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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Yaﬂam›ﬂ say›lmaz zaten, yurdu için ölmesini bilmeyenler”

Yitirdiklerimiz
28 Mart-3 Nisan

YAﬁIYORLAR... YAﬁAYACAKLAR... YAﬁATACA⁄IZ!

Hakk› KARAHAN

Ferda C‹VELEK

1 Nisan 1993’te ‹stanbul Kad›köy K›z›ltoprak'ta 30 Mart-17
Nisan ﬁehitlerini Anma Günleri
dolay›s›yla iﬂkencecilere karﬂ›
düzenlenen bir eylem s›ras›nda
ﬂehit düﬂtüler. Hakk› KARAHAN, 1989’da ‹.Ü. Veterinerlik Veysel BEYSÜREN
Fak. Ö¤rencisi iken Dev-Genç
saflar›na kat›ld›. Dev-Genç’in Bölge Sorumlulu¤u’nu,
milis komutanl›¤›n› üstlendi. Ferda C‹VELEK de
Dev-Genç’liydi. 1988’de Sa¤l›k Meslek Lisesi’nde devrimci mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç’in Kad›köy örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Veysel BEYSÜREN, 1991’de Liseli Dev-Genç saflar›nda mücadeleye
kat›ld›. Milislerde yer ald›.

Cuntaya
karﬂ›
mücadeleyi sürdüren
devrimcilerdendi.
Mustafa IﬁIK
Gözalt›na
al›n›p iﬂkence yap›ld›ktan sonra 3 Nisan 1981’de ‹stanbul
Küçükköy’e götürülüp kurﬂuna
dizilerek katledildi.

Mevlüt,
1979’da
mücadeleye kat›ld›. Mücadelesini
sürdürdüMevlüt ÇINAR
¤ü
Kars’ta bir evde ölü olarak bulundu.

1956 Çanakkale do¤umlu
olan Yücel, ‹stanbul Maliye
Muhasebe Yüksek Okulu ö¤rencisiyken mü- Mehmet Selim YÜCEL
cadeleye kat›ld›. ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerinden
biri oldu. SDB üyesi olarak mücadelesini
sürdürdü. 3 Nisan 1981’de ‹stanbul
Kad›köy’de polis taraf›ndan katledildi.

1991’de Avusturya’da devrimci hareket
içerisinde yer
ald›. 4 y›l Avusturya hapishanelerinde tutMustafa KURAN
sak kald›. Kanser sonucunda 3 Nisan 2001’de
aram›zdan ayr›ld›.

Meryem, 1976’da ‹stanbul’da do¤du. Ümraniye Lisesi’ndeyken gençli¤in mücadelesi içinde yer ald›. 1991
sonlar›nda ‹ngiltere’ye gitti. Yurtd›ﬂ›nda da mücadeleden uzak kalmad›. Ve bunun sonucunda ‹ngiltere’nin
tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu. 1998’de ülkeye
döndü. Tutsak düﬂtü. Devrim ve sosyalizm bayra¤›n›
yoldaﬂlar›ndan ve ayn› zamanda yoldaﬂ› olan a¤abeyi
Meryem ALTUN
Kahraman Altun’dan devralm›ﬂt› Meryem. 5. Ölüm
Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak, 31 Mart 2002’de direniﬂin Sa¤malc›lar Devlet Hastanesi'nde ölümsüzleﬂti.

Neslihan USLU

Metin ANDAÇ

31 Mart 1998’de Ege Bölgesi’nde gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nd›klar› kabul edilmedi. Kaybedildiler.
Yaklaﬂ›k bir y›l sonra, itiraflarda bulunan
Turan Ünal adl› kontrgerilla eleman›, dört
devrimcinin Foça’daki askeri birliklerde iﬂkence yap›ld›ktan sonra, kollar›, bacaklar›
k›r›lm›ﬂ olarak bir tekneye konulduklar›n›
ve teknenin Seferihisar aç›klar›nda bombayla bat›r›ld›¤›n› aç›klad›.
Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli Beldesi do¤umludur. Gürcü’ydü.
‹.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç'li oldu. ‹YÖ-DER kurucular›ndand›. Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi.

Mehmet Ali MANDAL

Hasan AYDO⁄AN

Metin Andaç, Bergama’da bir çiftçiydi.
"Siyanürcü ﬁirket"i Bergama’dan söküp
atma mücadelesinin önderlerinden, '80
öncesinde ise TAR‹ﬁ Direniﬂi'nin militanlar›ndand›r. '90'dan sonra ‹zmir ‹ﬂçi Hareketi Gazetesi'nin temsilcili¤ini üstlendi.
Mehmet Ali Mandal; 1958’de ‹zmir
Menemen-Alia¤a'da do¤du. 1974’te iﬂçi
çocu¤u olarak yurtd›ﬂ›na ç›kt›. 1984’te Yunanistan'da örgütlü mücadeleye kat›ld›.
Her türlü göreve haz›rd› ve ülkesine koﬂtu.
Hasan Aydo¤an; 1974 Tokat/Almus
Akarçay do¤umludur. Düzene öfkesi ve
devrimcilere sempatisi çocuk yaﬂtayken
baﬂlad›. 16 yaﬂ›nda devrimci oldu. Çeﬂitli
görevler ald›.

28 Mart 2004’te
Dersim'in Hozat ‹lçesi yak›nlar›nda
Kinzir ormanlar›nda,
oligarﬂinin askeri
güçleri taraf›ndan
katledildiler. H›d›r
Erhan KÖKDEM‹R
H›d›r DEM‹R
Haydar BOYRAZ
DEM‹R, Dersim Çemiﬂgezek Paﬂac›k Köyü’ndendi. Örgütlü mücadeleye 1993'te kat›ld›. ‹stanbul'da Seher ﬁahin
Birli¤i’nde yer ald›. 1995'te k›r gerillas›na kat›ld›. Ekip komutan›yd›.
Haydar BOYRAZ, Sivas Gürün Telin do¤umludur. 1994'te devrimci harekete sempati
duymaya baﬂlad›. Örgütlü bir devrimci olarak ‹stanbul ‹kitelli bölgesinde çal›ﬂt›. 1997 Eylül'ünde gerillaya kat›ld›. Erhan KÖKDEM‹R, Elaz›¤ Sivriceli’ydi. 1994’te Gebze Liseli
Dev-Genç içinde yer ald›. Gözalt›lar, tutsakl›klar yaﬂad›. Bir süre ‹stanbul Armutlu’da
faaliyet yürüten Erhan, May›s 1998'de gerillaya kat›ld›.
Ümit Günger, 13
Temmuz 1972'de
Artvin'in ﬁavﬂat
‹lçesi Kayadibi Köyü’nde do¤du.
1989'da Marmara
Üniversitesi AtaÜmit GÜNGER
türk E¤itim Fakültesi Fizik Ö¤retmenli¤i’nde ö¤renciyken

Dev-Genç saflar›nda yer ald›. 1992’de
SDB savaﬂç›s› oldu. 1993'te tutsak düﬂtü.
‹ﬂkencede direndi. Hapishane sürecinde
de çeﬂitli sorumluluklar almaya devam
etti. Zulmün tecrit sald›r›s›na karﬂ› 9.
Ölüm Orucu Ekibi’nde aln›na k›z›l
band›n› takt›. Tekirda¤ Devlet Hastanesi'nde 29 Mart’ta bedenini tutuﬂturarak,
31 Mart 2004’te ﬂehit düﬂtü.

‘70’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren devrimci mücadele içindeydi.
Son olarak Bursa bölgesinde mücadelesini yürütüyordu. Körfeze
Bak›ﬂ Gazetesi’nin Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü idi. ‹ﬂkenceciler taraf›ndan kaç›r›ld› ve 31 Mart 1992’de Bursa Uluda¤ yolunda
iﬂkence yap›lm›ﬂ ve baﬂ›ndan vurulmuﬂ olarak bulundu.
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merikan iﬂbirlikçisi
ve Amerikan islamc›s›
AKP’yle, sahte laikçi kesim
aras›ndaki kavga, AKP’ye
karﬂ› aç›lan kapatma davas›yla yeni bir döneme
girdi. Kan gövdeyi götürmese de,
karﬂ›l›kl› tehditler, uyar›lar ortal›kta
uçuﬂuyor. Oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri kayg›l› ve telaﬂl›. Bu kavgan›n
emperyalist tekelleri ürkütebilece¤i
kayg›s›n› duyuyor kimileri. Benzeri
görülmemiﬂ ya¤ma ve talan ortam›n›n bozulmas›ndan endiﬂe ediyorlar.
Düzenin ak›l hocalar›, “her iki taraf›” da itidale davet ediyorlar. Biz
ise, k›saca “yiyin birbirinizi” diyoruz. Yesinler, birbirlerine düﬂsünler
ki, birbirlerinin suçlar›n› ortaya sersinler. Birbirlerine düﬂsünler ki, düzenin hukukunun, hükümetlerinin,
ordusunun, bakanlar›n›n gerçek
yüzleri aç›¤a ç›ks›n.

A

lkemizi kim yönetiyor? AKP
mi? Hay›r! Genelkurmay m›?
Hay›r! Ülkemizi yöneten as›l güç,
o l i g a r ﬂ i k d i k t a t ö r l ü k t ü r. Oligarﬂi,
iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziden, toprak a¤alar›ndan, tefeci tüccar kesiminden oluﬂan bir ittifakt›r. Oligarﬂi, ülkeyi ﬂu veya bu partinin, partilerin oluﬂturdu¤u hükümetlerle, ordusuyla, polisiyle ve devasa bürokrasisiyle yönetir. Generaller, bürokrasinin üst kademeleri, oligarﬂik yap›yla hem ekonomik, hem siyasal
olarak bütünleﬂmiﬂlerdir. Fakat ﬂu
da hiç unutulmamal›d›r ki, oligarﬂik
ittifak çeliﬂkili bir ittifakt›r. Ülkemizi oligarﬂik bir diktatörlü¤ün yönetti¤i ve bu ittifak›n da çeliﬂkili bir ittifak oldu¤u gözönünde bulundurulmadan, ülkemizdeki bu geliﬂmeler
anlaﬂ›lamaz.

Ü

üzen içinde ç›kan tüm sorunlar›n kaynaklar›ndan biri oligarﬂi içindeki ç›kar kavgalar›d›r. ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvalar›n kendi aralar›ndaki ç›kar
kavgalar›, burjuvazinin di¤er
kesimlerle kavgalar›, çok çeﬂitli
biçimlere bürünerek gündeme
gelir. Herkes görünürde, bambaﬂka bir ﬂeyin tart›ﬂ›ld›¤›n› san›r fakat temelde bu ç›kar çat›ﬂmalar› vard›r. Kuﬂkusuz sözünü

D
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GÜNDEM

Çözüm, Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Cephesi’nde!
etti¤imiz sadece “ekonomik” çeliﬂkiler de de¤ildir. Oligarﬂi içinde yer
alan çeﬂitli kesimler aras›nda kökleri tarihe, devletin kuruluﬂuna uzanan siyasi, sosyal, kültürel çeliﬂkiler
de sözkonusu olabilir. Cumhuriyetin 85 y›ll›k Kürt politikas›, din-tarikat politikas› çeﬂitli çeliﬂkilere kaynakl›k edebilmektedir. Fakat burada
esas olarak unutulmamas› gereken
ﬂudur; oligarﬂi içinde ortaya ç›kan
bu çeliﬂkiler uzlaﬂmaz çeliﬂkiler
de ¤i l l er d i r. Aralar›nda bu ﬂekilde
çat›ﬂmalar yaﬂayan oligarﬂik kesimler, halk karﬂ›s›nda ittifaklar›n› devam ettirirler.

rüden daha fazla pay almak için yap›lan b u k a v g a d a t a r a f o l m a k y e r i n e, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi saflar›na kat›lma ça¤r›s›nda bulunuyoruz. Bunun pratikteki ifadesi de ba¤›ms›zl›k ve demokrasi cephesi olacakt›r. E¤er gerçekten demokrasiden yana sürece müdahale edeceksek, önce güç olmal›y›z. Kendi çözümümüzü ortaya koymal›y›z. Bugün sanki ülkemizin en önemli demokrasi sorunu AKP’ye aç›lan kapatma davas›ym›ﬂ veya ülkemiz
için en büyük tehlike ﬂeriatm›ﬂ ﬂeklinde i k i b ü y ü k ç a r p › t m a ile karﬂ›
karﬂ›yay›z. Oysa, ülkemizin daha
çok ve daha temel sorunlar› oldu¤u
erek AKP, gerekse de sahte laaﬂikard›r. Onmilyonu aﬂk›n insan›ikçi kesimlerin aras›nda gündem›z›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂame gelen son çeliﬂki de, uzlaﬂabilir
maya, 40 milyon insan›m›z›n “sadanitelikteki çeliﬂkilerden biridir. Uzka”ya mahkum edilmesi, katliamlalaﬂabilirliklerinin temelinde iki tarar›n, iﬂkencelerin, cinayetlerin, linç
f›n da oligarﬂiye dahil olmas›, iki
sald›r›lar›n›n cezas›z kalmas›, hataraf›n da emperyalizm iﬂbirlikçisi
pishanelerde tecrit ve iﬂkencenin
olmas›, iki taraf›n da faﬂist politi sürdürülmesi, emekçilerin örgütsüzk a l a r › n sürdürücüsü olmas› vard›r.
leﬂtirilmesi, iﬂ güvenli¤inin olmaBu anlamdad›r ki, biz Amerikan ismas›, milyonlarca emekçinin sendilamc›s› AKP ile sahte laikçiler arakas›z, sigortas›z asgari ücretle çal›ﬂs›nda sürmekte olan bu kavgada tat›r›lmas›, ülkemizin Amerika’n›n iﬂraf olmak durumunda de¤iliz. Onlar
gal orta¤›, BOP taﬂeronu yap›lmas›,
zaten karﬂ› de¤il ayn› taraftalar ve
Kürt halk›n›n ulusal haklar›n›n, Alebiz onlar›n ikisine birden karﬂ› tavi halk›n inanç özgürlü¤ünün gasraftay›z.
bedilmesi, düﬂünce, inanç, örgütlenerçek saflaﬂma böyle oldu¤u
me hakk›na her alanda k›s›tlamalar
için, biz halk›m›za, ülkemizin
getirilmesi, okullar›n ilkokuldan
tüm ilerici, demokrat ayd›nlar›na,
üniversitelere kadar k›ﬂlaya ve ticahalk› daha çok sömürmek ve sömürethaneye çevrilmesi, son ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lan SSGSS yasas›... gibi s›ralad›¤›m›zda bu yaz›n›n almayaca¤› kadar çok soAralar›ndaki çeliﬂki
run varken, bizi laiklik-ﬂeriat
uzlaﬂabilirdir. Uzlaﬂmalar›n›n
etraf›nda saflaﬂt›rmak istiyortemelinde iki taraf›n da
lar. Hay›r, bunu reddedelim.
oligarﬂiye dahil olmas›, iki taYukar›da çok az›n› ve sadece
raf›n da emperyalizm iﬂbirlikbaﬂl›klar halinde s›ralad›¤›m›z
çisi olmas›, iki taraf›n da fasorunlar bile, halk›n ihtiyac›n›n
ﬂist politikalar›n sürdürücüsü
laiklik-ﬂeriat etraf›nda saflaﬂma
de¤il, ba¤›ms›zl›k ve demokraolmas› vard›r.
si için bir cephe oldu¤unu gös-

G

G
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terir. Evet, yukar›daki sorunlar›n
hepsi, emekçilerin, halk›n sorunlar›d›r ve bu sorunlar› halk›n baﬂ›na saranlar da AKP’si ve sahte laikçileri
de içinde olmak üzere oligarﬂidir.
üzen güçleri, bizi kendi kavgalar›nda yanlar›na çekmeye çal›ﬂ›yorlar. Burjuvazinin kimi kesimleri bize her zamanki gibi “sand›k
çözümünü”! gösteriyorlar. Biz, a nti -emperyalist , anti -oligarﬂik bir
mücadele ve bu mücadeleyi
omuzlayacak bir ba¤›ms›zl›k,
demokrasi cephesi öneriyoruz.

D

ürkiye’de f a ﬂ i z m v e d e m o k r a s i meselesini getirip
AKP’nin kapat›l›p kapat›lmamas›na indirgemek, aldatmacad›r. Sistemin her taraf› yanl›ﬂ.
Parlamento, seçimler, milli irade, tüm kurumlar ve kavramlar
çarp›t›lm›ﬂ, tarihsel anlamlar›ndan ve iﬂlevlerinden kopart›l›p
içi boﬂalt›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla,
bu düzeni esas alarak yap›lacak
tan›mlamalar›n siyasal olarak
do¤ru ve yerinde olmas› da
mümkün de¤ildir. Bütün sistem de¤iﬂmeli, bütün hukuk de¤iﬂmeli,
b ü t ü n d ü z e n p a r t i l e r i k a p a t › l m al › d › r. Ve kuﬂkusuz bunu yapacak
olan da bu düzenin herhangi bir kurumu olamaz.

T

konomik veya siyasi anlamda
“ a m a n k r i z ç › k m a s › n ” diye
kayg›lanmak, bizim de¤il, sömürücü egemenlerin iﬂidir. Çünkü kriz
ç›kmadan mevcut durumun, mevcut
ekonomik, siyasi ve askeri politikalar›n aksaks›z sürmesi demek, halk›n daha yoksullaﬂmas›, ülkemizin
daha fazla ya¤malanmas› demektir.
Halk› “kriz”le korkutanlar, egemen
s›n›flar›n borazanlar›d›r. Sömürücü,
iﬂbirlikçi egemenlere kapatma davas› nedeniyle içine girdikleri kavgadan ç›k›ﬂ yolunu göstermek de bizim görevimiz de¤ildir. Sosyalist
oldu¤unu iddia eden Ufuk Uras gibi
“mücadele sand›kta olmal›” diye
ak›l verecek de¤iliz oligarﬂiye. O
sand›¤›n ne kadar kirli, kanl› ve esas›nda da bir aldatmaca arac› oldu¤unu bilen bir sosyalist, sand›¤› zaten
bir çözüm adresi olarak göstereme-
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yece¤i gibi, oligarﬂi içi bir kavgada
da sorun çözen hakemli¤e soyunmaz.
ras, “Parti kapatmalar› destekleyenlerin demokrasinin mezar
kaz›c›s› rolüne soyundu¤unu” söylüyor. Hangi demokrasinin mezar›n›
kazmaktan söz ediyorsunuz bay
Uras? Olmayan demokrasiyi mezara gömmek sözkonusu olabilir mi?
Yan›lg›n›z ﬂurada ki, düzen içinden

U

¤ald›r ki, faﬂizmin tüm politikalar›n› benimseyen, savunan ve uygulamaya devam eden bir parti, a¤z›yla
kuﬂ tutsa da demokrat olarak nitelendirilemez.

002’de ülkemizin toplam borcu
218 milyar dolard›. 2007’de bu
borç 436 milyar d o l a r a yükseldi.
Beﬂ y›lda iç ve d›ﬂ borç iki kat›na
ç›km›ﬂt›r. Bu, s›rt›m›zdaki yükün iki
kat artmas› demek. Bu ülkemizdeki
peﬂkeﬂin iki kat artmas› demek.
Oligarﬂik yönetim, emperyalistlere bu borçlar›n karﬂ›l›¤›nda
kimbilir daha neler verecek?
Laiklik-ﬂeriat kavgas›, iﬂte bunSistemin her taraf› yanl›ﬂ.
lar›n tart›ﬂ›lmas›n›, hatta görülBütün sistem de¤iﬂmeli, bütün
mesini engelliyor. 220 milyar
hukuk de¤iﬂmeli, bütün düzen
dolar› ne yapt›n›z diye yakas›na
partileri kapat›lmal›d›r. Ve
yap›ﬂam›yoruz sömürücü iﬂbirlikçi iktidar›n. Emperyalist tekuﬂkusuz bunu yapacak olan
kellerin kasas›na aktard›klar›
da bu düzenin herhangi bir
220 milyar dolar› emekçilerden
kurumu olamaz.
ç›karmak için ya SSGSS yasas›nda oldu¤u gibi yeni hak
gasplar› yap›yorlar, ya ekmekten tekel ürünlerine, do¤al gazbak›yorsunuz soruna. Düzen içindan beyaz eﬂyaya, ulaﬂ›ma kadar
den bakt›¤›n›z için, normal koﬂuldurmaks›z›n zamlar yap›yorlar. Ve
larda burjuvazinin söyleyece¤i ve
AKP kapat›ls›n m›, kapat›lmas›n
de söyledi¤i ﬂeyleri söylüyorsunuz.
m›? Genelkurmay’dan yana m›s›n,
Sosyalistler, soruna düzen içinde
AKP’den yana m› diye sahte bir ikide¤il, dü z e ne a l t e r na t i f bir aç›dan
lem içinde saflaﬂt›r›lanlar, k e n d i
cephelerini oluﬂturamad›klar› için
bakarak, sosyalist olman›n gere¤ini
yerine getirebilirler.
bu oyunu bozam›yorlar.
ﬂbirlikçi AKP’nin ve arkas›nda
Genelkurmay’›n oldu¤u laikçilerin aras›ndaki kavgada, biz burjuvaziye ak›l vermekle de¤il, halka gerçekleri göstermekle görevliyiz. Burjuva siyaset anlay›ﬂ› ha l k› s ür ü yer i n e koyan bir anlay›ﬂt›r. Bu anlamda da halktan bu kavgada istedikleri sadece Tayyip’i veya sahte laikçileri gidip geldikleri her yerde bol
bol alk›ﬂlamalar›d›r. Halk› sürü yerine koyanlar, halka uymas›n› dayatt›klar› hukukla istedikleri gibi
oynarken, sistem sürüyor. “Yarg›n›n
ba¤›ms›zl›¤›”, “AKP’nin demokratl›¤›”, bunlar›n hepsi sömürü ve iﬂbirlikçilik düzenini sürdürmenin demagojileri olarak piyasada. Çok do¤ald›r ki, ba¤›ms›z bir yarg›, Ba¤›ms›z T ü r k i y e ' d e o l u r ve yine do-
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KP-YÖK kavgas›nda da, zaman zaman farkl› vesilelerle
öne ç›kar›lan AKP-Genelkurmay
çat›ﬂmalar›nda da sorun ayn›yd›.
YÖK üzerine kavga, ne ülkenin demokratikleﬂtirilmesiyle, ne üniversitelerin özgürleﬂtirilmesiyle ilgiliydi; tek neden YÖK’ün yönetimini
ele geçirmekti. Bugün de e¤er y a r g› üzerinden bir savaﬂ geliﬂecekse,
bunun muhtevas› da farkl› olmayacakt›r. Devrimciler olarak, oligarﬂi
içi kavgada taraf olmak, onlara ak›l
vermek yerine, halk›n cephesinden
sürece müdahale edebilecek, içinde
ilerici, demokrat, vatansever tüm
kesimlerin yer alabilece¤i bir cephe,
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Cephesi
öneriyoruz. Halk›n ç›karlar›n› ancak
kendi cephemizle savunabiliriz.

A
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AKP’ye Kapatma Davas› Aç›ld›

Kim Yönetecek Kavgas›
Oligarﬂi içindeki iktidar kavgas›,
1 4 M a r t ’ t a Yarg›tay Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› Abdurrahman Yalç›nkaya’n›n A K P ’ye a ç t › ¤› ka pa t ma d a vas› ile yeni bir boyut kazand›.
‹ktidar kavgas›n›n bir yan›n›,
AKP nezdinde, Amerika’n›n “Il›ml›
‹slam” politikas› çerçevesinde Türkiye’yi yeniden ﬂekillendirmeye çal›ﬂan kesim oluﬂtururken; di¤er yan›n›, yine Amerikan iﬂbirlikçili¤inde
AKP’den farkl› olmayan, kendisine
laik-ulusalc› görünüm vermeye çal›ﬂan kesim oluﬂturmaktad›r.
AKP’nin, laikçi kesimlerin engelleme çabalar›na karﬂ›n Cumhurbaﬂkanl›¤› koltu¤una Gül’ü oturtmas›, YÖK, yarg› gibi kurumlarda
kendi kadrolaﬂmalar›n› sa¤lamalar›
bu iktidar çat›ﬂmas›n›n bundan önceki görünümleri olmuﬂtu.
Çat›ﬂman›n bundan sonraki k›sm›n›n nas›l geliﬂece¤i, nas›l sonuçlanaca¤› ﬂimdilik belirsiz olsa da, her
iki taraf›n da bu çat›ﬂmadan kendini
güçlendirerek ç›kmaya gayret etti¤i,
bunu yaparken, her iki kesimin de
halk› kand›rmaya çal›ﬂt›¤› kesindir.
Baﬂsavc› Yalç›nkaya’n›n, AKP’
ye karﬂ› haz›rlad›¤› iddianamede;
“Siyasal ‹slam›n temel düsturu
ﬂ e r i a t t › r ” vurgusu yap›larak, AKP’
nin Türkiye’yi ﬂeriatla yönetilen bir
ülke haline getirmeye çal›ﬂt›¤›na
de¤iniliyor. Tayyip Erdo¤an’›n
B ü y ü k O r t a d o ¤ u P rojesi’nin eﬂ “B
b a ﬂ k a n › o l d u ¤ u n u ” her f›rsatta tekrarlad›¤›n› iddianamesinde belirten
Baﬂsavc›, AKP’yi “kk a p s a m › n d a k i
ü l k e l e r i › l › m l › ‹ s l a m i re j i m l e r l e
yönetmeyi amaç edinen” bir projede yer almakla suçluyor.
‹ddianamede de ortaya kondu¤u
gibi, laikçilerin AKP’ye suçlamalar›, “laikli¤i ortadan kald›r›p ﬂeriat
getirme”ye iliﬂkindir. Bu nedenle
Baﬂsavc›’n›n iddianamesinde BOP’a
iliﬂkin vurgu da, emperyalist amaç-
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lar üzerinden de¤il, “‹slam” üzerinden oluyor.
Buna karﬂ›l›k AKP’nin Amerikan iﬂbirlikçili¤i, bir bütün olarak
halk düﬂman› politikalar› iddianamede kendisine yer bulam›yor.
Baﬂsavc› BOP’tan söz ederken
bile, emperyalizmin ülkeleri iﬂgal etmesinden, sömürgeleﬂtirmesinden,
milyonlar› katletmesinden, halklara
çektirdi¤i ac›lardan ve AKP’nin bu
suçlara gönüllü ortak oldu¤undan
söz etmiyor. Çünkü laikçi kesimlerin, tüm bunlara “dincilik” zemininde olmad›¤› sürece bir itirazlar› yoktur. Örne¤in BOP, ›l›ml› ‹slam yerine, laik görünümlü bir faﬂizmi öngörürse sorun olmayacak!
Bu durum, iddianameyi haz›rlayan savc›n›n temsil etti¤i laikçi kesimin de Amerikan iﬂbirlikçisi karakterinden kaynaklanmaktad›r.
AKP’nin Amerikan iﬂbirlikçisi
oldu¤u, BOP’un taﬂeronlu¤unu üstlendi¤i, Türkiye’de Amerikanc› islamc›l›¤› örgütlemeye çal›ﬂt›¤›, halk›n de¤il bir avuç zengin az›nl›¤›n,
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekelin ç›karlar›n›n savunucusu oldu¤u gerçektir. Fakat, AKP’nin bu yanlar›n›
öne ç›kararak, iktidar içi çat›ﬂmada
kullanmaya çal›ﬂan sahte laikçi kesimlerin de, Amerikan iﬂbirlikçili¤inde, halk düﬂmanl›¤›nda, tekellerin ç›karlar›n›n savunulmas›nda
AKP’den farklar›n›n olmad›¤›n› belirtmek gerekir.

A K P, D av a y › K u l l a n ar a k
Güçlenmek ‹stiyor
‹ktidar çat›ﬂmas›nda, bir kesim
meﬂrulu¤unu s›rt›n› yarg›ya dayayarak sa¤lamaya çal›ﬂ›yor, di¤eri ald›¤› % 47 oya dayanmak istiyor.
Gerçekte her ikisi için de, ne
yarg›n›n, yasalar›n, ne de halk›n oylar›n›n bir öneminin olmad›¤› bu süreçte bir kez daha ortaya ç›kt›.

AKP hemen, dava nedeniyle
mazlum rolü oynamaya soyunarak,
yarg›y› hedef alan aç›klamalar yapmaya baﬂlad›.
Bir yandan mazlum rolü oynayan AKP, di¤er yandan karﬂ› sald›r›ya geçmekte de gecikmedi. Erdo¤an “Ergenekon’u çökerttik, bun dan rahats›z m› olan var?”, diyerek, kapatma davas›n›n Ergenekon
operasyonuna misilleme olarak
aç›ld›¤› imas›n› yap›yordu.
Tayyip Erdo¤an’a göre, kendilerine dava açanlar, AKP’nin çetelerle mücadelesinden rahats›z olanlard›, halk›n iradesine sayg›s›z olanlard›. Haliyle, AKP bunun tersine halk›n iradesine ve demokrasiye sayg›l› idi. Bu rolü, “Kürt sorununu çözmek istiyoruz... kontrgerilla çetelerini tasfiye etmek istiyoruz... demokratikleﬂme istiyoruz... fakat tüm
bunlar› Genelkurmay engelliyor”
diyerek yaklaﬂ›k 5 y›ld›r oynayan
AKP; bu sayede iktidar›n› güçlendirmiﬂtir. ﬁimdi ayn› manevray›
sürdürüyorlar.
Tayyip aç›ktan; “Oylar›m›z art ac a k. Bunlar bizim tarl am› z› be re ketlendiriyor. Siz yerel seçimlere
kilitlenin” derken, Adalet Bakan›
Mehmet Ali ﬁahin; “Yine bir dava
var ve yüzde 50’nin üzerinde oy
alaca¤›z... bize bu imkan› sa¤layanlara teﬂekkür ederim” diyor.
Egemen Ba¤›ﬂ, Los Angeles Times
Gazetesi’ne yazd›¤› mektupta, pazarlamac› edas›yla, “ Y ü z d e 6 2 ,
partimizin kapat›lmas› halinde
alaca¤›m›z minimum oy oran›d › r ” diye anlat›yor.
Yani, yasalar karﬂ›s›nda suçlu
olup olmaman›n bir önemi yok
AKP için. Önemli olan, oylar›n› art›rmaya yar›yor mu, yaram›yor mu?
Böylece, oy almak için kullan›lan, sadaka da¤›tma, dini kullanma
gibi yöntemlerin yan›na, mazlum
rolü oynayarak kand›rma da eklen-
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miﬂ oluyor.

O n y › l l a r d › r Halk› Bu
Ya s a l a r l a Y ö n e t i y o r l a r
Di¤er yandan, oligarﬂinin iktidar
kavgas› kimi gerçeklerin ç›plak hale gelmesini de sa¤lam›ﬂt›r. Yasalar,
yarg›, hukuk, ne ba¤›ms›z, ne tarafs›z, ne de kararlar› adaletlidir. Tersine, iktidar›, muhalefeti ile sistem içi
güçlerin elinde gerekti¤inde birbirlerine karﬂ› da kulland›klar›, ama
as›l olarak halk›n mücadelesine karﬂ› kulland›klar› bir araçt›r.
AKP, AB’ye uyum çerçevesinde
demokratikleﬂme ad›mlar› att›klar›n›n propagandas›n› yap›yordu. Görülmüﬂtür ki, bu da yalandan ibarettir. Bir sistem partisine bile kapatma
davas› açmaya müsait yasalar›n,
sisteme karﬂ› mücadele edenlere yö-

Siyasette

nelik nas›l kullan›ld›¤› bilinir.
Bu yasalar, halk›n mücadelesine
karﬂ› ç›kar›lm›ﬂ yasalard›r. Defalarca demokratikleﬂtirildi¤i söylenen,
ama oligarﬂi, halk›n mücadelesine
karﬂ› kullanmaktan vazgeçemedi¤i
için, kald›r›lmayan yasalard›r.
Bugün AKP’ye dokundu diye,
de¤iﬂtirilmesi tart›ﬂ›lan, veryans›n
edilen yasalar, ony›llard›r halka karﬂ› kullan›lmaktad›r. Bugün AKP’ye
dokundu diye, yasalardaki bask›c›
özü keﬂfedenlerin ço¤u, bu yasalar
y›llard›r devrimcilere karﬂ› kullan›ld›¤›nda tepki göstermeyenlerdir.
Bask› ve yasaklar›n kald›r›lmas›n›
isteyenlere destek vermeyenlerdir.
Bu yasalar, faﬂizmin yasalar›d›r.
Bugün oligarﬂi içi çat›ﬂmada da kullan›l›yor, fakat bu yasalar›n as›l hedefi halk›n mücadelesi olmuﬂtur. Bu yasalarla defalarca, ﬂu ya da
bu düzeyde halk› temsil
eden partiler kapat›lm›ﬂt›r.
Sendikalar›n, derneklerin,
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rindeki yan›lg›lar›d›r.
AKP’nin
oynad›¤›
mazlum rolü belki halktan daha h›zl› bir ﬂekilde
bu kesimleri etkiliyor.
AKP iktidar›n›n baﬂ›ndan bugüne, halk›n
herhangi bir sorunu çözülmüﬂ de¤ildir. Yoksulluk, iﬂsizlik, açl›k artt›¤›
gibi, sosyal haklar› gasbeden yasalar ç›kar›lmakta, IMF talimatlar› aksat›lmadan uygulanmaktad›r.
Fakat, bunlar›n yaﬂan›yor olmas›, nas›l oluyorsa, AKP’nin sicilindeki “demokrasi savunuculu¤una”
halel getirmiyor.
Yine AKP iktidar› döneminde,
hapishanelerden onlarca devrimcinin cenazesi ç›kt›. AKP yine demokrasi savunucusu!
ﬁemdinli’de Umut Kitabevi
bombaland›, suçüstü yakalanan astsubaylar AKP ve Genelkurmay iﬂbirli¤iyle serbest b›rak›ld›, fakat yine AKP’nin demokratl›k sicili kirlenmedi!

Faﬂizmi, Demokrasi
Ad›na Sahiplenmek
AKP’liler, aç›k aç›k haklar›nda
aç›lan davan›n oylar›n› art›raca¤›n›
söylüyorlar. Bunu söylerken dayand›klar› bir zemin de, “demokrasi
ad›na” çeﬂitli kesimlerin deste¤ini
tekrar alacaklar›n› düﬂünmeleri olsa
gerek. Ki, AKP’yi “ d e m o kr a si ad›n a ” sahiplenenlerin say›s› hiç de az
de¤il.
Faﬂizmin uygulay›c›s› AKP’yi,
demokrasi ad›na sahiplenme çarp›kl›¤›n›n nedenlerinden birisi, bu
kesimlerin demokrasiyi, seçimlerden, parlamentodan ibaret gören
bak›ﬂ aç›lar›d›r.
Bir di¤er neden ise, do¤rudan
AKP’ye yönelik de¤erlendirmele-
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kültür merkezlerinin, gazete ve dergilerin, radyolar›n mücadelesi bu yasalarla bast›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Emperyalist Destek
AB’si, ABD’si emperyalist ülkelerin davaya iliﬂkin yapt›klar› aç›klamalar da dikkat çekici bir ﬂekilde
AKP’ye destek vermekteydi. ABD;
“Demokrasilerde seçmenlerin ül k e le ri n i n si y asi g el ec e¤ i n i b el ir le mesi esast›r.” derken, AB Komisyonu Üyesi Olli Rehn: “Siyasi konular mahkeme salonlar›nda de¤il
parlamentoda tart›ﬂ›l›r”, Almanya
Hükümet Sözcüsü Thomas Steg;
“ Bu dava T ürk mill eti ni n i radesi ne
karﬂ› aç›lm›ﬂt›r” , ‹sveç D›ﬂiﬂleri
Bakan› Carl Bildt: “Astronomik de recede tuhaf” dediler.
Emperyalist ülkelerin de davaya
bir AKP’li gibi gösterdikleri bu tepkiler, AKP’nin iﬂbirlikçilik konumuyla anlaﬂ›l›r olmaktad›r.
Hrant Dink, rahipler, H›ristiyan
misyonerler katledildi, bunlar›n
devlet ba¤lant›lar› ortaya serildi, fakat AKP’nin sicili yine bu kesimlerin gözünde temiz!!!
Faﬂizmin kurumlaﬂmalar› olan,
12 Eylül Anayasas› korunmuﬂ,
DGM’ler isim de¤iﬂtirilerek, YÖK
oldu¤u gibi varl›¤›n› sürdürmüﬂ ve
her türlü bask› ve ceza uygulamas›
devam etmiﬂ, ﬂovenizm AKP iktidar› taraf›ndan birçok dönemden daha
fazla k›ﬂk›rt›lm›ﬂ, linç sald›r›lar› geliﬂtirilmiﬂ, infaz politikas› sürdürülmüﬂ, çocuklar›n bile infaz edilmesi
Baﬂbakan’›n a¤z›ndan sahiplenilmiﬂ, tek bir suçlu gerçek anlamda
yarg›lanmam›ﬂt›r.
Peki, bunlar AKP’nin demokrasinin savunucusu oldu¤unu mu,
yoksa ülkemizdeki faﬂizmin sürdürücüsü oldu¤unu mu göstermektedir?
Bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda düﬂünüldü¤ünde, AKP’yi “demokrasi ad›na” sahiplenenler, gerçekten demokrasiyi mi sahipleniyorlar, yoksa
faﬂizmi mi?
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‘Parti kapatma demokrasiye ayk›r›d›r’ kliﬂesi,

lendirmek ve halka dayanmakt›r. De¤ilse, salt
yasaklar ve bask› yöntemleri demokrasilerin
kendilerini korumaya
yetmez. Fakat, bu demek
de¤ildir ki, demokrasilerde, faﬂizmin, ﬂeriatç›l›¤›n, karﬂ› devrimin örgütlenmesine engeller konulmayacakt›r.
Her türlü düﬂünceye, örgütlenmeye özgürlük ad›na, halk düﬂmanl›¤›n›n, bir insanl›k suçu olan ›rkç›l›¤›n,
faﬂizmin örgütlenmesine izin vermenin demokrasi ile ilgisi yoktur.

hangi gerçekleri örtüyor?
Hemen herkes “ p a r t i k a p a t m a k
d e m o k r a s i y e a y k › r › d › r ” diye bir
kliﬂeyi tekrarlay›p duruyor. Oysa...
Ülkemizde zaten bir
demokrasi yok ki, herhangi bir uygulama
ona ayk›r› olsun?

