Gazi
GECEKONDULARDAN GEL‹YOR HALK

ÖNSÖZ
12 Mart 1995 akﬂam›ndaki kontrgerilla sald›r›s›yla Türkiye, Gazi’yi konuﬂmaya baﬂlad›.
Kahvehanelerin taranmas›, Halil Dede’nin öldürülmesi, sald›rganlar›n "kurt" iﬂareti yapmalar›, polisin katillerle iﬂbirli¤i konuﬂuluyordu.
Ama ayn› akﬂam de¤iﬂti konuﬂmalar.
Art›k as›l konuﬂulan, sald›r› de¤il, Gazi halk›n›n bu sald›r›ya verdi¤i karﬂ›l›kt›.
Gazi’nin yoksul emekçi halk› ayaklanarak cevap verdi bu sald›r›ya.
Ve Gazi ayaklanmas›, o günden bu güne sözlerin "Gazi’den sonra..." diye baﬂlad›¤› bir
dönüm noktas› oldu.
Ayaklanman›n üzerinden bir y›l geçti. Ayaklanma s›ras›nda, ve bu bir y›l boyunca, izlenen
politikalar herkesin yerini, konumunu bir anlamda yeniden belirledi. Ayaklanma ve
devam›ndaki 1 y›l bu anlamda denilebilir ki, devlet aç›s›ndan da, sol aç›s›ndan da ülkemiz
devriminin belirleyici süreçlerinden biri oldu
12 Mart’ta Gazi’nin emekçi halk›na sald›ranlar bir öfke, bir tepki bekliyorlard› kuﬂkusuz.
Ama bekledikleri bu kadar de¤ildi.
Devlet ﬂaﬂk›nd›.
Sol, faﬂist sald›r›lara dur demek gerekti¤ini, direnmek gerekti¤ini hep söylüyordu zaten.
Ama emekçi halk›n bunu ne kadar yapabilece¤ine dair çok da iyimser de¤ildi.
Sol da ﬂaﬂk›nd›.
Gazi mahallesinin ve ard›ndan Ümraniye 1 May›s mahallesinin, Nurtepe’nin,
Okmeydan›’n›n, Alibeyköy, Armutlu emekçilerinin, devletin polisi, askeri, panzeri üzerine
onlarca ﬂehit pahas›na, dindirilemeyen bir öfke ile yürümesi, halk›n faﬂizme nefretinin,
özgürlük tutkusunun ve savaﬂma ruhunun çarp›c› bir göstergesi oldu.
Faﬂizmin oyunu bozuldu. Gazi emekçi halk› ve ‹stanbul, halklar›m›z›n kurtuluﬂu için ödenen bedellerin, silahl›-silahs›z her koﬂulda çat›ﬂarak, direnerek topra¤a düﬂenlerin
ça¤r›lar›n›n yüreklerinde ve bilinçlerinde nas›l bir yank› b›rakt›¤›n› gösterdi; aya¤a kalkt›.
ﬁimdi yang›n olan, ‹stanbul’un gecekondular›nda, zindanlar›nda, kuﬂat›lm›ﬂ üslerde tek tek
yak›lan ateﬂlerdi. Ateﬂ Gazi’yle büyüdü, büyüdü, büyüdü...Bütün Türkiye olup, Kürdistan
olup ülke s›n›rlar›n› aﬂt›.
Halka inanmayanlar›n inançs›zl›klar›n› sarst› Gazi.
Gazi, kendi yoksul ve öfkeli ve savaﬂç› gerçe¤ini, halka yabanc›laﬂanlar›n burnunun dibine, seyretti¤i TV ekran› kadar yak›n›na getirdi.
Kimse bu gerçe¤i görmezden gelemezdi.
13 Mart’tan baﬂlanarak Gazi üzerine çok ﬂeyler söylendi.
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Düﬂman›n söyledikleri belliydi.
Alevi-Sünni çat›ﬂmas› dedi; tutmad›.
Provakatörlerin k›ﬂk›rtmas› dedi; olmad›.
Alevisi, Sünnisiyle, genci, yaﬂl›s›, kad›n›, erke¤iyle, iﬂçisi, ö¤rencisi, esnaf›yla direnen,
barikatlarda savaﬂan ve ﬂehit olan Gazi halk› bunlara cevapt›.
Sol’da ise ne söylendi¤i belirsizleﬂecek kadar çok ﬂey söy-lendi.
Herkes ayaklanman›n bir yerinden kendine "kan›t"lar arad›, buldu.
Gazi’den bir gün önce, 11 Mart’ta neler söylüyor, neler düﬂünüyor, nas›l "tahliller"
yap›yor olduklar›n› ço¤u es geçti.
Hemen herkes "öncü"lük iddias›nda bulundu. Hasbelkader o gün orada bir "taraftar›"
bulunandan, ayaklanman›n yak›n›nda bile bulunmayanlara kadar uzand› bu iddia. Orada
bulunmayan da "ideolojik öncü"ydü...
Barikatlarda olanlar kimin ne oldu¤unu, ne olmad›¤›n› biliyorlard› elbette. Ama öncülüklerini barikatlarda olmayanlar, Gazi’de olmayanlar nezdinde "kan›tlayabilirlerdi" belki.
T‹KB çevresinin "el çabuklu¤u marifet" san›p ç›kard›¤› Gazi kitab› tam da böylesi bir
düﬂünce ve ruh halinin bir örne¤iydi. Herkesten önce bir kitap ç›kar›r ve ayaklanmay› "kendi
önderli¤i"yle yazarsa, herkesin de "ha, demek böyle olmuﬂ" diye düﬂünece¤ini varsayd›lar
herhalde. Çünkü baﬂka türlü, böyle bir kitap ve Gazi’nin böyle bir anlat›m› mümkün de¤ildir.
Tabii bunun d›ﬂ›nda da herkes Gazi’den dersler ç›kar›lmas› gerekti¤ini ya da ç›kard›¤› dersleri yazd›.
Bunun sürmekte olan bir savaﬂ oldu¤unu es geçmiﬂlerdi bu kez de. Çok uzak tarihlerden
ve sanki baﬂka bir diyardan söz edip dersler ç›kar›r gibiydiler. Soyutluklar› ﬂuradan belliydi
ki, onlar dergilerinde sayfalarca ve tabii bilgiççe Gazi tahlilleri, Gazi dersleri yazarlarken,
Gazi Nurtepe’de, Okmeydan›’nda Yenibosna’da bir biçimiyle sürüyordu ve onlar bu
direniﬂlerin de d›ﬂ›ndayd›lar.
Gazi’de yoktular, yaﬂanan›n d›ﬂ›ndayd›lar ve "dersler" yazmay› sürdürüyorlard›.
Gazi’yi yazmak bizim aç›m›zdan zorunluluktur. Elbette bizim de söylediklerimiz var,
söyleyeceklerimiz olacak. Ve Gazi için herkesten fazla ﬂey söyleyebilecek durumda
oldu¤umuz da aﬂikard›r. Ama yine ayaklanman›n kendisi çok ﬂey söylemiﬂ ve söylemeye
devam etmektedir.
Bu noktada devrimci bir yaklaﬂ›m için iki nokta öne ç›k›yor; birincisi, Gazi’de yaﬂanan›
do¤ru yazmak, do¤ru yans›tmak; ikincisi Gazi’nin ne söyledi¤ini ve söylemekte oldu¤unu
do¤ru yorumlamak...‹kinci nokta ad› üzerinde "yorum"lamaya iliﬂkindir, bu nedenle
tart›ﬂmaya aç›kt›r; ne yaz›k ki bu geçen sürede birinci noktada da sa¤l›kl› bir yaklaﬂ›m›n
olmad›¤› görüldü. Yaﬂan›lan yaz›lmad› ço¤u kez, yaz›lan yaﬂan›lan›n yerine geçirilmeye
çal›ﬂ›ld›.
Yaﬂan›lan yaz›lmal›, bir yorum yap›lacaksa e¤er, bunun üzerine yap›lmal›yd›. Bu kitap bir
yerde, böyle bir ihtiyac›n ürünüdür. Gazi üzerine yazan çeﬂitli kesimlerin tarihin yaz›m›nda
içine girdikleri çarp›tma, tahrifat ve benmerkezci tav›rlar›ndan dolay› yazma zorunlulu¤u
duyduk.
Kitapla, dergiyle, sözle, eylemle Gazi’nin hem tahlili hem propagandas› yap›lmal›d›r.
Gazi, halklar›m›z›n kurtuluﬂ savaﬂ› için büyük bir deneyimdir. Gazi, emekçi halklar›m›za
büyük bir moral olmuﬂ, y›lg›n kesimlerin bile ruhlar›nda k›p›rdanma yaratm›ﬂ bir ayaklanmad›r. Gazi, her türlü araçla halk›n yüre¤ine, bilincine taﬂ›nmal›d›r. Ama Gazi’yle ilgili olarak
kendilerine bir misyon yaratmak için gerçe¤i de¤iﬂtirme ve abart› üzerine geliﬂtirilen propaganda devrimci bir propaganda de¤ildir. Misyon, ayaklanmada yer alm›ﬂ olmakt›r. Bunun
mütevazili¤i içinde kalmak, onlar› geliﬂmeleri çarp›t›p kendi merkezlerinde abart›l› bir
anlat›mla yans›tmaktan daha fazla büyütecektir.
Özellikle T‹KB ve MLKP çevresinin yazd›¤› "Gazi Tarihi"nde tahrifat ve benmerkezcilik o
düzeydedir ki, adeta "baﬂkalar›na" ra¤men ayaklanmay› yönetmiﬂ, ak›llar vermiﬂ büyük
uzmanlar havalar›ndad›rlar. Her ikisi de sa¤›-solu grupçulukla, rekabetçilikle
suçlamaktad›rlar. Ama her sat›rlar› grupçulu¤a, rekabetçili¤e bir örnek oluﬂturmaktad›r
nerdeyse.
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T‹KB çevresinin yay›nlad›¤› ve birkaç kiﬂinin "ben"li anlat›mlar› üzerine kurulu Gazi Kitab›
ortadayken, tam seçimlerin arifesinde de MLKP çevresinin kitab› yay›nland›. T‹KB’nin
yaklaﬂ›m›yla MLKP’nin yaklaﬂ›m› aras›nda bir fark yoktu; her ikisi de "ben yapt›m, ben yönettim, en zeki, en do¤ru, en tutarl›, en savaﬂç› bendim" havas›ndad›rlar. Her ikisine göre de,
hemen her durumda di¤erleri "bilahare" gelmiﬂ, "destek" olmuﬂlard›r. Herkese, herﬂeyi
onlar söylemiﬂ, onlar önermiﬂtir. "Görev bölüﬂümü" diye bir ﬂey vard›r, büyük bir tevazuyla
bunu kabul ederler, ama hiç kimse, onlar hariç görevini yapmam›ﬂ, onlar üstlenmiﬂlerdir her
iﬂi...Kiﬂisel anlat›mlarda bile mütevazili¤in esamesi yoktur. Kendi yazd›klar› kendilerinin de
garibine gitmiﬂ olacak ki, arada bir kaç yere "birlikte yönettik" gibilerden ifadeler
s›k›ﬂt›rm›ﬂlar ama onu yazarken bile "birlikte yönettik ama..." deyip bir "öncülük" eki daha
yapmay› ihmal etmemiﬂlerdir. Her ikisinin de ayn› "an"a iliﬂkin "mutlak önderlik" iddias›nda
bulunan sat›rlar› ilginçtir; sald›r›n›n hemen sonras›, karakola yürünmesi, Cemevi önündeki
ﬂu yada bu tav›r... insiyatif tart›ﬂmas›z kendilerindedir hep. Ayaklanman›n hareketlili¤i
içinde ﬂu ya da bu an› yakalayarak, ya da böyle bir an yoksa bile "yaratarak", herkesin gitti¤i
bir tek onlar›n kald›¤› anlat›lmaktad›r pek çok yerde. Ayr› iki kitaptaki ayn› an› anlatan ayn›
sözcükleri aktarmak ilginç olabilir kuﬂkusuz, ama böyle bir polemi¤e girmek gereksizdir.
Ama bütün bunlar belirtti¤imiz gibi Gazi’yi yazma zorunlulu¤unu do¤urmuﬂtur.
Herkes bir ﬂeyler söylemiﬂtir ve elbette söylemeye devam edecektir. Ayaklanmay›
yaratanlar›n, Cephenin barikat savaﬂç›lar›n›n hatta di¤er gruplardan insanlar›n, ve de Gazi’li
emekçilerin anlat›mlar› da çok ﬂey söylemektedir. Bu kitapta söyleneceklerin ço¤unu bu
yüzden onlara b›rak›yoruz.
Gazi ayaklanmas› tarih de¤il, yaﬂanand›r.
Daha çok Gazi’ler yaﬂay›p görece¤iz. Daha do¤ru bir deyiﬂle de, çok çeﬂitli biçimlerde
yaﬂ›yor ve görüyoruz.
Gazi’yi anlamak ve ders ç›karmak, önce bunu görmektir.
Birçok legal-illegal örgüt, birçok legal sosyalist parti, "sol", "devrimci" s›fatlar taﬂ›yan
D‹SK, Memur Sendikalar› gibi örgütlenmeler, Gazi ayaklanmas› gibi geliﬂmelere haz›r
olmad›klar›n› göstermiﬂlerdir. Ülke ve halk tahlillerinde zaten Gazi’lere yer yoktur. Örgütsel
olarak haz›r de¤illerdir ayaklan-malara. Ve ruh halleriyle uzakt›rlar Gazi’lerden... Bu yüzden
kat›lmam›ﬂlard›r ayaklanmaya. Parti, sendika binalar›ndan, demokratik kurumlar›
arac›l›¤›yla bolca "k›nama" aç›klamalar› yapm›ﬂlard›r. Ad›m atmam›ﬂlard›r Gazi’ye; es kaza
gelen olmuﬂsa, gelen de "sa¤duyu" ça¤r›s› yapmak için gelmiﬂtir.
Ama ayn› kesimler, seçimlerde oy hesab›yla "ayaklanma", "ﬂehitler" diyerek Gazi’ye
koﬂmuﬂlard›r. Utanç verici bir ikiyüzlülükle oy istemiﬂlerdir Gazi halk›ndan. Ayaklanma günlerinde neden orada olmad›klar›n› aç›klamadan, bunun hesab›n› vermeden ayaklanman›n
ve ﬂehitlerin istismar›n› yapmaya kalk›ﬂm›ﬂlard›r.
Bunlar›n aras›nda hiç görmek istemedi¤imiz bir kesim de yer alm›ﬂt›r. At›l›mc›lar da
Gazi’yi seçimlerde kullanarak oy hesab› yapm›ﬂlard›r. Seçimlerde reformistlere angaje olup
Hüseyin Ocak’› meclise sokmak için adeta ç›rp›nan tav›rlar›na ek olarak, Gazi kitab›n› da
ilginç bir zamanlamayla tam da bu süreçte ç›karmalar›, Gazi barikatlar›n›n, Gazi ﬂehitlerinin
oya dönüﬂtürülmesi çabas›d›r. BSP, S‹P, DY, HADEP vb. ne kadar Gazi’yle iliﬂkisi olmayan,
hatta bunlardan baz›lar›n›n yapt›¤› gibi, Gazi’yi provakasyon diye niteleyen kesimlerin ayaklanman›n ﬂehitlerini sömürme ve oya dönüﬂtürme çabalar›na MLKP ortak olmamal›yd›.
Ayaklanman›n hemen ertesinde oligarﬂiyle ayn› a¤›zdan "bilinçsiz gençlik" demagojisiyle
ayaklanmay› ve Gazi’nin gençlerini küçümseyen, aﬂa¤›layan "tahliller" yapanlarla ayn› safta
Gazi istismar›na ortakl›k etmek herkes ve her ﬂey bir yana önce Gazi ayaklanmas›n›n kendisine yap›lan bir haks›zl›k ve sayg›s›zl›kt›r.
Evet, ayaklanmalara haz›r de¤illerdir, ama parsac›l›kta haz›r ve naz›rd›rlar. Haz›r
olmad›klar›ndan bu geliﬂmeyi de anlayamam›ﬂ, bir k›sm› ayaklanma m›, direniﬂ mi ikileminde tak›l›p kalm›ﬂ, ayaklanman›n içinde olmak destek vermek anlam›nda alabildi¤ine geri
bir çizgi izlemiﬂ, hatta kimileri de engelleyici bir tutum alm›ﬂlard›r.
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Oysa devrimciler, Marksist-Leninistler, halk ayaklanmalar›n›, direniﬂlerini geliﬂtirmek,
düﬂmana daha çok sald›rmak, daha çok darbeler vurmak ve daha çok ayaklanmalar yaratmak göreviyle karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Bu görevi aç›k ve net olarak Parti ve Cephe kavram›ﬂt›r.
Hemen Gazi’yi izleyen günlerde geliﬂen Nurtepe, Okmeydan›, Armutlu direniﬂleri
Parti’nin ve emekçi halk kitlelerinin bunu kavramas›d›r.
Hatta, siyasi iktidar› hedeflemeyen halk kitleleri Elbistan, Kastamonu, Çatalca vb. yerlerde
Gazi ayaklanmas›ndan gerekli mesaj› ald›klar›n› göstermiﬂlerdir.
Gazi’nin dersi, mesaj› budur.
Gazi, halk›n kendi gücünü görmesi ve göstermesidir.
Gazi, Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar›n›n K›z›ldere’den Çiftehavuzlar’a, Ba¤c›lar’dan
Okmeydan›’na kadar devrimci üslerinde mayaland›r›p gelenekleﬂtirdikleri direniﬂ, çat›ﬂma
ve savaﬂ ruhunun yoksul emekçi halka maloldu¤unun görülmesidir.
Halk bu direniﬂ ve çat›ﬂma ruhuyla barikatlarda ölümü yenerken "kitleler haz›r m› de¤il
mi?" tart›ﬂmas› yapanlar, kitle ayaklanmalar›yla bar›ﬂç›l kitle gösterilerini birbirine kar›ﬂt›ranlar bunlar› görmek zorundad›r.
"Kitleler silahtan, savaﬂtan, illegalite den... tedirginlik duyuyorlar" deyip duranlar, bu teorilerle yasalc›l›¤a, icazetçili¤e k›l›f uydurmaya çal›ﬂanlar Gazi’yi görmek; görmek ve aç›k
olmak zorundad›rlar.
Görmemek körlük de¤il, Gazi’lere karﬂ› durmakt›r.
Gazi’ler ço¤alacakt›r.
Karﬂ›s›nda durmaya çal›ﬂanlar›n ﬂans› fazla de¤ildir.
Aslolan Gazi’li emekçiler gibi, Gazi’li DHKC’liler gibi, Gazi’ye koﬂan DHKC’liler gibi, asla
"öncülük, kuyrukçuluk" kayg›lar› duymadan barikatlar›n örgütlenmesine giriﬂen devrimciler
gibi, olanca mütevazili¤iyle savaﬂmak, ayn› mütevazilikle ﬂehit olabilmeyi göze almakt›r.
Boﬂ öncülük iddialar›, halk›, savaﬂ›, devrimi geliﬂtirmez.
Kitaplar ç›kar›p, ﬂehit DHKC’lilerin Cepheci kimli¤ini gizlemek kimseyi geliﬂtirmez.
Gazi’nin ayaklanan, öfkeleri ve bilinçleri büyük gençlerini küçümsemek kimseyi büyütmez.
Cephe’nin ayaklanmadaki yerini yok saymak, küçültmek, kimsenin yerini büyütmez.
Çok ilginç de¤erlendirme, yorum ve ele al›ﬂlara tan›k olduk bu sürede. Karakola yap›lan
ikinci yürüyüﬂü DHKC’nin "kendi baﬂ›na karar al›p uygulad›¤›n›", Gazi Ayaklanmas›n›n bir
yerde oda¤›, doru¤u olan bu yürüyüﬂün yanl›ﬂ, hesaps›z oldu¤unu eleﬂtiri diye Cephelilerin
"teﬂhiri" diye yazanlar, ayn› kitab›n baﬂka yerlerinde bu ikinci yürüyüﬂü anlat›rken, "kitleleri
karakola do¤ru yürütüyoruz" diyorlar. Ne "öncülük" iddias›ndan vazgeçiliyor, ne yap›lan tam
kavran›yor.
Ayaklanman›n ne olup olmad›¤› tam kavranamam›ﬂt›r gerçekte. S›rf DHKC insiyatifine
karﬂ› ç›k›lacak diye ayaklanmay› ayaklanma yapan bir yürüyüﬂü "mahkum" etmek, hala
"ayaklanma m› direniﬂ mi" diye tart›ﬂmak, hala bunu herhangi bir protesto olarak görmek,
göstermek, hala Gazi’ye dudak k›v›rmak, onu hala "münferit" görmek... hepsi bunun sonucudur.
Gazi, üzerinde çokça teori yap›lan emekçi halk›n birli¤idir. Gazi, y›llard›r konuﬂulan "birlik" sorununun devrimci çözümüdür. Solun eylem içindeki, barikatlardaki birli¤idir. Ve bu
yan› Gazi’nin de¤erini kat be kat art›ran bir yand›r. Ne ayaklanman›n ne de bu yan›n üzerine
gölge düﬂürülmemelidir. Böyle bir gölge ancak devrimci, özgür Gazi’yi karartmaya
çal›ﬂanlara yarar.
Türkiye Solu’nun olgunlaﬂmas›nda bir ad›md›r Gazi. Halk gerçe¤i aç›s›ndan, savaﬂ
gerçe¤i aç›s›ndan, halkla iliﬂkiler, solun birbiriyle iliﬂkileri, uzlaﬂmac›lara tav›r vb. hemen her
noktada yar›n› biçimlendirecek ipuçlar› sunmuﬂtur. Olgunlaﬂmak büyük düﬂünmektir, mütevaziliktir. Önümüzdeki süreçte devrimci bir noktada varolma, büyüme, halk›n savaﬂ›n›
geliﬂtirme iddias›nda olanlar görmek durumundad›r ki;
Devrim ve herkes ço¤alan, ço¤alt›lan Gazi’lerle büyüyecektir.
Ayaklanman›n üzerinden 1 y›l geçti. Devrimciler ayaklanman›n ilk günlerinden itibaren
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Gazi’yi anlaman›n, kavraman›n pratikteki ﬂaﬂmaz ölçüsünün Gazi’leri büyütmek ve ço¤altmak oldu¤unu söylediler. Yaﬂanan 1 y›l herkesi bu ölçü içerisinde bir yerlere oturttu.
Gazi’yi ço¤altmaya, yaymaya çal›ﬂanlar s›n›f mücadelesi içerisinde halk›n cephesindeki
geliﬂen, büyüyen güçler oldular. Gazi’nin d›ﬂ›nda olanlar ve Gazi’yi kavramamakta,
Gazi’lerden uzak durmakta ›srar edenler, halk›n mücadelesi içerisinde küçülen, eriyen yan›
temsil ettiler.
12 Mart 1995’ten bu yana uzanan sürecin „Gazi’den sonra’’ diye tan›mlanmas›n›n yanl›ﬂ
olmad›¤› görüldü. Çünkü Gazi Ayaklanmas› herﬂeyden önce kitle mücadelesi üzerinde
do¤rudan bir etkide bulundu. Devrimci Hareketin önderli¤inde ya da halk›n kendili¤inden
tepkileriyle geliﬂen halk hareketinde bu iz, bu etki aç›kca görüldü. Bu etki en bariz olarak da
kendili¤inden hareketlerde bile halk›n devlete yönelmesinde ve kitle hareketinin
radikalleﬂmesinde ifadesini buldu.
‹stanbul’un çeﬂitli semtlerindeki, Anadolu’nun kasabalar›ndaki halk hareketlenini yaratan
dolays›z etkenlerden biri de Gazi’dir.
Kitle hareketinde onbinlerin biraraya gelmesinin, 90’lar›n Türkiye’sinde heran mümkün
olabildi¤ini ve bunun dinamiklerini gösteren Gazi, bu yan›yla da toplumsal muhalefetin
önünü açan bir misyon yüklenmiﬂtir.
K›sacas›, kitle mücadelesi Gazi’yle birlikte ve onun ö¤reticili¤inde Gazi’den bugüne
muhteva olarak ilerleyen bir seyir izledi.
Ne var ki, bu süreci sürekli geliﬂen, büyüyen bir kitle hareketi olarak tan›mlamak da do¤ru
de¤ildir. Süreç kendili¤inden yanlar› da içermekle birlikte, esas olarak devrimcilerin Gazi’yi
kavramas› ve halk kitlelerine bu temelde gidebilmelerine ba¤l› olarak geliﬂen bir seyir izlemiﬂtir. Bu müdahalenin yetersiz kald›¤› noktada baﬂta Gazi olmak üzere kitle hareketi çeﬂitli
bölgeler ve alanlar somutunda pekala gerilemeler de yaﬂayabilmiﬂtir.
Gazi Ayaklanmas›n ard›ndan solun bir k›sm› ayaklanmay› "örnek" göstererek kendi
karikatürize ettikleri bir Öncü Savaﬂ› anlay›ﬂ›na ve silahl› mücadeleye karﬂ› sald›r›ya
geçerken, ayn› sol devrimcilerin y›llard›r içinde olduklar›, diﬂediﬂ mücadele ettikleri varoﬂlar›
da keﬂfediyordu.
Gazi üzerine, ayaklanman›n ertesinde yazd›klar› hemen her yaz›da varoﬂlar›n taﬂ›d›¤›
devrimci dinamiklere, potansiyele yönelik tespitler yapm›ﬂlard›r. Ama geçen bir y›l, bunlar›n
tespit olmay› da pek aﬂamad›¤›n› göstermiﬂtir.
Ülkemizin baﬂta da büyük kentlerin gecekondu bölgelerinde güç olamayan, örgütlenemeyen devrimci bir hareketin güçlü, yayg›n bir halk hareketini yaratma ﬂans› da yoktur, bu
çok aç›kt›r. Ama bunu tespit etmek, gecekondularda güç olmak için yeterli de¤ildir.
Gecekondularda güç olmak bir halk hareketi niteli¤ini taﬂ›maya ba¤l›d›r. Halk›n ac›s›n›,
öfkesini, hoﬂnutsuzlu¤unu, yoksullu¤unu paylaﬂmadan küçük burjuvaca ahkam kesmelerle
kimse gecekondularda kendisine hayat hakk› bulamaz. Devrime ﬂablonlarla bakanlar
gacekondular›n devrimci dinami¤i ile bütünleﬂemez. Bu bir y›lda çeﬂitli gruplar›n say›s›z
giriﬂimine, gecekondularda üç-beﬂ iliﬂkiye sahip olmak için adeta y›rt›nmalar›na ra¤men
ald›klar› sonuç bütün bunlar›n aç›k bir göstergesidir.
Devrimimizin dinamikleri halk›n oldu¤u her yerdedir; da¤da, ovada, köyde, kentte, fabrikada, okulda, devlet dairesinde her yerde... Ama tüm bunlar›n her birinin kendine özgü
yanlar›n› görmeyen, bulup ç›karamayan ve bunlar›n içinde her alan›n siyasal ve askeri özelliklerini ayr›ﬂt›rmayan ve yine tüm bunlar›n d›ﬂ›nda iﬂçisi, memuru, ö¤rencisiyle geniﬂ bir
emekçi kesimin birlikte oldu¤u gecekondular›n yaﬂad›¤› yoksullu¤u, sefaleti, adaletsizli¤i ve
bunun sonucunda buralarda oluﬂan derin hoﬂnutsuzlu¤u ve derin öfkeyi tespit edemeyenlerin tüm temel-tali güçler, temel-tali alanlar formülasyonlar› kitabi kalmaya mahkumdur.
Bu bir y›l Gazi aç›s›ndan dolu dolu ve hareketliydi yine. Gazi devlet terörünün yine "öncelikli" bölgeleri aras›ndayd›. Yo¤un gözalt›lar ve direniﬂler yaﬂand›... Gazi halk›, devrimci
hareketin maddi, manevi katk› ve yol göstericili¤iyle Ayaklanma’da ﬂehit verdi¤i evlatlar›
için bir ﬁehitlik yapt›. Gazi halk›n›n yüre¤inde ayaklanman›n sürdü¤ünü gösteren bir törenle aç›ld› ﬂehitlik... Legalistler, reformistler seçim döneminde ﬂehitlerin istismar›yla ak›n ettiler Gazi’ye. Gazi Halk› ﬂehitlerinin istismar›na izin vermedi...
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Gazi’de kavga sürüyor. Ülkede kavga sürüyor. Oligarﬂi Gazi’de ve ülke genelinde vahﬂice,
pervas›zca sald›rmaya devam ediyor. Çünkü tekellerin varoﬂlardan duydu¤u korku büyüyor.
Gazi, oligarﬂinin varoﬂlardan duydu¤u korkunun doru¤uydu, doruklar ço¤almakta; kentleri
kuﬂatan gecekondular›n her biri yeni bir Gazi olmaya adayd›r. Oligarﬂi bunu görüyor ve
engellemeye çal›ﬂ›yor. Devrimciler de bunu görmek, bilmek ve ne pahas›na olursa olsun
gerçekleﬂtirmek durumundad›rlar.
Yüzlerce ﬂehit, binlerce tutsak verilecek belki. Ama bu baﬂar›lmak zorundad›r.
Oligarﬂinin korkusunu büyütüp, halk›n iktidar›na uzanan mesafeyi k›saltmak, oligarﬂinin
korkusunun ve halk›n savaﬂ›n›n doru¤undaki Gazi’leri ço¤altmakla mümkün olacakt›r.
Öldükçe ço¤al›yoruz. Yasa bu.
Gazi’liler ﬂehitler verdikçe ço¤ald›lar barikatta.
Canlar›n›, mallar›n›, sevgilerini, özlemlerini, ac›lar›n›, öfkelerini, herﬂeylerini koydular
barikatlara.
‹lmik ilmik dokudular ayaklanmay›.
Gazi’yi yeniden yaratt›lar.
Bu kitab›n yazar› onlard›r.
Ayaklanma, Gazi’nin Türkiye halklar›na ithaf›d›r.
Gazi’nin ﬂehitleri, yeniden yarat›l›ﬂ›n, aya¤a kalk›ﬂ›n mimarlar›d›r. Gazi’nin Türkiye halklar›na ithaf›n›n sözcüsü, temsilcileridirler.
Boﬂuna ölmediler.
Her yeni Gazi, ayaklanan halk›m›z, ayaklanan vatan›m›z onlar›n bayra¤›n› taﬂ›yacak.
Parti ve Cephe onlar› yaﬂatacak.
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BÖLÜM 1
KATL‹AM, ÖFKE, AYAKLANMA

ARTIK YETER!
ARTIK
ÖFKEM‹Z
‹SYANIMIZDIR

12 Mart 1995 Pazar, Yer Gazi Mahallesi
Gün akﬂama yeni dönmüﬂ. Yoksul gecekondular›n üzerine çöken karanl›¤› bir taksinin farlar› ayd›nlat›yor. Gazi Mezarl›¤›ndan h›zla ‹smetpaﬂa caddesine do¤ru inen taksiden aç›lan
ateﬂ sessizli¤i y›rt›yor. Silah sesleri, dört kahvehane ve bir pastanenin k›r›lan cam seslerine
kar›ﬂ›yor. O s›rada TV’den maç seyreden veya sohbet etmekte olan insanlar›n üstüne kurﬂun
ya¤›yor. Ölüm, 67 yaﬂ›ndaki Halil Dede’yi çay›n› yudumlad›¤› sandalyesinde buluyor.
Silah sesleri susuyor. ﬁimdi sadece taksinin homurtusu ve yaral›lar›n ba¤r›ﬂlar› var
gecede. Bir de silah sesleri ortal›¤› kaplam›ﬂken, ana caddeden sakin sakin yukar› do¤ru
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ç›kan resmi ekip otosunun motor sesi. Ekip otosunun girdi¤i soka¤a hemen arkas›ndan taksi
dal›yor. Ekip otosu k›lavuzluk yap›yor. Belki de görevi güvenlik almak. Taksi, K›br›s
Caddesi’nin ucunda kaybolup ait oldu¤u karanl›¤a geri dönerken, arkas›nda bir ölü, onlarca
yaral›, kan ve ac› b›rak›yor. Bir de üç gün içinde Gazi mahallesini savaﬂ alan›na dönüﬂtürecek olan, halk›n birikmiﬂ öfkesinin patlama an›n›...
Gazi’nin yoksul emekçi halk›, o gece, saat 21.00’e gelirken ‹smetpaﬂa caddesinde bulunan
Dostlar, Cihan, Yavuz, Kardeﬂler ve Do¤u kahvehaneleri ile Sar›c›o¤lu Pastanesine çal›nt› (*)
bir taksiden aç›lan ateﬂle yeni bir katliama tan›k oldular. Kontrgerilla taraf›ndan planlan›p
uygulanan sald›r›da faﬂist katiller, Cemevi’nde yat›p kalkan 67 yaﬂ›ndaki Halil Kaya’y› katlettiler. Pek çok insan bu sald›r›dan yaral› olarak kurtuldu. Türkiye s›n›flar mücadelesi tarihine
Gazi Ayaklanmas› diye geçecek olan olaylar böyle baﬂlad›.
Sald›r›n›n ard›ndan halk bir anda sokaklar› doldurdu, a¤›zlar›ndan dökülenler ayn›yd›;
"Faﬂistlerin sald›r›s›", "Organize", "Polis k›l›n› k›p›rdatmam›ﬂ", "Yakalayamam›ﬂlar",
"Kontrgerilla"...
Evet, Türkiye halklar› uzun y›llard›r yaﬂad›klar›ndan çok ﬂey ö¤renmiﬂti. Yaﬂad›¤› onca
deney, bu tür sald›r›lar›n kimler taraf›ndan düzenlendi¤ini göstermiﬂti onlara. Belleklerinde
Maraﬂ, Çorum, Sivas henüz taptaze. Y›llard›r devrimcilerin att›¤› "Katliamlar› Unutmad›k,
Unutturmayaca¤›z" slogan›n›n anlam› daha aç›k ﬂimdi. Halk hep bir a¤›zdan "Kontrgerilla"
diyor, "Devlet" diyor.
Devletin gerçek yüzünü Gazi halk› y›llard›r yak›ndan tan›yordu. Ne zaman kafas›n›
kald›rsa Çevik Kuvvet’i coplar› ve panzerleriyle karﬂ›s›na dikilen bu devletti. Devrimci
mücadeleye gönderdi¤i onlarca evlad›n› katleden bu devletti. Onlar›n cenaze törenlerine
dahi sayg› göstermeyip, tahammülsüzce sald›ran bu devletti. Polisleri ve mahalleye
yerleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› sivil faﬂistleri arac›l›¤›yla halk üzerinde terör estiren bu devletti. Ve bir
kez daha kalleﬂçe sald›rm›ﬂt› halka.
Hem de aç›ktan, hem de katliam› üstlenircesine.
Soka¤a dökülen insanlar, birbirine sald›r›dan yar›m saat önce polisin kahvelerde yapt›¤›
aramay› ve kimlik kontrolünü anlat›yordu. Bir baﬂka görgü tan›¤› da resmi ekip otosunun
kahveleri tarayan taksiyi gördü¤ünü ama müdahale etmedi¤ini söylüyordu.
Sald›ran devletti, ölen halkt›...Direnen de halk olacakt›.
Saat 22.00’ye yaklaﬂ›rken sokaklarda yüzlerce insan vard›. Olay› duyan herkes f›rlam›ﬂt›
evden. Ne oldu¤unu, kimlerin yaraland›¤›n› ö¤renme merak›, kahveler bölgesine
gelindi¤inde yerini müthiﬂ bir öfkeye b›rak›yordu. Do¤u Kahvehanesinden içeri bakanlar,
kimsesiz Halil Dede’nin kurﬂunlanm›ﬂ bedenini gördüklerinde yüreklerindeki ac› ve h›nç bir
kat daha art›yordu. Halil Dede’nin ve yaralanan insanlar›n kan› yerde gölcükler
oluﬂturmuﬂtu. K›r›k camlar, devrilmiﬂ sandalyeler, masalar, kurﬂunlarla delik deﬂik olmuﬂ
soba ve sald›r›dan sa¤ kurtulan insanlar›n yüzlerindeki ifade, Gazi emekçilerine az önce
orada yaﬂananlar› çok iyi özetliyordu. Devlet halka sald›rm›ﬂ, kalleﬂçe pusuya düﬂürmüﬂtü.
Bu namussuzluk karﬂ›s›nda, y›llard›r ezilen ama onurundan vazgeçmeyen Gazi halk› sessiz
kalamazd›. Kontrgerilla merkezlerindeki hesap Gazi’ye uymayacakt›...
Art›k Yeter!
Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› kurtuluﬂ mücadelesinde, Devrimci Sol’un, DHKP-C’nin
yüzlerce ﬂehit verdi¤i ‹stanbul’un ve ‹stanbul’un Gazi’sinin yoksul ama ﬂanl› bir tarihe sahip
emekçi halk›, kanla sulanm›ﬂ kutsal topraklarda yatan ﬂehitlerinin baﬂ›nda teslim bayra¤›
çekemezdi... Gazi’nin yi¤it halk› ﬂehitlerini utand›rmad›, sinmedi, boyun e¤medi ve Gazi’nin
üstüne isyan bayra¤›n› çekti.
Gazi’nin emekçileri, devrimimiz için canlar›n› veren kahraman ﬂehitlerimizin anas›,
babas›, kardeﬂi, akrabas›, dostu, arkadaﬂ›, yoldaﬂ›yd›lar. Faﬂizm karﬂ›s›nda baﬂe¤meyenleri,
zulmün kuﬂatmas›nda direniﬂ destanlar› yaratanlar› tan›yorlard›. Onlara güvenmiﬂ, onlardan
ö¤renmiﬂlerdi. Kendilerinden ve devrimcilerden baﬂka güvenebilecek kimleri vard› ki zaten.
O zaman, devrimcilerle birlikte ayaklar› üstünde do¤rulmay› bilecektiler.
"Aya¤a kalk, kalk ‹stanbul,
At üzerindeki yorgunlu¤u
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Direniﬂin mevzisinden
Sabahat’›n sesi geliyor
Kürt k›z›n›n sesi
Aslanlar›n sesi
Ve diyorlar ki; Yeter
Yeter Art›k!
Aya¤a Kalk!
Kavgaya ve savaﬂa gir ‹stanbul!"
Gazi halk› bu sözleri tan›yordu. Bu ça¤r›n›n sahiplerini, 17 Nisan direniﬂini,
Çiftehavuzlar’da dalgalanan bayra¤› ve Sabo’yu kaz›m›ﬂt› haf›zas›na. Bir orduyla bir apartman dairesini kuﬂatan faﬂist devletin üç devrimci karﬂ›s›nda nas›l rezil oldu¤unu ve bu
devletin gerçekte ne kadar güçsüz oldu¤unu hat›rl›yordu. Halka ve devrimcilere çevrilmiﬂ
faﬂist namlulara karﬂ› nas›l direnildi¤ini de biliyordu...
‹ﬂte ﬂimdi ayn› faﬂist namlular bu kez Gazi’ye do¤rultulmuﬂtu...
Yap›lmas› gereken çok aç›kt›. Bundan böyle Gazi konuﬂacakt›, öfke konuﬂacakt›, ayaklanma konuﬂacakt›.
Ve aya¤a kalkt› halk. Art›k yeter dedi... Yeter! Bitsin bu zulüm dedi, yakt› ilk ateﬂi Mart’›n
so¤u¤unda, Gazi mahallesinin orta yerine. Sard› Gazi’nin ateﬂi ‹stanbul’u... Tutuﬂtu bütün
bir kent... Tutuﬂtu Türkiye...
Kahvelerin önünde toplanmaya devam eden halk, sokaklardan, caddelerden gelen slogan seslerini duydu ve hemen katt› sesini; "Kahrolsun Faﬂizm", "Katil Devlet", "Katil Polis",
"Halk›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z"...
Zulmün Üzerine, Karakola!
Saatler 22.30’a geldi¤inde, da¤›n›k olan halk, sloganlarla birlikte derlenip toparland› ve
karakola do¤ru yürümeye baﬂlad›.
Karakola do¤ru yürüyenler bin kiﬂilik bir kitle de¤il, bir öfke seli adeta. Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi savaﬂç› ve taraftarlar›yla, çeﬂitli gruplardan devrimcilerle birlikte
çocuk, kad›n, yaﬂl›, genç tüm halk ayn› duygularla hareketlenmiﬂ, yürüyor. Sadece son
sald›r› de¤il, yüzy›llard›r biriken öfke, dipten gelen dalga aç›¤a ç›k›yor. Öfkenin öbür yan›nda
tutku var; Zulüm ve sömürüden kurtuluﬂun, özgürlü¤ün tutkusu. Halk›n hedefi, zulüm
düzeninin simgesi haline gelmiﬂ olan Gazi Karakolu...
Sloganlarla yürüyen halk›n Karakol önüne geldi¤inde say›s› 2 bini bulmuﬂtu. PartiCepheliler bir yandan kalabal›¤› disipline etmeye çal›ﬂ›rken, di¤er yandan da "Kortej
Oluﬂtural›m" ça¤r›s› yap›yordu. Halk›n öfkesi kabaran deniz dalgalar› gibi ve önlerindeki
polisten hesap soruyor. Halk› yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂan Cemevi yöneticilerini dinleyen yok. Hep
birlikte at›lan sloganlardan baﬂka bir ﬂey duyulmuyor: "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z",
"Katliam›n Hesab›n› Soraca¤›z", "Kahrolsun Faﬂizm", "Katil Polis", "Halk›z, Hakl›y›z,
Kazanaca¤›z", "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza", "Gazi Faﬂizme Mezar Olacak"...
At›lan sloganlar savaﬂanlara daha büyük bir güç veriyor. Sloganlarla birlikte marﬂlar da
söyleniyor. "ﬁu Dersim’in Da¤lar›" türküsü Gazi’nin savaﬂç›lar›na da¤lardaki özgürlük rüzgar›n› taﬂ›yor. Zafer iﬂaretleri ve s›k›l› yumruklar hep ayn› hedefe dönük. Halk›n coﬂkusu
biraz daha yükselince iﬂkence merkezi karakol yerle bir oluverecek.
Gazi karakolunda görevli iﬂkenceciler belki de ömürleri boyunca böyle bir korkuyu
yaﬂamam›ﬂt›. Kurduklar› c›l›z barikat›n ard›nda tir tir titriyorlard›. Halk›n öfkesinin ve adalet
aray›ﬂ›n›n yol açt›¤› korkuydu bu. Suçlu olduklar›n› onlar da biliyordu. ﬁu öfkeli kalabal›¤›n
içinde olup da polisin zulmünden nasibini almam›ﬂ kimse var m›yd› acaba? Karﬂ›lar›nda
kimbilir kaç kez gösterilerde ateﬂ açt›klar› Gazi halk› vard›. Halk›n içinde gençler vard›;
defalarca iﬂkence yapt›klar›, tehdit ettikleri. Analar vard›; evlatlar› polisler taraf›ndan
katledilen. Küçük çocuklar vard›; kimbilir kaç kez korkutmuﬂlard› onlar› da. Haraca
ba¤lamaya çal›ﬂt›klar› esnaflar, sark›nt›l›k ettikleri genç k›zlar, polisin hakaretlerine u¤ram›ﬂ
yaﬂl› insanlar. Daha birkaç ay önce iﬂkencede katlettikleri emekçi Bayram Duran’›n arkadaﬂlar›, komﬂular›. Ve daha bu akﬂam kahveleri kurﬂunlananlar, Halil Dede’lerini ﬂehit verenler...
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Saatler 24’ü Geçiyor.
Bu s›rada Karakol polislerinin imdad›na panzerler deste¤inde Çevik Kuvvet yetiﬂiyor.
Onlar da ayn› ﬂeyi yap›yorlar ve halk› tar›yorlar... ‹ﬂte faﬂizm bu.
Halk› da¤›tmaya, kurﬂunlar da yetmiyor. Yüzlerce el taﬂlara uzan›yor. Kurﬂun sesleri
yo¤unlaﬂ›yor. Kurﬂun ya¤muru taﬂ ya¤muruyla karﬂ›lan›yor. Halk kaçm›yor, bir kar›ﬂ›kl›k var
ama bu panik de¤il. Herkes o anda yap›lmas› gereken en do¤ru ﬂeyin ne oldu¤unu hesaplamaya çal›ﬂ›yor ama ille de taﬂ at›yor. Panikte olan polis.

Panzerin Önüne Dikilen Gençlik,
Halk›n Faﬂizme Meydan Okuyuﬂu.
Panzer su s›karak öne ç›k›yor. Kimse gerilemiyor. Panzerin püskürttü¤ü tazyikli suyun
karﬂ›s›nda gençler gö¤üslerini açm›ﬂ dimdik duruyorlar. Gencin biri ilerleyen panzerin tam
karﬂ›s›nda elleriyle "Gel, gel" iﬂareti yap›yor... Bu, halk›n faﬂizme meydan okuyuﬂu...
Halk, barikatlar kurarak geri çekilmeye baﬂl›yor. Bir yandan da karakol civar›na kümelenmiﬂ olan faﬂistlere ait iﬂyerleri DHKC savaﬂç›lar›n›n insiyatifinde halkla birlikte tahrip ediliyor. Bir kahvehane, yine faﬂistlerin yuvaland›klar› taksi dura¤› ve çeﬂitli dükkanlar bu öfkeden
kurtulam›yor. Halk düﬂmanlar›n›n otolar› da nasibini al›yor. Bir ço¤u parçalan›yor, ters
çevriliyor. Turan ALBAYRAK isimli faﬂiste ait oto anahtarc›s› birkaç dakikada yerle bir ediliyor. Öfke kal›b›na s›¤m›yor. Sahipleri faﬂist olan Topçular ‹nﬂaat’a ait olan dozerler de birbiri
ard›na ateﬂe veriliyor.
Sonras›nda, burjuva bas›n›n ﬂaﬂk›nl›kla aktard›¤› olay; tahrip edilen hiçbir dükkandan
hiçbir eﬂya al›nm›yor. Hayret ediyor burjuvazinin sözcüleri. Kendi ya¤mac› zihniyetleriyle
halk›n onurunu birbirine kar›ﬂt›rd›klar› için, sanki çok ilginç bir olaym›ﬂ gibi yans›t›yorlar.
Devrimcilerin öncülü¤ünde halk, katliamdan do¤rudan devleti sorumlu tuttu¤unu gösteriyor. Ayaklanma, karakola yürüyüﬂ, faﬂist odaklar›n da¤›t›lmas› ve kurulan barikatlar
devletin suni ayr›l›klar yaratarak bölüp parçalama takti¤inin baﬂar›l› olamayaca¤›n› gösteriyor. Halk, düﬂmanlar›n› tan›yor...
DHKP-C’lilerin, halk›n kararl›l›¤› ve direniﬂ ruhu panzeri hedefliyor. Panzerin bulundu¤u
yer, Arafat tepesindeki ﬂeytan taﬂlama yeri gibi. Yaln›zca taﬂ at›lm›yor. Direniﬂçi halk eline
ne geçerse panzere f›rlat›yor. Art›k taﬂ tu¤la, soba, toprak, ﬂiﬂe, ayakkab› her ﬂey bir silah...
Bu arada halk›n bir k›sm› da Cemevi’nin önünde birikiyor. Say›lar› durmadan artan bu kalabal›k da aﬂa¤›ya inmiﬂ olsa direniﬂin gücü daha da artacak. Ama durumu fazla etkilemiyor
yine de. Karakol civar›ndakiler kahramanca dövüﬂüyor. Öyle ki bir ara panzer panikliyor, bir
elektrik dire¤ine bindiriyor.
Çat›ﬂmalar sürerken burjuva bas›n da olay yerine gelmiﬂ durumda. Foto¤raf çekmek
isteyen muhabirler halk taraf›ndan engelleniyor. Pek ço¤unun kaset filmlerine el konuyor.
Bu tavr›n ne kadar yerinde oldu¤u burjuva bas›n ve televizyonlar›n olay› veriﬂ biçimleriyle
kan›tlan›yor. Hepsi birden halk› suçlu ilan etme yar›ﬂ›na giriyor, devleti ve kontrgerillay›
aklamaya çal›ﬂ›yorlar. Halk onca kargaﬂan›n ortas›nda dostu düﬂmandan ay›rmay› da biliyor. Örne¤in, foto¤raf makineli birine yönelen öfke, Kurtuluﬂ Gazetesi’nin Muhabir Kart›
görüldü¤ünde "tamam"a, sevince dönüﬂüyor.
Parti-Cephe’nin Direniﬂ ve Savaﬂ Ruhu Barikatlarda
Polisler su s›kmaya ve yanaﬂabildikleri insanlar› coplamaya devam ediyorlar. Yere
düﬂenlerden gözalt›na al›nanlar oluyor. Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Savaﬂç›lar›
çat›ﬂmalar›n en önünde oradan oraya koﬂturuyorlar. Sloganlar›yla kitle disiplinini
sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlar. Militan ruhlar›yla kitleye örnek oluyor, güven veriyorlar. Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi’nin halk savaﬂç›lar› kimli¤iyle kan-ter içinde kavga ateﬂini
körüklüyorlar... Bu halk K›z›ldere’lerden ak›p gelen bir direniﬂ ve çat›ﬂma gelene¤ine sahip.
Oligarﬂi, onu geriye itiyor, bast›r›yor ama o ruh yeniden ortaya ç›k›yor. Çünkü, o gelene¤in
sürdürücüleri hep yan›baﬂlar›nda oldular, yeni direniﬂlerle, çat›ﬂmalarla beslediler gelene¤i.
Yüzlerce ﬂehit vermiﬂler ama gelene¤in zincirini yoksul emekçi halka uzatm›ﬂlard›. ‹ﬂte bu
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gelenek, panzerlere, silahlara gö¤üs geren genç insanlar›m›zda yaﬂ›yor ﬂimdi. Bu direniﬂ ve
savaﬂ ruhu DHKP nezdinde, Partimiz nezdinde gelenekselleﬂmiﬂ, en yeni sempatizan›na
kadar malolmuﬂtur. Bu nedenle Parti-Cephe kadrolar›, taraftarlar› bir faﬂist sald›r›n›n
oldu¤u, halk›n direniﬂinin söz konusu oldu¤u her yerde hiçbir emir-talimat almadan ne
yapacaklar›n› biliyorlar. Parti-Cephe talimatlar› resmi olarak eline ulaﬂt›¤›nda da ayn› ruh ve
düﬂüncede oldu¤unu görecekler nas›l olsa. Bu, Parti ile kadrolar› ve taraftarlar› aras›ndaki
güven ba¤›n›n da temelidir zaten. Bu güvenle savaﬂ›yor ve yönetiyorlar barikatta.
En gençleri bile bu tarihsel ayaklanman›n omuzlar›na yükledi¤i sorumlulu¤un bilincinde
yükseltiyor direniﬂ bayra¤›n›. ‹çlerinden biri elinden yaralanm›ﬂ, üstü baﬂ› kan revan içinde
slogan atmaya, çat›ﬂmaya devam ediyor. Karﬂ›laﬂt›¤› Kurtuluﬂ muhabirine "arkadaﬂlar›
görürseniz söyleyin, elime buz koyup hemen geliyorum" diyor. Çat›ﬂma d›ﬂ›nda kalaca¤›
dakikalara yan›yor adeta.
Polis, silahlar›n› ateﬂleyerek ve panzerin açt›¤› yoldan geçerek Nalbur Dura¤›na kadar
ç›k›yor. Bu sefer, hem ateﬂ ederek, hem de coplarla sald›r›yorlar halka. Silah sesleri, sloganlar, yere düﬂenlerin hayk›r›ﬂlar› ve öfkesi...
Halk düﬂmanlar› bir kez daha yükleniyorlar ve tam duruma hakim olmaya baﬂlad›klar›n›
düﬂündükleri s›rada, ara sokaklara çekilmiﬂ olan halk, yeniden taﬂ ve tu¤la ya¤d›rmaya
baﬂl›yor katillerin üzerine. 3 bine yak›n insan ad›m ad›m geriletiyor polisleri. Kaçarcas›na,
ölüm korkusuyla geri dönen Çevik Kuvvet tekrar karakolun önüne y›¤›l›yor.
Direniﬂçiler hemen harekete geçerek, geri çekilirken oluﬂturmaya çal›ﬂt›klar› barikatlar›
sa¤lamlaﬂt›rmaya baﬂlad›lar. Daha önce ters çevirdikleri bir arabay› yolun ortas›na çekerek
molotofla tutuﬂturdular. ‹smetpaﬂa caddesi ile Gazi karakolu aras›ndaki bölüm art›k
direniﬂçilerin elinde. Sa¤dan soldan sökülen kalaslar, demir çerçeveler ve faﬂistlerin
dükkanlar›ndan el konulan uygun malzemelerle barikatlar güçlendiriliyor. Yanan arabalar›n
da bulundu¤u barikata Parti-Cephelilerin yarat›c›l›¤› ile tüpler konuluyor. Köﬂe dura¤›na da
büyük bir barikat kuruluyor ve ateﬂe veriliyor. Düﬂman buldu¤u boﬂluklardan sald›rmay›
deniyor. Parti-Cephe’lilerin karﬂ›l›k vermesi üzerine kaçmak zorunda kal›yor.
Gazi’nin Çocuk Generalleri
Birazdan barikattaki tüplerden biri bomba gibi patl›yor. Polisler panik halinde, ﬂuursuzca
ateﬂ etmeye devam ediyorlar. Tüpün patlamas› özellikle çocuklarda bayram sevinci
yarat›yor. At›lan sloganlar çocuklar›n neﬂeli ba¤›r›ﬂlar›na, ‘hey’ lerine kar›ﬂ›yor. Abilerinin
sallad›¤› molotoflarla çocuklar›n f›rlatt›¤› taﬂlar birlikte dövüyor düﬂman cephesini. Gazi’nin
çocuklar› barikatlarla tan›ﬂ›yor. Günü geldi¤inde mavzer atacak olan bugünün minicik elleri
Filistinli kardeﬂleri gibi sar›l›yorlar taﬂlara. Onlar da Gazi’nin "Çocuk Generalleri".
"Bunlar engerekler ve ç›yanlard›r
Bunlar aﬂ›m›za, ekme¤imize göz koyanlard›r...
Tan› bunlar›
Tan› da büyü..."
Gazi’nin çocuklar› düﬂmanlar›n› tan›yarak büyüyorlar. Abilerine, ablalar›na iﬂkence
yapanlar›, geceleri evlerini basanlar› tan›yorlar. Bir gece kahvehanelerini tarayanlar›, sonra
yürüyen mahalle halk›na ateﬂ açanlar›, üzerlerine panzer sürenleri tan›yorlar. Büyüyecek ve
hiç unutmayacaklar. Faﬂizmin zulmü yeni Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar› yarat›yor. Faﬂizmin zulmüne direnenler çocuklar›na kavgan›n onurunu belletiyor.
Namus için, adalet için dövüﬂmeyi; ac›lar karﬂ›s›nda y›k›lmamay› ö¤reniyor çocuklar.
‹nsan olman›n erdemlerini ö¤reniyorlar. Çocukluklar›n› dahi yaﬂayamadan onlar› yaﬂam
mücadelesiyle, katliamlarla tan›ﬂt›ranlar› unutmayacaklar.
Gece 02.00 s›ralar›nda direniﬂçiler yeni barikatlar kurarak Cemevi’ne do¤ru çekilmeye
baﬂl›yorlar. Barikatlar› Kurtuluﬂ Cephesi Savaﬂç›lar› ve taraftarlar› baﬂka bir sol grubun
insanlar›yla birlikte kuruyor. Karakola giden yol üzerinde son barikatta 50 kadar direniﬂçi
kal›yor.
Cemevi’nin çevresi ve içi t›kl›m t›kl›m. Gazi’nin kalbi bu küçük dernek binas›n›n önünde
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at›yor. Binlerce Gazili çamurlu sokaklardan ak›n ak›n gelerek doldurmuﬂlar binan›n önünü.
Sloganlar sloganlara kar›ﬂ›yor.
"Hayk›r Ac›n› Ey Halk
Baﬂe¤me Hayk›r!
Bir Yol Kavﬂa¤›ndas›n ve Ancak
Yaralar›n Hayk›r›ﬂla Onar›l›r"
Bir anda "Hüseyin Kocada¤" laf› geliyor bir yerlerden. Ard›ndan "Kontrgerilla Defol",
"Ba¤c›lar’›n Sorumlusu", "Devrimcilerin Katili", "Hesap Soraca¤›z" hayk›r›ﬂlar›. Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraftarlar› gözlerine inanam›yorlar. Daha önce Ba¤c›lar’da,
Sultançiftli¤i’nde Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar›na yönelik infaz operasyonlar›n› bizzat yönetmiﬂ
olan ve daha birkaç saat önceki katliam›n gerçek sorumlular›ndan biri durumundaki bu
faﬂist Emniyet Müdür Yard›mc›s› ile Dernek yöneticileri ayn› masaya oturmuﬂ konuﬂuyorlar... Çok k›sa bir süre sonra Hüseyin Kocada¤, Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraftarlar›
taraf›ndan haketti¤i ﬂekilde dernekten kovuluyor...
‹nsanlar gruplar oluﬂturmuﬂ, kendi aralar›nda akﬂamki olaylar› tart›ﬂ›yor, devleti lanetliyor. Kontrgerilla sald›r›s› s›ras›nda kahvede bulunanlardan DHKC sempatizan› bir genç,
faﬂizme öfkesini dile getirdikten sonra ekliyor: "Kahvede ölece¤ime sokakta ölürüm"
Emekçi Ak›yor Gaziye: "GAZ‹ YALNIZ DE⁄‹LD‹R"
Birdenbire duyulan slogan sesleriyle baﬂlar ayn› yöne çevriliyor. Farkl› mahallelerden
gelen binlerce insan tek ses olmuﬂ ba¤›r›yor: "Gazi Halk› Yaln›z De¤ildir", "Gazi Faﬂizme
Mezar Olacak"... Okmeydan› Halk›... Nurtepe Halk›... Alibeyköy Halk›... Armutlu halk›...
Gültepe Halk›... birbiri peﬂi s›ra ç›k›p geliyorlar Gazi’ye. ‹kitelli’den, Ümraniye’den insanlar...
Cemevinin önünde tan›d›k-tan›mad›k insanlar birbirleriyle sarmaﬂ dolaﬂ. Eme¤in ‹stanbul’u
Gazi halk›yla omuz omuza. Öfke öfkeye kar›ﬂ›yor, coﬂku coﬂkuya. ‹nsanlar›n yüzünde
faﬂizme karﬂ› nefret ve kardeﬂçe dayan›ﬂma duygular› ayn› anda beliriyor. Her milliyetten,
dinden, mezhepten insan var burada. Ve burada her milliyetten, dinden, mezhepten yoksul
emekçi halk›n birli¤i örülüyor ilmik ilmik. Bu birli¤in, sevgi ve dostlu¤un mayas›nda faﬂizme
karﬂ› duyulan kin var. Faﬂizme karﬂ› savaﬂta s›rt›n› bir baﬂkas›na dayayabilmenin güveni var.
Faﬂizmi ezecek olan da iﬂte bu güç.
Herkes Cemevi’nin önünde. "Parti-Cephe Saflar›na" sesiyle bir kez daha dikkat kesiliyor
kitle. Derne¤in megafonundan bir ses geliyor.
"Gazi Halk›, Gazi Halk›... Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Ad›na konuﬂuyorum..."
Bir an için sessizleﬂiyor Cemevi’nin önü.
"Bugün faﬂizmin halklar›m›za açt›¤› savaﬂta bir sald›r›ya daha tan›k olduk. Halka yönelik
bu sald›r›n›n sorumlusu, Kontrgerillad›r. Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi olarak diyoruz ki,
Gazi halk› yaln›z de¤ildir. Bu sald›r›n›n hesab›n› soraca¤›z. Yaﬂas›n Parti-Cephe, Yaﬂas›n
Devrimci Halk Güçleri"
Konuﬂman›n ard›ndan kopan alk›ﬂ sesleri sloganlarla kesiliyor:
"Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi"
"Hesab› Parti-Cephe Soracak"
"Yaﬂas›n Devrimci Halk Güçleri"
"Faﬂistlerden Hesap Sorduk, Soraca¤›z"
Parti-Cepheliler caddeye koca bir ateﬂ yak›p marﬂlar söylüyorlar. Ateﬂ, direnen halk›n
üzerine giydirilen bir gelinli¤i and›r›yor. Aﬂa¤›daki iﬂkenceci faﬂist yuvas›na kadar inen yolda
taﬂlar... Faﬂistlerin hala duman tüten dükkanlar›... Ters çevrilmiﬂ arabalar... Iﬂ›klar› sönük
evler... Barikatlar ve ateﬂ...
Saat 04.00 Civar›... Derne¤in önünde bulunan direniﬂçiler cenazeleri, gözalt›na al›nan
arkadaﬂlar›n› ve yaral› insanlar› konuﬂuyor. Bir taraftan da birkaç saat sonra do¤acak günü
karﬂ›laman›n haz›rl›klar› yap›l›yor.
Saat 04.30’da belli bir hareketlenme oluyor. Uzaktan beyaz ve güçlü bir nokta görülüyor.
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Hemen arkas›nda ise say›lar› yirmiye yak›n döner mavi ›ﬂ›klar. Kana doymayan katiller yine
geliyor. Belli ki aﬂa¤›dan izledikleri görüntüleri hazmedemediler. ‹stanbul’un binlerce
emekçiyle Gazi’ye akmas›n› kald›ramad›lar. Biliyorlar ki, böyle giderse gerçekleﬂtirdikleri
katliam, kendilerini vuran silaha dönüﬂecek. Yeniden kan dökerek sonuç alabileceklerini
umuyorlar.
Panzer ve ekip otolar›n›n taﬂ›d›klar› katillerle birlikte, binlerce insan›n topland›¤›
Cemevi’ne do¤ru yolculuklar› devam ederken, ayn› dakikalarda
Gaziosmanpaﬂa
Kaymakaml›¤›’nda da bir toplant› gerçekleﬂtiriliyordu. Toplant›da CHP Gaziosmanpaﬂa milletvekili Mehmet Sevigen, Alevi Dernekleri Yöneticileri ile ‹stanbul Valisi Hayri Kozakç›o¤lu,
Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve di¤er yetkililer varlar.
Toplant›ya kat›lan Gazi Mahallesi Hac› Bektaﬂ Kültürünü Tan›tma Derne¤i avukat›
Muharrem Sar›gül, ayaklanman›n sona ermesinden sonra bu toplant›ya iliﬂkin bas›na ﬂu
aç›klamay› yapacakt›: "...Aram›zda bir heyet oluﬂturduk. Kaymakaml›¤a gidip valiyle
görüﬂtük ve infialin önlenmesi için cenazenin bir an önce verilmesini istedik. Vali ve Emniyet
Müdürü uygun gördü..."
‹ﬂte faﬂizm buydu: ‹kiyüzlülük, demagoji ve faﬂist terör.
Cellatlar dernek önündeki halka yaklaﬂ›yor. Kurtuluﬂ Cephesi Savaﬂç›lar› barikatlarda.
Giderek yaklaﬂan beyaz noktan›n bir panzerin projektörü oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Barikatlar,
çevreden getirilen desteklerle sa¤lamlaﬂt›r›l›yor. Devrimciler ve halk direniﬂe haz›r. Öfke ve
cüret gerili yay gibi. DHKC’li bir savaﬂç› ilk taﬂ› at›yor. Onu di¤er Cepheliler izliyor. DHKC
at›lganl›¤› bir kez daha kendini gösteriyor. Cüret yay›ndan boﬂal›p ak›yor düﬂman›n üzerine.
Taﬂ ya¤muru patlama sesleriyle devam ediyor. Ayn› anda patlayan yüzlerce silah›n sesi
duyuluyor.
Gazi Ayaklanmas› ‹lk ﬁehidini Veriyor
Mehmet GÜNDÜZ, Derne¤in önündeki kum tepesinin kenar›nda boylu boyunca yat›yor.
Aln›na isabet eden tek kurﬂunla Gazi Ayaklanmas›n›n ilk ﬂehidi oluyor. O gece katillerin
gaspetti¤i taksinin ﬂoförü Mesut EFE ve Halil Dede’den sonra kontrgerillan›n ald›¤› üçüncü
can...
"Aln›ndaki yaradan boﬂald› belki bütün kan›n
Fakat nehirlerin ak›yor
Da¤lar›n rüzgarl›..."
Gazi, yine ortas›nda kavgan›n.
Barikatlar›n önünde polise taﬂ atanlar... Yan›ndaki düﬂen... Yine taﬂ atan... Yukar›dan
koﬂan direniﬂçi, Erzurumlu Mehmet GÜNDÜZ’ün ölümsüzlü¤ünü duyuruyor ba¤›rarak.
Mehmet GÜNDÜZ, kan›n› ak›tt› Gazi topraklar›na. Direniﬂin bir onuru da o oldu... Onlarca
yaral› var. Etraf aya¤a kalk›p, direniﬂe devam etmek isteyenlerle dolu.
"Halk›mdan özür diledi¤imi yaz›n...Yan›mda düﬂeni umursamad›m... Babam derdi ki,
sana taﬂ atana sen ekmek atma... Öyle yapt›m, ben de taﬂ att›m..." diyor bir direniﬂçi. Ölüm
barikatlarda s›radanlaﬂ›yor. Korkunun zerresi yok. Ayn› ﬂeyi polisler için söylemek mümkün
de¤il. Hem sald›r›yor hem de korkuyorlar. Çat›ﬂmalar› izleyen bir burjuva bas›n muhabiri,
sald›rganlar›n korkusuna tan›kl›k ediyor: "Gazi mahallesinde bulunan Nevzat Ayaz
Poliklini¤ine telefon etmek için girdi¤imizde resmi üniformas›yla gizlenen bir polis memuruyla karﬂ›laﬂ›yoruz. Bembeyaz bir yüzle ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ bekliyor. Polis çaresiz...
Klini¤i terkedemiyor..."
En önde DHKC savaﬂç›lar› ve taraftarlar›. Yüzlerce otomatik silaha karﬂ› tek silahlar›
taﬂlar›. Cephelilere di¤er devrimciler, direniﬂçiler de kat›l›yor. Zulüm bir kez daha geri ad›m
at›yor. Görmeyenlerin inanamayaca¤› olaylar bunlar. Ama iﬂte halk›n gücü bu; direniﬂin
gücü, ayaklanman›n, zafere inanc›n gücü. Halk tarihini böyle yaz›yor. Halk, onurunu böyle
koruyor. Bu küçük zaferler birleﬂecek ve art›k "panzerler üzerimize kalkamayacak". Art›k;
"namert eller bir bir k›r›lacak"
Sald›r› püskürtülüyor. Düﬂman, kuyruklar› bacaklar›n›n aras›nda defolup gidiyor.
Yeniden sessizlik.
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Halktan iki genç ﬂimdi en öndeler, k›p›rt›s›z öyle duruyorlar. Uzaktan 5-6 tane mavi ›ﬂ›k
‹smetpaﬂa caddesinin baﬂ›ndan yukar›lara do¤ru k›vr›l›yor. Öndeki gençlerden biri yüzünü
dönüyor ve a¤›r ad›mlarla Derne¤in önüne geliyor. Çat›ﬂmadan uzak kalmay› tercih eden bir
gruba sesleniyor: "Gelin neredesiniz, evlatlar›n›z ölüyor. Onursuzca birkaç y›l daha
yaﬂamaktansa onurluca bir kaç saat yaﬂayal›m." ‹ﬂte yaﬂananlar›n bir baﬂka özetini de bu
sözcük oluﬂturuyor: "Onurluca".
13 Mart Sabah›... Güneﬂ do¤uyor... Güneﬂ do¤uyor ve Gazi’nin caddeleri, sokaklar› insanlarla dolu. ‹nsanlar›n kulaklar›nda üç-dört saat önceki siren sesleri. Gözlerinde ﬂehit düﬂen,
direnen, taﬂ atan insanlar. Barikatlardan ve da¤›t›lan faﬂist yuvalardan dumanlar tütüyor
hala. Gazi, o geceyi uykusuz geçirdi ama yorgun de¤il. Kavgada atan yürekler yorulmuyor
ve Gazi kavgay› sürdürmek için yeni bir yi¤itlik gününe haz›r. Soluk alamayacak düﬂman.
O gün, neler yaﬂanaca¤›n› kestirmek hiç zor de¤il. Ölen ve direnen bir halk en meﬂru
hakk›n› kullanacak. Kendisini katledenlerden hesap sorma hakk›n›. Gerçek bu kadar yal›n
asl›nda. Ne faﬂist devlet yetkililerinin, ne sözde sosyal demokratlar›n, ne de Alevi cemaatinin
sözde ileri gelenlerinin daha sonra yapacaklar› aç›klamalar bu yal›n gerçe¤i yok edemiyor.
Halk›n hakl› isyan› 13 Mart 1995’e damgas›n› vuracak...
Hedefte Yine Zulmün Karakolu Var
Yaﬂanan faﬂist sald›r›lar ve sabaha karﬂ› Cemevi önündeki kitlenin taranmas›, daha geniﬂ
halk kesimlerinde yank› buluyor. Sokaklardaki kalabal›k giderek art›yor. Öfke dalga dalga
yay›l›yor. Önce kahvehanelere yap›lan faﬂist sald›r›, ard›ndan dün gece polisin açt›¤› ateﬂle
vurulup yaralananlar ve ölümler konuﬂuluyor. Öfkenin hedefi belli: Öncelikle Gazi mahallesi Polis karakolu. Emekçiler daha bir kaç ay önce gözalt›na al›n›p da Gazi karakolu’nda
iﬂkenceyle katledilen Bayram DURAN’› unutmad›. "Bu iﬂkence ve katiller yuvas›n›
da¤›taca¤›z" sözleri duyuluyor.
Karakola giden cadde üzerinde 3 bin kiﬂi toplan›rken bin kiﬂilik bir grup da Cemevi
önünde birikiyor. DHKC’liler cadde üzerindeki kitlenin düzenini sa¤lamaya çal›ﬂ›yor.
Karakola yap›lacak yürüyüﬂ için herkes birbirinin önüne geçmeye çal›ﬂ›yor. Karakolu hedefleyen kalabal›k giderek art›yor.
Polis, panzerleri önüne al›p ardarda kalabal›k ﬂekilde dizilerek karakola inen caddeye
barikat kurmuﬂ durumda. Panik içinde, halk›n coﬂkun akan selini nas›l durduracaklar›n›
düﬂünüyorlar. "‹ﬂkence ve Katiller Yuvas›n›" korumaya alm›ﬂlar.
Ve yürüyüﬂ baﬂl›yor.
H›ncah›nç dolu cadde sloganlarla inliyor:
"Gazi, Faﬂistlere Mezar Olacak!"
"Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza!"
"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z!"
"Yaﬂas›n Halk›n Adaleti!"
"Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!"
"Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi!"
Bir gece önce ﬂehitler vermiﬂ bir halk yürüyor. Yas tutmuyor, düﬂman›n üstüne yürüyor.
"Umutsuzluk yasak
Y›lg›n türküler söylemek de
YÜRÜYOR umudun ordusu
Umutsuzlu¤u kurﬂuna dizerek"
Yürüyüﬂ sürerken, bir gece önce atlanm›ﬂ olan faﬂistlere ait dükkanlar tahrip ediliyor,
talan yok. Devrimciler bu yöndeki bir kaç küçük giriﬂimi engellemeye çal›ﬂ›yor. Bu ﬂanl›
ayaklanmaya istemeden de olsa en küçük bir leke düﬂmemeli.
Kalabal›k halk seli emin ad›mlarla yürüyor. Sloganlar kortejin önünden arkas›na dalga
dalga gidip geliyor. Her slogan iﬂkencecilerin beyninde bir balyoz gibi patl›yor. Ayaklanm›ﬂ
gelen halk, polis barikat›na dayand›¤›nda polisin korkusu ve telaﬂ› suratlar›ndan okunuyor.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi öncülü¤ünde ayaklanan halk, önünü kesen polis engeli-
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ni taﬂ ve sopalarla aﬂmaya çal›ﬂ›yor. Savunmas›z yakalad›klar› iﬂçi, memuru ac›mas›zca
döverken aslan kesilen polis, üzerine gelen taﬂ ve tahta parçalar› karﬂ›s›nda korkudan ne
yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ halde. Kolay de¤il tabi. Bu kez savunmas›z de¤il karﬂ›s›ndakiler. Ve
tepeden t›rna¤a öfkeye kesilmiﬂ kalabal›¤› getiren Parti-Cepheliler en önde... Halk umut
olarak gördü¤ü devrimci evlatlar›yla bütünleﬂmiﬂ durumda.
"Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi!", "Yaﬂas›n Devrimci Halk Güçleri!" sloganlar› yükseldikçe içine düﬂtü¤ü korku ve çaresizlik, polisin "halka düﬂman" yüzünü bir kez
daha aç›kça ortaya ç›kar›yor...
Halk slogan atmaya ve polisi taﬂlamaya devam ediyor. Panzerleri ve kalkanlar› polisi
k›smen koruyor taﬂ ya¤murundan. Kortejden bir grup ayr›larak ara sokaklara giriyor.
Karakolu oradan kuﬂatmay› deneyecekler. Karakolun çapraz›nda yeralan pastane ile okul
bahçesi aras›na geldiklerinde bu kez aradan taﬂlamaya devam ediyorlar. Polis de gücünün
bir k›sm›n› bölerek kalkanl› koruma eﬂli¤inde o tarafa yöneliyor. Direniﬂçilerin att›¤› taﬂlardan adeta gökyüzü görünmüyor. Polis, bir anda sald›r›rsa o taraftaki kitleyi püskürtebilece¤ini san›yor ve "allah allah" sesleriyle ata¤a kalk›yor. Ama öyle ya¤ma yok.
Postanenin köﬂesinden dal›ﬂ yapan polisin oraya girmesiyle gerisin geriye kaçmas› bir oluyor. DHKC savaﬂç›lar› ve taraftarlar› ellerinde taﬂlar›, sopalar›yla polise öyle bir yükleniyorlar
ki, hep halk› kovalamaya al›ﬂm›ﬂ olan Çevik Kuvvet polisleri birbirlerini ezercesine kaç›yorlar.
Halk, düﬂmanlar›n› koval›yor. Bir DHKC’li elindeki koca odunu h›ﬂ›mla indiriyor arkadaki
katillerden birinin kafas›na. Di¤er arkadaﬂlar› veriyorlar taﬂ›... Yere düﬂen polisler bir yandan
bellerinden tabancalar›n› çekmeye çal›ﬂ›yor, bir yandan da alçak sürünmeyle biran önce
taﬂlar›n menzili d›ﬂ›na ç›kmaya çal›ﬂ›yorlar. S›rtüstü sürünmeye çal›ﬂanlar, hatta s›rt dönüp
yat›p ölü taklidi yapmaya kalkanlar bile var. Kaçarken arkada kalan ve hala yerlerde sürünenlere di¤er polisler ba¤›r›yor: "Kaç ulan kaç..." ‹ﬂte Menzir’in ‘kahraman’ polisleri, böyle
çaresizler iﬂte, bir o kadar da kalleﬂ... Yine sergiliyorlar kalleﬂliklerini. Bir anda patl›yor
silahlar. Kurﬂun ya¤d›r›yorlar, ellerinde taﬂlardan baﬂka silah› olmayanlar›n üzerine. Kendini
bir evin arkas›na atan baﬂl›yor tetik çekmeye. ﬁarjörler birbiri ard›na boﬂal›yor. Sivilin biri
elinde otomatik tüfek tar›yor halk›. ‹nsanlar postane soka¤›na çekiliyor. Polislerin bir k›sm›
soka¤› tam cepheden gören bir eve mevzilenmiﬂler. Niﬂan al›p al›p ateﬂ ediyorlar. Silah sesleri slogan seslerine kar›ﬂ›yor. Ayn› anda caddede kalm›ﬂ olan korteje de yayl›m ateﬂi
aç›l›yor. Sloganlar daha da gürleﬂiyor. "Katil Polis!", "Ölmek Var Dönmek Yok!", "Barikat›
Aﬂt›k Aﬂaca¤›z". Arka arkaya vuruluyor insanlar. Ama halk gerilemiyor. Postanenin orada da
devam ediyor ateﬂ. Direniﬂçiler kuﬂatmaya devam ediyor. Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi
direniﬂçileri yine en önde. Onlardan biri, SEZG‹N ENG‹N bu s›rada vuruluyor. Henüz
17’sinde. Düﬂüyor. Halk› için. Vatan için...
Bu Ölüm Yak›ﬂ›yor Ona
Yoldaﬂlar› ve siper arkadaﬂlar› çekip al›yorlar yaral› bedenini kurﬂunlar›n alt›ndan. Az
önce bir yaral›n›n elinden al›p düﬂmana f›rlatmaya haz›rland›¤› taﬂ s›ms›k› avucunda duruyor hala. Hep Cephe’nin Silahl› Propaganda Birlikleri’nin bir savaﬂç›s› olmak isteyen bu
onurlu genç, ayaklanman›n en önünde, kahramanca savaﬂarak "soluk ald›rm›yor faﬂistlere".
Sonradan ö¤reniliyor ki, yaral› olarak kald›r›ld›¤› hastanede müdahale edilmeden uzunca bir
süre bekletiliyor ve o, damar›ndan çekilip gitmekte olan kan›n›n son damlalar›yla üstündeki
çarﬂafa "DHKP-C" yazmaya çal›ﬂ›yor. Bu ölüm ona yak›ﬂ›yor... O Gazi’nin sokaklar›ndan,
Çiftehavuzlara, Malatya, Dersim, Karadeniz’e, Toroslar’a, Ba¤c›lar’a, ülkenin dört bir
yan›nda savaﬂarak ﬂehit düﬂen yoldaﬂlar›n›n yan›na, Parti-Cephe bayra¤› olup dalgalanmaya gidiyor.
Sezgin, hastanede bütün gücüyle yaﬂama ve umudun ad›na sar›lm›ﬂken Gazi’de ayaklanma en hareketli saatlerini yaﬂ›yor. Daha sonra izlenimlerini aktaracak olan herkesin
dedi¤i gibi "bu en büyük çat›ﬂma..."
Üniformal› ve resmi katillerin pani¤i ve ateﬂi devam ediyor. Hem PTT taraf›ndaki kitle,
hem de caddedeki kitle düﬂmanl›k ve korku ile ya¤d›r›lan kurﬂunlarla karﬂ› karﬂ›ya. Slogan
sesleri... silah sesleri... Taﬂlar›n panzerde, polis kalkanlar›nda, kasklar›nda, asfaltta ç›kard›¤›
sesler... Bu bir meydan savaﬂ›. ‹ki ordu savaﬂ›yor. Biri tükenmiﬂli¤in, soysuzlu¤un,
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korkakl›¤›n, kalleﬂli¤in, halk düﬂmanl›¤›n›n ordusu... Di¤eri geliﬂip güçlenenin, yi¤itli¤in,
mertli¤in, halk›n ordusu. Diﬂe diﬂ sürüyor kavga. Farkl› mahallelerden gelip bu savaﬂ an›na
yetiﬂebilen DHKC’liler kalabal›¤› yara yara en öne, yoldaﬂlar›n›n yan›na, savaﬂ›n en ön cephesine ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorlar. Birço¤u baﬂar›yor. Bunu baﬂaramayanlar bulunduklar› kitlenin
coﬂkusuna coﬂku, cüretine cüret kat›yorlar. Onlar 1989 1 May›s ﬂehidi Mehmet’in yoldaﬂlar›.
Kavgay› ondan ö¤rendiler. Yüre¤ini taﬂ bilip düﬂmana f›rlatmay› ondan ö¤rendiler. Onlar,
teslim olmama, çat›ﬂma gelene¤inin y›lmaz savunucular›, Devrimci Sol’cular›n mirasc›lar›.
Onlar, DHKC’li...
Savaﬂ sürüyor. Silah sesleri aral›ks›z ve giderek art›yor. Polisler halk› katletmekte birbirleriyle yar›ﬂ›yorlar. Amirlerinden alacaklar› "aferin"i düﬂünüyorlar. Kimbilir belki de, ne
kadar çok insan öldürürlerse kendilerinin o kadar çok yaﬂayabileceklerini san›yorlar. Oysa
düﬂen her can›n yerine, hemen o an, yüzler, binler do¤uyor. Görmek istemiyorlar. Faﬂist
katillerin çürümüﬂ beyinleri ve yürekleri bunu görmek istemiyor. S›kt›klar› her merminin
kendi tükeniﬂleri oldu¤unu çok geçmeden anlayacaklar, anl›yorlar...
Ölüm Gazi’ye Yeniliyor
Savaﬂ sürüyor. Silah sesleri aral›ks›z ve giderek art›yor.
Bir kad›n düﬂüyor yere. Tek kurﬂun. Çenesinden girip ensesinden ç›k›yor. Damarlar›
parçalan›yor; ama yüre¤i sapasa¤lam. Yüre¤i kavgada atmaya devam ediyor... Fadime
B‹NGÖL bu. Tan›yan herkesin Fatmas›, Fatma Abla’s›. Yaﬂam›n›n son yirmi y›l›nda neyi var,
neyi yoksa halk›n›n onurlu mücadelesine adam›ﬂ yi¤it bir Gazi kad›n›, bir DHKC taraftar›...
Yaralananlar, düﬂenler art›yor. Yaral›lar direniﬂçiler taraf›ndan ara sokaklara çekiliyor, bir
k›sm› arabalarla hastanelere gönderiliyor. En öndeki DHKC’lilerin ard›ndan kitle yürüyor.
Kimsenin kurﬂunlara, yaralanan insanlara, ölümlere ald›rd›¤› yok. ‹ﬂte ölümü böyle yeniyor
halk.
Yürüyor insanlar. Yeni ﬂehitlerle düﬂmandan sorulacak hesap kabarm›ﬂ. Sloganlar ﬂimdi
daha gür. "Ölmek Var, Dönmek Yok", "Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ"... Yeri
gö¤ü inleten ad›mlarla akan Gazi halk›, ‹stanbul’un di¤er bölgelerinden kopup gelen devrimcilerle, emekçilerle kolkola, omuz omuza yürüyor. ﬁimdi hedef daha yak›n. Karakola sadece
metreler var. Polis korkudan mahvolmuﬂ durumda. Ad›m ad›m geriliyor. Panzer su s›k›yor.
Ateﬂ sesleri devam ediyor. Ama hepsi boﬂuna.
Katliam›n sorumlusu devlet, halk›n ayaklanmas› karﬂ›s›nda yeni bir manevraya baﬂvuruyor. Polis barikat›n›n önüne bu kez askerler ç›kar›l›yor. 66. Z›rhl› Tugay’a ba¤l› bir tabur Gazi
mahallesine gelmiﬂ durumda. Belki, halk›n polisi hedef alan tepkisinin askere karﬂ› olmayaca¤› düﬂünülmüﬂ. Yine de yürüyüﬂ seli askerleri yararak polis panzerlerine gelip dayan›yor.
Gö¤üs gö¤üse bir mücadele baﬂl›yor. Faﬂizme boyun e¤meyen halk yüklenmeye devam
ediyor. Sopalarla, demirlerle vuruluyor panzere. Bir direniﬂçi askerden kapt›¤› G-3 tüfe¤iyle
vuruyor panzere. Panzerin üstüne ç›kan üst rütbeli subaylar, Cemevi yöneticileri halk›n
öfkesini dindirmeye çal›ﬂ›yorlar. Onlar› dinleyen yok. Sloganlar dinmek bilmiyor. Binlerce
insanda hedefe ulaﬂman›n sab›rs›zl›¤›... Asker barikat›n›n arkas›ndaki polisler sinmiﬂ, olacaklar› bekliyor.

Ve Ayaklanma;
Panzeri Zapteden Üç DHKC’lide Sembolüne Kavuﬂuyor
Bir anda üç genç f›rlay›p panzerin üstüne ç›k›yor. Panzer zaptediliyor. Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Cephesi’nin s›ra neferleri bunlar. Yumruklar›yla, zafer iﬂaretleriyle yüzlerce askere,
polise meydan okuyorlar. DHKC’li bir direniﬂçi montunun önünü aç›p hayk›r›yor katillere;
"Cesaretiniz Varsa Vurun.." Askerlere dönüp konuﬂuyor. Sonra elindeki kalas parças›n›
sinmiﬂ bekleyen polis sürüsüne f›rlat›yor. Onlar›n cüreti kitledeki coﬂkuyu art›r›yor. Coﬂku,
panzerin hemen önünde aç›lan pankartla doru¤a t›rman›yor. Pankart, durdu¤u yerde bir
daire çiziyor herkes görsün diye. Pankartta yaz›l› olanlar herﬂeyi anlatmaya yetiyor:
"Faﬂistler: As›l Hesab› Halk›n Adaleti Soracak -DHKC" Sloganlar arka arkaya patl›yor:
"Yaﬂas›n Halk›n Adaleti", "Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi", "Yaﬂas›n Önderimiz

16

Dursun Karataﬂ"...
"Cüret, cüret, daha fazla cüret" diyenlerdi panzeri zaptedenler. 12 Eylül zulmünün önüne,
ölüme yat›rd›klar› bedenleriyle dikilen Ölüm Oruçcular›n›n gelene¤indendiler. Ba¤c›lar’da,
düﬂman›n kurﬂunlar›n›n ve ölümün üzerine tilili çekerek yürüyen Devrimci Sol savaﬂç›lar›n›n
yoldaﬂlar›yd›lar. Öncünün ‘90’dan bu yana sürdürdü¤ü silahl› savaﬂla, yüreklerine devrim
ateﬂini düﬂürdü¤ü Cephecilerdi onlar.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin neferleriyle birlikte baﬂka anti-faﬂist gençler de inip
ç›k›yor panzerin üzerine ve Gazi ayaklanmas› tarihe bir görüntü daha b›rak›yor: Panzerin
üzerinde üç genç ve ellerinde çekiç ve sopa... Bir de gözlerinde kavgan›n ateﬂi. Panzerin kitleye su s›kan mekanizmas›na vuruyorlar. Parçalamaya çal›ﬂ›yorlar. Yerinden sökemeseler de
büyük ölçüde tahrip ediyorlar. Panzer bir daha bas›nçl› su s›kmaya çal›ﬂt›¤›nda su adeta bir
süzgeçten ç›k›yor. Panzer sadece kendi kendisini y›kayabiliyor art›k. Görüntü komik asl›nda.
Ve o an her türlü duygunun üstüne ç›km›ﬂ olan öfke ve h›nç olmasa, kimbilir belki binlerce
direniﬂçi de koyverecek kahkahay›. Ama onun yerine slogan ve zafer iﬂaretleriyle selaml›yor
herkes bu küçük zaferi kazananlar›. Ve bu üç savaﬂç›n›n panzerle birlikte oluﬂturduklar›
sahne tarihin onurlu sayfalar›nda unutulmaz sembollerden biri olarak yerini al›yor.
Buras› Tienenman De¤il, Buras› Gazi!
Bir ara Zülfü Livaneli beliriyor. Askerlerin aras›ndan geçip panzerin yak›n›ndan halka
seslenmeye çal›ﬂ›yor. Sükunet telkin ediyor. Halk› sakin olmaya ça¤›r›yor. Bu tavr›yla da
ülkemizde ayd›n geçinenlerin halktan ve halk›n duygular›n›, tepkilerini anlamaktan, onlar
gibi düﬂünmekten ne kadar uzak olduklar›n› kan›tl›yor. Çünkü halk o an faﬂizmden hesap
sormak istiyor. Bizim "ayd›n"›m›z ise, öfkenin önüne geçmeye çal›ﬂ›yor. Çünkü o, öfke duymuyor; öfke duymas›n› gerektirecek bir ﬂey yok. Katledilen o de¤il. Birazdan devletin
kendine verdi¤i görevi tamamlayacak, rahat, sefil ve onursuz yaﬂam›na geri dönecek.
Rahat›n›n kaçmas›n› istemiyor. Dolar olarak ald›¤› maaﬂ›n› düﬂünüyor. Ve en önemlisi,
faﬂizmden korkuyor. Halkla birlikte barikat arkas›nda savaﬂacak, halk düﬂmanlar›na taﬂ atacak yürek yok onda. Bunu itiraf da edemiyor. ‹tiraf ederse ayd›nl›¤›na, demokratl›¤›na "halel"
gelecek. Bu yüzden "sakin olun" diyor. Nas›l olsa herﬂeyin en do¤rusunu o biliyor! Daha
konuﬂmas›na yeni baﬂl›yor ki, "Yuh" sesleri ve protestolar yükseliyor: "Neden gidip katiller
sürüsünden hesap sormuyorsun? Neden bizi durdurmak istiyorsun?... Zulüm düzeninin
papazl›¤›na soyunanlar zalimlerin iﬂini kolaylaﬂt›r›r, bunu bilmiyor musun?" DHKC’liler ve
halk, bu ikiyüzlü ﬂöhreti soru ya¤muruna tutuyor.
...Tienenman de¤il buras› Zülfü. Buras› Gazi. Emperyalizmin deste¤iyle de¤il, yoksullar›n
öfkesiyle dikiliyorlar burada panzerin karﬂ›s›na. Cephenin yüreklerinde yakt›¤› devrim
ateﬂiyle zaptediyorlar burada panzeri. Sen ki, ve senin gibiler ki, Tienenman’da tank›n
karﬂ›s›na geçen gence, Moskova’da ABD’nin deste¤iyle tank›n üzerine ç›kan Yeltsin’e
alk›ﬂlar ya¤d›ranlars›n›z. ﬁimdi niye "sukunet" telkin ediyorsunuz? Tienenman’a de¤il,
Gazi’ye dönün yüzünüzü. Kendi halk›n›zd›r burada direnen. Bu halk ki, zulme kinlidir.
Kendisine yabanc›laﬂan ayd›n›na öfkelidir, tepkilidir...
Bu öfke susturuyor Livaneli’yi. Susup, kayboluyor ortadan. Daha sonra Cemevi’ne
gitti¤inde de ayn› tepkiyle karﬂ›laﬂ›yor... Halk› sukünete ça¤›ran herkes yuhalan›yor.
Zülfü Livaneli’nin sukünet ça¤r›s›na halk tepki gösterirken ayn› ça¤r›ya kat›lanlar yok
de¤il. Baz› reformist sol çevreler ile baz› Cemevi yöneticileri, Alevi halk›n sözde ileri gelenleri, sanki tek iﬂleri "ortal›¤› yat›ﬂt›rmak"m›ﬂ gibi davran›yorlar. ‹ﬂi polis ﬂefi ve general
a¤z›yla konuﬂmaya kadar vard›rd›lar. ‹nsan sevgisinden, kardeﬂlikten bahsettiler. Oysa Alevi
kültürünün temeli olan insan sevgisi zalimleri de¤il, halk› sevmeyi ö¤retir. Kardeﬂlik derken,
halka ateﬂ açan polislerle, onlar›n ﬂefleriyle kardeﬂli¤i de¤il, tüm milliyetlerden ve inançlardan insanlar›n, emekçilerin kardeﬂli¤ini anlat›r. Halka zulmedenlerle, ateﬂ açanlarla
uzlaﬂman›n, halk›n tepkisini yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂman›n kardeﬂlik ve insan sevgisiyle bir ilgisi
yoktu, olamazd›...
Alevilerin yolu Baba ‹shak’lar›n, Pir Sultan’lar›n yoluydu. Ve onlar zalimleriyle
uzlaﬂmad›klar› için Baba ‹shak ve Pir Sultan’d›lar. Ve buradaki halk Pir Sultan’lar›n halk›yd›.
Karizmatik ﬂöhretlere, Cemevi’nin sözde ileri gelenlerine, uzlaﬂt›rmac› sol maskelilere
ra¤men, Gazi halk› kendisine emek verenlerin, dün ve bugün ﬂimdi ölümü en önde
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gö¤üsleyerek önderlik edenlerin yan›ndayd›...
Asker-Polis Komplosu
Uzlaﬂt›rmac›lara ra¤men kendini polisten farkl› göstermeye çal›ﬂan askere tepki giderek
yükseliyor. "12 Eylül’ü unutmad›k", "Kürdistan’da köyleri yakan bu ordu de¤il mi?", "Sivas’ta
canlar yak›l›rken asker neredeydi?", "Hepiniz ayn›s›n›z, bu faﬂist devlet emretti¤inde burada
da halk› katletmekten çekinmezsiniz" hayk›r›ﬂlar› üzerine halk› kand›rmaya çal›ﬂan subaylar
ne diyeceklerini ﬂaﬂ›r›yorlar. Bir general "ﬁimdi da¤›l›rsan›z, polisi çekece¤im" diyor. Bunu
demesinin üzerinden çok geçmeden de, panzere hareket etmesi emrini veriyor. Panzerler
ileri at›l›yor, insanlar› çi¤nemeye baﬂl›yor. Asker aradan çekiliyor. Devletin katliam plan›
iﬂlemeye devam ediyor. Askerin ve polisin duruma göre bir plan dahilinde devreye sokuldu¤u çok aç›k. "Halk› polisten koruyan asker" yalan› gün gibi ortada. Ordunun gerçek yüzü
de iﬂte bu.
Önceki akﬂam kahvehanede taranarak katledilen Halil KAYA ve gece Cemevi önünde
ﬂehit düﬂen Mehmet GÜNDÜZ’ün cenazeleri geldi¤inde halk içinde cenazeleri kald›rmak için
bir hareketlenme oluyor. Direniﬂin biraz gevﬂeyece¤ini hesap eden polis, cenazeleri f›rsat
bilerek, bir kez daha sald›r›yor. Amaç, kalabal›¤› da¤›tmak. Kalabal›¤a dalan üç panzer bir
anda taﬂ, sopa ve demir çubuk ya¤muruna tutuluyor. Ayn› anda halk düﬂman› korkaklar yine
tabancalar›n›, tüfeklerini halk›n üzerine do¤rultuyor ve ateﬂ etmeye baﬂl›yorlar. Bir kez daha
mermi ya¤›yor halk›n üzerine ve bir kez daha mermilere karﬂ› taﬂ... "Bizim de silah›m›z
olmal›" diyor halktan bir direniﬂçi.
Polisler panzerin açt›¤› yoldan ilerleyerek vahﬂice sald›r›yorlar insanlara; kurﬂun
ya¤muru dinmek bilmiyor. Caddede ve ara sokaklarda çat›ﬂma tüm h›z›yla sürüyor. Ara
sokaklara girmeye çal›ﬂan sivil ve resmi polisler püskürtülüyor. Panzerler hemen kurulmaya
baﬂlanan barikatlar nedeniyle rahat ilerleyemiyorlar. Ara sokaklara dalarak, tekrar caddeye
ç›kmaya çal›ﬂ›yorlar.
Gazi’deki ayaklanmay› devrim ﬂehitleri körüklüyor. Gazi’nin yi¤it evlatlar› yine en öndeler. ‹ﬂte DEVR‹MC‹ SOL’un komutanlar›ndan ‹brahim YALÇIN, üzerine çevrili namlulara
ald›rmadan savaﬂ›yor. Maksut POLAT, üzerinde v›nlayan mermilere inat, varmas› gereken
yere koﬂuyor, iﬂte Tuncay GEY‹K, Ali R›za KARAGÖZ, Yüksel GÜNEYSEL, Mehmet Devrim
ERO⁄LU, Veysel BEYSÜREN, Ali ÖZBAKIR... ve di¤erleri. Hepsi de barikattalar. Sezgin
ENG‹N, Fadime B‹NGÖL, barikatlardalar hala. At›lganl›k ve cüretkarl›¤›n, ölümüne
fedakarl›¤›n ad› onlar. Ve diﬂe diﬂ kavgada ölümsüzleﬂmenin destan›n› yaz›yorlar. Gazi
halk›n›n yi¤it evlatlar›n›n onuru, öfkesi, gelecek umudu savaﬂ›yor ﬂimdi barikatlarda.
"Vur ulan köpek dölü
Vurdu¤un her bir ölü
Canla›r çiçek açar
Her çiçekte bir tohum
Her tohumda vurdu¤un
Bin yi¤it do¤ar yaﬂar"
Ateﬂ devam ediyor. Vurulup yere düﬂenler, hemen kollar›ndan tutulup çekiliyor. Geride
kalanlar ise, sanki hiçbirﬂey olmam›ﬂ gibi bir taﬂ daha f›rlatmak için f›rsat kolluyorlar.
Gözlerde korkunun esamesi yok.
"Bu oyunu görmüﬂtük" diye yazd› daha sonra gazeteler. Hayk›r›yoruz. "Hey beyler! Siz
daha böylesini görmediniz!"
"Görün nas›l
Ayaklan›r da umut
Yürür üstünüze!
Korku nas›l da bo¤ar sizleri
Görün!
Görün ve korkun bizden"
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Yoldaﬂ Eli... Siper Yoldaﬂl›¤›
Ara sokaktan ç›kan bir panzer tekrar caddeyi zorluyor. Bunu gören Devrimci halk Kurtuluﬂ
Cephesi’nden bir direniﬂçi elindeki molotofun fitilini tutuﬂturuyor ve at›yor. Panzerin tekerlekleri isabet al›yor. Ancak ﬂiﬂeye yaln›zca benzin konulmuﬂ. Panzerin tekerlekleri alevi
söndürüyor. Direniﬂçi içinden sitem ediyor molotofu haz›rlayanlara: "ﬁunun içine biraz
yan›k ya¤ katsayd›n›z ya!" Molotofu atan DHKC’li barikat›n di¤er yan›ndan sakin sakin uzaklaﬂ›yor. Biraz da barikat›n verdi¤i güvenden olacak onca hengameye ra¤men h›zl› bile
yürümüyor. Kafas›n› çevirdi¤inde süratle üzerine gelen panzeri farkediyor, panzer barikat›
aﬂm›ﬂ önüne de bir gardrobu katm›ﬂ geliyor. Son bir hamleyle kenara çekilmeye çal›ﬂ›yor,
ama çok geç. Gardrobla birlikte sürüklenmeye baﬂl›yor. Kendisi b›raksa, panzerin tekerlekleri aras›nda kalabilir. Bu yüzden dolaba tutunuyor. Tam gücü tükenece¤i esnada caddenin
kenar›ndan bir el uzan›yor: yoldaﬂ eli. Tutunuyor ele ve kendini caddenin kenar›na at›yor.
‹ﬂte siper yoldaﬂl›¤› bu. Uzanan o elin kendi can› yok orada, yoldaﬂ›n›n can› var. "Kendini
feda etme" tüm soyut sözlerden kurtulup ç›plak anlam›na kavuﬂuyor orada. Yoldaﬂl›k bu
iﬂte. Yoldaﬂl›k sözcü¤ünü haketmek bu... Birlik sözlerinin, birlikte savaﬂman›n anlam›
uzanan o yoldaﬂ elinde özetleniyor.
O k›sac›k sürede buna benzer onlarca olay yaﬂan›yor. Kurﬂunla veya cop darbeleriyle
yere düﬂenler, düﬂtü¤ü yerden kalkamayanlar... kalk›p eline geçirdi¤i ilk ﬂeyi arkadan
azg›nca sald›ran polislere f›rlatanlar...
"Bu meydanda cengimiz var
Er olan meydana gelsin
Faﬂistlere h›nc›m›z var..."
Bu dakikalarda, çat›ﬂman›n en k›zg›n oldu¤u anlarda Cemevine getirilen iki cenazenin
kald›r›lmas› için halk yukar›ya ça¤r›l›yor.
Yanl›ﬂ bir zamanlama... Bu, polise karﬂ› gücün azalmas›na yolaç›yor. Ama yine de
terkedilmiyor mevzi. Panik ve telaﬂ yok. Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi savaﬂç›lar› ayaklanmay› yayg›nlaﬂt›r›p süreklileﬂtirmek için tüm güçleriyle çal›ﬂ›yorlar. Çat›ﬂma alan›n› en
son terkedenler onlar. Direniﬂçilerden biri 1 May›s 77’yi ve kontrgerillan›n katliam›n›
hat›rl›yor. O gün de, yaﬂanan tüm pani¤e ve kargaﬂaya ra¤men, alan› en son ve disiplinli bir
ﬂekilde terkedenler DEV-GENÇ’liler olmuﬂtu. Gurur duyuyor geleneklerinden. THKP-C’den
DEVR‹MC‹ SOL’a, DEVR‹MC‹ SOL’dan DHKP-C’ye uzanan geleneklerimiz, Parti-Cephe’nin
öncülü¤ünde Gazi ayaklanmas›na yol gösteriyor. Cepheliler düzenli bir ﬂekilde geri çekilirken yol boyunca barikatlar kuruluyor. Banklar, sandalyeler, masalar, tahtalar, telefon klübeleri, lastikler, otobüs duraklar›... ne bulunursa y›¤›l›yor barikatlara. Barikatlar ateﬂe veriliyor. Bir yandan da faﬂistlere ait yuvalar DHKC’liler taraf›ndan tahrip ediliyor.
"Adalet ‹stiyoruz... Yaln›zca Adalet"
Polis geri çekilen direniﬂçilerin peﬂinden gelmeye çal›ﬂ›yor. Elinden geleni yap›p ayaklanmay› bast›rmak amac›. Panzerin biri Cemevi’ne ç›kan caddeye tam yönelmiﬂken
Cephelilerin kararl›l›¤›yla karﬂ›laﬂ›yor. Cephe savaﬂç›lar› patlat›yor molotof-lar›. Tutuﬂan
panzer ateﬂ açarak ilerliyor. Taﬂlar ya¤›yor üzerine, geri kaç›yor.
Barikatlar alev alev yan›yor. Her taraf dumana kesiyor. Sald›r›y› sürdüremeyen düﬂman,
kendine bu korkuyu yaratan direniﬂten h›rs›n› daha da alçaklaﬂarak al›yor. Sokak aralar›nda
insanlar› kurﬂunluyor. Kafas›ndan kurﬂunlanan bir direniﬂçiyi ambulansa taﬂ›yan genç TV
kameralar›na hayk›r›yor: "Adalet istiyoruz, adalet. Yaln›zca adalet..." Sesinde büyük bir öfke
var. Adaleti devletin sa¤layamayaca¤›n› biliyor. Kimin sa¤layaca¤›n› da...
Polis alçakl›¤›n› sürdürüyor. ‹ki polis, yaral› bir bayan› yerde sürükleyerek götürüyorlar.
Hiçbir yaﬂam belirtisi göstermeyen direniﬂçinin kafas› yerdeki taﬂlara ve kald›r›ma çarp›yor.
Arkadan birkaç polis daha yetiﬂiyor; her taraf› kana ve çamura bulanm›ﬂ direniﬂçinin neresine gelirse vuruyorlar tekmeleri, coplar›; özellikle kafas›na ve gö¤süne iniyor tekmeler.
Götürüp bir çöp bidonunun kenar›na f›rlat›yorlar. Direniﬂçi adeta cans›z uzan›yor yerde.
Kald›r›p hastaneye götürmeye çal›ﬂanlara polis kurﬂun ya¤d›r›yor. Yeni yaralananlar oluyor.
Yaral›lar al›nam›yor. Polis, silahs›z halka namertçe ateﬂ etmeye devam ediyor.
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Bir barikat› aﬂan panzer, ‹smet Paﬂa caddesine dal›yor. H›zla bir ileri bir geri caddeyi boydan boya geçiyor. Cemevi önündeki kalabal›¤›n ortas›na dal›yor. Ateﬂ açarak caddede gidip
gelmeyi sürdürüyor. Akl› s›ra gözda¤› veriyor halka. Ama boﬂuna. Çocu¤undan yaﬂl›s›na,
kad›n-erkek herkes sar›l›yor taﬂlara. Panzer cadde boyunca tek bir metreyi bile bir taﬂ, bir
tu¤la, bir molotof yemeden geçemiyor. Halk›n çekti¤i "Yuh" sesleri sloganlarla devam ediyor: "Katil Polis", "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z..." Bu s›rada son çat›ﬂmada panzerden
inerken vurularak ﬂehit düﬂen Hasan GÜRGEN’in cenazesi, Cemevi’nin önündeki alana
getiriliyor. ﬁehidi taﬂ›yanlar›n birer elleri havada zafer iﬂareti yap›yor. Halk›n gözünde
sadece ve sadece öfke ve kin var, ve dilinde sloganlar; "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür",
"Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z!".
‹ki ‹stanbul
Saat 16.00. acze düﬂen devlet, Zübeyde Han›m, Anadolu ve Gazi mahallelerinde soka¤a
ç›kma yasa¤› ilan ediyor. Sokaklara askerler da¤›l›yor. Devletin "gücü" gösterilmeye
çal›ﬂ›l›yor. Ama barikatlar›n ard›nda devletin gücü de, yasalar› da geçersiz. Halk, Halil Dede
ve Mehmet GÜNDÜZ’ün cenazelerini kald›r›yor.
Akﬂam... hastanelere gönderilen yaral› say›s›n›n 150 civar›nda, ﬂehit düﬂenlerin ise 20’nin
üzerinde oldu¤u söyleniyor. Bilinen isimlerin d›ﬂ›nda, son durumu bilinmeyen a¤›r
yaral›lar›n ya da hiç haber al›namayanlar›n durumu ﬂehit ve yaral›lar›n say›s›n›
belirsizleﬂtiriyor.
Pankartlar›n baﬂ›nda ateﬂ yak›larak, marﬂ ve türkü söylenerek karﬂ›lanan gece boyunca
polis ayaklanman›n gücünü kabullenmiﬂ durumda. Barikatlar›n arkas›na s›zma giriﬂimleri
molotoflu Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraftarlar›n›n öfkesine çarp›yor. Gazi Mahallesi
›ﬂ›l ›ﬂ›l...
Gün Sal›’ya dönüyor... ayaklanman›n gücü karﬂ›s›nda Faﬂizm çaresiz.
‹ki ‹stanbul var ﬂimdi. Özgür ‹stanbul ve di¤eri. Faﬂist devletin, istanbul Valili¤inin
yasalar› geçerli de¤il özgür ‹stanbul’da. Soka¤a ç›kma yasa¤› yok burada. Halk barikatlarda
kendi yasalar›n› kendi yap›yor.
Pazartesi akﬂam› kurulmuﬂ olan komite görevini sürdürüyor. DHKC savaﬂç›lar› halkla
konuﬂuyor. Ayaklanma süreci tart›ﬂ›l›yor. Herkesin gözünde bir gün önce yaﬂanan büyük
katliam›n öfkesi okunuyor. Analar›n kararl›l›¤› coﬂku yarat›yor. Bir ana "gençler b›rak›n, öne
biz geçelim" diyor.
Komite halk ile konuﬂarak direniﬂin taleplerini belirliyor:
1234-

Asker ve polis çekilecek, soka¤a ç›kma yasa¤› kald›r›lacak.
Gözalt›ndakiler serbest b›rak›lacak.
Cenazeler Gazi mezarl›¤›na defnedilmek üzere halka teslim edilecek.
D›ﬂar›dan gelen halk engellenmeyecek.

