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Nazizme karşı zaferin 77. yılı

Meçhul askerler değillerdi

B

olşevik Partisi ve Sovyetler Birliği’nin
en önemli kişiliklerinden birisi olan
Vyaçeslav Molotov, Feliks Çuyev ile
yaptıkları sohbetlerden birinde Büyük
Yurtseverlik Savaşı’nın ardından kapitalistlerin izinden gidip “Meçhul Asker” anıtları
dikmenin yanlış olduğunu, Sovyetler Birliği askerlerinin faşizm ile savaştığını ve bunun silikleşmesine hiçbir şekilde izin vermemeleri gerektiğini
anlatır.
Alman kapitalizmi, emperyalist bir güç olarak
dünyanın paylaşımı mücadelesine geç katılmış
olduğundan gelişen üretim gücü için hammadde
ihtiyaçları, artan nüfusunu destekleme planları ve
yeni pazar arayışları ile 1914’te dünyayı bir savaşa
sürüklediği gibi 1936’dan itibaren de yeni bir dünya savaşına neden olacak bir yayılma dönemini
açtı.
Hitler önderliğinde Nazi Almanyası, 1933’te tekrar
silahlanmaya başlarken 1935’te tekrar hava kuvvetleri kuracaklarını duyurduktan sonra İngiltere
ile bir anlaşma yaparak donanmasını da yeniden
kurmaya başladı. 1936’ya gelindiğinde Versay
Antlaşması ve Lokarno Antlaşmaları’nı doğrudan
ihlal ederek Fransa ve Belçika sınırındaki silahsızlandırılmış Renanya bölgesine Alman ordusunu geri soktu. Aynı yıl İspanya İç Savaşı’nda
Franco’nun faşist güçlerini açıktan desteklemeye
başladı.
1938 Nisan ayında Avusturya ile Almanya’nın
birleşmesi gerçekleştirildikten sonra bu kez Münih
Antlaşması ile önce 1938 sonbaharında Çekoslovakya’nın Alman etnik azınlığının yoğun şekilde
yaşadığı sınır bölgelerini kapsayan Sudetenland’ın işgali ve ardından ertesi yılın ilkbaharında
ise tüm Bohemya ve Moravya bölgelerinin işgali
ve kukla Slovakya’nın kurulmasıyla doğuya doğru
biraz daha genişleme sağlandı. Münih Antlaşması
İngiltere ve Fransa’nın Nazizmi doğuya yönlendirerek tatmin çabalarının da zirve noktasıydı.
Naziler, Amerikan “Açık Kader” dedikleri ABD’nin

1800’lü yıllarda batıya doğru genişlemesini meşrulaştırmak için geliştirdikleri ideolojik motiflerden
de esinlenerek doğuda bir “Yaşam Alanı” arayışındaydı. Bu arayış etnik Alman topluluklarının
birleştirilmesi sonrasında gözünü daha fazlasına
dikti. “Yaşam Alanı” siyaseti, Doğu Avrupa’da
Almanya sınırları dışında yaşayan Alman azınlıkların Almanya’nın hakimiyetinde birleştirilmesi ve
doğuda elde edilecek yeni toprakların kolonizasyonu ile beraber Alman popülasyonunun bu
topraklara yerleştirilmesi politikasıydı.
Bunun için savaş öncesi son durak, Polonya’nın
serbest şehir olan Danzig kentinin Almanya’ya
bağlanması talebi oldu. Bu talep kabul edilmeyince Polonya’nın işgali ile savaş başlamış oldu.
Daha sonra Hollanda, Belçika ve Fransa üzerine
stratejik bir saldırı düzenleyip batı cephesini güvene alan Nazi Almanyası Haziran 1941’de Barbarossa Harekatı ile Sovyetler Birliği ile savaşa
başladı.
Savaşın başlamasını geciktirme stratejisi ile hareket eden Sovyetler Birliği tüm çabalarına karşın
faşizmin hedefindeydi. Ancak savaşın dördüncü
yılı tamamlanmadan Sovyetler Birliği bayrağı ve
Kızıl Ordu’nun “150. Piyade ‘Idritskaya’ Tümeni,
2. Derece Kutuzov Nişanı, 79. Piyade Kolordusu
3. Şok Ordusu 1. Belarus Cephesi” Zafer Sancağı
Almanya Federal Meclis binasının üzerinde dalgalanacaktı.
Almanya’yı Sovyetler Birliği üzerine yönlendiren
İngiliz, Fransız ve Amerikan emperyalizmi Sovyetler Birliği’nin büyük fedakarlıklarla yürüttüğü
mücadeleyi uzun süre boyunca uzaktan izledikten
sonra büyük ölçüde seyreltilmiş Alman ordularının
üzerine Normandiya Çıkartması ile saldırıya geçerken ise esas amaç savaşı kazanmış olan Kızıl
Ordu’nun ilerleyişinin Naziler tarafından yavaşlatılması sırasında Avrupa’yı tekrar emperyalistlerin
kontrolüne almaktı.
Bugün ise bu kısaca özetlenen tarih yeniden
yazılmak isteniyor. 77 yıl aradan sonra Sovyet
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ordularını ve partizanları işgal ordusu saymaya
varacak bir yalan furyası peydah olmuş durumda.
Oysa çok yalın bir gerçekle karşı karşıyayız. Tüm
bir istihbarat teşkilatı ve propaganda mekanizması da dahil olmak üzere Nazi Almanyası
esasında ruhunu bir bütün olarak NATO terör
örgütüne devredildiğini ve burada yaşatıldığını
görebiliyoruz. Öyle ki tüm Doğu Avrupa’da Nazi
artıklarını destekleyen ABD ve AB emperyalizmi
ve onların savaş örgütü NATO, Sovyetler Birliği’nin
çözülmesinden bu yana yeni bir “Yaşam Alanı”
için doğuya genişlemeyi sürdürüyorlar.
Bunun son halkası Yunanistan, Bulgaristan ve
Romanya’da açılan üsler, Baltık ülkelerinde yapılan tatbikatlardan Ukrayna ile ittifak üyeliğinin
görüşülmeye başlanması noktasına kadar geldi.
2013’ten sonra Nazi işbirlikçilerini kahramanlaştıran, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Ukrayna gibi gerici ve işbirlikçi hükümetlerin iktidarda
olduğu eski sosyalist ülkelerde Avrupa Birliği’nin
de ahlaksız cesaretlendirmesiyle tarihin inkarcı bir
anlayışla yeniden yazılmaya çalışıldığını ve onurlu
komünist geçmişlerine ilişkin tüm simgelerin yok
edilmek istendiğini görüyoruz.
Kızıl Ordu’nun milyonlarca emekçinin ve komünistin kanları ve canlarıyla bedelini ödedikleri
faşizme ve Nazizme karşı Zafer Günü 77. yılında
daha fazla hatırlanması gereken bir tarih artık.
Öyle ki, Putin Rusyası bile Mariupol’de Nazi artığı
Azov çetelerine karşı savaşan birliğin adının dahi
Stalingrad’da Nazileri püskürtüp Almanya Meclis
Binası’na Zafer Sancağı asılmış atasıyla aynı adı,
150. Piyade Tümeni, taşımasına dikkat ediyor.
Tüm insanlık, Leningrad kuşatmasında, Stalingrad’da her bir odada, cephe gerisinde partizanlarla direnen komünist ve emekçileri unutmamalı.
Çünkü Nazi savaş makinesinin başını ezenlere çok
şey borçluyuz. Onlar adlı adınca Nazizmi yenen
askerlerdi.
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Sığınmacılar
konusunda sağın
ikiyüzlülüğü
Ülkemizde sığınmacılar sorunu üzerine yürütülen
tartışmalar düzen siyasetinde alevlenmiş durumda. AKP, geleneksel sağ siyasetin baş temsilcisi
olarak, bu başlıkta sıkıştıkça daha saldırgan bir
dille “aykırı sesleri” susturmaya çalışırken aynı
zamanda 20 yıllık iktidarının sorumluluğunu da
örtmeye çalışıyor.
Savunma Bakanı Akar, sığınmacılar sorununu
siyasi tartışmaya malzeme yapmamak gerekir
derken İçişleri Bakanı Suriye’li sığınmacıları sahiplenerek biz de Moğol illerinden geldik diyerek
“istila belgeseline” atıfla, istilacılığı savunacak
kadar kontrolünü kaybedebilmektedir. Soylu’nun
dilinin kontrol edememesi, yıllardır MHP saflarında
bulunan bir isme istihbarat elemanı suçlaması ve
“hayvandan aşağı” benzetmesiyle kendisini ortaya
koydu. Soylu’ya destek AKP ve MHP’den gecikmedi.
Sabah Gazetesi yazarlarından Övür’ün, Özdağ’ı
kastederek “İngilizler pek sever” minvalli bir yazı
kaleme alması, sağdaki çekişmenin ve Soylu’nun
“hayvandan aşağı” sözüyle birlikte “mafya düellosu çağrısı” yapan Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı’na
gideceği zaman “hayvan izleme aracı” çektirmesi
çirkinleşmenin ve mafyalaşmanın boyutunu gösteriyor. Sağ siyaset, bir kez daha görüldüğü üzere
mafyacılık ve düzeysizliktir!
Ancak bütün bunlardan daha önemlisi ise Erdoğan’ın u dönüşüdür. Sabah akşam sığınmacılar
konusunda övünen Erdoğan’ın, bu kez “1 milyon sığınmacıyı geri göndereceğiz” açıklaması
AKP’nin yaşadığı sıkışmanın bariz göstergesi.
Ortaya koyduğu çözüm ise “briket evlerle konut
yapacağız, Suriyelileri buraya yerleştireceğiz” projesi. AKP’nin sığınmacılar konusunda ürettiği siyasetin ciddiyeti bundan ibaret! Seçimler yaklaşıyor,
Erdoğan toplumsal hassasiyet oluşan bu başlıkta
oy devşirme hesapları yapıyor.

İkiyüzlülük burada başlıyor. İnsanlık, demokrasi,
insan hakkı gibi söylemlerin altında yatan gerçek
ucuz emek sömürüsüdür! Sabah akşam kul hakkı
diyenlerin “dindarlığı” budur ve sağ siyasetin ana
karakterini göstermesi bakımından bizleri hiç şaşırtmamıştır.
Sığınmacılar konusunda ırkçı, milliyetçi ve faşist
söylem artarken yabancı düşmanlığına yol açan
bir politik iklim oluşuyor. Sığınmacılar sorununun
boyutları ortaya konmadan yabancı düşmanlığı
üzerinden faşist ve milliyetçi siyasetlerin kendilerine alan açmaya çalışması, aynı alanda siyaset
yapan AKP’nin emperyalizmin taşeronluğunu üstlenen sorumluluğunu örten bir durum yaratıyor.
Sığınmacılar konusunda milliyetçi hamaset yapanların tıpkı AKP gibi işbirlikçi karakterlerinin de üzeri
milliyetçilik üzerinden örtülüyor.
AKP, ABD emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen işbirlikçi bir partidir. Özellikle Büyük Ortadoğu
Projesi’nin eşbaşkanlığını gururla propaganda
eden AKP, Suriye’nin yıkımına ve bölünmesine
ortak olan bir parti olarak sığınmacılar sorununda
en büyük paya sahiptir. Afganistan’da NATO bünyesinde asker bulunduran, ABD’nin çekilmesinden
sonra ABD’nin isteği doğrultusunda Kabil Havalimanı’nın işletmesini almak isteyen AKP, tıpkı
Suriye’li sığınmacılara kapıyı açtığı gibi Afgan göçmenlere de kapıyı sonuna kadar açmıştır.
Çünkü AKP’ye biçilen görev buydu. Türkiye’ye
emperyalizminin mülteci gettosu olması kararı
verilmişti, AKP iktidarı da emperyalizminin taşeronluğunu üstlenerek bu görevini yerine getirmiştir.
Suriye’nin yıkılması, parçalanması ve bölünmesi
isteniyordu, AKP ortak oldu. Cihatçı militanlar Türkiye’den Suriye’ye sokuldu, AKP iktidarı sınırları
açtı. Afganistan’da ABD işbirlikçilerinin güvenli
bölgeye çekilmesi gerekiyordu, AKP sınırları açtı.
Emperyalizmin vekalet savaşını yürüten ve emperyalist istihbarat örgütlerinin kuklası cihatçı terör
gruplarının sevk edileceği ülke gerekiyordu, AKP
yerine getirdi. Bugün sığınmacı sorunu, doğrudan
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emperyalist saldırganlık ve yıkım savaşlarının bir
sonucuydu ve bu sonucun maliyeti Türkiye’ye ödetilmiştir.

SOL TAVIR

SOL TAVIR

Bir diğer önemli nokta ise yine Soylu tarafından
yapılan açıklama. Daha önce AKP yetkilileri tarafından benzer açıklamalar yapılmıştı. “Suriyeliler
giderse en çok patronlar üzülür, çünkü onları ucuza çalıştırıyorsunuz” sözü. Utanmadan, sıkılmadan
söylenen bir söz bu! Sığınmacı ve göçmenlerin
ucuz emek gücü olarak görülmesi ve doğrudan
sermaye sınıfının yani patronların çıkarlarına hizmet ettiğini söylemesi, işin bam teli. Yani ülkenin
sığınmacı gettosu haline getirilmesi siz patronlar
için demektedir!

Yine sığınmacıların Avrupa’ya geçmemesi için
Avrupa Birilği tarafından Türkiye’ye para verilmiş,
Geri Kabul Anlaşması imzalanarak sığınmacılar
Türkiye’de bizzat AKP tarafından tutulmuştur. AKP,
Avrupa Birilği emperyalizminin çıkarlarını korumaktadır!
Bugün ülkemizde sığınmacı sorunu varsa, bu
sorun doğrudan AKP iktidarının ve sermaye devletinin emperyalizme kurduğu ilişki ile ilgilidir. Daha
doğrusu emperyalizminin kanlı senaryolarına AKP
iktidarı ve sermaye devleti doğrudan ortak olmuş,
gereklerini yerine getirmiştir.
Bu açıdan sığınmacılar ve göçmenler konusunda
eğer bir tutum alınacaksa önce ABD emperyalizmine ve NATO’ya karşı bir tutum alınmalıdır. Hem
NATO’culuk yapıp hem de sığınmacıları sorununda şikâyet etmek tutarsızlıktır. Geri Kabul Anlaşması’nı gündeme getirmeden milliyetçi hamaset
üzerinden prim yapmaya çalışanların Avrupa
Birliği konusunda hayırhah yaklaşım göstermesi
çifte standarttır. Bir yandan sığınmacılar sorununu
gündeme getirip diğer yandan patronlara tek laf
etmemek ikiyüzlülüktür. Bugün milliyetçi hamaset
yapanlar, yabancı düşmanlığını körüklerken, ucuz
emek gücü olarak çalıştıran patronlara karşı çıkamazlar!
Sığınmacılar ve göçmenler konusunda sağ ikiyüzlüdür!