1)

Parti kapatmalara “ d e m o k r a s i ye ayk›r›” kliﬂesi üzerinden yaklaﬂanlar, demokrasiyi savunmuﬂ olmuyorlar, fakat ülkemizdeki faﬂizmi demokrasi imiﬂ gibi meﬂrulaﬂt›r›yorlar.
Demokrasi nedir? Ülkemizde
nas›l bir demokrasi vard›r ki, parti
kapatmalar bu demokrasiye uymamaktad›r?
Türkiye’de demokrasinin varl›¤›ndan söz edenler, neye dayanarak,
nas›l bir demokrasinin varl›¤›ndan
söz etmektedirler? Sanki AKP kapat›lmak istenen ilk parti? Ülkeyi,
burjuvazinin kendi deyiﬂiyle “partiler mezarl›¤›na” çevirmiﬂler, hala
demokrasi diyorlar.. Ülkemizde,
klasik anlamda bir burjuva demokrasisi bile yoktur. 12 Eylül 1980
Cuntas›’na kadar demokrasicilik
oyunu oynanarak, faﬂizmle yönetilen bir ülke iken, cuntadan sonra demokrasicilik oyunu da, minimuma
inmiﬂ, aç›k faﬂizmin kurumlaﬂt›¤›
bir ülke olmuﬂtur.
Aç›k faﬂizm, 12 Eylül Anayasas›’ndan MGK’s›na, YÖK’ünden
DGM’lerine, kontrgerilla örgütlenmelerine kadar her alanda kurumlaﬂm›ﬂ ve yönetimde belirleyicidir.
K › r m › z › K i t a p’larla yönetilen,
1000 operasyonlar›n yap›ld›¤›, Susurlukçular’›n yarg›lanamad›¤›, halka yönelik aç›k katliamlar›n faillerinin ellerini kollar›n› sallayarak gezdi¤i, ayd›nlar›n›n devlet organizasyonlar›yla katledildi¤i, bir gecede
binlerce askerle hapishanelerin bas›l›p, 28 tutsa¤›n cenazesinin ç›ka-
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r›ld›¤›, 122 ölüme ra¤men tecritin
sürdü¤ü, her türlü demokratik hakk›n, örgütlenme hakk›n›n engellendi¤i bir ülkede, bunlar “ d e m o k r a s i ye ayk›r›” say›lmayacak, ama bir
tek parti kapat›lmas› demokrasiye
ayk›r› olacak...
Aç›k ki, “demokrasiye ayk›r›”
kliﬂesi ile, sözde sistemin bask›s›na
karﬂ› tav›r ald›¤›n› sananlar, gerçekte, sistemin bask›lar›n›n “demokrasi” ad›na meﬂrulaﬂt›r›lmas›n› sa¤laman›n arac› durumuna düﬂmektedirler. Bunun bilincinde olan ya da
bilinçsizce bu duruma düﬂenler vard›r, fakat sonuç her ikisinde de faﬂizmin kitlelere demokrasi diye
gösterilmesine neden olmaktad›r.
D e m o k r a s i l e r, faﬂiz me, ﬂeriatç›l›¤a karﬂ›
k e n d i l e r i n i k o r u r l a r,
b u n u n i ç i n g e re k i r s e f a ﬂ i s t , ﬂ e r i a t ç›, emperyalizm iﬂbirlikçisi parti ler kapat›l›r!
Yine bir baﬂka yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›s›,
demokrasileri “herkese, her kesime
s›n›rs›z özgürlük” ﬂeklinde kavramakt›r. Oysa, gerçekte burjuva demokrasileri de, halk demokrasileri
de kendilerini korumak için çeﬂitli
düzenlemeler yaparlar. Elbette burjuva demokrasisinin kendini korumak istedikleriyle, halk demokrasisinin korumak istedikleri farkl›d›r,
dolay›s›yla bunlar›n meﬂru olup olmamas› da farkl›l›k arzeder. Burjuva
demokrasisi riyakar demokrasidir;
en baﬂta kendisinin özde bir diktatörlük –burjuva diktatörlü¤ü– oldu¤unu reddeder. Halk demokrasisi,
“ezilenler için demokrasi, sömürücüler için diktatörlük” oldu¤unu
reddetmez. Bu anlamda da faﬂizme,
ﬂeriatç›l›¤a veya emperyalizm iﬂbirlikçisi partilere s›n›r koyar. Kendini
korumayan bir demokrasi olamaz.
Elbette, demokrasilerin kendilerini as›l koruma yöntemleri, halk›n
içinde örgütlenmektir, halk› bilinç-

2)

Birden demokrasi savunucusu kesilenlerin,
bu ülkede mesela

3)

DTP’nin kapat›lmak istenmesi
karﬂ›s›nda sesleri ç›km›yordu?
Kavgan›n her iki taraf›n›n borazanlar› da hezeyan içinde. Düzen islamc›s› bas›nda da, sahte laikçilerde
de ak›l, mant›k, izan kalmam›ﬂ desek yeridir. Bir taraf “kapat›n kapat›n” diye, di¤er taraf “kapatamazs›n›z kapatamazs›n›z” diye tezahürat
yapan yalakalar görünümünde.
Ama bunlar›n içinde en riyakarlar›
da “demokrasimiz zarar görecek”
diye güya “demokrat” kesilenler.
Halen sürmekte olan bir kapatma davas› var; çok yak›n zamanda
aç›ld›. AKP içindeki veya d›ﬂ›ndaki
bu sahtekar demokratlardan bir teki
bile, DTP’nin kapat›lmas›na karﬂ›
bir tav›r geliﬂtirmedi. Elbette sahtekar demokratlar›n baﬂ›nda da hükümet geliyor. DTP’nin kapat›lma davas›na iliﬂkin gazetecilerin sorular›n› “Ya rg›ya güvenmek laz›m... onlar
da adeta kaﬂ›nd›lar... dava açt›rmak
için ne laz›msa yapt›lar...” gibi
aç›klamalar yapan AKP hükümetinin bakanlar›, ﬂimdi yarg›ya veryans›n ediyorlar.
emek ki, “parti kapatmak demokrasiye ayk›r›d›r” önermesi de “duruma göre”, kapat›lacak partiye, demokrasiden söz edenin t›ynetine göre de¤iﬂiyor...

D
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Bu Ülkede Yarg› Nedir?
NE ‹ﬁE YARAR?
Herkes bilir ki, yasalarda; “herkesin mahkemeler karﬂ›s›nda eﬂit”
oldu¤unun söylenmesi, gerçekte bir
anlam ifade etmez. Yaﬂamda, kimse
mahkemeler karﬂ›s›nda eﬂit de¤ildir.
Mahkemeler güya elindeki yasalara göre karar vermektedirler, fakat
yine herkes bilir ki, mahkemelerin
verdikleri kararlarda belki en az etkili olan faktör önlerindeki yasalard›r. As›l belirleyici olan, yarg›lanan
kiﬂi, kurum ya da örgütün s›n›fsal
konumu, sistemin yan›nda ya da
karﬂ›s›nda yer almas›, maddi gücü
ve bu çerçevede daha ayr›nt›land›r›labilecek faktörlerdir.
Bu nedenledir ki, AKP’ye aç›lan
dava her aç›dan tart›ﬂ›lmakta, fakat
AKP’nin yasalar karﬂ›s›nda suçlu
olup olmad›¤› aç›s›ndan tart›ﬂ›lmamaktad›r. Çünkü, AKP’ye aç›lan
davay› savunanlar da, karﬂ› ç›kanlar
da, davan›n siyasi nedenlerle aç›lan bir dava oldu¤unu bilmektedir.
Yarg›, burada sistem içi çat›ﬂmada, çeﬂitli güçlerin birbirine karﬂ›
kulland›¤› bir araç durumundad›r.
Ve yine bir gerçektir ki, yarg›
as›l olarak sistem içi güçlerin birbirlerine karﬂ› kulland›klar› bir güç de¤il, as›l olarak sistemin muhaliflerine karﬂ› kulland›klar› bir güçtür.
Bu nedenledir ki, AKP’ye aç›lan
kapatma davas›, çeﬂitli kesimler taraf›ndan yarg›n›n sistem içi çat›ﬂmada
kullan›lmas› nedeniyle eleﬂtirilebilmektedir. Aç›ktan yarg›n›n, sistem içi
kesimler için de¤il, sistemin muhaliflerini yarg›lamak için kullan›lmas›
gerekti¤ini söyleyebilmektedirler.

Bu Yarg›n›n N eresi
Ba¤›ms›z?
Sözlük anlam›yla hukuk, “ t o plumu düzenleyen ve devletin yap t›r›m gücünü belirleyen yasalar›n

Say›: 144

t ü m ü ” diye tan›mlanmaktad›r. Dolay›s›yla, hukukçu bu yasalar› uygulamakla yükümlü kiﬂilerdir. Yasalar, kiﬂilere göre de¤iﬂtirilmezler,
herkese eﬂit uygulan›rlar.
Fakat, ülkemiz, savc› ve yarg›çlar›n›n aç›ktan “ h u k u k u h e r k e s e
eﬂit uygulamayacaklar›n›, sistemi
savunmak için kullanacaklar›n›”
söyledikleri bir ülkedir. Ve biliyoruz
ki, bu sadece söylem de¤ildir, tersine sistemin karﬂ›s›nda olanlar, yasalar, hukuk yok say›larak cezaland›r›lmaktad›rlar.
Böylesi hakim ve savc›lar›n oldu¤u bir ülkede, hukukun ba¤›ms›zl›¤›ndan söz edilemeyece¤i aç›kt›r.
Dergimizin 134. say›s›nda da yer
verdi¤imiz TESEV’in (Türkiye
Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakf›)
bir araﬂt›rmas›nda, “Ülke sözkonusu oldu¤unda, hukuk mukuk di nlemem!”, ''Ben devletçi hukukçuyum.”, “Biz devletçi ekolden geli y o r u z ! ”, “Devlet olmazsa hukuk
olmaz, biz de olmay›z...”, “ B e n rejimin savc›s›y›m. Buna karﬂ› olan
b i r ﬂeyde demokrasiyi gözard›
ederim...” diyen hakim ve savc›lar›n oldukça yüksek oranda oldu¤u
ortaya ç›km›ﬂt›.
Hukukçular›n önemli bir bölümü, kendilerinin de söyledikleri gibi, öncelikle “ rejimin” savc›s›, hakimidir. Fakat ayn› zamanda hepsi
ﬂu kesimin, bu kesimin savc›s›, hakimidir.
Örne¤in, Yarg›tay’da, Anayasa
Mahkemesi’nde, Dan›ﬂtay’da hangi
hakimin hangi konuda ne karar verece¤i, “neci” oldu¤u, “ k i m i n a d a m › ” oldu¤u listeler halinde yay›nlan›yor... Kaç hakimi eski Cumhurbaﬂkan› Necdet Sezer’in atad›¤›, kaç›n› yeni Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’ün atad›¤› üzerinden, kimin
hangi kesimin adam› oldu¤u yaz›l›p

O n l a r da oligarﬂi içi
çat›ﬂman›n taraf›d›rlar
çizilebiliyor.
Herkes bilmektedir ki, hakimler
savc›lar, ba¤›ms›z de¤il tersine ﬂu ya
da bu kesimle iliﬂkilidir. Abdullah
Gül, ‹slamc› kesimin hakimlerinden,
Sezer laikçi kesimin hakimlerinden
atamaktad›r. Tüm bunlar aleni tart›ﬂ›l›rken, halka karﬂ› veya birbirlerine karﬂ› yarg›y› kullanacaklar› zaman piﬂkince, “ba¤›ms›z yarg›” sözünü de kullanabilmektedirler.
“Ba¤›ms›z yarg›” kocaman bir
yaland›r, hepsi oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda taraf, o çat›ﬂmalarda hukuku
birbirlerine karﬂ› kullan›yorlar...
Devrimciler sözkonusu oldu¤unda
ise, hukuku rafa kald›rmakta hemfikirler. Sezer’in atad›¤› hukukçular
da, Gül’ün atad›klar› da devrimcilere karﬂ› ayn› politikan›n uygulay›c›s›d›rlar.

AKP’nin Yarg›ya Güveni
Yok, Halk Neden
Güvensin?
ﬁimdi bu “ b a ¤ › m s › z y a r g › ”
AKP’ye dava açt›. AKP’liler “ b a ¤ › m s › z y a r g › ”ya ve kendilerinin
mevcut yasalara göre kapat›lmay›
gerektirecek bir suçlar›n›n olmad›¤›na inansalard›, bu davan›n bunca
gürültü koparmas› gerekmezdi. Fakat, sistemin yarg›s›n› halk›n gözünde y›pratmamak için aç›ktan
söyleyemeseler de, aç›k ki, yarg›n›n
ba¤›ms›zl›¤›na inanmamaktad›rlar.
AKP’nin, partileri hakk›nda aç›lan kapatma davas› için tavr›; “ b a ¤›ms›z yarg›ya güvenelim”, ya da
“ k o n u y a r g › y a i n t i k a l e t m i ﬂ t i r,
üzerinde fikir yürütmeyelim”
ﬂeklinde olmam›ﬂt›r. Tersine, her
cümleleri yarg›ya zerre kadar gü-
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venmediklerini göstermektedir.
Bu nedenle, yarg›ya veryans›n
ediyorlar. Tayyip Erdo¤an “bu garabet ve ay›b›n utanc›ndan kurtulamazlar” derken, Abdullah Gül
“Bunlar itibar sars›c› oluyor, bu tür
ﬂeyler Türkiye’yi yoruyor” de¤erlendirmesi yapt›. Tayyip ve Ertu¤rul
Günay, savc›yla Ergenekon Çetesi
aras›nda ba¤ oldu¤unu ima ettiler.
Bülent Ar›nç, savc›ya ölümü hat›rlatt›. AKP’nin tüm yöneticileri, savc›y› bir ﬂekilde suçlad›lar. Suçlamalarda aç›k olarak, “ H a d i o n a d a l a ikli¤e ayk›r› desinler" denilerek
tek baﬂ›na savc› de¤il, laikçi kesim
hedeflendi. Yani savc›, laikçi kesimin adam›yd›.
Kuﬂkusuz, faﬂizmin yarg›s›na
güvenilemeyece¤ini, faﬂizmin uygulay›c›s› AKP’den daha iyi kimse
bilemez. Fakat AKP’lilerin çeliﬂkisi, kendilerinin zerre kadar güvenmedikleri yarg›ya halk›n güven
duymas›n› istemeleridir.
Herkes kabul edecektir ki, iktidar partisi AKP’ye bile adaletli davranaca¤›na güvenilemeyen yarg›
mekanizmas›n›n, halka karﬂ› zerre
kadar adalet uygulad›¤›na güvenmemiz için hiçbir neden yoktur.
Bir iktidar partisinin, yarg›ya güvenilemeyece¤ini aç›klamas› demek, bu mahkemelerin halk için
verdi¤i kararlar›n adaletsiz olma ihtimalini de peﬂin olarak kabullenmiﬂ olmas› anlam›na gelmektedir.
Bu mahkemelerin ald›klar› kararlarla halen hapishanelerde yatan
say›s›z tutsak vard›r. AKP iktidar›
yarg›n›n adaletsizli¤ini kabul etti¤ine göre, bir parça tutarl› olmak için,
zaman geçirmeden hapishaneleri de
boﬂaltmal›d›r.
Peki, yarg›n›n adaletsizli¤ini kabul eden AKP iktidar›n›n, bu soruna
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iliﬂkin çözümü nedir? AKP’nin
kapat›lmas›n› sa¤layan yasay› de¤iﬂtirmekten ibarettir. Yani adaletsizlik halka karﬂ› sürdürülebilir, fakat AKP yarg›lanmamal›d›r.
AKP’yi yarg›lamas› meﬂru
görülmeyen mahkemelerin halk›
yarg›lamas› da meﬂru de¤ildir.
Halk›n, bu yarg› mekanizmas›n›n
kararlar›n› kabullenmesi için de bir
neden yoktur.

Yarg› Kimi Yarg›lar?
AKP’lilerin ve “demokrasi ad›na” AKP’yi sahiplenenlerin, AKP’
ye kapatma davas› açan yarg›ya itirazlar› var. ‹tirazc›lar›n hemfikir olduklar› nokta, % 47 oy alm›ﬂ bir
p a r t i y a r g › l a n m a m a l › d › r.
Peki kim yarg›lanmal›d›r?
Böylece gündeme yeni bir yarg›
ölçüsü tart›ﬂmas› yerleﬂtirmiﬂ oluyorlar. Yarg› kimi yarg›lamal›, kimleri yarg›lamamal›d›r?
Bu tart›ﬂmay› yapan kesimlere
göre, yarg›, iktidar partisini yarg›lamamal›d›r. Yani iktidar partisinin s›n›rs›z suç iﬂleme özgürlü¤ü olmal›d›r. Mant›¤›n temelinde, asl›nda
yarg› sistem içi partileri yarg›lamamal›d›r düﬂüncesi yatmaktad›r.
Kafalar, adaletsizli¤e, hukuk kurallar›n›n, yasalar›n kiﬂiden kiﬂiye,
partiden partiye de¤iﬂmesine öyle
al›ﬂm›ﬂt›r ki, AKP’nin yarg›lanmas›
için gösterilen delillerin yeterlili¤ini
tart›ﬂma konusu yapm›yorlar, bunlar›n yasalar karﬂ›s›nda suç olup olmad›¤›n› tart›ﬂma konusu yapm›yorlar.
Tart›ﬂma konusu AKP’nin ald›¤› oy
oran› ve iktidar partisi olmas›d›r.
Örne¤in, AKP hakk›nda aç›lan
kapatma davas›na itiraz edenlerin,
içlerinde AKP yöneticileri de olmak
üzere önemli bir bölümünün D T P
hakk›nda aç›lan kapatma davas›n a itirazlar› olmam›ﬂt›r. Demek ki,
20 milletvekilli bir parti olmak kapatma davas› s›n›rlar› içine girmektedir! Onlara göre, DTP hakk›nda
kapatma davas› aç›lmas›nda bir sak›nca yoktur, yarg› sistemin muhaliflerini yarg›lamal›d›r. Fakat yarg›n›n sistemin partilerine yönelmesi-

ne itirazlar› vard›r.
Hepsinin ortak düﬂüncesi olan
bu durumu, MHP Genel Sekreteri
Cihan Paçac› ﬂu sözlerle dile getiriyor: “‹stisnas› mutlaka olacakt›r
bunu n. Bir siyasi parti, aleni ﬂekil de PKK’n›n s özcülü¤ünü üs tlen m iﬂ d u ru m d a . S i z, b u si y as i p a r ti y i
demokrasi ad›na koruma alt›na
alamazs›n›z. Ald›¤›n›z takdirde terör örgütünü koruma alt›na alm›ﬂ
olursunuz.”
Yani deniyor ki; parti kapatmalar engellenmelidir, fakat sistemin
partilerinin kapat›lmas› engellenmelidir. Sistem d›ﬂ›ndaki partiler el bette kapat›labilmelidir. Oligarﬂinin
hukuka bak›ﬂ aç›s› böyle!
Yarg› ayr›ca kontrgerilla çetelerini, ﬁemdinli san›klar›n›, Hrant
Dink’in katledilmesinde sorumlulu¤u olan subaylar›, emniyet müdürlerini, polisleri, iﬂkenceci, katil polisleri ve bunun gibi “devlet için
ku rﬂ un a t a n v e y i ye n ” hiç kimseyi
yarg›lamamal›d›r.
Yarg›, gariban halk› da yarg›layabilir. Hem de, öyle yarg›layabilir
ki, ne kan›t, ne delil aramadan, uyduruk gerekçelerle y›llarca yat›rabilir, savunmalar›n› bile almadan ceza
verebilir. Seslerini ç›karmaya kalk›ﬂt›klar›nda, bir de hakaret davalar›ndan cezaland›rabilir.
Yarg› elbette devrimcileri istedi¤i gibi yarg›layabilir. ‹ki yalanc›
tan›kla, idama gönderecek adaletsizlik örne¤i gösterecek ﬂekilde yarg›layabilir. Sahte belgeler düzenleyerek, iﬂkencelerde al›nan ifadelerle, polis fezlekelerini iddianame yerine geçirerek, savunma haklar›n›
ellerinden alarak, mahkemelerde
konuﬂturmayarak, hukukun zerresini mahkeme salonlar›ndan içeriye
sokmayarak yarg›layabilir, en üst s›n›rlardan cezalar verebilir.
Ve tüm bunlar sistemin yap›s›na
uygun oland›r. Çünkü, oligarﬂinin
yarg›s›n›n as›l görevi, bu sömürü ve
zulüm düzenini korumakt›r. Dolay›s›yla, en az›ndan oligarﬂinin zulüm ve
sömürü düzeni kadar adaletsiz, oligarﬂinin düzeni kadar halka düﬂman,
bir avuç zenginin hizmetindedir.
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“İşkence yapmak dünyanın
en aşağılık, en şerefsiz işidir”
Sincan’da ‹ﬂkence!
F Tipi hapishanelerde tecrit uygulamas› kald›r›lmazken, tutsaklara yönelik fiili sald›r›lar da sürdürülüyor.
7 Mart’ta Ankara Sincan Hapishaneler Kampüsü’nde, Dursun Kaﬂ isimli
DHKP-C Davas› tutsa¤›n›n askerler
taraf›ndan bay›lt›lana kadar dövülmesi bu sald›r›lar›n son örne¤i oldu.
Dursun Kaﬂ, Sincan’da götürüldü¤ü verem savaﬂ dispanserinde
sald›r›ya u¤rad›. Verem savaﬂ dispanserine götürülen Dursun Kaﬂ’a
kelepçeleri çözülmeden üzerini soyunmas› ve muayene olmas› dayat›ld›. Dursun Kaﬂ, bir hastan›n kelepçeli bir ﬂekilde muayene edilmeye kalk›ﬂ›lmas›n›n kabul edilemezli¤i nedeniyle, do¤al olarak bu dayatmay› reddederek, muayene olmak için kelepçelerinin aç›lmas›n›
istedi. Kaﬂ, bu talebi nedeniyle askerlerin sald›r›lar›na maruz kald›.
Askerlerin sald›r›s› tutsaklar›n
s›kça karﬂ›laﬂt›klar› bir durumdur.
Fakat s›k karﬂ›laﬂ›lmayan bir ﬂey daha oldu. D ursun Ka ﬂ’› n mua yenes i n i y a p m a k ü z e re bek le ye n k› z ›l
saçl› bayan dispanser d o k t o r u d a
sald›r›ya kat›ld›. Bir doktor düﬂünün ki, kendisine muayene için getirilmiﬂ tutuklunun tedavi koﬂullar›n›
sa¤lamak için soruna müdahale etmesi gerekirken, bunu yapmak bir

yana, gözü dönmüﬂ bir ﬂekilde, doktorlu¤u bir kenara b›rakarak elleri
kelepçeli bir tutsa¤a sald›r›yor.
Dursun Kaﬂ’a yönelik sald›r›lar
hastaneden dönüﬂte, hapishane giriﬂinde de sürdürüldü ve bayg›n halde
hücresine at›ld›.
Sald›r›ya iliﬂkin bir protesto eylemi yapan A n k a r a H Ö C Temsil cili¤i, AKP iktidar›n› tecriti kald›rmaya ve sald›r›lara son vermeye ça¤›r›p, Dursun Kaﬂ’a yönelik sald›r›y› protesto etti.
14 Mart’ta Yüksel Caddesi’nde
yap›lan eylemde “ F T i p l e r i n d e
Bask›ya, ‹ﬂkenceye Son! 10 Saat lik Sohbet Hakk› Uygulans›n”
pankart› açan HÖC’lüler “ ‹ n s a n l › k
O n u r u ‹ ﬂ k e n c e y i Yenecek” sloganlar› att›.
HÖC ad›na aç›klamay› okuyan
Ayﬂe Arapgirli 19 Aral›k katliam›yla aç›lan F Tipi hapishanelerin bask›n›n, iﬂkencenin, yasaklar›n sürekli uyguland›¤› yerler haline getirildi¤ine vurgu yaparak, 122 insan›n
ölümüne neden olan F Tipi hapishanelerde tecrit sald›r›s› ve iﬂkencenin
sürdü¤ünü, F Tiplerinden sürekli
yeni iﬂkence, bask›, yasaklama haberlerinin geldi¤ini belirtti.
Devletin 22 Ocak 2007’de tecritin varl›¤›n› kabul edip, tecriti kal-

Hukuksuz Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n
Ankara’da 10 Aral›k’ta katledilen
Kevser M›rzak ile ilgili Adana HÖC
Temsilcili¤i’nin yapt›¤› aç›klamaya
kat›ld›klar› gerekçesiyle tutuklanan
6 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› için eylemler devam ediyor.
Tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle baﬂlat›lan imza kampanyas›nda toplanan 375 imza 14 Mart’ta
Adana Postanesi önünde yap›lan bir
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bas›n aç›klamas›yla TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyonuna gönderildi.
Adana Temel Haklar, ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, Seyhan-Der ve Adana
Gençlik Derne¤i ad›na yap›lan aç›klamay› okuyan Bilgen Geçgil keyfi tutuklamalar› protesto etti.
“ B a s ›n A ç › k l a m a s › n a K a t › l m a k
Suç mu? Tu t u k l a n a n l a r Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-

d›rmak için bir ad›m olarak genelge
yay›nlad›¤›n›, fakat o günden bugüne genelgenin uygulanmad›¤›n›
söyleyen Arapgirli, “‹ﬂkence yapmak dünyan›n en aﬂa¤›l›k, en ﬂe r efsiz iﬂidir. F T ipleri’ndeki iﬂkenc e l e re , b a s k › l a r a v e t e c r i t u y g u l a mas›na son verilmelidir” dedi.

K aﬂ ’a S al d ›ra n D ok to r ‹çin
TTB Ne Ya p a c a k ?
F Tipi hapishanelerin baﬂ›ndan
günümüze, taﬂ›d›¤› hekim kimli¤inin
hakk›n› veren doktorlara tan›k oldu¤umuz gibi, hekimlik diplomas› taﬂ›yan Mengele art›klar›na da rastlad›k.
‹ﬂte Dursun Kaﬂ’a sald›ran “k›z›l
saçl› bayan” hekim de, böylesi bir
Mengele art›¤› oldu¤unu göstermiﬂtir. Elleri kelepçeli bir tutsa¤a sald›racak bir kiﬂili¤in, nas›l hekimlik
yapaca¤›, hastalara nas›l ﬂifa da¤›taca¤› da meçhuldür. Türk Tabipler
Birli¤i, bir tutsa¤a sald›rma düﬂkünlü¤ü gösteren bu kiﬂi hakk›nda soruﬂturma açmal› ve sonuçlar›n› tüm
halka aç›klamal›d›r.
Doktorlar›n mesleki onurlar›n›n
bu tür örneklerle zedelenmesini engellemelerinin yolu buradan geçmektedir. Bu yap›lmad›¤›nda, giderek doktorluk mesle¤i de, halk›n gözünde y›pranacakt›r.
de “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Tu t u k l a n a n l a r Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›. Aç›klama toplanan imzalar›n TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’na gönderilmesiyle sona erdi.

HAP‹SHANELER
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Unutturmak isteyenlere Türkiye’nin
dört bir yan›ndan cevap verildi:

UNUTMADIK!
G e n ç l e r i m i z 3 0 y › l ö n c e k a t l e d i l e n ö ¤ re n c i a r k a d a ﬂ l a r › n› unutmad›.
Ü l k e m i z i n o n l a rc a i l i n d e , i l ç e s i n d e “ 1 6 M a r t ’ › U n u t m a d › k ” d i y e h a y k › r a n l a r, 12 Eylül’ün gençli¤i ve tüm toplumu haf›zas›zlaﬂt›rma politikas›na verilmiﬂ bir c e v a p t › r.
Katliam›n üzerinden 30 y›l geçti.
Beyinlerimizi teslim alamad›lar.
Katliam›n üzerinden 30 y›l geçti.
Gençli¤imizi teslim alamad›lar.
‹ ﬂ t e ; Hatice, A h m e t , C e m i l , M u r a t , A b d u l l a h , H a m i t v e
B a k i , ç o ¤ a l m › ﬂ o l a r a k m e y d a n l a r d a y d › l a r y in e...
16 Mart 1978’de Beyaz›t’ta gerçekleﬂtirilen katliam›n 30. y›l›nda
‹stanbul ve Anadolu’nun birçok
ilinde katliam protesto edildi, katledilen 7 devrimci ö¤renci an›ld›.
Katliamdan bu yana birçok ilde yap›lan eylemlerde hep ayn› gerçe¤e
vurgu yap›ld›: “Katleden Devlettir.”
Bundan dolay›d›r ki Beyaz›t Meydan›’nda dökülen kan kurumam›ﬂt›r, hesab› sorulana kadar da kurumayacak.
Devrimci-demokrat ö¤renciler
katliam›n 30. y›l›nda adalet isteyen
talepleriyle ‹st a nbul Beyaz›t’ta bir
araya geldiler. Aralar›nda Gençlik
Federasyonlu ö¤rencilerin de oldu¤u
gençlik örgütleri taﬂ›d›klar› “16 Mart
1978… Katleden Devlettir. Sorum-

“Adalet ‹ste¤imizi
Büyütece¤iz”
M e r sin’de HÖC, Partizan ve ESP taraf›ndan Taﬂbina önünde yap›lan eylemle
de Gazi ve Beyaz›t katliamlar› protesto edildi. Hasan
Biber’in okudu¤u aç›klamada “adalet iste¤imizi büyütmek yap›lan katliamlar›
unutmamak ve unutturmamakla mümkün olacakt›r”
denildi.

‹stanbul
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lular› Cezaland›r›ls›n, Halepçe’den
Bugüne Kirli Savaﬂa ve ﬁovenizme
Son” pankartlar› ve att›klar› sloganlarla öfkelerini dile getirdiler.
Ö¤renciler ad›na aç›klama yapan
Burcu Deniz, "16 Mart düzenin kirli yüzünün en yal›n biçimde aç›¤a
ç›kt›¤› gündür" dedi. Aç›klamadan
sonra sloganlarla katliam›n gerçekleﬂtirildi¤i yer olan Ec za c› l›k Fak ü l te si önüne yürüyen ö¤renciler 7
devrim ﬂehidi için karanfiller b›rakt›. Grup YORUM ve Vardiya müzik
grubunun söyledi¤i türküler ve
marﬂlarla eylem sona erdi. Eyleme
yaklaﬂ›k 500 ö¤renci kat›l›rken, Halepçe katliam› da protesto edildi.

16 MART

Eskiﬂehir

E l a z›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
ö¤rencileri 16 Mart katliam›yla ilgili Elaz›¤ Temel Haklar’da bir anma
düzenledi. 16 Mart günü düzenlenen anmada “16 Mart katliam›nda
düﬂen ﬂehitlerimizin hayali ba¤›ms›z Türkiye’yi kurana dek mücadelemiz sürecektir” denildi. Anmada
Dicle Gençlik Derne¤i Müzik Grubu da bir dinleti verdi.
Uﬂak Gençlik Dernekli ö¤renciler düzenledikleri anmayla 16 Mart
katliam›n›n unutturulmayaca¤›n›
vurguland›lar. Anma program›nda
"Katliamlar" adl› sinevizyon gösterimi yap›ld›.

Sorumlu Emperyalizm ve
‹ﬂbirlikçileridir
‹zm i r’de HÖC’lüler Gazi, Beyaz›t ve Halepçe’nin y›ldönümü dolay›s›yla Yamanlar pazar yerinde 16
Mart’ta bas›n aç›klamas› yapt›.
HÖC’lüler katliamlar›n sorumlusunun emperyalizm ve iﬂbirlikçileri
oldu¤unu vurgulayarak emperyalizme karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›.
An t a l ya K›ﬂlahan Meydan›’nda
bir araya gelen HÖC, DTP, EMEP,
Halkevleri ve Yeniden Sosyalist
Kuruluﬂ Meclis Giriﬂimi 16 Mart’ta
yapt›klar› eylemle Beyaz›t ve Halepçe katliamlar›n› protesto ettiler.
“Beyaz›t ve Halepçe Katliamlar›n›
Unutmad›k, Unutmayaca¤›z” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme 220 kiﬂi ka-
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t›ld›.
16 Mart katliam›n›n protesto
edildi¤i bir baﬂka eylem ise 18
Mart’ta Antalya Gençlik Derne¤i
taraf›ndan yap›ld›. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Ö¤renci Evi önünde
“16 Mart Beyaz›t Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamay› okuyan
Ümit Çimen “Emperyalizmin sald›r›lar›n› ancak örgütlü mücadelemiz
durduracakt›r” dedi.
Bir baﬂka protesto eylemi B u rsa’da yap›ld›. 16 Mart günü katliam›n 30. y›ldönümünde Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerin düzenledi¤i
anmada ﬂiir dinletisi, 16 Mart’› anlatan tiyatro oyunu ve slayt gösterisi yap›l›rken Grup Yar›n da türküleriyle anmada yer ald›. Anmaya 35
kiﬂi kat›ld›.
K a r s Gençlik Derne¤i giriﬂimcileri de 15 Mart’ta yapt›klar› anmayla 16 Mart katliam›n› protesto ettiler. E¤itim-Sen ﬂubesinde gerçekleﬂtirilen anmada katliam› anlatan
temsili bir oyun sergilenirken slayt
gösterisi de yap›ld›.
Kars Gençlik Derne¤i giriﬂimcileri 16 Mart’ta da Faik Bey Caddesi’nde bir aç›klama yapt›lar. Aç›klamaya YDG ve DÖB de destek verdi.

Haticeler Devrime Kadar
Yürüyecek
M a l a t ya Temel Haklar’da bir
program düzenleyen Gençlik Federasyonlu Ö¤renciler yapt›klar› konuﬂmalarda devrimci gençli¤in di-

ÇHD: “Katiller
Cezas›z
Kalacak!”
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi de 16
Mart 1978 katledilen 7 devrimci demokrat ö¤renciyi katledildikleri yer olan ‹Ü Eczac›l›k Fakültesi’nde anarak katillerinin
cezaland›r›lmas›n› istediler.
16 Mart günü Eczac›l›k Fakültesi
önünde biraraya gelen ÇHD’liler 7
devrimci ö¤rencinin katledildi¤i yere cüpbelerini ve karanfiller b›rakt›lar. ÇHD Baﬂkan› Serhan Ar›kano¤lu taraf›ndan yap›lan aç›klamada
“Bilinmelidir ki cezas›z kalan suç
yerini bulmayan adalet muhakemesini halk›n vicdan›nda tamamlayacakt›r. Tarihin gerçe¤i adaletin yerini buldu¤u günleri bize mutlak gösterecektir” dedi. Av. Kamil Tekin
Sürek tan›kl›¤›n› anlatt›¤› aç›klamaya yaklaﬂ›k 30 avukat kat›ld›.
renme tarihine sahip ç›kacaklar›n›
söylediler. 16 Mart günü gerçekleﬂtirilen programda Haticeler’in devrime kadar yürümeye devam edecekleri ifade edildi.
S a m s u n ’da Karadeniz Temel
Haklar 16 Mart’ta düzenledi¤i anmayla 16 Mart ﬂehitlerini and›. Anmada ﬂehit düﬂen 7 devrimci bir
skeçle canland›r›ld›.
Kocae li Gençlik Derne¤i üyeleri
17 Mart günü, Kocaeli Üniversitesi
An›tpark Yerleﬂkesi önünde bir araya geldiler. Eser Bozda¤ taraf›ndan
yap›lan aç›klamada suçlular›n belli
olmas›na ra¤men hiç kimsenin cezaland›r›lmad›¤› gibi ödüllendirildi¤ine dikkat çekildi.

16 Mart’tan Bugüne
Katleden Devlettir
Devrimci, demokrat ö¤renciler
17 Mart günü Ank ar a Üniversitesi
Cebeci Kampüsü’nde katliam› protesto etmek için bir anma düzenleyip
ard›ndan da bas›n aç›klamas› yap-

‹zmir
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‹HD: Halepçeler
Unutulmas›n
‹HD'nin ça¤r›s›yla 16 Mart’ta
Ankara Yüksel Caddesi'nde biraraya
gelen demokratik kitle örgütleri
"Halepçe'yi Unutmad›k" pankart›
açarak Mart ay›nda yaﬂanan katliamlar› protesto etti. ‹HD Ankara ﬁube Baﬂkan› Filiz Kalayc› Halepçe’nin insanl›k tarihine bir utanç
sayfas› olarak geçti¤ini söyledi. 50
kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan Halepçe Katliam› foto¤raflar›
Yüksel Caddesi’nde sergilendi.
mak istedi. Ama faﬂizme karﬂ› ö¤rencilerin bir arada durmas›na tahammülü olmayanlar ö¤renciler üzerinde terör estirerek gün içinde yaklaﬂ›k 10 ö¤renciyi gözalt›na ald›.
Bütün engellemelere ra¤men ö¤renciler SBF’de anmalar›n› gerçekleﬂtirdiler. 16 Mart belgeseli, Halepçe ile ilgili dia gösteriminin oldu¤u
anmada ayd›n sanatç›lardan Oktay
Etiman bir konuﬂma yapt›. Anman›n ard›ndan E¤itim Fakültesi’nin
önünde “16 Mart’tan Bugüne Katleden Devlettir” pankart› açan ö¤renciler ad›na Gençlik Derne¤i Üyesi
Didem Akman “Bu mücadeleyi her
koﬂulda sürdürmekten vazgeçmeyece¤iz” diye konuﬂtu.
Eyleme yaklaﬂ›k 100 ö¤renci kat›ld›. Gözalt›na al›nan ö¤renciler 18
Mart’ta serbest b›rak›ld›lar.
L üle b u rgaz, Ba b a es ki ve E d i rn e ’de düzenlenen anmalarla ‘16
Mart’› unutmad›k unutturmayaca¤›z’ denildi. Lüleburgaz’da 16
Mart’ta Tekstil ‹ﬂçileri ve Yard›mlaﬂma Derne¤i’nde yap›lan anmayla
gençlik ﬂehitlerini and›. Edirne

16 MART
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Gençlik Derne¤i
ise ayn› gün dernek binas›nda
gerçekleﬂtirdi¤i
anmada, Hatice
Özen’in hayat›n› anlatt›. TrakAnkara
ya Kültür Merkezi gençli¤i ise
17 Mart’ta kültür merkezinde düzenledikleri anmada
faﬂizmi bir kez daha lanetlediler.
16 Mart günü Si vas Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
Selçuk Çay Bahçesi önünde "16 Mart 1978 Katliam›n›n Sorumlular› Hala Cezaland›r›lmad›" pankart›
açarak bir eylem yapt›lar. Mustafa Do¤an yapt›¤›
aç›klamada 16 Mart ﬂehitlerini selamlad›.
A d a n a ’da Çukurova Üniversitesi’nde Adana
Gençlik Derne¤i, YÖGEH, Ekim Gençli¤i, DGH,
SGD, Ö¤renci Kolektifleri ve Kald›raç üyeleri 16
Mart ve Halepçe katliamlar›n› 17 Mart’ta protesto ettiler.
Eylemde herkes, yerlere yatarak Halepçe katliam›n› canland›rd›. Eyleme kat›lan 100 kiﬂi, “Devrim
ﬁehitleri Ölümsüzdür, Beyaz›t Katliam› ﬁehitleri
Ölümsüzdür” sloganlar›n› att›lar.

