutsakları katletmek
için helikopter, iş makinaları, oto-
büsler dahil her tür aracı bulabili-
yorlar.

Tutsakları mahkemeye 
götürmek için araç yok!

Şehitlerimize artık daha yakınız
24 Nisan
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Yürüyüş: Müvekkiliniz neden tu-
tuklu, tutuklanma gerekçesi nedir?

Engin Gökoğlu: Müvekkilimi-
zinde dahil olduğu soruşturma gizli
yürütülmekte olduğu için soruşturma
ile ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. An-
cak  müvekkillimiz CMK 250. mad-
de kapsamında yürütülen örgütlü
suçlar kapsamında 4 aydır  tutuklu.
Esasen daha önceden de savunman-
lığını yaptığımız bir çok dosyadan da
bildiğimiz üzere birçok anayasal hak,
temel hak ve özgürlükle ilgili eylem
bu kapsamda değerlendirilerek yar-
gılama konusu yapılmaktadır. Örne-
ğin Mahir Çayan anması, Güler Zere
ile ilgili onlarca demokratik kitle ör-
gütünün düzenlediği eylemlere ka-
tılmak, Newroz’a katılmak gibi ey-
lemler bu kapsamda değerlendiril-
mektedir.  Müvekkilimizin durumu da
bunlardan pek de farklı değildir. Yü-
rüyüş dergisi okuru olmasının tu-
tuklanması için yeterli görüldüğü
inancındayız.

Yürüyüş: Müvekkiliniz böyle bir

gerekçeyle dört aydan beri tutuklu. Bu
duruma ne diyorsunız?

Gökoğlu: Esasen duruma çok şa-
şırmıyorum. Çünkü benzer tutuklu-
luklar ve yargılamalar  halen mev-
cuttur. “Parasız Eğitim İstiyoruz” di-
yerek başbakanı protesto eden öğ-
renciler örneğinde  ya da Grup Yorum
konseri düzenlemeye kalkışanlara
verilen ağır cezalar önümüzde du-
rurken pek şaşırmıyorum. 

Yürüyüş: Mehmet Ali Uğurlu’nun
cilt rahatsızlığının kansere dönüştü-
ğü söyleniyor. Hapishane koşulla-
rında tedavisinin yapılması ne kadar
mümkün?

Gökoğlu:Müvekkilimizin tutuk-
lanmadan önceden de var olan  düşük
oranda seyir eden bir cilt rahatsızlı-
ğı mevcuttu. Hapishane süreciyle
birlikte bu rahatsızlığı tekrardan artış
gösterdi. Ellerinde, ayak bileklerinde,
vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar
çıkmaya başladı. Dışarda iken başla-
dığı radyoterapi tedavisi yarım kaldığı
için hastalığının ilerleme riski  hala

mevcuttur. Hapishane koşullarında ye-
terli bir tedavinin yapılması pek de
mümkün değil. Hastalığına ilişkin
tetkiklerin yapılması geçikiyor. 

Yürüyüş: Tedasinin yapılabilmesi
için hukuki olarak ne tür başvurular
yaptınız? Ve ne cevap verildi?

Gökoğlu: Müvekkilimizin ayrıca
ciddi kalp rahatsızlıkları mevcuttur,

Müvekkilimizle periyodik  gö-
rüşmeler yaparak sağlık durumunu
bizzat gözlemliyoruz. Ayrıca hasta-
nede yapılan tahlillerin sonuçlarını ta-
kip ediyoruz. 

Yürüyüş: Ayrıca sizin eklemek
istediğiniz birşey var mı?

Gökoğlu: Hapisanelerde aynı du-
rumda olan onlarca hasta tutuklu
mevcut.   Önemli önemsiz demeden
herkesin yapabilecegi bir şey oldu-
ğunu düşünüyorum. Örnegin en ba-
sitinden bir iki satır yazmak, bir kart
atmak tecrit koşullarındaki hasta tu-
tuklulur için çok önemli. Bu bile on-
lar için büyük bir destektir.

İzmir’de Adalet Talebi
İzmir’de sahte belgelerle tu-

tuklananlar için imza masası açıl-
dı. 15 Nisan günü Konak Sümer-
bank önünde açılan masada hu-
kuksuzluk teşhir edildi. Yürüyüş
dergisinin de tanıtıldığı masada
50 bildiri dağıtıldı, 120 imza top-
landı. 

İzmir’de tutuklu bulunan dernek
ve sendika üyesi için İzmir Halk

Cephesi bir eylem yaptı. 15 Nisan günü Kemeraltı gi-
rişinde yapılan eylemde “Derneklerimizi ve Düşünce-
lerimizi Savunacağız Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartı
açıldı. Eylemde okunan açıklamada yaşanan hukuksuzluk
dile getirilerek tutuklu bulunanların serbest bırakılma-
sı istendi.  22 kişinin katıldığı ve BDSP’nin de destek
verdiği eylem alkışlarla bitirildi. 

Eylemden sonra açıklamaya katılan liselileri takip
eden polis kimlik kontrolü yaptı. kendilerine neden kim-
lik kontrolü yapıldığını soran liselilere polis “abilerinizin
başına gelen sizin de başınıza gelebilir” diyerek tehdit
etti. 

Mehmet Ali Uğurlu ve
Yürüyüş
Çalışanları
Serbest
Bırakılsın!

Antalya Özgürlükler
Derneği başkanı Meh-
met Ali Uğurlu ve Yü-
rüyüş dergisi çalışanları da ülkemizdeki adaletsizlikten pay-
larını alarak 4 aydır tutuklular. Tutukluluk uzadıkça tedavisi
yapılmayan Mehmet Ali Uğurlu’nun cilt hastalığı da iler-
lemeye devam ediyor. İlk tutuklandığı günlerde biyopsi
için alınan parçanın sonucu dahi 3 aydır henüz çıkmış de-
ğil. Devrimciler bir taraftan uzayan tutuklulukla özgür-
lükleri gasp edilirken, bir taraftanda hasta olanlarının te-
davileri engellenmekte.

Bu adaletsizlik her hafta Antalya’da Kışlahan sokağında
açılan masa ile halka anlatılıyor. 15 Nisan Cuma günü yine
Kışlahan’da açılan masada yaşanan adaletsizlik halka an-
latıldı ve Mehmet Ali Uğurlu ile Yürüyüş çalışanlarının
serbest bırakılması için imza toplandı. 

Halkın Hukuk Bürosu ile hasta tutsak Mehmet Ali Uğurlu üzerine röportaj:

Yürüyüş Okuru Olması Tutuklanması İçin Yeterlidir

Röportaj

Yürüyüş

24 Nisan
2011

Sayı: 265
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Onların gür sesleri yankılanıyor alanlarda. Bu ses işçi
sınıfının gür sesi. 1886’dan beri egemenlerin korkulu rü-
yasıdır bu ses. O sesi kesmek için katlettiler.  1887’de idam
seh pa sın da iş çi ön de ri Au gust Spi es"Ses siz li ği mi zin, bu -
gün boğ du ğu nuz ses ler den da ha güç lü ola ca ğı gün de ge -
le cek tir." di ye haykırdı. Ve o ses çok kısa sürede dünya-
nın her yanına ulaştı. 

Halka yasaklanan Taksim 1 Mayıs Alanı’na çıkmak için
1989’da Mehmet Akif Dalcı’yı şehit vermiştik. 20 yıl son-
ra çıktık Dalcı’nın uğruna şehit düştüğü alana. Bugün 1
Mayıs Alanı işçi sınıfınındır. Ve bunu 1 Mayıs şehitleri-
ne borçluyuz. 

***

1 Ma yıs’ta ki ilk şe hit le ri mi zi 1 Ma yıs 1977’de İs tan -
bul Tak sim’de ver dik. Kont rge ril la nın saldırısında 35
emekçi katledildi. O  günden sonra Tak sim Mey da nı 1 Ma -
yıs Ala nı ol du.  

1 Ma yıs 1977 şe hit le ri miz: 
Ali Si dal, Ka dir Bal -

cı, Ha san Yıl dı rım,
Hik met Öz kürk çü, Ra -
ma zan Sa rı, M. El mas,
Mül te zim Ol tu lu, Mah -
mut Atil la Öz be len,
Ömer Nar han, Bay ram
Çı tak, Kah ra man Al -
san cak, Alek san dros
Kon te as, Me ral Ceb -
ren, Kad ri ye Du man,

Ley la Al tı par mak, Ah met Gö zü ka ra, Er cü ment Gür kut,
Ga ra bet Ay han, Si bel Açı ka lan, Na zan Ünal dı, Ha ti ce Al -
tun, Ali Ye şil gül, Ni ya zi Da rı, Meh met Ali Genç, Ha cer
İpek Sa man, Bay ram Sü rü cü, Hü se yin Kır kın,

Naz mi Arı, Ja le Ye şil nil, Ke nan Ça tak,
Ra sim El mas, Di ran Ni giz, Ham di To -
ka, Zi ya Ba ki, Bay ram Eyi.

***

1988 1 Mayıs şehitleri:
Öz türk ACA Rİ ve Sa lih KUL zor yıl -

lar da mü ca de le yi sür dü ren iki Dev rim ci Sol
mi li ta nıy dı lar. Öz türk ve Sa lih de 1 Ma yıs
ey le mi ne ha zır la nı yor lar dı. 1 Ma yıs’ı ya -
sak la yan la ra söy le ye cek söz le ri var dı. İs -
tan bul Ok mey da nı Gür sel Ma hal le si’nde
kal dık la rı ev de ku şa tıl dı lar. Teslim olma-
yı reddettiler. 30 Ni san 1988’de İs tan bul
Ok mey da nı’nda kat le dil di ler. 

***
Yıl 1989’du. Binlerdik Taksim önün-

de. Bir iş çiy di Mehmet Akif DAL CI. Binlerden biriydi.
Öf ke si ni, sı nıf bi lin ci ni ku şa nıp gel miş ti 1 Ma yıs Ala nı’na. 

Ça tış ma da en ön dey di. Kor tej Ka sım pa şa’ya
yö nel di ğin de elin de taş la rıyla sa va şı yor du
Meh met. İş te tam o an da, elin de ki ta şı fır lat ma -
ya ha zır la nır ken vuruldu. 4 Ma yıs gü nü yak la -
şık 5 bin ki şi ka tıl dı ce na ze si ne. 1 Ma yıs’ta sa -
va şan dı Meh met, kav ga yı öğ re ten di... 

***

1993 1 Mayıs şehitleri
U. Ya şar KI LIÇ ve Şen gül YIL DI RAN,

İYÖ-DER’li iki  dev rim ci öğ ren ciy di ler.
Er te si gün 1 Ma yıs’ta ta şı ya cak la rı pan kar tı
ya zar ken, 30 Ni san’da İs tan bul Mo da’da kal -
dık la rı ev de kat le dil dik le rin de, 1993 1 Ma -
yıs’ının ari fe siy di.

Uğur, İ.Ü. Ve te ri nerlik Fa kül te si öğ ren -
ci siy di. 1992’de ka tıl dı mü ca de le ye. Kı sa sü -
re de İYÖ-DER yö ne ti ci le rin den bi ri ol du.
Şen gül, ör güt lü mü ca de le ile ‘89-90 yı -
lların da İ.Ü.’de ta nış tı. Dev-Genç ça lış ma la rı
için de ye ral dı. 

On la rı kat le de rek genç li ği yıl dır ma yı he -
def le di düş man. Er te si gün 1 Ma yıs’ta yol daş -
la rı, “Uğur la r’ı Şen gül le r’i Tü ke te mez si -
niz” pan kar tıy la yü rü dü ler.

***

1996 1 Mayıs şehitleri
Ge ce kon du lar, İs tan bul’un dört bir ya nın -

dan Ka dı köy’e ak mış tı o gün. On  bin ler top lan -
mış tı. Yüz  bi ni aş kın emek çi nin
yü rü yü şü baş la ya cak ken sal dır -
dı ka til ler.  Top lan ma yer le rin den
bi ri olan Ha san pa şa’da po li sin
kit le nin üze ri ne aç tı ğı ateş so nu -
cun da Dur sun ODA BAŞ ve
Ha san AL BAY RAK şe hit düş -
tü. 

Ateş al tın da kutlandı 1 Mayıs.
Mi tin gin da ğı ldığı anda ye ni den

sal dır dı oligarşi. Kur tu luş oku ru
Yal çın LE VENT şe hit düş tü bu
sal dı rı da da. 

On lar ca ki şi gö zal tı na alın dı
son ra sın da. On lar dan bi ri olan
Akın RENÇ BER, gör dü ğü iş -
ken ce ler so nu cun da şe hit düş tü ve
1996 1 Ma yıs şe hit le ri nin sa yı sı
dört ol du. 

Zaferi Onlarla Kazandık!
1 Ma yıs Şe hit le ri miz...
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On yıllarca yasaklara rağmen kutladık 1
Mayıs’ı. Bazen kurşun yağmurları altında,
bazen coplar, tazyikli sular, gaz bombaları altın-
da kutladık. 1 Mayıs hakkımızı tanımamak, 1
Mayıs Alanımızı bize vermemek için yıllarca
tehditler yağdırdılar, terör estirdiler. 

Ama şimdi tanımak zorunda kaldıkları bir
hak olarak kutlayacağız 1 Mayıs’ımızı. 

İstanbul’da Taksim 1 Mayıs Alanı’na kaza-
nılmış bir alan olarak çıkacağız.

Halkın örgütlü gücüyle birleştik, savaş-
tık, 1 Mayıs Alanı’nı kazandık

1 Mayıs, tüm emekçilerin, tüm ezilenlerindir.
Emekçiler, 1 Mayısınız kutlu olsun. 

1 Mayıs zaferi, halkın örgütlü gücünün zafe-
ridir. Tüm örgütlü halk güçleri, zaferiniz kutlu
olsun.  

Haklar, ancak mücadeleyle kazanılır. 
Yeni mevziler, yeni zaferler için kitlesel,
birleşik, örgütlü mücadeleyi büyütelim.

Sınıflar mücadelesinde kazanmanın tek yolu

vardır: Mücadele. 1 Mayıs bunun kanıtıdır. 1
Mayıs’ın yasallaştırılması da, 1 Mayıs Alanı’nın
kazanılması da, ısrarlı, kararlı, bedeller ödediği-
miz bir mücadeleyle mümkün olmuştur.

Yıllarca 1 Mayıs’ın yasal olmadığını söyleye-
rek her 1 Mayıs öncesinde tehditler savurdular.
1 Mayıs Alanı’na sokmamak için yıllarca her
türlü şiddeti uyguladılar. 

Ama direnen kazanır. 

Kazandık. 

1 Mayıs hakkımızı bugün kimse tartışamıyor.
1 Mayıs Alanı bizimdir, kimse tartışamıyor. 

İşçiler, Köylüler, İşsizler,
Kamu Emekçileri, Esnaflar,
Yoksul Gecekondulular, Aydınlar,
Öğrenciler! 

1 Mayıs 2011 günü, Taksim’de 1 Mayıs
Alanı’nda olmaya çağırıyoruz sizleri.  

Güç halktadır. Güçlü olan biziz. 

Emperyalistler, Afganistan’da, Irak’ta,
Libya’da olduğu gibi saldırıyor ve boyun eğdir-
mek istiyorlar. 

Taksim 1 Ma yıs Ala nı’nı kazanan örgütlü gücümüzdür

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ 

YENİLMEZLİĞİMİZDİR! 

’de Emperyalistlere ve
İşbirlikçilerine Halkın Gücünü Gösterelim!

1 Mayıs 20111 Mayıs 2011



Halk Cep he siHalk Cep he si

1 Mayıs Alanı’ndaki gücümüzle, boyun
eğmeyeceğimizi gösterelim.  

AKP soyuyor, sömürüyor, ülkemizi emperya-
list yağma ve talana açıyor; bu sömürü, zulüm
ve işbirlikçilik karşısında o da halkı susturmaya,
boyun eğdirmeye çalışıyor. 

1 Mayıs Alanı’ndaki gücümüzle, susmaya-
cağımızı, AKP iktidarının sömürü ve zulmüne
boyun eğmeyeceğimizi gösterelim. 

Bizi yok sayamayacaklarını bu ülkeyi
yönetme iddiasında olanlara gösterelim. 

Zafer, devrimci 
politikanındır

Bugün Türk-İş, Hak-İş, Memur-
Sen, Kamu-Sen gibi sarı ve gerici
sendikalar da 1 Mayıs’a katılacakla-
rını açıkladılar. 

Eğer onlar bile 1 Mayıs Alanı’na geliyorsa, 1
Mayıs’ı kutluyorsa, bu devrimin ve devrimci
politikanın gücüdür. Emekçileri, sendikaları, 1
Mayıs’ı reddedemez noktaya getiren, birleştiren,
Cephe’nin devrimci politikalarıdır. 

Düzen sendikacılığının peşinde dolaşarak,
oligarşinin yasakları karşısında sürekli geri
adımlar atarak, direnmekten çatışmaktan kaça-
rak, kuşkusuz 1 Mayıs hakkı ve alanı kazanıla-
mazdı. 

Örgütlü gücümüzle direndik ve kazandık.  

Taksim’i kazandık. 
Halkın örgütlü gücüyle emperyalizme
ve faşizme karşı bağımsızlığı ve demok-
rasiyi de kazanacağız!

1 Mayıs 2011, Türkiye çapında merkezi ola-
rak İstanbul’da 1 Mayıs Alanı’nda kutlanmalı-
dır. 

Neden? Çünkü, zulmün karşısında emekçile-
rin, ezilen halkların güç gösterisi için merkezi 1
Mayıs olmalıdır. 

Evet, açıkça bir güç gösterisi yapmalıyız.
Çünkü o gücü görmeye en başta bizim ihtiyacı-

mız, tüm emekçilerin ihtiyacı var. O güçle inan-
cımız, güvenimiz, umudumuz büyüyecek.  

Emperyalizme ve işbirlikçilerine, yüz binlerin
gücüyle diyebilmeliyiz ki; sizin tanklarınız, top-
larınız, panzerleriniz, akrepleriniz varsa; bizim
de örgütlü gücümüz var. 

Çünkü halkın silahı, örgütlülüğüdür.  

Güç; Taksim’i kazanan halktır. Güç;
Cephedir. Cephe saflarında birleşelim. savaşa-
lım, kazanalım!

Dalcı’nın yoldaşları!
Dalcı’nın emekçi

arkadaşları!

Cephe umuttur. Cephe saflarını büyütmek
umudu büyütmektir. 

Tüm emekçileri, bağımsız, demokratik,
sosyalist Türkiye için Halk Cephesi saf-

larında birleştirecek olan sizlersiniz. 

Halk Komiteleri, Bağımsız Türkiye
Konseri’nde bunu başardı. 1 Mayıs’ta da başara-
caktır. 

Halk Komiteleri, halkın komiteleridir.
Halkımız! Her yerde, halkın 1 Mayıs’a katılımı-
nı sağlamak için komiteler kurun. Bunu bir
seferberliğe dönüştürün. 

Her 1 Mayıs bir seferberliktir; emperyalist
saldırganlığa, sömürüye ve zulme karşı bir
seferberlik. Halkın örgütlü gücünü, Cephe’yi
büyütmek için bir seferberlik! 

Tüm devrimciler, ilericiler, vatanseverler,
tüm emekçiler! Yeni mevziler, zaferler için kit-
lesel, birleşik, örgütlü mücadeleyi büyütelim. 1
Mayıs Alanı’nda uzayıp gidecek olan Cephe’nin
kızıl nehrine güç vermek için seferber  olalım. 

1 Mayıs Alanı’nı Dalcılarla kazandık. 

Milyonlarca Dalcı’nın örgütlü gücüyle,
bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye’yi
kazanacağız!

Yenilmez güç halkın örgütlülüğüyle, kurtulu-
şa kadar savaşacağız.

Birleşelim, savaşalım, kazanalım!



Bugün, 1 Mayıs’ın yasal olup ol-
madığı tartışması yoktur.  

Bugün 1 Mayıs’ın hangi alanda
yapılacağı tartışması yoktur. 

Çünkü 1 Mayıs’ın tartışılmaz hak-
kımız olduğu, 1 Mayıs’ı kutlamanın
meşruluğu ve 1 Mayıs’ın 1 Mayıs
Alanı’nda kutlanacağı, onlarca yıla
yayılan bedeller dolu mücadeleyle oli-
garşiye kabul ettirilmiştir. 

Bu yıl, 1 Mayıs’ı Taksim’de 1 Ma-
yıs Alanı’nda kutlayacaklarını açık-
layan sendikalar içinde Türk-İş, Hak-
İş, Memur-Sen, Kamu-Sen de vardı. 

Kimdi bunlar?

Bunlar, 1987’lerden bu yana, 1
Mayıs’ı unutturmak isteyenlerdi.
Bunlar, 1 Mayıs’ı salonlara hapsetmek
isteyenlerdi. MGK’nın güdümünde,
devrimcileri 1 Mayıs alanlarından
atmak isteyenlerdi. Son olarak
2007’de, 2008’de devrimciler 1 Ma-

yıs Alanı’na çıkmak için polis saldı-
rısı altında mücadele ederken, alanı
kazanmak isteyenleri karalayanlar
vardı içlerinde. 

Şimdi Taksim’deler. 

Şimdi bedeller ödeyerek kazan-
dığımız 1 Mayıs Alanı’na geldiler on-
lar da. 

1 Mayıs hakkının ve 1 Mayıs
Alanı’nın kazanılması, oligarşinin
gasp ettiği emekçilerin bir mevzisinin
geri kazanılmasıdır. Sonuçta oligar-
şi devrimci politika karşısında, alanı
kazanmak isteyen kararlı mücadele
karşısında boyun eğmiştir. 

Yıllarca devrimcilere oligarşiyle
birlikte saldıran, devrimcilerin 1 Ma-
yıs mücadelesini provokasyon olarak
göstermeye çalışan Türk-İş’in sürekli
yalpalamalarla birlikte 1 Mayıs mü-
cadelesine kayıtsız kalamaması, Me-
mur-Sen, Hak-İş, Kamu-Sen gibi

gerici sarı sendikaların da bugün 1
Mayıs’ı 1 Mayıs Alanı’nda kutlaya-
caklarını açıklaması, devrimci poli-
tikanın gücüdür. 

İşçi sınıfından kopmamak adına
sarı sendikaların kuyruğundan kopa-
mayan reformistler, devrimci politi-
kaların gücünü görmelidir. Şayet,
devrimci politika değil de Türk-İş’in
söyledikleri geçerli olsaydı, Türk-
İş’e yedeklenen oportünist ve refor-
mist grupların politikaları hakim ol-
saydı, bugün 1 Mayıs hakkının ka-
zanılmasından yasallaştırılmasından
ve nihayet 1 Mayıs Alanı’nın kaza-
nılmasından SÖZ EDEBİLİR MİY-
DİK? KESİNLİKLE HAYIR! 

İşçi sınıfına mevziler kazandıran;
yalnız direnmeyi, çatışmayı, bedeller
ödemeyi göze alan politikalardır. İşçi
sınıfını birleştiren ise, gerektiğinde
ayrılığı da göze alan devrimci politi-
kalar olmuştur. 

Tüm Kesimleri 1 Mayıs Alanı’nda
Birleştiren Devrimci Politikadır

Halkın Temsilcisi Devrimcilerdir

1 Mayıs’ın ülkemizdeki tarihi or-
tadadır. Kim bu  hakkın kazanılması
için tutarlılıkla, kararlılıkla mücade-
lede etmiş bedeller ödemiş, ortadadır.
Ama belli demokratik kitle örgütleri,
düzen içindeki yasal, tüzel konumla-
rını kullanarak, 1 Mayıs’ı kendi te-
kellerine almaya, devrimciler üzerinde
otorite kurmaya çalışıyorlar.  

Bu yanlıştır. 

Düzenin yasallığını devrimcilere
karşı kullanıldığı için yanlıştır. 

Devrimci bir tavır olmadığı gibi
demokratik bir tutum olmadığı için de
yanlıştır. 

1 Mayıs’ın örgütlenmesinden dev-
rimcileri dıştalamaya çalışanlar, 1
Mayıs kürsüsünü gasp edip devrim-
cileri konuşturmamaya çalışanlar,
buna hakkınız yok. Bunu yapmakta ıs-

rar etmenizin tek anlamı hak gasbıdır,
emeğe saygısızlıktır, bedellere say-
gısızlıktır. Sorun emekçileri, halkı
temsil etmekse, devrimciler ölerek
gerçekleştiriyorlar o temsili. Bunu
kimse tartışamaz. 

Devrimcilerin gerek 1 Mayıs ör-
gütlenme komitelerinde yer almak is-
temesi, gerekse de kürsüde konuşma
haklarını kullanması karşısında,
DİSK, KESK, TTB, TMMOB gibi ör-
gütlenmeler, 1 Mayıs üzerinde “1 Ma-
yıs’ın sahibi” tavrıyla adeta tekel
kurmaya çalışıp, kimin ne yapacağı-
na karar verme hakkını kendilerinde
görüyorlar. “Birine söz verdik mi, her-
kese söz vermek gerekecek”... “ko-
miteye herkesi almaya kalksak bu iş
olmaz” gibi iki açıdan çarpık ve yan-
lış bir tutumu sürdürüyorlar yıllardır. 

Birincisi; sözü
edilen kurumlar,
söz verip vermeme,
bir yapıya alıp al-

mama hakkına sahip değillerdir. Ne-
reden buluyorsunuz bu hakkı kendi-
nizde? 1 Mayıs kavgası ve 1 Mayıs’a
harcanan emek söz konusu olduğun-
da, devrimcilerden fazlanız yok, ek-
siğiniz var. Bu anlamda olması ge-
reken, bunları, siyasi hareketlerin ve
demokratik kitle örgütlerinin ortak-
laşa kararlaştırmasıdır. 

İkincisi; “hangi birinize söz ve-
relim” tutumu içinde, devrimcilerin,
solun bir araya gelememesini kul-
lanmak yanlıştır. Siz de o bölünmüş-
lüğün bir parçasısınız. Devrimci ve
demokratik bir anlayışa sahip olun-
duğunda, kim konuşacak, nasıl ko-
nuşacak, bunların çözümü bulunur;
ama bunu belirleme hakkı, “dört-
lü”nün değildir; bu kesindir. 1 Mayıs,
bu kavgada emeği olan herkesindir. 

Devrimcileri yok saymak, devrimcilerin söz hakkını tartışma
konusu yapmak, 1 Mayıs tarihine saygısızlıktır!
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Halk Cephesi olarak, 1 Mayıs’ı,
Türkiye çapında tek bir merkezi 1 Ma-
yıs olarak kutlama çağrısı yapıyoruz. 