Ülkemiz bizzat emperyalizm tarafından mülteci
gettosu haline getirilmiştir. Emperyalizm NATO’dur,
ABD’dir, Avrupa Birliği’dir.
NATO’ya, ABD’ye ve AB’ye karşı olmadan sığınmacılar konusunda söz söyleyen sağın milliyetçi
hamasetine herkesin karnı tok olmalıdır. Esad’a
katil deyip, İhvancı, İŞİD’ci, El Kaideci terör örgütlerinin ülkemizde konaklamasına izin verip, ümmet
edebiyatı yapanlar, halkımızı kandırmaktadır.
Onların ümmetten anladığı İhvan, El Kaide ve
Işıd’dir. Halep eski Osmanlı vilayeti idi, burada yaşayanların bugün ülkemizde olmasında ne sorun
var diyenlere, Şam’da yaşayanlara da kapıları niye
açmıyorsunuz diye sormak gerekir!
Türkiye’de sağ ilkesizliğin, tutarsızlığın ve ikiyüzlü
siyasetin adıdır!
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Briket evlerle sığınmacı
sorunu çözülmez!
Ülkemizin ağır ekonomik, toplumsal ve siyasal
sorunlarından birisi haline gelen sığınmacılar ve
göçmenler sorunu bugün düzen partilerinin seçim
siyasetine meze edilirken diğer yandan ırkçılık ve
emek düşmanlığının körüklendiği bir politik iklim
oluşturulmasının da aracı haline getirilmektedir.
Sığınmacı ve göçmen sorununa yönelik düzen
siyasetinin ırkçı, gerici, emek düşmanı ve işbirlikçi
politikaları yabancı düşmanlığına evrilen faşist bir
söyleme kapı aralamakta aynı zamanda AKP’nin,
emperyalizmin, cihatçı terörün ve patronların
günahlarını örten bir işlev görmektedir. Ülkemizin
karşı karşıya kaldığı sorunun nedenleri ve sorumluları ortaya konmadan sığınmacı ve göçmenler
sorununun ele alınması ve çözümü mümkün değildir.
Eğer sığınmacıların ve göçmenlerin ucuza çalıştırılmasını, ucuz emek gücü olarak görülmesini
yanlış buluyorsanız, patronları, sermayeyi ve kapitalizmi karşıya almak zorundasınız!
Eğer sığınmacıların ve göçmenlerin AB tarafından
verilen para karşılığında Türkiye’de tutulmasından
şikâyet ediyorsanız, AB’nin emperyalist karakterini
görmek ve karşı çıkmak durumundasınız!
Eğer sığınmacıların ve göçmenlerin yerlerinden
ve yurtlarından ayrılmasını sorguluyorsanız, ABD
emperyalizminin kanlı planlarını görmek ve karşı
durmak zorundasınız!
Eğer sığınmacıların ve göçmenlerin, milyonları
bulan sayılarla Türkiye’ye gelmesini, yerleştirilmesini ve sınırların devlet tarafından açılmasını sorguluyorsanız AKP’nin sorumluluğunu başa yazmak
ve mezhepçi dış politikasının yarattığı sonuçlar ile
işbirlikçi karakterini görmek durumundasınız!
Dünya çapında ve özelde ülkemizde yoğun bir biçimde gündeme gelen sığınmacı ve göçmen sorunun kaynağı emperyalizmin saldırganlık, savaş,
yıkım, sömürü ve yağma siyasetidir. Irak, Suriye,
Afganistan, Libya başta olmak üzere ABD emperyalizminin doğrudan ya da vekâlet savaşlarıyla
ve yıkımla yüz yüze bıraktığı ülkelerden kaçmak
durumunda kalan insanların yurtlarını terk etmek
durumunda kalmasının nedeni açıktır!
Açık olan bir başka gerçek ise emperyalist saldırganlığın maliyeti, yerlerinden yurtlarından olan
sığınmacıların ödediği bedel bir tarafa, doğrudan
Türkiye’ye ödetilmektedir. Türkiye hem ABD hem
de AB emperyalizmi tarafından göçmen ve sığınmacıların “yerleşim kampı”na dönüştürülmüştür.
Ülkemiz, aynı zamanda emperyalist ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından kullanılan başta cihatçılar olmak üzere vekâlet savaşı yürüten terör
gruplarının “toplanma alanı” haline getirilmiştir.
Sığınmacılar ve göçmenler sorununun insani/top-

lumsal boyutu kadar siyasi boyutu da mutlak bir
biçimde ele alınmak durumundadır. El-Kaide, IŞID,
İhvan gibi cihatçı terör üyelerinin bizzat devlet
tarafından ülkemize il il yerleştirilmiş olması, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi göstermekle
birlikte AKP iktidarının “milli güvenlik” paravanı
altında mezhepçi ve Amerikancı dış siyasetinin de
niteliğini göstermektedir.
Bugün sığınmacılar ve göçmenler sorunu, bir
sonuçtur: AKP iktidarının, ABD emperyalizminin
taşeronluğunu üstlenme siyasetinin doğrudan
sonucudur!
Suriye’nin, İsrail’in çıkarları için ABD’nin başını
çektiği emperyalist blok tarafından yıkılması ve
parçalanması siyasetine Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığı yaparak ortak olan AKP
iktidarı, bugün sayıları milyonları bulan Suriyeli’nin
ülkemize sığınmasının bizzat yolunu yapmış, kapıları açmış, emperyalizmin planlarının uygulayıcısı olmuştur. “Savaştan kaçan insanlara kapıları
kapatacak mıydık” tezi bir demagojidir! Suriye’de
yaşanan yıkım ve savaşı bizzat körükleyen AKP
iktidarı olmuştur! Savaşa ve Suriye’nin bölünmesine baştan hayır demek mümkünken, hilafetçi
ve Osmanlıcı hayallerle ABD’nin, İngiltere’nin ve
İsrail’in planlarının parçası olmayı seçmiş, binlerce
cihatçıyı Türkiye üzerinden Suriye’ye sokmuş, hem
Suriye’de, hem ülkemizde cihatçılara kamplar ve
merkezler açmış, bunu da “terör koridoruna hayır”
teziyle savunmuştur. Sonuç ortadadır. Suriye’deki
savaşın ve bölünmenin maliyeti ülkemiz açısından
büyük olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
“Milli güvenlik” paravanının arkasına saklanarak
İdlib’te şeriat devleti kurma niyetinin, ülkemizin
milli güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Bugün Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyerek İdlib’de terör örgütlerinin yönetimde
olacağı ABD destekli yeni bir düzenleme siyaseti
briket evlerle süslenmektedir. Suriyeli sığınmacılar
sorunu, AKP açısından Suriye’nin bölünmesi için
kullanılan bir karttan ibarettir. Suriyeli sığınmacılar
sorunu briket evlerle çözülemez! Sorunun kaynağı
Suriye’deki savaş ise, bu savaşın derhal bitirilmesi Suriyeli sığınmacılar sorunundaki atılacak
ilk adımdır. Dün Suriye’de savaşın körüklenmesini
engellemek mümkünken bugün bitirilmesi zorunluluktur. Kudüs’ü fiili durumla başkent ilan eden
İsrail yönetimi ile masaya oturan, kendi konsolosluğunda kendi vatandaşını katleden Suudi
Arabistan ile görüşen, darbeci dediği Mısır ile
yeniden ilişki kuran AKP iktidarının, meşru Suriye
yönetimi ile görüşmemesi AKP’nin ikiyüzlü siyaseti
olduğu kadar ABD emperyalizminin emirlerinden
çıkmamanın da somut kanıtıdır!
Afganistan işgaline ortak olan, yobaz Taliban çetelerinin “inancıyla alakalı ters bir yanı” olmadığını
söyleyen, Afganistan Havalimanı’nı Katar ile bir4

likte işletmek isteyen AKP iktidarı, ABD hesabına
çalışan Afganlıların geçişi için sınırları sonuna kadar açmış, bugün ülkenin karşı karşıya bulunduğu
bu sorun karşısında ise ölü taklidi yapmaktadır!
Sonuç ise binlerce Afganlının ülkemize “sığınması” olmuştur. Benzer bir durum Pakistan’daki ABD
eliyle yapılan müdahalenin ardından son günlerde sayıları giderek artan Pakistanlı düzensiz göçmenler için de geçerlidir. Sorunun kaynağı emperyalizmin taşeronluğunu üstlenmektir. Yapılması
gereken ilk iş ise emperyalizmin yıkım ve yağma
siyasetine ortaklıktan vazgeçilmesi ve NATO’dan
çıkılmasıdır.
Avrupa Birliği ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması,
para karşılığında sığınmacıları ülkemizde tutma
siyasetidir! AKP iktidarı, sığınmacı ve göçmenlerin
Türkiye’de kalması için Avrupa Birliği tarafından
verilen rüşvete evet demiştir!
Sığınmacı ve göçmenlerin ülkemizde tutulmasının
bir başka nedeni ise patronlara ucuz ve güvencesiz emek gücü sağlamaktır. AKP’li bakanların
utanmadan dile getirdiği bu gerçek, sayıları milyonları bulan “sığınmacı ve göçmenleri savunuyoruz” söylemindeki sahtekârlığın açık ifadesidir!
Bugün yapılacak en büyük yanlış, ırkçı ve faşist
siyasetin tezahürü olarak sığınmacılar ve göçmenler sorununda yabancı düşmanlığıdır! Ülkemize sığınan milyonlarca insanı düşmanlaştıran ırkçı
ve faşist yaklaşımların tereddütsüz karşısında durulmalı, emperyalist işgal, yıkım ve savaş siyaseti
ve AKP’nin mezhepçi, para dilenen ve işbirlikçi
siyasetine karşı mücadele etmektir!

-Suriye’de yanan ateş derhal söndürülmeli,

Suriye savaşının bitirilmesi için Suriye yönetimi ile
masaya oturulmalıdır! Yurtlarından ve evlerinden olan bütün sığınmacıların yeniden ülkelerine
dönmeleri için gerekli hukuki, siyasi ve ekonomik
şartların sağlanması için yeni bir dış politika geliştirilmelidir! Acilen Suriye, İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin başta olmak üzere bölge ülkeleriyle iş
birliğine gidilmelidir.

-Türkiye, Suriye’den çekilmeli, Suriye’nin toprak

bütünlüğü, güvenliği ve egemenliği sağlanarak,
savaşın bitirilmesi için gerekli adım atılmalıdır. Bu
adım en başta emperyalizmin bölge planlarını
bozacaktır.

-AKP iktidarı, NATO’nun taşeronluğunu yaptığı

gibi, sığınmacılar sorununda da kendisinden beklendiği üzere yıkım ve savaş siyasetinin de maliyetini halkın vergileriyle “üstlenmektedir”. Ülkemiz
NATO’dan çıkmalıdır! Her türlü emperyalist vesayet ve emperyalizmin vekâletçiliği reddedilmelidir.
Ülkemizin çıkarları, bir kez daha görüldüğü üzere
NATO’dan geçmemektedir!

-Göçmenlerin “Geri Kabul Anlaşması” iptal edil-
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GEZİ MİLLİ
İRADEDİR!

17 kişinin yargılandığı Gezi Parkı davasında
işadamı Osman Kavala, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan
kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada
diğer sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater,
Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun
Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin de 18’er yıl hapis
cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına
karar verildi.
İktidarın şu anki hali sermayenin istediği bir iktidar
tarifidir. Her ne kadar bazı başlıkları sorunlu da
olsa zayıf halka bir ülkede bundan daha iyi bir
iktidar tarifi onun için olamazdı. Sorun burjuva
demokrasisinin sınırlarına geldiği bu noktada yeni
bir cumhuriyetin son taşlarını döşemek isteyen
AKP iktidarı, önümüzdeki seçimleri de göz önünde
bulundurarak gezi davasını sadece bir öç alma
aracından çıkarıp, yeni bir rotanın önemli taşlarından biri haline getirmiştir.

Gezi Direnişi Nedir?

Gezi Direnişi bir halk direnişidir, bir halk ayaklanmasıdır. 2013 Haziran’ında 11 milyon yurttaşın AKP hükümeti ve onun temsil ettiği gericilik
karşısında bir karşı direniş örgütlenmesidir. Gezi
Direnişi başından sonuna halkın direnme hakkının kullanıldığı, toplumsal uzlaşmanın bozulduğu
yerde direniş göstereceğinin en güzel kanıtıdır.
Bu direniş sermaye ve AKP açısından toplumsal
hafızadan silinmesi istenilen mücadele başlığının
bilince çıkartıldığı alandır. AKP’nin temel korkusu
halkın kendilerini alanlarda yargılayabileceğini
görmüş olmasıdır. Türkiye’de halkın boyun eğmeyeceğine gericileşmeye karşı değerlerine sahip

melidir. Göçmenler ve sığınmacılar konusunda
sabah akşam insan hakları dersi veren Avrupa
Birliği ile sığınmacı pazarlığı derhal bitirilmelidir.

-Ülkemizde çalışma izni olan bütün göçmenler

için gerekli hukuki, sosyal ve ekonomik haklar
derhal sağlanmalıdır. Çalışma izni olan göçmenler başta olmak üzere ülkemizde çalışan bütün
sığınmacıların ucuz işgücü olarak görülmesine
karşı eşit işe eşit ücret sağlanmalı ve bütün sosyal
hakları verilmelidir. Sigortasız ve güvencesiz göçmen çalıştırılması yasaklanmalıdır. Bütün göçmen
emekçilerin sendikal örgütlenmeleri sağlanmalıdır.
Bugün emek gücünü satarak ülkemizde yaşam
mücadelesi veren hangi etnik kökenden gelirse
gelsin bütün emekçi sığınmacılar ile Türkiye işçi
sınıfının birliği ve ortak mücadelesi esastır.

-Suriye’nin iç siyasetine müdahale anlamına

gelen Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık uygulamasına son verilmelidir. Vatandaşlık başta Suriyeli
zenginlere ve patronlara tanınan bir ayrıcalık aynı
zamanda AKP’nin oy devşirme siyasetidir. Bu ayrıcalık derhal sonlandırılmalıdır.

-Bütün sınırların her türlü güvenliği ve deneti-

mi derhal sağlanmalıdır. Türkiye’ye giriş yapan
uluslararası ve/veya geçici koruma kapsamında
olanlar, göçmen ve sığınmacılar ile düzensiz göçmenler kayıt altına alınmalıdır. Sınır güvenliği ve

çıkacağını gösterdiği bir direniştir. Gezi direnişi
AKP için bir geri dönüşün temel noktası olmuş ve
bu geri dönüşten kendileri adına bir intikam aracı
haline getirmiştir. Gezi’nin anlamını belki de en
iyi kavrayan AKP iktidarı olmuştur. Siyasi ideolojik
ve toplumsal bakımdan elinde bulunan iktidarı
bir daha geri alamamak üzere kaybedeceğini,
toplumsal başkaldırının yıkıcı niteliğini gördüğü
için saldırmıştır.

AKP Yargısı

Son 20 yılda devlet alanını dizayn etmekte büyük
yol kateden AKP iktidarı en büyük değişim yaptığı
yargı alanında istibdat rejiminin ayağını döşeyerek yapmıştır. Atanan yargı mensuplarını neredeyse AKP’nin kadrolu elemanlarını olarak değerlendirmek yanlış olmaz. İlk yargılamada beraat alan
bir davanın yeniden dönüşünde ağırlaştırılmış
müebbet verilmesi AKP’nin niyeti açısından ve
yaratamadığı toplumsal meşruiyet açısından
okunmalıdır. Davanın ana konusu olan Gezi parkına dair ana plan değişikliği ve uygulanmasını

denetimi için insan kaçakçılığı ile etkin mücadele
yürütülmeli, sorumlular ortaya çıkarılmalıdır.

-Koruma altında olan sığınmacı, göçmen çocukların çalıştırılması yasaklanmalı, eğitim olanakları
sağlanmalı ve eğitim almalarını güvence altına
alacak şekilde denetlenmelidir. Bu çocuklar cihatçı terör örgütlerinin “eğitim” adı altındaki faaliyetlerinden uzak tutulmalıdır. Bu tür faaliyetler
yasaklanmalıdır. Aileleri olmayan ve/veya istismar edilen sığınmacı ve göçmen çocuklar devlet
korumasına alınmalıdır.