Yolumuza Devam Ediyoruz
Eski ﬂe h i r Anadulu Üniversitesi ö¤rencileri de 18
Mart günü 16 Mart, Halepçe ve Gazi katliamlar›n›
protesto eden bir eylem düzenlediler. Yunusemre
Yurdu önünden Migros’a kadar ''Faﬂizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z'' sloganlar›yla yürüyen ö¤renciler
ad›na Meral Y›ld›r›m bir aç›klama yapt›. Eskiﬂehir
Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de oldu¤u eyleme 130
kiﬂi kat›ld›.
16 Mart günü Di y a rb a k › r Dicle Gençlik Derne¤i’nde katliamlarda ﬂehit düﬂenlerin anmalar› yap›ld›. Katliamlar›n as›l amac›n›n halk› sindirmek oldu¤unun dile getirildi¤i anmada skeç ve slayt gösterileriyle katliamlar›n unutulmayaca¤› vurguland›. Anmaya 30 kiﬂi kat›ld›.
M u ¤la'da 19 Mart günü S›n›rs›zl›k Meydan›’nda
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, DPG, SGD,
YDG’nin gerçekleﬂtirdi¤i eylemde aç›klamay› Mu¤la Gençlik Derne¤i’nden Halil Gürel okudu. Eyleme
50 kiﬂi kat›ld›.
E rzincan’da 15 Mart’ta E¤itim-Sen binas› önünde
Erzincan Gençlik Derne¤i, ESP, DTP, Partizan’›n düzenledi¤i eylemle katliamlar›n amac›na ulaﬂmayaca¤›
vurguland›. Eyleme 80 kiﬂi kat›ld›. 16 Mart günü de
Erzincan Gençlik Derne¤i, dernek binas›nda 30 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir program düzenleyerek ﬂehitler and›.
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Bir kahraman!
Bir ilk!
Venezüellal› devrimciler, 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü
için Karakas'taki Bolivar
Üniversitesi'nde yapacaklar› etkinlik için haz›rlad›lar yukar›daki afiﬂi. 8 Mart kutlamas›nda

“ dünyadaki önemli
devrimci kad›nlar›n
afiﬂlerini” yapm›ﬂlard› ve bu afiﬂlerde biri
de “ d ü n y a n › n i l k k ad›n ölüm orucu ﬂehidi”
Ayçe ‹dil Erkmen'e ayr›lm›ﬂt›. (Bolivar Üniversitesi'nde as›lan bu
afiﬂ, bize "Stalin Arﬂivi
Kolektifi" arac›l›¤›yla
ulaﬂt›.)

‘Ölülerimiz ‹çin
Bir Dakika Bile
Sessizlik Yok’
Ve ne z üe l l a K om ün i st P ar tisi, 1 Mart’ta Kolombiya devleti taraf›ndan Ekvador'da katledilen Kolombiya Devrimci
FA R C) MerSilahl› Güçleri (F
kez Komite üyesi Raul Reyes'le ilgili bir afiﬂ haz›rlam›ﬂ.
Reyes için haz›rlanan yukar›daki afiﬂte ﬂunlar yazmaktad›r: " K o m u t a n R a u l R e y e s
Aram›zda. Ölülerimiz ‹çin
B i r Dakika Bile Sessizlik
Yo k , B ü t ü n H a y a t B i r Savaﬂ t › r !”
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isteyen sloganlar
att›lar. KESK’liler ad›na yap›lan
aç›klamada “Anti-demokratik yasalar ve hukuk d›ﬂ› uygulamalarla sendikal hak ve mücadelemize
dönük bask›lar artarak devam etmektedir” denildi.
Eylemin ard›ndan postaneden Meryem Özsö¤üt’e destek kartlar› gönderildi.

KESK’ten Meryem
Özsö¤üt’e Destek Kart›
KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu Meryem Özsö¤üt’ün
tutuklanmas›n› protesto ederek Özsö¤üt’e destek kart›
yollad›. 19 Mart günü Sirkeci Postanesi önünde biraraya
gelen KESK üyeleri Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas›n›

Emekli-Sen’den
Oturma Eylemi
Emekli-Sen’liler Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenik Bakanl›¤› önünde yapt›klar› eylemle sendikalar›n›n kapatma davas›n›n iptal edilmesini istediler. 19 Mart günü Bakanl›k önünde
toplanan emekliler "Emekli-Sen Kapat›lamaz" sloganlar›yla
sendikalar›n›n kapat›lmak istenmesini protesto ettiler. Eylem
öncesi Emekli-Sen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen ve genel
merkez yöneticilerinden oluﬂan bir heyet Bakanl›k Müsteﬂar›’yla bir görüﬂme yaparak taleplerini ilettiler.
Görüﬂme sonras› bir aç›klama yapan Veli Beysülen davan›n aç›lmas› ve sürdürülmesi sürecinde hukukun çi¤nendi¤ini belirterek Türkiye’de sonuç al›nmazsa davay›
A‹HM’ne götüreceklerini söyledi.

‹ﬂimiz Aﬂ›m›z
Yay›n›m›z ‹çin...

TRT Genel Müdürü ‹brahim ﬁahin’in haz›rlad›¤› yasa tasar›s›na karﬂ› Haber-Sen
“‹ﬂimiz Aﬂ›m›z Yay›n›m›z
‹çin” ad›yla imza topluyor.
Ankara’n›n Yüksel ve Sakarya caddelerinde her cumartesi, pazar imza masas›
açan TRT çal›ﬂanlar› ayn› zamanda sazl›-sözlü müzik dinletileriyle halk› duyarl› olma-
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ya, TRT’ye sahip ç›kmaya
ça¤›r›yor.
Haber-Sen üyeleri 19
Mart günü de TRT ‹zmir
Bölge Müdürlü¤ü önünde
yapt›klar› eylemle AKP’nin
TRT içerisinde kadrolaﬂmak
için TRT çal›ﬂanlar›n› taﬂeronlaﬂt›rmaya
çal›ﬂt›¤›n›
söylediler. Haber-Sen üyeleri tasar›n›n amac›n›n TRT’yi
ticarethaneye dönüﬂtürmek
ve AKP’nin eline teslim etmek oldu¤unu belirtiyor.

Baﬂ›büyük’te
Y›k›m
Sald›r›s›
Devam Ediyor
Maltepe Baﬂ›büyük Mahallesi’nde 20 Mart günü tekrar y›k›m sald›r›s› yaﬂand›. TOK‹’nin konut
projesi nedeniyle ﬂantiye alan›na girmek isteyen
TIR ve iﬂ makinesini engelleyen mahalle halk› mahalleyi ablukaya alan ve kendilerine sald›ran çevik
kuvvet polisleriyle çat›ﬂt›. 15 kiﬂiin gözalt›na
al›nd›¤› sald›r›da onlarca kiﬂi yaralan›rken mahalle
halk› sald›r› sonras› eylem yaparak polisin mahallede estirdi¤i teröre tepki gösterdi. Mahalle
halk›n›n y›k›m akarﬂ› önlem olarak gece ateﬂ yak›p
nöbet tuttuklar› ö¤renildi.

Tersanelerde
‹ﬂ Kazalar› Sürüyor!
Limter-‹ﬂ Sendikas› 15 Mart günü K›ran Tersanesi önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla Tuzla
Tersaneleri’nde iﬂ kazalar›n›n halen devam etti¤ini duyurdu. 13 Mart günü Sinan Denizcilik taﬂeron firmas›nda çal›ﬂan Yüksel Özdemir’in 20
metreden düﬂerek yaralanmas›, Liberity Star adl› kuru yük gemisi tamir edilirken 6 iﬂçinin karbondioksit gaz›ndan zehirlenmesi, Gisan Tersanesi'nde Çetin Demir adl› iﬂçinin a¤›r yaralanmas› olaylar›n› hat›rlatan Limter ‹ﬂ üyeleri bu
duruma sessiz kalmayacaklar›n› söylediler. “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde iﬂ güvenli¤i tedbirlerinin bir an önce al›nmas› talep edildi.

At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n
Samsun halk› Çarﬂamba Belediyesi’nde yaﬂanan iﬂçi k›y›m›n› yapt›klar› mitingle protesto etti.
Yaklaﬂ›k 3 ay önce Belediye-‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlenen 126 iﬂçi iﬂten ç›kart›lm›ﬂlard›. 17 Mart
günü Eski Demirli Garaj›’nda toplanan binlerce
emekçi at›lan iﬂçilerin geri al›nmas› için Çarﬂamba Belediyesi’ne yürüdü.
Yürüyüﬂ boyunca “‹ﬂ Ekmek Yoksa Bar›ﬂ da
Yok” sloganlar›n› atan emekçiler at›lan iﬂçilerin
iﬂe geri al›nmas› taleplerini de “At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n” slogan›yla hayk›rd›lar. Yürüyüﬂ sonunda yap›lan konuﬂmalarda Belediye Baﬂkan›’n›n sendikalaﬂan iﬂçileri iﬂten atarak suç iﬂledi¤ine dikkat çekildi.

EMEK
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14 Mart Grevi Moral Olmuﬂtur

Mücadeleyi Geliﬂtirecek Olan Kararl›l›kt›r
14 Mart’ta, SSGSS tasar›s›na karﬂ› ülke çap›nda 2 saatlik iﬂ b›rakma
eylemi yap›ld›.
Ülke çap›nda binlerce fabrikada,
iﬂyerinde emekçilerin pasif veya aktif
olarak kat›ld›¤›, yer yer hizmetlerin,
üretimin durduruldu¤u, kepenklerin
kapat›ld›¤› eylem sonucunda, AKP
“eleﬂtirilerin yeniden de¤erlendirilmesi” karar› ald›. Kuﬂkusuz, 2 saatlik
genel grev, iktidar›n mevcut yasay›
geri çekmesini sa¤layacak kadar etkili de¤ildir. Nitekim iktidar manevralarla, tasar›y›, içeri¤ine en az dokunarak geçirmek istemektedir. Eylem
sonras›nda sendikalarla yap›lan görüﬂmelerin muhtevas› da budur.
Fakat, 2 saatlik grev ve bir çok
yerde, greve ba¤l› olarak yap›lan yürüyüﬂler, yetersiz olsalar bile, iktidar›,
emekçileri, direniﬂi hesaba katmaya
zorlam›ﬂt›r. 14 Mart grevi, iﬂçilerin
memurlar›n mücadele potansiyellerini asgari düzeyde ortaya koymuﬂtur.
Mücadelenin geliﬂtirilebilece¤ine
iliﬂkin bir moral yaratm›ﬂt›r. Bu yan›yla bir olumluluktur.
Fakat, ayn› zamanda direniﬂ kararlar› almamalar›na, radikal eylemler

yapmaktan kaç›nmalar›na iﬂçileri,
memurlar›n durumunu gerekçe yapan
sendikalar›n, mücadeleyi geri çeken
politikalar›na emekçileri gerekçe
yapmalar›n›n geçersizli¤ini de göstermiﬂtir.
Eylemde içinde H Ö C ( H a k l a r v e
Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi)’ün de yer ald›¤› Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele c ek Pl a t fo rm u, çeﬂitli sendikalar›n,
devrimci ilerici örgütlerin SSGSS
Yasa Ta s a r› s › ’na karﬂ› güçlerini birleﬂtirmeleri de olumlu bir rol oynam›ﬂt›r. Sorun tüm halk örgütlülüklerini birleﬂtirebilmek ve emekçilere m ü cadeleyle sonuç al›nabilece¤ini gös t e re b i l m e k t i r. Bugüne kadar izlenen,
geri, icazetçi çizginin emekçilerde
yaratt›¤› güvensizli¤i, moralsizli¤i
tersine çevirecek ad›mlar› atabilmektedir. Bunun yarat›lmas›n›n yolu,
göstermelik eylemler yaparak, yasak
savma mant›¤›ndan uzaklaﬂmak ve
sonuç alma kararl›l›¤›nda olan eylemler örgütlemektir.
Görülecektir ki, emekçiler sendikalar›n, ilerici, devrimci örgütlerin
kendilerine önderlik etti¤inde, sonuç
ald›klar›nda, daha kitlesel, daha bü-

Emekçiler 14 Mart’ta AKP’yi
Uyard›: TASARIYI GER‹ ÇEK!
SSGSS yasa tasar›s›na karﬂ› ülke
genelinde yap›lan 2 saatlik iﬂ b›rakma eylemlerinden geçen hafta yay›nlayamad›¤›m›z haberleri yay›nlamaya devam ediyoruz.
K O C A E L ‹ - Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu taraf›ndan 14 Mart günü SSGSS yasa tasar›s› protesto edildi. Merkez Bankas›
önünde toplanan yaklaﬂ›k 1500 kiﬂi
Sabri Yal›n Park›’na kadar yürüyüﬂ
yapt›. AKP iktidar›n› protesto eden
sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada adaletsizli-
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¤in büyüdü¤ü belirtilerek yasan›n bu
adaletsizli¤i daha da derinleﬂtirece¤i
söylendi. Ya¤mur alt›nda gerçekleyen eyleme HÖC de destek verdi.
BURSA - 14 Mart günü Ünlü
Cadde’de biraraya gelen iﬂçi ve
emekçiler sloganlarla Orhangazi
Park›’na yürüdüler. Platform ad›na
yap›lan aç›klamada “emeklilik ve
sa¤l›k alan›nda kazan›lm›ﬂ haklar›
geriye götüren tasar›, sosyal devlet
ilkesine de ayk›r›d›r” denildi. Yaklaﬂ›k 2000 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
temsili tabut ve “Tayyip Yalan›n› Al

yük eylemleri kararl›l›kla yürütecek,
baﬂar›ya ulaﬂt›racaklard›r.
Düzenin sald›r›lar›n›n boyutu karﬂ›s›nda, mücadeleyi geliﬂtirmek zorunluluktur. Kuﬂku yoktur ki, emekçiler de bu zorunlulu¤u görmekte ve
giderek de daha fazla göreceklerdir.
14 Mart eylemleri bunu göstermiﬂtir.
Tehlike, bu eylemlerle bir baﬂar› kazanan emekçilerin, sonuç almadan
yar› yolda b›rak›lmas›, devletle yap›lan pazarl›klarda istenilen sonuç al›nmadan teslim olunmas›d›r. Bugüne
kadar, bu çizgi emekçilerin güvenlerini sarsan, morallerini bozan, umutlar›n› k›ran çizgi olmuﬂtur. Aﬂ›lmas›
gereken bu çizgidir.

Git”, “Amerikanc›l›k= AKP” yaz›l›
dövizler taﬂ›nd›.
D E RS ‹ M - 14 Mart günü “Zafer
Direnen Emekçilerin Olacak” sloganlar›yla belediye binas› önünde
toplanan emekçiler SSGSS’yi protesto ettiler. Eylemde yap›lan aç›klamada SSGSS yasa tasar›s›n›n çal›ﬂanlar üzerindeki etkilerine de¤inilerek tasar›n›n kazan›lm›ﬂ haklara sald›r› oldu¤u belirtildi. Eyleme Dersim Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›
Mustafa Taﬂkale, Dersim Kültür
Derne¤i ve HÖC de destek verdi.
MA LAT YA - 12 Mart Perﬂembe
günü Emek Platformu üyeleri, TEKEL’den Soykan Park›’na kadar yürüyüﬂ yapt›lar. “IMF Defol Bu
Memleket Bizim” sloganlar›n›n at›l-
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d›¤› eyleme HÖC de destek verdi.
2000 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada SSGSS yasa tasar›s›n›n ‘yar›nlar› güvencesiz b›rakt›¤›’ belirtildi.
TRABZON - ‹ﬂ b›rakma eylemi
yapan Trabzon Emek Platformu bileﬂeni 17 sendika, Trabzon Meydan
Park'ta bas›n aç›klamas› yapt›. 1000
kiﬂinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› miting havas›nda geçti. “AKP Halka
Hesap Verecek” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde yap›lan konuﬂmalarda
SSGSS'nin içeri¤i anlat›ld›.
EL AZ I ⁄ - Elaz›¤ Emek Platformu da 14 Mart günü Harput Devlet
Hastanesi önünde yapt›klar› iﬂ b›rakma eylemiyle SSGSS’ye karﬂ› mücadeleden vazgeçmeyeceklerini hayk›rd›lar. ‹ktidar›n geri ad›m atmamas› durumunda tüm sendikalar olarak
Ankara'ya yürüyeceklerini belirten
emekçiler yapt›klar› aç›klamada kararl›l›klar›n› ifade ettiler.
KARS - 13 Mart günü Faikbey
Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiﬂti¤i kavﬂakta yap›lan eylemle de
tasar› protesto edilerek 14 Mart günü yap›lacak iﬂ b›rakma eylemine
ça¤r› yap›ld›.
14 Mart günü de belediye iﬂçileri, Devlet Hastanesi çal›ﬂanlar›,
doktorlar ve ö¤retmenlerin yo¤un
kat›l›m›n›n oldu¤u iﬂ b›rakma eylemi gerçekleﬂtirildi.
S A M SUN - Emek Platformu’nun iﬂ b›rakma eylemi karar›,
Samsun’daki bileﬂenlerince de gerçekleﬂtirildi. 14 Mart günü KESK
pankart› arkas›ndaki emekçiler, sloganlarla Cumhuriyet Meydan›’na
yürüdüler. Ya¤mur alt›nda gerçekleﬂtirilen eylemde KESK ad›na ve
eylemdeki DKÖ’ler ad›na çeﬂitli
aç›klamalar yap›ld›. 500 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Karadeniz Temel
Haklar da destek verdi.
Emekçiler yapt›klar› eylemlerle
AKP’yi uyar›rken AKP’nin polisi
‹stanbul Okmeydan›’nda esnaf›
kepenk kapatmaya ça¤›rd›klar›
iddias›yla üç H Ö C ’l üy ü tutuklad›.
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SSGSS’YE KARﬁI
K E P E N K K A PATMA!
Geçen haftaki say›m›zda yay›nlad›¤›m›z
Nurtepe, Okmeydan›, 1 May›s Mahallesi, Sar›gazi, Alibeyköy, Ba¤c›lar’a ek olarak kepenk
kapatma eyleminin yap›ld›¤› yerler ﬂunlar:
GAZ‹ - 14 Mart günü sabah 10.00-12.00
aras› SSGSS yasas›n› protesto için Gazi Mahallesi’nde HÖC’ün ça¤r›s›yla kepenklerini kapatan esnaf da eyleme destekte bulundu. Eyleme
mahalledeki esnaftan yüzde 90 kat›l›m sa¤land›.
Ana caddedeki bütün esnaflar kepenklerini kapatt›lar. Ayn› saatlerde taksi duraklar›ndaki taksiler korna çalarak eyleme destekte bulundular.
Yine GOP Cebeci aras›ndaki minibüsler de korna çalarak eyleme destek verdiler. Kepenklerini
kapatan esnaflardan bir k›sm› Aksaray’da düzenlenen mitinge de kat›ld›.
GÜLSUYU - Sosyal Güvenlik Yasa tasar›s›na karﬂ› iﬂ b›rakma eylemi
Gülsuyu'na da taﬂ›nd›. Gülsuyu HÖC üyeleri 10 kiﬂilik ekip ile Gülsuyu esnaf›n› gezerek kepenk kapatmaya ça¤›rd›. Esnaf ile bire bir konuﬂan HÖC üyeleri AKP hükümeti iktidar oldu¤undan bu yana IMF’nin ekonomi politikalar›n› uygulayarak tekelleri piyasalar› memnun ederken ﬂimdi de Sa¤l›k ve Sosyal Güvenlik harcamalar› ile IMF politikalar›n› halk›m›za dayat›yor diyerek "
SSGSS yasa tasar›s›n›n iptal edilmesi için saat 12.00’ye kadar kepenk kapat›yorum" yaz›l› dövizleri ast›lar. 14 Mart’ta Gülsuyu esnaf› sabah saatlerinden
12.00’a kadar SSGSS’yi protesto ederek kepenk kapatt›.
Ayn› ﬂekilde "SSGSS yasa tasar›s›n›n iptal edilmesini istiyorum" dövizleri
ile HÖC üyelerinin ça¤r›s›yla son durak minibüs ﬂoförleri 2 saatlik eylem boyunca iﬂ b›rak›p k o n t a k k a p a t t › .
‹ K ‹ T E L L ‹ - ‹kitelli’de Mehmet Akif Mahallesi ana caddede 10:00 – 12:00
saatleri aras›nda tüm esnaflar % 100 oran›nda kepenklerini kapatt›,
Yine Atatürk Mahallesi’nin 1. soka¤›ndan 10. soka¤›na kadar toplam 10
soka¤›n tüm esnaflarlar› ve ayn› mahallede Parseller Caddesi’nde % 100 oran›nda esnaflar kepenk kapatt›.
ESENLER - Esenler’de ise Nam›k Kemal Mahallesi, Nam›k Kemal Caddesi’nde yaklaﬂ›k iki saat boyunca esnaflar % 80 oran›nda SSGSS yasas›n›n
geri çekilmesi ve iptali için kepenk kapat›ld›.

SSGSS Tamamen Geri Çekilmelidir
Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platformu, 20 Mart günü ‹stanbul
Makina Mühendisleri Odas›’nda yapt›klar› bas›n toplant›s›yla AKP iktidar›n›n SSGSS’de tadilat yapmaktan
vazgeçmesi yasay› tümüyle geri çekmesi gerekti¤ini aç›klad›lar.
Bas›n metnini okuyan ‹stanbul

Tabip Odas› Yönetim Kurul Üyesi
Nazmi Algan ise SSGSS yasa tasar›s›n›n baz› maddelerinin kabul edilerek yasan›n ç›kart›lmas›na karﬂ› olduklar›n›, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. Yap›lan aç›klamada Tasar›n›n tamamen geri çekilmesi gerekti¤i belirtildi.

SSGSS
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AKP’nin Sa¤l›k Politikas›n›n Sonucu

Kendini Yakan Baba Öldü
14 Mart’ta Tarsus Kaymakaml›¤› önünden yükselen bir ateﬂ vard›.
Hilmi Metlisa isimli bir baba üçüz
çocuklar›n›n tedavisini yapt›ramay›nca, yaﬂad›klar›na daha fazla katlanamayarak kendini yakt›.
Hilmi Metlisa defalarca Tarsus
Kaymakaml›¤›’na gidip üçüz çocuklar›n›n tedavisi için yeﬂil kart
baﬂvurusunda bulunur, fakat yeﬂil
kart› bir türlü vermezler. Metlisa’n›n aylar süren oyalamalar karﬂ›s›nda, ‘ ç o c u k l a r › m › n t e d a v i s i n i
yapam›yorum, yeﬂil kart vermezseniz kendimi yakar›m’ diyen ç›¤l›¤›na da kulak t›karlar.
Metlisa, Bakan çocuklar›n›n

sa¤l›k sorunlar› için Amerikalar’a
gidebildi¤i ülkemizde, çocuklar›n›n
tedavisini yapt›rabilmek için Kaymakaml›k önünde bir bidon benzini
üzerine dökerek kendini yakt› ve
kald›r›ld›¤› hastanede 15 Mart’ta
yaﬂam›n› yitirdi.
Bir baba, çocuklar›n› tedavi ettirebilmek için can›n› ortaya koydu,
onu can›n› ortaya koyacak duruma
düﬂürenler utanmad›lar, baba can›n›
verdi. Fakat, böylesi bir olay burjuvazinin bas›n›nda haber bile olmad›. Burjuvalar›n t›rnaklar› bile haber
olurken, bir baban›n kendisini yakmas› haber olmad›. Haber olmad›,
çünkü Metlisalar’›n yaﬂamlar›n›n

Halk›n Yaﬂam›n›n De¤eri Yok
‹stanbul Gaziosmanpaﬂa'da ‹SK‹'ye ait iﬂ makinesinin do¤algaz
hatt›n› delmesi sonucu meydana
gelen patlamada 1 kiﬂi öldü. Beﬂ
katl› binan›n kullan›lamaz hale geldi¤i patlamada 11 kiﬂi de yaraland›.
Barbaros Hayrettin Paﬂa Mahallesi 1110/2 sokakta meydana gelen
patlaman›n ard›ndan aralar›nda iﬂ
makinesi operatörü de olmak üzere
4 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
As›l gözalt›na al›nmas› gerekenler ise, her zamanki gibi serbestler.

Böylesi olaylarda orada görevli
birkaç kiﬂi gözalt›na al›n›r, üzerinden bir süre geçince olay kapat›l›r.
‹ﬂ makinesinde operatör yerine
vas›fs›z kiﬂileri çal›ﬂt›ranlar›n, halk›n bulundu¤u alanda böylesi riskli
bir iﬂ yap›l›rken önlem almayanlar›n sorumluluklar› olmaz! As›l soru
ﬂudur, neden hep bu kazalar halk›
bulur? Neden hep ihmaller halk›n
yaﬂad›¤› yerlerdedir? Neden burjuvalar›n sokaklar›nda böyle “kaza”lar yaﬂanm›yor?
köylüleri
ikna etmeye çal›ﬂan,
AKP Mu¤la Milletvekili Mehmet
Nil H›d›r ﬂöyle diyor: “Maden fa aliyete geçerse y›lda 25 milyon
YTL getiri sa¤layacak. 411 a¤açta n a l ac a ¤› n› z ba l 250 ki l o. 6 2 bi n
Y TL. 2 5 mi ly on u n y a n ›n da 6 2 bi n
YTL’nin laf› m› olur?”
Bu mant›k para eden neyi satmaz ki? Örne¤in, çok para etti¤i
için insanlar› öldürüp organlar›n›
satanlar›n mant›¤› H›d›r’›n mant›¤›ndan farkl› m› çal›ﬂ›yor? Hay›r

Para Ediyorsa Sat Gitsin
Gözlerini para bürümüﬂ, ne ahlak, ne çevre, ne do¤a, ne insanl›k,
hiçbirisinin bir önemi yok. Önemli
olan, Dolar, YTL, Euro... E¤er iyi
para ederse, arsalar, ormanl›k alanlar, nehirler, göller, sat›lmayacak,
kesilip parçalanmayacak, yak›l›p
y›k›lmayacak bir ﬂey yok.
Marmaris’te çam bal›yla ünlü
Osmaniye Köyü’nde manganez
madeni ç›karmak için, orman› yok
etmek isteyen AKP’ye itiraz eden
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bir de¤eri olmazd›, fakat bundan
önemlisi onlar›n kendini yakan isyanlar› halka mücadele dinami¤i olmamal›yd›.
Metlisa’n›n kendini yakmas›na
iliﬂkin yaz›l› bir aç›klama yapan
Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i, SSGSS yasas›n›n halk›m›za yeni Metlisa örnekleri yaﬂataca¤›n› belirtip, “Sa¤l›k hakt›r parayla sat›lamaz” diyerek mücadele ça¤r›s›
yapt›. Temel Haklar Derne¤i Metlisa’n›n ailesinin ac›s›n› paylaﬂt›¤›n›
belirterek, aileye baﬂsa¤l›¤› diledi.

Ekme¤e Zam
‹stanbul F›r›nc›lar Odas›
Baﬂkan› Fahri Özer ekme¤e
bir hafta içinde % 10 zam
gelece¤ini aç›klad›.
Özer, ‹stanbul’da 75
Yeni Kuruﬂ’tan sat›lan 300 gram ekme¤in 80 Yeni Kuruﬂ olaca¤›n›, kilogram fiyat›n›n da 2,5 YTL’den
2,75 YTL’ye ç›kaca¤›n› belirtti.
Ne var ne yok sat›yor, sosyal güvenlik harcamalar›n› büyük oranda
k›s›yor, emekçinin ücretlerini açl›k
s›n›r›n›n alt›nda belirliyor, buna ra¤men zamlarda bitmiyor.
onlar da çok para ediyorsa, insan
hayat›n›n ne önemi var ki diye düﬂünüyorlar.
Satmada s›n›r tan›mayan iktidar,
ya¤may› kolaylaﬂt›rmak için, su,
enerji, ulaﬂt›rma ve posta sektörl e r i ni , “ K a mu ‹h a l e Ya s a s › ” n › n
d › ﬂ › n a ç › k a r › y o r. Gerekçe ihaleleri
h›zland›rmak, kamunun özel sektörle rekabetinin önünü açmak.
Böylece satman›n önündeki tüm
prosedürlerden kurtuluyorlar. ‹stediklerine istedikleri gibi satacaklar.
Para ediyorsa, AKP için gerisi teferruat!
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Tayyip’in Sa¤l›k Reformu
Yalanlar› ve Gerçekler
AKP, IMF’nin talimat›yla haz›rlad›¤› Sosyal Güvenlik hak gasb›
yasa tasar›s›n› halka kabul ettirmenin yollar›n› ararken, Tayyip Erdo¤an, yasa tasar›s›na iliﬂkin yalan üstüne yalan söylüyor.
Tayyip’in yalanlar›ndan birisi
“Sos y a l G ü ven lik Ya sa Ta s a r ›s›'yla ça l› ﬂ a nla r › n h a k k a yb› yok.
Bunu söyle yen ya lan söy lüy o r "
yalan›d›r. Yasa tasar›s›n›n “reform”
diye sunulmas› yalan, tasar›yla halk›n sa¤l›k hizmetine daha kolay ulaﬂabilece¤i yalan, yasan›n bugün
halk› etkilemeyece¤i yalan.
Fakat aﬂa¤›da s›ralad›¤›m›z hak
gasplar› gerçektir.

E m e klilikte Hak Gasplar › :
- Emeklilik için bugün kad›nlarda 58, erkeklerde 60 olan yaﬂ s›n›r›
kademeli olarak kad›n-erkekte 65’e,
prim gün say›s› 7 binden 9 bine
yükseltiliyor.
- Emekli ayl›klar›n›n hesaplanmas›na iliﬂkin kazançlar›n güncel
erimesinde kullan›lacak katsay›n›n
belirlenmesinde geliﬂme h›z›n›n (refah pay›n›n) yüzde 100’ü yerine,
yüzde 30’u dikkate al›nacak
- Emekli ayl›klar›n›n yükseltilmesinde sadece enflasyon oran›ndaki art›ﬂ dikkate al›naca¤›ndan;
emekli, dul ve yetimlere refahtan
pay verilmeyecek.

Sa¤ l›k t a H a k G a s p l a r › :
- Özel hastanelerden ü c r et i n
yüz de 20 ’si nin cep t en ödenmesi
koﬂuluyla yararlan›labilecek
- SGK’ya ba¤l› bir komisyonun
belirleyece¤i tedavi yöntemleri d›ﬂ›ndakilere, ü ç k a t› n a k a d a r f a r k
üc r eti ödenme si öngörülüyor
- Tedavi yöntemleri, ilaç ve t›bbi
malzemelerin miktar ve sürelerini
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* Emeklilik yaﬂ› yükseliyor,
prim gün say›s› art›yor,
emekli maaﬂ› düﬂüyor
* Çal›ﬂanlara, dul ve
yetimlere yap›lan yard›m
ve ba¤lanan maaﬂlarda hak
gasb›na gidiliyor
* Ücretlerde alt s›n›r
kald›r›l›yor
* Sa¤l›k büyük oranda paral›
hale getiriliyor
* Fiili hizmet zamm› kalk›yor
belirleme yetkisi kurum yönetimine
verilerek belirsizlik yarat›l›yor.
- M u aye ne ve te d a vi l e r için
ﬂimdilik 2 Y T L ; p rotez, ortez ve
ilaç bedelleri için yüz de 10-20 oran›nda k a t› l›m pa y› öde ne cek
- 18-45 yaﬂ aras› kiﬂiler di ﬂ p rote zi be deli nin yüz de 50’si ni cepten
ödeyecek.
- Ç a l›ﬂ m a s› son a e ren si g o rt a l›l a r › n kendileri ve bakmakla yükümlü olduklar›n›n, 6 ay sür ey le
sa¤ l › k y a r d › m l a r › n d a n y a r a r l a nm a h a k k› el ler i nden al› n› y o r.

Di ¤ e r H a k G a s plar › :
- Malullük ve ölüm ayl›¤› hak etmek için aranan 5 y›l l›k hiz met sür esi 10 y› la, 900 günl ü k p r i m g ü n
sa y› s› 1800 güne yükseltiliyor
- Halen fii li hiz m e t z a mm›ndan
yararlanan baz› meslek çal›ﬂanlar›n›n bu haklar› al›n›yor.
- Ayl›k ba¤lama oran› her 360
prim gün say›s› için yüzde 2’ye indiriliyor
- ‹ﬂ kazas›, meslek hastal›¤› sonucu sakat kalanlara ba¤lanan sü-

rekli iﬂ gö r emezlik ge li r i nin alt s›n› r › k a l d› r › l›y o r.
- Alt s›n›r ayl›¤› düﬂürüldü¤ünden, özellikle mev sim lik, ge çi ci sür eli ve yar › z a m a nl› çal› ﬂ a n l a r, dah a az ay l›k ala c a k l a r
- Çal›ﬂan ve ölüm geliri ayl›¤›
alan, çocuksuz dul eﬂ ayl›¤›, yüz de
75’ten, yüz de 50’ye dü ﬂ ü r ü l ü y o r
- S ü t e m z i r m e y a r d › m › , b i r d ef a y a m a h sus ola r a k d ü zen len d i
- Asgari ücretin üç kat› tutar›nda
verilecek ce n aze yar d› m › b i r as gar i ü cr e t t u t ar ›n a i ndir i ldi
- Yetim k›z çocuklar› için ödenmekte olan evlenm e y a rd› m› yetim
ayl›¤›n›n 24 kat› tutar›ndan, 12 kat›na d ü ﬂür ü lüy o r
- Çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rman›n cezas›
parasal olarak azalt›l›yor
- Sigorta primlerini devletin ödeyece¤i kiﬂiler için asgari ücretin üçte biri (213 YTL) olarak belirlenen
yoksulluk s›n›r›, hanenin tüm gelirleri dikkate al›narak belirlenecek.
Emekçileri, devlete yük olarak
gören Tayyip Erdo¤an, her f›rsatta
“ a ç › kla r › n s ü rd ü r üle mez old u¤u
ge r ekçesiyle” kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor. Bu söylem bile, hak gasb›na
gidildi¤inin, “sürdürülemez” olandan, “sürdürülebilir” olana geçilece¤inin itiraf›d›r. Tayyip’in sürdürülebilir olandan kastetti¤i, emekçilerin giderlerini k›s›p, bunu tekellere
aktarmakt›r.
De¤ilse, örne¤in kay›t d›ﬂ› iﬂçi
çal›ﬂt›rman›n önüne geçmeye çal›ﬂm›yor, patrondan istihdam primi alm›yor. Tersine, patronlar›n istedikleri koﬂullarda çal›ﬂt›rmalar›n›n
önünü aç›yor. Patronlar›n ödedi¤i
vergileri düﬂürüyor. Onlar Tayyip
için yük oluﬂturmuyor.
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Kundakç›lar Alman
Devletinin Himayesinde Mi?
Almanya’da aylard›r, baﬂta Türkiyeliler olmak üzere, yabanc›lar›n
oturdu¤u binalar kundaklan›yor. Fakat, insanlar›n yaﬂamlar›n› yitirdi¤i,
yaraland›¤›, maddi zararlar gördü¤ü
ve her an yak›lma korkusu duymalar›na neden olan yang›nlar›n sorumlular› nedense ve nas›l oluyorsa,
bir türlü bulunam›yor!
Son derece hayati iki soru, Almanya’n›n gündemine gelip oturmuﬂ durumda. Tart›ﬂmaktan ﬂimdilik kaçsalar da, iki soru ortadad›r:
B i r : Almanya’da yabanc› düﬂmanl›¤› nas›l bu kadar geliﬂebiliyor?
‹ k i : Almanya polisi neden yang›nlar›n sorumlular›n› yakalam›yor?..
Her iki sorunun cevab› ayn›. Almanya’da, ›rkç›l›¤› Alman tekelleri
ve sistemin ç›karlar› için geliﬂtiren
ve geliﬂmesine göz yuman do¤rudan devlettir. Dolay›s›yla, ›rkç› sald›r›lara yaklaﬂ›m›n› da bu politik
tercihi belirlemektedir.

Çocuklara Ders: Yabanc›lar,
Yak›lmay› Hak Etmiﬂtir
Almanya’n›n Schleswig Holstein Eyaleti’ndeki baz› okullarda okutulan ‘Deutsch b u c h - G r u nd ausgabe, A rbe itsheft 7’ adl› ders kitab›nda; 5 kiﬂinin yanarak öldü¤ü Solingen yang›n›na iliﬂkin, yang›n› ç›karan Markus Gartmann için “Marco”
ismi kullan›larak ﬂöyle deniyor;
“ M a r c o ’ n u n a m a c› on l a r a d e r s
vermekti. M a rco, korkutup, geldikleri Anadolu’ya gitmelerini sa¤lamak istiyordu. Evin merdiven bölümlerin i n a hﬂaptan oluﬂu ve evde
çocuklar›n bul u nmas› kötü bir tesadüftü. Onl a r, Alm a nya’da de¤il,
Anadolu’da olsal a rd› bunlar baﬂlar›na gelmeyecekti.” Bu e¤itim yeni
Naziler yetiﬂtirmez de ne yapar?
Solingen yang›n›nda beﬂ yak›n›-
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n› kaybeden Mevlüde Genç, Almanya’n›n politikas›n›; “Bizi onl a r
davet etti. ‹ﬂ leri bitince yak malar›
m› gerek? Bu kitap çocuklara nefreti ö¤retiyor” diye özetliyor.
Ders kitab›nda gördü¤ümüz, Almanya’da ›rkç›l›¤› geliﬂtiren zihniyettir. Bu zihniyet ders kitab›nda,
›rkç›l›k zemininde insanlar›n katledilmesinin meﬂrulaﬂt›r›lmas› ﬂeklinde kendisini göstermiﬂtir. Fakat, ›rkç›l›k bununla s›n›rl› de¤ildir. Baﬂbakanlar›n dilinde, parti yöneticilerinin seçim kampanyalar›nda, yabanc›lara yönelik ç›kar›lan ve ç›kar›lmas› tart›ﬂ›lan yasalarda, sürekli
olarak körükleniyor. Dolay›s›yla
Solingen yang›n›n›n bir eyaletin
ders kitab›nda sahiplenilmesinden
daha vahim olan, Solingenler’in politik olarak sahiplenilmesidir.
Bunlar, Almanya’da ›rkç›l›¤›n
nas›l yayg›nlaﬂt›¤›n› gösteriyor. Kimileri Almanya’n›n ›rkç› partilere
gösterdi¤i “hoﬂgör ü yü(!)”, demokrasinin bir gere¤i say›yorlar. Yan›l›yorlar, Almanya’da ›rkç›lara sadece
hoﬂgörü gösterilmiyor, ›rkç›l›k bir
devlet politikas› olarak himaye ediliyor. De¤ilse, ayn› Almanya’n›n
demokrasisi yabanc›lar için, devrimciler için, hoﬂgörü de¤il, sald›r›
politikalar› üretiyor.

Irkç›l›k Tekellerin Hizmetinde
Almanya Baﬂbakan› Angela
Merkel, kendi ülkesinde ›rkç›l›¤›
geliﬂtirirken, 18 Mart’ta ‹srail’de
yapt›¤› konuﬂmada, Naziler’in yapt›¤› Yahudi katliamlar›ndan dolay›
özür diliyordu. Ve yine ayn› Merkel, Filistin halk›na yönelik katliamlarda, ‹srail’i s ü r e k li ola r a k
des t e k le me sözü veriyordu. Bu üç
politika aras›nda bir çeliﬂki yok,
tam tersine hepsi bir uyum içinde.
Naziler’den günümüze, Alman
emperyalizminin politikalar›n›n be-

lirlenmesinde ayn› hesaplar geçerlidir. Naziler de, Alman tekellerinin
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için ›rkç›l›¤a sar›lm›ﬂlard›. Bugün Alman devletinin, Yahudiler’den özür dilemesinin ve Filistin halk›na karﬂ› ‹srail’e tam destek vermesinin ve de,
kendi s›n›rlar› içinde ›rkç›l›¤› geliﬂtirmesinin temelinde de Alman tekellerinin ç›karlar› vard›r.
Halklar için as›l tehlikeli olan da
budur. De¤ilse, Nazi özentili s›n›rl›
bir kesimin sald›r›lar› bir tehdit de,
tehlike de de¤ildir. Bir ülke istedi¤inde bunu rahatl›kla engelleyebilir.
Fakat tarihten biliyoruz ki, as›l tehdit emperyalist tekellerin ç›karlar›
çerçevesinde geliﬂtirilen politikalard›r. Bunu engellemek, ancak büyük
bedeller gerektiren mücadeleler ile
mümkün olabilmektedir.