Tüm emekçiler, İstanbul’da Tak-
sim 1 Mayıs Alanı’nda toplanmalıyız. 

Neden Merkezi 1 Mayıs?

Bu politika, elbette mutlaklaştırı-
lamaz. Mücadelemizin düzeyi ve ih-
tiyaçlarına göre, farklı farklı taktikler
belirlenebilir. 1 Mayıs’ın kutlanma-
sı, bir başka zaman bölgesel anlam-
da merkezileştirilebilir. Bir başka
dönemde, tek tek beldelere hatta
köylere kadar 1 Mayıs’ı bulunduğu-
muz yerlerde kutlama kararı da ala-
biliriz. 

Ancak bugün, bu 1 Mayıs kutla-
malarını hangi koşullarda yapıyoruz?

Türkiye solunun meşruluğu, bü-
yük ölçüde zayıflatılmıştır. 

Oligarşinin yoğun tecrit ve sansürü
altında “sol bitti”, “sınıf mücadele-
si bitti” propagandaları, geniş kitleleri
etkilemektedir. 

Düzenin gazetelerinde, televiz-
yonlarında bizim mücadelelerimiz, di-
renişlerimiz, örgütlenmelerimiz yok-
tur. Biz yokuz! 

Merkezi 1 Mayıs, varolduğumu-
zu göstermenin bir yoludur. 

Merkezi 1 Mayıs’la, AKP iktida-
rına, patronlara, zulmedenlere karşı,
halkın gücünü göstermeliyiz. 

Kitleler, umutsuzlaştıkları, bir al-
ternatif göremedikleri koşullarda,
düzen örgütlerine meylederler. 

Kitlelere bir umudun varolduğu-
nu, bir alternatifin varolduğunu gös-
termek için 1 Mayıs’ı merkezi bir güç
gösterisine dönüştürmeliyiz. 

Düzen, kitleleri örgütsüzleştirip
güçsüz ve çaresiz olduklarını düşün-
dürdüğü ölçüde, halkı daha kolay sö-
mürür, baskı altına alır, susturur. Emek-
çilere, ezilenlere, güçsüz, çaresiz, tek
başlarına OLMADIKLARINI, bü-
yük bir güç olduklarını göstermek için
merkezi 1 Mayıs olmalıdır. 

Güç halktır. Halktadır. Halkın güç
olduğunu görmeye ihtiyacı var. Mo-
rale ihtiyacımız var. Kendimize güven
duyabilmeye ihtiyacımız var. 

Halkın gücünü göstermenin ya-
nında, 1 Mayıs’ta özel olarak dev-
rimcilerin bir güç olduğunu göster-
meliyiz. 1 Mayıslar, devrimin, kar-

şı-devrim karşısında bir güç gös-
terisidir. Bu tarihsel olarak böyledir.
Bugün ise böyle olmasının önemi ve
gereği daha büyüktür. “Devrimler
çağı kapandı” iddialarının, “sosya-
lizm öldü” fetvalarının karşısına çı-
karacağımız kızıl bayraklar, tarihsel
bir rol oynamaktadır. 

1 Mayıs Alanı’nda kızıl bayrak-
lardan oluşan nehrin gücü, karşı dev-
rimin propagandalarına vurulmuş bir
darbedir. O nehrin gücü, düzeniçi-
leşmenin, oportünist ve reformist so-
lun direniş karşıtı, statükocu politi-
kalarına verilmiş bir cevaptır. 1 Ma-
yıs Alanı’nda kızıl bayrakların oluş-
turduğu nehir ne kadar büyükse, ne
kadar coşkun akıyorsa, umut o kadar
çok demektir. 

Kısacası, umudu büyütmek için,
halkımızın, dünya halklarının umu-
dunu büyütmek, tüm dünyaya devri-
min hala yaşadığını, sosyalizmin hala
bir alternatif olduğunu göstermek
için merkezi 1 Mayıs çağrısında bu-
lunuyoruz. 

1 Mayıs, Amerika’nın Şika-
go’sunda 1884 yılında toplanan İşçi
Birliği Kongresi’nde günlük çalışma
süresinin 1 Mayıs 1886’dan itibaren
sekiz saat olmasının belirlenmesi ve
bu talep için mücadele edilmesiyle
başladı.

1 Mayıs 1886’da “sekiz saatlik
işgünü” için yürüyüş yapan işçilere
burjuvazinin kiralık katilleri tara-
fından ateş açıldı. 6 işçi katledildi. 4
işçi önderi tutuklandı.

Ve işçi önderleri, işçilere gözda-
ğı vermek için idam edildiler.

1889’da toplanan 2. Enternasyo-

nal’in 1. Kongresi’nde 1 Mayıs,
“Tüm dünya işçilerinin birlik, da-
yanışma, mücadele günü” olarak
ilan edildi.

Bu tarihten itibaren 1 Mayıs, tüm
dünyada işçilerin ortak mücadele
günü olarak kutlandı. Burjuvazi bir
çok ülkede 1 Mayıs’ı kabul etmek is-
temedi. O nedenle 1 Mayıs için işçiler
bedel ödemeye devam ettiler. 

Bunun en somut örneklerinden bi-
risi de ülkemizde yaşandı. 1 Mayıs
için büyük bedeller ödendi.

500 bin emek çi nin ka tıl dı ğı 1
Ma yıs 1977’de kontrgerillanın sal-

dırısı sonucu 35 emek çi kat le dil di,
yüz ler ce si ya ra lan dı. 

1 Mayıs 1977 katliamının hesabını
sormak için de 1 Mayıs 2011’de 1
Mayıs Alanı’nda olacağız.

Şikago’dan Taksim’e, 1 Mayıs’ı
emekçilerin kanı, canı pahasına ya-
şattık. 2011’de 1 Mayıs yürüyüşümüz
sürüyor.

Şikago’dan Taksim’e 1 Mayıs’ı
Bedellerle Kazandık

Neden Merkezi 1 Mayıs?
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Devrimciler, 2007 yılında siyasal
olarak Taksim’i, 1 Mayıs Alanı’nı ka-
zanmıştı. AKP iktidarı her ne kadar fa-
şist terör ile 1 Mayıs Alanı’na giril-
mesini engellemeye çalışsa da bu
gerçek değişmeyecekti.

İstanbul’da İnö nü Sta dı ve çev re -
sin de, Tak sim’de, Be şik taş, Ka ba taş,
Şiş li Mey da nı, Me ci di ye köy, Ka ra köy,
Dol ma bah çe böl ge le rin de, 1 Mayıs
Alanı’na yürümek üzere toplanan
kitleye karşı polis defalarca saldırdı;
gaz bombalarından ortalık görün-
mez hale geldi, polis sokak ortasında
işkence yaptı. 

2007 yılında da oligarşi tıpkı ön-
ceki yıllarda yaptığı gibi İstanbul’u
polisi, askeriyle işgal etmişti.  Vapur,
otobüs, tramvay ve tren seferleri ip-
tal edilmiş, okulların bir kısmı tatil
edilmişti. AKP’nin polisi, 1 Mayıs
Alanı’na devrimcileri sokmamak için
her sokağı tutmuş, toplanma yerle-
rinde emekçilerin bir araya gelmesi-
ni saldırarak engellemişti. 

2007’deki saldırılarını 2008’de
de devam ettirdi oligarşi. AKP, 1
Mayıs 2008’de emekçilere bir kez
daha savaş ilan etti. Halk, 1 Mayıs ön-
cesinde Tayyip Erdoğan ve İstanbul
Valisi Muammer Güler tarafından
tehdit edildi. 

Emekçilerin 1 Mayıs Alanı’nda 1
Mayıs’ı kutlama isteğini “ayak takı-
mının baş olması” olarak gören fa-
şist zihniyet, “ayak takımını” alanlara

çıkartmamak, onları susturmak için
1 Mayıs günü yine terör estirdi. 

AKP iktidarının 
1 Mayıs hazırlıkları!

Oligarşi, 1 Mayıs öncesi psikolo-
jik savaş başlatarak, korku yayarak
halkın 1 Mayıs’ı sahiplenmesini  en-
gellemeye çalıştı. Em ni yet Ge nel
Mü dür lü ğü, İs tan bul po li si ne tak vi ye
ola rak 5 bin gaz bom ba sı gön der di. 

Polis sayısı, 4 bi n tak vi ye ile 30
bine çıkarıldı. Yine emekçilere sal-

dırı için 2000 jan dar ma da ha zır hal -
de tutulacaktı. İs tan bul Em ni yet Mü -
dür lü ğü'ne gaz, kal kan, gaz mas ke si
tak vi ye si nin ya nı sı ra çok sa yı da
pan zer de gön de ri ldi.

Selde, yangında, iş katliamlarında,
grizuda, depremlerde gün ler ce hal kın
yar dı mı na ko şma yan dev let, halka sal-
dıran po lis ler için hiçbir mas raf tan ka -
çın ma dan onları uçaklarla İstanbul’a
sevkediyordu.

İstanbul polisine gönderilen 5 bin
gaz bom ba sı, gün boyu televizyon
haberlerinde tekrarlanıp durdu.  Oli-
garşi, bunlarla tüm emekçilere göz-
dağı vererek, “1 Mayıs Alanı’na çı-

kartmayacağım” diyordu. Çıkanların
da kafasını gözünü yarmakla, gaz
bombasına boğmakla tehdit ediyordu.
Oligarşi bir gün önceden Taksim’i iş-
gale başladı. Gazete başlıkları işgali
şu başlıklarla duyuruyordu; 

“Sı kı yö ne tim gi bi”, “İs tan bul’a
OHAL”, “Tak sim ku şat ma sı”

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs günü va-
pur seferlerini ve metro hattı ile Tak-
sim’e ulaşan kara ve deniz ulaşım hat-
tını iptal ediyordu. Beyoğlu, Şişli ve
Kağıthane’deki okullar ise tatil edi-
liyordu.

Onlar saldırdı, biz 
1 Mayıs için direndik

Tak sim, 30 Ni san öğ len sa at le rin -
den iti ba ren tam bir gözaltı merke-
zine çev ril miş du rum day dı. Bu, oli-
garşinin 1 Mayıs’taki saldırısının
provası niteliğindeydi aynı zamanda.

Ada let Ba ka nı M. Ali Şa hin, 1
Ma yıs’ı Tak sim’de kut la ma ka ra rın -
da ıs rar  edenleri, “dev let ken di ne
mey dan okut maz” söz le ri ile tehdit
ediyordu. 

1 Mayıs sa bahı polis 6.45’de DİSK
Ge nel Mer kez bi na sı na gaz bombaları
ile saldırdı. Emekçileri tazyikli su iş-
kencesine tabi tutarak faşist te rö re baş -
la dı. AKP’nin polisi öylesine kuralsız
ve halk düşmanıydı ki, Tak sim’e gi -
den tüm so kak ları, hat ta has ta ha ne leri
bi le gaz bom ba la rı na bo ğ du... 

Saldırıya, işkencelere, gaz bom-
balarına, toplu gözaltılara karşın dev-
rimciler 1 Mayıs Alanı’na giden her
güzergahta polisle çatışarak alana
çıkmayı zorladılar.

DİSK bi na sı önün den Tak sim’e yü -
rü me yi bek leyen 2 bin kişi sa at 11.30
ci va rın da DİSK Ge nel Baş ka nı Sü ley -
man Çe le bi’nin 1 Ma yıs Plat for -
mu’nun ira de si ni hi çe sa ya n açıkla-
masıyla karşılaştı.

Çelebi, Devrimci 1 Mayıs Plat-
formu’nun iradesini hiçe saymış, hiç

3

1 Mayıs’ı biz kazandık
1 Mayıs bizimdir!

1 Mayıs’a saldırıyorlar,
çünkü!

“AKP’nin ve oli gar şi nin
tüm ku rum la rı nın dev rim

mü ca de le si ni ez mek
is te me si, özün de, emek çi
sı nıf la rı mü ca de le nin ağır
be del le riy le kor ku ta rak
bö lüp par ça la ma yı ve

ik ti dar he def li
mü ca de le den ve

dü şün ce ler den vaz ge çir me yi
amaç lar.”

(Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Açıklama No:16, 5 Mayıs 2008)
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kimseye haber vermeden, alana gir-
mek için çatışan devrimcileri tek ba-
şına bırakmıştı. Tak sim’e çık ma ya cak -
la rı nı açık la mış ve 1 Ma yıs ey le mi -
ni bitirmişlerdi.

Kit le nin bü yük ço ğun lu ğu bu ka -
ra rı din le me ye rek dev rim ci ler le bir -
lik te Tak sim’e gi den so kak lar da po -
lis le ça tış ma ya de vam et ti. 

O gün yüzlerce emekçinin işken-
cehanelere taşındığı gözaltı terörü
yaşandı. AKP’nin polisi gaz bomba-
sı kullanma konusunda sınır tanıma-
dı. Hiçbir yerde 8-10 kişiyi bile bir
araya getirmemeye çalıştı.

Faşist terör karşısında devrimci-
lerin DİRENİŞ’i vardı. Taksim’in 1
Mayıs Alanı olduğunun bilinci ve
meşruluğuyla hareket etti o gün bin-
lerce emekçi.

Tak sim’i çe vi ren bü tün semt ler -
de, mey da na açı lan bü tün cad de ler de
di şe diş, gö ğüs gö ğü se dövüşüldü, di-
renildi. Sa at ler bo yu AKP’nin fa şist
saldırılarına kar şı Tak sim’e girme
ira de siy le di re nil di. Direniş öylesine
güçlüydü ki, AKP’nin polisi 1 Ma yıs
ge ce si, sa at 24.00’te ha la Tak sim’i iş -
gal altında tutmaya de vam edi yor du.
Zira hala, devrimcilerin alana gire-
bilecekleri korkusunu taşıyorlardı. 

İki sınıf, iki irade; 

irade savaşı sürüyor!
2008 1 Mayıs’ındaki irade ça-

tışması, 2009’da da devam ede-
cekti. 1 Mayıs Alanı’na girme ka rar -
lı lı ğın da olan devrimciler gibi oli gar -
şi de ala na emekçileri sok ma mak -
ta “ka rar lıy dı.” Oligarşinin ge -
rek çe si hazırdı; “Tak sim mi ting yap -
mak için uy gun değildi.” 

Kuşkusuz bu irade çatışmasında
net olmayanlar da vardı. Halk Cep-
hesi’nin de içinde yeraldığı Dev rim -
ci 1 Ma yıs Plat for mu her ko şul da
Tak sim’e çık ma ka rar lı lı ğını taşıyor-
du. Dev rim ci le rin 1 Mayıs ka rar lı lı -
ğı Tak sim ya sa ğı na rağ men oli gar şi -
ye “ma kul sa yı da” kit le için Tak sim’i
aça ca ğı  açık la ma sı nı yap tırdı.

DİSK, KESK ve ba zı mes lek oda -
la rı, oligarşinin bu tavrıyla bir anlam-
da uzlaşarak, dev rim ci le ri dışta tutarak,
oli gar şi nin ica ze tiy le Tak sim’e çıktılar... 

Yine bu 1 Mayıs’ta iş bir lik çi
Türk-İş’e ye dek le nen EMEP baş ta ol -
mak üze re re for mist le r, ateş hattındaki
devrimcileri yalnız bırakıp Kadı-
köy’e gittiler. 

2008 1 Ma yı sı’nda AKP Hü kü me -
ti, “1 Ma yıs’ı Emek ve Da ya nış ma
Gü nü ka bul” ettiğine dair açıklama
yapmak zorunda kalmıştı. Bir yandan
geri adım atıyor ama di ğer ta raf tan fa-
şist te rörünü ve1 Ma yıs Ala nı ya sa -
ğını sür dürüyordu.

2009 yı lı 1 Ma yıs ön ce sin de ise
AKP, 1 Ma yıs’ı res mi ta til gü nü
ola rak ka bul et mek zo run da kal dı. 

1 Mayıs alanına girmek 
için sokak sokak çatıştık!

“So kak so kak, cad de cad de her
yer de ve her ko şul da ça tı şa rak Tak -
sim’e gi den bü tün yol la rı de ne dik.

Po lis her yer de ve her ke se per va -
sız ca sal dır dı. Biz de her za man ki gi -
bi di ren dik. Po lis co puy la, bom ba sıy -
la, taz yik li su yuy la gel di. Ama biz le -
ri bir tür lü ge ri çe vi re me di.

Bü tün ba ri kat la rı zor la dık. Ar ka -
daş la rı mı zın bir bö lü mü geç ti, biz ge -
çe me dik ama son da ki ka ya ka dar
çatış tık.”

1 Mayıs Alanı’na yürüyen ve so-
kak sokak çatışan Halk Cepheli bir
devrimci o günkü kararlılığı böyle an-
latıyordu. Kuşkusuz bu kararlılık tek
örnek değildi.

Bir yürüyüş kolu Me ci di ye -
köy’den, bir kol İs tik lal Cad de si’nden,
Ha las kar ga zi’den, Kur tu luş’tan, Tar -
la ba şı’ndan Tak sim’e doğ ru aktı.
Cadde cadde, sokak sokak çatışarak
ilerledi yürüyüş kolları.

Do lap de re’den, Sı ra sel vi ler’ den,
Ci han gir’den zorlanmaya başlandı
bu kez 1 Mayıs Alanı. Feriköy’de gö-
ğüs göğüse çatışıldı. Taksim’e, 1
Mayıs Alanı’na giden her yerdeydik.

5 bi ni ro bo kop, 5 bini tak vi ye po -
lis olmak üzere 30 bin po lis, cadde-
leri, sokakları işgal etmiş, bariyerler ile
barikat kurmuştu. Har bi ye’de bir ta bur
as ker ye dek te ha zır bek le ti li yor du.
Tak sim, Şişli, Me ci di ye köy mey dan -
la rı ge ce nin üçün de ab lu ka al tına alın-
mış, polis yığınağı yapılmıştı.

Ne 400’e yakın gözaltı ne cadde-
leri gaz bulutuyla örten saldırıları, ne
zırhlı araçlarını kitlenin üzerine sür-
meleri ne  işkenceleri, süren direniş
karşısında çözüm olacaktı.

Oligarşinin tüm engelleme çaba-
larına karşın Halk Cepheliler alana
girecek, anıta astıkları, Mehmet Akif
Dalcı ve DEV-GENÇ pankartı ile ira-
de savaşını kazandığımızı ilan ede-
ceklerdi.

Bitti...

1 Mayıs 2009’da 1 Mayıs
Alanı’nı Dalcılar’la kazandık.

Dalcı, 1 Mayıs’ta
yanıbaşımızdaydı...

Taksim Anıtı’ndaki bu
pankartlar, irade savaşının
sonucunu gösteren  tarihsel

belgelerdi... 

Şişli’den Taksim’e
her yerde çatışma!

Bir Halk Cepheli o günkü
çatışmayı şöyle anlatıyordu; 

“İlk ön ce Şişli’ye git tik an nem le
bir lik te. Ora ya git ti ği miz de

yol daşla rı mız da ora day dı. İlk ön ce
so kak lar da po lis le kar şılaştık.

Ara dan bir kaç da ki ka ge çin ce po lis
bi ber ga zı at tı. 

Ben an ne me ge ri de du rup be ni
bek le me si ni söy le dim. İlk ön ce

Ak bank’ın ora da po lis le rin bi ber
ga zına kar şılık ver dik. Ba ya ğı
ka la ba lık bir grup ça tışıyor du

ora da. Po li si ge ri püs kürt tük. Po lis
50-60 ta ne çe vik kuv vet ti.

Ara mız dan bi ri si po li sin kal ka nı nı
al mıştı. Bu bi zim için de mo ral

ol du. 15-20 da ki ka ça tıştık.”
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İşçiler, Dalcı’nın işçi yol-
daşları; Dalcı’ya verdiğimiz sözü
tuttuk. On yıllarca süren mücadele-
miz sonucunda artık Dalcılar’ın şe-
hit düştüğü 1 Mayıs Alanımızı ka-
zandık. Bu haklılığımızın, meşrulu-
ğumuzun gücüdür. Bu, ısrar ve ka-
rarlılıkla sürdürdüğümüz doğru po-
litikalarımızın zaferidir. 

İşçiler, 1 Mayıs Alanı’mızı ka-
zandık, ancak AKP iktidarı pervasızca
saldırıyor. 4-C ile, çıkartılan Torba
Yasalarla kazanılmış haklarımız bir
bir elimizden alınıyor. 1 yıl boyunca
çeşitli alanlarda irili ufaklı yüzlerce
direniş yaşandı. Israrlı, kararlı, bedel
ödemeyi göze alarak direnildiğinde
Türkan Albayrak gibi tek kişi de
olsa zaferler kazanıldığına, bedel-
ler ödemeyi göze alamayıp kararlı
olunmadığında, binlerce kişi de olun-
sa sonuç alınamadığına geçtiğimiz yıl
içinde, tüm işçi sınıfı bir kez daha ta-
nık oldu. 

İşçiler, işsizler, emekliler!..
Cephe umuttur.
Cephe zaferin garantisidir

Çeşitli taleplerimiz için mey-
danlara çıktık. Coplandık, gaz bom-
balarıyla boğulmak istendik, yerler-
de sürüklendik. Gözaltına alındık.
AKP iktidarı işçiyi, işsizi, emekliyi
yok saydı. 1 Mayıs tüm halk kesim-
leriyle taleplerimizi ve gücümüzü bir-
leştirdiğimiz gündür. 1 Mayıs
2011’de Cephe saflarında gücümüzü
birleştirelim. 

Devrimci İşçi Hareketi; on
binleri, yüz binleri alanlara taşımak
sizlerin görevidir. Bu konuda hede-
fimizi büyüteceğiz. 17 Nisan’daki Ba-
ğımsızlık Konseri’ne katılan 150 bin
kişi, kafamızda hiçbir sınırın olma-
ması gerektiğini söylüyor. Bağımsızlık
Meydanı’ndaki 150bin kişilik halk ko-

rosu komitelerin eseridir.

1 Mayıs’ı da komitelerimizle
örgütleyeceğiz. Dinlenmeye zaman
yok. Rehavete düşmeyeceğiz. Ko-
miteler; durmak, dinlemek yok! He-
deflerimizi büyütmeliyiz. İdealize et-
meden, mevcut komitelere yenileri-
ni ekleyerek Bağımsızlık Meyda-
nı’nın coşkusuyla on binleri 1 Mayıs
Alanı’na taşıyacağız. Bu görev sizin!

Kamu emekçileri; Cephe
Umuttur! Umudu
büyütmek için Cephe
saflarında gücümüzü
birleştirelim!

İşbirlikçi AKP iktidarı her talebi-
mizin karşısına saldırı ve tehditlerle çı-
kıyor. Kazanılmış haklarımız birer bi-
rer gasp ediliyor. Bugün on binlerce öğ-
retmen açığı varken, binlerce memu-
run ataması yapılmazken bir de ithal
memur çıkartılıyor karşımıza. AKP’nin
saldırılarına karşı 1 Mayıs’ta Cephe saf-
larında gücümüzü büyütelim. 

Devrimci Memur Hareketi;
tarih bizi doğruluyor. Gücümüz meş-
ruluğumuzdur. Gücümüz her alandaki
politikalarımızın doğruluğudur. Kamu
emekçilerinin mücadelesinde başın-
dan beri söylediklerimizi savunu-
yoruz. Bugün bir çok vesileyle du-
yuyorsunuz: “Bir siz kaldınız” di-
yorlar. Evet biz varız. Politikaları-
mızla varız. Pratiğimizle varız. Eme-
ğimizle varız. Hiçbir güç bizi yok
edemez. 

Haklılığımıza, meşruluğumuza,
politikalarımıza güvenerek tüm me-
murları Halk Cephesi saflarına ça-
ğıralım. 

Gençler! Üniversite 
gençliği, Liseli gençlik!

Oligarşinin saldırıları karşısında
en çok bedel ödeyenlerdensiniz. Oli-
garşi gençlerimizin geleceğini, umut-
larını tüketiyor. 

Gençler! Umut devrimcilerdir.
Umut sizsiniz. Umudu büyütecek
olan sizlersiniz. Bu ülkede 41 yıldır
oligarşinin karşısında kesintisiz di-
renen, mücadele eden Dev-Genç’li-
ler var. Dev-Genç, gençliğin onuru-
dur. Dev-Genç’li olmak güçlü ol-
maktır. Dev-Genç’li olmak onurlu ol-
maktır. 1 Mayıs 2011’e Dev-Genç ru-
huyla hazırlanmalısınız. Cephe saf-
larında yerinizi almalısınız.

Dev-Genç’liler; neleri başar-
dığınızı ve daha neleri başarabilece-
ğinizi biliyorsunuz. Sizler; Mahir-
ler’in, Ulaşlar’ın, Cevahirler’in yol-
daşlarısınız. 1 Mayıs 1977’de 1 Ma-
yıs Alanı’ndaki anıta Dev-Genç pan-
kartını açanların yoldaşlarısınız. O
gün Dev-Genç pankartının arkasın-
da tam 50 bin kişi vardı. Bugün de hiç
bir rakam bizim için hayal değil. Siz-
ler Cananlar’ın, Zehralar’ın, Öz-
lemler’in, Eyüpler’in, tarihe Büyük
Direniş’i yazanların yoldaşlarısınız.
On binlerin, yüz binlerin örgütlü
gücümüz ve kolektif emeğimizle
gerçekleşeceğini biliyorsunuz. Gör-
evimiz halkı Cephe saflarına kat-
maktır. Görevimiz yüzlerce yeni ko-
miteler kurup gençliği, halkı Cephe
saflarında örgütlemektir. 

Liseli gençlik; sınavlarıyla,
kopyalarıyla, şifreleriyle... bu dü-
zen adeta gençlerimizle oyun oynu-
yor. Sokaklara çıktığınızda tehdit
ediyor, saldırıyor, taleplerinizi dikkate
almıyor.  Ama bu düzen, en çok da
gençlikten korkuyor. Bu düzenin
korkuların, büyütmek için 1 Ma-

Cephe umuttur! Cephe saflarını büyütmek umudu büyütmektir! 

Taleplerimizi ve 
kavgamızı birleştirelim

1 Mayıs’ta 
Cephe saflarında birleşelim!



yıs’ta Liseli-Dev-Gençliler’in ya-
nında Cephe saflarındaki yerimi-
zi alalım. 