-IŞİD, El Nusra gibi örgütler başta olmak üzere,

cihatçı terör örgütlerinin Türkiye içerisindeki bileşenleri aracılığıyla göçmen ve sığınmacı kadınların köle ve/veya ikinci-üçüncü eş olarak satıldığı
bir gerçektir. Büyük kentler de dâhil olmak üzere,
ülkemizde süren bu faaliyet derhal sonlandırılmalı, istismar ve şiddete maruz kalan sığınmacı ve
göçmen kadınlar koruma altına alınmalıdır.

-Ülkemizdeki insan ticareti ağı açığa çıkarılmalı,
dağıtılmalı parçası olan bütün suçlular yargılanmalıdır. İnsan ticareti mağdurları koruma altına
alınarak, gerekli psikolojik ve sosyal destek sağlanmalıdır.
Milyonları bulan sığınmacı sorununda sığınmacı
ve göçmenler üzerinden yürütülen yabancı düş5

Danıştay iptal etmiştir. Karara dair iktidar tarafından yok sayılan hüküm halkın kamu bilincine
sahip çıkmasıdır. Toplumsal uzlaşma zemini sayılan kararları yok sayması yoluna gitmesidir.
Gezi/Haziran Direnişi, siyasal bakımdan mutlak
bir zafer elde etmese de toplum hafızası katında
ciddi bir zafer kazanmıştır. Topluma kurtuluşun
yolunu göstermiştir, gerici faşizan iktidar bloğunu
değil, ona destek veren diğer liberal kesimleri de
bölmüştür. Temel düsturu; İslamcı bir iktidar eliyle
“vesayet rejimi” yıkılarak ülkenin demokratikleştirileceği ve özgürlükçü bir gelecek kurulabileceği
şeklindeki liberal tezlerin çökmesidir. Gezi Direnişini bir kriminal vakaya indirme girişimleri, toplum
nezdinde bir karşılığı olmadığı görülmüştür. Yargı
kararları ile kendi tabanına ve diğer toplumsal
tabanlara dikte etmeye çalışsa da bir karşılığı
olmadığı anlaşılmıştır. Bunu sürekli tekrarlayarak,
genel kabule dönüştürmeye ve direnişi itibarsızlaştırmaya çalışmıştır.

manlığı, ırkçı söylem ve milliyetçi siyaset AKP’nin,
emperyalizmin ve patronların suçlarını ve sorumluluklarını örtmektedir.
Türkiye Komünist Hareketi, ülkemize sığınan yabancılara yönelik her türlü düşmanlığın, ayrımcılığın ve sömürünün tereddütsüz karşısında yer
alırken ülkemizin “batının mülteci gettosu” haline
getirilmesine ve AKP’nin sığınmacılar üzerinden
siyasal hesaplarına karşı da mücadele eder. Sorunun kaynağında emperyalizm ve AKP’nin işbirlikçi dış politikası ile sermayenin sömürü hırsı yatmaktadır. Bu gerçek ortaya konmadan milyonları
bulan sığınmacılara yönelik düşmanlığı körükleyecek her siyaset doğrudan ırkçı ve faşist zeminin güçlenmesine hizmet eder. Partimiz yabancı
düşmanlığına hayır derken tersinden Türkiye’nin
sığınmacı ülkesi haline getirilmesine de karşıdır:
Sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için gerekli
politik, hukuki ve insani şartların sağlanmasından
yanadır.
ABD emperyalizmi, Avrupa Birliği emperyalizmi,
işbirlikçi ve mezhepçi dış politikasıyla AKP ile sığınmacıları ucuz iş gücü olarak gören sermaye
sınıfı sorunun kaynağı ve sorumlusudur. Emperyalizme, AKP’ye ve sermaye sınıfına hayır demeden
sığınmacılar sorununa politik ve toplumsal bir
çözüm üretmek mümkün değildir.

GÜNDEM

Sınıf Tavrı 1 Mayıs’ta alanlardaydı
İşçi sınıfının mücadele örgütü olan Sınıf Tavrı 1 Mayıs’ta alanlara çıktı. İstanbul Maltepe’de
gerçekleşen 1 Mayıs mitingine katılan Sınıf Tavrı,
Emekliler Platformu, Bağlantıyı Kes Hareketi, Avukatlar Sendikası, Yargıçlar Sendikası, İnşaat ve
Yapı İşçileri Sendikası ile kortek kuran Sınıf Tavrı,
canlı kortejiyle ilgi çekti. İnşaat işçileri kortejde
kendi katılımıyla emekçilerin ortak tepkisini ortaya
koyarken, Avukatlar Sendikası, Sınıf Tavrı Emekliler
Platformu, Bağlantıyı Kes Hareketi ilk kez kendi
pankartıyla 1 Mayıs’ı karşıladı.
Maltepe’deki miting öncesinde 1 Mayıs buluşması
gerçekleştiren Sınıf Tavrı bileşenleri adına Erkan
Kılıç söz aldı. Erkan Kılıç sözlerine patron düzenini
ve AKP’yi eleştirerek başlarken, “işçi sınıfının tavrı büyüyecek” vurgusunda bulundu. “Emekçiler
bundan sonra daha güçlü mücadele edecekler”
diyen Kılıç, Sınıf Tavrı’nın ülkenin dört bir yanında
büyük bir örgütlenme kampanyasına başlayacağını da duyurdu.

şantiyelere taşıma sözü verildi. Şantiyelerde yeni
bir örgütlenme dalgası yaratacaklarını bildiren
İYİ-SEN yetkilileri, “inşaat işçisi örgütüyle güçlüdür” vurgusu yaptı.
İstanbul 1 Mayıs’ında alana çıkan Avukatlar Sendikası “Emeğini savun, sendikalı ol” pankartıyla
yürüdü. Av-Sen, Yargıçlar Sendikası ve Hukuk
Defterleri ile birlikte yürürken, hukuk emekçileri
“Birlikte Daha Güçlüyüz” mesajı verdi. “İnsanca
yaşamak istiyoruz”, “staj sömürüsüne son” dövizleriyle yürüyen emekçiler, işçi avukatların durumunu 1 Mayıs alanına taşıdı.

Emekliler: “Mutlu bir emeklilik sosyalizmde”
Sınıf Tavrı Emekliler Platformu da ilk kez 1 Ma-
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yıs’ta sokağa çıktı. Maltepe alanında çok sayıda
emekliyi yan yana getiren platform, “Mutlu bir
emeklilik sosyalizmde” pankartıyla yürüdü. Farklı
sendika ve derneklerden gelen emeklilerin Sınıf
Tavrı Emekliler Platformu ile yürümesi dikkat çekerken, “emek mücadelesinden emekli olunmaz”
denildi.

Beyaz yakalılardan 1 Mayıs alanında çağrı
var

Bağlantıyı Kes Hareketi de ilk kez sokaklara çıkarken, “Beyaz yakalı işçidir” pankartı ile yüründü.
“Hem online’ız, hem alandayız” diyen Bağlantıyı
Kes Hareketi, “mobbinge, açlık sınırında ücretlere
hayır” dövizleriyle yürüdü. Farklı sektörlerden ofis
çalışanlarını yan yana getiren platformun korteji, 1
Mayıs’ın en ilgi çeken kortejlerinden oldu.

İYİ-SEN dört şehirde alanlara çıktı, avukatlar birlikte güçlüyüz mesajı verdi

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası sarı baret ve yelekleriyle yürürken, sık sık “inşaat işçisi köle değildir” sloganı ile yürüdü. Baretleri ile tempo tutan
İYİ-SEN korteji, yüzlerce inşaat işçisini sokaklara
çıkardı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da kortej kuran İYİ-SEN, inşaat işçisinin talepleriyle ve
emekçilerin taleplerini birleştiren bir çizgi izledi.
İYİ-SEN kortejleri 1 Mayıs alanlarının ses getiren
kortejlerinden biri olurken, 1 Mayıs’taki canlılığı

Haramilerin saltanatını yıkacağız diyen
Kadınlar 1 Mayıs’ta alanlardaydı
Her sene olduğu gibi bu sene de işçi sınıfının birlik
mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Türkiye’nin birçok yerinde coşkuyla kutlandı.
1 Mayıs mitinglerinde emekçi kadınlarda yerini
aldı. İlerici Kadınlar Derneği (İKD) üye ve dostları,
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da kendi kortejleriyle, diğer illerde kırmızı çatkılarıyla alanlardaydı.
Pandemiden sonra kısıtlamların olmadığı bu ilk
1 Mayısta “kadın erkek el ele sosyalist Türkiye!”
sloganlarıyla alanda olan emekçiler hem mevcut
düzene dur diyerek tepki gösterdiler hem de bayramlarını kutladılar.

nelik itirazlar mahkemeye taşınmıştı. Kadınlar 1
Mayıs alanında da bunu unutmadılar. Sözleşmenin kaldırılma kararı ve bunun gibi kadınlara
yönelik gerici tutumlar kadınlar tarafından büyük
bir tepkiyle dile getirildi. Son zamanlarda yapılan laiklik karşıtı açıklamalara kadınlar “Laiklikten
vazgeçmiyoruz diyerek her alanda olduğu gibi 1
Mayıs alanında da tepki gösterdi.

artışının pek bir karşılığı olmadığını gözler önüne
serdi.

AKP zamları al başına çal!

Kutlamalarının sonunda 1 Mayıs’ın mücadele alanı olduğunu ifade eden kadınlar bu mücadelenin
sadece bir günle sınırlı olmadığını ortaya koydu,
mücadeleye devam mesajı verdi.

Ekonomik krizin gittikçe derinleştiği bugünün Türkiye’sinde, kadınlar 1 Mayıs alanında AKP ye tepki
gösterdi. Asgari ücretin artmasıyla eş zamanlı
olarak yağmur gibi gelen zamlar asgari ücret

Kadınlar işe çocuklar kreşe!

İstanbul 1 Mayıs mitinginde İlerici Kadınlar Derneği kortejinde en önde giden çocuklar dikkat
çekti. ‘’Kadınlar işe çocuklar kreşe’’ sloganlarıyla
her mahalleye, her iş yerine kreş talebi kadınların
gündemindeydi.
İstanbul’da kurulan işçilerin kürsüsünde söz alan
İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil’in “Bu düzen sömürü düzenidir, bu düzen gerici bir düzendir, bu
düzene teslim olmayacağız, eşit, özgür, laik bir
ülke için meydanları doldurmaya devam edeceğiz” sözleriyle yaptığı konuşma “Şeriata, faşizme,
karanlığa geçit yok!” sloganlarıyla destek gördü.

Fetvanız batsın kadınlar yaşasın!
Laiklikten vazgeçmiyoruz

1 Mayıs’a yaklaşırken İstanbul Sözleşmesi’ne yö6

Kadınların hayat pahalılığına yönelik tepkisi “Zam
zulüm işkence işte AKP!” sloganları ile 1 Mayıs
alanlarına taşındı. “Asgari değil insanca bir yaşam!” diyen kadınlar bu düzenin değişmesinin
mümkün olduğunu bir kez daha haykırdı..

Enflasyon tırmanmaya devam ediyor. TÜİK’in
açıklamasına göre Nisan ayı enflasyonu yüzde
69,7 çıktı. Enflasyon oranı bağımsız araştırma
gruplarına göre ise çok daha yüksek. ENAG araştırma grubuna göre Nisan ayı enflasyonu yüzde
156,86 olurken, DİSK-AR’ın en yoksul yüzde 10 için
yaptığı gıda enflasyonu anketine göre yüzde 131,6
oldu. İTO’nun yaptırdığı diğer bir araştırmaya
göre “ücretli enflasyon düzeyi” yüzde 79 olarak
ölçüldü.
TÜİK’in enflasyon verilerine göre gıda ve ulaşım
enflasyonu ise tepe yaptı. Gıda enflasyonu yüzde
89,1 olarak ölçüldü. Ulaşım enflasyonu ise yüzde
105 olarak ölçülürken, TÜİK’in verilerine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 90’ları bulması
bekleniyor. Temmuz ayında yapılacak enflasyon
farkı ödemeleri göz önünde bulundurulduğunda

Temmuz’dan itibaren enflasyonun belirli bir seviyede tutulmaya çalışılacağı öngörülüyor.

Enflasyonda dünyada ilk beşte, OECD’de
birinciyiz

Bu oranlarla Türkiye enflasyonda tüm dünyada
ilk beşe girdi. OECD verilerine göre Türkiye’nin en
yakın rakibi Litvanya olurken, dünyada en fazla
enflasyona sahip Venezüela’nın aylık enflasyonu
dahi Türkiye’den az olarak açıldı. Dünyadaki enflasyon artışına göre Türkiye’deki enflasyon artışı
geride kalırken, AKP’nin patronları kollayan ekonomi politikası iflas etti. Bütçe açığını borçlanma
yoluyla kapatan, ülkenin tüm değerlerini satan
AKP iktidarı için faiz-enflasyon ilişkisi tersine döndü.

AKP’nin ekonomi politikası çöktü

Faizler düşmesine rağmen enflasyondaki artış
devam ederken, enflasyonu en fazla arttıran
ulaşım ve gıda ürünleri oldu. Tarımı bitiren politikalarla tarımda ithalat bağımlısı olan Türkiye, doların artışı ile birlikte açık vermeyi sürdürdü. Aynı
durum petrol fiyatlarında da yaşanırken, “faiz
neden enflasyon sonuç” tezi de yerle bir oldu.
Enflasyon artışı en çok emekçileri vururken, ücretler hızla erimeye devam ediyor. Patronlar için her
gün yeni teşvikler çıkarılırken ve ucuz işgücünün
önü açılırken, Türkiye emek cehennemi bir ülke
haline geldi. Ortalama ücretler Çin’in altına düşerken, Türkiye işçi sınıfı hızla yoksullaştı. Bu duruma bir de konut sorunu da eklenince, emekçiler
için enflasyon katmerli bir biçimde hissedilir oldu.