Yang›nlar Sürüyor
1 4 M a r t ’ t a , Almanya’n›n Hessen Eyaleti’nde bulunan Butzbach’ta yabanc›lar›n oturdu¤u bir
binada yang›n ç›kt›. Bir kiﬂi hastaneye kald›r›ld›.
1 5 M a r t s a b a h erken saatlerde
Almanya’n›n Aﬂa¤› Saksonya Eyaleti’nde, gurbetçilerin yaﬂad›¤› iki
bina kundakland›. Seslere uyanan
Türkiyeli aileler pencerelerden atlayarak kurtuldular. Bodrum kat›ndaki çocuk arabas›na at›lan yan›c›
maddeyle baﬂlad›¤› tahmin edilen
yang›n sonras›nda Alman yetkililer,
iki olay›n da k u nd a kla m a oldu¤unu do¤rulad›lar.
17 Mart gece si ise, Voerde Kenti’ne ba¤l› Friedrichsfeld Kasabas›’nda Türkiyeli ailelerin yaﬂad›¤›
iki bina kundakland›. Binada iki kiﬂi dumandan zehirlendi, k u nd a kç›
Alman’›n ise yakaland›¤› aç›kland›.
L e m g o K e n t i ’ n d e aralar›nda
Türkiyeliler’e ait evlerin de bulundu¤u bi rç o k b i n a y› kund a kla y a n
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üç Al m a n y a k a l a nd›.
Arkas› kesilmeyen yang›nlar,
karﬂ›l›¤›nda büyük bir tepki görmedi¤inde, ›rkç› sald›r›lar›n meﬂrulaﬂmas›na da hizmet edecektir.
Bugün ›rkç› sald›r›lar›n düzeyi,
sistemin ihtiyaçlar›na cevap verecek kadard›r. Yar›n daha da artabilir
ya da geçici sürelerle azalt›labilir.
Fakat, her iki durumda da, belirleyici olan Alman emperyalizminin ihtiyaçlar› olacakt›r.
Bu tehlike karﬂ›s›nda, kitlelerin
emperyalizm gerçe¤i hakk›nda bilgilendirilmesi, Avrupa emperyalizminin gerekti¤inde h›zla faﬂizmin
de savunucusu olabilece¤inin kitlelere kavrat›lmas› önem taﬂ›yor.
Özellikle, kendilerini solcu olarak tan›tan AB’ci kesimler, Avrupa
emperyalizmi konusunda kitlelerde
yanl›ﬂ bir bilinç oluﬂmas›nda etkili
olmuﬂlard›r, halen de ayn› fonksiyonlar›n› sürdürüyorlar. Almanya
baﬂta olmak üzere, Avrupa emperyalist ülkelerinde geliﬂtirilen yaban-

c› düﬂmanl›¤›, ›rkç›l›k bu kesimlerin gündemlerine girmiyor.
Avrupa ile ›rkç›l›¤›n yan yana telafuz edilmesinden kaç›n›l›yor. Bu
ve di¤er nedenlerle Amerikan emperyalizminin halklara düﬂman yüzünü daha net gören halk kitleleri,
AB emperyalizminin bu yüzünü
görmekte zorlan›yor. Dolay›s›yla
AB emperyalizminin sald›r›lar›na
karﬂ› savunmas›z duruma düﬂüyor.

Irkç›l›¤›n Karﬂ›s›na
Örgütlenerek Ç›kmal›y›z
Irkç› sald›r›lar›n karﬂ›s›nda göçmen halklar›n, kendi örgütlülüklerini oluﬂturmak ve güçlendirmekten
baﬂka dayanacaklar› bir güç yoktur.
Ludwigshafen yang›n› sonras›nda, iktidar› muhalefeti Almanya’ya
koﬂmuﬂ, bu zemini partilerine oy
toplamak için kullanmaya çal›ﬂm›ﬂlard›. Fakat, iﬂleri bittikten sonra
Almanya’da ›rkç› sald›r›larla baﬂ
baﬂa kalan insanlar›m›z› unuttular.

Farkl› olmas› da beklenemezdi. Bu
nedenle, göçmen halk›m›z, özünde
Almanya’dan farkl› olmayan Türkiye devletine güvenmemelidir.
Irkç›l›k bugün öncelikli olarak
Avrupa’daki göçmen halklar› tehdit
ediyor olsa da, ayn› zamanda bu ülkelerin kendi emekçileri için de tehdittir. Ki, Almanya’da ›rkç› politikalar›n geliﬂtirilmesi ile, sosyal haklar›n
k›s›tlanmas›n›n bir birine paralel geliﬂmesi de bunun göstergelerindendir.
Bu gerçeklik, ›rkç› politikalar›n
sahiplerini ve bunun karﬂ›s›nda olmas› gereken kesimleri gösterir.
Irkç›l›k, bugün Almanya’daki üç
beﬂ Nazi özentilisinin sald›r›lar› biçiminde gerçekleﬂse de, özünde
devletin, Alman egemenlerinin politikas›d›r. Bu politikan›n karﬂ›s›nda
güçlerini birleﬂtirmesi gereken kesimler ise, Alman emekçileri ve tüm
göçmen halklard›r. Bugün Almanya
özelinde öne ç›kan bu bak›ﬂ aç›s›,
Avrupa’daki di¤er emperyalist ülkeler için de geçerlidir.

“Irkç› Sald›r›lara Son" Yürüyüﬂü
Anadolu Federasyonu, son dönemde artan ›rkç› sald›r›lara karﬂ›
1 5 M a r t ’ta K ö l n ' d e bir yürüyüﬂ
düzenledi. Ebertplatz'da toplanan
kitle, Anadolu Federasyonu ad›na
okunan bas›n aç›klamas›ndan sonra
yürüyüﬂe geçti.
Aç›klamada yang›nlar›n hala
devam etti¤i ve Alman devletinin
yang›nlar›n ç›k›ﬂ sebebi hakk›nda
tatmin edici bir aç›klama yapmad›¤› belirtildi.
Aç›klamada, s›¤›nd›¤› karakolda, polisler taraf›ndan dövülerek
öldürülen Adem Özd a m a r'a da de¤inildi. Yürüyüﬂ boyunca bildiri
da¤›t›m› yap›l›rken ﬂehir merkezinde de birçok dükkan ve iﬂyerine bildiri b›rak›larak halk, ›rkç› sald›r›lar
hakk›nda bilgilendirildi.
J‹NEPS Gazetesi’nin de kat›larak destek verdi¤i yürüyüﬂte, “ I r kç› Sal d› r › la r a S o n ” , “ K a hr ol s u n
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F a ﬂizm Ya ﬂ a s › n M ü c a d e le mi z ”,
“ F a ﬂizm e K a rﬂ › O mu z O m uza”,
“ N a zil e r Ya k› y o r Al m a n ya Ba k›y o r ” sloganlar› at›ld›. Eylem, yürüyüﬂün sonunda Neumarkt Meydan›'nda bitirildi.
***
Anadolu
Federasyonu’nun
“ I r kç› Sal d› r › la r a S o n ” kampanyas› Köln’de yap›lan mitingin yan›nda, di¤er ﬂehirlerde yap›lan eylemlerle de sürdü.
Federasyona ba¤l› Hamburg
Anadolu-Der 15 Mart’ta Altona'da
stand aç›p bildiri da¤›tarak ›rkç›
sald›r›lar› teﬂhir etti.
Standta
Almanca
olarak
“ S c h l u s s m i t d e n r a s sis tisc h e n
A n g r i f f en (I r k ç› Sal d › r › l a r a
Son)” pankart› ile çeﬂitli tarihlerde
ve yerlerde gerçekleﬂtirilen ›rkç›
sald›r›lara iliﬂkin foto¤raflar sergilendi. Ayr›ca Anadolu Federasyo-

nu’nun ç›kard›¤› gazetenin de da¤›t›m ve tan›t›m› yap›ld›.
Federasyon çal›ﬂanlar›, eylemlerini bitirirken ›rkç› sald›r›lar› teﬂhir
etmeye ve sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› istemeye devam edeceklerini söylediler.
***
Duisburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezi de, kampanya çerçevesinde 12 ve 13 Mart’ta bildiri da¤›tt›. 13 Mart’ta Köln’de de bildiri da¤›t›larak ›rkç› sald›r›lara karﬂ› duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›. Da¤›t›m s›ras›nda Köln mitingine ça¤r› ve
Anadolu Federasyonu Gazetesi’nin
tan›t›m› ve da¤›t›m› da yap›ld›.
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‹ﬂgalin üzerinden 5 y›l geçti

Amerika’n›n Irak’a Verdi¤i

Yaln›z Açl›k ve Ölüm!
Kimilerinin okuyarak, araﬂt›rarak
ö¤renmeyi baﬂaramad›¤› emperyalizm gerçe¤ini, Irak halk›, yoksul evlerinin ortas›na düﬂen bombalardan
tan›yacakt›: Emperyalizm, ellerindeki her ﬂeyi al›p, onlara ölüm veren
aﬂa¤›l›k bir güçtü.
Bir yandan, halk›n üzerine bombalar ya¤arken, bir yandan da emperyalizmin denetimi alt›ndaki bas›n yay›n arac›l›¤›yla, Irak’a demokrasi götürüldü¤ü propagandas› yap›l›yordu.
20 Mart 2003’te baﬂlayan iﬂgalin
üzerinden 5 y›l geçti.
Geçen beﬂ y›l›n sonunda, art›k iﬂgale gerekçe yap›lan yalanlar tart›ﬂ›lm›yor. Art›k, Amerikan emperyalizminin “Irak’a demokrasi getirmek,
Irak halk›n› Sadda m’›n diktatörlü ¤ünden kurtarmak için, Irak’› iﬂgal
etti¤i” masallar›, kendisine fazla bir
dinleyici kitlesi bulam›yor.
Bu masallar iﬂgal süresince öyle
teﬂhir oldu ki, iﬂgalci kendisi de yalanlar›n› kabul etmek zorunda kald›.
ABD Savunma Bakanl›¤› (Pentagon)’un Savunma Analizi Enstitüsü
isimli kuruma haz›rlatt›¤› raporda
“Saddam rejimi ve El Kaide’nin
ba¤lant›s› yok” sonucu ç›kt›¤› geçti¤imiz günlerde bas›na yans›d›.
5 ﬁubat 2003’te, dönemin ABD
D›ﬂiﬂleri Bakan› Colin Powell büyük
bir piﬂkinlikle, tüm dünyan›n gözlerinin içine bakarak; “ Irak’›n kitle
i m h a s i l a h › ü r e t t i ¤i n i n k a n › t l a r › n › ”
sunuyor, di¤er ülke temsilcileri onu
dinliyorlard›. Elbette, hem Powell,
hem de onu dinleyenler, sonraki y›llarda sahteli¤i itiraf edilecek olan bu
belgelerin gerçekli¤iyle ilgili de¤ildiler. Hepsi için as›l olan, sonraki süreçte ABD’nin yeni D›ﬂiﬂleri Bakan›
Condoleezza Rice’in “ I r a k c a n k ay›plar›na, harcanan paralara de¤er
bir yat›r›m..." sözleriyle itiraf etti¤i
gerçeklerdi. Irak, tüm emperyalistler
için, petrol zenginli¤i ve co¤rafi ko-
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numuyla, emperyalizmin siyasi tahakkümünü pekiﬂtirmesiyle karl› bir
yat›r›md›.
Bu nedenledir ki, Irak’›n iﬂgalinin
üzerinden geçen 5 y›l›n sonucunda,
Irak halk› için emperyalist iﬂgalin anlam›, zenginliklerinin ya¤malanmas›,
halk›n birbirine düﬂman edilmesi ve
her an her yan›nda parçalanm›ﬂ cesetler, sonu gelmeyen ölümler ve sonu
gelmeyen sefalettir.

Ya¤ma, Ta l a n
ve Öldürme Özgürlü¤ü
Irak’›n bir yan›nda her gün onlarca insan ölürken, bir yan›nda emperyalist ﬂirketler ülkenin zenginliklerini ya¤mal›yorlar. Irak’a getirilen özgürlük, emperyalizmin ya¤malama
özgürlü¤üdür. ‹ﬂgal öncesinde olmay›p, iﬂgal sonras›nda elde edilen budur. De¤ilse, halk aç›s›ndan özgürlükler de, iﬂgal öncesi ile k›yaslanamayacak düzeyde gerilemiﬂtir.

lEmperyalist iﬂgal sonucunda,
ö l e n I r a k l › l a r ’›n say›s› bir mi l y o n a
yaklaﬂt›.
l15 bin Irakl› KAYIP!
lH e r dört evden birinde, iﬂgal
nedeniyle b i r kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.

lYaklaﬂ›k 28 milyonluk nüfusun 4 milyonu ülke içinde göç ederken, 2 milyonu ülke d›ﬂ›na kaçt›.
l‹ﬂgal boyunca, I r a k l › d o k t o rl a r › n y a r › s › ö l d ü r ü l d ü ya da ülkeyi
terk etti.

l‹ﬂsizlik yüzde 25’e yükseldi.
lBa¤dat halen günde 8 saatten
az elektrik al›yor
Emperyalist iﬂgalcilerin kendi
katlettiklerinin yan›nda, iﬂgalleriyle
yaratt›klar› bir di¤er sonuç da bitmeyen bir iç savaﬂt›r. ﬁiiler’le, Sünniler
aras›nda yarat›lan mezhep çat›ﬂmal a r › n d a b i r y›l içinde 20 bin Irakl›

yaﬂam›n› yitirdi. Emperyalizmin iﬂgali alt›ndaki Irak, hemen her gün
onlarca insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤i bir
ülke haline geldi.
Ki, bu rakamlar Irak gerçe¤ini anlatmakta yetersizdir. Irak halk›n›n
yaﬂam› ve gelece¤i iﬂgalle belirsizli¤e sürüklenmiﬂtir. Kimin ne zaman
ölece¤i belirsizdir. Ayr›ca mezhep
çat›ﬂmalar›yla, Irak halk›n›n emperyalist iﬂgale son vererek, ba¤›ms›z
bir Irak yaratma umudu da yok edilmek istenmektedir.

Emperyalizmin
Demokrasi Oyunu
‹ﬂgal boyunca emperyalizmin;
Irak’ta kitle imha silahlar›n›n varl›¤›,
Saddam diktatörlü¤ünün El Kaide ile
iliﬂki içinde 11 Eylül eylemlerinin
sorumlular›ndan oldu¤u yalanlar›n›n
yan›nda, e n b ü y ü k y a l a n l a r › n d a n
b i r i s i d e I r a k ’ a d e m o k r a s i g e t i recekleri yalan›yd›.
“Demokrasi” söylemiyle çeﬂitli
kesimlerin iﬂgale tepkisini etkisizleﬂtirmek, desteklerini almak istiyorlard›. Bu zeminde, iﬂgali destekleyenler
de oldu.
‹ﬂgalciden demokrasi beklemek,
demokrasiyi karikatürleﬂtirmek anlam›na geliyordu zaten. ‹ﬂgalci de, bu
gerçe¤e uygun bir demokrasi karikatürü sergiledi. 15 Aral›k 2005’te
“seçimler” yap›ld›.
Oysa iﬂgalci seçimlerle demokrasi getirdi¤ini kan›tlamaya çal›ﬂ›rken;
halk›n yüzde 47'sinin elektrikten,
yüzde 70'inin kanalizasyondan yok-
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sun oldu¤u, enflasyonun yüzde 20,
iﬂsizli¤in yüzde 25-40 aras›nda oldu¤u, Ba¤dat'taki morga, her ay bin ye ni cesedin geldi¤i bir Irak tablosu
sözkonusuydu.
Sömürge Valisi Paul Bremer’in
seçti¤i, ' I r a k Ba¤›ms›z Yüksek Se ç i m K u r u l u ’ seçimlerin organizasyonunu yap›yordu. Seçim yap›lan ülke, baﬂtan aﬂa¤›ya emperyalist güçlerin askerlerinin ve iﬂbirlikçilerin iﬂgali alt›ndayd›. Namlular›n tehditi alt›nda, “hal k›n ba¤ ›ms›z iradesi” seçim sand›klar›ndan Irak’›n yeni yönetimini ç›karacakt›.
Demokrasi getirme söylemlerinin
kand›rd›¤› tüm kesimler, iﬂgal uzad›kça, derin bir piﬂmanl›k içine düﬂtüler.
Çünkü iﬂgal gerçe¤i çok farkl›yd›.

Kimin Gözünden
Bakaca¤›z
Kuﬂkusuz iﬂgalin herkes için yaratt›¤› sonuç ayn› de¤ildir. ‹ﬂgal;

lEmperyalist

t e k e l l e r için,

daha çok petrol, daha çok silah ticareti, yeni pazarlar getirdi.

lTalabani, Barzani yönetimi
için, Amerikan iﬂbirlikçili¤i karﬂ›l›¤›nda Kürt Özerk Bölgesi ve Irak
içinde yeni konumlar getirdi. Baas
yönetiminde iktidar›n d›ﬂ›nda kalan
ﬁii ve kimi Sünni egemenleri için
iﬂbirlikçi hükümette iktidar ortakl›¤›
getirdi.
lFakat, Kürt halk› için, Arap
milliyetçili¤inin ulusal bask›s›n›n ortadan kalkmas›n›n yan›nda, ulusal
aﬂa¤›lanma ve bask›n›n Amerikan
emperyalizmi taraf›ndan yürütülmesi, bask› ve sömürünün artmas› ve
baﬂta Araplar olmak üzere Ortado¤u
halklar›yla düﬂmanl›k tohumlar›n›n
ekilmesi sonucunu yaratt›.
lIrak halk› için, ölüm, açl›k,
yoksulluk, iﬂsizlik, bask›, tutsakl›klar, mezhep çat›ﬂmalar› ve zenginliklerinin ya¤malanmas›... anlam›na
geldi.
lBölge halklar› için, emperya-

Amerika Irak’tan Defol!
HÖC’lüler Irak iﬂgalinin 5. y›l›nda Amerika’y›
protesto ederken Irak halk›n›n yan›nda olduklar›n›
hayk›rd›lar. 15 Mart’ta
Galatasaray Lisesi önünde yap›lan eylemde
“ A m e r i k a I r a k ’ t a n D efol” pankart› aç›larak,
Amerika’n›n gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar› gösteren foto¤raflar taﬂ›nd›.
‹dil Tiyatro Atölyesi’nin “Amerika’ya Çüﬂ De!” isimli tiyatro oyunlar›n› sergiledi¤i eylemde “ O r t a k D ü ﬂ m a n
Amerika’ya Karﬂ› Birleﬂelim” vurgusu yap›ld›. Bir süredir “ O r t a k D ü ﬂ m a n A m e r i k a ’ d › r ” kampanyas›n›n çal›ﬂmalar›n› sürdüren HÖC’lüler Irak halk›n›n yaﬂad›¤› ac›lar›n, katliamlar›n sorumlusunun da Amerikan emperyalizmi
oldu¤unu dile getirdiler.
“ O r t a k D ü ﬂ m a n A m e r i k a ’ d › r, K a h rolsun A m e r i k a n
Empe ryal i zmi , Ira k’ta ‹ﬂ gal e S on” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde “ ‹ ﬂgal al t›nda, 5 y›ld›r b i r mi l yon Ira kl ›’n› n
k a n › d ö k ü l d ü. 5 y›ld›r Amerik an zulm ü alt›nd a inim
inim inliyor I r a k h a l k › . S o r u m l u s u A m e r i k a ’ d › r ” denildi. Irak iﬂgalini ve iﬂgali sürdüren Amerika’y› lanetledikle-
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lizmin BOP projesi çerçevesinde
halklara savaﬂlarla, iﬂgallerle, soygun ve talanla yaﬂataca¤› ac›lar›n
baﬂlang›c› anlam›na geldi.
‹ﬂgal neresinden bak›l›rsa bak›ls›n, Irak’ta yaﬂayan hiçbir halka bir
yarar getirmedi. Tersine emperyalistler ve iﬂgalde emperyalistlerin iﬂbirlikçili¤ini yapanlar, Irak baﬂta olmak
üzere, dünya halklar›n›n ödedi¤i bedellerin karﬂ›l›¤›nda, zenginlik ve
konum elde ettiler.
Halklar›n cephesinden bakamayanlar, iﬂgalin Kürtler üzerindeki
ulusal bask›ya son verdi¤ini, Saddam’›n diktatörlü¤ünü y›karak,
Irak’a seçimlerle yönetimin belirlendi¤i bir demokrasi getirdi¤ini yaz›p,
söyleyebildiler.
Fakat Irak gerçe¤i o kadar aç›kt›
ki, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan dahi, “ I r a k , B a ﬂk a n S a d d am H üse y in döneminde ﬂu a n k i n den 10 kat d a h a i y i d u r u m d a y d ›”
sözleriyle gerçe¤i kabul etmek zorunda kalm›ﬂt›...

rini belirten HÖC’lüler, “Emperyalizm yenilecek, dir e n e n h a l k l a r kazanacak! Bu gerçe¤i de¤iﬂtirmeye
kimsenin gücü yetmeyecek!” dedi.
HÖC aç›klamas›n›n ard›ndan Grup Yorum, “ A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i n i n k a t l e t t i ¤ i v e A m e r i k a ’ y a d i re n e n
h a l k l a r için söylüyoruz” diyerek türkülerini kitleyle birlikte seslendirdi.
Di¤er yandan, 15 Mart’ta ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu’nun Kad›köy’de örgütledi¤i mitinge kat›lan
örgütler de 5. y›ldönümünde iﬂgali protesto ettiler.
*

D ü n y a d a P ro t e s t o l a r :
‹ﬂgal, y›ldönümünde dünyada da gösterilerle protesto
edildi.
L o n d r a’daki 40 bin kiﬂinin kat›ld›¤› göstericilerde eski Baﬂbakan Tony Blair'in savaﬂ suçundan yarg›lanmas› istendi. Amerika’da Los Angeles’ta onbin kiﬂinin kat›l›m›yla gösteriler yap›ld›. ‹sveç’te 13 yerde yap›lan gösterilere
binlerce kiﬂi kat›ld›. Stockholm’de
misket bombalar›n›n a¤›r yaralad›¤› Irakl› k›z çocu¤u ile di¤er Irakl›
çocuklar yürüdü. ‹ s p a n y a ’ d a
Madrid, Sevilla, Barcelona ve Bilbao gibi kentlerde, Norveç’te baﬂkent Oslo, Bergen ve Kristiansand’da protesto gösterileri yap›ld›.
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Tarih, bugün içinde yaﬂad›¤›m›z toplum biçimiyle baﬂlamad›.
Tarihte, bundan önce de de¤iﬂik
toplum biçimleri vard› ve bundan
sonra da de¤iﬂik toplum biçimleri
olacak. Bundan önceki toplum biçimleri, belirli bir sürecin sonunda
yerlerini, kendisinden daha ileri
baﬂka bir toplum biçimine b›rakt›lar ve bugünkü toplum biçimi de
gelecekte, yerini daha ileri bir toplum biçimine b›rakacakt›r.
Peki, bu nas›l oluyor? ‹ﬂte, evrim ve devrim süreçleri, toplumsal yaﬂamdaki bu ileriye do¤ru
de¤iﬂimin gerçekleﬂmesi için gerekli aﬂamalard›r. Ve devrimlerin
gerçekleﬂmesi kiﬂilerin isteklerine
ba¤l› de¤ildir. Devrimler, ancak
top lumsal koﬂul la r›n ol gunlaﬂmas› sonu cu ger çekleﬂ ebi lir ler.
M a r k s “ E k o no m i P o li t i ¤in
Eleﬂ ti ri s i ne Kat k›” adl› yap›t›nda,,
bunu ﬂöyle anlat›r: “Gel i ﬂ meler in i n b e l i r l i b i r a ﬂ a m a s › n d a t op l u m u n m a dd i ü ret ici güç le ri, o zaman a ka dar içinde har eket ett i kle ri m evcut üret i m i l i ﬂ k iler ine, ya da bunl ar › n h uk uk i i f ades i n d en ba ﬂ k a b i r ﬂ e y o l m a y a n
m ü l k i y e t i l i ﬂ k i le r i n e t e r s d ü ﬂ e rl e r. Üret ici güçler i n g e l i ﬂ mes in i n
biçimler i o l a n b u i l i ﬂk il e r, onl ar › n e ngeller i h al ine gel i rl e r. O
zaman bir topl u msal devrim ça¤› baﬂ l a r. ” (Seçme Yap›tlar, C-1,
syf. 609)
Lenin, “devrim nedir” sorusuna ﬂöyle cevap verir; “ Yeni üretim
iliﬂki leri ne uygun düﬂmeyen ve bu
iliﬂki lerin if las› na yol açt ›¤› es kimiﬂ si yasal üst ya p› n›n, bel li bir
anda, zor yoluyla y› k›l mas › d›r. ”
(‹ki Taktik, syf.153)
Buna gö re devrim; mevcut iktidar›n, aﬂa¤›dan yukar›ya halk
hareketiyle zora dayal› olarak ele
geçirilmesi ve ele geçirilen bu iktidar vas›tas›yla da yukar›dan aﬂa¤›ya daha ileri, yeni bir toplumsal
üretim iliﬂkisinin örgütlenmesidir.
Tan›mdan anlaﬂ›laca¤› üzere,
bir toplumsal geliﬂmenin devrim
diye tan›mlanabilmesi için, belli
koﬂullar›n yerine gelmiﬂ olmas›

B‹LG‹
DEVR‹M
gerekir. Bu koﬂullar ﬂunlard›r;
1- Mevcut egemen s›n›flar›n iktidar›n›n y›k›lmas›, iktidar›n zor
yoluyla devrimi gerçekleﬂtiren s›n›flar taraf›ndan ele geçirilmesi
gerekir.
Burada ikt idar de¤i ﬂikli ¤i kelimesini açmak gerekir. Zira, kimi
kesimler taraf›ndan, “yönetim de¤iﬂikli¤i” ile “iktidar de¤iﬂikli¤i”
ayn› san›lmakta ya da öyle gösterilmektedir.
Oysa, ikisi aras›nda temel bir
fark vard›r, ki bir yönetim de¤iﬂikli¤i, mevcut devlet mekanizmas›n›
parçalamay› gerektirmez, fakat iktidar de¤iﬂikli¤i, kesinlikle ezilen
s›n›flar taraf›ndan mevcut devlet
yap›s›n›n parçalanmas›n› gerektirir.
Gerici bir s›n›f›n elinde bulunan
bir iktidar›n, el de¤iﬂtirerek baﬂka
bir s›n›f›n eline geçmesi, devrim
için ön koﬂullardan birisidir. Fakat, devrimin olmas› için tek baﬂ›na yeterli bir unsur de¤ildir.
2- Bir iktidar de¤iﬂikli¤inin,
devrim olabilmesi için, ayn› zamanda ilerici s›n›flar taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmesi gerekir. Örne¤in, kapitalist bir toplum içinde,
mevcut egemen s›n›f olan burjuvaziden daha geri feodal üretim
biçimini hayata geçirmeyi amaçlayan kesimlerin iktidar› ele geçirmeleri devrim olarak de¤erlendirilemez. Ancak daha ileri bir üretim
biçimi olan sosyalist üretimi hayata geçirecek olan proletaryan›n
iktidar› ele geçirmesi devrim için
at›lm›ﬂ bir ad›m olarak de¤erlendirilebilir.
3- Fakat, salt bir iktidar de¤iﬂikli¤i de, bir toplumsal hareketin
devrim olabilmesi için tek baﬂ›na

yeterli de¤ildir. ‹ktidar ele geçirildikten sonra, mevcut sistem parçalanarak, daha ileri bir üretim biçi mi nin de kurul mas› gerekir.
Bir devrim, iki aﬂamada gerçekleﬂmektedir. Bi rin c i a ﬂ a ma
politik iktidar›n ele geçirilmesi,
yani poli tik devrim ve ikinci aﬂama, ele geçirilen siyasi iktidar
arac›l›¤›yla sosyal dönüﬂümün
sa¤lanmas›, daha ileri bir üretim
biçiminin inﬂaa edilmesi, yani
s o syal devrim’dir.
Poli tik devrim, bir iktidar de¤iﬂikli¤ini ifade ederken, s o s yal
dev r i m , gerçekleﬂti¤i toplumu,
ekonomisinden siyasal ve sosyal
yap›s›na kadar de¤iﬂtiren ve yeni
baﬂtan kuran, kurma sürecinde
olan bir devrimdir. Yeni bir toplumun yarat›lmas›d›r.
Sosyal devrimi, di¤er devrimlerden, darbelerden, isyanlardan
ay›ran da budur.
Tarihte, politik iktidar›n ele geçirildi¤i, fakat sosyal dönüﬂümlerin sa¤lanamad›¤›, dolay›s›yla yar›da kalm›ﬂ devrim giriﬂimleri vard›r. 1848 Devrimi ve Paris Komünü bunun en bilinen örnekleridir.
Ülkemiz tarihinde, 1961’de
gerçekleﬂtirilen 27 May›s ihtilali
de, “politik devrimlere” örnek olarak gösterilebilir. Darbeyi gerçekleﬂtirenler, iktidar› ele geçirmiﬂ
ama hiçbir sosyal dönüﬂüm gerçekleﬂtiremeden t›kan›p kalm›ﬂt›r.
Daha ileri bir üretim biçiminin
örgütlenemedi¤i bu tip devrimler
politik devrimdir, fakat sosyal
devrim de¤ildir. Dolay›s›yla, yar›m
kalm›ﬂ devrimlerdir.
Özellikle emperyalist dönemde
düzeni kökten bir de¤iﬂime u¤ratacak s›n›fsal güce ve tarihi misyona
sahip olamayan küçük burjuvazinin önderli¤inde geliﬂen ilerici hareketler, iktidar› ele geçirmelerine
ra¤men, daha ileri bir üretim tarz›n› örgütleyememiﬂlerdir.

Emper yalist dönemde, poli tik
ve sosyal dev ri mi, müca delesi ve
örgütlenmesi ile gerçekleﬂ ti recek
tek devrimci s› n›f proletaryad›r.

Türkiye
devriminin
kesintisiz
yürüyüﬂü:
KIZILDERE

Aﬂa¤›daki anlat›m, olaylar› ve belgeleri esas alan bir tarih anlat›m›d›r
Nicedir tüm zamanlar K›z›ldere
bizde, bir nehir güzelli¤inde akmakta 38 y›ld›r. Akmakta düﬂlerimize
çarpa çarpa K›z›ldere. Türkiye devriminin feneri denilebilir ona; veya
pusulas› veya kutup y›ld›z›; hepsini
kapsar onun tarihsel misyonu. K›sacas›, o devrimimizin manifestosudur. Zincire vurulmuﬂ Promethe de
odur, zincirlerini k›ran Spartaküs
de... Bedreddin de odur, Pir Sultan
da... Tarihtir K›z›ldere ve ayn› zamanda gelece¤imizdir.
30 Mart sabah›nda güneﬂ tan yerine çarpt›¤›nda, Karadeniz yata¤›na
s›¤maz olmuﬂtu. Tüm resmi rakam-

Say›: 144

larda pay›na yoksulluk
düﬂen köylerden birindeydi onlar. Kuﬂat›lm›ﬂlard›. “Ev de¤il, ada” idi
kuﬂat›ld›klar› yer. “Karanl›¤›n cüceleri”, karanl›k sular gibi sarm›ﬂlard›
halk›n umut dolu adas›n›.
Evin içinde ve d›ﬂ›nda, iki farkl› cephede ak›yordu hayat. Çok de¤il,
birazdan bir kez daha ateﬂe verecek kendini Anka.
Ve küllerinden nice K›z›ldereler do¤acak...
Duruﬂuyla vakur, dünü ve bugünüyle ma¤rurdu, Mahir’di. Kurmay› oydu büyük çat›ﬂman›n. Gözlerinde gelece¤i kurman›n ›ﬂ›lt›s›, sözlerinde bin y›ll›k
Anadolu ihtilalinin ateﬂli mührü.
Tekrarl›yordu:
“Bir direniﬂ gelene¤i yar a tmal›y›z. Bu u¤ur da ço¤umuz ve belki
hepi miz ölebi liriz ama bizden sonra gelecek olan lara bir direniﬂ gelene¤i b›r a k m›ﬂ olu ruz.”
Yürünen yolun zorlu¤u aç›kt›.
Kuﬂat›lm›ﬂlard›. Yan›baﬂ›ndaki yoldaﬂlar›na çevirdi gözlerini; bin y›llar ötesinden süzülüp evin d›ﬂ›nda
yank›lanan “teslim ol” nidalar›n›
iﬂaret ederek, “Do¤ ru olan bur a da
kal›p çat›ﬂmakt›r, fakat isteyen varsa, ﬂimdi ç›k›p gidebilir” dedi. Bir
kaypa¤›n gözleri samanl›¤a do¤ru
kaç›ﬂa dursun, ONLAR’›n gözlerinde o hesap çoktan kapanm›ﬂt›. Savaﬂ›lacak ve gerekirse ölünecekti.
“Teslim oluuuun!”
Haki üniformal› katliamc›lardan
biri avaz› ç›kt›¤› kadar ba¤›r›yordu.
Kap›kulu askerleri sipere yatm›ﬂt›
bir baﬂtan bir baﬂa. Selçuklu ‹mparatorlu¤u, Osmanl› saltanat› boyunca k›r›mlar›ndan ç›k›p gelmiﬂlerdi,
geldikleri yerde kan ak›yordu derelerden. O dereleri k›z›la boyayan
kan halk›n kan›, isyanc›lar›n, asilerin, ihtilalcilerin kan›yd›. Adlar›na
eﬂkiya denmiﬂ olsa da, anarﬂist denmiﬂ olsa da halk›n en yi¤it, en namuslu evlatlar›yd› onlar.
Kuﬂatanlar, K›z›ldere’nin suyu
kan aks›n diye elleri tetikte, ç›yan
gözleri k›s›lm›ﬂ, bekliyorlar.

Boﬂuna bekliyorlar. Belki vuracaklar onlar›, kanlar›n› ak›tacaklar,
fakat, fakat asla yok edemeyeceklerdi ﬂu karﬂ›lar›nda kerpiç evde duranlar›. Çünkü onlar, oraya tesadüfen gelmemiﬂlerdi. Çünkü karﬂ›lar›ndakiler gördüklerinden ibaret de¤ildi; büyük ideolojik kavgalar, netleﬂen yollar, Anadolu’ya ekilen tohumlar vard›.