Liseli Dev-Genç’liler; “Pa-
rasız Demokratik Bilimsel Eğitim İs-
tiyoruz Alacağız” diyerek kar, kış, so-
ğuk demeden aylarca süren bir kam-
panya yürüttünüz. Taleplerinizi du-
yurmak için çadır açtınız. Çadırları-
nıza saldırıldı. Oligarşiyle Dev-Gen-
çliler’e yaraşır bir irade savaşı yü-
rüttünüz. Ve hep siz kazandınız. Aynı
coşkuyla, aynı kararlılıkla, aynı inan-
çla 1 Mayıs 2011’i örgütleme gör-
evi sizindir. 1 Mayıs çalışması bir yı-
lınızın aynası olacak. Bugün binler-
ce liseli sokaklarda. Her okulda 1
Mayıs komiteleri kurabilirsiniz.
Yüzlerce liseliyi 1 Mayıs’ta Cephe
saflarına katmak hayal değildir. He-
deflerimizi büyütelim. Gençliğin
coşkusunu, dinamizmini komiteler
kurarak 1 Mayıs’ta Halk Cephesi saf-
larında örgütlü güce dönüştürelim. 

Yoksul gecekondu halkı; AKP
iktidarı halkımızı yardımlara muhtaç
edip dilenciler haline getirmek istiyor.
Yoksul halkın çürümüş düzene karşı
mücadelesini engellemek için ma-
hallelerimizi uyuşturucunun, fuhu-
şun, hırsızlığın bataklığı haline getir-
mek istiyor. Bütün bunlar yetmedi,
şimdi 1 milyon gecekonduyu yıkıp

halkı şehrin dışına atmak istiyor. 

1 Mayıs 2011’de bu saldırılara
karşı Cephe saflarında gücümüzü
gösterelim. 

GÜÇ ÖRGÜTLENMEKTİR. Ör-
gütleneceğimiz, gücümüzü göstere-
ceğimiz yer, HALK KOMİTELE-
RİDİR! 17 Nisan’da Bağımsızlık
Konseri’nde bunu gördünüz. Halkın
örgütlü gücünden daha büyük bir güç
yoktur. 1 Mayıs halkın örgütlü gü-
cünü oligarşiye göstereceği gündür!
Bunun için mevcut komitelerimizi
çoğaltalım. Yüzlerce yeni komite
kuralım. 1 Mayıs’ta halkı Cephe
saflarında birleştirelim. 

Aydınlar, sanatçılar, 
avukatlar, mühendisler, 
doktorlar... 

Güçlü olan egemenler değil, güçlü
olan halktır. AKP iktidarı halktan kop-
muş, inançsız, kendine güvenini yitir-
miş kimi aydınları faşist politikalarına
ortak ediyor. Kimi ilerici, demokrat ay-
dınlar ise halktan kopmanın, örgüt-
süzlüğün getirdiği çaresizliği, inanç-
sızlığı yaşıyor. Halk çok büyük bir güç-
tür.

Cephe halktır. Cephe halkın ör-
gütlü gücüdür. 1 Mayıs’ta Halk Cep-
hesi saflarında halkın içinde yerini-
zi alın! 

İşçiler, memurlar, iş-
sizler, emekliler, yoksul
gecekondu halkı, liseli
üniversiteli öğrenci gençlik,
avukatlar, doktorlar, mü-
hendisler, esnaflar!

1 MAYIS ALANI’NDA BAĞIM-
SIZ DEMOKRATİK SOSYALİST
TÜRKİYE İÇİN HALK CEPHESİ
SAFLARINDA BİRLEŞELİM!

Bir yıl boyunca tek tek talepleri-
niz için mücadele ettiniz. 

1 Mayıs Alanı tüm taleplerimizin
ortaklaştığı noktadır. Tüm taleple-
rimizin birleştiği nokta, haklarımızı
gasp eden EMPERYALİSTLER ve
İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI MÜ-
CADELEDİR. 

1 MAYIS’TA TEK TEK TALEP-
LERİMİZİN YANISIRA, ASIL OLA-
RAK ORTAK TALEBİMİZ İÇİN
HALK CEPHESİ SAFLARINDA
GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRELİM!

Emperyalizmin işgali ve sömü-
rüsü altında bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede ne eşitlikten, ne özgür-
lüklerden, ne demokrasiden bahse-
dilemez. Hiçbir hakkın kalıcılığı
yoktur. 1 Mayıs tüm alanların, tüm
halkımızın taleplerinin birleştiği
alandır. Bağımsız, demokratik sos-
yalist Türkiye için 1 Mayıs’ta Halk
Cephesi saflarında buluşalım. 

Evet, soru açık. Halk hep örgüt-
lenen mi olacak? Hayır, örgütleye-
biliriz de. Yıllardır devrimciler ev ev,
kapı kapı dolaşıyor. Bizleri 1 Mayıs
Alanı’na çağırıyor. Taleplerimizi
alanlardan haykıralım diyor. Bizleri
aç, yoksul, işsiz bırakan oligarşiye
karşı gücümüzü gösterelim diyor. 

Mahalle halkı, ev kadınları, genç-
ler, esnaflar: Oligarşi mahallelerimi-
zi uyuşturucunun, fuhuşun, hırsızlığın,
yozlaşmanın batağına batırmak istiyor.

Evlerimizi başımıza yıkmak istiyor.
Mahallelerimizi helikopterlerle basıp
terör estiriyor. Saldırılar karşısında sus-
mayacağız elbette. Susamayız.

AKP iktidarının her türlü saldırı
ve terörüne karşı gücümüzü Cephe
saflarında birleştirelim. 1 Mayıs oli-
garşinin saldırılarına karşı gücümü-
zü göstereceğimiz alandır. 

Yürüyüş okurları: Kiminiz işçi,
memur, öğrenci, kiminiz ev kadı-
nı, kiminiz esnaf... Her biriniz birer

komite olmalısınız. Halk örgütlen-
diğinde engellenemez bir güçtür.
Komiteler halkın örgütlü gücüdür. 

1 Mayıs’ta halkı alanlara taşı-
yacak olan sizlersiniz. Devrimcile-
rin gelip sizi alanlara çağırmasını
beklemeyin.

Her ev kadını, kapı komşusuyla
bir komite kurup mahalle mahalle,
sokak sokak, apartman apartman,
kapı kapı gezmelidir. 

Komşuluk gelenekleriyle, hısım
akraba gelenekleriyle, arkadaşlık-
larımızla, hiç kimse için gelmez diye
düşünmeden, çağrılarla yetinme-
den, insanları ikna ederek 1 Mayıs
Alanı’na, Cephe saflarına çağıralım. 

1 MAYIS’TA ÖRGÜTLENEN
DEĞİL ÖRGÜTLEYEN OLMALI-
YIZ.

Hep örgütlenen mi olacağız?



Seçim dönemleri, bütün bujuva
partilerinin halkı asla yerine getir-
meyecekleri vaatlerle kandırıp, düzen-
le olan bağlarını güçlendirmeye çalış-
tığı dönemlerdir. Halk vaatlerle alda-
tılır. 1991 yılındaki seçimler de hal-
kın vaatlerle en çok aldatılmaya çalı-
şıldığı seçimlerden birisiydi. 

O zamanki deyimle, yerde ve
gökte vaadedilmedik bir şey kalma-
mıştı. Vaat yağdıranlardan biri de
SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti)
idi.

SHP, bu vaatlerle girdiği 1991
Genel Seçimleri sonucunda, DYP
(Doğru Yol Partisi) ile koalisyon
hükümeti kurdu. O günkü SHP’nin
kadrolarının büyük çoğunluğu bugün
CHP’dedir. SHP ve CHP, aynı çizgi-
nin, aynı kafanın partileriydiler zaten.
Sonra birleştiler, ayrıldılar ama poli-
tikada hep aynı kaldılar. 

Bu anlamda, SHP’nin o zamanki
seçim öncesi vaatlerine ve yaklaşık
dört yıl süren hükümet ortaklığı
boyunca yaptıklarına bakmak; bugü-
nün CHP’sinin ne yapıp yapmayaca-
ğını da görmek demektir. 

SHP’nin 1991 
seçimlerindeki vaatleri:

- Yargı bağımsızlığı gerçekleşti-
rilecek, DGM’ler kaldırılacak. İdam
cezası kaldırılacak. İşkencenin kökü
kazınacak. OHAL ve koruculuk kal-
dırılacak, dil özgürlüğü getirilecek.

- Pahalılık ve enflasyon iki yıl için-
de alt edilecek. Parası olmayan has-
taların tedavisi sağlanacak, eğitime
ayrılan bütçe iki katına çıkarılacak.

- Köşe dönmeciliğe son verilecek,
dar gelirliler için sosyal konutlar
yapılacak.

- Emeklilik yaşı indirilecek. Asgari
ücret vergi dışı bırakılacak.

- Anayasa değiştirilecek.

- YÖK kaldırılacak, özerk üni-
versiteler kurulacak. Kadın sorunla-
rı bakanlığı kurulacak.

- Çiftçilerin Ziraat Bankası’na
olan borçları silinecek,

- Seçmen yaşı 18, seçilme yaşı
25’e indirilecek,

- Askerlik iki aya indirilecek.

Peki ne yaptı?
Her türlü katliam ve işkence o

güne kadar görülmedik oranda arttı.
Binlerce insan katledildi, yüzlerce
insan kaybedildi. Yüz binlerce Kürt
göç ettirildi. 

1992-93 yıllarındaki Newroz kut-
lamalarında devletin saldırısı sonu-
cunda onlarca insan katledildi. 

Resmi rakamlara göre ‘94 yılında
boşaltılan köy sayısı 2297 idi. DYP-
SHP iktidarında Doğu ve
Güneydoğu’da ‘faili meçhul’ cina-
yetlerde 1000’den fazla insan katle-
dildi.

- 12 Eylül 1980’den 1991 yılına
kadar toplam ‘kayıp’ sayısı onlarla ifa-
de edilirken, bu sayı 92-95 yılları ara-
sında 300’e yaklaştı.

Güya insan hakları ihlallerini önle-
mek için İnsan Hakları Bakanlığı
kuruldu. SHP’de olan bu bakanlığın
en önemli icraatı ise Ankara’da beş
devrimcinin katledilmesi operasyo-
nunu izlemek oldu. Bunun dışında
yüzlerce devrimci infaz edildi.

- 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 35
aydın katledildi.

-12 Mart 1995’te DYP-SHP koa-
lisyon iktidarında Gazi ve Ümraniye
katliamları gerçekleştirildi. 

- 1995’de Buca Hapishanesi’nde
üç devrimci tutsak katledildi.

Ayrıca pahalılık ve enflasyon iki
yılda alt edilecek diyen SHP, IMF’nin
dayattığı ve ikinci bir ‘24 Ocak’
olarak nitelenebilecek ‘5 Nisan
Paketi’ ni açtı. Özelleştirmeler işten
atmalar, sendikasızlaştırma, örgüt-
süzleştirme esas olarak DYP-SHP
döneminde ağırlık kazandı. 

Kısacası; seçim öncesi vaatlerin

bir tanesi bile gerçekleştirilmedi.

CHP’nin 2011 seçim 
vaatlerinden bir bölüm

Tüm toplum katmanlarına fırsat
eşitliği sağlanacak.

- Sağlık ve eğitim hizmetlerinin
toplumun tüm bireylerine ulaşması fır-
sat eşitliği ilkesi içinde sağlanacaktır.

- Sıfır açlık koşulları sağlana-
caktır. 

- Sosyal güvenliği olmayan vatan-
daş, sigortası olmayan aile bırakıl-
mayacak, 

- Ev hizmetlerinde çalışanlar dahil,
herkes kayıt içine alınacak. 

- Bütün vatandaşlarımız tüm
yaşamları boyunca, sosyal güvenliğe
kavuşturulacak, 

- Eğitimde fırsat eşitliği sağlana-
cak, 

- Kırsal kesimde yoksul ailelere
Vatandaşlık Hakkı Ödemesi yapılacak, 

- Sokakta yaşayan veya kimsesiz
olan çocukların bakımı amacıyla özel
hizmet birimleri oluşturulacak, 

- Tam istihdamın sağlanmasına
yönelik önlemler alınacak, özel sek-
tör bu doğrultuda kararlılıkla teş-
vik edilecektir. 

- İşsiz kalanlar, işsizlik ödeneği
aldıkları sürece sağlık sigorta primleri
karşılanacak...

Cek-cak’lardan oluşan toplam 41
vaatte bulunuyor CHP. 

Tarih bizim tanığımız ve kanıtı-
mızdır. Biz şimdiden söylüyoruz.
CHP bu vaatlerini yerine getir-
meyecektir. Biz düzen politikacıları
gibi, “kaynağı nereden bulacak-
sın” diye sormuyoruz. Kaynak elbet-
te var. Ama bu düzende o kaynak, te-
kelci burjuvaların, toprak ağalarının,
tefeci tüccarın elindedir. Kaynakları
onların elinden almak, onlarla çatış-
maktır; CHP’nin asla yapamayacağı
da budur. 

Vaatlerle halkı aldatan yalancıdır
SHP, 1991 seçimlerinde ne vaat etti ve sonuçta 

ne yaptıysa, bugün de CHP aynısını yapacaktır; çünkü
kadro aynı, politika aynı, kafa aynıdır. 
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Oligarşinin “düzenin solunu” güç-
lendirme politikası çerçevesinde
CHP’yi yeni bir vitrinle siyasi arenaya
sürmesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile “yeni
isimlerin” parti yönetimine getiril-
mesi, belli kesimlerde yeniden
CHP’ye yakınlaşma yönünde bir so-
nuç yarattı. CHP, bu vitrin değişikli-
ğiyle aydınlar, işçiler, Alevi halk
içinde “umut” yapılmak istendi. 

CHP’nin yeni vitrini ve Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da Alevi olmasın-
dan dolayı, CHP’nin Alevi halkın ta-
leplerini daha çok sahipleneceğini dü-
şünen çok sayıda Alevi aday, 12 Ha-
ziran seçimlerinde milletvekili ol-
mak için CHP’ye başvurdu.

CHP’den büyük beklentiler içeri-
sine girilmişti. Beklentiler listelerin
açıklandığı 12 Nisan günü bir kez
daha hayal kırıklığı ile sonuçlandı. 

CHP yönetimi, içlerinde Alevi
Bektaşi Federasyonu’nun eski ve
yeni başkanlarının da olduğu elliye
yakın Alevi adayın üzerine çizgi çe-
kip, sıralamaya bile koymadı. 

İstanbul’dan 4 Alevi aday listeye
konulurken sanatçı Sabahat Akki-
raz dışında Alevi adaylar  seçilecek yer-
lere konmadı. Üzeri çizilen eski Alevi
Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Bal-

kız, CHP’nin “sağa kaydığı”nı söyledi.
Oysa CHP yerindeydi zaten. Asıl ya-
nılgı onun sola kaydığını düşünmekti. 

CHP, Alevi halkı 
aldatmaktadır

Farklı partilerden aday adayı olan
Alevilerin çoğunun üzeri çizilerek, lis-
telere alınmadı. Kılıçdaroğlu’nun Alevi
olmasının da siyasi olarak hiçbir anla-
mı yoktur. Kılıçdaroğlu’nun Alevi hal-
ka karşı sürdürülen katliamlara ve asi-
milasyon politikasına karşı söylediği
yeni bir şey yoktur. CHP’nin bu konu-
daki politikalarını devam ettirmektedir. 

Kuşkusuz tek kıstas, 12 Haziran
seçimlerinde Alevi adayların sayısı
değildir. CHP, Alevi adaylara liste-
lerde yer de verebilirdi. Ama bu du-
rum, CHP’nin Alevi halka karşı yak-
laşımını değiştirmeyecektir.

CHP yönetimi bugün Alevileri
dışlıyor. Yarın kabul da edebilir ama
bu Alevi halkı kabul ettiği, talepleri-
ni gerçekleştireceği  anlamına gelmez. 

Deniz Baykal döneminde CHP Al-
evileri dışlamış; Baykal, Alevi halkın ta-
leplerini görmezden gelmiştir. Hatta bu
öyle noktalara vardırılmıştır ki, Baykal
2 Temmuz 2006’da Alevi halk Madı-

mak’ta katliamı lanetlerken,
Kırkpınar güreşlerine katıl-
mıştır.

Madımak’ın kebapçı dük-
kanı yapılması ve Alevi hal-

kın acıları karşısında sessiz kalmayı
yeğlemişlerdir. CHP Alevi halkın
asimilasyonunu savunmaktadır.

CHP Alevi halk için, inanç öz-
gürlüğünü savunan bir parti değildir.

Alevi halkımız! 
Düzeni iyi tanımalısınız. Düzen

partileri sizi aday gösterdiğinde de,
göstermediğinde de bunu sizin aley-
hinize yaptığından emin olabilirsiniz.
Sizlerin haklarını düşünerek değil, oli-
garşinin çıkarlarını düşünerek adım at-
maktadırlar.

Tıpkı Aleviliğe on yıllardır “sap-
kınlık” diyen AKP’nin asimilasyonu
sürdürmesi gibi. AKP, “Alevi Açılı-
mı”nı sürdürürken de asimilasyondan
vazgeçmiş değildir. CHP de bunu yap-
maktadır.

CHP, Alevi halkın haklarını sa-
vunamaz. İnanç özgürlüğünü yalnız
devrimciler savunuyor. İnanç özgür-
lüğü yalnız devrimcilerle gerçekleşir.
Alevi halkımız için, Alevi demokra-
tik örgütlenmeler için CHP tercih
edilemez. CHP, yeni “sağa kayma-
mış”tır. CHP halkın değil, oligarşinin
partisidir. Ve yıllardır Alevi halkı al-
datmıştır.

CHP Alevilerin haklarını değil,
asimilasyonu savunuyor

16 Nisan’da,
aralarında Halk
Cephesi’ nin de
b u l u n d u ğ u
“NATO ve
Füze Kalkanı
Karşıtı Birlik”

İstanbul Taksim’de bulunan İngiliz Konsolosluğu önünde,
emperyalizmin Libya halkına yönelik saldırısını protesto
etti. 

“Emperyalistler ve İşbirlikçi-uşak TC Devleti Lib-
ya’dan defolun!” pankartının açıldığı eylemde açıklamayı

okuyan Veysel Şahin; “AKP iktidarı bu yağmadan pay kap-
maya çalışmaktadır. Öyle ki AKP hükümetinin ve TC dev-
letinin şefi Erdoğan Libya saldırganlığı öncesi ‘NA-
TO’nun Libya da ne işi var?’ derken, aradan geçen kısa
süre içinde NATO müdahalesinin hayata geçmesi için yo-
ğun çaba harcamıştır.” diyerek, işbirlikçi  AKP’nin Lib-
ya konusundaki iki yüzlülüğüne değindi.

İngiliz Konsolosluğu’nun Çevik Kuvvet tarafından
korunduğu eylem “Emperyalist Üsler Kapatılsın”,
“Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Em-
peryalist Haydutlar Libya’dan Defolun” sloganlarıyla
sona erdi.

İngiliz konsolosluğu önünde
emperyalizmi protesto
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Sevgili okurlarımız, Devrimci
Okul’un sevgili öğrencileri merhaba.
Görkemli bir konser yaşadık geçen
hafta. Türkiye solunda ilk kez bu kit-
lesellikte bir konser düzenlendi. Bü-
yük bir iddiaydı. Ama gelecekteki id-
dialarımız yanında, bu da küçük ka-
lacak. Biz iddialı olmaya devam ede-
ceğiz. Hep daha fazlasını hedeflemeye
devam edeceğiz. Bu haftaki dersi-
mizde de iddialı olmak meselesini ele
alacağız. 

“İd dia lı olun!” 

Da yı’nın en sık söy le di ği söz ler den
bi riydi bu: “İd di a lı olun, ik ti da ra al ter -
na tif ol du ğu nu zu unut ma yın!” 

Çünkü; iktidar iddiası taşımayan
bir sol, kitleleri harekete geçiremez, bir
idealin ardında sürükleyemez. Şurası
açıktır ki; sol, başkalarına öykünerek,
başkalarına yedeklenerek, başkalarının
peşinde sürüklenerek değil, kendi ideo-
lojisi ve iddiasıyla var olabilir.

Bağımsız Türkiye Konseri, bir
iddiaydı; yeni, farklı ve ilk olan bir id-
diaydı. 17 Nisan 2011iddianın ete ke-
miğe büründüğü gün oldu. 

İddia, kuşku yok ki bilimsel, ideo-
lojik bir temele ve pratik gerçeklere
dayanmalıdır. Tersi iddia değil, boş
konuşmaktır, amiyane deyimle at-
maktır. Atmak ise devrimci bir yön-
tem, devrimci bir iddia değildir. 

Bizim iddiamız; emektir, örgüt-
lülüktür, önderliktir, sabırdır, karar-
lılıktır. İddialarımızın altı böyle dol-
durulur. İddialar bunlarla gerçekliğe
dönüşür. İnönü Konseri de, Bakırköy
Bağımsızlık Meydanı Konseri de ör-

gütlenmiş emektir.
Ortaya bir hedef ko-
yar ama bu hedefi
gerçekleştirmek için
gereken emeği, sab-
rı, kararlılığı, ör-
gütlülüğü göster-

mezseniz, onun adı iddialı olmak
değildir. 

��İddia, sınıflar
mücadelesinde varolmaktır

Devrimci hareket, Tür ki ye so lun -
da devrim ve ik ti dar id di ası nın
tem silcisidir. Sık kullandığımız kav-
ramlardan biri olan “iktidar iddiası ve
perspektifi”ne sahip olmak; solla
devrimci hareket arasındaki temel
farklardan biridir. 

İddia, bir hareketi vareden ne-
denlerden biridir. Kızıldere’den son-
ra, partinin yeniden yaratılması doğ-
rultusunda atılan ilk adım, Kurtuluş
Grubu’nun oluşturulmasıydı. Genç
Cepheliler’in o kadar “eski” ortada
dolaşırken oluşturdukları bu grubun
en önemli özelliği iddialı olmasıydı.
Aslında denilebilir ki, bu grubun id-
diasından ve ideolojisinden başka
bir şeyi yoktu. 

“Kur tu luş Gru bu mis yo nu nun asıl
öne mi, ... THKP-C’nin ide olo jik gö -
rüş le ri, mü ca de le si kı la vuz lu ğun da
dev rim ci ik ti dar bi lin ci ni oluş tu ran,
id dia lı, ken di ne gü ve nen ve ko şul lar
ne olur sa ol sun, dev ri min ro ta sın dan
sap ma ya cak olan Mark sist-Le ni nist
ha re ke ti mi zin ... şe kil len di ği ilk adım
ol ma sın dan dır.” (Kon gre Ra po ru)

Bu sürecin “partileşme süreci”
olarak tanımlanmasında da belirleyi-
ci olan iktidar iddiasıydı.

Türkiye solu, özellikle 12 Eylül
sonrasında genel olarak iddiasızlaş-

mıştır. İddiasızlık; birincisi inanç-
sızlık, ikincisi iktidarsızlıktır. Solun
iddiasızlığının temelinde de esas ola-
rak bu iki neden vardır. 

Bunun yerine solda, eylem anla-
mında “yasak savmacı” anlayış ge-

lişmiş, uzun vadeli kam-
panyalar, sonuç alıcı ey-
lem tarzları yerine  “bu
konuda bir şey yaptık
işte” diyebilecekleri bir
tarz gelişmiştir. Bu tarz,
Cepheliler’in çalışma
tarzında yeri olmaması
gereken bir yaklaşımdır.
Yasak savmacı bir eylem

anlayışı, geliştirmez, tersine iddia-
sızlığı, moralsizliği büyütür. 

İddiasızlık, örgütsel anlamda da,
varolan örgütlülükle yetinir. O ör-
gütlülüğü devrim hedefi açısından de-
ğerlendirmez, herkes kendi küçük
tekkesinde halinden memnun yaşar gi-
der. 

Bu da bize uzak olmalıdır. Hiçbir
birimde ve alanda, varolan örgütlü-
lüğü yeterli gören bir ruh hali içinde
olmamalı, gece gündüz örgütlülüğü
büyütmek için kafa patlatmalıyız;
iddialı olmanın içinde bulunduğumuz
birimdeki yansımalarından biri de
bu olacaktır. 

��İddialı olmak, olmazları
mahkum etmektir

İddiasızlık, bir hareketi eritir; bir
kişiyi yok eder. Varolan eksikliklere
bakma cüreti gösterilebilirse, görülür
ki, örgütsel veya kişisel bir çok ek-
sikliğin kaynağında id di asız lık ve
inançsızlık vardır. 

İnanç ve iddia, birbirini güçlen-
dirir; birinden birinin zayıflığı, diğe-
rini de zayıflatır. İddialı olmak, ha-
yatın içinde karşımıza çıkacak en-
gelleri aşmakta bizi güçlü bir irade sa-
hibi yapar. 

“Dev rim de id dia lı bir par ti ve
onun kad ro la rı bu bü yük id dia nın so -
nu cu ola rak önü ne çı ka cak her tür -
lü en ge li aşa cak, düş ma nın tüm ma -
nev ra la rı nı, dar be le ri ni bo şa çı kar -
ta cak... tır” (Dayı). 

Ders: İddialı Olmak

iddiamız; emeğimiz ve
örgütlülüğümüzdür
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Dayı iddiasızlığı ise
şöyle tasvir ediyor: “... ol -
maz lar la do lu, ade ta dev -
rim id di ası nı yi tir miş, mis -
kin li ğin, tem bel li ğin boy
ver di ği ve bir bir le ri ni et ki -
le ye rek, he men her  şe yin
ol maz lar la, ge rek çe ler le
nok ta lan dı ğı id di asız lık at -
mos fe ri...”

Bu atmosferi gözünüzün önünde
canlandırın. Kim ister böyle olmayı,
kim razı gelir böyle bir ortama?

İddialı bir hareket veya iddialı bir
devrimci, devrimin, bulunduğu alanın,
birimin sorunlarını çözmekte de ka-
rarlı, cüretli, yaratıcıdır; ne yapıp
edip sonuç alma ısrarını gösterir. 

İddiasız olanlar ise, birkaç dene-
meden sonra yılgınlaşır, hedefte ıs-
rardan uzaklaşırlar. 

��İddia, birleştiriciliktir
İddialı olmak, iktidar iddiası ve bi-

lincine sahip olmak, birleştirici ol-
maktır. Çünkü ancak, iktidar iddiası-
na sahip olanlar, tüm halk kitlelerini
nasıl örgütleyeceği, nasıl birleştireceği
üzerine kafa yorar. 

İddiasız olanlar, halkın en kolay
örgütlenebilecek kesimlerini tercih
eder, gerisini boşverir. İddiasız olan-
lar, kapkaççı, tinerci, çeteci yapılan
çocuklarımızı, fuhuşa sürüklenen ka-
dınlarımızı kazanma iddiası ve so-
rumluluğunu duymaz. Birleştirmez
dağıtır, birlikler kurmaz bozar. Dost-
luk, dayanışma ve uzun vadeli kalı-
cı ilişkiler yoktur iddiasız olanların
kültüründe. Onun yerine günübirlik it-
tifaklar, kullanma ve kullanılma man-
tığı vardır. Solun büyük kısmıyla, dev-
rimci hareketin birlik konusundaki
yaklaşımlarının ve birlik kültürlerinin
farklılığının açıklaması da buradadır.
İk ti dar he de fi, id dia sı olma yan lar,
ken di kü çük dün ya la rın dan çıkamaz;
her şeyi o küçük dünyalarının küçük
ve subjektif ölçüleri içinde değer-
lendirirler. 