Genç Köşe
Denizlerin mücadelesi bitmedi!
“Deniz Gezmiş, anti emperyalizmdir, ilericiliktir,
devrimciliktir.
Deniz Gezmiş, emekçi halkın sömürü düzeni altında ezilmesine karşı bir başkaldırı ve mücadeledir.
İşte tam da bu yüzden Deniz Gezmiş’in adını bu
topraklardan silemezsiniz!”
Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin uzun bir geçmişi vardır. Bu mücadele uğrunda “tam bağımsız,
sosyalist Türkiye” sloganlarıyla hem dönemlerindeki gençlere hem de günümüz gençlerine ilham
ve öncü olmuştur devrimciler. Sosyalist Türkiye’nin
kurulması için geçmişlerinden ilham alıp, gelecek
kuşaklara ilham olan bu insanlar amaçları için
hayatlarını feda etmişlerdir. Bozuk düzenin içinde,
şu an oturduğumuz sıralarda sorumluluk bilinci ile,
isteklerini örgütlü mücadeleye taşıyarak, “Okumuş
insan emekçi halkına karşı sorumludur.” demişlerdir. Mücadeleye katılan yüzlerce devrimci yaşamış
ve gururla kavgalarını yaşatmıştır. Devrimci dendiğinde çoğu insanın aklına ilk gelen, 68 kuşağının devrimcileridir. Yerleri herkes için çok ayrı olan
ve bundan tam 50 yıl önce idam edilen Deniz
GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN ülkeleri için
kendilerini feda etmişlerdir. Ölmekten asla korkmamış, tereddüt etmemişlerdir. Deniz Gezmiş’in
babasına bıraktığı son mektubunda dediği gibi;
“Önemli olan çok fazla yaşamak değil, yaşadığı
süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle
ben erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki
benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman
ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim
de düşmeyeceğimden şüphen olmasın, oğlun,
ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir, o
bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduğunu biliyordu.”. Evet, sonlarının bu olacağını bile
bile mücadelelerine daima devam etmişlerdi ve
darağacına bile başları dik ve gururlu bir şekilde
gitmişlerdi. Verdikleri mücadelede en çok savundukları düşünce ise anti- emperyalizm düşüncesidir. Bilindiği üzere de sermaye düzenine karşı
çıkabilmenin ve ona karşı devrimci bir mücadele
yürütmenin en önemli mihenk taşlarından birini
emperyalizme karşı mücadele oluşturmaktadır.
Anti – emperyalizm basitçe emperyalist düzene

karşı çıkmaktır. Emperyalist düzen ise kapitalist
düzenin en ileri aşamasıdır. Sömürü, yağma ve
yayılmacılık üzerine işlemektedir. Deniz ve yoldaşları ise verdikleri omuz omuza mücadelede daima
işçi grevlerinde, köylü direnişlerinde, emekçi halkın
haklarını aramalarında öncü olmuşlardır ve davalarını bu uğurda yaşatmışlardır. Halkın örgütlenmesi ve haklarını savunmaları için direnmişlerdir.
Denizlerin anti-emperyalizm mücadelesi sosyalist
bir Türkiye hedeflemektedir. Bu mücadele sosyalizmin Anadolu topraklarında var edilme mücadelesidir. Çünkü tam anlamıyla bağımsız yani
emperyalizmin yok edildiği bir ülke ancak sosyalizmde mümkün olabilirdi. Sosyalizmi insanlar
arasında yaymak ve örgütlemeyi kendilerine görev edinip, insanlara direnişleriyle bu düşünceleri
aşılamaya çalıştılar. Şu anda belki de en çok onların hareketlerini örnek alarak mücadele içinde
yer alan bir gençlik bulunmakta. Onların bıraktığı
mirası kucaklayan ve Denizler, Yusuflar, Harunlar
ve Hüseyinler olarak onların oturduğu sıralarda,
izlerinden giderek onları örnek alıp ideolojilerini
daha da ileriye taşıyan bir gençlik bulunmaktadır
ve Sosyalist Türkiye kuruluna kadar bulunacaklardır. Okuyarak, yazarak, araştırarak ve en önemlisi verilen mücadeleyi unutmayarak, gencecik
yaşlarında hayatlarını öylesine yaşamadıkları gibi
öylesine de ölmeyip, mücadelelerini son nefeslerine kadar devam ettiren devrimcilere verdiğimiz
devrim sözünü tutmaktadırlar ve tutacaklardır.
Son nefeslerinde bile direnişlerini bırakmayan ve
gelecek kuşaklara örnek olan o güzel insanların
cümlelerini unutmamak gerekmektedir.
Yusuf Aslan’ın “Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu uğrunda şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar, şerefsizliğinizle her gün
öleceksiniz! Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler
Amerika’nın hizmetindesiniz. Yaşasın devrimciler.
Kahrolsun faşizm.” Onların verdiği mücadeleyi
küçümseyen ve kınayan insanların gözlerinin içine
korkusuzca ve gururla bakarak söylediği bu cümle halka verdiği önem ve emekçi halk için verdiği
canın onun için önemsiz olduğunu göstermektedir. Bizler bu cesaret duygusunu örnek alıp onların
7

verdiği savaşı sahiplenmeliyiz.
Hüseyin İnan’ın “Ben hiçbir kişisel çıkar gözetmeden ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu
için savaştım. Bundan böyle bu bayrağı Türk
halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler.
Yaşasın devrimciler. Kahrolsun faşizm!” Kendisinden çok ülkesinin geleceğini düşündüğünü ve
verdiği mücadelenin de asla sona ermeyip daha
da ileri taşınacağından emin olduğu cümleleri
unutmayan ve onun izinden, onun düşüncelerini
benimseyerek ilerlemekte olan bir gençlik olmalıdır. Dillerinden asla düşmeyen “Yaşasın tam
bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizm’in Leninizm’in
yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının
devrimci bağımsızlık mücadelesi. Yaşasın işçiler,
köylüler. Kahrolsun emperyalizm.” cümleleri ise
günümüz gençliğinin yaşam mücadelesi vermesine öncü olmaktadır. Onlar ölmeden önce belki
de gençlerin düşüncelerini ve sözlerini bu kadar
benimseyeceğini düşünemediler, elbette örnek
olacaklarını biliyorlardı ancak verilen mücadelede öncü olarak kendilerini örnek alacaklarının belki de farkında değillerdi. Onlardan önce
başlayan tarihin her anında katlanarak büyüyen
bu Sosyalist Türkiye kurma hedefi onlarla beraber
daha da büyümüştür ve onların devrim kavgasını
da asla unutmadan ileriki nesillere taşınacaktır.
Halkımızın hak ettiği yaşama hakkını elbet bir gün
vereceğiz. Deniz GEZMİŞ ve yoldaşlarının adından bile korkan insanların varlığına inat onları
sözleriyle, mücadeleleriyle ve miraslarıyla sonraki
nesillere taşımak bir borç olarak bilinmelidir ve
unutulmamaları için daima tekrar tekrar yaşatılmalılardır.
En uzun koşuysa elbet
Türkiye’de de Devrim
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak …
En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi…
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Ama aşk olsun sana çocuk, Aşk olsun…
|||||||Sena Nur Sağlam
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İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Antalya, Tunceli…

TKH 1 Mayıs’ta Alanlardaydı
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 1 Mayıs günü
Türkiye’nin birçok ilinde alanlara çıktı. İstanbul,
Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere, 1
Mayıs’ın kutlandığı birçok ilde emekçiler alanları
doldururken, ekonomik krizin bedelini ödemeyeceklerini haykırdılar.
Son 2 yıldır Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek
yasaklanan 1 Mayıs mitingleri bu yıl coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin birçok noktasında yüzbinlerce
işçi haklı taleplerini meydanlara çıkarak haykırdılar. Türkiye Komünist Hareketi, ülkenin birçok noktasında 1 Mayıs’a aktif bir biçimde katıldı.

sosyalizm var”, “Orak-çekiç yukarı, daha daha
yukarı”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atıldı.
Miting alanına girmeden kurulan platformda TKH
Genel Başkanı Aysel Tekerek, TKH MK Üyeleri Kurtuluş Kılçer, Erkan Kılıç ve Irmak Ildır birer konuşma
yaparak 1 Mayıs’ı selamladılar.

Ankara

1 Mayıs Öncesi Taksim Kazancı Yokuşu’nda Hayatını Kaybedenler Anıldı
27 Nisan günü 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için Taksim Kazancı Yokuşu’nda bir
anma düzenleyen TKH, burada bir basın açıklaması yaptı. TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek’in
yaptığı konuşmada, “2022 1 Mayıs’ı işçi sınıfının
sadece AKP ile değil, sadece patronlarla değil,
sadece sağ siyasetçilerle değil, bu düzenin bütün
sahipleriyle hesaplaşması anlamına gelecektir.
Biz bu hesaplaşmayı oldukça güçlü bir biçimde
yapacağız. İşçi sınıfı örgütlenecek, büyüyecek
meydanı bunlara bırakmayacak ve yumruğunu
masaya, siyasete vuracak. O zaman ülkede eşitlik, bağımsızlık, aydınlanma konuşulacak. Emekçilerimiz artık açlığı, yoksulluğu, sefaleti konuşmak
zorunda kalmayacak. Partimiz 2022 1 Mayıs’ına
bu düşüncelerle, bu siyasi amaçlarla, bu mücadeleyle giriyor.” diyerek, 1 Mayıs’a yeniden çağrıda bulundu.

Gaziantep

Gaziantep’te 1 Mayıs Kırkayak Parkı’nda gerçekleşti. TKH üyeleri mitinge “Emekçilerin baharı sosyalizmde” pankartı ile katıldılar.

Eskişehir

Ankara’da 1 Mayıs kutlamalarının adresi ise Tandoğan Meydanı oldu. Türkiye Komünist Hareketi
burada, “Yobazın karanlığını, paranın saltanatını,
yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam”
pankartı ile yürüyüşe katıldı.

İzmir

Eskişehir’de 1 Mayıs Odunpazarı Meydanı’nda
gerçekleşen miting ile kutlandı. TKH üyeleri Hasan
Polatkan Migros önünde toplanarak buradan 1
Mayıs alanına yürüdüler.

İl İl 1 Mayıs Kutlamaları
İstanbul

Antalya
İzmir’ de 1 Mayıs İşçi Bayramı on binlerce emekçinin katılımıyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda
toplanıp Gündoğdu Meydanı’na yürüyen TKH
İzmir İl Örgütü coşkusu ve kitleselliği ile öne çıktı.
Mitingin ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
bulunan TKH İzmir İl Örgütü binasına yürüyen TKH
üyeleri burada kısa konuşmalar yaparak yürüyüşü
sonlandırdı.
İstanbul’da işçi sendikaları, emek örgütleri ve
siyasi partilerin katıldığı 1 Mayıs Maltepe miting
alanında gerçekleşti. Saat 11.00 sıralarında toplanmaya başlayan emekçiler, yoğunluk nedeniyle
ancak saat 13’ten sonra miting alanına giriş yapabildiler.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), “Yağma Yok,
Sosyalizm Var” pankartı eşliğinde yürüyüşte yerini aldı. Sınıf Tavrı pankartının ardında; ‘Emekliler
Platformu’, ‘İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİSEN)’, beyaz yakalı işçilerin oluşturduğu ‘Bağlantıyı Kes Hareketi’ kortejleriyle yerlerini aldılar. Bu
pankartların hemen ardında ‘Yargıçlar Sendikası’,
‘Avukatlar Sendikası’ ve ‘Hukuk Defterleri’ne ait
pankart ve kortejler yer aldı. Daha sonra sırasıyla,
İlerici Kadınlar Derneği (İKD), Sosyalist Liseliler ve
TKH Gençliği kortejleriyle yürüyüş gerçekleşti.
Yürüyüş esnasında sık sık “Fabrikalar, tarlalar, siyası iktidar; her şey emeğin olacak” “Yağma yok,

Antalya’da 1 Mayıs için işçiler Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Aydın Kanza Parkı’ndan başlayan
yürüyüş Güllük Caddesi üzerinden Cumhuriyet
Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüşte TKH ve
İKD kortejleri yer aldılar.

Tunceli

Adana

Adana’da 1 Mayıs için Kasım Gülek Köprüsü’nde
bir araya gelen binlerce kişi Uğur Mumcu Maydanı’na yürüdü. Yürüyüşte TKH ve İYİ-SEN pankartları açılırken, sık sık, “Yaşasın 1 mayıs”, “Yağma
yok, sosyalizm var” sloganları atıldı.
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Tunceli’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Moğultay
Mahallesi Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, alkış ve sloganlar eşliğinde Seyit Rıza
Meydanı’na yürüdü. TKH üyelerinin de coşkuyla
katıldığı yürüyüşte “Orak çekik yukarı, daha daha
yukarı”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları sık sık kullanıldı.

Orak-Çekiç İzmir’de yükseldi
İzmir’ de 1 Mayıs İşçi Bayramı on binlerce
emekçinin katılımıyla kutlandı. Cumhuriyet
Meydanı’nda toplanıp Gündoğdu Meydanı’na yürüyen TKH İzmir İl Örgütü coşkusu
ve kitleselliği ile öne çıktı.

SOL BAKIŞ

“Emek, Laiklik, Bağımsızlık, Sosyalizm için
büyüyoruz. Orak çekiçli bayrağımızı memleketin her bir noktasında dalgalandırmaya
devam edeceğiz! Yaşasın partimiz!” denildi.

İzmir’ de 1 Mayıs İşçi Bayramı on binlerce
emekçinin katılımıyla kutlandı. Cumhuriyet
Meydanı’nda toplanıp Gündoğdu Meydanı’na yürüyen TKH İzmir İl Örgütü coşkusu
ve kitleselliği ile öne çıktı. Yürüyüş esnasında sık sık “Fabrikalar, tarlalar, siyası iktidar;
her şey emeğin olacak” “Yağma yok, sosyalizm var”, “Orak-çekiç yukarı, daha daha
yukarı”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atıldı.

Hatta bununla birlikte sermaye iktidarının ve AKP’nin 1 Mayıs’ı
görmezden gelmeye çalışan tutumu ve aslında ne kadar korktuğu da açığa çıkmıştır denilebilir. Örneğin Türk-İş ve Hak-İş’in
ayrı mekanlarda da olsa Türkiye’nin hiçbir yerinde alanlara
çıkmaması, 1 Mayıs’ın sonrasında burjuva medya organlarının 1
Mayıs’a dair kesin bir sessizlik içerisinde olması bunun belirteçleri olarak değerlendirilebilir.
Ülkenin ekonomisini çökerteceksiniz, halkı yoksulluğa, işsizliğe
ve açlığa talim ettireceksiniz sonra da hiçbir şey olmamış gibi
davranacaksınız. AKP iktidarı 1 Mayıs’ta topu taca atarak durumu kurtarmaya çalışmıştır. Ancak bu durum toplumsal ölçekte
tepkinin ve oluşan dip dalgalarının önünü kesmeye yetmeyecektir.

Mitingin ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan TKH İzmir İl Örgütü binasına
yürüyen TKH üyeleri burada kısa konuşmalar yaptılar. Konuşmalarda “Yeni bir cumhuriyet” mücadelesi vurgusu öne çıkarken

Orak-Çekiç İstanbul’da dalgalandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye’nin birçok ilinde emekçiler
alanlara çıkarken, İstanbul’da kutlamaların
adresi Maltepe miting alanıydı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır alanlara çıkamayan
emekçiler sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), “Yağma
Yok, Sosyalizm Var” pankartı eşliğinde
yürüyüşte yerini aldı. Sınıf Tavrı pankartının ardında; ‘Emekliler Platformu’, ‘İnşaat
ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN)’, beyaz
yakalı işçilerin oluşturduğu ‘Bağlantıyı Kes
Hareketi’ kortejleriyle yerlerini aldılar. Bu
pankartların hemen ardında ‘Yargıçlar
Sendikası’, ‘Avukatlar Sendikası’ ve ‘Hukuk
Defterleri’ne ait pankart ve kortejler yer
aldı. Daha sonra sırasıyla, İlerici Kadınlar
Derneği (İKD), Sosyalist Liseliler ve TKH
Gençliği kortejleriyle yürüyüş gerçekleşti.

1 Mayıs ardından

Geçtiğimiz 1 Mayıs emekçi halkın öfkesinin ve tepkisinin çok
daha yüksek düzeyde açığa çıktığı bir kesit olarak gündeme
gelebilirdi. Bunun tam anlamıyla olduğunu söylemek biraz zor.
Elbette iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan 1 Mayıslar’ın
ardından alanları dolduran kitleler ekonomik krize, yoksullaşmaya ve AKP iktidarına karşı bir tepkiyi temsil ediyorlar, bu önemli
bir kenara yazılmalı.

Son 2 yıldır Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek yasaklanan 1 Mayıs mitingleri bu yıl
coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin birçok noktasında yüzbinlerce işçi haklı taleplerini meydanlara çıkarak haykırdılar.

Yürüyüş esnasında sık sık “Fabrikalar, tarlalar, siyası iktidar; her şey emeğin olacak”
“Yağma yok, sosyalizm var”, “Orak-çekiç
yukarı, daha daha yukarı”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atıldı.