Bu arada Gazi’de çak›lan kavga k›v›lc›m›n›n ‹stanbul baﬂta olmak üzere, dalga dalga
yay›lmas› coﬂkuyu daha da art›r›yor. Ülkenin her yan›ndan gelen kitlesel gösteri ya da DHKC
savaﬂç›lar›nca gerçekleﬂtirilen faﬂist odaklara yönelik devrimci ﬂiddet eylemlerinin haberleri,
Cemevi önünde toplanm›ﬂ olan binlerce insana duyuruldukça, yaﬂanan sevinç sloganlara
dönüﬂüyor. ﬁehitlerin ac›s›n› hala gözlerinde taﬂ›yan halktan bir insan›n s›rt›na vuran genç
bir savaﬂç› bilgelikle adeta an’› özetliyor: "Ald›rma ölüme, çünkü ölüm duygusunun aﬂ›ld›¤›
tek yer kavga yeridir..."
Polis sürüsünün ﬂeflerinden Vali Hayri KOZAKÇIO⁄LU, "Halk evlerine çekildi, geriye 200
kiﬂilik bir grup kald›" diyerek yeni bir sald›r› düﬂüncesini aç›k ediyor. Devrimcilerle halk› birbirinden ayr› göstererek, devrimcileri hedef yapmak istiyor.
Cemevi yöneticileri de valinin söylediklerini destekler tarzda aç›klamalar yap›yorlar
medyaya, adeta düﬂman› sald›r›ya davet ediyorlar. Ama bu çabalar boﬂuna. Gazi halk›
devrimcilerle ve direniﬂiyle bütünleﬂmiﬂ durumda. ‹nsanlar sokaklarda. Barikatlar›n bir
taraf›ndan devlet, di¤er taraf›ndan her milliyetten, mezhepten emekçi halk ve devrimciler
var. 2000’in üzerinde insan geceyi bir kez daha marﬂlar ve türkülerle barikatlar›n ard›nda
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ateﬂler yakarak karﬂ›l›yor.
Gece... bir polis panzeri, direniﬂin nabz›n› yoklamak için küçük çapl› bir sald›r› giriﬂiminde
bulunuyor ve an›nda cevab›n› al›yor.
Barikatlar›n en önünde DHKC savaﬂç›lar› var. Komitedeki görev da¤›l›m›nda barikatlar›n
sorumlulu¤u ve kitlenin güvenli¤inin sa¤lanmas› gibi ayaklanma için hayati öneme sahip
görevleri DHKC al›yor ve halk›n ayaklanmaya kat›l›m›n› Cepheliler düzenliyor. Komitede yeralan di¤er gruplar bas›nla görüﬂme, iaﬂe da¤›t›m›, geliﬂmeleri halka duyurma gibi di¤er
iﬂlerle ilgileniyorlar... Tabii yer yer içiçe de geçiyor yap›lan iﬂler, herkes, herﬂeye koﬂturuyor... Asl›nda nerede iﬂ, nerede görev varsa DHKC’liler oradalar. Di¤er gruplar›n ald›¤›
görevlerde eksiklikler, aksakl›klar, yetersizlikler oldu¤unda, bunu sorun yapmadan orada da
bitiveriyorlar. Aksakl›klar oluyor da. Çünkü gruplardan kimileri bir emekçi, bir savaﬂç›
sabr›yla üzerine ald›¤› iﬂi yapmak yerine, en iyi reklam› nerede, nas›l yapar›m›n peﬂinde.
DHKC’liler, Partilerinin esas sorun, devrimi, savaﬂ› geliﬂtirmektir, halk› örgütlemektir perspektifinin yol göstericili¤inde ayaklanman›n emekçileri ve yöneticisi olmaktan, iﬂ yapmaktan baﬂka birﬂey düﬂünmüyorlar. Öyle ki, bu savaﬂta propagandan›n da bir yeri oldu¤unu
ihmal edecek kadar dal›yorlar iﬂe. Ama ayaklanma omuzlar›nda büyüyor. Aslolan da bu.
Saatler ilerliyor. Halk barikatlar›n arkas›na geçerek Cemevi’nin önüne gelmeye devam
ediyor. Bu arada, ‹smetpaﬂa caddesine ç›kan yollardaki barikatlarda DHKC savaﬂç›lar› halk›n
içinden seçtikleri kiﬂilerle üst aramas› yap›p gelen geçeni denetliyorlar.
Gün›ﬂ›¤›nda Cemevi’nin sol taraf›nda mezarl›¤a do¤ru yol üzerinde ona yak›n irili ufakl›
barikat seçiliyor. Barikatlar›n en sonuncusu caddeyi tamamen kaplam›ﬂ durumda.
Yüksekli¤i 2,5-3 metre civar›nda. Gö¤e do¤ru yükselen dumanlar, barikatlarda yanan lastiklerden geliyor. Cemevi’nin sa¤ taraf›ndan aﬂa¤› do¤ru caddede yine benzer görüntüler var.
Bu tarafta da barikat çok güçlü. Bir baﬂka barikat da Do¤u K›raathanesi’nin önünde. Caddeye
ç›kan ara sokaklarda yirmiye yak›n barikat var. Tüm bu bölgeye düﬂman›n giriﬂ-ç›k›ﬂ› yasak.
O an Cemevi çevresindeki alan "Özgür Vatan Topra¤›"... Güvenlikten sorumlu DHKC
savaﬂç›lar› oradan oraya koﬂturup, barikatlara yönelecek herhangi bir sald›r› için barikatlar›
kontrol ediyorlar.
Yol üzerindeki dükkanlar›n hepsi kepenk kapatm›ﬂ. Hemen aﬂa¤›da insanlar torbalarla bir
bodrumdan ç›k›yorlar. Ekmek ve erzak da¤›t›m› buradan yap›l›yor. ‹aﬂe da¤›t›m› bir baﬂka
grubun sorumlulu¤unda ama fiilen DHKC’liler de omuzluyor bu görevi... Kad›n, erke¤i,
yaﬂl›s›-genci, çolu¤u-çocu¤u halk sokakta... Bu görüntülere dal›p gitmiﬂ olan bir savaﬂç›n›n
akl›na soka¤a ç›kma yasa¤› geliyor, gülüyor...
Cemevi yöneticileri kitleyi da¤›lmaya ikna etmek için çaba sarfediyor. Pazarl›k sürdürdükleri Generaller karﬂ›s›nda el-pençe duruyorlar. "Paﬂalar söz veriyor. E¤er barikatlar›
kald›r›rsak cenazelerimizi hemen vereceklermiﬂ" diyerek kitlenin öfkesini söndürmeye
çal›ﬂ›yorlar. Bu tav›rlar›yla zulmü güçlendiriyorlar. Ama halk ve devrimciler geri ad›m atmamakta kararl›. Düﬂman›n söylediklerini yapman›n, verilen onca ﬂehide en büyük sayg›s›zl›k
anlam›na geldi¤inin bilincindeler. Halk Komitesi, taleplerden taviz verilmeyece¤ini, kararl›
olduklar›n› aç›kl›yor. Ard›ndan bir savaﬂç› terastan halka DHKC Haber Bülteni’ni okuyor:
"DHKC: FAﬁ‹ZM‹N KATL‹AMINA
AYAKLANMAYLA CEVAP VERD‹K"
"SAVAﬁI YÜKSELT‹YORUZ
EMEKÇ‹ HALKIMIZ,
12 Mart 1995 gecesi yoksul emekçi halk›m›z›n oturdu¤u vatan›m›z›n bir parças› yine kana
buland›. Onlarca insan›m›z katledildi. ‹ﬂyerlerimiz bombaland›.
Sald›ran kimdi?
Önce kimli¤i halk› katletmek ve iktidar›n uﬂa¤› olmakla özdeﬂleﬂmiﬂ MHP’li vb. sivil
faﬂistler sald›r›p yak›p y›k›yor, katlediyor; ard›s›ra hükümet binlerce polis ve askerini,
M‹T’ini, Siyasi polisini bu bölgelere y›¤arak sald›r›ya tepki gösteren silahs›z-savunmas›z
halka çocuk, kad›n, yaﬂl› demeden üzerlerine ateﬂ ediyor ve ölü say›s›n› onlara ç›kar›yordu.
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Kan›m›z akmaya devam ederken faﬂist hükümetin cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan›, bakanlar
kurulu hep bir a¤›zdan devrimcileri suçlayarak, halk› katletmeye devam ederek "devlete
güvenin" diyorlard›.
Halk› katletmeye devam ediyorlard›. Onlarca panzer, binlerce asker ve polis, yürüyen
masum halk›n üzerine ateﬂ etmeye devam ediyor, öldürüyor, cesetlerimizin üzerine basarak
bölgelere giriﬂ-ç›k›ﬂ› yasakl›yor, soka¤a ç›kma yasa¤› ilan ediyor, ev ev arayarak devrimci
av›na baﬂl›yorlard›.
Cephe aç›klmas›n›n küpürü
Bu oyun bildik tan›d›k bir oyundu. Sivil faﬂistler veya kontrgerilla sald›racak ard›s›ra
resmi devlet güçleri tarafs›zl›k ve halk›n güvenli¤i ad›na k›ﬂk›rt›c› arayacak, devrimcileri
tutuklayacak, halk› sindirmek için katliam dahil herﬂeyi yapacakt›r. Bu oyunu 12 Eylül öncesi denediler. Binlerce insan›m›z› katlettiler. Halk› sindirme amaçlar›n› gerçekleﬂtiremeyince,
12 Eylül Cuntas›na baﬂvurdular. ﬁimdi ayn› taktik yeniden deneniyor. Bu kez resmi devlet
güçlerinin büyük ço¤unlu¤u, hükümet bütçesinin önemli bir bölümü halk›m›z›n kurtuluﬂ
mücadelesini engellemek için seferber edildi. Bütün dünyan›n gözleri önünde, onbinlere
varan iﬂkenceler, katliamlar, tutuklamalar, sürgünler, yak›lan köyler ﬂeklinde görülen
dünyan›n en vahﬂi faﬂist devletinin bu uygulamalar›na ra¤men, halk›m›z›n özgürlük savaﬂ›
durdurulamam›ﬂt›r. Faﬂist iktidarlar her katliam ve vahﬂetten sonra biraz daha çökmüﬂ, biraz
daha halka yabanc›laﬂm›ﬂ, sa¤lam hiç bir yanlar› kalmayacak ﬂekilde çürümüﬂ ve halk›n
direniﬂi, savaﬂ› karﬂ›s›nda çaresizleﬂmiﬂtir.
Düzen partileri halka sald›rd›kça çürüdüler. Düzeni savunacak güçler arad›lar. Bu nedenle faﬂist ideolojiyi en iyi savunan ve halk› katletmekte deney sahibi MHP vb. faﬂist örgütlerle yak›n iﬂbirli¤ine girerek anlaﬂt›lar. Bu anlaﬂman›n mimarlar› Genelkurmay ve Tansu
Ç‹LLER hükümetidir.
Faﬂizmin plan› aç›kt›r.
Faﬂizm, art›k hiçbir yöntemle halk›n mücadelesini durduramamaktad›r. Bu nedenle sivil
faﬂistler veya di¤er kontrgerilla örgütleriyle ilerici, demokrat, devrimci potansiyelin yo¤un
oldu¤u halk kesimlerine sald›rarak, provakasyonlar düzenleyerek halk› Alevi-Sünni, KürtTürk, Türk-Arap gibi ayr›mlarla suni saflaﬂmalara sürüklemek istemektedir.
Suni saflaﬂmalar, art›k kaybedece¤ini anlayan bir iktidar›n takti¤idir. Hangi yöntemle
olursa olsun, saflaﬂmay› sa¤lamak ve iç savaﬂ› kazan›p iktidar›n› sürdürmek istemektedir.
Nitekim son y›llarda ortaya ç›kart›lan ve sürekli gündemde tutulan Alevi inançta olan
halk›m›za yap›lan sald›r›lar ve sürdürülen Alevilik edebiyat›ndan amaçlanan budur.
Amaç, halk›m›z›n kurtuluﬂ mücadelesini dinler, mezhepler, milliyetler temelinde bölmek,
parçalamaka ve güçsüz düﬂürmektir. Sald›r› Alevilere de¤il, tüm emekçi halk›m›zad›r.
ARTIK ÇOK GEÇT‹R, HALKIMIZ
BÖLÜNMEYECEK KURTULUﬁA YÜRÜYECEKT‹R.
Art›k, kimin ne yapmak istedi¤i aç›kt›r. Faﬂizm, kurtuluﬂ savaﬂ›m›z› engellemek için en
etkili ve sonuç al›c› silah›n halk› suni ayr›mlarla bölüp, birbirine k›rd›r›p, güçsüz düﬂürmek
oldu¤unu bilmektedir. Bu oyunu Osmanl›’dan bu yana uygulam›ﬂ, baﬂar›l› da olmuﬂtur.
E¤er, biz emekçi halklar olarak Kürtler, Çerkezler, Türkler, Araplar, Gürcüler, Lazlar,
Aleviler, Sünniler faﬂizmin bu oyununa karﬂ› hep birlikte saf tutar, birlikte direnir, birlikte
savaﬂ›rsak hiç bir katliam ve halk›n mücadelesini bölme takti¤i baﬂar›l› olamaz.
Her kim ki bilerek veya bilmeyerek dinler ve milliyetler temelinde faaliyet gösteriyor,
faﬂizme karﬂ› halk›n birlikte mücadelesini düﬂünmüyorsa, o faﬂizme hizmet ediyor demektir.
FAﬁ‹ZM‹N GAZ‹ HALKINA SALDIRISI VE
KATL‹AMI TERS TEPM‹ﬁ VE HALKIN
AYAKLANMASINA DÖNÜﬁMÜﬁTÜR
Faﬂist hükümet ve kontrgerilla güçleri bu katliamla özelde Gazi emekçi halk›na, genelde
‹stanbul ve tüm Türkiye emekçi halk›na gözda¤› vermek istemiﬂtir.
Sindirmek istemiﬂtir.
Kurtuluﬂunuzu istemeyin, isterseniz katlederiz demek istemiﬂtir.
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HALKIN CEVABI AYAKLANMA OLMUﬁTUR.
Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› sürdürdü¤ümüz kurtuluﬂ mücadelesinde onlarca ﬂehit
verdi¤imiz ‹stanbul ve özelde de Gazi’nin yoksul, ama ﬂanl› bir tarihe sahip emekçi halk›,
ﬂehitlerine verdikleri sözleri unutarak, o kanla sulanm›ﬂ kutsal topraklarda yatan ﬂehitlerinin
üzerlerine basarak teslim bayra¤› çekemezlerdi. Yi¤it Gazi halk›n›n mücadele bayra¤›n›
kald›rmas›yla, çocuk, kad›n, yaﬂl› onbinlerce insan faﬂizmi yenmek için özgürlük ve kurtuluﬂ
için ayakland›lar. Gazi halk› k›v›lc›m› çakm›ﬂ, yang›n tüm ‹stanbul’u, hatta Türkiye’yi
sar›yordu.
FAﬁ‹ZM‹N OYUNU BOZULMUﬁTUR
Emekçi, gecekondu halk›, ilericiler, demokratlar, ayd›nlar; Alevi, Sünni, Kürt, Türk demeden faﬂizme karﬂ› birleﬂmiﬂlerdir. Hükümet Alevilik, Sünnilik demagojisiyle suni saflaﬂmay›
sürdürmeye çal›ﬂ›rken, halk birlikte yürüyor bu oyunu bozuyordu.
Katliamla kurtuluﬂ savaﬂ›ndan vazgeçirilmek istenen halk, faﬂizmin gerçek yüzünü daha
iyi görerek daha büyük bilinç ve büyük bir öfkeyle do¤rudan düﬂman hedeflerine yöneldi.
Bu, halk›n, hükümetin bütün demagojilerine karﬂ›n gerçek düﬂman›n kim oldu¤unu görmesiydi.
TÜRK, KÜRT, TÜM M‹LL‹YETLERDEN,
D‹N VE MEZHEPLERDEN HALKIMIZ
Yi¤it Gazi halk›n›n baﬂlatt›¤› ve adeta ‹stanbul ayaklanmas›na dönüﬂen bu savaﬂ,
halk›m›z›n özgürlük ve kurtuluﬂ savaﬂ›n›n önemli bir halkas›d›r.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar› olarak, bu savaﬂ› sonuna kadar sürdürmeye kararl›y›z.
Sizlere verdi¤imiz sözden asla dönmeyece¤iz. Faﬂizmi yenip zaferi kazanana kadar sizlerle
birlikte savaﬂacak ve Devrimci Halk ‹ktidar›n› kuraca¤›z. Vatan topraklar›m›z ﬂehitlerimizin
kan›yla sulanm›ﬂt›r. Ve sulanmaya devam ediyor. Bu, özgürlük ateﬂinin büyümesidir. Gazi
ayaklanmas›, akan kan›m›z›n boﬂa gitmedi¤ini göstermiﬂtir. Düﬂman›n tüm maskeleri
düﬂmüﬂ, ç›plak gerçek art›k görünmektedir. Zafer çok uzak de¤ildir.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi, sizlere bugünden yar›na ucuz ve kolay kazan›lacak bir
yaﬂam vadetmiyor. Herﬂeyi, en küçük bir özgürlü¤ü, en küçük bir hakk› savaﬂmadan alamayaca¤›m›z› söylüyoruz.
Savaﬂ, sadece Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi ve Cephesi’nin üye ve savaﬂç›lar›yla
kazan›lamaz.
Savaﬂ, tüm iﬂçilerin, köylülerin, emekçilerin, esnaf›n, kad›nlar›nd›r. Savaﬂ, halka karﬂ› kullan›lan yoksul halk çocu¤u askerlerindir.
Savaﬂ, yokedilmek istenen, imha edilmek, ulusal kimli¤iyle yaﬂamak hakk› tan›nmak
istenmeyen Kürt halk›n›nd›r.
Ezilen, sömürülen ama di¤er milliyetlerden halklara karﬂ› kullan›lmak istenen ulusal
onuru yok say›lan Türk halk›n›nd›r.
Savaﬂ, dini inançlar›ndan dolay› bask› alt›nda tutulan tüm milliyetlerden halklar›nd›r.
Bu savaﬂ, halklar›m›z›n birbirleriyle de¤il, devletle savaﬂ›d›r.
HALKIMIZ,
Bizim gücümüz, vatan›m›za olan ba¤l›l›¤›m›z, özgürlü¤e olan tutkumuz, onurlu ve
namuslu yaﬂama iste¤imizdedir.
Türk ve Kürt halklar›m›z›n tarihi zalime ve zulme baﬂe¤memenin tarihidir. ﬁeyh
Bedrettin’lerin, Pir Sultan’lar›n, Baba ‹shak’lar›n, Seyit R›za’lar›n, Mahir’lerin, Deniz’lerin,
‹bo’lar›n, Sinan’lar›n, Mazlum’lar›n isyan, direniﬂ ve ihtilal tarihleridir.
‹HT‹LAL‹ SÜRDÜRECE⁄‹Z.
‹htilalden baﬂka hiçbir kurtuluﬂ yolu yoktur.
Kurtuluﬂun yolu, Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi’nin yoludur.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi savaﬂç›lar› her yerde, fabrikada, tarlada,
mahallede, iﬂyerinde, okullarda öncü güçtür.
Savaﬂand›r,
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Direnendir,
Yönetendir,
Örgütleyendir.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi, milliyet ve din ayr›m› yapmaz, Türk, Kürt, Alevi, Sünni
sömürülen, ezilen, faﬂist sald›r›lara u¤rayan, milli ve dini bask› alt›nda tutulan, namuslu,
dürüst, eme¤iyle yaﬂamak isteyen bütün halk›n faﬂizme karﬂ› birleﬂik savaﬂ›n› örgütler.
Faﬂizme karﬂ› savaﬂmak, namusluca yaﬂamak isteyen, iktidar›n uﬂa¤› ve halklar›m›z›n
katili olmak istemeyen, vatan›n› ve özgürlü¤ünü düﬂünen herkesin namus borcu haline
gelmiﬂtir.
Sald›ran, katleden, iﬂkence yapan, köylerimizi yakan faﬂizmdir. Faﬂist sald›r›lara karﬂ›
savaﬂmak, dünyan›n en meﬂru ve hakl› görevidir. Bu meﬂru hakk›m›z› kullanmal›y›z.
Örgütlenmeliyiz.
Faﬂizme Karﬂ› Mücadele ve Savunma Komiteleri kur! Her türlü olanakla silahlan!
Ailenizde, soka¤›n›zda, mahallenizde, fabrikada, köyde, okulda halk›n oldu¤u her yerde
örgütlen!
Bizi yoketmek isteyene karﬂ› savaﬂ!
Bu savaﬂ›n silah› herﬂeydir. Gerekti¤inde bir avuç toprak, taﬂ, sopa, benzin herﬂey bir
silaht›r.
Düﬂman; savaﬂ›m›z›, birli¤imizi, kararl›l›¤›m›z› engellemek isteyen herkestir.
Bütün devlet kurumlar›, faﬂist odaklar, iktidar politikalar›na onay veren bütün milletvekilleri ve bürokratlar, resmi ve sivil devlet güçleri, ajan ve muhbirler, sermaye güçleri düﬂman
hedefleridir.
Yaﬂad›¤›m›z her yerden muhbirleri, ajanlar›, faﬂist odaklar› imha et ve hayat hakk›
tan›ma!
Gazi ayaklanmas› Türkiye Devrim tarihimizin önemli bir ad›m›d›r. Gazi Ayaklanmas›,
Gazi’yle baﬂlay›p biten bir ayaklanma de¤ildir. Gazi Ayaklanmas›, tüm ‹stanbul’u içine alarak
büyümüﬂ, geliﬂmiﬂtir. Tüm halklar›m›za faﬂizmin vahﬂetini ve halk›n gücünü göstermiﬂtir.
Bu yan›yla Gazi ayaklanmas›, Kürt-Türk halklar›m›z›n nabz›n›n birleﬂti¤i ve düﬂmana yöneldi¤i and›r. Gazi, ‹stanbul’dur. Gazi, Türkiye’dir, Kürdistan’d›r.
FAﬁ‹ZM‹N BASKI VE ZULMÜ ALTINDA
YAﬁAMAK ‹STEMEYEN HALKIMIZ
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi olarak diyoruz ki,
Faﬂizme karﬂ› daha örgütlü ve tüm ülkeye yay›lm›ﬂ iktidar› almay› hedefleyen kurtuluﬂ
savaﬂ›na daha yüksek bir bilinçle, bütün olanaklar›n›zla, herﬂeyinizle kat›l›n. Yüzlerce Gazi
ayaklanmas› yaratal›m. Halk savaﬂ›n› geliﬂtirelim ve bizi yoketmek isteyenleri yenelim.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi, emperyalizme, faﬂizme, sömürü ve zulme karﬂ› olan,
faﬂizme karﬂ› savaﬂmak isteyen tüm emekçilerin, yurtseverlerin cephesidir.
Savaﬂ› yayal›m.
Cephemizi güçlendirelim.
YAﬁASIN GAZ‹ AYAKLANMAMIZ!
FAﬁ‹ZM‹ YENECEK KURTULUﬁU KAZANACA⁄IZ!"
....
DHKC’nin ça¤r›s› halkta büyük bir coﬂku yarat›yor. Alk›ﬂlar, sloganlarla bütünleﬂmiﬂ
durumda. Halk, "Parti-Cephe Hesap soracak" slogan›n› hep bir a¤›zdan coﬂku ile hayk›r›yor.
DHKC Bülteninin savaﬂ ça¤r›s›, halk›n kararl›l›¤›n›, coﬂkusunu, düﬂmana olan öfkesini,
devrime, devrimci halk iktidar›na olan inanc›n› bir kat daha art›r›yor. Sloganlar dört bir
yanda yank›lan›yor. "Parti-Cephe Hesap Soracak!"...
Ayn› saatlerde, Yeni Alibeyköy mezarl›¤› bir baban›n feryad›na tan›k oluyor.
Ayaklanman›n genç ﬂehitlerinden Fevzi TUNÇ’un cenazesi, polisin tehditleri ve ailesine
yapt›¤› bask› nedeniyle Gazi’de de¤il, Alibeyköy’de kald›r›l›yor. Cenaze mezarl›¤a girerken
Fevzi’nin babas› hayk›r›yor: "Fevzi... Fevzi... Adalet bu mudur? Silahs›z insana kurﬂun s›k›l›r
m›?... Oy...Oy... Böyle adalet olur mu?... Fevzi... Fevzi" Fevzi de silahlara, panzerlere karﬂ›
taﬂla, sloganla direnenlerden ve kurﬂunlanarak katlediliyor. Gözü yaﬂl› baba, iﬂte bunu kabullenemiyor... Sorulacak hesaba bu baban›n ac›s› da ekleniyor.
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Gazi Cemevi’nin önünde DHKC Bülteni okunduktan sonra halk daha coﬂkulu, kararl›.
DHKC savaﬂç›lar›, halkla içiçe slogan at›yorlar. "Katliam›n Hesab›n› Sorduk Soraca¤›z",
"Katliam›n Sorumlusu Kontrgerilla", "Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ", "Yaﬂas›n
Gazi Ayaklanmam›z", "Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi"... Ve faﬂizmi lanetleyen, ona
karﬂ› mücadeleyi anlatan sloganlar...
Direnen, Savaﬂan Gazi, ﬁehitlerini Kucakl›yor
Ve beklenen anons geliyor; "Cenazelerimiz Yolda..." ‹ﬂte direniﬂ, iﬂte zafer. Gazi halk›
ﬂehitlerini utand›rmad›... Pankartlarla doluyor bir anda heryer. Halk yüzünü mezarl›¤a
dönmüﬂ durumda. ‹smetpaﬂa caddesinin baﬂ›nda 6 cenaze arabas› bekliyor. Tam bu s›rada
Cemevi’nin çat›s›ndan 3 kalasla gerili devasa bir pankart›n indirildi¤i görülüyor. DHKC’lilerin
taﬂ›d›¤› pankart, kitlenin en önüne haketti¤i yere yürüyor. ﬁimdi en öndeler. Kalaslar geriliyor. Devasa pankart›n yaz›lar› art›k okunuyor:
"Sald›ran Devlet, Direnen Gazi Halk›d›r. DHKP-C"
Pankart, yolu tamamen kaplam›ﬂ durumda. Tahminen boyu 10, yüksekli¤i 4 metre kadar
olan bir pankart bu. Sa¤ tarafta pankart›n güvenli¤ini almaya çal›ﬂan ve halk› düzenli
biçimde mevzilendiren DHKC savaﬂç›lar› var. Aﬂa¤›daki kitlenin say›s› da yaklaﬂ›k 20 bin. Bu
arada barikatlar, kepçelerle aç›larak cenaze arabalar›na yol veriliyor.
Yürüyüﬂ baﬂl›yor. Biraz önce yer yer kesik olan güvenlik zinciri ﬂimdi daha sa¤lam.
Yürüyen kortejin yanlar›nda halk›n elele tutarak oluﬂturdu¤u bu zincirin içerisinde analar›,
babalar›, çocuklar›, herkes var. Sabahlara kadar barikat baﬂ›nda halk›n› bekleyen savaﬂç›lar›
ﬂimdi halk koruyor.
Kitlenin mezarl›¤a ulaﬂmas›na az bir mesafe kala Parti-Cephe’nin pankart› mezarl›k
giriﬂinin karﬂ›s›na yerleﬂtiriliyor. Bu haliyle pankart, mezarl›¤a giren halk› selamlayan bir
temsilci gibi... ﬁehitler mezarl›¤a dört saattir hiç durmayan slogan sesleriyle giriyorlar.
Cenazeler arabadan al›n›yor. Sloganlar sertleﬂiyor: "ﬁehitlerimiz Ölümsüzdür", "Katil Polis",
"Hesap soraca¤›z"...
6 ﬂehidin mezarl›¤›n farkl› yerlerinde topra¤a verilmesi halk› biraz da¤›tm›ﬂ durumda.
Ama yürekler ayn› öfkeyle at›yor. Sloganlar z›lg›tlara kar›ﬂ›yor... Analar›n z›lg›tlar› ve a¤›tlar›
geliyor. Evlatlar›n› topra¤a verenler öfkeli...Ya¤mur ya¤›yor... Toprak bereketli... Analar yeni
savaﬂç›lara gebe...
Mezar taﬂlar›n›n aras›ndan geçiliyor. Daha önceden yüreklere gömülmüﬂ olan Devrimci
Sol ﬂehitleri gelenlerle kucaklaﬂ›yor. ‹brahim Yalç›n... Behiye Canik... Veysel Beysüren...
Maksut Polat... Mehmet... Yüksel... ve ﬂimdi de Sezgin Engin... Sezgin, 17 yaﬂ›nda... Liseli...
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin ﬂehidi... Anas› mezar›n›n baﬂ›nda a¤›tlar yak›yor... Halk
a¤›d› sayg›yla izliyor... Mezara at›lan topraklar... Sezgin taﬂ at›yor, savaﬂ›yor...
"Sezginler Ölümsüzdür", "Sezgin’ler Savaﬂ›yor" diyor yoldaﬂlar›.
Ve sayg› duruﬂu... Ak›n Var Güneﬂe Ak›n... Güneﬂin Zapt› Yak›n... Ölenler Dövüﬂerek
Öldüler... Vaktimiz Yok Onlar›n Matemini Tutmaya...
Tekrar at›lan sloganlar ve okunan marﬂlar...
Haz›rlanan bir pankart Sezgin’in üzerine örtülüyor... "Sezgin Engin Yoldaﬂ Ölümsüzdür"
yaz›l› pankart›n sol üst köﬂesinde DHKP amblemi var.
"Yaﬂas›n Gazi Ayaklanmam›z", "Parti-Cephe Hesap Soracak" sloganlar› hiç kesilmiyor.
Ayaklanmam›z›n ﬂehitleri sloganlarla, marﬂlarla ölümsüzlü¤e u¤urlan›yor.
Mezarl›¤›n giriﬂ taraf›ndan iki genç geliyor. Ellerinde DHKP-C pankartlar›yla... Pankartlar
mezarl›¤a as›l›yor...
Akﬂama do¤ru herkesin da¤›ld›¤›n›n düﬂünüldü¤ü bir anda "Okmeydan› Halk› Geliyor"
sözleriyle halk yeniden hareketleniyor. Az önce cenazeye kat›lan DHKC’liler sloganlar ve
zafer iﬂaretleriyle karﬂ›l›yorlar gelenleri. Sol yumruklar havada, ﬂehitler bu kez Okmeydan›
halk›yla birlikte an›l›yor.
Anma "An›lar› Mücadelemizde Yaﬂayacakt›r" sözleriyle bitiriliyor.
Konuﬂacak hali kalmayanlar ﬂimdi sanki bu an için saklad›klar› enerjileriyle sloganlar
at›yorlar.
"Yaﬂas›n Gazi Ayaklanmam›z"
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"Halk›z Savaﬂaca¤›z, Kurtuluﬂumuzu Kazanaca¤›z"
"Sald›ran Devlet, Ölen ve Direnen Halkt›r"
„Faﬂizmi Yenecek Kurtuluﬂu Kazanaca¤›z"
"Faﬂizme Karﬂ› Ayaklan"
"‹stanbul’u Teslim Alamazs›n›z"
"Direniﬂ, Cesaret, Savaﬂ,
Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ"
"Yaﬂas›n DHKP-C"
"Yaﬂas›n Parti-Cephemiz"
GÜN IﬁIYOR, PART‹-CEPHEL‹LER
NÖBETTELER HALA... YEN‹ GAZ‹LER ‹Ç‹N!
Okmeydan› halk› ve ‹stanbul’un çeﬂitli yerlerinden gelenler yavaﬂ yavaﬂ gidiyorlar.
Sokaklar boﬂalmaya yüz tutmuﬂ. Cemevi önündeki Parti-Cephe’liler az önce TV’den duyduklar› Ümraniye’deki katliam› konuﬂuyorlar. Sabaha kadar orada beklemeye karar veriyorlar. Saatler ilerliyor, gün ›ﬂ›yor... Yeni gün baﬂl›yor... ‹stanbul, yeni direniﬂlere, yeni ayaklanmalara gebe!..Yar›n tüm ülke Gazilere gebe!..

BÖLÜM II
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AYAKLANMANIN ‹Ç‹NDEN

TAR‹H‹N
YAZILDI⁄I YERDE
SÖZ
DÖVÜﬁENLER‹ND‹R

Barikatlar›n Hem Emekçisi, Hem Önderi Olan
BAR‹KAT SAVAﬁÇILARI ANLATIYOR
Gazi’yle etle t›rnak gibiydiler onlar.
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Kendilerini yaﬂamlar›yla, zamanlar›yla, Gazi halk›na birﬂeyler vermeye, Gazi halk›ndan
birﬂeyler ö¤renmeye ve ülkenin dört bir yan›nda sürdürülen Halk Kurtuluﬂ Savaﬂ›m›z›n Gazi
Cephesindeki savaﬂç›lar› olmaya adam›ﬂlard›.
Parti’den ö¤reniyor, emekçilere ö¤retiyorlard›...
Yetersizliklerine, kiminin genç yaﬂ›na ra¤men devrimi örgütlemekti görevleri. Gazi’nin
gecekondular›nda do¤up büyümüﬂlerdi ya da devrim için Gazi’deydiler.
Katliam oldu¤unda an bu and›r iﬂte dediler; halk›n savaﬂç›s› oldu¤umuzu ortaya koyman›n, Partimizin iyi bir ö¤rencisi oldu¤umuzu ortaya koyman›n zaman›d›r dediler.
Halka sald›rm›ﬂt› faﬂist devlet. Halk›n cevab› olmal›yd›. Cevap, kendileriydi.
Düﬂünmeksizin öne at›ld›lar.
Partiden, Cepheden talimat alacak zaman yoktu. Ama verilmiﬂ tüm talimatlar direnmek
için, savaﬂmak için de¤il miydi zaten.
Tereddütsüz Gazi emekçi halk›n›n faﬂizme karﬂ› isyan›n›n örgütleyicisi, savaﬂç›s› oldular.

"HEDEF KARAKOL"
12 Mart pazar akﬂam› 20.30-21.00 civar› üç arkadaﬂ ana caddeye ç›km›ﬂt›k. Silah sesleri
geldi. Dikkat kesildik. Silah sesleri yaklaﬂ›yordu. Cemevi’nin önünde ticari bir taksi durdu. Bir
fitilin tutuﬂturuldu¤unu gördük. Cemevi’ne f›rlatt›lar ama patlama olmad›. Ticari arabada,
bizim seçebildi¤imiz kadar›yla önde bir erkek, arkada bir bayan vard›. Yüzleri belli de¤ildi.
Ticari taksi k›raathanelere ateﬂ açt›. Resmi polis ekibi, kahve tarand›¤› s›rada ana cadde
taraf›ndan geliyordu. Hiçbir müdahalede bulunmad›. Ekip arabas› gitti, arkas›ndan ticari
taksi ayn› soka¤a sapt›. Ard›ndan arabadan bir kez daha bu kez havaya ateﬂ aç›ld›. Ticari
araba K›br›s caddesi taraf›ndan gitti.
Herkes soka¤a ç›km›ﬂt›. insanlar› toparlad›k. Bizim insanlar›m›z da kahveler tarand›¤›
s›rada oradaym›ﬂ. Kahvelerin önüne vard›¤›m›zda onlarla karﬂ›laﬂt›k. Karakola do¤ru
yürüyüﬂ baﬂlad›. DHKP-C’liler olarak en öndeydik. "Halk›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Devlet
Besliyor Faﬂistler Vuruyor", "Katil Polis", "Katil Devlet", "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza!,"
"Hedef Karakol" sloganlar› at›ld›. Dörtyol civar›nda Zara Taksi, Karaimamlar, Turan’›n Yeri
vb. faﬂistlere ait iﬂyeri bizim denetimimizde tahrip edildi.
Karakolun önüne geldi¤imizde Cemevi yöneticileri kitleyi yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yordu.
Muhtar›n tavr› da benzer ﬂekildeydi. Yaklaﬂ›k iki saat, karakolun önünde slogan att›k. Saat
24.00 civar› Çevik Kuvvet geldi. 00.30 sular›nda kitleye ateﬂ aç›ld›. Panzer de su s›karak
kitlenin üzerine yürüdü. Halkla birlikte, polise sürekli taﬂ at›yorduk. Polis sald›r›nca küçük
kaç›ﬂmalar yaﬂand›. Bizim insanlar›m›z gerilemedi. Sürekli toparlay›c› olmaya çal›ﬂt›k. Geri
çekilmeye baﬂlad›¤›m›zda barikat kurmaya baﬂlad›k. Bir arabay› ters çevirerek barikata koyduk ve molotoflayarak tutuﬂturduk. Barikata 6-7 tane tüp att›k. Sürekli de molotof at›yorduk.
Molotoflardan biri panzere isabet etti. Arabaya att›¤›m›z tüplerden birinin patlamas› polisi
oldukça korkuttu. Panzerin biri panikleyip elektrik dire¤ine çarpt›. Barikatlar›n kurulmas›,
araban›n molotoflanmas›, tüp patlamas›, bunlar hep DHKP-C’lilerin insiyatifinde gerçekleﬂti.
(...)
Köﬂe Dura¤›nda büyük bir barikat oluﬂturup, ateﬂ yakt›k. Cemevi’nin önüne kalabal›k bir
kitle toplanm›ﬂt›. Gece, ikiye kadar bizden ve polisten karﬂ›l›kl› zorlamalar oldu. Polisi kesinlikle yanaﬂt›rm›yorduk. 02.30-03.00 civar› Cemevi’ne çekildik. Oraya ç›kana kadar da barikat-
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lar oluﬂturduk. Bu s›ra kimi sol gruplardan insanlar da çat›ﬂmalarda yerald›lar. Ancak insan
say›s› olarak çok azd›lar. Ama kimileri dergilerinde böyle yazmad›lar. Olaylar› yaﬂamayan
biri dergilerini okuyarak herﬂeyi onlar›n yapt›¤›n› san›r. "Pes do¤rusu" diyoruz. Kendini
abartma ancak bu kadar olur. Ne diyelim, insan biraz utan›r. ﬁu s›ralar yasal parti kurmakla
meﬂgul bir grubun insanlar› olaylar› kahvede izlemekle yetindiler. Bu arada "kitleyi k›rd›r›r›z"
diye tart›ﬂ›p kitleyi bölmeye çal›ﬂanlar da ç›k›yordu.
(...)
O gece yol ortas›nda ateﬂ yak›p halay çektik, türküler söyledik. Bir sivil otonun
yaklaﬂt›¤›n› gördük, di¤er gruplarla da konuﬂtuk. Halktan insanlara ait olabilir falan denildi.
Sonuçta sivil polis otosu ç›kt›. Hemen arabay› taﬂlamaya baﬂlad›k. Polis inip arabay›
b›rakarak kaçt›. Bize ve arabaya polisler ateﬂ ettiler. Otoyu yakt›k. Yeniden halaylar çekip,
sloganlar att›k. Parti-Cephe sloganlar› at›ld›: "Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ PartisiCephesi", "As›l Hesab› Parti-Cephe Soracak", "Yaﬂas›n Devrimci Halk Güçleri"...
04.30’da panzerden halk›n üzerine ateﬂ aç›ld›. Mehmet GÜNDÜZ Cemevi’nin önünde
vuruluyor. Ben görmedim. Ancak babam›n önünde vuruluyor. Kurﬂun nas›l geldi belli de¤il.
Gözüne veya aln›na isabet eden tek kurﬂunla ﬂehit düﬂüyor. Mehmet yoldaﬂ› dispansere
götürene kadar yolda kaybediyoruz. Tekrar barikatlar oluﬂturduk.
(...)

"FAﬁ‹ZME KARﬁI MÜCADELE ETMEK ‹STEYEN,
SAM‹M‹ OLAN HERKESLE
B‹RﬁEYLER YAPILAB‹L‹R"
Ad›na "Halk Komitesi" dedi¤imiz birliktelik, ayaklanman›n ikinci günü Pazartesi’nden
itibaren önerdi¤imiz bir giriﬂimdir. Pazartesi sabah› çeﬂitli gruplara "Gelin güçlerimizi
birleﬂtirelim" ﬂeklinde birlik ça¤r›m›z vard›r. Buna karﬂ›n somut bir cevap al›namam›ﬂt›r.
Zaten bu diyalogtan birkaç saat sonra bir birlik yaratman›n tart›ﬂmas›n› sürdürmek, ayaklanmaya ihanet anlam›na gelecek birﬂey olurdu. Çünkü, bir ordu savaﬂa ç›kmadan önce
takti¤ini al›r. Savaﬂ baﬂlad›ktan sonra savaﬂ› durdurup mola al›namaz. Böyle yap›ld›¤›nda
yokolma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z. Biz, birlik ça¤r›m›zdan sonraki saatler içerisinde
art›k son haz›rl›klar›m›z› bitirmiﬂtik. Sokak çat›ﬂmalar› baﬂlad›¤›nda DHKP-C savaﬂç›lar› yer
yer farkl› siyasi gruplarla omuz omuza çarp›ﬂm›ﬂlard›r.
"Halk Komitesi" Pazartesi akﬂam› ile Sal› sabah› aras›nda oluﬂtu. Bu süre içinde bir tak›m
tart›ﬂmalar da yaﬂand›. Bazen tart›ﬂ›lan ﬂeyin ne oldu¤u da belirsizleﬂti. Ancak biz yine de
ortak hareket etme anlay›ﬂ›nda ›srar ettik. Oportünizm, gerçekten küçük hesaplar peﬂindeydi. S›rf, "ben vard›m" diyebilmek için reklamc›l›k peﬂindeydiler. DHKP-C savaﬂç›lar› barikat
baﬂ›nda beklerken, onlar insanlar›n› savaﬂ alan›ndan uzaklaﬂt›r›p pankart yazmaya gönderebilmiﬂlerdir. Bizim savaﬂ içinde "ismimiz duyulsun" diye bir kayg›m›z olmad›. Çünkü
Gazi halk› nezdinde herﬂey çok aç›kt›. Gazi halk› devrimcileri çok iyi tan›yor. Kimin ne
yapt›¤›n› biliyor, reklamc›l›k savaﬂta varl›k gösteremeyenlerin prati¤i oldu.
Daha sonra herkesin daha baﬂ›ndan beri anlaﬂm›ﬂ oldu¤u 4 maddelik talepler ortaya ç›kt›.
Do¤al olarak birlik Sal› sabah›ndan itibaren fiilen hayata geçmiﬂ oldu. Pekçok siyasi grubun
birlik içerisinde veya bu birlikle bir diyalo¤u olmuﬂtur. Ancak bunlar›n yine de pekço¤u birlik konusundaki tarihlerini tekerrür etmiﬂlerdir. Biz, faﬂizme karﬂ› mücadele etmek isteyen,
samimi olan herkesle birﬂeyler yap›labilir anlay›ﬂ›yla ve siyasi sorumlulu¤umuzla
davrand›k.
Komite ilk oluﬂtu¤unda üç siyaset vard›. DHKP-C, MLKP-K, T‹KB... TKP-ML iki grup olarak
girdi. Daha sonra TKP-ML’nin iki kanad› çekildi. Ard›ndan tek grup olarak geldiler.
TKP/K›v›lc›m (Direniﬂ dergisi Okurlar›) ve Cemevi temsilcisi de komiteye al›nd›. Bu arada
TDKP de komiteye girdi. Çarﬂamba günü Cephe bültenimizin kitleye okunmas› s›ras›nda
TDKP’liler engel olmaya kalkt›lar. Gerekli yan›t› bizden ve halktan ald›lar. "Biz sizin taﬂeronunuz olamay›z" dediler. Biz böyle bir yaklaﬂ›m›n gereksizli¤ini vurgulay›p ikna etmeye
çal›ﬂt›k. Ama yine de komiteden çekildiler. Cemevi’nin temsilcisi komitenin faaliyetlerini
aﬂ›r› buldu. "Bu devleti bu kadar küçümsemeyin" diyordu. Biz de "önemli olan bizim
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gücümüzü nereden ald›¤›m›zd›r, halk bize bak›yor. Bizim söyleyeceklerimiz belirleyicidir"
dedik.
Bir de ﬂu konuya da de¤inip geçelim. Komiteye girmek için üç kiﬂi geldi. Halktan insanlar olduklar›n› söylediler. Daha sonra Odak dergisi çevresinden olduklar›n› ö¤rendik.
Komiteye almad›k.
Komite içinde görev da¤›l›m› tart›ﬂmalar›na baﬂlarken, biz fiilen yapt›¤›m›z görevi ald›k.
Barikatlar›n sorumlulu¤unu, kitlenin güvenli¤ini, ayaklanman›n genel disiplini ve kitlenin
ayaklanmaya kat›l›ﬂ› görevlerini biz istedik. Bu iﬂi yapmak bir yönüyle güç sorunuydu. Görev
da¤›l›m›n› ka¤›t üzerinde yapmak kolayd›r. Önemli olan görevleri pratikte hayata geçirmektir. D›ﬂ›m›zdaki solun bu konuda baﬂar›l› bir s›nav verdi¤ini söylemek oldukça zor.
(...)
Bizim için barikatlar bir savaﬂ alan›nda içinde oldu¤umuz siperlerimizdi. Barikat›n
önünde yanan ateﬂ o barikat› dünyan›n en sa¤lam siperi haline getiriyordu. Çünkü, yanan
ateﬂin alevleri kurﬂunlar› yutan bir isyand›. Geceleri ne kadar so¤uk olsa da barikatlar s›cakt›.
Söylenen bir türkü, bir marﬂ, sohbetler ve sloganlar›m›z ortam› hep s›cak tuttu. Bir anan›n
getirdi¤i bir parça ekmek ve s›cak bir çay halk›m›z›n bize güvenmesi ve yard›mlaﬂmas›yd›.
Barikatlar ayaklanman›n önemli bir yeriydi. DHKP-C savaﬂç›lar› barikatlarda halkla içiçe
oldular. Halka mücadelenin çeﬂitli yönlerini anlatt›lar.
Çarﬂamba günü sabaha karﬂ› Cemevi’nin yukar›s›nda barikatlar›n oldu¤u yerde, iﬂbirlikçi
bir berberin dükkan› yoldaﬂlar›m›z taraf›ndan tahrip edildi. Yine çarﬂamba günü ﬂehitlerimizin naaﬂlar› gelmeden önce barikatlar› kontrole ç›kt›¤›m›zda mezarl›k taraf›ndaki son ve
büyük barikat›m›zda bir tak›m sorunlar›n yaﬂand›¤› haberini ald›k. Buraya gitti¤imizde
Cemevi yöneticilerinden birkaç kiﬂinin rütbeli bir askerle diyalog içinde olduklar›n› gördük.
Askerin barikatlara yaklaﬂmas› nedeniyle sorun ç›k›yor, uzlaﬂmac› Cemevi yöneticileri
ortam› yumuﬂatmaya çal›ﬂ›yorlard›. Biz geldikten sonra tav›r ald›k ve sonra asker geri çekildi.
(...)
Yemek da¤›t›m› fiilen halktan gönüllüler ve DHKP-C taraftarlar› taraf›ndan yap›ld›. ‹htiyac› olan yerlere yiyecek götürüldü.
(...)
Son gün devlet büyük bir çaresizlik ve telaﬂ içindeydi. Gazi’de onlarca insan› katletmesine
ra¤men, devlet yenilmiﬂti. Cemevi’ne barikatlar›n kald›r›lmas› için askeri yetkililerce haberler yolland›. Zaten Cemevi yöneticilerinin de iste¤i buydu; barikatlar›n kald›r›lmas›. Ancak
onlar›n hesab›n› bozan devrimci otoritenin varl›¤› sözkonusuydu. Barikatlar onlar›n
"kald›r›ls›n" demesiyle kalkacak de¤ildi. Cemevi yöneticileri ço¤unlukla muhatap kabul
edilmek için sinsi, ikiyüzlü, uzlaﬂmac› bir politika yürüttü ancak onlara böyle bir ﬂans verilmedi. Sadece bir arac›, haber taﬂ›y›c› oldular.
Devletin cenazelerimizi vermekten baﬂka bir çaresi yoktu ve cenazelerimiz geldi. ‹radi
olarak barikatlar›n aç›lmas›na izin verdik. Cemevi’nde yap›lan dini törenden sonra cenazeler mezarl›¤a götürüldü. ﬁehitlerimize yak›ﬂ›r ﬂekilde defnedildiler.
PANZERDE POL‹S P‹ﬁ‹RMEK!..
... Karakola yürüyüﬂü baﬂlatt›k. GOP Emniyet Müdür Yard›mc›s› gelmiﬂ, halk›
sakinleﬂtirmeye çal›ﬂ›yordu. Elindeki telsizi adama vurmaya baﬂlad›k. Sonra telsizini f›rlatt›k.
Müthiﬂ korktu ve kaçt›. Orada toplanm›ﬂ olan insanlara, katilin devlet oldu¤unu, polislerin
oldu¤unu anlatt›k. Sivil faﬂistlerin bulundu¤u bölgeleri gösterip, "Bak›n, belki halay çekiyor,
göbek at›yorlard›r. Sevinçlerini yanlar›na m› b›rakaca¤›z, sevinmelerine izin mi verece¤iz"
dedik...
"Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar›n› at›yorduk. Faﬂistlere ait
dükkanlar› tahrip ederek karakola yönelmiﬂtik. DHKC’liler en öndeydi.
Köﬂe dura¤›na geldi¤imizde polisler, psikolojik üstünlü¤ü belki ele geçiririz diye
sald›rmay› denediler. 4-5 tane resmi oto siren çala çala h›zla üstümüze geldi. Arabalar›n
aç›lan kap›lar›ndan, pencerelerinden uzun menzilli silahlarla polisler sarkm›ﬂt›lar. Yeni yeni
kalabal›klaﬂan halk› bu ﬂekilde da¤›tabileceklerini, ikinci Sivas gibi meseleyi unutturabileceklerini hesapl›yorlard›. Tam terör estiriyorlard› yani. Bizim sald›raca¤›m›z› hiç ummuyor-
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lard›. Gerekirse yeni ﬂehitler veririz deyip otolara ve polislere hücum ettik. Bizde taﬂ vard›,
onlarda bir sürü silah. Ama yine de kararl›l›¤›m›z karﬂ›s›nda gerisin geri kaçt›lar. Öylesine
paniklemiﬂlerdi ki, birbirlerine çarparak kendi otolar›n› kendileri tahrip ediyorlard›.
(...)
O gece ilk çat›ﬂma Köﬂe Dura¤›nda baﬂlad›. Saat 22.30 gibiydi. Polisler bu ilk çat›ﬂmada
henüz silah kullanmam›ﬂlard›. Onlar kullanmam›ﬂlard› ama sivil faﬂistlerin evlerden açt›¤›
ateﬂ sonucu bir arkadaﬂ›m›z yaraland›. Ateﬂin nereden aç›ld›¤› belli. Hepsini isimleriyle biliyoruz. Vurulan arkadaﬂ›m›za isabet eden kurﬂun, Köﬂe Dura¤›ndan geçerken tahrip edilen
f›r›n›n arka taraf›ndan, balkondan at›ld›. Di¤erlerini de biliyoruz... Arkadaﬂ›n yaras› çok
önemli de¤ildi. Mermi kalças›na isabet etmiﬂti. Kanlar içinde halk›n aras›na düﬂtü.
Arkadaﬂ›n kanlar içindeki hali halk için epey etkili oldu. Halk, kahvelerde gördü¤ü kan›n
dehﬂetini tekrar gördü. Bunu görmeleri kafalar›ndaki tereddütlü mant›¤› sildi att›. Halk›n
içindeki ikircikli insanlar da çok sars›ld›lar. Birço¤u için sanki bir dönüm noktas›yd›. ﬁöyle
demeye, hatta ba¤›rmaya baﬂlayanlar oldu: "Biz sesimizi ç›karmazsak, bunlar bizi sokak
ortas›nda de¤il, evimizde de vuracak..." Evet, bedeller, hatta ﬂehitler verilmesi gerekiyorsa
verilecekti. Ama bunlar sokaklarda çat›ﬂ›larak verilmeliydi. Halk da bu mant›kla sokaklara
ç›kt›. Düﬂmanlar›n› bu mant›kla püskürttü. O tek mermi öfkeyi iyice taﬂ›rm›ﬂt›. Köﬂe
Dura¤›nda bu kez polislerin de silah kullanmas› oldu. Öfke daha da artt›. Uzun menzilli
silahlarla halk›n yürüdü¤ü caddenin duvarlar›na sektirerek ateﬂ ediyorlard›. Bu, insanlar›
tam anlam›yla çileden ç›kard›. Herkeste çok büyük kararl›l›k vard›. Herkes ﬂunu söylüyordu,
"Yürüyece¤iz ve Karakolu Alaca¤›z..."
(...)
ﬁimdi, yine ilk gece, bir yandan halk düﬂmanlar›yla çat›ﬂ›yorduk, bir yandan da ﬂöyle
düﬂünüyorduk, birbirimize diyorduk ki: Biz oligarﬂiyi geriletip kendi faﬂist yuvas›na kapatt›¤›m›zda buraya biz kendi bayra¤›m›z› dikece¤iz. Parti-Cephe’li insanlarda bir bayrak
aray›ﬂ› vard›. Bayrak ayarlamaya çal›ﬂ›yorlard›. Yani Parti-Cephe’lilerin ruh hali böyleydi.
Zaptetme ruhu vard›, yani panzeri zaptetmeliyiz diyorduk. Panzeri ele geçirmeli veya etkisiz
hale getirmeliyiz diyorduk. Veya panzere elektrik verelim içindekileri piﬂirelim diyorduk.
Düﬂüncemiz buydu: Panzerde polis Piﬂirmek... Müthiﬂ coﬂkuluydu kitle. Halk bu coﬂkuyu, bu
kararl›l›¤› gördü¤ünden bizim arkam›zdayd›.
(...)
Karakol önündeki ilk çat›ﬂma sürerken, polis panzerlerinden üzerimize durmadan su
s›k›l›yordu. Arabalarla kurup tutuﬂturdu¤umuz barikata da su s›k›l›yordu. Biz de barikat›
alevlendirmeye çal›ﬂ›yorduk. O s›rada ﬂöyle bir olay oldu. Biz alevi güçlendirip panzeri uzaklaﬂt›rmak için aray›ﬂ içindeyken, 9-10 yaﬂlar›ndaki bir k›z çocu¤u elinde bir tüple ç›kageldi.
Oradaki bir tüp arabas›ndan alm›ﬂ, "Abi, bunu al›n, bir iﬂe yarayacak" dedi. O an çat›ﬂmayla
o kadar meﬂguldük ki, ﬂaﬂ›rmad›k bile. Oysa yaﬂad›¤›m›z halk›n yarat›c›l›¤› üzerine bir kitaba bedel bir olayd›. "Yok"lar›n, "Olmaz"lar›n, nas›l "Var"lara, "Olur"lara dönüﬂebilece¤inin
küçük ama çok çarp›c› bir örne¤iydi. Elinden al›p hemen alevlere atmak istedik. O, kendisi
atmak için ›srar etti. "Ne olur ben atmak istiyorum" dedi. Biz, "olmaz can›m" diyerek izin vermedik. Yanan arabaya yaklaﬂmas› tehlikeli olabilirdi. Tüpü at›p, bir süre bekledik, bir ﬂey
olmad›. Tam tüp konusunda karamsarl›¤a kap›ld›¤›m›z anda patlama oldu. Bizim
taraf›m›zdan sevinç ç›¤l›klar› yükseldi. Düﬂman ise korkmuﬂ, bir geri ad›m daha atm›ﬂt›.
Kaçm›ﬂt›. Hemen 6-7 tüp daha att›k alevlere. Art›k düﬂman barikata yaklaﬂam›yordu.
Oligarﬂinin geri ad›m atmas›, orada bizlerin kararl› tavr›, gençli¤in inatç› oluﬂu, oligarﬂiyi,
panzerleri ve silahlar›yla bir hiç haline getirmesi, komik duruma düﬂürmesi, halk›m›z›n
gözünde belki de 12 Eylül süreçlerinden kalma bir özlemdi. Biz coﬂkumuzla bir yönüyle bu
özleme de cevap veriyorduk. ‹ﬂte halk›n gençleri. O çok güçlü sand›klar› katillerle gö¤üs
gö¤üse çarp›ﬂ›yordu yine. Bu, büyük güven yaratt›. ‹nsanlar› sarst›. Panzerin ilk sald›r›s›nda
oradan uzaklaﬂm›ﬂ olan halk, beﬂe katland›. Bizim o halimizi görenler, çolu¤u, çocu¤uyla
sokaklara döküldü. "Bu insanlar böyle yi¤itçe çarp›ﬂ›rken bizim saklanmam›z, gizlenmemiz
namussuzluktur" deyip bize kat›lanlar çok fazlayd›.
(...)

31

"SAVAﬁMAK GEREKT‹⁄‹N‹ B‹L‹YORDUK,
ÖLÜMDEN KORKMUYORDUK"
(...)
Sonraki gün, Pazartesi geldi¤imde Cemevi’nin önünde ve aﬂa¤›s›nda oldukça kalabal›k
bir kitle vard›. Pankartlar aç›lm›ﬂt›, sloganlar at›l›yordu. Halk, oldukça moralliydi.
Cemevi’nin dedesi halka konuﬂma yapmak istedi. O da dinlenilmiyordu. Halk, ayn› yalanlar›n tekrarlanaca¤›n› biliyordu. Ve bu yalanlar yetmiyormuﬂ gibi evlerine operasyon
yap›laca¤›n› biliyordu. (...)
Komutan inerek polise vur emri verdi. Ondan sonra üzerimize do¤ru ateﬂ aç›ld› ve coplarla sald›r›ld›. Biz ara sokaklara do¤ru da¤›ld›k. Yukar›dan helikopter sesleri geliyordu. Ancak
göremiyorduk. Nereden geldi¤ini bilemedi¤imiz sis bombalar› at›lm›ﬂt›.
Daha sonra Cemevi’nin oraya tekrar gittik. Orada di¤er siyasi gruplar›n pankart› aç›lm›ﬂt›.
Bu gruplar›n tav›rlar›na sinirlenerek "aﬂa¤›da insanlar savaﬂ›rken siz burada pankart aç›yorsunuz, aﬂa¤›da savaﬂman›z gerekmiyor mu?" dedim. O s›rada yaral› bir insan geçti. "‹ﬂte
görüyorsunuz! O insan aﬂa¤›da cesurca savaﬂ›rken siz burada reklam peﬂindesiniz" dedim.
Söylediklerimi hakl› buldular ve kitleye aﬂa¤› inilmesi gerekti¤ini söylediler.
(...)
O akﬂam halk sabahlad›. Gece saat 02.00-03.00 s›ralar›nda panzerler ara sokaklarda
dolaﬂarak kitlenin psikolojisini ölçmeye çal›ﬂ›yorlard›. Panzerleri görünce ayaklan›yorduk.
Sloganlar atarak düﬂmana ne kadar güçlü ve inançl› oldu¤umuzu gösteriyorduk. Gazi
mahallesinde faﬂistler uzun zamand›r çal›ﬂma yapma zemini için f›rsatlar kolluyorlard›. ‹lk
önce orada birimler oluﬂturulmuﬂtu. Gazi Taksi, Camileri Kalk›nd›rma Dernekleri gibi
oluﬂumlarla faﬂistler yerleﬂmeye çal›ﬂ›yorlard›. Orada mücadele eden insanlar, halk›
faﬂistlere karﬂ› mücadeleye, savaﬂa ça¤›r›yor, suskun duruldukça Gazi’nin faﬂist yuvas› olan
ikinci bir Karagümrük’e dönüﬂece¤ini ve halk›n ezilece¤ini söylüyorlard›. Halk bilinçliydi ve
bu ça¤r›lara cevap verdi. Gazi’de faﬂist bir yuvalanmaya izin vermedik.
(...)
Ara sokaklara da¤›ld›¤›m›zda bizi çembere ald›klar›nda öldürülebilirdik. Ama bu hiç
önemli de¤ildi bizim için. Hatta maskeleri düﬂecek ve gerçek yüzleri ortaya ç›kacakt›. Nitekim
öyle de oldu. Orada onlarca insan›n katledilmesi bütün dünyay› aya¤a kald›rabilirdi.
Yar›nlar›m›za daha güzel bir dünya b›rakabilmek için savaﬂmak gerekti¤ini biliyorduk, ölümden korkmuyorduk.
Gazi’de devrimci insanlar olmasayd›, ikinci bir Maraﬂ katliam› olacakt›. Ama oradaki
devrimci insanlar›m›z sayesinde Gazi kurtar›lm›ﬂt›r. Devrimciler, demokratlar Gazi’yi ayakta
tutmuﬂtur. Bundan sonra da mücadele içinde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmek ve daha güçlü
örgütlenmeler yaratmak düﬂüncesindeyiz.
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"S‹LAHINI ÜZER‹ME DO⁄RULTMUﬁTU,
D‹NLEMED‹M..."
(...)
13 Mart Pazartesi... Bizim insanlar›m›z devaml› hareket halindeydi. Sa¤a-sola koﬂturuyor
kitleyi düzenlemeye çal›ﬂ›yorlard›. DHKC olarak en öndeydik. Zaten ayaklanman›n baﬂ›ndan
itibaren bu böyleydi. Sonuna kadar bizim insiyatifimiz hakimdi. Di¤er sol gruplar daha çok
bizi izliyorlard›. Bu durum özellikle çat›ﬂma alanlar›nda ve güvenlik ve barikat gibi iﬂlerin
düzenlenmesinde daha çok belirginleﬂiyordu.
(...)
Halktan bir kad›n eliyle iﬂaret edip bir inﬂaat› gösterdi. Ve inﬂaatta yaral›lar oldu¤unu
söyledi. Ben o an tek baﬂ›mayd›m, oraya yönelmiﬂtim ki, ilerden bir asker dur çekip, geri
çekilmemi istedi. Silah›n› da üzerime do¤rultmuﬂtu. Dinlemedim, inﬂaat›n oldu¤u soka¤a
dald›m. ‹nﬂaata girdim. Bir genç k›z ve erkek, ikisi de baﬂlar›ndan a¤›r yaralanm›ﬂlard›. Çok
kan kaybediyorlard›. Az önce beni ça¤›ran kad›n da gelmiﬂti. Birlikte yaral›lar› Cemevi’ne
do¤ru ç›karmaya baﬂlad›k. Asl›nda di¤er taraftan gidip hastaneye yetiﬂtirmeleri gerekiyordu
ama oras› tutulmuﬂtu. Yukar› do¤ru biraz ç›km›ﬂt›k ki, aﬂa¤›ya do¤ru giden bir baﬂka kad›nla
karﬂ›laﬂt›k. Kad›n bana "biz bu han›mla birlikte onlar› aﬂa¤› taraftan hastaneye götürürüz"
dedi. Yaral› arkadaﬂlar› onlara teslim edip f›rlad›m.
Cadde üzerindeki barikatlar daha tam kurulmam›ﬂt›. Mezarl›k taraf›ndaki barikat› aﬂan bir
panzer h›zla caddeye dald›. Taﬂ ve sopa ya¤muru alt›nda ateﬂ açarak aﬂa¤›ya kadar indi.
Hemen ilk gördü¤üm yoldaﬂlarla mezarl›k taraf›ndaki barikat› sa¤lamlaﬂt›rmaya ç›kt›k.
Bizimkiler Do¤u K›raathanesinin önüne de büyük bir barikat kuruyorlard›. Yirmiye yak›n
soka¤›n en az 15-16 tanesine barikatlar kurduk. Cadde üzerinde ‹kinci Nalbur Dura¤›n›n
orada da lastikli büyük bir barikat vard›.
Mezarl›k taraf›ndaki barikat› güçlendirmeye ç›kt›¤›m›zda burada bulunan otobüs dura¤›n›
sökmeye çal›ﬂt›k. Dura¤›n yan›nda bilet satan adam tepki gösterdi. Çünkü kulübesine zarar
gelmesinden korkuyordu. ‹kna edemeyince nas›l olsa birﬂey buluruz deyip dura¤› sökmekten vazgeçtik. Büyük bir iﬂ makinesini yola çekmeye çal›ﬂt›k. Ama o kadar a¤›rd› ki, yerinden
bile oynatamad›k. Bir romörk bulup onu yola koyduk. Kerestecinin birinden kalaslar ald›k,
onlar› da yola dizdik. Bu s›rada bir kamyonun içinde kocaman kütükler gördük üstelik kamyon doluydu. Arkadaﬂlara söyledik. K›sa bir süre sonra kamyon ﬂoförü ile birlikte getirilip
kütükler yola döküldü. Bunlar çok iﬂimize yarad›.
Do¤u K›raathanesi önündeki ve mezarl›k taraf›ndaki son barikat en güçlü barikatlar›m›z
oldular.
Cemevi’ne geldik. DHKC ad›na bir yoldaﬂ konuﬂma yapt›. Büyük bir alk›ﬂ koptu. Bizim
sloganlar›m›z at›l›rken, di¤er gruplar slogan yar›ﬂ›na girmeye kalkt›lar.
(...)
Akﬂam Cemevi’nin önünde marﬂlar›m›z› söylüyorduk. Ard›ndan halay çektik. Coﬂku çok
büyüktü. San›rs›n devrim olmuﬂ. Öylesine coﬂkuluyduk. Gece 24.00 civar› üst katlar› tamamlanmam›ﬂ bir apartman›n tepesinde elinde kleﬂ olan bir faﬂistin gezdi¤i söylendi. ‹nﬂaat,
Topçular’›nd›. Parti-Cephe’liler 10 kiﬂi gittik. Tüp patlatmay› düﬂündük. Evde çocuk falan
vard›r diye vazgeçtik. 2-3 yoldaﬂ› orada b›rak›p geri döndük.
Ertesi gün Cemevinin önüne baz› CHP’li milletvekilleri geldiler. Ben içlerinden sadece
‹brahim Gürsoy’u t›kan›yordum. Bunlarla tart›ﬂmaya baﬂlad›k. Bir kiﬂi ‹brahim Gürsoy’a ﬂiﬂe
sallad›, de¤medi. Bu arada tartaklan›yordu. Biri kafas›na demirle vurmak istedi. Meclis otu-
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rumlar›nda külhanbeyi gibi kavga eden bu sözde sosyal demokrat arkas›na dahi bakmadan
koﬂar ad›m kaç›yordu. Halk› kand›rmak o kadar kolay de¤il art›k ve bir tak›m bedeller istiyor.
(...)
Ben, barikatlar›n halk taraf›na girenleri arayan ekiplerden birindeydim. Bu görevi DHKC
olarak biz üstlenmiﬂtik. Çok titiz davran›yorduk.
(...)
Cenazelerimizi çarﬂamba günü gömdükten sonra Cemevi’ne dönerken, askerler de
mezarl›k dura¤›na y›¤›lm›ﬂlard›. Di¤er bölgelerden gelen yoldaﬂlar›m›z› ve dostlar›m›z› arabalara bindirip gönderdik. Cemevi’nin önünde beklerken askerlere, faﬂist sloganlar
att›rmaya baﬂlad›lar. Biz de hemen sloganlar›m›zla yan›t verdik. "Yaﬂas›n Parti-Cephemiz",
"Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ".

"BAR‹KATIN ARKASINDA ﬁEH‹T ANALARI
VARDI, TÜM GAZ‹ HALKI VARDI..."
Ben Okmeydan›’ndan geldim. Gündüz direniﬂinden sonra soka¤a ç›kma yasa¤› ile birlikte barikatlar kurulmuﬂtu. Ne var ki bu barikatlar sa¤lam de¤ildi. Panzer gelse kolayl›kla
üzerinden geçerdi. Duraklar söküldü. Kereste deposu bas›ld›. Bunlarla barikatlar
sa¤lamlaﬂt›r›ld›. Elimize ne geçtiyse, tahta, kiremit, taﬂ, tu¤la... faﬂistlerin dükkanlar›ndan
ald›¤›m›z malzemeleri ise barikatlar›n en önüne koyduk. Halk›m›z evlerinden barikata konulabilecek ne varsa getirdi. Mal kayg›s› olmadan evlerden tüpleri getirdiler. Çocuk beﬂiklerini
k›rm›ﬂ getirmiﬂlerdi. Kad›nlar oklavalar› ile gelmiﬂti.
Aﬂa¤›daki ve yan sokaklardaki barikatlardan sonra Cemevi’nin oraya da barikat kurduk.
Yaln›z herhangi bir yaralanma, bir sa¤l›k problemine karﬂ›l›k sadece biraz yukar›daki dispanserin yan›ndaki soka¤› ambülans için aç›k b›rakt›k. O gece oradan bir panzer girmeye
çal›ﬂt›. Sald›r›m›z karﬂ›s›nda geri kaçt›. Sonra bu soka¤› da kapatt›k. Ayr›ca, aﬂa¤›daki bir
soka¤›n barikat› geliﬂigüzeldi. Y›¤›nak yolun ortas›na yap›lm›ﬂ yan taraflar› boﬂtu. Panzer
gece ateﬂ ederek buradan da girmeye çal›ﬂt›. Karﬂ› koymam›z karﬂ›s›nda kaçt›. Biz de bu yolu
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baﬂtan baﬂa kapatacak bir barikat yapt›k.
(...)
Canlar Derne¤i Baﬂkan› erzak getirdi¤ini söyleyerek Cemevi’nin arkas›ndan barikat›n
bulundu¤u yere araç soktu. Bu gedikten yararlanarak sivil araçlar oraya girdi. ‹nsanlar›n can
güvenli¤ini, oraya getirdikleri kitlelerinin can güvenli¤ini düﬂünmüyorlard›. Zaten "yürüyelim" diye ajite çekmelerine ra¤men yürüyüﬂ s›ras›nda polisin sald›raca¤›n› anlad›klar›nda
pankartlar› kapat›p kaçan yine onlard›. En "olumlu" konuﬂan ama en olumsuz davranan yine
onlard›. Örne¤in bugünlerde yasal parti kurma haz›rl›¤› yapan DY’ci çevreye mensup biri
ajite çekiyor, akﬂam olunca da arabas›na binip gidiyordu. Cemevi yöneticileri ise genel
olarak odadan d›ﬂar› ç›km›yorlard›.
Soka¤a ç›kma yasa¤› konuldu¤unda baﬂta di¤er mahallelerden gelen insanlar olmak
üzere Gazi halk›n›n yüzde 70’i buna uymad›.
(...)
Sabah›n 5’inde, 6’s›nda insanlar yemek yap›p barikatlara getiriyorlard›. Hiçbir zorlama
yoktu. Herﬂeyi gönüllü yap›yorlard›. Sürekli yiyecek gönderiyorlard›. Sigaradan suya kadar.
Halk›m›z hiç tan›mad›¤› ama direndi¤ini bildi¤i insanlara sürekli kendinden birﬂeyler veriyordu. Yiyecek vb. ihtiyaçlar›n al›nmas› ve da¤›t›lmas› için de çeﬂitli ekipler oluﬂturmuﬂtuk.
(...)
Tabii ki aram›zda sünni arkadaﬂlar vard›. Onlarla bu konuda bazan Alevilik-Sünnilik üzerine esprili konuﬂmalar›m›z oluyordu. Alevi-Sünni çat›ﬂmas› yok, Sünni insanlar bize ekmek
getirdiler. Kad›nlar barikat kurmam›za yard›mc› oldular. Hatta bir kad›n› kocas› eve göndermek istiyordu. Kad›n, "beni eve gönderemezsin" dedi ve gitmedi.
Bu direniﬂte Alevi-Sünni diye bir ayr›m yapmak, devletin halk› suni olarak bölme politikas›na hizmet etmekten baﬂka bir iﬂe yaramaz. Sünni kökenli insanlar 24 saat bir tak›m
ﬂeyleri paylaﬂt›¤›m›z insanlar. Bu bak›mdan da ben böyle bir ifadeyi kullanmaya dahi
utan›yorum. Barikat› biz bu insanlarla birlikte ördük. STFA’n›n yukar›daki ﬂantiyesinden künkleri birlikte taﬂ›d›k. Sünni aileler bizlere çuval çuval yiyecekler getirdiler. Adam marketinden
bizlere ekmek aras› koymuﬂ getirdi. Çünkü Alevi-Sünni ayr›m› yok.
(...)
Savunmaya yönelik malzemelerden lastik vard›. Tüp ve molotof vard›.
Yaln›z ço¤u do¤ru düzgün yanm›yordu. Alelacele haz›rlanm›ﬂt›. Deterjan›ndan ya¤›na,
benzinine kadar birçok eksikleri vard›.
Molotof için benzin verecek insanlar vard›. Yukar›da bir tanker vard›, oradan ald›k. Yine
bir iﬂyeri sahibi gelip, bize istersek benzin getirebilece¤ini belirtti.
(...)
Barikat›n arkas›nda sadece gençler yoktu. Her yaﬂ grubu ve her meslekten insanlar vard›.
Zaman zaman Cemevi’nin dedeleri de barikat›n önündeydi. Ailelerimiz vard›. ﬁehit analar›
vard›. Son ﬂehitlerimizden Hasan GÜRGEN’in ailesi vard›. Memurlar vard›. PTT memurlar›
üniformalar›yla oradayd›lar. Hatta bunlar› önce polis zannettik. Otobüs ﬂoförleri vard›.
Birçok malzemenin haz›rlanmas›nda bize yard›m ettiler. Ayr›ca, eski tüfek devrimciler de
vard›. Ancak panzerlerin sald›r›s›ndan sonra bunlar fazla dayanamad›.
(...)
Televizyon vard› ama a¤alar (Cemevi yöneticileri) seyrediyordu. Bu bak›mdan d›ﬂar›da
olay nas›l gözüküyordu tam bilemiyorduk. Ayr›ca telefon da onlar›n elindeydi. Bütün
konuﬂmalar› onlar yap›yordu. Ne konuﬂuyorlar, ne tür yan›tlar veriyorlard› bunu da biliyoruz. Burada önce 200 kiﬂi, sonra 63, sonra 35 kiﬂi var, bunlar› al›rsan›z sorun çözümlenir
diyerek, devlet yetkililerini ça¤›rm›ﬂlar. Bunu dikkate alan polis, panzerlerle sald›r›
giriﬂiminde bulundu ancak püskürtüldü.
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"VATAN ‹ﬁTE BURASI"
12 Mart gecesiydi. Kahvenin oradan sesler geliyor. Koﬂuyor üzerinde kocaman DHKP-C
yazan duvar› geçiyorum. Birden kalabal›¤›n ortas›nday›m. "Ne oluyor abi" diyorum. Sesim
slogan sesinden duyulmuyor. "Kahrolsun Faﬂizm". Birden Mehmet’i görüyorum. Aradan
s›yr›l›p, kolundan yakal›yorum. Anlat›yor: Gözümün önünden kahveler geçiyor. Kulaklar›m
u¤ulduyor, inanam›yorum. Yok olmaz. Niye olmas›n ki, Sivas’ta, Maraﬂ’ta yapmad›lar m›?
Mehmet kurtuluyor elimden, acelesi var. Hep birlikte simitçi Bayram’›n sa¤ girip ölü ç›kt›¤›
karakola gidiyoruz. Aya¤›m›n alt› ateﬂ. Sanki karakol kaçacakm›ﬂ gibi. Rüzgar gibi giriyoruz
soka¤a, onlar yapt› biliyorum. Gözümün önünden 6 y›l öncesinin bas›lm›ﬂ bir köy sabah›
geçiyor. Onlar bunlar biliyorum. Sald›r›yorlar. Nas›l da eminler kaçaca¤›m›zdan. Kaçacak
m›y›m? Anam yükümüzü denk yap›yor, aln›nda çatk›s›, sessiz. Babam›n gözleri yerde
korkuyor, korktu¤undan utan›yor. Anam yüzüme bak›yor "gitme" diyor, "Seni vururlarsa ben
ne ederim". Ayaklar›m duruyor. Demin ba¤›ran k›z› görüyorum. Taﬂ f›rlat›yor. Bir taﬂ da ben
al›yorum savuruyorum. Sonra bir daha, bir daha...
Öfkem kalabal›klaﬂ›yor. Kalabal›k artt›kça art›yor. Ter içinde oradan oraya koﬂtururken
Mehmet’le karﬂ›laﬂ›p duruyorum. Yüzünde derin bir ciddiyet, coﬂku, öfke. Görmek gerek.
Ben anlatam›yorum, yaﬂ›t›z, köylümdü. Ama sanki on yaﬂ büyükmüﬂ gibi. Yaﬂl› baﬂl› insanlar bile sözünü dinliyor sayg›yla. Önceleri biraz tutuk ellerim, anam›n sesi gidip geliyor, yine
de gitmiyorum eve. Ters çevirdi¤imiz araban›n üzerine tüp koyup patlat›yoruz. Araba lastikleri yak›yoruz. Onlar da durmuyor çakal sürüsü gibi dört bir yandan ak›yorlar. Akt›kça da
küçülüyorlar. Burada herkes ak›n ak›n koﬂuyor. Biz daha h›zl› büyüyoruz. Gece sabaha kadar
barikat kuruyoruz. Kereste depolar›, yar›m inﬂaatlar, nereden ne bulursak y›¤›yoruz yolun
ortas›na. Binali Day›, lisede "paral› e¤itime hay›r" demek için imza toplayan k›z›n› döven
Binali Day›, k›rk y›ll›k yap› ustas› hepimizden genç, sabaha kadar durmuyor. Bir sigara içimi
arada "ye¤en" diyor. "Bu yaﬂa geldim, jandarmas›ndan, polisinden, patronundan kim varsa
hep kaçt›m. A¤›r›ma gider bir fiske yersem, yememek için kaçt›m önleri s›ra. Güya fiske
yemedim. Tepemde yumru¤u hiç eksik etmediler. Yolu yok ye¤en, kaçacak bir kar›ﬂ yer
kalmad› ki kaçay›m. Gördün, düﬂman olsa böyle sald›rsa, it dölleri. Dedim ulan Binali,
topra¤›na girseler, silah al›r ç›kars›n karﬂ›lar›na, fark› ne? Topraksa toprak, vatansa iﬂte
buras›"... sonras› susuyor, at›yor yar›m sigaras›n›. Baﬂ›m› kald›r›yorum, karanl›kta cadde
ateﬂler içinde. 1-2 y›l önceydi. Yol ortas›nda vurduklar› bir devrimcinin -ad› ‹bo’ydu galibaan›s›na tüm cadde yine yak›lm›ﬂt›... So¤uk adam›n içine iﬂliyor. ﬁafakla birlikte biraz tatl› bir
yorgunluk çöküyor. Eve u¤ramad›k, ﬂimdi telaﬂlanm›ﬂlard›r. Çisil çisil bir ya¤mur ve
yakt›¤›m›z araban›n üzerinden buharlar yükseliyor. Panzerlerin ve askerlerin ard›na
s›¤›nm›ﬂ, mavi bir karpuz tarlas› dalgalan›yor. Biz habire art›yoruz. Duyan gelmiﬂ. Sanki tüm
‹stanbul burada. Öfkemizin bir ucundan da onlar tutuyor. Ara yoldan arkadaﬂlar ç›k›yor.
Ellerinde bidonlar, gece boyu molotof yapt›lar, tüm mahalleli neler taﬂ›yor, silah olsun diye,
akl›n durur. Ter, h›nç, sevda ak›yor ellerimizden. "Vatan iﬂte buras›."
"Hay›rd›r emmio¤lu, bu ne dalg›nl›k?" Dönüyorum, Mehmet. "Gelsinler, derslerini alacaklar. Halka sald›racak o... çocuklar›". Sonra birﬂeyler ak›yor sanki, hiç bir ﬂey önünde duramaz. Cenazelerle ilgilenmeye gidiyor. Sonra ben, bin y›l› bir günde yaﬂad›m. Kurﬂunlar
benim paramla al›nm›ﬂ, de¤dikleri yerde ölüm açt›ran kurﬂunlar çöktü üstümüze. Bir ad›m
gerilemedik. Sat›l›k uﬂaklar canlar›n›n derdinde çelik yelekleriyle, taramal›lar›yla birbirlerini
ezerek kaçt›lar taﬂlar›m›zdan. Yok taﬂlar›m›zdan de¤il, hakl›l›¤›m›zdan, adaletimizden.
Gözümün önünde kald›r›mlara vura vura o gencecik k›z› öldürdüler. Ya¤mur ya¤d›
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yaral›lar›m›z›n üzerine. Televizyonlar yalan söyledi. Bizi hiç yaﬂamam›ﬂ gibi, böcek gibi
öldürüp, kristal bardaklarda kan›m›z› içenler yalan söylediler. Derken haberler geldi.
Komiteden arkadaﬂlardan. Ben sand›m yüre¤im duracak. Durmad›, daha deli akt› kan›m.
Mehmet’im ﬂehitlik ne yaraﬂ›rm›ﬂ yüzüne. Mehmet’lerim, ﬂehitlik ne yaraﬂ›rm›ﬂ yüzlerimize.
Silah m›? T›rnaklar›m var. Güç mü? Güç benim iﬂte. ‹llegal örgüt diyor radyodaki yap›ﬂ
yap›ﬂ ses. Kahpeli¤i, ﬂerefsizli¤i, namussuzlu¤u yasa edenlerin yasas› de¤il, bizim yasam›z.
Yasa bunlarsa ben yüzbinler kere yasad›ﬂ›y›m. Anam› görüyorum, aniden, yaral›lar› taﬂ›yor
evlerine. Sanki yar›m kalm›ﬂ bir sözden baﬂl›yor konuﬂmaya. "Yollam›yoruz hastaneye falan.
Yollayal›m da oradan iﬂkenceye götürsünler. Elleriyle vursunlar de¤il mi?" Beni orada
öylece b›rak›p gidiyor.
ﬁimdi nerede miyim? Cemevi’nin önündeyim. Direniﬂin saf›nda gözlerim namludur zalime, i¤ne ucu kadar ›ﬂ›¤› olmayan. Ben ﬂimdi Karadeniz’de dalgay›m, k›r›lmaz. Ege’de,
Toroslarda bir sedir a¤ac›y›m. Köklerimle sarm›ﬂ›m topra¤›, sökülmez. Ben ﬂimdi bir
karanl›k ﬂehirde bin Gaziyim kaynay›p kabaran. Ben bir köyde, tutuﬂturulmuﬂ bin köyde zulmün ateﬂini kavuran ateﬂim. Atölyelerde iﬂlenen, tezgahlarda dokunan bayra¤›m. Ben
vatan›n dört köﬂesinde onurum, namusum, adaletim. Ben, halk›m, savaﬂaca¤›m,
kurtuluﬂumu kazanaca¤›m.

‹stanbul’un Kondular›ndan Emirsiz, Talimats›z,
Ayn› Gece, Ayn› Gün Gazi’ye Akan
DHKP-C SAVAﬁÇILARI VE
TARAFTARLARI ANLATIYOR
Pek ço¤u Gazi’deki olaylar› televizyon haberlerinden ö¤rendiler. Ya da bulunduklar›
Mahalle Komitesi’nden bir yoldaﬂlar›ndan duydular.
O an, yaﬂanan›n, bu vahﬂet ve terör ülkesinde bile s›radan olmad›¤›n› kavrad›lar.
Sald›r› büyüktü. Oynanmak istenen oyun büyüktü. Halk›n cevab› da büyük olmal›yd›.
Halk kimdi? Halk, kendileriydi.
Gazi’de ayaklanmaya önderlik eden yoldaﬂlar› gibi, Partiden, Cepheden talimat, karar
gelmesini beklemediler.
Parti, Cephe o an kendileriydi.
Bulduklar› ilk vas›tayla hemen ulaﬂ›p yanlar›na katabildikleri insanlarla Gazi’nin yolunu
tuttular.
Partinin, Cephenin talimatlar›n›n da böyle olaca¤›n› biliyorlard›.
Partiyle aralar›ndaki güven ba¤›n›n temelinde de bu vard›. Parti; savaﬂ, halk, devrim
demekti bir yerde. Parti-Cepheli, bundan dolay› Savaﬂ için, Halk için, Devrim için yap›lacak
bir ﬂey varsa, ayr›ca talimat beklemezdi.
Bir solukta ulaﬂt›lar Gazi’ye. Barikatlar›n kuca¤›na att›lar kendilerini. Barikatlara güç
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verdiler. Parti-Cephe’nin ayaklanmadaki önder-yönetici misyonuna güç verdiler. Gazi
halk›na moral oldu, coﬂku oldular.
Parti, halk›n iktidar› için vard›.
‹ktidar, savaﬂ›n ucundayd›.
Parti-Cepheli savaﬂ neredeyse oradayd›.