Dayı’nın sola söylediği bir şey var-
dı: “Tür ki ye so lun da, ko mü nist, Mark -
sist-Le ni nist id di asın da olan bü tün ya -
pı lar ken di ne dö nük, sek ter, grup

psi ko lo ji sin den çı kıp, dev rim için en
ge niş it ti fak lar po li ti ka sı nın na sıl
ha ya ta ge çe ce ği ni, baş ka la rı ta ra fın -
dan yok edil mek kay gı sın dan çı kıp,
ken di ne gü ven me yi öğ ren me li dir.” 

Bunu öğrenemeyen sol, grupçu-
lukta, rekabetçilikte, birliklere şüp-
heyle bakmakta ısrar ediyor, acaba şu-
nun peşinden mi sürükleniyoruz kay-
gıları içinde devrimin ihtiyaçlarını gö-
remiyor. Başka bir deyişle iddiasızlık
körleştiriyor. 

“Bur ju va zi yi yen mek ve iş çi sı nı -
fı nın ik ti da rı nı kur mak üze re yo la çık -
mış so lun, en azın dan bir le şik de mok -
ra tik halk mu ha le fe ti ni ör güt le ye me -
me si ge ri li ğin, grup çu lu ğun, ik ti dar
id dia sı ol ma ma sı nın ifa de si dir.” 

Biz bunun için birliklerin kurul-
masına önderlik etmeye çalışıyor,
kurulmuş birliklerin yaşaması için
azami emeği harcıyoruz.  

��İd di alı olmak genelde
nasıl somutlanır?

İktidar iddiası nedir? Bunu da so-
mutlayalım elbette. Bizim ülkemizde
emperyalizmi kovmak, faşizmi yık-
mak nasıl mümkün ise, iddia orada so-
mutlanır. Bu anlamdadır ki, ülke-
mizde iddialı olmak, sonuç olarak si -
lah lı mü ca de le de so mut la nır.  Bizim
gibi ülkelerde, mevcut sistemi yıkıp
iktidarı ele geçirmenin başka bir yolu
yoktur çünkü. (Ancak, ayrı bir tar-
tışma konusu olmakla birlikte şunu da
belirtelim ki, her silahlı mücadele de
iktidar iddiası anlamına gelmez.) 

Ülkemizde devrimin “zor” yo-
luyla gerçekleşeceğini savunan çok
sayıda siyasi hareket vardı. Bunların
bir kısmı, halk savaşı, bir kısmı Sov-
yetik ayaklanma yolunu savunuyor-
du... Ama bu yol, bedel ödenen bir

yoldur. Solun önemli bir
kesimi, bedel ödedikçe
vazgeçti bu yoldan; bu
yoldan vazgeçmek, dev-
rimden vazgeçmekti. İd-
diasızlaşma bu kesimler-
de böyle gelişti. Kayıpla-
rın, risklerin, tutsaklıkla-
rın, ölümlerin olmadığı
bir solculuğu seçtiler. Bu

akıllı solculuktu. Akıllı solculuk,
iddiasızlığın ta kendisidir. Aman tut-
saklık olmasın, aman ölümler olma-
sın, geceleri yataklarımızda rahat
uyuyalım, diyenler, devrim iddiasını
taşıyamazlar. İddiasızlaşmanın teori-
si ve pratiği, bizzat burjuvazi tara-
fından “sivil toplumculuk” biçi-
minde solun bu kesimlerinin önüne
konuldu. Bu, egemenlerin icazeti al-
tında, iktidarı istemeyen, reformlar-
la, kırıntılarla yetinen bir solculuktu,
iddiasız solculuktu. İddiasızlaşma,
solda kendini çeşitli biçimlerde gös-
terir. Bu göstergelerin belli başlıları-
nı şöyle sıralayabiliriz: Statükocu-
luk, ideolojik savrulmalar, eylem an-
layışında yasak savmacılık, ideolojik
mücadeleyi savsaklama, abartıcılık,
yasallığa boyun eğme, icazetçilik,
birlik konusunda grupçuluk, reka-
betçilik, faydacılık, aydınlar karşısında
oportünist tavır... 

Dolayısıyla, iddiasızlaşma deni-
lince bundan sadece bir ruh hali ola-
rak iddialı olup olmamayı değil, dev-
rimden vazgeçip vazgeçmemeyi an-
lamalıyız. İddiasızlaşmak özünde
DEVRİMDEN VAZGEÇMEK-
TİR.    

��İd di alı olmak kişiler
özelinde nasıl somutlanır?

İktidar iddiası, örgütün programına
konulan soyut bir kaç cümleden iba-
ret değildir. Veya, her bildiride, her
açıklamada iktidar hedefinden söze-
dip durmakla, iktidar iddiasına sahip
olunamaz.

İktidar iddiası, hayatın içinde, ör-
gütlenmede, propagandada, kitle ça-
lışmasında, kadrolaşmada, yayında,
kültürde, her alanda somutlanmalıdır.
Bütün bunlara iktidar iddiasıyla bakan

İddia, kuşku yok ki bilimsel, ideolojik bir

temele ve pratik gerçeklere dayanmalıdır.

Tersi iddia değil, boş konuşmaktır...

Bizim iddiamız; emektir, örgütlülüktür,

önderliktir, sabırdır, kararlılıktır.

İddialarımızın altı böyle doldurulur.

İddialar bunlarla gerçekliğe dönüşür. 
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kadroyla, bu iddiayı yeterince
taşımayan bir kadronun bu ça-
lışmalara bakış açısı birbirin-
den tamamen farklı olacaktır. 

Bu somutlanma, kendini
en başta, yaptıklarımızı ve ya-
pamadıklarımızı değerlendi-
rirken kullandığımız ölçülerde
göstermelidir. Her Cepheli’nin
yeterlilik ölçüsü, iktidar id-
diası olmak zorundadır. Bir şey
düne göre iyi olmuş olabilir;
ama sağladığımız o gelişme, o alan-
da iktidar iddiamızı yansıtıyor mu,
buna bakmalıyız. Örgütlenmede, mü-
cadelede ulaştığımız düzey, sola göre
çok çok ileridir; ama bu da yanlış bir
kıyastır, kendimizi iktidarla, oligar-
şiyle kıyaslamalı, iddiamız açısından
bir tartıya vurmalıyız. Dayı’nın şu
sözleri bunu anlatıyor: “Her sa vaş çı
ve ta raf ta rı mız, mev cut olan la ye tin -
me ye rek, bü tün ener ji siy le, ya ra tı cı -
lı ğıy la, dev rim hır sıy la ... kit le le ri ör -
güt le mek için her za man kin den da ha
çok öz ve ri ile ... dev rim id di ası nı
gös ter mek zo run da dır.”

Şu açıktır; kendini yeterli gör-
mek, devrimi geliştirmemektir. Alan-
daki, birimdeki durumu yeterli gör-
mek statükoculuktur. Statüko ise dev-
rimi değil, düzeni güçlendirir. Düze-
ni değil, devrimi istiyoruz; bunun
için iddiamızı büyütmeliyiz. 

Zor görevlerin altından layıkıyla
kalkabilir, başarılı eylemlere imza ata-
biliriz. İdeolojik, politik olarak biri-
kimimizi arttırabilir, örnek bir pratik
sergileyebiliriz. Ancak başarımızı sü-
rekli ve değerli kılacak olan, mevcut
başarıları da başarısızlıkları da daha
iyileri için birer basamak haline ge-
tirebilmek, yani varolanla yetinme-
mektir.

Kendini yeterli görmek ve kendi-
ni beğenmek, sinsi bir zaaftır. Bu zaa-
fa düşüldüğünde, kişisel tatmin dev-
rimin ihtiyaçlarının önüne geçmeye
başlar ve kişinin gelişimi durur. Ge-
lişim dursa da, değişim değişmeyen
gerçektir. Değişim devrimcileştir-
mezse statükoculaştırır ve nihayetin-
de düzene gönderir. Örgütsel ko-
num, görevler, birikim ve güven ken-

diliğinden kazanılamadığı gibi ken-
diliğindencilikle korunamaz ve ge-
liştirilemez de.

Kendini yeterli görmek kendine
emek vermemektir, hazırdan ye-
mektir. Hazırdan yiyen, kendine emek
vermeyen, gelişim istek ve iradesini
göstermeyen mücadelenin ihtiyaçla-
rına, devrimin sorunlarına cevap ve-
remez. Kendini beğenmek kibirli-
liktir. Kibirli olan halktan yoldaşla-
rından öğrenemez. Kibir gözlerimizi
kör eder, elimizi kolumuzu bağlar.
Mütevazılık ise hep daha fazlasını
yapmak için iddialı olmaktır.

Yeterlilik duyan, ben bilirimcidir,
Hatalarında da başarılarında da uçlara
savrulur. Başarılarını abartır, hatala-
rında ise yıkılır. Hatanın kaynağına,
nedenine değil, kimin ne düşünece-
ğine yoğunlaşır. Hatalarının üstünü
örtmeye, geçiştirmeye çalışır.  Statü-
kocudurlar. Var olan statünün bo-
zulmaması için objektif olarak geli-
şimin karşısında durur. Bütün bunlar
ise, özünde bir iddiasızlaşmayı içe-
rirler. 

��İddia, gelişmek,
geliştirmektir

Mükemmelliyetçilik, devrimcile-
rin yaklaşımı değildir. Devrimcilik de
hatalarıyla, eksikleriyle dinamik bir
seyir izler. Önemli olan mücadelede
hatalardan, eksikliklerden öğrenme-
sini bilmek, onu değiştirme iradesini
gösterebilmektir. Gerçeklik doğru
kavranabildiğinde o gelişimin zemi-
ni olabilir. O zemin üzerinde de ba-
şarma iddiası ve gelişme iradesi or-
taya konulabildiğinde, orada gelişme
hakim hale gelir; orada o devrimcinin

iddiası ve onunla birlikte
iddiamız büyür. 

Aşılamayacak hiçbir
sorun yoktur. Tarihimiz,
deneyimlerimiz, ideoloji-
miz bize bu konuda zen-
gin bir birikim sunar. Bu-
rada mesele, aşma irade-
sine ve iddiasına sahip
olmaktadır.  Kişisel olarak
bu iddia ve iradeye sahip
olmak ise, devrim iddia-

sını kendinde somutlamakla, iç-
selleştirmekle mümkündür. 

Bildiklerimizden daha fazlasını
öğrenmek, yapabildiklerimizden daha
fazlasını yapabilmek isteği duymak,
ve bu isteği duymakla kalmayıp,
bunu başarabilmek iradesini göste-
rebilmektir önemli olan. İddialı ol-
manın tek tek her Cepheli’de so-
mutlanacağı yer burasıdır. Gelişimin
gerçek kaynağı devrimci istek ve
coşkuyla büyüyen iddiamızdır. İddialı
olmak kendine ve hareketine güven-
mektir. İddialı olan önüne yeni he-
defler koyar, hedeflere ulaşmak için
emek harcar, koşullara, zorluklara
teslim olmaz, yeni görevler, sorum-
luluklar üstlenir. İddiasını giderek
büyütür. 

İdeolojik, bilimsel yanıyla altı
doldurulmuş bir iddia, sınıflar mü-
cadelesinde sağa sola sapmamanın,
oligarşinin çıkardığı engellere rağmen,
devrimci çizgide ısrar etmenin gü-
vencesidir. 

İktidar iddiası stratejik hedefte
ve çizgide netliktir. İddia sahibi ol-
mak, güçlü bir irade demektir. 

Mücadelede katliamlar olur, dar-
beler olur, ihanetler olur, yasaklar olur,
kitle hareketi geriler; işte bütün bun-
lara karşı, yılmamak, yolundan sap-
mamak, iddiada ısrarla mümkündür.
Böyle olduğunda, en kötü koşullarda,
yolunuzun önüne en fazla engelin çık-
tığı zamanlarda bile, hedefiniz nettir. 

Sevgili okurlarımız, iddialı ol-
mak konusundaki dersimizi burada
noktalıyoruz. Haftaya başka bir ders-
te görüşmek üzere şimdilik hoşçaka-
lın diyoruz. 

İktidar iddiası, örgütün programına

konulan soyut bir kaç cümleden ibaret

değildir. Veya, her bildiride, her açıklamada

iktidar hedefinden sözedip durmakla,

iktidar iddiasına sahip olunamaz.

İktidar iddiası, hayatın içinde,

örgütlenmede, propagandada, kitle

çalışmasında, kadrolaşmada, yayında,

kültürde, her alanda somutlanmalıdır
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Ülkemizde Gençlik

YGS sınavlarında “şifre” mese-
lesinin ortaya çıkmasıyla birlikte
lise öğrencileri günlerdir YÖK’ü ve
AKP iktidarını protesto ediyor. 

Burjuva basının ağzında sürekli
aynı söz: “Bu eylemlerin içinde
örgüt yok.” Öğrencilerle yapılan
röportajlarda spikerler “içinizde hiç
örgüt yok değil mi”, “Facebo-
ok’tan kendiniz örgütlüyorsunuz
değil mi?” diye tekrar tekrar örgüt-
süzlüğü onaylattırıyorlar. Sanki örgüt-
süzlük çok matah bir şeymiş gibi.

Gerçekte örgütsüzlüğe övgü
düzen tüm bu gazeteciler, televiz-
yoncular, aydınlar, öz olarak Kenan
Evren’den ve Tayyip Erdoğan’dan
farklı bir şey söylemiyorlar. Bu oli-
garşinin yöntemidir. Bir eylemin
içinde örgütler varsa o eylem meşru
değildir. O eyleme karşı her türlü bas-
kı saldırı mübahtır. Bu kafa yapısın-
da demokratlık yoktur; bu zihniyet,
öğrencilerin veya başka bir kesimin
hak alma mücadelesini destekleye-

mez de. 

AKP  iktidarı “yavuz hırsız”
misali, öğrencilere hesap vereceği
yerde “Biz de onların karşısına 5-
10 bin öğrenci çıkarırız” diye gen-
çliği tehdit ediyor. Ortada açık bir
kopya meselesi var. Önce inkar etti-
ler. Sonra kasıtlı olmadığını söyle-
diler. Halkı kandırmak için cum-
hurbaşkanından başbakanına tüm
AKP’liler “biz tatmin olduk” diye
açıklamalar yapmaya başladılar.
Neye tatmin olmuşlardı belli değil.
AKP’nin sahtekarlıklarına  inanma-
yan lise öğrencileri eylemlerine
devam etti. 

AKP, şifre olayının hesabını vere-
ceği yerde bu eylemlerin “birileri”
tarafından  kendilerine karşı tezgah-
landığını ileri sürdü. Ve en son açık-
ça tehdite başvurdular.  

Erdoğan; “Biz de onların karşı-
sına 5-10 bin öğrenci çıkarırız”
diyor. Çıkarabilirler elbette. Koman-
do kamplarında, gericilik karargah-

larında, anti-komünizm şartlanma-
sıyla eğittikleri gençleri devrimci, ile-
rici öğrenci hareketinin karşısına
çıkardılar. Faşist, islamcı örgütlen-
meler, silahlı, bıçaklı saldırılarla
gençliği yıldırmaya çalıştılar. 

Erdoğan’ın 5-10 bin kişisi sivil
faşist hareketten başka bir şey değil-
dir. Nitekim AKP bu politikayı Trab-
zon’da TAYAD’lılara, F Tiplerinde
tecrite karşı mücadele edenlere kar-
şı kullanmıştır. Bazen 5-10 kişiyle,
bazen bir kaç bin kişiyle linç saldı-
rılarını örgütleyendir AKP. AKP bu
politikada oldukça tecrübelidir. 

Öğrenci arkadaşlar, ısrarla “ara-
mızda hiçbir örgüt yok” diyorsunuz.
Bu yanlış bir düşüncedir. Örgütsüz
hiçbir hakkın mücadelesi verilemez.
Karşımıza böyle bir saldırı çıktığın-
da, örgütsüz halimizle bu saldırıların
karşısında duramayız.  Faşist gerici
teröre Facebook’tan cevap vereme-
yiz. Bakın, örgütsüzlüğe övgü düzen
burjuvazi örgütlüdür. Biz de örgüt-
lenmeliyiz. 

Gündeminden

24 Nisan – 30 Nisan

30 Nisan 1993: İYÖ-DER’li
Uğur Yaşar Kılıç ve Şengül Yıldıran
Kadıköy Moda’da kaldıkları öğren-
ci evinde Kadıköy Emniyet Amirli-
ği’ne bağlı infaz timleri tarafından
katledildiler.

29 Nisan 1994: İzmir EYÖ-
DER’li öğrenciler 1 Mayıs’a çağrı
için Ege Üniversitesi’nde 250 kişinin
katıldığı forum düzenlediler.

Nisan 1989: Okullardaki faşist
teröre karşı TÖDEF’liler boykot ger-
çekleştirdiler. “Gücümüz TÖDEF
Sesimiz BOYKOT” sloganıyla birçok
ilde boykotlar yapıldı. Boykotlara
katılım genel olarak % 60’ların üze-
rindeydi. 

gençliğin 
tarihinden

Öğrenci Arkadaşlar, Örgütsüzlük Övülecek,
Övünç Duyulacak Bir Şey Değildir 

İstanbul Üniversitesi’nde 5 yıldır
fakülteler arası geçiş yasağı uygula-
nıyor. Aynı üniversitede okuyan
öğrenciler kayıtlı olduğu fakülte
dışında diğer fakültelere  geçiş yasa-
ğı olduğu için giremiyor. Girmeye
çalıştığında ise ÖGB’lerin saldırısı-
na uğruyor. Okul idaresi soruştur-
malar açıyor. Beş yıldır süren bu
uygulamanın sonucunda çok sayıda
öğrenci mağdur oldu. 

Geçtiğimiz haftalarda ise İstanbul
Üniversitesi’nde “fakülteler arası
geçiş yasağı” diye bir şeyin olmadı-
ğı ortaya çıktı. Bu yasağın gerekçe-
sini öğrenmek isteyen öğrencilerin
dilekçelerine verilen cevap, “böyle bir
yasağın olmadığı” oldu. 

Böyle bir yasak varmış gibi uygu-
ladılar bu zamana kadar. Kaç tane

öğrenci bu yüzden okul kapılarında
ÖGB’ler tarafından saldırıya uğradı.
Polisler tarafından gözaltına alındı ve
okulundan uzaklaştırıldı. Daha bu
sene 45 öğrenciye İstanbul Üniver-
sitesi’nde okuduğu halde merkez
kampüse girmek istediği için soruş-
turma açıldı. Ve bu sene İstanbul Üni-
versitesi öğrencisi olup merkeze  gir-
mek isteyen öğrenciler ÖGB’lerin sal-
dırısına uğrayıp, yerlerde sürüklene-
rek gözaltına alındı. Karakolda işken-
ce gördü. Ama bizler hiçbir zaman
öğrenci gençlik olarak bu gibi yasak
uygulamalara, keyfiliklere boyun
eğmedik. Faşist idarenin uygulama-
larına uymadık. Meşruluğumuzla,
haklılığımızla okullara girdik.  Müca-
deleyi büyüttüğümüz sürece de kazan-
maya devam edeceğiz.

Yasaklara göre değil 
meşruluğumuza göre hareket ettik

Gençliğin
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Ülkemizde Gençlik

1 Mayıs işçilerin, emekçilerin, tüm
halkın birlik mücadele ve dayanışma
günüdür.

1 Mayıs tüm işçilerin, emekçilerin
ve yoksul köylülerin bayramıdır! 

Ülkemizdeki 1 Mayıslar ise tüm ezi-
len dünya halkları gibi kan ve can be-
deli savunulmuş, ağır bedeller ödense
de 1 Mayıs emekçiler tarafından sa-
hiplenilmiştir.

1 Mayıs kavga günüdür, ‘77 1 Ma-
yısı’nda yaşandığı,  Taksim Alanı’ nın
savunulmasında  olduğu gibi!   

‘77 1 Mayısı oligarşinin halka kar-
şı açtığı savaşta kullandığı kontrgeril-
la taktiklerinden biri olan katliamların
sadece birisidir. 

‘77 1 Mayısı’ nda 35 emekçi em-
peryalizmin uşağı, işbirlikçi iktidar ta-
rafından panzerler altında ezilerek,
kurşunlanarak katledildi. Oligarşi kat-
le derek yükselen devrimci mücadele-
yi engelleyeceğini sandı. 

Oysa, devletin tüm tehditlerine rağ-
men bir yıl sonra işçiler, emekçiler, tüm
halk yine 1 Mayıs Alanı’nı  doldurdu.
250 bin emekçi yine 1 Mayıs Alanı’nda
oldu. 

Taksim Meydanı sosyalizme olan
inancımızdır! ‘77 1 Mayısı’nda  oldu-
ğu gibi en temelde emperyalizmin yok
etmeye çalıştığı, kendi imparatorlu-
ğunu derinlerden sarsacak olan sosya-
lizme olan inançtı.

Devrimi, sosyalizmi savunduğumuz
için sayısız bedel ödedik ve ödemeye de
devam edeceğiz. 1977 1 Mayısı ödedi-
ğimiz bu bedellerin de sadece birisidir.

Taksim Meydanı, 1 Mayıs Alanı
olarak şehitlerimize verdiğimiz sözü-
müzdür!

1 Mayıs Alanı katledilen onlarca
devrimci için verdiğimiz sözümüzdür.
1 Mayıs Alanı zapt edilecek ve ezilen
Türkiye halklarına armağan edilecek-
ti. Bu inançla sadece son 3 yıl boyun-
ca Taksim Alanı için direndik, çatıştık

ve Taksim’i, 1 Mayıs  Alanı’nı kazan-
dık.

Oligarşinin bize vermediği 1 Ma-
yıs alanını uzun yıllara yayılan ısrarlı,
kararlı ve bedel ödemeyi göze alan mü-
cadelemiz sonucunda kazandık. 

Ve tüm ezilen halklara yeni alanla-
rın, mevzilerin örgütlü ve militan bir
mücadeleyle kazanılacağını göstermiş
olduk.

Yıkılmaz tek barikat halkın örgüt-
lü gücüdür!

Genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, es-
nafıyla, öğrencisiyle, memuruyla, işsi-
ziyle ezilen, sömürülen tüm halkın ör-
gütlü olduğunda ve ulaşılması gereken
hedef için kararlı, iradi olduğunda ka-
zanamayacağı hiçbir şey olmadığını
gösterdik. Örgütlü halk gücünün ye-
nilmez olduğunu 1 Mayıs Alanı için
verdiğimiz mücadeleyle de bir kez
daha kanıtlamış olduk.

Örgütlenelim!

Sayısız alanlar, mevziler kazanmak
için, bu düzende kullanamadığımız en
demokratik haklarımızı kullanabilmek
için, insanca, onurlu, adaletli bir yaşam
için, katledilen tüm devrim şehitlerinin
hesabını sormak için, bu sorunların tek
çözümü, tek alternatifi olan devrim ve
sosyalizm için örgütlenelim!

Bu aynı zamanda gençlik olarak
kendi taleplerimiz için mücadeleyi
yükseltmek demektir. Kendi talepleri-
mize daha çok sahip çıkmalıyız.1 Ma-
yıs’a katılmak, kendi taleplerimizi sa-
hiplenmektir. 

Bunun için Dev-Genç’in örgütlü
gücüyle 1 Mayıs Alanı’nda, Taksim
Meydanı’nda olalım. 1 Mayıs 1977’de
50 bin Dev-Genç’li 1 Mayıs Ala-
nı’ndaydık. Dev-Genç olarak yine alan-
ları doldurma iddiasını taşıyoruz.

On binler olup bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizme olan inancımı-
zı, emperyalizme karşı bir kez daha hay-
kıralım!

DEV-GENÇ’İN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE,
1 MAYIS ALANI’NDAYIZ!

Gençlik Federasyonu’ndan

36 Halkın Örgütlü Gücüyle 1 Mayıs 2011ʼe Yürüyoruz

13 Nisan’da Ankara Üniver-
sitesi Dil Tarih ve Cografya Fa-
kültesi önünde yaklaşık 150 ki-
şilik faşist grup fakülteye  giriş
yapmaya çalıştı. Bu sırada Yük-
sel Caddesi'nde toplanan dev-
rimci, demokrat, ilerici öğren-
ciler arkadaşlarını güvenli bir şe-
kilde okuldan çıkarmak için
DTCF'ye yürüyüş yaptı. Toplu
halde Yüksel Caddesin’e yürü-
mek isteyen öğrencilere Mit-
hatpaşa Caddesi'nde polis sal-
dırınca çatışma çıktı.  

Bu sırada Ankara Gençlik
Derneğin'den Sevil Kalem ve
Alınteri gazetesi muhabiri Nur
Yılmaz gözaltına alındı. Anka-
ra Gençlik Derneği üyeleri ar-
kadaşlarının serbest bırakılma-
sı için Ziya Gökalp Caddesi'ne
yürürken metro alt geçitinde 6
kişi daha gözaltına alındı. Tek-
rar Yüksel Caddesi'nde toplanan
gençlik burada gözaltıların ser-
best bırakılması talebiyle otur-
ma eylemi başlattılar. Öğrenci-
ler, gözaltıların gece saat 03.00'te
serbest bırakılmasıyla eylemi
sonlandırdı.

DTCF’de faşist
saldırı

Gericilikten yeni
dayatmalar

Bakanlığın 7 Nisan 2011
tarihli, Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu imzalı genel-
gesinde önümüzdeki yıl kutlu
doğum haftasının okullarda da
kutlanacağı açıklandı. 

Yürüyüş

24 Nisan
2011

Sayı: 265



20 Nisan günü İnönü Parkı’nda,
parasız eğitim istedikleri için 1 yıldır
tutuklu bulunan Ferhat Tüzer ve Ber-
na Yılmaz’ın serbest bırakılması için
Adana Gençlik Derneği’ne üye öğ-
renciler çadır kurdu ve açlık grevine
başladı.   

Burada bir eylem  yapan Adana
Gençlik Derneği, parasız eğitim is-
temenin demokratik bir hak olduğu-
na değinerek, Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz’ın tutukluluğunun derhal son
bulmasını istedi. Ayrıca asgari ücret-
le geçinen milyonlarca ailenin evlat-
larını okutamadığı vurgulanarak pa-
rasız eğitim talebinin tüm halkın ta-
lebi olduğu anlatıldı. 