Kamil Tekerek

sınıfı, bu düzen yama tutmaz der işçi sınıfı.
O yüzden değiştirirse bu düzeni işçi sınıfı
değiştirir diyoruz. Ve elbette ki haramilerin
saltanatını ancak işçi sınıfı yıkar.”
Miting alanına gitmek için birçok noktada
toplanan emekçiler, saatler 12.00’yi gösterdiğinde sloganlar eşliğinde pankartlarla
yürüyüşe geçti ve saat 13:00 itibariyle miting alanına giriş yapıldı.
Mitingde Gezi davasında 18’er yıl hapis
cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun
Kahraman’ın 1 Mayıs mesajları okundu. Mesaj şöyle idi:
“1 Mayıs’ı, 1 Mayıs meydanında, Taksim’de
kutlayacağımız günlerde hep birlikte olacağız. Zulme karşı direneceğiz. Birlikte
mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız.
Özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelemiz kazanacak. Hepinize Bakırköy ve Silivri
cezaevlerinden selamlar. Yaşasın 1 Mayıs.”

Devam edelim ve düzen muhalefetinin durumuna bakalım.
Emekçi halkın taşıdığı rahatsızlıkların ve ülkedeki “demokrasi
açığının” giderilmesinin tamsiliyetini kendisine gören özneler,
CHP ve HDP’nin 1 Mayıs’taki duruşları da “dostlar alışverişte
görsün”ün ötesine geçmemiştir. Bir tarafa baktığınızda “şimdi
karşı tarafın tabanını ürkütmeyelim” düşüncesi ile karşılaşıyor,
diğer tarafa baktığınızda “Newroz mitinglerinin 1 Mayıs ile karşılaştırmalı analizini” dinliyorsunuz. Demek ki düzen muhalefetinin
son tahlilde emekçi temelli bir karşı çıkış ve bunun 1 Mayıs gibi
düzen açısından korkulan bir günde ortaya siyasal alanda temsil
edilmesi gibi bir derdi olmadığını anlayabilmekteyiz.
Bizim tarafta sayılan sendikaların durumu ise açık bir şekilde ortaya konulmalı. Sendikal örgütlülüğün zayıflığının bir kere daha
ortaya çıktığı bu 1 Mayıs işçi sınıfının örgütlenmesinin ne kadar
önemli olduğunu bir kere daha açığa çıkarmıştır. Başta DİSK
ve KESK olmak üzere tarihleri açısından mücadeleci sendikalar
olarak atıf yapılan bu örgütlenmelerin bugün işçi sınıfını sermaye
iktidarına karşı gerçek anlamda büyük bir mücadeleye ne kadar
kanalize edebileceği tartışma konusudur. Tek başına sendika
yönetimlerinin hantal yapısı ve niceliksel zayıflığı bu tartışmanın merkezinde durmak zorunda değil. DİSK’in üzerindeki CHP
–daha da geniş bir ifadeyle Millet İttifakı-, KESK’in üzerindeki
HDP etkisi var olduğu sürece işçi sınıfının bağımsız hattının
militan bir sendikacılık ile buluşturulması pek de mümkün görünmüyor. O yüzden tartışma oldukça siyasi ve aslında bir önceki
paragrafta yazdıklarımız ile ilgili…
Türkiye soluna ve kendimize bakmak gerekirse, geçen 1 Mayıs
solun çok daha büyük ve toplumsal bir örgütlenmeye girişmesinin gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Bunun için işçi
sınıfının bağımsız siyasi hattının temsiliyetinin kurulması şarttır.
Sermaye karşıtı ve anti-emperyalist, laiklik bayrağını yükselten,
yeni bir ülke ve sosyalist bir cumhuriyet talebini büyüten sol bir
hat bu ülke için ancak umudu büyütebilir.

Yürüyüş esnasında sık sık “Fabrikalar, tarlalar, siyası iktidar; her şey emeğin olacak”
“Yağma yok, sosyalizm var”, “Orak-çekiç
yukarı, daha daha yukarı”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atıldı.

Bunun için geçen 1 Mayıs’tan çıkartacağımız temel ders daha
çok çalışmak ve örgütlenmek, solun bağımsız odağını kurmak ve
emekçilerin cephesini büyütmektir.

Miting alanına girmeden kurulan platformda TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, ,
Sınıf Tavrı Sözcüsü Erkan Kılıç ve İKD Genel
Sekreteri Nuray Yenil ve TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer birer konuşma yaparak 1 Mayıs’ı
selamladılar.

“AKP’den kurtulmak için önce düzen güçlerine destek verelim,
sonrasında bakarız” anlayışı solu köreltir. Yirmi yıldır AKP’den
kurtulmak gerektiğini düşünen, söyleyen ve bunun mücadelesini
veren biz komünistlerin içi bu anlamda rahattır. AKP’den sonra
kapitalist Türkiye’de sermaye düzeni emekçilerin başına çoraplar
örmeye devam edecek. Sosyalizmin güncelliğini de, yakıcılığını
da daha güçlü bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz.

Tekerek konuşmasında, haramilerin saltanatını ancak işçi sınıfının yıkacağını vurgulayarak şunları söyledi:
“Bizler öyle bu düzenin sağından, solundan, orasından, burasından iyileşeceğine
inanmayız. Bu düzen dikiş tutmaz der işçi

İşte tam da bu yüzden “Yağma yok sosyalizm var” demeye
devam…
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DENİZLERİN
KAVGASI
NEYDİ?

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın, sermaye iktidarı tarafından
idam edilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti. Asılan 68 Gençliği’nin ileri atılan gençleri değil, ülkemizin geleceğidir. Dün Denizlerin idamı için ellerini
Meclis’te kaldıranların iktidar olduğu 50 yıl geride kaldı. Dün Denizlerin
mücadele ettiği kesimler bugün iktidar koltuklarında oturuyorlar. 50 yılın
muhasebesi, Denizlerin bugün haklı olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Meclis’te
idam için oy verenlerden birisi Demirel idi. İki elini havaya kaldırarak evet
oyu veren Demirel’i bugün anan yok. Ancak Denizler halkın ve ülkenin vicdanı
olmaya devam ediyor. Bu haftaki Pusulamızı Denizlere, daha doğru bir deyişle onların temsil ettiği değerlere ayırdık. İlk yazımız Gülin Kara tarafından
yazıldı. “DENİZLERİN KAVGASI NEYDİ?” başlıklı yazı genel çerçeveyi koyuyor.
İkinci yazımız ise Dilan Kara tarafından kaleme alınan “ÜÇ FİDAN ANTİ-EMPERYALİSTTİR” başlığını taşıyor. Dünün politik tartışmalarının bugün de devam ettiğine değinen yazımızı “KAVGA BİTMEDİ, YAŞIYOR ÜÇ FİDAN” başlığıyla
dünden bugüne devrimci gençlik mücadelesinin sürekliliğine vurgu yapıyor
ve Aykız Reçber imzasını taşıyor. Ve son yazımız Arjin Avcı’nın kaleme aldığı
“DENİZLERİN İZİNDEN GİTMEK, SOLDA DURMAKTIR!” yazımız. Denizler, bugün de
mücadelemize ışık oluyor. İyi okumalar…

DENİZLERİN KAVGASI NEYDİ?
| Gülİn Kara
“Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri
suyun ayakları olmuştur ayaklarımız
ellerimiz, taşın ve toprağın elleri.
yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık
törenlerle dikilirdik burçlarınıza.
türküler söylerdik hep aynı telden
aynı sesten, aynı yürekten”*

T

üm dünyada sistemin ideolojik ve siyasi krizlerinin derinleştiği bir dönemde, toplumun en dinamik kesimi olan
gençlikle sermaye düzeni arasında
var olan açı her yerde büyürken, Türkiye’deyse bir kopuşu getirmişti. Bugün hala gelişen ideolojik araçlarına rağmen sermaye düzeninin gençliği tam anlamıyla kapsayamıyor oluşu ve
68’i unutturamayışı elbette başka yazıların konusu
olmaya devam edecektir. 6 Mayıs’ın 50. yılında
yazılan bu yazının tartışmaya kapı aralayacağı konu bugünün Türkiye’sinde ihtiyaç duyulan
“yeni kuşağın” yolunu nasıl belirleyeceğidir. Bu da
bizlere 68’i rehber olarak göstermekle beraber
onu aşma görevini de getirmektedir. Bunun içinse
önce Denizlerin mücadelesini ve bugüne bıraktıklarını anlamak gerekir.
Türkiye’de 68, okumuş insanın emekçi halka karşı
sorumluluğuyla ayağa kalkan bir kuşağın hikayesiydi. Emperyalist saldırganlığın hız kazandığı
ancak yine de direnen halklara diz çöktüremediği, kapitalizmin tüm aç gözlülüğünü sergilemeye
hazırlandığı bir dönemin eşiğinde sınıfın direnciyle
karşılaştığı, sermaye diktatörlüklerinin karşılaştıkları basıncın korkusuyla daha da otoriter biçimlere büründüğü yıllarda adım atmışlardı gençliğe
ve üniversiteye. Bizler gibi yarından bir şeyler
bekler, o günlerin ihtiyaçlarına bile yanıt bulamazlar; hayalleri sermaye düzeninin duvarlarına
toslayacağı halde onu aşıp geçerdi.
Sovyetler Birliği’nin uzaya ilk insanı gönderdiği,

Küba’da sosyalizm mücadelesinin zaferini ilan
ettiği, emperyalizmin kanlı postallarına karşı her
yanda direnişlerin baş gösterdiği bu dönem hızlı
ve kırılmalarla anılacak bir dönemdi. Dünyada
sosyalizm yükselirken, ülkemizde yıllarca kovuşturma ve yasaklamalarla geri çektirilen sosyalist
hareketse eksiği ve fazlasıyla bir ileri çıkışa hazırlanıyor, şiirleriyle, şarkılarıyla, siyasetiyle memlekette karşılık buluyordu. Henüz bilimin ve toplumcu değerlerin tasfiye edilemediği üniversitelerde
memleket sorunları tartışılıyor, yanıtlarsa elbette
ileri olanda, “solda” bulunuyordu.
Emperyalizme bağımlı bir memleketin çocukları
olarak yurda baktıklarında yoksulluğu, emekçi
çocuklarının kapanan okulları yerine açılan özel
okulları, çiftçinin satamadığı buğdayını, işçinin
el konulan emeğini, çocukların yiyemediği şekeri
görürlerdi ve bunların nedenini de… Bir kuşağı
devrimcileştiren şey de işte bu “neden”di.
Aradan geçen yıllarda nesnellik adına dünyada
ve bu topraklarda “neden” hariç pek çok şey değişti. 68’den bu yana kaç kuşak geçtiyse biz dahil,
her biri farklı nesnelliğe doğdu. Ancak Denizlerin
adını memleketin yüz akı olarak tarihe yazdıran
tek başına doğdukları nesnellik değil, ortaya koydukları iradeydi. Elbette memleketten belirleniyor
fakat farklı olarak memleketin bugünü ve yarınını
belirlemeye soyunuyorlardı.
Ne “çiçek çocuklardan” ne de ne istediğini bilmeyen serüvencilerden değildiler. Memleketin en
iyi üniversitelerinde en iyi bölümlerde okuyorlardı.
Okulu bitirip fakültelerden mezun olduklarında
“diplomalarını mor binlikler getiren birer senet gibi
kullanabilirlerdi”. Bu yüzden ortaya koydukları “bilinçli” özveriyle seçtikleri yol, onurlu bir yaşamdı.
“Neden” değişmediği müddetçe sorunlar da değişmiyordu. Öğrenciler yurt, derslik ve kütüphane
bulamıyor, emekçiler ay sonunu getiremiyordu.
Denizler sorunların karşısına, sistemi makul gösterecek bir alt limit talebiyle ya da yoksulluk karşısında şu kadar zam diyerek çıkmamıştı. Halkların
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canını okuyan, ülkemizi de bir ahtapot gibi saran
emperyalizmin kendisine de onun taşeronluğuna
özenenlerin de her vakit karşısında durmuşlardı. Vietnam Kasabı Kommer’in arabasını ODTÜ’de ters çevirip yakan da “Amerika’nın sınırları
Kars’tan başlar.” diyenlere Amerikan 6. Filosunu
Dolmabahçe’de denize dökerek yanıt verenler de
onlardı.
Çareyi toplumun kurtuluşunda gören; bunu da
“Tam bağımsız ve sosyalist bir Türkiye’de” bulan
Denizlerin kavgası, gençliğin ve üniversitenin
mayasına devrimci ve baş eğmez bir geleneği
çalmıştı. Memleket bu yüzden gençlik deyince,
üniversite deyince çok şeyler beklerdi, hala bekliyor…
Üniversite eylemleri, yürüyüşler, grevler birbirine
karışırken ve Türkiye’de sosyalist hareket daha
büyük bir derlenişe doğru giderken sermaye
düzeni ve aktörleriyse hükümetiyle, yargısıyla, ordusuyla, Fethullah Gülen’in başını çektiği Komünizmle Mücadele Dernekleri’yle bu “çalkantılı” dönemi kendi lehine bitirmeye çalışıyordu. Sermaye
düzeninin bu süreçte asıl korkusuysa Denizlerin
temsil ettiği değerlerdi.
20’li yaşlarının başında, inandıkları değerler ve
kavgasını verdikleri Sosyalist Türkiye uğruna “en
önce ipi göğüsleyenler”den**, gençliğe kalacak
mirası hesap edemezlerdi çünkü yarınsızdılar;
dolarlarından, yat ve katlarından başka miras
bırakacak bir şeyleri yoktu.
50. yılında Denizlerin kavgasını bir kez daha anlatmak bizim için bir zorunluluktu çünkü bizi kimse
bizden iyi anlatamazdı. Gençliğin karşısındaki bir
başka zorunluluksa Denizlerin kavgasını sürdürme
ve daha da ötesinde başladığı işi bitirme iradesinin ortaya koyulmasıdır.
*Adnan Yücel, Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
**Can Yücel, Bizim Deniz
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ÜÇ FİDAN ANTİ-EMPERYALİSTTİR
| DİLAN KARA

T

ürkiye devrimci hareketinin üç fidanı
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin
İnan, 50 yıl önce sermaye düzeninin
eliyle katledildi. Ülkemizde 1960’lı
yıllarda yükselen sosyalizm mücadelesinde önemli bir yer tutan 68 dönemi gençlik
hareketinin sembol isimleri haline gelen Denizler,
yaşamları pahasına sosyalist Türkiye mücadelesini örmüşlerdir. Düzenin ve emperyalizmin temsilcileri tarafından 3 fidan idam edilerek mücadeleleri sonlandırılmak istenmiştir. Fakat idamlarının
üzerinden geçen yarım asır, Denizlerin sosyalizm
mücadelesini, tam bağımsız Türkiye ısrarlarını bu
topraklardan silmenin mümkün olmadığını bizlere
göstermektedir.
Denizlerin mücadele ettiği her başlığın bugün de
güncelliğini koruduğu ve bu başlıkların yarattığı
karanlığın derinleştiğini saptamak ve tam da bu
noktadan hareketle Denizlerin mirasını devralmanın bir zorunluluk haline geldiği, devralınan mirası
bugüne taşıma iradesini gösterebilmenin öncelikli
koşulunun ise onların kavgasını anlamaktan geçtiği ortaya konmalıdır.
Meşalesi tam bağımsız Türkiye olan Denizlerin
mücadelesi, 68 dönemi ilerici gençlik hareketinin
başını çekmiştir. Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle
beraber hızla emperyalizmin müdahalelerine açık
hale gelmesi, 1960’lı yılların Türkiye’sinde siyasi
ve ekonomik yapılanmanın emperyalizm eliyle
şekillendiği bir tablo yaratmıştır. O dönemde Denizlerin anti-emperyalizm bayrağını yükselterek
yurtsever kimliğin ancak sol ile mümkün olabileceğini göstermesi, bugün emperyalizme göbekten bağımlı hale getirilen ülkemizde sol-sosyalist
mücadelenin neden anti-emperyalist karakterli
olması gerektiğinin yanıtını vermektedir.
Ülkemizdeki ABD hegemonyasına karşı “tam
bağımsız Türkiye” mücadelesini ören Denizleri
anarken onların mücadelesinin antiemperyalist
karakterini yok saymak, Denizlerin mirasını ileriye
taşımayı olanaksızlaştırmaktadır.
Türkiye sosyalist hareketinin tarihine bakıldığında
emperyalizme karşı mücadelenin önemli bir yer
tuttuğu, devrimci hareketin yükselmesine ve kitleselleşmesine zemin oluşturduğu görülmektedir.