A n a d o l u ‹ h t i l a lin de
B i r Ö n cü!
Mayas›nda güçlü bir anti-emperyalizm vard› bu hareketin. 6. Filoyu
denize döken oydu. Amerikan büyükelçisi, Vietnam kasab› Commer’in
arabas›n› yakan da... Kanl› pazarlarda Amerikanc› dincilerin “allah allah” diye baltalarla, sat›rlarla üzerine sald›rd›klar› iﬂte bu hareketti.
Boykotlarda onlar vard›, antiemperyalist mücadelede onlar. Toprak iﬂgallerine, grev çad›rlar›na
uzand› sonra mücadeleleri. Bu hareket, uzun y›llar revizyonizmin hakim oldu¤u bir ortamda geliﬂiyordu.
Bu yüzden zorlu mu zorlu bir savaﬂ
vermek gerekmiﬂti. Sosyalizmi,
devrimcili¤i o güne kadar statükolara hapsedenlerle de çat›ﬂa çat›ﬂa
ilerliyorlard›. Mahir ﬂöyle diyordu:
“Bizler, sekterlik, kapal› kap›c›l›k
ve bölücülükle suçlan›yoruz; niçin?
Sa¤c› ideolojiye karﬂ› sekter davrand›¤›m›z, onunla uzlaﬂmad›¤›m›z
için, ahbap çavuﬂlar birli¤ine dahil
olmamakta ›srar etti¤imiz için!
Va rs›n b ü tün ok l a r ü s t ü m ü ze
ya¤s›n. Biz do¤ru gördü¤ü müz bu
yolda son un a k adar yür ü yece¤iz.
Bu yolda çeﬂitli suçlamalara, haks›z
kötülemelere, iftir alara, küfürlere
hatta provokasyonlara hedef olaca¤›z. Dünyan›n herhangi bir ülkesinde oportünizm tar af›ndan bu çeﬂit
suçlamalara hedef olmam›ﬂ, bir
Marksist-Leninist hareket gösterilebilir mi? Ve yine gösterilebilir mi ki,
bu çeﬂit suçlamalarla oportünizmin
bir Marksist-Leninist hareketin üstesinden geldi¤i?
Hay›r, hay›r arkadaﬂlar, dünyan›n her yerinde, her zaman Marksist
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Maltepe, sanki ayn› yerdi. Hüsehareket oportünizmin suçlamalar›yin’in Kerbela’da kuﬂat›ld›¤›nda
na, iftir alar›na, hatta provokasyonsöyledikleri yank›lan›yordu ‹stanbul
lar›na ra¤men, emperyalizmin ve
Maltepe’de:
hakim s›n›flar›n insanl›k d›ﬂ› bütün
cebir ve bask›lar›na ra¤men, gide“E¤er ki ben bugün Yezid’e biat
rek güçlenmiﬂ, çelikleﬂmiﬂ ve zafer
edersem, bundan sonra kimse karﬂ›
kazanm›ﬂt›r!”
gelmez zalime... Ben benden sonr a
Bütün oklar üzerlerine ya¤›yorgelecekleri düﬂünerek, bir insan›n
du gerçekten. Oligarﬂinin oklar›,
ne kadar güçlü olursa olsun, yine de
devrimci gençleri katletmeye baﬂlagücünü k›r acak birilerinin ﬂu dünm›ﬂt› birer birer. Onlar›n yolu gideyada var olabi lece¤i ni göster mek
rek netleﬂiyordu. ‘70 Aral›¤›n›n ﬂaisti yorum.”
fa¤›nda Türkiye halklar› için bir
Göstermiﬂti.
umuda, bir müjdeye dönüﬂtü hareYüzlerce y›l sonras›nda direnenket; parti ve cephe kuruldu. ‹ﬂçi
ler, oradan alm›ﬂlard› ilhamlar›n›.
köylü ö¤renci gençlik, hayat›n her
Ama yaln›z bir boyun e¤ememe
alan›nda örgütlenerek, teoriyi kavde¤ildi
Maltepe’deki. Zalimlerin ikray›p yolu netleﬂtirerek, mücadeletidar›n›
kald›r›p yere vurmakt›
nin tecrübelerini özümseyerek yaamaçlar›.
Kuﬂat›lm›ﬂlard›. Sevdalaratm›ﬂlard› partiyi.
r›n›, örgütlerini, ideallerini yar›nlara
Öncüydü onlar. Bir “çelik çekiremanet edip sar›ld›lar so¤uk tenine
dek”! Kurtuluﬂ yolunu göstereceksilah›n.
lerdi halklar›na; en önde gitmenin
Cevahir’di, vurulup düﬂen.
bedeli ne olursa olsun. Neresinden
Ve ard›ndan tutsak düﬂen Mahir.
baksan›z, hangi aç›dan ele alsan›z
Cevahir’i kalbine gömüp dönmüﬂtü
“ilk”tiler. Ve daha pek çok ilki yarakahpe hücresine.
tacaklard›. Bir ç›kmaz yol olan parlamenterizmi mahkum etmiﬂ, devZincirlerini kaybedeli bin y›llar
rimci bir rota çizmiﬂlerdi Türkiye
geçmiﬂti ve onlar›n esareti kabul ethalklar›na.
mez yüre¤inin, zincir sevmez bile¤inin ad›yd› firar. Ne yap›l›p edileYüreklerinde halklar›n kardeﬂlicek, koﬂulacakt› özgürlü¤e. Zincir¤i, politikalar›nda enternasyonalerini bir kez daha Kaf da¤›n›n arlizm, dünyan›n Türkiye’sinde devd›nda b›rak›p, yürüdü yoldaﬂlar›yla
rim yapmak için yola ç›km›ﬂlard›.
birlikte zalimin üstüne.
Devrimci hareketin anti-emperyalist
mücadelesinin güçlü dalgalar›, siyoBu büyük yürüyüﬂün kurmaylanizmin kalelerine vurup düﬂürdü sir›ndan, komutanlar›ndan biriydi
yonist ‹srail’in ajan› Efraim ElUlaﬂ Bardakç› da. Ulaﬂ’› sard›lar bu
rom’u. Bu vuruﬂ, emperyalizme ve
kez Arnavutköy’de. 1972 y›l›n›n
Ortado¤u halklar›na kan kusturan
ﬁubat’›yd›. ‹syan ve zulüm atbaﬂ›ysiyonizme vurulmuﬂ en güçlü dard›. Dikildi karﬂ›lar›na cellatlar›n›n.
belerden biri olarak geçti tarihe. Ve
Cellatlar›n baﬂ›nda “Amerika’n›n
Filistin’de bir anne, o gün do¤urdumanevi o¤lu Hiram Abas” vard›.
¤u çocu¤a “El Mahir” ad›na verdi.
Adal›lardan ilk kurﬂunu o gün yeMahir ve Hüseyin Cevahir, o
di Hiram. Lakin bo¤az›na sapgünden k›sa süre sonra, 1971
lanan son kurﬂun de¤ildi.
May›s’›n›n son gününde
Bir sonraki karﬂ›laﬂma30
Kerbela s›ca¤›nda kun›n küpesiydi.
Mart ﬂat›ld›lar. ‹stanbul
Hac› Bektaﬂ diMaltepe’deydi17 Nisan
yar›n›n yi¤idi
ler.
Ulaﬂ, vuruDevrim ﬁehitlerini
Mahir
lup düﬂtü o
Anma ve Umudun
ve Hüseyin
çat›ﬂmada.
Kuruluﬂunu
de¤ildi sanki kuUzak diyarlarda
ﬂat›lan. Kerbela’yla
bir
kez olsun yüzüKutlama

nü görmemiﬂ analar, yoldaﬂlar, a¤›t
yakt›lar ard›ndan...
Denizleri, Deniz Gezmiﬂ, Hüseyin ‹nan ve Yusuf Aslan’› idam sehbas›na ç›karmaya çal›ﬂ›yordu oligarﬂi o s›ralarda. Denizler çoktan
haz›rd›, çoktan karar vermiﬂlerdi
son nefeslerine kadar sosyalizmi savunmaya. Onlara sald›r›, devrime,
devrimin prestijine sald›r›yd›. ‹ﬂte o
yüzden, hapishaneden k›sa süre önce firar etmiﬂ, alabildi¤ine zor koﬂullarda olan Mahir Çayanlar, tüm
imkanlar›yla bu idam›n karﬂ›s›na dikilmeliydiler. Halk›n kurtuluﬂ mücadelesinin sürdü¤ünü tüm dünyaya
göstermeliydiler. Tüm dünyaya Türkiyeli Marksist-Leninistler’in 12
Mart faﬂizmi karﬂ›s›nda boyun e¤medi¤ini göstermeliydiler... Ünye
Radar Üssü’nden üç ‹ngiliz ajan›n›
bunun için kaç›rd›lar. Ve iﬂte bunun
için K›z›ldere’deydiler.

Tu t uﬂan A n adolu
‹ htilalinin Meﬂa lesid i r
Kerpiç evin çat›s›ndan geçmiﬂe
ve gelece¤e bakt› Mahir. Bulundu¤u
o yer, evvel ahir, bütün zamanlar›n
birleﬂti¤i yerdi. Verece¤i karar, söyleyece¤i söz, ya geçmiﬂi gelece¤e
ba¤lay›p kesintisizli¤in harc› olacak, ya da her ﬂey orada, o anda donup kalacakt›. Statüko yaﬂayacakt›.
Gökyüzüne bakt› Mahir, da¤lara,
karﬂ›lar›nda s›ra olmuﬂ askerlere...
Tarihe bakt›, ﬁeyh Bedreddinleri
asan sultanlar›, Pir Sultan’›n katline
fetva verenleri, Mustafa Suphi ve
yoldaﬂlar›n›n yok edilmesi için
komplolar kuranlar› hat›rlad›... Ne
demiﬂti Bedreddin onu hat›rlad›:
“Madem ki, fetva bize aid / verin ki
basak ba¤r›na mührümüzü...”
Hat›rlad›, demiﬂti ki Pir Sultan:
“Dö nen dönsün ben dön mezem yolumdan.”
Onun cevab› da tarihin cevab›
olacakt› elbet. Gür bir ses yank›land› K›z›ldere Köyü üzerinde:
“Biz bur aya dönmeye de¤il, ölmeye geldik”.
Eﬂitsiz bir kavga kurulmuﬂtu K›z›ldere’de. Politik olarak haks›z ve
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olup kanad›¤›nda, meydan› zalime
b›rak›p çekilmemiﬂti onlar. ‹dealist
hiçliklerin bata¤›nda yok olup gitmemiﬂlerdi.
M a h i rl e r ’i K›z›l de r e’de kat led e n l e r, De niz l e r ’i da r a ¤aç la r › n a
gön de r en l e r, Kay p a k k a ya l a r ’› iﬂk e n ce h a ne l e r den ge çir enl e r, onlar›n yoldaﬂlar›n›n, yollar›nda yürüyenlerin korkular içinde kaç›ﬂ›p
“beyaz bayrak” çekece¤inden emin
gibiydiler. Salon sosyalistlerinin
kaçk›nl›klar›yla sosyalistlerin tav›rlar›n› birbirine kar›ﬂt›rm›ﬂt› onlar.
Cevahir’in Maltepe’de Mahir diye kurﬂunlanan bedeni, gece Serez
çarﬂ›s›ndan kaç›r›lan bedeniyle Bedreddin’in. Ve K›z›ldere, Börklüce
Mustafa’n›n selam›yd›. Yüzlerce y›l
ötedeki ak libasl› Bedreddin yi¤itleri
Ayd›n illerinden, Manisa’dan Elaziz’den, Trabzon’dan, Adana’dan...
ald›lar selam›n› Börklüce’nin. Ayn›
gece birbirinden bihaber Anadolu
köylerinde ayn› cümle yaz›ld› duvarlara: “K›z›ldere Son De¤il, Savaﬂ Sürüyor!”
Sonra meydanlara taﬂ›nd› söz.
Afiﬂlerde, pankartlarda “K›z›ldere
manifestosu yolunda ileri” oldu,
“Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” oldu. Yüzlerce Mahir, kuﬂan›p Adal›lar›n bilincini, onlar›n netleﬂtirdikleri,
onlar›n canlar›n› verip ayd›nlatt›klar›
yoldan devam ettiler yürümeye.
Yürünecekti bu yol.
K›z›lder e Manifestosu
Yürüdüler. Adlar› Kurtuluﬂ GruYol u n da ‹ler i
bu oldu önce. Ama hep Cephe’liler
Herkesin, oligarﬂinin ve devrimveya Dev-Genç’liler diye an›lmaya
den bucak bucak kaçanlar›n K›z›lda devam ettiler... Ve onlar›n kalbi
dere’yle devrimci hareket aç›s›ndan
ise, ‘parti’ diye at›yordu.
her ﬂeyin bitti¤ini düﬂündü¤ü bir zaBesbelli, yollar›na setler çekilemand› 72’nin sonras›. Lakin, iki y›l
cekti. Günlerden 1 May›s’t›, meviçinde kimsenin beklemedi¤i hesim yine K›z›ldere. 500 bin emeksaplamad›¤› bir tablo ç›kt› ortaçiydiler ‹stanbul’un kalbinde.
ya.
‹stanbul ki, baﬂﬂehriydi kavgan›n. Sonra, malum
Umut fidan›n›n körpe
namlular› tutan eller
Emperdallar› bir daha uç verdokundu kara temeyecek san›rken
yalizme
ve
tiklere. O makimileri, K›z›lOligarﬂiye Karﬂ›
lum maﬂalar,
dere’den yaAmerikan
y›lan ›ﬂ›k,
Mücadelede ﬁehitlerimizi
kurﬂunu kusulaﬂm›ﬂt› genAn›yor Umudu
tular emekçilere.
cecik yüreklere...
Ezildi
bedenler,
Zaman K›z›ldere
Selaml›yoruz!

gayri meﬂru olanlar, askeri olarak
güçlüydüler. Ve hakl›lar, ﬂimdilik
güçsüzdüler askeri donan›m söz konusu oldu¤unda. ﬁimdilik. Ve biliyorlard› ki, güç dengelerinin askeri
anlamda da tersine dönece¤i o gün
de gelecekti. Biliyorlard› o günün
gelebilmesi için ﬂimdi onlar›n ne diyecekleri, ne yapacaklar› belirleyiciydi:
Ya teslim olacaklard›, ya bir manifesto yazacaklard›.
12 Mart Cuntas›n›n, Amerika’n›n, siyonizmin gözü kula¤› K›z›ldere’deydi. Hakimdiler. Oligarﬂik
rejim içinde hakim s›n›f, mahkeme
kürsülerinde hakimdiler. Katlimize
ferman hükmettiler. Ve hükmettiler
ki art›k “sosyal geliﬂme ekonomik
geliﬂmenin önüne geçmeye...”
Cunta yapm›ﬂ, yönetime el koymuﬂlard›. Onlar emredince, tarih de
boyun e¤er sand›lar. Emrettiler,
hükmettiler, fakat yan›ld›lar. Daha,
takvimler 30 Mart’› gösterirken yan›lm›ﬂlard›.
Mahirler, bir Manifesto yazarak
ﬂehit düﬂtüler K›z›ldere’de. K›z›ldere art›k sadece bir direniﬂ de¤il, Türkiye devriminin yolunun ad›yd›. K›z›ldere art›k sadece bir kahramanl›k
de¤il, devrimcili¤in tan›m›yd›. Ve
K›z›ldere, bir yenilgi de¤il, siyasi
zaf e r di. Tarih, bunun böyle oldu¤unu göstermek için çok beklemedi.
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panzerler geçti üzerlerinden... Ve
meydanda Mahirler ve Cevahirler ve
Ulaﬂlar’›n yoldaﬂlar›, Dev-Genç’liler vard› yine. Korku salmak isteyenleri, alandaki militanl›¤›yla disipliniyle, korkusuzlu¤uyla bozguna
u¤ratt›.
Yürüdü Dev-Genç’liler; 1 May›s
1977’de dökülen kan›n hesab›n› ekleyerek egemenlerin suç dosyas›na;
devrimci hareketi yeniden örgütlenmenin aciliyetini ve zorunlulu¤unu bir kez daha derinden hissederek yürüdüler. H›zland›r›lmal›yd›
ad›mlar.
Faﬂist katliamlara öfke, Parti’ye
özlem vard› yüreklerinde. Halk›n
özlemlerine, hayat›n ça¤r›s›na, kavgan›n davetine kulak t›kay›p lafazanl›k yapmay› marifet sayanlara
meydan okudular. Mahirler’i, K›z›ldere’yi tasfiye etmek isteyenlerle
ayn› yolda yürünmesi mümkün de¤ildi. K›z›ldere’de yok edileni yeniden yaratmakta hemfikir olunmal›yd› en baﬂta. Yok, bunun yerine sinsi
bir inkarc›l›k hakim k›l›nacaksa,
Dev-Genç’liler, “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” diyenler buna izin veremezdi.
Vermediler.
Hakikat yolundan sap›lan, K›z›ldere’nin Manifestosu’nun say›lmad›¤› yerde, inkara karﬂ› devrim yolunu yürümeye devam edeceklerdi
elbet. Belki tecrübesizlerdi, ama
onu da kazanacaklard›.
1978’in 1 May›s’›nda 200 bini
aﬂk›n emekçi, 1 May›s ‘77 katliam›n›n emekçileri y›ld›ramad›¤›n› gösteriyordu alanda. Ve ayn› alanda,
Dev-Genç’liler, inkarc›larla, tasfiyecilerle yollar›n› ay›r›p, “Yolumuz
Çayanlar›n Yoludur!” pankart› ard›nda toplanarak, kimsenin Mahirler’in açt›¤› yolun önünü kapatamayaca¤›n› ilan ediyorlard› dosta ve
düﬂmana. “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” pankart›, K›z›ldere’den yar›na bir köprüydü. Bu tarihsel görevi
üstlenenler, umudun ad›n› Devrimci
Sol koydular o günün koﬂullar›nda.
Parti’yi yaratmak, kalplerinde ve
ad›mlar›ndaki özlemin ad›yd› yine.
- devam edecek -

30 MART

27



Tarihimizin Marﬂlar›
Marﬂlar›m›z›n Tarihi
1

Anadolu tarihi nerede baﬂlarsa,
türkülerinin tarihi de o zamana dek
uzan›r. Türküler, marﬂlar da halk›n
tarihidir bir bak›ma. ‹syanlarla yaz›lan tarihi, burjuva tarihçileri yok say›p gizlemeye çal›ﬂsa da, türküler en
sade diliyle anlat›r o tarihi. Egemebir devrime yürüyüﬂ, esas olarak
nin gizlemeye, unutturmaya çal›ﬂt›1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
¤›, türkülerin dizelerine yüklenip,
baﬂlar. Devrimin rüzgar›n› taﬂ›yan
yüzy›llar boyunca tekrarlan›r durur.
coﬂkulu, kararl› marﬂlar da esas olaBaba ‹shaklar’›, Bedreddinler’i,
rak bu dönemde duyulmaya baﬂlan›r.
Pir Sultanlar’› anlata anlata akar tarih ›rma¤› türkülerin dilinde.
Marﬂlarda ‹htilal Var!
Halklar karﬂ›laﬂt›klar› her türlü
1960’lar›n ikinci yar›s›; ülkemibask›ya ra¤men, yaﬂad›klar› toprakzin
her geçen gün emperyalizme balarda yarat›lan kahramanl›k destan¤›ml›l›¤›n›n pekiﬂti¤i, faﬂizmin, gelar›n›, efsaneleﬂen yi¤itlerini en özricili¤in dizginsizce sald›r›ya geçtilü ﬂekilde türkülere, marﬂlara aktar¤i y›llard›r. Emperyalizme ve iﬂbirm›ﬂt›r. Marﬂlar, ritimleriyle, söylikçilerine karﬂ› büyük bir öfke bilemleriyle, hayat›n içindeki yerlerikmiﬂtir gençlikte. Ba¤›ms›zl›k,
riyle belli ölçülerde türkülerden
mücadelenin o günkü koﬂullar›nda
farkl›l›k gösterseler de, sonuçta besen hayati talep olarak öne ç›kar.
lendikleri kaynaklar hemen hemen
Gençlik, çok geçmeden ba¤›ms›zayn›d›r, tarih içinde benzer misyonl›kla devrim aras›ndaki yal›n ve dolar› üstlenirler.
lays›z ba¤› kurar. Ba¤›ms›zl›k için
Bizim tarihimizde de, dünya
savaﬂla, faﬂizme karﬂ› savaﬂ birleﬂhalklar›n›n tarihinde oldu¤u gibi
miﬂtir gençli¤in prati¤inde. Gençlimarﬂlar› yaratan, büyük kavgalar,
¤in o dönemde en popüler marﬂ› da
büyük direniﬂler ve kahramanl›k
bu birlikteli¤i anlat›r:
destanlar›d›r. Tarihsel ak›ﬂ içerisinde topra¤a düﬂen halk önderlerine
Gün do¤d u h e p uy a nd›k
yak›lan a¤›tlar›n halk›n dilinde
Si p e rle r e da y a nd › k
marﬂlara dönüﬂtü¤üne de tan›k oluBa ¤›ms›z l›k u¤r un a d a
ruz. ﬁeyh Bedreddin, Pir Sultan,
Al k a n la r a b oy a nd › k
Mustafa Suphi, Mahir Çayan gibi
‹ ﬂ çi k ö y l ü h e p b e r a b e r
halk önderleri için yak›lan a¤›tlar
F a ﬂist düze n e k a rﬂ›
ayn› zamanda böyle bir özellik de
H a l k s a va ﬂ› ve r i yor u z
taﬂ›r.
E mp e ryaliz m e k a rﬂ›
Devrim tarihimiz, Baba ‹shakYolu muz devrim yo lu
lar’dan, Bedreddinler’den bu yana
Ge l i n k a rd a ﬂ l a r ge lin
irili ufakl› yüzlerce ayaklanmaYu rd um uza faﬂist dol muﬂ
n›n miras›n› taﬂ›makla birlikVu r u n k a rd a ﬂ l a r vur u n
te, 1920’lerden itibaren
30
sosyalistler s›n›flar müBu marﬂ, K›z›ldeMart
cadelesi arenas›nda
re’de kuﬂat›lacak
ﬂu veya bu ﬂekilolan devrimcile- 17 Nisan
de yer alsalar
rin hep birlikDevrim ﬁehitlerini
da, gerçek
te son olaAnma ve Umudun
anlamda bir
rak söyleyeçat›ﬂma süreci
cekleri marﬂlarKuruluﬂunu
ve gerçek anlamda
dan biri olacakt›r.

Kutlama
Günleri
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Daha sonralar› Türkiye devriminin yolunu çizecek olan devrimci
kadrolar, yaﬂad›klar› tarihsel koﬂullar›n bir sonucu olarak ilk ad›mda o
güne kadar ki geleneklerden büyük
bir kopuﬂ yaﬂarlar. Bu kopuﬂ, teorik
bir netleﬂme ve bu netleﬂmeye paralel bir pratik mücadeleyle tamamlan›r. Bu kopuﬂ sonucudur ki, mücadele art›k iktidar› hedefler, bu kopuﬂ
sonucudur ki, o güne kadar olmayan
bir ﬂey olur ve ülkemizin ﬂehirlerinde, k›rlar›nda kurﬂun sesleri yükselir; “devrimin engebeli, sarp ve dolambaçl› yollar›” art›k böyle ad›mlanacakt›r.
Türkiye devriminin yolundaki
netleﬂme, daha sonralar›, marﬂlarda
da ifadesini bulacakt›r. Mesela çok
bilinen bir halk türküsü olan “Yasl›
Gittim ﬁen Geldim"in ezgisiyle
söylenen ﬂu marﬂ, teorik anlat›m›yla da dikkat çekmektedir:
Asya n › n b a t›s›n d a
Dev-Gençli l e r h a yk› r › r
An c a k h a l k s a va ﬂ›yla
Oli g a rﬂi y› k› l › r
Dev-Genç li l e r li d e rd i r
Lid e rl e r h i ç d u rm a zl a r
O l i g a r ﬂi ya ﬂ a r k e n
Yor u l u p o t u rm a z l a r
E nt e rn a s yon a lis tiz
S a v a ﬂ m a m › z g e r ek i r
K a til oli g a rﬂi yi
Y›km a k b i ze gö r ev d i r
Devrim yoluna iliﬂkin teorik tespitlerin yan›s›ra, revizyonizmden,
reformizmden kopuﬂu sa¤lam›ﬂ bir
devrimcili¤in en temel özelliklerini
de görmek mümkün bu marﬂta. Art›k masabaﬂ› devrimcili¤i, salon
sosyalistli¤i, aç›k bir biçimde, kitlelerin dilindeki marﬂlarda mahkum
edilmektedir.
Bu dönem, ülkemizdeki s›n›flar
mücadelesi tarihinin belki de en yo¤un, en h›zl› yaﬂanan kesitlerinden
biridir. Sadece birkaç y›la, o kadar
çok ﬂey s›¤m›ﬂt›r ki... Sadece bir
kaç y›ldaki teorik, pratik geliﬂmeler,
o birkaç y›ldaki yay›nlar, eylemler,
ülkemizdeki s›n›flar mücadelesi ve
sol hareketler üzerinde onlarca y›l
sürecek etkilerde bulunmuﬂtur.

23 Mart 2008

Belki bu yo¤unluk ve h›zl›l›ktan
dolay›, yaﬂan›lan süreç içinde, o sürecin sanat alan›ndaki yans›malar›
çok fazla ortaya ç›kamam›ﬂt›r,
gençli¤in, iﬂçilerin söyledikleri türküler, marﬂlar, daha çok o güne kadar ki halk türkülerinin, askeri
marﬂlar›n uyarlamalar› ﬂeklindedir.
Türküler ve marﬂlar, bu dönemin ard›ndan çok daha artacak, mücadelede daha fazla yer alacakt›.
Kuﬂku yok ki, marﬂlar›n, türkülerin en ço¤u da verilen ﬂehitler
üzerine olacakt›. Çünkü anlatt›¤›m›z bu dönemin sonunda, Türkiye
devrimci hareketi en de¤erlilerini,
önder kadrolar›n› ﬂehit verdi.

Marﬂlarda ﬁehitler Var!
Devrim mücadelesi karﬂ›s›nda
korkuya kap›lan egemenler, kendi
iç çeliﬂkilerinin de etkisiyle, bask›y›
ve zulmü son haddine ç›kararak sonunda 12 Mart Cuntas›’n› gerçekleﬂtirdiler. Cunta devrimcileri katlederek, hapishanelere doldurarak
Türkiye devrimini bo¤maya çal›ﬂt›.
Ard› ard›na topra¤a düﬂtü yi¤itler.
71 s› ca ¤›n d a
C a n › m N u r h a k d a ¤›n d a
Üç ge r i l la vu r u l muﬂ
S o n m a y›s s a b a h › n d a
M a y› s’›n kanl› gü n ü
H a zi r a n ’ a d ö n üy o r
Da¤da is y a n a t eﬂi
A le v a le v ya n › y o r
Ayn› günlerde iki Adal› büyük
bir ﬂehrin orta yerinde yüzyüze gelmiﬂtir düﬂmanla; marﬂ onlar› anlatarak devam eder:
“ O mzum u zd a m a vz e rl e r
Da¤l a rd a a d › m a d › m
M a l te pe ’ d e ç a rp› ﬂ› y o r
Yi¤it iki Ad a l›m

lar, ard›ndan Maltepe ve sonra Arnavutköy... Devrimci hareketin önder
kadrolar›ndan Ulaﬂ Bardakç›, 19 ﬁubat 1972’de Arnavutköy’de elde silah ﬂehit düﬂer. Kitlelerin dilinden
ony›llarca hiç düﬂmeyecek en hüzünlü ve ayn› zamanda en coﬂkulu
marﬂlardan biri onu anlat›r.
Ulaﬂ Bardakç› (ortadaki), Mahir
Çayan (sa¤da), TH KP-C Davas ›
duruﬂmalar› s›ras›nda
Hüseyin Cevahir ﬂehit düﬂer, Mahir
Çayan ise a¤›r yaral› olarak tutsakt›r
art›k. Gerçekte, Maltepe direniﬂi,
Türkiye solu aç›s›ndan ilklerden biridir, ülkemiz devriminde kuﬂatma alt›nda teslim olmama ve çat›ﬂma gelene¤ini baﬂlatand›r. O kadar ki, oligarﬂinin maaﬂl› katilleri bile kendileri için “ b e klenmedik” olan bu durum karﬂ›s›nda yer yer ﬂaﬂk›nl›¤a,
hatta tereddüte düﬂerler. Mahir balkona f›rlay›p aﬂa¤›da biriken halka
ﬂu konuﬂmay› yapabilir örne¤in:

“Yoksul halk›m›z için dövüﬂüyoruz. Sizin için, sizler ve çocuklar›n›z
için. Ba¤›ms›z Türkiye için...”
O gece sabaha dek ba¤›ms›zl›k
türküleri söyler Mahir ve Cevahir.
Onlar konuﬂtu¤unda, onlar marﬂlara
baﬂlad›¤›nda, bütün bunlara al›ﬂ›k
olunmad›¤› için, bu anlar, kuﬂatman›n adeta her ﬂeyin durdu¤u özel anlar› olarak geçer tarihe:
A d al› l a r t ü rkü söy l e r
Sus a r faﬂist namlul a r
Ce va hi r i m v ur u l muﬂ
Ç a rp› ﬂ › r ge r i l la l a r.
Bu tav›r, elbette tüm devrimciler
için bir mirasa dönüﬂecektir. Maltepe üzerine yaz›lan pek çok marﬂtan
biri, bu miras› dile getirecektir:

B u r a s› ‹s t a n b u l M a l t e p e
C e v a h i r v u r u l d u k a hpece
EmperTakvimler 1 HaE y le m i n y a d i g a r
yalizme ve
ziran 1971’i gösbiz le r e
terirken ‹stanOligarﬂiye Karﬂ›
k alacak
bul MalteCevahir
Mücadelede ﬁehitlerimizi
pe’de 51 saat
yol d a ﬂ›m
süren bir çat›ﬂAn›yor Umudu
Önce Nurhakman›n sonucunda

Selaml›yoruz!

Say›: 144

H e le U laﬂ’a Ulaﬂ’a
Ulaﬂ benz e rdi güne ﬂe
Ul a ﬂ g a r daﬂ can ve r i y o r
Yü r e¤im düﬂ t ü a t eﬂe
Ulaﬂ’›n elin d e m a v z e r
Mavzeri türküye benzer
Bi zim ki l e r böyle ölür
Böyle ölür bi zim ki l e r
Ulaﬂ’›n katledilmesinden k›sa
süre sonra ise, K›z›ldere yaﬂan›r.

Marﬂlarda K›z›ldere!
On devrimci ﬂehit düﬂer K›z›ldere’de. Art›k adlar› “On’lar”d›r ve
On’lar’› anlat›r marﬂlar. A¤›tlar
yükselir gö¤e:
Oy de r e K› z›l der e
Böyle ak› ﬂ›n ne r e
O n’ll a r bi t e r mi sand›n
Sa na can ve r e ver e
De r e bi zim evi miz
S u y u a l › n t e r i miz
Söy le ne d e nd i r der e
Vu r u l u r genç ler i miz
De r e böyle dur u l maz
G e n c e k u r ﬂ u n s › k›l m a z
S a n m a f a ﬂi st olan d a n
B i r g ü n h e sap so r u l m a z
Hiç kuﬂku yok ki, K›z›ldere a¤›tlar›na, marﬂlar›na özel bir yer açmak gerekir böyle bir yaz› içinde.
Çünkü duygusal olarak da, siyasal
olarak da, sonras›n› en çok etkileyen direniﬂ, K›z›ldere’dir kuﬂkusuz.
Çünkü K›z›ldere anlat›lmaks›z›n, o
dönem anlat›lamaz. K›z›ldere’den
söz edilmeksizin destanlar tamamlanm›ﬂ olmaz...
12 Mart Cuntas› döneminde devrimcileri katlederek devrim yürüyüﬂünün önüne geçtiklerini san›rlar;
ama yan›ld›klar›n› anlamalar› uzun
sürmez. Çünkü zulmün karﬂ›s›nda
dimdik duran halklar yaﬂar bu top-
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raklarda; parmak ile say›lmayan,
k›rmak ile tükenmeyendir onlar.
B i r de ço ¤ u z ç o k t a b i r i z
Ne evveliz ne ahi r i z
He pi miz bi r e r M ah i r ’iz
K a n› m›za kan is ter i z
P a r mak ile sa y›l m a y›z
K › rmak ile tük e nmeyiz
Sa b o d e r ki biz öl meyiz
K an›m›za kan isteriz.
K› z›l de r e akm a yac a k
Boﬂ a k u rﬂ u n y a k m aya c a k
K a vg a b u rd a b i tme ye cek
Dev rim için can ve r i r i z
Evet, K›z›ldere’ye dair tüm a¤›tlar, türküler ve marﬂlar, ayn› kararl›l›¤› vurgularlar; K›z›ldere son de¤ildir.. kavga orada bitmemiﬂtir ve bitmeyecektir. Bu, K›z›ldere’ye dair
dizelerin neredeyse tamam›n›n ortak vurgusudur. Çünkü oligarﬂi, “bitirdik, yok ettik” propagandas›n› en
çok K›z›ldere üzerinden yapmakta
ve devrim kaçk›nlar› da “bu yolun
baﬂar›ya ulaﬂamayaca¤›n›n” kan›t›
olarak en çok K›z›ldere’yi göstermektedirler.
Buna karﬂ›n, büyük bir sahiplenme vard›r K›z›ldere’ye iliﬂkin. Cepheli olmak, Mahirci olmak, öyle olmasa bile K›z›ldere’de direnenleri
sahiplenmek adeta ayn› zamanda
ahlaki bir tav›rd›r -ki öyledir de gerçekten. “K›z›ldere ad›n ahire kals›n” diye baﬂlayan bir marﬂ, o sürecin ruh halini, düﬂüncelerini en iyi
ifade edenlerden biridir:
K› z›l de r e ad›n ahi r e kal s›n
M a h i r yol daﬂ ﬂa n › n a h i r e kal s›n
H a l kl a r düﬂm an›n› sars›n kuﬂats›n
K› z›l de r e sana biz de ge li r i z
M a h i r yol daﬂ sa na biz de geli r i z
G a ze tede yal a n r a dyod a y a l a n
Olig a rﬂik dik ta ze h i rli y›l a n
PSAKD Çi¤li ﬁubesi
Gençlik Kollar› düzenledi¤i
Selçuk ﬁirince Köyü gezi-sinde 16-22 Mart Aﬂ›k Vey-sel’i anma haftas› dolay›s›yla bir
anma faaliyeti düzenledi.
Aﬂ›k Veysel’in hayat›n›n anlat›l-d›¤› programda Aﬂ›k Veysel'in saz›-n›n hep halka göre akortlu oldu¤u
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E n ö n de sa v a ﬂ › r ö n d e r i m i z Ç a y a n
K› z›l de r e sana biz de ge li r i z
M a h i r yol daﬂ sa na biz de ge li r i z
Oysa, 12 Mart Cuntas›’n›n bask›s›, terörü ve yaratt›¤› korku, henüz tüm canl›l›¤›yla sürerken, yine
Dev-Genç’liler vard›r; Mahir’in ö¤rencileri ç›karlar ortaya yine. Cüretleriyle ç›karlar:
Hey Dev-Genç’lli,
Hey Dev-Genç’li
S a v a ﬂ v a k t i y a k laﬂ t ›
Al si la h › v u r beli ne
E mp e rya lizm e k a rﬂ›
De niz Gez miﬂ, Mah i r Ç a yan
Devrim için öl d ül e r
Devr i mci l e r ö l ü r a m a
Devr i ml e r d u rmaz sü r e r
Onlar Dev-Genç’lidirler, kesintisizli¤in güvencesidirler. Türkiye
devriminin yolu, en yal›n haliyle
onlar›n dilindeki iki m›srada özetlenir: “Al silah› vur beline / Emperyalizme karﬂ›, oligarﬂiye karﬂ›...”
O yoldan yürüyecek olanlar da
inkarc›l›kla istismarc›l›k aras›nda
bocalayanlar de¤il, bu genç, militan
kadrolar olacakt›r.
‘73-74’ten itibaren devrim mücadelesi yeniden toparlan›r. K›z›ldere yolunda yürüyenler doldurur
meydanlar›. Örgütlenmeler oluﬂturulmaya baﬂlan›r hayat›n her alan›nda. Dönemin marﬂlar› bir yandan
katledilen, dara¤açlar›na çekilen
devrimciler ölse bile mücadelenin
sürdürülece¤ine vurgu yaparken, bir
yandan da bask› ve terör alt›nda sinen, mücadele arenas›ndan çekilenlere seslenir:
Bu mey d a n da ce n gi m i z v a r
E r o l a n m e y d a n a g el s in
F aﬂist le r e h›nc› m › z v a r

PSAKD Ç‹⁄L‹ ﬁUBES‹’NDE
AﬁIK VEYSEL ANILDI
belirtildi. Konuﬂmalarda halk ozan›
Aﬂ›k Veysel’in yoksulluk içinde ge-çen hayat› boyunca hiçbir zaman
ﬂan ﬂöhret sahibi olma hevesine ka-p›lmad›¤›, halktan, halk›n sorunla--

Devr i mci l e r sa fa gel sin
Kol la r › m›z kop sa bi le
Yür e¤i miz te tik çe k e r
B i r devr i mci öl se bi le
Ad› tit r et me ye ye t e r
Son s ö z ü m ü z s ö y l e n m e d i
K a v ga ye n i b a ﬂ l a y a c a k
B i r devr i mci öl se bi le
M il yonl a r v a r sa va ﬂa c a k
Tarih boyunca kaç kez “bitti” denilmiﬂtir bilinmez. Bast›r›lm›ﬂ her isyandan sonra, bir daha aya¤a kalkamaz san›lm›ﬂt›r halklar. Ama yan›lm›ﬂt›r böyle sananlar. Halklar sahip
olduklar› dinamiklerle yan›ltm›ﬂt›r
onlar›. Bu yüzden “Da¤l a rda, sok a k t a , f a b r i k a d a , t a r l a d a / H a l k› z
biz yeniden do¤ar›z ölüml e rd e n ”
diyebildi¤i için, “bir devrimci ölse
bile” sürmüﬂtür kavga; boﬂa ç›km›ﬂt›r egemenlerin hesaplar›.
Türküler, marﬂlar bitmez. Susmaz söyler ozanlar. Kimi zaman
Serdari olur, “ K › sa çöp uzun d a n
h a k k › n › a l a c a k / b u d ü zen y› k › l › p
vi r a n o l ac a k ” der; Kimi zaman da
ﬁahhatai'dirler. Zalim, Nesimi'nin
derisini yüzmüﬂtür ama o, meydan
okur halk›n›n sözcüsü olarak:
ﬁ a h h a t a i d e r s › r r › n›
m e y d a n a s e r mi ﬂ se r i n i
Ne si mi’nin de r i si ni
yüzen gel sin iﬂ te meyd a n...
Yaz›m›z›n bu bölümünü, bugün
için de çok yerinde ve anlaml› sözlerle örülü ﬂu dizelerle bitirelim:
Bizl e r h a lk›m›z›n özg ü rlük ›ﬂ›¤›y›z
T ük e nme yen Ma h i rle r ’in ka n› y›z
Hey Ma h i r l e r ’in kan› y›z
M a h i r, Hüse yin, Ulaﬂ’›
b i r d ah a a nmak için
B i rleﬂe lim yol d a ﬂ l a r
fa ﬂiz mi yenmek için
Hey fa ﬂizmi yenmek için...
r›ndan uzaklaﬂmad›¤› ifade
edildi. Aﬂ›k Veysel’e ait tür-külerin söylendi¤i anma prog-ram› hep beraber çekilen ha-laylarla sona erdi.
Gezide 16 Mart’ta, Beyaz›t’ta
katledilen 7 devrimci demokrat
ö¤renci de an›ld›, adalet talebi
yinelendi.
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SUAV‹: “Bu yi¤it halk›n bilinçlenme
sürecine kat›lmak, temel görevimizdir”
ürüyüﬂ:
“Ortak
Düﬂman
A m e r i ka ’ d› r ” a d› yla düzenlenen
peﬂpeﬂe birçok
k o n s e re k a t › l d › n › z ;
b u k o n s e r l e r sizde nas›l bir e t k i
b›rakt›?
u a v i : Ortak Düﬂman Amerika’d›r ad›yla düzenlenen etkinlikler konserden çok politik bir öncü hareketti. Üstelik yaratt›¤› etki
aç›s›ndan küçümsenemez bir etkinlik olarak önemliydi. Etkinli¤e muhatap tüm taraflarda iz b›rakt›. Çünkü samimi, kiﬂisel ç›karlardan uzak
ve popülist kültürden ar›nm›ﬂ bir sivil itaatsizlik buluﬂmas›yd›. Estetik
bir isyand›. ‹nan›yorum ki moral
aç›s›ndan müthiﬂ bir de¤er de üretti.
Bu etkiyi çok önemli buluyorum.

Y

S

ü r ü y ü ﬂ : Konserlerin ad› olan
“ Or t ak Dü ﬂ m an Amerika’d›r” sözü, size ne düﬂündürttü
ilk anda? Bir konser ad› olarak
veya politik olarak bu ﬂiar› bugünün dünyas› ve ülkemiz aç›s›ndan
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Çünkü emperyalizm demek hala
kan-kin-talan-yalan-savaﬂ ve sömürü demek. Ve bu çürümüﬂlü¤e, adaletsizli¤e karﬂ› bir muhalif direncin
içinde olmak, dünyadaki direniﬂçilere de eklenmek, destek olmak aç›s›ndan ülkemizde bir ›ﬂ›k yakmakt›.

u a v i : Anti-emperyalist duygular›m›zla, anti emperyalist mücadele bilinci aras›ndaki fark do¤ald›r
ki bu etkinlik alanlar›na da yans›d›.
Duygu anlam›nda bir sorunumuz
oldu¤unu düﬂünmüyorum. Sorun;
anti-emperyalist mücadelenin bilincine kararl›l›¤›na ne kadar sahip oldu¤umuzla ilgili görünmektedir.
Özellikle 12 Eylül süreci dikkate
al›nd›¤›nda bu bilinç ve mücadele
eksikli¤ini anlamak da mümkündür.
Genellikle gençli¤imizin okumakö¤renmek-araﬂt›rmak konusunda
bir derdi var. ﬁimdilik önemli bir
eksiklik gibi duran bu sorun asl›nda
aﬂ›labilir de bir olgudur. Bu anlamda tüm etkin-yetkin bireylerin ve
kurumlar›n ciddi yükümlülükleri
bulunmaktad›r.
Sistematik olarak kitap okumakyazmak eleﬂtiri ve özeleﬂtiri olgunlu¤una ulaﬂmak zorunda oldu¤umuzu görmek durumunday›z. Karﬂ› olmak ile bilinçli taraf olmak aras›ndaki fark› kavrayarak bu eksikli¤i
gidermek zorunday›z.
Duygu ve öfke aç›s›ndan net-ka-rarl› ve gözüpek olmakla birlikte
mücadele bilimi ve bilinci-yöntem-leri aç›s›ndan görülebilen bir eksik-lik taﬂ›d›¤›m›z› düﬂünüyorum. Bu
ç›karsamalar, etkinliklerin sonucu
üzerinden ulaﬂ›lm›ﬂ anlamalar de-¤ildir. Bu bir genel sorundur. Ve aci-len aﬂ›lmal›d›r. Her kazan›m için bi-linçli-sab›rl› ve disiplinli hamleler
gerekmektedir. Bu da ancak kendi-mize ve halk›m›za yapt›¤›m›z yat›-r›mla ilgili onunla do¤ru orant›l›d›r.
Bu yi¤it halk›n bilinçlenme sürecine kat›lmak ve katk› sunmak temel ödevimizdir.