Eylemde sık sık “Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz Serbest Bırakılsın, Pa-
rasız Eğitim İstiyoruz Alacağız, Öğ-
renciyiz Haklıyız Kazanacağız ve
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Gen-
çliler” sloganları atıldı. 

Eylemden sonra çadır açmak is-
teyen Dev-Genç’lilere işkenceci po-
lisler saldırdı. Saldırıya hırsız zabıta
da dahil oldu ve işkence yaparak ça-
dır malzemelerini ve “Tayyip Erdo-
ğan’ın karşısında parasız eğitim pan-
kartı açan Ferhat ve Berna 1 yıldır tu-
tuklu! Arkadaşlarımızın Serbest Bı-
rakılması İçin 7 Günlük Açlık Gre-

vindeyiz! / Genç-
lik Federasyonu”
pankartını çaldı.
Dev-Gençliler’e,
polisler ve zabıta-
lar tarafından yer-
lerde sürüklenerek
kafalarına ve vü-
cutlarına defalarca
vurularak işkence
edildi.  

Bütün saldırı-
lara rağmen Dev-
Gençliler İnönü
Parkı’nda masala-
rını tekrar açtılar

ve imza toplamaya devam ediyorlar. 

“SALDIRILARINIZ, PARASIZ
EĞİTİM MÜCADELEMİZİ
ENGELLEYEMEZ!”

Adana Gençlik Derneği  açtıkla-
rı çadıra, polis ve zabıta saldırılarına
ilişkin saat 18.00’de İnönü Parkı’nda
bir eylem yaptı.

Okunan açıklamada saldırılar hal-
ka teşhir edilirken, polisin ve zabıta-
nın bu hukuksuz tutumu dile getiril-
di. “2 defa saldırdılar ama vazgeçi-
remediler. Yine buradayız, bizi bura-
dan çıkaramazsınız. Gücümüzü hal-
kımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz.
Açlık grevimize devam ediyoruz”
diye devam eden açıklamada; “Biz
Dev-Gençliler olarak mücadelemize
devam ediyoruz. Tekrar çadırımızı ku-
ruyoruz. Saldırıları boşa çıkaraca-
ğız. Biz kazanacağız!” sözlerinden
sonra “Parasız Eğitim İstemek Suç
Değildir, Ferhat ve Berna Serbest Bı-
rakılsın, Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız, Öğrenciyiz Haklıyız Ka-
zanacağız, Yaşasın DEV-GENÇ Ya-
şasın DEV-GENÇ’liler” sloganlarıy-
la açıklama bitirildi. 

25 kişinin katıldığı açıklamaya
ESP, DHF, Mücadele  Birliği, Ekim
Gençliği de destek verirdi.

Gençlik Federasyonu da konuyla
ilgili 20 Nisan’da yazılı olarak yap-
tığı açıklamada şunlara değindi: “Biz
tüm bu gayrı meşru uygulamalara rağ-
men meşru ve onurlu mücadelemizi
sürdürmeye, çadırlarımızı gerekirse
her caddeye sokağa burunlarının di-

bine kurmaya, masalarımızı açmaya
devam edeceğiz. Bunu hiçbir güç
engelleyemez! Engelleyemeyecek!

Bizim olanı gerekirse tırnakları-
mızla söküp koparıp alacağımızı bir
kez daha haykırıyoruz!”

Ülkemizde Gençlik

ADANA’DA GENÇLİK’İN ÇADIRINA SALDIRI!

Israrlıyız Parasız Eğitim
İstiyoruz, Alacağız!

İzmir’de Gençlik Federasyonu’na bağ-
lı öğrenciler Aliağa ilçesinde 7- 8 Nisan
günlerinde “Parasız Eğitim İstiyoruz Ala-
cağız” afişlerini astılar. Yine parasız eğitimle
ilgili el ilanlarından liselerde dağıttılar.

İstanbul’da 14 Nisan Perşembe günü
Taksim’de, Galatasaray Lisesi önünde
“Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız” kam-
panyası dahilinde masa açıldı. Açılan ma-
sada Dev-Genç’liler parasız eğitim iste-
mekteki kararlılıklarını ve bu mücadeledeki
ısrarlarını anlattılar. 

12 Nisan Salı günü masaya halkın ilgi-
si yoğundu.  Yan tarafımızda açılan Grup
Yorum masasından çalan türküler eşliğin-
de halaylar çekildi.  Masada 210 imza top-
lanırken,  Yürüyüş dergisi de satıldı.

Elazığ’da 14 Nisan Perşembe günü
Dev-Genç’liler parasız eğitim masası açıp
imza topladılar. Masaya polis tarafından
gönderilen zabıta ekipleri ise, önce masa-
ya gelip kimlik sordu, kimlik kontrolü
yaptırmayan Dev-Genç’lilere zabıta tara-
fından para cezası kesildi.

Antakya'da 9 Nisan günü Liseli Genç-
lik “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız”
kampanyası çerçevesinde saat 12.30’da
Maydanos  Cafe önünde  masa açtı. Masa
açtıktan sonra sivil polisler gelip müdaha-
le etmek istedi. Gençlik, masa açmak için
izin almaya gerek olmadığını ve imza top-
lamaya devam edeceklerini söyledikten
sonra polisler oradan uzaklaştı. Masa 1 saat
açık kaldı. Bu süre içerisinde hem parasız
eğitim bildirilerini,  hem de 17 Nisan kon-
ser bildirileri dağıtımını yapan Liseli Genç-
lik parasız eğitim için 100 imza topladı. 

Antalya’da Gençlik Federasyonu’na
bağlı Üniversiteli ve Liseliler,  “Parasız Eği-
tim “ kampanyasına devam ediyor. 7 Nisan
Perşembe günü ve 9 Nisan Cumartesi
günü saat 14.00-18.00 saatleri arasında açı-
lan imza standın da 540 imza toplandı. İmza
toplanırken taleplerini içeren bildiriler de
dağıttılar.
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Ülkemizde Gençlik

LİSELİLER’İN SINAV
PROTESTOLARI SÜRÜYOR

Çürümüş eğitim sisteminin ko-
kuşmuşluğuna bir yenisi daha ek-
lendi. YGS sınavında yaşanan şif-
renin açık bir şekilde kabullenil-
mesinden sonra bir çok yerde öğ-
renciler sokağa döküldü... bu ey-
lemlerden biri de İkitelli Liseli
Dev-Genç’lilerin düzenlemiş ol-
duğu protesto yürüyüşüyle 15 Ni-
san 2011 tarihinde Halkalı Toplu
Konut Lisesi okul çıkışında ger-
çekleşti...

Liseli Dev-Genç’liler okul
müdürünün ve idarenin tüm mü-
dahalelerine karşı eylemlerini ba-
şarıyla gerçekleştirdi. Okul çıkı-
şında ''Eşit, parasız, bilimsel, de-
mokratik, ŞİFRESİZ eğitim isti-

yoruz. Liseli Gençlik'' pankartı arkasında toplanan öğ-
renciler halkalı toplu konut lisesinde ikitelli caddesine ka-
dar bir yürüyüş gerçekleştirdi. 200 öğrencinin katıldığı ey-
lem okul yönetimi ve polisin müdehalesine rağmen yer
yer daha da kalabalıklaştı. Son olarak Liseli Dev-Genç’li-
lerin hiç bir baskı karşısında boyun eğmeyeceklerini ve
mücadelelerini sonuna kardar sürdüreceklerini belirterek
basın açıklamasının okunmasıyla eylem sonlandırıldı. Ey-
lemde “Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız, Tayip Ameri-
kaya, Öğrenciler Eyleme Hesap Sormaya” sloganları atıl-
dı.

Ankaralı Liseliler: Ali Demir istifa! YGS’ deki kop-
yalarla birlikte sokağa çıkan liseliler, 17 Nisan’da Anka-
ra'da buluştu. İzmir Caddesi’ndeki Final Dershanesi
önünde buluşan liseliler, kısa bir yürüyüş yaparak arka-
daşlarını eyleme çağırdılar. Veliler, öğretmenler ve üni-
versite öğrencileri katıldı. Yaklaşık bin liselinin katıldı-
ğı eylemde ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Bakan Nimet
Çubukçu’nun istifası istendi. 

İstanbul: Okul müdürüne rağmen boykota! YGS
haksızlığına karşı gerçekleşen liseli boykotunda okul mü-
dürleri tarafından okula kilitlenen Hacı Hatice Bayraktar
Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde başlattıkları protesto
eylemleri sonucunda kapıyı açtırdılar. 15 Nisan’da yapı-
lan boykota ve Galatasaray Lisesi önündeki buluşmaya
katılan Hacı Hatice Bayraktar Lisesi öğrencileri de, okul
müdürünün tüm engellemelerine rağmen Eğitim-Sen’li öğ-
retmenlerinin de yardımıyla boykota katıldılar.

Manisa: Salihli’de liselilerden protesto: Salihli'de
YGS’ deki şifrelere tepki gösteren liseliler, bir basın açık-
laması yaparak tepkilerini dile getirdiler. Yüzlerce lise ve
dershane öğrencisi, öğretmen ve veliler Özgürlük Mey-
danı’nda bir araya gelerek YGS’deki şifre olayının pro-
testo ettiler. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Şubeleri 18 Ni-
san günü bir açıklama yayınlayarak Gazi Mahallesi’ne ya-
pılan polis baskınını protesto etti.

Açıklamada; Sultangazi Özgürlükler Derneği’nden ve ma-
hallenin şoförü, elektrikçisi, marangozu ve Alevi yol erka-
nı üzerinden örgütlenme çalışması yapan PSAKD Sultangazi
Şube yöneticileri ve üyeleri Musa Kesgin, Hüseyin Ördek,
Emre Timoçin, Ali Asker Durgun’un gözaltına alınıp tutuk-
landığı, bu uygulama nezdinde tüm Alevi halkına ve muha-
lif halka gözdağı verilmeye çalışıldığı ifade edildi.  

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer verildi: 

“- Alevi halka yapılan katliamları lanetlemeyin, anmayın,
unutturun.

- Telefonlarda sistemi eleştirecek konuşmalar yapmayın.

- Dört kişi bir araya gelip konuşmayın.

- 12 Mart Gazi ve Ümraniye katliamı anmalarına katılmayın.

- 1 Mayıs’a katılmayın. vb. Kısaca örgütlenmeyin, siste-
mi eleştirmeyin, hak aramayın” diyorlar.

Bizler ise tam tersine ‘Bozuk düzende sağlam çark olmaz’
diyerek, daha çok örgütlenerek, daha çok birleşerek tüm bu
teslim alma politikalarını ve sindirme amaçlı, korku amaç-
lı gözaltı ve tutuklamaları boşa çıkartacağız.” 

Çağdaş Gemik davası görüldü
Polis kurşunuyla vurulan

Çağdaş Gemik'in mahkeme-
si yeniden görülmeye de-
vam edildi. 

19 Nisan günü Çağdaş
Gemik adlı 17 yaşındaki gen-
cin polis kurşunuyla vurul-
duğu dava  görülmeye devam
edildi. Antalya Adliyesi’nde
görülen davada karar duruşması olarak beklenen ve sanığın
cezasının düşürülmesi tehlikesi olan dava öncesi, birde ey-
lem yapıldı.

Ailesinin okuduğu açıklamada; Şeyh Bedreddin’in “Geç ge-
len adalet zulümdür” sözüne vurgu yapılarak şunlar söylendi:

“Geç gelen adalet bile bir zulümken, biz ise adaletsizlikten
bahsediyoruz. Öyleyse adaletsizliğe neler denmez ki! İşkence
denir. Haksızlık denir. Aşağılanmak denir. Bastırılmak denir!..”

Açıklamadan sonra mahkemeye geçildi. Mahkeme karar
olarak katile 16 yıl hapis cezası verdi. 

Mahkeme çıkışında ÇHD’den avukat Münip Ermiş ve
ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı durumu değerlendirerek Yar-
gıtay’ın bozma kararından sonra büyük bir hatadan dönül-
düğüne değindiler.

Davalarının peşini bırakmayan Gemik’in ailesi ve dev-
rimciler bir kez daha adaletin nasıl sağlanacağını göstermiş
oldular.

PSAKD İSTANBUL ŞUBELERİ:
“BASKINLAR KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ!”
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Yazı dizimizin bu bölümünde
2004 yılından 2011’e kadar olan anti-
emperyalist mücadeleyi ele alaca-
ğız. 

Irak’ın, Afganistan’ın işgali ve
Amerika’nın saldırgan politikalarına
karşı yapılan eylemlerde Avrupa’da
olduğu gibi yüz binleri, milyonları bu-
lan kitlesellik yakalanamadı. Ancak
Amerika’ya en fazla tepki duyulan ül-
kelerden biri bizim ülkemizdir. Oli-
garşinin 1950’lerden beri halkın tep-
kisini yumuşatmak için elinden gelen
her şeyi yapmasına rağmen halkın
anti-Amerikancılığını yok edemedi.
Bunda temel etken devrimcilerin on-
yıllardır ısrarlı, kararlı anti-emper-
yalist mücadelesidir.

NATO ülkemizden defol
NATO Daimi Kuvvetler Komu-

tanlığı’na bağlı 10 savaş gemisi, 22
Mayıs 2004’te Antalya Limanı’na ya-
naştı. Antalya halkı, öğrencisi, işçisi,
memuruyla Türkiye halklarının anti-
emperyalist geleneğini sürdürdü.
NATO gemileri “NATO defol!” ya-
zan pankartlar ve sloganlarla karşı-
landı. Fakat emperyalizmin uşağı
polisler de boş durmadı. “NATO
defol!” pankartıyla yürüyüşe geçen
halka gaz bombalarıyla saldıran po-
lis, birçok vatanseveri gözaltına aldı.

NATO, dünya 
halklarının düşmanıdır

2004 yılı 28-29 Haziran tarihle-
rinde emperyalistler NATO'nun yeni
görevlerini belirlemek için İstan-
bul'da zirve toplantısı yaptı. Zirve baş-
lamadan aylar öncesinden NATO'ya
karşı tepkiler de örgütlenmeye baş-
landı. Denilebilir ki, bu süreçte birlikte
çok kitlesel eylemler örgütlenemese
de Anadolu’nun her tarafında çeşitli
isimler altında çok sayıda birlikler
oluşturulup eylemler yapıldı. NATO
zirvesinden bir ay önce başlayarak he-

men her gün ülkenin her
köşesinde irili ufaklı yüz-

lerce protesto eylemleri yapıldı. 

Emparyalistlerin halklardan kor-
kusu büyüktü. Oligarşi zirve boyun-
ca  terör estirdi. Zirvenin yapılacağı
Şişli’den Beyoğlu’na, Taksim’den
Beşiktaş’a, uzanan bir bölge “NATO
Vadisi” olarak ilan edildi. “Vadide”
yaşayanlar ve çalışanlar, bölge için-
de yaşadıklarına, çalıştıklarına dair
bir belge taşımak zorunda olacaklar.
Bu bölgelerde oturan veya çalışan
yaklaşık 292 bin kişi “güvenlik so-
ruşturması”ndan geçirildi. Resmi
Gazete’nin 3 Haziran tarihli sayısında
İstanbul Valiliği’nin NATO zirvesine
ilişkin bir kararı yayınlandı. Zirve sı-
rasında alınacak “önlem”leri ve diğer
düzenlemeleri içeren bu karara göre,
zirve için İstanbul’da “serbest” ve
“güvenli” bölgeler oluşturulacaktı.
Güvenli bölgeler, başta emperyalist ül-
kelerin liderleri olmak üzere zirveye
katılacak delegeler için oluşturula-
caktı. “Serbest bölgeler” ise, şuralarda
gösteri yapabilirsiniz diye polisin
gösterdiği alanlar. Devrimciler poli-
sin çizdiği sınırları tanımadı. Em-
peryalistler için “güvenli” bölge yok-
tu. Yapabileceği tek şey, halka karşı
terör estirmek oldu. 

Yapılan eylemler
26 Haziran Ankara Mitingi:

NATO zirvesine katılmak için Ame-
rikan Başkanı Bush’ta Türkiye’dey-
di. Zirvenin yapılacağı günler için ise
NATO ve Bush Karşıtı Birlik tara-
fından yapılacak eylemler merkezi-
leştirildi. İlk merkezi eylem Bush’un
Ankara’da olduğu 26 Haziran’da An-
kara’da yapıldı. Bush’a Emperyaliz-
me ve NATO’ya Karşı Ankara Plat-
formu tarafından düzenlenen mitinge
yaklaşık 3 bin kişi katıldı. 

27 Haziran İstanbul Kadıköy
Mitingi: NATO Karşıtı Birlik’in
damgasını vurduğu kampanyanın do-
ruğu 28-29 Haziran eylemleri ve Ka-

dıköy mitingiydi. NATO’ya övgüler
düzenlerin en çok vurguladıkları nok-
ta, NATO’nun sosyalist bloku yok et-
mekteki belirleyici rolüdür. Kadıköy
mitinginde toplanan on binler, dal-
galanan kızıl bayraklar ve taşınan pan-
kartlar, bu başarının ne kadar izafi ve
geçici olduğunu gösterdi. İşbirlikçi-
ler, emperyalistlerin önüne kırmızı ha-
lılar sererken, biz onları o büyük
korkularının ifadesi olan sosyalizmin
kızıl bayraklarıyla karşıladık.

NATO’yu Okmeydanı’nda
barikatlarımız karşıladı 

Okmeydanı’ndan Mecidiyeköy'e
yürüyüşe geçen 2000 kişilik dev-
rimcilerden oluşan grubun önünü
Okmeydanı çıkışında kesen binlerce
polis, Perpa önünde gaz bombaları ve
tazyikli su ile saldırdı! Binler, tek bir
ruhla taş ve molotoflarla polise kar-
şılık verdi. Atılan bombalarla göz
gözü görmezken, barikatlardaki ka-
rarlılık hiç düşmedi. Panzerlerle ba-
rikatlara saldıran polisin yıktığı her ba-
rikatın ardından yenisi kuruldu. Gaz
bombalarının çoğu polise geri atıldı.
Okmeydanı’nda gün boyu süren ça-
tışmalarda tam 25 kez barikat kurul-
du. 

Ertesi günü İstiklal Caddesi boş bı-
rakılmadı. Öte yandan başta Gazi
olmak üzere, gecekondulardan ka-
ranlığı aydınlatan barikat ateşleri
yükseldi, Anadolu kentlerinde gös-
teriler sürdü. NATO Zirvesine karşı
yapılan bu eylemlerle Anti-emper-

6

NATO 
Halkların Düşmanıdır

28 Haziran 2004 Okmeydanı

24 Nisan
2011

Yürüyüş

Sayı: 265

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim 39



yalist mücadele geleneğimize yeni bir
halka daha ekledik. 

Halk Cephesi
anti-emperyalizm
bayrağını yükseltiyor.
Ne Amerika Ne Avrupa

2004 yılında Avrupa emperya-
listleriyle AKP iktidarının yaptığı
AB üyelik görüşmeleriyle halkta sah-
te bir umut yaratıldı. Bunda “de-
mokrasi ve özgürlükler”i Avrupa em-
peryalistlerinden bekleyen reformist
solun payı da büyüktü. “Demokrasi”
maskesi altında halk tam bir aldat-
maca içindeydi. Oysa yapılan görüş-
melerle ülkemiz Avrupa emperya-
listleri tarafından daha da büyük ku-
şatma altına alınmaktaydı. 

17 Aralık 2004’de AB üyeliğine
gün vermek için AB zirvesi yapıldı.
Bu süreçte Devrimci Gençlik "Ne
Amerika Ne Avrupa, Bağımsız Tür-
kiye. İşbirlikçiliğe Son!" diyerek bir
kampanya başlattı. Bir ay boyunca İs-
tanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den
Adana’ya, Sivas’tan Diyarbakır’a,
Malatya’dan Bursa’ya... Vatansever
devrimci gençliğin bulunduğu her
şehre, her üniversite kampüsüne,
kentlerin meydanlarına "Ne Amerika
Ne Avrupa, Bağımsız Türkiye. İşbir-
likçiliğe Son!"sloganı taşındı. 

Kampanyanın son eylemi 17
Ocak’ta Ankara’da yapıldı. Gençlik
Federasyonu örgütlü olduğu tüm il-
lerden otobüslerle Anakara’ya gitti. 17
Aralık’ta AKP’nin kutlama yaptığı
Ankara Kızılay Meydanında protes-
to etmek için Kurtuluş Parkı’nda yü-
rüş için hazırlık yaptığı anda yüzler-

ce polis saldırdı. Ancak gençlik da-
ğılmadı direndi. Takviye polis geldi.
Tam bir terör estirdi. 198 kişi gözal-
tına alındı. 12 kişi tutuklandı ve ba-
ğımsızlık istedikleri için aylarca tut-
sak kaldılar. 

İncirlik’e Yürüyüş
2005 yılında Halk Cephesi'nin de

içinde yer aldığı Irak'ta İşgale Hayır
Koordinasyonu ve Maya, BDSP, Be-
lediye-İş 2 No'lu Şube, Tuzla Deri-İş,
Emekli-Sen 1 No'lu Şube, BES İs-
tanbul 1 No'lu Şube, DİSK-Limter-İş,
Tekstil-Sen, CEMDER, Filistin Hal-
kıyla Dayanışma İnisiyatifi birlikte
"İncirlik Üssü Kapatılsın" talebiy-
le bir kampanya başlatıldı. Bir buçuk
ay süren kampanya sonucunda İn-
cirlik'e 26-28 Ağustos tarihlerinde
Anadolu'nun dört bir yanından yürü-
yüş yapıldı. 22 ilden yapılan yürüyüşe
toplam 1200 kişi katıldı. Haklar ve
Özgürlükler Cephesi, bulunduğu tüm
kentlerde Koordinasyon adına yürü-
tülen çalışmalara aktif alarak katılır-
ken yürüyüştede kitlesel olarak yer-
lerini aldılar. 

Lübnan’a asker 
gönderilmesine protesto 

5 Eylül 2006’da TBMM’de yapı-
lan oylamada, emperyalistlerin iste-
ği doğrultusunda AKP’nin oylarıyla
Lübnan’a asker gönderilmesine iliş-
kin tezkere onaylandı. Tezkerenin
mecliste görüşüldüğü saatlerde yak-
laşık 6 bin kişi Kurtuluş Parkı'ndan
yürüyüşe geçti. HÖC’ün de bileşen-
lerinden olduğu Irak’ta İşgale Hayır
Koordinasyonu, DİSK, KESK,
TMMOB, TTB gibi oda ve sendika-
lar, BAK ve reformist partiler ile
DKÖ’ler tarafından Ankara’da dü-
zenlenen 6 bin kişilik bir eylemle pro-
testo edildi.

Halk Cephesi  Ortak 
Düşman Amerika’dır

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
2008 yılı Ocak ayı başında başlayan
ve Mayıs ayının ortalarına kadar sü-
ren “Ortak Düşman Amerika’dır”

sloganıyla bir kampanya başlattı. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
kampanyaya ilişkin yaptığı bir açık-
lamasında şöyle yazmıştı: “Milyon-
lar olacağız ve ortak düşmanımız
Amerikan emperyalizmine işbirlik-
çilerine karşı bağımsızlık, demokra-
si, sosyalizm mücadelesinde umudu
büyüteceğiz, dünyayı bir kez de Ana-
dolu’dan sarsacağız!... Bu ülkenin ba-
ğımsızlığı ve demokrasisi için birle-
şelim. Amerikan sömürgeciliğine kö-
leliğine son verelim. Diyoruz ki ortak
düşman Amerika’dır. Bağımsız, de-
mokratik Türkiye mücadelesinde bir-
leşelim!”

İdil Kültür Merkezi kampanyanın
başladığı 13 Ocak’ta Ortak düşman
Amerika’dır adıyla İstanbul Gösteri
Merkezi’nde bir konser düzenledi.
Filistin’den FHKC MK üyesi Usama
Tamem, FHKC Kudüs Kadın Birlik-
leri Sözcüsü Abeer Abu Kheder, Irak
Komünist Partisi/Halkın Birliği Ku-
rucu Üyesi Dr. Jawad Faris, Ermeni
halk müziği sanatçısı Suran Asadur-

Ortak Düşman 
Amerika’dır konserleri

� İstanbul’da 13 Ocak 2008
� Adana’da 25 Ocak 2008
� İzmir’de 8 Şubat 2008
� Antalya’da 10 Şubat
� Ankara’da 16 Şubat
� Bursa’da 17 Şubat
� Samsun’da 22 Şubat
� Malatya’da 24 Şubat
� Diyarbakır’da 11 Nisan
� Edirne’de 10 Mayıs
� Çanakkale’de 17 Mayıs
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AKP’nin “van minut” şovları!

yan ve ülkemizden Suavi, Erdal
Bayrakoğlu, Bilgesu Erenus,
Tiyatro Simurg’un da yer aldı-
ğı konsere 4 bin kişi katıldı. 

Kampanya çerçevesinde
Halk Cepheliler Anadolu’nun
örgütlü olduğu her yerinde on
binlerce afiş, yüz binlerce bildiri
dağıttı. Yüzlerce eylem yaptı.
Amerika’nın gerçek yüzünün
anlatıldığı “Ortak Düşman Ameri-
ka’dır” konulu onlarca panel düzen-
ledi. Kampanyanın en çok öne çıkan
etkinliklerinden biri de “Ortak Düş-
man Amerika’dır” konserleri oldu. 

Amerikan uşakları kampanyanın
yürütüldüğü her yerde teyakkuza
geçti. Kampanya faaliyetlerini yasal
olarak engelleyemeyince keyfi uy-
gulamalarla engellemeye çalıştı. Or-
tak Düşman Amerika’dır afişlerini
asan bildiri dağıtan onlarca Halk

Cepheliyi gözaltına aldı. “Çevre kir-
letiliyor” diye ya da “kabahatlar ka-
nunu”na göre milyarlarca lirayı bulan
para cezaları kesildi. 

Yapılan konserleri yasaklayamı-
yordu ancak özellikle Anadolu’da
konser yapılacak tüm salonları tehdit
ederek “Ortak Düşman Amerika’dır”
konserlerini fiili olarak yapılamaz
duruma getiriyordu. Fakat her şeye
rağmen Anadolu’nun dört bir yanın-
da binlerce kişinin katıldığı konserler

yapıldı. 

Ortak Düşman
Amerika resim
sergisine  tutuklama 

Kampanya çerçevesinde Si-
vas Gençlik Derneği Girişimi
15 Mart’ta Eğitim-Sen bina-
sında “Ortak Düşman Ameri-

ka’dır” konulu bir resim sergisi açtı.
Sergiyi açan Sivas Gençlik Derneği
Girişimcilerinden 5 kişi gözaltına
alınarak tutuklandı. Tutuklanan 5
kişi mahkemeye dahi çıkartılmadan
15 ay tecrit hücrelerinde tutsak kal-
dı. Mahkemeyi izlemeye giden Genç-
lik Federasyonu üyesi öğrenciler ve
TAYAD’lılar polis kontrolünde linç
saldırılarına uğradı. İki yıla yakın tut-
sak kaldılar. 