Denizlerin mücadelesinin antiemperyalist karakterli bir zemine oturması 68 dönemi ilerici gençlik
hareketinin en belirgin temasının emperyalizme
karşı mücadele olması anlamına gelmiştir.
Hiç kuşkusuz bunun temelinde Türkiye’nin Kore’ye
asker göndermesi, NATO’ya üyeliği gibi başlıklarla
emperyalizme bağımlılığın artması ve Türkiye’yi
küçük Amerika yapma hülyaları yatmaktadır.
Demirel dönemine ayrı bir parantez açıldığında,
memlekette giderek Amerikancılığın körüklendiği,
ajanların kol gezdiği sokakların Amerika kültürüyle
şekillendiği ve Türkiye burjuvazisinin tüm parametreleriyle Amerika’ya bağımlılığı sonucunda
ülkemizin emperyalizme tam boy teslim edilmesine karşı anti-emperyalist siyasetin yükseldiği
görülmektedir.
Komünizmin bu topraklarda emperyalizme karşı
kavganın içerisinde doğması, Türkiye sosyalist
hareketinin kimliğine işlenen yurtseverliğin tarihinin uzunluğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla
antiemperyalist karakter Türkiye solunun genetik
kodunu oluşturur ve sol mücadelenin yükseldiği
herhangi bir konjonktürde yurtseverlik de doğal
biçimde ihya olur. Tersinden okursak, ülkemizde
bulunan yurtsever damarın yeniden sertleşmesi
sol mücadelenin mevzi kazanmasını ve toplumsallaşmasını mümkün hale getirecektir.
Dönemin üniversiteli gençliğinin üniversiteye dair
sorunları gündeme getirerek başlattığı mücadele
takvimi, yaşanan sorunların mevcut düzenden
kaynaklandığını ve üniversite gündeminin memleket gündeminden bağımsız olamayacağının
saptanmasıyla ileri sarılmış ve gençlik bu tarihten itibaren daha da siyasallaşmıştır. Böylece
1960’lar üniversiteli öğrencilerin ülke sorunlarına
el atarak kitlesel eylemler örgütlediği yıllar olarak
kayıta geçmiştir. 68 Gençliği, üniversite işgalleri,
boykotlar, “6. Filo Defol”, “NATO’ya Hayır” haftası, ODTÜ’de ABD’li büyükelçi Robert Kommer’in
arabasının yakılması gibi eylemlerle siyasal bir
mücadele tarihinin unsurlarından biri olmuştur.
Deniz Gezmiş’in emperyalizm karşıtı mücadeledeki kararlığını son anlarda da yitirmediği savunmasındaki şu sözlerinden anlaşılmaktadır:
“Biz Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey
istemedik. Bundan dolayı da ölümden korkmuyoruz. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye’nin
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bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum (…) Varlığımızı Türkiye halkına armağan ettik.
Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.”
Denizler, bir kuşağın temsilcisiydiler ve bağımsızlık
mücadelesinde kendilerine biçtikleri misyonla ve
bıraktıkları mirasla yol gösterici oldular. Bugün
Denizlerden devralınan bayrağı yükseltmek, ülkemizi sermayeye peşkeş çekenlere, emperyalizmin kucağına itenlere karşı “Bu memleket bizim!”
diyerek memlekete sahip çıkma ve emperyalizme karşı mücadeleyi, yurtseverliği örgütlemekle
mümkün olacaktır. Bugün üniversiteli gençliğin,
üniversite ile memleket arasındaki bağın silikleşmesine geçit vermeyerek ve gençliğin sorunlarının
memleket sorunlarından ayrı olmadığını ortaya
koyarak memlekete sahip çıkma çağrısını örgütleme sorumluluğu bulunmaktadır.
Bugün iktidarda olanların 6. Filo’yu kendilerine
kıble yapanlar olduğunu, Denizlerin idamına imza
atanların memleketimizi emperyalizme teslim ettiğini unutmadan, 6. Filo’yu denize döken Denizlerin izinde Türkiye solunun genetiğinde antiemperyalizmin olduğunu hatırlayarak ve hatırlatarak
tam bağımsız sosyalist Türkiye kavgasını yeniden
yaratıp büyütmenin vaktidir. Üniversite amfilerinden fabrikalara, sokaklara uzanan bir mücadele
hattı örmek, okumuş gencin emekçi halkına karşı
olan sorumluluğunu yerine getirmek anlamına
gelecektir.
Emperyalizmin bir misyonla iktidara getirdiği ve
Ortadoğu’daki İhvancı iktidarların devamı olan
AKP, 1923 Cumhuriyetinin parametreleriyle oynayarak ilerici, bağımsızlıkçı ve kamucu değerlerini
tesviye eden karşı-devrimci bir iktidar partisi
olarak karşımıza çıkmaktadır. 12 Eylül’ün sola karşı
yapılan bir darbe niteliğini taşıması ve 24 Ocak
kararlarının ülkemizde uygulanmasının yolunu
açarak neo-liberalizmin ülkemize nüfus etmesine zemin oluşturması, bir yandan sol ideolojinin
güçsüzleşmesi ve siyasette etkisin azalması diğer
yandan ise ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel
olarak dört bir yandan emperyalizme bağımlı
kılınması sonucunu yaratmıştır. 12 Eylül’ün devamcısı olan AKP iktidarlığının yirmi yılında ülkemizin
geldiği nokta ortadadır. Böyle bir tabloda emperyalizme, NATO’ya, işbirlikçilere, memleketimizi
sermayeye peşkeş çekmek isteyenlere karşı yarınları kurmak, sosyalizm ve bağımsızlığın memleketimizdeki hasretini bitirmek için “Deniz olunmalı…”
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KAVGA BİTMEDİ, YAŞIYOR ÜÇ FİDAN

| AykIz Reçber
Deniz, Hüseyin, Yusuf… 72’nin Mayıs’ında
canına kıyılan üç genç, üç oğul, üç devrimci.
“…Gör nasıl yeniden yaratılırım
Namuslu genç ellerinle
Kızlarım
Oğullarım var gelecekte
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası
Kaç bin yıllık hasretimin koncası…”
Üç yağlı urganda üç körpe boyun, mezarları karanfil.

D

eniz, İstanbul Üniversitesi; Hüseyin
ve Yusuf Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Üç fidanın
her biri bulundukları üniversitelerde ilerici gençliği bir arada
tutan, onlara önderlik eden isimlerdi. Dönemlerinin öğrenci hareketlerine öncülük etmişler;
kendilerini kurtarma hayali kurmanın ötesine
geçmiş ve kurtuluşun memleketten geçtiğinin
bilincine varmışlardı. Gençlik yıllarını mücadeleye adamış ve bu gaye uğrunda darağacına
gitmişlerdi.
Üzerinden yıllar geçse dahi mücadeleriyle
solun tarihine kazılmıştır Denizler. Yaşadıkları,
sokaklarında gezdikleri şehirlerin, memleketin
ezilenlerine aydınlık bir geleceği borç bilerek
geçirmişlerdi kısacık hayatlarını. Bugünden
onlara dönüp baktığımızda seçtikleri mücadele biçimlerini eleştirmek, bunu doğrulamak ya
da yanlışlamaktan ziyade dönemlerinin üniversiteli gençliği içerisinde sıra arkadaşlarının
omuzlarına basa basa yükselecekleri kariyer
basamaklarını düşleyenlerden değil gençliğin
işçi sınıfının safındaki mücadelesinin önemini kavrayanlardan oldukları ayrımına varmak
gerekir.
Onlar, gençlik yıllarında antiemperyalizm şiarını
yükseltmiş, idamları öncesinde “Yaşasın tam
bağımsız Türkiye!.. Kahrolsun emperyalizm!”

diyerek solun bugünkü en temel belirteçlerinden birini dile getirmişlerdi. Denizlerin idamından bu yana ne emperyalistler ve onların yerli
işbirlikçileri memleketi sömürmekten, karanlık
bir dehlize sürüklemekten geri durdu ne de
bu memleketin devrimcileri Denizlerden aldığı
bayrağı taşımaktan bir an olsun vazgeçti.
Vazgeçmeyişi öylesine bilmekte ve yaşamaktayız ki kanlı elleriyle işçilerin gırtlağına çöken
sermaye hala her adımında devrimcilerin yumruğuyla göz göze gelir. Denizlerden beri Amerikan emperyalizminin savaş gemileri Sarayburnu’na her demir attığında kıyıda “6. Filo Defol!”
diyen ilerici, devrimci gençler belirir.
Akademide gericilik kol gezerken, dönemin
siyasi iktidarı ideolojik tahakkümünü kurmak
ve bilimsel eğitim ile toplumu ileriye taşımak
rolünü üstlenen üniversiteyi sermaye işbirliğinde
emek pazarı haline getirmek adına üniversitelere rektör atarken gençliğin mührüyle “karşılanır”.
Karın tokluğu bir yana daha az borçlu olmaya
çalışmanın ötesine gidemeyen, değil yarınını bir sonraki öğününü çıkaramayan işçilerin
grevinde, eylemlerinde, nasırlı ellerinde görünür
Denizlerin mirası.
Her ne kadar memleketin sol damarı idamlarla,
baskılarla, yasaklarla koparılamamışsa da artık
bu damarın, bu damarda coşkuyla akan kanın
hangi bedende vücut bulacağı, bu vücudun
nereye yürüyeceği açığa çıkarılmak mecburiyetindedir. Bugüne, içinde bulunulan koşullara,
emekçileri kıskaca alan sermayenin örgütlülüğüne baktığımızda karşımıza apaçık çıkan bir
tek gerçek, bir tek gereklilik vardır: emekçilerin,
işçilerin sınıfının öncü partisiyle örgütlü mücadele vermesi.
Bugün seçimlere ve ittifaklara sıkıştırılan düzen
siyaseti içerisinde, gün geçtikçe emekçilerin, gençlerin sırtına yüklenen yüklere adeta
“çıkış yolu” gibi sunulan muhalefet cephesinden medet ummak ise çölde görülen seraba
inanmaktan farksızdır. NATO’dan çıkmayı aklından bile geçirmeyenlerle, Amerikan emper12

yalizminin yeni ayağı olmaktan bir an olsun
geri durmayacağı gün gibi ortada olanlarla,
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığında bayram
edenlerle, tarikat ve cemaatlerin kurbanı olan
bir genç için tek bir laf etmediği günün akşamı Madımak’ta şeriatçıların aydınları, ilericileri
diri diri katlettiği sırada önemli mevkilerde yer
alan ve bugün de siyaset sahnesinde olanlara hasta ziyaretinde bulunanlarla, Beyazıtta
yedi öğrencinin katlinde kullanılan patlayıcıların dönemin cumhuriyet savcısı tarafından
dahi ‘basit’ silahlar olmadığı söylendiği halde
kontrgerillayı inkar edenlerlerin zihniyetiyle kurtulmayacaktır memleket. Memleketi kurtarmak
sermayenin gelecekteki işbirlikçisi olacağının
teminatını çoktan veren düzen mensuplarının
görevi olmayacaktır. Onların vaatleri bir sus
payı olmanın ötesine gitmeyecektir.
Anmalarda, yıldönümlerinde son derece süslü
sözcüklerle bezenmiş fotoğraflarını kullanıp
yalnızca devirlerinin daimiyetinin dilenmesi için
mücadele etmedi Denizler. Geriye bıraktıkları
tekmelenmiş bir idam sehpası ve haki parkalarından daha fazlası. Onların uğruna türküler
söyleyip bir köşeye çekilmek, fotoğraflarını
duvarlarımıza asıp adlarını bilmekten ötesine
gitmeye gayret etmemek olmamalı niyetimiz.
Tam da onların istediği gibi; yalnızca birer halk
kahramanı olmakla kalmayıp yürümek… Adları
hatırda kalamayacak kadar çok olmak, çoğalmak, dağılmak memleketin her bir karışına.
Her işçinin bileğinde, her çocuğun oyununda,
her gencin kaleminde, her kadının emeğinde
vücut bulmak… “Gündüzlerinde sömürülmeyen,
gecelerinde aç yatılmayan,/ ekmek, gül ve
hürriyet günleri.” için mücadeleyi ilmek ilmek
örmek, doğduğu gün gözünü sermaye sınıfının
iktidarına açan gençliğin, daha iyisini değil en
iyisini istediği ve ona ulaşmak için daima bilincini, hafızasını diri tuttuğu; kendi kurtuluşunu
memleketin, yakın geleceğinde tam da içinde
olduğunu en derinden hissedeceği işçi sınıfının
kurtuluşundan bağımsız olmadığının farkındalığıyla işçi sınıfının iktidarını gerçekleştirerek
insanca yaşanacak bir ülke yaratması Denizlerin idamıyla devrimci mücadelenin bitirilemediğinin en keskin göstergesi ve sonucu olacaktır.
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SINIF, GENÇLİK VE 1 MAYIS

| Arjİn AvcI
Denizlerin izinden gitmek, solda durmaktır!

1968, Türkiye’de sol hareket ve gençlik açısından bir dönüm noktasıdır. Her ne kadar merkezî
olarak bir dalgayı başlatmasa da, başlatmış
ülkelerden daha politik ve ayağı yere basan
önemli bir yer teşkil etmiştir. Aynı zamanda
1960’lar, Türkiye’de sol geleneğin; anti-emperyalist, yurtsever ve ilerici değerlere sahip
olmasına yol açan bir aralığı gösterir. Denizler
de bu değerlerden etkilenmiş, teorik ve pratik
zeminlerini buradan inşa etmişlerdir. Bu yazının
amacı ise; özellikle gençliğin bu değerlere neden sahip çıkması gerektiğini ve gerekeceğini
ortaya koymaya çalışmaktır.