ü r ü y ü ﬂ : Halk›m›z›n, gençli¤i mizin anti-emperyalist duygular›, mücadelesi konusunda nas›l bir izlenim edindiniz konserler
boyunca?

ü r ü y ü ﬂ : Bu konserlerden
en çarp›c› izlenimleriniz,
dikkatinizi çeken neler oldu?
u a v i : Bu etkinliklerdeki en çarp›c› yan, dayan›ﬂma bilinciydi.

Anti-emperyalist mücadele tarihimizin tan›kl›k etti¤im tüm sanc›lar›-hüzünleri-katliamlar›-kay›plar›
ve kazan›mlar› bir bir geçtiler gözümden ve en çok da YARINLARIMIZ aç›s›ndan önemini düﬂündüm.
Bir konser olmaktan öteye bir iﬂti. Ad› bilinçle seçilmiﬂti. Günümüz
aç›s›ndan ise bu baﬂl›k önemli ve
bir o kadar da isabetti. Tüm dünya
halklar›n›n ve de özellikle emekçilerinin, emperyalizmin her türden
istismar›na hedef oldu¤u, halklar›n
kardeﬂçe yaﬂama arzusuna kurﬂunlar›n s›k›ld›¤› ve ortak tüm de¤erlerimizin içi boﬂalt›larak de¤ersizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› günümüzde, it-

bu memleketin de
üreten, sorgulayan,
mücadele eden ve
paylaﬂan sanatç›ya
ihtiyac› vard›r.

Y

u a v i : “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” sözü, kuﬂkusuz önemliydi. Ancak içini doldurmak gerekiyordu. Hem sahnedeki repertuvar,
hem dinleyiciyle paylaﬂ›lacak içerik
aç›s›ndan titizlik gerektiren hassas
bir buluﬂmayd›. Dünyan›n yaﬂad›¤›
gerçeklik gözönüne al›nd›¤›nda ise
kat›lmak-katk› sunmak ve sorumluluk almak kaç›n›lmazd›. Bu anlam›yla içinde olmam gerekti¤ini ve
önemli oldu¤unu düﬂünerek dahil
oldum projeye.
Y›llard›r kulland›¤›m›z bu baﬂl›k,
yeniden gündeme al›nm›ﬂt›. Bu ise
kitle bilinci yaratmak – haf›za tazelemek ve umutlanmak aç›s›ndan
önemli bir f›rsat olarak görünüyordu.

S

Say›: 144

tifak bilinci yaratmak, düﬂman olan›
do¤ru saptayarak iﬂaret etmek ve
bunu müzikal bir isyana dönüﬂtürmek, sanat›n gücüyle hayk›rmak asla küçümsenmeyecek bir buluﬂmayd›. Bu yan›yla baﬂl›k, bir kitle bilinci oluﬂturma aç›s›ndan ak›ll›cayd›.

Y
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lard› birlikte olup türkü söyledi¤imiz-horon tepti¤imiz-halay çekti¤imiz bizim çocuklar.
ü r ü y ü ﬂ : Sanatç›lar›m›z›n anti-emperyalist mücadeleye
kat›l›m›, bu mücadeleye sanatsal
ürünleriyle katk›lar› sizce yeterli
m i , b u k o n u d a n e l e r ya p › l a bi l i r,
neler önerirsiniz?
uavi: Parça bütüne benzer. Ülkemizin çizdi¤i sanatç› profilini
ve sanat politikas›n› gördü¤ünüzde,
sorunun cevab›n› da bulabilirsiniz.
Sanat› ve kimi sanat insan›n› as›l
olandan uzaklaﬂt›ran, O’na uyuﬂturucu cazibeler sunan, ete-süte kar›ﬂma diyen, ﬂan-ﬂöhret-para bahﬂeden
nedir? Kimdir?
Acaba bu alanda emperyalizmin
tezgah› var m›d›r gibi sorular›n aç›l›m› nettir ve zorda de¤ildir.
Ayn› zamanda bir alt yap› eksikli¤i sorunu olan bu zafiyetten ancak
ÖRGÜTLENME bilinci ile kurtulunabilinir.
Bu h›zl› kirlenme sürecinde önce
kendinizi kollayabilmek zorundas›n›zd›r. Bu anlamda kendini kollayabilen, bir avuçta olsa, mücadele insan›yla yola devam edilecektir ﬂimdilik. Parçay› kirlenmekten kurtar-

Y

Ancak ÖRGÜTLENME
bilinci ile kurtulunabilinir.
Birçok dezavantaja karﬂ›n, bu projede emek verenlerin baﬂar›l› bir ﬂeye imza att›klar› kesindir. Bireysel
ç›karlardan söz etmeyen sanatç›
dostlar›m›z›n, bu önemli projedeki
üslubu ve duruﬂu alk›ﬂ› hak etmiﬂtir.
Bu duruﬂ gerçekten övgüye de¤er.
‹zleyicinin yo¤un ilgisi de göstermektedir ki bu etkinliklere susuz
kalm›ﬂ›zd›r. Bu ilgi, bu coﬂku ve bu
öfke iyi ﬂekillendirilirse müthiﬂ demokratik bir sinerji yarat›labilir. O
nedenle bir konser faaliyeti de¤ildir
bu buluﬂmalar. Yaratt›¤› sonuçlar
aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Ve
dikkatimi çeken en çarp›c› yan ise;
asl›nda ne kadar FAK‹R ve ne kadar
GURURLU oldu¤umuzdur.
Fakir ama gururlu-ezilen ama
asi-yorgun ama dimdik ve umutlu
ve onurlu ve kararl› ve h›rsl› insan-

S

istedi. Patronu engelleyen iﬂçiler fabrika
önüne çad›r kurarak
direniﬂ baﬂlatt›lar.
‹ﬂçiler, 14 Mart
günü Küçükköy Eftelya Dü¤ün
Salonu’nda düzenledikleri daya-n›ﬂma gecesi ile grevlerinin coﬂ-kusunu yaﬂad›lar. Bin kiﬂinin
kat›ld›¤› gecede aç›l›ﬂ konuﬂma-s›n› yapan ‹lbek iﬂçisi Zekeriya
Odabaﬂ› direniﬂlerini kazan›ma
dönüﬂtürene kadar mücadeleye
devam edeceklerini söyledi. Ko-nuﬂman›n ard›ndan folklor ekibi
sahne al›rken G r u p Yo r u m , ‹lk a y A k k a y a , G r u p Va r d i y a ,
Grup S›lam, Hakan Yeﬂilyurt
türkülerini direniﬂteki iﬂçiler için
seslendirdi. Coﬂkulu geçen gece-de “‹lbek ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”
sloganlar› at›ld›.

‹LBEK TEKST‹L ‹ﬁÇ‹LER‹NDEN
DAYANIﬁMA GECES‹
Gaziosmanpaﬂa Küçükköyde kurulu olan ‹lbek Tekstil Fabrikas›’nda çal›ﬂan 520 iﬂçinin
haklar› için fabrika önünde kurduklar› çad›rda fiilen baﬂlatt›klar› grev sürüyor. 2001’den beri
ayl›k ve fazla mesai ücretlerini
almayan 200 iﬂçinin haklar›n›
alabilmek için patrona açt›klar›
davay› kazanmalar› üzerine patron ‹lyas
Bektaﬂ,
iﬂ makinalar›n›
t›rlara
yükleyip
kaç›rmak
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mak için bütünü ele almak, onu hedeflemek gerekmektedir. Bu da nihai olarak özgürlükçü-ça¤daﬂ-demokratik, adaletli, kiﬂilikli bir
memleket yaratmakla olanakl›d›r.
Çünkü bu memleketin de üreten,
sorgulayan-mücadele eden ve paylaﬂan sanatç›ya ihtiyac› vard›r.
ü r ü y ü ﬂ : K o n s e r l e r hiç kuﬂku
y o k ki , ç ok z e n g i n, c a nl › g e ç t i .
Sorular›m›z bu anlamda eksik ka lm›ﬂ olabilir. Bu anlamda sizin konserl ere iliﬂkin eklemek istedi¤iniz,
sö yle me k iste di¤ iniz ba ﬂk a ﬂ e yle r
varsa onlar› da dinlemek isteriz.
uavi: Çok ilgi gören bu çal›ﬂma
da gösteriyor ki benzeri etkinliklere ekmek kadar ihtiyaç var. ‹nsan›m›z›n iyiyi-do¤ruyu ve güzeli
hak etti¤i kesinken, onu bundan
mahrum etmemek laz›m. Bir moral,
bir kararl›l›k, bir buluﬂma olarak
önemli olan; içerikli bu tarz etkinliklerin yayg›n ve daha da ulusal
çapta bir büyüklükte yap›lmas› gerekmektedir.
Kokuﬂmuﬂ-popülist ve teﬂhirci
anlay›ﬂla sanat›n incitildi¤i bu süreçte, bu çirkinli¤in boyal› aktörlerine karﬂ› alternatifin gündemde tutulmas› bir zorunluluktur.
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SCT Grevi 3. Y›l›nda
SCT Filtre Fabrikas› iﬂçilerinin 2006 y›-l›nda baﬂlatt›klar› grevin 3. y›l› yap›lan bir
ﬂenlikle kutland›. 16 Mart günü Adana
SCT ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma Platformu tara-f›ndan Atl›han Müzikhol’’de düzenlenen
ﬂenlikte konuﬂma yapan Platform Sözcüsü
ﬁiyar R›ﬂvano¤lu “SCT iﬂçilerinin direniﬂi
unutulmaya karﬂ› örnek olacakt›r. Ülkede
ezilen tüm kesimler birlik olmal›d›r" dedi.
SCT Filtre Fabrikas› iﬂçilerinden Üm-mühan Do¤an da bir konuﬂma yaparak
sendikalardan, DKÖ’lerden destek bekle-diklerini belirtti. SCT iﬂçileri sözcüsü de
yapt›¤› konuﬂmada kararl›l›klar›n› ifade
ederek "Bu grev 2 de¤il 12 y›l da sürse yi-ne de çal›ﬂmayaca¤›z" dedi. "Gün Gele-cek AKP Halka Hesap Verecek" sloganla-r›n›n at›ld›¤› ﬂenlikte SCT grevini anlatan
sinevizyon gösterimi sunularak müzik
dinletisi verildi.
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‹brahim GÖKÇEK: (Grup YORUM Üyesi)
“Ülkemiz çok güçlü bir
anti-emperyalist geçmiﬂe sahip”
ürüyüﬂ:
Ortak
Düﬂman
Amerika’d›r
ad›yla peﬂpeﬂe
düzenlenen birçok konsere kat›ld›n›z. Bu konserler sizde nas›l bir etki b›rakt›?
ökçek: ‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan düzenlenen Ortak
Düﬂman Amerika’d›r etkinlikleri
için 1 ay boyunca Anadolu’nun birçok iline gittik. Bizim d›ﬂ›m›zda
S u a v i , E r d a l B a y r a k o ¤ l u , T iy a t r o
Si m u r g ve ‹dil T iy a t r o Atöl ye si
ortak haz›rlad›klar› bir oyunla kat›ld› bu turneye. Bu turnede öne ç›kan
en önemli yan insanlar›n coﬂkusuydu. Ki bu coﬂku oldu¤u gibi bize de
yans›d›. Çünkü gitti¤imiz yerler birçok bask›n›n yaﬂand›¤›, insanlar›n
hayat ﬂartlar›ndan iyice bunald›¤›,
yer yer umutsuzlu¤a düﬂtü¤ü ve bunu uç boyutlarda yaﬂad›¤› yerlerdi.
Kimisi ad›n›n linç giriﬂimleri ile, faﬂist sald›r›lar ile an›ld›¤› illerdi.
Ama tüm bunlara ra¤men halk›n bu
salonlar› doldurmas› çok anlaml›yd›. ‹nsanlar›n etkinliklere ilgisi dedi¤imiz gibi çok iyiydi. Kara k›ﬂa,
so¤uk havaya hiç ald›rmadan etkinliklerimize geldiler, gelmemezlik
yapmad›lar, bu da bizleri daha çok
motive etti elbetteki.
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ü r ü y ü ﬂ : Konserlerin ad› olan
“ Ortak Düﬂman Amerika'd›r”
sözü ilk baﬂta ne düﬂündürttü size?
Bir konser ad› olarak, bir politika
olarak bu ﬂiar› bugünün dünyas› ve
ülkemiz aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
ökçek: Ortak Düﬂman Amerika ad›, bu ülkede yaﬂayan de¤iﬂik milliyetlerden, dinlerden, kültürlerden insanlar›n ortak bir düﬂüncesi
asl›nda. Belki bugün bunu çok dile
getirmiyor insanlar, çok fazla ifade
etmiyorlar ama bu gerçe¤in fark›n-
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dalar. Yapm›ﬂ oldu¤umuz bu kampanya ve konserler vas›tas›yla biz de
bu ortak düﬂünceyi daha somut olarak ortaya koymuﬂ olduk.
Ortak Düﬂman Amerika'd›r denildi¤inde ilk akl›m›za gelen Amerika’n›n yapt›¤› katliamlar oldu.
Bugün kendi ülkemizden tutal›m,
dünyan›n birçok noktas›na kadar
girmedi¤i yer yok Amerika’n›n.
Girdi¤i her yere kandan, ac›dan ve
öfkeden baﬂka bir ﬂey götürmüyor.
Ve bunu yaparken milyonlarca insan›n gözünün içine bakarak “Demokrasi” için yap›yorum yalan›n›
söylüyor. Bu anlamda bu isim gerçekten yerli yerine oturdu bu kampanyayla.
Böyle bir kampanyan›n bizim
ülkemizde örgütlenmiﬂ olmas›n›n
da ayr› bir önemi var tabii ki. O da
bu ülkenin insanlar›n›n % 90’›n›n
Amerikan karﬂ›t› olmas› ve çok
güçlü bir anti-emperyalist geçmiﬂe
sahip olmas›. Bu kampanya nedeniyle gitti¤imiz yerlerde bunu bir
kez daha gördük, bu damar›n ne yap›l›rsa yap›ls›n yok edilemeyece¤ini
hep birlikte göstermiﬂ olduk.
ü r ü y ü ﬂ : Halk›m›z›n, gençli¤imizin anti-emperyalist duygular› konusunda nas›l bir izlenim
edindiniz?
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ökçek: Etkinliklerde ilk dikkatimizi çeken ﬂeylerden biri
gençlerdi. Gençli¤in bu kampanyaya
yo¤un kat›l›m›, gençli¤i yozlaﬂt›rmaya, bencilleﬂtirmeye çal›ﬂanlara da
iyi bir cevap oldu. Böylece gençli¤in
anti-emperyalist damar›n›n kurutulamayaca¤›n› bir kez daha görmüﬂ oldular. Biliyorduk bunu ama tekrar
görmek bizi daha da coﬂkuland›rd›.
Öyle olunca da bu senin konser performans›na, oradaki konuﬂmalar›na
kadar her ﬂeyine yans›yor.

G

ü r ü y ü ﬂ : Bu konserlerde en
çarp›c› izlenimleriniz, dikkatinizi çeken yanlar neler oldu?
ökçek: Bu etkinlikler sadece
konserden oluﬂmuyordu. K›sa
kurgular›n gösterildi¤i, Tiyatro Simurg ve ‹dil Tiyatro Atölyesi’nin
birlikte haz›rlad›¤› " Ta rih Böy led i r " isimli bir tiyatro oyununun da
sahnelendi¤i etkinlikler vard›. Bilge s u E ren u s'un yazd›¤› M e hm e t
E s a to¤lu'nun yönetti¤i bir oyundu
bu. Bu oyun çok etkiledi insanlar›.
Gitti¤imiz her yerde salonlar hep
kalabal›kt›, kapasitesinin üstünde
doluydu. Hiç 1000 kiﬂinin alt›na
düﬂmedi. Bütün insanlar bu tiyatroyu uzaktan da olsa, sahneye uzak
bir yerde de olsa, ayakta kalm›ﬂ olsalar da pür dikkat dinlediler, izlediler, bu çok önemliydi. Tiyatronun
içindeki sahnelerden etkilenip slogan att›lar, aya¤a kalkt›lar, etkilendiler. Sanat›n birçok dal› insanlardan uzak tutulmaya çal›ﬂ›l›yor, insanlar ilgisiz deniyor. Hay›r, insanlara gidildi¤inde, müzikle, tiyatroyla gidildi¤inde bunlar› izliyorlar,
bunlar› seviyorlar.
Malatya'da konser yapaca¤›m›z
gün s›n›r ötesi sald›r› baﬂlam›ﬂt›.
Orada bir provokasyon giriﬂimi oldu. Polis tek tek bizim etkinli¤in yap›laca¤› salonun etraf›nda bulunan
parklara, dükkanlara, ma¤azalara
giderek “ bu konser olmayacak, iptal edildi, konser akﬂam bas›lacak...” ﬂeklinde provokatif haberler
yaym›ﬂ. Bu kampanyaya duyduklar› haz›ms›zl›¤›n bir göstergesi esas›nda. Bu bask›lar› birçok insan
farkl› ﬂekillerde de yaﬂad›. Ama
bunlara ra¤men bu kadar bask›ya
ra¤men, engellemelere ra¤men insanlara ulaﬂt› bu kampanya. Ve insanlarda dedi¤imiz gibi “evet hakl›s›n›z, çok do¤ru söylüyorsunuz, biz
ne yapabiliriz” dediler. O biz ne yapabiliriz diyen insanlar belki afiﬂ
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asmad›, belki farkl› bir ﬂey yapmad›
ama etkinli¤e geldi. Orada o coﬂkuya kat›ld›. O coﬂkusunu oraya aktard›. Bu da bir yerde önemlidir. Bu
özellik, birlik ve dayan›ﬂman›n, örgütlenme ruhunun geliﬂtirilmesi
aç›s›ndan çok önemlidir.
ü r ü y ü ﬂ : Sanatç›lar›m›z›n antiemperyalist mücadeleye kat›l›mlar›, bu mücadeleye sanatsal
ürünleriyle katk›lar› sizce yeterli
mi, bu konuda neler yap›labilir, neler önerirsiniz?
ökçek: Daha fazla ﬂey yapmak
gerekiyor elbette. Ayd›n olman›n, sanatç› olman›n bu ülkede belki di¤er ülkelere göre daha büyük,
daha a¤›r sorumluluklar› var. Çünkü
birçok ﬂey yaﬂan›yor ülkemizde birçok hak gasb›, ölümler yaﬂan›yor,
yoksulluk var ve en önemlisi tüm
bunlar›n yaﬂanmas›n›n nedeni olan
ba¤›ms›zl›¤›m›z›n olmamas›, emperyalizme göbekten ba¤›ml› yeni
sömürge bir ülke olmam›zd›r. Bu
nedenle bir sanatç›, bir ayd›n emperyalizme karﬂ› bir tav›r al›ﬂtan uzak
kalamaz. Biz zaten y›llard›r bu mücadelenin bir fiil içerisindeyiz. Sanat›m›zla, müzi¤imizle, bu ülkede
yaﬂananlar› dile getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Sadece dile getirmenin yan›nda
buna karﬂ› türkülerimizle ne yapmak
gerekti¤ini de söylüyoruz. Bizimle
birlikte emperyalizme karﬂ› tav›r
al›p da bu kampanyada yer alan
S u avi, Erdal Bayr ako¤lu, T iy a tr o
Sim u r g , M al a ty a ' d a N ur ett i n G üleç, Sams u n ' d a E rcan Ayd›n, Bay a r ﬁahin kat›ld› desteklerini sundular bize. Bunlar çok önemli ﬂeyler, ayd›nlar›n sanatç›lar›n bir arada
olmas› bir ﬂeyler yapmas›. Ki bunun
meyvelerini Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar›n Av. Behiç Aﬂc›'n›n ölmemesi
için, tecritin kald›r›lmas› için yapt›klar› mücadelede görmüﬂtük. Devam
etmeli bu tarz çal›ﬂmalar. Ki her zaman devam ettirece¤iz, böyle bir düﬂüncemiz amac›m›z var elbette. Kat›lma konusunda kendini geri tutan,
konunun politik yan›na de¤il de
ekonomik yan›n›, parasal yan›n› öne
ç›kar›p da kat›lmayanlar da oldu elbet, ama biz burada bunlar› çok ta
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tart›ﬂmak
istemiyoruz.
Önemli olan bizimle birlikte
olan ve bu etkinli¤e eme¤ini
katan sanatç›lard›. Konsere
kat›lan sanatç› dostlar›m›z›n
d›ﬂ›nda bize karikatürleriyle,
foto¤raflar›yla destek olan
sanatç›lar›m›z da var. Onlar›n ürünlerini de biz ald›k
bütün Anadolu illerine taﬂ›d›k gitti¤imiz her yere. Yeterli mi tabi ki yeterli de¤il bu örgütlülükleri daha da
büyütmek gerekiyor. Sanat›n gücünü kullanmak gerekiyor. ‹nsanlara
umut taﬂ›mak gerekiyor. ‹stedi¤imiz
yaﬂan›las› bir dünyay›, ülkeyi yaratmak için yapaca¤›m›z çok ﬂey var,
hiç bitmeyecek yani. Tamam, bu kadar yeter, bu kadar çok ﬂey yapt›k bu
yeterli hiçbir zaman diyemeyece¤imizi düﬂünüyoruz. Hep daha fazlas›n›, daha iyisini isteyece¤iz, daha büyük etkinlikler düzenleyece¤iz. Mesela bu kampanyada 10 bin kiﬂiye
ulaﬂt›k. Bu yetmez yüz binler e ulaﬂabilmeliyiz. Milyonlara ulaﬂabilmeliyiz. Kampanyalar, turneler bunun bir arac›.
ü r ü y ü ﬂ : Konserler hiç kuﬂku
yok ki, çok zengin geçti. Sorular›m›z bu anlamda eksik kalm›ﬂ
olabilir. Sizin eklemek istedi¤iniz
baﬂka ﬂeyler varsa onlar› da dinlemek isteriz.
ökçek: Bu turne 45 kiﬂilik ekibiyle ko lekti viz min güzel örneklerinin yaﬂand›¤› bir turne oldu.
Diyar diyar dolaﬂt›k. Böyle bir yol-
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culukta birbirimizle birçok ﬂey paylaﬂt›k. ‹ﬂbölümü yapt›k, herkes elini
taﬂ›n alt›na soktu bu iﬂte. Herkes
birbirine destek oldu, herkesin sorumlulu¤u oldu, bu anlamda çok
iyiydi. Çok etkili. Bizim için kat›lan
tüm sanatç›lar için ö¤retici, bilinçlendirici bir yan› oldu bu turnenin.
Bir de bu konserlere genç yaﬂl›, çoluk çocuk herkes kat›ld›, herkes geldi. ‹çinde bir ﬂeyler hisseden, ortak
düﬂman›n Amerika oldu¤una inanan, buna karﬂ› bir ﬂeyler yapmak
isteyen ya da orada kendini motive
eden birçok insan oldu. E¤lencenin
ön planda oldu¤u etkinlikler de¤ildi
bu konserler. S›rf halaylar›n çekildi¤i, müzikal zevkin yaﬂand›¤› konserler de de¤ildi. En önemli yan›
politik içeri¤inin en üst boyutta olmas›yd›. Program›n içeri¤i, tiyatrosu, konseri, konuﬂmalar›, mesajlar›,
kurgular› ile uzun zamand›r yap›lamayan politik bir etkinlik gerçekleﬂtirildi. O anlamda çok önemliydi.
E¤lencenin bir yan›yla, coﬂkunun
da bir yan›yla oldu¤u ama politik
yan›n, yani insanlara bir ﬂeyleri anlatma iste¤inin yo¤un oldu¤u etkinlikler oldu. En önemli taraf› da bu
oldu etkinli¤imizin.

Halk- Bilim Toplulu¤u
Faaliyetlerini Halkla Paylaﬂt›
Halk Bilim Toplulu¤u, Biga Belediye Kültür Saray›’nda 16 Mart’ta
ürettiklerini halkla paylaﬂmak ve
unutulan de¤erlerini yaﬂatmak amac›yla ﬂiir dinletisi, zeybek gösterisi
ve Grup Gündo¤du’nun ﬂark›lar›dan
oluﬂan bir program düzenledi.
Saat 18.00’de ﬂiirlerle baﬂlayan
gecede Halk Bilim Toplulu¤u Zeybek Ekibi sahne ald›.
‹zleyenlerin be¤enisini de toplayan zeybek ekibinden sonra Grup

Gündo¤du dayan›ﬂma
ve paylaﬂ›m gibi de¤erler üzerine bir konuﬂma yaparken, söyledi¤i halk türküleri ve kavga türküleriyle geceye gelenleri coﬂturdu.
300 kiﬂinin kat›ld›¤› ve halaylarla sona eren gecede ‹lkokul 4. s›n›fa
giden Nas Su
isimli bir ö¤rencinin okudu¤u Felluce
ﬂiiri ise izleyiciler taraf›ndan ayakta alk›ﬂland›.
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Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar
Amerika’n›n Suç Dosyas›n› Sergiliyor
Av. Behiç Aﬂc›’n›n ölüm orucu
yapt›¤› süreçte bir araya gelen ayd›n
ve sanatç›lar›n oluﬂturdu¤u Tecrite
Karﬂ› Sanatç›lar, 20 ﬁubat’ta Taksim
AKM önünde yapt›klar› eylemde
“Emperyalizm Suçludur” diyerek
emperyalizme karﬂ› tepkilerini dile
getirmiﬂlerdi.
ABD emperyalizmine karﬂ› sesini
yükselten Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar
ﬂimdi de Amerikan emperyalizminin
suç dosyas›n› düzenledikleri sergiyle
ortaya koyuyor. “Suç Dosyas›”
“Amerika’y› Nas›l Bilirdiniz?” konulu sergi 20 Mart’ta Taksim’deki
TMMOB Makine Mühendisleri Odas› Giriﬂ Kat›’nda saat 19.00’da aç›ld›.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan Bilgesu
Erenus, Mehmet Esato¤lu, Özcan
Yaman, Efkan ﬁeﬂen, Erdal Bayrako¤lu, ‹lkay Akkaya, Ercan Ayd›n,
Atilla Meriç, Birol Topalo¤lu, Nurettin Güleç, Tiyatro Simurg, Grup Yorum ve ‹dil Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›n›n kat›ld›¤› aç›l›ﬂ program›nda
halktan birçok insan da yer ald›.
70 kiﬂinin kat›ld›¤› serginin aç›l›ﬂ
program› Mehmet Esato¤lu’nun
yapt›¤› konuﬂmayla baﬂlad›. “Tecrit
sadece hapishanelerle s›n›rl› de¤il.
Emperyalizm sanat›, sanatç›y› da
tecrit ediyor, tecrit sokakta, okulda,
fabrikada her yerde yaﬂan›yor” diyen Esato¤lu Amerika’n›n suç dos-

yas›n› ortaya koymak için bu sergiyi
açt›klar›n› dile getirdi. Esato¤lu
“ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney’in Türkiye’ye gelece¤i, halklar›n kan›n› dökmek için yeni pazarl›klar yapmak için yurdumuza ayak basaca¤› ﬂu günlerde bu sergiyi açmam›z daha anlaml›d›r” diyerek sanatç›lar›n emperyalizme karﬂ› tav›r almalar› gerekti¤ini vurgulad›. Serginin 10 gün boyunca çeﬂitli etkinliklerle, canl› performanslarla desteklenerek aç›k kalaca¤›n› söyleyen Esato¤lu emperyalizme karﬂ› mücadele
edenleri de bu sergiye taﬂ›d›klar›n›
söyleyerek karﬂ›s›nda duran Mahirler’in, Denizler’in ve ‹bolar’›n mücadelesini anlatan foto¤raflar› gösterdi.
Tiyatro Simurg oyuncular› Naz›m Hikmet’in Havana Röportaj›
isimli ﬂiirinden ve o¤lu Irak’ta ölen
Amerikal› bir annenin mektubundan
yola ç›karak haz›rlad›klar› oyunu
sergilediler.
Efkan ﬁeﬂen ve Erdal Bayrako¤lu
ba¤›ms›zl›k ve özgürlük mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için bestelenen türküleri söylediler.
Sergide ABD emperyalizminin
dünyada yapt›¤› katliamlar› ve iﬂkenceleri gösteren foto¤raflar ve karikatürler yer al›rken yine emperyalizmin doymak bilmez kar h›rs› ve

“Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
ﬁiar› Her Kesime Ulaﬂ›yor...
HÖC’ün bir süredir birçok ilde
çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü Ortak Düﬂman Amerika’d›r kampanyas›na Si vas’tan da ses geldi. Sivas Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi 15 Mart’ta E¤itimSen binas›nda bir karikatür sergisi
düzenleyerek Amerika’n›n tarihinden
kesitler sundular.
16 Mart günü de Kocaeli Bayraktar Köyü'nde HÖC'lüler kampanyan›n
bildirilerini da¤›tt›lar. Ülkemizde uy-

Say›: 144

gulanan IMF politikalar›n›n tar›m sektörüne ne kadar zarar verdi¤ini kendi
yaﬂamlar›ndan örnekler vererek anlatan köylüler, AKP'nin uygulad›¤› politikalar›n Amerika'dan izin almadan
uygulanmad›¤›n› dile getirdiler. Türkiye halk› kendi yaﬂad›klar›ndan ö¤reniyor dostunu düﬂman›n›.
‹s k e nde r u n Temel Haklar üyeleri
18 Mart günü dernek binas›nda bir
program düzenlediler. Programda

sömürüsü nedeniyle açl›ktan k›r›lan
halklar›n foto¤raflar› sergileniyor.
Serginin bir köﬂesini hapishanedeki tutsaklara ay›ran Tecrite Karﬂ›
Sanatç›lar bu köﬂede tutsaklar›n çizdi¤i karikatürlere yer veriyor. Sergiye gelenlere ABD emperyalizminin
suçlar›n› s›ralayan Suç Dosyas› veriliyor. Dosyada ABD emperyalizminin Dünya Halklar› Mahkemesi’nde yarg›land›¤› ve suçlar›n›n
sabit oldu¤u, cezan›n önünde sonunda kesilece¤i vurgulan›yor.
Büyük bir ilgiyle izleyece¤inizi
düﬂündü¤ümüz etkinli¤imize hepinizi davet ediyoruz ve bu ürünlerin anlatt›¤› gerçekleri herkese aktarman›z›
bekliyoruz diyen Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’›n açm›ﬂ oldu¤u S e r gi 30
M a r t ’ a k ad a r T M M O B M a kin a
M ü h e n dis le r i O d a s › ’ n d a sizleri
bekliyor.

FOSEM’in haz›rlad›¤› “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” filminin gösterimi
yap›ld›, ﬂiirler okundu. Skeç ve müzik dinletisiyle devam eden programa
40 kiﬂi kat›ld›.
Kampanya çal›ﬂmas› K a r s'ta da
sürdü. ﬁehir merkezinde kuﬂlama ve
pullamalar yap›l›rken Bülbül Mahallesi ve ‹ktisat Fakültesi yolu üzerine
de afiﬂlemeler yap›ld›. Mahalle halk›
"Amerika'ya düﬂman olmayan var
m›, sizleri cesaretinizden ve yapt›klar›n›zdan dolay› kutluyoruz, AKP binas›n›n önüne de afiﬂ as›n" sözleriyle
desteklerini sundular.
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Rakamlar› de¤il, birli¤imizi
ve gücümüzü büyütelim!
Abart›, güçsüzlü¤ün ürünüdür.
Güçlü olanlar veya haldeki durumda güçsüz olup da kendine güvenenler, er geç güçleneceklerinden
emin olanlar, abart›ya baﬂvurma gere¤i de duymazlar.
Abart›c›l›k Türkiye solunun eski
bir hastal›¤›d›r. Dönem dönem nükseder. San›r›z çeﬂitli nedenlerin bir
araya gelmesiyle son günlerde bunun yeni örneklerine tan›k olduk
peﬂ peﬂe.

Önce Gazi katliam›na iliﬂkin anmalarda, ard›ndan Kad›köy’de yap›lan iﬂgale karﬂ› eylemde ve daha
sonra da Ümraniye’deki anmada.
Biz bugüne kadarki birçok eylemde oldu¤u gibi, Türkiye soluna
ve kendimize dair sonuçlar ç›karabilmek aç›s›ndan bu eylemlere kat›l›mlar› da rakamlarla tespit ettik.
E¤er yukar›da sözünü etti¤imiz
abart›c›l›k karﬂ›m›za ç›kmasayd›,
bu rakamlar sadece bizim arﬂivi-

Kad›köy

mizde kalm›ﬂ olacakt›. Ama abart›c›l›¤› somut olarak göstermek için
bu eylemlere iliﬂkin rakamlar› yay›nl›yoruz. Gazi’ye dair HÖC’ün
aç›klamas›n› oldu¤u gibi sunuyoruz
yanda. Ümraniye anmas›n› ise Gündem Gazetesi “yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂi nin kat›ld›¤›” diye verdi. Anmaya
kat›lan tüm kitle, tek bir foto¤raf
karesine s›¤maktad›r.
Abart›n›n en önemli sebeplerinden biri de hiç kuﬂku yok ki, rekabetçiliktir. Oysa sol, rekabetçilik, grupçuluk yerine, birli¤i, cepheyi düﬂünse, kuﬂku yok ki, abart›lara da gerek
kalmayacak, abartarak ancak ulaﬂt›klar› o rakamlar, gerçek olacak.
Ö¤renci Muhalefeti.. 14
Kald›raç….. 42
Y›ld›z Kültür ve Ö¤renci
Derne¤i…6
Çukurova Üniversitesi Ö¤rencileri.. 32
PDD…..6
Dev Ö¤r…13
DHP….48
KÖZ…..17
Dev-Lis….45
TKP…627
Bar›ﬂa Pedal…10
Irak’ta ‹ﬂgale Son….10
BAK….. 350
D‹P Giriﬂimi….30
EMEP….120
EHP…7
‹KP..84
RED….38
Yeniden Sosyalist Kuruluﬂ
Meclisi... 65
Alternatif Rock……18
Genç Düﬂ... 7
Kardeﬂlerin Birarada Yaﬂam›n›
Savunal›m….72
ÖDP….1041
Dem-Lis-Der….40
BÖDD….45
Savaﬂa Hay›r….8
Marksist Bak›ﬂ…12

‹ﬂgalin Y › l d ö n ü m ü n d e P a n a y › r Ye r i n e
Ç e v r i l e n B i r Alan ve A b a r t › l a n R a k a m l a r

15 Mart Cumartesi günü Irak’›n
iﬂgalinin 5. y›ldönümü nedeniyle
Kad›köy’de bir miting düzenlendi.
Bir çok partinin, odalar›n, meslek
örgütlerinin kat›ld›¤› mitinge kat›l›m 4 bin civar›ndayd›.
Birgün Gazetesi Kad›köy’deki
mitinge kat›l›m› “10 bin kiﬂi” olarak verdi. Rakam› ﬂiﬂirerek kendilerini güçlü göstermek mi istemiﬂlerdi, yoksa bir ﬂeyleri gizlemek mi?
Birgün ve onun habercilik anlay›ﬂ›na yön veren ÖDP anlay›ﬂ›, rakam›
büyüterek, iﬂgale karﬂ› mücadeleyi
nas›l böldüklerini, nas›l güçsüzleﬂtirdiklerini gizleyebilir mi?
Evet, Irak’›n iﬂgalinin y›ldönümünde merkezi, birleﬂik eylemler
yap›lamad›ysa e¤er, bunda en büyük
sorumluluk ÖDP anlay›ﬂ›n›nd›r.
Anti-emperyalist mücadelede
Irak’ta Savaﬂa Hay›r Koordinasyonu’yla sa¤lanan asgari birliktelik
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karﬂ›s›nda ÖDP’nin bozgunculuk ve
bölücülük yapmas›n›n nedenlerinden birini daha gördük Kad›köy’de.
Mitingin görüntüsü iﬂgali lanetlemekten öte bir p a n a y › r yeri gibiydi. Sanatç›s›ndan konuﬂmac›lar›na kadar ÖDP-BAK çevresinin
belirleyicisi oldu¤u mitinge kat›l›m
olarak kurum imzas› çok ancak kitle say›s› azd›. Miting “biz savaﬂa
karﬂ›y›z”, “kimse asker do¤maz”,
“bar›ﬂa ses ver” denilip ç›¤l›klar
at›larak gerçekleﬂtirildi.
Ama panay›r› bile kalabal›k
göstermekten medet umuyor bozguncu reformizm. Yalan oradaysa,
gerçek rakamlar burada. Aﬂa¤›da
bu mitinge kat›l›ma iliﬂkin rakamlar› sunuyoruz:
‹MOK (Tüm odalar ve meslek
örgütleri)……………..400
D‹SK………………. 72
KESK…………….… 84
Feministler…..... 32
78’liler…………. 42
Ba¤›ms›z Ö¤renci Hareketi.. 28
Halkevleri….. 397
MSGSÜ Ö¤rencileri…. 16
Umut Kooperatifi… 12
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Gazi

HÖC, Gazi Anma Haberlerini Tekzip Etti:

YALAN HABER SAH‹B‹N‹ VURUR!
12 Mart 2008 tarihinde Gazi Mahallesi’nde katliam›n y›ldönümü nedeniyle anma gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Gazi Mahallesi’ndeki anman›n özellikle sol-sosyalist bas›nda do¤rularla
ilgisi olmayan bir tarzda verilmesi
kabul edilebilir bir durum de¤ildir.
Gazi Mahallesi’nde yap›lan iki
ayr› anma vard›r. Birisini Haklar ve
Özgürlükler Cephesi CEMEV‹ VE
ﬁEH‹T A‹LELER‹YLE B‹RL‹KTE yapm›ﬂ di¤erini ise baz› kurumlar bir araya gelerek gerçekleﬂtirmiﬂtir. Etkinliklerde kurumlar›n ayr› anmalar veya etkinlikler yapmas›, ortaklaﬂamamas› anlaﬂ›l›rd›r. Siyaseten kendini ifade etmeyen bir
ortakl›¤a kat›lmayabilirler. Ancak
kendisine sol-sosyalist diyen bas›n
haberini yaparken buradan yola
ç›kmaz o gün orada ne yaﬂand›ysa
objektif bir ﬂekilde onu haber yapar. Sol kimli¤inden dolay› yükümlülü¤ü budur.