Küçükarmutlu’dan...
"B‹Z‹M ÖFKEM‹Z B‹LE B‹R S‹LAHTI..."
Evde oturmuﬂ televizyon seyrediyordum. Televizyonun alt yaz›s›nda Gazi Mahallesinde
dört kahvehanenin tarand›¤›n› ve bir kiﬂinin öldü¤ünü yaz›yordu. Ayn› zamanda bu kahvehanelerde Alevi vatandaﬂlar›n yo¤un oldu¤u geçen yaz›lar aras›ndayd›. Olay›n ne oldu¤unu
ö¤renmek için haberleri bekledik. Haberlerde devrimcilerin slogan att›¤›n› ve karakola
yürüdü¤ünü gördük. Bu katliam›n kontrgerilla taraf›ndan yap›ld›¤›n› düﬂündük. Olaydaki
kitleselli¤i görünce mutlaka bizim arkadaﬂlar oradad›r diyorduk. Birden kap› çal›nd›. Arkadaﬂ
kap›y› açt›. Gelenler mahalle komitesinden arkadaﬂlard›. Gazi mahallesine gitmek için insanlar› topluyorlard›. Tek tek bütün evleri gezip halk› ça¤›r›yorlard›. Birçok insan geldi.
Saat gece 01.00-01.30 gibi tepede topland›k. Bizden önce dört minibüs hareket etmiﬂti.
Biz, 40-50 kiﬂi kadar vard›k. Önce bir kamyonetle bu insanlar› gönderdik. Daha sonra gelenler ve biz bir minibüs daha bulduk ve bu minibüsle Gazi mahallesine hareket ettik. Biraz geç
kalm›ﬂt›k. Bu nedenle olay yerine ulaﬂamayabilirdik. Biz, ne olursa olsun oraya gitmek istiyorduk. Yol boyunca dikkatimizi çeken birﬂey vard›. Devriye olarak gezen polis arabalar› tek
tük idi. Birço¤u sokaklar›n bir köﬂesine sinmiﬂ, kendilerini koruma telaﬂ›ndayd›lar. Nihayet
Gazi mahallesine gelmiﬂtik. Karakolun bulundu¤u caddeden içeri girmek istedik. Fakat
buradan Gazi mahallesine girmek mümkün de¤ildi. Geri döndük ve ﬂu an tam olarak ç›karamad›¤›m bir yerden (Çiftlik taraf›ndan olabilir) Gazi mahallesine girdik. Cemevi’nin bulundu¤u cadde çok hareketli idi.
Baz›lar› da yeni geliyordu. Arabadan indik ve Cemevi’ne 200 metre kala "Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z", "Kahrolsun M‹T, CIA, Kontrgerilla" sloganlar›yla biz de halka kar›ﬂt›k. Bu arada
baz› siyasetler yaz›lamalar yap›yordu. Zaten ayaklanma boyunca bizim eksik kald›¤›m›z
nokta (en önde savaﬂan biz olmam›za ra¤men) kendi propagandam›z› yapmamam›z idi.
Orada oturan insanlar› bulup olay›n nas›l meydana geldi¤ini ve nas›l müdahale edilmeye
çal›ﬂ›ld›¤›n› ö¤renmeye çal›ﬂt›k. Sloganlar hiç durmadan devam ediyordu. Bir yandan
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Dersim’de Do¤an Güneﬂ" marﬂlar›n› söylüyorduk.
Ya¤mur çiselemeye baﬂlad›. Biz ise ateﬂlerin etraf›nda halay çekiyorduk. Baz› yaﬂl› insanlar bizim halay çekmemizi anlayam›yordu. Çünkü ortada cenaze vard›. A¤lanmas›
gerekirken gençler, halay çekiyor, marﬂlar söylüyorlard›. Onlarla konuﬂuyoruz. Bizim halay
çekmemizin bizim direniﬂimizin bir parças› oldu¤unu anlat›yoruz, anlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Ya¤mur h›zlanmaya baﬂlam›ﬂt›. ‹nsanlar›n büyük bölümü evlerine kal›n birﬂeyler almaya
gidiyor. D›ﬂar›daki insanlar ya¤murdan korunmak için Cemevi’nin kapal› bulunan ve hala
inﬂaat halinde bulunan bölümüne geçtiler. ‹nsanlar›n azalmas›n› f›rsat bilen polis Cemevi’ne
yaklaﬂmaya baﬂlad›. O gece karakola yap›lan yürüyüﬂten sonra geri çekilirken kurulan
barikatlar polis taraf›ndan da¤›t›lm›ﬂt›. Barikatlar› güçlü kurup baﬂ›na da güvenlik
koysaym›ﬂ›z, polis bu kadar rahat gelmeyebilirdi.
Sald›r›y› Beklemek Yok, Bu Kez Biz Sald›r›yoruz.
Hemen yerden taﬂ toplad›k ve polisten önce sald›r›ya baﬂlad›k. Bizimle birlikte bir kaç kiﬂi
daha. Ve daha sonra biz DHKC’liler kitlenin içerisindeki en cesaretli ve at›lgan kiﬂilerle
beraber elimizdeki taﬂ ve sopalarla polis konvoyuna sald›rd›k. Hep faﬂistlerin, polisin
sald›r›s› beklenecek de¤ildi ya. ﬁu an için sald›r›p sald›rmamalar› da o kadar önemli de¤ildi
asl›nda. Çünkü faﬂizm halka karﬂ› sürekli sald›r› halindeydi. Hep sald›r›y› bekleme, hep
savunmay› düﬂünme zaman› çoktan geçmiﬂti. Biz sald›rmal›yd›k. Gücümüzle, cesaretimizle,
silahl›, silahs›z... O anda oras› eski ça¤ savaﬂlar›n› and›r›yordu. Polis, belki silah olarak biz-
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den güçlüydü ama mermisi bitti¤i an yapacak hiçbirﬂeyi yoktu. Ayn› zamanda yüreksiz,
inançs›z ve korkakt›. Bizim taﬂlar›m›zdan arkas›na bile bakmadan kaçt›lar. Bir çok oto nereye
kaçt›¤›n› bilmeden gidiyordu. Bir sivil polis arabas› dönüﬂ yapamad›, bizim daha çok
yaklaﬂt›¤›m›z› gören polisler otoyu b›rakarak kaçmaya baﬂlad›lar. O arabay› sopalarla tahrip
ettik. Bir yandan da "Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z" sloganlar›n› atmaya baﬂlad›k.
Bizimle beraber polise sald›rmayan insanlar, yukar›da küçük küçük barikatlar kurmaya
baﬂlad›lar. Yukar›daki insanlar› ›srarla ça¤›rmam›za ra¤men gelmiyorlard›. Biz geri çekildikçe polis daha fazla ateﬂ aç›yordu. ‹nsanlar saklanacak yerler aramaya baﬂlad›lar. At›lan
taﬂlar polise ulaﬂm›yordu. Ama atmaya da devam ediyorduk. Bu arada kumun üzerinde biri
yere y›¤›ld›. O anda olay yerinde ﬂehit düﬂtü. Onunla birlikte dört kiﬂi daha hastaneye
kald›r›ld›. Silah sesleri susmuﬂ, polisi püskürtmüﬂtük.
O anda hiç kendi telaﬂ›ma düﬂmedim. Savaﬂ› yaﬂam›ﬂt›m. Birçok insandan ‘80 öncesi
yaﬂanan sokak çat›ﬂmalar›n› dinlemiﬂtim. Ama ilk kez bunu yaﬂ›yordum. ‹ﬂte düﬂman
karﬂ›mda. Yapacak tek ﬂey var, direnmek, sald›rmak, savaﬂmak! ﬁehitlerimizi marﬂlarla sloganlarla gömmek.
Hava ayd›nlanmaya baﬂlad›. S›r›ls›klam olmuﬂtuk, fakat kavgan›n s›cakl›¤› insan›n
üﬂümesini engelliyordu. Sabahleyin daha da kitleselleﬂmeye baﬂlad›k. Çocuklar, gençler,
kad›nlar, yaﬂl›lar hepsi sokaklardayd›. Bu arada faﬂistlerin oldu¤u bilinen birçok dükkan
bizlerle birlikte halk taraf›ndan tahrip edildi. Bunlar bizim denetimimizde oldu. Cemevi’nin
önünde Gazi mahallesinden tan›d›k bir arkadaﬂa rastlad›m. ‹ki kiﬂi ve arkadaﬂ evlerine gidip
hem haberleri seyrettik hem de yemek yedik. Ayaklanma boyunca halk›n bu yöndeki
katk›lar› hiç bitmedi. ‹nsanlar yaral›lar›n tedavisi için evlerini açt›lar. Direniﬂçilerin yemek vb.
ihtiyac›n› karﬂ›lad›lar. Direniﬂçilere çay ve sigara taﬂ›nd›.
Televizyonlar›n olaylar› nas›l yans›tt›klar›n› merak ediyorduk. Haberlerde "k›ﬂk›rt›c›lar",
"provakatörler" olay› bu duruma getirdiler diyorlard›. Televizyon kameralar› gerçekleri
yans›tm›yordu. Halk›n Gazi mahallesinde yaﬂad›¤› bir savaﬂ vard›. Bu barikatlar› halk ve
devrimciler birlikte kurduk. Bu barikatlar›n bir yan›nda halk di¤er yan›nda devlet vard›. Ve
sald›ran devlet, katliam yapan devlet, direnen halk ve devrimcilerdi. Haberleri dinledikçe
tepki duymamak elde de¤ildi. Biraz evin sahibi anayla sohbet etmeye baﬂlad›k. Bize Alevi
olup olmad›¤›m›z› sordu. Yan›mdaki arkadaﬂ Alevi idi. Ben de Sünni oldu¤umu söyledim.
Sen niye geldin dedi. Biz ona burada bir Alevi-Sünni çat›ﬂmas› olmad›¤›n›, halka karﬂ› devlet
ve sivil faﬂist iﬂbirli¤iyle bir sald›r›n›n oldu¤unu ve Alevi-Sünni bütün halk›n buna karﬂ› ses
getirmesi gerekti¤ini anlatt›k ve ikna ettik. Bu ana bize "hakl›s›n›z, do¤ru yap›yorsunuz" diyordu. "Ama siz ne yapabilirsiniz, devletin silah› var ve o sizden güçlü" diyor ve çocu¤unun
devrimci olmas›n› istemiyordu. Ona o¤lunun devrimci olmasa da bir gün devletin
kurﬂununun rast gelece¤ini anlatt›k. Devletin kendinden olmayan herkese sald›rd›¤›n›
anlatt›k ve o¤lunun devrimci olmas›n›n ona onur vermesi gerekti¤ini söyledik. Biz daha
sonra ç›kt›k ve Cemevi’ne do¤ru yürümeye baﬂlad›k. Yolda bir sürü insan Cemevi’ne do¤ru
gidiyordu.Cemevi caddesine geldi¤imizde çok büyük bir kalabal›k vard›. Yaklaﬂ›k 6-7 bin kiﬂi.
Karakola yürüyüﬂ baﬂlad›¤›nda halk toplanmaya baﬂlad›. "Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
"Yaﬂas›n Halk›n Adaleti", "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z" sloganlar›n› atarak yürüyorduk. Herkesin elinde taﬂ, sopa; kad›n ve çocuk herkes hesap sormaya gidiyordu. Polisle
aram›zda çok az bir mesafe kald›. Halk, yürümeye devam edince, polis insanlar› taramaya
baﬂlad›. Biz slogan at›yor, polisi yuhal›yorduk. ‹nsanlar›n bir k›sm› baﬂka yerlerden polise
sald›r›yordu. Polis, ortaya s›k›ﬂt› ve halk› taramaya baﬂlad›. Polis ateﬂ aç›yor, halk buna taﬂla,
sloganla cevap veriyordu. Onlar korkuyordu. Onca silahlar›, z›rhl› araçlar› olmas›na ra¤men
bizim sloganlar›m›zdan kaç›yorlard›. Bu arada 50 metre yukar›da kalan PTT’nin bir arac›
molotof ve taﬂla imha edildi. Ayn› anda bölgede bulunan ATV’nin arabas› da imha edildi.
Polisi tamamen kuﬂatmaya çal›ﬂ›yorduk. Okulun arka taraf›ndan doland›¤›m›zda yine
polisle karﬂ› karﬂ›ya geldik. Kalkanlar›n› siper etmiﬂlerdi kendilerine. Daha do¤rusu birbirlerinin arkas›na saklan›yorlard›. Biz de PTT araçlar›n› siper olarak kullanmay› düﬂündük. PTT
minibüsünün biri kaçmaya çal›ﬂ›nca arka taraf›na bir molotof ve tüp at›ld›. ﬁoför kaçt›.
Masabaﬂ› Devrimcileri Görün Bu An›
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Polisler birara cesaretlerini toplay›p postanenin oradaki sokaklardan sald›rmay› denediler. Ayn› anda püskürttük. Bu sefer sadece taﬂlar›m›zdan de¤il, sopalar›m›zdan da nasiplerini ald›lar. Epey piﬂman olmuﬂlard›, bu sald›r›lardan. Bir kaç›ﬂlar› vard›, gerçekten de çok
komikti. Hemen ard›ndan bizi taramaya baﬂlad›lar. Özellikle bir tanesi bizim bulundu¤umuz
soka¤›n tam karﬂ›s›ndaki evden sürekli ateﬂ ediyordu. Bu gecekondu okulun hemen yan
taraf›ndayd› ve insanlar› katletmek için çok uygun bir mevziydi. Polis bu arada, en atak
olarak gördü¤ü insanlara niﬂan alarak ateﬂ ediyordu. Yan›m›zda bulunan Cumhuriyet
muhabiri onun tam cepheden ateﬂ ederken foto¤raf›n› çekince ona niﬂan alarak ateﬂ etti.
Vuramad›. Oraya at›lan her taﬂtan korkuyor, kendini sakl›yordu. Oradaki okulun bahçesinde
bir Atatürk heykeli var. Bu heykelin arkas›nda 14-15 yaﬂ›nda bir genç, polisi taﬂl›yordu. Bu
genç, heykelin arkas›ndan ç›kar ç›kmaz aya¤›ndan vuruldu. Bütün polisler bizim bulundu¤umuz yeri sürekli ateﬂ alt›nda tutuyordu. Bu yüzden o gencin yan›na gidemiyorduk. Bu
genç, o anda yere yatmay›p tekrar kalkt›, tekrar zafer iﬂareti yaparak polise taﬂ att›. O anda
düﬂündüm, onca geçmiﬂlerine ra¤men masabaﬂlar›nda, masabaﬂ› devrimcili¤inden kurtulamayanlar bunu görmeliydi. Halk›m›z›n nas›l savaﬂt›¤›n› görmeleri laz›md›.
Çat›ﬂma devam ediyor. Yaral›lar ve ﬂehit düﬂenleri taﬂ›yorduk. Bunlar› genelde kucakta
taﬂ›yorduk. Çünkü etrafta fazla araç yoktu. Olanlar›n kimisi de gelmedi. Gelmeyenlerin
araçlar› tahrip ediliyordu.
Bu çat›ﬂma esnas›nda karﬂ› yoldan Su Deposu taraf›ndan, büyük bir kalabal›k kitle
pankart açm›ﬂ, Gazi mahallesine deste¤e geliyorlard›. Bu kitle, Pir Sultan Abdal Derne¤i
pankart› arkas›nda buraya gelmiﬂti. Önlerinde megafonlu bir kamyonet vard›. Bu kamyonetin üzerindeki kiﬂiler kitleyi bizim bulundu¤umuz yerin yaklaﬂ›k 200 metre yukar›s›nda
durdurdu. Ve kamyondan "Alevi vatandaﬂlar›m›z" diye baﬂlayan bir konuﬂma yapmaya
baﬂlad›lar. Biz ise onlara aﬂa¤›da çat›ﬂmalar›n ve ondan fazla ﬂehidimizin oldu¤unu söyleyerek çat›ﬂman›n bulundu¤u yere ça¤›rd›k. ‹nsanlar bizimle birlikte çat›ﬂmalar›n bulundu¤u
200 metre aﬂa¤›daki yere geldiler. Biz hala polisi taﬂl›yorduk.
Bir ara çat›ﬂmalar biraz durur gibi oldu. Biz, birkaç kiﬂi insanlar› ça¤›rmaya yukar› ç›kt›k.
Cemevi’nin karﬂ›s›nda binan›n çat›s›nda MLKP-K’l› bir grup pankart açm›ﬂ slogan at›yordu.
Çok garipti, halk çat›ﬂ›yor, onlarca ﬂehit veriyor, buna ra¤men kendine devrimci diyen insanlar bir binan›n üstüne ç›km›ﬂ slogan at›yorlard›.
Cemevi’nin önünde çok kalabal›k bir halk kitlesi vard›. Bu insanlar› çat›ﬂman›n oldu¤u
bölgeye indirmeye çal›ﬂt›k. Hepsi gelmese de bir k›sm› bizimle çat›ﬂmalar›n bulundu¤u yere
geldiler. Bu arada jandarma da olay yerine geldi. Jandarma çok kalabal›kt›. Jandarma halk
ile polisin aras›na bir barikat kurdu. Halk›n önünde biz DHKC’liler ve pankart›m›z vard›.
Jandarma komutan› "Evlerinize da¤›l›rsan›z polis geri çekilecek" diyor. Yan›nda bulunan
Emniyet Müdür Yard›mc›s› (Mehmet Ça¤lar olabilir) ve Cemevi yöneticisi de Jandarma
Komutan›n› destekliyordu. Jandarman›n amac› direniﬂi k›rmakt›. Oligarﬂi, askeri bu ﬂekilde
kullanarak direniﬂi bitirmek istedi. Fakat amac›na ulaﬂamad›. Çünkü, Gazi mahallesinde
devlet bir katliam gerçekleﬂtirmiﬂti. Halk›n evlatlar› ﬂehit düﬂtü. Bu yüzden tepkileri k›rmak
kolay de¤ildi. Bu tepkileri k›ramad›lar da. "Asker Sivas’ta Neredeydi", "Faﬂizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z", "Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ" sloganlar› at›l›yor, taﬂlar savruluyordu.
Bedenlerimiz Silaht›r Bizim
Önümüzde iki tane panzer barikat› vard›. Bu panzerler su fiﬂk›rtarak, insanlar› da¤›tmaya
çal›ﬂ›yordu. Bunu durdurmak gerekti. Yan›m›zda molotof yoktu. Molotoflar Cemevi’nin
önünde unutulmuﬂtu. Yine de çaresiz de¤iliz tabi. Molotof olmayabilir ama herﬂey bir
silaht›r bizim için. Hiçbirﬂey de olmayabilir bazan, bedenlerimiz silaht›r. Elimizle, kolumuzla,
kendimiz bir silah›z. Üç arkadaﬂ bunlar› kan›tlarcas›na çekiç, b›çakla panzerin üstüne ç›kt›lar,
çekiçle panzerin su püskürtme mekanizmas› k›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken, b›çakla suyu püskürtmeye yarayan kablo kesildi. Bu arada panzer ileri-geri git-gel yap›p insanlar›n üzerine sald›rd›.
Panzerin üzerinde bulunan bir kiﬂi o arada aﬂa¤›ya inemedi. Aﬂa¤› iner inmez panzer arkadaﬂa çarpt›. Bu kiﬂi, o anki tarama sonucu vuruldu. Yerden taﬂ ald›m atmaya baﬂlad›m.
Panzerden ve ara sokaklardan çok yo¤un bir ateﬂ baﬂlad›. ‹nsanlar eline ne geçerse (taﬂ,
sopa, tu¤la vb) panzere f›rlat›yordu. Herﬂey bizim için bir silaht›. Az yukar›da bir kiﬂi
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aya¤›ndan yaralanm›ﬂ, baﬂka bir kiﬂi onu taﬂ›maya çal›ﬂ›yordu. Hemen yard›ma gittim.
Arkadaﬂ› o bölgeden ç›kard›k. Daha sonra baﬂka arkadaﬂlar onu eve götürmek için ald›lar.
Sokaklarda ﬂehitler ve yaral›lar taﬂ›n›yordu. Tekrar çat›ﬂman›n bulundu¤u caddeye döndüm.
Tekrar barikatlar kurulmaya baﬂland›. Polis nerede insan görse ateﬂ ediyordu. (...)
Çat›ﬂmalar yavaﬂ yavaﬂ durgunlaﬂmaya baﬂl›yordu. Ancak polis barikatlar› geçmeyi göze
alam›yordu. Barikatlar›n insiyatifi bizdeydi. Bu arada bir panzer ara sokaktan ç›kt›. Ç›kar
ç›kmaz taﬂlar, sopalar ya¤maya baﬂlad›. Panzer ara soka¤a tekrar giremedi. Caddede barikat
vard›. Nereye ateﬂ etti¤ini bilmeden her yeri tar›yordu. Bir süre sonra barikat›n yan›ndan
kald›r›ma ç›kt› ve kaçmay› baﬂard›.
Çat›ﬂma alan›n› en son biz terkettik. ‹nsanlar tekrar Cemevi’nin önünde birikti. Çat›ﬂmalar
bitmiﬂ, yaral›lar hastaneye taﬂ›n›yordu. Bazan küçük küçük çat›ﬂmalar oluyordu. Bunlar
sokak aralar›nda panzerlere sald›r› ﬂeklinde geliﬂiyordu. Bu olaylardan sonra ‹stanbul Valisi
Hayri Kozakç›o¤lu soka¤a ç›kma yasa¤› ilan etti. Ama bu yasak, sadece Valinin
aç›klamas›nda kald›. Halk, yine sokakta, barikatlar›n arkas›ndayd›. Vali, "e¤er Cemevi’nin
önündeki topluluk da¤›l›rsa halk›n cenazelerini Gazi mezarl›¤›nda defnedebilece¤ini"
söylüyordu. E¤er da¤›lsayd›k, tekrar toparlanmak ve cenazelerimizi sloganlarla, marﬂlarla
kald›rma olana¤›m›z ortadan kalkacakt›. Bu yüzden da¤›lmamak ve direniﬂi sürdürmek
gerekliydi.
(...)
Biz yine Cemevi’nin önünde sloganlar›m›zla, marﬂlar›m›zla cenazelerimizi bekliyorduk.
Aras›ra belli geliﬂmelerle ya da orada yap›lmas› gerekenlerle ilgili DHKP-C ad›na halka
aç›klamalar, konuﬂmalar yap›yorduk. Bunlar büyük bir coﬂku ve sloganlarla karﬂ›lan›yordu.
(...)
Cenazelerimizi sloganlarla, marﬂlarla u¤urlad›k. Cenazeler defnedilirken birçok siyasi
görüﬂün insanlar› pankartlar›n› asman›n telaﬂ›n› yaﬂ›yorlard›. Cenazeler defnedildikten
sonra tekrar Cemevi bölgesine toplu bir ﬂekilde döndük. Biz mahallemize döner dönmez eve
gitmeden hemen kahvehaneye girdik ve haberleri izledik. Ayn› zamanda da insanlar› bilgilendirdik. Televizyon yine devrimcileri suçluyordu. "D›ﬂ mihrak", "provakatör" olarak nitelendiriyordu. Fakat katliam› yapan, gerçek provakatör olan devletten kimse sözetmiyordu.
Katliam›n baﬂlamas›na neden olan faﬂistlerden hiç sözedilmiyordu. Daha sonra kendi
aram›zda direniﬂle ilgili sohbetler yapt›k.
Barikat Savaﬂ›nda Düﬂman ve Halk
Daha sonra tekrar Gazi mahallesine gittik. Gazi mahallesinin giriﬂleri tutulmuﬂ, fakat herhangi bir kontrol yoktu. Karakolun önündeki yoldan Cemevi’ne geldik. Cemevi’nin cam›nda
kaybolanlar›n listesi vard›. O gün tekrar esnaflar› gezdik ve kepenk kapatma eylemi yap›ld›.
Aﬂa¤› yukar› gidilen her esnaf dükkanlar›n› kapad›. Ayaklanman›n içinde olsun veya olmas›n
tüm Gazi halk› yaﬂananlar›n fark›ndayd›. Kendi saf›n› daha net görüyor ve birﬂeyler yapman›n gere¤ini anl›yordu.
Tekrar Cemevi bölgesine döndük. Yavaﬂ yavaﬂ akﬂam oluyordu. Yolun karﬂ›s›nda bir kalabal›k belirdi. Bunlar siyah bir naylon pankartla gelen Demokrasi Platformu idi. En önünde
iﬂçi ve halk düﬂman›, devletin uﬂa¤› Bayram Meral vard›. Onu görür görmez hemen
ba¤›rmaya baﬂlad›k. "Halk Düﬂman›, Hangi Yüzle Geldin Buraya, Hakk›n Yok, Defol, Uﬂakl›k
Yapt›¤›n Devletin Kap›s›na". Bayram Meral, böyle bir ﬂeyi herhalde beklemiyordu. Surat›
k›pk›rm›z› oldu. Hiçbirﬂey olmam›ﬂ gibi Cemevi’ne girdi. Bu arada di¤er arkadaﬂlar da
ba¤›rmaya baﬂlad›lar. Baz› kiﬂiler Bayram Meral’i savunuyor, bize yanl›ﬂ yap›yorsunuz diyorlard›. Bunlar›n baz›lar› da Kervan dergisi çal›ﬂanlar›yd›. Bizim arkadaﬂlar, Bayram Meral’i
yuhalarken, Kervan’c›lardan bir bayan, arkadaﬂa dönerek "Serseri, manyak" gibi laflar etti.
Gazi mahallesinden birbirlerini tan›yorlard›. Biz birkaç kiﬂi ve Kervan’c›lar daha sonra
Cemevi’nin yan taraf›nda bir boﬂlukta biraraya geldik ve bu konuda tart›ﬂmaya baﬂlad›k.
Onlar, Bayram Meral için "onu iﬂçiler seçti, o buraya tüm iﬂçileri temsilen geldi. Ona söyledi¤iniz sözler iﬂçilere söylenmiﬂ say›l›r" diyorlar. Biz, Bayram Meral’in Sendika a¤as›
oldu¤unu, iﬂçilerin hakk›n› de¤il, devleti savundu¤unu ve amac›n›n tepkileri düzen içinde
eritmek oldu¤unu, o yüzden bizim dostumuz de¤il, düﬂman›m›z oldu¤unu ve Gazi mahallesine gelmeye hakk› olmad›¤›n› söyledik. Bunun üzerine Kervan’c› orta yaﬂlarda bir bayan,
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bize siz hangi görüﬂü savunuyorsunuz dedi. Biz, Parti-Cepheliyiz dedik. Bize, "siz ateﬂli
gençlersiniz. Devrimcili¤e kal›rsa biz sizden daha çok devrimciyiz" dedi. Bunun üzerine biz,
"Siz, çat›ﬂmada var m›yd›n›z, halk onlarca ﬂehit verirken siz neredeydiniz, Bayram Meral’in
kuyrukçulu¤unu mu yap›yordunuz?" dedik. Buna cevap veremedi ve "sizinle de
konuﬂulmuyor" deyip kaçt› gitti. Bu s›rada Bayram Meral, halka kapal› olarak görüﬂtü¤ü
Cemevi’nden ç›kt› ve bir aç›klama yapmaya kalkt›. Ald›¤› cevap yuhalamalar ve protestolar
oldu. Onca ﬂehitlerin verildi¤i bir çat›ﬂmadan sonra Bayram Meral ve onun gibi emekçi
düﬂmanlar›n›n oraya gelerek sözde k›nama demeçleri verip ve ayn› zamanda "provakatör"
demeyi unutmayan bu insanlar›n, Gazi mahallesine girmeye haklar› yoktu. Yuhalamalar›m›z
aras›nda Bayram Meral tekrar arabas›na binip uﬂakl›k yapt›¤› devletin kap›s›na döndü ve
Kervanc›lar da arkas›ndan. Barikatlarda her ﬂey çok aç›kt›. Halk, savaﬂa kat›lan, destekleyen,
dayan›ﬂma içinde olan herkesti. Düﬂmansa, hangi s›fatla olursa olsun bu anda savaﬂ›
engellemek isteyenlerdi.
Biz, Gazi mahallesinde bir savaﬂ yaﬂad›k. Eksiklerimiz de olsa, bu savaﬂtan galip
ç›km›ﬂt›k. Devleti korku sarm›ﬂt›. Yapt›klar› katliam bir ayaklanmaya neden olmuﬂtu. Devlet
ve oportünizm, halk›n nas›l savaﬂt›¤›n› gördü. Gerekti¤inde taﬂ, sopa, molotof herﬂey bir
silaha dönüﬂmüﬂtü. ‹nsan, hedefini do¤ru seçtikten sonra en etkisiz bir madde bile, hatta bir
slogan bile bir silah gibi patl›yor. Zaten oligarﬂi bundan korkuyordu.
Bizim bundan sonra yapmam›z gereken Gazi mahallesindeki ve di¤er bölgelerdeki halk›,
faﬂizme karﬂ› mücadelede biraraya getirebilmektir. Halk›m›z, devletin kontra yüzünü bir kez
daha gördü. Biz, bu potansiyeli ve tepkileri devrime kazand›rmal›y›z. ‹nsanlar› iktidar bilinciyle donatmal›y›z. Gazi mahallesindeki tepki bizim y›llard›r verdi¤imiz mücadelenin ve
çal›ﬂmalar›n bir ürünüdür. ﬁimdiden yapaca¤›m›z sab›rl› çal›ﬂmalar ise yar›nki çat›ﬂmalarda,
savaﬂlarda büyük bir rol oynayacakt›r.

Okmeydan›’ndan...
"B‹R DHKP-C’L‹ PANZER‹N KARﬁISINDA
KIMILDAMADAN DURUYORDU"
Biz, 13 Mart sabah› Okmeydan› Halk› pankart›yla Gazi mahallesine do¤ru yürüyüﬂe
geçtik. Çok kalabal›kt›k. ‹nsanlarda çok büyük bir öfke vard›. Yolda polis bir kaç kere engel
olmaya çal›ﬂt›. Yürüyüﬂ kolunu da¤›tmak istiyorlard›. Ancak hem devrimciler hem de kitle o
kadar kararl›yd› ki, bunu baﬂarabilmeleri mümkün de¤ildi. B›rakal›m kitleyi engellemeyi,
özellikle sivil polisler DHKP-C’lilerin att›¤› dayaktan kurtulam›yorlard›. Yeﬂilp›nar’a
geldi¤imizde halk›n öfkesi Ülkü Ocaklar›na yöneldi. Bina tamamen tahrip edildi. ‹çeri girenler ellerine ne geçerse aﬂa¤› at›yorlard›. Öfke o kadar yo¤undu ki, insanlardan biri fark›nda
olmadan koca bir tüp gaz›n› neredeyse aﬂa¤› at›yordu. Son anda uyar›ld› da istenmeyen bir
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durum do¤mad›.
Gazi’ye girdi¤imizde görüntü Beyrut sokaklar›n› and›r›yordu. Her yer tam bir savaﬂ alan›
görünümündeydi. Biz, DHKP-C’liler olarak karakol taraf›nda yöneldik. DY’liler ve MLKPK’l›lar kitleyi bölerek bir k›s›m insan› Cemevi taraf›na götürdüler. Böyle bir ﬂey yanl›ﬂt› tabii
ki.
(...)
Silah sesleri üzerine Cemevi önündeki kitle de aﬂa¤›ya olay yerine inmeye baﬂlad›. Bu
s›rada panzerler halk›n aras›na dald›. DHKP-C’liler en önde panzere taﬂ at›yorlard›. H›zla
barikatlar kuruluyor, varolanlar güçlendiriliyordu. Kad›n›, erke¤i, yaﬂl›s›, genci, çocu¤uyla
halk savaﬂ›yordu. Anlat›lmas› gerçekten de çok zor görüntülerdi onlar. Ama insanlar›n cüreti
gerçekten de çok üst boyuttayd›.
Panzer araya dald›¤›nda bir DHKP-C’li son sürat üzerine gelen panzerin karﬂ›s›nda
k›m›ldamadan dimdik duruyordu. Panzer manevra yapmak zorunda kald›. Gerçekten çok
etkileyici bir sahneydi. Müthiﬂ bir coﬂkuyla ilk buldu¤um taﬂtan baﬂlayarak ben de panzere
f›rlatmaya baﬂlad›m.
Nurtepe’den...
"BURAYA ÖLÜMÜNE GELD‹K,
K‹MSE B‹Z‹ GER‹ DÖNDÜREMEZ"
Gazi mahallesinde kahvehanelerin tarand›¤›n› televizyon haberlerinden duyduk. Bunun
emekçi halka bir sald›r› oldu¤u ve devlet taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i çok aç›kt›. Çünkü,
bugüne kadar böyle çok sald›r› oldu. Biz de art›k çok düﬂünmeden bu tür eylemlerin kim
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini biliyoruz. Olay› duyar duymaz ilk olarak ﬂunu söyledik: "ﬁimdi
soka¤a dökülme zaman›." Biz bunlar› söylerken d›ﬂar›dan sesler gelmeye baﬂlad›.
(...)
Yürüyüﬂ esnas›nda polisle karﬂ›laﬂt›¤›m›zda, kimse durmad›. Polis ise ne yapaca¤›n›
ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Hepsini kovalad›k. DHKC’den devrimcilerin polisleri dövmesi ve polislerin kaçmas› kitlenin coﬂkusunu daha da art›rd›.
Binlerce kiﬂiyle TEM otoyolunu trafi¤e kapatt›k. Bütün Nurtepe sloganlar›m›zla inliyordu.
En çok at›lan sloganlar: "Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ", "Pir Sultanlar Geliyor"
ve "Titre Oligarﬂi Parti-Cephe Geliyor" sloganlar›yd›.
Gazi’ye geldi¤imizde alk›ﬂlarla karﬂ›land›k. Gazi, tam bir savaﬂ alan›n› and›r›yordu.
Dükkanlar tahrip edilmiﬂti. Etrafta tek tek ateﬂler yan›yordu. Biz sloganlar atarak dolaﬂ›rken
bir kamyonun alt›nda yatan bir gösterici bulduk. Polis çok fena dövüp oraya atm›ﬂt›. Sabah
5’e kadar Gazi halk›yla birlikte olup tekrar bölgemize döndük.
‹kinci gün, saat 11.00 civar›nda yeniden toplanarak yürüyüﬂe geçtik.
(...)
‹nsanlarda varolan öfke çok yo¤undu. Ve herkes faﬂizmden hesap sormak istiyordu.
Gazi’ye yaklaﬂt›¤›m›zda polisler "Baﬂka yoldan gidin" dediler. Neymiﬂ, oradan ambülans
geçiyormuﬂ da yaral›lar› taﬂ›mak gerekirmiﬂ de... Sanki halk› çok düﬂünüyorlarm›ﬂ gibi,
i¤renç bir ﬂekilde ikiyüzlülük yap›yorlard›. Dinlemedik tabi. Arada ufak tefek tereddüt
sergileyenler ç›kt›ysa da genelde bir kararl›l›k vard›. "Buraya ölümüne geldik, kimse bizi geri
döndüremez" dedik. Parti-Cephe sloganlar›m›z› atarak, kendi istedi¤imiz biçimde Gazi’ye
girdik.
(...)
Çat›ﬂmalardan sonra, biz ö¤leden sonra mahalleye geri döndük.
Gazi olaylar› boyunca, Parti-Cephe sloganlar› dalga dalga yay›ld› ve kitleler taraf›ndan
benimsendi. DHKC’nin etkisi çok fazlayd›. Ayaklanman›n öncüsü bence DHKC’ydi.
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Ümraniye’den...
"DAHA HIZLI,
DAHA HIZLI YÜRÜMEL‹Y‹Z ARKADAﬁLAR"
Gazi mahallesinde yaﬂanan olaylar› ö¤renir ö¤renmez iki arkadaﬂ zaman kaybetmeden
Ümraniye 1 May›s mahallesinden arabayla Gazi mahallesine geldik. Gazi’nin giriﬂindeki
köprüde polisler bekliyordu. Kimseyi Gazi’ye alm›yorlard›. ‹nsanlar›n Gazi mahallesine
girmeleri engelleniyordu. Saat 23.30 gibiydi. Bizim polisle uzun tart›ﬂmam›z sonuçsuz
kal›nca, Gaziosmanpaﬂa’daki CHP ilçe binas›na gitmeye karar verdik. CHP ilçe binas›na
geldi¤imizde orada onlarca insan›n bekledi¤ini gördük. ‹lkin bizim Gazi’den geldi¤imizi
sanarak olaylarla ilgili durmadan sorular soruyorlard›. Biz kendilerine yaﬂad›¤›m›z olay›
anlat›nca, tekrar televizyondaki geliﬂmeleri izlemeye devam ettiler. Zaman geçtikçe ilçe
binas› insanlarla dolmaya baﬂl›yordu. Gelen insanlar›n hepsinin kafas›nda olay›n
baﬂlamas›yla ilgili netlik vard›, ( Devletin oyunu, Kontrgerillan›n sald›r›s› vb.) ve ayr›ca CHP
il yöneticilerine veryans›n ediyorlard›. Onlar› bu olaylar›n sorumlular› aras›nda görüyorlard›.
Binaya yeni gelen bir arkadaﬂ›n oradaki insanlara "Arkadaﬂlar, burada ahlay›p vahlaman›n
anlam› yok, orada insanlar ölüyor, çat›ﬂma sürekli büyüyor, gelin hep birlikte olay yerine
gidelim" demesi üzerine 50-60 kiﬂilik bir grup Gazi’ye gitmeye karar verdik. Gazi köprüsüne
geldi¤imizde oraya bizden önce geniﬂ bir kalabal›¤›n gelmiﬂ oldu¤unu gördük. Bu durum
bizi daha çok cesaretlendirdi. Zaman geçtikçe köprünün önü kitleselleﬂiyordu. Polisle devam
eden sert tart›ﬂmalar sonuç vermeyince Gazi’ye do¤ru büyük bir kitleyle yürümeye baﬂlad›k.
Önceleri polis engellemeye çal›ﬂt›, bakt› ki sonuç alam›yor engellemeyi b›rakt›.
"Gazi Faﬂizme Mezar Olacak", "Gazi’nin Sorumlusu Devlettir", "Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i", "Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla Gazi’ye do¤ru yürüyorduk art›k.
Gazi’ye yaklaﬂt›kça kitlede heyecan, kin, nefret ve coﬂku iyice pekiﬂiyor. "Daha h›zl›, daha
h›zl› yürüyelim arkadaﬂlar" diyor herkes ve koﬂmalar baﬂl›yor. Gazi sokaklar›na girdi¤imizde
kendimizi bir anda savaﬂ içinde bulduk.
Barikatlar kuruluyor, ateﬂler yak›l›yor, inﬂaatlardan sopalar toplan›yor. K›sacas›, Gazi
halk› intifadada...
Cemevi’nin etraf›nda toplanan insanlara Cemevi’nin megafonundan seslenen bir arkadaﬂ, yap›lan sald›r›n›n sorumlular›n›n kontrgerilla ve devlet oldu¤unu, bunlara karﬂ›
mücadele etmemiz gerekti¤ini anlatt›ktan sonra, kendisinin DHKC ad›na konuﬂma yapt›¤›n›,
yap›lan alçakca sald›r›n›n hesab›n›n mutlaka ama mutlaka sorulaca¤›n› anlat›yor.
Sabaha karﬂ› arabas› ve ehliyeti olanlara anons edildi. Yaral›lar›n acilen hastaneye
götürülmesi gerekiyordu. Hemen koﬂuyoruz anonsun yap›ld›¤› yere do¤ru. Arabayla iki
yaral›y› alarak GOP Özel Hastanesine geliyoruz. (Yaral›lar›n durumu a¤›r) Hastanenin
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önünde polis geniﬂ "önlemler" alm›ﬂ, önce bizim hastaneye girmemizi engellemeye
çal›ﬂ›yorlar. Daha sonra bizim ba¤›rmalar›m›z ve hastaneden ç›kan doktor ve hemﬂirelerin
müdahalesiyle yaral›lar› hastaneye b›rak›yoruz.
Polisler "bu hastanede yer yok, baﬂka hastanelere b›rak›n" gibi telkinlerde bulunuyorlar.
Halk, polise müdahale ediyor. O anda yaﬂl› bir teyze polislere ba¤›rarak, "köpek, hem vur,
hem de yalan söyle, niye yer yok?" diyor. Biz yaral›lar› hastaneye b›rak›p kap›dan
ç›kt›¤›m›zda bütün insanlar yan›m›za gelerek geliﬂmeleri, Gazi’deki son durumu ö¤renmeye
çal›ﬂ›yorlar. Biz k›sa bir anlat›m yapt›ktan sonra kitle içinden gelmek isteyen üç kiﬂiyi de
alarak Gazi’ye geri döndük. Gazi’nin üzerinde sürekli polis helikopterleri dolaﬂ›yor. Halk
helikopterleri taﬂl›yor. Onlar da korkular›ndan yüksekte kalmay› ye¤liyorlar.
"O¤lum Sizin Bayra¤›n›z Yok Mu, Verin Taﬂ›yay›m"
Çat›ﬂma yükseldikçe, yaral›lar artt›kça halk›n ve özellikle de yaﬂl› insanlar›n yoldaﬂlar›
sahiplenmesi de art›yor. Yoldaﬂlara "Yavrular›m, siz geri durun, biz önden gidelim, siz
arkam›zdan gelin" vb. gibi sözler söylüyorlar. Hele yaﬂl› bir amcan›n yoldaﬂlardan birinin
koluna yap›ﬂarak, "O¤lum sizin bayra¤›n›z yok mu, verin taﬂ›yay›m, ben de sizdenim" demesi...
Yaralanan insanlar›m›z, genellikle hastaneye gitmek istemiyorlard›. Kimisi hemen
orac›kta tedavisini yap›yor, (bez veya analar›n baﬂ›ndaki poﬂilerle) yaralar›n› sar›yor, kimisi
de en yak›ndaki eve gidiyor, tedavisini yaparak geri geliyordu. Bu davran›ﬂ biçimi kitlenin
yoldaﬂlara daha çok yak›nlaﬂmas›n› sa¤l›yordu. Yoldaﬂlara daha çok güveniyorlard›.
Pazartesi ö¤leden sonra, Ecevit makam arabas›yla olay yerine geldi ve dernek yöneticileriyle Cemevi’ne gitmek istedi. Kitle, Ecevit’i görür görmez "Faﬂist Ecevit Gazi’den Defol"
vb. sloganlarla, Ecevit’i Gazi’den kovdu. Ecevit, makam arabas›yla kaçarken, kitle taﬂ ve
sopalarla vurmaya baﬂlad›. O anda Ecevit, arabas›yla kaçarken kitleyi ezmek istercesine olay
yerinden polislerin aras›na kaçt›.
Yaral›lar› GOP Hastanesine götürüyoruz. Kap›daki sivil polisler bizi almak istemiyorlar.
Oradaki insanlar polislerin üzerine yürüyünce, polisler "biz size iyilik yapmak istiyoruz,
yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yoruz" diyorlar. Yaral›y› Hastaneye b›rak›p ç›kt›¤›m›zda, CHP ‹stanbul
Milletvekili ‹brahim Gürsoy yan›m›za geliyor. Bizden Gazi’de yaﬂanan olaylar› anlatmam›z›
istiyor. Oradaki insanlar›n tepkisiyle karﬂ›laﬂ›yor. ‹nsanlar, "Buradan ö¤renece¤ine olay yerine gidip ölümleri önleyin, sen utanm›yor musun?" diyorlar.
Bu konuﬂmalardan sonra yaﬂl› bir amca yan›m›za gelip ›srarl› bir ﬂekilde bizi evine
götürmek istedi. Biz amcan›n evine gittik. ‹ﬂ yaparken de bir yandan da bizden geliﬂmeleri
anlatmam›z› istiyorlar. (Yoksul Maraﬂl› bir aile) Biz de oradaki durumu özet olarak
anlat›yoruz. Yeme¤imizi yiyip ç›k›yoruz. Yaﬂl› teyze a¤layarak "kendinize iyi bak›n, bu
köpekler ac›madan herkesi öldürürüyorlar. N’olur yavrular›m" diye nasihat veriyor bize.
Kan H›rs›zlar› !
Hastaneye götürülen yaral›lar için kan isteniyor. GOP Özel Hastanesinin önünde biriken
halk, di¤er hastanedeki yaral›lar›n tedavisine yard›mc› olmak için, kendi aralar›nda gruplar
halinde görev da¤›l›m› yap›yorlar. GOP Özel Hastanesi, Samatya, Cerrahpaﬂa hastanelerinde kan vermek için insanlar s›raya giriyor, nöbet tutmaya baﬂl›yorlar. Yaral›
direniﬂçilerin çeﬂitli ihtiyaçlar› olmas›, polisin sald›rmas› ya da durumlar›n›n a¤›rlaﬂmas›
ihtimallerine karﬂ› nöbet tutmak gerekiyordu gerçekten. Ama daha sonra nöbetin bir baﬂka
sebepten, daha da gerekli olaca¤›n› ö¤renecektik.
H›rs›zlar dolaﬂ›yordu hastanelerin etraf›nda... Ama bilinen h›rs›zlar de¤ildi bunlar, bilinen
ﬂeyler peﬂinde de de¤illerdi.
Samatya hastanesinde halktan pekçok insan kan verdikten belli bir süre sonra sivil ve
resmi polisler gelmeye baﬂlad› ve gelir gelmez de niyetleri anlaﬂ›ld›. Verdi¤imiz kanlara el
koymaya çal›ﬂ›yorlard›. Oradaki insanlar bu duruma müdahale etmeye çal›ﬂ›yor. Polisler ise
ahlaks›zca, yüzsüzce "bu kana bizim arkadaﬂlar›m›z›n daha çok ihtiyac› var, niye
arkadaﬂlar›m›z için kan ba¤›ﬂ›nda bulunmuyorsunuz" diyerek kanlara zorla el koyuyorlar.
Hem halk›n kan›n› döküyor, hem de kan h›rs›zl›¤› yap›yorlard›. Dünyan›n herhangi bir
yerinde görülmüﬂ müydü acaba böylesi. Ama ne döktükleri kan onlar› kurtarabilir, ne de
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çald›klar› kan... Bu kan halk›n kan›, bir damlas› bile ondurmaz onlar›. Uyuﬂmaz bu kan
iﬂkencecilerin vücutlar›yla. Katiller, katil ve h›rs›zlar. Herkesin h›nc›, öfkesi bir kez daha tepesine ç›k›yor...
Hastaneye son gidiﬂimizde orada yatan tüm yaral›lar› dolaﬂ›p tek tek durumlar›n›
sordu¤umuzda, hastanede bulunan halktan insanlar; "Biz buraday›z ya, bize güvenin" diyerek tepkilerini ve sahiplenme duygular›n› anlatmaya çal›ﬂt›lar.
Hastaneye yaral›lar› özel araçlar›n d›ﬂ›nda ambülanslarla da taﬂ›yorlard›. Hastanenin
önünde bekleyen polisler onlara tehdit savurarak bu hastaneye gelmemelerini söylemiﬂler,
onlar da do¤rudan daha çok Samatya ve Cerrahpaﬂa’ya götürüyordu yaral›lar›.
Yine bir ara, Gaziosmanpaﬂa Özel Hastanesinde kan vermek için bekliyorduk. CHP ilçe
binas›na Kamer GENÇ, Ziya HAL‹S, Mustafa T‹M‹S‹ ve CHP’nin di¤er üst düzey kadrolar›
gelmiﬂti. Gazi mahallesi olaylar› hakk›nda bilgi al›p Kaymakaml›¤a, oradan da Gazi mahallesine gidecekler. Yan›mdaki insanlar onlar hakk›nda konuﬂuyorlar. (Geldiklerini konuﬂmalardan ö¤reniyoruz.) Kimisi küfrediyor, kimisi de sitemde bulunuyor.
"Hangi yüzle geliyor bu ahlaks›zlar. Olay›n üzerinden 24 saat geçtikten sonra gelmiﬂler.
Bunlar ﬂerefsiz..." vb. konuﬂmalar oluyor.

Nurtepe’den...
"YAﬁLI B‹R ANA
‘YAﬁASIN DHKP-C’ SLOGANI ATIYORDU..."
Nurtepe’de oturuyorum. Gazi’deki kahve tarama olay›n› televizyondan ö¤rendim. Bizim
(DHKC)’lilerin çabas›yla kitle topland›. Gazi’ye do¤ru yürümeye baﬂlad›k. 1500 kiﬂi kadard›k.
Gazi giriﬂinde durdurulduk. Cemevi yöneticileri durmam›z›, yürümek için polisten haber
gelmesini beklememizi söylediler. Di¤er siyasetler sessizdi. Bizden bir insan slogan at›p,
insiyatif koyarak kitleyi Gazi’ye do¤ru yürütmeye baﬂlad›. Gazi’ye giriﬂte bizim sloganlarla
karﬂ›land›k.
(...)
Sabaha karﬂ› polisler panzer eﬂli¤inde gelip kitleye ateﬂ açt›. Bir kiﬂi ﬂehit oldu. Özellikle
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DHKC’liler yi¤itçe dö¤üﬂüyorlard›.
Orada unutamayaca¤›m bir sahne gördüm. Cemevi önündeki kum tepesinin üzerinde
yaﬂl› bir ana "Yaﬂas›n DHKP-C" slogan› at›yordu. Adeta kitlenin insiyatifini ele geçirmiﬂti.

Çocuk, Genç, Yaﬂl›, Kad›n, Erkek, ‹ﬂçi, Esnaf
HALK ANLATIYOR
Kelimenin her anlam›yla bir halk ayaklanmas›yd› Gazi.
Gazi’liler, yüre¤iyle, bile¤iyle, taﬂ›yla, ekme¤i, kat›¤›yla anal›k, dostluk, arkadaﬂl›k duygusuyla, emekçi mütevaz›l›¤›yla barikatlardayd›. Kimi bedenini koydu barikatlara, kimi yoksul evinden getirdi¤i bir tüpü.
‹stanbul’un yoksul gecekondular›ndan bazen tek baﬂ›na, bazen gruplar halinde gelen
emekçiler de vard› barikatlarda. Kaderde, k›vançta, tasada, isyanda ortak bir halkt›lar.
Barikatlar›n en önünde Gazi’nin yoksul, öfkeli gençli¤i vard› ve onlar olacakt› elbette.
Onlar gençtiler ama hayat›, dostu ve düﬂman› tan›yacak kadar da büyüktüler. Büyüklerinden
büyük oldular hem de.
Ötesinde ise genç, yaﬂl›, kad›n, erkek, herkes bir yerindeydi ayaklanman›n. Yarat›c›l›klar›
s›n›rs›zd›. Yeri geldi kurmayca düﬂünceleriyle yön verdiler ayaklanmaya. Zekalar›yla silahlar
icat ettiler.
Ayaklanmay› iﬂte ﬂimdi onlar anlat›yor.
Ayr› ayr› konuﬂuldu hepsiyle. Ama birﬂey vard› ki, hepsinde ortak:
Gün uzlaﬂma günü de¤il; görüyor, yaﬂ›yor, söylüyorlar.
Uzlaﬂmac›lara, ister Alevi ileri geleni, ister "solcu", öfke dolular.
Hemen hepsi silahlanmal›y›z diyorlar. Silah ve savaﬂ... Hayat›n inkar edilemez gerçe¤i
olmuﬂ. Evet, silahlanmal›y›z. Türkiye emekçi halklar› silahlanmal›. Halk kendi seferberli¤ini
ilan etmeli bunun için.
Ayaklanman›n tüm gerçe¤i onlar›n anlat›mlar›nda var.

"SALDIRI GAZ‹ MAHALLES‹N‹N ‹LER‹C‹,
DEMOKRAT YAPISINAYDI"
‹smail TÜMEN (Dostlar K›raathanesi Sahibi):
‘Ben olay s›ras›nda tam üst kattayd›m. Tabii Gazi mahallesinin ilerici, demokrat
yap›s›ndan dolay› böyle bir sald›r› yap›ld›. Bu sald›r›n›n öncesi olan süreçte ise, bu bölgede,
bu caddede, ülkücüler sürekli olarak 15 günde bir, ayda bir konvoyla geçip gösteri yap›yorlard›. Kurt iﬂareti yap›yorlard›. Aç›k aç›k kurﬂun s›k›yorlard›. Bu sald›r› ise hedefli bir sald›r›.
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Otomatik silahlarla ve araba seyir halindeyken oluyor."
"Sald›ran Faﬂistler ve Kontrgerillad›r"
Kekil (......):
‘Bunu Türkeﬂçiler yapt›. Aﬂa¤›da halka sald›ran polisin bir yandan kurt iﬂareti yapt›¤›n›
görüyorduk. Ayr›ca gece sald›rd›ktan somnra kaçanlar da köpek iﬂareti yapm›ﬂlar. Onlara
karﬂ› gençlikte a¤›rl›kl› bir tepki var. Katliam› solcular›n üzerine atmaya yönelik demagojilerden kimse etkilenmiyor. Sizin de gördü¤ünüz gibi halk bunu faﬂistlerin ve onlardan hiç de
ayr› olmayan kontrgerillan›n yapt›¤› konusunda hemfikir."
"Kesinlikle Önceden Planl›"
Güleser KIRMIZIKAYA:
"Bu kesinlikle önceden planl›. Çünkü 15-20 gün önce benim arkadaﬂ›m›n yak›nlar›
mahalleden gözalt›na al›nm›ﬂlard›. Gözalt› s›ras›nda polisin biri onlara karﬂ› ‘siz gülün
bakal›m, yak›nda ‹smetpaﬂa caddesi kan gölüne çevrilecek, o zaman göreceksiniz’ demiﬂ. Ve
bu olayda polisin sald›r›y› yapanlarla iﬂbirli¤inde oldu¤u kesin..."

30 Yaﬂ›nda Konfeksiyon ‹ﬂçisi Bir Kad›n Anlat›yor:
"ONLAR DEVLETSE B‹Z DE HALKIZ"
Kahvelerin tarand›¤›n› bir akrabam›z telefonla haber verdi. Sonra televizyondan dinledim. Att›k kendimizi d›ﬂar›. Zaten insanlar da Cemevi’nin önünde toplanm›ﬂt›. Daha önce
böyle olaylara kat›lmad›m. Ama bu olay çok ani oldu. Olaylar bize yönelik bir sald›r›yd›. Yani
bizim insanlar›m›z ölmüﬂ, kahvelerimiz taranm›ﬂ, art›k durmak olmuyor. Gün bugün diyoruz. Hala ölüm akl›m›za bile gelmiyor. Herﬂeyden önce bizden insanlar ölmüﬂ. Biz de
asl›nda ayn› ﬂekilde karﬂ›l›k vermeliydik. Elimizde taﬂ, sopa ne geçerse biz de onlara
sald›rmal›yd›k. O an insan›n akl›na bunlar geliyor. Olaylar›n ertesi günü biz bütün ailece
kat›ld›k... Barikatlar kurulmuﬂtu, ateﬂler yak›lm›ﬂt› Cemevi’nin önünde. O an Sultançiftli¤i
taraf›ndan kalabal›k bir kitle kol kola girerek sloganlarla bize do¤ru geliyordu. Biz de slogan
att›k. Alk›ﬂ ve ›sl›klarla karﬂ›lad›k onlar›. Bundan önce Cemevi’nin önünde konuﬂmalar
yap›l›yordu. Olaylardan sorumlu olan karakol ve devletti. Konuﬂmalar bunun üzerine
yap›l›yordu.
Hep birlikte karakola do¤ru slogan atarak yürümeye baﬂlad›k. Dörtyola geldi¤imizde saat
11.00 s›ralar›yd›. Biraz sonra polisler taraf›ndan silah sesleri geldi. Dörtyol ve Nalbur dura¤›
aras›nda ateﬂ aç›ld›. O an Fadime Bingöl poliklini¤in önünde, kald›r›mda vuruldu. Bu esnada çok insanlar yaraland›. Buna ra¤men insanlar da¤›lmad›. Çünkü karakola çok k›zg›nd›k.
Karakolun daha önce de yapt›klar› vard› tabii. Son olayda da ne kadar pislik olduklar› ortaya
ç›kt›. Olaylar oldu¤undan yar›m saat önce polis kahvelerde arama yap›yor, bundan sonrada
kahveler taran›yor... Olaylardan sonra da polis geç geliyor. Halil Dede’nin cenazesi saatlerce
ortada kal›yor...
Çat›ﬂmalar olurken benim gördü¤üm ﬂuydu. Herkes tek yürekti. Belki bu olaylar› hiç
görmeyenler vard› ço¤unlukla. Ama o gün bunlar› düﬂünen yok. Yan›m›zda ölenler de oldu
mesela, yaralanan da oldu. Bizim korkumuz gençlerimizin ölmesiydi. Baﬂka bir korkumuz
yoktu. Onun d›ﬂ›nda coﬂkuluyduk. Özellikle arkas›na topland›¤›m›z barikatlarda coﬂku
büyüktü.
Herkes devleti, yasay› filan bir kenara b›rakm›ﬂt›. Mesela soka¤a ç›kma yasa¤›n› dinlemedik. Dinlesek bu bize yak›ﬂmazd›. Onlar devletse biz de halk›z...
"Cemevi Yöneticileri de Gerçekleri Görmeli"
Halk çok kararl›yd›. Cemevi yöneticilerini kimse dinlemedi. Onlar halk› teskin etmek için
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mikrofona ç›kt›klar›nda gençler onlar› indiriyordu. Ortada cenazeler var, yaral› insanlar var.
O saatten sonra Cemevi’ni kim dinler. Çünkü biz herﬂeyimizle polise sald›rmak istiyoruz.
Onlar› bu halleriyle kabul etmiyoruz. Ayr›ca Cemevi yöneticilerini Alevi temsilcisi olarak
filan görmüyoruz. Bence onlar gerçekleri görmeliler. Belki de görüyorlar, korkuyorlar, ondan
siniyorlar. Ama böyle olmaz ki. Polis halk›n üstüne ateﬂ aç›yor, daha kaybedecek neyimiz
kalm›ﬂ ki! Ha bir de ﬂunu diyeyim. Gazeteler dedi ki, polis havaya ateﬂ açt›. Yani bu kadar
halk kendi kendini mi öldürdü? Neyse, yani demek istedi¤im bu devlet bize olmuﬂ tam bir
düﬂman. Onun için öyle Cemevindekiler gibi yapmamak laz›m. Onlara karﬂ› direnmek laz›m,
savaﬂmak laz›m. Bizim silah›m›z yoktu, yani tabancam›z, tüfe¤imiz yoktu. Biz de taﬂ ve
sopalar› silah yapt›k. Silah›m›z olsayd› daha iyi olurdu tabi...
Halk›n tepkisi daha fazla poliseydi. Onlar da araya asker soktular. Asl›nda ikisi de ayn›
kap›ya ç›k›yor. Bugün Kürdistan’da onlarca insan öldürülüyor, köyler yak›l›yor, iﬂkence
yap›l›yor. Bunlar› yapan asker... Ben bunlar› görebiliyorum. Benim tahsilim fazla yok. Ama
bak›yorum memleketin okumuﬂ adamlar› sanki bunlar› bilmiyor. Mesela çat›ﬂmalar olurken
Zülfü Livaneli geldi, ismini bilmedi¤im baz› baﬂka adamlar geldiler, milletvekilleriymiﬂ galiba. Onlar da baﬂlad›lar "sakin olun" demeye. Konuﬂturmad›k tabii. Yapt›klar› halk›n yarar›na
birﬂey de¤il ki. Yararl› birﬂey yapacaklarsa gelip halk›n yan›nda yeral›rlard›. Devletin
askerinin polisinin içinden bize nutuk çekmezlerdi.
Bizden yana olan bir tek devrimcilerdi. Özellikle de DHKP-C’lilerdi. Eskiden Devrimci
Sol’du. ﬁimdi parti oldu, ad› da DHKP-C oldu. Onlar en öndeydi. Sloganlar›yla, sopalar›yla
öncülük ediyorlard›. Onlar›n yapt›¤› yi¤itlikti. Çünkü canlar›n› ortaya koyuyorlard›.
Kendilerini halka siper etmiﬂlerdi. Tabii bu olaylarda devrimcilerin görevi oldukça önemliydi... Hükümet dedi ki, devrimciler halk› k›ﬂk›rtt›. Bu yüzden olaylar ç›kt›. Bu da yalan. Yani
ﬂöyle, devrimciler öndeydi, bu do¤ru. Ama halk da yerinde durmuyordu ki, hedefimiz belliydi. Hem halk çocuk mu ki, devrimciler gelsin kand›rs›n bizi. Buna kim inan›r. Bir de utanmadan dediler ki, kahveleri DHKP-C taram›ﬂ olabilir. Bu da yalan. DHKP-C’liler böyle birﬂey
yapmaz. Nas›l yaps›n? Burada oturanlar onlar›n aileleri. ‹nsan ailesini öldürür mü? Biz
ﬂimdiye kadar biliyoruz ki DHKP-C’liler halka kötülük yapanlar› öldürüyor, baﬂkas›n› de¤il.
Devlet kafam›z› buland›rmaya çal›ﬂ›yor baﬂka birﬂey de¤il. Hem Sezgin de DHKP-C’liymiﬂ,
onu çat›ﬂmada polis öldürdü.
"Bence Adaleti Devrimciler Yapar"
Devrimciler bizim için ölüyor. ﬁehit olan devrimcilerden tan›d›klar›m›z var. Hepsini
tan›masam da en az›ndan ailelerini tan›yorum. Onlar›n bizim için ölmeleri bizi etkiliyor.
Onlar› devlet öldürüyor. Niye? Devrim yapmak istiyorlar diye. Çünkü devrim halka özgürlük
getirecek. ‹nsan gibi yaﬂayaca¤›z. Bunu devlet istemiyor tabii ki. Çünkü o halktan yana de¤il.
Zenginlerden yana. Bu yüzden halk mücadele etmesin istiyorlar, birbirlerine düﬂman olsun
istiyorlar. Zaten böyle televizyonda Aleviler-Sunniler birbirine girdi demeleri bundan. Bizim
Sunni olan birçok komﬂumuz var... Aram›zda herhangi bir sorunumuz yok. Kald› ki olaylar
s›ras›nda bizim karﬂ›m›za tek bir Sunni ç›kmad›. Bize sald›ran polisti, yani devletti. Devlet
ﬂimdi kalkm›ﬂ Alevileri kand›rmaya çal›ﬂ›yor. Yok size ﬂöyle hak verece¤im diyor, böyle hak
verece¤im diyor. Bunlar yalan ﬂeyler. Biz onlardan birﬂey istemiyoruz. Hem madem ki hak
verecek bize, neden katliam yap›yor? Maraﬂ, Çorum, Sivas’ta bize devletin yapt›klar›n› unutmad›k. Bunlar› yaparken de hep faﬂistleri kullan›yor, bu yüzden de öfkemiz onlara da büyük.
Halk, Gazi’de faﬂistlerin dükkanlar›n› bu sebeple da¤›tt›. Onlar› mahallemizde istemiyoruz.
Onlar›n devletin uﬂa¤› oldu¤unu biliyoruz. Hem de çok pislik insanlar. Dükkanlar›n›
da¤›tmak az bile, çünkü onlar bizim canlar›m›za kurﬂun s›k›yorlar. Onlar›n anlad›¤›, bana
göre onlara ﬂiddet yapmakt›r. Ayaklanmadan sonra faﬂistler Gazi’den kaçt›, bir tane bile
faﬂist ortal›kta yok. Bir hafta açmad›lar dükkanlar›, kapal›yd›. Bunlara hep böyle yapmak
laz›m. Ama bunun için de silah gerekir herhalde. Onlar›n ço¤u silahl›. Silah› da devletten
al›yorlar. Yani bu bak›mdan ayn› de¤iliz. Bizim de silah›m›z olmal›. Bana kal›rsa olaylarda bu
kadar ﬂehit vermemiz, silah›m›z olmad›¤› içindir. Silah›m›z olsayd› bu kadar ﬂehit vermezdik.
Daha baﬂka olurdu. Zaten can›m›z› ortaya koymuﬂtuk.
En az›ndan bundan sonra birﬂeyler yapmak gerekir. Yani hesap sormak. Biz duyduk ki,
güya devlet bir heyet kurmuﬂ inceleme yap›yormuﬂ. Polislerin bir de amirlerin ifadelerini
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alm›ﬂlar. Sanki köpek köpe¤i ›s›r›r m›? Bunlar göz boyamad›r. Kimse inanmas›n, böyle
ﬂeyler bizim kan›m›z› geri vermez. Bence adaleti devrimciler yapar. Yani hesap baﬂka türlü
sorulur. Ben bu bak›mdan devrimcilere güveniyorum. Çünkü onlar bizim insanlar›m›z. Tabii
ki onlara güvenece¤iz. Devrimcilere kap›m her zaman aç›k.

Ba¤c›lar Yenimahalle’den Gazi’ye Gelen
22 Yaﬂ›ndaki Konfeksiyon ‹ﬂçisi Anlat›yor
"HALK SAVAﬁANIN K‹M OLDU⁄UNU
‹Y‹ B‹L‹YOR"
Gazi olay›n› televizyondan ö¤rendim. O an çok öfkelendim. Öfkemi d›ﬂar›ya ç›k›p, birazc›k
da olsa boﬂaltmak yani savaﬂmak istiyordum. Gazi’ye gitti¤imde herkes Cemevi’nin önünde
toplan›yordu. "Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ", "Yaﬂas›n Gazi Ayaklanmas›",
"Katil Devlet" sloganlar› at›l›yordu. O an herkes sald›r›ya geçmek için haz›rlan›yor ve
sald›rmak istiyordu. O anda polisi göremedim yoktu.
Gazi’de bir Ülkü Oca¤›na taﬂlarla, sopalarla sald›rd›k. O an sadece halk ve DHKP-C’liler
vard›. Di¤er örgütlerin hemen hemen hepsi gitmiﬂti... Okmeydan›’na giderken bir belediye
otobüsünün içinde polisler vard›. Halk ve DHKP-C’liler taﬂ ve sopalarla polislere sald›rd›.
Polisler silah çekip üzerimize ateﬂ ettiler. Halk bir an pani¤e kap›ld›. Ama önde DHKP-C’liler
vard›. Hemen kitleyi toparlad›lar. Ölen, yaralanan oldu¤unu görmedim. "Katil Polis" diye
slogan att›k.
Okmeydan›’ndan belirli bir yürüyüﬂten sonra belediye otobüsleri kitleye yanaﬂt›. Tüm
örgütler pankart yar›ﬂ›nda. Sonra otobüslere binip uzaklaﬂt›lar. Bu kitleyi azaltt›. Yaln›zca
DHKP-C’liler ve Okmeydan› halk› vard›. Belirli bir zaman sonra DHKP-C’nin mahalle birimlerinden gelen insanlar da gitti. Ben de gittim. Ama Okmeydan› halk›, "Okmeydan› halk›"
pankartlar› ellerinde yürüyorlard›.
Ben DHKP-C’yi daha önce tan›yordum. Ama ﬂimdi onlara daha fazla güven duyuyorum.
Kendileri en önde savaﬂt› ve kurﬂunlar›n önünde hep onlar vard›. Biz savaﬂmay› ve direnmeyi onlardan gördük. Fakat di¤er örgütler ise onlar savaﬂ›rken, kendi örgütlerinin ad›n›
duvarlara yazmak ve pankart asmakla zaman geçiriyorlard›. Oradaki halk savaﬂan›n kim
oldu¤unu gayet iyi biliyor.
14 Yaﬂ›ndaki Bir Konfeksiyon ‹ﬂçisi Anlat›yor:
"BENCE S‹LAHIMIZ DA OLMALIYDI"
13 Mart pazartesi günü iﬂe gitmiﬂtim. Saat 10.00 civar› sesler duydum, yürüyenlerin
yan›na gittim, onlara kat›ld›m. Karakola yürümeye baﬂlad›k. Polisler barikat kurmuﬂlard›.
Halk taﬂ atmaya baﬂlad›. Binalardan gizlice resim çekiyorlard›. O ateﬂ s›ras›nda Fadime
ablay› vurdular. PTT bahçesinin taraf›ndayd›. Hastaneye gitmeden yar›yolda ölmüﬂ. Bize de
ateﬂ etmeye devam ettiler. Benim yan›mda bir arkadaﬂ vard›, baﬂ›ndan kurﬂun s›y›rd›. Eve
gittim, daha sonra tekrar olaya girdim. Panzerler üzerimize yürüdü. Dörtyolda ara soka¤a
geçtim. Helikopterlerden ateﬂ etmeye baﬂlad›lar. Arkadaﬂ›n evine girdim...
Sat 14.30 gibi Cemevi’nin oraya barikat kurduk. Molotof at›ld›. Halk›n üzerine bir daha
yürüdü panzerler, bir daha yürüdü. Mezarl›¤a gelirken bir k›z›n üzerinden panzer geçti. Ayn›
panzer ikinci kez yine geçti. Halk panzeri taﬂlad›. Önüne çöp tenekeleri koydu. Ben de taﬂ
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att›m. Bence silah›m›z olmal›yd›...

23 Yaﬂ›ndaki Bir Konfeksiyon ‹ﬂçisi Anlat›yor:
"KANLAR YÜZÜME SIÇRADI..."
Ben taranan kahvehanelerin aras›nda kalan bir birahanede oturuyordum. Hemen
yak›n›m›zda silah sesleri gelince hepimiz kendimizi yere att›k. Silah sesleri kesilince tekrar
kalk›p d›ﬂar›ya ç›k›nca bu kez de Do¤u K›raathanesi’nin taranmas› sesleri geldi. Orada Halil
Dede’yi vurmuﬂlar. Ayr›ca yaral› da varm›ﬂ. Bizim yak›n›m›zdaki kahvelerde de yaral›lar
vard›. Ortal›k kar›ﬂt›. Yaral›lar› hastaneye taﬂ›mak için telaﬂ vard›. Bir taraftan da polis ortada görünmüyordu. Her zaman kahveleri basan, baﬂ›m›zdan eksik olmayan polis bu sefer 25
dakika geçti¤i halde gelmemiﬂti. Araçlar›n da karakola do¤ru kaçt›¤›n› söylediler. Belli ki bu
tarama polisin iﬂi, ya da sald›r›y› kesin bildi¤i belli. Ben sald›r›y› MHP’lilerin de bildi¤ini
düﬂünüyorum. Çünkü onlar›n Köﬂe dura¤›na tak›ld›¤› birkaç yer gündüz kapal› oldu¤u için
dikkatimi çekmiﬂti.
Maç oldu¤u için kahvelerde çok adam vard›. Bir anda bütün kahveler boﬂal›nca bir de
çevreden insanlar geldi. Hemen hemen 1500-2000 kiﬂi oldu. Kahvelerden karakola yürüyüﬂ
baﬂlad›. ‹lk anda karakolun önüne bir kaç polis ve ekip otosu barikat gibi birﬂey yapt›. Halk
bunlar› kovalad›. Karakola s›¤›nm›ﬂlard›. Taﬂlar at›l›yordu.
Benim eﬂim hamile oldu¤u için onu da merak ediyordum. Do¤um zaman› gelmiﬂti. Hem
dolan›yordum, hem de eve gitmek istiyordum. 24.00 sular›nda Cemevi’ne gittim.
Cemevciler, da¤›lal›m, yar›n cenazeleri kald›raca¤›z diyordu. Yuhalan›yorlard›. Ben de içimden "Yuh be!" dedim. Bir ara eve gittim. Sonra dayanamad›k, abimle tekrar ç›kt›k. Geri
geldikten biraz sonra panzerlerle polis sald›rm›ﬂ, herhalde iki kiﬂi ölmüﬂ. Bunu ertesi sabah
gitti¤imde ö¤rendim.
Pazartesi sabah› Cemevine geldi¤imde çok kalabal›kt›. Halk yürüyüﬂe geçti¤inde ben de
kat›ld›m. Gece polisin sald›rmas› öfkeyi büyütmüﬂtü. Karakolu basmaktan bahseden gençler
vard›. Bir ara panzerler geri çekildi. Su s›kt›lar. Taﬂ, sopa, ne olursa atanlar vard›. Bir anda
ateﬂ aç›ld›. Fadime Bingöl yan›mda vuruldu. Kafas›na kurﬂun geldi. Kanlar yüzüme s›çrad›.
Ben ﬂok oldum, hemen hastaneye kald›rmak için birileri kuca¤›na ald›¤›nda ben kendimden
geçtim, oldu¤um yere çöktüm. Fadime Bingöl, ara sokaktan gelip yeni kat›lm›ﬂt› korteje.
Silah sesleri çok yo¤undu. Kulaklar› sa¤›r ediyordu. Ama halk sadece ölülerini ve yaral›lar›n›
toplay›p çat›ﬂmaya devam ediyordu. Geri çekilme olmuyordu. Epey uzun sürdü. Ben kendi
ad›ma biraz korkuyordum. Vurulmak istemiyordum. Sürekli yaralananlar oluyordu.
Sonradan anlatt›¤›na göre, bir arkadaﬂ›m, yere düﬂen bir bayana yard›m etmek istiyor. Yere
düﬂüyor. Sonra polisler yakal›yor. Ellerinden kaç›r›yorlar. Kovalamaca oluyor. Foto Yusuf’un
orda (pastanenin karﬂ›s›) bir çukurluk yer var, arkadaﬂ›mla birlikte dört beﬂ kiﬂi oraya atl›yorlar. Tam kapana k›s›l›p kal›yorlar. Üst üste bir vaziyetteyken polis üzerlerine yak›n mesafeden ateﬂ aç›yor. Orada bulunanlar›n hepsi yaralan›yor. En altta kald›¤› için arkadaﬂ›m yara

51

alm›yor. Polis en üsttekinin kafas›na yaklaﬂ›p s›k›yor. Orada bir kiﬂi ölüyor...
Saat 1.00 s›ralar›nda ben eve do¤ru gitmeye çal›ﬂt›m. Çat›ﬂmalar hala devam ediyordu.
Ara sokaklardaki insanlara, gruplara polis helikopterinden ateﬂ ediliyordu. Yan›mdaki bir
taksiye üst üste kurﬂunlar geldi. Cemevi’nin oradan kardeﬂimi al›p eve gittik. Cemevi’nde o
s›rada daha çok yaﬂl› insanlar ve kad›nlar vard›. Gençler bir aﬂa¤› bir yukar› gidip geliyorlard›. Yaral› getiriyorlard›.
Eve gittikten sonra eﬂimin do¤um iﬂleri için ç›kt›k. Cenazelere kat›lamad›m.

Bir iﬂçi Anlat›yor:
"E⁄ER ALEV‹ SUNN‹ ÇATIﬁMASIYSA
ATAKÖY’DE LEVENT’TE N‹YE OLMUYOR?"
Ülkemizde emekçilere yönelik gerek devlet güçleri taraf›ndan, gerekse de sivil faﬂist
dedi¤imiz MHP’liler taraf›ndan yo¤un bir sald›r› var. Bu sald›r›lar›n nedeni, hakk›n› istemek
için seslerini yükselten emekçileri sindirmek. Gazi mahallesi ilk de¤il. Son da olmayacak.
‹nsanlar›n bask›ya, sömürüye boyun e¤mesini istiyorlar. Bunun karﬂ›s›nda emekçi kesime
örgütlenmek düﬂüyor.
(...)
Olay› Alevi Sunni çat›ﬂmas› olarak göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Kesinlikle Alevi Sunni
çat›ﬂmas› diye birﬂey yok. E¤er Alevi Sunni çat›ﬂmas› ise Bak›rköy, Ataköy, Levent gibi sermaye sahiplerinin oldu¤u yerlerde niye olmuyor?
Ya da bir emniyet amirinin kendisi Tuncelili ve Alevidir, kendisi emniyet teﬂkilat›na emir
veren bir mekanizman›n içindedir. Bu sald›r› neden ona yönelmiyor?
Gazi mahallesinde sadece Aleviler oturmuyor. Bu olay yaﬂand›¤›nda Alevisi Sunnisi
soka¤a döküldü. ﬁehit olanlar aras›nda Sunniler de var. Bu insanlar›n mezhepleri farkl› olabilir ama çok büyük ortak özellikleri var. Bu da hepsinin emekçi olmas›d›r. Ben Alevi de¤ilim.
Ama ezilen kesimin yan›nday›m. Çünkü ben de emekçiyim.
(...)
Ben olay› televizyon ve bas›ndan izleyebildim. Mahalledeki halk›n polise büyük tepkisi
vard›. Polisler vatandaﬂlardan al›nan vergilerle geçiniyorlar. Halk›n güvenli¤ini sa¤lamak
gibi bir görevleri var. Ama ilginç bir tezatl›k var. Kahve tarama olay›nda bir ölü ç›k›yor,
ard›ndan polis güya halk› sakinleﬂtirmek için mahalleye geliyor, ölü say›s› 29’a ç›k›yor. Bu
nas›l sakinleﬂtirmek? Ondan sonra halk› teröristlikle suçluyorlar.
Ev Kad›nlar› Anlat›yor:
"GENÇ F‹DANLAR BAR‹KAT KURDU,
B‹Z ONLARA DESTEK VERD‹K"
G. A. : Biz soka¤a ç›kma yasa¤›n› dinlemedik. Sürekli sokaklardayd›k. Sürekli barikatlar›n
oraya gidip geliyorduk. Barikat›n önünde ise daha çok gençler vard›. En çok onlar mücadele
etti.
Hayat›mda hiç böyle bir barikat direniﬂi görmedim. Barikatlar› çok güzel kurduk.
Kerestecilerin depolar›n› boﬂaltt›k. ‹nsanlar evlerinden malzemeler getirdi. Hatta kereste
sahibi kamyonla kendi kerestelerini getirip barikata boﬂaltt›. Genç fidanlar barikat kurdu, biz
de onlara destek verdik.
H. K. : Barikatla birlikte sopalar› da haz›rlad›k. Yaﬂl› bir ana gelerek bana yukar›da

52

mezarl›¤›n orada, sokaga ç›kma yasa¤› konulduktan sonra sivil bir taksinin bulundu¤unu,
onu bir kontrol etmemizi söyledi. Gidip bakt›¤›m›zda bordo renkli, son model bir arac›n
mezarl›k taraf›nda bekledi¤ini gördüm. Önce boﬂ zannettim. Yan›na yaklaﬂt›¤›mda içinde
insanlar›n yatar gibi oturduklar›n› ve ellerinde bir kamera oludu¤unu gördüm. Çekim
yap›yorlard›. Bu olay geceyar›s›na do¤ru oldu. Gidip kerestecileri bularak mezarl›ktan gelen
yola büyük bir barikat kurduk. Yukar›dan bir sald›r›ya karﬂ› insanlar›n can güvenliklerini
sa¤lad›k. Her ihtimale karﬂ› kimlik kontrolleri ve aramalar yap›ld›. Benim üzerim bile arand›...
Cemevi’ne sürekli yiyecek yard›m› geldi. Baz› büyüklerin olumsuz tutumu d›ﬂ›nda herﬂey
çok iyiydi. Cemevi’nden 3-4 kiﬂi, "burada ikiyüz kiﬂi kald›, bunlar› al›rsan›z cenazelerimizi
rahat kald›r›r›z" diye iﬂbirli¤i yap›yorlard›.
Boﬂ bulundukça ateﬂler yak›p halaylar çekiyor ve marﬂlar söylüyorduk. Genç direniﬂçi
arkadaﬂlar›m›z›n çeﬂitli malzemelerinin haz›rlanmas›na yard›mc› olduk. Pankart haz›rlanmas› için ben kendim dört çarﬂaf verdim. Yaz› için badana boyas› istediler. Onu da verdim.
E. A. : Cemevi yetkilileri direniﬂten korkuyorlard›. ‘Biz sizin gibi ölmek istemiyoruz’ diyorlard›. Oysa Gazi için tehlike geçmiﬂ de¤ildi. Ben bugün ellerinde kola kutular›yla buralarda
MHP’lilerin dolaﬂt›¤›n› gördüm. Çirkin bir el iﬂareti yaparak ‘size gösterece¤iz’ dediler. Gazi
halk› yeni bir katliamla yüzyüze gelebilir.
Ben Cemevi’ne yak›n oturuyorum. Müthiﬂ bir direniﬂti. Pazartesi günü ilk cenaze
geldi¤inde soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi. Arkas›ndan barikatlar çekildi. Devrimciler
so¤ukkanl›l›kla barikatlar› kurdular. ‘Evlere gitmeyelim, korkmayal›m’ dediler.
Mahallemde evden ç›kmayan kad›nlara k›zd›m. ‘Onlar bizim için canlar›n› ortaya koyuyorlar’ dedim. ‘Kat›lal›m’ ça¤r›s› yapt›m.
Barikatlar› kurarken iki panzer geldi. ‹nsanlar panzerleri taﬂlad›. Bir yandan marﬂlar
söylendi, bir yandan barikatlar oluﬂturuldu. Ateﬂler yak›ld›. Kereste a¤açlar›yla gece sokaklar tutuldu.
Cenazeler gelmeden önce devrimciler boﬂ inﬂaatlarda pankartlar›n›, molotoflar›n›
haz›rlad›lar. Barikat›n d›ﬂ›nda evlerden yemekler piﬂirilip getirildi. Yak›lan ateﬂlerle
direniﬂçiler ellerini ›s›t›p ›s›t›p iﬂlerinin baﬂ›na geri döndüler. Direniﬂçilere ‘gelin eve gidelim,
biraz dinlenin, çay için’ dedi¤imde ‘abla sana yak›ﬂt›ramad›k, biz buraya oturmaya, dinlenmeye de¤il direnmeye geldik’ dediler.
Barikatlar kurulmasayd› burada daha çok insan ölürdü. D›ﬂar›dan gelen halk›n da buraya
çok eme¤i geçti.
Saadet ﬁAH‹N : Devlet diyor ki ‘bu iﬂi PKK yapt›, Dev-Sol yapt›’, ‘pankart yazd›lar, pankart
ast›lar’ diyor. Bu devletin olanlar› sapt›rma politikas›d›r. Bizim büyüklerimiz bundan etkilendi. Ben do¤ru bulmuyorum. ‘Bu halk›n sorunudur’ diyerek Cemevi yöneticilerini do¤ruya
çekmeye çal›ﬂt›m. Cemevi’ndeki baz› insanlarda ﬂöyle bir anlay›ﬂ var; "E¤er gençler bu iﬂe
kar›ﬂ›rsa devlet bizi suçlar, sorun Alevi sorunu de¤il, devrim sorunu olur" diyorlar. Bence bu
yanl›ﬂ bir düﬂüncedir. Ne var ki, Cemevi’nde yer alanlar gerçekten bilinçsizler. Bu aç›dan çok
dar çerçeveli düﬂünüyorlar. Cemevini de bu bilinçsizlik içinde kurdular. Tabii ben tek baﬂ›na
onlar› suçlam›yorum. Kendimi de suçluyorum. Çünkü onlara bir bilinç götürmedik. E¤er
sorun onlar›n düﬂündü¤ü gibi bir Alevi sorunu olsa kahvehaneyi de¤il, Cemevi’ni tararlard›.
Bu aç›dan sorun devrimcilerin sorunudur. Devrimci gençlere bu aç›dan yard›mc› olmal›y›z.
Sald›r›n›n ilk gecesinde panzer geldi¤inde devrimci gençlerin üzerine ›ﬂ›klar›n› tek tek tuttu,
sonra ateﬂ etti, mahalleden ç›kt›m, ba¤›rd›m, "Gelin, gençleri halka oluﬂturarak aram›za
alal›m, hepimiz kat›lal›m" dedim, "bu hepimizin sorunudur, onlar bizi savunuyor" dedim.
Baz›lar› tepki gösterdi. Oysa biliyoruz ki, devrimciler önde olmasayd›, barikat kurmasayd›
faﬂistler evlerimize kadar girerdi. Cemevi yetkilileri bunu anlamal›lar.
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41 Yaﬂ›ndaki Bir Ev Kad›n› Anlat›yor:
"B‹R TEK YÜZ YAﬁINDAK‹ KAYNANAM
EVDE KALDI"
12 Mart akﬂam› kardeﬂimin evinde misafirdim. Saat sekiz s›ralar›nda silah sesleri geldi.
Ben kalkt›m evimize gittim. Seslerin ne oldu¤unu anlayamam›ﬂt›m ama içimde tuhaf bir
s›k›nt› vard›. S›k›nt›yla k›z›m› sigara almaya bakkala gönderdim. K›z›m geldi¤inde "anne,
kahveler taranm›ﬂ, ölü varm›ﬂ" dedi. O s›rada d›ﬂar›dan da slogan sesleri gelmeye baﬂlad›.
Halk, "Katil Polis", "Katil Devlet" diye ba¤›r›yordu. Hemen biz de d›ﬂar› ç›k›p protestolara
kat›ld›k. Bütün ev halk› sokaktayd›k, bir tek yüz yaﬂ›ndaki kaynanam› evde b›rakt›m.
Kahvelerin taranmas›nda devletin parma¤› oldu¤u halk taraf›ndan hemen anlaﬂ›ld›.
Çünkü, çevreden çok say›da insan an›nda polisi aramas›na ra¤men polis müdahale etmiyor, herhangi bir önlem alm›yor. Karakol taranan kahvelerin uza¤›nda de¤il. Hatta
anlat›ld›¤›na göre katliam› yapanlar›n bindikleri taksi bir ekip otosuyla bile karﬂ›laﬂ›yor,
müdahale olmuyor. Yine ayn› taksinin karakolun önünden geçti¤i bile söyleniyor. Zaten
bunlar›n hiçbiri önemli de¤il. Mahalledeki en ufak bir gösteride bile çevreyi ablukaya alan
ve hiç dinlemeden gençlerimizi yar›m saat içinde karakola toplamaya çal›ﬂan polisin böylesine bir olayda suçlular› elinden kaç›rm›ﬂ olmas›, sald›r›n›n devletten habersiz yap›lmad›¤›n›
gösteriyor. Hem biz art›k çok ﬂeyi biliyoruz. Sadece ‹stanbul de¤il ki, daha önce baﬂka
ﬂehirlerde de bunun gibi olaylar yaﬂand›. 12 Eylül’den önce de yaﬂand›. Ne oldu? MHP’liler
tarad›, polis seyretti. Sonra yalandan aç›klamalar yapt›lar. ‹ﬂte yakalayaca¤›z, yok solcular
da yapm›ﬂ olabilir, bilmem ne... Ama ﬂimdi kimseyi kand›ramazlar. Biz katillerin kim
oldu¤unu biliyoruz.
Karakolun önünde polisle çat›ﬂma olduktan sonra Cemevi’nin önünde bekliyorduk.
Milletvekilleri, emniyet müdürüyle konuﬂtular filan dediler. Güya polis birﬂey yapmayacakt›.
Tam bunlardan bahsedilirken, panzer deste¤inde polisler Cemevi’ne geldiler. Hem panzer,
hem de di¤er polisler kalabal›¤› yayl›m ateﬂine tuttular. Çok yaralanan oldu. ‹ﬂte orada
Mehmet GÜNDÜZ vuruldu. Hemen bir taksiye bindirip dispansere götürdük. Yaras› çok
kötüydü. Gözünden vurulmuﬂtu. Yetiﬂtiremedik... Ben Mehmet’i bir k›na gecesinde
görmüﬂtüm. Efendi, sessiz bir çocuktu. Çok üzüldük tabii. Ama hiç birimizde korku yoktu.
Ölüm kimsenin akl›na gelmiyordu. Herkes çok k›zm›ﬂt›. Herkes "art›k yeter" diyordu. Yani
ölümü de göze alm›ﬂt›k o anda. Katliam o kadar aç›kt› ki, daha önce hiçbir protestoya
kat›lmam›ﬂ mahalleliler dahil soka¤a dökülmüﬂtü. Hiç ümit etmedi¤imiz insanlar polisle
çat›ﬂmaya haz›rd›. Benim kocam daha önce böyle ﬂeylere karﬂ› ç›kmas›na ra¤men, bu gösterilerin içindeydi. Mücadele etmek insanlar› de¤iﬂtiriyor.
Ertesi sabah yine sokaktayd›k. Devlet katliam yapmaya devam etti. Cenazelerine sahip
ç›kmaya çal›ﬂan, öfkelerini dile getiren insanlara hiç hesaps›z ateﬂ açt›lar. Bir defa daha
gördük ki, bu devlet halka düﬂman. Hem de ne düﬂman. MHP’lilerle nerede kime rastgelirlerse tarad›lar bizi. Panzerlerin arkas›ndan, çat›lar›n üzerinden, her yerden. Mesela Adem
GÜZEL diye mahalleden bir insan bilardo salonunun karﬂ›s›ndaki çat›dan ateﬂ açan siviller
taraf›ndan yaraland›. Fadime B‹NGÖL’ün ﬂehit düﬂmesi de büyük ihtimalle öyle oldu. Çünkü
Fadime kalabal›¤›n ortalar›ndayd›. Yani cadde üzerinden aç›lan bir ateﬂle vurulmuﬂ olamaz.
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Mutlaka yukar›lardan bir yerden s›km›ﬂ olmalar› laz›m. Art›k MHP’liler mi, sivil polisler miydi
çok önemli de¤il. Birbirlerinden farklar› yok ki.
Diyorlar ki olaylar› devrimciler k›ﬂk›rtt›. Yalan. Devrimciler halkla birlikteydiler. Diyorlar ki,
katliam devrimcilerin yüzünden oldu, halk da onlar›n oyununa geldi. Nas›l gelmiﬂ oyuna?
Niye polislerden hiç ölen yok? Biz silahs›zd›k. Bana göre silah›m›z olsayd› farkl› olurdu. Bu
kadar ﬂehit vermezdik.
Bir de ﬂeyi söyleyeyim, ortada Alevi-Sunni çekiﬂmesi diye bir ﬂey yok. O gösterilerde
herkes bir tek ﬂeye karﬂ›yd›, o da devlettir. Benim birçok Sunni komﬂum da olaylar›n içindeydi. Biz onlarla düﬂman olsak, hiç bizimle beraber gelirler miydi? Biz y›llard›r Alevi, Sunni
bütün komﬂular›m›zla kardeﬂçe yaﬂad›k ta ﬂimdi mi düﬂman olaca¤›z? Niye aram›zda
darg›nl›k olsun ki? Çekti¤imiz yetmiyor mu? Bir de biz birbirimize destek olmazsak, bu devlet
hepten biner tepemize. Çünkü devletin derdi bana göre ortal›¤› kar›ﬂt›rmak. Bunu herkese
anlatmam›z laz›m. Zaten herkeste biliyor. Fakat gazeteler yine de böyle yazd›lar.
Televizyonlar da hep böyle gösterdi. Sanki mesele Alevi Sunni meselesiymiﬂ gibi anlatt›lar.
Baﬂka yerlerde yaﬂayanlar böyle bilsin diye. Bu bas›n zaten devletin bas›n› olmuﬂ. Onlar
yani patronlar ne diyorsa onu yaz›yorlar. Hiçbiri gerçe¤i yazmad›lar. Biz bütün mahalle
sokaklardayd›k, onlar hala kafalar›na göre anlatt›lar olaylar›. Televizyonu seyretti¤imizde biz
de ﬂaﬂ›r›yorduk, bunlar nerede olmuﬂ diye. Böyle yapacaklar›n› bildi¤imiz için onlar› aram›za
almad›k. Bir tek devrimci gazetecilerin aram›za girmesine izin verdik.
Hesaplar›n›n Sorulmas› Laz›m!
Ben daha önce de böyle gösterilere kat›lm›ﬂt›m. Gerçi böyle büyük birﬂey bizim
mahallemizde yaﬂanmam›ﬂt› ama ben ne olursa giderdim. Birçok gencimiz daha önce ﬂehit
olmuﬂtu. Onlar›n cenazeleri mahalleye geldi¤inde hep kat›ld›m, anmalar olurdu yine
giderdim. Veya ne bileyim, mahallenin bir sorunu oldu¤unda yine gençlerle, analarla birlikte ben de ç›kard›m soka¤a. Daha önceki ﬂehitlerimizden tan›d›klar›m›z var. Tuncay’› tan›r›m.
Ailesini de tan›r›m. Malatya’da da¤da vurulmuﬂtu. Onlar›n cenazeleri çok kalabal›kt›. Sonra
Hakan Kasa vard›. PERPA’da katletmiﬂlerdi onu da . Onun da cenazesine, anmas›na kat›ld›m.
Daha böyle çok gencimizin cenazesine kat›ld›m. Hepsi de iyi çocuklard›. Bu son ayaklanmadaki ﬂehitlerimiz de çok iyi insanlard›. Mehmet, Sezgin, Hasan... Ne bileyim, hepsi çok
iyiydi. Hasan çok efendi bir insand›. Fadime de çok iyiydi. Onunla cezaevinde tan›ﬂt›m.
Benim o¤lum, onun da k›zkardeﬂi yat›yordu. Bir keresinde 8 Mart Emekçi Kad›nlar Günü’nde
çocuklar cezaevinde bir pro¤ram yapm›ﬂlard›. Fadime’yle birlikte halay çekmiﬂtik. Boyunca
k›zlar› vard› ama o buna ra¤men gösterilere kat›ld› ve ﬂehit oldu. Biz de ölebilirdik. Sessiz
kalmamak laz›m. Bir de son olarak ﬂunu söyleyeyim, bu insanlar›m›z›n kan› yerde kalmamal›. Çok can›m›z gitti, daha önce de gitti. Hesaplar›n›n sorulmas› laz›m.
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20 Yaﬂ›nda Bir Esnaf Anlat›yor:
"D‹REN‹ﬁ‹N SÜREKL‹ OLMASI LAZIM"
(...)
Gazi’deki DEVR‹MC‹ SOL ﬂehitlerinden Mehmet Ero¤lu, Yüksel, Veysel, Ali R›za
Karagöz’ü tan›yorum. Ali R›za abi en son k›yafetlerini benim dükkandan alm›ﬂt›. Gazi’nin
hareketinde bu ﬂehitlerin etkisi büyük oldu diye düﬂünüyorum. Her sülaleden en az bir ﬂehit
olmas›, devlete karﬂ› zaten kinlendiriyor.
(...)
Ayakland›¤›m›zda yaﬂad›klar›m›z›n hiçbiri unutulacak gibi de¤il. Her an› baﬂka de¤erli...
Devlet sindirmek istiyordu. Halk›n tavr› ile kazanan halk oldu. Direniﬂin sürekli olmas› laz›m.
Ayr›ca halk adalet istiyor. Bir de ayaklanmadan sonra faﬂistler çok korktular. Kara ‹mamlar
marketinin ad› Dörtyol oldu, Dadaﬂlar marketin ad› da Dan›ﬂ oldu.

Esenler’den Gazi’ye Giden 68 Yaﬂ›ndaki
Bir Esnaf Anlat›yor:
"S‹LAH OLMALIYDI, S‹LAH ﬁART"
Olay› TV’den duydum. Akraba çevresiyle arabaya atlad›k gittik.
ﬁimdi devlet, MHP ve polis içiçe geçmiﬂ. Birbirlerinden farklar› yok. Onun için katliam›n
sorumlusu devlettir. Zaten sürekli, her yerde sald›r›yorlar. Asl›nda devlet halk›n nabz›n›
ölçmek istedi. Özellikle de Alevilerin tepkisini ölçmeye çal›ﬂt›lar. Daha önce S›vas’ta,
Çorum’da birçok yerde sald›rd›lar. Bu sefer de bakal›m ne tepki gösterecekler diye denediler. Ama yapt›klar›na piﬂman oldular. TC piﬂman oldu. Çünkü halk›n tepkisi büyük oldu.
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Zaten halk tepkisini her zaman böyle ifade etse, ayaklansa böyle yapamazlar. Katliamlar da
olmaz. Cesaret edemezler.
Biz Gazi’ye giderken yollar daha aç›kt›. Ara yollar da aç›kt›, sonradan kapand›. Tek giriﬂ
ç›k›ﬂ mezarl›kt›. Gitti¤imizde zaten baya¤› kalabal›k toplanm›ﬂt›. Karakola yürümeye
baﬂlad›k. Giderken daha önce bilinen faﬂistlere ait iﬂyerlerini da¤›tarak, camlar›n› k›rarak
gidiyorduk. Zaten "köpeklerin dükkanlar›n› da¤›t›n" diye de ba¤›r›yorlard›. Molotoflar
at›l›yordu. Karakola gittik, taﬂlad›k karakolu. Polis sinmiﬂti. Sonra dernekçiler, baz› insanlar
"Sakin olun", "‹ﬂimiz bitti. Dönüyoruz" vb. vb. diyorlard›. Bu belli bir dönmeyi getirdi, geri
dönenler oldu. Zaten polis bundan sonra sald›rd›. Resmen polise f›rsat verdiler. Kitleyi
kar›ﬂt›rd›lar. Polis ateﬂ etmeye baﬂlad›, coplad›. Ben de cop yedim. Tekrar Cemevi’nin önüne
döndük. Ara sokaklara barikatlar kuruyorduk, Cemevi’nin önüne de kurduk. Herﬂeyle barikat
kuruyorduk. Polisler sald›rd›¤›nda tek silah›m›z taﬂ ve sopayd›. Molotof da at›ld› ama. Pazar
tahtalar› getiriyorduk. Hem barikat için, hem de k›r›p panzere at›yorduk. Ama bir ﬂey
yapm›yordu ki. Silah olmal›yd›. Silah olsayd›, polisler de ölürdü. Silah ﬂart.
Asl›nda polisle asker aras›nda fark yok. Ben Kürt’üm. Her ikisi de Kürdistan’da katliam
yap›yor. Halk› katlediyor, köylerimizi, ormanlar›m›z› yak›yorlar. Ama Gazi’de askeri
yumuﬂatmak için kulland›lar. ‹stediler ki biz diyelim asker iyi. Cemevciler de bu oyunun
borazanl›¤›n› yapt›lar.
"Gerilla Vursun Halklar Kurtulsun", "Kahrolsun Faﬂizm", "Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i",
"Yaﬂas›n Ayaklanmam›z" gibi sloganlar at›yorduk. Gece ateﬂlerle beraber türküler, marﬂlar
da söyledik.
Biz bir tane yaral› gördük. Polisler onu vurmuﬂlar. Sonra bir bodruma atm›ﬂlar. Yard›m
istemiﬂ. Bir kiﬂi de yard›ma gelmiﬂ, yard›m etmeye çal›ﬂm›ﬂ. Polis yard›ma gelenin kafas›na
kurﬂun s›karak öldürmüﬂ. O da ölü numaras› yaparak kurtulmuﬂ. Daha sonra bize anlatt›,
ona yard›m ettik.
Bu Alevi derneklerin yöneticileri çok sa¤c›. Direniﬂ istemediler. Bunlar› dernek yönetiminden alaﬂa¤› etmek laz›m. Ben mesela Esenler’deki derne¤e üyeyim. Hiçbirﬂey yapm›yorlar, Alevilik yap›yorlar. Halbuki oralar› ele geçirmek laz›m. Oralar› biz almal›y›z. Mücadele
için kullanmal›y›z.
Yaral›lar için kan verdik, toplad›k. Karﬂ›da tan›d›klar›m›z vard›, onlara kan verdirdik.
Panzerlerin üzerine ç›kanlar bizim çocuklard›. Yani devrimcilerdi. Çat›ﬂman›n her taraf›na,
her ﬂeyine müdahale etmeye çal›ﬂt›k. Sürekli barikat›n önünde durduk. Silah›m›z olsayd› bu
polisleri de öldürseydik, onlardan da ölü olmal›yd›, o zaman daha iyi olurdu...