1960’lar Türkiyesi ve solun tutumu

Az önce 1960’lı yılların, Türkiye açısından uluslararası anlamda bir özgünlüğü olduğunu belirtmiştik. 27 Mayıs 1960’’tan, 12 Eylül 1980’e kadar
sol; türlü ayrışmalar yaşamış, kitlesel eylemler
gerçekleştirmiştir. Gençlik hareketinin ve sosyalist solun tutumu kesiştiği için; gençliğin de aynı
evrelerden geçtiğini söyleyebiliriz. Bu dönemin
özelliği olarak gençlik hareketi ve sol, bağımsız
sosyalist bir hat oluşturmaya çalışmıştır, en kritik nokta burasıdır.
İlk örneği ise; 12 sendikacı tarafından kurulan,
TKP kökenli aydınların TİP’i kurmasıdır. Deniz
Gezmişler de TİP içerisinde yer almış ve sosyalizmin bağımsız hattını ilk olarak burada örgütlemişlerdir. Sosyalizmin kitlelere ulaşmasında
legal bir dayanak olan TİP; 1960’ların sonlarına
doğru aydınların “güler yüzlü sosyalizm” tartışmalarıyla, gençliğin dönemin koşullarından
etkilenmesinin sonucu olarak daha hareketçi
bir yapıya bürünmesiyle çatışmalar yaşamıştır;
fakat tüm eksiklikleri ve fazlalıklarıyla beraber
gençlik açısından ilk uğrak olmuştur. (Gençlik,
bu dönemde FKF’de örgütlenmişti). Solda durmanın, kitlesel anlamda ve işçi sınıfı adına nasıl
kazanımlar sağladığını göstermiştir.
Denizlerin parasız ve eşit eğitim adına yaptıkları üniversite işgalleri, katıldıkları işçi-köylü
mitingleri ve grevler, başta TİP üzerinden yü-

rüttükleri sınıf siyaseti, emperyalizme karşı tam
bağımsız Türkiye’yi savunan ve 6. Filo’yu bu
yüzden denize döken yurtseverlikleri; gençliğin ülke sorunlarından bağımsız olmadığını
sergilemiştir. Bu dönem, aynı zamanda birçok
kimliğin ortak mücadele kanallarına akıtıldığı
ve devrimci örgütlerde, bu kanallar üzerinden
öncülük yürütüldüğü bir dönemdir. Günümüzde
içi boşaltılan, hatta ağza alınmayan “anti-emperyalizm” “ilericilik” “bağımsızlık” gibi kavram
ve ilkeler, ‘68 kuşağının simgeleri haline gelmişti. Çünkü işçi sınıfı siyasetinin yolu ve gençliğin
sorunlarının çözümü bu ilkelerden geçiyordu.
Bugün bölünen, sürekli zamlarla gündeme
gelen İstanbul Üniversitesi, 1968 Haziranı’nda Deniz Gezmişler tarafından işgal edilmişti.
Çünkü gençlik, kapitalist-emperyalist sistemin
hegemonyası altında ezilen bilim yuvalarının
neye dönüştüğünü biliyor ve harekete geçiyordu. Hemen ardından 1968 Temmuz’unda ABD
6. Filo’su İstanbul’a gelmiş ve gençlik ayağa
kalkmıştı. 1969’da, ODTÜ’de Vietnam Kasabı
Kommer’in arabası yakılmıştı. Tüm bu örneklerin
yanında elbette sermayenin kolluk kuvvetleri,
bugün olduğu gibi gençliğin karşısına çıkmış ve
Kanlı Pazar’ı yaşatmıştı.
Katliamlara, işkenceye, yoksulluğa mahkûm
edilen gençlik; her şeye rağmen sınıfının safında durmuştur. Demir-Çelik’te, TARİŞ’te, 15-16
Haziran’da binlerce işçinin yanında yürümeye
devam etmiştir. Geri çekilmeleriyle, öne atılmalarıyla işçi sınıfının siyasetini yürüten gençlik,
türlü ayrışmalarına ve yeri geldiğinde hatalarına rağmen tutarlı bir siyaset yürütmüştür. Denizler, tüm baskılara rağmen solda durmuştur.

Denizlerin yaptığı gibi: Yarınları bugünden
kuralım!
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan 6 Mayıs 1971 günü asıldıklarında, hepsinin ortaklaştığı bir şey vardı ve son sözleriydi: “Yaşasın tam
bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm Leninizmin
yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının
bağımsızlık mücadelesi! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın işçiler, köylüler!”

Onların son sözlerinin, bugünün devrimci gençliğine yön verdiğini biliyoruz; fakat bu sözlerin
ne kadar ileriye taşındığı ve şu an solun, genç13

liğin gündemi haline geldiği muammadır. Her
şeyden önce şöyle başlamak gerekir: Bugün
Denizlerin izinden gitmek, solda durmaktır.
Düzenin iktidar partilerine, sahte muhalif partilerine kanmamaktır. Önce Denizleri anıp, sonra Denizleri katledenleri anan bir muhalefete
gençliğin ihtiyacı yoktur. Gençliğin sermayenin
ihtiyaçlarına göre hareket eden, kimlik siyasetine sıkışıp kalan, emek gündemini programından çıkaran, emperyalizmi karşısına almayan
sahte sol muhaliflere de ihtiyacı yoktur. Ülkeyi
tarikatlar ülkesi haline getiren, üniversitelerimizi
eğitim kurumundan ticarethaneye döndüren,
kuran kursları açan, cihatçılara gövde gösterisi
yaptıran ve akademiyi tam boy liberal kuramlara göre şekillendiren; gençliği ve işçi sınıfını
yoksulluktan, geleceksizlikten intihara sürükleyen AKP iktidarına ihtiyacı yoktur.
Kısacası gençliğin; sağcılardan sağcı beğendiği bir tabloya ihtiyacı yoktur. Kamuculuğu,
laikliği, bilimi, emeği, laikliği, anti-emperyalizmi
ve sosyalizmi öne çıkaran sol bir programa ve
sol bir özneye ihtiyacı vardır. Bugün bu ihtiyaca
cevap verebilmenin yolu da örgütlenmekten
geçiyor. Gençlik, tıpkı Denizler gibi bağımsız
bir sol hattı çizmeli ve sınıf siyasetinin önüne
hiçbir şeyi koymamalıdır. Çünkü şunu biliyoruz:
Gençliğin yolu, işçi sınıfının yoludur! İşçi sınıfının
kurtuluşu sağlanmadan, hiçbir meselenin çözülmediğini ve hatta katbekat bu meselelerin
arttığını 12 Eylül 1980’den ve 12 Eylül’ün ürünü
olan AKP döneminden biliyoruz. AKP; kendi çizgisine göre muhalefeti şekillendirmiş ve ülkeyi
talana sürükleyen adımlar atmıştır. Gençliği de
İmam Hatiplerle, YÖK’le, gerici vakıf ve derneklerle şekillendirmeye kalkışmıştır.
Kapitalist düzenin tam boy saldırılarına ve 20
yıllık AKP iktidarına karşı gençlik; Denizlerin
yolundan gitmelidir. Tıpkı onlar gibi, yarınları
bugünlerden kurmalıdır. Bizleri vaatlerle, küçük
hesaplarla kandırmaya çalışan düzene karşı
çıkmak için, bugününü örgütlemelidir. Bugün
bu en temel ihtiyaç olarak önümüze çıkıyor.
Dolayısıyla; 6 Mayıs sadece bir anma gününe
sığmamalıdır, yeni bir ülkenin ve yeni bir üniversitenin mücadelesine dönüşmelidir. Bu 6
Mayıs’ta da onlara sözümüz var: Sosyalist bir
Türkiye!

GÜNDEM
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Üç Fidan İzmir, Adana ve Ankara’da anıldı

Denizlerin idam edilmesinin 50. yılında komünistler
mezarları başındaydı
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 6
Mayıs 1972’de idam edilmelerinin üzerinden tam
yarım asır geçti. Birçok noktada eylemler yapıldı.
Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, Ankara’da
Denizlerin mezarı başında anma gerçekleştirdi.
Anmada yapılan konuşmada şu ifadelere yer verildi:

Üç Fidan İzmir’de anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam
edilişlerinin 50. yılında İzmir’de yapılan eylem ile
anıldı. Devrimci İşçi Parti’li Öğrenciler, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Sol Genç ve Türkiye Komünist
Hareketi Gençliği’nin katılımıyla Karşıyaka’da yapılan anma “50. yılında gençlik Denizlerin yolunda!” vurgusuyla gerçekleşti.
“Denizlere sözümüz devrim olacak!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!”, “Bu memleket bizim kahrolsun emperyalizm!” sloganlarının
atıldığı eylem okunan basın açıklaması ile sona
erdi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin
İnan için Adana’da ortak eylem yapıldı
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam
edilişlerinin 50. yılında Adana’da anıldı. CHP
Gençlik Kolları, Emek Gençliği, Özgürlükçü Gençlik, SOL Genç, TİP’li Öğrenciler, Türkiye Komünist
Gençliği ve Türkiye Komünist Hareketi Gençliği’nin
çağrısıyla düzenlenen eylem, Gençlik Meydanı’nda gerçekleşirken, eylemde okunan basın metninde anti-emperyalizm ve bağımsızlık vurgusu
ön plandaydı. Basın metninde Denizlerin 50 yıl
önce mücadeleye atıldığı sorunların bugün de
geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

“Üç Fidan’ın idam edilişinin üzerinden geçen zamanda emperyalizme karşı sürdürülen mücadele
durdurulamamış, gençlik, tam bağımsız Türkiye
şiarından vazgeçmemiştir. Bugün, yükselttikleri
devrimci mücadelenin ışığında, emperyalizm, sermayenin ve gericiliğin karşısında yeni bir ülke için
dikilmeye devam ediyoruz. Devrimci birikimlerinin
devamcısı olarak, kavgamızı bugün daha gür
şekilde haykırıyor ve Denizlere sözümüz sosyalist
Türkiye diyoruz!”

Yoldaştan Mektup

Geleksizliğe karşı örgütlenmek
Gelecekte zor koşullar altında çalışacak sağlık
emekçilerinden yalnızca birisiyim. İş bulma garantili meslekler adı altında geçmişte adını duyduğumuz fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisi olarak
üniversite hastanesinde çalışıyorum. Çalışıyorum
diyorum çünkü her ne kadar emek üretim süreci içerisinde görülmesek de biz stajyerler her iş
gününde hastalarımızı tedavi ediyor, mesai harcıyoruz. Herhangi bir hak talebinde bulunmamız
istemediğinden hastanede geçirdiğimiz bu süreyi
uygulamalı ders adı altında sürdürüyoruz. Ürettiğimiz emeğin ve tükettiğimiz zamanın maddi
olarak karşılığını istememiz şöyle dursun; hastane
yönetimi yemekhanede yemek yemememiz için
turnike başında güvenliklerini tutuyor.
Pandeminin tüm ağır koşullarında yalnız bırakıl-

mamız, maske ve eldivene erişimimizin kısıtlı olması, hasta olsak dahi devamsızlık yapmak gibi
bir hakkımız olmadığından ya da sınav haftalarında sınavlara girebilmek adına test veremiyor
olmamız hem bizim hem de hastaların sağlığı
açısından tehlike arz etmişti.
Mezun olduğumuzda ise bir yandan işsiz kalmaktan korkuyor olmamız diğer yandan planlanmayan bir şekilde her yıl daha fazla mezun veriyor
olmamız ve bu sayıların çeyreğinin dahi devlet
tarafından istihdam edilmiyor olması bizi özel
sektörde asgari ücretle çalışmaya tamah etmeye
zorluyor.
AKP eliyle büyütülen nesillerden olmamız tabi
bu dönemde solun ve sendikaların geri çekilmiş
14

olması nedeniyle geleceksizlikten korktuğumuz
için ne bahsettiğim sorunları ne de meslek hayatımızda yaşayacağımız sorunları açık sözlülükle
dile getirmek mümkün değil. Oysa çözüm basit
meslek odalarında ve sendikalarda örgütlenmek.
Tedavi sürecinde ve derslerimizde adını sıkça
duyduğumuz bütünsel bir bakış açısıyla bütün
sağlık emekçileri ve sağlık emekçileri adayları
ile haklarımızı savunmak. Bugün mesleki açıdan
haklarımızı savunmak demek yarın kamu hastanelerinin özelleştirilmesine karşı olmak. Halkın
hastanelere ve ilaçlara ulaşımını güvence altına
almak demektir.
||||||| Jinda Daş

Gençlik, Denizler için Dolmabahçe’de buluştu:

Emperyalistler, işbirlikçiler
6. Filo’yu unutmayın!
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam
edilişlerinin 50. yılında Dolmabahçe’de anıldı.
Devrimci Gençlik Dernekleri, DİP’li Öğrenciler, Fikir Kulüpleri Federasyonu, SOL Genç ve Türkiye
Komünist Hareketi Gençliği saat 17.00’de Taksim AKM önünde toplanarak “50. yılında gençlik
Denizlerin yolunda!” sloganıyla Dolmabahçe’ye
yürüdü.
Dolmabahçe önünde basın açıklaması gerçekleştiren gençlik örgütlerinin anti-emperyalizm ve
bağımsızlık vurgusu ön plandaydı. Yapılan basın açıklamasında “NATO memleketimizden rica
minnetle değil, Denizlerin de bizlere gösterdiği
gibi ancak emperyalizmle ve onun işbirlikçileriyle
mücadeleyle kovulabilir. Deniz’leri anmak yetmez,
onların hayatlarını verdikleri mücadeleyi tamamlamak devrimcilerin ve elbette biz gençlerin boynumuzun borcudur.” sözleri yer aldı.
“Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!”,
“Katil ABD bölgemizden defol!”, Denizlere sözümüz devrim olacak!” sloganları atılan eylemin
basın metninin tamamı ise şöyle:

ABD emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine
karşı verilecek tutarlı bir mücadeleden geçtiğini
çok iyi biliyordu. İşte bu yüzden Türkiye tarihinin gördüğü en şanlı, en azimli anti-emperyalist
eylemler bu dönemde gerçekleşmiştir. Devrimci
gençlik önce 1968 yılının Temmuz’unda halkların
katili ABD’nin meşhur 6.Filo’suna Dolmabahçe
yokuşunu dar etmiş, sonrasında tam da bulunduğumuz yerden denize dökmüştür.
Ardından sadece birkaç ay sonra ise Vietnam’ın
meşhur işkencecisi “Vietnam Kasabı” lakaplı ABD
Büyükelçisi Robert Komer ODTÜ’ye geldiğinde
devrimciler emperyalist ajana anlayacağı dilden
cevap verdi. Komer’i ODTÜ’ye geldiğine pişman
eden devrimciler, Komer’in ABD bayraklı aracını
ters çevirip yaktı ve 6 Ocak’ta yanan o ateş bugün hâlâ önümüzü aydınlatıyor. Emperyalizme
karşı nasıl mücadele edileceğini bize hatırlatıyor!
Emperyalistler de onları burada ağırlayan yerli
işbirlikçileri de Komer’in arabasında yanan ateşi
ve boğazı boylayan 6.Filo askerlerini unutmasın!

lüyoruz. Yerli işbirlikçiler İsrail ile ticaret rekorları
kırmaktan bahsededursun, bizler emperyalizm
Ortadoğu’dan defol diyen Denizlerin yolundayız!
Bu yıl Denizlerin idamının 50.yıldönümü olmakla
beraber aynı zamanda Türkiye’nin CHP ve DP
oylarıyla NATO’ya katılmasının 70. yıldönümüdür.
Türkiye’nin bu emperyalist savaş aygıtına üyeliği,
ülkenin emekçi halkının değil, bu halkın sırtından
geçinen bir avuç patronun çıkarları içindi. Topraklarımız 70 yıldır ABD emperyalizminin bölge
ülkelerini işgal ve sömürgeleştirme savaşları için
sıçrama tahtası oldu. İncirlik üssü soğuk savaş süresince ve bugün halen ABD’nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaktadır. Malatya’daki Kürecik
Üssü ise ABD’nin ve İsrail’in çıkarlarına kalkan olan
füze kalkanı sisteminin bir parçasıdır. Bu üsler Ortadoğu’ya kan kusturmaktadır. Karadeniz’in karşı
kıyısında süren savaşın da baş sorumlusu olan
NATO, ülkemizden defolmalıdır.
NATO memleketimizden rica minnetle değil,

“50. yılında gençlik Denizlerin yolunda!