(Sürecek)

Tayyip Er-
doğan, 28 Ocak

2009’da İsviç-
re’nin Davos ken-

tinde Dünya Ekonomik
Formu kapsamında düzenlenen Gaz-
ze konulu panelde, İsrail Cumhur-
başkanı Şimon Peres ve panelin yö-
neticisi ile tartışmış, daha sonra da sa-
lonu terk etmişti.

Halkı, tüm Ortadoğu halklarını
“van minut” şovu ile aldatan, ken-
disine “Filistin halkının sözcüsü”
ünvanını layık gören Erdoğan, “van
minut” çıkışlarını Davos’tan bugü-
ne aralıklarla sürdürdü.

Yeri geldi, Ermenistan ile yaşanan
sorunları gerekçe göstererek, Erme-
nistan liderlerine saldırdı. “Van mi-
nut” çıkışını, “kardeş Azerbay-
can”ın haklarını korumak adına yap-
tı.

Halka karşı yürüttüğü savaşı des-
tekleyen, AKP’ye desteklerini esir-
gemeyen Alman emperyalizminin
kimi eleştirilerini gerekçe yaparak,
“van minut” şovları yaptı. Alman-
ya’da yapayalnız bıraktıkları halkın

önünde, toplantılarda şovlarına de-
vam etti. 

AB’yle ilişkiler konusunda sorun
yaşadığı Fransız emperyalizmini he-
def aldı bu kez şovları.

Şovlarından en sonuncusunu 13
Nisan 2011’de, Strasbourg’da Av-
rupa Konseyi Parlamenterler Mec-
lisi ‘nde (AKPM) yaptığı konuşma-
da kendisine sorulan sorulara verdi-
ği cevapta yaptı.

Dini azınlıkların ibadet hakları ile
ilgili soru soran Fransız parlamentere; 

Fransa’nın önce kendi yanlışları-
nı düzeltmesi gerektiğini söyledikten
sonra “Arkadaşımız Fransız mı?
Ama Türkiye’ye de Fransız” diye
alay ederek cevap veriyordu.

Yine seçim barajının yüksekliği
üzerine sorulan bir soruya; 

“Seçim barajı demokrasi ile ilgili
değil. Barajı gerekirse biz düşürü-
rüz. Size soracak değiliz!” diyerek
şov yapıyordu.

Halka karşı sürdürdüğü saldırıla-
rı unutmuş görünerek, Fransız em-
peryalizmini hedef alarak, üste çıktı. 

“şu anda Fransa'da Romanların
buradan ihraç edildiğini, kovuldu-
ğunu görüyorum. Demokrasi bu
mu? Fransa'da şu anda kişisel inanç
özgürlüklerine saygının olmadığını
görüyorum. İnanç özgürlüğü bu
mu?” diye pişkince soruyordu.

İşbirlikçiliklerini şovlarla 
gizleyemezler

Her fırsatta Avrupa’ya meydan
okuyor ama Avrupa’ya muhtaç ol-
duğunu biliyor. Bu meydan okuma-
ların, “büyük devlet”, “bölge devle-
ti”, 10 yıl sonra “ilk 10 devlet ara-
sına” girme yalanlarının sonu yoktur.
AKP sonuçta bir işbirlikçidir ve Tür-
kiye de yeni sömürge bir ülkedir. Tay-
yip Erdoğan, emperyalistlerin kuk-
lasıdır, gerçek olan da budur!

Bu çıkışları, fırçaları, şovdan hal-
kı aldatmaktan öte bir şey değildir.
AKP döneminde işbirlikçilik pekiş-
tirilmiştir. 

Halk düşmanı AKP,  “van mi-
nut” şovları ile halkımızı ve Orta-
doğu halklarını aldatamaz! 

Düşmanı
Halk

AKP
24 Nisan

2011
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Halkı ve tüm emekçileri bir “sürü olarak” gö-
ren AKP iktidarı, her fırsatta emekçilerin hak ara-
yışına, talepleri için mücadele etmelerine saldırmaktan geri
durmuyor.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-
SEN) 4. Olağan Genel Kurulu’na katılan Başbakan Er-
doğan sendikalar ve grev hakkı ile ilgili olarak: “Bugü-
nün dünyasında sendikacılık, kırmakla, dökmekle, ey-
lemle, grevle özdeşleşen bir yapı asla sergileyemez. On-
lar ideolojinin deli gömleğini giymiş zihniyetlerdir. On-
lar cam, çerçeve, çevredeki esnafı, herkesi dilhun ettikleri
zaman, kan gördükleri zaman rahatlayan zihniyetlerdir.”
diyebilecek kadar sendikalara, grev hakkına düşmanca sal-
dırıyor, karalıyordu.

“Grev diyen deli gömleği giysin!” diyen Erdoğan, grev
hakkına ne kadar tahammülsüz olduğunu da ifade ediyordu.
Kölelik koşullarında çalıştırılan emekçiler grev yapma-
yacak, o koşulları kabul edeceklerdi. Hakkını aramak, daha
iyi koşullarda çalışmayı istemek ve bunun için grev yap-
mak delilikti, deli gömleği giymekti Erdoğan’a göre.

Kısa bir süre önce sınav sistemi ve soruların çalınması
karşısında AKP’nin hırsızlığı onaylayan tavrını protesto
eden liseli gençliğin haklı mücadelesini hazmedememiş,
sivil faşistleri ve gericileri gençliğin karşısına çıkarmak-
la tehdit etmişti.

Hak aramak, kendilerine yapılan haksızlığın hesabını
sormak, delilikti. Hak arayanları, “normal bir insan” ola-
rak görmeyen, deli diyen faşist bir kafa yönetmektedir bu
ülkeyi.

Bu kafaya göre, haklar lükstür. Hak diye bir şey ol-

mamalı, kitleler, emekçiler sadece itaat etmelidir. Örne-
ğin işçiler en kötü koşullarda çalışmalı, patronlarına bo-
yun eğemeli, karın tokluğuna çalışmaları halinde bile pat-
rona itaat etmelidir.

Eğer böyle bir mantık taşamısalar, iş bırakan binler-
ce sağlık emekçisini tehdit edermiydi Sağlık Bakanı Re-
cep Akdağ? 

Direnen binlerce sağlık emekçisini, “bir kişinin bur-
nu kanarsa hesabını sorarım” diyerek tehdit eden bakan
sonra da sağlık emekçileri için “bunlar marjinal küçük
gruplar” dır diyordu.

Recep Akdağ, “bir kişinin burnu kanarsa” diye teh-
ditler savurduğunda, bunu halkı çok düşündüğü için
yapmıyordu elbette. Sağlığı özelleştirerek, hergün yüzlerce
emekçinin, yoksul halkın “burnunu kanatanlar” ın asıl
derdi, sağlık emekçilerin kendi köhne sistemlerine karşı
mücadele etmeleridir.

“Grev diyen deli gömleği giysin!” deyip, sendikala-
ra saldıran Erdoğan, emekçilerin hakları için direnmele-
rine karşıdır. Greve karşı çıkarak, asalakların düzenini sa-
vunmaktadır. Grevi istemeyenler, asıl olarak patronlardır,
kan emicilerdir. 

Erdoğan, onların sözcüsü olarak grevi mahkum etmekte,
işbirlikçi tekellerin vurgunlarını azaltacak hiçbir direniş,
hiçbir hak alma mücadelesi istememektedir. O emekçilerin
sömürüyü kabul etmesini, diremeden yaşamlarını sür-
dürmesini istemektedir.

Onun için her fırsatta direnmek, hak almak, grev yap-
mak düşüncelerine saldırmaktadır. 

Devrimci İşçi
Hareketi

Grev yapmak bir
haktır! 

Aralarında Devrimci 1 Ma-
yıs Paltformu’nun da bulun-
duğu DİSK, KESK, TMMOB,
TTB gibi bir çok sendika,
konfederasyon, demokratik
kitle örgütü, yöre dernekleri ve
siyasi hareketler bu yıl daha
kitlesel 1 Mayıs için 1 Mayıs
alanında, Taksim’de olacaklar.

1 Mayıs’ı ortak kutlama
kararı alan çok sayıda örgüt,
sendika ve demokratik kitle ör-
gütü, 14 Nisan’da Taksim
Gezi Park’ında bir araya ge-
lerek, bir açıklama yaptı. 

TÜRK-İŞ, Hak-İş, Me-

mur-Sen, Kamu-Sen gibi sarı
ve gerici yapıların da yer aldığı
ortak açıklamayı DİSK Genel
Sekreteri Tayfun Görgün yap-
tı.

Daha kitlesel 1 Mayıs için
1 Mayıs Alanı’na çağrı yapıl-
masından sonra Görgün, “iş-
sizliğin ulaştığı kitlesel bo-
yutlara, yoksulluğa, kural-
sız, güvencesiz, esnek çalışma
biçimlerine, taşeronlaşmaya,
düşünce ve ifade özgürlüğüne
yönelik girişimlere,”  karşı 1
Mayıs Alanı’nda olunacağını
belirtti.

1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’nda, Taksim’deyiz!
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir kapı ima-

lathanesinde patlama meydana geldi. Patlamanın
ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sı-
rasında, patlamanın meydana geldiği 5900 So-
kak'taki imalathanenin bitişiğindeki depodan,
üzerlerine laminat parke düşen itfaiye çalışanları
Ozan Avşar ile Mustafa Aşın yaralandı. Hastane-
ye kaldırılan Avşar hayatını kaybetti. 

İtfaiye işçileri uzun arama çalışmalarının ar-
dından  kayıp olan Yener Erbaş, Harun Cirit, Mus-
tafa Kurt ve Mustafa Demiratay’ın ise cesetlerine
ulaştı. Böylece gerekli önlemlerin alınmaması
sonucu işyerinde meydana gelen patlamada, biri-
si itfaiye işçisi olmak üzere 5 işçi hayatını kaybetti.
Yaralı 2 işçi de hastanaye kaldırıldı.

Bir iş cinayeti daha: 
5 işçi öldü, 6 yaralı
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19-20 Nisan 2011 tarihinde Tür-
kiye'nin dört bir yanında sağlık çalı-
şanları 2 günlük greve gittiler. TTB,
SES baş başta olmak üzere sağlık iş
kolunda örgütlü sendika ve dernek-
lerin katılımıyla gerçekleşen grev
yürüyüş ve mitinglerle de desteklendi.
“Performans sistemine hayır, Herkese
sağlık, güvenceli gelecek” talepleriyle
alınan 2 günlük grev kararı gereğin-
ce Ankara ve İstanbul başta olmak
üzerepek çok yerde eylemler ger-
çekleştirildi.

1.GÜN

Ankara'da yapılan grevde ilk gün
Saat 11.00' e doğru yürüyüşlerle di-
ğer hastane ve iş yerlerinden çıkan
sağlık emekçileri Numune Hasta-
nesi önünde toplanmaya başladılar.
Pankartları ve sloganlarıyla Numu-
ne Hastanesi önünde bir saat kadar
bekledikten sonra yaptıkları açıkla-
mayla Abdi İpekçi Parkı'na yürüyü-
şe başladılar. Buradan Sağlık Ba-
kanlığı'na taleplerini bir kez daha hay-

kırdılar. İstanbul’da ise ilk gün İs-
tanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakül-
tesi’nde toplanan sağlıkçılar buradan
Millet Caddesi’nin bir bölümünü
trafiğe kapatarak Haseki Hastanesi’ne
doğru yürüyüş yaparak taleplerini dile
getirdiler.

2.GÜN

Sağlık emekçilerinin grevinin
ikinci gününde Ankara’da, birinci gün
Yıldırım Beyazıt Dışkapı Hastane-
sinde yaşanan baskıları protesto et-
mek için  emekçiler Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Hastanesi bahçesinde topla-
narak Başhekim’i protesto ettiler.

Grevin birinci günü Başhekim Sağ-
lık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası'nın (SES) temsilcilerine güven-
lik görevlilerini saldırttı. Türk Tabible-
ri Birliği ve SES'ten temsilcilerinin ko-
nuşmalarında, baskıların emekçileri
yıldıramayacağı dile getirildi. 

Saat 12.00'de Hacettepe Hastanesi
bahçesinde tekrar toplanan sağlık
emekçileri “Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı, Sağlıkta Özelleştirme” politi-
kalarını protesto ettiler.

İstanbul’da grevin ikinci günü
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde
toplanan sağlıkçılar, buradan Kadıköy
İskele Meydanı’na yürüdü.

Bütün baskı ve tehditlere rağ-
men  birçok şehirde özellikle üni-
versite hastanelerinde greve yüzde
100’e varan oranda katılım oldu.

AKP “çılgın proje”lerden, 2023
yılının Türkiye’sinden söz ediyor.
“Bölge devleti olduklarını” söyleyip,
kendilerine liderlik misyonu biçi-
yorlar. 

Milli gelirin 26 bin dolar olaca-
ğını, işsiz ve aç kimsenin kalmaya-
cağını, halkın yaşam standartlarının
“yükseleceğini” söylüyorlar. Kısa-
cası, pembe bir tablo çizip, halka cen-
net vaat ediyorlar. 

Diğer yandan, işbirlikçi tekellerin,
Koçlar’ın, Doğanlar’ın, Sabancı-
lar’ın, Çalıklar’ın, Ülkerler’in, Şa-
henkler’in sömürü ve yağma düzeni
tıkır tıkır işlemektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı’nın (OECD) “Bir Bakışta

Toplum” ismiyle yayınladığı rapo-
runda Türkiye, “işsizlik, yoksulluk ve
doğurganlıkta” ilk sırada yer alıyor. 

AKP’nin Türkiye’si, açlık,
yoksulluktur

Rapora göre; Türkiye binde 17
olan bebek ölümleri oranı ile en çok
bebek ölümlerinin olduğu ülkeler sı-
ralamasında birincidir. Ve OECD’nin
ortalama binde 4.6 olan oranının 3
katı daha fazla bebek ölümleri yaşa-
tan ülkesidir.

Rapora göre; en kısa ömre sahip
olan ülkeler içinde de yine ilktir Tür-
kiye. AKP’nin halka reva gördüğü
yoksulluğun ve açlığın sonucudur

tüm bu sonuç-
lar.

R a p o r a
göre; Türkiye
2007’de zorun-
lu eğitim için
çocuk başına
yıllık 1246 do-
lar harcarken,
OECD ortala-
ması 8 bin 70
dolardır.

Rapora göre; yoksullukta, işsiz-
likte, Şili, Meksika ve Türkiye bir-
birini takip ediyor. Türkiye en düşük
istihdam oranına sahip ülkeler ara-
sında başta yer alıyor. Yani AKP’nin
yönettiği Türkiye’de halk için açlık,
yoksulluk, işsizlik ve ölüm var. 

AKP liderlikten söz ediyor. Hal-
kın insanca yaşayacağı koşullarda
değil ama yoksullukta, açlıkta, işsiz-
likte dünya lideri olmayı başardılar.

İşte gerçek Türkiye: İnsanını
yaşatmayan bir düzen

Greve çıkan onbinlerce
sağlık emekçisinin
4 talebi var:

• Sözleşmeli çalışmaya son
verilerek bütün sözleşmeli çalışan-
ların iş güvencesine kavuşturulma-
sı,

• Temel maaşların insanca
yaşayacak orana yükseltilmesi,

• Hasta muayenelerinde alı-
nan katkı-katılım paylarının ve her
türlü cepten ödemelerin acilen kal-
dırılması,

• Hastaneleri özelleştirecek
olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasarısının geri çekilmesi

SAĞLIK EMEKÇİLERİ 2 GÜNLÜK GREV YAPTI
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BDP milletvekili adayları-
nın bir kısmının veto edilme-
siyle başlayan tartışma, çarpık
bir meşruluk anlayışını da tüm
çıplaklığıyla ortaya çıkardı. 

BDP’lilerin veto edilme-
sinde, vetodaki faşist yanı tar-
tışmak yerine, bunun düzen
için ne kadar kötü olacağı tar-
tışılıyor. 

İlericiler, demokratlar, dö-
nüp düzenin sahiplerine diyorlar ki;
“Ama bu sizin için kötü olur.”

İyi öyleyse. Bırakın düzen için
kötü olan neyse, o olsun.

BDP’lilerin seçime sokulmama-
sı, “sistem için felaket olur” diyor
Taha Akyol gibiler. Bırakın düzen dü-
şünsün bundan sonrasını. İlericiler,
demokratlar, Taha Akyollar’la aynı
kaygıyı duymazlar. 

Meşruluk konusundaki çarpık
yaklaşımın bir örneğini de BDP’nin
bağımsız milletvekili adaylarından
Sırrı Süreyya Önder verdi. Şöyle di-
yordu Önder: “Böyle oluşacak bir
Meclis’in, bu Meclis’ten çıkacak hü-
kümetlerin, o Meclis’te yapılacak ya-
saların hiçbir meşruiyeti yoktur.
Kendileri çalıp kendileri oynarlar”.   

Önder, ekranda milletvekili aday-
lığıyla kendisinde ne değişeceği so-
rusuna “bizim işimiz devrimcilik”
diye cevap vermişti. Peki devrimci,
meşruluk sorununu böyle mi ele
alır? Böyle mi tanımlar? Devrimci bi-
limseldir. Meşruluk ölçüsü sınıfsal,

bilimsel, tarihsel ölçülere dayanır. 

Önder’in bu meşruluk tarifi ise,
sömürücü, katliamcı bir meclisin ve
hükümetin aklanmasıdır. 

Bir tek BDP’lilere meclisin ka-
pılarını açtı diye, bizi katledenler
meşru olacak öyle mi? Bizi tecrit
ederken, hasta tutsaklarımızı bir bir
öldürürken meşru olacaklar öyle mi?
Engin Çeberler’i katledecek, parla-
mentonun biraz ilerisinde Eyüp Be-
yazlar’ı, Kevser Mırzaklar’ı katle-
decek, dağdaki gerillayı katledecek,
ama BDP’lileri meclise sokup meş-
rulaşacak, öyle mi?

İşbirlikçi, katliamcı bir iktidarı ve
meclisi, demokrasicilik oyununun
bir kaç manevrası karşılığında meş-
rulaştırmak devrimcilerin, ilericile-
rin işi olmamalıdır. 

Gerçek de, meşruluk ölçüsü de te-
petaklak olmuştur kafalarında. 

BDP adaylarından Ertuğrul Kürk-
çü, gelişmeleri şöyle değerlendiri-
yordu. “Boynu koparılmış tavuk gibi
çırpınıp duruyoruz... devlet bizimle

oyun oynuyor...”

O zaman oynatmayacaksınız! 

Aktüel Bakış yazarı Günay As-
lan’ın BDP’lilerin veto edilmesi üze-
rine yazdığı şu satırlar çarpıcıdır:  

“... Yüzde 10 barajına, 2 bin
Kürt siyasetçisinin tutsak alındığı
KCK Davası’na, askeri operasyon-
lara ve anti-demokratik yasalara
rağmen seçime katılan ve sisteme
hak etmediği meşruiyeti kazandıran
Kürt vekilleri...” (20 Nisan 2011)

Gerçek budur. 

Bu baskılara, hak tanımazlığa,
katliamcılıkta ve asimilasyonda ısrara
rağmen, parlamenterizme tabi ol-
mak, sistemi meşrulaştırmaktır. 

Herkes yaptığının farkındadır. 

En büyük yanılgı şuradadır ki; bü-
tün bu uzlaşmalar da, gelmeyecek bir
demokrasi adına yapılıyor; “Kürt so-
runu çözülürse demokrasi gelir.”

Hayır yanılıyorsunuz. Bağımsız-
lık olmadan demokrasi olmaz. Ba-
ğımsızlık için ise emperyalizme kar-
şı savaşmak gerekir. Politikalar işte
burada gelip tıkanıyor. Meşruluk bu-
rada tepetaklak oluyor. Emperya-
lizme karşı savaşılmayınca, onun
işbirlikçilerinin sistemiyle uzlaşılıp
meşru kabul ediliyor. 

Tekrar ediyoruz. Oligarşinin mec-
lisi ve o meclisin çıkaracağı sömü-
rücü hükümetlerin hiçbiri tarihsel, bi-
limsel ve sınıfsal açıdan meşru de-
ğildir. Orada 40 tane sosyalist, 40 tane
BDP’li, 40 tane Sırrı Süreyya da olsa,
orası oligarşik diktatörlüğün temel bir
kurumu olarak yine gayri meşru ol-
maya devam eder. 

Ankara’da, 14 Nisan günü
Mamak yıkım bölgesinde

Halk Cepheliler, yaklaşık 50
tane afiş yapıştırdılar.

28 adet Yürüyüş dergisinin
halka ulaştırıldığı yerde, ayrı-
ca 17 Nisan'da Bakırköy Pazar
Alanı’nda gerçekleşecek Grup
Yorum’un “Bağımsız Türkiye”
Halk Konseri’nin de çağrısı ya-
pıldı.

Savaşan
Kelimeler 

Düzene meşruluk
hediye etmek,
devrimcilerin, 
yurtseverlerin 

işi değildir

20 Nisan saat
12:00‘de Taksim Ga-
latasaray Lisesi önün-
de Çağdaş Hukukçu-
lar Derneği avukatla-
rı bir eylem yaptı-
lar.Yüksek Seçim Ku-
rulu (YSK) tarafından
18 Nisan 2011 tari-
hinde BDP tarafından

desteklenen 12 mil-
letvekili adayının
adaylıklarının iptal
edilmesi kararını pro-
testo ettiler.

Mamak Halkı:
Evlerimizi Yıktırmayacağız!

ÇHD’den
YSK’’yi Protesto
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Bir var, bir
yok. Başbakan
açıkça alay ediyor
Kürt halkıyla. 

Tayyip Erdo-
ğan, 18 Nisan’da Ankara Arena Spor
Salonu'nda yapılan AKP Milletveki-
li Adayları Tanıtım Toplantısı’nda
Kürt sorununa bir anlamda “nokta”
koyan bir açıklama yaptı. Dedi ki:
“Bu ülkede Kürt meselesi artık yok-
tur, benim Kürt kardeşlerimin mese-
leleri vardır. Bu ülkede Kürt kardeş-
lerimin istismarı vardır ama bu oyu-
na onlar da gelmeyecek, bu oyunu bo-
zacaklar. Kurulan tezgah budur.”

Artık Kürt ulusunun bir sorunu
yok; sorun bireysel (!) demek ki.. 

Önce, AKP iktidarının ilk ayların-
da “yok sayarsanız yok olur” demişti. 

Sonra “Her soruna illa ki bir ad
koymak gerekiyorsa, Kürt soru-
nu...dur” diyen oydu. 

Arada gelgitler yaşadı yine. 

Sonra dedi ki: 

“Kürt sorunu hepimizin sorunu-
dur, benim sorunumdur... büyük dev-
let, güçlü millet ... hatalarını ve gü-
nahlarını masaya yatırarak geleceğe
yürüme güvenine sahip millet ve dev-
lettir.”

Ve sonra bundan kesin bir dönüş
yaptı. Türkeş’e rahmet okuturcasına
şöyle dedi: “Tek millet, tek bayrak,
tek vatan, tek devlet... Buna karşı çı-
kanın bu ülkede yeri yok. Buyursun
istediği yere gitsin...”  

Benim sorunumdur sözünden, “ya
sev, ya terket”e gelmişti. 

Geçen hafta, bir anlamda kendisi
açısından son noktayı koydu. 

Şunu da bilmeliyiz elbette: 

Yarın burjuva siyasetin ikiyüzlü-
lüğü içinde yine farklı şeyler söyle-
yebilir. Ama bilinmeli ki asıl olan red,
inkar ve asimilasyon dayatmasıdır.
AKP’nin, Erdoğanlar’ın gerçek
düşüncesi budur. 

Bu arada, Erdoğan’ın yukarıda
aktarılan türden demagojik açıkla-
malarına “büyük değer” biçen, o de-
magojik sözlerden hareketle “çözüm
süreci başladı” beklentilerine giren-
lere de şunu vurgulayalım tekrar:
İşte AKP’nin tüm demokratikleşme
manevralarının özü, özeti budur.
AKP’de çözüm yoktur; oyalama,
aldatma vardır. 

Erdoğan: ‘Kürt meselesi artık yoktur’

Yüksek Seçim Kurulu’nun bazı
BDP milletvekili adaylarının aday-
lığını iptal etmesi, 19-20-21 Ni-
san’da bir çok şehirde yapılan ey-
lemlerle protesto edilirken, polis bir
çok eyleme saldırdı. 

Diyarbakır’da binlerce kişinin
adliye önünde yaptığı eylemin ar-
dından polis gaz bombalarıyla ve taz-
yikli suyla saldırdı. 81 kişi gözaltına
alındı. 

Van’da polis “Demokratik Çö-
züm Çadırı”na gaz bombalarıyla sal-
dırdı. Yüzlerce kişi, yüzükoyun yerlere
yatırılıp kelepçelenerek dövüldü. 100’ü
aşkın kişi gözaltına alındı. 

Silopi’de, Hakkari’de ve Yük-
sekova’da yapılan eylemlere de po-
lis saldırdı, saldırılarda bir çok kişi ya-
ralandı. 

İstanbul’da yapılan gösteriye de
polis saldırdı ve 90 kişi gözaltına alın-
dı. 

Ayrıca, Ankara’dan İzmir’e, Si-
irt’ten Ağrı’ya kadar bir çok ilde de
vetoları protesto eylemleri yapıldı. 

Nusaybin'deki polis saldırısında,
14 yaşındaki Hamdullah Eldemirci
başından plastik mermiyle vurulur-
ken, 12 yaşındaki Bilal Asman yü-
züne gaz bombası isabet etmesi so-
nucu ağır yaralandı. 

20 Nisan’da yapılan protesto ey-
lemlerinde ise Diyarbakır’ın Bismil
İlçesi’nde İbrahim Oruç adlı lise öğ-
rencisi yurtsever katledildi. Oruç’un
21 Nisan’daki cenaze törenine polis
yine saldırarak yaklaşık 60 kişiyi göz-
altına aldı. 

Diyarbakır merkezinde yapılan
gösterilere de polis yine saldırdı.
Diyarbakır’daki gözaltılarda AKP
il binası da gözaltı merkezi olarak
kullanıldı. 