Esenler’den Gazi’ye Giden 28 Yaﬂ›ndaki
Bir Pazarc› Anlat›yor:
"PART‹’Y‹ TANIRIM... ONLAR ÇOK ‹Y‹YD‹LER"
Yan›m›zda yaralananlar oldu. Cemevi’nin önünde panzerler gelip tarad›. Kimse panzerlerden korkmuyordu. Panzerin önüne at›l›yordu. Ölenler oldu, yaralananlar oldu.
Yaralananlar› hastaneye götürüyorduk, yard›m ediyorduk. ‹lgileniyorlard›. Bir tane de yaral›
tan›d›¤›m›z vard›. Onu ziyarete gittik. Evinde yat›yor, o gün babas›n› ziyarete gitmiﬂ, olay
olmuﬂ. Beli tutmuyordu. Esenler’de yürüyüﬂ olacakt› ama engellemeye çal›ﬂt›lar.
Cemevciler de engellediler milleti.
Cenazeye gittik. T‹YAD’l›larla gittik. Pankartlar›m›z vard›. Bizimki en öndeydi. Çok kalabal›kt›. Her yerden gelen olmuﬂtu. Okmeydan›’ndan, Alibeyköy’den, Nurtepe’den...
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Giderken Ülkü Ocaklar›n› "‹ﬂte Buras›, Faﬂist Yuvas›" diye da¤›tt›k.
Ben eskiden beri Dev-Sol’u tan›r›m, yani ﬂimdi PART‹’yi... Onlar çok iyiydiler. Zaten bizimkiler olmasayd›, devrimciler olmasayd› daha kötü olurdu. ﬁimdi daha ço¤uz.
Silahlanmal›y›z...
Daha fazla halka gitmeliyiz. Anlatmal›y›z. Örgütlenme laz›m... Bunlar böyle Alevicilikle
asl›nda devletin ekme¤ine ya¤ sürüyorlar. Bunlar› dernek yönetiminden ç›karmak laz›m.
Mesela bir sürü para toplad›lar. Hani ya nerede paralar? Ben baz› para toplayan tan›d›klara
söyledim, paralar› onlara vermeyin. Polislerle toplant› yapt›lar. Bizi sat›yorlar, paralar›
götürün çocuklara verin dedim...

Bir Emekçi Anlat›yor:
"BU PARAYLA S‹LAH ALIN"
Bana göre Cemevi’nin polisle iﬂbirli¤i var. Kendi korkular›ndan dolay› kitleye sürekli
olarak da¤›lal›m, evlerimize gidelim uyar›s› yapt›lar. Yani polisin yapamad›¤›n› onlar yapmaya çal›ﬂt›lar. Yani, ne bileyim onlar›n gerçekten halktan yana olduklar›na inanm›yorum.
Olumsuz tav›rlar›n› daha sonra da sürdürdüler. Olaylar bittikten sonra yani. Örne¤in; ﬂehitlerimiz için k›rk yeme¤i verecektik. Yeme¤in verilmesini Savunma Komitesi örgütledi. Gidip
Cemevindekilere birlikte yapmay› önerdik, onlar "hay›r biz sizinle yapmay›z, siz olay
ç›kar›rs›n›z" diyerek bizimle polisin a¤z›n› kullanarak konuﬂtular. Sonra da bizden bir gün
sonra yemek vermeyi kararlaﬂt›rd›lar. Yapt›klar› resmen halk› bölmekti. Korkakl›kt›. Tüm zorlamam›za ra¤men k›rk yeme¤ini k›rkbirinci gün kendi baﬂlar›na yapt›lar. Üstelik polisle
anlaﬂarak. Onlardan güvence ald›lar ve polis gözetiminde yapt›lar. Kendilerine sol diyen
baz›lar› da onlara uydular. Cemevciler bu tav›rlar›n› gösteriler esnas›nda da göstermiﬂlerdi.
Asl›nda ahlktan hep uzakt›lar. Kendi korkular›n› halka maletmeye çal›ﬂt›lar. Yok iﬂte polis
ateﬂ açacak, provakasyona gelmeyin gibi laflarla hep bozgunculuk yapt›lar. Onlar böyle
yapt›kça halkta onlar›n gerçek yüzlerini görmeye baﬂlad›. Cemevi yönetimindekileri kimse
istemiyor ﬂimdi. ‹nsanlar yönetimde devrimcileri görmeyi istiyor.
Ayaklanma sonras› daha iyi olabilirdik. Çeﬂitli eksiklikler oldu. Ama yine de bugün
mahallemizde geçmiﬂe göre çok iyi bir hava var. Daha önce mücadeleden hep uzak durmak
isteyenler ﬂimdi devrimcilere daha s›cak bak›yorlar. Örgütlenmek gerekti¤ini daha iyi
anlad›lar. Örne¤in ﬂimdi Kad›nlar Komitesi çal›ﬂmas› var. Kat›l›m her geçen gün art›yor.
Benim iﬂyerindeki arkadaﬂlar eskisinden çok daha ilgili. Herkes bu olaylar burada kalmamal›
diyor. Karakola ve genel olarak devlete karﬂ› çok yo¤un bir nefret sözkonusu. Benim
konuﬂtu¤um tüm insanlar ölenlerin hesab›n›n sorulmas›n› istiyor.
Art›k insanlar mücadelenin ihtiyaçlar›na bile kafa yormaya baﬂlad›lar. Çünkü yaﬂayarak
ö¤reniyorlar. Örne¤in biz daha önce insanlara Kurtuluﬂ gazetesi satmaya gitti¤imizde bir
k›sm› korkar, geri çevirirdi. ﬁimdi o insanlar 25 bin liral›k Kurtuluﬂ gazetesi için 100 bin lira,
200 bin lira verebiliyorlar. Sonra da ﬂöyle diyorlar: "Al›n bununla silah al›n. Ayaklanma
s›ras›nda halk da silahlanm›ﬂ olsayd›, böyle olmazd›, bu kadar insan›m›z ölmezdi veya en
az›ndan onlar› katledenler de cezalar›n› bulurlard›". ﬁimdi böyle diyorlar. Yar›n bu insanlar
baﬂkalar›ndan beklemek yerine kendi silahlar›n› da bulacaklard›r. Parti-Cephe savaﬂ› yükseltti¤inde iﬂler daha da de¤iﬂecek çünkü. ‹nsanlar da yavaﬂ yavaﬂ bunu farkediyor.
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Hac› Bektaﬂ-› Veli Kültürünü Tan›tma Derne¤iCemevi Üyesi Anlat›yor:
"ALEV‹L‹K D‹RENMEKT‹R"
Barikat direniﬂi boyunca Cemevi yöneticileri ve Cemevine gelen baz› yetkililerin nas›l bir
tutum sergilediklerine geçmeden önce onlarda varolan mant›¤›n kökenine inmek gerekir.
Önce Alevilik olay›na bakal›m. Alevilik Osmanl›’dan bugüne bask› alt›na al›nm›ﬂ.
Katledilmiﬂiz. Cemimiz yasaklanm›ﬂ, sürülmüﬂüz. Ama hep de isyan etmiﬂiz. Çünkü zaten
Anadolu’da Alevilik yoksullar›n inanc›d›r. Alevilik bir yerde bizim Osmanl› zulmüne karﬂ›
isyan bayra¤›m›z yani... Sonra Cumhuriyet döneminde Aleviler ayn› zamanda devletin oy
deposu olarak görülmüﬂ, devlet politikalar›n› buna göre ayarlam›ﬂt›r. Tabii, zulüme karﬂ›
ç›k›ﬂ yan›m›zdan, ilericili¤imizden hep korkuldu¤u için bir sürü ayak oyunu yap›l›yor
Alevilere karﬂ›. Devletle, düzenle bütünleﬂtirmek için. En büyük koz da tabii "solcu" CHP.
Devlet, siz solcusunuz, CHP’de yeral›n diye teﬂvik ediyor neredeyse. Çünkü baﬂka türlüsünden korkuyor. Aman benim d›ﬂ›mda bir örgütlenmeleri olmas›n, aman devrimcilerle
yak›nlaﬂmas›n diyor... Normal zamanda asl›nda kimli¤imizi yok sayar. Biraz sesimiz
ç›kt›¤›nda da "Alevi vatandaﬂlar›m›z" denilip, TV’ler, kürsüler, devlete sadakatini ispatlam›ﬂ
zarars›z "Alevi temsilcilerine" aç›l›r.
Gelinen aﬂamada demokrasi havarili¤ini elden b›rakmayan devlet, Alevilerin dernek kurmas›na, Cemevi yapmas›na pek ses ç›karm›yor. Ses ç›karmamas›n› bir hak veriyormuﬂ gibi
lanse etmeye çal›ﬂ›yor. Böylelikle Alevilerin öncülü¤ünü yapt›¤›n› söyleyenlerde de "devlet
hak veriyor... biz laikli¤in güvencesiyiz" türünden ters anlay›ﬂlar oluﬂuyor. Oysa hak verilmez al›n›r. Mant›k bunun tersi olunca devlete yak›n yönetici tipi ortaya ç›k›yor. Biz biliyoruz
ki, ülkemizde demokrasinin D’si yok. Ben 20 y›ll›k Gazi’liyim. Ve her gün evden ç›kt›¤›mda
tekrar dönmeme kayg›s›n› taﬂ›yorum. Zaten Gazi mahallesinde karakola götürüldükten
sonra bir insan 4 saat sonra ailesine ölü olarak teslim ediliyorsa burada hiç bir can güvenli¤inin olmad›¤›n› gösterir.
Gazi’deki sald›r› çok s›radan bir sald›r› de¤il. Devletin genelde izledi¤i politikalardan
ba¤›ms›z de¤il. Her yerde devlet eliyle faﬂistler örgütlendiriliyor. Gazi halk› ise bu faﬂistleri
S›vas’tan, Çorum’dan, Maraﬂ’tan iyi tan›yor. Onlar›n yapmak istedikleri karﬂ›s›nda da bilinçliler. Üç hilal ve kurt iﬂaretlerine karﬂ› tepkisi var. Ve Gazi halk›n›n öteden beri kendisine
yap›lan haks›zl›klara karﬂ› birikmiﬂ bir öfkesi, isyankarl›¤› var. Devlet bunu bertaraf etmek
istedi. Bu tutmad›. Halk›n böyle bir tav›r geliﬂtirece¤ini hesaplayamad›. Devlet burada bir
Alevi-Sunni çat›ﬂmas› yaratarak duyarl›, demokrat insanlar› d›ﬂtalamay› hedefledi. Ne idü¤ü
belirsiz biri, ezan okundu¤u s›rada, hadi camiye sald›ral›m dedi, ancak kimse ra¤bet etmedi. Burjuva bas›n da hep Alevi kahvesi tarand›, Alevi dede öldürüldü diye yay›n yapt›. Oysa
böyle bir tablo yok. Bir yanda halk, bir yanda devlet var.
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Devletin bu politikalar›ndan etkilenen Alevi ileri gelenleri var. Yani olaya salt Aleviler
penceresinden bakanlar var. Bak›n çat›ﬂmalar içerisinde yeralan Sunni kardeﬂlerimiz var. O
zaman bunu nas›l aç›klayaca¤›z?.. Ayaklanma boyunca ortal›¤› yat›ﬂt›rmak laz›m, olay
büyümesin deyip durdular. Olay büyük olaca¤› kadar büyük zaten. Sen böyle yaparsan o da
sald›r›r durur. Birilerini yat›ﬂt›racaksan git faﬂist katiller sürüsünü yat›ﬂt›r yapabiliyorsan. ‹ki
kiﬂi kavga ediyor, bunlar aman kavga etmeyin deyip ay›rma gerekçesiyle bir taraf›n elini kolunu tutuyorlar. Yapt›klar› tam bu. Ama neyse halk Cemevi’nin yöneticisi falan da olsa, bunlar› silkip att›. Tav›rlar› yanl›ﬂ çünkü, Alevili¤e de ters tav›rlar›. Bizim Alevi türkülerinde,
semahlar›nda bile dinden çok direniﬂler anlat›l›r. ﬁah’lara, Padiﬂah’lara, Sultan’lara boyun
e¤medi¤i için öldürülen dedeler, pirler anlat›l›r. Alevilere önderlik etmek istiyorlarsa, böyle
olmalar› laz›m. De¤ilse gözümüzde hiçbir de¤erleri kalmaz. Gazi’deki Alevi halk da zaten bu
yüzden Cemevi yöneticilerini falan de¤il de Cephelileri dinledi.
(...)
"Özgür Alevilik Özgür Gazi’de"
Maalesef dernek yöneticileriyle devrimciler aras›nda olumsuzluklar yaﬂand›, öyle talihsizlikler yaﬂand›. Polise burada yüzü atk›l› 30-40 kiﬂi var dendi¤ini duyduk. Yani ﬂimdi bu
ihbard›r aç›kça . Orada öldürülmüﬂüz, barikatlar kurmuﬂuz, savaﬂ veriyoruz resmen, onlar ne
yap›yor? Daha önce hiç böyle birﬂey yaﬂamad›¤›m›z için as›l yüzlerini de hiç bu kadar net
görmemiﬂtik. Bundan sonra hiç bir ﬂey eskisi gibi olmaz art›k. Tamam bir sürü Cemevleri
kurmak istiyoruz, cemlerimizi yapmak, toplumumuzun meselelerini orada konuﬂmak, canlar›m›z›n canl›¤›n› daha iyi hissedebilmesi için istiyoruz. Ama tek baﬂ›na Cemevlerinin de
yetmeyece¤ini gördük. Özgürlü¤ü kiminle, nas›l kazan›r›z gördük. K›sa da olsa burada
Gazi’liler olarak Bedreddin’in Ortaklar’›ndaki gibi yaﬂad›k. Demek ki özgür Alevilik için özgür
bir Gazi gerekiyor bize. Yani ülkemizin özgür olmas› gerekiyor.
De¤ilse kime güvenece¤imizi bilmezsek, daha çok ihanet görür, çok katliam yaﬂar›z.
Mesela yine SHP 6. Bölge milletvekili aday› Fermani Altun ve soyad›n› hat›rlayamad›¤›m Ali
isimli CHP Ankara milletvekili direniﬂin ilk günü buraya geldiler. Gittiklerinde de 100-200
kiﬂinin barikat arkas›nda oldu¤unu söylemiﬂler. Geceki panzer sald›r›s› bu ihbardan sonra
oldu. Geldiler ve o kadar az insan olmad›¤›n› gördüler ve çekip gittiler. Çünkü burada binlerce insan vard›, halk vard›.
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BÖLÜM III
GAZ‹

EMEKLE
ﬁEH‹TLER‹N‹N KANIYLA
YARATILMIﬁ B‹R MEVZ‹
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- Da¤›t›n!... Gazi Faﬂizme Mezar Olacak!
Sezgin hayk›r›yor:
- Da¤›t›n!..
Cam, çerçeve aﬂa¤›ya... Yerle bir oluyor iﬂbirlikçi faﬂist yuva...
Sezgin hayk›r›yor:
- Onlar Gazi’de ç›ban, onlar Gazi’de leke, onlar Gazi’ye düﬂman. Da¤›t›n!...
- F›rlat, f›rlat!...
ﬁiﬂe, benzin... Patl›yor molotof. Gökyüzü ayd›nlan›yor... ayd›nlan›yor Gazi...
Sezgin hayk›r›yor:
- Dök bidonu, dök bidonu. Dök! Ateﬂ büyüsün...
Ateﬂ büyüyor... Ateﬂ, isyan... Ateﬂ, öfke... Ateﬂ, adalet...
Ateﬂ tutuﬂtu, yay›lacak. 1 May›s’a, Okmeydan›’na, Nurtepe’ye, Ankara’ya... Ateﬂ tüm
Anadolu’yu, Kürdistan’› kaplayacak.
Gazi’de gürül gürül bir öfke, isyan gümbür gümbür Gazi’de. Diﬂe diﬂ bir savaﬂ u¤ulduyor sokaklarda.
Sesler seslere kar›ﬂ›yor, yürekler yüreklere...
Hayk›r›yor Sezgin; yar›n›n umudu, yaﬂ› genç yüre¤i kocaman Sezgin:
- De¤mesin, bir taﬂ da benden.
Hayk›r›yor otuzbeﬂinde Fatma kad›n:
- Bir taﬂ da benden...
Vuruluyor Fatma kad›n. Devrime özlem hala yüre¤inde...
Vuruluyor Sezgin; taﬂ› kal›yor elinde...
Yoldaﬂlar›n›n h›nc›nda yaﬂ›yor, halk›n›n h›nc›nda...
Gazi’nin sokaklar› ayaklanma yeri...
Gazi’nin sokaklar›nda umut ﬂaha kalkm›ﬂ...
Gazi’nin sokaklar›nda umut...
Gazi’nin sokaklar›...
Gazi...
Gazi Mahallesi içinde bir karakol...
Karakol korkuyor...
Karakolun önünde polis sürüsü...
Polis sürüsü korkuyor...
Polis sürüsünün önünde s›ra s›ra asker...
S›ra s›ra asker korkuyor...
S›ra s›ra askerin önünde PANZER!..
Panzerin karﬂ›s›nda onbinler,
Panzerin karﬂ›s›nda Gazi emekçi halk›...
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Gazi halk› öfkeli, kararl›, Gazi halk›n›n gözleri çakmak çakmak...
Panzer korkuyor...
...
- ﬁu öndeki ﬂeyin ad› neydi Hala?
- Panzer.
- Ne iﬂe yarar?
- Çocuk ezer... Hani kasette vard› ya, "yürümüﬂ panzer, Sevcan yedi yaﬂ›nda kalm›ﬂ"...
- Tamam, tamam hat›rlad›m. Küçükarmutlu’da küçük bir k›z çocu¤u ezilmiﬂti. Demek
böyle birﬂeydi o yavruyu katleden.
- Bir saniye önde slogan at›yorlar;
"As›l Hesab› Parti-Cephe Soracak!"
- Baﬂka ne yapar bu panzer?
- Baﬂka ne mi yapar? Mesela devrimcileri katletmeye giden polisler onlara yanaﬂabilmek
için bunun arkas›na gizlenirler. Diyelim devrimcilerin kald›¤› üs tek katl›ysa duvar›n› bununla y›kmaya çal›ﬂ›rlar. Sonra bu panzerler iﬂçilerin, memurlar›n gösterilerini, yürüyüﬂlerini
da¤›tmakta da kullan›l›r... Ha, bir de bir keresinde gazetede ç›km›ﬂt›. Kürdistan’da bir gerillay› panzerin arkas›na ba¤lam›ﬂ sürüklüyorlard› özel timler.
- Yeter yeter anlaﬂ›ld›; alçak aletin biriymiﬂ yani... Peki ﬂu tepesindeki ne? Makineli tüfek
mi?
- Hay›r, de¤il.
- Ne peki?
- Birazdan görürsün...
...
- Lanet olsun! Gördün mü yapt›¤›n›? Nas›l da ›slatt› insanlar›.
- Görürsün demiﬂtim.
- Vay namussuz, ayn› fil gibi... Eee, n’olacak bu canavar hep böyle ›slatacak m› halk›?..
...
"Hay›r!" dercesine üç genç halk›n içinden f›rlay›p ç›k›yorlar panzerin üstüne. Ellerinde
sopa, çekiç... Y›llar›n birikmiﬂ kiniyle vuruyorlar, tepesine tepesine. Faﬂizmin beynini
da¤›t›rcas›na vuruyorlar. Her vuruﬂta daha da coﬂkulanarak dalgalan›yor halk... Her vuruﬂ
bir zafer naras› olup kucaklaﬂ›yor onbinlerle ve dile geliyor: "Yaﬂas›n Halk›n Adaleti!"
Üç genç, ellerindeki çekiçlerle kokuﬂmuﬂ düzene vuruyorlar... Bir darbe, bir darbe daha.
Bir darbe taksici Mesut için, bir darbe Halil Dede, bir darbe de Mehmet GÜNDÜZ için...
"Al sana! Al sana! Bu Fadime B‹NGÖL için, bu Sezgin ENG‹N için, bu..."
Ç›lg›na döndü panzer, dönenip duruyor... Parçalanmaktan korkuyor. Yok olup gitmekten
korkuyor... Panzerin korkusu, zalimin korkusu...
Üç genç her vuruﬂtan sonra zafer iﬂaretleriyle selaml›yor halk›. Halk daha güçlü dalgalan›yor, daha güçlü yükleniyor. Geriliyor asker, geriliyor polis, geriliyor zulüm...
Parçalanmaktan korkan panzer de gerilere kaçmak istiyor. Ama nafile. S›k›ﬂ›p kalm›ﬂ
canavar. Homurdan›p duruyor.
Üç genç vurmaya devam ediyor.
Bütün ezilenlerin ac›s› var vuruﬂlar›nda, bütün uyananlar›n öfkesi... art›k sadece üç genç
de¤il onlar. ﬁimdi bütün Gazi halk› vuruyor sömürüye ve faﬂizme...
Gazi vuruyor; Adalet, onur ve namus için...
Gazi vuruyor; Tüm ‹stanbul gibi...
Gazi vuruyor; Tüm Türkiye ve Kürdistan gibi...
Gazi vuruyor...
Gazi...

"GECEKONDULARDAN GEL‹YOR HALK"
Gazi’nin Tarihi Mücadeleyle Yaﬂ›t
Gazi mahallesi 1970’lerin baﬂlar›nda Alibeyköy Baraj› havzas› üzerinde küçük bir
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gecekondu semti olarak kuruldu. Yokluk ve yoksullukla, toz toprak içinde büyüttü çocuklar›n›. Çocuklar›yla birlikte Gazi de büyüdü. Anadolu’dan ekonomik s›k›nt›lar› nedeniyle
göçüp gelen insanlar nice hayallerle geldikleri ‹stanbul’da, aç ve aç›kta kalmamak için
yapt›klar› gecekondular›yla yeni sokaklar eklediler Gazi’ye. Arazi mafyalar›n›n eline düﬂtüler,
çaresiz boyun e¤diler baﬂta... Ama, çaresizlikleri uzun sürmedi.
Kars’tan, Erzurum’dan, Giresun’dan, Tokat’tan, Dersim’den göçüp gelen Kürt’ü, Türk’ü,
Laz’›, Alevisi, Sunnisiyle Gazi’ye yerleﬂmiﬂlerdi. Küçük Gazi büyüdükçe sorunlar› da büyüdü.
Yol, su, elektrik yoktu, okul yoktu. Ve bütün bunlar›n kendili¤inden olaca¤› da yoktu. Orada
bir halk olduklar›n›; isteyen, almas›n› bilen bir halk olduklar›n› göstermek zorundayd›lar...
Zorlu bir süreç, zorlu bir hayatt› bu. ‘70’lerin baﬂlar›nda kurulan Gazi için verece¤imiz ﬂu tarihler bu zorlu¤u anlatmaya yeter:
1970’lerin baﬂlar›nda ilk kondular›n›n göründü¤ü Gazi Mahallesi’ne elektrik 1984’te
ancak gelebildi.
Baraj kenar›na kurulmuﬂ olmas›na ra¤men evlerde su, 1987’de akmaya baﬂlad›. Halk
daha öncesinde kilometrelerce yolu yürüyerek evlerine su taﬂ›maktayd›.
Kendi telefonlar›ndan konuﬂabilmek için ise 1992’ye kadar beklediler.
1988’e kadar ulaﬂ›m araçlar›na ulaﬂabilmek için kilometrelerce yol yürüyerek Küçükköy’e
gitmek zorundayd›lar.
Hastaneleri hala yok. Bir dispanser ve bir özel klinikle yetinmek zorunda onbinlerce
gecekondulu.
‹stanbul’un göbe¤inde bir mahrumiyet bölgesi olan Gazi mahallesi, devrimcilerle
1975’lerde tan›ﬂt›. ‹lk tav›r faﬂist arazi mafyas›nayd›. Çare tav›r almak ama örgütlü tav›r
almakt›. DEV-GENÇ’liler, direnmenin ve örgütlü olman›n bilincini getirdiler Gazi’ye. Bu bilinç, Gazi’deki birkaç y›l sonras›n›n DEVR‹MC‹ SOL örgütlülü¤ünün de mayas› oldu.
Devrimci Hareketin ve Gazili emekçilerin örgütlenmesine paralel olarak 1978’lere do¤ru
faﬂist arazi mafyas› Gazi’den kovuldu. Sivil faﬂist çeteler Gazi’ye ad›m atamaz hale getirildi.
Devrimci Hareketin geliﬂimiyle Gazi’nin tarihi içiçe geçecekti art›k.
Bu dönemde Gazi mahallesinde sorumluluk yapan Devrimci Sol’culardan Abdullah
GÖZALAN ve Mustafa IﬁIK yoldaﬂlar›m›z Gazi halk›n›n anti-faﬂist direniﬂinin örgütleyicisi ve
önderleri olarak Gazi’li yoksul emekçilerin mücadelesinde yerald›lar.
12 Eylül Amerikanc› faﬂist cuntas›n›n bask›, terör, katliam ve zulüm politikalar›ndan Gazi
halk› da nasibini ald›. Evleri bas›ld›, talan edildi. Gazi’nin gençleri, yaﬂl›lar›, kad›nlar›
gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi. Yoksullu¤a ve ezilmiﬂli¤e dipçikler, coplar ve
iﬂkenceler eklendi.
Devrimci Hareketle Gazi’nin içiçe geçen tarihi, s›navdayd›. Güven s›navdayd›. Devrimci
Sol bu zor y›llarda Gazi halk›n› yaln›z b›rakmad›, mücadelesini sürdürdü. Faﬂist cuntan›n
iktidara gelmesinden sonra Devrimci Sol’un ülke çap›nda hayata geçirdi¤i "Amerikanc›
Faﬂist Cunta 45 Milyon Halk› Teslim Alamayacak" kampanyas› içinde Gazi Mahallesi’nde
cuntan›n geliﬂinden cesaret alan ve muhbirlik yapan halk düﬂman› faﬂist Hasan
Karamano¤lu 1 Kas›m 1980’de cezaland›r›ld›.
Gazi’li emekçilere direnmek, savaﬂmak gerekti¤ini söyleyenler, iﬂte direniyor, savaﬂ›yorlard›. Gazi’deki mücadelenin önderlerinden Abdullah GÖZALAN bu savaﬂ içinde 18 Mart
1981’de düﬂmanla girdi¤i çat›ﬂmada yi¤itçe ﬂehit düﬂtü. Mustafa IﬁIK ise, 1981 May›s’›nda
gözalt›na al›nd›. ‹ﬂkenceciler onun s›r vermeyen tavr› karﬂ›s›nda acze düﬂerek gözalt›na
al›n›ﬂ›n›n alt›nc› gününde kurﬂuna dizdiler. Gazi halk› bu iki yi¤it savaﬂç›s›n›n 12 Eylül cuntas›na karﬂ› direniﬂteki kararl›l›klar›yla gurur duydu. Sürdürülen savaﬂ, verilen ﬂehitler,
Gazi’yle Devrimci Hareket aras›ndaki ba¤›n, güvenin art›k hiç sars›lmayacak harçlar›yd›lar.
GAZ‹ ve DEVR‹MC‹ SOL bu dönemde daha çok güvendi birbirine.
Devrimci Sol’un mücadelesi, siyasi faaliyetleri, Gazi’de 1983’lere kadar alt düzeyde de
olsa sürdü. 1983-1986 aras› ise, siyasi faaliyetin, mücadelenin geriledi¤i y›llard›. Ancak
Devrimci Sol’la Gazi aras›ndaki gönül ba¤› da, örgütsel ba¤lar da hep korundu. Tek tek
iliﬂkiler düzeyinde de olsa örgütsel ba¤ sürdürüldü.
Cunta y›llar› iﬂsizli¤i art›rm›ﬂ, halk›n gelir düzeyi iyice düﬂmüﬂtü. Gazi mahallesindeyse
birkaç misliyle yaﬂan›yordu bütün bunlar. Geçim s›k›nt›s› artt›kça, konfeksiyon atölyeleri de
h›zla ço¤ald› Gazi’de. Ev kad›nlar› ve genç k›zlar, alabildi¤ine düﬂük ücretlerle a¤›rl›kla kon-
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feksiyon iﬂçisi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›lar. Bir k›sm› da, evlere iﬂ al›p sak›z sarma, kazak
örme, toka yapma vb. gibi ya da temizlikçilik gibi iﬂlerle ekonomik s›k›nt›lar›n› hafifletmeye
çal›ﬂt›lar.
Bu çal›ﬂma onlar›n düzenle olan çeliﬂkilerini daha da art›rd› ve onlar› devrimci mücadeleye daha çok yak›nlaﬂt›rd›.
12 Eylül cuntas›n›n yaratt›¤› depolitizasyon, ideolojik-kültürel bombard›manla
bütünleﬂince; yozlaﬂma ve dejenerasyon hemen tüm kesimlerde oldu¤u gibi Gazi’de de belli
ölçülerde yans›d›; lümpenler ve serseriler faﬂistlerin el atarak örgütlemeye çal›ﬂt›¤› kesim
oldu. 1986 y›l›nda tekrar örgütlü faaliyetlere baﬂlayan Devrimci Sol, ilk baﬂta bu faﬂistlere,
lümpen ve serserilere karﬂ› tav›r alarak, Gazi halk›n›n onlar› tecrit etmesini sa¤layarak bu
kesimleri etkisizleﬂtirdi. Halk devrimcilerle geçmiﬂten gelen ba¤lar›n› güçlendirerek onlar›
bir kez daha ba¤r›na bast›.
Bu y›llardan itibaren Devrimci Sol’un Gazi’deki mücadelesi, tek tek iliﬂkilerden ç›kart›larak
daha örgütlü ve kitlesel bir ﬂekilde geliﬂtirildi. Elbette bu geliﬂmede, Devrimci Sol’un halk
üzerinde geçmiﬂte yaratm›ﬂ oldu¤u sempati ve güvenin ve herﬂeye ra¤men korunabilen
kesintisizli¤in büyük katk›s› vard›. K›sa sürede halk›n y›llard›r biriken sorunlar›n›n çözümünü
hedefleyen, y›k›mlara karﬂ› koyan bir mücadele çizgisi ortaya ç›kt› ve buna paralel örgütlenme ad›mlar› at›ld›. Gazi’nin devrimci mücadelenin geliﬂimi aç›s›ndan ne kadar verimli bir
bölge oldu¤u ve Gazi halk›n›n da cunta y›llar›na ra¤men Devrimci Harekete güvenini
korudu¤u, 87-88 y›llar›nda gerçekleﬂtirilen "Filistin ‹ntifadas›yla Dayan›ﬂma" ve "Hayat
Pahal›l›¤›na Son" kampanyalar›nda ortaya ç›kt›. Baﬂlang›çta tamamen illegal biçimde
sürdürülen çal›ﬂmalar, giderek kendi meﬂrulu¤uyla aç›k hale dönüﬂüp kitleselli¤i yaratt›,
özellikle kad›n örgütlenmesi DEMKAD’›n bölgedeki faaliyetleriyle daha geniﬂ kesimlere
ulaﬂt›.
Bu dönemde Devrimci Sol’un baﬂlatt›¤› kampanyaya Gazi de çeﬂitli eylemlerle aktif
olarak kat›ld›. Say›s›z afiﬂleme, bildiri, pullama, pankart eylemleri gerçekleﬂtirildi. Özellikle
bombal› pankart asma, tekelci burjuvazinin kuruluﬂlar›na, faﬂist katliamlar›n sorumlusu
düzen partilerine yönelik devrimci ﬂiddet eylemleri, baﬂlang›çta Küçükköy merkezinde
gerçekleﬂtiriliyor olsa da, çok geniﬂ bir bölgede büyük etki yaratt›. Etrafta devrim kaçk›n›
birçok eski "solcu"nun cirit att›¤› koﬂullarda Devrimci Sol’cular›n mücadeleyi ›srarla yükseltmesi, Gazi halk›na da moral, coﬂku taﬂ›yor, umut oluyordu.
Gazi’den 1 May›s Alan›’na...
Mehmet’in Ö¤retti¤i Kavgadan Yine Gazi’ye.
Gazi’liler 12 Eylül’ün karanl›¤›n›, depolitizasyonunu paramparça eden öncülerin bir
parças› olarak 1 May›s Alan›nda, Taksim’deler ﬂimdi. Y›l 1989...
Kurﬂun ya¤muru alt›nda ilerliyor binlerce emekçi ve Taksim meydan›n› zorluyor. Vurulup
düﬂenlerin yerini onlarca insan dolduruyor. Kurﬂunlara karﬂ› taﬂlarla sürdürülen bir çat›ﬂma
bu. Polis helikopteri kitlenin üzerinde tur atmaya baﬂlay›nca, kalabal›k bir grup taﬂlar›yla
karﬂ›l›yor onu. Helikopterden ateﬂ aç›l›yor ama emekçiler, devrimciler daha bir kararl›l›kla
karﬂ›l›k veriyor. ﬁimdi havaya at›lan taﬂlar çok daha öfkeli. Böyle coﬂkulu savaﬂan insanlar›n
ellerinde bir de "Yaﬂas›n 1 May›s - GOP Halk›" yaz›l› bir pankart var. Gazi’nin yi¤it insanlar›
1 May›s’ta ﬂehit düﬂerek bayraklaﬂan Mehmet Akif DALCI’yla bu çat›ﬂmalarda omuz omuza
savaﬂ›yorlar.
‹çlerinde 1992 Mart’›nda Malatya da¤lar›nda ﬂehit düﬂecek olan Devrimci Sol gerillalar›ndan Tuncay GEY‹K var. Dalc›’n›n yan›baﬂ›ndaki de Ali ÖZBAKIR... 1993 Nisan’›nda
Dersim K›r Gerilla Birli¤i’nde müfreze komutan› olarak ﬂehit düﬂecek olan Ali ÖZBAKIR.
Mehmet’le birlikte kurﬂunlara karﬂ› taﬂ atarak savaﬂ›yor. Gazi’nin yi¤itlerinden Maksut
POLAT da elinde taﬂlar›yla 1 May›s’tayd›. O da kurﬂunlara karﬂ› taﬂla savaﬂarak ö¤rendi¤i
kavgay› Gazi’ye taﬂ›yanlardand›.
Gazi Halk›n›n Mücadelesinde Bir Köﬂe Taﬂ›: GOPKAD
1 May›s’taki coﬂku, kararl›l›k, cesaret Gazi’de örgütlü güce dönüﬂüyor; uzun, zorlu, azimli bir çal›ﬂman›n sonunda GOPKAD aç›l›yor. Halk›n örgütlü gücüyle bütünleﬂen mücadele
gelene¤ine, alev alev kavga meﬂaleleriyle GOPKAD’l›lar da kat›l›yor. Gazi halk›n›n su soru-
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nundan yol sorununa kadar onlara sahip ç›kanlar, belediye önünde direniﬂ yapanlar ﬂimdi
daha örgütlü, daha mücadeleci bir güce kavuﬂuyordu. ‘80 öncesinde etin kemikle
kaynaﬂmas› gibi halkla bütünleﬂenler, verilen anti-faﬂist mücadelede GOP halk›n›n önderlerinden Abdullah ve Mustafa’y› ﬂehit verenler, 12 Eylül cuntas›ndan sonra Gazi halk›n›
yaln›z b›rakmayarak, direniﬂi, baﬂe¤mezli¤i, onurlu yaﬂamay› ilke edinerek ölüm oruçlar›nda
yoldaﬂlar›n› ﬂehit verenler ﬂimdi de GOPKAD’› yarat›yorlar. Halkta varolan hoﬂnutsuzlu¤u
burjuvazinin potas›na de¤il, devrimci mücadelenin olu¤una ak›tan iﬂlevler yüklenme göreviyle karﬂ› karﬂ›ya olan GOPKAD’l›lar bunun zor oldu¤unu, ama baﬂar›lmas› gerekti¤ini
biliyorlard›. GOPKAD’›n aç›l›ﬂ› 1989 Haziran’›nda, Ölüm Orucunun 5. Y›ldönümünde yap›ld›.
Bu bile Gazi aç›s›ndan pekçok ﬂeyin anlat›c›s›yd›. Malatya’da ﬂehit düﬂen Devrimci Sol gerillas› Tuncay Geyik de, GOPKAD’›n yönetim kurulundayd›. Onun ve yoldaﬂlar›n›n Gazi
halk›yla birlikte örgütledikleri devrimci mücadele, emekçi halka unutturulmaya çal›ﬂ›lan
devrimci de¤erleri yeniden bilinçlere kaz›yordu.
Cunta y›llar›n›n y›pratt›¤›, de¤iﬂik halklar aras›ndaki kardeﬂlik ve güven, dayan›ﬂma
yeniden, daha güçlü ﬂekilde oluﬂturuluyordu. Türkü, Kürdü, Laz›, Alevisi, Sünnisiyle Gazi
emekçileri kendi sorunlar› için biraraya geliyor, omuz omuza eylemler gerçekleﬂtiriyordu.
Bu eylemlerin ve de¤iﬂik tepkilerin ard›ndan gelen polis bask›s› ve devlet terörü, yine her
milliyet ve mezhepten Gazi emekçileri taraf›ndan birlikte gö¤üslendi. Emekçiler daha güzel
bir gelecek için birbirlerine güvenmek ve dayan›ﬂmak zorunda olduklar›n› yaﬂayarak
gördüler. Devrimci mücadeleye aktif olarak kat›lanlar›n d›ﬂ›ndaki kesimler de, oluﬂan bu
olumlu havadan etkilenerek gerçek dostlar›n› ve düﬂmanlar›n› tan›maya baﬂlad›lar.
Devrimci mücadele halklar›n kardeﬂli¤ini geliﬂtirerek yükseldi.
Mücadele Gazi’nin Yaﬂ› Küçük Kendileri Büyük
Çocuklar›n› Kucaklayarak Geliﬂti
Gazi, y›llar boyunca e¤itim ve kültürel geliﬂim olana¤›ndan mahrum b›rak›lm›ﬂt›. Binlerce
insan›n yaﬂad›¤› bölgede yoksulluk içerisinde binbir güçlükle çocuklar›n› okutmaya
çal›ﬂanlar, yoksullu¤un yan›nda cehalete mahkum edilmeye çal›ﬂ›l›yorlard›. Gazi
mahallesinde 80 öncesinde yap›lan bir ilkokulda sürdürülen ö¤retimle yetinmek zorunda
b›rak›lan çocuklar, ortaokulla ancak 1982’den sonra tan›ﬂabilmiﬂtir. Çok yo¤un bir genç
nüfusun yaﬂad›¤› mahallede lise hala yoktur. Liseye kadar okuyabilme ﬂans›na sahip olanlar ise ö¤renimlerini devam ettirebilmek için hala Küçükköy’e kadar yürümek zorundalar.
Varolan yoksullu¤un s›n›rland›rd›¤› ö¤renim olanaklar›ndan da devlet taraf›ndan mahrum
b›rak›lan binlerce genç ve çocuk daha küçük yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlamak zorunda kalmaktad›r
Gazi’de.
Gazi’nin çocuklar› okulda kay›t, karne, yakacak, kitap, defter vb. ﬂeyler için istenen paralar› ödeyemeyecek durumda olduklar›ndan daha yedi-sekiz yaﬂlar›nda yoksullu¤un dayatmas›yla yaﬂam mücadelesine at›l›rlar.
Hafta sonlar›nda ayakkab› boyac›l›¤› yaparak, tatillerde de ço¤unlukla konfeksiyon ve
tamir atölyelerinde çal›ﬂarak evlerinin geçimine katk›da bulunurlar.
‹ﬂte böylesi cehalete, iﬂsizli¤e, kahvehane ya da birahane köﬂelerinde yozlaﬂmaya
mahkum edilen bir halk› kucaklayan devrimciler yaratt›klar› kurumlarla devrimci e¤itimi ve
devrimci de¤erleri taﬂ›yarak, onlar› yozlaﬂman›n, dejenerasyonun, bencilli¤in, küskünlü¤ün
içinden çekip alm›ﬂt›r.
Tiyatro, sinema gibi kültürel faaliyetlerden habersiz olan Gazi mahallesine devrimciler
kültürlerini ve kültürel faaliyetlerini taﬂ›yarak bu tür etkinliklerle halk› bilinçlendirmeye
baﬂlam›ﬂlard›r. GOPKAD taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bu faaliyetler sayesinde onlarca genç
düzenin pisliklerinden ve yozlu¤undan kurtulmuﬂ, devrimcilerle ve devrimci mücadeleyle
tan›ﬂm›ﬂlard›r. Etkinliklerini kitlesel biçimde gerçekleﬂtiren GOPKAD, Yüksel GÜNEYSEL,
Veysel BEYSÜREN gibi kahraman ﬂehitlerin bilinçlenerek bilendi¤i okul olmuﬂtur.
Devrimci Sol’un At›l›m Y›llar›yla Birlikte
Gazi Halk›n›n Mücadelesi De Büyüdü
Devrimci Sol saflar›nda mücadeleyle tan›ﬂan GOP halk› Devrimci Sol’un 1990 y›l› baﬂ›nda
yeniden at›l›ma geçmesiyle birlikte savaﬂ› daha s›cak yaﬂamaya baﬂlad›. Gazi halk› ç›kard›¤›
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savaﬂç›larla, komutanlarla, sundu¤u olanaklarla ve destekle, Devrimci Hareketin gücüne güç
katt›.
Adalete hasret geçen y›llar›n birikimiyle onur için, namus için, adalet için çocuklar›n› kavgaya gönderen Gazi halk›, Devrimci Sol’un gerçekleﬂtirdi¤i halk düﬂmanlar›n› ve iﬂkencecileri cezaland›rma eylemleriyle güvenini pekiﬂtirerek kavgaya daha kararl› ve coﬂkuyla kat›ld›.
Yoksul, ezilen, yatacak yeri bile olmayan insanlara kurﬂun s›kanlar›n, devrimcilerin ve
halk›n kan›n› ak›tanlar›n, halka zarar verenlerin cezas›z kalmayaca¤›n› hayk›ran Devrimci
Sol, 1990 yaz›nda Küçükarmutlu gecekondu bölgesine Çevik Kuvvet deste¤inde sald›ran
iﬂkencecilerden hesap soruyordu. Küçükarmutlu halk›n›n u¤rad›¤› sald›r›y› kendine yap›lm›ﬂ
sayan ve gecekondu halk›n›n önderlerinden Hüsnü ‹ﬂeri’nin katledilmesini öfkeyle
karﬂ›layan Gazi halk› iﬂkenceci polis ‹smail K›l›ç’›n istihbarat›n› tam bugünlerde Devrimci
Sol’a ulaﬂt›rd›. Bu iﬂkencecinin Devrimci Sol SDB savaﬂç›lar› taraf›ndan cezaland›r›lmas›
tüm gecekondularla birlikte Gazi halk›n›n da yüre¤ine su serpti.
Gazi’nin Yüre¤indeki Öfke,
Silahl› Devrimci Birliklerin Namlusunda Kurﬂun...
Tüm eylemleri büyük bir sempatiyle karﬂ›l›yordu Gazi halk›. Ama bu dönemin eylemlerinden birinin yine de çok özel bir yeri oldu onlar için.
Gazi halk›n›n Devrimci Solcu evlatlar› olan Mustafa IﬁIK ve Abdullah GÖZALAN’› katledenlerden iﬂkenceci Baﬂkomiser ‹brahim Ça¤lar’d› bu kez cezaland›r›lan. 1990 Eylül’ünde
Devrimci Sol Silahl› Devrimci Birlikleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bu eylem, Gazi emekçilerinin yüre¤inde da¤lanan öfkenin sesiydi. Gazi halk› bir daha gördü ki, halk›n devrimci
adaleti faﬂist devlete güvenerek iﬂkence yapanlar›, halk› ve devrimcileri katledenleri unutmuyor, katiller bir gün bunun hesab›n› vermekten kurtulam›yordu.
Gazi’deki Devrimci Sol, daha örgütlüydü art›k; Devrimci Sol’daki Gazi daha kitlesel... O
dönemde gerçekleﬂtirilen protestolara ve gösterilere Gazi halk›n›n kat›l›m› da daha büyük,
daha kararl› oldu.
Körfez savaﬂ› s›ras›nda emperyalist savaﬂa karﬂ› Devrimci Sol taraf›ndan örgütlenen
"Emperyalist Savaﬂa ve Savaﬂ Zamlar›na Hay›r" kampanyas›nda Gazi halk› aktif olarak yerald›. Bu kampanya çerçevesinde emperyalist haks›z savaﬂ›n yarataca¤› y›k›m ve yoksullu¤u
protesto eden ateﬂ yakma eylemleri ve çeﬂitli gösteriler, birçok mahalle ile birlikte Gazi’de
de yayg›n olarak gerçekleﬂtirildi. Savaﬂ zamlar›n›n sonuçlar›n› çok daha yak›ndan yaﬂayan
Gazi’li kad›nlar öfkelerini boﬂ tencereli yürüyüﬂleriyle dile getirdiler. Aranan herﬂeyin bulunabildi¤ini iddia edenlere hiç de öyle olmad›¤›n› boﬂ tencereleriyle gösterdiler.
Oligarﬂi devrimci mücadelenin istikrarl› geliﬂimi karﬂ›s›nda duydu¤u korkunun etkisiyle
Gazi halk›n›n insanca yaﬂam hakk›n› gasbetmek için sald›r›lar›n› art›rd›. Gazi mahallesinin
giriﬂ ve ç›k›ﬂlar› tutuldu, iﬂlerinden evlerine dönenler yerlere yat›r›larak defalarca arand›.
Esnaf sivil polislerce tehdit edilerek iﬂyerlerinin önünde sürekli ekip otolar› bekletildi.
Sokak aralar›na s›zan sivil faﬂistler halk› sözle tehdit ederek gözda¤› veriyorlard›. Bu
sald›r›lar Gazi halk›n›n mücadelesindeki kararl›l›¤›n› yokedemedi. Emperyalist savaﬂa karﬂ›
örgütlenen onlarca protesto gösterisi, miting, yürüyüﬂ gibi etkinliklerde tereddütsüz yerini
ald› Gazi halk›.
3 Ocak 1991’e gelindi¤inde Zonguldak maden iﬂçilerinin onurlu direniﬂini sahiplenen, bu
direniﬂi tüm Türkiye’ye yaymak için "Genel Grev, Genel Direniﬂ" ça¤r›s› yapan Devrimci Sol,
"Hayat› Durdural›m" somut ﬂiar›yla toplumun tüm kesimlerini bu direniﬂ içine çekmeye
çal›ﬂt›. Gazi’nin emekçi halk› da bu ça¤r›ya iﬂe gitmeyerek, okullar› boykot ederek,
yürüyüﬂler yap›p hayat› durdurarak karﬂ›l›k verdi. Bu faaliyetler içinde esnaflar›n kepenk,
ﬂoförlerin kontak kapatma eylemi en fazla ses getiren eylem oldu. % 100 kat›l›mla gerçekleﬂtirilen bu eylemin yan›nda Gazi halk› direniﬂe destek vermek amac›yla yaklaﬂ›k 1000
kiﬂinin kat›ld›¤› bir gösteri düzenledi.
Benzeri bir direniﬂ de emperyalist savaﬂ› protesto etmek için gerçekleﬂtirildi. 20 ﬁubat
1991’de Devrimci Sol Güçler’in ça¤r›s› üzerine Gazi’de tüm dükkanlar kepenklerini kapatt›.
Üst üste gelen bu eylemler üzerine polis, Gazi’yi ablukaya alarak, baﬂta esnaf olmak üzere
tüm halka sald›rd›. Eylemlerin etkisi ve halk›n yo¤un kat›l›m› dönemin ‹stanbul Emniyet
Müdürü Mehmet A¤ar’› da Gazi’ye gelerek halka yönelen sald›r›y› bizzat yönetmek duru-
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munda b›rakt›. Bu abluka ve sald›r›lar sürerken Devrimci Sol Güçler, esnaf› polis karﬂ›s›nda
yaln›z b›rakmad›. Karakola 50 metre mesafede ana cadde üzerinde bir gösteri düzenlenerek
Gazi esnaf›n›n direniﬂini selamlayan, polis bask›s›n› protesto eden, hesap sorulaca¤›n›
belirten iki pankart as›ld›. Polis ﬂaﬂk›nd›. Böyle bir gösteriyi beklemiyordu. Polis, Gazi’den
ﬂubeye al›nan insanlara düﬂtü¤ü aczin bir ifadesi olarak "oras› sizin için de bizim için de
prestij meselesi" diyordu.
Düzen partilerinden h›zla uzaklaﬂan Gazi halk›, bu tavr›n› 1991 Ekim’inde genel seçimlerde de sand›klara yans›t›yordu. Tüm Gaziosmanpaﬂa’da % 20’yi aﬂan boykot oran› Gazi
mahallesi özelinde % 50’ye ulaﬂ›yordu. Ve bu kopuﬂun ‘94’teki yerel seçimlerde de artarak
devam etti¤i görülecekti.
91 Seçimleri sonras› Devrimci Sol’un baﬂlatt›¤› "‹stiyoruz, Vermezseniz Alaca¤›z" kampanyas›na birçok etkinliklerle kat›lan Gazi halk›, iktidar›n vaatlerinin takipçisi olaca¤›n› gösterdi. Demokratikleﬂme yalanlar›yla herkese söz ve örgütlenme hakk›n› vereceklerini iddia
edenler iki yüzlü bir tav›rla varolan demokratik kurumlara sald›r›rken, Gazi’liler devletten
birﬂey beklemediklerini göstererek Devrimci Sol’un öncülü¤ünde karar al›p daha önce
kapat›lan demokratik mevzileri GOPKAD’› 14 Ocak 1992’de kendi elleriyle yeniden açt›lar.
Gazi Halk› Silah Elde Çat›ﬂarak ﬁehit Düﬂen
ﬁehitleriyle Onurland›, Onlar› Ba¤r›na Bast›
Gazi’liler derneklerini yeniden açt›ktan iki ay sonra GOPKAD’›n kurucular›ndan Tuncay
GEY‹K, Gazi mahallesinin yoksul sokaklar›nda büyüttü¤ü kavga ateﬂini Malatya da¤lar›na
taﬂ›yarak halk›n›n kalbine gömüldü. Birlikte ölümü yendi¤i komutan› ﬁerafettin ﬁ‹R‹N’i de
(ﬁero) çok iyi tan›yordu Gazi halk›. Devrimci Sol’un ‘90 At›l›m›nda GOP sorumlulu¤unu
üstlenen ve Gazi emekçilerinin yüre¤inde, bilincinde, devrim ateﬂi olarak yanan ﬁero,
halk›n› utand›rmad›.
Tuncay’›n ölüm haberi geldi¤inde k›z› Olcay, 40 günlüktü. K›z› için "öyle bir yetiﬂtirece¤im
ki onu, her bir söyledi¤i devrim olacak" demiﬂti. ﬁimdi Gazi yeni Tuncay’lar yetiﬂtirecekti
da¤lara sevdal›...
17 Nisan 1992’de Devrimci Sol önderlerinin ve savaﬂç›lar›n›n destans› direniﬂi ülkemizin
da¤lar›nda, k›rlar›nda, varoﬂlar›nda yank›lanarak kavga ça¤r›s› oldu. Gazi halk› Sabo’lar›n,
Sinan’lar›n kurtuluﬂ ça¤r›s›na, ﬂehitlerini sahiplenerek, yeni yeni savaﬂç›lar ve komutanlar
yetiﬂtirerek cevap verdi.
Filizler büyütüldü, tohum verdi ve aya¤a kalkt› ‹stanbul.
17 Nisan ﬂehitlerinin cenazelerini ﬂanlar›na yak›ﬂ›r bir ﬂekilde kald›rmak için Karacaahmet
Mezarl›¤›na do¤ru yola ç›kan binlerce emekçi gibi Gazi’liler de daha mahallelerinden
ç›kmadan ablukaya al›nd›lar. Ve cenazeye kat›lmalar› engellenmek istendi. Polis, ﬂüpheli
gördü¤ü herkesi gözalt›na alarak bu sahiplenmenin önüne geçmeye çal›ﬂt›. Ama baﬂaramad›. Gazi halk› da ﬂehitlerini yaln›z b›rakmad›.
17 Nisan direniﬂinden bir gün sonra silah sesleriyle yank›lanan mahallelerden biri
Gazi’ydi. Devrimci Sol SDB savaﬂç›lar›, rüﬂvetçili¤i, iﬂkencecili¤iyle GOP’ta nam salm›ﬂ olan
Baﬂkomiser Bülent Üstün ile korumas›n› cezaland›rarak bu suçlar›n›n hesab›n› ödettiler. 17
Nisan direniﬂinin yaratt›¤› savaﬂç› ruh, bu eylemin coﬂkusuyla birleﬂerek mahalle halk›n›n
duygular›na tercüman oldu.
Polisin bütün mahallede estirdi¤i terör, bu coﬂkuyu engelleyemedi. Eylem sonras›
savaﬂç›lar› ba¤r›na basarak onlar› polis kuﬂatmas›ndan kurtaran Gazi halk›, Devrimci Sol’un
silahl› mücadele gelene¤inin sonuna kadar destekçisi oldu¤unu bir kez daha gösteriyordu.
Gazi halk›, coﬂkusuyla savaﬂa u¤urlad›¤› evlatlar›n› kararl›l›k ve cüretle sahiplenmeye
devam etti.
1 Eylül 1992 günü ‹stanbul Avc›lar’da Küçükçekmece Ekipler Amiri, iﬂkenceci katil Ömer
Çak›r’›n cezaland›r›lmas›na yönelik eylemde ﬂehit düﬂen Devrimci Sol SDB komutanlar›ndan
ve Gazi’de büyümüﬂ olan Ali R›za Karagöz’ün cenazesinin Gazi mahallesinde büyük bir gösteriye dönüﬂece¤ini bilen polis bunu engellemek için ailesinin cenazeyi alma giriﬂimini
tehditlerle karﬂ›layarak onlar› y›ld›rmaya çal›ﬂt›. Cenazeyi bir gün sonra vereceklerini
söylemelerine ra¤men ayn› gün akﬂam› cenazeyi panzerlerle kaç›rarak Gazi mahallesindeki
mezarl›¤a gömdüler. Ayn› anda Gazi’de kahvehaneler bas›larak "arama" bahanesiyle terör
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estirildi. Bir gün sonra Devrimci Sol Güçler esnafa kepenk kapatma ça¤r›s› yaparak akﬂam
saatlerinde bir gösteri düzenlediler. "Devrimci Sol Savaﬂç›lar› Ölümsüzdür" sloganlar›n›n
at›ld›¤› gösteriyi polis tarad› ve iki kiﬂiyi yaralad›.
Polis cenazeyi kaç›rm›ﬂ, halk› mezarl›¤a sokmam›ﬂt›. Ama bu kez öfke sokaklarda patlad›.
Esnaf, tüm tehditlere ra¤men Devrimci Sol Güçler’in kepenk kapatma ça¤r›s›na uyarak
kepenkleri kapatm›ﬂt›. Polis, yo¤un olarak önlem ald›¤› Gazi’de "ﬂüpheli" görülen herkesi
aramaya baﬂlad›. Kepenk kapatmak istemeyen kahveciyle konuﬂmaya giden bir grup,
polisin tehdidi ve aç›lan ateﬂle karﬂ›laﬂt›.
Tüm bu sald›r›lara ra¤men o gün Gazi mahallesi halk› devrimcilere sahip ç›kt›.
Devrimcileri polise karﬂ› savunmak için elinden geleni yapt›.
Gazi, "Halk›n Ba¤r›"d›r.
Mücadele gazetesi muhabirinin o günkü izlenimleri bunu anlatmaktad›r:
"Eylem baﬂlar baﬂlamaz polis pusuya yatt›¤› ara sokaklardan ç›karak kitleyi rastgele taramaya baﬂlad›. Caddeye ç›kmam›z›n ve foto¤raf çekmemizin imkan› yoktu. Ara sokaklara
girdik... Bir sokakta ilerlerken 70 yaﬂlar›nda bir ana ‘ﬂ›ﬂt, o¤lum’ diye seslenerek ‘buraya gel,
her yer polis kayn›yor, hemen eve gir’ diyordu. Eve girdim. Elimdeki muhabir çantam› alarak
yata¤›n alt›na saklad›. Sürekli yüzündeki gülümsemeyle bizlere cesaret vermeye, korumaya
çal›ﬂ›yordu. ‘Siz buradan ayr›lmay›n, ben d›ﬂar› ç›k›p bir bakay›m, durum ne’ dedi. D›ﬂar›ya
ç›k›p sokaklara bakt›ktan sonra içeriye girdi. ‘Her yer polis kayn›yor, sak›n d›ﬂar› ç›kmay›n’
diye tembihledi. On dakika sonra eﬂi geldi. Mahallenin her taraf›n›n sar›ld›¤›n› söyledi.
‘Evleri arayabilirler, bizleri bulurlarsa sizler için iyi olmaz’ deyip aya¤a kalkt›k. Yaﬂl›
kad›nca¤›z hemen aya¤a f›rlayarak, ‘olmaz! siz burada oturun, ben karﬂ›daki evi açaca¤›m.’
diyerek evden ayr›ld›. Beﬂ dakika sonra bizi karﬂ› eve ald› ve ›ﬂ›¤› söndürdü. ‘Polisler gelirlerse kimse yok derim, e¤er kap›y› k›rmaya kalkarlarsa, arka kap›dan atlay›n, kaç›n’ derken
sanki kendi can›n› verecek gibiydi. Bizi ne olursa olsun polise teslim etmeyecekti. O u¤raﬂ›
aras›nda on dakika sonra da elinde bir tepsi yemekle ç›k›p gelmeyi ihmal etmiyordu.
O akﬂam evle cadde aras›nda mekik dokuyordu. Gece 23.00’da ‘hepsi gittiler’ dedi¤inde
huzurluydu, gülümsüyordu. Belki bizi, Ali R›za’y› daha önce hiç görmemiﬂti. Ama devrimcileri kendi evlad› bellemiﬂti. Onlara ana kuca¤› açmaktan onur duyuyordu. Bizi yat›rd›, sabah
karn›m›z› doyurdu. ‘Canlar›m, sizlere birﬂey olmas›n› istemem, hepiniz benim o¤lumsunuz’
diyerek bizi u¤urlad›."
Ali R›za’n›n Gazi mahallesi, ondan sonra da bütün Ali R›za’lar› onurland›rd›, onlara sahip
ç›kt›.
Devrimci Sol savaﬂç›lar›n›n bulundu¤u üslere 28 Eylül 1992’de iﬂkenceci katiller bir kez
daha sald›rarak, Beylerbeyi ve ‹çerenköy’de halk›n üç savaﬂç›s›n›, Kayhan Tazeo¤lu, Fatma
Süzen, Makbule Sürmeli’yi katlettiler. Kayhan ve Makbule’nin cenazesi Gazi mezarl›¤›na
götürüldü. Onlar Gazi’li de¤illerdi ama Gazi’lilerle birlikte milyonlarca emekçinin onur,
namus ve adalet kavgas›n› kanlar›n›n son damlas›na kadar savunarak ﬂehit düﬂmüﬂlerdi.
‹ﬂte bu yüzden polis devrimcilerin cenazesine sald›r›rken, halk sahip ç›k›yordu. Polisin
cenaze kortejine sald›rmas›na taﬂlarla direnen emekçi halk, devrimcileri sar›p sarmal›yordu.
Yaral›lar› evlerine götüren, onlara su ve ekmek vererek ac›lar›n› paylaﬂmak isteyen Gazi
halk›, ﬂehitlerini sahiplenmenin onuruyla gelece¤ini inﬂa etti.
Devrimci Sol ﬂehitlerini yeni ﬂehitlerle kucakl›yordu. Bu kez, Veysel Beysüren 1 Nisan
1993’de K›z›ltoprak’ta iﬂkenceci polislere yönelik cezaland›rma eyleminde ç›kan çat›ﬂmada
yoldaﬂlar› Ferda Civelek ve Hakk› Karahan ile birlikte, ﬂehit düﬂüyor. Devrimci Sol SDB
savaﬂç›s› Veysel Beysüren, Gazi’de büyümüﬂ, devrimci mücadeleye Liseli Dev-Genç
saflar›nda kat›lm›ﬂt›.
3 Nisan 1993...
Veysel Gazi mezarl›¤›nda topra¤a veriliyor.
Gazi mahallesi yüzlerce polisin kuﬂatmas› alt›nda. Cenazenin y›kand›¤› Ulucami’nin
avlusuna ulaﬂmak isteyenler bütün bölgeyi kuﬂatan polisler taraf›ndan geri çevriliyor. Cami
avlusuna ancak Veysel’in yak›nlar›, mahalle kad›nlar› ve çocuklar› girebilmiﬂ. Cenazenin bir
gün önce polis taraf›ndan gizlice gömülmek istendi¤ini ve bunun için Veysel’in amcas›na
bask› yap›ld›¤›n› söylüyor yak›nlar›. Bir baﬂkas›; "Biz sahip ç›kmayal›m diye ellerinden geleni
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yap›yorlar. Bunlar insan de¤il hayvan. Ama ﬂimdi bizi dilim dilim do¤rasalar bile, biz yine
sahip ç›kaca¤›z" diyor.
Sokaklar›nda koﬂturdu¤u, bildiri da¤›tt›¤›, yaz›lamaya ç›kt›¤› Gazi mahallesi Veysel’i
konuﬂuyor. Genç yoldaﬂlar› onun kavgas›n› sürdürmeye devam ediyorlar.
Cenaze mezarl›¤a do¤ru yola ç›kar›l›yor. Veysel, daha ikinci soka¤›n baﬂ›nda bir duvar
yaz›s›yla selamlan›yor. "Devrim ﬁehitlerini Sayg›yla An›yoruz, Devrimci Sol" Cenazenin
topra¤a verilece¤i Gazi mahallesi mezarl›¤›na gelindi¤inde polis kuﬂatmas› daha da
s›klaﬂ›yor.
Veysel topra¤a verilirken annesi son kez görmek istiyor. Yüzü aç›l›yor Veysel’in. Kad›nlar,
çocuklar, gençler, mezarl›¤a girebilen yüze yak›n insan, "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür" slogan›yla u¤urluyor Veysel’i.
SDB savaﬂç›s› Veysel Beysüren’in cenazesi topra¤a verildikten sonra ﬂehit ailelerinin de
kat›ld›¤› bir toplant›yla devrim ﬂehitleri an›l›yor.
Ve ayn› gün saat 20.30 Gazi Mahallesi...
K›r›lan bir ﬂiﬂenin sesi ve parlayan alevler eylemin baﬂlad›¤›n› duyuruyor. Bir anda doluveriyor cadde. ‹kinci molotofun alevleriyle patl›yor ilk slogan," Veysel’ler, Ferda’lar, Hakk›’lar
Ölümsüzdür"...
Veysel Beysüren’in cenazesinin kald›r›lmas›n›n üzerinden henüz bir ay geçmemiﬂti ki, 23
Nisan 1993 günü gelen iki haberle sars›ld› Gazi... ‹stanbul SDB Komutan› ‹brahim YALÇIN,
‹stanbul-Maltepe’de çat›ﬂmada ﬂehit düﬂmüﬂtü. Gazi halk› bu yi¤it evlad›n› kaybetmenin
üzüntüsünü yaﬂarken, ayn› gün Dersim’de 12 Devrimci Sol gerillas›n›n ﬂehit düﬂtü¤ünü
ö¤rendi. Dersim’de bir karakol bask›n› sonras› jandarman›n sürdürdü¤ü operasyonlarda
pusuya düﬂen 12 Devrimci Sol gerillas› ﬂehit düﬂmüﬂtü. ﬁehitlerden biri de Ali ÖZBAKIR’d›.
‹stanbul SDB Komutan› ‹brahim Yalç›n’›n ﬂehit düﬂmeden önce bir vasiyeti vard›.
Cenazesinin Gazi’de topra¤a verilmesini ve cenaze töreninde Gazi mahallesinde özgürlük
ateﬂlerinin yak›lmas›n›, Gazi mahallesi caddelerinin boydan boya tutuﬂturulmas›n› istemiﬂti.
Gazi halk› onu utand›rmad›. Ve vasiyetini yerine getirdi. Cenazesinin kald›r›ld›¤› gün Gazi
sokaklar› boydan boya molotoflarla tutuﬂturuldu. Sloganlarla, marﬂlarla u¤urland› ‹bo.
Gazi halk›n›n ‹bo ile birlikte "onlar› Sabo’lar›n yan›na u¤urlad›k" diyerek ba¤r›na bast›¤›
di¤er devrim ﬂehidi de Dersim’de ﬂehit düﬂen 12’lerden Behiye CAN‹K’ti. O da birçok yoldaﬂ›
gibi gecekondu halk›ndan alm›ﬂt› mayas›n›. Onurluca yaﬂam›ﬂ, onurluca dövüﬂmüﬂtü.
‹ﬂkencehanelerde, cezaevlerinde düﬂman karﬂ›s›nda kazand›¤› zaferlerin ard›ndan halk› için
ﬂehit düﬂmüﬂtü.
Elde silah çat›ﬂ›p düﬂmana darbeler vurarak, sloganlarla ölümsüzleﬂen Devrimci Sol
ﬂehitleri Gazi’yi onurland›rmaya devam etti. Gazi, verdi¤i ﬂehitlerinin ac›s›n› yüre¤ine
gömerek, düﬂmana olan kinini her geçen gün daha da büyütüyordu.
5 Haziran 1993’de Ankara-Sincan’da kuﬂat›lan bir evde Devrimci Sol SDB
Komutanlar›ndan Murat GÜL, dört bir yandan ölüm kusan Özel Timlere, onlara emir verip
katliam› izleyen Ankara Emniyet Müdürü ve DGM Savc›s›na karﬂ› zafer ve savaﬂ naralar›yla
ölümü gülerek kucaklad›. Murat Gül de, devrimci mücadele ile 1989 y›l›nda
Gaziosmanpaﬂa’da tan›ﬂm›ﬂt›. Gazi halk›, iﬂkencedeki direniﬂiyle, sonra firar›yla ve son
kahramanl›¤›yla onur ve gurur duydu¤u evlad›n› mahallenin dört bir yan›n› süsleyen
pankartlar›yla, duvar yaz›lar›yla, yak›lan ateﬂlerle, gösteriler ve sloganlarla selamlad›.
26 Haziran 1993’te faﬂizmin infaz mangalar› bu kez Gaziosmanpaﬂa’dayd›. Faﬂist katiller
SHP’li "demokrat" maskesiyle halk›n içinde dolaﬂan bir ihbarc›n›n iﬂbirli¤iyle Yüksel
GÜNEYSEL ve Devrim Mehmet ERO⁄LU’nu katlettiler.
Olay›n ö¤renilmesiyle birlikte yüzlerce insan, Yüksel ve Mehmet’in Gazi mahallesindeki
evlerine, GOP SHP ‹lçe Binas›na toplan›yordu.
27 Haziran günü Gazi mahallesinde toplanan halk, katliam› protesto eden sloganlar›n
at›ld›¤› bir gösteri yapt›. Devrimci Sol Halk Milislerinin havaya ateﬂ açmas›yla caddeyi
dolduran insanlar, "Katillerden Hesap Sorduk, Soraca¤›z" ve "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür"
sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Cenazelerinin topra¤a verilme haz›rl›¤› sürerken düﬂman huzursuzdu. Gazi halk›n›n ve
devrimcilerin öfkesinden korkuyordu. Mahalle adeta polis iﬂgali alt›ndayd›. Aileler tehdit
ediliyor, cenazelere sahip ç›kmamalar› isteniyordu.
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Düﬂman›n tüm bask› ve tehditlerine ra¤men Gazi halk›, devrimci evlatlar›na sahip ç›kt›.
Çünkü onlar Gazi’nin birer parças›, onlar›n ﬂehitleriydi.
Polisin yo¤un y›¤›na¤›na ra¤men insanlar toplanmaya ve kortej oluﬂturmaya baﬂl›yorlar.
Öfkeli ve kararl›lar. Yaklaﬂ›k bin kiﬂilik kortej inad›na a¤›r yürüyor. Polise meydan okuyorlar.
Yürüyüﬂ kolu mezarl›¤a ulaﬂt›¤›nda ilk olarak "Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ" slogan›n› bir bomba gibi patlat›yor, bu slogan, bütün gün polisin estirdi¤i teröre en iyi cevap
oluyor. Mezarlar› baﬂ›nda yap›lan sayg› duruﬂundan sonra "Yaﬂas›n Devrimci Sol",
"Katillerden Hesap Sorduk Soraca¤›z" slogan› at›l›yor.
Mehmet ve Yüksel’in mücadelesinin anlat›ld›¤› konuﬂmadan sonra, "Mehmet’ler,
Yüksel’ler Ölümsüzdür", "Mehmet Altuncu Halk›n Adaletinden Kurtulamayacak" sloganlar›yla tören sona eriyor.
Ayn› günün akﬂam› Gazi mahallesi bir kez daha Devrimci Sol Güçler’in sloganlar›yla
ç›nlad›. O günlerde Yüksel Güneysel’in Gazi mahallesinde sürekli yaz›lamaya ç›kt›¤› son
durak civar›nda ve Mehmet Ero¤lu’nun evinin karﬂ›s›nda Gazi halk› ayn› sloganla
karﬂ›laﬂ›yordu; "Mehmet Altuncu ve Polisten Hesap Soraca¤›z".
Bu söz, bir y›l sonra yerine getirildi. DHKC savaﬂç›lar› taraf›ndan cezaland›r›lan iﬂbirlikçi
Mehmet Altuncu, eylemden yaral› olarak kurtuldu. ﬁimdilik bir sürüngen gibi korku içinde
yaﬂamaya devam ediyor. Gazi halk›, bu hesab›n da yar›m kalmayaca¤›n› biliyor.
‹stanbul’da Menzir’in katil ﬂebekesi kana doymuyordu. Halk›n devrimci mücadelesi
karﬂ›s›nda yapabildikleri tek ﬂey, katliamlarla, infazlarla halk› sindirmeye çal›ﬂmakt›. Bu kan
içicilikleriyle 13 A¤ustos 1993’te Okmeydan›’ndaki Perpa ‹ﬂ Merkezi’nde bulunan bir
kafeteryaya sürüler halinde sald›rd›lar. 5 insan› kurﬂuna dizdiler. Bu katliam da bas›na
"Devrimci Sol’a Büyük Darbe" diye yans›d›. Devrimci Sol ise yapt›¤› aç›klamada "katledilen
insanlardan Mehmet Salg›n ve Hakan Kasa d›ﬂ›ndaki üç insan, Nebi Akyürek, Selma Ç›tak
ve Sabri At›lm›ﬂ örgütümüz üyesi de¤illerdir" diyordu.
Mehmet ve Hakan, Nurtepe ve Alibeyköy’de yoksulluk içinde büyümüﬂ iki Devrimci Sol
savaﬂç›s›yd›lar.
Bu kavgada onlarca komutan ve savaﬂç› yetiﬂtiren, devrimimize ﬂehitler veren Gazi halk›,
Mehmet ve Hakan’› da ba¤r›na basmaktan geri durmad›. Cenazeleri Gazi mezarl›¤›nda
görkemli bir törenle topra¤a verildi.
ﬁehitlerimiz törene kat›lan 1500’e yak›n insan›n, halk›m›z›n kollar›nda topra¤a veriliyor.
Genç, yaﬂl›, çocuk herkes onlar için kald›r›yor yumru¤unu. Dev-Genç’in açt›¤› "ﬁehitler
Yaﬂ›yor, Devrimci Sol Savaﬂ›yor" pankart› dalgalan›yor Gazi’de.
Siyasi ﬁube iﬂkencecileri 17 May›s 1994’de Adana’da halk›n gözleri önünde kahpe bir
pusuda katlettiler Maksut POLAT’›. Gazi’nin "Mesut"uydu o.
Savaﬂ› Gazi’de halk›n içinde, halkla birlikte dövüﬂerek ö¤renen "Mesut"un cenazesini alan
ailesi, cenazeyi ‹stanbul’a getirdi. Polis, cenazeyi kaç›rarak devrimciler ve halk taraf›ndan
sahiplenilmesini engellemeye çal›ﬂt›. Ama yan›ld›lar. Cenazenin kaç›r›ld›¤›n› ö¤renen
T‹YAD’l› aileler ve Devrimci Sol Güçler tüm mezarl›klara da¤›larak cenazenin nereye
kaç›r›ld›¤›n› ö¤rendiler. Mesut, Gazi’de topra¤a verilmiﬂti.
Gazi’li Devrimci Sol Güçler, cenazesini elleriyle u¤urlayamad›klar› Mesut’un an›s›na
geceyi meﬂalelerle ayd›nlatt›lar. Gündüz bir anma yürüyüﬂü yap›lm›ﬂ, sloganlar at›larak
marﬂlar söylenmiﬂti. Geceki gösteriye ise yaﬂl›-genç tüm Gazi’liler ellerinde meﬂalelerle ve
sahiplenmenin bilinciyle kat›ld›lar. Devrimci Sol bayraklar› Gazi halk›n›n elindeydi.
O güne kadar Devrimci Sol’a verdi¤i onlarca ﬂehidiyle birlikte, Gazi mahallesi halk› gece
boyunca gururla dalgaland›rd› umudun bayra¤›n›...
Gazi Mahallesi Bar›nd›rd›¤› Devrimci Potansiyel
Nedeniyle Kontrgerillan›n Sald›r›lar›n›n
Öncelikli Hedefleri Aras›ndad›r.
Gazi mahallesi devrimciler için oldu¤u kadar devlet için de önemli bir bölgedir. Çünkü
devlet için Gazi, s›radan bir mahalle de¤il, devrimci halk muhalefetinin her dönem ön
saflar›nda yeralm›ﬂ olan ve bugün de özelli¤ini sürdüren "kötü bir önke"tir. Devlet devrimci
halk muhalefetinin yükseldi¤i bu örnekleri yoketmeden veya etkisini zay›flatmadan, kendisine yönelen mücadelenin yay›lmas›n› önleyemeyece¤ini bilmektedir.
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Gazi mahallesi kuruldu¤undan bugüne kadar devlet aç›s›ndan hep "tehlike"
oluﬂturmuﬂtur. Türkü, Kürdü, Laz›, Göçmeniyle, Alevisi, Sünnisiyle anti-emperyalist, antifaﬂist mücadelenin önemli bir kitle gücünü meydana getirip, bir muhalefet olmas›n›n
yan›nda, Halk Kurtuluﬂ Savaﬂ›na yollad›¤› savaﬂç›lar›yla da ayr› bir öneme sahiptir Gazi.
Devrim için topra¤a düﬂen onlarca ﬂehit, Gazi’yle devrimcileri etle t›rnak gibi
kaynaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bu özelliklerinden dolay›, emekçi Gazi halk› her dönem devlet terörünün ilk hedefleri
aras›nda yeralm›ﬂt›r. Gözalt›lar, iﬂkenceler, tutuklamalar, ev bask›nlar›, kuﬂatmalar Gazi
mahallesindeki yaﬂam›n do¤al parçalar› haline getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak, Gazi emekçileri bu tür sald›r›lar› sineye çekmemiﬂ ve her seferinde devrimci evlatlar›yla birlikte faﬂizmin
karﬂ›s›na dikilmiﬂtir.
Devlet, her zamanki sald›r› metodlar›yla sonuç alamayaca¤›n› ve Gazi emekçilerini sindiremeyece¤inin fark›ndad›r. Bu yüzden de mevcut terör yöntemleriyle birlikte, farkl› bir tak›m
kontrgerilla taktiklerini de gündeme getirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Sivil faﬂistlerin bölgeye yerleﬂtirilmesi, kontra faaliyetlerinin bir parças›d›r. Karakol polisleri ve Siyasi ﬁube iﬂkencecileri ile do¤rudan iliﬂkisi olan bu serseri, lümpen, halk düﬂman›
güruh polis denetiminde Gazi’de yuvalanmaya çal›ﬂmakta, devletten temin ettikleri silahlarla geceleri havaya ateﬂ açarak veya sözlü tehditlerle halk› taciz edip sindirmeyi hedeflemektedir. Yine bu faﬂistler kullan›larak bölgede bir muhbir ve iﬂbirlikçi a¤› yarat›lmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
Gazi’yi tamamen denetimden kaç›rmas›n›n sonuçlar›n› iyi hesaplayan kontrgerilla halka
gözda¤› verme uygulamalar›nda pervas›zlaﬂm›ﬂt›r. Bu uygulamalar için de tüm teﬂhir
olmuﬂlu¤una ra¤men Gazi polis karakolunu kullan›yor. Bu da elindeki tüm olanaklarla halka
sald›rmaktan baﬂka bir çaresinin olmad›¤›n› çok aç›k gösteriyor. Bayram Duran isimli bir
simitçinin Gazi Karakolunda gördü¤ü iﬂkence sonucu ölmesi ve ailesine teslim edilmesi bu
gözda¤› politikas›n›n bir parças›d›r.
12 Mart 1995 akﬂam› kahvehanelerin taranmas› ise devletin att›¤› yeni bir ad›md›r. Bu
sald›r›, özü itibar›yla tüm emekçi halka yöneliktir ve amaçlananlar sadece Gazi’yle s›n›rl›
de¤ildir. Ancak katliam için özellikle Alevi halk›n yo¤un bulundu¤u kahvehanelerin seçilmiﬂ
olmas›, sald›r›n›n bir baﬂka yönünü göstermektedir: devlet, hiçbir dönem vazgeçmedi¤i
"böl-yönet" politikas›n› Gazi’de de hayata geçirmek istemektedir. Alevi ve Sünni halk› bu tür
sald›r›larla karﬂ› karﬂ›ya getirerek Gazi emekçilerinin gücünü bölmeyi ve bask› politikalar›n›
diledi¤i gibi hayata geçirmenin zeminini yaratmay› deneyen kontrgerilla, gerekli cevab› Gazi
halk›ndan ve devrimcilerden ald›ysa da bu vb. yöntemleri uygulamaya devam edecektir. Bu
uygulamalar›n baﬂar›l› olup olmayaca¤› ise devrimcilerin üretece¤i karﬂ› politikalarla
do¤rudan ilgilidir. DHKC’nin öncülü¤ünde ayaklanan Gazi emekçileri yap›lmas› gerekenin
ne oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Sorun, oluﬂturulan bu bilincin, sa¤lam örgütlülüklere
dönüﬂtürülerek, savaﬂç› bir güç olarak faﬂist iktidar›n karﬂ›s›na dikilebilmesindedir.
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GAZ‹’N‹N ONURU
DEVR‹MC‹ SOL
VE
PART‹-CEPHE ﬁEH‹TLER‹

Bu ﬂehir kendini kurtaracakt›
Silkinip atacakt› kapanm›ﬂl›¤›n örtüsünü
Canlar son kez geçmiﬂlerdi
Bir baﬂtan bir baﬂa üstünden
Ve her kar›ﬂ›na hayat b›rakm›ﬂlard›
"Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› sürdürdü¤ümüz kurtuluﬂ mücadelesinde onlarca ﬂehit
verdi¤imiz ‹stanbul ve özelde Gazi’nin yoksul, ama ﬂanl› bir tarihe sahip emekçi halk›, ﬂehitlerine verdikleri sözleri unutarak, o, kanla sulanm›ﬂ kutsal topraklarda yatan ﬂehitlerinin
üzerine basarak, teslim bayra¤›n› çekemezlerdi."
Gazi’nin ﬂehitleri halklar›n›n yüre¤inde, bilincindeydi. Gazi’nin yoksul emekçi halk› y›llarca ekme¤ini, aﬂ›n›, evini paylaﬂm›ﬂt› ﬂehitlerimizle. Onlarla gülmüﬂ, onlarla üzülmüﬂ, onlarla ac›lara dayanm›ﬂt›. Y›k›lmama, direnme gücünü onlardan alm›ﬂt›. Onlar, Gazi halk›n›n
evlatlar›yd›. O¤ullar›, k›zlar›, kardeﬂleri, kanla yeﬂertilen kurtuluﬂ umutlar›yd›. Onlar, Gazi’nin
devrim ﬂehitleri, onuruydu...
Kimisi Gazi’de do¤up büyümüﬂ, kimisi y›llar›n› vermiﬂti Gazi’ye. ‹çlerinde Gazi’de düﬂeni
de vard›, Malatya’da, Ankara’da, Adana’da düﬂeni de. Kimisi Gazi’ye defnedildi, kimisi baﬂka
yere. Ama onlar Gazi halk›n›n yüre¤inde yatt›lar hep.
Ve yüreklerinde ﬂehitlerimizi taﬂ›yan "yi¤it Gazi Halk›n›n mücadele bayra¤›n›
kald›rmas›yla, çocuk, kad›n, yaﬂl› onbinlerce insan faﬂizmi yenmek için özgürlük ve kurtuluﬂ
için ayakland›lar" ülkenin dört bir yan›nda.
ﬁehitlerimiz boﬂuna can vermediler.
Onlar› halklar›m›z›n kurtuluﬂ savaﬂ›nda yaﬂat›yoruz.
Onlar› ayaklanan Gazi’de yaﬂat›yoruz.
Onlar›, yeni ﬂehitlerimizle kucakl›yoruz...
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Abdullah GÖZALAN
Devrimci Sol Üyesi
(18 Mart 1981)
1975’ten sonra Gazi’de anti-faﬂist bilincin yarat›lmas›nda ve sivil faﬂist-mafya terörünün
kovulmas›nda öncü rol oynad›. Devrimci Sol’un Gazi bölgesindeki sorumlular›ndan biriydi.
Cunta sonras› 18 Mart 1981’de düﬂmanla girdi¤i çat›ﬂmada, kararl›l›k ve onurundan taviz
vermeyerek yi¤itçe çarp›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.

Gidenler vedas›z gidiyorlar
Söylenmeden son kelimeler
Gidenler vedas›z gidiyorlar
Zaman yok kucaklaﬂmaya
Gidenler vedas›z gidiyorlar
S›cakl›klar› baﬂka yerlerde ﬂimdi
Bizde de hiç eksilmedi

Mustafa IﬁIK
Devrimci Sol Üyesi
(May›s 1981)
Yoldaﬂ› Abdullah Gözalan’la birlikte Gazi mahallesinde anti-faﬂist mücadelenin en ön
saflar›nda yerald›. Yoksul Gazi halk›n›n faﬂist mafya ve sivil faﬂist çetelere karﬂ› mücadelesini örgütleyen ve onu iktidar mücadelesiyle bütünleﬂtirenlerden biriydi. 1981 May›s’›nda
gözalt›na al›nd›. Direndi. Gözalt›na al›n›ﬂ›n›n 6. gününde polis taraf›ndan kurﬂuna dizildi.

Saraylar saltanatlar çöker
Kan susar
Zulüm de biter bir gün
Menekﬂeler de aç›l›r üstümüze
Leylaklar, güller
Bugünlerden geriye
Bir yar›na gidenler kal›r
Bir de yar›nlar ad›na direnenler
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ﬁerafettin ﬁ‹R‹N
Devrimci Sol
K›r Gerilla Birli¤i Komutan›
(17 Mart 1992)
Devrimci Hareketin At›l›m y›llar›yla birlikte Gazi halk›n›n faﬂizme karﬂ› yükselen mücadelesinin önderlerinden biri oldu. GOP sorumlulu¤u yapt›. Cunta sonras› Devrimci Sol’un ilk
K›r Gerilla Birli¤i’ne komutanl›k yapt›. 17 Mart 1992’de Malatya da¤lar›nda çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂtü.

Hey gökyüzü sesimi duyuyor musun
Malatya’dan Sivas’tan
Da¤lardan, koyaklardan gürleyen sesimi
Doruklardan inen nehir gibi
Rüzgarda yaprak gibi
Tav›nda demir gibi
Yank›lanan sesimi

Tuncay GEY‹K
Devrimci Sol K›r Gerillas›
(17 Mart 1992)
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Gazi’de ‘80 sonras› yeniden yükselen devrimci mücadelenin önderlerinden biri oldu.
GOPKAD’›n kurucu üyeleri aras›nda yerald›. Komutan› "ﬁero" ile birlikte Malatya
da¤lar›nda bir k›r Silahl› Devrimci Birlikler savaﬂç›s› olarak ﬂehit düﬂtü. Öldü¤ünde k›z› Olcay
40 günlüktü henüz..

"ﬁimdi ölmek zaman›d›r"
Dediler yürekten
Ve yüreklerinin at›ﬂ› kadar
H›zl› çekilip gittiler aram›zdan
Bahard›, bahard› mevsimlerden
Onlar da bahar›ndayd› yaﬂlar›n›n

Ali R›za KARAGÖZ
SDB Komutan›
(1968-1 Eylül 1992)
Gazi halk›n›n faﬂizme karﬂ› mücadelesi içinde büyüdü. Sivasl› bir Kürt (Zaza) ailesinin
çocu¤uydu. Eme¤iyle, al›nteriyle yaﬂam savaﬂ› verdi. Militanl›¤› ve mütevazili¤iyle tüm Gazi
halk›n›n sevdi¤i, sayg› duydu¤u bir devrimciydi. 1 Eylül 1992 günü ‹stanbul’da bir iﬂkenceci
polisin cezaland›r›lmas› eyleminde Devrimci Sol SDB Komutan› olarak ﬂehit düﬂtü.

Tuttu¤unuz silahta kan izleri dururken hala
Dururken hala
Kan›n›z henüz kurumam›ﬂken
Toprakta ard›n›zdan yas tutmayaca¤›z
Çünkü biz de bir gün kataca¤›z
Kan›m›z› kan›n›za
Can›m›z› can›n›za
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Veysel BEYSÜREN
SDB Savaﬂç›s›
(1973-1 Nisan 1993)
Gazi’de büyüdü, örgütlendi ve önce Liseli Dev-Genç militan›, sonra Hamiyet Y›ld›z Silahl›
Devrimci Birli¤i savaﬂç›s› oldu. 1 Nisan 1993’te iﬂkenceci bir polis ekibine yönelik cezaland›rma eyleminde ﬂehit düﬂtü.

Biz ki ustas›y›z
Vatan sevmenin
Umut, sakl›m›zda ölümsüz bayrak
K›rm›z› k›rm›z›
Dalga dalgad›r
Biz ki bu halk› sevdik
Ve bu ülkeyi
‹ﬂte ba¤›ﬂlanmaz kutsal suçumuz

‹brahim YALÇIN
SDB Komutan›
(23 Nisan 1993)
Erzincanl› yoksul bir ailenin çocu¤u olan ‹brahim, Gazi mahallesinin yoksul gecekondular›nda kavgaya at›ld› ve halk›m›z›n ve Devrimci Sol’un de¤erli bir yöneticisi oldu. 1990
At›l›m sürecine kadar hem askeri, hem mahalli alan örgütlenmelerinde görevler ald›. 7
ﬁubat 1991’de tutsak düﬂtü. Cezaevinden bir özgürlük eylemiyle ç›kt› ve yeniden s›cak
mücadeleye at›ld›. ‹stanbul SDB Komutan› olarak 23 Nisan 1993’te ﬂehit düﬂtü.
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Ey nice oklar saplanm›ﬂ yürek
Sen nelere katlanmad›n ki
Daha katlanaca¤›ndan baﬂka
Ey sen yaral› güvercin
Buralara gelene kadar ne da¤lar aﬂmad›n ki
Daha aﬂaca¤›ndan baﬂka

Ali ÖZBAKIR
K›r Gerilla Birli¤i
Müfreze Komutan›
(1970-23 Nisan 1993)
Gazi’de büyüdü, ayn› alanda mücadeleye baﬂlad›. Herkesin örnek ald›¤› bir devrimciydi.
Dersim’de müfreze komutan› oldu¤u birlik pusuya düﬂürüldü. Son mermisine kadar inatla
çarp›ﬂt› ve ﬂehitler kervan›na kat›ld›.

Sen bahar kadar taptaze bir yaﬂam
Bir can, bir militan
Orada zulme isyan
Ve damla damla topra¤a akan
K›pk›z›l bir kan
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Murat GÜL
SDB Komutan›
(5 Haziran 1993)
Erzincanl› yoksul bir ailenin çocu¤uydu. Kavgaya Gazi’de at›ld›. 1992 y›l› baﬂlar›nda
SDB’lerde görevlendirildi. Tutsak düﬂtü¤ünde iﬂkencedeki sorgusu düﬂman için tam bir
hezimete dönüﬂtü. Ad›n› bile vermedi. 1993 ﬁubat’›nda bir özgürlük eylemiyle terketti zindanlar›. 5 Haziran 1993 günü Ankara-Sincan’da ﬂehit düﬂtü.

Savaﬂ› özgürlük için daha güzel k›laca¤›z
Y›karak tüm canavarlar›n› kuﬂat›lm›ﬂ dünyan›n
O sabah
Milyonlarca güleryüz
Meydanlarda olaca¤›z

Devrim Mehmet ERO⁄LU
Devrimci Sol Savaﬂç›s›
(1976-27 Haziran 1993)
Gazi halk›n›n ba¤r›nda büyüyüp, kavga ateﬂiyle ön saflara f›rlad›. Önce Liseli Dev-Genç
örgütlenmesi içinde yerald›. Okulunda DLMK’y› örgütledi. Bir süre sonra Devrimci Sol
savaﬂç›lar› aras›na kat›ld›. 27 Haziran 1993’te Gaziosmanpaﬂa’da bir ihbarc›n›n polisle
iﬂbirli¤i sonucu düﬂürüldü¤ü pusuda polis taraf›ndan katledildi.

Kavga
Kavga türküsü
Al yüceltilere yükselmede
Haydi yürüyelim kardeﬂler
Yolumuz uzun
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Yüksel GÜNEYSEL
Devrimci Sol Savaﬂç›s›
(1973-27 Haziran 1993)
Emekçi bir ailenin çocu¤uydu. GOPKAD’ta görev ald›. O da yoldaﬂ› Devrim gibi Gazi’de
yetiﬂip, mücadelesini Devrimci Sol saflar›nda sürdürdü. Milis komutan› oldu. 27 Haziran
1993 günü SHP GOP Baﬂkan aday›, polis iﬂbirlikçisi Mehmet ALTUNCU’nun ihbar› sonucu
pusu kuran polisler taraf›ndan kalleﬂçe kurﬂuna dizildi.

‹ﬂte bu yi¤itler
Bu mevsim, bu k›ﬂ
Ve derenin ak›ﬂ›ndan yana gelip
Güne do¤ru
Sabah› bulmaya gittiler

Maksut POLAT
K›r Gerilla Birli¤i Komutan›
(1969-17 May›s 1994)
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1 May›s’larda Mehmet’in ö¤retti¤i kavgayla piﬂen, savaﬂ› Gazi’de halk›n içinde, halkla birlikte dövüﬂerek ö¤renen Maksut (Gazi halk›n›n deyiﬂiyle Mesut) K›r Silahl› Devrimci Birlik
Komutan› olarak bulundu¤u Adana’da 17 May›s 1994’te bir pusuda polis taraf›ndan alçakca
katledildi.