Sermaye iktidarı bundan tam olarak 50 yıl önce
6 Mayıs 1972’de Türkiye’de o günlerde dalga dalga büyüyen devrimci mücadeleyi durdurmak ve
Amerikan emperyalizmi ile sıkı bağları sürdürmek
için üç devrimci önderimizi; Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam etti.
Bu üç genç önder, arkalarında kısa ama her anı
devrimci mücadeleye adanmış hayatlarını bırakarak idam sehpasına yürüdüler. Bıraktıkları
mirasın değerini bilmek, bu topraklara “Kahrolsun
Amerika” sloganlarını yazan, sosyalist hareketi
yeniden devrimcileştiren 68 kuşağını anlamak bugün her devrimcinin görevidir. Çünkü devrimciler
ölürler, ancak devrimler sürer. Devrimleri başarıya
ulaştırmak, sınırsız ve sınıfsız bir dünyayı kurmak,
Denizlerin yarım bıraktığını tamamlamak bugün
sosyalist hareketin ve gençliğin temel görevidir.
Türkiye’de 68 kuşağının mücadelesi dünyada yükselen devrimci dalgadan farklı olarak işçi sınıfının
1960’lı yılların en başından itibaren yükselen mücadelesinin etkisi altında gelişti. Gençlik, kitlesel
boykotlarla, işgallerle siyaset sahnesine adım
adım çıktı. Ancak 68 kuşağı kampüslere de sığmadı, üniversitede verdiği mücadeleyi adım adım
memleketin tümüne yaydı. Gençlik artık halk
nerede bir mücadele veriyorsa oradaydı. Üretici
mitinglerinde köylülere destek veriyor, lastik fabrikası Derby’de, kablo fabrikası Kavel’de ve daha
birçok fabrikada işçilerin mücadelesine omuz
veriyordu. 68 kuşağı yüzünü sınıf mücadelesine ve
devrime dönmüştü.
Yüzünü sınıf mücadelesine ve devrime dönen
Denizlerden bahsederken Mahirleri ve İboları da
unutmamalıyız. Tıpkı Denizler gibi 68 kuşağının
devrimci önderleri, ülkenin bağımsızlığı ve kurtuluşu için mücadeleye atılmaktan çekinmediler!
Deniz’ler Türkiye’de gerçekleşecek bir devrimin,

Bugünkülerin sonu da aynı onlar gibi olacak!
Emperyalizmle sözde mücadele edip halka yaranmaya çalışmak, ama fiiliyatta onun suyuna
gitmek, anti-emperyalizm değildir. Anti-emperyalizm Denizlerin gösterdiği gibi tutarlı eylemlerle olur. Emperyalistlere karşı söylenen hamasi
nutuklar ise ancak kendi işbirlikçiliğini saklamak,
halkı aldatmak içindir. Bugün ABD Başkanı’nın
telefonunu dört gözle bekleyenlerden, ABD’nin
bir dediğini iki etmeyenlerden, NATO’nun halklara kan kusan üslerine memnuniyetle ev sahipliği
yapanlardan anti-emperyalist olmaz, olsa olsa
emperyalizmin “stratejik müttefiki” olur. Filistin
halkının katili, Ortadoğu’da ABD’nin bekçiliğini
yapan Siyonist İsrail yönetimini kırmızı halılarla
karşılayan, Saraylarda ağırlayan iktidarın Filistin
davasının yanında olduğu yalandan ibarettir.
Bizler ise Filistin halkının onurlu direnişi için Filistin’e giden Denizlerin doğru yolda olduğunu söy15

Denizlerin de bizlere gösterdiği gibi ancak emperyalizmle ve onun işbirlikçileriyle mücadeleyle
kovulabilir. Deniz’leri anmak yetmez, onların hayatlarını verdikleri mücadeleyi tamamlamak devrimcilerin ve elbette biz gençlerin boynumuzun
borcudur. Onların 6.Filo’yu denize dökerek, Komer’in arabasını yakarak, NATO üslerine yaptıkları
baskınlarla yükselttikleri anti-emperyalist mücadeleyi bizler NATO’yu bu topraklardan bir daha
gelmemek üzere kovarak tamamlayalım.
Dünya halklarının gerçek bir barışa ulaşması için
NATOya karşı mücadeleyi her alanda yükseltelim!
Gençliğin karşı karşıya kaldığı bu hayati görevi
başarmak için Denizlerin mirasından öğrenelim,
mücadeleyi işçi sınıfının saflarına taşıyalım, güçlendirelim! ”
Basın açıklaması gençlik örgütlerinin denize karanfil atmasıyla son buldu.
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Emeğin, laikliğin, bağımsızlığın,
sosyalizmin sesi Maltepe’de yükseldi
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İstanbul Maltepe’de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde, kurduğu
kürsü ile emeğin, laikliğin, bağımsızlığın, sosyalizmin sesini yükseltti. Kürsüde, Türkiye Komünist
Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek, Sınıf Tavrı
Sözcüsü Erkan Kılıç, İlerici Kadınlar Derneği Genel
Sekreteri Nuray Yenil ve Türkiye Komünist Hareketi
Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer birer konuşma
gerçekleştirirken, yapılan konuşmalarda “Yeni bir
cumhuriyet” mücadelesi vurgusu öne çıktı.

Aysel Tekerek-TKH Genel Başkanı

Emperyalizmi,
kapitalizmi,
gericiliği, faşizmi
yenecek olan,
bu karanlığı, bu
ablukayı dağıtacak olan işçi
sınıfının, birlik,
mücadele, dayanışma günü
kutlu olsun.
Kardeşler, böyle
bir ülkede, böyle
bir düzende, her
gün ama her gün mücadele ediyoruz. Ama 1 Mayıs’lar sadece mücadele günü değildir. 1 Mayıs’lar
aynı zamanda hesaplaşma günüdür. Kiminle
hesaplaşıyoruz; bizi kuru soğana mahkum edenlerle hesaplaşıyoruz, bizi simide mecbur kılanlarla
hesaplaşıyoruz, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlarla hesaplaşıyoruz, misli misli zenginleşip işçi
sınıfının yoksulluğa mahkum edenlerle hesaplaşıyoruz, çocuklarımızı eğitimsizliğe, açlığa mahkum edenlerle hesaplaşıyoruz, hekimlere kapıyı
gösterenlerle hesaplaşıyoruz, işçilere, emeklilere
aylık bile değil, maaş bile değil, insanca yaşamın
çok altında maaş reva görenlerle hesaplaşıyoruz, ülkenin altını, üstünü oyan AKP karanlığıyla
hesaplaşıyoruz, sermaye sınıfıyla hesaplaşıyoruz,
patronlarla hesaplaşıyoruz.
Kardeşler, biliyoruz, işçi sınıfı güçlüdür. İşçi sınıfının gücü, birliğinden, örgütlülüğünden gelir. İşçi
sınıfı örgütlü olunca, işçi sınıfı masaya yumruğunu
vurunca karşısında ne Erdoğan’lar, ne Nebati’ler,
ne Koç’lar, ne Sabancı’lar durabilir. Kardeşler, işçi
sınıfı sadece güçlü değil, aynı zamanda akıllıdır
da. Bu akıl, sınıf tavrının aklı, bugün, 2022 1 Mayıs’ında bize şunu söylüyor; bizler eğer üretiyorsak, yönetmesini de biliriz.
Bizler öyle bu düzenin sağından, solundan, orasından, burasından iyileşeceğine inanmayız. Bu
düzen dikiş tutmaz der işçi sınıfı, bu düzen yama
tutmaz der işçi sınıfı. O yüzden değiştirirse bu
düzeni işçi sınıfı değiştirir diyoruz. Ve elbette ki
haramilerin saltanatını ancak işçi sınıfı yıkar.
İşte partimiz bu sınıf aklının, bu sınıf tavrının temsilcisidir kardeşler. Bizler çok çalışacağız. Eşitlik
için, özgürlük için, laiklik için, bağımsız bir ülke için
çok çalışacağız. Dün olduğu gibi bugün de çok
çalışacağız. Önümüz seçimler, sahte çözümlere
karşı, işçi sınıfının aklını teslim almaya çalışanlara karşı da çok çalışacağız. Gücümüzü, aklımızı
birleştireceğiz. Bu düzenin sahte çözümlerine
karşı en güçlü barikatı işte burası kuracak, sizler
kuracaksınız yoldaşlar.
İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar. Bizler bu ülkeyi
yönettiğimizde, açlık, yoksulluk, sefalet, emper-

yalizme bağımlılık olmayacak. Şimdiden hayalini
kurun, şimdiden heyecanlanın, bu ülkede mutlaka
bir gün, eşitlik, özgürlük, sosyalizm, buralarda
dalgalanacak, biz yöneteceğiz bu ülkeyi.
Bu duygularla hepinizin 1 Mayıs’ını kutluyorum;
Yaşasın 1 Mayıs, Biji yek gulan.

Erkan Kılıç-Sınıf Tavrı Sözcüsü

2022 1 Mayıs’ına
girerken, bir kez
daha emperyalist ve kapitalist
barbarlığın,
insanlığı felaketin kıyısına
getirdiğini görüyoruz. Sadece
ülkemizde değil,
bölgemizde,
tüm dünyada,
milyonlarca
emekçi, savaşların gölgesinde, açlığın, yoksulluğun pençesinde
bir yıl daha geçirdi.
Aynı gemideyiz palavrasını gece gündüz tekrar
eden patronlar ve onların siyasi temsilcileri, krizin
faturasını, emekçiye, emekçi halkımıza çıkarmaya çalışıyor. Yalan söylüyorlar. Aynı gemide falan
değiliz.
Onlar kriz koşullarında karlarına kar katarken,
zenginliklerine zenginlik katarken, bugün Türkiye’de binlerce emekçi, elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta sabahlıyor. Yalan söylüyorlar. Onlar bizden çaldıklarını, İsviçre bankalarına
mevduat olarak yatırırken, bugün binlerce emekçi
çocuklarını, yarı aç yarı tok yatağa koyuyor. Onlar
lüks ve konfor içinde yaşarken, bugün Türkiye’de
15 milyon emekli, açlık sınırının altında yaşamak
zorunda kalıyor. Onlar yandaşlara 5 maaş 10
maaş, dağıtırken sayısı 5 milyonu bulan EYT’liye “bu yaşta emekli olunur mu” diyorlar. Onların
çocukları, bu ülkenin tüm varlıklarını altüst ederken, genç avukatlar, açlık sınırının altında yaşıyor. Övünüyorlar, inşaat işçisinin nasırlı elleri ile
yaptığı, AVM’lerle gökdelenlerle övünüyorlar ama
her yıl, inşaat patronları daha fazla kâr etsin diye,
binlerce işçi kardeşimizi iş cinayetlerine kurban
ediyoruz. Mahkûm değiliz. Kader diye yutturulan
yoksulluğa mahkûm değiliz. Fıtrat diye yutturulan iş cinayetlerine mahkûm değiliz. Hele hele bu
patron düzenine, bu barbar sisteme hiç mahkûm
değiliz. Korkuyorlar korkacaklar. İşçi sınıfından
korkuyorlar. İşçi sınıfının örgütlü gücünden korkuyorlar. Bizden çaldıklarını geri almamızdan korkuyorlar. Özelleştirme adı altında yağmaladıklarını,
talan ettiklerini kamulaştırmamızdan korkuyorlar.
Ekmek kavgasının, eşitlik ve özgürlük mücadelesi
ile buluşmasından korkuyorlar. Daha çok korkacaklar. Buradan bir sözünüz de emekçi halkımıza; umutsuzluğa kapılmayın karamsarlığa teslim
olmayın. Eşitliğin, özgürlüğün hüküm sürdüğü bir
emekçi cumhuriyeti, işçi sınıfının örgütü mücadelesinin ürünü olacak. Karamsarlığa teslim olmayacağız. Yaşasın 1 Mayıs.

Nuray Yenil-İKD Genel Sekreteri

Merhaba dostlar, merhaba emekçiler, merhaba
İstanbul halkı, merhaba AKP gericiliğine meydan
okuyan, meydanları dolduran kırmızı çatkılı kadınlar. Bu düzen sömürü düzenidir, bu düzen emekçi-

lere düşmandır,
bu düzen en
fazla emekçi kadınlara
düşmandır. Biz
emekçi kadınların çalışmasına
engel olan, eve
kapanmamızı
isteyen bu gerici
düzeni elbet bir
gün yıkacağız.
Bu düzen kadın
düşmanıdır ve
gericidir. 20 yıllık AKP iktidarıyla birlikte kadınların
üzerine çöken bir karabasan gibi gerici politikaların muhatabı oluyoruz. Gericiler konuştukça,
gericiler fetva verdikçe, gericiler kadın düşmanı
politikalarını avaz avaz bağırdıkça bu ülkede
kadınlar katledildi, bu ülkede kadın cinayetleri
arttı. Bu ülkede kadınlar sokaklarda tekmelendi,
şiddete uğradı. Ama yağma yok sevgili kadınlar,
bu gericiliğe asla boyun eğmedik, teslim olmadık. Gezi’de direndik, İstanbul Sözleşmesi’ni rafa
kaldıran AKP’nin karşısında direndik, meydanları
doldurduk. Kadın cinayetlerine karşı meydanları
doldurduk. Laikliği tasfiye eden politikalara karşı,
laikliği savunmak için alanları doldurduk. Bugün
burada, emeğimiz için, eşitliğimiz için, özgürlük
için, laiklik için yine meydanlardayız. Yine meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla hepinizin 1 Mayıs’ını kutluyorum. İlerici Kadınlar
Derneği adına hepinizi selamlıyorum. Yaşasın 1
Mayıs, yaşasın mücadelemiz.

Kurtuluş Kılçer-TKH MK Üyesi

Değerli dostlar,
değerli yoldaşlar, değerli
arkadaşlar; işçi
sınıfının birlik,
mücadele ve
dayanışma
gününü Türkiye Komünist
Hareketi Merkez
Komitesi adına
buradan kutluyorum. Türkiye
siyasetinde bazı
değişiklikler olacak. Bu 1 Mayıs kürsüsünde bugün
bunu ilan etmek gerekir. Ya yeni bir yol açacağız,
ya bu böyle gelmiş böyle gider diyeceğiz. Ya yeni
bir kanal açacağız ya böyle gelmiş, böyle gider
diyeceğiz. Ya yeni bir odak kuracağız ya böyle
gelmiş, böyle gider diyeceğiz. Türkiye siyasetinde
eğer işçi sınıfı, eğer emekçiler, eğer ilerici kadınlar,
eğer cumhuriyetçiler, sosyalistler, meydanı boş
bırakırsa işte o zaman Türkiye’nin geleceği böyle
gelmiş böyle gider. O yüzden buradan, Türkiye
Komünist Hareketi yeni bir dönemin açılacağını, sizlere duyurmak ister. Bu yeni dönem bizler
açısından ilk olarak şudur; partimiz ilk kez seçimlere girecek. 1920’den beri bu ülkede dalgalanan orak-çekici, bu ülkenin yükselen, büyüyen,
komünist partisi seçim pusulalarında gösterecek.
Hazır mıyız?
Pandeminin üzerinden iki yıl geçti, iki yıldır alanlarda değiliz, ilk kez çıkıyoruz. Bakın meydanlar
dolu, yüzbinlerce insan meydanları dolduruyor.
Yeni bir kanal açacağız, o yüzden de var mısınız
değerli dostlar, değerli yoldaşlar Türkiye sosyalist
hareketinin devrimci ittifakını seçimlerde kurmaya.
Hazır mıyız?
Öyleyse önümüzdeki günlerde işçi sınıfının ittifakı
geliyor, devrimci bir ittifak geliyor, sosyalistlerin
ittifakı geliyor. Bugünkü 1 Mayıs’ımız, mitingimiz
daha birincisi, meydanları daha çok dolduracağız yoldaşlar. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık
olsun.

İlkesel Medya Bas. Yay. Matbaa Tur. İnş. Gıda Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Ozan Başuçar Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Alev Doğan Adres: Tarihi Ayazma Caddesi No2/70 Onur İş Merkezi Kartal/İSTANBUL E-posta: posta@sosyalistcumhuriyet.org
Basım Yeri: Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Adres: Osmangazi Mahallesi 3143. Sokak No: 6/2 Esenyurt İstanbul Tel: 02128861794-95 Yayın Türü: Süreli Yayın Basım Tarihi: 10 MAYIS 2022