21 Nisan itibarıyla eylemlerin
tümünde yaklaşık 90 kişi yaralandı,
300 kişi gözaltına alındı. 

BDP binalarına ve
çadırlara saldırılar 

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne

bağlı Derecik Beldesi
BDP binası 16 Nisan
gecesi yakıldı. BDP
tarafından yapılan
açıklamada, saldırı-

nın AKP kontrgerillasının bir pro-
vokasyonu olduğu belirtildi. 

*

Cizre’de, KCK davasındaki tu-
tuklamaları protesto için 18 Nisan’da
yapılan yürüyüşe polis gaz bomba-
larıyla saldırdı. Bu saldırının ardın-
dan BDP binasına ve protesto eyle-
minin yapıldığı çadıra da saldırıldı.
Saldırılarda 20 kişi yaralanırken, 26
kişi gözaltına alındı. 

*

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İl-
çesi'nde Eşit Özgür Yurttaş Derne-
ği'ne 17 Nisan akşam saatlerinde
polis tarafından baskın düzenledi.
Baskında 12 kişi gözaltına alındı.

1 Şehit, 90 Yaralı, 300’ü Aşkın Gözaltı
Veto Protestolarına Saldırılar

24 Nisan
2011
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Halkın Günlüğü’nün 10-20 Nisan
2011 tarihli, 10. sayısında, “Özel Yet-
kili Mahkemeler’e tarihi kenar notla-
rı” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazı,
Temel Demirer imzasını taşıyor. 

Halkın Günlüğü devrimci bir ya-
yın organı olma iddiası taşıyor. Temel
Demirer, ilerici bir aydın... Ama yu-
karıda sözünü ettiğimiz yazıda, dev-
rimci eylem ve devrimciler karalanı-
yor, şaibe altına alınıyor.    

Temel Demirer’in yazısı, temel ola-
rak faili meçhul cinayetleri ve katli-
amları ele alıyor. Ve kendisinin, hemen
tüm yazılarında olduğu gibi, oradan bu-
radan bir çok alıntı içeriyor. Bazen han-
gisinin nereden başlayıp nerede bittiğini
izleyemiyorsunuz. Bazısı alıntı, bazısı
kendisine ait olan değerelendirmelerde
Demirer şunları söylüyor: 

“Bu cinayetlerin hepsi tartışmasız
olarak insanlığa karşı işlenmiş suç-
lardır.” 

Diyor ki: “Katillerin hemen hemen
hepsi birer ‘devlet’ organizasyonunun
tetikçisidirler.”

Devam ediyor: “Katledilen can-
ların her birisi taşıdıkları değerleri ve
farklılıkları ile insanlık ailesi içeri-
sinde özel bir yer işgal ederler.” 

Sonra, “hızla sıralayarak bir kez
daha hatırlatalım:” diyerek, her biri
insanlık ailesi içinde özel bir yer iş-
gal eden bu “canların” listesini ya-
yınlıyor: 

Doç. Orhan Yavuz... Doç. Bed-
rettin Cömert... Prof. Bedri Karafa-
kioğlu... Abdi İpekçi... Prof. Ümit Do-
ğanay... Prof. Cavit Orhan Tüten-
gil... Ümit Kaftancıoğlu... Sevinç
Özgüner...

Ve... ve bu aydınları saydığı lis-
tenin tam burasında şu isme yer ve-
riyor: Gün Sazak.

Evet, MHP’nin faşist şeflerinden,
toprak ağası, binlerce insanımızın
katilini yukarıda adı sayılan aydınlarla
aynı listeye koyuyor Temel Demirer. 

Ve bu listeyi Halkın Günlüğü de
aynı şekilde yayınlıyor. (10-20 Ni-

san 2011, Sayı: 10)

Durun, bitmedi! 

Yazar, “katledilen canların”, her
biri insanlık ailesi içinde özel bir yer
işgal eden bu değerli insanların lis-
tesini yazmaya devam ediyor. 

Kemal Türkler... Prof. Dr. Muam-
mer Aksoy... Turan Dursun... Doç. Dr.
Bahriye Üçok... Uğur Mumcu... ve...

Ve burada bir isim daha çıkıyor
karşımıza: Özdemir Sabancı. 

Evet, yanlış okumuyorsunuz. Te-
mel Demirer, Gün Sazak’la birlikte
sömürücü, asalak, halkların katili
Özdemir Sabancı’yı da insanlık ai-
lesinin değerli canları içinde sayıyor. 

Gün Sazak’ın ve Özdemir Sa-
bancı’nın cezalandırılmış olmasını
“insanlığa karşı işlenmiş suçlar”
olarak değerlendiriyor. 

Halkın Günlüğü, bu haliyle her
satırı, her cümlesi devrimcilere küfüre,
devrimci mücadelenin mahkum edil-
mesine dönüşen yazıyı, dergisinde
pervasızca ve sorumsuzca yayınlıyor.
Halkın Günlüğü, hangi sorumsuz-
lukla böyle bir yazıya yer veriyor?

Böyle bir yazı, bir reformist örgü-

tün yayın organında yayınlansa dahi
yine kabul edilemezdir; ama zaten der-
sin onun mantığı böyle.. Peki silahlı
mücadeleyi, halk savaşını savundu-
ğunu iddia eden Halkın Günlüğü, si-
lahlı mücadelenin insanlığa karşı suç
olarak nitelendirildiği, devrimci ey-
lemleri gerçekleştirenlerin “devlet or-
ganizasyonunun tetikçisi” olarak ad-
landırıldığı bir metni NASIL, HANGİ
MANTIKLA YAYINLIYOR?

Yazar Temel Demirer, hangi man-
tıkla bunları yazmıştır, anlaşılmaz ve
kabul edilemezdir. Ama eğer Sabancı
eylemi konusunda kafasında bir soru
işareti varsa, devrimci hareket tara-
fından yayınlanan “GÖKDELENLE-
Rİ SARSAN KURŞUN, SABANCI
EYLEMİ” adlı 655 sayfalık kitapta
tüm sorularına cevap bulabilir. 

Demirer’in sorumsuzluğu ve ay-
mazlığı, yukarıdaki listeyle de bitmi-
yor. Diyor ki: “Bu listeye Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı...
Erdal Eren’i... idam edilen, kalleşçe öl-
dürülen, daha pek çok kişiyi... ekler-
seniz... Toplumumuzdaki zulmün kay-
nağını çok daha iyi algılayabiliriz…”

Sabancılar’ın, Gün Sazaklar’ın ya-
nına Deniz Gezmişler’i, infazlarda kat-
ledilen devrimcileri koymak, kimsenin
haddi de değildir, akıl kârı da değildir. 

Oradan buradan alıntılarla, en kü-
çük bir devrimci kaygı gütmeden
metinleri harmanlayarak kime ne ve-
rilmiş olunur? Bu nasıl bir aydın ah-
lakıdır ki, önündeki yazıda, alıntılar-
da, devrimcilerin cezalandırdığı isim-
ler geçmektedir? İnsan en azından o
eylemi yapan devrimci hareketin o ko-
nuda ne deyip demediğine bakar. Bu
nasıl bir aydın ahlakıdır?

Temel Demirer ve Halkın Gün-
lüğü, at iziyle it izini birbirine karış-
tırdıkları, devrimci eylemleri karala-
dıkları ve şaibe altında bıraktıkları, bu
eylemleri gerçekleştirenleri insanlık
suçu işlemekle suçladıkları, faşist
terörün katlettikleriyle devrimcile-
rin cezalandırdıklarını, aydınlarla fa-
şist şefleri, sömürücüleri yanyana
getirdikleri için, yaptıklarını DÜ-
ZELTMELİ ve halktan, devrimci-
lerden, devrimci hareketten ÖZÜR
DİLEMELİDİRLER.

Halkın Günlüğü ve Temel Demirer

“Bu ey lem, ül ke miz de ki
sö mü rü ve zu lüm ger çe ği nin
so rum lu la rı na dik kat çe ki yor du.
Baş ka bir de yiş le; si ya si
ger çek le ri açık la yan bir
ey lem di. Bu ger çek le rin açığa
çık ma sı nı is te me yen ler ise,
tar tışma la rı fark lı ka nal la ra
çek ti ler. 

Or ta lığı se nar yo lar, komp lo
te ori le ri kap la dı. Dev rim ci bir
ey le mi ka rart mak için
bur ju va zi nin tüm ke sim le ri ve
tüm ku rum la rı se fer ber
ol du lar.” (GÖKDELENLERİ
SARSAN KURŞUN,
SABANCI EYLEMİ kitabının
Önsöz’ünden)

Bu seferberliğe katılmak,
ilerici aydınların devrimci
yayınların işi olmamalı. 
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Gazi Mahallesine yönelik polis
saldırısı ve 14 kişinin tutuklanması
ardından başta Kanal D televizyonu
olmak üzere burjuva basın bu saldı-
rıyı haklı çıkaracak yayınlar yaptı.

Bununla ilgili yaptığımız röpor-
tajları yayınlıyoruz.

Ferhat Aktaş
(Koçgiri Platformu) 

Yürüyüş: Gazi de 14 kişinin
tutuklandığı saldırıyı nasıl değerlen-
dirdiniz?

Ferhat Aktaş: Mahallemiz öde-
nen bedellerle, yapılan direnişlerle
anılan bir mahalledir. Bu yönüyle de
her dönem egemenleri rahatsız eden
bir konumu olmuştur. Son operas-
yonda bu rahatsızlığın güncel anlam-
da bir yansımasıdır. Bu temelde de bir
operasyon gerçekleştirilmiştir ve 14
Gazili tutuklanmıştır. Gazi’de müca-
deleyi zayıflatmayı hedeflediklerini
düşünüyoruz.

Yürüyüş: Polisin gecekondu
semtlerindeki helikopterli saldırılarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ferhat Aktaş: İstanbul’un başka
mahallelerinde benzer helikopterli
baskınlar yaşanmıştı... 

Helikopter mahallemizde saatler-

ce alçak uçuş yaptı. Sabah beşten seki-
ze kadar mahallenin üstünde gezdi.
Tabi ki bununla amaçlanan halka
gözdağı vermektir, halkı sindirmek-
tir. Yine böylesi yoğunluklu operas-
yonlar düzenleyerek gecekondu
mahallelerinin tasfiyesini amaç edi-
nen ‘kentsel dönüşüm’ dediğimiz o
projeyi de sorunsuz bir şekilde uygu-
lamak için böylesi operasyonları
düzenlediklerini düşünüyoruz. 

Gazi’de de bir yıkım tehdidi var.
“3. Boğaz köprüsü” ve “yan yol”
projeleri için yaklaşık 1000 gece-
kondunun yıkılması planlanıyor.

Yürüyüş: Kanal D ’de Gazi’deki
polis saldırısına gerekçe olarak “polis-
le yemek yiyen cemevi yöneticileri-
ne yönelik eylem girişiminde” bulu-
nacakları üzerine yapıldığı söylendi.
Ne diyorsunuz?

Ferhat Aktaş: Alevilerle dev-
rimcileri karşı karşıya getirmeye çalı-
şıyorlar. Tabi bu çok ucuz bir yakla-
şım, ucuz bir provokasyon. Gazi
Mahallesi’nde hiç kimse bu haberle-
ri esas alarak olumsuz bir tutum içe-
risine girmez. Doğallığında da biz bu
haberi yapan anlayışı kınıyoruz. 

Anmanın gerçekleştiği gün yine
TV’lerden öğrendiğimiz, karakolda
bir yemek durumu söz konusuydu.

(...) Biz
K o ç g i r i
Platformu ola-
rak da cemevi
yönetimini ve
iki muhtarı

eleştirdik, anlayışlarını mah-
kum ettik.

Karakoldaki yemek hadisesi
mahallede protesto edilmiştir ama
burjuva medyanın verdiği gibi bir
yönelim kesinlikle söz konusu değil-
dir. Bu haberin hiç bir gerçekliliği
yoktur.

Cemevi yöneticileri gözaltına
alınanların mahkemelerine gidip ora-
da açıklama da yapmışlardır.
Açıklamada gözaltındakilerle cem-
evinin, basının işlediği şekilde iliş-
kilendirilmelerini protesto etmişlerdir.
Onları savunmuşlar, gözaltındakiler
için “onlar dostlarımızdır” demiş-
lerdir. Gazi’deki baskını yalan haber-
lerle veren burjuva medya cemevinin
yaptığı açıklamayı yayınlamamıştır. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

Ferhat Aktaş: 14 Gazili arkada-
şımız tutuklandı. Tutuklananların
içinde Koçgiri Platformu sözcüle-
rinden Musa Keskin arkadaşımız da
bulunmaktadır. Arkadaşımızın zalim-
lere karşı mazlumlardan yana bir
pratiği vardır. Musa arkadaşımızın ve
tutuklanan diğer 13 insanımızın ser-
best bırakılması için devrimci demo-
krat kurumlarla bir araya gelip müca-
dele edeceğiz.

Gazi’de mücadeleyi zayıflatmayı 
hedeflediklerini düşünüyoruz

Veli Gülsoy (Gazi Cemevi Genel Başkanı,
Cemevi Dedesi)

Yürüyüş: Kanal D televizyonunda Gazi
Özgürlükler Derneği'nin polisle yemek yiyen
Cemevi yöneticilerine eylem girişiminde bulu-
nacakları üzerine yapıldığı söylendi. Mahkeme
önünde bu haberi yalanlayan bir açıklama yap-
tınız. Gözaltına alınan kişilere de Cemeviyle ilgi-

li hiçbir soru sorulmamış. Bu haberleri kim yaptırıyor? 

Veli Gülsoy: Bu tamamen yalan ve asılsız bir kom-
plodur Bizimle bir ilgisi yok. “Cemevi yönetimine bas-
kı yapmışlar, onun için polis tutuklamış” demişler. 

O çocuklarımız sürekli Cemevi’ne sahip çıkan, yanı-
mız da duran çocuklarımızdır. Onlar bizim canlarımız-
dır. Can dostlarımızdır. Bizi devrimcilerle karşı karşıya

getirmek ve rant elde etmekten başka bir sey değildir. Bu
tamamen asılsız bir haber. Bunun da kaynağı ne ise ben
yandaş basını kınıyorum. 

Kınıyorum çünkü yıllardır ulusal basın sürekli Gazi
Mahallesi’nin üzerinde bir oyun yapmaya çalışıyor.
Bunları hep biliyoruz. Ve bu yüzden tutuklanan devrim-
ciler bizim çocuklarımızdır.

Biz onların tutuklanmasına da çok üzüldük. O yağ-
murun altında oraya gittik. Hangi kanaldı bir kamera tek-
rar geldi “tekrar açıklamayı okur musunuz?” dedi.
Rahatlıkla “okurum” dedim. 

Avukatlar sordu “Dede bu konuda tanıklık yapar mısı-
nız?” diye... Seve seve dedim. Ben yine sözümün arka-
sındayım. Çocuklarımızın bir an evvel serbest bırakıl-
masını istiyorum.

Röportaj
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İstanbul Gazi Mahallesi’nde 9
Nisan sabahı saat 03.30’da Gazi
Özgürlükler Derneği ve birçok ev
AKP’nin polisi tarafından helikop-
ter eşliğinde, zırhlı araçlar ve ağır si-
lahlarla basıldı. Gözaltına alınan
23 kişiden 14’ü tutuklandı.

Gazi’ye saldıran devlet, Gazi’nin

yoksul halkından 14 kişiyi tutukladı!
Saldırarak, gözaltına alarak, tutukla-
yarak Gazi halkını teslim alacakları-
nı sananlar yanılmaktadır.

Oligarşi, faşist terör ile ayakta kal-
maya çalışmaktadır. Tüm yöntemle-
ri gayri meşrudur ve faşist terör de sı-
nır tanımamaktadır. 

Gazi halkının mücadelesi 
meşrudur

Gazi’ye saldıran devlet; Gazi’de
fuhuşa, uyuşturucuya, alkole, hırsız-
lığa karşı mücadele eden Gazi halkı-
nın çocuklarını tutukladı. Gazi’ye
helikopterlerle saldıran devlet, yoz-
laşmaya, fuhuşa karşı mücadele et-
tikleri için devrimcileri tutukladı. 

Bu ne demektir?

Birincisi: Bu tutuklamalar ile çok
açık görülmüştürki, Gazi’ye saldıran
devlet, yoksul halkın yaşadığı yerlerde
uyuşturucuyu, fuhuşu, hırsızlığı suç
olarak görmemektedir. 

Tersine, uyuşturucuya, fuhuşa kar-
şı mücadele edenleri tutuklatarak,
uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa do-
kunulmazlık sağlamaktadır. Hırsızları,
uyuşturucu tacirlerini, çeteleri, fuhu-
şu kendi korumasına aldığını ilan
etmektedir.

Halkın çocuklarını zehirleyenleri,
yoksul halkın yaşadığı yerleri çürü-
tenleri el üstünde tuttuğunu ilan et-
miştir oligarşi.

Yoksul halkın çocuklarını, dev-
rimcileri tutuklatarak, Gazi’de fu-
huşun, hırsızlığın, uyuşturucunun

yaygınlaşmasına çalışıyor. 

Yozlaşmaya karşı mücadele eden-
leri tutuklatarak, buraları bataklığa çe-
virmeye çalışıyor. Bunun için tutuk-
luyor, bunun için yıllarca hücrelerde
tutuyorlar devrimcileri.

İkincisi: Oligarşi tutuklamalar

ile halkı uyuşturucuya, fuhuşa, hır-
sızlığa karşı kendi mahallesini savu-
namaz duruma getirmeye çalışıyor.
Gazi halkına gözdağı veriyor.

Tutuklamalar bizi 
yıldıramaz!

Helikopter eşliğinde mahalleleri-
mizi basıp, yüzlercemizi tutuklasa-
larda fuhuşa, uyuşturucuya, hırsızlı-
ğa karşı mücadele etmeye devam
edeceğiz.

Gözaltına alarak, tutuklayarak
yozlaşmaya karşı mücadelemizi en-
gelleyemezler. Başta Gazi olmak
üzere oligarşinin yoksul halkın otur-
duğu mahalleleri yozlaştırmasına,
çürütmesine izin vermeyeceğiz.

Gazi’de tutuklanan 14 devrimci-
nin boşluğunu hep birlikte doldurarak,
oligarşinin Gazi’yi yozlaştırma he-
saplarının önünü bir kez daha tıka-
yacağız.

Oligarşi hem güçsüz, hem de her
açıdan çürümüş, tükenmiştir. Varlığını
bir yanıyla halkı sindirerek, bir ya-
nıyla da uyuşturucu çetelerine, kadın
satıcılarına dayanarak sürdürmekte-
dir buralarda. O nedenle gayri meş-
rudur ve halka karşı kuralsız bir sa-
vaş yürütmektedirler.

Bundan önce de bir çok kez Ga-
zi’ye saldırarak halkı sindirmeye,
devrimcileri halktan tecrit etmeye
çalıştılar. Bu saldırılar karşısında
yoksul halk tek bir kez olsun sinme-
di. Bugünde sinmeyecektir. Tutukla-
salarda direnmeye devam edeceğiz.

Barikatları büyütmeliyiz!
Oligarşinin polisi uzun süredir-

halkı sindirmek, mahallelerimizi bi-
rer batakhaneye çevirmek için saldı-
rıyorlar! Sarıgazi, 1 Mayıs, Gülsu-
yu, Nurtepe, Okmeydanı ve Gazi...
Yoksul mahallelere saldırılar de-
vam edecektir. Saldırıların amacı
sindirmektir. 

Sindikçe, sustukça daha çok sal-
dıracaklar ve mahallelerimizden
halkı yıkımlarla kovacaklardır. Yı-
kacakları 1 milyon evimiz için oli-
garşi hazırlık yapmaktadır. Saldırı-
ları sistemli bir biçimde sürdürme-
lerinin nedeni budur.

Yoksul mahallelere karşı sürdü-
rülen saldırılara karşı çaresiz değiliz.
Saldırıları püskürtmenin yolu Gazi
Mahallesi’nde olduğu gibi diren-
mektir. Yukarıda helikopterler dö-
nerken barikatları yükseltmektir.

Saldırılara karşı yapılacak tek şey
barikatları büyütmektir. Direnmezsek,
mahallelerimizi birer ikişer basacak,
onlarcamızı gözaltına alacak ve bizim
bir parçamız olan çocuklarımızı,
oğullarımızı, kızlarımızı gözaltına
alıp, tutuklatacaklar.

Helikopterleri, panzerleri, ağır si-
lahları olsa da, mahallelerimize elini
kolunu sallayarak girmelerine, kapı-
larımızı kırıp evlerimizi, dernekleri-
mizi talan etmelerine izin vermeme-
liyiz.

AKP’nin polisinin saldırılarına
karşı direnmek haklı ve meşrudur. On-
lar batakhaneye çevirmek için saldı-
rıyor, bizlerse pislik yuvalarına izin
vermemek için direniyoruz.

Gazi’de 14 tutuklama! “Suç”: Uyuşturcuya,
fuhuşa, hırsızlığa karşı mücadele!
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TAYAD’lı Aileler, tecrit zulmüne son
verilmesi talebiyle sürdürdükleri kam-
panya çerçevesinde bu hafta da sokaklar-
da tecrit zulmünü anlattılar.

TAYAD’lı Aileler, tecriti anlatmak için
bu haftada yoksul ve onurlu halkın oturdu-
ğu Gazi Mahallesi’nde bir eylem yaptılar.

19 Nisan’da Gazi Sultan Düğün Salonu
önünde “Hapishanelerde 10 Yılda 1758
Ölüm! Tecrit Can Almaya Devam Ediyor
Siz Neredesiniz?” pankartı açan aileler,
herkesi tecrite karşı mücadeleye çağırdı. 

Nagehan Kurt tarafından okunan
açıklamada, “ Tecriti parçalamak için
ölüm oruçlarında 122 evladımız hayatı-
nı kaybetti.

Tecrit zulmü devam ediyor. Devletin
sözünü tutması için, birlik olmak, mü-
cadele etmek gerekiyor. Aksi durumda,
sıra en yakınımızdakine veya bize gelene
kadar, bu sessiz ölümler olmaya devam
edecek” denilerek yapılan açıklama biti-
rildi.

“Tecrite Son”, “Sohbet Hakkı Uygu-
lansın”, “Adalet İstiyoruz”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlarının
atıldığı açıklama 10 dakikalık oturma ey-
lemiyle sona erdi. 

Bu haftaki eylemde, tecrit zulmünü an-
latmak için demir bir hücre içinde TA-
YAD’lı Ailelerden bir anne eylem boyunca
kaldı.

Tecrit
sürüyor!

Herkes 
unutsa da

herkes 
görmezden 

gelse de
herkes sussa da

TAYAD’lılar
unutmuyor,

onlar 
görmezden 

gelmiyor,
onlar 

SUSMUYOR!

AKP tecrit zulmünü 
sürdürüyor!

Kandıra’da onur
kırıcı arama ve işkence 

Hapishanelerde tecrit işkencesi sürüyor.
Tecrit yanında tutsaklara onur kırıcı ara-
ma dayatılıyor, işkence yapılıyor, sürgü-
ne gönderiliyor tutsaklar. İşkence ve sal-
dırıların sürdüğü Kandıra 1 No’lu F Tipi
Hapisanesi’nden gönderilen bir mekuba
yer vereceğiz.

Yine bir süre önce TKMP’de Kandıra
F Tipi Hapishanesi önünde bir eylem
yapmış, işkenceyi teşhir etmişti.

“Onur kırıcı aramaya karşı
çıkmak, işkence ve ceza nedeni”

Özkan Yılmaz (Kandıra 1 No’ lu
Tipi Hapishanesi, 6 Nisan 2011) 

“Ayakkabı aramasına karşı çıktığımız
gerekçesiyle hücreden her çıkışta hakkı-
mızda 1 ile 3 ay arasında görüş, mektup-
laşma ve telefonla konuşma hakkından
men cezası altında tutanaklar tutuluyor. 

Burada hepimiz şimdiden yıllara varan
disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıyayız.

Bugün bir de hücrelere bir anons ya-
pıldı. Anonsta; "iyi halli olmayan tutuk-
lular, iyi halli olana kadar açık görüş ya-
pamayacak." Adalet Bakanlığının disiplin

soruşturmaları bitinceye kadar tutsaklara
açık görüş yaptırılmaması başvurusu ka-
bul edilmiş. 

Disiplin soruşturmaları bitmeyeceğine
göre açık ziyaretleri de daha en baştan ya-
saklamayı kafalarına koymuşlar. Bu ya-
sakların sınırı yok tabi.”

TKMP, Kandıra F Tipi
Hapishanesi önündeydi 

Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP) işkencenin, yasakların, sürgün-
lerin sürdüğü Kandıra F Tipi Hapishane-
si önünde bir süre önce açaklama yapmıştı.

TKMP’nin, son süreçte Kandıra 1 ve
2 No’lu F Tipi hapishanelerinde yaşanan
baskı, işkence, soruşturmalar ve sürgün
sevkleri protesto etmek amacıyla aldığı ka-
rar uyarınca İstanbul’dan Kandıra F Tipi
Hapishane’ne iki otobüsle gidilmiş, 80 ki-
şinin katıldığı bir eylem yapılmıştı.

24 Nisan
2011

Yürüyüş

Sayı: 265

Halk Cephesi Saflarında Birleşelim 49



Radikal gazetesi yazarlarından
Yıldırım Türker, “Devrimci Karar-
gah” adlı örgütle ilişkili olmakla suç-
lanarak tutuklanan üç SDP’linin eş-
leri ve sevgilileriyle (ifade kendilerine
aittir) bir söyleşi yapmış. Söyleşi 17
Nisan 2011 tarihinde Radikal’de ya-
yınlandı. 

“Birbirine tutunan SDP'li üç ka-
dın” başlığıyla sunulan söyleşi, tam
kapitalist mantığa, pespaye burjuva
gazetecilik tarzına uygun olarak şu
spotla sunulmuştu: 

“Biz bu mücadelenin önünde ola-
cağız, beğenseler de beğenmeseler de.
Hem de mini eteklerimizle. Buna
alışsınlar.”

Sanki bugün kadınların mücade-
lede mini etekleriyle mi, yoksa nor-
mal etekleriyle mi yer almaları üze-
rine yoğun bir tartışma var! Geçiyo-
ruz bunu.  

Söyleşide ilk sözü, SDP Genel
Başkanı Rıdvan Turan’ın hekim eşi
Dilay İlkaya Turan alıyor ve ilk söz
olarak bakın ne söylüyor: 

“Yıllar önce öncü savaşı reddet-
miş bir kökenden gelmemize rağmen
silahlı terör örgütünden yargılanı-
yoruz...”

Devam ediyor: 

“Yasal bir partide demokratik
alanda politika yaparken evlerimizin
hücre evi gibi basılmasıyla kâbusu-
muz başladı...”