Ad›m›z› miras b›rak›p çocuklara
Topraktan emdik direnmeyi
Yüre¤im, y›ld›zlaﬂan yumru¤um benim
Aﬂ oldum kardeﬂ sofralar›na
Direnç gülü oldum gökyüzüne

"GAZ‹’N‹N HER SOKA⁄INDA B‹Z‹M ‹Z‹M‹Z VAR"
13 Mart 1995...
Gazi’nin kad›n›, erke¤i, yaﬂl›s›, genci ile tüm halk faﬂizme karﬂ› aya¤a kalkm›ﬂ›z, zulmün
kurﬂunlar›na karﬂ› taﬂla, sopayla, molotofla, tüplerle savaﬂ›yoruz.
Bedeller boﬂuna ödenmiyor. Tarih Gazi’de bir kez daha buna tan›kl›k ediyor.
Apo’lar, Mustafa’lar, Tuncay’lar, Ali R›za’lar, ‹brahim’ler, Ali’ler, Murat’lar, Veysel’ler,
Yüksel’ler, Mehmet’ler, Hakan’lar, Maksut’lar Gazi’nin yi¤it ﬂehit evlatlar›.
Onlar tohum olup topra¤a düﬂtüler.
Tohum 12 Mart gecesi Gazi’de zulme karﬂ› ayaklanma oldu.
Ayaklanman›n coﬂkusunu yaﬂarken, Gazi’deki mücadele tarihimiz bir an gözlerimizin
önünden bir film gibi geçmeye baﬂl›yor.
‘80 öncesine, çocuklu¤uma gidiyorum.
‹ki oda, tuvalet, mutfaktan oluﬂan bir gecekondu yaparak Gazi’ye yerleﬂtik. Art›k kiradan
kurtulmuﬂtuk.
Yeni evimize taﬂ›nal› çok olmam›ﬂt› ki, birgün evimizin bahçesinde iki-üç kiﬂi dolaﬂmaya
baﬂlad›. Bahçemiz biraz büyükçe. Babam yanlar›na gitti. Evimize geldiler. Birlikte yemek
yedik. Babamla bu insanlar aras›nda sert tart›ﬂmalar oluyordu. Evimize gelen insanlar
devrimci olduklar›n› söyledikten sonra ‘arsam›z›n fazla oldu¤unu, arsan›n biraz›n› al›p evi
olmayanlara vereceklerini’ söylüyorlar ve arsay› kimden ald›¤›m›z› ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlard›... Devrimcilerle -daha sonra Devrimci Solcu olduklar›n› ö¤rendim- ilk tan›ﬂmam böyle
oldu.
Komﬂular›m›z›n hemen hepsi arsalar›n› arazi mafyac›l›¤› yapan faﬂistlerden alm›ﬂt›.
Herkesin bu faﬂistlere borcu vard›.
Devrimci Solcular bizim ve komﬂular›m›z›n faﬂistlere para vermemizi engellediler.
Faﬂistler, bizden para almak için sald›rd›klar›nda yan›m›zda Devrimci Solcular vard›.
Art›k Devrimci Sol’cular evimizin, mahallemizin sürekli misafirleri, dü¤ünlerimizin en
de¤erli davetlileriydiler.
Bir gün akﬂam vakti iki arkadaﬂla birlikte gezerken, evimizden 500 metre uzakl›kta üst üste
y›¤›lm›ﬂ lastik y›¤›nlar› gördük, yan›na gittik. Evimize sürekli gelen Devrimci Solculardan biri
yan›m›za geldi. Bizi lastik y›¤›nlar›ndan biraz uzaklaﬂt›rd› ve lastiklere benzin dökerek yakt›.
Müthiﬂ bir ateﬂ ç›kt›. Art›k biliyordum ki, bu zulme karﬂ› isyan ateﬂiydi. Ateﬂler, yaln›z bizim
orada da de¤ildi zaten. Tüm ülkemizi sarm›ﬂ, emekçileri devrime taﬂ›yordu. Gazi bu ateﬂlerle
her geçen gün daha fazla ayd›nlan›yordu.
...
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Tarih 12 Eylül 1980
Soka¤a ç›kma yasa¤›.
Mahallelerimizde, caddelerimizde, soka¤›m›zda postal sesleri. Evler, evimiz, arama ad›
alt›nda talan ediliyor.
Özgürlük ve isyan ateﬂlerini söndürmek için iﬂbaﬂ›na getirilen cunta, bir karabasan gibi
emekçi halk›n üzerine çökmüﬂ.
Evimizin sürekli misafirleri, dü¤ünlerimizin en de¤erli davetlileri cunta karﬂ›s›nda da bizleri terketmediler. Eskisi kadar s›k göremiyorduk ama silah elde savaﬂt›klar›n› biliyorduk.
Art›k evimizin bir parças› sayd›¤›m›z bu yi¤it insanlar, bir süre sonra bu savaﬂ›n içinde ﬂehit
oldular. Apo’nun, Mustafa’n›n ölüm haberleri tez ulaﬂt› Gazi’ye, tez yay›ld›. Say›s›z evde
gözyaﬂ› döküldü onlar için. Gazi onlar› hep yaﬂatacakt›.
...
Y›llar sonra bir gün Gaziosmanpaﬂa’daki derne¤imize 35 yaﬂlar›nda biri ç›kageldi.
Devrimci Sol’u ‘80 öncesinden tan›yordu. Daha do¤rusu Devrimci Sol’u Apo’yla,
Mustafa’yla tan›yordu. Onun için Devrimci Sol demek, Apo’ydu, Mustafa’yd›.
Apo’nun, Mustafa’n›n arkadaﬂlar›n›n dernek açt›¤›n› duymuﬂ, gelmiﬂti derne¤imize.
Baﬂl›yor bize onlar› anlatmaya. Saatler geçiyor, gözleri a¤lamakl› oluyor. 35 yaﬂ›ndaki bu
insan ha a¤lad›, ha a¤layacak, anlatt›klar›n› bir cümle ile bitiriyor sonra:
"Çocuklar›m ölseydi ama onlar ölmeseydi, öyle de¤erli insanlard› ki onlar..."
...
Anneannemle birlikte art›k s›k s›k Gazi’den Metris Cezaevine kadar yürüyoruz. Metris
ziyaretlerimde Cuntan›n TV kanallar›n›n yapt›¤› ‘tüm devrimciler teslim oldu’ yalan›n›
gördüm.
Evet, teslim olanlar, kiﬂiliklerini satanlar vard›. Ve bunlar›n aileleri, o¤ullar›, k›zlar›yla
hiçbir zorlukla karﬂ›laﬂmadan görüﬂüyorlard›.
Ama Cunta öncesi evimize gelen Devrimci Solcular, t›pk› d›ﬂar›da cuntaya karﬂ› silah elde
direndikleri gibi, zindanlarda da cuntaya karﬂ› direniyorlard›. Cunta onlar› teslim alamam›ﬂt›.
Cuntaya karﬂ› direnenlerin aileleri Metris önlerinde jandarma dipçiklerine maruz kal›yor,
o¤ullar›yla, k›zlar›yla görüﬂemiyorlard›.
Uzaktan akrabam›z olan ‹brahim Erdo¤an, cuntaya karﬂ› direniﬂte bedenini ölüme
yat›ranlardan biriydi. O zamanlar insan›n günlerce aç kalmas›n›, kendi eliyle yaﬂam›na son
vermesini anlayam›yordum. Anlamam için y›llar›n geçmesi gerekecekti.
...
Ölüm Orucu direniﬂiyle, Devrimci Sol topra¤a tohum ekmiﬂti. Türkiye ve Kürdistan
topraklar› verimliydi. At›lan tohum karﬂ›l›ks›z kalmazd›.
Tohum, 1988’lere geldi¤imizde Gazi’nin verimli topraklar›nda da filiz vermeye baﬂlad›.
Gazi halk› Devrimci Sol’un önderli¤inde gecekondu y›k›mlar›na, su sorunlar›na karﬂ›
direniﬂte Belediye önünde gösterilerdeydi.
Tohumun Gazi’de ilk filiz vermeye baﬂlad›¤› kesim ise gençlikti. Yoksullu¤a, sefalete,
haks›zl›klara öfke duyan Gazi gençli¤i, faﬂizme karﬂ› savaﬂan Devrimci Sol’un mücadelesi
içindeydi.
Gazi’de Devrimci Sol imzal› yaz›lamalar›, bildirileri gördü¤ümüzde sevinçliydik. Devrimci
Sol, bizimleydi.
...
’89 1 May›s...
Bir dönemin kapan›ﬂ›, yeni bir dönemin aç›lmas› benim için adeta. Yeni bir tarihin
baﬂlang›ç günü.
Ara sokaklarday›z, ﬁiﬂhane’ye do¤ru iniyoruz. Çok k›sa bir zaman geçiyor ki, slogan sesleri geliyor. Slogan seslerinin geldi¤i yöne, Tarlabaﬂ›’na caddeye do¤ru ilerliyoruz.
Cadde öfke seli, alana do¤ru yöneliyoruz. Duraksam›yoruz. Öfke, inanç, coﬂku seli ilerliyor... Ve halk›n üzerine kalkan namert eller...
Panik yok, öfke ve kararl›l›k daha da büyüyor.
Yaralananlar, barikatlar, çevre halk›n›n yard›m› ve MEHMET... ﬁiﬂhane’den Kas›mpaﬂa’ya
dönerken halk›n üzerine kalkan namert ellerin teti¤e basmas›yla yerde uzanm›ﬂ yat›yor...
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Hemen çevresinde Gazi’nin gençleri... Maksut’lar, Tuncay’lar...
Gururluyduk. Devrimci Sol’cularla birlikte kavgan›n tam ortas›ndayd›k. Onlar›n öfkelerine, kararl›l›klar›na, inançlar›na en s›cak yerde tan›kl›k etmiﬂtik. Bu öfkeye, inanca tan›k ve
ortakt›k. Art›k ailemizin içindeydik.
‘89 1 May›s’› birçok yerde oldu¤u gibi Gaziosmanpaﬂa’da da özellikle de Gazi’de büyük
bir potansiyeli aç›¤a ç›karm›ﬂt›. ‹nsanlar alandaki öfkemizde kendi öfkelerini buluyor,
kararl›l›¤›m›zla güven buluyor ve bize ak›yordu. Ailemiz büyüyordu.
Bizlerin okulu olacak olan GOPKAD’› açt›k.
Gazi’de Taﬂocaklar›n›n oradaki gecekondular›n y›k›mlar› gündeme geldi¤inde Gazi
halk›yla birlikte, GOP Belediyesi’nin önündeydik. Su sorunu için ‘Zenginler Su Sefas›nda,
Halk›m›z Su Cefas›nda-GOP’lu Devrimciler’ pankart›yla Fatih’te yürüyorduk. Kürdü, Türkü,
Laz›, kad›n›, erke¤iyle tüm halk bizim etraf›m›zda kenetlenmiﬂti. Polis ﬂaﬂk›nd›.
Yürüyüﬂümüzde kitlenin içinden bizleri almaya çal›ﬂ›yor, ama Gazi’liler bizi vermiyordu.
Derne¤imiz bir yandan halk›n sorunlar›na sahip ç›k›yor, birlikte mücadeleyi yükseltirken,
kültürel faaliyetler de düzenliyordu... GOPKAD vas›tas›yla birçok insan Devrimci mücadeleyle tan›ﬂt›. ﬁehitlerimizden Yüksel Güneysel, Veysel Beysüren onlardan ikisidir.
Derne¤imiz devrimci ö¤renci yetiﬂtiren bir okul olmuﬂtu adeta. Neyi nas›l yapaca¤›m›z›,
devrimin bizim için, Gazi için ne oldu¤unu ondan ö¤renmiﬂtik.
Gazi halk› prati¤imizle bize güvendi. Evlerini bize açt›. Gençlerini savaﬂ›m›za sundu, sahip
ç›kt› kavgas›na.
Gazi’nin bir bölümünü oluﬂturan Zübeyde Han›m Mahallesi halk› da Devrimci Hareketi
sahiplendi¤ini bir baﬂka zeminde de göstererek, muhtarl›k seçimlerinde tüm oportünist
cephenin bize karﬂ› birleﬂip sald›r› ve karalamalara giriﬂmesine ra¤men bizim
destekledi¤imiz adaya büyük bir destek sundu.
...
Ve 1991... Emperyalizme karﬂ› savaﬂta, iﬂçilerimizin büyük direniﬂinde Devrimci Sol’la
birlikteyiz yine.
Emperyalizmin Ortado¤u halklar›na karﬂ› giriﬂti¤i sald›r›y› protesto için yakt›¤›m›z özgürlük ateﬂleri, Gazi halk›n›n yüzde yüz kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen ›ﬂ›k söndürme eylemi,
›ﬂ›klar›n sönük oldu¤u anda gerçekleﬂtirdi¤imiz meﬂaleli yürüyüﬂ ve polis araçlar›n›n öfkemizden nasibini almas›...
20 ﬁubat’ta kepenk kapatma eylemi için dükkanlar› dolaﬂ›yoruz. Girdi¤imiz birçok
dükkanda esnaf, 3 Ocak Genel Direniﬂinde dükkan›n› aç›p polisle iﬂbirli¤i yapan Kilimcinin
kahvesinin cezaland›r›lmas› gerekti¤ini söylüyor. Gazi esnaf› ve halk›, ‘bunu yapmal›s›n›z’
diyordu. Devrimci Sol, bunu unutmad›; iﬂbirlikçi cezaland›r›ld›...
Kepenk kapatma günü soka¤a ç›k›yoruz. Son Durak’tan karakola do¤ru iniyoruz.
Dükkanlar ça¤r›m›za uymuﬂ, kapal›lar. Karakolun oraya geldi¤imizde düﬂman›n otobüslerle
Gazi’ye resmi-sivil polis taﬂ›d›¤›n› gördük. Gazi, abluka alt›na al›n›yordu. Ö¤le vakti de ‹stanbul Emniyet Müdürü Mehmet A¤ar’›n Gazi’ye geldi¤ini ö¤rendik. Düﬂman eylemi k›rmak
için esnafa sald›rmaya baﬂlad›.
Düﬂman eylemi baﬂar›s›zl›¤a u¤ratmak için elinden geleni yap›yor. Geceden baﬂlayan
insanlar›m›z› gözalt›na alma sabah da devam ediyor. Birçok insan›m›z gözalt›na al›n›yor
ama eylem k›r›lam›yor. Zafer bizim...
Bask›ya, tehditlere de sessiz kalmayacak, zaferimizi pekiﬂtirece¤iz. Haz›rl›klara giriﬂiyoruz,
düﬂman da haz›rl›klara giriﬂiyor. Gösteri yapaca¤›m›z yer olarak düﬂündü¤ümüz ‹kinci
Nalbur Dura¤› çevresine güç y›¤›yor.
Arkadaﬂlarla toplan›yoruz. Yüksel Güneysel ve Ali R›za Karagöz de var. Konuﬂuyoruz.
Tuncay geliyor, ‘düﬂman›n hiç beklemedi¤i yerden darbe vurmal›y›z’ diyor. Yeralt›na gitmek
için bekleyen Tuncay, dayanamam›ﬂ, kavga için gelmiﬂ.
Evet, karar›m›z› vermiﬂtik. Düﬂman›n hiç beklemedi¤i karakola elli metre mesafede bir
yerde gösteriyi baﬂlatacak, karakola do¤ru yürüyecektik. E¤er al›nan olursa, geridekiler
önceden belirlenmiﬂ olan Polis müdürüne ait arabay› yakacakt›.
Yola molotofu patlat›p sloganlar› atmaya baﬂlay›nca karakoldaki polisler ﬂaﬂk›nl›¤a
u¤ram›ﬂ vaziyette d›ﬂar› ç›k›yorlar. Pankartlar›m›z› aç›yoruz. Biri esnaf›n direniﬂini
selaml›yor, di¤eri halka kalkan elleri k›raca¤›m›z› belirtiyor. Polis, müdahale etmeye bile yel-

83

tenemiyor. Bir zafer daha elde etmenin coﬂkusuyla pankart›m›z› asarak da¤›l›yoruz.
...
Gazi halk› hareketimizin ATILIM ça¤r›s›n› o¤ullar›n›, k›zlar›n› savaﬂa vererek karﬂ›lad›.
Yüre¤ini at›l›ma katt›. Art›k hareketimizin üzüntüsü Gazi halk›n›n da üzüntüsü, sevinci Gazi
halk›n›n da sevinci olmuﬂtu.
...
Gazi’nin her soka¤›nda bizim izimiz var. Gazi bizimle an›l›r, Gazi bizimdir.
ﬁehitlerimiz, Gazi’nin yi¤it evlatlar›, yoldaﬂlar,
Sizlerin savaﬂ ve zafer bayra¤› bugün Gazi halk›n›n elinde, panzerin üzerinde, barikatta.
Bayra¤›n›z ayaklanmada. Gururla, onurla, yeni ﬂehitlerimizin kan›yla k›z›llaﬂm›ﬂ olarak dalgalan›yor...
...
Tüm bunlar› düﬂünürken panzerin sesini duyuyorum. Elimde molotof, panzer
yaklaﬂ›yor...

BÖLÜM IV
GAZ‹’N‹N ATEﬁ‹
1 MAYIS MAHALLES‹NDE

ATEﬁ
ﬁ‹MD‹
ÜMRAN‹YE’DE
KÖRÜKLEN‹YOR
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Gazi’nin destans› ayaklanmas›, Türkiye emekçi halklar›n› derinden etkiledi. Emekçiler
"Gazi halk› yaln›z de¤ildir" diyerek, Gazi’de yanan ateﬂi, tüm ‹stanbul’a ve tüm Türkiye’ye
yaymak için ileri at›ld›. "Art›k yeter" diyerek sokaklara f›rlayan emekçiler, korku duvarlar›n›
aﬂ›p öfkesinin ve ﬂiddetinin gücüyle sokaklar› doldurdu. Y›llar›n birikmiﬂ öfkesi, Gazi
halk›n›n k›rd›¤› zincirleri her yerde ardarda patlat›yordu. Onur için, namus için, adalet için
kalkt› aya¤a ‹stanbul.
14 Mart 1995
Gazi ayakta. Gazi için, tüm emekçiler için, kendi davalar› için, Ümraniye’nin yoksul
gecekondu mahallelerinde yaﬂayan emekçiler de ayakta. Ümraniye’de esnaf kepenk
kapat›yor. Birlik mahallesinde toplanan 5 bini aﬂk›n emekçi Gazi’nin omuzbaﬂ›nda faﬂizmin
karﬂ›s›na dikiliyor.
Ümraniye’den Bir DHKC Taraftar› Anlat›yor:
"Gücümüz Birli¤imiz...
Birli¤imizin Harc› Faﬂizme Karﬂ› ‹syan›m›z!"
"13 Mart akﬂam›, bir iﬂyerinde bir grup esnafla birlikte, Gazi mahallesinde yaﬂanan olaylar› tart›ﬂmaya baﬂlad›k. ‹nsanlar öfke doluydu. Tart›ﬂmam›z, ‘herkese düﬂen görev ve
sorumluluklar var, bunu yerine getirmek gerekir. Bu sald›r›lara dur demek gerekir, tepkilerimizi aç›kca ortaya koymal›y›z’ biçimindeydi.
Devrimci Halk Güçleri olarak kepenk kapatma eylemi önerimizi anlatt›k onlara.
Tav›rlar›n›n ne olaca¤›n› sorduk. Öfkelerine tercüman olan bir öneriydi bu, cevaplar› da
olumluydu. Akﬂam da herkes kendi bölgesindeki esnaf› eyleme katmak için çal›ﬂmaya
baﬂlad›. Mahalledeki bütün esnaflar gezilerek, eylemin içeri¤i anlat›ld› ve kat›lmalar› gerekti¤i vurguland›. Genel olarak oldukça olumlu bir yaklaﬂ›m vard›. Bu çal›ﬂmam›z geçmiﬂte
devrimcilik yapm›ﬂ ya da devrimcilere yard›m etmiﬂ ama bugünkü süreçte bir ﬂey yapmayan insanlar› da etkiledi, çal›ﬂmalara onlar da yard›mc› oldular.
Kepenk kapatma ça¤r›m›z› bölgedeki di¤er sol gruplar da ö¤renmiﬂti, onlar da olumlu
yaklaﬂt›lar. Herhangi bir ortak eylem karar› al›nmam›ﬂ olmas›na ra¤men kepenk kapatma
eylemi sahipleniliyordu. Gazi halk› için birﬂeyler yapmak, öfkemizle, isyan›m›zla faﬂizmin
karﬂ›s›na dikilmek insanlar› biraraya getiriyordu.
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Ertesi sabah 07.00’da esnaf›n durumunu, eyleme kat›lma oran›n› gözlemlemek ve
çal›ﬂmalar›m›za devam etmek için dolaﬂ›yoruz. Esnaf›n kepenklerini açmad›¤›n› görüyoruz.
Polis, geniﬂ önlemler alm›ﬂ. Sivil ve resmi ekip otolar› caddelerde konvoylar halinde sürekli dolaﬂ›yorlar. Ayr›ca bütün sokak ç›k›ﬂlar› ekipler taraf›ndan tutulmuﬂ. Halka gözda¤› vermeye çal›ﬂ›yorlar, esnaf› korkutup eylemi k›rmak için terör estiriyorlar.
Saatler ilerliyor, hiçbir esnaf kepenk açm›yor. Baz› esnaflar dükkan›n›n önüne gelerek
müﬂterilerine eylemin nedenlerini anlat›p, onlarla Gazi’ye destek vermek gerekir diye
tart›ﬂ›yorlar. Müﬂterileri de eyleme dahil etme çabas›yla coﬂkulu bir ﬂekilde çal›ﬂ›yorlar.
‹lerleyen saatlerde 09.00-10.00 civar›, ana caddede insanlar toparlanmaya baﬂl›yor. Bütün
insanlar Gazi’ye destek vermeyi ve kepenk kapatma eylemini konuﬂuyorlar. O gün daha
önce görülmedik bir coﬂku ve güven var insanlarda. Herkes birbirine daha yak›n.
Saat 11.00’a do¤ru halk 1 May›s mahallesi son dura¤›na do¤ru gruplar halinde gelmeye
baﬂlad›. Orada Pir Sultan Derne¤i yöneticileri Karacaahmet türbesine gitme ça¤r›s›
yapm›ﬂlar. Bu derne¤in baﬂkan› Ayd›nl›kç›. Bu tavr›n yanl›ﬂ oldu¤unu vurgulayarak tek tek
insanlarla konuﬂtuk. Herkesin kendi bulundu¤u alanda sesini dile getirmesi, tav›r almas›
gerekti¤ini anlatt›k. Bunun üzerine kimse bir yere gitmedi.
Bu arada aﬂa¤› mahallede bir f›r›n›n aç›k oldu¤unu ö¤rendik. Hemen oraya gittik. Eylemin
içeri¤ini ve halk›n bu tavr›na onun da uymas› gerekti¤ini anlatt›k. Önce kapatmamakta diretti, kapatmas› gerekti¤ini vurgulad›k ve tekrar gelip kontrol edece¤iz diyerek ayr›ld›k, kapataca¤›na söz verdi. Biz de tekrar toplanan kitlenin yan›na, son dura¤›n oraya döndük."
Ayn› gün Ümraniye halk› 5 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir gösteriyle tepkisini yükseltti.
15 Mart... Ümraniye halk› bir gün önce gerçekleﬂtirdi¤i kepenk kapatma ve gösterinin
ard›ndan daha bir coﬂku ve kararl›l›kla Gazi Ayaklanmas›na deste¤ini ve faﬂizme karﬂ› öfkesini hayk›rmak için toplan›yor. Ümraniye Birlik Mahallesi’nde saat 11.00 s›ralar›nda toplanan
halk "Gazi Halk› Yaln›z De¤ildir", "Kahrolsun Faﬂizm", "Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla
yürüyüﬂe baﬂlad›. Kad›n›, erke¤i, yaﬂl›s›, genci kavgan›n orta yerinde düﬂmana olan kinlerini biliyorlard›. Gazi halk› savaﬂmay› nas›l ö¤rendiyse, Ümraniye halk› da öyle ö¤reniyordu.
Bozguncu Cemevi yöneticilerinin ve pasifistlerin uzlaﬂmac› tutumu nedeniyle ilk baﬂta
karars›z bir hava do¤du. Jandarman›n müdahalesi karﬂ›s›nda bu mücadele kaçk›nlar› jandarmayla anlaﬂ›p k›sa bir yürüyüﬂten sonra da¤›lacaklar› sözünü verdiler. Devrimcilerin
yeterli insiyatif koyamamas› nedeniyle eylemde bir da¤›n›kl›k meydana geldi. Eylem
içerisinde ne yap›laca¤› tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Sloganlarla bir müddet yürüyen halk, daha
sonra gruplar halinde 1 May›s mahallesinde toplanmaya baﬂlad›. 1 May›s Mahallesine gelindi¤inde toplanan emekçilerin say›s› 10 bini aﬂm›ﬂt›.
1 May›s Mahallesi geçmiﬂ günlerini an›msat›rcas›na k›p›r k›p›r kaynamaya baﬂlam›ﬂt›. Bir
öfke ve coﬂku seli sarm›ﬂt› herkesi. DHKC’liler konuﬂmalar›yla, "Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ,
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar›yla savaﬂmaya ça¤›r›yorlard› Ümraniye emekçilerini.
Yap›lacak tek ﬂey vard› ve o da buydu çünkü. DHKC’lilerin bu ça¤r›s› kitlelerde yans›mas›n›
buldu ve hep bir a¤›zdan hayk›r›ld›. "Halk›z Savaﬂaca¤›z, Kurtuluﬂumuzu Kazanaca¤›z." Baz›
küçük, kompleksli siyasi gruplar›n çekememezlik içine girip "grupçuluk yap›yorsunuz" feveranlar›na cevab› tav›rlar›yla, sloganlar›yla halk veriyordu.
Emekçiler sloganlarla Göztepe’deki ﬁahkulu Sultan Dergah›’na do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Yürüyüﬂ boyunca Cemevi yöneticileri sergiledikleri uzlaﬂmac› tav›rlarla öfke selini
s›n›rland›rarak pasif bir gösteriyle yasak savmak istiyorlard›. Bu tart›ﬂmalara ve tereddütlü
yaklaﬂ›mlara ra¤men halk devrimcilerin öncülü¤ünde E-5 Karayoluna kadar geldi.
Zay›fl›¤›m›z Örgütsüzlü¤ümüz...
Örgütsüzlü¤ümüz, Alevi ‹ﬂbirlikçilerinin ‹ﬂine Yar›yor.
Burada yolu kesen polise karﬂ› gereken tav›r al›namad›. DHKC’lilerin ve di¤er sol gruplar›n ›srarla yürüyelim, polis barikat›n› aﬂal›m ça¤r›lar›na ra¤men, Alevi dernekleri yöneticileri halk› geri döndürmeyi baﬂard›lar (!) Tekrar yürüyüﬂün baﬂlad›¤› yere do¤ru geri
dönüldü. Yaﬂan›lan da¤›n›kl›k halk›n kararl›l›¤›n› de etkilemeye baﬂl›yordu. Yeterli insiyatif
ve birlikteli¤in olmad›¤› yerde da¤›n›kl›k, ﬂaﬂk›nl›k ve gerileme kaç›n›lmazd›. Polisle
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çat›ﬂ›lmadan geri dönüldü. Gösterinin baﬂlad›¤› yere gelindi¤inde polisin oray› da tutmuﬂ
oldu¤u görüldü. Uzlaﬂmac›lar da¤›lmaya hemen haz›rd›. Bir taraftan da halk› da¤›tma
çabas›ndan geri durmad›lar. Daha önce önlem alan polis haz›rl›kl›yd›. Belirli noktalara
adamlar›n› yerleﬂtirmiﬂ, katliam için uygun an› bekliyordu. Katliam›n öncesinde bir de ﬂov
yapmak gerekiyordu. Kan emici katil ﬂebekesinin baﬂ› Necdet Menzir, telsiziyle polise talimat vermeye baﬂlad›. Ayn› talimatlar gazetecilerin ve TV kanallar›n›n telsizlerine de
yans›t›larak dinletildi (!) "Polis silah kullanmayacak, göstericiler ateﬂ etse bile polis hiçbir
müdahalede bulunmayacak, at›ﬂ menzilinin d›ﬂ›nda olaylar› inceleyecek."
Haz›rlanan senaryoda burjuva bas›n ve TV’ler hevesle yerini ald›. Gazi ayaklanmas›nda
mecburen yay›nlad›klar› görüntülerin kontrgerillac› patronlar›n› k›zd›rmas›ndan dolay›
günah ç›karacak ve katil sürülerini aklayacaklard›.
Ümraniye Faﬂizmi ve Savaﬂ› Ö¤reniyor
Bas›n ve TV’ler arac›l›¤›yla Türkiye halklar›na duyurulan bu telsiz anonsuyla ayn› anda bir
baﬂka talimat da, 30 A¤ustos ‹lkö¤retim Okulu’nda pusuya yatm›ﬂ olan sivil polislere iletiliyordu. Ama kimseye duyurulmadan.
Uzlaﬂmac›lar, polis taraf›ndan önü kesilen halk› da¤›tmak için yeniden harekete geçti.
Ümraniye halk› için, bu ﬂekilde gösteriyi bitirmek hem Gazi halk›n›n mücadelesine hem de
1 May›s mahallesinin tarihine yak›ﬂmazd›. Öfke seli uzlaﬂmac›lar›n setini de parçalayarak,
taﬂ ve sopalar› katil polislerin üzerine ya¤d›rmaya baﬂlad›. Bu kez polisler geri çekilmek
zorunda kald›. Bu arada faﬂistlere ait bir kahvehane ve bilardo salonu halk›n öfkesinden
pay›n› al›yordu. Ümraniye halk› h›rsla, öfkeyle sürdürdü kavgas›n›. Onur, namus ve adalet,
elde taﬂ, yürekte kin olmuﬂtu.
‹ﬂte o anda 30 A¤ustos ‹lkö¤retim Okulu’nda pusuya yatm›ﬂ olan sivil polisler halk›n üzerine ateﬂ etmeye baﬂlad›. Ateﬂi baﬂlatanlar halk›n bulundu¤u yere çok yak›nd›lar ve
Ümraniye halk›n›n çok iyi tan›d›¤› sivil polislerdi. Katiller ac›mas›zca kurﬂun ya¤d›rd›lar
halk›n üzerine. Gencecik yi¤itler, yaﬂl› analar ald›klar› kurﬂun yaralar›yla düﬂüyorlard› yere.
Akan kan öfkeyi büyütüp korkuyu yendi. Kurﬂunlara karﬂ› taﬂla, sopayla sürdürüldü çat›ﬂma.
Ölüm kavgayla yenildi.
ﬁehitleriyle ve onlarca yaral›yla çat›ﬂmay› sürdüren Ümraniye halk› kavgay› terketmedi,
korkup da¤›lmad›. Gazi halk›ndan ö¤rendiklerini prati¤e geçiriyordu. Barikatlar kurulmaya
baﬂland›. Gazi halk›n›n yakt›¤› ateﬂ, ﬂimdi 1 May›s mahallesinde körükleniyor ve ﬂehitler kavgan›n orta yerinde bayrak bayrak çekiliyor göklere. Genco DEM‹R, ‹smihan YÜKSEL, ‹smail
BALTACI, Hasan PUYAN barikatlardalar... Hastaneye götürülen 22’sindeki genç direniﬂçi
Hakan ÇABUK da 15 gün sonra bu ﬂehitler kervan›na kat›lacak. Ama o da barikatlarda ﬂimdi.
Gazi’den sonra Ümraniye’nin yoksul emekçisi de ses veriyor: "Katillerden Hesap Sorduk,
Soraca¤›z."
Katiller, katliamlarla umudu tüketemeyeceklerini görüyor, umudun sesinin daha gür
hayk›r›lmas›n› korkuyla izliyorlar. Kuﬂatt›klar› evlerde devrimcilerin hayk›rd›¤› sloganlar›
ﬂimdi yüzlerine onbinler hayk›r›yor. Öldürdükçe, tüketeceklerini sand›klar› devrimciler, halkla birlikte üzerlerine yürüyor ﬂimdi.
Barikatlar kurulur kurulmaz katiller bölgeyi terketti. Halk katilleri çok iyi tan›yordu. ‹lk ateﬂ
açan "Ülkücü Turan" lakapl› sivil polisti, bir di¤eri Apo... diye tan›n›yordu. Yine Ümraniye
karakolunda görevli iﬂkenceci Ahmet de katillerin aras›ndayd›. Barikattan öfkeli sloganlar
hayk›r›l›yordu: "Faﬂist Polis Hesap Verecek". Kinle hayk›r›yordu Ümraniye halk› katillerin
yüzüne öfkesini. Halk katilleri tan›yordu ve hiçbir ﬂey unutulmayacakt›.
Yaﬂananlar› l May›s Mahallesi Muhtar› Mazlum Ar› ﬂöyle dile getiriyor:
"... Halk›n içerisinde kargaﬂa ç›kt›¤›nda önce havaya, sonra halk üzerine ateﬂ edenler sivil
polistir. Hatta bir tanesi bu mahalle sakinleri taraf›ndan tan›n›yor. Bütün bunlar› yaﬂayan
ﬂahitleriyle aç›klayaca¤›z.
... Buran›n Emniyet Müdürü ‹. Naci EK‹NC‹, bütün farkl› siyasi partilerden olan muhtarlarla birlikte topluca ﬂikayet edildi. Emniyet Müdürü buradan al›narak Ba¤c›lar’a verildi.
Ümraniye’de yapt›klar›n› orada da yapacakt›r. Peki Ba¤c›lar halk›na yaz›k de¤il mi? Onlar›n

87

suçu ne?.. (Aktüel, Say›:194)
Bu Ülke Topraklar›nda Bir ﬁeyler De¤iﬂiyor Art›k...
Ve Ümraniye’de soka¤a ç›kma yasa¤› ilan ediliyor.
Haz›rlanan katliam senaryosu sahneye konulduktan sonra polis çekilerek yerine senaryonun di¤er parças› olan asker getiriliyor. Senaryonun ﬂimdiki bölümünde askerin "›l›ml›"
yaklaﬂ›m sergilemesi, halk›n yat›ﬂt›r›lmas› ve evlerine çekilmesi planlan›yor. Alevi dernekleri
yöneticileri de uzlaﬂmac› tav›rlar›yla bu senaryoya dahil oluyor. Bu kez barikatlar›n
arkas›nda "sa¤duyuya ça¤r›" konuﬂmalar› yaparak halk› da¤›tmak istiyorlar.
Düﬂman korkunun tekrar halk›n üzerinde hakim olmas›n› istiyor. Ve bu yüzden de planl›
bir katliam gerçekleﬂtirdi. Ancak herﬂey onlar›n istedi¤i gibi gitmiyor. Halk›n biriken öfkesi
ve ak›t›lan kan korkuyu yendi. ﬁimdi barikatlar›n arkas›nda korkusuz dövüﬂüp, düﬂman›n
yüre¤ine korku salanlar var.
Soka¤a ç›kma yasa¤›na uyulmad›. Barikatlar›n arkas›ndaki halk›n önemli bir bölümü
barikatlar› terketmedi. Bir yandan askerin di¤er yandan uzlaﬂmac›lar›n sa¤duyu ça¤r›lar› da
devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde herhangi bir sald›r› ve çat›ﬂman›n olmamas›,
uzlaﬂmac›lar›n öfkeyi yat›ﬂt›rma çabalar›, bir k›s›m insan›n barikattan ayr›lmas›na neden
oldu.
Herﬂeye karﬂ›n bu ülke topraklar›nda birﬂeyler de¤iﬂiyordu art›k, bir dönemeç
yaﬂan›yordu. Uzlaﬂmac›, teslimiyetçi gruplar›n etkinli¤i k›r›ld›¤› anda halk› durduracak hiçbir
güç kalm›yordu. Panzerlere, kurﬂunlara karﬂ› ölümüne, zafere ve özgürlü¤e yürümesini ve
dövüﬂerek kazanmas›n› ö¤reniyordu emekçiler...
Oligarﬂinin soka¤a ç›kma yasa¤› ve her soka¤›n baﬂ›na dikti¤i askerleri Ümraniye
halk›n›n ﬂehitlerini sahiplenmesini engelleyemedi. 16 Mart 1995 günü sabah›n erken saatlerinde yeniden toplanmaya baﬂlayan halk, katilleri protesto eden sloganlar›yla ço¤ald›.
Ö¤le saatlerinde 2 bini aﬂan halk otobüslere binerek Karacaahmet Mezarl›¤›na do¤ru yola
koyuldu. Alk›ﬂlar ve zafer iﬂaretleriyle gelindi mezarl›¤a. Mezarl›¤›n orada toplanm›ﬂ olan 78 bin kiﬂilik kitleyle bütünleﬂtiler. Cenaze yürüyüﬂü için oluﬂturulan kortej sloganlarla
yürüyüﬂe geçti. Sloganlar kararl›l›¤›, hesap sorma bilincini, ayaklanmay› yaﬂam›ﬂ olmay›
yans›t›yordu; "Katil Devlet", "Katil Polis", "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür", "Yaﬂas›n Gazi ve 1
May›s Direniﬂimiz", "Katil Polis Hesap Verecek".
Yap›lan konuﬂmalarda burjuva bas›n›n olaylar› nas›l çarp›tt›¤›, sald›ran›n, katledenin
devlet oldu¤u, Alevi-Sünni çat›ﬂmas› gibi gösterilen olay›n halk› bölme çabalar›ndan baﬂka
birﬂey olmad›¤› ve bu politikan›n da boﬂa ç›kart›ld›¤› vurguland›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu sonras› Genco DEM‹R,
‹smail BALTACI ve ‹smihan YÜKSEL topra¤a verildi.
Onurlu bir yaﬂam›, onurlu bir ölümle sonlayan ﬂehitler ölümsüz bir yolculu¤a ç›karken,
onura ve namusa nas›l sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini birkez daha gösterdiler. Devrim kanla yükseliyordu.
Ümraniye’de Oturan 39 Yaﬂ›ndaki Ev Kad›n› Bir DHKC Taraftar› Anlat›yor:
"Gazi Mahallesi’nde kahvelerin taranmas› olay›n› televizyonda izledim. Akl›ma gelen ilk
düﬂünce bu iﬂi kontrgerillan›n yapm›ﬂ olabilece¤iydi. Birﬂeyler yapmak gerekti¤ini düﬂünüyordum. Ard›ndan yine televizyondan Gazi halk›n›n ayaklanmas›n› duydum."
(...)
"Gazi ayaklanmas›n›n ikinci günü (14 Mart 1995) 1 May›s Mahallesi’nin iﬂlek olan ana caddesine ç›kt›k. Yan›mda gelinim ve küçük o¤lum vard›. Oraya gitti¤imde çok kalabal›k bir halk
vard›. Bir süre sonra yürüyüﬂ baﬂlad›. Örnek Mahallesi’ne do¤ru yürüyüﬂe baﬂlad›k. Bu
mahalle gerici ve faﬂistlerin yo¤un oldu¤u bir yer. Örnek Mahallesi’nin giriﬂine geldi¤imizde
polis yolumuzu kesti. Ön tarafta polisle tart›ﬂanlar oldu. Cemevi’nin yöneticileri polisle
uzlaﬂ›p halk› geri çevirdiler."
(...)
"O akﬂam tekrar d›ﬂar› ç›kmaya haz›rlan›yorduk. Zaten soka¤a ç›kma yasa¤›na da uyan
yoktu. Üç yaﬂ›ndaki o¤lum yan›ma geldi. Elinde bir küçük, bir de büyük sopa vard›.
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Büyü¤ünü bana verdi. ‘Anne haydi gidip polisleri dövelim’ dedi. Bu davran›ﬂ› çok hoﬂuma
gitti.
Ertesi gün Karacaahmet’te yap›lan cenaze törenine gitmiﬂtik. O gün soka¤a ç›kma yasa¤›
oldu¤u halde binlerce kiﬂi kat›lm›ﬂt›. Çok duyguland›m...
Bu olay kesinlikle Alevi-Sünni çat›ﬂmas› de¤ildir. Herﬂey çok aç›k. Bir yanda devlet, bir
yanda halk var. Bizim mahallemizde Sünniler de var, onlarla bir düﬂmanl›¤›m›z yok. Devlet,
yapay ayr›l›klar yaratarak halk› birbirine düﬂman etmeye çal›ﬂ›yor.
Bu olaylar s›ras›nda bizim mahallede faﬂistlerin dükkanlar› yak›ld›, bence de iyi oldu.
Onlara iyi bir ders vermek laz›m.
Silahlanmak laz›m. Önceden haz›rl›k yapmak laz›m..."

BÖLÜM V
AYAKLANMA ﬁEH‹TLER‹

BU VATAN
ONLARI UNUTMAYACAK
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Öyle anl› ﬂanl› kiﬂiler de¤ildik
Çal›ﬂ›rd›k fabrikada, bürolarda
Kadrimizi bilecek misin bari,
Besledik seni bunca olayla
Giderdik kanayan susuzlu¤unu
Binlerce insan›n kan›yla
Bizden mi sözedeceksin tarih,
Sarar›p solmuﬂ sayfalar›nda?
Çektiklerimiz için
Yok ödül falan bekledi¤imiz
Ne de o koca ciltlerinizde
Resmimiz olsun isteriz
Yaln›z yal›n anlat öykümüzü
Gelece¤in insanlar›na
Yerimizi alacak olanlara
Nas›l cesurduk kavgada

Gazi’de halk ﬂehitler pahas›na büyük bir zafer kazand›.
Ayakland›, ölüme ve düﬂmana meydan okudu. Düﬂen her ayaklanmac› düﬂman›n
yüre¤ine korku sald›. Teslimiyetin, y›lg›nl›¤›n, korkunun kalelerini yerle bir etti. Zaferi
yak›nlaﬂt›rd›, zaferin ad› oldu.
Gazi’de ölüm s›radanlaﬂt›... Yaﬂamak, onur, namus, insanl›k oldu ölüm. Düﬂman›n ölüm
silah› altedildi Gazi’de. Gazi’de yenildi ölüm.
Bu topraklar onlarca y›ld›r, devrim için savaﬂanlar›n, faﬂizme karﬂ› onuruyla direnip
baﬂe¤meyenlerin kan›yla suland›. Bu vatan›n topraklar› ve halk›, ba¤r›na tohum olarak
düﬂenleri, bereketli bir hasat gibi bire on, bire yüz vererek yeniden ve yeniden yaratt›.
Mahir’lerden, Deniz’lerden, 12 Temmuz’lardan, 17 Nisan’lardan, Mahsun’lardan,
Dersim’den, Ba¤c›lar’dan ve kahraman devrim savaﬂç›lar›n›n nice destans› direniﬂlerinden
Gazi halk ayaklanmas›n›n ﬂehitlerine ulaﬂt› baﬂe¤mezlik.
Gazi ve 1 May›s Mahallesi’nin ﬂehitleri emekçi halk›n faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n›n onurudurlar.
Bu onur, ayaklanman›n her an›nda, giriﬂilen her eylemde halk›n gösterdi¤i yi¤itliklerin,
kahramanl›klar›n, fedakarl›klar›n bir toplam›d›r. Her an› kendi kahramanl›klar›n›,
savaﬂç›lar›n› yaratan, her an› haf›zalardan slinmeyecek cesaret örnekleriyle dolu olan Gazi
Halk Ayaklanmas›, tüm bunlar› ﬂehitlerinin kan›yla ölümsüzleﬂtirdi...
Onlar, sekiz çocuklu analar›m›z, yeni gelinlerimiz, yoksul emekçilerimiz, genç yi¤itlerim-
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iz, kardeﬂlerimiz, yoldaﬂlar›m›zd›.
Onlardan kimileri DHKC’nin savaﬂç›s› ya da taraftar›yd›lar... ‹çlerinde çeﬂitli siyasi gruplara yak›nl›k duyanlar vard›... Hiçbir grupla hiçbir ba¤lar›, yak›nl›klar› olmayanlar da
vard›...Ve soka¤a bir kez bile devlete karﬂ› gelmek için ad›m atmam›ﬂ olanlar vard› içlerinde.
Onlar aynen ﬂiirlerin, öykülerin anlatt›¤› gibiydiler; "korkak, cesur, cahil"... yaﬂl›, genç,
çocuk, kad›n, erkek... örgütlü, örgütsüz, düzen partili, dinli, dinsiz, Alevi, Sünni...
Biraradayd›lar. Kahramanca ayakland›lar ve omuz omuza verip kahramanca savaﬂt›lar,
düﬂenler dövüﬂerek düﬂtüler. Yani kahramanl›klar›, kararl›l›klar›, s›n›f kinleri kitaplardaki,
teorideki gibiydi tam da... Ama teori öyle dedi¤i için öyle de¤ildi onlar. Onlar öyle oldu¤u
için teori "öyledir" demiﬂti zaten.
Halka, devrime inançs›zlar, kitaplarda okuyup bir türlü gerçekten inanamad›klar› halk
gerçe¤ini gördüler Gazi’de.
Onlar halkt›...
Sezgin, Hasan, Zeynep, Fadime, Reis, Dilek, ‹smihan’d› onlar... Mesut Efe, Hüseyin Bilal,
Hasan Ersürer, Dinçer Y›lmaz...
Onlar› unutmayaca¤›z, unutturmayaca¤›z.

Sezgin ENG‹N
Merhabalad›k yine ölümleri
Ve merhaba kahramanlar›n
Kahramanca ölümüne
Can›n›zda can
Kan›n›zda kan
Ölümünüzde yaﬂam
Ve ölümünüze
‹ntikam yemini olmak istiyoruz
Ve olmaya söz veriyoruz...
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"Hey, Hey, Hey... Düﬂman› Yine Bertaraf ettik!"
SEZG‹N ENG‹N
Gazi ayaklanmas›n›n en genç ﬂehidi Sezgin, daha ilkokul y›llar›ndan itibaren hem çal›ﬂ›p
yoksul ailesinin geçimine katk›da bulunur, hem de baﬂar›l› bir ö¤rencidir. Otobüs duraklar›nda bilet satan, kundurac›da çal›ﬂan, bakkalda tezgahtarl›k yapan Sezgin’i, s›cak, sessiz,
çal›ﬂkan ve a¤›rbaﬂl› kiﬂili¤iyle, bütün mahalle halk› ve komﬂular› çok sevmektedir. Lise
y›llar›na gelene kadar devrimci düﬂüncelerle ailesinin özellikle de abisinin katk›lar›yla
tan›ﬂm›ﬂt›r. Eme¤e yabanc› olmayan ve halk›n›n çekti¤i ac›lar› daha küçük yaﬂlarda
yaﬂayarak ö¤renen Sezgin için bu düﬂünceler, yeni bir dünya, yeni bir yaﬂam demektir.
Haks›zl›klar ve adaletsizlikler karﬂ›s›nda öfke dolu olan genç yüre¤i bu düﬂüncelerle
tan›ﬂt›¤›nda onu bilinçli ve inançl› bir devrimci haline getirecektir.
Evet, Sezgin herﬂeyden önce temiz, namuslu bir yüre¤e ve halk sevgisine sahiptir. Bu
yüzden devrimci geliﬂime son derece aç›kt›r. Sezgin’i etkileyen ilk önemli geliﬂme daha 13
yaﬂ›ndayken gerçekleﬂir. Abisi Ergül ENG‹N bunu ﬂöyle anlat›yor:
"3 Ocak ‘91 Genel Grevinde Devrimci Solcular›n yapt›¤› ça¤r›larla esnaf kepenk kapatm›ﬂt›. O gün Devrimci Solcular›n Gazi mahallesinde polisin yo¤un denetimine ra¤men
yapt›¤› 4 gösteri vard›. Ve bunlar›n biri çok uzun sürmüﬂtü. Cadde üzerinde yar›m saat
yürünmüﬂtü. Polisin müdahale edememesi, Devrimci Solcular›n polisten korkmamas› onu
çok etkilemiﬂti."
Devrimci Sol’un radikalizminden, halk düﬂmanlar›n›n korktu¤u bir güç olmas›ndan etkilenen Sezgin, bu s›ralar düzenli olarak Mücadele dergisini okumaya baﬂlar. Bir anlamda
onun kendini mücadeleye haz›rlama aﬂamas›d›r bu.
Ortaokul bitip de Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi’ne baﬂlad›¤›nda, devrimci pratikle de
tan›ﬂ›r Sezgin. Okulunda DLMK faaliyetlerinin örgütlenmesinde Liseli DEV-GENÇ’lilere
yard›mc› olmakla baﬂlayan çal›ﬂmalar›, yeni yeni insanlar›n örgütlenmesiyle devam eder.
Sezgin özverilidir, fedakard›r. Ailesine yük olmay›p katk›da bulundu¤u gibi, kendi harcamalar›ndan da k›sarak elinde ne varsa örgütüne, yoldaﬂlar›na vermektedir. Her davran›ﬂ›yla
hem ruh, hem bilinç olarak daha da ilerledi¤ini, örgütüyle kaynaﬂ›p onun parças› haline
geldi¤ini göstermektedir adeta. Sezgin, abisinin dedi¤i gibi, "devrimcili¤i sadece eylemlere
kat›lmak olarak anlamad›. Ona göre her an bir devrimci gibi düﬂünmek ve yaﬂamak gerekiyordu." Bu anlay›ﬂ› ve olumlu kiﬂilik özellikleriyle daha da geliﬂir Sezgin. Devrimci prati¤in
daha çok içinde ve önünde olmaya baﬂlar. Pratik ona büyük coﬂku vermektedir. Abisinden
dinliyoruz yine:
"Büyük bir özverisi vard›. 14-15 yaﬂlar›na geldi¤inde gösterilere kat›lmaya baﬂlad›. Bu
gösterilerde hep güvenlikte yeral›rd›. Çat›ﬂmay› severdi, polisle çat›ﬂmay›... Gazi’de DHKPC’nin yapt›¤› birçok gösteriye kat›ld›. Çat›ﬂmay› severdi ama son dönemde DHKP-C’nin gösterilerinin silahl› olmas› çat›ﬂmamay› beraberinde getirmiﬂti. Polis cesaret edip müdahale
edemiyordu. O da çat›ﬂam›yordu böylece... Ancak yine de büyük bir coﬂkuyla giderdi
eyleme. Okuldan geldi¤inde ne kadar yorgun olursa olsun bir eylem olaca¤›n› duydu¤unda
tüm yorgunlu¤una ra¤men gözleri parlard›. Büyük bir coﬂku sarard› bedenini. Her zaman
haz›r bulunan atk›s›n›, sopas›n› kapard› hemen. Ayr›ca nitelikliydi. Bir yönetici gibi düﬂünür,
bir savaﬂç› gibi hayata geçirirdi."
Gazi mahallesinin sokaklar›, onlarca gösteride, yaz›lamada, as›lan pankart ve da¤›t›lan
bildirilerde tan›d›lar Sezgin’i. Gençli¤in dinamizmini, tüm atakl›¤›n›, genç yaﬂ›ndan beklenmeyecek bir olgunlukla birleﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂt›. Onun devrimci prati¤i hay-huy içinde de¤il,
do¤ru bir tarzda geliﬂir. Bu yüzden halk sevgisiyle, büyük bir ö¤renme iste¤i ve ö¤rendiklerini aktarma çabas›yla hayat bulur. Bunu, örgütlenmenin temel sorunlar›ndan biri olarak
yaﬂam içinde hissetmiﬂtir Sezgin. Bu özelli¤ini somutlayacak en güzel örneklerden birini
yine abisi anlat›yor:
"Gözlerim rahats›z oldu¤u için bana Mücadele dergisini her hafta Sezgin okurdu. Dergi
eve geldi¤inde ilk kapan o olurdu. Ard›ndan beraber okumaya baﬂlard›k. Ancak konular›n
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benim için kal›c› olabilmesini sa¤lamak amac›yla yaln›zca okumakla kalmaz, okurken kasete
de çekerdi. Bana ‘sen daha sonra gene dinlersin, sonra da tart›ﬂ›r›z’ derdi. Tart›ﬂmalar›m›zda
gerek yaz›y› nas›l zenginleﬂtirebilece¤imize iliﬂkin, gerekse de konuyla ilgili bize düﬂen
görevler neler türünde tart›ﬂmalar yapmak için zorlay›c› olurdu. Özellikle Gazi halk›n›n
örgütlenmesi, devrimci potansiyelinin Parti-Cephe’ye ak›t›labilmesi için birçok öneri yapar,
bu konuda çok yo¤unlaﬂ›rd›. Tart›ﬂmay› yar›m b›rakmay› sevmez, mutlaka ara versek bile
tamamlard›. Böyle devrimci konular›n tart›ﬂ›lmas›nda son derece ciddi birisiydi."
Halk› örgütlemek att›¤› her ad›mda Sezgin’in temel kayg›s›d›r. Gözleri rahats›z olan
a¤abeyinin gündemi takip edebilmesinden, e¤itiminden kendini sorumlu tutan bir kiﬂiliktir
Sezgin. Emekçi, çal›ﬂkan, çal›ﬂmaktan yorulmayan, yak›nmayan biridir. Ve herkes onu bu
özellikleriyle tan›maktad›r. Çocuklu¤undan beri Sezgin’le olmuﬂ bir arkadaﬂ› da Sezgin’i
ﬂöyle anlat›yor:
"Sezgin’le aram›zda sadece bir ay var. Çocuklu¤umuz beraber geçti. Sezgin gerçekten
mükemmel bir insand›. Arkadaﬂlar›yla, çevresiyle, ailesiyle çok iyi anlaﬂ›rd›. Hiç bir kimsenin
kalbini k›rmazd›. ‹stedi¤i her ﬂeyi yapabilirdi... Sezgin çok meﬂgul bir insand›. Hem okuyor,
hem çal›ﬂ›yordu. Ayr›ca çok sessiz ve sakindi. Korsan gösterilere falan kat›l›yormuﬂ, ben bu
yönlerini bilmiyordum. Hiç gereksiz yere konuﬂmazd› herhalde ondan. Biz birbirimizi çok
severdik. Çok dürüst bir insand›. Bunlar› düﬂünen sadece ben de¤ilim. Di¤er arkadaﬂlar da
böyle düﬂünüyor. Gerçekten de çok seviyorlar Sezgin’i. Neler söyleyebilirim ki daha?
Gerçekten çok mükemmel bir insan. Ben ﬂimdi komünizmi ö¤reniyorum. Eskiden devrim
deyince akl›m kar›ﬂ›rd›. Sezgin anlat›rd› ama ﬂimdi daha iyi anl›yorum. Sezgin e¤er bu yola
baﬂkoymuﬂsa ve onuruyla ölmüﬂse, devrimi anlamak daha kolay."
Sezgin’in halk› taraf›ndan ne kadar sevildi¤ine bir örnek de annesi veriyor:
"Sezgin ortaokulu Fatih’te okudu. Hala Fatih’ten arkadaﬂlar› gelip benimle oturup benimle a¤l›yorlar. Onun hiç kötülü¤ünü, yaramazl›¤›n› görmedim bugüne kadar. Fatih’teki ö¤retmenleri bana telefon ediyor, ‘Sezgin çok iyiydi, sizden çok biz üzülüyoruz’ diyorlar. Geçen
meslek lisesindeki arkadaﬂlar›, ö¤retmenleri çiçeklerle gelmiﬂler. Mezarl›¤›n› ziyaret
etmiﬂler. Bana geldiler. ‘O bizim çocu¤umuzdu, çok iyiydi, sen üzülme. Arkadaﬂlar›na çok
sayg›l›yd›, iyilik yapmay› çok severdi’ diye anlatt›lar. Sezgin cebindekini ç›kar›r arkadaﬂ›na
verirdi, kendi yerde yatar arkadaﬂ›n› yata¤›nda yat›r›rd›, kendi aç gezer, arkadaﬂlar›n› doyururdu. Daha ne diyeyim..."
Devam ediyor anne;
"Her zaman benim yan›mdayd›. Kahveye gitmezdi. ‘Anne seni yaln›z b›rakmam, sen hastas›n, seni üzmek istemem’ derdi. Abisine okuldan gelince ‘abicim’ derdi ‘sen bugün bir yere
gittin mi, hiç dolaﬂt›n m›?’ derdi. Hemen derdi ‘abi seni gezdireyim, bir dolaﬂt›ray›m’ derdi.
Öyle bir insand› ki... Ben çamaﬂ›r y›kasam o ütüsünü yapard›. Ben bulaﬂ›k y›kasam o
yeme¤e yard›m ederdi. Ne bileyim her konuda yard›mc› olurdu. ‘Anneci¤i’ derdi, ‘senin k›z›n
yok ama ben seni desteklerim’. Genelde erkek çocuk gezer, tozar, e¤lence arar. Ama Sezgin
bizim ac›lar›m›z› bilirdi. Halk› severdi. O yüzden çal›ﬂkan, tutumluydu."
Sezgin art›k çok daha bilinçli ve örgütlü bir faaliyetin içindedir. Art›k tüm güzellikleriyle,
erdemleriyle, gençli¤iyle savaﬂ›n orta yerine girmenin haz›rl›klar› içerisindedir. Sezgin’in,
Gazi ayaklanmas›n›n hemen öncesinde abisi ile yapt›¤› tart›ﬂma ve sohbetler, genç yaﬂ›na
ra¤men onun bir savaﬂç› olmada katetti¤i mesafeyi ortaya koyuyor:
"Hareketine, devrime, mücadeleye çok ba¤l›yd›. ﬁehitlerine ba¤l›yd›. Onlar›n mezarlar›n›
her zaman ziyaret eder, karanfil götürür ve onlar› anard›. ﬁehit düﬂmeden k›sa bir süre önce
de yapm›ﬂt› bunu. Üzerinde para olmad›¤› için hepsine karanfil alamad›ysa da hepsini tek
tek ziyaret etmiﬂti. Sezgin kendini SPB savaﬂç›s› olmaya haz›rl›yordu. ‹llegal saflardaki arkadaﬂlarla görüﬂtü¤ünü, sohbet etti¤ini anl›yordum. Çok de¤iﬂmiﬂti. ‹stanbul’u sokak sokak
gezerek ö¤renmeye çal›ﬂ›yordu. SPB’li oldu¤umda ‹stanbul’un her taraf›n› iyi bilmeliyim,
nerede, nas›l hareket edece¤imi, nerelerde neye dikkat etmem gerekti¤ini bugünden ö¤renmeliyim diyordu. Yani kendini gelece¤e haz›rl›yordu. Ve hiç bir zaafl› yönü yoktu. Ne kahveye giderdi, ne de baﬂka yere. Kendini düzenin bulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤› pisliklere karﬂ› güçlü
bir iradeyle koruyordu. Gitti¤i her yere devrimin havas›n› götürürdü. Mücadeleyi anlat›rd›.
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Kavgay› anlat›rd›. Örgütünü anlat›rd›. Bu konular› konuﬂurken çok ciddi olurdu. Güler yüzlü
ve s›cakt›."
Sezgin bir taraftan da kendisine son derece ba¤l› olan ailesine, devrimci mücadelenin
bedellerini anlatarak, gizleme yolunu seçmeden onlar› gelecekte karﬂ›laﬂabilecekleri durumlara haz›rl›yordu. Annesi anlat›yor:
Sezgin ‘anneci¤im’ derdi, ‘ben halk için can›m› feda ederim, vatan için can›m› feda ederim’ derdi. ‘Halk için benden sonra yetiﬂenler rahat etsin’ derdi. ‘Anneci¤im ben devrimcilik
yap›yorum. Ben ölsem sen ne yapacaks›n? Buna da haz›r ol, sak›n üzülme’ derdi. ‘Ben
devrimciyim, devrimciler halk› için her an ölebilirler...’ derdi. Ben ‘seni kaybedersem benim
için yaﬂamak haramd›r’ derdim. Ama yaﬂ›yorum iﬂte. Ben Sezgin’den yanay›m. Çünkü o
onurlu bir insand›."
Sezgin Engin, DHKC Devrimci Halk Güçleri’nin bir savaﬂç›s›d›r. Tüm benli¤iyle kendini
devrime verdi¤ini, halk›n› katleden faﬂizme karﬂ› Gazi’de sürdürülen direniﬂ içerisinde
defalarca kan›tlar adeta.
Ayaklanman›n en baﬂ›ndan itibaren hep en önde, en militan hattad›r. Düﬂmanla
çat›ﬂmay› ne kadar sevdi¤ini, düﬂman› bertaraf etmekten ne kadar mutlu oldu¤unu
çat›ﬂmalar›n her an›nda gösterir Sezgin. Bir yoldaﬂ›n›n anlat›m›yla, katliam› duyduklar›nda
cadde üzerindedirler. Yoldaﬂ›yla birlikte taranan kahvelerin önüne geldiklerinde
Gaziosmanpaﬂa Emniyet Müdür Yard›mc›s›’yla tart›ﬂma yapanlar vard›r. Henüz hareketlenme durumunda olmayan kitleyi yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂan Müdür Yard›mc›s›’na ilk müdahaleyi
Sezgin ve yoldaﬂ› yaparlar...
"H›zla ittirdim. Elinden telsizi düﬂtü. Sonra halka konuﬂma yapt›k. ‘Katil budur, katiller
devlet ve kontrad›r, onlara karﬂ› savaﬂmak boynumuzun borcudur, ﬂimdi hesap soraca¤›z,
karakola yürüyece¤iz’ dedik. DHKC’liler olarak kortejleri oluﬂturup yürüyüﬂe geçti¤imizde
Sezgin yoldaﬂ›m en öndeydi. Sezgin’in kafas›nda ne zamand›r varolan bir kaç faﬂist üssün
da¤›t›lmas› için Sezgin oraya yöneldi. Oportünistler engelledi. Ama Sezgin o üsleri yakt›. Biri
Turan adl› tescilli faﬂist ﬂefin dükkan›yd›. Bir de kahve vard›. Buralar tahrip edilen ilk faﬂist
dükkanlard›r. Sezgin’i tan›d›klar› ve ne yapmak istediklerini bildikleri halde baz› utanmazlar
Sezgin için ‘provakatör’ laf›n› kulland›lar. ﬁimdi o laflar›n› yiyemiyorlar gerçi. Eskiden hep
geldikleri kahvelere bile gelemez oldular. Neyse, Sezgin çat›ﬂmalarda hep en öndeydi.
Öncüydü. Biz DHKC’liler olarak ilk yürüyüﬂte önümüze ç›kan 4-5 ekiple oluﬂturulan barikat›
tahrip ettik. Korkudan kaçarlarken birbirlerine çarpt›lar. Sezgin çat›ﬂman›n ortas›ndayd›.
Sonraki çat›ﬂmalar devam ederken gece karakolun önündeki barikata tüp koyduk. Tüpü
küçük bir çocuk getirdi. Sezgin ald› elinden. Arabay› tutuﬂturanlar içinde olan da Sezgin’di.
Sonra tüpü ilk olarak araban›n içine att›. Sezgin son derece so¤ukkanl› ve neﬂeli bir ﬂekilde
çat›ﬂ›yordu. Arabay› tutuﬂturmak için benden ateﬂ isterken ‘ne var kardeﬂim bunun deposunda, benzin mi, su mu anlamad›m’ diye gülüyordu bir taraftan. (...) Sezgin ﬂehit düﬂene
kadar barikat nöbetlerinde, ve en k›zg›n çat›ﬂmalar›n içinde oldu. Postanenin ordaki
çat›ﬂmada vurulmuﬂ. Ben o zaman aﬂa¤›da çat›ﬂma halindeydim. Vurulduktan sonra slogan
at›yormuﬂ, hiç merak etmedim, o ne yapaca¤›n› bilen biriydi... çat›ﬂmaya devam ettim."
Sezgin’i bir yoldaﬂ› çat›ﬂmalar›n içinde anlat›yor:
".... Abi omuzundan yaralanm›ﬂt›. ‹lk geceydi. Onu bu haliyle Sezgin gördü. Onun elindeki taﬂlar› ald›. ‘Sen daha fazla gitme, bu halinle bir ﬂey yapamazs›n, hemen eve git,
çolu¤unu, çocu¤unu kontrol et bakal›m. Kay›p, yaral› falansalar arkadaﬂlara bildir’ dedi. ‘Hiç
merak etme bu taﬂlar boﬂa gitmeyecek’ diye de ekledi. Gülümsedi. Morali çok iyiydi. Gazi
halk›n›n bütün öfkesini onda gördüm. Daha önceden de tan›yordum onu. Ama esas olarak
çat›ﬂmalarda tan›d›m. Hep düﬂmana karﬂ› bir iﬂler çeviriyordu. Faﬂistlerin bir sürü dükkan›n›
tahrip etti."
Sonuna kadar yi¤itçe savaﬂan Sezgin vuruldu¤u anda dahi kahramanca davranmaya
devam eder, çok sevdi¤i ﬂehitlerine lay›k olmak, onlar›n ö¤rettiklerine sad›k kalmak idealini
gerçekleﬂtirir... ﬁehit düﬂtü¤ünde yan›nda olan yoldaﬂ› anlat›yor:
"Sezgin ﬂehit düﬂerken yan›mdayd›. Postanenin oradayd›k. Çat›ﬂman›n en önündeydi.
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Polis ateﬂ açmaya baﬂlad›¤›nda, ya¤mur gibi kurﬂun ya¤arken ben kendimi kondunun
arkas›na att›m. Sezgin hala orta yerde taﬂ at›yordu. ‘Sezgin ateﬂ ediyorlar, geri gel’ diye
ba¤›rd›m. Tam o an yere düﬂtü. Baca¤›ndan vurulmuﬂtu. Kalkmaya çal›ﬂt›. Bir metre ilerledi¤i an bir kurﬂun daha yedi. Elinde hala taﬂ vard›. O halde yere bükülüp kald›. Arabaya
bindirdik. Onu orda b›rakmad›k. Hemen çekip ald›k. Hastaneye gönderdik. Onu hiç unutmayaca¤›m. Gerçek bir kahraman gibi davrand›."
Hastaneye gönderilen Sezgin yaral› oldu¤u halde hala polise direnmektedir. Slogan at›p,
kendisini arkadaﬂlar›n›n elinden almaya çal›ﬂan polise ‘katiller’ diye ba¤›rmaktad›r.
O, Ankara’da Adana’da, Ba¤c›lar’da kuﬂatmalarda kanlar›yla örgütlerinin ismini yazanlar›n gelene¤inden gelmektedir. Sezgin ﬂehit düﬂmeden önce hastanede yat›r›ld›¤›
sedyedeyken çarﬂafa kan›yla DHKC y›ld›z›n› çizer ve DHKP-C yazmaya çal›ﬂ›r.
Sezgin’i unutmayaca¤›z!

Fadime B‹NGÖL

Yok bundan böyle ter yaras›
Zincir tutsakl›¤› ve sab›r
K›rbaç yalvarmas› sessizli¤inin
Can pazar› ve kah›r yok
Her ﬂey yaﬂanan gün gibi gerçek
Ad›m›z halk oldu¤undan beri
Bir direnç olmuﬂtur sevinçler
ﬁimdi ac›n›n her kurakl›¤›nda
Onlar
Yüre¤imizin ovas›na çiselenirler

Halk›na Sevdal› Bir Ana
Fadime B‹NGÖL
1955 y›l›nda Kars’›n H›n›k ilçesi Güneﬂgören köyünde do¤an Fadime Bingöl, yoksul bir
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emekçi ailenin en büyük k›z›yd›. Türk ulusundand›r.
Çocuklu¤u yoksulluk içinde geçen Fadime Bingöl, gençli¤inde zengin köylülerin tarla ve
ba¤lar›nda gündelik iﬂçi olarak çal›ﬂ›r. 1973’te Trakya’ya göçederek bir un fabrikas›nda
çal›ﬂmaya baﬂlar. Bir y›l sonra Gazi mahallesine göçeder. Gazi mahallesinde geçirdi¤i y›llar,
devrimcilerle tan›ﬂt›¤›, kavgaya omuz verdi¤i y›llar olur. Fakat tan›ﬂt›¤› siyasi çevrenin 12
Eylül cuntas›na karﬂ› savaﬂmamas› onlardan uzaklaﬂmas›na neden olur. 80’li y›llar›n sonuna
gelindi¤inde ise Devrimci Sol’a, daha sonra da Parti-Cephe’ye güç veren bir s›ra neferidir
art›k.
Fadime Bingöl, Kars’›n topra¤›nda yo¤rulmuﬂ has bir Anadolu kad›n›d›r. Mütevazi...
çal›ﬂkan... Devrimci Sol’cular›n, Parti-Cephe’lilerin, Gazi’lilerin ablas›, can dostu, dert
orta¤›...
Kendi boyunda fidan› olan 40’›nda bir ana Fadime Bingöl. O bir DHKP-C taraftar›yd›.
Kahvehanelerin tarand›¤›n› duyunca f›rlar soka¤a. Gazi’nin emekçi kad›nlar›n› toplayarak
kat›l›r kavgaya. Hayk›r›rlar hep bir a¤›zdan "Gazi Faﬂizme Mezar Olacak!"... Gün geceye
çalar, ama Sezginlerle, Fadimelerle Gazi ayaktad›r.
Sabah olur. Bir ara evine u¤rar. Düﬂmanla hesaplaﬂmak için kavgaya beraber kat›laca¤›,
can›ndan çok sevdi¤i k›z›n›n okuldan dönmesini bekler. Ard arda patlayan silah seslerini
duydu¤unda yine f›rlar d›ﬂar› yoksul gecekondusundan. Hem k›z›n›n yaﬂam›ndan duydu¤u
kayg›yla bir ana, hem de katillerden hesap soracak olman›n coﬂkusuyla bir savaﬂç›d›r o.
Düﬂman›n üzerine yürüyen halk›n›n aras›na kat›l›r h›zla. Yüksek bir kald›r›ma ç›k›p da¤›lanlar› toparlamaya çal›ﬂ›rken vurulur, Gazi’nin barikatlar›nda bayrak olur...
Annesi Yeter Mert anlat›yor:
O gün bütün herkesi telefonla arad›, ‘Gazi’de halk katledildi, gelin’ diyordu. Ben korktum.
‘K›z›m yapma’ diyerek yalvard›m. Bana k›zd›. Sonra gitti o gece. Yürüyüﬂe gitmiﬂ. Ertesi
sabah yeniden geldi. K›zlar› ve beni de götürmek istedi. Ben hastayd›m. Sonra onun da
gitmesini istemiyordum. Tart›ﬂt›k. Biz çay içiyorduk. Ona da dedim ‘k›z›m ekmek ye, çay iç’.
Ne yedi, ne içti. Akﬂamdan bana da ‘gitme’ diye yalvard›¤›m için küsmüﬂtü. ‘Siz geliyor
musunuz, gelmiyor musunuz’ diye sordu sonra. Gelinimiz birlikte ç›kt›. Fadime çok öfkeliydi. Arkalar›ndan ‘elinizde silah yok, bir ﬂey yok’ diye seslendim. ‘Korkakl›k yap›yorsunuz,
gelmeyin. Yar›n sizi de vururlarsa akl›n›z baﬂ›n›za gelir o zaman’ dedi. Arkas›na bakmadan
gitti. Arkas›ndan bir sürü insan gitti. Sonra dayanamad›m, ben de gittim. Bakt›m, yan›nda
baﬂka kad›nlar da var. Elele tutuﬂmuﬂlard›. Yavrumu k›skand›m onlardan. Yavrum bana
küsmüﬂtü, bakmad› yüzüme. Bilsem koﬂmaz m›yd›m, kucaklamaz m›yd›m onu... ama gördü
ya beni orada, belki küsmemiﬂtir, k›rg›nl›¤› geçip sevinmiﬂtir... Bilerek vurdular yi¤it yavrumu. Can›mdan can ald›lar. Onu bilerek öldürdüler. Halk›n› sevdi¤i için öldürdüler. Herkes de
onu tan›rd›, onu çok severlerdi. Bildiler de vurdular...
Kardeﬂi Mustafa Mert Anlat›yor:
Ablam onurlu bir insand›. Devrimci ruha, devrimci yap›ya sahip, inanan biriydi. Belki
savaﬂç› de¤ildi ama devrime inanm›ﬂt›. Cenazelerimizi kald›r›rken, bu düzenden, katillerden
hesap soraca¤›m›z› hayk›r›yorduk birlikte.
Bu devlet Gazi halk›ndan çok can ald›. Ona karﬂ› savaﬂan bir sürü ﬂehidi var Gazi’nin.
Onlar›n bir ço¤unu tan›yorum. Gazi’de herkes severdi onlar›. Ablam da onlar› tan›r ve severdi. Ölüm haberlerinde evde suskunluk olurdu, öfke olurdu...
Al›nterinden baﬂka birﬂeyi olmayan bu güzel insanlara ölüm kustular. Ölen herkes benim
ablam, kardeﬂimdir. ‹lerici insanlar›n bulundu¤u bu mahalleyi sindirmeyi amaçlad›lar.
Ablam bu ülkede dürüst ve onurlu yaﬂaman›n zor bir ﬂey oldu¤unu her zaman söylerdi.
Gerçekten de öyle. Ama yine de bu halk düﬂmanlar›n›n üzerine gitmeliyiz.
DHKP-C Tutsaklar›ndan ﬁengül Mert,
Ablas›n› Anlat›yor:
Ablam emekçi güzel bir insand›. Çocuklu¤u Kars’ta yoksulluk içinde geçti. Ablam çok
istemesine ra¤men babam okula göndermedi¤inden okula dahi gidemedi.
Bizim oralarda genellikle topraktan geçimini sa¤layan ailelerde, tarlada, harmanda, evde
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çal›ﬂan kad›nd›r. Yaﬂam›n›n o y›llar›n› anlat›rken ‘açl›k ve cehalet y›llar›’ derdi. Bir y›l öküzlerimizden biri ölmüﬂ, babam köyde yokmuﬂ, bunun üzerine tarladaki ekinleri götürmek için
öküzlerden birinin yerine kendinin geçti¤ini anlat›rd›. Annem onun için ‘benim hem k›z›m,
hem dert orta¤›m’ derdi.
Biz 8 kardeﬂiz. Ablam en büyü¤ümüzdü. Hepimizin büyütülmesinde onun eme¤i var. Çok
sevilen, sayg› duyulan, mütevaz› bir insand›. Dost canl›s›yd›. ﬁehit düﬂtükten sonra, annem,
cenazesine y›llard›r görmedi¤imiz, ad›n› bile unutmaya baﬂlad›¤›m›z eski dostlar›n, akrabalar›n geldi¤ini söylüyordu.
Gazi’ye geldi¤i 1978-79 y›llar›, ablam›n devrimcilerle tan›ﬂt›¤›, herﬂeyini mücadeleye
sundu¤u y›llard›r. Devrimcilerle olan yak›n iliﬂkisi yüzünden evi defalarca polis taraf›ndan
bas›ld›¤›, gözalt›na al›nd›¤› halde devrimcilere destek vermekten geri durmad›, hiç
yak›nmad›. Bu y›llarda bir de k›z› oldu. K›z›n› onurlu bir insan olarak yetiﬂtirdi, de¤er verdi,
el üstünde tuttu. K›z›n›n da ona yaraﬂ›r ﬂekilde cenazesinde ‘Seni üzmeyece¤iz anne,
düﬂman› sevindirmeyece¤iz’ dedi¤ini anlatt›lar.
12 Eylül günlerinde ablam›n taraftar› oldu¤u sol gruba olan güveni oldukça sars›ld›.
Birço¤unun ülkeyi terkedip kaçmas› onu olumsuz etkilemiﬂti. Ancak düzene olan öfkesi hiç
bitmedi. Gittikçe büyüdü ve kab›na s›¤maz oldu. 1987-88 mahallemizin sorunlar›n›n oldukça
fazla oldu¤u y›llard›. Bu y›llarda ablam örgütsüz olmas›na ra¤men bir çok eylemin örgütlenmesinde hep önümüzdeydi. Kimi zaman da y›k›mlar› engellemek için kondu sahiplerini
harekete geçirerek günlerce nöbet tuttu. O halk›m›z›n paylaﬂ›mc›l›k, safl›k, yard›mseverlik
gibi birçok olumlu özelli¤ini taﬂ›yordu. Vefal› ve ba¤l›yd›.
Yapt›¤› herﬂeyi inanarak yapt›. Gözlerinde piﬂmanl›¤› hiç görmedim. Yaln›zca karﬂ›laﬂt›¤›
ihanetlerde hüzünlenirdi. O zaman da öfkesi hüznünü engellerdi.
‘88 y›l›nda Gazi mahallesi Cebeci köyünde kondu y›k›mlar› vard›. Ablamla çevremizdeki
kad›nlar› toplay›p o bölgede y›k›mlar› engelleme çal›ﬂmalar› yapt›k. Bu çal›ﬂmalar›n içinde
yapt›¤›m›z bir bas›n aç›klamas› s›ras›nda ablam DEMKAD’l›larla tan›ﬂt›. O zaman Lütfiye
Kaçar yoldaﬂ vard›. Ablam›n bizimle iradi birlikteli¤i bu süreçte baﬂlad›. 89’a kadar
DEMKAD’da çal›ﬂt›. Daha sonra mahalle iliﬂkilerinde, GOPKAD ve Zübeyde Han›m Gazi
Mahallesi Yard›mlaﬂma Derne¤i’nde bizimle oldu. Bu süreçte hareketimize evini açt›,
sofras›n› paylaﬂt›.
Gazi halk› ile bütünleﬂmiﬂti. Bizim ikna edemedi¤imiz insanlar› o çok rahat ikna edebilirdi. ‹liﬂkileri karﬂ›l›kl› güvene dayan›rd›. Kal›c› dostluklar kurard›. Geçmiﬂte yaﬂad›¤› olumsuzluktan dolay› bize de ilk dönem temkinli yaklaﬂm›ﬂt›. ‘Devrimcili¤inizi bize yaﬂam›n›zla gösterin, yaﬂama geçmeyen hiçbir sözün anlam› yoktur’ diyordu. Nitekim bu sözü söylediklerinden biri at›l›m döneminde mücadeleyi b›rakt›¤›nda, ilk tepkisi ‘ﬂaﬂ›rmad›m’ oldu.
‘Neden?’ diye sordu¤umda ‘sözleri güzeldi ama gözlerinde, iliﬂkilerinde, insanlara, halka
güveni görmedim hiç, o yüzden de b›rakmas›na ﬂimdi ﬂaﬂ›rmad›m’ demiﬂti. Ve böyle bir
ihanete üzülmeme k›zm›ﬂt›. Bana ‘daha çocuksun o yüzden kabullenemiyorsun, ama kendini daha a¤›rlar›na da haz›rlamal›s›n’ diyordu.
89-90’da gereken her ﬂeyi en küçük bir yak›nma göstermeden yapt›. Bu y›llarda okuma
yazma çabas› da artm›ﬂt›. Onu tan›mayan biri okula gitmedi¤ini anlayamazd›. ‘90 sonunda
bölgeden tan›d›klar›n›n ço¤u yeralt›na çekilmeye baﬂlad›. En çok Tuncay’›n gidiﬂine
üzülmüﬂtü. Son karﬂ›laﬂmam›zda ‘ﬂimdi biz ne yapaca¤›z, size k›zam›yorum da, çünkü yine
kavgaya gidiyorsunuz’ diyordu.
Mücadele yaﬂant›m›n ilk dönemlerinde beni hiç yaln›z b›rakmad›. Her eylemde, korsan
mitingte birlikte olduk. Bir keresinde, Eme¤e ve Emekçiye Sayg› Mitingi’nde polis sald›r›s›
s›ras›nda onu kaybetmiﬂtim. Gördü¤ümde polis ablam› coplay›p alandan ç›karmaya
çal›ﬂ›yordu, o da ‘katiller, siz ç›k›n!’ diye ba¤›r›yordu. Sonra beraber alandan ayr›l›rken bana
‘onlar katil, bizim bast›¤›m›z topraklarda yürümeye haklar› yok, neden kaçay›m, onlar kaçs›n’
demiﬂti.
Sonunda ayr›lma zaman› geldi. Ben mücadelenin gere¤i evden ayr›l›yordum... onu ilk kez
hem a¤lay›p hem gülerken gördüm. ‘Yaln›zca bir daha göremezsem diye üzülüyorum, ama
gözün arkada kalmas›n. Biz hep onurlu, namuslu yaﬂayaca¤›z, onurumuzu korumak için
savaﬂaca¤›z’ dedi.
Ablam emekçiydi. Hiçbir zaman baﬂkalar›na yük olmad›. Kazak örüp satard›. Fabrikada
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çal›ﬂamayacak kadar hastayd›, ama eme¤iyle yaﬂamak isterdi. Son dönemde ast›m›n›n
yan›na bir de kalp hastal›¤› eklenince bundan epey huzursuzluk duymuﬂtu. ‘Ne o, korkuyor
musun?’ diye sormuﬂtum bir ziyarette. ‘Yatakta ölmekten elbette korkar›m, ben savaﬂarak
ölmek isterim’ diye cevaplam›ﬂt›. Cevab› çok yal›nd›. Bu sözleri daha da güzelleﬂtirmiﬂti onu.
Son görüﬂte de ‘bu memleket bizim, gerekirse memleketimiz için ölüme gülerek gideriz’
demiﬂti... Ve biz onu bir gün sonra Gazi ayaklanmas›nda ﬂehit verdik.
Kendisi henüz yaral›yken hastaneye götüren bir direniﬂçiye son olarak ‘k›z›m› onurlu
yetiﬂtirmeye çal›ﬂt›m, ﬂimdi savaﬂanlara emanet ediyorum’ demiﬂ.
O düﬂündü¤ü gibi yaﬂad› ve istedi¤i gibi de savaﬂarak ölümü kucaklad›. Arkas›nda yüre¤i
sevgi dolu insanlar ve namuslu bir yaﬂam b›rakt›.

Hasan GÜRGEN

Soylular ve çömezler önünde düﬂmemeyi
Çizmeleri alt›nda bizi
ezmek isteyenler önünde düﬂmemeyi
Geceleri kurtlar gibi uluyanlar önünde
Gündüzleri y›lanlar gibi sürünenler önünde
Düﬂmemeyi ö¤renmeliyiz
Baﬂ› dimdik vuruﬂanlardan
Vurulup bir da¤ gibi y›k›lanlardan
ö¤renmeliyiz

"Vur Hasan Vur..."
Hasan GÜRGEN
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Askerli¤ini yapt›ktan sonra ‹stanbul’a yerleﬂen Hasan 26 yaﬂ›ndayd›. S›vas, Zara’l›yd›.
Uzun süre akrabalar›nda ve çeﬂitli yerlerde kalan Hasan bu süre içinde Gazi mahallesi baraj
taraf›ndan bir yer çevirerek kendisi için bir kondu yapmaya baﬂlar. Onu tan›yan bir DHKC
taraftar› arkadaﬂ› Hasan’›n bu konduyu yapmak için çok çaba sarfetti¤ini ve maddi
olanaks›zl›klar yüzünden sürenin oldukça uzad›¤›n› anlatmaktad›r;
"Arsay› çevirdikten sonra azar azar eksikliklerini tamaml›yordu. Kiremitini, kalas›n›, evinin
kap›s›n› alabilmek amac›yla para biriktiriyordu. Hasan, ekmek ve bar›nacak bir ev için
çal›ﬂ›yordu. O yoksul bir emekçiydi. Güler yüzlü, sakin ve kendi halindeydi. Ancak son
zamanlarda çekti¤i ac›lar›n nedenlerini yani düzenin kokuﬂmuﬂlu¤unu anlatmaya
baﬂlad›¤›m›zda, bize ilgisiz kalmad›. Hasan evini yap›p, eﬂyas›n› ald›ktan sonra annesini
getirmiﬂti. Evlenmeyi de düﬂünüyordu. Ancak evinin borçlar›n› bile zor ödüyordu. S›k›nt›
içindeydi. Azar azar yap›yordu ödemeleri. Biz ona do¤rular› anlatt›kça o da bize daha fazla
destek vermeye baﬂlad›. Dergimizi okuyordu. Maddi olarak durumu kötü olmas›na ra¤men
bize para yard›m› da yapmaya baﬂlam›ﬂt›."
Hasan Gürgen, art›k devrimi isteyen ve destekleyen biridir. O ﬂehitlerimize ve savaﬂ›m›za
daha yak›ndan tan›k olmakta, her geçen gün deste¤ini büyütmek için çaba harcamaktad›r.
Hasan, 12 Mart gecesi halk›na sald›r›ld›¤›nda ayaklanan halk›n›n içindedir. Pazartesi günü
de büyük çat›ﬂma öncesinde polis barikat›n›n karﬂ›s›nda kitlenin en önünde DHKC’lilerin
içinde gerçek yerindedir. Yoksullu¤unun ve halk›n›n çekti¤i ac›lar›n sorumlular› karﬂ›s›nda
amans›z bir savaﬂa haz›rlanmaktad›r Hasan. Sessizli¤inin ve sakinli¤inin alt›nda s›n›f›n›n
derin kinini taﬂ›d›¤›n› gösterecektir birazdan.
"Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar›yla sertleﬂmektedir yüre¤i
düﬂmana karﬂ›.
Hasan daha az önce kazan›lan bir zafere bir yenisini ekleyecektir. Düﬂman postanenin
önünde bozguna u¤rat›lm›ﬂt›r. DHKC’lilerin öncülü¤ünde orda zafer nas›l ﬂehitler pahas›na
kazan›ld›ysa, nas›l polisin ya¤d›rd›¤› binlerce kurﬂun kulaklar› sa¤›r ederken savaﬂ›ld›ysa
yine ayn›s› yap›lacakt›r. Gazi’ye zafer kanla yaz›lacakt›r. Gazi’de zafer yüreklerle
kazan›lacakt›r...
Bir s›çray›ﬂta ç›kar Hasan panzerin üzerine...
Zafere...
Ölümü yenmeye...
Ölümü yenerek ölümsüzleﬂir Hasan...
Cans›z bedenini taﬂ›yan pazar tahtas› öfke denizinde yol alan bir sal gibidir ﬂimdi.
Gömle¤i al kan içinde, ayaklanan halk›n›n ellerinde, öfkeyi büyüterek, yürekleri da¤layarak
ç›kt› çat›ﬂman›n içinden yukar›ya. Oras›, barikatlar›n arkas›, özgür vatan topra¤›...
Orda onu, s›k›l› yumruklar›yla, Gazi’yi inleten sloganlar›yla karﬂ›lad› halk›. "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür", "Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar›yla selamland› Hasan...
Hasan dost canl›s›, Hasan yi¤it. Parti-Cephe’ye gönülden ba¤› alanlardan o. Devrimin
taraftar›, elini Cephe’ye yeni uzatm›ﬂ binlercesinden ateﬂli bir yürek...
O ruhla direndi ve savaﬂt›.
Panzerler onun iﬂçi kollar›n›n alt›nda k›vrand›lar. Elinde keseriyle gözüne kestirdi¤i yere
m›ha vurur gibi isabetli ve özenli vuruyordu Hasan.
... Panzer bir ileri, bir geri homurdan›r durur, ona ne. Halk›na bir kere kurﬂunu s›km›ﬂ, art›k
vay haline onun, iﬂi bitecek, baﬂka yolu yok.
Silah m›? O da herﬂey de¤il mi zaten? Cephe öyle söylemiyor mu? Keseri bulmuﬂ o an.
Bulmasa eli yok mu? Eli de olmasa, diﬂi, t›rna¤› yok mu? Yürek olduktan sonra, zaten en
büyük silah o de¤il mi?

Vur Hasan, vur...
Rahat vur. ‹sabetli vur. Yan›nda Cepheciler var. Onlar da öbür iﬂleri yap›yorlar. Yap›lacak
iﬂ çok daha... Daha, 18’inde genç yüre¤iyle can dostun düﬂmana meydan okuyacak. Elleri iki
yakas›nda gö¤sünü vererek namlulara, ‘vurun ulan vurun, cesaretiniz varsa vurun’ diyecek
daha. Öyle ya, düﬂmana korku salmal›, korksun köpekler...
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Vur Hasan...
Daha ellerindeki kalaslar sallanacak düﬂman›n üstüne. Can dostun bir yay gibi gerilecek
önce. Sonra, var gücüyle savuracak onlar›...
Vur Hasan, daha bitmedi...
Daha, Cepheci yoldaﬂ›n askere ça¤r› yapacak, ‘bu ordu faﬂisttir. Halk düﬂman›d›r. Ona
askerlik yapmay›n. Halk›n›za kurﬂun s›kanlar olman›z› istiyorlar sizden. Askerden firar edin.
Bu halk›n çocuklar›s›n›z. Ama karﬂ›m›za ç›karsan›z, gözünüzün yaﬂ›na bakmay›z’ denecek
daha.
Vur Hasan... Vur da bitsin art›k...
Bitsin de güldürelim yüzünü halk›m›z›n.
S›ra, zafer iﬂareti yapmakta ﬂimdi. Bir elinle susturdu¤un silah›n namlusuna basacak
öbürünü havaya kald›racak ve halk› selamlayacaks›n›z daha. ‘Gazi Faﬂizme Mezar olacak’
diye hayk›racaks›n›z.
Bu zaferdir Hasan.
Yüreklerin zaferi. Zulmün kalesi fethedildi art›k.
Bir kere yürekler silah oldu mu, sen bilirsin; sonu yak›nd›r düﬂman›n.
Ama daha iﬂimiz bitmedi. Daha yeni silkindi halk. Oysa yol uzun ve zorlu, daha
kazan›lacak çok zafer var.
Daha, gö¤üsler siper edilecek kurﬂunlara.
Daha, ölüm yenilecek Hasan...
Yüre¤inden vuruldu Hasan. Gömle¤i al kan içinde, pazar tahtas›n›n üzerinde, öfke selinin içinde. Öfkeleri büyütüp, yürekleri da¤layarak geçti yukar›.
O, unutulmaz anlar›n, isimsiz kahramanl›¤›n, kazan›lan binlerce isyanc› yüre¤in ad›d›r
art›k.
O, yüre¤imizi silah yapt›¤›m›zda, düﬂman›n karﬂ›s›na 15 bin yürek ç›kaca¤›m›z›n ad›d›r.
Onu unutmayaca¤›z...
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Ali YILDIRIM
Ey taze baharlar ülkesinin
yi¤it delikanl›s›
Gö¤sünün çeperine s›¤mas›n sevdan
Yükle yüre¤ine umudu
ﬁimdi zaferi söküp
alman›n vaktidir.

Zaptetti¤in Panzer Ayaklanman›n Zaferidir
Ali YILDIRIM
Ali 22 yaﬂ›ndayd›. S›vas’›n Hafik ilçesi Öykür köyündendi. Ailesi y›llar önce Okmeydan›’na
yerleﬂen Ali Y›ld›r›m, Ba¤c›lar Endüstri Meslek Lisesi’nin Yap› Ressaml›¤› bölümünü bitirmiﬂti. Gazi’de tutuﬂan isyan ateﬂinin ‹stanbul’u sarmas›nda Okmeydan›’n› aya¤a kald›ranlar›n içinde olan Ali de pay sahibidir.
Ali, mitinglerin, korsan gösterilerin, protestolar›n, polisle çat›ﬂman›n yabanc›s› de¤ildir.
Ali, devrimcilerin, örgütlü mücadelenin ve halk sevgisinin de yabanc›s› de¤ildir. O, DHKC
taraftar›d›r.
Ali, 91-92 ö¤retim döneminde Liseli DEV-GENÇ Ba¤c›lar-Bak›rköy bölgesi iliﬂkileri içinde
Mücadele ve Devrimci Gençlik dergilerinin da¤›t›m›n› yaparak görev alm›ﬂt›r. Kendi okulunda afiﬂ, bildiri gibi bir tak›m pratik faaliyetlerin örgütlenmesine de kat›lan Ali, S›vas
katliam›n›n ard›ndan tepkilerin soka¤a dökülebilmesi için Okmeydan›’nda faal bir çal›ﬂma
içinde olmuﬂtur. Okmeydan›’ndan Zincirlikuyu Mezarl›¤›na kadar yap›lan yürüyüﬂte Ali, en
önde ya pankart› taﬂ›makta ya da güvenlikte görev yapmaktad›r. Ali, 94 1 May›s’›nda
Devrimci Sol Güçler korteji içinde tüm coﬂkusuyla yeralm›ﬂt›r.
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Darbecili¤in devrimci hareketi yok etmek istedi¤i dönemlerde o, sorunlar›m›z›, yaﬂananlar› anlamak için tüm yay›nlar› daha da dikkatle takip ederek harekete güvenini korumuﬂ,
devrimci duygular›n› kaybetmemiﬂtir.
Ali, mahallesinde DHKP-C savaﬂç›lar›na elinden gelen yard›m› yapan, ça¤r›ld›¤›nda her
türlü iﬂe koﬂan, coﬂkulu bir gençtir. Gazi’de yaﬂanan katliam Ali’yi tüm öfkesiyle aya¤a
kald›rm›ﬂt›r.
13 Mart Sabah› Okmeydan›’ndan Gazi’ye Giden
Bir DHKP-C Taraftar› anlat›yor:
"... Okmeydan› bölgesine geldik. Geldi¤imiz zaman bir grup insan› toplanm›ﬂ olarak
görüp yanlar›na gittik. Grubun bizim arkadaﬂlar oldu¤unu hemen anlad›m. O an toplam 5060 kiﬂi kadard›k. Ali de aram›zdayd›. Okmeydan› çevresinde slogan atarak yürümeye
baﬂlad›k. Hep bir a¤›zdan "Halk›m›z Saflara" diye ba¤›r›yorduk. Ali’nin sesi hepimizden gür
ç›k›yordu. Halk›m›z bizleri yaln›z b›rakmad›. O küçük grup h›zla binlerce insan oldu¤unda Ali
bizimle birlikte en öndeydi. Ali Okmeydan› bölgesinin insanlar›yla beraber polis barikat›n›n
karﬂ›s›nda askerle gö¤üs gö¤üse oldu¤umuz s›rada, polisin panzerlerine ç›kt›. Panzerin
üzerindeki di¤er arkadaﬂlar›m›zla beraber elindeki çekiçle bütün öfkesiyle vuruyordu. O
Gazi’de bize kan kusturan panzerlerden hesap sorarken de ayn› coﬂkusunu koruyordu. ‹lk
baﬂta elinde sopas› vard›. Sonra çekiç buldu¤unu gördüm. Ali’yi o s›rada vurdular. Polis
herkesi tararken panzerlerin üzerindekileri özellikle ar›yor ve vuruyordu. Halk›m›z onun
cesedini düﬂmana b›rakmad›. Ali’yi düﬂman sürüklüyordu. Ama yine de ald›k onlar›n elinden. Ali ﬂehit düﬂmeden önce zafer iﬂaretleriyle hepimizi selamlarken, adeta davaya
ba¤l›l›¤›n› hayk›r›yordu. Can dostumuz, yoldaﬂ›m›z Ali’yi hiç unutmayaca¤›z. Onu
Okmeydan› halk›n›n savaﬂ›nda yaﬂataca¤›z. Onu unutmayaca¤›z."
‹lk andan itibaren ayaklanman›n bütününde ﬂehit düﬂene kadar DHKC ile birlikte hareket
eden ve kahramanca çat›ﬂan Ali, Gazi ayaklanmas›n›n sembolü haline gelen panzerin üstündeki üç genç savaﬂç›dan biridir. Tahrip edilen panzerin üstünden en son o inmiﬂtir. S›kt›¤›
suyla ancak kendisini ve Ali’nin ayaklar›n› ›slatabilen panzer, ileri geri hareket ederken o
zafer kazanm›ﬂ bir isyanc› olarak uzun süre zafer iﬂareti yaparak halk›n› selamlar.
Okmeydan› gençli¤i Ali’nin miras›na sahip ç›km›ﬂ ve k›sa süre sonra panzerleriyle birlikte düﬂmana Okmeydan›’n› dar etmiﬂtir. Okmeydan›’nda tahrip edilen panzerlere
yoldaﬂlar›yla birlikte Ali de tüm gücüyle vurmuﬂ, vurmuﬂ, vurmuﬂtur...
Onu barikatlarda yaﬂataca¤›z.

Mehmet GÜNDÜZ

Ey can güneﬂim
Eﬂlik edenler biziz bu ufuklarda sana
Biziz ateﬂ renginde yüreklerde akan
‹ﬂitildi¤inde zafer ﬂark›lar›
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Halay›nda ilk ›ﬂ›lt›lar›n› karﬂ›layan biz
Çiçekleri gök mavisine savuran biz olaca¤›z

Öfke Seninle Büyüdü Mehmet
Mehmet GÜNDÜZ
Mehmet Gündüz, 1958 Erzurum do¤umludur. ‘81 y›l›nda evlenir. Üç çocuk sahibi olur.
Gölcük’te üç y›l kap›c›l›k yapt›ktan sonra ‹stanbul’a gelirler. ‹ki y›l Gültepe’de bekçilik yapar.
Ard›ndan Eyüp Belediyesinde iﬂe giren Mehmet Gündüz, sigortas›n› yapmad›klar› için iﬂten
ayr›l›r. ‹nﬂaatlarda çal›ﬂmaya baﬂlar.
Katliam› televizyondan ö¤renen Mehmet Gündüz, eﬂinin ifadesiyle ilk anda ‘üzülür, çok
ﬂaﬂ›r›r ve öfkelenir’. Mehmet hemen ç›kar evden. Eﬂine ‘herkes toplan›yor, ben de gideyim’
der. Saat 01.00’dir.
Sabah oldu¤unda eﬂi öldürüldü¤ü haberini al›r...
Bütün gece süren çat›ﬂmalar›n ard›ndan ortal›¤›n ‘durgun’ oldu¤u bir anda, Cemevi
civar›ndaki halka panzerlerle yap›lan ani sald›r›da ﬂehit düﬂer Mehmet. Kum tepece¤inin
yan›nda vuruldu¤unda saat 04.30’dur. DHKP-C taraftar› olan Mehmet, direniﬂ içerisinde tüm
kararl›l›¤›yla yer alm›ﬂt›r.
Onun ﬂehit düﬂmesi Gazi halk›n›n patlayan isyan›nda ikinci bir dönüm noktas› olur. Art›k
öfke çok daha büyük, hedef çok daha aç›kt›r. Katliam› devlet gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bütün gece
isyan halinde olan halka karﬂ› karakola ve faﬂist üslere yapt›¤› sald›r›lar için bir misilleme
yap›p sindirmeyi hesaplayan faﬂizm, Mehmet’i katletti¤i andan itibaren öfkenin daha da
büyümesiyle yeni ﬂehitler vermeye haz›r onbinleri karﬂ›s›nda bulacakt›r.
Mukaddes Gündüz Eﬂini Anlat›yor:
"Mehmet çok iyi bir insand›. Sald›rgan de¤ildi. Ben fazla da anlatam›yorum. Nas›l
anlatay›m? Mehmet çok duyarl› birisiydi. Mesela biz beraber çal›ﬂ›yorduk. O eve benden
erken geliyordu. Geldi¤inde yemekleri yap›yordu, çocuklara bak›yordu. ‹yiydi, çok iyiydi.
Onu Gazi’ye götüren de bu iyi kiﬂili¤i oldu. Haks›zl›klara hiç dayanamazd›. Öfkelenirdi
hemen. Çocuklar› çok seviyordu. Biz Mehmet’le evlenmeden önce çok konuﬂmad›k. ﬁimdikiler çok konuﬂuyor. Üç dört ay konuﬂuyor. Biz bir ayda evlendik. Evde de bana öyle çok
ﬂeyler anlatmazd›, yani devrimciler hakk›nda. Derne¤e gitmezdi. Ama ben onu gazeteyi
okurken görüyordum. Komﬂular getirdi¤inden beri Kurtuluﬂ gazetesi okuyordu. Eline al›nca
saatlerce okuyordu.
(...) Halk Mehmet’ten çok memnun. Herkes severdi onu. Komﬂular›m›z ona çok güvenirdi. Yani sayg› sevgi o kadar ki, birisine kap› aç›l›nca ne yapaca¤›n› bilmezdi. Herkese sorabilirsiniz. Mehmet çok geçimli birisiydi. Hem de çok çal›ﬂkand›. Hiç boﬂ durmazd›. Ben daha
neler söyleyebilece¤imi bilmiyorum. Çok iyi biriydi. Çok iyi..."
Mehmet, kan›yla kavgaya öfke ve güç katt›. O, iyi yürekli, namusuyla yaﬂayan, halk›n›n
sevgisini kazanm›ﬂ yoksul bir emekçiydi. DHKP-C taraftar›yd›. Saatlerce kafas›n›
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kald›ramad›¤› Kurtuluﬂ gazetesinden ö¤renmiﬂti yap›lmas› gerekenleri. Ayﬂenur’lardan,
Mustafa Selçuk’lardan ö¤renmiﬂti...
Onbinlerin, yar›n›n milyonlar›n›n isyan›nda yaﬂataca¤›z onu.