Ümraniye

HÖC anmas›n› 2000 kiﬂilik kortejiyle yapm›ﬂt›r. Di¤er kurumlar›n
toplam› ise 1000-1200 aras›d›r. Ç›plak gerçek buyken 3000-5000 aras›nda say›lar verilmesi, yine maksatl› bir ﬂekilde HÖC için, "ayr› yürüdü" gibi ifadeler kullan›lmas› demokrat gazetecilik anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂmamaktad›r. HÖC kitlesi için ise
1500 say›s› verilmiﬂ, baz› sol gazetelerde ise hiç bahsedilmemiﬂtir.
Sansür ve çarp›tman›n amac›
nedir? Bu soruyla haberi yapan gazeteler muhatapt›r.
Yanl›ﬂ, maksatl› haberler düzeltilmelidir. Demokrat gazetecilik
do¤rular› yoksaymak, yanl›ﬂlar› öne
ç›karmak de¤ildir. HÖC Gazi'nin temel gücüdür. Hiç kimse do¤ru olmayan haberlerle bu gerçe¤i de¤iﬂtiremez. En az›ndan halka sayg› duyuyorsan›z do¤ru olmayan bu haberinizi de¤iﬂtirirsiniz. HÖC yaln›z
baﬂ›na o platformun iki kat›d›r, 2000

YAﬁASIN GAZ‹, ÜMRAN‹YE
D‹REN‹ﬁ‹M‹Z

Gazi katliam›n›n hesab›n› sormak ve Gazi halk›n›n direniﬂine destek vermek için 13 y›l önce 1 May›s Mahallesi’nde eyleme geçen halk›n üzerine
kurﬂun ya¤d›ran katiller 1 May›s Mahallesi’nde Genco
Demir,
‹smihan
Yüksel, ‹smail Baltac›, Hasan Puyan
ve Hasan Çabuk’u
katletmiﬂti.
1 May›s halk›,
katliam›n 13. y›l›nda ﬂehitlerini unutmazken mahallesine ve geçmiﬂine sahip ç›kmaya devam
edeceklerini hayk›rmaya devam ediyor.

Say›: 144

kiﬂidir. Bu Gazi'nin gerçe¤idir.
17 Mart 2008
Gazi HÖC Temsilcili¤i
Not: Anmalardaki say›lar ﬂu ﬂekildedir:
H a k l a r ve Özgürlükler C e phesi: 2000
BDSP: 33
D‹P: 12
TÖP: 38
PDD: 2
Kald›raç:12
Halkevleri: 40
Mücadele Birli¤i: 32
Partizan: 100
Al›nteri: 45
DHP: 190
ESP: 265
DTP: 400
Platform ve di¤er gruplar: (Tümünün toplam›: 1169)

1 May›s halk› 15 Mart’ta yine hesap soran sloganlar›yla ﬂehitlerinin baﬂucundayd›. Saat 10.00’da
mezarl›k ziyaretiyle baﬂlayan anma, cemevinde ﬂehitler an›s›na verilen yemekle devam etti.
PSAKD Ümraniye ﬁubesi Cemevi’nde ﬂehitler an›s›na verilen yeme¤in ard›ndan kortejler oluﬂturan yüzlerce
kiﬂi yürüyüﬂün baﬂlad›¤› yer olan Cennet Dü¤ün Salonu’nun önüne kadar yürüdü.
1200 kiﬂi Gazi ve 1 May›s Mahallesi’nde ﬂehit düﬂenlerin foto¤raflar›n›n yer ald›¤› pankart›n arkas›nda
yürürken ﬂehitlerini unutmayaca¤›n› ve unutturmayaca¤›n› hayk›rd›. “Yaﬂas›n Gazi Ümraniye Direniﬂimiz, Gazi ve Ümraniye ﬁehitleri Ölümsüzdür, 16 Mart Halepçe
ve Beyaz›t Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z”
pankartlar› açan halk “Yaﬂas›n Gazi, Ümraniye ﬁehitlerimiz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› att›. ﬁehit Aileleri, HÖC, Partizan, ESP, Güzelleﬂtirme Derne¤i, PSAKD Ümraniye ﬁubesi, DHP, DTP,
EMEP, DNP, Do¤uﬂ Spor Kulubü, KÖZ, May›s’ta Yaﬂam, Muhtar Cuma Kara, Öy-Der, SODAP ad›na ortak
haz›rlanan aç›klamay› okuyan Genco Demir’in k›z› Berivan Demir katillerden hesap sorulmas›n› istedi. DTP
Milletvekili Sabahat Tuncel de k›sa bir konuﬂma yapt›.
HÖC’ün 300 kiﬂiyle kat›ld›¤› anma okulun önüne
k›rm›z› karanfiller b›rak›lmas›yla sona erdi.
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
30 Mart’›n y›ldönümüne yaklaﬂ›yoruz. 30 Mart K›z›ldere demek, Mahirler demek, ﬂehitlerimiz demek, umudun kuruluﬂu
demek. Fakat bunlar›n da ötesinde 30 Mart ayn› zamanda T ü rkiye devriminin yolu demektir.
Biz de burada, Hayat›n ‹çindeki
Teori bölümümüzde sürecin bu
yan›n› ele alal›m istedik. Teorinin
geliﬂimini ve geçirdi¤i
aﬂamalar› ele alarak,
THKP-C teorisinin, stratejisinin oluﬂum sürecini;
bu süreçte savunulan temel teorik görüﬂleri, dönemin tart›ﬂma ve ayr›ﬂmalar›n› netleﬂen teorinin
ana çizgilerini ele alal›m dedik. Hepinizin tecrübeleriyle bildi¤i gibi,
devrimci kitle faaliyetinin en s›k
karﬂ›laﬂ›lan sorular›ndan biri “devrim nas›l gerçekleﬂecek?” sorusudur. Devrimin stratejisi iﬂte bir anlamda da buna cevapt›r... Fakat isterseniz en baﬂta Marksist-Leninistler’in, yani Mahirler’in teoriye bak›ﬂ› neydi, bu sürecin baﬂ›nda teorik
aç›dan nas›l bir ortam vard›, onlar›
k›saca ortaya koyal›m.
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Konu: Türkiye Devriminin
Yolu - 1

Devrimci stratejinin özgünlü¤ü de asl›nda bir yerde iﬂte sayd›¤›m›z bu üç yaklaﬂ›m›n ürünü
olsa gerek.

Kemal: Evet, bu üç yan,
devrimci teorinin sa¤l›kl› bir zeminde geliﬂmesinin koﬂullar›n›
da sa¤lam›ﬂt›r. Mahirler, gerek
k›ran k›rana sürdürdükleri ideolojik mücadeleyle, gerekse de
ideolojik, politik anlamda netleﬂmelerine paralel
olarak geliﬂtirdikleri pratikle, revizyonizmin, reformizmin o güne kadarki belirleyicili¤inim ve
etkisini yerle bir etmiﬂtir.
Ülkemizdeki teorinin ve
prati¤in sorunlar›n› çözen bir tarzda, iktidar hedefli devrimci bir stratejiyi oluﬂturmuﬂtur. THKP-C ideolojisinin o zamandan bu yana bu
kadar tart›ﬂ›l›yor olmas›n›n da, hala
yaﬂayan bir strateji olmas›n›n da nedeni budur. O gün bu geliﬂmeleri
küçümsemek isteyen “eski tüfekler”
Mahirler’in gençlik önderleri oldu¤unu, baﬂ›nda olduklar› örgütlerin
de “alt› üstü gençlik örgütleri” oldu¤unu ileri sürüyorlard›.
Fakat, o dönemde gerek ideolojik planda, gerekse de oligarﬂinin
resmi ve sivil faﬂist güçlerinin sald›r›lar› anlam›nda çat›ﬂman›n en yo¤un yaﬂand›¤› alan, gençlikti. Toplumsal muhalefetin bu dinamik gücü, bir bak›ma mücadelenin o günkü koﬂullar›nda ideolojik, pratik öncülü¤ünü de üstlenmiﬂ gibiydi.
Bunun d›ﬂ›nda, 1960’lar›n ikinci
yar›s›, T‹P’in, Türkiye ‹ﬂçi Partisi’nin de popüler oldu¤u bir dönemdir. Önce gençlik hareketinin sonra
ise devrimci hareketin önderli¤ini
yapacak olan kadrolar›n Mahir Çayan baﬂta olmak üzere, büyük bir
ço¤unlu¤u, T‹P üyesidirler. Farkl›
bir devrimci çizginin gereklili¤ini
somut olarak ilk gördükleri yer de
T‹P’tir zaten. T‹P’in d›ﬂ›nda daha
sonra söz edece¤imiz gibi YÖN,
MDD gibi oluﬂumlar vard›, ama onlar›n bile varl›¤› ço¤u kez gençlik
hareketi üzerindeki etkileriyle somutlan›yordu.

Devrimci çizginin
oluﬂumu ve geliﬂimi

Ö z l e m : 1970 öncesi dönem,
“devrimin yolunun netleﬂtirilmesi” dönemidir. Bu anlamda sürecin
en belirleyici yönünü de ideolojik
mücadele oluﬂturur. Bilindi¤i gibi,
revizyonist reformist anlay›ﬂlar solda uzun y›llar etkili olmuﬂ ve Türkiye solu bu yüzden kitleselleﬂen, iktidara yürüyen bir mücadele hatt›
ortaya koyamam›ﬂt›r. Uzlaﬂmac›l›k,
pasifizm bu durumun do¤al sonucu
olurken, teorik aç›dan da k›s›r bir
ortam sözkonusudur.
1960'lar›n ikinci yar›s›nda, mücadelenin h›zla geliﬂmeye baﬂlamas›, geleneksel reformist revizyonist
kal›plar›, hem pratikte, hem teoride
zorlamaya baﬂlad›. Yükselen mücadeleye önderlik etme iradesi gösteremeyen pasifist gelenek, tam tersine "faﬂizm gelir" teorileriyle meﬂguldu... Mücadele geliﬂiyordu fakat
bu örgütlenme, bu potansiyel nereye yönelecekti? E¤er bu soruya teo-
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rik olarak do¤ru cevap verilemezse,
pratikte de bu potansiyelin akaca¤›
devrimci bir kanal oluﬂturulamazsa,
bu ak›ﬂ›n düzen içi kanallarda bo¤ulaca¤› aç›kt›.
Mahirler’in teoriye, stratejiye
yaklaﬂ›m›nda belli baﬂl› ayr›m noktalar› vard›r. Bunlardan birincisi,
“Marksizmi, Leninizmi bir dogma,
bir ﬂablon olarak ele almay›p, bir
eylem klavuzu olarak” ele alm›ﬂ olmalar›d›r. Bunu genel bir do¤ru olarak herkes söyleyebilir, ama Mahirler bunu pratikte uygulayan olmuﬂlard›r. Ki, bu anlay›ﬂ sonras›nda da
devrimci hareketin temel yaklaﬂ›m›n› oluﬂturmaya devam edecektir.
‹kincisi, Mahirler, salt “eski” olmalar›ndan dolay› adeta solda “otorite” olarak kabul edilenlerin temelsiz otoritesine boyun e¤memiﬂ, eskilerin karﬂ›s›na Marksizm-Leninizm’le ç›kma cüretini göstermiﬂlerdir.
Ü ç ü n c ü s ü ; ﬂablonculu¤a düﬂmemiﬂ, bu veya bu ülkenin devrim
yolunu taklit etmeye kalk›ﬂmam›ﬂ,
ﬂu veya bu ülkenin komünist partisine tabi olma kolayc›l›¤›na giriﬂmemiﬂlerdir. Bunun yerine, tüm
dünya ülkelerinin devrimci mücadelelerinden yararlan›rken, kendi
koﬂullar›m›za uygun bir yol bulmay› esas alm›ﬂlard›r. Çünkü onlar,
Mahir’in deyimiyle “dünyan›n Türkiyesinde devrim yapmak için yola
ç›km›ﬂlard›.”

23 Mart 2008

1960’lar›n ikinci yar›s›, mücadelenin geliﬂti¤i bir dönemdi. Bu ortam, T‹P reformizmini veya ona “alternatif”miﬂ gibi ortaya ç›kan
MDD’cileri hem güçlendiren, ama
ayn› zamanda onlar›n açmazlar›n›
da ortaya ç›karan bir ortamd›r.
FKF’nin kuruluﬂu, ard›ndan devrimcilerin inisiyatifi ele geçirmesiyle birlikte FKF’nin Dev-Genç'e dönüﬂmesi, bu sürecin önemli dönüm
noktalar›ndan biridir ve asl›nda
FKF’nin Dev-Genç’e dönüﬂmesinin
arkas›nda yo¤un bir ideolojik mücadele ve geliﬂtirilen yeni teorik tespitler vard›r.

M a z l u m : Bizim arkadaﬂlar›m›z teorik bir konuﬂma yapmalar›
gerekti¤inde söze s›k s›k emperyalizmin III. Bunal›m Dönemi veya
yeni-sömürgecilikle baﬂlarlar. Propaganda yöntemi ve kitlelere meseleleri anlatma aç›s›ndan her ne kadar çok yerinde olmasa da, böyle olmas› boﬂuna da de¤ildir. Çünkü,
devrimci hareketin ortaya koydu¤u
politik hatt›n en önemli, hatta temel
kavramlar›d›r bunlar. 3. Bunal›m
Dönemi, yeni-sömürgecilik, çarp›k
kapitalizm, gizli iﬂgal, sömürge tipi
faﬂizm kavramlar›, sosyo-ekonomik
tahlilimizin ana kavramlar›d›r.
Bu tahlilin üzerinde ise, devrimin yolu ﬂekillenir. Halk savaﬂ›, Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisi,
Öncü Savaﬂ›, Silahl› Propaganda,
Parti ve Cephe anlay›ﬂ› da bu stratejinin ana kavramlar›d›r. Yeri geldikçe bunlara ayr›ca da de¤inece¤iz.
Ama temel kavramlardan baﬂlayarak devrimin yolunu ad›m ad›m örelim, böylesi daha uygun olur san›r›m.

Özlem: Devrim iktidar›n zor
yoluyla ele geçirilmesi ve yukar›dan aﬂa¤›ya daha ileri bir üretim biçiminin inﬂas›d›r. Proletarya partisi,
ezilen s›n›flar içerisinde örgütlenip
onlar› belli bir plan dahilinde egemen s›n›flara karﬂ› seferber ederek
iktidar› ele geçirir. Bunu takiben de
toplumsal yap›da gerekli dönüﬂümleri yaparak s›n›fs›z topluma kadar
devrimi sürekli k›lar.
Say›: 144

Çok k›saca çizdi¤imiz bu geliﬂim tablosundan da anlaﬂ›laca¤› gibi, iktidar› hedefleyen Marksist-Leninist bir parti, kitleleri nereye ve
nas›l seferber edece¤ini ortaya koyacak, devrimi zafere taﬂ›yacak bir
hareket plan›na, yani baﬂka bir deyiﬂle bir stratejiye sahip olmak durumundad›r.
Partinin herhangi bir stratejiye
sahip olmas›, bu iﬂlevi yerine getirmeye yetmez. En baﬂta, strateji, som u t d u r u m u n s o m u t t a h l i l i üzerine oturmak zorundad›r. E¤er benimsenen strateji, dünyan›n ve o ülkenin somut koﬂullar›na uygun düﬂmüyorsa, o stratejinin o ülkede devrimi baﬂar›ya götürmesi mümkün
de¤ildir. Dünya ve ülke gerçeklerine uymayan, kopya edilmiﬂ, taklit
stratejiler baﬂar›s›z kalmaya mahkumdur. THKP-C ideolojisinin ayr›m noktalar›ndan biri, iﬂte bu anlamda somut koﬂullar›n somut tahliline denk düﬂmesidir.
Marksizm-Leninizm’in bir ülkeye do¤ru bir biçimde uyarlanmas›n›n olmazsa olmaz koﬂulu da iﬂaret
etti¤imiz bu noktad›r. Bir ülkenin
somut koﬂullar›na uyan bir devrim
teorisi, baﬂka bir dönemde, baﬂka
bir ülkeye uymayabilir.
Devrim teorileri sözkonusu oldu¤unda akla ilk gelen üç karakteristik örnek, Sovyet, Çin ve Küba
devrimleridir. Rusya'da 1917 Ekim
Devrimi, bir genel grev ve ayaklanma stratejisiyle baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›r.
Ki bu genel olarak “Sovyetik ayaklanma” olarak adland›r›l›r. ‹kinci
örnek ise Çin Devrimi’dir. Dönem

Dünya ve ülke
gerçeklerine
uymayan,
kopya edilmiﬂ,
taklit stratejiler baﬂar›s›z
kalmaya mahkumdur.
THKP-C ideolojisinin
ayr›m noktalar›ndan biri,
iﬂte bu anlamda somut
koﬂullar›n somut tahliline
denk düﬂmesidir.
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farkl›d›r; emperyalizmin ‹kinci Bunal›m Dönemi yaﬂanmaktad›r.
Çin’de Sovyetik ayaklanma giriﬂiminde bulunulur, ancak sonuca ulaﬂ›lamaz. Yar›-sömürge-yar›-feodal
bir ülke olan Çin’de devrim H a l k
Savaﬂ› Startejisi ile gerçekleﬂir. Bu
da halklar için ö¤retici yeni bir devrim teorisi olarak gündeme gelir.
Küba devrim sürecinde ise; dönem yine de¤iﬂmiﬂtir, emperyalizmin 3. Bunal›m Dönemi yaﬂanmaktad›r. Halk savaﬂ› fikri genel kabul
görmektedir fakat Küba’n›n kendi
koﬂullar›nda bu savaﬂ›n daha farkl›
biçimlenmesi gerekmektedir. Nitekim böyle olur. Çin’deki halk savaﬂ›n›n içermedi¤i bir aﬂamay›, öncü
savaﬂ› aﬂamas›n› , silahl› propagandan›n temel oldu¤u bir dönemi içerir Küba devrimi; bu da 3. Bunal›m
Dönemi’ne özgü Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisi olarak adland›r›l›r... Peki bizim devrimimiz hangisindeki gibi olacakt›r, baﬂka hangi
biçimleri, aﬂamalar› içerecektir...
Mahirler’in cevab›n› bulmakla karﬂ›
karﬂ›ya olduklar› soru buydu iﬂte.

Mazlum : ‹sterseniz bu noktada, soldaki ayr›ﬂmalar›n ve Türkiye
Devriminin Yolu’nun ortaya ç›kt›¤›
bu sürecin belli baﬂl› ak›mlar›n› da
k›saca aktaral›m. San›r›z o zaman
devrimin yolunun anlam› daha iyi
kavranacakt›r.
Solun giderek kitleselleﬂti¤i
1960’larda baﬂlang›çta iki ak›m ç›kt› ortaya: Birincisi T ü r k i y e ‹ ﬂ ç i
P a r t i s i (T ‹ P ) ve ikincisi de küçükburjuva milliyetçisi YÖN Hareketi.
Devrimin yolunu ortaya ç›karan
ideolojik tart›ﬂmalar›n ve ayr›ﬂmalar›n baﬂlang›c›nda da iﬂte bu iki
ana ak›m vard›r.
YÖN, sosyalizmden söz eden
ama devrimci anlam›yla sosyalizmden uzak, bat›c› ve s›n›f iﬂbirlikçisi
bir hareketti. Bilimsel sosyalizmi
de¤il, “sosyal adaletçilik” kavram›
içinde kendine özgü bir “sosyalizm”i savunuyordu. Sosyalizmi savunuyor görünmesi o dönem sosyalizmin en üst düzeyde olan prestijinden yararlanma amaçl›yd›, temelde ise, küçük-burjuva milliyetçi
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bir hareketti.
T ‹ P ise, 1960 sonras›n›n nispi
demokratik ortam›nda sosyalizm
vurgusuyla emekçi ve ayd›n kesimler ve gençlik için önemli bir çekim
merkezi olan bir örgütlenmeydi.
‹çinde sosyal demokratlardan sosyalistlere uzanan çeﬂitli kesimler
vard›. Sosyalizme ulaﬂma konusunda, ﬂimdi burada ayr›nt›land›rmaya
gerek olmayan “üç aﬂamal›” bir
strateji savunuyordu. Ancak 1965
seçimlerindeki “parlamenter baﬂar›”
üzerine parlamenterizm bata¤›na
iyice sapland› ve “direk sosyalizme
geçiﬂ” olarak özetlenebilecek bir
strateji savunmaya baﬂlad›; elbette
parlamenter yoldan!
Fakat bu parlamenter baﬂar› dönemi, ayn› zamanda T‹P’in güçsüzleﬂme dönemiydi de. Mücadele geliﬂirken, faﬂist sald›r›lar artarken,
T‹P, kitlelere önderlik edecek, onlar› mücadeleye sevk edecek politikalar geliﬂtiremiyor, “bar›ﬂç›l”, “parlamenterist” yöntemlere saplan›p kal›yordu. Bunun ötesine geçmesi de
zordu; çünkü T‹P önder kadrolar›,
Marksist-Leninist devlet ve devrim
teorisini çoktan inkar etmiﬂlerdi.
Devrimci bir aray›ﬂ içindeki insanlar›n yeri T‹P olamazd›.
Bu dönemin üçüncü kayda de¤er
ak›m› Milli Demokratik Devrim
(MDD) hareketidir. YÖN ve T‹P
içindeki ayr›ﬂmalar›n sonucunda siyasi arenaya ç›kt› MDD.
1965 seçimleriyle gündeme gelen “sosyalist devrim” tart›ﬂmalar›nda, ülkemizdeki devrimci ad›m›n
sosyalist devrim oldu¤u tezine karﬂ›
ç›k›p, gündemdeki devrimin “milli
demokratik devrim” oldu¤unu, ittifaklar›n ve ad›mlar›n buna göre belirlenmesini savunan unsurlar taraf›ndan oluﬂturuldu.
MDD hareketi; ülkemizin yar›feodal, yar›-sömürge oldu¤u tespitinden hareketle, burjuva demokratik aﬂaman›n atlan›larak sosyalizme
geçilemeyece¤ini, bu nedenle önündeki devrimci ad›m›n MDD oldu¤u
düﬂüncesine dayan›yordu. Yani emperyalizmi kovarak ulusal ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas› ve prekapitalist
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unsurlar›n tasfiyesiyle, demokratik
devrimin tamamlanmas›n› öngören
stratejik bir çizgi savunuyorlard›.
Hem ülkemizin sosyo ekonomik
yap›s›na iliﬂkin baz› aç›lardan do¤ru
tespitler yapmas›, hem militan ve
ihtilalci bir söylemi olmas› nedeniyle, Türkiye solunda belli bir dönem
için olumlu bir iﬂlev görse de, MDD
hareketi de küçük-burjuva devrimcili¤inin s›n›rlar›n› aﬂamam›ﬂt›r.
Çünkü MDD hareketi, sömürge ve
yar›-sömürgelerde Marksist-Leninist kesintisiz devrim espirisiyle hareket etmiyordu, “millici” güçler
konusunda büyük yan›lg›lar içindeydi.
MDD içindeki ilk ayr›ﬂma,
MDD’deki klasik sa¤c› kitle çizgisinin savunucusu Do¤u Perinçek
grubuyla Mihri Belli ve Mahir Çayan’›n baﬂ›n› çekti¤i di¤er kesim
aras›nda yaﬂand›. Perinçek çevresi
Mahirler’de kalan Ayd›nl›k Sosya list Dergisi’nin karﬂ›s›nda “Proleter
Devrimci Ayd›nl›k” dergisini ç›kartmaya baﬂlad›.
1970’in Ekim’inde yap›lan DevGenç Kongresi de, ideolojik netleﬂ me do¤rultusunda katedilen mesafenin önemli göstergelerinden biriydi.

Kemal: Oldukça ünlüdür bu
kongre. Mahir Çayan bu kongrede 6
saat kadar süren uzun bir konuﬂma
yapm›ﬂt›r. Peki teorik aç›dan neler
vard› bu konuﬂmada?
Mahir bu konuﬂmas›nda, “devrimi gerçekleﬂtirecek iki unsurun pro fesyonel devrimciler ve geniﬂ iﬂçi
ve köylü kitlesi oldu¤unu, kitlelerle
Türkiye Solu’nun tarihinde ilk kez, bu
çizgide, mücadeleyi düzen s›n›rlar›na
hapsetmeyen ve kendi
gücüne güvenen bir
anlay›ﬂ hayat bulmuﬂtur.
Bunlar, devrim teorisinin
kendisi kadar önemli
özelliklerdi.
t›n
Haya ki
e
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ba¤ kuruldukça örgütün s›n›fsal
önem kazanaca¤›n›, kurulacak örgütün düzen örgütü olmay›p bir savaﬂ örgütü olaca¤›n›, Dev-Genç'ten
üstün Marksist-Leninist bir savaﬂ
partisi kurulmas› gerekti¤ini, bu örgütlenmenin baﬂta parti ad›n› almayabilece¤ini, fakat asl›nda bu bir
parti oldu¤unu' söylemiﬂ, ayr›ca,
konuﬂmas›nda, 'Milli Demokratik
Devrim Stratejisinin nas›l kavranmas› gerekti¤ini, Milli Demokratik
Devrim Stratejisinin bir savaﬂ stratejisi oldu¤unu, bu devrimci savaﬂ›n
görevlerinin bir gençlik örgütü
(Dev-Genç) taraf›ndan asla yerine
getirilemeyece¤ini; bunun bir parti
örgütlenmesi içerisinde çözümlenmesi gerekti¤ini... devrimin iﬂçiköylü ittifak› temelinde emperyalizmin etkisinin en zay›f oldu¤u k›rlardan kentlere do¤ru bir rota izleyerek gerçekleﬂece¤ini” anlatm›ﬂt›r.
Bunlar, kendi içinde eksikliklerinden, yanl›ﬂl›klar›ndan ar›narak,
daha sonraki devrim stratejisinin de
temel noktalar›n› oluﬂturacak tespitlerdi.

Özlem: Burada örgütsel bak›mdan ﬂunu da eklersek yerinde
olur san›r›m. Bu ideolojik mücadelelerin ve ayr›ﬂmalar›n o günkü koﬂullarda pratik olarak do¤rudan
yans›d›¤› yerlerin baﬂ›nda FKF geliyordu. Fikir Klüpleri Federasyonu
bu ayr›ﬂmalara ba¤l› olarak T‹P’in,
MDD’cilerin, MDD içindeki de¤iﬂik kesimlerin yönetimine geçti. Nihayetinde FKF’nin Dev-Genç’e dönüﬂümü ideolojik anlamda da bir
dönüﬂümdü.
Dev-Genç, kuﬂkusuz iktidar alternatifi bir parti örgütlenmesi de¤ildi; ama yine de ﬂu söylenebilir:
Bu örgütlenme içindeki ideolojik
geliﬂmeyle “Türkiye Solu’nun tarihinde iktidar perspektifine sahip,
uzlaﬂmaz ve devrimci ﬂiddete dayal› mücadele anlay›ﬂ›n›n ilk tohumlar›” at›lm›ﬂt›r.
Türkiye Solu’nun tarihinde ilk
kez, bu çizgide, mücadeleyi d ü z e n
s › n › r l a r › n a h a p s e t m e y e n ve k e n d i
gücüne güvenen bir anlay›ﬂ hayat
bulmuﬂtur. Bunlar, devrim teorisi23 Mart 2008

nin kendisi kadar önemli özelliklerdi ve bunlara sahip olmadan bir örgütlenmenin, yukar›da de¤indi¤imiz gibi, mükemmel planlar› veya
mükemmel teorileri olsa da pek bir
iﬂe yaramaz. Zaten iﬂin özü ﬂudur
ki, s›n›flar mücadelesinde bu tür niteliklerle teori, pratik hep birbirine
ba¤l›d›r, birbirini etkiler, birbirini
ﬂekillendirir.

M a z l u m : ﬁimdi burada,
“ASD’ye Aç›k Mektup” üzerinde
biraz daha dural›m. Neden derseniz,
bu belge, devrimin yolunun netleﬂmesi aç›s›ndan en temel siyasal tarihsel belgelerden biridir. ASD’ye
Aç›k Mektup, MDD içinde birlikte
olunan Mihri Belli’yle de yollar›n
ayr›lmas› demekti ve bir anlamda
son ayr›ﬂmayd›.
MDD savunucular›, pasifizmin
aﬂ›lmas› ve radikalizmin geliﬂtirilmesinde, gençli¤in radikal anti-emperyalist eylemlili¤inde olumlu bir
role sahip olsalar da, MDD teorisi
giderek etkisini yitirdi. “Nesnel
gerçekli¤e cevap vermeyen her teori gibi o da çökmekten kurtulamad›.”
Bu teorinin yenilgiye u¤rat›lmas›nda ASD’ye aç›k mektup, adeta
bir “son darbe” iﬂlevini görmüﬂtür.
ASD’den ideolojik-politik olarak
kopuﬂ, 50 y›ll›k revizyonist, oportünist gelenekten tam anlam›yla kopuﬂ demekti; Türkiye sol hareketinde yeni bir anlay›ﬂ›n biçimlenmesi
demekti.
ASD’ye aç›k mektup’u yay›nlayan devrimci anlay›ﬂ›n, sa¤c›
MDD’den ideolojik-politik örgütsel
farkl›l›klar› nelerdi?.. Bunu cevaplad›¤›m›zda, “devrimin yolu”nun
netleﬂtirilmesi do¤rultusunda büyük
bir ad›m daha atm›ﬂ olaca¤›z. Evet,
ﬂimdi ASD’ye Aç›k Mektup’un politik muhtevas›na bak›yoruz:
Birinci ayr›m noktas›; DEVR ‹ M ANLAYIﬁI konusundaki ayr›l›kt›r. Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da
belirtildi¤i gibi: Genç proleter devrimci kadrolar, M. Belli’nin baﬂ›n›
çekti¤i MDD’ci anlay›ﬂ›n, iﬂçi s›n› f› önderli¤ini reddeden, kendi sa-
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¤›ndaki küçük-burjuva milliyetçidevrimcilerine önderlik payesi verecek kadar s›n›f zemininden ç›kt› ¤›n›, yeni-sömürge ülke koﬂullar›n›n analizinden yoksunlu¤unu, halk
savaﬂ›n› ve k›rlar›n temel çarp›ﬂma
alan› olmas› gerekti¤i Marksist-Leninist anlay›ﬂ›n› d›ﬂtalayan oportünist bir çizgi oldu¤unu, ortaya koydular. Ve yeni-sömürge ülkelerin
özelliklerinden hareketle h a l k s a vaﬂ›n› formüle ettiler.
‹ki n c i a y r› m no kt a s › ; ÇALIﬁMA TARZINDAK‹ farkl›l›kt›r.
MDD’ciler k ü ç ü k - b u r j u v a m i l l i yetçilerine bel ba¤laman›n bir sonucu olarak; hareketin örgütlenmesini kendili¤indencili¤e b›rakm›ﬂlard› ve daha da vahimi, legalleﬂmeyi hedefliyorlard›. Bütün çal›ﬂma biçimlerini de hareketin b u r j uv a z i n e z d i n d e m e ﬂ r u l a ﬂ t › r › l m a s›
temelinde ﬂekillendirmekteydiler.
Proleter devrimciler Marksist-Leninist anlay›ﬂ› ortaya koyarak, yeni
reformizmi tüm ç›plakl›¤›yla aç›¤a
ç›kar›p deﬂifre ettiler.
Ü ç ü n c ü a y r › m n o k t a s › ; ÖRGÜT ANLAYIﬁI konusuydu. Devrimci kadrolar; MDD oportünizminin aﬂa¤›dan yukar›ya en demokratik tarzda örgütlenme ve daha baﬂlang›çta parti içinde mutlaka iﬂçilerin ço¤unlukta olmas›n› savunan
Menﬂevik, oportünist anlay›ﬂ›n›
reddettiler. Leninist örgüt anlay›ﬂ›n›
savundular. “Türkiye Solu’nun tarihinde ilk kez burjuva reformlar peﬂinde koﬂmayan, savaﬂç› çekirdek
etraf›nda biçimlenen Marksist-Leninist örgütlenme perspektifinin ya-

Türkiye
Solu’nun
tarihinde ilk
kez burjuva
reformlar peﬂinde
koﬂmayan, savaﬂç›
çekirdek etraf›nda
biçimlenen MarksistLeninist örgütlenme
perspektifinin yarat›c›s› oldular
t›n
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rat›c›s› oldular. ” Türkiye Sol Hareketinin d ü z e n ö r g ü t ü anlay›ﬂ› karﬂ›s›nda; ilk etapta hangi s›n›ftan geldi¤ine bak›lmaks›z›n, proleter devrimcilerden oluﬂmuﬂ ve illegaliteyi
temel alan bir savaﬂ örgütü anlay›ﬂ›n› savundular. Menﬂevik aﬂa¤›dan
yukar›ya örgütlenme anlay›ﬂ› karﬂ›s›na, Leninist yukar›dan aﬂa¤›ya örgütlenme anlay›ﬂ›yla ç›kt›lar.
D ö r d ü n c ü s ü : Bu üç temel ayr›m d›ﬂ›nda, devrimci kadrolar, ulusal sorun konusunda da proletarya
enternasyonalizmi anlay›ﬂ›n› savundular. O güne kadar, 50 y›ld›r hemen tüm sol hareketlerin üstündeki
kirli sosyal-ﬂoven gömle¤i hiç tereddüt etmeden y›rt›p att›lar. Ve ulusal sorunun “Misak-› Milli” s›n›rlar› içinde çözülece¤ini savunan sosyal-ﬂoven anlay›ﬂa karﬂ›, bunun
mutlaklaﬂt›r›lamayaca¤›n› ortaya
koydular ve Marksist-Leninist
Uluslar›n Kendi Kaderlerini Tayin
Hakk› (UKKTH) ilkesinin tavizsiz
savunucusu oldular.
Toparlarsak, “ASD’ye Aç›k
Mektup”ta, yeni-sömürge Türkiye’de, devrimin yolunun Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisi oldu¤unu, ﬂehirlerde klasik kitle çal›ﬂmas›
ve bar›ﬂç›l politik mücadeleyi temel
alan bir anlay›ﬂ›n devrimci olamayaca¤›n› ortaya koyan devrimci
kadrolar, asl›nda sadece MDD
oportünizmine de¤il, o güne kadar
solda hakimiyetini sürdüren tüm geleneksel revizyonist, reformist anlay›ﬂlarla kopuﬂu ilan etmiﬂ oluyorlard›. Türkiye devrimi art›k ASD’ye
Aç›k Mektup’ta ortaya konulan bu
hatta geliﬂecekti.