*

Düzene ne kadar “ehlileşmiş” ol-
duklarını, ne kadar yasal, ne kadar dü-
zen içi olduklarını, silahlarla ilişkileri
olmadığını, devrimcilerden ne ka-
dar farklı olduklarını anlatmak üzerine
kurmuşlar her şeyi.

Yıllardır küçük burjuva aydınların,
güya düzeni eleştirirken, devrimcilere
karşı her türlü baskıyı zulmü meşru-
laştıran söylemlerini tekrar ediyorlar
onlar da. 

Söyleşinin her satırında bu man-
tığın izlerini, sonuçlarını görüyorsu-

nuz zaten. Yıllardır ülkede devrim-
cilere karşı yapılanlar, hiç onların gün-
deminde bile olmamış ve hala da de-
ğil. Geçmişi bir yana bıraktık; hiç de-
ğilse bütün bunlar “kendi başlarına”
geldiğinde, gerçekleri farketmişler
mi? Yine hayır. 

*

Öncü savaşını yıllar önce reddet-
miş olmalarına rağmen, nasıl terör ör-
gütünden yargılanırlarmış?

Öncü savaşını savunanlar, terör ör-
gütünden yargılanabilir yani öyle
mi? Neyi savunduğunuzun, Ameri-
ka’nın hazırladığı “terör örgütleri lis-
tesini” onayladığınızın farkında mı-
sınız?

*

Yasal bir partide politika yapan-
ların evleri “hücre evi” gibi basılma-
sın; peki, düzenin getirdiği zorunlu-
luklardan dolayı illegal olmak zorunda
kalan örgütlenmelerin kadrosu, mili-
tanı olanlar veya onların demokratik
alanda çalışmalarını yürütenlerin ev-
leri, işyerleri, dergi büroları, hücre evi
gibi basılabilir mi?

*

Tecrite karşı çıkarken sık sık baş-
vurulan “ama onlar ellerine silah al-
mamışlardı, pankarttan, bildiriden ya-
tıyorlar” gerekçelerine ne kadar ben-
ziyor ağızlarındaki sözler. Bu muha-
lefet biçimi, “ellerine silah alanlara her
türlü tecrit uygulanabilir” anlamına
gelen çarpık bir demokratlıktır.

Ve tüm emperyalistler, işbirlikçiler,
kendilerine soldan verilen bu deste-
ği sonuna kadar kullanmaktadırlar. 

*

Bir gün sevgilileriniz, kocalarınız
tutuklanıyor, onun üzerine yıllardır içi-
ne hapsolduğunuz statükolarınızdan
kafanızı azıcık dışarıya çıkarıyorsu-
nuz, birşeyleri görmeye başlıyorsu-
nuz, ama tarifleriniz, körün fili tari-
fi gibi. Yalnız elinizin dokunduğu yer-
lerle sınırlı. 

“Sesimizi duyurmak istedik ...
Ama bizi ısrarla bir görünmezlik
perdesinin ardına koymuşlardı... Se-
nin bizimle yaptığın röportaj işte bu
perdeyi kaldırdı.”

Konuşanların sanki bu ülkede yıl-
lardır hapishaneler konusunda sür-
dürülen sansürden haberleri yok! 

Biz o “perdeyi kaldırmak” için
onlarca öldük, bundan haberleri yok! 

*

“Gittiğimiz toplantıların kadın-
sızlığı bizimle birlikte daha da görü-
nür oldu. Ne kadar erkek bir siyaset
alanında sıkıştığımızı bugün çok daha
somut bir biçimde görüyoruz.”

Bir de bunu söyleyip, ondan son-
ra solun “geleneksel kalıplarına” ver-
yansın ediyorlar. Devleti bırakıp sol-
la uğraşmaya başlıyorlar. Ama yine
dünyadan bihaber. 

Bu ülkede büyük bir direniş ger-
çekleştirildi, sizin eşlerinizin kendi-
lerini devrimcilerden “ayrı” yere ko-
yan bakış açıları nedeniyle dönüp bak-
madıkları bir direniş. O direnişin
122 şehidinin 48’si kadın şehitleri-
mizdir. “Kadınsızlık” belki sizin
dünyanızı anlatıyor, ama kesinlikle
devrimcilerin dünyasını değil. 

*

Düşünün, bunlar sosyalist bir par-
tinin başkanının, yöneticilerinin eşleri,
sevgilileri imişler. 

Dönüp “biz nasıl olup da ülkemi-
zin gerçeklerinin bu kadar dışında
kaldık nasıl olup da işkenceler, hu-

Bir gün sevgilileriniz,
kocalarınız tutuklanıyor,

onun üzerine yıllardır
içine hapsolduğunuz

statükolarınızdan kafanızı
azıcık dışarıya

çıkarıyorsunuz, bir şeyleri
görmeye başlıyorsunuz,

ama tarifleriniz, körün fili
tarifi gibi. Yalnız elinizin
dokunduğu yerle sınırlı. 

‘Öncü savaşı’nı savunanlara 
her şey mübah, öyle mi?
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kuksuzluklar ortasında kendi küçük burjuva key-
fimizin içinde bu kadar körleştik” diye sora-
caklarına, hala etrafı suçlamakla, kendilerine
misyonlar yüklemekle meşguller. Utanmasalar,
tutsak yakınları mücadelesini, tecrite karşı
mücadeleyi kendileriyle başlatacaklar! Küçük
burjuva kibirinin, saygısızlığının sonu yok!

Siz bırakın sosyalist bir partinin yöneti-
cilerinin eşleri olmayı, sıradan insanlar kadar
bile politikanın içinde olmamışsınız... Düzen
içi solculuğun tipik tezahürüdür bunlar.

“Sıra kimde” inisiyatifini kurmuşlar. Böyle
bir inisiyatif davadaki anti-demokratik uygula-
malara karşı çıkılması anlamında demokratik bir
muhtevaya sahiptir. Bu yanıyla söylenecek bir
şey yoktur. Ama “Sıra kimde” inisiyatifini ku-
rup arkasından da “sıranın başka sosyalistle-
re gelmemesi için uğraştık” deyince, Türkiye
gerçeğini hatırlatmak farz oluyor.

İnsan dünyayı kendilerinden ibaret sanınca
böyle oluyor. Oysa siz zaten “sıranın so-
nundakiler”siniz, 

Siz, susmuşsunuz, susmuşsunuz, sıra size
gelmiş. 

Üç kadından Ekin Bodur diyor ki, 

“5 ay sonra yayınlanan iddianamede bir
silahlı örgüt bulgusu ... yok. IMF protesto-
larına katıldınız, Newroz mitingine gittiniz,
hatta beraber yemek yediniz gibi suçlar
var.”

Bunlar, bu ülkede kaç yıldır devrimcilere
karşı kullanılan temel tutuklama gerekçeleri
haline getirildi. Ankara’da, İstanbul’da, İz-
mir’de TAYAD’lılar, Gençlik Federasyonu
üyeleri, bunlarla tutuklandılar. 

Ama söz konusu “üç kadın” bir yana, on-
ların eşlerinin yönettiği SDP de, zaten bunların
dışındadır. Kürt milliyetçi harekete tabi olmuş,
soldan, solun yaşadıklarından kopmuşlardır.
Bu ülkede hapishanelerde tecrite karşı dire-
nişte 122 şehit verilmiştir ve SDP’liler, bir tek
tabuta omuz vermeyenlerdendir. Diren-
meyen çürür. SDP’liler de direnmeyen ve o
çürümeyi yaşayan partilerden biridir. Partinin
yöneticilerinin eşlerinin geçmişe dair sergi-
ledikleri bu apolitiklik tablosu da bu çürü-
menin dışında değildir zaten. 

Zararın neresinden dönülürse kardır diye
düşünülebilir. Ama bunun için en başta em-
peryalizmin ve oligarşinin terör demagojisi-
nin dışında düşünmeyi, “öncü savaşını, silahlı
mücadeleyi, illegaliteyi savunanlara her şey
mübah” anlayışını mahkum edip terketmele-
ri ön şarttır. Değilse bu anlayışla sosyalistlik
bir yana, demokrat bile olunamaz.

Sanki 12 Eylül yıllarının tek
kaybı Cemil Kırbayır, AKP döne-
minin tek kaybı da Tolga Baykal
Ceylan’dı. 

İnfazlar, kayıplar, idamlar, kat-
liamlar, kontrgerilla, Susurluk söz
konusu olduğunda, AKP için bun-
ların hepsi birer “insan hakları
şovu” malzemesi. 

AKP, bunlar söz konusu oldu-
ğunda gerçek adalet için parmağı-
nı bile oynatmıyor. Ama göster-
melik şovlar için komisyonlar ku-
ruyor, heyetler dolaştırıyor, de-
meçler veriyor. AKP’nin demok-
rasi vitrini bunlarla dolduruluyor. 

*

Kayıp Aileler’inin Başbakan
Erdoğan’la yaptığı görüşmeden
sonra Erdoğan, devlet, basın, jan-
darma, polis ve meclis, kayıp Cemil
Kırbayır'ın yaşlı annesi Berfo Ana’yı
keşfettiler. Sanki ilk kez kayıp ger-
çeğiyle yüzleşmişlerdi...

Hemen TBMM’de kayıplara
ilişkin bir “alt komisyon!” kurdular.
Ama olayı bir şov aracı yapmak is-
tedikleri baştan belliydi. Çünkü o ka-
dar kapsamlı ve uzun vadeli bir so-
runu incelemek üzere bir komisyon
kurmak yerine, “alt komisyon”la ge-
çiştirme vardı. İkincisi, on yıllara ya-
yılmış yüzlerce kayıbın olduğu bir
ülkede, “tek tek olaylar” peşinde
olacaktı bu komisyon. 

*

TBMM İnsan Haklarını İnce-
leme Komisyonu Başkanı Zafer
Üskül, işte bu tek tek incelemelerle
ilgili sonuçları açıkladı.

Üskül, Kırbayır'ın “gözaltında
öldürüldüğü kanaati taşıdıklarını”
söyledi.

13 Eylül 1980’de gözaltına
alınan Kırbayır, bir süre Kars As-
keri Gözetimevi'nde tutulmuş,
ve Dede Korkut Eğitim En-
stitüsü'nde polis tarafından sor-
gulanmış; daha sonra polis Kır-
bayın’ın kaçtığı yönünde tutanak

tutmuştu. 

Üskül, kaçtığı ihtimalinin in-
andırıcı olmadığı sonucuna ulaştık-
larını söylüyor. Ama sonra bakın
ne diyor: 

“Kırbayır'ın akıbetinin ne ol-
duğunu bilen birkaç kişinin ol-
duğunu düşünüyoruz... Vicdan sa-
hibi birkaç kişinin konuşmasını,
yer göstermesini bekliyoruz.”

Ya vicdan sahibi birkaç kişi çık-
mazsa?

O zaman ne olacak? 

Dosya kapanacak!

Sen devletsin, sen iktidarsın,
tüm belgeler elinde, çöz...

Çözmüyor. 

*

Zafer Üskül, “AKP dönemin-
de kaybolan tek kişi” diye ad-
landırılan Tolga Baykal Ceylan’la
ilgili yaptığı açıklamada da “Cey-
lan’ın gözaltında kaybolmadığı,
yurtdışına gitmiş olabileceği” gibi,
kelimenin tam anlamıyla sorum-
suz ve kaybedenleri aklayan bir
açıklama yaptı. 

*

İşte AKP’ye göre, kayıplar
meselesi hallolmuştu! Kırbayır
için vicdanlı bir kaç tanık da bu-
lundu mu tamam olacaktı!

*

AKP’nin demokrasicilik oyunu,
kayıpları, infazları, kontrgerillayı,
işkenceyi, herşeyi küçümsüyor, ha-
fifletiyor, onları kullanılacak, is-
tismar edecek olaylara dönüştürü-
yor... Kayıp ve şehit yakınları, de-
mokratlar ve ilericiler, insan hakları
savunucuları, AKP’nin oyunlarına
ortak olmak, küçümsemeye, aşa-
ğılamaya, istismara ve katliam-
ların, kayıpların aklanmasına
ortak olmaktır. Kaybedilenler, kat-
ledilenler AKP’nin umurunda de-
ğildir, mücadele bizim kendi mü-
cadelemizdir. Sorunlarımıza böyle
bakmalıyız.

Adalet mücadelesi 
vicdanlara havale edilemez

AKP, Kayıplar Konusunda Adalet Değil, Şov Peşinde!
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Belçika’da
Anma Ve
Kutlama

Devrim Şehitlerini Anma ve Umu-
dun Kuruluşunu Kutlama  günleri  do-
layısıyla Halk Cephesi tarafından 16
Nisan’da Belçika’nın Liege kentinde
Palais des congrès salonunda  etkin-
lik düzenlendi. 

Dev-Genç amblemli tişörtleri,  fu-
larları ile Avrupa’nın değişik şehir-

lerinden bir araya gelen gençlik,
bayraklı yürüyüş ile “Mahir’den Da-
yı’ya Sürüyor Bu Kavga”, “ Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
ve umudun sloganlarını haykırdı.
Gençliğe salonda bulunan yüzlerce
kişi de coşkulu bir şekilde eşlik etti.

Saygı  duruşuyla devam eden
program Almanya’dan gelen Halk
Cepheliler’in  Bedreddin’in Haki-
kat Bacılarından Fidan Kalşenler’e
isimli Anadolu kurtuluş savaşlarında
kadının fedakarlık ve kahramanlık-
larını anlatan tiyatro oyunu ile devam

etti.

Perdede beliren şehit gö-
rüntüleri  ve FOSEM’in ha-
zırladığı,  İdil Kültür Merke-
zi’nde yapılan 1999 yılbaşı
eğlencesinin görüntülerinin
yer aldığı kısa film gösterildi.
Bu görüntülerde şehitlerimiz,
Hüsamettin Ciner, Abdülbari
Yusufoğlu, Semiran Polat,
Zehra Kulaksız, Şengül Ak-
kurt, Şenay Hanoğlu, Gülsü-
man Dönmez , Hasan Hüse-
yin Boyraz, Sultan Yıldız’a ait
görüntüler  tarihin yaratıcısı
şehitlerin hala aramızda ol-
duğunu bir kez daha hatırlat-
tı.

Şiirler okundu ve müzik
dinletisi verildi. Ardından
Mahir’den Dayı’ya Anadolu
ihtilali önderlerinin yaşamla-

rının değişik kesitlerinden seçilmiş fo-
toğraflarla  hazırlanan bir sinevizyon
gösterisi  sunuldu. 

Türkiye’den ve Avrupa’dan ko-
nuşmacıların yer aldığı bir panel  ya-
pıldı. Kızıldere’den  Büyük Dire-
niş’e onlarca destanın yaratıcısı  Cep-
he tarzı anlatıldı. 

TAYAD Başkanı Behiç Aşçı ül-
kenin siyasal tablosunu kısaca anlat-
tıktan sonra, bu tabloyu değiştirmek
için verilen mücadeleden örnekler ver-
di.

Ardından Hamburg çocuk ve
gençlik korosunun şehitlerin sevdiği
türkülerden ve kavga şarkılarından
oluşan müzik dinletisi ile program
sona erdi.

Programın yapıldığı salona büyük
boy Mahir ve Dayı pankartları ası-
lırken, sergi alanında da 588 şehidin
fotoğraflarının olduğu pankart asıldı.
Sergi salonunda Yürüyüş Dergisi’nin
Kapakların dan oluşan Yürüyüş ser-
gisi, “Dev-Genç Tarihi”, “ Dayı” ko-
nulu fotoğraflar sergilendi.

Yunanistan'da 

Umudun 

Kuruluşu
Kutlandı

Yunanistan Halk
Cephesi 17 Nisan tarihinde Devrim
Şehitlerini Anma Umudun Kurulu-
şunu Kutlama  programı düzenledi.

26 kişinin katıldığı program  “Hoş
geldiniz” konuşmasıyla başladı. Ar-
dından  bağımsızlık, sosyalizm, de-
mokrasi inancının, kararlığının vur-
gulandığı, tüm şehitlerimize düşleri-
mizi gerçekleştirme sözünün verildi-
ği bir metin okundu. 

Tarihimizi anlatan bir sinevizyon
gösterimi yapıldı. 5 saat süren anma,
bağlama eşliğinde söylenen kavga tür-
küleri ve çekilen coşkulu halaylarla
son buldu.

Av ru pa’da
Şehitlerimizi Anıyor

Umudun Kuruluşunu Selamlıyoruz    2

BELÇİKA

ATİNA
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Hollanda'nın başkenti  Amsterdam'ın değişik
yerlerine Mahir Çayan’ın silüeti çizildi. 

“Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor, Devrim Şe-
hitleri Ölümsüzdür, DHKP-C, CEPHE, Umudun
Adı DHKP-C” sloganları yazıldı.

Ülkedeki genel seçimlerin tarihi yaklaştıkça, Avrupa'da-
ki göçmenlerin düzen partileri tarafından “hatırlanması”Av-
rupa'daki Anadolu göçmenlerine yönelik faaliyetleri de ço-
ğaldı. 

AKP iktidarı göçmen halkın yararına ne çok icraat yap-
tığını anlatırken, muhalefet de kendisinin iktidar olduğu dö-
nemleri unutup iktidarın islamcı holdingler aracılığıyla yap-
tığı vurgunları ortaya döküp hesap sorma vaadinde bulunu-
yor. 

Düzen partileri tarafından seçimlerde hatırlanır göçmenler.
50 yıldır sadece oy deposu ve döviz potansiyeli olarak görüldü.
Onun dışında nasıl yaşadığı, hangi zorluklarla karşı karşıya
olduğu merak bile edilmedi.

Irkçı saldırılar sonucu yakıldığında, saldırıya uğradığın-
da bizzat aynı iktidar sahipleri tarafından hep susması telkin
edildi. Neredeyse yarıya yakını islamcı holdingler tarafından
dolandırılan, hayatını verdiği alınterine, birikimine el konu-
lan ama tepkileri yine ulusal ve dini duyguları sömürülüp sus-
turuldu.

Bu tablo içinde göçmenlere yer yoktur. Ekonomik, dini,
kültürel, ulusal sömürünün olduğu yerde göçmen hakları, öz-
gürlükleri ile değil ancak ülkede ve Avrupa'da iktidarlara ne
kadar hizmet ettiği ile vardır. 

Anadolu göçmenleri inançlarını ,beyinlerini, değerlerini
ne halk düşmanı AKP'ye ne de halkı aldatan CHP ve bera-
berindeki 21 partiye kullandırmamalı, onların yalanlarına inan-
mamalıdır. 

Anadolu halklarının sorunlarını çözemeyenlerin, sömürü
ve baskı dışında yönetme yolu olmayanların, on yıllardır bizi
Avrupa'da sahiplenmeyip hakkımızı aradığımızda bizi şiddet
ile demagoji ile susturmaya çalışanların yeri iktidar değil, ta-
rihin çöplüğüdür. 

Hiçbir düzen partisi ne ülkede halklarımızın sorunlarını
çözebilir, ne de Avrupa'da bizleri sahiplenebilir. 

50 yılın gerçeği düzenin gerçeğidir. Seçimler ise bu ger-
çeği değiştiremez. Bizleri seçimden seçime hatırlayanlar, bi-
zim acılarımızı bilmez.

Bunun için düzen partilerinin hiçbirinin yalanlarına kan-
mıyalım, inanmıyalım. Türkiye’deki düzen partilerine veri-
lecek her oy asimilasyonla, soygunla geçen 50 yıla yeni 50
yıllar ekleyecektir. 

Çünkü “Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” Aylardır ze-
hir gibi ağızlardan dökülen ballı sözler sadece yalanların kı-
lıfıdır. 

AKP’sinden CHP’sine 

Verilecek 

Oyumuz Yok!

AVRUPA’dakiBİZ

Kuzey İrlanda’da  bulunan Maghaberry Hapisha-
nesi önünde 17 Nisan’da siyasi tutsaklarla daya-
nışma eylemi düzenlendi. 

Siyasi Statü Komitesi tarafından düzenlenen ey-
leme 50'yi aşkın kişi katıldı. Eylem, 2010 yılının Tem-
muz aylarında açlık grevi direnişleriyle tutsakların
kazandığı haklarının uygulanmamasını protesto et-
mek için düzenlendi.

Direnişin temel istemlerinden ve anlaşmayla ka-
rara bağlanan tutsakların taleplerinden biri de onur
kırıcı aramaların son bulması idi. Aramada tutsaklar
zorla soyularak onur kırıcı aramaya maruz kalıyor-
lar.

Eylemde, tutsakların talepleri tamamen uygula-
nıncaya kadar kampanyanın devam edeceği ve ey-
lemlerin, protestoların sokaklara taşınacağı duyuruldu. 

Kuzey İrlanda 

Maghaberry 

Hapishanesi 

Önünde Protesto

Hollanda'da 

Cepheliler 

Yazılama Yaptı
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To kat Zi le İl çe si Kar -
şı ya ka Kö yü’n den di.
Ka ra de niz Tek nik Üni -
ver si te si Elek tro nik
Mü hen dis li ği öğ ren ci -
si ve TÖ DEF’li idi.
İs tan bul’da 1 Ma yıs’a

ka tıl dık tan son ra, 2 Ma yıs 1993’te
Trab zon’a dö ner ken ge çir di ği tra fik
ka za sı so nu cu ara mız dan ay rıl dı.

l957 do ğum lu. DEV-GENÇ
saf la rın da ye ral dı. So ğuk kan -
lı lı ğı, mü te va zı lı ğı ve kit le ça -
lış ma sın da ki ye te ne ği önem li
özel lik le rin den di. Yö ne ti ci
ye te nek le ri nin ge liş me siy le
bir lik te Do ğu Ka ra de niz so -
rum lu lu ğu nu üst len di. 6 Ma -

yıs 1980’de Ay bas tı’da bir gö re ve gi der ken
fa şist le rin kur du ğu pu su da şe hit düş tü. 

Ercan
GÜNDOĞDU

1959 do ğum luy du. Sam -
sun 19 Ma yıs Li se si’nde
okur ken mü ca de ley le
ta nış tı. Sam sun DEV-
GENÇ için de ye ral dı.
Eği tim Ens ti tü sü’n de
mü ca de le si ni sür dü rür -
ken has ta lı ğı ne de niy le

1978 Ni sanı’nda ara mız dan ay rıl dı.

KA YIP
Dev rim mü ca de le si nin
emek tar la rın dan dı. De -
fa lar ca iş ken ce ler den ge -
çi ril me si ne, 8 yıl lık tut -
sak lı ğı na rağ men kav -
ga nın için de ol ma ya de -

vam et ti. 1989’da Ye ni Çö züm der gi si -
nin İz mir tem sil ci li ği ni yap tı. İz mir’de
12 Ey lül’ün ölü top ra ğı nın aşıl ma sın -
da onun önem li kat kı la rı ol du. 1994
Ni san'ının ilk gün le rin de İs tan bul'da
gö zal tı na alın dı ve kay be dil di.

KA YIP
So ner Gül ve Hü sa met tin Ya man 80’li yıl la rın so nun -
dan iti ba ren İs tan bul Üni ver si te si’nde genç lik mü ca de -
le si için de ye ral dı lar. Bu dö nem de DEV-GENÇ’in bir
çok fa ali ye ti ne ka tıl dı lar. Gö rev ler üst len di ler. 4 Ma yıs
1992’de İs tan bul’da gö zal tı na alın dı lar. Gö zal tın da
kay be dil di ler.

Dev rim ci ha re ke te gö nül
ver miş bir emek çiy di.
Esen ler Halk Mec li si Gi ri -
şi mi üye siy di. 1 Ma yıs
1998’de Cep he saf la rın day -
dı. 1 Ma yıs’ta po lis sal dı rı -
sın da ya ra lan ma sın dan
son ra bu na lı ma gi re rek 5

Ma yıs 1998 gü nü ha ya tı na son ver di.

1963 do ğum lu. DEV-
GENÇ saf la rın da mü -
ca de le et ti. İs tan bul
Hay dar pa şa Tek nik
Öğ ret men Oku lu’nda,
De niz Gez miş ler için
dü zen le nen an ma sı ra -

sın da jan dar ma nın aç tı ğı ateş so nu cu
6 Ma yıs 1980’de kat le dil di.

1955 do ğum lu. Yük sek
öğ re nim için gel di ği Bur -
sa’da dev rim ci mü ca de le -
ye ka tıl dı. Bir Dev-
Genç'li ola rak ba ğım sız -
lık, de mok ra si ve sos ya -
lizm mü ca de le si ne omuz
ver di. İş çi sı nı fı nın mü ca -

de le gü nü 1 Ma yıs 1977’de kat le dil di.

1978 Ma lat ya Ar gu van
Ko yun cu kö yü do ğum lu.
Li se yıl la rın da dev rim ci -
le ri ta nı dı. Genç lik ha re -
ke tin de gö rev ve so rum lu -
luk lar al dı. F Tip le ri ne
kar şı Kü çü kar mut lu'da

di re ni şe des tek ey le mi ya par ken 13
Ka sım 2001'de dör dün cü kez gö zal tı na
alı nıp tu tuk lan dı. 10. Ölüm Oru cu Eki -
bi’nde ye ral dı. 1 Ma yıs 2004’te, Geb ze
Ha pis ha ne si’nde fe da eyleminde be de -
ni ni tu tuş tu ra rak ölüm süz leş ti.

Meh di AL KAN

Fehime
ÖZTÜRK

S elma KUBAT

S adettin Emir
ÇINAROĞLU

S erap ŞİMŞEK

Hüsamettin
YAMAN

S oner GÜL

Recep GÜLER

Ahmet
ÖZDEMİR

BOBBY SANDS
İr lan da Kur tu luş Or du su (IRA) ön der le rin den di. IRA ve
İN LA'nın tut sak üye le ri nin ha pis ha ne ler de ki Tek Tip El bi se
ve tec rit uy gu la ma la rı na kar şı baş lat tık la rı aç lık gre vin de,
Boby Sands 5 Ma yıs 1981’de, di re ni şin 66. gü nün de şe hit
düş tü. Bu di re niş te top lam ON İr lan da lı yurt se ver şe hit düş tü.

Kadın Devrimci Sanatçı, 

Ölüm Orucu Direnişçisi
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Bu yıl İstanbul’a toplam
9 milyon 300 bin adet lale
dikildi. Bunlara 1 milyon
488 bin lira harcanmış. 

Kalıcı güzellikler yarata-
mayanlar, üç beş günlük gü-
zelliklerle halkın gözünü bo-
yamaya çalışıyorlar. 

Bunun için de halktan
topladıkları paraları çarçur
ediyor ve yine kendi yan-
daşlarını zenginleştiriyor-
lar. 

Sizin lale festivali san-
dığınız, sömürü çarkının
kendisidir yani.

Çiçeklerin arkasına
gizlenen
sömürü ve yağma
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