Dinçer YILMAZ
Meﬂalesin kavgada
Coﬂkuda bayrak olup
Meydanlardas›n
Halaylarda türkü
Yürekte tetiksin
Öfkemiz dorukta can
Yaﬂamaksa kalbimizde
Coﬂkumuzda bir f›rt›nas›n
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Ayaklanman›n Genç Cephelilerinden
Dinçer YILMAZ
Dinçer Y›lmaz Türk milliyetindendi. ﬁehit düﬂtü¤ünde 19 yaﬂ›ndayd›. Yoksul bir emekçi
ailesinin çocu¤uydu. Tokat’l› olan Dinçer evlerinin yak›n›ndaki bir konfeksiyon atölyesinde
iﬂçi olarak çal›ﬂmaktayd›.
Neﬂeli ve coﬂkulu yap›s›yla arkadaﬂlar› taraf›ndan çok sevilen Dinçer, faﬂistlere karﬂ› da
bir o kadar öfkeli ve sert tav›rlar›yla tan›n›yordu. Babas›n›n çal›ﬂt›¤› kahvehaneden faﬂistleri
kovmas› bunu göstermekteydi. Çevresine ilgili ve duyarl› bir kiﬂili¤e sahipti. Bu duyarl›l›¤›
ile DHKP-C taraftarlar›yla iliﬂkiye geçerek onlardan okumak için yay›n istedi¤inde ayaklanman›n ön günleri yaﬂan›yor ve faﬂistler sald›r›lar›n› artt›r›yorlard›. Faﬂizme karﬂ› örgütlenme
ihtiyac›n› yaﬂam içerisinde hisseden Dinçer, k›sa süre içerisinde DHKP-C’nin bir taraftar›
olarak saflar›n› belirlemiﬂti. DHKP-C’liler kendisiyle düzenli olarak her akﬂam görüﬂüyor ve
onu savaﬂa haz›rl›yorlard›. Parti-Cephe’ye maddi, manevi her türlü yard›m› yapan ve
olanaklar›n› açan Dinçer, örgütünün kendisine kazand›rd›¤› perspektifi Gazi ayaklanmas›n›n
ateﬂiyle birleﬂtirdi.
13 Mart günü saatler süren çat›ﬂmalar içerisinde s›rt›ndan ald›¤› bir kurﬂun yaras›yla
aram›zdan ayr›ld›.
Onun canl›, coﬂku dolu, içten kiﬂili¤ini yaﬂataca¤›z.

Zeynep POYRAZ

Zaman›n k›rbac› ellerinizdedir
Ve ellerimiz suyun ak›ﬂ›nda
Günlerin karart›lm›ﬂ ufkundad›r
Ne varsa hayat› yeniden yaratan
Ellerimiz onun nab›zlar›nda
Ve sevday› kollamaktad›r
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Kavgan Kavgam›zd›r
Zeynep POYRAZ
Zeynep, 1970’te S›vas’›n Kangal ilçesine ba¤l› yoksul bir da¤ köyünde do¤ar, Kürt milliyetindendir. Bir y›l sonra ‹stanbul’a göç ederler. 80’li y›llar Zeynep ve ailesinin devrimcileri
tan›d›¤› y›llard›r. Zeynep bir yandan e¤itimini sürdürürken ayn› zamanda çal›ﬂmaktad›r. 90’l›
y›llara gelindi¤inde devrimci faaliyetlerin, prati¤in içindedir art›k o. Son dönemlerde üniversiteye girmek için haz›rl›k yapmaktad›r. Gazi’deki faﬂist katliam› duydu¤unda, ayn› gece
Gazi’de görev baﬂ›ndad›r. Ailesiyle birlikte oturduklar› Derbent bölgesinin dayan›ﬂmas›n› da
getirmiﬂlerdir ayn› zamanda Gazi’ye. Bütün gece direniﬂten direniﬂe koﬂarak sabah› eder
Zeynep. Sabah oldu¤unda zulüm odaklar›na karﬂ› ayaklanan halk›n›n içinde o da vard›r.
Düﬂman çaresizdir. Paniktedir. Daha da azg›nlaﬂm›ﬂt›r. Kavga bu koﬂullarda diﬂe diﬂ sürerken Zeynep kendini feda etmekten çekinmemiﬂ, s›rt›ndan ald›¤› kurﬂun yaras›yla halk›n›n
özgürlü¤ü için can›n› vererek ﬂehit düﬂmüﬂtür.
Zeynep, Gazi’nin kahramanlar›ndan biri olman›n onuruyla, örgütü T‹KB’nin bayra¤›na
sar›l› olarak devrimci sloganlarla u¤urland›.
Onun savaﬂç› ve kararl› kiﬂili¤ini yaﬂataca¤›z.

DHKP-C’li Bir Dostu Zeynep’i Anlat›yor:
"Onu ve onun gibi halk› için ﬂehit düﬂenleri anlatmak gerçekten zor.
Uzun y›llar olmuﬂtu, görüﬂememiﬂtik. ‹stanbul’a geldi¤imde ilk u¤rad›¤›m yer
Zeynep’lerdi. Can dostumun gözleri her zaman oldu¤u gibi yine gülümsüyordu. ‹lk olarak
köyümüzü ve yoksul insanlar›m›z› sordu bana. Uzun uzun anlatt›m. Heyecanla dinledi.
Konuklu¤umuzun ilerleyen saatlerinde sohbetimiz art›k devrimci mücadele olmuﬂtu. Büyük
bir inançla devrimci mücadeleyi anlat›yordu. Cunta y›llar›nda kavgay› b›rakarak kaçanlara,
özellikle de akrabalar›na sitem ediyordu. ‘Sorun’ diyordu, ‘zorluklar› yenmek ve halka
güvenmektir’. Ard›ndan ölüm orucu ﬂehitlerimizin resmini getirerek ‘bak’ demiﬂti, ‘bu dört
insan devrim için bedenlerini açl›¤a yat›rd›lar ve ölümü yendiler, ölümsüzleﬂtiler. Onlar›n
bayraklar› bizde art›k.’ Çok coﬂkulu ve umut doluydu.
Bir süre sonra benim Devrimci Sol saflar›nda mücadeleye baﬂlamama çok sevinmiﬂti.
Birçok insan›m›zla tan›ﬂm›ﬂ ve mahalledeki sorunlar›n çözümünde bizle birlikte
koﬂturmuﬂtu.
Abide-i Hürriyet Meydan›’nda yap›lan Otomobil-‹ﬂ Sendikas›n›n düzenledi¤i mitingdeydik birgün. Miting sonras›nda polisle taﬂl›, sopal› çat›ﬂma ç›km›ﬂt›. Birkaç arkadaﬂla birlikte
mahalleye dönerken yolda Zeynep’le karﬂ›laﬂt›m. Çat›ﬂma s›ras›nda üstü baﬂ› çamur olmuﬂ
ve sinirlenip çantas›n› polislere savurup gelmiﬂti. Çantas›n›n baﬂ›na gelenleri anlat›p, içinde
kimli¤i de oldu¤unu söyledi. Kimli¤ini istemek için hemen karakola gittik. Tüm ›srarlar›m›za
ra¤men kimli¤i alamasak da, öfkemizi suratlar›na bir kez daha kusmuﬂtuk. ‘Yasal bir mitingte bile dayanamay›p diﬂ gösteriyorsunuz’ diye Zeynep ç›k›ﬂ›nca polisler ﬂaﬂ›rm›ﬂt›.
Baﬂka bir gün, operasyondan kurtulan bir arkadaﬂlar›n› al›p, zarar görmeyece¤i emin bir
yere götürmüﬂtük. Ona haber verdi¤imde ‘iﬂte dostluk budur’ deyip çok sevinmiﬂti.
92’de düﬂmana üst üste darbeler vurdu¤umuz süreçte, bana ve kimi yoldaﬂlar›ma en çok
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SDB’ler hakk›nda soru sorard›. Yap›lan eylemler çok hoﬂuna gidiyordu.
Can dostumuz, güzel insan... Kalleﬂ kurﬂunlar seni Gazi ayaklanmas›nda halk›m›z›n
özgürlü¤ü için çarp›ﬂ›rken buldu. Çok sevdi¤in ölüm orucu, 16-17 Nisan ﬂehitlerimiz gibi sen
de art›k ölümsüzsün. Kavga alanlar›nda ﬂehit düﬂmene hiç ﬂaﬂ›rmad›m. Namuslu ve onurlu
yaﬂam›nla, baﬂe¤mez kavgac›l›¤›nla bizi de onurland›rd›n. Seni unutmayaca¤›z. Kavgan,
kavgam›z olacak.

Dilek SEV‹NÇ

Yüzümüzde s›cak bir tebessümdü hayat
Vurulurken donakald› öylece
Verin diye a¤lay›p s›zlamayaca¤›z
‹yi bilin ki o mutluluk
O hayat yine bizim
Çalsan›z da yüre¤imizden
Diﬂ t›rnak olup bir yumruk gibi
Söke söke alaca¤›z ellerinizden

"Karn›ndaki Bebesiyle ‹ki Cand›..."
Dilek SEV‹NÇ
Dilek üç çocuklu bir ailenin en büyük k›z›d›r. 19 yaﬂ›ndad›r. Yeni evlidir. ‹ki ayd›r bir can
da karn›nda taﬂ›maktad›r. Niﬂanl›l›k döneminde ara verdi¤i konfeksiyon iﬂçili¤ine bir süre
önce tekrar baﬂlamak zorunda kalm›ﬂt›r. Bir emekçidir yani.
Dilek Gazi mahallesine, baba evine s›k s›k gelmektedir. Y›llard›r ac›lar›n› paylaﬂt›¤›, birlikte sevindi¤i, güldü¤ü insanlara hasreti hiç dinmez. Gençli¤ini geçirdi¤i Gazi’nin tozlu,
çamurlu sokaklar›n›, emekçi insanlar›n›n s›cakl›¤›n›, sevecenli¤ini unutamaz Dilek. Bu yüzden her f›rsat buldu¤unda solu¤u Gazi’de al›r. Ne de olsa yak›nda çocu¤u olacakt›r. ‘Bu
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f›rsatlar› bundan sonra kolay kolay bulamam’ diye düﬂünür belki de.
12 Mart gecesi iﬂte bu çok sevdi¤i halk›na, semtine sald›r›rlar Dilek’in. Gazi’yi kana bular
alçaklar. Dostlar›, ailesi, arkadaﬂlar›, yoksul yaﬂamlar›nda dahi rahat b›rak›lmam›ﬂt›r. O gece
Dilek yine Gazi’dedir. Baba evinden hemen soka¤a f›rlamakta gecikmez.
Dilek’in babas› Hasan ﬁimﬂek de Gazi sokaklar›ndad›r. ‹lk gece Cemevi’nin orada
komﬂusu Mehmet Gündüz’ü yan›nda ﬂehit veren baba Hasan ﬁimﬂek, ikinci gün k›z›n›n
katledilmesiyle karﬂ›laﬂacakt›r...
Pazartesi günü Dilek kardeﬂleriyle birlikte Gazi’nin sokaklar›nda isyan›n içindedir. O
halk›n›n düﬂmanlar›na halk sevgisinin verdi¤i güçle karﬂ› koyan bir ayaklanmac›d›r.
Babas›, Dilek’in son günlerini anlat›rken ‘olay› ilk duydu¤unda tepkisi çok büyük oldu’
diyor ve devam ediyor:
"... Büyük öfkeliydi. Yani insanlar nas›l oluyor da böyle olabiliyorlard›? Nas›l bu cinayetleri rahatça iﬂleyebiliyorlard›? Bana ‘baba cenazeler orada m›?’ diye sordu. ‘Yok’ dedim.
Geldi¤i zaman da aman k›z›m bir yere gitmeyesin dedim. Beni k›ramad›¤› için tamam ben
eve gidiyorum dedi. Me¤erse orada ayakkab›s›n› de¤iﬂtiriyormuﬂ. Bununla (küçük k›z›n›
göstererek) onun ayakkab›lar› birbirine uyuyordu. Gelmiﬂti, burada aﬂa¤›da bekliyordu.
Bakt›m kocas›yla beraber Cemevi’nin önünde."
Evde tutulamayan Dilek’in öfkesini ve sonras›n› ise kardeﬂi Erkan ﬂöyle anlat›yor:
"Cemevi’nin oradayd›k. Baﬂta millet kalabal›klaﬂ›yordu. Bizden önce çok insan gelmiﬂti.
Biz de öyle dald›k girdik. Biraz daha aﬂa¤›da akrabalar›m›z› gördük, ablamla kardeﬂim oraya
gitti. Ortalardayd›k. Sonra önlere baya¤› yaklaﬂt›m. Dört yüz-beﬂ yüz kiﬂi vard› önümüzde.
Sonra ablamla kardeﬂim geldi. Bunlara ‘gidelim hadi’ dedim. Onlar ‘bekleyelim’ dediler.
Biraz sonra Zülfü Livaneli geldi, ondan sonra gidelim dedim. Orda konuﬂtuk. Geri döndük
eve do¤ru. O s›ra bir itiﬂme oldu. Arkam›z dönüktü, yere düﬂtük. Orada ben aya¤a kalkt›m.
Tam panzer bunlar›n üstüne geliyordu. Çektim hemen kenara. Daha o zamana kadar
yaralanmam›ﬂt›k. ‹ki tane daha adam vard›. Beﬂ dakika kadar orada durduk. Bu arada 15-20
tane polis geldi. Bizi coplad›lar. Baﬂ›ma vurdular, yaraland›m. Toparlad›m kendimi. Ablamla
kardeﬂimin üstüne kapand›m, darbe gelmesin diye. Yar›m saat falan vurdular. Ondan sonra
b›rakt›lar. Sonra kaçt›k. Postanenin sonuna geldik. Bakt›m ablam yoktu. Eylem’i b›rakt›m,
milletin aras›na geri geldim. Bakt›m ablam tam gecekondu dönemecinde vurulmuﬂtu, orada
yerdeydi. On dakika falan durdu. Ondan sonra millet geldi beni de ald›, ablam› da ald›.
Orada vurulmuﬂtu. Polis yeniden sald›rm›ﬂt›. Ablam› alamad›k. Beni hastaneye kald›rd›lar.
Sonra al›nd›¤›nda ölmüﬂtü..."
ﬁimﬂek ailesi ﬂehit k›zlar› ve yaral› çocuklar›yla tan›d›lar faﬂizmi. Halk›n terörist ilan edildi¤i devlet aç›klamalar›n›n karﬂ›s›na onlar›n yaﬂad›¤› gerçekler ç›k›yor. "Gerçek teröristin
kim oldu¤unu bütün dünya gördü" diye yank›lan›yor baban›n ac›l› ve öfkeli sesi...

Fevzi TUNÇ
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Ne var ki
Biliyoruz ad›m›z› bilir gibi çalacak kaç›n›lmaz
günler kap›lar› muﬂtularla da çalacak
Gövdeleri silaht›r kullan›lacak
Gövdeleri mermidir namlulara s›¤maz
Ölümleri ölümlere benzemez
Patlar düﬂman mevzilerinde

"Adalet Bu Mudur Fevzi?.."
Fevzi TUNÇ
22 Yaﬂ›ndaki Fevzi Tunç, Maraﬂ Elbistan do¤umludur. Ailesi Elbistan’dan gelip Gazi’deki
küçük konduya yerleﬂeli henüz dokuz ay olmuﬂtur. O Gazi’de daha da yenidir. "Vatan
hizmeti"ni bitirip askerden geleli dört ay bile olmam›ﬂt›r daha.
Fevzi ailede çal›ﬂacak durumda olan tek kiﬂidir. Bir kardeﬂi de asker olan Fevzi’nin babas›
Mustafa Tunç, ayaklar› felçli oldu¤u için çal›ﬂamayacak durumdayken, di¤er kardeﬂler de
küçüktürler ve okumaya çal›ﬂmaktad›rlar. Mustafa Tunç’un yaﬂl› ana babas›, eﬂi ve alt›
çocu¤uyla adeta s›¤›nd›klar› gecekondu, köydeki davarlar›n sat›lmas›yla elde edilebilen
parayla al›nm›ﬂt›r. Ve bu yoksul yaﬂamlar›n›n temel dayana¤› Fevzi’dir. Fevzi’nin ölümüyle
bütün aile bir nevi felç olur. Art›k inﬂaatlarda iﬂçilik yaparak eve bakacak Fevzi’leri, evlatlar›,
kardeﬂleri Fevzi’leri yoktur.
Halk›m›za yoksullu¤u, sefaleti, ölümü dayatan faﬂizmin zorbal›¤› ile karﬂ›laﬂanlar içinde
milyonlarcas›ndan biridir Tunç ailesi.
Dört ay önce askeri oldu¤u düzen katletmiﬂtir Fevzi’yi.
O¤ullar› katledildikten sonra baban›n öfkesi büyüktür. Tutsak ve ﬂehit ailelerini ziyaret
eden baba Tunç, "O¤lumun katillerinden hesap soraca¤›z" der. "Silahlanmak gerekli" der. Ve
"Biz size güveniyoruz, çok gelen giden oldu ama biz size güveniyoruz... size tatl› getirdik,
ikram›m›z› kabul edin" der bütün içtenli¤iyle.
Baba Tunç’un Alibeyköy mezarl›¤›ndaki a¤›tlar› ise kulaklardan hiç silinmeyecek:
"Fevzi, Fevzi, Fevzi... adalet bu mudur Fevzi... Silahs›z insana silah s›k›l›r m› Fevzi!.."
Adalet bu de¤il elbet. Adalet baﬂka türlüdür. Baﬂka yerdedir. Ve mutlaka yerine gelecektir...
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Reis KOPAL

Yirmi yaﬂ›n sevgiliye gülüﬂü gibi
Anam›n yatak seriﬂi gibi
Öyle rahat
Öyle içten
Düﬂmüﬂlerdi topra¤a

Suskunluk ‹syan›n›zla Bitti Reis
Reis KOPAL
Yirmi yaﬂ›nda olan Reis Kopal, Erzurum H›n›s’l›d›r. Reis, ailesiyle birlikte Erzurum’dan
geleli dokuz y›l olmuﬂtur. Kopal ailesi, sekiz çocuklu bir emekçi ailesidir. Ve Reis de
Büyükçekmece’de bir terlik fabrikas›nda iﬂçi olarak çal›ﬂmaktad›r.
Reis, Gazi isyan›n›n savaﬂç›lar›ndan biridir. Postanenin önünde polisi kovalarken gösterdi¤i cesaretle en önde olanlardand›r. Sezgin Engin’in vuruldu¤u anda Reis de aç›lan ateﬂle
vurulur. Aralar›nda 20 metre ya var ya yoktur.
Ony›llar›n suskunlu¤unu y›rt›p bir tarafa atan, aya¤a kalkan Gazi halk›n›n onuru, namusu
olmuﬂtur Reis.
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Mümtaz KAYA

Topra¤a düﬂülen her yer
Harman yeridir ﬂimdi
Harman yeri dü¤ün yeridir
Böyle der topra¤› ekenler
Ekini biçenler böyle der
Hey can›m
Harman yeri bayram yeridir

"Mümtaz Abi ‹ntikam›n› Alaca¤›z!.."
Mümtaz KAYA
Alibeyköy’lü yoksul bir cam iﬂçisi olan Mümtaz Kaya, Erzurum’un H›n›s kazas›na ba¤l›
S›d›s köyündendi. Mümtaz, Gazi ﬂehitlerinden Reis Kopal’›n köylüsüydü. Bir y›ld›r evli olan
Mümtaz Kaya, Alibeyköy’de tek araban›n bile zorlukla geçti¤i bir tepenin uçurumundaki tek
katl› kondusunda annesi, babas› ve eﬂi 21 yaﬂ›ndaki Dilek Kaya ile birlikte kal›yordu.
Ankara’da askerlik yapmaktayken ailesine olan özlemini gidermek için izne gelmiﬂti. Ancak
ç›kar yol bulamad›¤› için gitti¤i k›ﬂla, insanl›¤›n› alamam›ﬂt› elinden. ‹zne geldi¤inde devletin
Gazi halk›na kurﬂun s›kt›¤›n› duymuﬂ ve hiç tereddütsüz harekete geçmiﬂti.
Sald›r›y› duydu¤unda evindeydi Mümtaz. Uzun u¤raﬂlarla kurduklar› Pir Sultan Abdal
Cem ve Kültür Evi’nin bahçesinde toplanan halk›n içine kar›ﬂmakta gecikmedi. Bütün mahalleliler gibi o da öfkeli, katledilen can dostlar› için yüre¤i yan›kt›. Yaﬂananlar›n anlam› At›l›m
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okuru olun Mümtaz’a çok yabanc› de¤ildi. Sab›rs›zd›. Halk Gazi’ye akmaya baﬂlad›¤›nda,
y›llard›r bir cam iﬂçisi olarak arﬂ›nlad›¤› ‹ﬂçi Bloklar›’n›n önündeki caddeyi, bu sefer bir
isyanc› olarak aﬂ›yordu.
Gazi ayaklanm›ﬂt›... Gazi’de halk kahramand›. Mümtaz da kar›ﬂt› isyan seline... Ac›lar›n›,
umutlar›n›, öfkesini silah yapt› ve yürüdü düﬂman›n üstüne. "Gazi Yaln›z De¤ilsin!" sloganlar›yla girmiﬂti Gazi’ye. ‹syan eden, yi¤itçe savaﬂan, aya¤a kalkm›ﬂ halk›n›n yan›nda olmak
zorundayd›. Onurlu olan buydu. O, namusunu ve onurunu korudu, dayat›lan köleli¤e
baﬂe¤medi. 22 yaﬂ›nda genç bir isyanc› olan Mümtaz, 13 Mart pazartesi günü uzun süren
çat›ﬂmalar›n içinde ﬂehit düﬂtü.
Mümtaz Kaya’n›n ﬂehit oldu¤unu duyan mahallenin çocuklar› okullar›ndan tebeﬂir çal›p
evinin duvar›na "Mümtaz Abi, ‹ntikam›n› Alaca¤›z.", "Mümtazlar Ölmez" diye yazd›lar.
Alibeyköy’ün güzel çocuklar›n›n dillerine dolanan sloganlar›m›z havada kalmaz. Mutlak
bulur avaz›m›z kendine bir yer...

Halil KAYA

Bir tomurcuktum
Kocaman bir çölde
Ne bir damla su yüzü
Ne de rahat gördüm
F›rt›na ç›kt› dayand›m
Günlerce aylarca y›llarca
Yaln›z kald›m
‹natç›yd›m dayand›m
Sonras› m›?
Sonras›n› biliyorsunuz

Gazi’nin Halil Dedesi...
Halil KAYA
Halil Kaya, kontrgerillan›n Gazi mahallesinde düzenledi¤i katliam›n ilk ﬂehididir.
Akﬂamlar› vakit geçirmek, can dostlar›yla sohbet etmek için gitti¤i kahvehanede
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kurﬂunlad›lar onu. Elinde yar›s›na kadar içti¤i sigaras›, baca¤›na dayad›¤› bastonu, gö¤süne
kadar inen sakal› ve 70’lere varan yaﬂ›n›n, 70 y›ld›r çekti¤i ac›lar›n yüzüne iﬂledi¤i derin izleri
vard› Halil Dede’nin. Bir de 18 yaﬂ›nda delikanl›ym›ﬂ gibi taﬂ›d›¤› coﬂkusu... Onun ne milyarlar› vard›, ne de villalar›, yatlar›. O, yoksul gecekondu mahallelerinin çok ac›lar görmüﬂ
70 y›ll›k koca ç›nar›...
Halil Dede, halkt›. Halk›n içinden bir parçayd›. Yaﬂl›l›¤›ndan dolay› çal›ﬂamaz durumdayd›. Ona Gazi halk› bak›yordu. Halk›m›z›n dayan›ﬂma ve kardeﬂlik gelene¤i onu hiç yaln›z
b›rakmam›ﬂt›. Cemevi’nde kendisi için haz›rlanan bir odada kalan Halil Dede Alevi
inançl›yd›.
Karacaahmet ve ﬁahkulu dergahlar›yla Alibeyköy ve Sar›gazi mahallelerindeki
Cemevlerini dolaﬂ›rd› sürekli. Alevi inançtan halk›m›z›n sevgili Dedesi Halil Kaya, tüm uluslardan, mezheplerden halklar› teslim almak için faﬂizmin düzenledi¤i bir katliamla can
verirken, ulus ve inanç ayr›m› yapmaks›z›n tüm Anadolu halklar›, Gazi halk› kalkt› aya¤a.
Halk faﬂist katliamlara karﬂ› direnirken, onun 70 y›ll›k ac›lar›n› ve öfkesini de silah yapm›ﬂt›
kendisine.
Halil Kaya’y› mahallesinden tan›yan bir genç onu ﬂöyle anlat›yor:
"Sohbetini bizden esirgemeyen, ayn› masada çay içip yemek yedi¤imiz, yoksullu¤a, zalime, öfkemizi birlikte dile getirdi¤imiz Halil Dede, Gazi gençli¤inin adeta sevgilisiydi.
Katledildi¤ini duyunca, hele de cans›z bedenini öyle gördü¤ümde bir sürü karmaﬂ›k duygu
yaﬂad›m. Herkesin öfkeden dili tutulmuﬂtu.
Onu, bas›nda, televizyonda kimsesiz, ac›nacak biri gibi iﬂleyip ne kadar insani duygular
taﬂ›d›klar›n› kan›tlamaya çal›ﬂan medyan›n alçaklar› bilemez. Ama biz biliyoruz; o kimsesiz,
yaln›z falan de¤ildi. Hatta yaln›zl›¤› en az o yaﬂam›ﬂt›r. Onun sevgi dolu coﬂkulu bir yüre¤i
vard›r. O haliyle de herkesin sevgilisi Halil Dede’si olmuﬂtu. Onun ailesi halkt›. Hepimizdik.
Halk yaln›z de¤ildir. Kimsenin ac›mas›na gerek yok. O, ﬂimdi tüm yoksullar›n öfkesinde
yaﬂ›yor. Bu vatan›n Halil Dede’leri katillerin üzerine yürüdü¤ünde ac›nacak kim, yaln›z olan
kim, herﬂey ortaya ç›kt›..."
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ÜMRAN‹YE ﬁEH‹TLER‹

Ve ÜMRAN‹YE’den
l MAYIS’tan
Akar kan›m›z
Buluﬂur GAZ‹’yle
Büyür ac›m›z
Büyür Öfkemiz
Sorulacak Hesab›m›z büyür

Genco DEM‹R

ﬁimdi
Seher yelisin dipten gelen dalgalarda
Bir yunussun azg›n f›rt›nal› gecelerde
Durulmaz
Önüne geçilmez
Koca bir gövdesin düﬂüncelerde...
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"Kopan Sa¤ Kolsa, Taﬂ Sol Kolla Da At›l›r..."
Genco DEM‹R
Genco Demir, ﬂehit düﬂtü¤ünde 33 yaﬂ›ndayd›. Evli ve üç çocuk babas›yd›. S›vas Zara’l›
olan Genco Demir, ‹stanbul’a 1989’da yerleﬂir.
Daha önce iﬂ bulmak ve ailesini geçindirmek için gitti¤i Tekirda¤’da bekçili¤ini yapt›¤› bir
inﬂaatta kaza geçirerek sa¤ kolunu yitirmiﬂtir. Bu yüzden çal›ﬂamayacak durumdad›r.
Devletin kendisine ödedi¤i 3,5 milyon lira ile geçinmeye çal›ﬂan GENCO ailesi, yoksul
gecekondu mahallesi Ümraniye’de oturmaktad›r. Ailenin ac›lar›na her gün bir yenisi,
öfkelerine daha büyükleri eklenir. ‹stanbul’un tüm a¤›rl›¤› ailenin üzerine binmiﬂtir sanki.
Ac›lar, yoksulluk, öfke... ve 15 Mart geldi¤inde silah olmuﬂ isyanc› bir yürekten öte hiçbir
ﬂeyi yoktur onun. Kopan sa¤ kolsa, taﬂ solla da at›l›r... Gazi’deki katliam büyütmüﬂtür öfkeyi.
Polis halk› tarar. Aya¤› k›r›k olmas›na ra¤men kavga alanlar›na ç›kmaktan geri durmayan
‹smihan anan›n az ötesinde ayn› anda o da vurulur. Tek bir kurﬂun kafas›na isabet etmiﬂtir.
Genco Demir yoksul halk›n isyan›nda ölümsüzlü¤e kavuﬂur.

Hakan ÇABUK
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Yanan ateﬂlerin s›ca¤›nda
S›cak yüreklerin kan›nday›z
Geçti¤imiz günler o
Güzelli¤i serperek geliyoruz
Bir daha yaz›lmayacak yaz›y›
Bir daha yaﬂan›lmayacak olan›
Geride b›rakarak
Taﬂ›yoruz yaﬂan›l›r zaman›

Duyup Da Durmak Olur Mu!..
Hakan ÇABUK
Bayburt’ta do¤muﬂtu Hakan, aslen Erzincanl›yd›lar. Anadolu’nun milyonlarca emekçisi
gibi ‘taﬂ› topra¤› alt›n’ olan bu kente, ‹stanbul’a gelmiﬂlerdi onlar da. Gelmiﬂler,
ümraniye’nin d›ﬂ mahallelerinden Dudullu’ya yerleﬂmiﬂlerdi... Ama taﬂ toprak kavgaya
kesmiﬂti bu kentte; ekmek kavgas›, yaﬂama kavgas›, hürriyet kavgas›, s›n›f kavgas›... Güzel
olan, de¤erli olan, insanca yaﬂamak için gerekli olan ne varsa kavgayla elde edilebiliyordu
bu kentte.
Hakan inﬂaat iﬂçili¤i ve su tesisatç›l›¤› yap›yordu. Ekmek kavgas›n›n içinde s›n›f kavgas›n›
da tan›d›. ‹ki y›ld›r T‹KB’lilerle iliﬂki içindeydi, s›n›f›n›n kavgas› yaﬂam›n›n da bir parças›yd›
art›k. Gazi’de yak›lan ateﬂ Ümraniye’de harland›¤›nda o da d›ﬂ›nda kalamazd› elbette bunun.
Koﬂtu ateﬂin içine...
Ümraniye’li emekçiler yürümeye baﬂlad›¤›nda öfkesiyle düﬂman›n üstüne gidiyordu o
da.
15 Mart’taki eylem s›ras›nda polisin, yak›n›na kadar sokularak açt›¤› ateﬂ sonucu
baﬂ›ndan vuruldu. 22’sindeki genç direniﬂçi hastaneye kald›r›ld› hemen. Hastanedeki kavgas› 15 gün sürdü tam. Ama o ölümü daha Gazi’nin hesab›n› sormak için soka¤a ad›m›n›
att›¤› an yenmiﬂti. 30 Mart’ta ayaklanman›n, Ümraniye’nin ﬂehitleri aras›na kat›ld›.
Yoldaﬂlar› aras›nda ad› Savaﬂ’t›. Gecekondular›n savaﬂ ateﬂi içinde ölümsüzleﬂti.
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‹smihan YÜKSEL

Boﬂuna de¤il çekilenler boﬂuna de¤il
‘Gül yüzlü analar›n’ ellerinde yükselir
Güzel gelecek
Çiçeklenir dünya

Gazi Mahallesi’nde Do¤mam›ﬂ Bebeklerimizin
Katilli¤ini Yapanlar, 1 May›s Mahallesinde
Sekiz Çocuklu Analar›m›z› Da Katlettiler...
‹smihan YÜKSEL
Fedakar bir anayd› ‹smihan Yüksel, temiz yürekli ve hesaps›z... Daha önce ‘78 Aral›¤›n›n
so¤u¤unda Maraﬂ katliam›n› yaﬂam›ﬂt› o.
Gün de¤il, y›l de¤il, y›llar devrildi... 17 y›l sonra Gazi katliam›yla yüre¤i burkuldu bu kez
de. ‹syan eden halk›n sesi her evin en s›k› kapat›lm›ﬂ kap›lar›n› dahi aç›yor ve insanlar›
buluyordu mutlaka. Okur yazar olmayan ‹smihan Anay› da kapal› oldu¤u evinin içinde
bulmuﬂtu iﬂte.
Ama ‹smihan Ana’n›n hesab› daha da geçmiﬂe uzan›yordu. At›l›m çevresiyle yak›nl›¤›
olan ‹smihan Ana, sevgi dolu yüre¤iyle, sessiz bilinciyle Maraﬂ’›n da hesab›n› istiyordu
adeta. O sessizli¤in alt›nda bunun öfkesi olmasa, aya¤› k›r›k oldu¤u halde soka¤a ç›kmazd›.
Kendini zorlad› o haliyle. "Aman bana ne, hastal›¤›m bana yeter" demedi. 52 yaﬂ›ndayd›.
K›z›yla birlikte o da sokaklardayd›.
Maraﬂ’›n ve Gazi’nin katilleri, halk›n düﬂmanlar›, da¤›lmakta olan halk›n üzerine ateﬂ
açt›lar yine. S›rt›ndan vuruldu ‹smihan Ana. Orada can verdi.
Ne Maraﬂ kal›r yanlar›na, ne Gazi; ne de analar›m›z›n kan›...
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‹smail BALTACI

Hiç de¤iﬂmedi mayam
Ne etek öptüm dar vakitte
Ne kap› aﬂ›nd›rd›m
‹çimde çarpan ﬂu yürek var ya
Pas tutmad› hiç bir vakit

40 Yaﬂ›nda Bir Savaﬂç›
‹smail BALTACI
‹smail, 10 kiﬂilik ailesini elektrik tesisatç›l›¤› yaparak geçindirmeye çal›ﬂan bir emekçi.
ﬁehit düﬂtü¤ünde 40 yaﬂ›ndayd›. S›vas’›n ‹mranl› ilçesine ba¤l› Ar›k köyünde dünyaya gelen
‹smail Baltac› yoksulluk nedeniyle 1970 y›l›nda ailesiyle birlikte göçederek Ankara’ya
yerleﬂir. Daha sonra göçü devam eder Baltac› Ailesi’nin, ‹stanbul’a gelirler. ‹stanbul’a
yerleﬂen ‹smail çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂmas›na ra¤men maddi s›k›nt›lar›n›n a¤›rlaﬂmas› nedeniyle
Almanya’ya gider. Üç y›l kadar kaçak iﬂçi olarak çal›ﬂt›ktan sonra tekrar ‹stanbul’a dönen
‹smail ayn› süreçte devrimcilerle tan›ﬂ›r. Devrimcilerin örgütledi¤i 1 May›s Mahallesi’nin
kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na kat›l›r. Yoksul halk›m›z›n ev sahibi olabilmesi için mesle¤ini karﬂ›l›ks›z
olarak sunar. Ümraniye gecekondular›n elektrik tesisatlar›n›n bir ço¤unda eme¤i vard›r.
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Halk aras›nda sevilen, güvenilen bir insan olur. K›sa süre sonra evlenir ve 3 çocuk sahibi
olur.
1 May›s Mahallesinin emektar› ‹smail Baltac›, Gazi Mahallesi’ne de yabanc› de¤ildir.
Halk›n› iyi tan›r. Onlar›n da ayn› ac›lar› paylaﬂt›¤›n› iyi bilir. Gazi’de halka düzenlenen sald›r›
kendine düzenlenmiﬂtir. Bunun fark›ndad›r.
Olay› duyar duymaz hemen Karacaahmet Dergah›’na gider. Ümraniye’de yürüyüﬂ düzenlenece¤ini ö¤renir. Çarﬂamba gününü iple çeker. Yürüyüﬂe kat›lma yerine geldi¤inde polisle
taﬂl› sopal› çat›ﬂman›n sürdü¤ünü görür. Hemen yak›nlarda küçük çocuklar da vard›r. Önce
onlardan birini çat›ﬂma yöresinden uzaklaﬂt›r›p do¤ruca çat›ﬂman›n ortas›na dalar. O
Gazi’de yak›lan ateﬂin taﬂ›y›c›lar›ndand›r art›k. ‹syan onu da sarm›ﬂt›r. 40 yaﬂ›ndad›r.
Gençlerle birlikte slogan atarken kimse anlamaz o kadar yaﬂl› oldu¤unu.
Ald›¤› 5 kurﬂun yaras›yla ﬂehit düﬂer ‹smail Baltac›.
Art›k Gazi’nin onlarca ﬂehit veren halk›na bir selamd›r o...
Art›k isyana ça¤r›...

Hasan PUYAN

Korkmad›k
Yüre¤imizle
Parçalad›k en sert kayalar›
Filizlenip uzand›k
Dostlu¤un gökyüzüne
En bereketli ya¤murlar›
Hep kendi solu¤umuzla yaratt›k

Ayaklanan Binlerden Biri
Hasan PUYAN
Ümraniye ﬂehitlerinin en genci olan Hasan, Bingöl’lüydü. 2 çocuk sahibi Hasan Puyan,
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serbest meslek sahibiydi.
30 A¤ustos ‹lkokulu’ndan hedef gözetilerek ateﬂ aç›ld›¤›nda o da vuruldu. Gazi’nin
Ümraniye’yi saran ateﬂi Hasan’lar›n kan›yla daha da körüklendi.
Art›k öfke daha büyük...

Yaﬂar AYDIN

Çiçe¤in meyvaya durmas› için
Dallarda suyun yürümesi gerek
Tohumun ya¤mura
doymas› gerek
‹syan›n zafere varmas› için
Korkunun gözlerde
Sönmesi gerek
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Yaﬂar AYDIN
15 Mart’ta, Ümraniye’de polisin halk› taramas›yla vurulan Hakan Çabuk, Yaﬂar Ayd›n’›n
taksisiyle hastaneye kald›r›ld›. Yaﬂar Ayd›n düﬂman›n kuﬂatma alt›nda tuttu¤u ve halk›
katletti¤i Ümraniye’den a¤›r kurﬂun yaras› alm›ﬂ bir devrimciyi hiçbir kayg›ya düﬂmeden
kendi taksisiyle h›zla hastaneye yetiﬂtirdi. Bu cesaretli ve insana yak›ﬂ›r tavr› sonras›nda,
dönüﬂte geçirdi¤i bir trafik kazas›yla yaﬂam›n› yitirdi.
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BÖLÜM VI
KAVGANIN ATEﬁ‹ YAYILIYOR

GAZ‹ ‹STANBUL,
GAZ‹ TÜRK‹YE,
GAZ‹ KÜRD‹STAN...
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Gazi ayaklanmas› ülkenin dört bir yan›nda yank›land›.
Emekçi halk faﬂist sald›r›lar› lanetlemek ve Gazi halk›n›n ayaklanmas›n› desteklemek için
sokaklara döküldü. ‹stanbul’dan Adana’ya, ‹zmir’den Trabzon’a kadar ülkenin dört bir
yan›nda zulme, sömürüye karﬂ› olanlar, Alevisiyle Sunnisiyle, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’›,
Çerkes’i, Gürcü’süyle bütünleﬂerek, faﬂizmin karﬂ›s›na dikilerek, onlar› bölmeye çal›ﬂanlar›n
oyunlar›n› tersine çevirdiler.
‹stanbul’un yoksul gecekondu semtlerinde eylemler daha ilk gece, sald›r›n›n duyuldu¤u
andan baﬂlad›.
Yürüyüﬂler, gösteriler, sloganlar... faﬂizme karﬂ› öfke dalga dalgayd›.
Faﬂist sald›r›ya Gazi halk› "yeter!" demiﬂti. Alevlenen k›v›lc›m önce ‹stanbul’a, sonra tüm
Türkiye’ye yay›ld›. Tüm yürekler ayn› öfkeyle doldu. Her ac›l›, öfkeli yürek bir eyleme
dönüﬂtü.
‹stanbul’un dört bir yan›nda gece boyunca Gazi mahallesine ak›n baﬂlad› önce.
Televizyonlardan haberi duyanlar, tan›d›klar›ndan, akrabalar›ndan telefon alanlar soka¤a
döküldüler. Ba¤c›lar’›n kenar semtlerinde, ‹kitelli’de, Yenibosna’da, Kad›köy’de, Alibeyköy,
Okmeydan›, Küçükarmutlu, Ümraniye’de halk hareketlendi. Gazi’ye ak›n var... Ve sloganlar
hiç durmuyor: "S›vas’› Unutmad›k", "Gazi Yaln›z De¤ildir", "Hesab›n› Soraca¤›z"...
GAZ‹ ‹STANBUL...
Nurtepe... Gazi’deki sald›r›n›n hemen ard›ndan, daha o gece, o anda halk›n soka¤a
döküldü¤ü bir semt... ‹nsanlar ilkin camlara ç›k›yor, sonra soka¤a. Komﬂusunu, yak›n›n›
sokakta görenler ﬂimdi onlarla birlikte yürüyorlar. Hangi evin önünden geçerseniz geçin,
kap›lar›n aç›ld›¤›n›, ev sahiplerinin koﬂar ad›m merdivenleri indi¤ini görürsünüz. Nurtepe
ﬂimdi yeni bir Gazi Mahallesi.
K›sa sürede 1500 kiﬂiyi aﬂan Nurtepe’liler kendi aras›nda olay› konuﬂuyor. Çocuklar,
kad›nlar, babalar, analar, yaﬂl›lar, hepsi öfkeliler. "Bunu faﬂistler yapt›" diyen bir gencin sesini, faﬂistlere ve devlete karﬂ› öfkelerini hayk›ran, küfür eden insanlar›n sesi izliyor. Tam bu
s›rada kitlenin önünde bulunan DHKC’lilerden slogan geliyor: "Faﬂistlerden Hesap
Soraca¤›z!" Herkes bir a¤›zdan hayk›r›yor... Halk yavaﬂ yavaﬂ tellerle çevrili E-6 yolunun
kenar›na geliyor. Birkaç dakika sonra durdurulan araçlarla yol trafi¤e kapat›l›yor. Nurtepe
"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla yank›lan›yor.
Yaklaﬂ›k yar›m saat süreyle kapat›lan yolda bir hareketlenme baﬂl›yor. Ve öfkeli Nurtepe
halk›n›n bir bölümü Gazi’ye do¤ru yola ç›k›yor. Yürüyüﬂü Nurtepelilerin soka¤a dökülmesine öncülük yapan DHKC’liler yönlendiriyor. Yol boyu yürüyüﬂe ve sloganlara kat›lanlar
var. Güzeltepe, Alibeyköy, Yeﬂilp›nar... Sloganlar hiç durmuyor. "Faﬂist Katillerden Hesap
Soraca¤›z", "Yaﬂas›n Halk›n Adaleti", "Yaﬂas›n Devrimci Halk Güçleri", "Yaﬂas›n PartiCephe"... Gece geç saatlerde var›l›yor Gazi’ye. Kucaklaﬂan dostlar ﬂimdi daha güçlü ve öfke-
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li.
Okmeydan›... ‹lk geceden sokaklar› kavgalar›yla kuﬂatanlardan onlar da. Halk›n hesap
iste¤i ve öfkesi polisi korkutuyor. Polis E-5 yolunu keserek Okmeydan›, Ça¤layan ve civar
mahallelerdeki halk›n Gazi mahallesine toplu gitmesini engellemeye çal›ﬂ›yor. Ancak halk
kararl›l›¤›yla "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" sloganlar›yla Gazi’ye ulaﬂ›yor. Gazi’nin polis kordonu içine al›nmas› da durduram›yor bu gücü.
‹stanbul’un Emekçileri Yürüyor... Esnaf› Kepenkleri ‹ndiriyor... Gazi’nin K›v›lc›m› ‹stanbul’da Yang›n ﬁimdi...
13 Mart sabah› ilk tepkiler yine emekçi mahallelerinden geliyor. Okmeydan›, Alibeyköy,
Küçükarmutlu ve Nurtepe’de esnaf kepenkleri kapat›yor. Kepenkler esnaf›n faﬂizme verdi¤i
cevap. Ancak halk›n kabaran öfkesi kepenk kapatmayla s›n›rl› kalm›yor. ﬁimdi ‹stanbul’un
pekçok yerinden gelen halk, Okmeydan› Direniﬂ Park›’na ak›yor.
ﬁimdi binlerce insan tek yumruk. Gazi yaln›z de¤il. Ve halk yürüyüﬂe geçiyor. Faﬂizm
halk› teslim alamaz. Gazi halk›n› da teslim alamayacak.
Yürüyor insanlar... Türk, Kürt, Alevi, Sunni, yaﬂl›, genç, kad›n, erkek, çocuk... ‹stanbul
semalar›nda eksilmeyen slogan sesleri Okmeydan›’nda bir kez daha hayk›r›l›yor ﬂimdi;
"Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z"...
Halk niçin yürüdü¤ünü biliyor.
Bu, faﬂizme karﬂ› biriken nefretin sokaklara taﬂmas›...
Yürüyüﬂ kortejlerinde orta yaﬂl›lar›n, faﬂizmin katletti¤i evlatlar›n›, yak›nlar›n› konuﬂtu¤u
görülüyor. Gün faﬂistlerden hesap sorma günü. Gün düﬂmandan hesap sorma günü.
Halk›n ac›s› faﬂizmden hesap sormaya dönüﬂüyor. Yol üstünde sivil faﬂist odaklar tahrip
ediliyor. Kaz›m Karabekir Mahallesi’ne gelindi¤inde öfke daha da kabar›yor. Kad›nlar çocuklar›n› önlerine katarak bir apartmandan içeri giriyorlar. Ard›ndan gençler. Birazdan faﬂist
odak ‘Ülkü Oca¤›’ tamamen imha ediliyor. DHKC’liler slogan at›yor: "Faﬂist Yuvalar›
Da¤›taca¤›z!"... Halk faﬂizme karﬂ› duydu¤u nefreti camlardan att›¤› eﬂyalarla gösteriyor.
Halk›n kararl›l›¤› binlerce kiﬂinin daha yürüyüﬂe kat›lmas›n› sa¤l›yor. Okmeydan›’ndan
yola ç›kan halk çoktan onbini bulmuﬂ bile. Halk önündeki tüm engelleri aﬂa aﬂa Gazi
mahallesine var›yor. Gazi ayaklanmas›n› bir kez daha selaml›yor. Ayaklanma saflar› ﬂimdi
daha s›k, daha kalabal›k...
Deri iﬂçilerinin yo¤un olarak bulundu¤u Tuzla ve Ayd›nl›’da da halk›n öfkesi dinmiyor.
Aﬂa¤› Tuzla’da baﬂlayan ve bir saat süren yürüyüﬂten sonra E-5 yolu trafi¤e kapat›larak ilk
tepkiler gösteriliyor. Ö¤leden sonra da Deri iﬂçileri iﬂ b›rakarak, esnaf kepenk kapatarak
yürüyüﬂe geçiyorlar.
Kavga yükseliyor. Daha önce Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan molotoflanarak
tahrip edilen Güven Oto Y›kama’y› ﬂimdi de halk kullan›lamaz hale getiriyor.
Pendik Yaylal›, Kartal E-5, Gülsuyu... Halk sokakta, caddelerde; yollar kapat›l›yor...
Esenyol Milli Gençlik Vakf›, Cephelilerin devrimci ﬂiddetinden kurtulam›yor. Bombalan›yor.
‹stanbul ayakta... Örnektepe., ‹kitelli, Halkal›, Bak›rköy, Ümraniye, Üsküdar, Nurtepe,
Ça¤layan, Ka¤›thane, Sar›yer, Gültepe, Küçükçekmece, Avc›lar... Gazi halk›n›n çakt›¤›
k›v›lc›m büyük bir yang›na dönüﬂmüﬂ durumda.
Pazar ve pazartesi günleri boyunca Gazi’de harlanan isyan ateﬂi zulüm düzenine gücünü
kabul ettirdi. Ayaklanman›n k›v›lc›m› ‹stanbul’un emekçi semtlerinde, üniversitelerinde,
Anadolu’da yeni ateﬂler yakt›. Eylemler yayg›nlaﬂt›.
Faﬂizmin oyunu bozuluyor. Alevi, Sunni demeden, Kürt, Türk demeden, emekçi halklar,
ilericiler, devrimciler faﬂizme karﬂ› birleﬂiyor.
Art›k Çok Geç. Halk Bölünmeyecek!
14 Mart... Öfke bayrak, isyan dalga dalga. 13 Mart’ta yaklaﬂ›k 2000 kiﬂilik bir gösteri yapan
Gülsuyu halk› 14 Mart günü de "Gazi Faﬂizme Mezar Olacak" sloganlar›yla E-5 karayolunu
kapatarak Gülsuyu’nun da bir Gazi oldu¤unu gösteriyor. Gazi’de onlarca kiﬂiyi katleden
polis burada da halka ateﬂ aç›yor ve yaralananlar oluyor. Halk yine kararl›.
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Esenyurt’ta yüzlerce kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ halk›n coﬂkusunu art›r›yor. Bugün Gazi
katliam›yla kurtuluﬂ savaﬂ›ndan vazgeçirilmek istenen halk, faﬂizmin gerçek yüzünü daha iyi
görerek, daha büyük bir bilinç ve öfke ile do¤rudan düﬂman hedeflerine yöneliyor.
Ümraniye Çekmeköy MHP, Esenyurt ‹ncirtepe’de tescilli faﬂist Do¤uﬂ Kafetarya, polis iﬂbirlikçisi Karahanlar Kuyumcusu, Narmanl›lar Kasab›, bu anti-faﬂist öfkeyle molotflan›yor,
bombalan›yor, tahrip ediliyor. Yine ayn› gün ‹kitelli Ülkü Oca¤› da emekçi halk›n düzenledi¤i
yürüyüﬂ sonras›nda tahrip edilerek haketti¤i cezay› görüyor.
"Gazi’nin Hesab› Sorulacak!"
‹çlerinde Haklar ve Özgürlükler Platformu’nun da bulundu¤u kitle örgütleri, kurum ve
kuruluﬂlar, 14 Mart günü bir protesto yürüyüﬂü gerçekleﬂtiriyorlar. Bab-› Ali Caddesi’nin
giriﬂinden baﬂlayan yürüyüﬂ, "Katil Devlet", "Katiller Mecliste", "Yaﬂas›n Gazi Direniﬂimiz"
sloganlar›yla Vilayete kadar sürdü. Yap›lan bas›n aç›klamas›ndan sonra at›lan "Yaﬂas›n
Halk›n Adaleti", "DHKC-SPB Katillerin Peﬂinde" sloganlar› da halk›n adalet özleminin bir
ifadesiydi. Daha sonra yeni kat›l›mlarla üç bine yaklaﬂan öfkeli kitle yine sloganlarla
yürüyüﬂe geçti. Çevredeki insanlar›n alk›ﬂlarla destekledi¤i protesto yürüyüﬂü Sultanahmet
Meydan›’na kadar sürdü. Burada katledilenler için sayg› duruﬂunda bulunan kitle "Gazi’nin
Hesab› Sorulacak" slogan›yla da¤›ld›.
Ayn› gün Esenler Mahallesinde de DHKC öncülü¤ünde sabah saat 11.00 s›ralar›nda
kepenk kapatma eylemi baﬂlad›. 16.00’ya kadar süren kepenk kapatma eylemine kat›l›m
yüzde yüzdü ve kapanan kepenkler burada da faﬂizme lanet okuyordu.
"Faﬂizm Yenilecek, Kurtuluﬂ Kazan›lacak!"
Evet, faﬂizm yenilecek! 15 Mart’ta Gazi ayaklanmas›n›n baﬂ›ndan itibaren ‹stanbul’un
hemen tüm mahallelerine, iﬂyerlerine, yaz›lamalar›, bildirileri, gösterileri, konuﬂmalar›,
pankartlar›yla Gazi’nin öfkesini taﬂ›yan Devrimci Halk Güçleri’nin ça¤r›s›yla kepenkleri kapatan esnaf, soka¤a ç›kan halk "Yenece¤iz!" diyor. Tüm Türkiye Halklar› yenecektir düﬂman›.
15 Mart’ta faﬂizme cevap verenlerden biri de Yenibosna halk›yd›. Kurtuluﬂ Cephesi
önderli¤inde devrimciler taraf›ndan örgütlenen eylemle Yenibosna esnaf› da tamamen
kepenk indiriyordu. Daha sonra yürüyüﬂe geçen halk yaklaﬂ›k dört bin kiﬂiye ulaﬂarak E-5’e
kadar yürüyor ve Yenibosna giriﬂinde ﬂanl› Gazi ayaklanmas› ve eylemle ilgili bir aç›klama
yaparak, öfkelerini ve halk›n gücünü hayk›rarak eylemi bitiriyorlard›.
‹stanbul Anadolu Yakas› Demokrasi Platformu 17 Mart günü için bir günlük iﬂ b›rakma
karar› ald›. Memurlar ve iﬂçiler iﬂ b›rak›rken, ö¤renciler de boykotla bu eylemi desteklediler.
Ayn› gün yaklaﬂ›k üç bin kiﬂilik bir kitle Sö¤ütlüçeﬂme’de toplanarak Kad›köy meydan›na
do¤ru yürüdü.
GAZ‹ TÜRK‹YE!.. GAZ‹ KÜRD‹STAN!..
Ateﬂ Baﬂkent bulvarlar›na taﬂ›n›yordu ﬂimdi de.
K›z›lay, Ankara’n›n merkezi... K›z›lay, zalimlerin meclisine biri taﬂ at›m› uzakl›kta. K›z›lay
Gazi halk›n›n ateﬂiyle yan›yor. 14 Mart’ta binlerce emekçi kavga sloganlar›yla doldurdu
K›z›lay Meydan›’n›.
"Türkiye Faﬂizme Mezar Olacak", "Yaﬂas›n Gazi Ayaklanmam›z", "Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza", "Katil Polis, Katil Devlet" sloganlar› binlerce a¤›zdan hayk›r›l›yordu Bakanl›klar›n ve
Meclisin yan›baﬂ›nda.
Korkuyordu zalimler. Köpeklerini, panzerlerini dizmiﬂlerdi Meclise giden bulvar üzerine.
Yürüdü halk, polisle yüzyüze, gözgöze geldi¤inde duraksamad›.
‹ﬂkenceci ﬂef Orhan Taﬂanlar ile pazarl›k yapmaya çal›ﬂanlar› dinlemedi kimse. Taﬂlar›,
bozuk paralar›, sopalar› f›rlatt›lar katillerin üzerine, emekçiler zafer iﬂareti yaparak açt›lar
gö¤üslerini panzerin önünde. Direndiler, çat›ﬂt›lar.
Gösteri boyunca ön saflarda bulunun Kurtuluﬂ Cephesi savaﬂç›lar›, taraftarlar›, katil
polisle gö¤üs gö¤üse çat›ﬂt›. Çok yaral›s› oldu ama ‹stanbul’daki yoldaﬂlar›n›n coﬂkusunu,
kararl›l›¤›n› baﬂkentin bulvarlar›nda canl› tuttular.
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Devrimci Halk Güçleri Ankara’da da mahallelerde, üniversitelerde pankart ve bayraklar›yla, yaz›lamalar›yla Gazi ayaklanmas›na ses katt›, Gazi’nin sesini Ankara’ya taﬂ›d›lar.
Gazi mahallesinde barikat direniﬂi sürerken, iﬂçilerin, memurlar›n, ö¤rencilerin deste¤i ile
kavga Anadolu’da da yükselmeye baﬂlad›.
‹zmir’de yap›lan gösterilerde faﬂizme duyulan öfke ve Gazi ayaklanmac›lar›yla birlikte
atan yüreklerin hayk›rd›¤› sloganlar vard›. Hedef devlet ve onun beslemesi faﬂist çetelerdi.
"Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z" slogan›yla yürüdü ‹zmir’in emekçileri.
Yürüyüﬂ s›ras›nda faﬂistlere ait araçlar tahrip edildi. Kitleyi da¤›tabilmek için polis ateﬂ
açt›. Ama bu kez Gazi’de, Ümraniye’de oldu¤u gibi kitlenin üzerine de¤il, havaya yönelikti
namlular›. Katliamc› yüzleri aç›¤a ç›km›ﬂt›, cesaretleri yoktu art›k o kadar. Korkuyorlard›,
Gazi korkutmuﬂtu onlar›.
‹zmir’deki gösteriler 13 Mart’la s›n›rl› kalmad›. 14 Mart’ta da sürdü. Bu kez gösteriler
Karﬂ›yaka’da de¤il Konak Meydan›’na taﬂ›nm›ﬂt›. Konak Meydan›’nda toplananlar katliam›
lanetleyen sloganlarla Gazi ayaklanmas›n› selamlad›lar. Polisin, gösteriye kat›lmak isteyen
15 kiﬂiyi gözalt›na almas›yla birlikte "Katil Polis", "Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n" sloganlar› atan kararl› bir kitleyi karﬂ›s›nda bulmas› bir oldu. Polis Gazi ayaklanmas›n› yaratan
militan ruhla bu kez de ‹zmir’in Konak Meydan›’nda karﬂ› karﬂ›ya geldi. Oyalama çabalar›n›n
sonuç vermedi¤ini gördü¤ünde ise polisin yapaca¤› tek ﬂey kalm›ﬂt›; gözalt›ndakileri serbest
b›rak›p gitmek. O da öyle yapt›...
Narl›dere’de ise ayn› akﬂam Pir Sultan Abdal Park›’nda toplanan halk, buradan yürüyüﬂe
baﬂlad›. Yürüyüﬂ boyunca "Gazi’nin Hesab› Sorulacak", "Gazi Faﬂizme Mezar Olacak" sloganlar› at›ld›. Bu arada faﬂistlere ait iﬂyerleri, devlet kuruluﬂlar› ve yol üzerindeki bankalar
da halk›n öfkesinden pay›na düﬂeni fazlas›yla alarak tahrip edildiler. Katliamla ve ayaklanmayla ilgili Devrimci Halk Güçleri taraf›ndan yayg›n olarak yaz›lamalar yap›ld›, pankartlar
as›ld›.
14 Mart’ta gerici-faﬂist örgütlenmenin odaklar›ndan biri olan Yeﬂilyurt Milli Gençlik Vakf›
Kültür Merkezi, 23 Mart’ta da Samanda¤ ‹ﬂ Bankas› Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi
taraf›ndan molotoflanarak tahrip edildi.
Mersin halk› Gazi ayaklanmas›n› miting gibi bir kitlesel bas›n aç›klamas›yla karﬂ›lad›. Üç
bine yak›n bir kitlenin kat›l›m›yla 14 Mart’ta Belediye binas›n›n önünde bas›n aç›klamas›
yap›ld›. Kitlesel kat›l›m›n yo¤unlu¤uyla, faﬂizme duyulan öfkenin ifadesi olan sloganlarla
gösteri faﬂizme bir meydan okumaya dönüﬂtürüldü.
19 Mart’ta da Hac› Bektaﬂ-› Veli ve Pir Sultan Abdal Dernekleri Mersin ﬂubelerinin
baﬂvurusuyla bir miting yap›ld›. Derneklerin dayatmas›yla hiçbir kurum, parti ve DKÖ kendisini pankartlar›yla ifade edemedi. "Olay ç›kar" gerekçesi öne sürüldü. Kitlenin getirdi¤i
pankartlar da polis taraf›ndan toplat›ld›.
Devrimci Halk Güçleri’nin de içinde bulundu¤u yaklaﬂ›k 15 bin kiﬂi miting boyunca s›k s›k
"Gazi Halk› Yaln›z De¤ildir, "Türkiye Faﬂizme Mezar Olacak", "Faﬂistler Vuruyor, Devlet
Koruyor", "Yaﬂas›n Halk›n Adaleti" sloganlar›n› att›lar.
Adana Çukobirlik fabrikas›nda iﬂçiler de fabrika içinde bir bas›n aç›klamas› yap›p Gazi
mahallesinde ﬂehit düﬂenler için sayg› duruﬂunda bulundular. Yap›lan konuﬂmalarla halklar›n kardeﬂli¤i vurgulan›rken, faﬂizme karﬂ› duyulan kin ortaya konuldu. Bir gün sonra
Demokrasi Platformu ‹nönü Park›’na DKÖ’leri, duyarl› kitleleri ça¤›rd›. Önceden önlem alan
polis gelenlerin ço¤unun parka girmesini engelledi. Yo¤un gözalt›lar›n oldu¤u protestoya
ancak 300’e yak›n kiﬂi kat›labilirken, kitleyi kameraya alan polis yaﬂl› analar taraf›ndan park›n
içinde kovaland›.
"Gazi Faﬂizme Mezar Olacak", "Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza"... Bu sloganlar bu kez de ‹zmit Halk E¤itim Merkezi önünden Valili¤e kadar yürüyen
kitle at›yordu. Gazi ayaklanmas›na omuz vermek için yap›lan bu gösteri iki saat kadar sürdü.
Adapazar›’nda da Tüm Sa¤l›k-Sen ve E¤it-Sen’li memurlar Gazi ﬂehitleri için sayg›
duruﬂunda bulunup bir aç›klama ile katliam› protesto ettiler.
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Dersim esnaf› Gazi halk›yla dayan›ﬂma amac›yla kepenk ve kontak kapatma eylemi yapt›.
17 Mart günü yap›lan eyleme yo¤un bir kat›l›m oldu.
Devrimci Halk Güçleri 16 Mart sabah› Trabzon’da Erdo¤du Mahallesi ve sahil yoluna
as›lan ve "16 Mart ve Gaziosman-paﬂa’daki Faﬂist Sald›r›lar›n Hesab› Sorulacak", "Faﬂizmi
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi Önderli¤inde Yenece¤iz" sloganlar›n›n yaz›l› oldu¤u pankartlar, Trabzon halk›n›n Gazi’ye selam›yd›.
12 Mart gecesi Söke Ülkü Ocaklar› molotoflanarak tahrip edilirken, 14 Mart günü de Milli
Gençlik Vakf›na bomba süsü verilmiﬂ bir pankart as›ld›. Eylemler Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Cephesi-Devrimci Halk Güçleri ad›na üstlenildi.
Gazi ayaklanmas›n› desteklemek amac›yla Malatya’n›n Zaviye, Ancarl›, Hac› Abdi mahallelerinde ve Malatya Lisesi’nde Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi ve Devrimci Halk Güçleri
imzal› yaz›lamalar yap›ld›. Yaz›lamalarda "Yaﬂas›n Gazi Direniﬂimiz", "Kahrolsun M‹T, CIA,
Kontrgerilla" sloganlar› yerald›.
Hatay Samanda¤’da 500 kiﬂinin kat›l›m›yla bir gösteri yap›l›rken Serinyol’da esnaf 16
Mart günü kepenk kapatt›.
Bal›kesir’de 14 Mart gecesi DHKC, Nizam-› Alem Ocaklar›’ndan birini tahrip ederek ayaklanmay› selamlad›.
Gençlik Ayaklanman›n ‹çinde
14 Mart günü daha ﬂafak sökmeden DHKC DEV-GENÇ’in molotoflar› Tarabya’da gecenin
karanl›k surat›nda patl›yordu. Ferahevler’deki Ülkü Oca¤› tahrip ediliyor, "Yaﬂas›n Halk›n
Adaleti", "Gazi Mahallesi Katliam›n›n Sorumlusu Faﬂist Devlet" sloganlar› bo¤az›n
s›rtlar›ndaki yoksul emekçi semtlerinin duvarlar›n› dolduruyordu.
Eskiﬂehir Odunpazar›’nda Çevik Kuvvet Merkezi’nin 50 metre uza¤›nda, katillerin burnunun dibinde yap›lan gösteride "Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz" sloganlar›yla öfke yükseliyordu. Anadolu Üniversitesi ö¤rencilerinin yo¤un
olarak kat›ld›¤› eylem, polisin kitleyi sarmas›na ra¤men sloganlarla devam etti ve birçok kiﬂi
gözalt›na al›nd›.
Ni¤de’de ö¤renci gençlik 100. Y›l Park›’nda toplanarak buradan Ni¤de PTT’sine kadar
süren bir yürüyüﬂ düzenlediler. Polisin sald›r›s› üzerine 2 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde coﬂkulu ve kitlesel bir gösteri, Adana Erkek Lisesi
öfkesini boykotla hayk›r›yordu. Boykotta tüm ülkeden yükselen "Gazi’nin Hesab› Sorulacak"
slogan› bir kez daha hayk›r›ld›.
15 Mart’ta ‹TÜ Ayaza¤a ve Maçka kampüslerinde forumlar yap›ld›. Ayaza¤a kampüsünde
Maden Fakültesi’nden Fen edebiyat Fakültesi’ne kadar yürüyen ö¤renciler "Katil Polis, Katil
Devlet", "Okullarda Polis ‹stemiyoruz", "Katil Devlet Gazi’yi Terket", "Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar›yla düﬂmana olan kinlerini ifade ettiler.
ODTÜ de Gazi halk›n›n yan›ndayd›. Düzenlenen gösteri s›ras›nda ﬂüpheli 3 kiﬂiye ö¤renciler taraf›ndan müdahale edilerek kimlik soruldu. Kimlik sorulanlardan ikisi kaçarken
di¤erinin üzerinde J‹TEM (Jandarma ‹stihbarat ve Terörle Mücadele Birimi) kimli¤i ç›kt›.
Ö¤renciler bu halk düﬂman› ﬂebekeyi teﬂhir eden sloganlar atarken, jandarma bu katili
ö¤rencilerin elinden zorla ald›... Ankara Dil Tarih ve Co¤rafya Fakültesi’nde gerçekleﬂen
forumda da "Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" sloganlar› yükseldi.
Adana Çukurova Üniversitesi’nde jandarman›n tüm engelleme çabalar›na ra¤men "Dün
Maraﬂ’ta, S›vas’ta, Bugün Gazi’de, Çözüm Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂta - Çukurova Üniversitesi
Ö¤rencileri" pankart› aç›larak bir yürüyüﬂ düzenlendi. Ve faﬂizme karﬂ› öfke "Katil Devlet",
"Gazi’nin Hesab› Sorulacak" sloganlar›yla dile getirildi.
16 Mart’ta gerçekleﬂtirilen eylemlerde de hem 16 Mart 1978 katliam›na öfke, hem Gazi
ayaklanmas›n›n coﬂkusu vard›.
Ege Üniversitesi’nde devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu ve konuﬂmalardan sonra
kampüsün içinde yaklaﬂ›k 800 kiﬂi ile baﬂlay›p bini aﬂk›n kiﬂiyle süren bir yürüyüﬂ yap›ld›.
Marﬂlar ve konuﬂmalarla süren yürüyüﬂte, Gazi halk›n›n mücadele bayra¤›n› yükseltti¤i,

127

özgürlük ve kurtuluﬂ için ayakland›¤›, faﬂizmin oyununun bozuldu¤u anlat›ld›.
‹stanbul Üniversitesi Avc›lar kampüsü Mühendislik Fakültesi’nde "Faﬂist Katliamlara
Karﬂ› 16 Mart’ta Boykot - TÖDEF/‹YÖ-DER" yaz›l› pankart as›ld› ve yaz›lamalar yap›ld›.
Boykotta ‹.Ü. Avc›lar Kampüsü ve ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde s›n›flar boﬂald›, öfke soka¤a
taﬂ›nd›.
Bayez›t’ta ise o gün sabahtan itibaren var olan yo¤un polis denetimi gençli¤in öfkesini
bir kez daha hayk›rmas›n› engelleyemedi. Vezneciler’den pankartlar ve sloganlarla yürüyüﬂe
geçildi. Sloganlar atarak yürüyen kitleye sald›rmaya cesaret edemeyen polis, yine de
gençli¤in öfkesinden nasibini arabaya savrulan taﬂlarla ald›. ‹tfaiye semtindeki Nizam-›
Alem Oca¤› da taﬂlanarak tahrip edildi. Eylem Fatih’te bitirilirken 15 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Ö¤renci gençlik Gazi’de yak›lan isyan ateﬂini Anadolu ve Kürdistan’da da körükledi.
Onlarca gösteriye, say›s›z pankarta, yürüyüﬂe bürünen kin, Gazi’nin yaln›z olmad›¤›n›,
Gazi’nin tüm Türkiye oldu¤unu gösteriyordu.
Birçok üniversitede forumlar yap›l›rken, Liseli DEV-GENÇ ve DEV-GENÇ, Gazi ayaklanmas› ile ilgili yürüyüﬂ, protesto toplant›lar› örgütlemenin yan›s›ra, yayg›n bir biçimde
yaz›lamalarla, pankartlarla Gazi’yi ülkenin her köﬂesine taﬂ›d›.
Zindan Duvarlar› Ayaklanma Ateﬂini Engelleyemedi
Tutsakt›lar. Ama sadece bedenleriyle...
Yürekleri ve beyinleriyle özgür olan devrimci tutsaklar, sald›r›y› duyar duymaz katliama
tav›r ald›lar.
Katliam› protesto etmek için say›m vermeyen ve yaral›lar için kan verme giriﬂiminde
bulunan Sa¤malc›lar Cezaevi’ndeki devrimci tutsaklar, öfkelerini hiç susmayan sloganlar›yla
dile getirdiler. Yapt›klar› aç›klamada "... Yapamad›lar... karﬂ›lar›na onbinler dikildi.
Sokaklardayd›lar. Taﬂt›lar, sopayd›lar, molotoftular, namlulardan ç›kan gün ›ﬂ›klar›yd›lar;
halk›n gencecik evlatlar›, savaﬂç›lar›yd›lar..." diyen tutsaklar, ayaklanan halk›n
yan›ndayd›lar.
Çanakkale Cezaevi DHKP-C tutsaklar› Gazi katliam›n› açl›k greviyle protesto ettiler.
Ayd›n Cezaevi DHKP-C tutsaklar› " ‘Art›k Yeter’ diyerek kurﬂunlar›n üzerine yürüyen,
yürekleri ve umutlar›yla türlü uzlaﬂma soytar›lar›na karﬂ› anlad›klar› dilde cevap veren halk›n
kitlesel gücünün yenilmezli¤ini ve sars›c›l›¤›n› somutlayan Gazi direniﬂini selaml›yoruz"
aç›klamas›yla; Amasya Cezaevi DHKP-C tutsaklar› ise "Türkü, Kürdü, Alevisi, Sunnisiyle
devletin binlerce polisine, IMF’sine, ordusuna, panzerine, silah›na, her türlü karﬂ›-devrimci
propagandaya, ayak oyunlar›na, soka¤a ç›kma yasa¤›na, karﬂ›-devrimin terörüne ra¤men
silahl› ve örgütlü olarak, ﬂehitler vererek direniﬂi gerçekleﬂtiren Gazi emekçi halk›n›n
yan›nday›z" aç›klamas›yla ayaklanmaya tutsaklar›n sesini katt›lar.
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ndeki Devrimci Tutsaklar ise yapt›klar› aç›klamada ﬂunlar›
söylüyorlard›: "‹stanbul Gazi mahallesinde yaﬂayan halk›m›za organize bir sald›r› düzenlenmiﬂtir. Katliam sonras›nda toplan›p ‘‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek’ diyen halk›m›z ad›na,
kad›n›m›z, erke¤imiz, çocu¤umuz ad›na, iﬂçimiz, memurumuz ad›na, mutlaka, mutlaka
bunun hesab›n› soraca¤›z. Tarih önünde söz veriyoruz ki, bu halk düﬂman› it sürülerinin
beynini da¤›taca¤›z."
Kayseri, Konya, Yozgat, Çank›r›, Buca, Sakarya, Malatya cezaevleri’ndeki DHKP-C tutsaklar› ve yine pekçok cezaevinde çeﬂitli davalardan tutsak bulunan, devrimci, yurtsever tutsaklar da yapt›klar› aç›klamalarla katliam› k›nayarak, Gazi halk›n›n onurlu ayaklanmas›n›
selamlad›lar.
ATEﬁ ÜLKE SINIRLARINI AﬁTI
14 Mart 1995’te Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Avrupa Örgütü ve Avrupa Sözcülü¤ü
ayr› ayr› yapt›klar› aç›klamalarla, tüm halklar›, tüm Avrupa kamuoyunu Türkiye Halklar›n›n
faﬂizme karﬂ› mücadelesini desteklemeye ça¤›rd›lar. Aç›klamalarda Türkiye faﬂizmini hiç bir
gücün kurtaramayaca¤› belirtilerek ayaklanan Gazi halk› selamland›.
Gazi ayaklanmas›n›n duyulmas›n›n hemen ard›ndan Avrupa’n›n çeﬂitli kentleri Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin eylemlerine sahne oldu.
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Almanya
Darmstadt Devrimci Halk Güçleri katliam›n ertesi günü ﬂehrin merkezinde bir saat süren
bir gösteri yaparak, katliam› ve ayaklanmay› anlatan Türkçe ve Almanca bildiriler da¤›t›p
dövizler taﬂ›d›lar.
16 Mart’ta Türkiye’nin Frankfurt Baﬂkonsoloslu¤u önünde toplanan Devrimci Halk
Güçleri bir gösteri düzenleyerek "Sald›ran Devlet, Katledilen ve Direnen Halkt›r" pankart›yla
Gazi ayaklanmas›n›n solu¤unu Almanya’ya taﬂ›d›lar. Alman polisinin sald›r›s›na direniﬂle
karﬂ›l›k veren Devrimci Halk Güçleri, taﬂlarla, sopalarla çat›ﬂt›lar. Coplara, panzerlere ve
boyal› suya karﬂ› kenetlenerek direnen ve sald›r›y› püskürten Devrimci Halk Güçleri ana
caddeyi trafi¤e kapatarak yürüyüﬂe geçti. Konuﬂmalar›n ard›ndan devrim and› içilirken yine
sald›ran polis çat›ﬂmayla yeniden püskürtüldü.
17 Mart’ta Bielefeld kentinde Devrimci Halk Güçleri’yle geniﬂ bir ö¤renci kesiminin
kat›ld›¤› bir toplant›yla Gazi hakk›nda aç›klama yap›ld›. Aç›klaman›n sonunda Gazi halk›yla
dayan›ﬂma amac›yla da bir imza kampanyas› baﬂlat›ld›.
20 Mart gecesi Berlin’in Krusberg semtinde bulunan Hürriyet Gazetesi bürosu, Weding
semtinde bulunan Türk Hava Yollar› bürosu DHKC taraf›ndan molotoflanarak tahrip edildi.
Her iki büroda da büyük çapta hasar meydana geldi.
Ayn› gün Gelsenkirschen kentinde bulunan bir banka ﬂubesi de molotoflanarak tahrip
edildi. Eylem yerine "Faﬂizme Karﬂ› Halk›m›z›n Savaﬂ›n› Yükseltelim" yaz›l› bir pankartla
DHKC bayra¤› b›rak›ld›.
Frankfurt’a ba¤l› Höchst’te 6 May›s’ta Gazi Mahallesi Halk›yla Dayan›ﬂma Gecesi düzenlendi. Geceye kat›l›m üç binin üzerinde oldu. Gecede Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin
Gazi ayaklanmas›ndaki önder rolünün, ülkemizdeki devrim ve kurtuluﬂ ateﬂinin hiç sönmeyece¤inin vurguland›¤› bir konuﬂma yap›ld›. Gece boyunca "Titre Oligarﬂi Parti-Cephe
Geliyor", "Gerilla Vuruyor, Zafere Koﬂuyor", "Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ", "Yaﬂas›n
Gazi Ayaklanmam›z" sloganlar› ön plana ç›kt›.
‹ngiltere
14 Mart günü Londra’da TC Büyükelçili¤i önünde düzenlenen gösteriyle Türkiye
oligarﬂisi lanetlendi. Da¤›lma s›ras›nda bir kiﬂiyi gözalt›na almak isteyen polis, kitlenin
kararl› tavr› karﬂ›s›nda bundan vazgeçti. DHKC-Devrimci Halk Güçleri bu eyleme kitlesel
olarak kat›l›rken bir yandan da Türkiye’li emekçilerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› bölgelerde geniﬂ
kat›l›ml› bir kepenk kapatma eylemi örgütledi. Kepenk kapatan iﬂyerleri kap›lar›na
"DHKC’nin Ça¤r›s› Üzerine Gazi Ayaklanmas›n› Desteklemek Amac›yla Kapal›y›z" yaz›lar›n›
ast›lar. Ayn› gün bir yürüyüﬂ daha düzenlendi. Bu yürüyüﬂ de elçilik önünde yap›lan bir
protesto gösterisiyle sona erdi.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi 16 Mart’ta Londra’da iﬂçi Partisi binas›n› üç saat süreyle
iﬂgal etti. ‹stanbul Gazi’de gerçekleﬂtirilen katliam anlat›larak ‹ngiliz Hükümeti ve ‹ﬂçi
Partisi’nin Çiller Hükümetini desteklememeleri istendi. Parti bayraklar› ve DHKP-C
pankart›n›n, ayaklanmayla ilgili Türkçe ve ‹ngilizce dövizlerin as›ld›¤› iﬂgalde, polis eylemin
sonuna do¤ru göstericilere sald›rd›.
Londra ‹ﬂçi Birli¤i de yapt›¤› aç›klamada Gazi halk›n›n yan›nda olduklar›n› belirtti.
‹sviçre
‹sviçre’nin St.Gallen Kantonu’nda 25 Mart günü, Newroz bayram›yla Gazi katliam›n›
protesto yürüyüﬂü birleﬂtirildi. Yürüyüﬂte yüzy›llar önce yak›lan isyan ateﬂinin bugün
Gazi’de yay›larak yanmaya devam etti¤i vurguland›. Halk›n ve bas›n›n yo¤un ilgisini çeken
eylemde Devrimci Halk Güçleri de yerald›lar.
Yürüyüﬂ öncesi ST. Gallen genelinde yay›n yapan Tagölatt Gazetesi Özgür Halklar
Komitesi ‹sviçre Temsilcili¤i’yle bir röportaj yapt›, röportajda Gazi ayaklanmas› ayr›nt›lar›yla
anlat›ld›.
Yunanistan
Yunanistan Devrimci Halk Güçleri’nin önerisiyle Atina’da TKP/ML, MLKP-K, TDKP,
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MLSPB ve T‹KB’nin Yunanistan’daki taraftarlar›n›n kat›ld›¤› ortak bir yürüyüﬂ düzenlendi.
Yürüyüﬂ s›ras›nda Devrimci Halk Güçleri Türkçe, Yunanca bildiriler da¤›tt›lar. Bir gün sonra
17 Mart’ta ise Özgür Halklar Komitesi Atina Bürosu yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda katliam ve
ayaklanman›n son geliﬂmeleri hakk›nda kamuoyunu bilgilendirdi.
Belçika
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Avrupa Sözcülü¤ü Belçika’daki Uluslararas› Bas›n
Merkezi’nde bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, Gazi ayaklanmas› üzerine aç›klama yapt›.
Aç›klamada "12 Mart ve sonras›nda geliﬂen ve sonras›nda Gazi’yi, ‹stanbul’u, hatta tüm
Türkiye’yi saran yang›n devletin sald›r›s›na karﬂ› halk›m›z›n kendi aras›nda hiç bir ayr›m
göstermeksizin DHKC önderli¤indeki ayaklanmas›d›r" sözlerine yer verildi.
Avusturya
18 Mart günü katliam› protesto ve halk›n mücadelesini desteklemek amac›yla
Avusturya’n›n ‹nsbruck kentinde yaklaﬂ›k 3 bin kiﬂi, yine Linz’de yaklaﬂ›k bin ve Viyana’da
yaklaﬂ›k üç bin kiﬂinin kat›ld›¤› gösteriler yap›ld›. Devrimci Halk Güçleri ve çeﬂitli örgütlenmelerin düzenledi¤i eylemlere her milliyetten, her mezhepten halk›m›z›n kat›l›m› vard›.
19 Mart’ta ise Avusturya’da yay›n yapan FM4 Radyosu, Kurtuluﬂ Gazetesi Merkez Bürosu
ile telefon ba¤lant›s› kurarak Gazi ayaklanmas›n› izleyen Kurtuluﬂ muhabirleri ve
T‹YAD’l›larla yapt›¤› röportaj› yaklaﬂ›k bir saat süreyle canl› olarak yay›nlad›.
Fransa
19 Mart’ta Paris’te yap›lan yürüyüﬂe Devrimci Halk Güçleri de geniﬂ bir ﬂekilde kat›l›rken
kortejin önünde "Yaﬂas›n Gazi Ayaklanmam›z", "Sald›ran Devlet, Ölen ve Direnen Gazi
Halk›d›r" yaz›l› pankartlar taﬂ›nd›.
Hollanda
25 Mart’ta Hollanda’n›n Bergen Opzoom kentinde Gazi mahallesinde yaﬂanan katliam›
protesto amac›yla bir miting düzenlendi Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin düzenledi¤i
mitinge Alevi halk yo¤un bir biçimde kat›ld›.

130

BÖLÜM VII
AYAKLANMA VE ALEV‹LER

B‹R YANDA P‹R SULTANCA
D‹REN‹P SAVAﬁANLAR
B‹R YANDA HIZIR PAﬁALARIN ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER‹
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Katleden devletti Gazi’de, faﬂizmdi. Katledilen ise halk; Alevisi, Sünnisiyle...
Ayn› soka¤›, ayn› caddeyi, ayn› semti, gerekti¤inde lokmalar›n› paylaﬂ›yorlard›. Savaﬂ›,
barikatlar›, ﬂehitli¤i de lokmalar›n› paylaﬂ›r gibi paylaﬂt›lar.
Faﬂist namlular›n karﬂ›s›nda yanyanayd›lar ve zulmün kurﬂunlar› Alevi, Sünni diye
ay›rm›yordu onlar›.
Barikat›n ayn› taraf›ndayd›lar Alevisi Sünnisiyle.
Ve barikatlar yaln›zca Gazi’nin caddelerini, sokaklar›n› ay›rm›yordu... Barikatlar herﬂeyi,
herkesi, fiziki olarak, askeri olarak, siyasi olarak ikiye ay›r›yordu.
Barikat siyasal bir s›n›rd› asl›nda.
Sömürücülerin ç›karlar›n›n, halk›n ç›karlar›yla aç›k ve amans›z bir çat›ﬂmaya girdi¤i Gazi
ayaklanmas› herkesin maskesini düﬂürdü, kimin halktan yana ve kimin halk düﬂman›
oldu¤u, kimin sömürü ve zulüm düzeninin karﬂ›s›nda, kimin devletin yan›nda, mevcut
düzeni kollad›¤› ve korudu¤u ortaya ç›kt›. Saflar daha da netleﬂti. Ayr›mlar aç›¤a ç›kt›.
Gazi’de faﬂist sald›r›larla ezilmek, sindirilmek ve yoksullu¤a baﬂkald›r›s› engellenmek
istenen halk›m›z, teslim olmamak için can› pahas›na direnir ve savaﬂ›rken hiç kimse bu
savaﬂ karﬂ›s›nda taraf›n› belirlemekten kaçamad›.
Faﬂizm halk› bölüp güçsüzleﬂtirmek için sald›r›lar›n› Alevi-Sünni çat›ﬂmas› k›l›f›yla
mezhep çat›ﬂmas› gibi göstermeye çal›ﬂt›. Bu düzenin y›k›lmas›n› istemeyen Alevi kesimin
kaymak tabakas›n› da ayaklanmaya karﬂ› istedi¤i gibi kulland›.
Bu kesimler, farkl› düzeylerde ve biçimlerde halk›n hakl› isyan›n› bast›rmak, katliamc›
devletle uzlaﬂmak için herﬂeyi yapt›lar. Halk›n devrime, devrimcilere yönelmesini engellemek ve kendi durumlar›n› güçlendirmek için çabalay›p durdular. Öyle ki, ayaklanmay›
bast›rmak için baﬂta silahl› güçleri olmak üzere elindeki tüm olanaklar› seferber eden devletle bu kesimlerin hiçbir fark› kalmad›. Faﬂist devletin kurum ve sözcülerinin en yetkili
a¤›zlar›n›n, televizyon kanallar›n›, bas›n› kullanarak yapt›¤› aç›klamalar›n, tehditlerle dolu
olan ça¤r›lar›n ayn›s› bu kesimlerce de yap›ld›.
"Tahriklere Kap›lmay›n..."
Emniyet Müdürleri, Bakanlar, devletin tüm yetkili üst düzey a¤›zlar›, düzen partileri hep
bir a¤›zdan üst üste ça¤r›lar yaparak, halk› "sa¤duyulu davranmaya", "tahriklere kap›lmamaya", "k›ﬂk›rt›c›lara kanmamaya" davet edip aksi durumda katliam yap›laca¤›n› ilan ettiler.
Bu kesimler de onlardan farks›z bir ﬂekilde ayn› a¤›z› kullanarak halka, "‹syan›n durdurulmas›", "evlere geri dönülmesi", "tahriklere kan›lmamas›" ça¤r›lar›n› yineleyip durdular.
Televizyonlar›, radyolar› da kullanarak tüm yeteneklerini ve Aleviliklerini, eﬂitlik ve özgürlük
için savaﬂan ayaklanma halindeki halk›m›za karﬂ›, Alevileri susturmak, sindirmek, katillerle
bar›ﬂmas›n› sa¤lamak için kulland›lar.
Halka ihanetlerini söylediler ve yazd›lar:
"Öncelikle toplumumuza, sevgili gençlerimize, de¤erli canlar›m›za ve ayd›n insanlar›m›za
seslenmek istiyorum. Tahriklere, k›ﬂk›rtmalara, provakasyonlara kap›lmayal›m. Olaylar›
so¤ukkanl›l›kla karﬂ›lamal›, tepkilerimizi ve protestolar›m›z› bize yak›ﬂ›r ﬂekilde, vakur bir
biçimde göstermeliyiz. ﬁiddet ve terörle bir yerlere var›lmaz..." (Cem Dergisi, Nisan 1995)
"K›ﬂk›rt›c›lara Kanmay›n..."
Alevili¤i kendi ç›karlar› gere¤i, eﬂitlikçi, halkç›, isyanc› özelliklerinden ar›nd›rarak bir Cem
ayinine, tarikata indirgeyerek, dinsel yönünü temel hale getiren bu tuzu kurular, çeﬂitli Hac›
Bektaﬂ-› Veli dernekleri ad›na, "Aleviler hoﬂgörülüdür", "Aleviler ﬂiddet de¤il, sevgi göstermelidir", "Alevi sa¤duyusu" demagojileriyle halk› afyonlay›p uyuﬂturmaya çal›ﬂm›ﬂlar,
isyan› engellemek istemiﬂlerdir. Baﬂbakan Çiller ya da Emniyet Genel Müdürü Mehmet A¤ar
da ayn› türde aç›klamalar yapm›ﬂlard›. Keza bu Alevi iﬂbirlikçileri sadece söylemde ayn›
olmakla kalmay›p çeﬂitli Cemevlerinde katillerle toplant› yap›p sald›r› stratejileri
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çizebilmiﬂlerdir. Ayn› masada ortak bas›n aç›klamas› düzenleyip devleti aklamaya, devrimcileri karalamaya yönelebilmiﬂlerdir. TV pro¤ramlar›nda karﬂ›l›kl› övgüler ve latifelerle
k›r›ﬂt›rmaktan da geri durmam›ﬂlard›r.
Bu süreçte ezilen ve sömürülen geniﬂ Alevi kesimleri, kendilerini "Alevi önderi", "Alevi
büyü¤ü" olarak tan›tanlar›n, çeﬂitli Alevi derneklerinin, vak›flar›n›n, Cemevlerinin hiç de
kendi ç›karlar›n› temsil etmedi¤ini görüp, gerçek niteliklerini yaﬂayarak anlad›lar.
Kendi kiﬂisel ç›karlar›n›, halk›n ç›karlar›n›n üzerinde tutma onursuzlu¤una düﬂmek istemeyen vicdan sahibi küçük bir az›nl›k d›ﬂ›nda, Alevilerin örgütlü oldu¤u hemen tüm kurumlar, devrimcilerle halk› birbirinden ay›rmak için inan›lmaz bir çaba içerisine girdiler.
K›ﬂk›rt›c›l›k edebiyat›ndan devrimcileri ihbar etmeye, devleti devrimcilere sald›r› için teﬂvik
etmeye kadar herﬂeyi yap›p H›z›r Paﬂa’lar›na sadakatlar›n› kan›tlama telaﬂ›na düﬂtüler.
‹hanetlerini büyüttüler.
Alevi dergilerinden tüm Alevileri ihanetlerine ortak olmaya ça¤›rd›lar:
"E¤er bölgede toplanan Alevi toplulu¤u, özellikle Alevi gençli¤i -içlerine s›zan
k›ﬂk›rt›c›lar›n maksatl› ve k›z›ﬂt›r›c› davran›ﬂlar› d›ﬂ›nda- ..." (Cem Dergisi, Nisan 1995)
"...Bu kavga verilirken bar›ﬂ içinde, sokaklara dökülmeden verilmeli. Özgürce ibadet
etmek isteyen Aleviler birilerinin kendilerini kullanmas›na izin vermemelidir..." (Nefes,
say›:18, Nisan 1995)
"Alevi-Sünni Çat›ﬂmas›..."
Bunlar, faﬂist devletle dolayl› ya da dolays›z bir iﬂbirli¤i halinde, halk›m›z›n ayaklanmas›n›
bast›rmak için çabalarken, sald›r›y› sadece Alevîlere yönelmiﬂ ve dolay›s›yla ayaklanmay› da
sadece Alevi kesimlerin protestosu gibi göstererek, onun emekçi halklar›m›za dayand›¤›,
ezilen s›n›flar temeline oturdu¤u gerçe¤ini çarp›tmaya baﬂlad›lar. Devletin bu konuda
yaratmaya çal›ﬂt›¤› bilinç çarp›kl›¤›n›n devlet ad›na mimarl›¤›n› yapt›lar. Devlet hep onlar›
konuﬂturdu. Alevi kesim ad›na milyonlarca halka bunlar a¤z›ndan aç›klamalar yapt›rarak,
tüm inanç ve uluslardan halklar›n ayaklanmadaki birli¤ine gölge düﬂürmeye çal›ﬂt›lar.
Devletin bu plan›na destek olan hatta politikalar›n oluﬂturulmas›nda katk›da bulunan bu
iﬂbirlikçi kesim, kendi konumlar›n› güçlendirmek için ayaklanmay› pazarl›k konusu haline
getirdiler.
"... polisin görev anlay›ﬂ›yla... ba¤daﬂ›kl›¤› olmayan bu öldüren tav›r, e¤er hasta bir ruhun
ﬂartl› bir refleksi de¤ilse, inan›yoruz ki, önyarg›l› bir Alevi düﬂmanl›¤›n›n ürünüdür." (Cem
Dergisi, ags, sf.7)
Ayaklanmay› Alevilik temelinde almak tam bir yan›ltmayd› ve oligarﬂinin iste¤i de buydu.
Bunlar›n en temel gerçe¤i, yoksul gecekondu mahallelerinde yaﬂayan halk›n ac›lar›ndan,
sefaletinden uzak olmalar› ve Aleviler içinde ayr›cal›kl› bir tabakay› temsil etmeleridir.
Aleviler içinde iﬂçi ve emekçi kesimin bunlarla aras›nda derin uçurumlar vard›r.
Son y›llarda derinleﬂen s›n›fsal farkl›laﬂma, Aleviler içerisinde "zengin", "hali vakti
yerinde" olan ayr›cal›kl› bir tabaka yaratt›. Bunlar, "Atatürkçü", "laik Cumhuriyet yanl›s›",
"demokrasi güçleri" havalar›nda düzen içi konumlar›n› sa¤lamlaﬂt›rma, zenginliklerini
büyütme sevdas›na düﬂtüler. Ve bu güvenceyi de onlara ancak devlet verebilece¤inden, gittikçe halktan koparak devlete yaslanmay› tercih ettiler. Alevi kesimlerin üzerinde geçmiﬂten
getirdikleri etki gücünü de bunun için kullanarak devletin gerek bürokrasisi içinde, gerekse
çeﬂitli sermaye çevrelerinin yan›baﬂ›nda saf tutmaya baﬂlad›lar. Onlarla çeﬂitli biçimlerde
bütünleﬂip kaynaﬂt›lar.
Bu tuzu kuru kesimler halk›n devlete karﬂ› isyan›ndan, ayaklanmas›ndan iﬂte bu yüzden
korktular. Onlar Alevi iﬂçisi, emekçisi, yoksulu olmad›klar› için düzenin sars›lmas›ndan hiçbir
ç›kar göremediler. Onlar›n ç›karlar› mevcut olan› korumakt›. Onlar bu durumlar›yla Alevi
inançtan iﬂçilerin, emekçilerin, yoksullar›n "ayn› mezhepten olan" düﬂmanlar› olmaktan da
kurtulamad›lar. Sömürücülerle bütünleﬂme ve zenginliklerini büyütme iste¤inin gidece¤i
baﬂka bir yer yoktu. O yüzden karﬂ›-devrim saflar›nda yerald›lar...
‹zzettin Do¤an, Lütfü Kaleli, R›za Zelyut gibi halk düﬂmanlar› halk›n ayaklanmas›n› bu
konumlar› içinde de¤erlendirip ça¤r›lar yapt›lar.
‹zzettin Do¤an, televizyonda kendisiyle yap›lan bir röportajda M. Ali Birand’a ayaklan-
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may› ﬂöyle de¤erlendiriyordu: "Türkiye Gümrük Birli¤i’ne girdi¤inde islami devlet olma
ﬂans› ortadan kalkaca¤›ndan, bir kargaﬂa yarat›larak devlet otoritesinin ortadan kald›r›lmas›
istenmektedir. Amaç, Türkiye’nin siyasal sürecine darbe vurmakt›r." ‹zzettin Do¤an devlet
destekli sivil faﬂist çetecilerin sald›r›s›n›, devletin katliam›n› a¤z›na dahi almazken, devlet
otoritesinin ve siyasal sürecinin istikrar›n› korumak, temel kayg›s› haline gelmiﬂtir. Bu aç›klamalara eklenen benzer aç›klamalardan biri de R›za Zelyut alça¤›ndan gelmiﬂtir. Zelyut
devleti göreve ça¤›r›rken ﬂöyle demektedir:
"Gaziosmanpaﬂa’daki olaylar, Alevilerin protestosu olmay› çoktan aﬂm›ﬂ, bir tak›m
terörist unsurlar›n gövde gösterisine dönüﬂmüﬂtür. Baz› taﬂk›nl›klar, Alevilerin ard›na gizlenen bu terör örgütlerince gerçekleﬂtirilmektedir. Güvenlik güçlerini, daha etkin çal›ﬂmalarla
k›ﬂk›rt›c› unsurlar› etkisiz hale getirmeye ça¤›r›yoruz."
Alevi-Sünni Çat›ﬂmas› De¤il,
Faﬂist Katliam Vard› Gazi’de...
Tahrik de¤il,
Halk›n Direnme Hakk›n› Kullanmas› Vard›...
Ve Gazi’de K›ﬂk›rt›c›lar De¤il,
Devrimci Önderlik Vard›.
Ve onlar› korkutan da buydu iﬂte. Gazi’nin yi¤it emekçileri DHKP-C önderli¤inde güçlerini düzene karﬂ› birleﬂtirerek aya¤a kalkt›¤›nda, iﬂi biten ayn› zamanda bu kan emici Alevi
iﬂbirlikçileri olmuﬂtur. Alevilerin s›rt›na binerek düzende yükselme ﬂanslar›n›n ortadan kalkmakta oldu¤unu görünce pani¤e kap›lm›ﬂlard›r. DHKP-C, halklar›m›z› birleﬂtirip savaﬂ›
büyüttükçe bunlar›n sonu da, halk düﬂmanlar›n›n sonuyla ayn› olacakt›r. Onlar bu sondan
korkuyor ve faﬂist katliamlar karﬂ›s›nda, zulüm karﬂ›s›nda Alevilerin boyun e¤mesini istiyorlar.
Bunlar›n hiç bir inanc› yoktur. Tek inançlar› daha çok zengin olmakt›r. Yoksa katillerden
daha fazla katliam yapmas›n› isteyemezlerdi.
‹ﬂbirlikçi "Alevi büyükleri" bir taraftan da devlete karﬂ› sitemlerini utangaçça dile getirecekleri f›rsat› yakalad›klar›n› sanm›ﬂlard›. Alevi kesimler ad›na devletten daha fazla hoﬂgörü
ve kimi inanç haklar›na karﬂ› "daha fazla sayg›" isterlerken, yoksul Alevi kesimleri için istedikleri bir ﬂey yoktur. Alevilik ad›na istenenler, Alevi inançl› insanar›n zulme karﬂ› isyan›na
öncülük yapanlardan uzak tutulmas›n› sa¤lama amac› taﬂ›maktad›r. "Devlet Alevileri
d›ﬂtalad›¤› için Aleviler devlete küsüp sol örgütler taraf›ndan kullan›l›yor" diyerek katil
devletten kendilerine daha fazla "ilgi" göstermesini, maddi-manevi deste¤i büyütmesini
istemektedirler. Sermayelerini büyütmek, en az›ndan krizden etkilenmemek için istenen bu
destek aç›kça "bize daha fazla olanak sa¤lay›n, ayaklanmalar›, direniﬂleri daha rahat
engelleyelim" anlam›na gelmektedir.
Kendilerini kan›tlay›p oligarﬂiden icazet ve destek alabilmek için, Gazi’de bu rolü oynamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
"Caddelere, sokaklara taﬂan toplumsal öfkeyi yat›ﬂt›rmak için hemen her türlü çaba harcand›. Ne var ki, varolan Alevi örgütlenmesi, (halk›) güdüme almakta zorland›; iyi niyetli
birey çabalar› istenen sonucu vermedi." (Nefes, say›:18, Nisan 1995, sf.3)
"Gazi mahallesi sert bir tepki ile sald›r›ya karﬂ› durdu. Ama bu öfkeli kalabal›k yöneticisizdi. (...) Ertesi gün de Alevi örgütleri kitleye önderlik edemedi." (R›za Zelyut, Nefes, say›:18,
sf:45)
Öfkeli kalabal›k "yöneticisiz" de¤ildi. Bunu onlar da biliyor. Ama dertleri, bu "yönetici"nin
kendileri de¤il de devrimciler olmas›d›r. Yönetmeyi istiyorlar ama halk›n direniﬂini daha iyi
örgütlemek, savaﬂ›n› büyütmek için de¤il, Alevileri boyun e¤en bir toplum haline
dönüﬂtürebilmek için... Alevi emekçilere, zulme karﬂ› isyan demek olan Alevili¤e ihaneti
anlatan bu yaz›lar›n sahiplerinin zaman zaman gündeme sokmaya çal›ﬂt›klar› "Alevi
Partisi"nin rolü de bu olacakt›r iﬂte.
12 Mart’ta, 13 Mart’ta ve sonras›nda, itiraf ettikleri gibi "kitleye önderlik edemediler".
Alevi emekçiler dinlemediler onlar› çünkü. ﬁehitler vard› ortada. Barikat vard›. Yüzlerini
gizleyemediler.
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H›z›r Paﬂa ‹le Pir Sultan Aras›nda Orta Yol yok!
Kendine güvensiz küçük-burjuva Alevi ayd›nlar› ve kimi Alevi ileri gelenleri ise farkl›
düzeylerde de olsa tam bir kafa kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂam›ﬂlard›r. Gazi ayaklanmas›, onlar›n da
gerçek yüzlerini aç›¤a ç›karm›ﬂt›r. Reformist ve uzlaﬂmac› bir çizgide kalarak devlete karﬂ›
aya¤a kalkan halk› Alevilik ad›na yerinde durmaya, sakin olmaya, evlerine girmeye
ça¤›rarak, düﬂman›n ekme¤ine ya¤ sürmüﬂlerdir. Devletle iﬂbirli¤i içinde olan sözde "Alevi
ileri gelenleri"nin yapt›klar›n› onlar da yapm›ﬂlard›r. Belki devrimcilere küfür etmeye, polise
ihbar etmeye cesaret edememiﬂler -ki bunu yapanlar da yok de¤ildir- ancak yapt›klar›yla
dost olmad›klar›n› ve Alevili¤in felsefesine de, misyonuna da uzak olduklar›n›
göstermiﬂlerdir.
Onlar› yönlendiren, yine halk›n ç›karlar› de¤il kendi ç›karlar›d›r. Ç›karlar› sars›ld›¤›nda ya
da katliamlara onlar da maruz kald›¤›nda geçici öfkelere kap›lsalar da hala düzenin de¤iﬂip
demokratikleﬂece¤i umudunu besleyerek halk› devrimden uzak tutmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Alevi inançtan iﬂçi, emekçi, yoksullar›n, faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda inanç ve ulus ayr›m›
yapmaks›z›n di¤er kardeﬂleriyle birleﬂerek savaﬂma ihtiyac› duymas›, onlar›n karﬂ›l›k veremeyece¤i devrimci bir geliﬂmedir. Halk devrimcileﬂtikçe, ç›karlar›n› korumak, devletin
bask›lar›na maruz kalmamak için onlar gericileﬂmiﬂlerdir. "Sa¤duyu, hoﬂgörü, çat›ﬂma
olmas›n, boﬂa kan akmas›n" ba¤r›ﬂlar› devlete çarp›p geri döndü¤ünde hayalleri tuzla buz
olmuﬂtur. Bu yüzden de önce devletin vahﬂeti ve sonras›nda da halk›n öfkesi ve radikalizmi
karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›na dönmüﬂ, ölülerin ve savaﬂ›n ortas›nda "ortayol" arama gayretine
girmiﬂlerdir.
Orta yol yok ne yaz›k ki. Orta yollar faﬂizmin yollar›d›r.
Bulunabilecek en "olumlu", "en zarars›z", "en iyi" orta yol, Ali Baba’n›n Pir Sultan’a att›¤›
k›rm›z› güldür. Ve Pir Sultan’› yaralayan da taﬂlar de¤il, iﬂte o güldür.
Alevilerin Gerçek Temsilcileri Gazi’de Direnen,
Savaﬂan Emekçi Alevilerdir
Halk›m›z, bugünkü süreçte, savaﬂmak gerekti¤ini daha çok anlamaktad›r. Alevi emekçilerin de bilinci, her zamankinden daha büyük bir h›zla aç›lmakta ve ilerlemektedir. Bu ateﬂ
söndürücülerinin rolünü de daha iyi görmektedirler. Gazi ayaklanmas› böylesi önemli bir
iﬂlevi de yerine getirmiﬂtir.
Alevilik sadece dini-mezhepsel bir inançla s›n›rlanamaz. Anadolu Alevilerinin yüzlerce
y›ll›k tarihi zalime, zulme karﬂ› isyanlarla yo¤rulmuﬂtur. Alevi dedeleri, Pir’leri bu isyanlar›n
önderleri, örgütleyicileridirler hep... "Gelin Canlar Bir Olal›m" derken, bunu bir tek ﬂey için
istemiﬂ ve sözün devam›n› "Münkire K›l›ç Çalal›m" diye getirmiﬂlerdir.
Münkire k›l›ç çal›nmadan Alevilik yok tarihimizde. Alevili¤i bu özünden koparmaya
çal›ﬂanlar zalimin zulüm düzenine hizmet ederler.
Gazi’deki yoksul emekçi Aleviler iﬂte bu öze sahip ç›kt›lar ayaklanmalar›yla. Özgürlü¤ün
ve de inanç özgürlü¤ünün ayaklanmaktan, savaﬂmaktan geçti¤ini gördüler onlar. Ne
Osmanl› düzeni, ne de Türkiye oligarﬂisinin "laik" düzeni, hiçbir özgürlük tan›mad› emekçi
Alevilere. Tan›mayacakt›r da. Özgürlük savaﬂarak kazan›lacak.
‹nanç özgürlü¤ü dahil özgürlükler, halk›n kendi devrimci iktidar›nda mümkündür.
Burjuvaziden sadece "Cem töreni" yapmakla s›n›rl› bir inanç özgürlü¤ü isteyip, halk›n iktidar›n› istememek ve bunun için devletle iﬂbirli¤i içinde devrimcileri d›ﬂtalamak, hatta
devlete ihbar etmek düﬂman faaliyetidir. Alevileri ve tüm dinlerden, milliyetlerden, mezheplerden emekçi halk› ezen düzenin iﬂbirlikçili¤i, aç›k suç ortakl›¤›d›r.
Alevi kimli¤ine ve eme¤ine sahip ç›kan, bunlardan onur duyan her Alevinin yeri, halk›n
ve devrimin saflar›d›r. Gazi bu saflaﬂmay› büyük ölçüde netleﬂtirmiﬂtir. ‹ﬂbirlikçi Alevi "ileri
gelenleri" ile, direnen emekçi aleviler aras›nda bocalayan Aleviler, bir Alevi olarak ve bir
emekçi olarak bilinçleriyle direnerek, savaﬂarak yolu gösteren emekçi Alevilerin yan›nda
olmal›, bu tercihi yapmal›d›rlar.
Gazi ayaklanmas›n›n Alevi emekçilerin bilincinde yaratt›¤› bu geliﬂme, ayaklanmaya
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DHKC’nin önderlik yapmas› sonucudur. Halklar›n kurtuluﬂu için sistemle köklü bir
hesaplaﬂmaya girmek gerekti¤ini, bütün halklar›n birleﬂerek savaﬂmas›n›n katliamlar›
engellemenin tek yolu oldu¤unu halka kendi prati¤iyle gösteren DHKC, Alevi halk› bu
temelde kendi özgürlük kavgas›na daha fazla katarak bu geliﬂmeyi sürdürecektir.
Her din ve mezhepten, her ulustan emekçi halklar›m›z›n mücadelesini durdurmak
isteyenleri, hangi s›fata sahip olurlarsa olsunlar, devrimimiz ezip geçecek ve zafere
ulaﬂacakt›r.
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BÖLÜM VIII
DEVLET HALKA DÜﬁMAN
YÜZÜNÜ G‹ZLEYEMED‹

HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜ,
YAKAN, YIKAN
... VE
YIKILACAK OLAN
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DEVLET ÇARES‹Z
"Faﬂizm, geliﬂen savaﬂ› bask› ve zulümle durduramayaca¤›n› art›k anlam›ﬂt›r. Ama
s›n›fsal ç›karlar› gere¤i devlet mekanizmalar› hemen tüm kurumlar›yla yerle bir olana kadar
onlar› ayakta tutmak, korumak için her türlü bask› ve pasifikasyon yöntemlerini uygulamaya
devam edecektir. Bu s›n›fsal konumlar› gere¤i baﬂka türlü de olamaz. Yaﬂad›¤›m›z son Gazi
ayaklanmas› bunun en çarp›c› örne¤idir. (...) oligarﬂi, bir kontrgerilla provakasyonuyla
kitleleri harekete geçirerek katliamlar yapacak, sindirecek ve ezecekti. Hesap buydu..." (M.
Ali BARAN, Kurtuluﬂ, say›:15, sf.3)
Bu hesap halk›m›z›n öfkesi ve ayaklanmas›yla karﬂ›land›. Halk› sindirme hesaplar› yapanlar, karﬂ›laﬂt›klar› öfke patlamas› sonucunda ﬂaﬂk›nl›k ve panik içinde vaziyeti kurtarmaya
giriﬂtiler. Verilen demeçlerde, yap›lan aç›klamalarda bir bütün olarak devletin siyasi ve
askeri örgütlenmesinin aczi vard›.
Bir katliam gerçekleﬂtirilmiﬂti. Ancak istenen sonuçlar› almak bir yana iﬂler tam anlam›yla
sarpa sarm›ﬂt›. Halk kontrgerillan›n oyununu bozmuﬂtu. TV’lerden taﬂan görüntüler halk›n
direniﬂini ve savaﬂ›n› gösteriyordu. Ve bu isyan ruhu dalga dalga tüm ‹stanbul’a ve ülkeye
yay›l›yordu. Bunun önüne geçilmeliydi. Fakat bu kez -en az›ndan o günlerde- daha fazla
katliam yöntemine baﬂvurulamazd›; çünkü devlet hem fazlas›yla teﬂhir olmuﬂtu, hem de
karﬂ›lar›nda devlet terörüne ayaklanmayla cevap veren bir halk vard›.
Devletin yapabilece¤i fazlaca da birﬂey yoktu. Hemen bildik aç›klamalara giriﬂildi, yine
"birileri" Türkiye’nin geliﬂmesinden rahats›zl›k duyuyordu, ülkenin huzurunu bozmak için
harekete geçen "d›ﬂ mihraklar" böyle bir oyun tezgahlam›ﬂlard›. Bu d›ﬂ mihraklar
Türkiye’deki islamc›, komünist, bölücü terör örgütlerini kullanarak istikrar› bozmak ve TC’nin
d›ﬂ itibar›n› zedelemek istiyor olabilirlerdi!.. Pek çok yetkili bunlara benzer aç›klamalarla ne
kadar aciz durumda olduklar›n› ve art›k hiç kimseyi kand›ramayacaklar›n› sergilediler.
Yap›lan saçma sapan aç›klamalar faﬂizmi kurtarm›yordu. Çünkü yaﬂananlar aç›kt›. Ve
onlar yaﬂananlar› örtbas etmeye çal›ﬂt›kça daha çok bata¤a sapland›lar, komik duruma
düﬂtüler.
"Polislerin Büyük Ço¤unlu¤u Stadyumdayd›"
Kahvelerin taranmas› s›ras›nda polisin neden geç müdahale etti¤ini soran TV muhabirine
Emniyet Genel Müdürü Mehmet A⁄AR’›n cevab›, "o gün maç vard›, polislerimizin büyük
ço¤unlu¤u stadyumdayd›" ﬂeklinde oldu. Ülkemizdeki üniformal› katillerin elebaﬂ›s› olan
A¤ar, bu sözleriyle katliam› üstlendi¤inin fark›ndayd›. Ama yapabilece¤i baﬂka bir ﬂey de
yoktu. Milyonlarca emekçinin gözünün içine baka baka yalan söylemeye al›ﬂm›ﬂlard›. Bu kez
de ayn›s›n› yapt›lar. Katliam ellerine yüzlerine bulaﬂm›ﬂt› bir kere ve art›k kaybedecekleri bir
ﬂeyleri yoktu, yalanlar dizmeye devam ettiler.
Devlet; Cumhurbaﬂkan›’ndan Baﬂbakan›’na, Bakanlar Kurulu’ndan Emniyet Teﬂkilat›’na,
düzen partileri’nden burjuva bas›n’a, hatta Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›’na kadar olaylar›n bir
"k›ﬂk›rtma", "tahrik", "provakasyon" oldu¤unu ispat etmeye çal›ﬂmaktayd›. Hepsinin tek bir
amac› vard›; devletin suçunu ve katliamc› yüzünü gizleyebilmek; ve herﬂeyi mümkün
oldu¤unca bir bulan›kl›¤›n içine sokmak...
"BAﬁ" KAT‹LLER
‹ktidardakinden muhalefetine kadar, düzen politikac›lar›n›n demeçleri alt alta
getirildi¤inde halka karﬂ› nas›l bir araya gelebildikleri, nas›l ayn› a¤›zdan konuﬂtuklar› ve
düzeni korumak için ne denli ikiyüzlü olabildikleri ortaya ç›kmaktad›r:
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Tansu Çiller (Baﬂbakan):
"Her baﬂar›n›n arkas›nda bunu engellemek isteyenler vard›r. Olay provakasyon olmasa,
bu kadar k›sa sürede bu kadar insan nas›l toplanabilirdi?"
Mesut Y›lmaz (ANAP Genel Baﬂkan›, Ana Muhalefet Lideri):
"Herkesi bu tahriklere kap›lmayarak, bu oyunu boﬂa ç›karmaya ça¤›r›yoruz. Gün, beraberlik günüdür. Biz ANAP olarak buna ne ölçüde katk›da bulunabilirsek, bulunmaya haz›r›z."
Hüsamettin Cindoruk (TBMM Baﬂkan›):
"Bu hazin olay› yapanlar Türk de¤ildir. Türk vatandaﬂ› da de¤ildirler, d›ﬂar›dan
gelmiﬂlerdir. Çünkü bizi birbirimize düﬂürmek isteyen odaklar, laik düzeni y›kmaya, milli
birli¤imizi bozmaya çal›ﬂ›yorlar."
Nahit Menteﬂe (‹çiﬂleri Bakan›):
"Hadiseler o kadar üstüste geldi ki, ﬂu anda failler ve eﬂgalleri belli de¤il. Bu teröristler
PKK olabilir, ‹BDA-C olabilir, DEV-SOL olabilir, DEV-YOL olabilir. Olay yerinde kalaﬂnikof
mermi çekirdekleri bulunmuﬂtur. Önümüzdeki günlerde olay ayd›nlanacakt›r."
Hikmet Çetin (CHP Genel Baﬂkan›, Baﬂbakan Yard›mc›s›)
"Bu kadar büyük bir topluluk içinde polislerin tümünü yanl›d›r-yans›zd›r diye nitelemek
yanl›ﬂt›r. Polislerin içinde hatal› olan varsa, iﬂlemler sürdürülüyor, gerekenler yap›lacakt›r."
"Hassas konular› gündeme getirerek, ülkemizde kargaﬂa ç›karma e¤ilimi var."
Necmettin Erbakan (RP Genel Baﬂkan›):
"Olay tamamen d›ﬂ güçlerin etkisinde yap›lan bir provakasyondur."
Ayaklanma s›ras›nda halka karﬂ› yat›ﬂt›r›c› misyon yüklenmeye çal›ﬂan politikac›lar da
vard›. DSP Genel Baﬂkan› Ecevit ve baz› CHP milletvekilleri, halk› "tahriklere kap›lmamaya"
ça¤›rmak için Gazi’ye geldiklerinde, çok k›sa bir süre sonra "Yuh" sesleri aras›nda bölgeyi
kaçarak terketmek zorunda kald›lar. Kimileri ise tartaklanarak kovaland›.
MHP, Halk›n ﬁiddetinden Kaçma Gayretinde
Devletle bütünleﬂmiﬂ bir faﬂist parti, bir katiller çetesi ve katliam›n baﬂ sorumlular›ndan
biri durumundaki faﬂist MHP ise, halk›n ﬂiddetinden kaçabilmenin bir yolu olarak Gazi
katliam›n›n hemen ard›ndan 23 Mart’a kadar faaliyetlerine ara vererek binalar›n› kapatt›¤›n›
aç›klad›. MHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Oktay Öztürk, "Türkiye bugünlerde provakasyona
aç›k bir zemin, kimse MHP’nin s›rt›ndan böyle olaylara yönelmesin diye bir tedbir olarak bu
karar› ald›k" diyordu. Oysa bu karar›n as›l nedeni 16 Mart 1995 tarihli Türkiye Gazetesi’nde
ﬂu biçimde ifade edilmiﬂti: "Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Dairesi Baﬂkanl›¤›’nca dün
valilere gönderilen gizli genelgede yasad›ﬂ› DHKC örgütünün eylemlerine karﬂ› dikkatli olunmas›, tedbir al›nmas› istendi. MHP, Ülkü Ocaklar› gibi yerler hedef olabilir." Devlet genelgeyle sivil faﬂist çetelerini korumaya çal›ﬂ›yordu.
Kötü Polis, "‹yi" Asker
Gazi ayaklanmas›nda devlet orduyu da devreye sokmak zorunda kalm›ﬂ, ancak devletin
"gözbebe¤i" ordunun teﬂhirini de engellemeye yönelik bir manevra yapm›ﬂt›r. Polis zaten
yeterince teﬂhir olmuﬂtu. Orduya halkla devlet aras›nda "köprü" olma görevi verildi. Bir yandan binlerce askerin bölgeyi iﬂgal etmesiyle devletin gücü gösterilecek, halka gözda¤› verilecek, öte yandan da üst rütbeli subaylar›n "arabuluculuklar›yla" 12 Eylül’lerde,
Kürdistan’da ipli¤i pazara ç›km›ﬂ olan ordu halka ﬂirin gösterilmeye çal›ﬂ›lacakt›.
Asker, kendisini polisten farkl› göstermeye çal›ﬂan bir tutum içerisindeydi. Cenazelerde
devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂunda selam duran, halka jipin üzerinden elinde
karanfille seslenen subaylarla "demokrat", "halkç›" ordu tablosu çizilmeye çal›ﬂ›l›yordu.
Senaryonun bir de gönüllü destekçisi vard›; Alevi iﬂbirlikçiler.
"... önyarg›l›, tutucu baz› emniyet güçlerinin yanl› ve yanl›ﬂ tutumlar› ile büyüyen ateﬂ,
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askerin devreye girmesi ile olay daha büyük kitle katliamlar›na dönüﬂmeden, sokak görüntüsü de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›... halk hareketi kontrol edilebilir boyutlar kazanmaya
yönelmiﬂtir." (Cem dergisi, say›:47, Nisan ‘95)
Polis önyarg›l›, tutucu, yanl›, yanl›ﬂ... Ordu, önyarg›s›z, ilerici, yans›z, do¤ru... Generalleri
ve iﬂbirlikçi Alevi "ileri gelenleri"ni bir araya getiren tek bir ﬂey vard› asl›nda; Cem
Dergisi’nden aktard›¤›m›z paragraf›n son cümlesinde özetlenen amaç: "Halk hareketini kontrol etmek"... Ama boﬂunayd›. Bu "iyi asker"i emekçiler ony›llard›r tan›yordu, tan›mayanlar
da Gazi’de tan›d›lar. Çünkü katliam›n bir bölümü de "iyi asker" geldikten sonra, onun da bir
parças› oldu¤u bir plan dahilinde gerçekleﬂtirilmiﬂti. Bu yüzdendir ki, hiç bir çaba, ordunun
halka düﬂman yüzünü, niteli¤ini gizleyemezdi.
Bu devleti MGK (Milli Güvenlik Kurulu) denen ve içinde ordunun aç›k a¤›rl›¤›n›n oldu¤u
kontrgerilla merkezinin yönetti¤i ve gerek ayaklanma sürerken, gerekse de sonras›nda
al›nan kararlar›n MGK kaynakl› oldu¤u, katliamlar›n onlardan ba¤›ms›z olmad›¤› bir kez
daha ortaya ç›kt›.
Katleden Devlet
Polisin katliamc› yüzü, ayaklanman›n ard›ndan suçlular› tesbit için kuruldu¤u söylenen
Meclis Komisyonu raporlar›na da yans›m›ﬂt›r. Bu komisyon, baﬂkanl›¤›na eski bir Emniyet
Müdürü DYP Milletvekili ‹smail Köse’nin getirilmiﬂ olmas›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi göstermelik ve polisi, devleti aklamay› hedefleyen bir komisyon olarak kurulmuﬂtur. Ancak yine
de, tan›kl›¤›na baﬂvurmak zorunda kald›¤› kiﬂilerin anlatt›klar› sonucunda, istemeden de
olsa kimi gerçeklerin örnekleriyle ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. ‹ﬂte komisyon
araﬂt›rmalar›n›n ortaya ç›kard›¤› baz› gerçekler:
"Polis taraf›ndan 11 adet kay›t d›ﬂ› kaleﬂnikof kullan›lm›ﬂt›r."
"Polis, 224 kiﬂiyi hedef gözeterek vurmuﬂtur."
"Baﬂkomiser ve Birlik Amiri A. A. telsizden yapt›¤› anonsta ‘F›rsat bu f›rsat, yakalad›¤›n›z›
vurun, öldürün’ dedi."
"Ölümlerin ve yaralanmalar›n bir bölümü Grup Amiri M.Y.’nin silah›ndan ç›kan
kurﬂunlarla gerçekleﬂti."
Bunlardan sonra ek bir ﬂey söylemeye gerek kalm›yor.
Gerisini de "Otopsi Raporlar›" tamaml›yor.

OTOPS‹ RAPORLARI:
"HEDEF GÖZETEREK ATEﬁ,
TEK KURﬁUNLA ÖLÜM"
Gazi ayaklanmas› s›ras›nda ﬂehit düﬂenlerden 18 kiﬂinin otopsi raporu Adli T›p Kurumu
taraf›ndan haz›rlanarak aç›kland›. Buna göre 15 kiﬂi "tek kurﬂunla" öldürülmüﬂtü. Vücuttaki
mermi giriﬂ yerleri "gö¤üs ve baﬂ bölgesinde" idi. Yani "öldürmek amaçl› olarak" ateﬂ edilmiﬂti. Cesetlerden 11’inde kurﬂun çekirde¤i bulunmamas› ise çarp›c› bir gerçek: ölü ve
yaral›lar›n hastaneye kald›r›ld›¤› günlerde buralarda yo¤unlaﬂan "güvenlik" önlemlerini
aç›klayan bir gerçek. Polis, suçunu gizleme telaﬂ›yla, 11 insan›n vücudundaki kurﬂunlar›
ç›karm›ﬂt›...
Mehmet Gündüz, Mümtaz Kaya, Fadime Bingöl, Hasan Sel, Halil Kaya, baﬂ ve boyun bölgelerine isabet eden tek kurﬂunla yaﬂam›n› yitirirken, Reis Kopal, Zeynep Poyraz, Ali
Y›ld›r›m, Sezgin Engin, Fevzi Tunç, Dilek Sevinç, Dinçer Y›lmaz, Hasan Gürgen ve ‹smihan
Yüksel’de ise belden yukar› k›sm›nda, gö¤üs bölgesinde kurﬂun yaralar› saptanm›ﬂt›r.
ﬁehitlerden yaln›zca Fadime Bingöl, Sezgin Engin ve Hasan Gürgen’de 9 mm çap›nda
kurﬂunlar bulunmuﬂtur. Ayr›ca baz› ﬂehitlerin vücutlar›nda darp izleri de saptanm›ﬂt›r.
12 Mart günü Gazi mahallesinde yap›lan silahl› sald›r› sonras›ndaki çat›ﬂmalarda hayat›n›
kaybedenlerin otopsi raporlar› sonuçlar› ﬂöyledir:
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Mesut EFE (32 yaﬂ›nda): Baﬂ, ense, omuz, kol, boyun ve dil ucunda yedi adet mermi giriﬂ
deli¤i ve bir adet mermi s›yr›¤›. At›ﬂlar uzak mesafeden. Vücutta 9 mm çap›nda iki adet
mermi çekirde¤i ele geçirildi. Ölüm nedeni: ateﬂli silah, mermi çekirde¤i yaralanmas›na
ba¤l› büyük damar delinmesinden geliﬂen iç kanama.
Mehmet GÜNDÜZ (37 yaﬂ›nda): Baﬂ bölgesine isabet eden öldürücü nitelikte tek kurﬂun.
At›ﬂ uzak mesafeden, üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm nedeni: Ateﬂli silah
mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› kafatas› k›r›¤› ile beyin dokusu harabiyeti ve beyin
kanamas›.
Reis KOPAL (20 yaﬂ›nda): Bel bölgesine isabet eden tek kurﬂun. Ölümcül nitelikteki
kurﬂun bitiﬂik at›ﬂ mesafesi d›ﬂ›ndan at›lm›ﬂ. Üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm
nedeni: Ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› iç organ delinmesinden geliﬂen iç
kanama.
Zeynep POYRAZ (25 yaﬂ›nda): S›rt bölgesine isabet eden tek kurﬂun. At›ﬂ bitiﬂik at›ﬂ
mesafesi d›ﬂ›ndan yap›lm›ﬂ. Üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm nedeni: Ateﬂli
silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› iç organ delinmesinden geliﬂen iç kanama.
Ali YILDIRIM (22 YAﬁINDA): Gö¤üs kafesine isabet eden tek kurﬂun deli¤i. At›ﬂ bitiﬂik at›ﬂ
mesafesi d›ﬂ›ndan yap›lm›ﬂ, üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm nedeni: Ateﬂli
silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› iç organ delinmesinden kaynaklanan iç kanama.
Fadime B‹NGÖL (35 yaﬂ›nda): Dudak bölgesine isabet eden tek kurﬂun deli¤i. Uyluk bölgesinde darp izleri. Öldürücü nitelikte tek kurﬂun. 9 mm çap›nda mermi çekirde¤i bulundu.
At›ﬂ uzak mesafeden. Ölüm nedeni: ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› boyun,
omur k›r›klar› ile büyük damar delinmesinden geliﬂen kanama.
Sezgin ENG‹N (17 yaﬂ›nda): Sol bacakta ve kar›n alt›nda iki mermi giriﬂ deli¤i. Öldürücü
nitelikte iki kurﬂun bitiﬂik at›ﬂ mesafesi d›ﬂ›ndan at›lm›ﬂ. Vücutta 9 mm çap›nda iki adet
mermi çekirde¤i bulundu. Ölüm nedeni: Ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l›
büyük damar delinmesinden geliﬂen iç ve d›ﬂ kanama.
Fevzi TUNÇ (22 yaﬂ›nda): Kar›n bölgesine isabet eden tek kurﬂun giriﬂ deli¤i. Öldürücü
nitelikteki kurﬂun bitiﬂik at›ﬂ mesafesi d›ﬂ›ndan at›lm›ﬂ, üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm nedeni: ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› iç organ ve büyük
damar y›rt›lmas›ndan geliﬂen iç kanama.
Dilek SEV‹NÇ (19 yaﬂ›nda): Gö¤üs omuruna isabet eden tek kurﬂun giriﬂ deli¤i. Öldürücü
nitelikteki tek kurﬂun bitiﬂik at›ﬂ mesafesi d›ﬂ›ndan at›lm›ﬂ. Cesette darpa ba¤l› çok say›da
travmatik yara görüldü. Üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm nedeni: Ateﬂli silah
mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› kaburga k›r›¤› ile iç organ ve büyük damar delinmesinden geliﬂen iç kanama.
Dinçer YILMAZ (19 yaﬂ›nda): S›rt bölgesine isabet eden tek kurﬂun, omuzdaki kurﬂun
öldürücü nitelikte. Kurﬂun bitiﬂik at›ﬂ mesafesi d›ﬂ›ndan at›lm›ﬂ, üzerinde mermi çekirde¤i
bulunamad›. Ölüm nedeni: Ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› iç organ delinmesinden geliﬂen iç kanama.
Hasan SEL (20 yaﬂ›nda): Omuz ve boyun bölgesine isabet eden üç kurﬂun. Omuzdaki
kurﬂun öldürücü nitelikte ve bitiﬂik at›ﬂ mesafesi d›ﬂ›ndan at›lm›ﬂ. Üzerinde mermi çekirde¤i
bulunamad›. Ölüm nedeni: Ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› kaburga ve
omur k›r›¤› ile iç organ delinmesinden geliﬂen iç kanama.
Hasan GÜRGEN (28 yaﬂ›nda): Gö¤üs bölgesine isabet eden tek kurﬂun. Öldürücü nitelikteki kurﬂun bitiﬂik at›ﬂ mesafesi d›ﬂ›ndan at›lm›ﬂ, vücutta 9 mm çap›nda bir adet mermi
çekirde¤i bulundu. Ölüm nedeni: Ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› iç organ
delinmesinden geliﬂen iç kanama.
Halil KAYA (61 yaﬂ›nda): Baﬂ›n arka bölgesine isabet eden tek kurﬂun. Öldürücü nitelikteki kurﬂun, uzak at›ﬂ mesafesinden at›lm›ﬂ. Üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm
nedeni: Ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› kafatas› k›r›klar› ile beyin doku
harabiyeti ve beyin kanamas›.
‹smihan YÜKSEL (52 yaﬂ›nda): S›rt bölgesine isabet eden tek kurﬂun. Öldürücü nitelikteki tek kurﬂun at›ﬂ mesafesi tayini yap›lamad›. Üzerinde mermi çekirde¤i bulunamad›. Ölüm
nedeni: Ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l› büyük damar ve iç organ delin-
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mesinden geliﬂen iç kanama.
Devletin Kaybolan Meﬂrulu¤u ve
‘Kaybeden’ Devlet
Ne yaparsa yaps›n katliamc›l›¤›n› gizleyemeyen devlet, bir yandan da devrimcilere çamur
atmaktan geri durmuyordu. Ayaklanma sonras›nda ‹stanbul’da tam bir gözalt› terörü uygulayan polis, gözalt›na ald›¤› neredeyse istisnas›z her insan› "Gazi provakatörü" diyerek
bas›n›n karﬂ›s›na ç›kard›. Bas›nda "provakatör" diye yans›tmalar›n›n hemen ertesi günü
serbest b›rak›lan bu insanlar›n say›s› o kadar artt› ki, kimi burjuva bas›n organlar› bile polisin
aç›klamalar›n›n güvenilmezli¤inden bahsetmek zorunda kald›lar.
Bu dönemde yaﬂanan gözalt› furyas›nda al›nanlardan biri de Hasan OCAK isimli MLKPK’l› bir devrimciydi. Gazi ayaklanmas›ndan hemen sonra gözalt›na al›nan Hasan OCAK’›n
Emniyet’te oldu¤u, ailesinin ve devrimci, demokrat çevrelerin tüm bask›s›na karﬂ›n kabul
edilmedi. Oysa onun ﬂubede iﬂkence alt›nda oldu¤unun tan›klar› vard›. ‹ki ay süren aramalardan sonra Hasan OCAK’›n cesedi Kimsesizler Mezarl›¤›’nda bulundu. Gazi ﬁehitlerine
bir devrimci daha eklendi.

Hasan OCAK yo¤un iﬂkencelerden sonra katledilmiﬂ ve cesedi Beykoz’da boﬂ bir araziye
at›lm›ﬂt›. Devlet, gerçe¤i iki ay boyunca gizledi.
Hasan OCAK
Kontrgerilla, Gazi Ayaklanmas›yla u¤rad›¤› hezimeti böyle alçak cinayetlerle gidermeye
çal›ﬂ›yordu. Ancak bunun cevab›n› da yine binlerce emekçi ve devrimci verdi. Hasan
OCAK’›n cenazesi hem Gazi katliam›na, hem devletin kay›plar politikas›na karﬂ› halk›n,
devrimcilerin güçlü bir gösterisi oldu. Binlerin att›¤› sloganlar faﬂizmin yüzünde bir kez daha
tokat gibi patl›yordu.
KATL‹AMIN SORUMLULARI
Katliam›n sorumlusu devlet ve resmi-sivil katillerdir.
- Bir bütün olarak Kontrgerilla
- Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri
- Hükümet Üyeleri
- Koalisyon Hükümetini oluﬂturan partilerin ve di¤er düzen partilerinin yönetici organlar›
- TBMM’de bulunup da katliam› destekleyen veya seyirci kalan tüm milletvekilleri
- Emniyet Genel Müdür Mehmet A⁄AR
- ‹stanbul Valisi Hayri KOZAKÇIO⁄LU
- ‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet MENZ‹R
- Emniyetten Sorumlu Vali Yard›mc›s› Nihat Kemal EREN
- Katliam s›ras›nda Gaziosmanpaﬂa Emniyet Müdürlü¤ü görevinde bulunan Mehmet Han
TOKUÇ
- Gaziosmanpaﬂa Emniyetinde görevli polisler
- 13 Mart 1995 günü Gaziosmanpaﬂa bölgesine sevkedilen askeri birliklere komuta eden
generaller ve di¤er üst rütbeli subaylar
- Katliam ve ayaklanma boyunca "görev" yapan resmi-sivil polisler ve baﬂta ‹stanbul
Emniyet Müdür yard›mc›lar› Hüseyin KOCADA⁄ ve Mehmet ÇA⁄LAR olmak üzere onlar›n
amirleri
- MHP, Ülkü Ocaklar› gibi faﬂist örgütlenmelerin ﬂefleri ve bunlara ba¤l› çal›ﬂan faﬂist
katiller
- Ümraniye Emniyet Müdürlü¤ünde görevli polis ﬂefleri ve bunlar›n emri alt›nda çal›ﬂan
resmi-sivil polisler
- 15 Mart 1995 günü Ümraniye bölgesine sevkedilen askeri birliklere komuta eden generaller ve di¤er subaylar
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- Bir iﬂkence yuvas› olarak teﬂhir olmuﬂ olan Gazi Polis Karakolu’nun faﬂist amirleri, emirlerindeki üniformal› katiller ve bunlar›n deste¤inde Gazi emekçilerinin üzerinde terör estirmeye çal›ﬂan sivil faﬂist çeteler
- Kalemini burjuvaziye satm›ﬂ olan halk düﬂman› köﬂe yazarlar›, olaylar› yanl›ﬂ aktarmaya
çal›ﬂan kontra muhabirleri ve bunlar›n uﬂakl›k etti¤i burjuva bas›n tekelleri...
‹ﬂte bunlar, onlarca insan›n katlinden ve yüzlercesinin yaralanmas›ndan sorumludurlar.

DEVLET ALEV‹LER‹ KEﬁFED‹YOR
"... Nedir bizim çilemiz? Çocuklar›m›z okulda horlan›r, deikanl›lar›m›z askerde aﬂa¤›lan›r.
Sivas’ta bizi yakarlar... Burada Gazi’de bizi vururlar?.."
Bu sözler bir Alevi anaya ait. 14 Mart tarihli gazetelerde de yay›nlanan bu hayk›r›ﬂ,
devletin Alevilere yaklaﬂ›m›n› çok somut biçimde özetliyor.
Devletin bugün Alevilere yönelik bask›c› politikalar› yeni de¤ildir, kökleri tarihtedir.
Selçuklular Devleti’nden Osmanl›’ya, ondan da Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen miras,
devletin Alevilere çektirdi¤i ac›d›r, ak›tt›¤› kan ve gözyaﬂ›d›r. Selçuklulardan bu yana
devletin Sünni inan›ﬂ› resmileﬂtiren tavr›, Alevilerin d›ﬂlanmas›n› ve süreç içinde do¤an
yabanc›laﬂmayla birlikte devletin Alevi halka düﬂmanlaﬂmas›n› da getirmiﬂtir. Devletler,
devletin biçimleri, iktidardakiler de¤iﬂmiﬂ, ama Alevilere düﬂen katliamlar, sürgünler
olmuﬂtur hep.
Türkiye Cumhuriyeti de kuruluﬂundan bu yana atalar›ndan kalan ‘Alevilere zulüm’
miras›n›n takipçisi olmuﬂtur. Gazi ayaklanmas›n›n ard›ndan yap›lan Bakanlar Kurulu
de¤erlendirmesinde bu durum ﬂu ﬂekilde itiraf edilmiﬂtir:
"Alevi halk›m›z›n tepkisi, devletin cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana Alevilere karﬂ› izledi¤i ‘yok sayma’ politikas›n›n sonucudur"
Bu sözler zaten bilinen bir gerçe¤in, oligarﬂinin yeni taktik ve manevralar›n›n gere¤i olan
bir göz boyama amac›yla dile getiriliﬂidir. Burada sözü edilen ‘yok sayma’, esas olarak
Alevili¤i ‘yok etme’dir.
Faﬂist devlet her zaman oldu¤u gibi bugün de terörünün yetmedi¤i yerde yalana ve
demagojiye sar›lman›n ad›mlar›n› bu tür göstermelik aç›klamalarla at›yor. Burjuva bas›nda
yeralan "Devlet Sonunda Alevilerle Bar›ﬂ›yor" baﬂl›klar›n›n anlam› budur. Oysa devlet ne
Alevilerle ne de zulmetti¤i herhangi bir kesimle bar›ﬂabilir. Amaç, Alevilerin geri ve
uzlaﬂmac› kesimleriyle daha yak›n iﬂbirli¤idir.
Gazi ayaklanmas›n›n baﬂ›ndan itibaren olaylar Alevilere yönelik bir sald›r› olarak gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Ayaklanma ise devlete göre "Alevilerin tepkisi"ydi. Bu, devlet için mevcut "aç›klamalar" içinde en ehven-i ﬂer olan›yd›. Mesele bu ﬂekilde ortaya konduktan sonra
devletin iﬂbirlikçisi konumuna düﬂmüﬂ olan sözde "Alevi ileri gelenleri" halka evlerine
dönme ça¤r›s› yaparak bizzat devletin uﬂakl›¤›n› üstlenmiﬂlerdir.
Ayaklanman›n ard›ndan da devlet ayn› demagojiden yola ç›karak çeﬂitli manevralara
baﬂvurdu. Bakanlar Kurulu konuyla ilgili olarak ﬂu kararlar› ald›:
1- ‹lk ve orta ö¤retimde Din ve Ahlak derslerinde Alevilik de müfredata girecek.
2- Alevi ve Sünni Cemaatleri birbirine tan›tmak ve yak›nlaﬂt›rmak amac›yla, yerel radyo
ve TV kanallar›yla camilerden yararlan›lacak.
3- Baﬂbakan Çiller, Alevilerin önde gelen isimleriyle biraraya gelecek.
Yüzy›llar boyunca Alevili¤in yasakland›¤›, s›n›rland›¤› bir ülkede bu kararlar›n tek bir
anlam› vard›r. Devlet, katliamlarla yokedemedi¤i Alevîli¤i kendi denetimine alarak süreç
içerisinde içini boﬂalt›p, yoketmeyi hedeflemekte, kendi çizdi¤i s›n›rlar›n d›ﬂ›na taﬂmamas›
için plan yapmaktad›r. Kararlar›n anlam› budur.
Alevili¤in kendi kültür geleneklerine göre çocuklar›n› e¤itmeleri engellenip, Alevi çocuklar› resmi e¤itim anlay›ﬂ›n›n gerici-faﬂist s›n›rlar›na hapsedilmek istenmektedir. Devletin
ö¤retece¤i Alevilik, ilerici tüm özelliklerinden kopart›lm›ﬂ, çarp›t›lm›ﬂ bir Alevilik olacakt›r.
Bu yolla da Alevi çocuklar›n›n beyni kötürümleﬂtirilerek, bilimsel gerçeklerden uzaklaﬂt›r›l›p,
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ça¤d›ﬂ›, gerici kafayap›lar› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Alevili¤in ders kitaplar›na yerleﬂtirilmek istenmesinin alt›nda yatan gerçek budur.
‹kinci bir kararla da Alevi ve Sünni Cemaatlerinin birbirine yak›nlaﬂt›r›lmas› için radyo, TV
ve camilerden yararlan›lmas› öngörülmektedir. Bu konuda söylenebilecek tek ﬂey vard›r:
hangi mezhepten olursa olsun emekçi halklar birbirine yak›nd›r ve devletin i¤renç oyunlar›
aradan çekildi¤inde kardeﬂçe yaﬂamamalar› için hiçbir sebep yoktur.
Son karardan ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i ise daha sonra gerçekleﬂtirilen toplant›lara kat›lanlar›n kimli¤i ile anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bahsedilen toplant›lar›n ilki, Çiller ve sözde Alevi ileri geleni
Mehmet Baﬂaran aras›nda yap›lm›ﬂt›r. Toplant›ya kat›lanlar aras›nda çeﬂitli iﬂadamlar› ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan› Yal›m Erez’in de bulunmas›, Aleviler üzerinde
oynanmaya çal›ﬂ›lan oyunu daha net göstermektedir. Sermaye sahipleri Alevilere
yak›nlaﬂt›r›larak, Alevilerin düzene ba¤lanmas› hedeflenmektedir. Mehmet Baﬂaran’›n daha
sonra ‹çiﬂleri Bakan›’yla da görüﬂmesi ayn› pro¤ram›n bir parças›d›r.
Ard›ndan devlet, sözde yaralar› sarmaya baﬂlad›. Kozakç›o¤lu’na Gazi için 10 milyar TL
gönderildi. Yine Kozakç›o¤lu esnafla görüﬂerek "olaylarda zarar gören esnafa kredi"
aç›laca¤› müjdesini (!) verdi. Bu ikiyüzlülü¤e de halk›n cevab› çok net oldu. 60 yaﬂ›ndaki bir
insan ﬂöyle diyordu: "Yavrum mal› boﬂver, ölen canlar›n hesab›n› kim verecek..."
Devlet Alevilerin gücünün fark›ndad›r ve bu gücü kendi cephesine kanalize etmek istiyor.
Bunun için de Alevi ç›kar çevreleri içinde bulunan ve devletin bu politikalar›na göre hareket
etmeye, devletin kendilerine biçti¤i misyonu yerine getirmeye haz›r iﬂbirlikçileri kullanmaya
çal›ﬂ›yor. Bunlar, devletin Alevi halk› kontrol etmek ve denetim alt›na almak için kulland›¤›
emniyet subaplar›d›r. Alevi halk, devrimcilerin öncülü¤ünde yükseltece¤i mücadelesiyle her
türlü manevray› bozacak, önüne ç›kar›lan tüm engelleri Alevi emekçileriyle birlikte yerle bir
edecektir.

BÖLÜM IX
AYAKLANMA
VE BURJUVA BASIN

SATILMIﬁ KALEMLER,
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YALANIN EKRANLARI
VE
AYDINLIK HA‹NLER‹

Oligarﬂinin burjuva bas›na, polis, ordu ve faﬂist yasalar kadar ihtiyac› vard›r. Çünkü onlar,
sömürü düzenlerinin devam› için halk›, kendi sorunlar›ndan, gelece¤inden koparmak ve
derya içinde olup da deryay› bilmeyen bal›k misali bilinçsiz bir sürü haline getirmek istiyorlar.
Burjuvaziye, halka yoksullu¤u, öfkesini adalet, özlemini unutturacak bir sahte dünya
gerekiyor. ‹ﬂte bu sahte dünyay› yaratan, onu allay›p pullayan gazeteler ve TV’ler burjuvazi
için vazgeçilmez araçlard›r. Onlar güzellik yar›ﬂmalar›yla, e¤lence pro¤ramlar›yla, sistemin
özüne dokunmayan, sömürü çark›n› ya¤layan sözde muhalif pro¤ramlar›yla, "sanatç›" ve
sporcular›yla, gerçek olmayan "pembe" dünyalar sunarak, halk› gerçeklerden uzaklaﬂt›rarak
duyars›z ve tepkisiz bir toplum yaratmaya çal›ﬂ›yorlar.
Tüm bu çabalar›na ra¤men burjuva bas›n, polise, askere, panzerlere karﬂ› taﬂ, sopa ve
molotoflarla, yürekleriyle direnen ve savaﬂan halk›n öfkesi ve aya¤a kalk›ﬂ› karﬂ›s›nda çaresizdi. Halk›n gücünü, Gazi barikatlar›ndaki kahramanl›klar›, her türlü sahtekarl›¤a, yalan ve
çarp›tmaya ra¤men gizleyemedi. Devletin ve onun kolluk güçlerinin halka düﬂmanl›klar›n›n
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üstünü örtemedi. Savaﬂ o kadar aç›kt› ki, katilleri de, Gazi ﬂehitlerinin kahramanca çat›ﬂarak
ölümsüzleﬂmesini de saklayamad›lar. Hedef göstererek kitlenin üzerine ateﬂ açan katiller
sürüsünün kim olduklar› halk›n belle¤ine öylesine kaz›nd› ki hiç bir güç bu gerçe¤i
çarp›tamad›.
Halk›n öfkesi ve gücü karﬂ›s›nda burjuvazinin pani¤ini dile getiren medya, Gazi emekçilerinin ﬂanl› ayaklanmas›n› yalan makineleriyle ve sat›lm›ﬂ kalemﬂörlerle karalamaya çal›ﬂt›.
Daha düne kadar kendi ç›karlar› için sayfalar›n› birbirlerinin rezillikleri ve soygunlar›yla
dolduranlar biraraya gelerek Gazi halk›na, tüm milliyetlerden emekçi halk›m›za karﬂ› kalemlerini k›l›ç olarak sallamaya devam ettiler. Medya patronlar› gazetelerinde, televizyonlar›nda
hep bir a¤›zdan katliama karﬂ› halk› sükunete ça¤›rd›lar. "Aman" dediler, "sa¤duyulu olun" ,
"aman bu oyuna gelmeyin" dediler.

(Üç gazetenin ortak baﬂl›kl› say›lar›n› gösteren küpür resim)
Burjuva bas›n ve TV kanallar›n›n ortak özellikleri yalan ve çarp›tmalard›. Öylesine rezildiler ki, TV kanallar› polisin halk›n üzerine hedef gözeterek ateﬂ ediﬂini gösterirken ayn› anda
spiker havaya uyar› ateﬂi yap›ld›¤›n› söylemekteydi. Medya bizzat kendi muhabir ve kameramanlar›n›n polis taraf›ndan küfürlerle dövülmesine bile ses ç›karmayacak kadar
düﬂkünleﬂmiﬂti.
Burjuva bas›n ayaklanmayla birlikte "Bu hain tuza¤a düﬂmeyece¤iz" ﬂeklinde ortak
baﬂl›kla ç›k›yordu. Hürriyet, Milliyet, Sabah gazeteleri bu ortak baﬂl›k alt›nda halk›,
"sa¤duyu"ya ça¤›ran ortak bir metin yay›nlad›lar. "Provakasyon", "Karanl›k Güçler", "Yunan
Parma¤›" vb. gibi yalanlar›n› utanmazca sürdürdüler. Korkuyorlard›. Y›llard›r söyledikleri
yalanlar tutmam›ﬂt›. Halk öfkesini devlete ayaklanmayla gösteriyordu. Onlar kokuﬂmuﬂ
düzenlerini kurtarmak zorundayd›lar. Yalan makinelerini bu kez de Gazi için iﬂlettiler.
Halk›n Teslim Olmas›n›, Boyun E¤mesini ‹stediler
Burjuva bas›n kahvehanelerin taranmas›n›n ard›ndan katliam› her zamanki modas›
geçmiﬂ yalanlar›yla yay›nlad›. Katillerin kimli¤i aç›kt› : Kontrgerilla. Bunu gizleyemezlerdi.
Ya tutarsa deyip kontrgerilla kaynakl› aç›klamada kahvehaneleri devrimcilerin tarad›¤›n›
yazd›lar. Ancak kimseyi inand›ramad›lar. Çünkü yaland›, art›k halk bu tür yalanlara
kanm›yordu ve çünkü devrimcilerin önderli¤inde ayaklanan halk herkesin gözleri önündeydi.
Sonras›nda katilleri gizlemeye çal›ﬂsalar da TV kanallar›nda istemeyerek de olsa
yay›nlad›klar› görüntülerde, polisin halk›n üzerine ateﬂ açmas›n› vermek zorunda kald›lar.
Polisin katliamc› yüzü teﬂhir oldu¤unda bas›n bu kez askeri, "kahraman", "yat›ﬂt›r›c›" olarak
göstermeye çal›ﬂt›. Medyaya göre ordu, polis ve halk aras›na girip olaylar›n daha da
büyümesini önlemiﬂti.
Burjuva bas›n ayn› anda "polislik" yapmaktan geri kalmayarak "tahrikçi" ve
"provakatör"ler arad› ayaklanan halk›n içinde, isimler, resimler yay›nlad›. Halktan insanlar›,
devrimcileri hedef gösterdi. Gazi emekçileri "tahrikçi" ve "provakatörleri" savaﬂ içinde tan›d›,
dostu ve düﬂman›n› ay›rt etmekte ustalaﬂt›.

(Gazete küpürü- "Yunan parma¤›", "iﬂte k›ﬂk›rt›c›lar" türünden baﬂl›klar)
Medya "d›ﬂ mihrak" ararken sonunda ortal›¤› kar›ﬂt›ran "parma¤›" buldu. "Huzur"u bozmak isteyenler Yunanl›’lard›. Olaylarda "Yunan parma¤›" vard›. Emekçilerin vatan topraklar›nda emperyalizmin iﬂbirlikçilerine karﬂ› adalet, eﬂitlik ve özgürlük için ayaklanmalar›n›,
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zalimlerin zulmüne boyun e¤memelerini, sat›lm›ﬂ kalemler ancak bu tür zavall›l›klar›yla,
yalanlar›yla aç›klayabilmekteydiler.
Karanl›k Bas›n: "Ayd›nl›k"
Burjuva bas›n›n devrimcilere ve halka karﬂ› olan düﬂmanl›klar›, karﬂ›-devrimci, iﬂbirlikçi
Ayd›nl›k çetesinin yay›nlar›nda da ayn› do¤rultuda sürdürüldü.
‹hbarc› Ayd›nl›k çetesi, yay›nlar›nda "iﬂçi s›n›f›... hakl› zeminde, kuvvet toplayan ve
ateﬂkesler yapan bir eylem çizgisi izliyor. S›n›ftan kopuk gruplar ise baﬂ›bozuk eylemlere
giriﬂerek provakasyonun kuca¤›na atl›yorlar" vb. diyerek faﬂist devletin savunuculu¤unu
yapmaya devam etti. Burjuva bas›n gibi onlar da devrimcilere sald›rarak halk› provakasyona
gelmemeye ça¤›rd›lar. "Provakasyonun kayna¤› ABD" dedikten sonra devrimci örgütlenmeleri CIA’n›n kulland›¤›n› belirtip, kokuﬂmuﬂ düzene yapt›klar› hizmetkarl›kta h›zla yükselmeye devam ettiler. Kontrgerillan›n Gazi mahallesinde gerçekleﬂtirdi¤i ve as›l olarak
kitleleri sindirme amaçl› katliam›n› bir kenara b›rak›p devleti aklarken, devrimci örgütleri
"provakasyon yuvalar›" olarak gösterip karalamaya çal›ﬂmalar› katliama aç›ktan sunulan
destekti.
Ayd›nl›k çetesinin, halk›n karakola, katillerin inine yürümesini "provakasyon gruplar› tepkili kitleyi ateﬂin üstüne sürdü" biçiminde ifade edip halk› ve devrimcileri suçlamalar›, kontrgerillan›n kapsaml› faaliyetlerinin bir parças› olarak çal›ﬂt›klar›n›n göstergesiydi.

(Ayd›nl›k’tan Gazi ile ilgili küpür)
Karﬂ›-devrimci Ayd›nl›kç›lar halk kitlelerinin düzenden koptu¤u bir süreçte, halka ve
devrimcilere karﬂ› aç›lan savaﬂta faﬂist devletin yan›nda yeralmaya devam etti.
Kayseri’de oldu¤u gibi Ülkü Ocaklar›’yla birlikte ayn› metne imza atarak faﬂistlerle bir
olup halk› "sa¤duyu"ya davet ettiler. Katliama destek oldular.
"Sol", "devrimci" s›fatlar›n› taﬂ›yarak Ayd›nl›k hainleriyle birlikte olmaya, iliﬂki sürdürmeye devam edenler için, Ayd›nl›kç›lar›n Gazi’deki halk ayaklanmas› karﬂ›s›ndaki düﬂman ve
provakatör tutumu son uyar› olmal›d›r. Ayd›nl›kç› ihbar ve ihanet ﬂebekesinin "sol" maskesi
bir kez daha yüzlerine geçiremeyecekleri biçimde düﬂmüﬂtür. Onu hala "sol" gören ve
gösterenler halka karﬂ› suç iﬂlemiﬂ olacaklard›r.
Emekçi halk›m›z›n DHKP-C önderli¤indeki savaﬂ›, ne kontrgerillan›n ne de onlar›n
uzant›lar›n›n faaliyetleriyle geriletilemez, yokedilemez. Devrimimiz önüne ç›kan bütün
engelleri ezip geçecektir. Ülkemiz devrimcilerinin ve halk›m›z›n belle¤i güçlüdür ve hiç bir
ﬂey unutulmaz. Burjuva bas›n ve Ayd›nl›kç› hainler tarihin çöp sepetinde oligarﬂinin yan›nda
yerini alacakt›r.
Burjuva bas›n, karanl›k bas›n ç›rp›nd›, ama gerçe¤i de¤iﬂtiremedi. Çünkü gerçek yalandan güçlüydü.
Ve halk›n ayaklanmas› gerçekti.
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Gazi Ayaklanmas› devrim tarihimizdeki onurlu yerini ald›. Böylesi önemli bir geliﬂme
karﬂ›s›nda herkes birﬂeyler söyledi, söylemek zorunda kald›. Devletin siyasi, askeri örgütlenmeleri ve sözcüleri, burjuva bas›ndaki yazarlar, TV yorumcular› yalan yanl›ﬂ bir sürü tespit
ve yorumla ç›kt›lar halk›n karﬂ›s›na. Ancak ayaklanman›n gücü, tüm bu yalanlar› ezdi, yoketti.
Ayaklanma hakk›nda de¤erlendirme yapan, söz söyleyen bir di¤er kesimi de çeﬂitli "sol"
gruplar oluﬂturdu. Gazi ayaklanmas› hakk›nda en uç noktalarda tahliller, de¤erlendirmeler
yapan bu "sol" gruplar›n baz›lar› ayaklanma içinde hiç yoktular, baz›lar› da neler olup
bitti¤ini anlayamam›ﬂ vaziyette ve s›n›rl› say›daki insanla yeralm›ﬂlard›. Ayaklanma içinde
yeralm›ﬂ olsun veya olmas›n tüm "sol"un birleﬂti¤i nokta; halk›n faﬂizme karﬂ› bu ﬂekilde
patlayan öfkesinden duyduklar› ﬂaﬂk›nl›kt›r. Bu ﬂaﬂk›nl›kla ve "sol"un klasik hastal›¤›
parsac›l›kla de¤erlendirmeler yap›ld›¤›nda ise, ortaya ç›kan tablo ﬂu olmuﬂtur: Kendi örgüt
reklam›n› yapmak ve "bizim geçmiﬂten beri söylediklerimiz kan›tland›" diyerek kendine pay
ç›kartmak...
"Sol" dedi¤imiz tek bir bütün de¤ildir elbette. Gazi, çeﬂitli boyutlarda solu da ayr›ﬂt›rm›ﬂ,
saflaﬂt›rm›ﬂt›r.
Devrim gibi, öncülük gibi büyük iddialar›n sahibi olup orada hiç olmayanlar vard›.
Ayn› iddialar› taﬂ›y›p, orada olup hep barikatlar›n, savaﬂ›n uza¤›nda kalanlar vard›.
Ve orada olup barikatlarda yeralanlar vard›.
‹lk iki grup için söylenecekler farkl›d›r, son grup için farkl›.
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BAR‹KATLARIN DIﬁINDAK‹ SOL
Devrim Kaçk›nlar›
‹lk iki grup Gazi’de halk›n saflar›nda de¤illerdir. Nedenleri, kökenleri çok farkl›d›r ama
sonuç olan budur.
Gazi, sosyalist, Marksist-Leninist geçinmelerine karﬂ›n halk›n devrimci iktidar›n› istemeyip esasta kapitalizmin ›slah›n› isteyen birçok kesimi saflaﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Sol içinde olmamakla birlikte sol görünüp de halk›n karﬂ›s›nda saf tutanlar›n en baﬂ›nda
Ayd›nl›kç› hainleri belirtmekte yarar var. Belirtilmeli, çünkü provakasyon teorileri konusunda hala solun ak›l hocas› durumundad›r. Ayd›nl›kç› hainler Gazi ayaklanmas›n› bir
provakasyon, ABD’nin iﬂi olarak görmüﬂ ve halk›n ayaklanmas›n›n da karﬂ›s›nda
yeralm›ﬂlard›r.
Devrimci, sosyalist geçinen birçok legal, sosyalist parti, illegal birçok örgüt, Gazi ayaklanmas› gibi geliﬂmelere haz›r olmad›klar›ndan ne içinde yer alabilmiﬂ ve ne de bu
geliﬂmeyi anlayabilmiﬂlerdir. Kimileri halk›n savaﬂ›, halk›n ﬂiddeti gibi ﬂeyleri art›k literatürlerinden ç›kar›p tüm "devrimci"liklerini, "sosyalist"liklerini, sözde halk›n mücadelesini legal
parti binalar›n›n içine s›¤d›rmaya çal›ﬂt›klar›ndan, Gazi ayaklanmas›na pratik bir kat›l›m›n en
ufak bir çabas› içinde olmam›ﬂlar, bunu düﬂünmemiﬂlerdir bile. Kimisi, "provakasyon mu"
ayaklanma m›, direniﬂ mi gibi gerçekte içinde yeralmak aç›s›ndan tali bir tart›ﬂma içinde
bocalay›p ne yapacaklar›na karar verememiﬂlerdir. Oysa devrimciler, M-L’ler, halk ayaklanmalar›n›, direniﬂlerini geliﬂtirmek, düﬂmana daha çok sald›rmak, daha çok darbeler vurmak
ve daha çok ayaklanmalar düzenlemek göreviyle karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Bu görevin aç›kl›kla ve
cesaretle tespit edilemedi¤i yerde halk›n devrimci savaﬂ›m›yla onlar›n sözde sol prati¤i ayr›
kulvarlarda akmaya devam edecektir.
Keza bu siyasal örgütler d›ﬂ›nda D‹SK, Memur Sendikalar› gibi "sol" etiketli di¤er kurum
ve örgütler de Gazi’de "olumsuz"un da ötesinde bir s›nav vermiﬂlerdir. KÇSKK, karar› önceden al›nm›ﬂ eylemini, Gazi’yle bütünleﬂme gibi bir muhtevayla biçimlendirece¤ine, "yurtseverlik" ad›na eylemi iptal edecek kadar büyük bir ﬂaﬂk›nl›k, körlük ve halk›n hakl› savaﬂ›na
karﬂ› sorumsuzluk içinde olmuﬂtur. Gazi ayaklanmas› karﬂ›s›nda "tarafs›z" bile kalmay›p
aç›kca iktidara destek vermiﬂtir.
Sonuçta devrime inançs›z küçük-burjuva ayd›nlar›, sendikac›lar, reformistler, birçok Alevi
derne¤i, halk›n savaﬂ›n›n d›ﬂ›nda kalmalar› bir yana, ayaklanmay› engellemek için düﬂman›n
sözcüsü gibi hareket etmiﬂler, Gazi’ye iliﬂkin yapt›klar›, söyledikleri hemen herﬂey ayaklanan
halk›n gücünü bölüp zay›flat›rken, oligarﬂinin manevra alan›n› geniﬂletmiﬂ, ona nefes
ald›rm›ﬂt›r. ‹ﬂçilerin, kamu emekçilerinin ve gecekondu yoksullar›n›n ç›karlar›n›n ortak
oldu¤unu bilmemek mümkün de¤ildir. ‹ﬂte bundan dolay›d›r ki, D‹SK’ten KÇSKK’ya, legal
sosyalist partilere uzanan bu kesimin Gazi’de halk savaﬂ›r, ﬂehitler verirken ald›klar› tutumun devrimci olmakla, demokrat olmakla, halktan yana olmakla, kitle örgütü ya da siyasi
iddiaya sahip bir örgüt olmakla ilgisi yoktur.
Aya¤a kalkan, faﬂist devlete vuran kitleleri durdurmaya kalkmak, sükunete davet etmek;
mevcut düzenin sürmesini istemekle, faﬂist devleti korumakla eﬂanlaml›d›r. Ve bunun ad›
halka ihanettir. Gazi’de halka ihanet etmiﬂlerdir.
Bu kesimler kendilerinin reformist ve uzlaﬂmac› masallar›na iyice inanm›ﬂ olduklar›ndan
kitlelerin aya¤a kalk›ﬂ› karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›kla "nas›l olur... olamaz" ﬂeklinde pani¤e
kap›lm›ﬂlard›r. Halk hareketini, devrimci hareketi faﬂist devletle birlikte durdurmaya
kalkm›ﬂlard›r. Uzlaﬂmac›l›k ve reformizm zavall›l›¤a, çaresizli¤e, hiçli¤e evrilmektedir.
Sonuçta, varaca¤› yerin ihanet oldu¤u ise bugün her zamankinden aç›kt›r.
Ama ilginçtir; Gazi ayaklanmas›n›n uza¤›nda duranlar, Gazi’ye halk› yat›ﬂt›rmak için
koﬂanlar, Gazi ayaklanmas›na provakasyon diyenler, ayaklanman›n gençlerini küçümseyen
yaz›lar yazanlar, evet hepsi utanmazca, ikiyüzlüce seçimlerde Gazi’ye doluﬂtular. Gazi, solun
bir k›sm›na musallat olan "istismarc›l›k" hastal›¤›n› çok aç›k göstermiﬂtir. Y›llard›r içinde
olmad›klar›, bedelini ödemedikleri direniﬂlerin, kahramanl›klar›n üzerine politika yapan,
ölüm oruçlar›n›n, kuﬂatma alt›nda teslim olmamalar›n prati¤ini de¤il ama ajitasyonunu
beceren kesimler, Gazi’yi de ayn› politikan›n bir parças› haline getirmekte tereddüt etmedil-
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er.
Bu kez oy istemek için oradayd›lar ve bu kez a¤›zlar›nda ne provakasyon laf› vard›, ne
sa¤duyu, ne sakin olun ça¤r›lar›. Gazi ﬂehitleriyle aç›yorlard› a¤›zlar›n› ve hesap sormalarla
kapat›yorlard›. Ama yine de yüzlerini gizleyemediler. Çünkü hesap sormak için düzenin
kokuﬂmuﬂ sand›¤›n› gösteriyorlard› Gazi’lilere. Oysa Gazi’liler ayaklanmada hesab›n nas›l
sorulaca¤›n› bu "sosyalistlerden", bu "blokçulardan" çok daha iyi kavram›ﬂlard›. Bu yüzden
istismarc›lar umduklar›n› bulamad›lar Gazi’de. Ayaklanmadan ders ç›karmayanlar bundan
ders ç›karm›ﬂlar m›d›r, bilinmez. Ama ç›karmak zorundad›rlar.
Engel olmaya çal›ﬂt›klar› devrimci mücadele ve halk kitleleri taraf›ndan ezilmek istemeyenler, olmalar› gereken yerde saf tutmal›d›rlar. Yani halk›n kurtuluﬂ savaﬂ›nda. Yani
Gazi’lilerin, ayaklanmalar›n içinde. Yani Gazi’nin barikatlar›nda halk›n taraf›nda. Aksi taktirde onlar için de geç olacakt›r.
Ortada bir savaﬂ varken tarafs›zl›k yoktur. Emekçi Sendikalar› ad›na, Alevi dernekleri
ad›na, ﬂu ya da bu sol parti ad›na, gruplar ad›na Gazi’deki ayaklanma yang›n›n› söndürmeye çal›ﬂanlar, "provakasyon" gerekçesiyle halk›n savaﬂ›n› engellemeye çal›ﬂanlar en
az›ndan sonuçtan görmek durumundalar bunu. Bu kesimler asla bir daha böyle bir yola
baﬂvurmamal›, özellikle de çat›ﬂma an›nda bu tür "uzlaﬂt›r›c›", "halk› geriletici" roller üstlenmemeli ya da saflar›n› daha net tan›mlay›p bu rolün do¤uraca¤› sonuçlara katlanmaya haz›r
olmal›d›rlar. Bu sonuç, yar›n Gazi’dekinden daha sert, daha hesap sorucu olacakt›r.
Kimin nerede, kimin yan›nda yeralaca¤›na daha keskin hatl› kararlar vermesini gerektiren
günler çok uzak de¤ildir. Yaﬂanan bir bak›ma da böyle bir süreçtir. Bu süreç, sözlerin, niyetlerin, laf›zlar›n pek fazla k›ymetinin olmayaca¤› bir süreçtir. Çünkü ﬂu çok aç›kt›r, sosyalizmi
ve de halk›n devrimci iktidar›n› isteyen, savaﬂ› da isteyecektir. ‹steyecek, içinde yeralacak ve
büyümesinden, yay›lmas›ndan yana olacakt›r.
Halk, ayd›nlar›n›, sendikac›lar›n›, sosyalistlerini yan›nda görmek istiyor. Savaﬂ›n içinde
görmek istiyor. Her kesim barikatlar›n bu ça¤r›s›na kulak vermelidir.
BAR‹KATLARIN ‹Ç‹NDEK‹ SOL
Siper arkadaﬂl›¤›, düﬂmana karﬂ› birlikte savaﬂmak baﬂl› baﬂ›na bir de¤erdir. Az yada çok,
eksik-fazla, Gazi’nin barikatlar›nda birlikte çat›ﬂan sol, herﬂeyden önce böyle bir de¤erin
yarat›c›s›d›r. Marksist-Leninistlerin ülkemizde y›llard›r tekrarlamaktan b›kmad›klar› bir do¤ru
vard›r; gerçek dostluklar, dayan›ﬂmalar ve birlikler ancak düﬂmana karﬂ› savaﬂ›n içinde, bizzat hayat›n içinde kurulabilirler. Bunun için çok fazla ﬂey gerekmemektedir esas›nda;
savaﬂma cesaretini göstermek ve küçük hesaplardan uzak durup herﬂeyiyle devrimi istemek.
Gazi’deki siper yoldaﬂl›¤› ülkemiz solu için bu yolda at›lm›ﬂ önemli bir ad›md›r.
Büyütülmesi, ço¤alt›lmas›, s›klaﬂt›r›lmas› gereken bir ad›m.
Bu ad›m, birinci olarak ayaklanma içindeki kimi basitlikler, küçük hesaplarla, ikinci olarak
da, ayaklanma sonras›ndaki s›¤l›klarla gölgelenmiﬂtir. Bunlar eleﬂtirilmelidir, eleﬂtirilecektir
de. Oligarﬂiye, oligarﬂinin "sol" içindeki uzant›lar›na, halk›n savaﬂ›na engel olanlara karﬂ›
halk›n savaﬂ saflar›n› güçlendirmek için bu çerçevedeki eleﬂtirileri daha önemli buluyoruz.
Birlikte at›lan ad›mlar› ço¤altmak, s›klaﬂt›rmak için her çabaya süreç aç›s›ndan özel bir önem
atfediyoruz. Sonuçta bu önem Gazi’ye -gerek bugün için, gerekse de önümüzdeki süreç
aç›s›ndan- verdi¤imiz önemin de bir uzant›s›d›r. Barikatlar› paylaﬂan sol, bu olumsuzluklar
ve nedenleri üzerinde durmal›, siper yoldaﬂl›¤›na düﬂen bu gölgeleri de kald›r›p atmal›d›r.
Ve elbette ﬂu kesindir ki, bu olumsuzluklar da yine düﬂmana karﬂ› ortak savaﬂ›m›z içinde
aﬂ›lacakt›r. Buna inan›yoruz.
Solun ayaklanman›n içinde ve hemen sonras›nda nükseden hastal›¤› esas olarak iki noktada gösterdi kendini; içi boﬂ, ne anlatt›¤›, neye tekabül etti¤i belirsiz, barikatlar›n gerçe¤iyle
ilgisi olmayan bir "öncülük" iddias›... ve teorileriyle pratikleri aras›nda y›llard›r varolan
uyumsuzlu¤a ayaklanmayla alelacele bir örtü çekme gayreti.
MLKP...
Halk›n Savaﬂ› ﬁablonunuza Kan›t De¤ildir
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Bu iki araz› en belirgin biçimde gösterenlerden biri MLKP oldu.
Birinci olarak, tam da ifade edildi¤i gibi, MLKP konuya iliﬂkin tüm söylemlerinde Gazi
Ayaklanmas›n›n "tart›ﬂ›lmaz" öncüsü olarak kendini göstermektedir. ‹kinci olarak da ona
göre Gazi Ayaklanmas›, "Leninist Ayaklanma Stratejisi"nin do¤rulanmas›, "küçük burjuva
macerac›l›¤›n›n" ise iflas›d›r. MLKP ve benzerlerinin literatüründe "küçük-burjuva
macerac›l›¤›" da bilindi¤i gibi ülkemizde sürdürülen silahl› mücadele demek.
Haftal›k At›l›m gazetesinin 27. say›s›nda yeralan ve yay›nlad›klar› kitaba da ald›klar›
"Panzerlere ve Ölüme Meydan Okuyanlar›n Öncüsü Yenilmez" baﬂl›kl› yaz›da denliyor ki;
"Gazi emekçi halk›n›n kahraman baﬂkald›r›s› y›¤›nlara güvenmeyenlere, tepeden hor bakanlara, k›z›ﬂt›r›c› terör üzerine inciler dökenlere, Suni dengecilere, Öncü savaﬂ› teorisyenlerine
ve kötü kopyac›lar›na da iyi bir ders vermiﬂtir."
At›l›m yazar› bu sözleriyle "y›¤›nlara güvenmeyenleri, hor bakanlar›" eleﬂtirirken ayn› kategoriye sokup arada gerilla mücadelesini mahkum etmeye çal›ﬂ›yor. MLKP, ülkemizdeki
savaﬂ›n geliﬂiminden ve bugüne kadar a¤›r bedeller pahas›na sürdürülen silahl› mücadeleden birﬂey anlamad›¤›n› ortaya koyuyor.
Anlayamam›ﬂt›r gerçekten. Anlayamad›¤› için de, Gazi’yle ilgili pekçok yaz›lar›nda bu türden eleﬂtiri ve yorumlara bolca rastlan›lmas›na ra¤men "Peki, Gazi ayaklanmas› nas›l bir
süreç ve mücadele sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r?" sorusunun aç›k, net bir cevab› yoktur.
Barikat Günleri adl› kitapta "Neden Gazi?" sorusu sorulmuﬂ, bunun cevab›n›n "provakasyon, tesadüf, demokratikleﬂme sürecini baltalama" gibi gerici, burjuva a¤›zlarla verilemeyece¤i, yerinde olarak belirtilmiﬂ, ancak verilmesi gereken cevaplar da mu¤lak, genel
ifadeler içinde eritilmiﬂ, devletin sald›r›s›n›n neden Gazi’ye yöneldi¤i üzerinde
yo¤unlaﬂ›l›rken, böyle bir ayaklanman›n nas›l mümkün oldu¤u üzerinde ayn› yo¤unlukla
durulmam›ﬂt›r. Bir anlamda bu taraf›ndan kaç›lmaktad›r. Örne¤in, Gazi’nin devrimci
gelene¤ine vurgu yap›lmakta ama bunun nas›l bir gelenek oldu¤u söylenmemektedir. Tam
bir subjektivizm örne¤iyle de Gazi’nin son 3-5 y›ll›k mücadele birikimi ve gelene¤inin temel
verileri "Komünistlerin, devrimcilerin yürüttü¤ü seçim faaliyetinin yan›s›ra, U¤ur Mumcu
cinayetini ve Sivas katliam›n› protesto etmek için kepenk kapatma" vb. olarak s›ralanmakta,
bilahare de bu gelene¤in anlat›m, "yasad›ﬂ› militan gösteriler" gibi genel deyiﬂlerle tamamlanmaktad›r.
Genel ifadelerden ve "komünistlerin seçim kampanyas›"na kadar tek tek çeﬂitli olaylardan
sözedilmekte ama "Neden Gazi?" ve "ayaklanman›n nas›l bir süreç sonucunda oldu¤u" cevaplanamamaktad›r. Çünkü bu cevab›n içinde "k›ﬂk›rt›c›, k›z›ﬂt›r›c› terör" gibi abuk sabuk,
devrimci literatürde yeri olmayan ve burjuvazinin literatürüyle benzeﬂen tan›mlamalarla
karalamaya çal›ﬂt›klar› silahl› mücadelenin etkileri vard›r. Çünkü bu cevab›n içinde Gazi’nin
mücadele dolu geçmiﬂi ve bugünü; bu geçmiﬂ ve bugün içinde de DEVR‹MC‹ SOL ve DHKPC vard›r. Bu sorunun net, aç›k cevab› onlarda bu yüzden yoktur iﬂte.
Bu savaﬂ içinde vatan topra¤›na ak›t›lan devrimci kan›n›n halkla devrimciler aras›ndaki
bütünleﬂmenin harc› oldu¤unu görememektedirler. Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar›n›n düﬂmanla
girilen amans›z mücadelelerde kendini feda etme pahas›na düﬂmana darbeler vurmuﬂ
olmalar›n›n, üslerinde kuﬂat›lm›ﬂl›k koﬂullar›nda teslim olmamalar›n›n, herﬂeyi silah yapmalar›n›n halkta yaratt›¤› güveni ve ortaya ç›kard›¤› cüreti görememektedirler. Bu yüzden
Gazi ayaklanmas›n›n ve onun ard›ndan geliﬂen radikal kitle hareketlerinin, dergilerinden
yapt›klar› örgütlenme ve ayaklanma ça¤r›lar›yla ortaya ç›kt›¤›n› san›yor olmal›lar.
MLKP ayaklanmadan k›sa süre önce ç›kan yaz›lar›nda "Bat›’da devrimci durum yok",
"ﬂovenizmin kitleler üzerindeki etkisi büyük ve bu yüzden kitleler gerici propagandan›n etkisi alt›nda" ve benzeri tahlillerle karamsar tablolar çizmekle meﬂguldür. Seyretmeye devam
ettikleri, Kürdistan d›ﬂ›nda süren savaﬂ› görmemezlikten gelen bu anlay›ﬂ esas olarak bugün
de de¤iﬂmemiﬂtir. Ancak, "biz dememiﬂ miydik" deme hastal›¤› onlar› kuﬂatm›ﬂ durumdad›r.
Bu yüzden de kendi gerçekliklerini yans›tmayan abart›l› s›fatlarla, geçmiﬂte yaz›l›p çizilenlerden zorlama yorumlarla ne kadar öngörülü olduklar›n› kan›tlama gayretleri içine girmek
durumunda kalm›ﬂlard›r. Bu s›fat ve yorumlarla yazd›klar› hemen herﬂeyde "öncü"nün iradi
müdahalesinin bu süreçteki belirleyici rolünden sözedip durmaktad›rlar.
‹ster istemez ﬂu sorular› sormak gerekli; Bu öncü Gazi ayaklanmas›na evrilen sürece,
genelde ne tür katk›larda bulunmuﬂtur? Kongre belgelerinden al›nt›lar d›ﬂ›nda birﬂeye rast-
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lanmamaktad›r. Gazi’de geliﬂen mücadeleye ne tür bir iradi müdahalede bulunmuﬂ,
geçmiﬂten bugüne ad› hep direniﬂ ve kavgayla an›lm›ﬂ olan bölgede neler yaratm›ﬂt›r?
Bunlar bir tarafa; MLKP Gazi ayaklanmas› devam ederken sergiledi¤i prati¤i ile de y›¤›nlara
pek de "s›k›ca" ba¤l› olmad›¤›n› göstermiﬂtir. "Y›¤›nlara s›k›ca ba¤l› olmak" ayaklanma
s›ras›nda çat›ﬂmadan uzak kalan kitleyle birarada bulunmak de¤ildir herhalde. Savaﬂ›n
ortas›nda dahi al›ﬂkanl›klar›n› bir kenara b›rakmayan MLKP’liler, karakol bölgesindeki insanlar polisle gö¤üs gö¤üse çat›ﬂ›p ﬂehitler verirken Cemevi bölgesinde sa¤a-sola pankart
asmakla meﬂgul olmay› tercih etmiﬂlerdir.
Halk›n karakola ikinci sald›r›y› gerçekleﬂtirdi¤i ayaklanman›n bu kesiti MLKP aç›s›ndan
gerçekten çok önemlidir ve sorgulanmaya muhtaçt›r. Ancak görünen odur ki, böyle bir
sorgulama yerine, durum kurtar›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu yüzden de yay›nlad›klar› kitapta
kendileri aç›s›ndan en s›k›nt›l›, en çeliﬂkili bölümler bu noktada toplanm›ﬂt›r. Ki buna ayr›ca
de¤inilecektir.
Söylenenler sergilenen pratikle uyumlu olmal›d›r. Ve unutulmamal›d›r ki, en çok veya en
güzel pankartlar› asmak "en öncü" olundu¤u anlam›na gelmez. MLKP, yer yer "mütevazilik"
yap›p di¤er örgütlerden, ortak önderlikten falan sözetmektedir ama bunlar›n hemen önünde
ya da arkas›nda "Ancak..."diyerek kendi insiyatifinin, öncülü¤ünün nas›l tart›ﬂmas›z, kesin,
belirleyici oldu¤unu anlatmaya baﬂlamaktad›r. MLKP gölge komite gibi hareket ettiklerini
söylüyor ayaklanma s›ras›nda. MLKP kuﬂkusuz kendini çok be¤enmekte. Ama eleﬂtiri
anlam›nda bile olsa kendilerinin ortaya koymak durumunda kald›klar› "kendi d›ﬂlar›nda"
olup bitenler, evet sadece bunlar bu "gölge komite"li¤in ayaklanmadaki rolünü koyar. Daha
mütevazi, daha inand›r›c› olmal›d›r MLKP. Birﬂeyi anlat›rken daha objektif olmay› ö¤renmelidir. (*) Gölge komiteler ve boﬂ böbürlenmeler kimseyi ikna etmiyor.
MLKP’nin gerek söylem, gerekse de pratik olarak sergiledi¤i yanl›ﬂlar esas olarak ülkemiz devriminin yoluna nas›l bakt›¤›yla ilgilidir. Ülkemizin ve halk›m›z›n içinde bulundu¤u tarihsel-sosyal özgünlükleri hesaba katmadan Lenin’in dönemin Rusya’s› için söylediklerini
Türkiye ve Kürdistan’da aramak MLKP’nin hala temel yan›lg›s› olmaya devam etmektedir.
Gazi ayaklanmas› karﬂ›s›ndaki büyülenmesi biraz da bu yüzdendir. Taklitçilik, ﬂablonculuk
hala onlar›n siyasal strateji ve taktiklerinin as›l belirleyicisidir. Ülkemizdeki revizyonist,
oportünist "ayaklanmac› sol" 15-16 Haziran’dan Tariﬂ Direniﬂlerine kadar benzer her
geliﬂmeyi, ﬂablonlar› için bir can simidi haline getirmeye çal›ﬂm›ﬂlar, siyasi pratikleri, klasik
kitle çal›ﬂmas› içinde adeta kendi d›ﬂlar›nda bu tür geliﬂmeleri beklemeye dönüﬂmüﬂtür.
Gazi’yi böyle bir ﬂablona hapsetmeye çal›ﬂmak sonuçta Gazi ayaklanmas›n› anlayamamakt›r.
MLKP gerçekten de, Kürdistan baﬂta olmak üzere, yaﬂanan süreci kendi d›ﬂ›ndaki
geliﬂmelere ba¤lam›ﬂ durumdad›r. Bu nedenle siyasi tesbitlerinde ülkemizde devrime giden
yolun "burjuvazi-proletarya, devlet-halk vb. aç›k s›n›fsal ve sosyal karﬂ›tl›klar yan›s›ra; fakat
bunlardan daha çok Türk-Kürt, Sünni-Alevi, Laik-ﬁeriatç› gibi somut biçimler üzerinde yük(*) Hasan OCAK olay›nda da benzer bir mant›k ve yaklaﬂ›m sergilemiﬂtir MLKP. ﬁehit
Hasan OCAK, "Gazi Komutan›" olarak lanse edilmiﬂtir. Oysa bunun böyle olmad›¤› bilinmektedir. Yay›nlad›klar› kitapta Hasan OCAK’a iliﬂkin kendi anlat›mlar› bile bunun böyle
olmad›¤›n› gösteriyorken böyle ifade edilmesi hangi mant›¤›n ürünüdür? Kendi
yay›nlad›klar› kitapta anlat›ld›¤› gibi çevre semtlerde yap›lan çal›ﬂmalarda, Gazi’ye kitlenin
getirilmesinde vs. önemli roller yüklenmiﬂ olabilir. Ama bütün bunlar Gazi Komutan› olmak
için yeterli ﬂeyler olmasa gerek. O kendilerinin ﬂu ya da bu örgütlülüklerinin komutan›
s›fat›n› da taﬂ›yabilir. Buna kimsenin bir diyece¤i olamaz. Ama bunun ötesinde dürüst olunmal› ve ﬂehitlerimiz küçük hesaplar›n d›ﬂ›nda tutulmal›d›r.
selen bir iç savaﬂ ya da iç savaﬂlar serisinden geçerek" geliﬂece¤i söyleniyor. (abç)
Burada, devrimin yolunda halklararas› çat›ﬂmalar öngörülüyor. ‹ﬂte savaﬂ›n k›zg›n
prati¤inden uzak geçirilen uzun y›llar›n yolaçt›¤› kaç›n›lmaz sonuç MLKP’yi bu tür anlaﬂ›lmaz
aç›l›m ve tahlillere götürüyor. MLKP att›¤› çok küçük ad›mlar›n sonunda s›n›flar mücadelesinin k›zg›nl›¤›n› yeni yeni hissetmeye baﬂlad›. Savaﬂ›n dergi sayfalar›nda yap›lan ayaklanma ve Genel Grev ça¤r›lar›na hiç benzemedi¤ini, kitaplara, ﬂablonlara pek uymad›¤›n›,
bedeller gerektirdi¤ini daha yak›ndan yaﬂamaya baﬂlad›. Ataca¤› olumlu ad›mlar, el yor-
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dam›yla de¤il, s›cak mücadele içerisinde pratikten ç›karaca¤› derslerle mümkün olacakt›r.
MLKP bunu yapmak durumundad›r. Daha çok laf, daha çok "öncü"lük iddias› MLKP’ye
birﬂey katmaz. Savaﬂ›n içine tereddütsüz girerek, kitleler edebiyat›n›n y›llanm›ﬂ oportünist
izlerine karﬂ› savaﬂarak sol güçler aras›nda yalpalayan, reformist kanatlara aç›lan ittifaklar›
de¤il, devrimci ittifaklar› geliﬂtirerek yaﬂan›lacak bir süreç, kuﬂkusuz taﬂ›d›klar› s›fata da
daha uygun olan›d›r.
T‹KB...
"Biraz Alçakgönüllülük... Biraz"
Ayaklanma sonras›nda "öncülük" iddias›n›n en hamasi, küçük hesaplar›n, parsac›l›¤›n en
uç örneklerini verenlerden biri de T‹KB’ydi.
Denilebilir ki T‹KB, yüksek perdeden laflar edip "öncülük" edebiyat›nda ﬂampiyonlu¤u
kimseye b›rakmad›. Öyle ﬂeyler yazd›lar ki, bunlara b›rakal›m T‹KB’nin yaz›lar›n› takip edenleri, kendilerini bile inand›rmalar› güçtür.
Tüm süreçler boyunca yapt›¤› siyasi çal›ﬂman›n niteli¤ini bir anda unutan T‹KB, dergi
sayfalar›ndan arada bir yapt›¤› "genel grev" ça¤r›lar›n›n tuttu¤u kan›s›na kap›lm›ﬂ olacak ki,
-hayalin-de bile canland›ramayaca¤›- böylesi bir ayaklanmay› sahiplen-meye kalkt›.
Gazi ayaklanmas› öncesinde dergi sayfalar›nda yazd›¤› "Alt› Saatlik ‹ﬂgünü, Sekiz Saatlik
Ücret!" talep ve sloganlar›yla emekçi halk›n nabz›n› yakalad›¤›n› sanan kendileri de¤ilmiﬂ
gibi, bugün rahatça herﬂeyin "öncüsü" olduklar›n› söyleyebiliyor, bu ayaklanmaya "en
haz›rl›kl›" olan›n kendileri oldu¤unu yazabiliyorlar:
"...Komünistler, tüm zay›fl›klar›na ra¤men bu temel yönde bir netli¤e sahip olmasalard›,
sürece belli bir haz›rl›kla girmeselerdi, Gazi Direniﬂi’nde yol gösterici bir konuma ç›kmalar›
mümkün olur muydu?" (Taﬂ, Yürek, Barikat, s.140)
Olmazd› elbette. Olmam›ﬂt›r da zaten. Egemenlerin krizinin ve halk›n tepkisinin alabildi¤ine yo¤unlaﬂt›¤›, mevcut iç savaﬂ›n yay›larak boyutland›¤› koﬂullarda "alt› saatlik iﬂgünü,
sekiz saatlik ücret" gibi mücadelenin taleplerinden herhangi biri olabilecek bir talebi, tüm
sürecin temel ﬂiar› ve temel takti¤i olarak öne ç›karan T‹KB, bununla taklitçili¤ini ve ayaklanma öncesinde ülkemiz gerçe¤inden ne kadar uzakta oldu¤unu, s›n›flar savaﬂ›n›n bugün
kazand›¤› boyutun ne denli gerisinde kald›¤›n› göstermekteydi. Böyle bir siyasi gerilikle,
ayaklanman›n ard›ndan içine girdikleri "öncü biziz", "herﬂeyi biz yapt›k", "biz yol gösterdik"
ç›¤›rtkanl›¤›yla bir ad›m dahi atamaz, kimseyi kand›ramazlar. Görecekler ki, bu hamasi
öncülük edebiyat› onlara birﬂey kazand›rmayacak.
Direniﬂi aktarmak yerine kendi popülizmlerini dergi-kitap sayfalar›na döken, bir ç›rp›da
"komünist öncü" etiketini takt›¤› taraftarlar›n›n abart›l› anlat›mlar›yla ayran› kabaran
T‹KB’nin, bu siyaset yap›ﬂ tarz›yla bugün a¤›r bedeller ödenerek ve büyüyerek süren s›n›f
savaﬂ›n› kavrayabilmesi, önderlik edebilmesi imkans›zd›r. Anlat›mlar›na "ben"le baﬂlay›p,
"ben"le devam eden, sonuçta neredeyse ﬂaﬂ›r›p "ben neymiﬂim" diyecek hale gelen kiﬂiliklerle, bir halk ayaklanmas›n›n tarihi yaz›lamayaca¤› gibi, ciddi bir örgüt kimli¤i de
kazan›lamaz. Yapt›klar› kayda de¤er bir ﬂey dahi ortada yokken alçakgönüllülü¤ün zerresini
taﬂ›mayanlar›n kazara birﬂey becerebildiklerinde içine girecekleri ruh hali tehlikeli ve
düﬂündürücüdür.
Küçük-burjuva popülizmi T‹KB’de ﬂaha kalkm›ﬂt›r ve bu, ayaklanmada yeralan
"birey"lerin ötesinde "örgütsel" bir yaklaﬂ›ma, kendini be¤enmiﬂli¤e dönüﬂmüﬂtür.
Böyleyken "proleter"likten, "komünistlik"ten b›kt›r›rcas›na sözetmeleri en hafifinden kendini
bilmemektir.
T‹KB’nin ayaklanmaya iliﬂkin anlat›mlar›nda öyle ifadeler vard›r ki, herbiri gerçek birer
kara mizah örne¤idir. "ﬁuna ﬂunu söyledik", "T‹KKO’yu oraya gönderdik" gibi ukalal›klar›n
haddi hesab› yoktur. Vahim olan bunlar› birilerinin söylemesi kadar, bunlara, yarar umularak bir siyasi dergide ve Gazi’nin tarihini anlatma iddias›ndaki bir kitapta yer verilmiﬂ
olmas›d›r. ‹lgili kitap ve dergiler okundu¤unda görülecektir ki, T‹KB’nin komitedeki temsilcisi adeta o günkü hava durumunu bile düzenlemiﬂtir.
Bu kiﬂi olaylar› öyle bir anlatm›ﬂt›r ki, ayaklanma esnas›ndaki tüm olaylar›n onun insiyatifinde geliﬂti¤i gibi bir izlenim do¤maktad›r. Oysa kendisinin de istemeye istemeye yazd›¤›
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gibi, ayaklanma boyunca barikatlardan, halk›n güvenli¤inden ve bunlar›n düzenlenmesinden DHKC’liler sorumludur. T‹KB’liler ise bas›nla iliﬂkileri halletmektedirler. Komite içindeki
bu görev paylaﬂ›m›na bak›larak bile ayaklanmada kimin ne yapt›¤› anlaﬂ›labilecekken, "ben,
ben..." diye ba¤›rman›n bir anlam› yoktur. Görünen odur ki, DHKC’nin gerek kitleselli¤i,
gerekse ayaklanma aç›s›ndan hayati görevleri yerine getirmiﬂ olmas› T‹KB taraf›ndan
hazmedilememiﬂtir. Bu haz›ms›zl›k, hemen her an’a ve olaya yans›m›ﬂ, örne¤in cenaze
törenindeki pankart tart›ﬂmas›n› yaratm›ﬂt›r. T‹KB’liler bu geriliklerini mezarl›kta da sürdürmüﬂ ve "sizin pankart›n›z büyük, bizimkiler ise küçük" gibi bir gerekçeyle sorun yarat›p
çaplar›n› sergilemiﬂlerdir.
T‹KB kendilerinin d›ﬂ›nda gerçekleﬂen herﬂeyi kendi "öncülük"lerinin tekzibi
sayd›klar›ndan bunlardan sözetmeme, gizleme yoluna gitmiﬂlerdir. Kitaplar›nda sözettikleri
"Gazi’nin devrimci gelene¤i" soyut, nas›l oluﬂtu¤u belirsiz bir gelenektir onlar›n kitaplar›nda.
Aynen MLKP gibi bu yan›n› "açmaya" tahammül edememektedirler. Asgari objektifli¤in
gerektirdi¤i ölçülerden bile uzak; ﬂehitlerin Cepheli kimli¤ini gizlemek gibi bir tavra girebilmiﬂlerdir bu yüzden... Ayaklanman›n siyasal aç›dan de¤erlendirilmesinde de, dersler
ç›kar›lmas›nda da T‹KB adeta ﬂablonculu¤unun s›n›rlar›n› zorlamaktad›r. Dersler ç›kar›rken,
ayaklanma içinde "teknik ayr›nt›" say›labilecek ve bir baﬂka ayaklanma içinde pekala farkl›
biçimlenebilecek yanlar› genelleﬂtirip "kural" haline getirirken; siyasal de¤erlendirmesinde
kafas›ndaki ayaklanma ﬂablonuna uymad›¤› için Gazi’nin bir ayaklanma oldu¤una itiraz
etmekte, ayaklanma-direniﬂ tart›ﬂmas› yapmaktad›r. T‹KB ayaklanma deyince, örne¤in
aynen Rusya’da oldu¤u gibi hemen ertesi gün iktidar› devralacak bir ayaklanmay›, anlamaktad›r. Bu bak›ﬂ aç›s› Gazi’lerin ülkemiz devrimindeki yerini kavramaktan uzakt›r. Keza
Gazi’yi böyle siyasal aç›dan daha "önemsiz" bir yere oturtup onun öncülü¤üne çok büyük
misyonlar yüklemek de ayn› ölçüde tutarl›l›ktan uzakt›r.
Gazi’de öncülüklerinden baﬂka ﬂey görmeyenler, Gazi’den al›nacak, örne¤in halk›n
savaﬂç› mütevazili¤i, "propaganda"n›n her zaman herﬂey demek olmad›¤›, savaﬂ›n ne
niyetlere, ne kitaba uymad›¤›, halk›n ve devrimcilerin teoriyi savaﬂ›n içinde yapt›¤› gibi,
baﬂka ﬂeyler oldu¤unu da görmelidir. O zaman dergi, kitap sayfalar›nda kendinizi teorinizi
ve öncülü¤ünüzü ne kadar kan›tlarsan›z kan›tlay›n bunun halk›n kurtuluﬂ savaﬂ› aç›s›ndan
birﬂey ifade etmeyece¤ini kavraman›z da daha mümkün olur.
T‹KB, bu tür basit, yüzeysel yaklaﬂ›mlardan ve çocukluk hastal›klar›ndan vazgeçmelidir.
Yoksa büyük görünmek için ﬂiﬂinen kurba¤an›n hazin sonu kendileri için de geçerli olacak.
Ayaklanmac›lar Ayaklanmay› Kavrayamam›ﬂt›r
Burada sözünü etti¤imiz gruplar MLKP, T‹KB, TDKP vb. y›llard›r "ayaklanma" teorisinin
savunuculu¤uyla özdeﬂleﬂmiﬂ gruplard›r. Örne¤in bir TDKP ‘80 öncesi, siyasal prati¤ini
olmasa bile teorisini neredeyse "barikat savaﬂlar›" üzerine kurmuﬂtur. Ama Gazi bu "barikat
savaﬂ›" ya da "ayaklanma" deyip duranlar›n ayaklanmadan ne anlay›p anlamad›¤›n›, onu ne
kadar içselleﬂtirdiklerini, siyasal düzeyde bile ona ne kadar haz›r olduklar›n› oldukça çarp›c›
tablolarla ortaya koymuﬂtur. Ayaklanma onlar›n gözünde ve prati¤inde herhangi bir kitle
gösterisinden öte de¤ildir. ‹lk iki çevrenin ç›kard›¤› kitaplarda, konuya iliﬂkin yaz›lar›nda bu
görülmektedir. Gazi’deki eksiklikleri tespit ederken, dersler ç›kar›rken bile ufuklar› hala
bar›ﬂç›l bir kitle gösterisiymiﬂcesine kortejlerin disiplinine, ya da bir gerilla eylemi
imiﬂcesine kaç silah oldu¤una tak›l›p kalm›ﬂt›r.
"Barikat Günleri" adl› kitaptan yapaca¤›m›z aktarmalar bu aç›dan karakteristik yanlar
taﬂ›maktad›r.
Orada yetkili oldu¤u anlaﬂ›lan birinin anlat›mlar›yla iﬂte ikinci sald›r› ve onlar;
"... Saat 11.00 civar›nda kitle aﬂa¤›ya do¤ru yürümeye baﬂlad›. Ben komitenin gösteri
karar› ald›¤›n› düﬂünüyorum... Dörtyol dura¤›na geldi¤imizde komitedeki yoldaﬂ› buldum...
Durumu ö¤reniyorum. DHKP-C’den arkadaﬂlar komitedeki di¤er gruplara aç›klama yapmadan kendi baﬂlar›na karar al›p kitleyi karakola do¤ru getirmiﬂlerdi..." (s.41-42)
Bu "belirleme"den sonra, ayn› yaz›n›n devam›nda hemen sekiz-on sat›r altta sald›r›n›n
anlat›m› var:
"... Devrimci öfkeyle birleﬂmiﬂ kitle yeniden devrimci sald›r›ya haz›rlan›yor. Kitle yeniden
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sald›r›yor. Silah yok. Sadece cesaret, öfke taﬂ, sopa ve devrimci sloganlar, silahlar›m›z.
Herkes kendini yüreklice ortaya koyuyor. Kimse ölümden korkmuyor. Ölüm kitlelerin
gözünün önünde küçülmüﬂ, barikat›n en önünde savaﬂ›yor... ‹ﬂte bu, baﬂta analar›m›z olmak
üzere kitlenin ölümü yenmesinin aç›k ifadesi..." (s.42)
Ayaklanma bunlar demek de¤il mi zaten. Ama bunlar yetmiyor arkadaﬂlara, çünkü kendi
"öncülükleri" yok, eleﬂtirecek birﬂey bulmak zorundalar. Ayn› yaz›da bir paragraf sonra da
ﬂunlar yaz›l›yor;
"... Gelen kitlenin savaﬂma arzusu var. Ama pratik plan› ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlar.
Soruyorlar, ‘Tamam polis ve asker barikat›na sald›ral›m. Bundan sonra ne olacak?’
Gerçekten de bu sorunun yan›t›n› DHKP-C’nin vermesi gerekiyordu. Zira kimseye
dan›ﬂmadan karar al›yor ve iradesini dayat›yordu. Evet, ‘hedef karakol’, peki karakolu ele
geçirmek için ne gibi bir haz›rl›¤›n var?’ Hiçbir askeri haz›rl›k yok ortada. Tek bir silah yok..."
(s.43)
Pratik plan vs. sorular›n kitlenin de¤il de MLKP’lilerin sorusu ve sorunu oldu¤u
anlaﬂ›l›yor. Çünkü kitle yapmas› gerekeni yap›yor. Üstelik, aktar›lan bu sat›rlar›n hemen
alt›nda da bu anlat›l›yor;
"Buna ra¤men yeni gelen kitleyle birlikte, devrimci kitlenin say›s› yaklaﬂ›k 15 bine yükseliyor. Üçüncü defa kitle faﬂizmin kuvvetlerine sald›r›yor. Bu sald›r›da polis yerinden
ediliyor..." (s.43)
Olmas› gereken olmaktad›r. Kitle, üçüncü sald›r›y› da gerçekleﬂtirmiﬂtir. Ama MLKP’liler,
daha karakola yürüyüﬂün baﬂ›ndan itibaren "kitlenin geri çekilme" iste¤inden sözediyorlar.
Bu istek de aynen yukar›daki "sorular"da oldu¤u gibi kitleden çok kendilerinin iste¤idir. Ve
biraz sonra da bu istek gerçekleﬂtirilir:
"...Bu aﬂamadan sonra kitlenin geri çekilme iste¤i netleﬂti. Elbette ki günlük ya da anl›k
düﬂünmüyorduk. Kitlenin savaﬂma arzusunu, kararl›l›¤›n› yani di¤er bir anlat›mla savaﬂ
nabz›n› elde tutmal›yd›k. Zaten baﬂtan beri DHKP-C’lilerin bu plan›n› onaylam›yorduk. Ancak
buna ra¤men 3 saat boyunca ayn› barikatta dövüﬂtük. Çünkü onlar› düﬂmana karﬂ› yaln›z
b›rakamazd›k... Son sald›r›dan sonra karar ald›k. Buradan hiçbir devrimci baﬂar› ç›kmayaca¤› aç›kt›. Bunu DHKP-C ’li-lere de ifade ettik. Kitleyi yeniden toplay›p savaﬂ› baﬂka biçimlerde sürdürmeyi baﬂarmak gerekiyordu. Geri dönüp Cemevi önüne geldi¤imizde..." diye
devam ediyor. (s.45)
Evet, çat›ﬂma sürerken geri dönüp Cemevi önüne gelmiﬂlerdir. Evet, "Onlar› düﬂmana
karﬂ› yaln›z b›rakamazd›k" diyorlar, bunu 3 saatli¤ine uygulam›ﬂ sonra DHKC’lileri ve onlarla birlikte barikatlarda savaﬂanlar› yaln›z b›rakm›ﬂlard›r. Barikatlar›, savaﬂ› terketmiﬂlerdir.
"Geri dönüp Cemevi önüne geldi¤imizde.." sat›rlar›ndan yaln›zca on sat›r sonras›nda da ﬂu
sat›rlar okunmaktad›r: "Bu s›rada aﬂa¤›dan ﬂehit düﬂen bir genç arkadaﬂ eller üzerinde
Cemevi önüne getiriliyor..." (s.45) Evet, mesele iﬂte buradad›r, aﬂa¤›da ﬂehitler verilirken
onlar Cemevi önündedirler!..
Evet, "buradan hiçbir devrimci baﬂar› ç›kamayaca¤›" ifadesinin kendisi ayaklanmadan,
Gazi’den birﬂey anlamamak demektir. "Buradan hiçbir baﬂar› ç›kmayacak"m›ﬂ; Baﬂar›’dan
ne keﬂfettikleri belli de¤ildir. "Karakolu almak" m› mesela? O zaman, Gazi baﬂar›s›z
yürüyüﬂlerden ibaret bir olayd›r! Subjektivizm içinde neye karﬂ› ç›kt›klar›, belirsizdir.
Devrimci baﬂar› ayaklanman›n kendisidir. Gazi’nin devrimci niteli¤i ayaklanmadan baﬂka
birﬂey midir acaba? Hay›r, ama onlar›n bak›ﬂ› öncülük hummas›yla sakatlanm›ﬂt›r, herﬂeyi
buna göre de¤erlendirirken, Gazi’yi mahkum ettiklerinin, bu kahramanca çat›ﬂmay› öncülük
kuruntular›na ve eksikliklerini kapatma gayretine kurban ettiklerinin fark›nda de¤illerdir.
Birinci karakola yürüyüﬂ için sözkonusu kitapta benzer ﬂeyler söylenmemektedir. Niye?
Birinci sald›r›da karakolu ele geçirmek için ayr›ca bir askeri haz›rl›k m› varm›ﬂ acaba?
Yüzlerce silah m› vard› o zaman? Karakola gerek ilk akﬂam yap›lan sald›r›n›n, gerekse de
ikinci sald›r›n›n askeri, siyasi anlamda fark› yoktur ama MLKP ikisini ayr› de¤erlendirmektedir. Aç›k bir subjektivizm içindedir. Hem öncülük ispat etme gayreti, hem de ayaklanman›n
as›l niteli¤ini kavramam›ﬂ olmak, bu subjektivizmin ve kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n maddi zeminidir.
‹ﬂte bu zemin sorgulanmal›d›r.
MLKP kitle ayaklanmalar›n›n ve bu ayaklanmalarda kitle psikolojisinin nas›l
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini bilmemektedir. Kitleler "Karakola!.." diye motive olmuﬂken
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MLKP, "haz›rl›k var m›, silah var m›?" vb. gerekçelerle ayaklanman›n ruhuna ayk›r› hareket
etmiﬂ, bu noktada "kitle katledilir, kitleyi k›rd›racaks›n›z" diyen uzlaﬂmac›larla ayn› mant›¤a
düﬂmüﬂtür. Bu tür ayaklanmalarda herﬂey önceden planlanm›ﬂ, pro¤ramlanm›ﬂ olarak
yürümez. Sorun o an kitle psikolojisini iyi de¤erlendirmek ve kitleleri yönlendirmektir.
Karakoldaki polisler silahl› diye, kitlelerin silahl› güvenli¤i yok diye, karakolu neyle ele
geçirece¤iz gibi bir soru sormak reformizmdir. Kitle ayaklanmas› bir gerilla bask›n› de¤ildir.
Kitle silahlara ve bombalara karﬂ› taﬂlar›yla, molotoflar›yla, bedeniyle, kitlesel gücüyle
yürümektedir... Reformizmi ve devrimcili¤i ortaya ç›karan ölçü buradad›r.
MLKP’nin mant›¤›yla hareket etmiﬂ olsayd›k, Alevi dedelerinin ve küçük-burjuva
ayd›nlar›n›n yapmak istedi¤i gibi kitle katledilir gerekçesiyle, Gazi ayaklanmas›
gerçekleﬂmez, kitle karakola, panzerlerin ve silahlar›n üzerine yürümez, Cemevi etraf›nda
ba¤›r›r, ça¤›r›r ve polisin sald›rmas›yla çekilip evlerine otururdu. ‹ﬂte devrimci irade, önderlik bunun tersini yapm›ﬂ, bunun tersini ortaya ç›karm›ﬂt›r. Panzerlerin üstüne, karakola binlerce insana önderlik yaparak ﬂehitler vere vere yürümüﬂtür. Kitle ayaklanmalar› böyle olur.
Yürümeyenler, gö¤sünü siper etmeyenler kitle ayaklanmas›n› yaratamazlar.
Gazi ayaklanmas›n›n özü halk›n büyük bir kin ve öfkeyle karakola yürüyüp katilleri cezaland›rma iste¤idir. MLKP unutuyor ki, öncüsü olmakla övündükleri Gazi ayaklanmas› bir
yerde de "olmamal›yd›" deyip "mahkum" ettikleri o yürüyüﬂ ve karakol civar›ndaki destans›
çarp›ﬂmalard›r. Halk›n bu iste¤inin önüne geçmek, Gazi ayaklanmas›n›n önüne geçmektir.
MLKP’nin anlamak istemedi¤i, sorgulamaya yanaﬂmad›¤› budur. Sorguland›¤›nda ortaya
ç›kacak yaklaﬂ›m pratik yer al›ﬂlar›n›n da tersinedir. MLKP Gazi ayaklanmas›n›n önüne
geçmek istemiﬂtir. Kitlelerin karakola yürümesini engellemek istemiﬂtir. Ve onlara ra¤men
yürünmüﬂtür. Öyle ayaklanmalar olur ki, halk yüzlerce, binlerce ölü vererek yürür ve hedefine ulaﬂ›r. Bir baﬂka ifadeyle, halk gerekti¤inde kendi cesetlerinin üzerine basarak hedefine
yürür.
Her türlü kitle hareketinin, ayaklanman›n silahl› güvenli¤ini almak diye bir kural olamaz.
MLKP’nin "biz silah kulland›k" diye, ayaklanman›n bütünü aç›s›ndan ne askeri, ne siyasal bir
iﬂlevi olmayan silah kullanma olay›ndan hareketle yapt›¤› yorumlar zorlamad›r. Hele ki,
"baz› devrimci arkadaﬂlar, örne¤in DHKP-C taraftarlar› kendi örgütlerinin çizgisine de ayk›r›
bir biçimde, ‘silah kullanmak provakatörlüktür’ anti-propagandas›n› yapt›lar" sözlerini kitaba özellikle koymalar› art niyettir. Sözünü etti¤i meçhul Cephecinin ne dedi¤ini bilmiyoruz
ama bizim ayaklanmada ne yapt›¤›m›z çok aç›kt›r. Ortada kitleleri karakola yürütenler, yürütmeyenler ve yürümek istemeyenler vard›r... Cepheciler onlara ra¤men, evet onlara ra¤men,
hem de silahs›z olarak kitlelerin özgüçlerini de¤erlendirerek, panzerlere ve silahlara karﬂ›
taﬂ, sopa, molotof, tüp ne bulurlarsa direnerek sald›rm›ﬂ, kendini savunmuﬂ, kitleleri yürütmüﬂ, kitleler ﬂehitler vermiﬂ, tekrar yürütmüﬂ, daha çok kitleyi savaﬂa katm›ﬂ, barikatlar
kurmuﬂ ve Gazi Ayaklanmas› ortaya ç›km›ﬂt›r. MLKP ayaklanmada, kitle içerisinde silah kullanman›n nas›l olaca¤›n›, hangi durumda nas›l bir iﬂlev yüklenece¤ini bilmemektedir.
ﬁurada polise ateﬂ ettik deniliyor, bu birﬂey anlatm›yor. Do¤rudur, gerçek anlamda silaha
silahla karﬂ›l›k verirken bu karﬂ›l›k verme pro¤ramlanmam›ﬂsa veya duruma denk düﬂen bir
uygunlukta de¤ilse daha büyük katliamlar› beraberinde getirebilir. Kitle ayaklanmas› sürerken çeﬂitli gerilla sald›r›lar›yla düﬂmana vurmak farkl› birﬂey, kitle içerisinden etkisiz bir-iki
silahla düﬂmana ateﬂ etmek farkl› bir ﬂeydir, çok daha olumsuz sonuçlar da yaratabilir. Bu
noktada MLKP yapt›¤› bir iki el ateﬂ etmeye misyonlar biçmemelidir. Ve Gazi Ayaklanmas›
içinde anlaml› da de¤ildir. Ayaklanman›n niteli¤i silahl› bir ayaklanma de¤il, kitle ayaklanmas›d›r. Özü budur.
TKP-ML...
Dil Bilmeyen Rehber
TKP-ML de, Gazi ayaklanmas› s›ras›nda olumsuz s›nav veren sol gruplar aras›ndad›r. Bu
durum TKP-ML’nin her iki kanad› için de geçerlidir. Pratikte ortaya ç›kan güçsüzlükleri ve
karars›z tutumlar›yla ayaklanman›n etkisiz, sallanan gruplar›ndan biri olmuﬂtur. Ayaklanma
sonras›ndaki yaz›lar›nda yer yer bu etkisizli¤in itiraflar› olsa da, "Maoist Öncü"ye at›flar da
yok de¤ildir.

157

TKP-ML y›llard›r "savaﬂ"tan söz eden bir örgüt olmas›na karﬂ›n, Gazi ayaklanmas›nda bir
savaﬂ kültüründen ne kadar uzak oldu¤unu da ortaya koymuﬂtur. Gazi ayaklanmas›n› baﬂta
anlayamam›ﬂlar, anlad›klar› noktada da savaﬂç› bir sahiplenme, en az›ndan güç y›¤ma vb.
tav›r içinde olmam›ﬂlard›r. ‹lk sorgulamalar› gereken yan kuﬂkusuz budur. Bu etkisizli¤in ve
ayaklanmay› anlayamaman›n kökeninde as›l olarak TKP-ML’nin stratejik anlay›ﬂ› yat›yor
olmas›na karﬂ›n onlar da, di¤er gruplardan geri kalmayarak ayaklanman›n kendilerini bir kez
daha ideolojik ve pratik olarak do¤rulad›¤›n› belirtmektedirler.
Partizan Sesi’nin 13. say›s›ndaki bu de¤erlendirme çok s›radan, kaba bir "kendine yontma" örne¤idir. TKP-ML’nin savundu¤u devrim stratejisi içinde ﬂehirler tali öneme sahiptir.
Ve esas olarak da güç toplama merkezleridir. ﬁehirlerin durumuna kendi getirdikleri aç›l›m
"güç toplama esas, ayaklanma tali" biçimindedir. Yani ﬂehirler, k›rdaki mücadele için destek
konumundad›r. Çin’deki halk savaﬂ›n› ve gerçekleﬂen Köylü Devrimini aynen taklit etmek
bunu gerektirir zaten. TKP-ML’nin sorunu iﬂte bu taklitçili¤idir. Durum böyle iken "ayaklanmalara haz›r olma ve patlad›¤›nda da en önde plan›m›za uygun olarak yükseltme..."(abç)
türünden ifadeler kullanma TKP-ML çizgisi aç›s›ndan tam bir çeliﬂkiyi yans›tmaktad›r. Hem
ﬂehirlerdeki mücadeleyi k›rlara göre daha önemsiz göreceksin ve ﬂehirlerde gündeme gelecek olan ayaklanmalar› tali olarak de¤erlendireceksin, hem de ayaklanma patlad›¤›nda
"öncülük" yapabilmekten bahsedeceksin... TKP-ML bu ifade tarz›yla hiç yabanc› dil bilmeyen
ama "zorda kal›rsam konuﬂurum" iddias›nda bulunan bir turist rehberini and›r›yor.
Benzer ﬂeyler TKP-ML (KÖK) kanad› için de geçerlidir. Bu kesimle ilgili ek olarak
de¤inilmesi gereken bir nokta da Özgür Gelecek dergisinin 48. say›s›nda yeralan "Gerçe¤i
Tam Söyle Dostlu¤u Güçlendir" baﬂl›kl› yaz›da söylenenlerdir. Yaz›da "...TKP-ML’nin baz›
yanl›ﬂ bilgilenme ve faydac› anlay›ﬂlar› eleﬂtirerek Komiteden ayr›l›p iki saat sonra yeniden
sorunlar› konuﬂup hallederek komite üyeli¤ine döndü¤ü ve önderlik konusunda üzerine
düﬂeni en aktif bir ﬂekilde yerine getirdi¤i biliniyor..."(abç) Ancak ne yaz›k ki, "gerçek tam
söylenmiyor" ve iki saat içinde neyin de¤iﬂti¤ine ve nas›l önderlik yap›ld›¤›na aç›kl›k getirilmiyor.
Kafalar› esiyor komiteden ayr›l›p halk›, "öndersiz" b›rak›yor, sonra yine dönüp "önderli¤e"
devam ediyorlar. Önderlik iddias›n›n böyle bir geliﬂme içinde anlat›l›yor olmas› bile
gülünçtür ve önderlik iddias›n›n dayan›ks›zl›¤›n› göstermeye yetmektedir. TKP-ML’nin her
iki kanad› da, önderlik kan›tlama iddialar›ndan önce halk›n ayaklanmas›nda hakk›yla, tüm
güçleriyle yeralmamalar›n› çözümlemek zorundalar.
TDKP...
Terketti¤iniz Yer Savaﬂ Alan›d›r
Gazi Ayaklanmas›nda olumsuz bir örnek de TDKP oldu. Son dönemde yaﬂad›¤› ideolojikpolitik bunal›m ve legalleﬂme çabalar› nedeniyle, pratik içinde büyük bir savrulma yaﬂayan
TDKP ve taraftarlar›, Gazi’de devrimcilerin öncülü¤ünde baﬂlayan ayaklanmay› baﬂta uzaktan seyretmiﬂ, halk kitleleri öfkeyle aya¤a kalkm›ﬂken, onlar s›radan birinin bile
duyarl›l›¤›ndan uzak kalabilmeyi becermiﬂ, ayaklanma büyük bir kitleselli¤e ulaﬂ›nca da
"mecburen" ayaklanmaya kat›lm›ﬂlard›r.
Ayaklanmaya utanç belas› kat›lan ve herhangi bir iddias› olmayan TDKP’liler, ayaklanma
içinde kendini bozguncu ve kompleksli tav›rlar›yla gösterdiler. Çeﬂitli gruplar›n devrimci
etkinli¤inden ve özel olarak da DHKC insiyatifinden rahats›z olan TDKP, M-L’leri dar grupçulukla suçlayarak "ben sizin taﬂeronunuz olamam" kompleksiyle savaﬂ alan›n› terk etti.
TDKP’ye bu noktada söylenecek ﬂey, herﬂeyden önce ﬂudur; emekçi halk için onunla birlikte savaﬂmak kimsenin taﬂeronlu¤u de¤ildir. Terkettikleri yer savaﬂ alan›d›r ve halk›m›z
can›, kan› pahas›na savaﬂ›rken kaçman›n aç›klamas› kolay kolay yap›lamaz.
Yapamam›ﬂlard›r da. Daha kötüsü, Gazi halk›na ve devrimcilere karﬂ› tam bir sorumsuzluk içinde bu kaç›ﬂ yok say›lm›ﬂ, ne özeleﬂtirisine, ne de savunulmas›na girilmemiﬂtir.
Çünkü art›k TDKP için böylesi çat›ﬂmalar›n, s›n›f mücadelesinin böyle "s›cak savaﬂ" biçiminde yürütülmesinin bir önemi yoktur. O art›k mücadeleye "yasal" pencereden bakmaktad›r. Onun gözünde önemli olan sendika bürokrasisidir, ayd›nlard›r, yasall›k d›ﬂ›na ç›kmak
istemeyen küçük-burjuvalard›r. Gazi, yasall›k d›ﬂ›d›r. Bu yüzden de ayaklanma sonras›nda
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da Gazi halk›na taraftarlar›n›n ve siyasi tavr›n›n hesab›n› vermeye bile gerek duymam›ﬂ, tersine yay›n organlar›nda Gazi’yi küçümseyen de¤erlendirmeler yapm›ﬂt›r. Gazi emekçi
halk›n›n onlar için önemi olsa olsa yasal partilerine "oy" kazand›racak bir kesim olmalar›
kadard›r.
Nitekim TDKP, halk savaﬂ›n içinde, barikatlar›n baﬂ›ndayken terketti¤i Gazi’ye pekçok
oportünist, reformist gibi ancak seçim süreciyle birlikte "dönmüﬂtür". "Kusura bakmay›n, biz
ayaklanma s›ras›nda DHKP-C’nin taﬂeronu olmamak için yan›n›zda bulunamad›k ama ﬂimdi
oligarﬂinin mahallenize koyaca¤› sand›klara oy istemek için geldik" diyemeyeceklerinden,
ayaklanma, ﬂehitler edebiyat› yaparak Gazi’den oy istemiﬂlerdir.
Halk›n kurdu¤u barikatlarda dövüﬂmeyenler, halk›n savaﬂ›n›n karﬂ›s›na barikat olarak
ç›kacaklard›r. TDKP’nin bugün yüklenmeye çal›ﬂt›¤› misyon ne yaz›k ki sol ad›na, komünistlik ad›na budur. Burjuvazi onlar› yasall›¤a, parlamentosuna ça¤›r›yor olabilir, biz, Gazi halk›,
barikatlara ça¤›r›yoruz. Hangi sese kulak verecekleri hangi safta olacaklar›n› da belirleyecektir.
Bunlar d›ﬂ›nda Gazi’de oturan ya da sorumluluk duyup bölgeye gelen s›n›rl› say›daki üçbeﬂ (laf›n geliﬂi de¤il, gerçekten rakamsal olarak da böyle) taraftar›yla ayaklanmada zaman
zaman yeralan birkaç grup daha vard›r. Ancak bu yeral›ﬂlar›n›n kimileri aç›s›ndan çok olumlu oldu¤unu söylemek ne yaz›k ki mümkün de¤ildir.
Örne¤in ODAK çevresinden birkaç insan üçka¤›t ve ayak oyunlar›yla siyasi kimliklerini
belirtmeden kendilerini "halktan insanlar" olarak tan›t›p komiteye girmeye kalkm›ﬂlar ancak
al›nmam›ﬂlard›r. Yöntemin kendisi apolitiktir zaten. Dergilerinde de kendi insanlar›n›n
"örgüt propagandas› yapmaktan dahi çekindikleri" belirtilerek bu "yeral›ﬂ›n" niteli¤i ortaya
konmaktad›r. Ayaklanmada ilerletici de¤il, engelleyici ve y›lg›nl›k yayan bir konumdad›rlar.
Keza TKP-K›v›lc›m taraftarlar› da, savaﬂ› kavramam›ﬂ, kavramaktan uzak yap›lar›yla gerek
Gazi ayaklanmas›nda gerekse de ayaklanma için geliﬂen destek eylemliliklerinde "kitleyi
k›rd›r›r›z" vb. söylemleriyle burjuvazinin provakasyon edebiyat›n›n utangaç temsilcisi
olmuﬂlard›r. Pratikte de ald›klar› görevleri yerine getirmeyerek savaﬂ›n önünde ayakba¤›
olmuﬂlard›r.
Ayaklanmalar, ﬁablonlarla De¤il, Halk ve Ülke
Gerçe¤imizle; Sol ‹çi Rekabetçilikle De¤il,
Devrimci Birlikteliklerle Ço¤alacakt›r.
Yaﬂanan kimi olumsuzluklara ve "sol"un nükseden hastal›klar›na karﬂ›n, Gazi ayaklanmas› güç ve eylem birliklerinin sokaklarda, meydanlarda, barikatlarda, k›sacas› s›cak pratik
içinde yarat›laca¤›n› göstermesi aç›s›ndan da derslerle doludur. Faﬂizme karﬂ› ortak
mücadelede yarat›lacak olumluluklar sol taraf›ndan görülmeli ve herkes "ak›l satmay›, küçük
burjuva rekabetini, kendini be¤enmiﬂli¤i bir kenara b›rak›p" düﬂünmelidir.
Elbette ideolojik mücadele sürecektir. Ancak bu mücadelenin, oportünizmin Gazi ayaklanmas› sonras›nda yapt›¤› gibi s›¤, ülke ve halk gerçe¤inden uzak, ﬂabloncu, taklitçi "kendini kan›tlama" çerçevesinde yap›ld›¤›nda, ideolojik anlamda da, devrimci dostluk ve güven
anlam›nda da geliﬂtirici olmayaca¤› görülmelidir.
Oportünizmin Gazi’nin ard›ndan söyledikleri yeni de¤ildir; "öncü savaﬂ›" eleﬂtirisi ad›
alt›nda 25 y›ld›r sürdürdükleri revizyonist nakaratlara baﬂvurmuﬂlard›r yine. Bunu yaparken
de revizyonistliklerini gizlemek için, önce THKP-C’den DHKP-C’ ye geliﬂtirilerek, zenginleﬂtirilerek taﬂ›nan devrimci stratejiyi, PASS’› kendilerinin kolay vuruﬂ yapabilecekleri bir hale
getirerek ard›s›ra at›ﬂa baﬂl›yorlar. Bu stratejinin Devrimci Hareket taraf›ndan savunulup,
hayata geçirilen ve hayat içinde yaratt›¤› sonuçlarla do¤rulanan asl›n› de¤il, çarp›tt›klar›
suretini eleﬂtirebilmektedirler ancak. Bu devrimci stratejinin ›ﬂ›¤›nda yürütülen silahl›
mücadelenin etkilerini yok sayamamaktad›rlar. K›sacas›, diﬂe diﬂ süren, ﬂehitlerle büyüyen
ve gerillaya, ayaklanmalara dönüﬂen savaﬂ, onlar›n klasik kitle çal›ﬂmas› çizgilerine, uzun
evrim dönemi haz›rl›¤›yla gerçekleﬂece¤i hayalini kurduklar› "Sovyetik Ayaklanma" ﬂablonuna s›¤mamaktad›r. Halledilmesi gereken "ideolojik", "stratejik" problem budur. M-L’lerin
önderli¤indeki halk›n devrimci savaﬂ›, ﬂehirlerde ve k›rlarda gerilla savaﬂ›yla, barikat
savaﬂlar›yla, çok çeﬂitli biçimlerde silahl›-silahs›z kitlesel direniﬂ biçimleriyle zenginleﬂerek
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sürecektir. Devrimci savaﬂ›m›z›n mücadele biçimleri ve taktikleri, oportünizmin ve revizyonizmin belirledi¤i ﬂablonlarla yürümeyecektir.
Aslolan devrimi istemek, yüre¤imiz ve beynimizle ülkemiz ve halk›m›z gerçe¤inin içinde
olmakt›r. Stratejiler, taktikler ancak bu noktada bu topraklarda karﬂ›l›¤›n› bulur.
Tüm "teorik" tart›ﬂmalar›n ötesinde yap›lmas› gereken aç›k de¤il midir: "Gazi’leri ço¤altmak."
Öyleyse gelinen aﬂamada "...milliyetler, inançlar, çok çeﬂitli düﬂünceler temelinde,
yüzlerce legal ve illegal, düzen aleyhtar›, faﬂizme karﬂ› en genelde demokrasiyi isteyen tüm
güçlerin örgütlenmesi ve kendilerini ifade etmesi devrim aç›s›ndan yararl›d›r. Bunlar
geliﬂtirilmelidir. Bu güçlerin birlikteli¤i ve düzene karﬂ› ekonomik, demokratik talepler
etraf›nda dahi birlikte hareketi önemlidir. Devrim geliﬂtirilmek isteniyorsa, gerçek anlamda
bir özgürlük isteniyorsa, küçük hesaplardan, çocukça anlay›ﬂlardan kurtularak ve tabii ki
herkes iddias›n› sürdürerek, bu birliklerin yarat›lmas›na ve daha ileri birliklerin oluﬂmas›na
yard›m edilmelidir. Bugün güçlü olan faﬂizm de¤il, devrimcilerdir, halkt›r."

BÖLÜM XI
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AYAKLANMA SONRASI
TEPK‹LER-EYLEML‹L‹KLER

GAZ‹’L‹LER
SUÇLULARI ‹ST‹YOR
HESAP SORUYOR

Gazi ayaklanmas› sonras›nda katliama yönelik protestolar devam etti. Yasal-yasad›ﬂ›
çeﬂitli gösteriler ve eylemler yap›ld›. Tüm Türkiye, Kürdistan ve yurtd›ﬂ›nda katliama yönelik protestolarla Gazi halk›yla dayan›ﬂma sürdürüldü. Bedenler açl›¤a yat›r›ld›, suçlular
kamuoyuna aç›kland›, katiller teﬂhir edildi.
Devlet aç›k katliamc›l›¤›yla kamuoyu nezdinde kaybetti¤i meﬂrulu¤unu provakasyonlarla,
düzmece senaryolarla halk› "terörist" gösterip yeniden kazanmaya çal›ﬂ›rken, Halk Güçleri
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ayaklanman›n meﬂrulu¤unu savunma savaﬂ›na girdiler. Meﬂruluk, Gazi halk›n›nd›. Bu, tüm
Dünya ve Türkiye kamuoyu nezdinde kabul ettirildi. Bu süreçten de, çeﬂitli yanlar›yla k›sa
kesitler derledik.
Canlar Gazi’nin Direniﬂçileri ‹çin Açl›k Grevinde
Gazi ayaklanmas›ndan sonra polisin gözalt›na ald›¤› onlarca insan›n serbest b›rak›lmas›
ve halka kurﬂun s›kan katillerin listesinin aç›klanmas›n› isteyen yüzlerce kiﬂi açl›k grevine
baﬂlad›. Pir Sultan Abdal Canlar Derne¤i’nin Esenyurt, Sar›yer, Okmeydan›, ‹kitelli ﬂubeleri
ve Hac› Bektaﬂ-› Veli Dergah› Vakf› ‹kitelli ﬂubesinde baﬂlayan süresiz açl›k grevleri
dönüﬂümlü olarak devam etti. 2 Nisan günü baﬂlayan süresiz açl›k grevine gözalt›ndaki
kay›plar›n ak›beti aç›klanana ve Gazi’de halk› katleden polisler isimleriyle ortaya ç›kar›lana
kadar devam edilece¤i belirtildi. Açl›k grevleri yeni kat›l›mlarla günlerce sürdü.
Gazi’de Üslenmeye Çal›ﬂan Faﬂistlere ‹zin Yok!
Bir gün sonra, 3 Nisan’da Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi, Gazi mahallesi Dörtyol’da
faﬂistlerin üs olarak kulland›¤› "Celal’in Yeri" adl› kafeteryay› molotoflayarak faﬂistlere karﬂ›
ayaklanmadaki tavr›n sürece¤ini ortaya koydu... Halk›n Devrimci Adaleti hesap sormaya
devam etti. Nurtepe Sokullu caddesinde oturan bir faﬂist ﬂefe ait iki minibüs ve bir kamyon
DHKC savaﬂç›lar› taraf›ndan molotoflanarak yak›ld›. Ka¤›thane bölgesinde "Pala’n›n O¤lu"
olarak tan›nan faﬂist ﬂefe ait iki minibüs tamamen yanarken, kamyon önemli ölçüde tahrip
edilip, eylem yerine DHKC bayra¤› as›ld›. Gazi Mahallesi Zab›ta Karakolu ise faﬂistlerle
iﬂbirli¤i yapt›¤› ve polisin halka yönelik sald›r›s›na yard›m etti¤i için DHKC taraf›ndan
molotoflanarak tahrip edildi.
12 Nisan akﬂam› Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin hedefi yine faﬂist odaklard›.
Gaziosmanpaﬂa, Küçükköy Karadeniz mahallesinde sivil faﬂistlerin yuvaland›¤› iki ayr› yer
molotoflanarak tahrip edildi. Tahrip edilen üslerden "Coﬂkun Tabela" faﬂistler için önemli bir
üstü. Bir gün sonra ise Gaziosmanpaﬂa’da Renault bayii ile Pamukkale Otobüs ﬁirketi bombaland›.
15 Nisan’da ise DHKC’nin Gaziosmanpaﬂa Fatih caddesinde yapt›¤› gösteriye müdahale
eden polise molotof at›ld›. Ve bir ekip otosu silahla tarand›. Taranan ekip otosu, Gazi’de
halk›n üzerine ateﬂ aç›p halk› katleden sivil polis Recep’in ekip otosuydu.
Gazi’nin Parti-Cephe’li,
Parti-Cephe’nin Gazi’li ﬁehitleri
30 Mart-17 Nisan DHKP-C’nin 1. Kuruluﬂ Y›ldönümünü kutlama ve Devrim ﬁehitlerini
Anma Günleri’nde çeﬂitli yerlerden gelen devrimciler Gazi’de devrim ﬂehitlerinin
mezarlar›n›n baﬂ›ndayd›lar.
70’lik analar, gençler ve çocuklar hep birlikte Parti-Cephe’nin ﬂehitlerini sahiplenirken,
ﬂehitlere verilen sözü bir kez daha yineliyor, onlara özgür vatan› arma¤an edeceklerine and
içiyorlard›.
Anma, marﬂlar ve türkülerle coﬂkuyla devam ederken polis ancak uzaktan izlemek zorunda kal›yordu. Tören sonuna kadar mezarl›¤a yaklaﬂamayan polis, kitle da¤›ld›ktan sonra ara
sokaklarda sald›rarak çok say›da devrimciyi gözalt›na ald›.
20 Nisan’da DHKC’nin ça¤r›s› üzerine Gazi mahallesinde bulunan esnaflar, "Gazi ﬁehitlerine Sayg› ve Faﬂizmi K›nama" amac›yla 22 Nisan günü saat 16.00’ya kadar kepenk kapatma eylemi gerçekleﬂtirdiler.
Yine 22 Nisan günü Devrimci Halk Güçleri ve Sezgin ENG‹N’in ailesi taraf›ndan, Gazi
ayaklanmas›nda ﬂehit düﬂenler ve Sezgin ENG‹N için "k›rk yeme¤i" verildi. Gazi
mezarl›¤›nda ﬂehitler an›ld›ktan sonra ﬂehit ailelerinin ve Gazi halk›n›n katk›lar›yla
haz›rlanan yemek, Gazi olaylar›n›n baﬂlang›c›nda taranan Yavuz K›raathanesi’nin önünde
verildi. ﬁehit ailelerinin ve halk›n ortak çabas› ve eme¤iyle düzenlenen yeme¤e büyük bir
halk toplulu¤u kat›ld›.
Üç "Gazi Provakatörü"nün Hikayesi
Ya da Devletin Aczinin Resmi
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Gazi ayaklanmas› karﬂ›s›nda çaresiz kalan iktidar yapt›¤› katliam› gizlemek için iﬂledi¤i
suçun faturas›n› devrimcilere y›kmaya çal›ﬂt›. Bu amaçla da ayaklanma günlerinde gözalt›na
ald›¤› devrimci-demokrat insanlar› ileriki günlerde "provakatör" olarak kamuoyuna ilan etti.
‹ﬂte bu "provakatör" senaryolar›ndan biri.
14 Mart günü Gazi mahallesindeki olaylardan ötürü hastaneye kald›r›lan yaral›lar›
ziyarete giden üç bayan memur, Küçükköy meydan›nda gözalt›na al›nd›lar. BEM-SEN üyesi
olan Neriman BAKACAK, S›d›ka SERTO⁄LU ve Oya YILDIZ iki gün boyunca iﬂkenceli sorgulardan geçirildikten sonra tutukland›lar. Üç bayan memur ç›kar›ld›klar› adli tabip taraf›ndan
beﬂ gün iﬂ göremez raporu alarak yap›lan iﬂkenceleri belgelendirdiler.
Polisin ve mahkemelerin tümüyle hukuk d›ﬂ› bu tutumunun ard›nda devreye medya girdi.
Hürriyet, Milliyet, Sabah, Zaman gibi gazetelerde ve Kanal 7’de sendika üyesi memurlar,
"Gazi’yi kar›ﬂt›ran örgüt üyesi provakatörler" olarak gösterildiler. Bu konuda tescilli polis
uﬂa¤›, sözde gazeteci Emin DEM‹REL de üzerine düﬂen görevi yapmaktan geri kalmad›.
Daha sonra memurlar›n tutuklanmas›n› protesto eden çeﬂitli tepkiler gerçekleﬂti.
BEM-SEN Anadolu Yakas› üyesi memurlar 5 Nisan günü Kad›köy Belediyesi önünde
yaklaﬂ›k 200 memurun kat›ld›¤› gösteride yapt›klar› aç›klamada yaﬂanan hukuksuzlu¤u ve
sendikalar üzerinde kurulmaya çal›ﬂ›lan komployu protesto ederek, pankartlar› ve sloganlar›yla bas›n aç›klamas›nda bulundular.
Sa¤malc›lar Cezaevinde bulunan Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi tutsaklar›
yapt›klar› aç›klamada ﬂu görüﬂlere yer verdiler:
"Kendi suçlar›n› örtbas etmek isteyen iktidar›n emrindeki polis, suçlu yaratma çabalar›na
her zamanki gibi bas›n› da alet etmiﬂ, meslek onur ve ahlak›ndan yoksun kimi gazeteciler de
insanlar› provakatör ilan eden haberleri yay›nlam›ﬂlard›r. Bu yapt›klar›, suçun ve gerçek
suçlular›n gizlenmesidir. Devletin katliam›n› gizlemeye çal›ﬂmak, katliama ortak olmakt›r.
Burjuva bas›n› uyar›yoruz. Katliamlara ve insanlar›n suçsuz yere yarg›lanmalar›na alet
olmaktan vazgeçmelidirler. Yay›nlad›klar› yalan haberleri düzeltmeli ve halklar›m›zdan özür
dilemelidirler."
BEM-SEN üyesi üç memur, 5 Nisan günü ara tahliye karar›yla serbest b›rak›ld›lar. ‹ktidar›n yaratmaya çal›ﬂt›¤› komplo boﬂa ç›km›ﬂt›.
Provakatörlükle suçlanan ve daha sonra kamuoyunda oluﬂan tepkilerle serbest b›rak›lan
Neriman BAKACAK Kurtuluﬂ Gazetesi’yle yapt›¤› röportajda ﬂunlar› söylüyordu:
"Devlet kendi suçunu gizlemek için hayali suçlular yaratmak istedi. Ellerinde de biz
vard›k, bizi provakatör ilan etti. As›l provakatörler, suçlular ise Gazi halk›na kurﬂun s›kanlard›r. Küçükköy Karakolunda uzun süre kaba dayak biçiminde iﬂkence gördük. Çok ilginçti.
Karakol DGM’ye gönderdi, orada görevsizlik karar› verildi. Ard›ndan Sulh Ceza
Mahkemesine gönderildik. Mahkeme bizi serbest b›rakt› ancak Savc›l›k itiraz etti. Ve bu kez
Asliye Ceza Mahkemesi bizi g›yab›m›zda tutuklad›.
(...)
Hukuk komedisiydi. Sonradan bunun "provakatör senaryosunun" baﬂlang›c› oldu¤unu
düﬂündük. Tutuklanmam›z mahkemeye bir yerlerden dayat›l›yordu herhalde. O gece
yeniden karakola getirildik. Ertesi gün bir kez daha mahkemeye ç›kart›l›p, tutuklama karar›
vicahiye çevrildi. Ayn› gün tutuklanmaya itiraz ettik. A¤›r Ceza’da görüﬂüldü. Savc› da
serbest b›rak›lmam›z› istiyordu, ayr›ca mahkeme üyeleri de tutuksuz yarg›lanmam›z› istiyordu. Buna ra¤men Eyüp A¤›r Ceza Mahkemesi Baﬂkan›’n›n karar›yla tutukland›k. Senaryo
iﬂliyordu. ‹zinsiz gösteri ve yürüyüﬂ yapt›¤›m›z iddia ediliyordu. 2 Nisan günü gazetelerden
provakatör oldu¤umuzu ö¤rendik. Art›k suçumuz halk› suç iﬂlemeye teﬂvik etmek, Gazi olaylar›n› ç›kartmakt›. Gazeteler bizi "provakatöre bask›n" manﬂeti alt›nda yay›nlad›lar. Hücre
evinde yakaland›¤›m›z ve yasad›ﬂ› örgüt üyesi oldu¤umuz söyleniyordu.
(...)
Ara tahliye ile 5 Nisan günü serbest b›rak›ld›k"
Memurlar Gazi Ayaklanmas›n›n Neresindeydi?
Provakatörlük senaryolar›ndan birinin hedefinin de BEM-SEN’li memurlar olmas› tesadüfi de¤ildi asl›nda. KÇSKK Gazi ayaklanmas› karﬂ›s›nda olumsuz bir s›nav verirken, Devrimci
Mücadelede Memurlar’›n önderlik etti¤i Bem-Sen’li ve di¤er iﬂkollar›ndaki memurlar bu
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tablonun belli ölçüde d›ﬂ›nda kalan bir tutum sergilemiﬂlerdi. BEM-SEN Genel Baﬂkan›
Nuray YÜCEL de bu noktada Kurtuluﬂ Yolunda Memur Gerçe¤i Dergisi ile yapt›¤› röportajda ﬂunlar› anlat›yordu:
"Bu katliamla ülkemizde geliﬂen halk muhalefetini kanla bast›rmak ve halk›m›za bir
gözda¤› verilmek istenmiﬂtir. Peki, baﬂard›lar m›? Elbette hay›r. Çünkü, Gazi ayaklanmas›
bize ﬂunu bir kez daha göstermiﬂtir ki; ÖRGÜTLÜ HALK YEN‹LMEZ!
Peki Kamu Emekçileri yaﬂanan bu direniﬂlerin neresinde yerini alm›ﬂt›r; biz BEM-SEN
olarak olaylar›n baﬂlad›¤› ilk andan itibaren Gazi halk›n›n yan›baﬂ›nda yerimizi ald›k. Heyet
oluﬂturarak olay yerine an›nda ulaﬂt›k. Ama o bölge bir savaﬂ alan› idi. Heyetimiz Gazi
halk›yla birlikte barikatlardayd›. Di¤er yandan tüm DKÖ’ler ile birlikte sürekli geliﬂmeleri
takip ederek yapabileceklerimiz konusunda çaba sarfettik. Valilik önünde bir yürüyüﬂ
gerçekleﬂtirdik. Ayn› gün G.O. Hastanesinde yaralanan direniﬂçileri ziyaret etmek üzere yola
ç›kt›k. Orada üç sendika üyemiz gözalt›na al›narak keyfi bir ﬂekilde iki gün gibi k›sa bir sürede
apar topar tutukland›. Di¤er yandan polisin sald›r›s› sonucu ﬂehit olan direniﬂçilerin
cenazelerine sahip ç›k›larak, törenlerine kat›l›m sa¤land›. Ayn› zamanda Gazi halk› ile
dayan›ﬂmak için ilaç ve para yard›m› kampanyas› baﬂlatt›k. Ve bu yard›mlar›m›z› bir heyetle
Gazi halk›na ulaﬂt›rd›k.
Biz bunlar› hayata geçirirken Kamu Emekçileri genel olarak bize göre bu görkemli
direniﬂte iyi bir s›nav vermemiﬂtir. Çünkü KÇSKK olarak daha önce 18 Mart tarihinde
Ankara’da yürüyüﬂ yapmak üzere karar al›nmas›na ra¤men bu yürüyüﬂ ve 30-31 Mart’ta
gerçekleﬂecek olan iki günlük iﬂ b›rakma eylemi geliﬂen olaylar bahane edilerek iptal edilmiﬂ, kendilerince "yurtseverlik" örne¤i sergilemiﬂlerdi. Oysa ki, bize göre as›l yurtseverlik
Gazi halk›n›n yani emekçi halk›n yan›baﬂ›nda yeralmakla mümkündür. Bu tav›rla devletten
teﬂekkür alan KÇSKK hangi saflarda yer ald›¤› konusunda sorgulanmal›, saf›n› net olarak
ortaya koymal›d›r. Yap›lan sadece iki saatlik iﬂ b›rakma ve olay›n yaﬂand›¤› bölgeleri ziyaret
etme olmuﬂtur. Bu da yaﬂanan direniﬂin büyüklü¤ü karﬂ›s›nda fazla birﬂey ifade etmemektedir."
Almanya’dan Gazi’ye Uzanan Bir Dayan›ﬂma
Çal›ﬂmalar›n› Almanya’da sürdüren Küçükarmutlu ile Dayan›ﬂma ve Dostluk Derne¤i
temsilcileri Gazi ayaklanmas› sonras›nda yapt›¤› dayan›ﬂma gezisiyle Gazi halk›na Alman
demokrat kamuoyunun dayan›ﬂma duygular›n› ilettiler. Kurtuluﬂ Gazetesinin yapt›¤› röportajda anlatt›klar›yla, devletin ayaklanmay› çarp›tmaya çal›ﬂt›¤› gibi, Gazi’yle ilgili eylemleri
bas›n›nda "farkl›" gösterecek kadar acizleﬂmesinin yurtd›ﬂ›na da uzanan yeni bir örne¤ini
dile getiriyorlard›:
" (Almanya’daki gazete ve TV’lerde) Gazi ayaklanmas› ›srarla mezhep çat›ﬂmas› olarak
gösterilmeye çal›ﬂ›ld›. Sanki Sünniler Alevilerin kahvehanesini taram›ﬂ gibi gösterildi.
Sonraki günlerde yaﬂananlar ise, pek yans›t›lmad›. Gazi ayaklanmas›n› destekleyen, devletin
katliam›n› protesto eden gösteri ve eylemler ise bas›n taraf›ndan iade edilmek istenen mültecilerle ilgili eylemler olarak gösterilmeye çal›ﬂ›ld›.
(...) Almanya’ya döndü¤ümüzde, halk›n nerede ve nas›l bir mücadelesi olursa bunu
Alman kamuoyuna aktarmay› görev edindik. Bu nedenle Gazi ayaklanmas›yla ilgili yanl›ﬂ
bilgilendirilmiﬂ Alman halk›na gerçekleri anlatmaya çal›ﬂaca¤›z. Çat›ﬂman›n mezhepler
aras›nda de¤il, devlet ile halk aras›nda yaﬂand›¤›n› aktaraca¤›z"
Gazi Halk› Suçlular› ‹stiyor
Gazi mahallesi halk› sonraki günlerde çok çeﬂitli vesilelerle katliam› ve ayaklanmay› gündemde tuttu. Bunlardan biri de, halk› katleden polisi aklamaya çal›ﬂan Vali Hayri KOZAKÇIO⁄LU’nun istifaya ça¤r›ld›¤› bas›n toplant›s›yd›. 6 Nisan günü daha önce kurﬂunlanan
kahvehanelerin önünde, Cemevi yöneticilerinin tüm engelleme çabalar›na karﬂ›n yap›lan
Gazi Mahallesi Halk› imzal› bas›n aç›klamas›nda olaylar›n geliﬂimi ve polisin katliamc› tavr›
anlat›ld›ktan sonra ﬂöyle devam edildi:
"Bu olaylar Dünya ve Türkiye kamuoyu önünde cereyan etmiﬂken, polisin mahalle
halk›na karﬂ› düﬂmanca katliam yapt›¤› ortadayken, ‹stanbul Valisi Hayri
KOZAKÇIO⁄LU’nun 3 Nisan pazartesi günü yapt›¤› bir toplant›da Gazi mahallesi olaylar›nda
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polisin hiçbir suçu olmad›¤›n›, pervas›zca söyledi¤ini hayret ve ibretle ö¤renmiﬂ bulunmaktay›z.
Mahallede gözalt›na al›nan gençlerden, iﬂçilerden, s›radan insanlar örgüt üyesi olarak
bas›na ç›kar›l›p Gazi mahallesi olaylar›n›n suçlusuymuﬂ gibi gösterilerek kamuoyu
yan›lt›lmak istenmektedir. Bizler mahalle sakinleri olarak yaﬂanan olaylar› iﬂyerimizde,
evimizde, sokaklarda yaﬂad›k, gördük ve diyoruz ki,
- Kahveleri tarayan, halk›m›z› katleden, 17 kiﬂinin ölümüne, 300’den fazla insan›n
yaralanmas›na neden olan suçlular›n bir an önce kamuoyuna aç›klanmas›n› istiyoruz.
- 21 Mart’ta Gazi mahallesi olaylar›ndan dolay› gözalt›na al›nd›¤› söylenen fakat
gözalt›nda oldu¤u kabul edilmeyen Hasan OCAK’›n biran önce bulunmas›n› istiyoruz.
- ‹stanbul Valisini pervas›z aç›klamas›ndan dolay› k›n›yor ve görevden al›nmas›n› istiyoruz.
- Olaylarda gerçek suçlular›n bulunmas› için tan›kl›k yapaca¤›m›z› kamuoyuna ve bas›na
duyuruyoruz.
Hukukçulardan Suç Duyurusu:
"Katillerin Arkas›nda Devlet Var"
Gazi mahallesi halk›n›n katillerin yarg›lanmas› için yapt›¤› bas›n toplant›s› sonras›nda
devrimci-demokrat hukukçular da harekete geçerek KOZAKÇIO⁄LU ve MENZ‹R için suç
duyurusunda bulundular.
Gazi olaylar› s›ras›nda polis kurﬂunlar›yla katledilen Sezgin ENG‹N, Zeynep POYRAZ,
Mümtaz KAYA’n›n aileleriyle birlikte di¤er ﬂehit ailelerinin vekaletlerini verdi¤i Halk›n Hukuk
Bürosu, ÇHD ve ‹HD’li avukatlar›n da aralar›nda bulundu¤u hukukçular 11 Nisan günü
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na baﬂvurarak KOZAKÇIO⁄LU ve MENZ‹R hakk›nda dava
aç›lmas›n› istediler.
Avukatlar ad›na aç›klama yapan Cemal YÜCEL, "‹stanbul Valisi Hayri KOZAKÇIO⁄LU ve
‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet MENZ‹R hakk›nda suç duyurusunda bulunduk. Bunun
yan›s›ra Gazi Mahallesi ve Ümraniye’de görev yapan polisler için de, kasten adam
öldürmek, öldürmeye tam teﬂebbüsten yarg›lanmalar› için suç duyurusunda bulunduk"
dedikten sonra polislerin keyfi bask›s›n›n bugün de sürmekte oldu¤unu vurgulayarak ﬂunlar›
söyledi: "Suçlular› bulamayanlar, katliama tepki gösteren Gazi halk› hakk›nda dava açarak
suçlar›n› gizlemeye çal›ﬂmaktad›rlar"
Yapt›klar› suç duyurusundan ciddi bir sonuç ç›kmas›n› beklemeyen ﬂehit aileleri bu
kayg›lar›n› ﬂöyle dile getirdiler: "Çocuklar›m›z› katledenler zaten polis, katil polislerin
bulunup yarg›lanaca¤›na inanm›yoruz. Çünkü katillerin arkas›nda devlet var. Bunu biliyoruz."

BÖLÜM XII
AYAKLANMANIN Ö⁄RETT‹KLER‹
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GAZ‹’DEN Ö⁄RENMEK
DEVR‹M‹ ‹STEMEKT‹R

Gazi ayaklanmas› daha ﬂimdiden devrim sürecimizde özel önemi olan bir aﬂama olarak
yeralm›ﬂt›r. Halk›m›z için de, devrimciler için de büyük, çok yönlü bir tecrübedir. Bu
bak›mdan ö¤rettikleri-gösterdikleri de ayn› zenginliktedir. Devrimciler her bir yönünü ayr›
bir inceleme konusu yapmal›d›rlar; tart›ﬂmal›, süzgeçlerden geçirmeli ve yine prati¤in
mihenk taﬂ›na vurarak geliﬂtirmeyi hedeflemelidirler.
Ama herﬂeyden ve herﬂeyden önce ayaklanman›n ö¤retti¤i birﬂeyde net olunmal›d›r. Bu
da mücadelenin hiçbir ülkede, hiçbir koﬂulda ﬂablonlarla yürümeyece¤i gerçe¤idir.
Gazi’nin ‹lk Dersi; Mücadele ﬁablonlara Hapsedilemez
Bunun kavranmad›¤› yerde ayaklanmadan ç›kar›lacak di¤er "derslerin" de sa¤l›kl›
olaca¤›n› söylemek mümkün olmaz.
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Farkl› stratejileri anlat›yor görünse de çizgisinin as›l karakteristi¤i her dönem "ﬂablonculuk" olan sol, yer yer tan›k olunuyor ki, ﬂimdi de Gazi’den bir ﬂablon ç›karma gayretindedir.
Ayaklanman›n dersleri bu yüzden bu s›¤ ve dar çerçeveye s›k›ﬂt›r›larak adeta reçeteleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Gazi Ayaklanmas›n› oldu¤u gibi ﬂablonlaﬂt›rmak yanl›ﬂ yoldur. Gazi’leri ço¤altmaz,
önünü t›kar. Halk›n ve devrimin saflar›na savaﬂ› yayan bir devrimci insiyatifi de¤il, beklemecili¤i hakim k›lar.
Halk›n savaﬂ›, ayaklanmalar›, talepleriyle de, biçimleniﬂiyle de, örgütleniﬂiyle de çok farkl›
ﬂekillere bürünerek geliﬂecektir. Gazi’ler de ço¤alacakt›r ama çok çeﬂitli biçimlerde. Bunu
görüp, devrimci iradeyi, taktikleri bunu h›zland›r›p yayg›nlaﬂt›racak tarzda kullanmak
gerekiyor. De¤ilse, Türkiye’nin bir yerlerinde yeni bir Gazi ortaya ç›kmas›n› bekleyerek, ﬂu
ya da bu bölgede varolan potansiyeli bu biçimin içine sokmaya çal›ﬂarak siyaset de
yap›lamaz, halk›n savaﬂ› da geliﬂtirilemez.
B›çak Kemi¤e Dayanm›ﬂt›r
Gazi Ayaklanmas›, devletin emekçi kitleler üzerinde estirdi¤i terörün de art›k para
etmeyece¤ini gösterdi. Halk, kontrgerilla sald›r›s›na gö¤sünü siper ederken, ölümler,
bedeller pahas›na faﬂizme karﬂ› koyarken "Art›k Yeter" demiﬂtir. "Ölümden öte yol yok"
demiﬂtir. Emekçiler çoktand›r "art›k yeter" diye düﬂünüyorlard› kafalar›nda. Yüzy›llar›n ezilmiﬂli¤inin birikimi vard› bu düﬂünüﬂün temelinde. Ama esas olarak da son 15 y›l›n sonucuydu bu. Her gün daha fazla yoksullaﬂt›r›lm›ﬂlard›, emeklerinden gayri onurlar›n›, vücutlar›n› satmaya zorlan›yorlard›. Ve iﬂkenceler, gözalt›lar, katliamlar hep onlarayd›. Gazi’liler
bunlar› en yo¤un yaﬂayanlardand›. Ama Gazi’lilerle özünde çok farkl› koﬂullarda olmayan
ülkemizin tüm emekçileri için geçerlidir ayn› ﬂey; b›çak kemi¤e dayanm›ﬂt›r çoktan.
Bu b›ça¤›n ac›s›n› hissetmeyenler, emekçi halk›n yoksullu¤unu, ac›lar›n›, tasalar›n›,
öfkesini maddi olarak da manen de paylaﬂmayanlard›r. Küçük-burjuvalar, bürokratlar, halka
yabanc›laﬂm›ﬂ kesimlerdir. Bu ac›y› duymak ya da duymamak herkesin önümüzdeki
dönemdeki politikalar›n› da belirleyecektir.
Bu ülkede son 5-6 y›l›n seçimlerine emekçi halk›n yar›s› kat›lmam›ﬂt›r. Düzenden, düzen
partilerinden aç›kça umudunu kesmiﬂ, kopmuﬂ bir halk vard›r yani. Ama iﬂbirlikçiler,
icazetçiler, y›lg›nlar, oportünistler hep barda¤›n henüz "boﬂ" olan di¤er yar›s›n›
görmüﬂlerdir. Gazi, barda¤›n dolu olan yar›s›ndan kab›n› bir yerlerden k›r›p, taﬂan halkt›r.
Boﬂ görünen yar›s› da taﬂacakt›r. Elbistan da bu yar›s›ndan taﬂm›ﬂt›r. Türkiye’de devrimci
politika esas olarak halk›n bu kesimleri üzerinde yükselecektir. Gazi, bunun aç›k anlat›m›d›r.
Halk›n sadece, kendi y›lg›nl›klar›na, pasifistliklerine, uzlaﬂmac›l›klar›na karﬂ›l›k düﬂen geri
kesimleri üzerine politika inﬂa edenler, yeni Gazi’ler karﬂ›s›nda yeni ﬂaﬂk›nl›klar yaﬂayacak
ve giderek etkisizleﬂeceklerdir.
Evet, Anadolu k›raç de¤ildir. Topraklar›m›z yeni isyanlara ve devrime gebedir. Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Savaﬂ› geliﬂtikçe Gazi gibi ve de farkl› ayaklanmalar›n, direniﬂlerin birbirine
eklenmesiyle zafere yürünecektir. Bu tür ayaklanma ve direniﬂler dar bölgelerde, yöresel
biçimde geliﬂece¤i gibi, daha geniﬂ alanlar› kapsayan tarzda da karﬂ›m›za ç›kabilir. Bunu
belirleyecek olan devletin krizinin ve ona karﬂ› sürdürülen mücadelenin etki gücüdür.
Öyleyse devrimcilerin bu geliﬂmelere haz›rl›kl› olmalar› gerekir. Haz›rl›kl› olmak, tek
baﬂ›na bu ayaklanmalar ortaya ç›kt›¤›nda bunlara müdahale edebilmek ﬂeklinde de
anlaﬂ›lmamal›d›r. Aslolan bunlar› iradi olarak yarat›p yaymakt›r. Silahl› savaﬂ›, gerilla vuruﬂ
tarz›n›, bu tür geliﬂmeleri de hesaba katarak düzenleyebilmektir. Ayaklanmalar, halk hareketinin radikalleﬂmesinde ve kitlelerin savaﬂ içinde e¤itilmesinde büyük roller oynayacakt›r.
Gazi’yi Aya¤a Kald›ran Direniﬂ, Çat›ﬂma ve Savaﬂ Ruhu
Katliama devrimcilerin önderli¤inde, do¤rudan devleti sorumlu tutarak ayaklanma ile
karﬂ›l›k veren emekçi Gazi halk›, faﬂizmin oyununu bozdu. Oyunu bozulan devlet, telaﬂ
içinde ve ne yapaca¤›n› bilemez halde çürümüﬂlü¤ünü ve tükenmiﬂli¤ini gizlemeye çal›ﬂt›.
Faﬂizm ﬂaﬂk›nd›. Hiç beklemedi¤i bir cevapla karﬂ›laﬂm›ﬂ ve halk›n gücü karﬂ›s›nda bozguna
u¤ram›ﬂt›. Yönetemedi¤ini ve eskisi gibi yönetemeyece¤ini bir kez daha kavram›ﬂt›.
Nas›l olmuﬂtu bu?
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"Art›k yeter" diye düﬂünmek baﬂka, "art›k yeter" diye aya¤a kalkmak baﬂka ﬂeydir.
Birincisi, ikincisine nas›l dönüﬂmüﬂtü?
Gazi’den birﬂeyler ö¤renmeye çal›ﬂanlar›n mutlaka cevaplamas› gereken bir sorudur bu.
25 y›ld›r diﬂe diﬂ sürdürülen silahl› mücadelenin; bu mücadele içinde gelenekleﬂtirilen
düﬂmana sald›rma cesaretinin ya da kuﬂat›ld›¤›nda ölümü sloganlarla kucaklayabilme
kararl›l›¤›n›n, halk›n bilincinde yaratt›¤› derin sars›nt›lar›n bu dönüﬂümde belirleyici pay›
vard›r. Yüzlerce ﬂehitle yarat›lan ve DEVR‹MC‹ SOL’la, DHKP-C’yle özdeﬂleﬂen direniﬂ ve
savaﬂ ruhu, yoksul kondular›n kap›lar›ndan girip onlar›n bilincine ulaﬂm›ﬂ, öfkelerini aya¤a
kald›rm›ﬂt›r. Bunu görmek birﬂeylerin kan›tlanm›ﬂ olup-olmamas› meselesinin ötesindedir.
Çünkü yar›n da emekçi halklar› faﬂizmin karﬂ›s›na dikecek olan halk›n silahl› savaﬂ›, silahl›
örgütlenmesidir.
Gazi halk›, savaﬂ gerçe¤ini kavramakta ve bu gerçe¤e karﬂ›l›k vermekte solun bir çok kesimini sollam›ﬂt›r. Solun y›llard›r kadrolar› düzeyinde dahi taklit etme gücünü bile bulamad›¤›
çat›ﬂma, kuﬂatma alt›nda düﬂmana sald›rma gelene¤i Gazi’de halklaﬂm›ﬂt›r.
Direniﬂi, çat›ﬂmay›, savaﬂ›, bedeller ödemeyi içselleﬂtirmeden, bunlar›n tekil olaylar
de¤il, ülkemizdeki s›n›flar mücadelesinin asli özellikleri oldu¤u kabul edilmeden devrimi
geliﬂtirecek bir politikan›n ve örgütlenmenin sahibi olmak da zordur.
Gazi, Halk›n Kendi Gücünü Görmesidir
Gazi ayaklanmas›yla emekçiler kendi güçlerini gördüler. Kararl›l›k ve cesaret karﬂ›s›nda
bir panzerin nas›l çaresizleﬂti¤ini, onbinlerin kararl›l›¤›, cesareti ve dayan›ﬂmas› karﬂ›s›nda o
"koskoca" devletin nas›l çaresizleﬂti¤ini gördüler. Kondular›nda bir baﬂlar›na olmad›klar›n›
gördüler.
Yaln›z Gazi’de ayaklanman›n içindekiler de¤ildi bunu görenler. Gazi ayaklanmas›n›n
düﬂman› sarsan yönü kendisiyle s›n›rl› kalmayarak, ülkenin her taraf›nda dost güçlerin
harekete geçmesini sa¤layabilmesi olmuﬂtur. Düﬂman, Gazi’yle baﬂlayan direniﬂin en baﬂta
‹stanbul’u sararak büyümesi karﬂ›s›nda gerek politik gerekse askeri olarak çaresiz kalm›ﬂt›r.
Ki Gazi ayaklanmas› süreci, k›sa bir süreçtir. Daha uzun süreli direniﬂler ve ayaklanmalar›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› durumunda devletin çaresizli¤i artacakt›r.
Gazi halk›n› yaln›z b›rakmayan, bunu onuru ve halk gelenekleriyle ba¤daﬂt›rmayan onlarca emekçi mahallesi Gazi’nin ateﬂini bir anda yükselterek büyük bir güç ortaya ç›karm›ﬂlar,
tarihsel bir dayan›ﬂma örne¤i sergilemiﬂlerdir. Bu, büyük bir moral yaratarak, DHKC’nin
"Yeni Gazi’ler Yaratal›m, Savaﬂ› Yayal›m" ça¤r›s›n›n ne derece isabetli oldu¤unu
kan›tlam›ﬂt›r. Ayaklanman›n gücü, Gazi halk›n›n onurlu, ﬂanl› direniﬂinin yan›nda bu
dayan›ﬂma ve savaﬂ› yayg›nlaﬂt›rma anlay›ﬂ› ile büyümüﬂtür. ‹lk gece Okmeydan›’ndan,
Nurtepe’den ve çeﬂitli bölgelerden DHKC önderli¤inde Gazi’ye akan halk›n coﬂkusu ve öfkesi tüm Türkiye’yi sallam›ﬂt›r. Düﬂman›n direniﬂi yaln›zlaﬂt›rma ve s›n›rland›rma çabalar›
sonuçsuz kalm›ﬂt›r. Birleﬂtikçe güç olduklar›n› gören emekçiler buna izin vermemiﬂtir.
Ama bu gücün fark›na var›lmas› yaln›z dayan›ﬂma içinde olanlarla da s›n›rl› kalmam›ﬂt›r.
D›ﬂar›dan da olsa ayaklanmay› izleyen tüm emekçiler ﬂu ya da bu düzeyde görmüﬂlerdir
bunu. Gazi’yi say›s›z aya¤a kalk›ﬂlar›n izlemesi rastlant›sal de¤ildir.
Bunu tespit etmenin devrimci politika aç›s›ndan önemi de ﬂudur: ﬁimdi kendine daha çok
güvenen, savaﬂt›¤›nda, ayakland›¤›nda neler yapabilece¤ini az çok gören, dayan›ﬂman›n
çeﬂitli biçimlerine daha aç›k bir halk vard›r karﬂ›m›zda. Bunu kabul edip etmemek
önümüzdeki süreçte at›lacak ad›mlar›n -do¤ru ya da yanl›ﬂ- hangi zemine basaca¤›n› da
belirleyecektir.
Halka güvenmeyenler, ona uzak olanlar, ayaklanmada kendi gücünü gören ve gösteren
halk gerçe¤i karﬂ›s›nda, burjuvazinin a¤z›yla "heyecanl› gençler" edebiyat› yap›p bu gerçekten kaçmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu gerçe¤i kabul ettikleri an, tespitlerini de gözden
geçirmeleri gerekecektir çünkü. Gazi’de ayaklanan halkt›r ve ayaklanmayla ileriye do¤ru
büyük bir ad›m at›lm›ﬂt›r. Gereken, bu ad›m› yok sayan de¤il, daha ileri götürmeyi hedefleyen politikalard›r ve devrimci olan da budur.
Bu Güç Halk Meclisleriyle,
Halk Komiteleriyle Pekiﬂtirilmelidir
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Gazi Ayaklanmas› kendi görkemi içinde Halk Meclisleri, Halk Komiteleri, Mücadele ve
Savunma Komiteleri ve benzeri örgütlülüklerin eksikli¤ini de göstermiﬂtir. Bu tür örgütlenmelerin oluﬂturulmas› Gazi’yle bir kez daha kendini dayatm›ﬂt›r. Ayaklanma içinde bu
ihtiyaç karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂsa da yap›labilenler geridir, yetersizdir.
Ayaklanmada bu tür örgütlülüklerin olmamas›, halk kitlelerinin daha geniﬂ, daha aktif
kat›l›m›n›n sa¤lanamamas›na neden olurken, yine ayn› eksiklikle halk›n yarat›c›l›¤›,
olanaklar› yeterince kullan›lamam›ﬂ, yer yer kar›ﬂ›kl›klar egemen olmuﬂ, oportünizm küçük
hesaplar yapabilmiﬂtir. Alevi dernekleri, küçük burjuva ayd›nlar, hatta karﬂ›-devrimci
Ayd›nl›kç›lar yer yer s›zm›ﬂ, direniﬂi engellemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Meclisler, Halk Komiteleri, Savunma-Sald›r› Komiteleri, hem halk›n faﬂizme karﬂ› savunmas›ndaki, direniﬂ ve ayaklanmalar›ndaki muhtemel boﬂluk ve kar›ﬂ›kl›klar› engelleyecek,
hem de halk›n devrime, kendi iktidar›na yönelen bir tarzda politikleﬂmesinin platformlar›
olacaklard›r.
Bu tür örgütlenmeler yarat›lamazsa, kitlelere daha büyük bask›lar yönelecektir. Çünkü
kendi içinde örgütlü olmay›ﬂ› halk›n gücünün zay›f yan›d›r ve düﬂman bu zay›fl›¤›
de¤erlendirmektedir. Keza bunlar sa¤lanamad›¤›nda kitle hareketinin pasifize edilmesi
tehlikesi de hep gündemde kalacak ve daha güçlü ayaklanmalar›n yap›laca¤› koﬂullar
haz›rlanamayacakt›r.
Halk› örgütleme, savaﬂ› ﬂu ya da bu biçimde geliﬂtirme iddias› taﬂ›yan herkesin, öncelikle ele almas› gereken sorunlardan biri budur.
"Halk potansiyelinin geri çekilmesinin, devrime do¤ru akan büyük halk ayaklanmalar›n›n
engellenmesinin önüne geçmek, devletin her türlü sald›r›s›n› püskürtmek ve bu alanlarda
yaﬂam›n getirdi¤i sorunlar›n örgütlenmesi ve savaﬂ›n yay›lmas› için bu örgütlenmeler kendini dayatmaktad›r...
"... Halk›n sorunlar› sözkonusu oldu¤undan, halk›n kat›l›m› sa¤lanamadan uygulanabilir,
sa¤l›kl› kararlar al›namaz. Bu nedenle Halk Komiteleri halk›n onay verdi¤i, destekledi¤i ve
kararlar›na uygun bir iﬂlerli¤e ve yap›lanmaya sahip olmal›d›r...
"... Halk Komiteleri, Halk Meclisleri ayn› zamanda sol yap›lar›n, gruplar›n, faﬂizme karﬂ›
olan herkesin birleﬂebilece¤i somut bir zemindir. Bu birliktelikler için çaba sarfedilmeden
halk örgütlenmeleri sa¤l›kl› olmaz. Hiç kimse kerameti kendinden menkul anlay›ﬂlarla ucuz
yollu öncülük ve kendisi olmazsa olmaz iddias›nda olmamal›d›r. Kendine güvenenler,
do¤rulu¤una inananlar, yaﬂanan savaﬂ›n içerisinde halk›n nezdinde ve birlikte örgütlenme,
birlikte mücadele düﬂüncesiyle do¤rulu¤unu halka kan›tlamal›d›r. Bunun d›ﬂ›ndaki iddialar
gerçe¤i yans›tmaz."
"... Halk Komiteleri, Halk Meclisleri Faﬂizme Karﬂ› Mücadele Ve Savunma Komiteleri,
yaﬂad›¤›m›z koﬂullarda halk örgütlenmelerini geliﬂtirecek, halk› birleﬂtirecek ve savaﬂ› yükselterek yayman›n önemli araçlar› olacakt›r. Bütün Marksist-Leninistler, devrimci, ilerici,
anti-faﬂist güçler bu görevi baﬂarmak için seferber olmal›d›r." (M.Ali Baran, Kurtuluﬂ
Gazetesi, say›:17)
Barikatlar›n Siyasal ve Askeri Bilgisiyle Donanmal›y›z
Çeﬂitli vesilelerle belirtildi¤i ve ülkemiz prati¤inde de görüldü¤ü gibi ülkemiz devrimi çok
çeﬂitli mücadele biçimleri ve eylemleriyle geliﬂecektir. Devrimci önderlik as›l olan› gözden
kaç›rmadan bütün bu geliﬂmelere önderlik edebildi¤i ve tüm farkl› mücadele biçimlerini
bütünleﬂtirebildi¤i ölçüde devrim geliﬂecektir.
Gazi ayaklanmas›, barikat savaﬂlar›n›n hemen tüm özelliklerini, kurallar›n› farkl›
düzeylerde içinde taﬂ›m›ﬂt›r. Görülmüﬂtür ki, barikat›n düﬂman karﬂ›s›ndaki gücü iç
örgütlülü¤üyle paraleldir. Politik anlamda iki taraf›n, askeri anlamda da iki cephenin oldu¤u
aç›k bir savaﬂt›r bu. Kurmayca savaﬂ›p savaﬂt›rmak ve Halk Komitelerinin çok çeﬂitli konulara yönelik alt komitelerle zenginleﬂtirilmesi barikatlar›n gücünün dayanaklar› olacaklard›r.
Alt komiteler sokak-sokak, ev-ev örgütlenerek, en fazla say›da insana görevler vererek
oluﬂturuldu¤unda herﬂeyden önce ayaklanman›n fiziki gücü büyük ölçüde art›r›lm›ﬂ olacakt›r.
‹lk yard›m, iaﬂenin sa¤lan›p da¤›t›m›, bölgeler, sokaklar aras› koordinasyon ve haberleﬂme, güvenlik, barikat kurma, bas›n› ve halk› bilgilendirme gibi daha da zenginleﬂtir-
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ilebilecek pek çok konuda devreye sokulacak komitelere iliﬂkin önceden düﬂünülüp gerekli
düzenlemelerin yap›lmas›, ihtiyaç oldu¤unda h›zl› hareket edilebilmesini sa¤layacakt›r.
Kimin ne zaman ne yapaca¤›n› bilmesi savaﬂ an›nda önemli avantajlardan biri olarak
de¤erlendirilmelidir. Aksi, kar›ﬂ›kl›klara ve gereksiz enerji kayb›na yol açacakt›r.
Ön haz›rl›¤›n önemli bir baﬂka bölümü de, düﬂmanla çat›ﬂmalar›n yaﬂanabilece¤i alanlar›
iyi tan›makt›r.
Bir halk ayaklanmas›n›n önderli¤i, savaﬂt›¤› alan› ve daha da önemlisi, elindeki güçleri iyi
tan›mal› ve bu güçleri nas›l de¤erlendirece¤ini bilmelidir. Bunu yaparken halka güven esas
al›nmal›d›r. Emekçi halk, Gazi ayaklanmas› boyunca bu güvene fazlas›yla lay›k oldu¤unu
göstermiﬂtir. Barikatlar›n oluﬂturulmas›ndan, molotoflar›n haz›rlanmas›na, yaral›lar›n
tedavisinden barikattakilerin kar›nlar›n›n doyurulup, dinlendirilmesine kadar say›s›z iﬂte,
kad›n›, çocu¤u, yaﬂl›s›, genciyle canla baﬂla seferber olmuﬂlard›r. Halk›n yarat›c›l›¤› çeﬂitli
konularda ayaklanman›n hizmetine sokulmuﬂtur. ‹lk kez böyle büyük bir eylemin, halk
hareketinin içinde yeralanlar dahi, tüm enerjileriyle savaﬂa kat›lm›ﬂ ve birçok görevi
do¤all›¤› içinde yerine getirmiﬂtir. Emekçiler, yeri geldi¤inde yetenekli birer savaﬂç› olabileceklerini kan›tlam›ﬂlard›r.
Halk›n s›n›rs›z gücü ve yarat›c›l›¤› savaﬂ alan›na yans›t›labilmelidir. Bu güce dayanarak
savaﬂ alan›ndaki bir meydan muharebesi komutan›n›n askeri bak›ﬂ aç›s›na sahip olunmal›d›r. Düﬂmana nas›l sald›raca¤›z, nas›l geri çekilece¤iz, en iyi pusuyu nereye atar›z, sokak
savaﬂ›n› nas›l kazanaca¤›z, elimizdeki askeri, lojistik güçleri nas›l istihdam edece¤iz, nerelerde konumland›raca¤›z... Tüm bunlar için koﬂullar›m›za uygun planlar›m›z, taktiklerimiz
olmal›d›r. ﬁüphesiz tüm bunlar daha çok savaﬂ içinde ö¤renilip geliﬂtirilecek konulard›r.
Ama bu, bizim savaﬂa ve ayaklanmalara haz›rl›k anlam›nda bir karargah faaliyeti
sürdürmemizin önünde engel de¤ildir.
Karﬂ›m›zdaki düﬂman›n askeri-teknik gücüne karﬂ› herﬂeyi bir silah olarak kullanma
anlay›ﬂ›n› hakim k›labilmeliyiz. Taﬂtan sopaya, tüpten molotofa. Kömürden ﬂekere kadar
herﬂeyi düﬂmana karﬂ› kullanabilmeliyiz. Gazi’de bunun örnekleri çokca vard›r.
Ayaklanmada yeralm›ﬂ bir savaﬂç›n›n "bizim öfkemiz, bizim bedenlerimiz bile bir silaht›r"
deyiﬂi ö¤reticidir; bir kitle ayaklanmas›n›n askeri ö¤retisinin özetidir. Bu bak›ﬂ aç›s›n› ve ruhu
kitlelere yaymay› hedeflemeliyiz.
Barikatlardaki ‹ktidar Perspektifi
Ya Da Perspektifsizli¤i
Gazi’yi, barikatlar› bizzat yaﬂayanlar tan›kt›r.
Gazi’deki Parti-Cephe savaﬂç›lar›, taraftarlar›, kontrgerilla sald›r›s›n›n duyuldu¤u andan
itibaren yap›lacak olanda ve yap›lmas› gerekende tereddütsüz ve net olmuﬂlard›r. O anda
do¤all›kla her kafadan bir ses ç›kmaktad›r gerçekte. Ertesi gün için "birﬂeyler yap›lmas›"n› ya
da orada toplan›p protesto edilmesini düﬂünenler vard›r. Parti-Cepheliler tereddütsüz
karakolun yolunu, yani ayaklanman›n yolunu gösterirler. Ayn› anda baﬂka bölgelerdeki
Parti-Cepheliler de Gazi’ye gitmek üzere yola ç›km›ﬂlard›r. Ne Gazi’dekiler, ne de di¤er bölgelerdekiler Parti’nin, Cephe’nin hiçbir kurumundan hiçbir talimat almam›ﬂlard›r o anda.
Ama ne yapacaklar›n› bilirler ve uygularlar. Bu, stratejik bir çizginin, kökleﬂen geleneklerin
ifadesidir. Ve yine Gazi’yi yaﬂayanlar tan›kt›r; Parti-Cepheliler bu yaklaﬂ›m içinde ayaklanmay› örgütlemek, ayaklanman›n somut sorunlar›n› çözmek ve sonuç almak için çal›ﬂ›rken
oportünizm basit reklamc›l›¤›n peﬂindedir.
Bu geliﬂim, iktidar bilincinin geliﬂmesidir. Bir muhalefet hareketi de¤il, iktidara talip bir
hareketiz. Davran›ﬂlar›m›z›, hareket tarz›m›z› belirleyen budur.
Bunu yaymak, en s›radan iliﬂkimize kadar indirmek, en küçük eylemimize, faaliyetimize
kadar herﬂeyi "iktidar"la birlikte düﬂünmek görevimizdir. Gazi ayaklanmas› ve ayaklanma
içindeki misyonumuz, etkinli¤imiz bunda sa¤lanan geliﬂmenin sonucudur. Geliﬂmeyi
pekiﬂtirmeliyiz.
Devletin faﬂist sald›r›lar› karﬂ›s›nda insiyatif sorunu tart›ﬂ›lacak birﬂey de¤ildir. Böylesi
tüm durumlarda Parti-Cephelilere ve tüm devrimcilere düﬂen görev, o ana uygun düﬂen
atakl›k ve cüretle halk›n önünde savaﬂmak ve savaﬂt›rmakt›r.
Sol aç›s›ndan ise; sol, sözde iktidar iddial›, özde protesto hareketi olma çeliﬂkisini aﬂmak
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zorundad›r. Ya o, ya bu olmal›d›r. Bu tercih, halk›n her türlü direniﬂini, ayaklanmas›n›
güçlendirece¤i gibi, sol içindeki sorunlar› da önemli ölçüde azaltacakt›r.
Direniﬂleri Birleﬂtirmeli, Halk› Birleﬂtirmeliyiz
Gazi’yi Gazi yapan, Gazi’li emekçilerin öfkesi, kararl›l›¤›, savaﬂç›l›¤› yan›nda, ayaklanman›n ülkemizin son y›llar›n›n tan›k oldu¤u en yayg›n emekçi dayan›ﬂmas›yla, birli¤iyle
gerçekleﬂmiﬂ olmas›d›r. Gerçekten de Gazi ayaklanmas›nda, uzunca bir dönemdir herhangi
bir yerdeki bir direniﬂe ilk kez bu kadar geniﬂ kesimlerce ve pratik olarak destek verilmiﬂtir.
Ancak halk hareketinin genelinde hala yoktur bu.
Türkiye’de son 3-4 y›ld›r, herhangi bir anda beﬂ, on yerde birden iﬂçi direniﬂinin olmad›¤›
bir zaman kesiti yok gibidir.
Memurlar eksi¤i, gedi¤iyle 4 y›ld›r hareket halindedirler.
Gecekondularda da su-yol sorunlar›ndan faﬂist teröre kadar de¤iﬂik vesilelerle sürekli bir
hareketlilik vard›r.
Ancak herbiri adeta ayr› kanallardan akan nehirlere benzemekte, herbiri kendi dereciklerini bile toparlayamamakta ve hepsi bir türlü ayn› denize akamamaktad›rlar.
Gazi’yle gecekondu emekçilerinin dayan›ﬂmas›nda büyük bir ad›m at›lm›ﬂt›r.
Gecekondular kendi dereciklerini büyük ölçüde toparlayarak daha güçlü akan bir nehir durumuna gelmiﬂlerdir.
Ancak Gazi ayaklanmas›nda da tüm emekçilerin birli¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, iﬂçiler,
memurlar genelde yine d›ﬂtad›rlar. Ayaklanma s›ras›nda dayan›ﬂma içinde olmak bir yana,
varolan eylem karar›n› bile iptal eden bir memur hareketine tan›k olunmuﬂtur.
Emekçi halk hareketini birleﬂtirmenin gere¤i ve önemi Gazi’de hem olumlu yan›yla hem
eksik yanlar›yla çok çarp›c› biçimlerde görülmüﬂtür. Bundan dolay›d›r ki, halk›n aras›nda
oluﬂturulmuﬂ suni çeliﬂkilerin ulusal, dinsel, bölgesel, kitlesel, mesleki vb. farkl›l›klar›n oligarﬂi taraf›ndan kullan›l›p zarar vermemesi için önemli bir çaba gerekmektedir. Düﬂman›n
manevralar›n› bozmak, olas› provakasyonlar› engellemek için, ilerici, gerici, falan partiden
demeden düzenle çeliﬂkisinin ortaya ç›kt›¤› her zeminde bütün halk› birleﬂtirecek ﬂekilde
hareket etmek önemlidir. Oligarﬂinin "bölme" çabalar›na karﬂ›, halk›n birli¤ini siyasal olarak
da, pratik olarak da ifade edecek biçimler geliﬂtirilmelidir. Örne¤in Gazi ayaklanmas›nda
Alevi-Sünni çat›ﬂmas› demagojisini y›kmak için Sünni halk› daha geniﬂ ölçüde direniﬂe katmak, en az›ndan o bölgede oturan Sünni halka aç›klamalar yapt›rabilmek önemliydi.
Emekçi halk›n, iﬂçi, memur, gecekondulu, köylü, herhangi bir kesimine, ﬂu ya da bu
bölgede yönelen bir sald›r›, tüm halk kesimleri taraf›ndan pekçok yerde
cevapland›r›ld›¤›nda, düﬂman›n sald›r› gücü da¤›lacak, manevra alan› daralacak, halk
hareketi bu birliktelik içinde iktidar bilincini kazanacakt›r.
Sol güçlerin birlikteli¤i de iﬂte bu çerçevede büyük önem taﬂ›maktad›r. Emekçi halk
hareketinin bugünkü durumu, solun birlikteli¤inin önünde engel olan "geleneksel" olumsuzluklar›n aﬂ›lmas›n› yak›c› hale getirmiﬂtir. Bu konunun pekçok yan› vard›r ve çok çeﬂitli
vesilelerle de bunlar dile getirilmiﬂtir. Çok k›sa olarak söylemek gerekirse, herkes bu noktadaki davran›ﬂ›yla bir yerde Gazi’den ne anlad›¤›n›, ne ç›kard›¤›n› da ortaya koymuﬂ olacakt›r.
Gazi, "Tarih" De¤il, Yaﬂanand›r,
Dün De¤il, Bugündür,
Ö¤rettikleri Bugünün Görevleridir
Gazi’nin ö¤rettiklerini, baﬂka deyiﬂle "derslerini" bunlarla s›n›rlamak mümkün de¤ildir
elbette. Biz as›l olanlar› ayr›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›k. Halk ve devrimciler ayaklanarak, savaﬂarak
ö¤renmeye ve ö¤retmeye devam edeceklerdir.
Aslolan ö¤renilenlere de¤er vermek, karﬂ›l›klar bulmakt›r.
Gazi;
Örgütlenin diyor.
Savaﬂ› yay›n diyor.
Tüm devrimciler, tüm emekçiler birlikte olmal›y›z diyor Gazi.
Silahlanmal›y›z diyor.
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Görevlerimiz büyük, kavgam›z büyük, hedefimiz büyük, hesaplar›m›z da büyük olmal›
diyor.
Gazi’ye kulak vermek halka karﬂ› sorumluluktur.
Gazi’den ö¤renmek devrimi istemektir.

SONUÇ YER‹NE...
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HAYAT B‹Z‹ YANILTMADI...
HALK KURTULUﬁ SAVAﬁIMIZ YÜKSEL‹YOR...
Gazi’nin emekçi halk› nas›l ayakland›? Binlerce insan, karﬂ›s›ndaki panzerlere, polislere,
askerlere ra¤men nas›l oldu da günler ve geceler boyunca hayk›rabildi öfkesini? Devletin
koydu¤u soka¤a ç›kma yasa¤›n› insanlar nas›l oldu da dinlemedi ve kurduklar› barikatlarla
Gazi’yi nas›l özgürleﬂtirdiler? Hepsinden önemlisi de, faﬂist katillerin ya¤d›rd›¤› binlerce
mermi ve onlarca insan›n katledilmesi halk› neden durduramad›?..
Bu sorular emperyalizmin, emperyalizme uﬂakl›k eden iﬂbirlikçi faﬂist iktidar sahiplerinin,
düzen partilerinin, ayd›nlar›n, sol gruplar›n cevap arad›¤› sorulard›r. Herkes kendi cephesinden cevaplar veriyor. Ve baﬂta emperyalizm ve iﬂbirlikçisi oligarﬂi olmak üzere birçok kesim
bu sorular›n cevab›ndan korkuyor. Cevap bulamayanlar ise ya ﬂaﬂk›nl›kla ya da rahatlar›n›n
bozulmas›n›n verdi¤i tedirginlikle olan biteni izlemeye devam ediyorlar. Gazi ayaklanmas›n›n ard›ndan onbinlerin DHKC pankartlar›n›n arkas›nda kortejler oluﬂturarak ve savaﬂ
sloganlar› atarak 1 May›s kutlamalar›na kat›lmas› korkuyu ve ﬂaﬂk›nl›¤› art›r›yor.
Evet, bütün sorular›n cevab› net ve yal›nd›r. Bugün halk, militan kitle gösterileri ve bölgesel ayaklanmalar gerçekleﬂtiriyorsa bunda 25 y›ll›k savaﬂ tarihimizin do¤rudan ve belirleyici etkisi vard›r. Mahir Çayan önderli¤indeki THKP-C’den Devrimci Sol’a, Devrimci Sol’dan
bugün Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi’ne uzanan silahl› mücadele bir yandan düzen
sahiplerinin gerçek yüzünü ortaya koyarken, bir yandan da ezilen halka kurtuluﬂa giden
yolun her ne pahas›na olursa olsun direnmekten ve savaﬂmaktan geçti¤ini göstermiﬂtir.
Bedeller ödeyerek ve kan-can vererek her koﬂulda sürdürdü¤ümüz mücadelemiz emekçilerin bilincine kaz›narak kendi kurtuluﬂlar› için devrimcilerin öncülü¤ünde kavga azmini
geliﬂtirmiﬂtir. Bugün, halk›n "art›k yeter" diyerek aya¤a kalkmas› ve bir bütün olarak tüm
emekçi kesimlerin yeni patlamalara gebe olmas›, verdi¤imiz ﬂehitlerin ve ödenen bedellerin
boﬂuna olmad›¤›n› bir kez daha ve çarp›c› bir biçimde göstermiﬂtir.
Y›llard›r hiçbir taviz vermeden savundu¤umuz politikalar›m›z bugün bir bir kan›tlan›yor.
‹lk söyledi¤imizde birçoklar›nca anlaﬂ›lmayan, burun k›vr›lan gerçekler, zaman ilerledikçe
yerli yerine oturuyor. Yaﬂam bizi do¤ruluyor. Biz, herﬂeye ve herkese ra¤men devrimimizi
güçlendirmeye, hedefe hergün, her saat bir ad›m daha yaklaﬂmaya devam ediyoruz.
Yüzlerce ﬂehit verdik. Binlerce tutsak yoldaﬂ›m›z, yaral›lar›m›z, sakat kalanlar›m›zla,
yürekleri ac›l› ﬂehit analar›m›z, babalar›m›zla, genç k›zlar›m›z, gelinlerimizle, öksüz, yetim
kalan binlerce çocu¤umuzla yürüdük. Daha da bedeller ödeyece¤iz. Büyük ac›lar içinden
halk›n büyük zaferlerini çekip ç›karmay› bilece¤iz. Çünkü bu yürüyüﬂ, devrim yürüyüﬂüdür.
Böylesine büyük bir dava u¤runa yola ç›kanlar büyük bedelleri göze almak zorundad›r.
Kurtuluﬂun kolayca gerçekleﬂece¤ini sananlar, bugünden yan›lmaya mahkumdurlar.
Dünyan›n tüm zalim emperyalist güçleri, sömürdükleri ülkelerdeki halklar›n kurtuluﬂ
savaﬂlar›n› ezmek için tüm silahl› güçleriyle ve milyarlarca dolara varan maddi destekleriyle
faﬂist iktidarlar› yaﬂatmaya u¤raﬂ›yorlar.
Emperyalizmi de, faﬂizmi de tan›yoruz. Bugün, bütün güçlü görüntülerine ra¤men, milyonlarca yoksul halk›n gücü karﬂ›s›nda güçsüzdürler, yenilmeye mahkumdurlar. Bu güçsüzlükleri nedeniyle sömürülerini vahﬂet boyutundaki bask›lara dayanarak sürdürmek zorundad›rlar. Halklar üzerinde azg›n bir terör estirmekten, iﬂkencelerden ve katliamlardan baﬂka
yapabilecekleri birﬂeyleri yoktur. ‹ﬂte bu yüzden kans›z bir ﬂekilde veya az bir ac›yla kurtuluﬂu istemek, kolay bir kurtuluﬂun olabilece¤ini düﬂlemek, faﬂizmden birﬂey anlamamakt›r.
Her onurlu ve güzel amaç gibi devrim de zorlu, sab›rl›, fedakarl›k isteyen ve bedel ödenen
bir mücadelenin sonucu kazan›lacakt›r. Ezilen halklar›m›z›n özgür ve sömürüsüz bir gelecek
özlemi bu sab›r ve fedakârl›¤› gösterebilecek kadar büyüktür.
Düﬂmanlar›m›z›n katliam politikalar› karﬂ›s›nda esas gücümüz, hiçbir güçle de¤iﬂilemeyecek olan devrimci irademizdir; bu iradeyi yaratan ideolojimizdir. Bugün, inançl›, bilinçli, moral üstünlü¤ü elinden b›rakmayan, yüzlerce katile karﬂ› bir baﬂ›na çat›ﬂma
kararl›l›¤›n› gösteren savaﬂç›lar, bu ideolojiyle yarat›lm›ﬂt›r.
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Faﬂizm, ona defalarca tatt›rd›¤›m›z yenilgilerden ötürü bu gücümüzün fark›ndad›r. Bütün
korkusu bu gücün yay›lmas›ndand›r. Son süreçte halkta h›zla aç›¤a ç›kan savaﬂç› potansiyel
ve gittikçe radikalleﬂen halk hareketi, oligarﬂinin bu korkusunu kabusa çeviriyor. Bu yüzden
her kesime yönelen hak gasplar›yla, gözalt› terörüyle, iﬂkencede katletmeleriyle, adam
kaç›rmalar›yla korkusunu bast›rmaya çal›ﬂ›yor. Bir gün daha fazla yaﬂamak için elinden
geleni yap›yor. Ancak ne yaparsa yaps›n halk›n kitlesel kabar›ﬂ›n›n önüne geçemiyor.
Art›k kitle hareketi Gazi ayaklanmas›ndan itibaren keskin bir viraj› baﬂar›yla dönmüﬂ, yeni
bir yola, yeni bir sürece girmiﬂtir. Ve hiç kuﬂkusuz bu, derinleﬂerek sürecektir. Silahl› savaﬂ
kendi sonuçlar›n› daha güçlü ve çarp›c› tarzda ifade etmeye devam edecektir. Halk›n iktidar
bilincini ve isyan duygular›n› harekete geçiren gerillan›n fedakarl›¤›n›, ölüme gidiﬂini anlamay›p, yüzlerce ﬂehidimize hayret, ﬂaﬂk›nl›k ve korkuyla bakarak, örgütlenmek için yapt›klar›
propagandada savaﬂ›m›z› suçlayanlar, boﬂuna öldü¤ümüzü söyleyenler, Gazi’de yaﬂl›,
kad›n, çocuk binlerin kurﬂunlar›n üstüne yürümelerini anlayamazlar.
Anlaﬂ›lmal›d›r; herkes, bugün vatan topraklar›nda yaﬂanan geliﬂmeleri anlamaya
çal›ﬂmal›d›r. Gelece¤i göremeyenler, hiç olmazsa yaﬂananlardan ders ç›karmay› ö¤renmelidir. Olaylar yaﬂan›p geçtikten sonra kendine gelmeye ve yeni teoriler keﬂfetmeye
çal›ﬂmak, ülkemizde devrim mücadelesi verdi¤ini iddia edenlerin kaderi olmamal›d›r.
Çok geniﬂ kesimlerin, kitle mücadelesindeki durgunluktan yola ç›karak, utangaç bir
ﬂekilde devrimin geriledi¤inden bahsetti¤i; bizim için ise "bittiler" denilen süreçte biz,
önümüzdeki sürecin daha güçlü, daha radikal ve daha siyasal kitle kabarmalar›na, hatta
devrime gebe oldu¤unu ifade ettik. Kendi karamsarl›klar›n› halka maletmeye çal›ﬂanlar bu
söylediklerimizi hayretle dinliyordu. Biz kitle kabarmalar›na ve devrime öncülük edecek güç
ve kapasiteye her zamankinden daha fazla sahip oldu¤umuzu söyledi¤imizde ise belki ciddiye bile almad›lar. Ama biz, herkes susmuﬂ, sessizli¤e gömülmüﬂken konuﬂmaya devam
ettik. Gelece¤e iliﬂkin ﬂaﬂmaz öngörülerimizi dile getirdik, hayat›n bizi yan›ltmayaca¤›n›
söyledik.
Tüm bunlar› bize söyleten kendimize ve halklar›m›za duydu¤umuz güvendi. Bu güveni
ideolojimizden, irademizden ve onlara dayanarak yükseltti¤imiz silahl› savaﬂ›m›zdan
al›yoruz. ‹ddial›y›z. ‹ddiam›z› tekrarl›yoruz. Hayat›n bizi yan›ltmad›¤›n›, yan›ltmayaca¤›n›
emekçi halklar›m›z görüyor, gerçek ve sahte dostlar›m›z ve düﬂmanlar›m›z da bir daha, bir
daha görecektir. Gazi ayaklanmas› gibi onlarcas›n› ve daha büyüklerini yarataca¤›z. Bugün
görev budur; görevlerimizi yerine getirece¤iz.
Evet, bugün görev; radikalleﬂerek yükselen halk hareketini ülkenin bütününe yaymak,
geliﬂtirmek ve iktidara yöneltmektir. Bunu yaparken, kitle hareketlerini küçümseme veya
abartma yan›lg›s›na düﬂülmemelidir.
Ülkemizin k›rlar›nda ve ﬂehirlerinde yükseltece¤imiz savaﬂ›m›z basitten karmaﬂ›¤a do¤ru
bir seyir izleyecektir. Her ulustan, milliyetten, dinden, mezhepten halk›m›z› Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Cephesi saflar›nda birleﬂtirerek zaferi kazanaca¤›z. Bunun için silahl› mücadele
temelinde gerilla, yar›-gerilla ve kitle örgütlenmelerimizle mücadelenin de¤iﬂik biçim ve
araçlar›n› yaﬂama geçirmeliyiz. Devrim mücadelesi, birbiriyle içiçe geçmiﬂ olan halkalar›n
oluﬂturaca¤› savaﬂ zincirinin vatan topraklar›n› sarmas›yla zafere ulaﬂacakt›r.
ZAFER‹N YOLU PART‹-CEPHE’N‹N YOLUDUR!..
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