Kemal: Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, sohbetimizi burada kesmek durumunday›z. Haftaya ayn› konuya
devam edece¤iz. Toparlarken ﬂunu
belirteyim. Mahir, devrimci teoriyi
polemik yapma vas›tas› olarak görmeyi eleﬂtirir; teorinin amac›, devr i m y o l u n u a y d › n l a t m a k t › r. Biz
de böyle bakmal›y›z diyerek sohbetimizi sonland›r›yorum. Haftaya buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Bu hafta, Haf›za köﬂemizde sizlere bir derleme sunaca¤›z. Mahir
Çayan’›n B ü t ü n Ya z › l a r’daki Amerika üzerine cümlelerini derledik.
Bunlar›n bir k›sm›, devrimci teorinin
henüz netleﬂmekte oldu¤u dönemlerde yaz›lm›ﬂt›r. Bir k›sm› sonra.
Fakat, devrim stratejisine iliﬂkin görüﬂler belli bir evrim geçirmiﬂ olsa
da, Amerikan emperyalizmine iliﬂkin her dönemde net bir bak›ﬂ vard›r.
E¤er b a ﬂ d ü ﬂ m a n › n › d o ¤ r u t e s pit edememiﬂseniz, hedefiniz do¤ru
de¤ilse, en mükemmel askeri stratejilere de sahip olsan›z boﬂunad›r.
Bütün Yaz›lar’da Amerika’ya dair
vurgular›n önemi iﬂte buradad›r. Mahir, o günden baﬂ ve ortak düﬂman›
ﬂaﬂmaz bir netlikle göstermektedir:

H
“Halk elbet somut olarak A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i n i göremez. Somut olarak gördü¤ü gün, emperyalizmin Türkiye’de sonu gelmiﬂ demektir.
“(...) Karﬂ›-devrim yo¤un antikomünist propaganda vb.leri ile gizlenmiﬂ ve ülkenin iliklerine kadar
s›zm›ﬂ, A m e r i k a n emperyalizminin
bask›s› alt›nda da olan, yar› sömürge
ve yar› feodal bir ülkede, biz proleter
sosyalistlerinin acil görevi nedir?
Baﬂta proletarya olmak üzere emperyalizmle çeliﬂen di¤er bütün s›n›f ve
tabakalara anti-emperyalist bilinç
vererek A m er i ka n e m p er y al i zm i n i
T ü r k i y e ’ d e n a t m a k de¤il midir,
Amerikan emperyalizminin boy u n d u r u ¤ u n d a n k u r t u l m a d a n sosyalist iktidar› kurmak mümkün mü?”
( A re n O p o r t ü n i z m i n i n N i t e l i ¤ i )

H
1969 y›l›n›n 6 Te m m u z ’ u n d a
Aren oportünizminin kalesi olan
Zonguldak T‹P teﬂkilat›nda yap›lan
bir toplant›dan aktar›yor Mahir:
“
Ayr›l›rken, FKF’nin ç›kartt›¤›
“Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” gazetesinden
bir miktar yollan›rsa burada da¤›tmalar›n›n mümkün olup olmad›¤›n›
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sordu¤umuzda, baﬂkan›n
[T‹P ‹l Baﬂkan›] cevab›
diye
ﬂuydu; “ﬂehirde da¤›tabiliriz. Fakat fabrikalarda
iﬂçi bölgelerinde da¤›tamay›z. Çünkü bu gazete küçük-burjuvaziye bilinç veriyor. ”
“Ba¤›ms›z Türkiye gazetesinin
birinci say›s› “Kanl› Pazar”dan,
Amerikan emperyalizminin Türkiye’deki durumundan bahsetmekte ve
iﬂçisi, köylüsü, memuru, ö¤rencisi,
k›saca bütün Türkiye halk›n› Ame rikan emperyalizmine karﬂ› direnmeye ça¤›r›yordu. ‹ﬂte bu niteli¤i olan
Ba¤›ms›z Türkiye gazetesi yaln›z küçük-burjuvaziye bilinç veriyormuﬂ.
Ne denir, Amerikan emperyalizmi
ile ç›karlar› çeliﬂmeyen... bir iﬂçi s›n›f› var sanki. Ve bu beylerin kafas›na göre, emperyalizm at›lmadan sosyalizmi kurmak mümkün galiba!
“‹ﬂte Aren oportünizmi, iﬂte Bay
Aren’in gerçek çehresi!” ( A r e n
Oportünizminin Niteli¤i)

H
Yankee iﬂgali, ülkenin sanat›n“Y
dan sporuna kadar bütün sosyal yaﬂant›s›nda kendisini hissettirmektedir. Yer alt› kaynaklar›ndan d›ﬂ ticaretine, ekonomisinden politikas›na
kadar ülkenin üzerinde denetim kurmuﬂ olan Yankee emperyalizmi...
feodal müttefiki ile birlikte demokrasicili¤imizin iktidar partisidir.
“(...) A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i
ülke üzerindeki hegemonyas›n› yaln›zca iﬂbirlikçileri arac›l›¤› ile de¤il,
devrimci ve millici ak›mlar içine
adamlar›n› sokarak, ak›mlar içinde
f›rsatç› ve yoz klikler yarat›p, bunlar›
bulunduklar› örgütlerde hakim k›lmaya çal›ﬂarak sürdürmektedir.” (Sa¤
Sapma Devrimci Pratik ve Teori)

H
“1919'da A m e r i k a n m a n d a s › isteyenler ne kadar milli ba¤›ms›zl›kç›
ve Kemalistlerse, 1969'da anti-Amerikan hareketleri sabote etmeye çal›ﬂarak anti-emperyalist saflar› da¤›tmak hevesinde olanlar, milli kurtuluﬂçulara ‘gözü dönmüﬂ demokrasi
düﬂmanlar›’, ‘halka inanmayan yobaz ayd›nlar’ diye kara çalarak

Bütün
Yaz›lar’daki
Amerika!
Am e r i k a ’y a taviz verme politikas›nda iﬂbirlikçilerle yar›ﬂ halinde
olanlar da o kadar Kemalisttirler.”
Kemalizmin “Sa¤›-Solu” Ve...)
(K

H
“Ülkemizin bugünkü sürecinde
ba ﬂ çeliﬂmenin A m e r i k a n e m p e r yalizmi ile bir avuç hainin d›ﬂ›ndaki
bütün Türkiye halk› aras›nda oldu¤u
aç›kt›r. Bu nedenle toplumumuzdaki
çeﬂitli s›n›f ve zümrelerin aras›ndaki
iç çeliﬂmelerin geliﬂme süreçleri de
bu d›ﬂ etkenin, yani baﬂ çeliﬂmenin
Kebüyük ölçüde etkisi alt›ndad›r.” (K
malizmin “Sa¤›-Solu” Ve A s k e rSivil Ay d › n Z ü m re)

H
“ Bugün A m e r i k a n e m p e r y a l i z mine ve onun iktidar arac› olan Fili pin tipi demokrasiye karﬂ› tak›n›lan
tav›r, küçük-burjuvazinin (onun bir
kesimi olan asker-sivil ayd›n zümrenin) gerici bölümleri ile devrimci
bölümleri aras›ndaki seti belirtir.
(...) Bu bölümü bitirirken k›sa bir
hat›rlatma yapal›m. Milli ba¤›ms›zl›k ve gerçek demokrasi için A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i n e k a r ﬂ › en ‘sert’
bir ﬂekilde mücadele verirken, bunu
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Kemalist devrimciler olarak de¤il, proleter devrimciler olarak yapmaktay›z.
Halk›m›z›n kurtuluﬂunu bir küçük-burjuva yurtseveri olarak de¤il, proleter
Mil devrimcileri olarak savunuyoruz.” (M
li Cephe Politikas›)

tirmesini ola¤anüstü art›r›p, içerde ve
d›ﬂarda terörünü art›rmas›n›n “Küçük
M a r t Ve
Amerika”ya yans›mas›d›r.” (M
D e ¤ i ﬂ e n S › n › f l a r ‹ li ﬂ ki s i )

H

Emperyalist kontrol, bu ülkeler için
sadece ekonomik de¤il, politik, ideolojik ve askeri niteliktedir.... Türkiye'de,
A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i oligarﬂik dikta yönetimini yönlendirmeden, ülkedeki
ekonomiye kadar tam bir hegemonya
kurmuﬂtur. (Gizli iﬂgal esprisi) Bu bak›mdan ülkemizdeki yerli hakim s›n›flarla, A m er i k an e m p er y a li z m i ni kal›n
çizgilerle ay›rmak fiilen imkans›zd›r.”
(Stratejik Hedefimiz: Anti-Emperyalist
Ve Anti-Oligarﬂik Devrimdir)

“Yurt çap›nda esas mücadele Kemalistler ile iﬂbirlikçiler aras›nda de¤il,
proleter devrimcilerle A m e r i k a n e mperyalizmi aras›nda olmaktad›r.” (Sosyalist Siyasi Bilinç Ve P roleter Devrimci Siyasi Mücadele)

H
A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i, II. yeni“A
den paylaﬂ›m savaﬂ›ndan en az y›pranm›ﬂ ve en çok kârlar sa¤lam›ﬂ emperyalist ülke olarak ç›kt›. Geçmiﬂ dönemlerle k›yaslanmayacak seviyede yapt›¤›
sermaye ihraç ve transferleri ile öteki
emperyalist-kapitalist ülke ekonomilerini hegemonyas› alt›na ald›. Halk savaﬂlar›na ve de sosyalist bloka karﬂ›, emperyalist blokun jandarmal›¤›n› üstlendi. Dünya kapitalist blokunun, bu dönemde, A m e r i k a n ‹ m p a r a t o r l u ¤ u n a
d ö n ü ﬂ t ü ¤ ü n ü söylemek herhalde yanl›ﬂ
Emperyalizmin III.
olmayacakt›r.” (E
Bunal›m Dönemi)

H
“1950-71 Dönemi... Bu y›llar ülkeye
A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i n i n ekonomisinden politikas›na, kültüründen sanat›na kadar damgas›n› vurdu¤u ve bizzat
oligarﬂi içinde yer ald›¤› y›llard›r. (Emperyalizmin içsel bir olgu haline gelmesi). Bu y›llarda emperyalist üretim iliﬂkileri ülkenin en ücra köﬂesine kadar
egemen olmuﬂtur.” ( T ü r k i y e ' n i n Ta r ih i - S o s y a l - E k o n o m i k Ö z e l l i k l e r i Ve
Prati¤imize ‹liﬂkin Sonuçlar)

H
“Ülkemizde 12 Mart askeri darbesinin olmas› bir tesadüf de¤ildir. Bu genel
olarak, emperyalizmin III. bunal›m döneminin, özel olarak A m e r i k a n ekonomisinin 1967'den beri içine girdi¤i korkunç krizin, Yankee iﬂgali alt›ndaki ülkemize yans›mas›n›n bir sonucudur. Ülkemizdeki rejimin militarize olmas› ve
de sald›rganl›¤›n› art›rmas›, Amerikan
emperyalizminin ekonomisini askerileﬂ-
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H

H
“Türkiye yeralt› kaynaklar›ndan d›ﬂ
ticaretine, ekonomisinden politikas›na,
kültüründen sanat›na kadar A m e r i k a n
emperyalizminin denetimi alt›nda bir
ülkedir. A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i n i n
sömürge veya yar›-sömürge bir ülke için
anlam› ülke zenginliklerinin talan edilmesi, halk›n açl›¤›, sefaleti ve ulusal
onurun hayas›zca A m e r i k a n p o s t a l l a r ›
a l t › n d a çi¤nenmesidir.” (‹‹htilalin Yolu)

H
“ Amerikan emperyalistleri ve onun
köpekleri uzun y›llard›r ülkemizi talan
edip ya¤malad›lar; neyimiz var neyimiz
yoksa al›p götürdüler. ... Bugün ülkemizde iﬂgalci düﬂman›n ziyafet sofralar›ndan kalan art›klarla beslenen bir avuç
hain, bir avuç köpek bu alabildi¤ine i¤renç düzeni sürdürmek, Amerikan emperyalizmine gerekti¤i gibi uﬂakl›k etmek için kurduklar› zulüm çark›n› insafs›zca çeviriyorlar.
(...) diyoruz ki: Amerikan emperyalizminin hakimiyeti ve yerli uﬂa¤› sömürücü s›n›flar›n iktidar›n› y›kmak, ba¤›ms›zl›¤› kazanmak için tek yol silahl›
1 No’lu Bülten)
kurtuluﬂ savaﬂ›d›r. (1

H
Mahir’in 38 y›l önce sordu¤undan
uyarlarsak; hala Amerikan emperyalizmi kovulmadan bu ülkede demokrasi
olabilece¤i ve sosyalizmin kurulabilece¤ini düﬂünen var m›?

K›sa Tarih
23 Mart - 29 Mart
23 Mart 1996
YÖK, Rektörler ve Demirel'in
Çankaya’da yapt›klar› toplant›y›
protesto etmek amac›yla gençlik
TÖDEF'in öncülü¤ünde K›z›lay
Meydan›’na ç›kt›.
26 Mart 1995
Yozgat'›n Sorgun ‹lçesi’nde Madsan
Kömür Oca¤›’nda meydana gelen
grizu patlamas›nda 37 iﬂçi öldü.
26 Mart 1997
Kartal Belediyesi'ne ba¤l› KARTURSAﬁ ﬂirketinin 13 iﬂçiyi iﬂten
ç›kartmas› üzerine iﬂçiler 26
Mart'ta iﬂyerini iﬂgal ettiler.
28 Mart 1986
PKK'nin askeri kolu HRK'nin komutan› ve 15 A¤ustos At›l›m›'n›n
komutanl›¤›n› yapan Mahsun
Korkmaz (Agit) Çiyaye Gabar'da yaﬂam›n› yitirdi.
28 Mart 1991
Ali ﬁen'in sahibi oldu¤u Maga Deri Fabrikas›'nda iﬂten at›lan iﬂçilerin direniﬂini desteklemek amac›yla Ali ﬁen'e ait helikopterler
devrimciler taraf›ndan yak›ld›.
27-28 Mart 1991
Petkim iﬂçileri toplu sözleﬂmenin
Yüksek Hakem Kurulu'na götürülerek çözümsüz b›rak›lmas›n› protesto etmek amac›yla yürüyüﬂlerin, mitinglerin d›ﬂ›nda, üretim
tesislerini süresiz iﬂgal ederek
direniﬂe geçtiler.
28 Mart 1995
Kristal-‹ﬂ Sendikas›'n›n örgütlü oldu¤u cam iﬂletmelerinde çal›ﬂan 7
bin 500 iﬂçi greve ç›kt›.
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Abant ‹zzet Baysal
Üniversitesi’nde
‹ﬂgal Protestosu’na
Sald›r›
Faﬂizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z!..
Uluda¤ Üniversitesi’nde sald›r›ya u¤rayan
devrimci-demokrat ö¤rencilere Trakya Üniversitesi ö¤rencileri yapt›klar› eylemle destek verdiler. 14 Mart günü Selimiye Ö¤renci Yurdu önünde toplanan ö¤renciler “Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza” pankart› açarak bir aç›klama yapt›lar.
Aç›klamada Uluda¤ Üniversitesi’nde yaﬂanan
bu olay›n her an her yerde devrimci demokrat ö¤rencilerin baﬂ›na gelebilece¤i; bunu yapmak için
özel güvenlik, polis ve jandarman›n sivil faﬂistlerle iﬂbirli¤i yapt›¤›; üniversitelerde sivil polislerin rahatça gezdi¤i ve bu sebeple devrimci-demokrat ve di¤er ö¤rencilerin güvenlik koﬂullar›n›n sa¤lanmad›¤› vurguland›. “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma,
Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya 90 kiﬂi kat›ld›.

Ö ¤ renciler Serbest B› r a k › l d ›
10 Mart günü Bursa Uluda¤ Üniversitesi’nde
faﬂist sald›r›y› protesto ederken gözalt›na al›nan
67 ö¤renci 11 Mart günü serbest b›rak›ld›. 11
Mart günü adliyenin önünde bekleyen aileler, liseli ve üniversiteli ö¤renciler serbest b›rak›lan
ö¤rencileri “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar›yla karﬂ›lad›lar.

Faﬂist Sald›r›lar
Mücadelemizi Engelleyemez!
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri son zamanlarda okullarda artan faﬂist sald›r›larla ilgili yaz›l› bir aç›klama yapt›. 15 Mart
günü yap›lan aç›klamada faﬂist sald›r›lar›n nedeninin devrimci mücadelenin önünü kesmek
oldu¤u dile getirildi.
Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde faﬂistlere sahip ç›k›ld›¤›, Rektör Hamdi Muz’un yetkilendirmesiyle jandarman›n kampüse sokuldu¤u
ve devrimci ö¤rencilere Veteriner Fakültesi’nin kapat›ld›¤› dile getirildi.
Aç›klamada Uluda¤ ve Çukurova Üniversitesi’ndeki sald›r›lar da protesto edildi.
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20 Mart günü Irak'›n iﬂgalinin 5.
y›ldönümünü protesto etmek için
üniversite kampüsünde bas›n aç›klamas› yapmak isteyen devrimci-demokrat ö¤renciler, jandarma ve
özel güvenlik birimlerinin sald›r›s›na u¤rad›.
Ö¤renciler bas›n aç›klamas› yapmak isterken üniversite rektörlü¤ünün engeliyle karﬂ›laﬂt›. Aç›klama yap›ld›¤› takdirde jandarma ve
özel güvenli¤in müdahale edece¤ini söyleyen üniversite yetkililerinin tutumuna karﬂ› slogan at›p aç›klamay› okumaya devam eden ö¤renciler jandarma ve özel güvenli¤in sald›r›s›na u¤rad›. Yerlerde sürüklenen, jop, tekme darbelerine maruz kalan ö¤renciler sald›r›ya
direnirken 15 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Mu¤la’da 8 Mart
Kutlamas›
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimcileri, 14 Mart günü Mu¤la
TMMOB ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas›’nda "8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü - Kad›nlar›n Sesi'ni
Büyütüyoruz" konulu bir kutlama
program› düzenledi.
Mu¤la Emniyet Müdürlü¤ü’nün Oda Baﬂkan›’n› arayarak program› engelleme çabalar›na ve tehditlerine ra¤men Gençlik Dernekliler kararl›l›klar›yla kutlamalar›n› gerçekleﬂtirdiler. Ekmek ve Gül
isimli belgesel gösteriminin yap›ld›¤› kutlamada, kad›n› sömüren
sistem üzerine konuﬂulurken kad›n›n kurtuluﬂunun sosyalizmde oldu¤u vurguland›. Konuﬂmalar›n ard›ndan Mu¤la Gençlik Derne¤i
Giriﬂimcileri’nin haz›rlad›¤› Anadolu'dan Kad›nlar›m›z isimli sinevizyon gösterildi. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› kutlamada Grup Simurg da
türküleriyle yer ald›.

Mücadelemizi Sürdürmeye Kararl›y›z!
KTÜ Makine Bölümü’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nü kutlayan ö¤rencilerin gözalt›na al›nmas›yla ilgili Gençlik
Federasyonu ve Ekim Gençli¤i üyeleri bir aç›klama yapt›.
17 Mart günü, ‹HD Trabzon ﬁubesi'nde gerçekleﬂtirilen bas›n
aç›klamas›nda AKP polisi ve jandarmas›n›n demokrasiyi sadece
kendi lütuflar› gibi gördüklerini söyleyen ö¤renciler “bir tiyatroyu
bile yasad›ﬂ› göstermeye çal›ﬂan bir anlay›ﬂ bize nas›l düﬂünen, üreten, geliﬂen geliﬂtiren gençler olarak bakabilir. AKP, nas›l emekçilerin haklar›n› ellerinden SSGSS ile almaya çal›ﬂ›yorsa bizim de
düﬂünme üretme hakk›m›z› elimizden almaya çal›ﬂmaktad›r" denildi. Sald›r›lar› protesto eden ö¤renciler mücadelemizi sürdürmeye
kararl›y›z” diye konuﬂtular.

23 Mart 2008

Geçti¤imiz
günlerde yaﬂanan bir olay
liselerde yoz-

tarzlar›ndan, yaﬂam tarz›na kadar her ﬂey gençli¤in
yaﬂam›na yerleﬂmektedir. Bunlar gençli¤i kendi kültüründen uzaklaﬂt›r›rken, her türlü direnme dinami¤ini de yok etmektedir. Ki düzenin amac› da buradad›r. Her türlü arac›n› halk›n direnme dinamiklerini yok etmek için seferber etmektedir. Tabi liseli gençli¤in üzerinde
yürütülen yozlaﬂt›rma politikalar› Amerikanc› kültürün yay›lmas› ile s›n›rl› de¤ildir. Daha do¤rusu bu kültürün sadece
bu ﬂekliyle s›n›rl› de¤ildir. Bunlar›n yan›nda gençler dizilerden gördükleri, televizyonlarda
onlara özendirilen yaﬂamlardan ö¤rendiklerini taklit
ederek yaﬂamaya çal›ﬂmaktad›rlar.

L‹SELERDE YOZLAﬁMA
MANZARALARI: KAVGALAR!
laﬂman›n boyutunu gözler önüne sermek aç›s›ndan
bir örnek oldu. Sa¤l›k Meslek Lisesi ö¤rencisi bir genç
k›z chat üzerinden küfürleﬂti¤i birisi ile Taksim’de
randevulaﬂarak buluﬂuyor ve burada aralar›nda yapt›klar› kavga sonucu iki genç k›z b›çakla yaralan›yor.
Ve bu olaydan sonra b›çaklayan gencin olaya iliﬂkin
aç›klamas› da “namus meselesi” ﬂeklinde oluyor.
Liseli gençlik yaﬂad›¤›m›z düzen içerisinde, düzenin pisliklerinden belli ölçülerde daha az etkilenmiﬂtir ve düzene karﬂ› baﬂkald›rma potansiyeli
gösteren bir nitelik taﬂ›r. Bu yan›yla da düzen liseli
gençli¤i törpülenmesi, “adam edilmesi” gereken bir
kesim olarak görür. Bu aç›dan zaten çeﬂitli yönlerle
sald›r›rlar liselilerin üzerine.
Sald›r›lar›n›n en baﬂ›nda e¤itimin kendisi gelir.
Bugün uygulanan e¤itim sisteminin birçok yan›, liselilerin bir ﬂeyler ö¤renmesini de¤il, onlar› düzenin birer parças› haline getirmeyi amaçlar. E¤itim sisteminin ezberci, bireyi öne ç›karan yönü, bask›c› özellikleri ile, düﬂünmeyen, üretmeyen, verileni alan ve boyun e¤en bir gençlik yarat›lmaya çal›ﬂ›l›r. Özellikle
disiplin yönetmeli¤i ve disiplin uygulamalar› ile üzerindeki bask› daha da artt›r›l›r. Böylelikle hiçbir ﬂeye
sesini ç›kartmayan, yan› baﬂ›nda olanlar› dahi görmezden gelen bir gençlik yetiﬂtirilir.
E¤itim sisteminin d›ﬂ›nda liselilerin üzerindeki
bask›lar›n merkezlerinden birisi de ailelerdir. Aileler düzenin de etkisiyle liselilerin yaﬂad›klar› sorunlara karﬂ› duyars›zlaﬂmas›n› sa¤lamada birinci derecede etkilidirler. Çocuklar›n› sorunlar› çerçevesinde
yapacaklar› her ﬂeyden uzaklaﬂt›rarak, duyars›zlaﬂt›r›r, böylelikle düzenin pislikleriyle baﬂ baﬂa b›rak›rlar. Yaln›z burada ﬂöyle bir ayr›nt› var ki o da ailelerin bunu bilinçli olarak de¤il, ço¤u kez “evlat sevgisi” ad› alt›nda, “evlad›n› koruma” gibi kayg›larla yapmas›d›r. Yani ço¤unlukla iyi niyetle yaparlar ve çocuklar›na yapt›klar› kötülü¤ün fark›na varmazlar.
Bu sayd›klar›m›z›n d›ﬂ›nda liseliler üzerinde en
etkili olan unsurlardan biri de düzenin yozlaﬂt›rma
politikalar›d›r. Yarat›lan Amerikanc› kültür ile gençler hiç olmad›klar› bir yaﬂama özenerek öyle yaﬂamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Kendilerini hiç olmad›klar›
bir hayat›n içerisinde gibi göstermeye çal›ﬂarak, yer
yer ailesini bile gizlemeye yönelebilmektedir. Böylelikle Anadolu’nun kültürüne yabanc› olan giyim
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Taksim’deki olay›n görüntülerini izlerken asl›nda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z daha 16–17 yaﬂ›nda olmas›na ra¤men
birbirine korkunç bir nefretle sald›rabilen bir gençliktir. Kim bu hale getirdi gençlerimizi, bu dehﬂet görüntülerinin kahramanlar› daha çocuk yaﬂta olmalar›na ra¤men sanki ony›llar›n kiniyle sald›r›yor genç
arkadaﬂ›na. Bilimsel bir gerçek vard›r. Hiçbir ﬂey
yoktan var olmaz, var olan ﬂey de yok olmaz. Nas›l
ki yay› gereriz gereriz ve bir süre sonra koparsa, nas›l ki suyu oca¤a koydu¤umuzda bir süre sonra derecesi artarak kaynamaya baﬂl›yorsa, liseli gençlerimiz de bu hale kendili¤inden gelmemiﬂtir. Düzen liseli gençli¤i dört bir taraftan kuﬂatma alt›na alm›ﬂt›r,
verdi¤i e¤itimle ezberci, düﬂünmeyen, ne verilirse
onu alan, Amerikan yoz kültürüyle de¤ersizleﬂen,
yoz, günübirlik düﬂünen bir genç tipi yarat›lm›ﬂt›r ve
düzen onlara hiçbir gelecek de veremedi¤i için gençlik alabildi¤ine güvensiz ve tedirgindir.
Bu ruh halini iyi düﬂünün. “Yan bakt›n” diye yüzlerce kavga ç›kar liselerde. Çünkü liseliler bir güruh
haline getiriliyor. Ne istedi¤ini bilmeyen, özentilerin,
gelecek kayg›lar›n›n esiri edilmiﬂ bir ruh halidir bu.
As›l olarak düzen de bunun üzerinde ayakta kalabilmektedir. Toplumun en dinamik, at›lgan, temiz kesimini oluﬂturan liseli gençli¤i kendi yoz potas›nda
eritti¤ini ve tehlike olmaktan ç›kartt›¤›n› düﬂünmektedir. Ama yan›l›yor. Liseli gençlik, üzerinde oynanan
bu oyunlar› gördü¤ünde, olan bitenin fark›na vard›¤›nda yeniden faﬂizmin karﬂ›s›nda bir güç olacakt›r
ve bütün düzen ba¤lar›n› en çabuk kopart›p atan kesim olacakt›r. Bizler liselilere iyinin, do¤runun, adaletin nerede oldu¤unu ve bunun için savaﬂmak gerekti¤ini y›lmadan, ›srarla anlatt›¤›m›zda, liseli gençlik de
armudun sap›, üzümün çöpü demeden, kendi küçük
sorunlar›n› bir tarafa b›rak›p halk› ve vatan› için, büyük idealler için mücadeleye baﬂlayacakt›r. Nitekim
liseli gençli¤in geçmiﬂ mücadelesi bunun örnekleriyle doludur. Gençli¤i ne kadar kuﬂatma alt›na al›rlarsa
als›nlar, do¤runun taraf›nda saf tutma özelli¤ini kaybettiremezler. Düzeni temellerinden sarsacak olan,
gençli¤in as›l olarak bu özelli¤idir.

Gençlik Federasyonu
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Zab›talar
Polisi Aratm›yor
Y›llard›r hep duyar›z, yaﬂar›z polis iﬂkencesini. Sokakta, karakolda,
evimizde, iﬂyerimizde, yolda polis
ﬂiddetiyle karﬂ›laﬂ›r›z sürekli. ﬁimdi
son dönemde zab›talar›n, uygulad›klar› ﬂiddetle polisi aratmad›¤› görülmeye baﬂland›. ‹ster AKP’li, ister
CHP’li belediye olsun fark etmiyor.
Zab›talar bir polis gibi e¤itilip halka

da o gözle sald›r›yorlar.
Ekmek paras› için can›n›
diﬂine takan, kazanaca¤›
üç kuruﬂ için gece-gündüz demeden sokakta
çal›ﬂan yoksul emekçiler
zab›tan›n düﬂman›d›r.
Demokratl›kla, iﬂçinin emekçinin hakk›n› savunmakla,
halka ça¤daﬂ hizmet vermekle övünen CHP’li belediyelerde de zab›talar›n uygulad›¤› ﬂiddet, karakolda
uygulanan ﬂiddeti aratmayacak boyutlara ulaﬂt›. Ankara’n›n Çankaya
‹lçesi’nde y›llard›r özellikle ezilen
Alevi halk›n oylar›yla belediye seçimlerini kazanan CHP ald›¤› oyun
karﬂ›l›¤›n› böyle veriyor. Geçimini
çöpten at›k ka¤›t toplayarak sa¤lamaya çal›ﬂan iﬂçiler art›k yaﬂad›klar› zulme ve iﬂkenceye daha fazla dayanamay›p kendilerine yap›lan sal-

Newroz Tertip Komitesi:
Emperyalizme ve
Sömürüye Karﬂ› Newroz’a!
Newroz Tertip Komitesi 18
Mart’ta ‹stanbul DTP ‹l binas›nda gerçekleﬂtirdi¤i bas›n
toplant›s›yla emperyalizme ve
sömürüye karﬂ› halklar› Newroz’da birleﬂmeye ça¤›rd›. Komite Baﬂkan› Sultan Topbaﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada
2008 Newroz’unun Kürt halk›
için bir serh›ldan günü olmas›
gerekti¤i ifade edilerek “ABD
emperyalizminin iﬂgali alt›nda
bulunan Ortado¤u’nun kan gölüne döndü¤ü koﬂullarda 2008
Newroz’u emperyalizme, sömürüye karﬂ›, Ortado¤u’nun iﬂgaline karﬂ› halklar›n kardeﬂli¤i ﬂiar›n› büyütmenin günü olmal›d›r”
denildi. Hapishanelerde tecrit
koﬂullar›nda yaﬂayan tutsaklar
için Newroz’un ayn› zamanda
siyasi tutsaklara özgürlük talebinin de bir kez daha hayk›r›laca¤›
gün olmas› gerekti¤i vurguland›.
Newroz Tertip Komitesi için-
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de yer alan kurum temsilcileri de
birer konuﬂma yapt›lar. HÖC
ad›na Eyüp Baﬂ yapt›¤› konuﬂmada “Newroz’u Kürt halk›ndan ve direnen tüm halklardan
soyutlamak isteyen faﬂist zihniyete karﬂ› bu y›l Newroz özgürlük vurgusuyla gerçekleﬂecektir.
Dünyadaki bütün belalar›n anas› Amerikan emperyalizmidir,
onlar›n iﬂbirlikçileridir Newroz
ayn› zamanda onlara karﬂ› bir
isyan bayra¤› olacakt›r” dedi.
Newroz Teptip Komitesi’nde DTP, ESP, EMEP, SDP,
EHP, HÖC, KALDIRAÇ,
DHP, PART‹ZAN, ALINTER‹,
BDSP, SODAP, TÖP, ODAK,
D‹P G‹R‹ﬁ‹M‹, TUDEF,
HKM, KÖZ, PDD, ÖDAH,
PK,
ANT‹-KAP‹TAL‹ST,
KESK ﬁUBELER PLATFORMU, L‹MTER-‹ﬁ, TEKST‹LSEN, CIWAKA BAWERMENDAN yer al›yor.

d›r›lar›n son bulmas› için 18 Mart’ta
eylem yapt›. Çankaya Belediyesi
önünde toplanan yaklaﬂ›k 60 at›k
ka¤›t iﬂçisi ad›na konuﬂan Ali Mendillio¤lu kendilerine yönelik sald›r›lar›n giderek artt›¤›n› söyleyerek en
son 13 Mart günü Çankaya Belediyesi zab›talar›n›n kendilerine sat›rlar ve sallamalarla sald›rd›¤›n› bu
sald›r› sonucu üç arkadaﬂlar›n›n hastanelik oldu¤unu kaydetti.
Mendillio¤lu, bu ve bundan önceki sald›r›lar› düzenleyenlerin hala
görevlerinin baﬂ›nda oldu¤unu hat›rlatarak sald›r›lar› protesto ettiklerini söyledi. Eylemde s›k s›k “Zab›ta Zulmüne Son, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar› at›ld›.
Eyleme HÖC üyeleri de destek verirken aç›klaman›n ard›ndan Ahmetler Postanesi’ne yürünerek eyleme
son verildi.

Kara Mizah De¤il,
Düzenin Adalet Gerçe¤i!
Osmaniye’ye ba¤l› Düziçi ‹lçesi Ellek
Beldesi’nde, 9 Mart 2008 tarihinde 11 kiﬂi
gözalt›na al›nd›. Olay bas›nda “Osmaniye’de
DHKP-C Operasyonu”, “Terör Örgütüne
Darbe” spotlar›yla haber olarak geçti.
Yaﬂanan yine bir komploydu. Jandarmabas›n- savc› üçgeninde haz›rlanan bu komplo
düzenin adalet anlay›ﬂ›na uygun bir tablodur.
Adana HÖC Temsilcili¤i 17 Mart’ta konuyla ilgili yapt›¤› yaz›l› aç›klamada komployu protesto ederek yaﬂanan›n bir kara mizah oldu¤u belirtti.
J‹TEM’in ölüm tehditleriyle zorla ifade
al›p bu ifadeye dayanarak “örgütün” di¤er
“elemanlar›n›” yakalayarak büyük operasyonu tamamlad›¤› ifade edilen aç›klamada “hatta bu operasyon ülke geneline dek yay›l›r. Hatay’dan Ankara’ya oradan Sakarya’ya” jandarma, bas›n, savc› el ele büyük operasyonu
gerçekleﬂtirirler. Savc› serbest b›rak›lanlara
itiraz edip tutuklanmas›n› ister. Bu da yetmez
dosyaya gizlilik karar› koydurtur.
9 kiﬂinin tutukland›¤› operasyonda ele geçirilen örgütsel dökümanlar ise araçlara yaz›lama yap›ld›¤› söylenen bord marker marka
tahta kalem, internetten indirilen Kurtuluﬂ
Dergisi’ne ait yaz›lar, Grup Yorum CD’leri,
kitaplar ve dergiler.
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Almanya DHKP-C Davas›
Tutsak foto¤raflar› Alman DPA haber
ajans›ndan al›nm›ﬂt›r. Tutsaklar›n yüzleri
DPA taraf›ndan kapat›lm›ﬂt›r.

1 7 M a r t’ta Almanya’n›n Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde
16 ayd›r tutuklu bulunan M u s t a f a
Atalay, Av. Ahmet Düzgün Yüksel,
‹lhan Demirtaﬂ, Hasan Subaﬂ› ve
D e v r i m G ü l e r ’in yarg›land›¤›
DHKP-C davas› baﬂlad›.
Atalay, 15 Kas›m 2006’da geçirdi¤i a¤›r By-Pass ameliyat›ndan sonra hastaneden al›narak, di¤er tutsaklar ise sonras›nda demokratik kurum
ve evlerin bas›lmas›yla tutuklanarak
Stuttgart Stammheim Hapishanesi’ne
konulmuﬂlard›.
Tutsaklara destek vermek için duruﬂma öncesi Stuttgart Stammheim
Cezaevi önünde toplanan kitle, “Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k ” pankart›
aç›p, slogan att›lar. TAYAD Komite
yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile, davada

anti-faﬂist ve anti-emperyalist düﬂüncenin yarg›land›¤›na dikkat çekti.
Tutsaklar eli kelepçeli olarak duruﬂma salonuna al›n›rken, 120 kiﬂilik
izleyici kitlesi, tutsaklar› “ Devrimci
Tu t s a k l a r O n u r u m u z d u r” sloganlar› ile karﬂ›lad›lar.
Savc›l›k iddianamesinde, tüm san›klar›n DHKP-C örgütüne üye olmak, Türkiye devletini y›kmak ve komünist bir düzen kurmak isteyen bir
örgütü desteklemek, finans kayna¤›
yaratmak ve Türkiye’deki eylemlerin
gerçekleﬂmesini sa¤lamak suçlar›ndan 129 a/b maddelerinden yarg›lanmalar›n› talep etti.
Tutsaklar›n avukatlar› ise, davan›n bir hukuk skandal› oldu¤unu, delil toplama bahanesiyle 16 ayd›r duruﬂman›n sürekli ertelendi¤ini, tutuklular›n Türkiye’deki eylemlerden
yarg›lanamayaca¤›n› söyledi.
Mustafa Atalay mahkemede yapt›¤› konuﬂmada, terörist suçlamas›na,
“ Te r ö r, b i r ülkeyi iﬂgal etmek mid i r, yoksa iﬂgale karﬂ› mücadele yü-

‹ﬂgale Karﬂ› Yürüyüﬂ
Belçika’da, anti-emperyalist ve savaﬂ
karﬂ›t› güçlerden oluﬂan Ulusal Bar›ﬂ ve Demokrasi ‹çin Eylem Koordinasyonu
(CNAPD), Irak iﬂgalini protesto için, 16
Mart’ta, Leuven’den Brüksel’e kadar 27
km’lik yürüyüﬂ
düzenledi.
Yürüyüﬂe,
Belçika Emek
Partisi ve çok
say›da sol parti
ve dernekle birlikte,
Türkiye’den H a k l a r
ve Özgürlükler
Cephesi (HÖC)
de
kat›larak,
“ I r a k ‹ ﬂ g a l i n e S o n ” pankart› taﬂ›yarak,
“ O r t a k D ü ﬂ m a n A m e r i k a ’ d › r ” , “ K a h rol sun Emperyalizm”, “Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” ,
“ I r a k H a l k › Yaln›z De¤ildir” ve “Ya n k e e
Go Home” sloganlar› att›.
Yürüyüﬂe 1000’in üzerinde kitle kat›ld›.
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r ü t m e k m i d i r ?” diye sorarak, en büyük teröristlerin Bush ve Olmert oldu¤unu söyleyerek cevap verdi. Türkiye’deki faﬂizme de¤inerek, sosyalist ve muhalif oldu¤u için, açlardan,
ezilenlerden yana oldu¤u için teröristlikle suçland›¤›n› belirten Atalay,
a¤›r kalp ameliyat› geçirdi¤ini de belirterek tahliyesini istedi.
Mustafa Atalay’›n Türkiye’den
avukat› oldu¤unu belirten Av. A.
Düzgün Yüksel de, aç›klamas›n›n tercüme edilmeyerek savunma hakk›n›n
elinden al›nd›¤›n›, mahkemenin adaletine güvenmediklerini belirterek,
Mustafa Atalay’›n sa¤l›k durumu nedeniyle geciktirilmeden tahliye edilmesini istedi.
Mahkeme, aç›klamalar›n tercüme
edilmesi karar›yla 26 Mart’a ertelendi.
Duruﬂman›n ard›ndan Stuttgart
ﬂehir merkezinde Alman Anti-Faﬂistlerle bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. “Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k ” pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüﬂte bildiriler da¤›t›ld›, sloganlar at›ld›.

Info-Türk Ödülü
Kimyongür’e
Verildi
Info-Türk Vakf›’n›n “1971
ve 1980 Askeri Darbeleri’nin
Yurt D›ﬂ›na Göç Üzerindeki Etkileri” konusundaki araﬂt›rmalar
için koydu¤u ödül DHKP-C

Tutsaklara
Özgürlük!
18 Mart Uluslararas› Siyasi
Tutsaklar Günü nedeniyle Almanya’n›n Hamburg Kenti’nde
eylem yap›ld›.
Göçmen ve S›¤›nmac› Haklar› Komisyonu, Emperyalizme
Karﬂ› Uluslararas› Birlik, Siyasi
Tutsaklarla Dayan›ﬂma Platfor-

Knokke Davas›’ndan yarg›lan›p, beraat eden Bahar Kimyongür’e verildi. Brüksel Özgür
Üniversitesi (ULB) Tarih Profesörü Anne Morelli baﬂkanl›¤›ndaki jüri, 12 Mart 1971 Darbesi’nin 37. y›ldönümü dolay›s›yla
Belçika’da Türkiye kökenli dört
demokratik kuruluﬂun organize
etti¤i gecede, Bahar Kimyongür’ü ödüllendirdi.
mu gibi gruplar›n yan› s›ra; ‹ranl›, Latin Amerikal› ve Türkiyeli
örgütlerin yan›nda H a m b u r g
TAYAD Komite de eyleme, pankartlar› ve dövizleriyle kat›ld›.
Eylemde, Almanya’da s›n›r d›ﬂ›
tehdidi alt›nda bulunan s›¤›nmac›lar›n ve tüm siyasi tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› istendi.
TAYAD Komite de, Almanya’n›n tecrit hapishanelerinde tutuklu bulunan DHKP-C davas›
tutsaklar› hakk›nda bilgi verdi.
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değin m eler
Mazhar Osmanl›k!
Bush, Irak’›n iﬂgalinin 5.
y›ldönümünde demiﬂ ki: “A¤›r bedeller ödense de Irak savaﬂ› buna de¤di.
Dünya daha güzel hale geldi.”
Ne diyelim, bu ruh hali bizim ilgi
alan›m›z d›ﬂ›nda kal›yor; buna baksa
baksa Mazhar Osman bakar.

Evet, AKP KAPATILMALIDIR!
F a k a t b i r i n c i s i ; ''Laikli¤e ayk›r› fiillerin oda¤› haline
geldi¤i'' için de¤il, emperyalizm iﬂbirlikçisi oldu¤u için, ülkemizi emperyalist tekellerin ya¤mas›na açt›¤›, BOP’un askeri, diplomatik üssü haline getirdi¤i için... kapat›lmal›d›r!
‹ k i n c i s i , sadece AKP de¤il, tüm düzen partileri
kapat›lmal›d›r.
ﬁimdi diyebilirsiniz ki, iyi de kim kapatacak bunlar›?
Hakl›s›n›z. Düzenin Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay’›, düzenin partilerini kapatacak de¤il.
O iﬂ de bize kalacak art›k.

ALÇALMA!
AKP’nin kapat›lmas›na
karﬂ› oluﬂturulan
“savunma
komisyonu”na Baﬂbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek,
Grup Baﬂkanvekili
Sadullah Ergin, Genel
Baﬂkan Yard›mc›s›
Dengir F›rat al›nm›ﬂ. Biri de GÖNÜLLÜ olarak girmiﬂ
bu komisyona: Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay!
Biz de bir ﬂiir uyarlamas› yapal›m:

Bir koltuk u¤runa ya Rab
i n s a n l a r n e k a d a r alçaklaﬂabiliyor!

Tayyip’in Demokrasisi
Tayyip Erdo¤an, Urfa’da
mitingde meydandakileri gösterip
“iﬂte millet meydanlarda, demokrasi bu, cumhur bu”...
Fakat ayn› Tayyip, iﬂçiler, memurlar meydanlara ç›k›nca, “marjinal” diyor, “kötü niyetli” diyor, “terörist” diyor... Tayyip’in demokrasisi kitleler sadece kendisine
çal›ﬂt›¤›nda demokrasi oluyor...

BAM TELİ çizgiler

Yoksula teselli
Yoksulluk art›k sorun de¤il;
“Dengeli beslenmek için ZENG‹NL‹K ﬂart de¤il.
Yemeklerde ya¤› azaltarak bütçenize katk› sa¤lay›n.
P rotein ihtiyac›n›z› et yerine
yumurtadan, karbonhidrat ihtiyac›n›z› çörek-börek yerine bulgurdan karﬂ›layabilirsiniz.” (14 Mart
Türkiye Gazetesi)
Daha ne istiyorsunuz, bundan
sonra öyle aç›z, yoksuluz diye söylenip durmay›n... Size bir Türkiye
Gazetesi alacak kadar para yeter
de artar bile... Oradan ö¤renirsiniz
yoksulken nas›l dengeli beslenece¤inizi!
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Adalet Bakan› Mehmet Ali
ﬁahin demiﬂ ki: “Yine bir dava var ve
yüzde 50’nin üzerinde oy olarak bu seçimlerden ç›kaca¤›z. Dolay›s›yla bize bu imkan› sa¤layanlara teﬂekkür ederim.”
Ye t m ez . B a ﬂt a K e na n Evren o l ma k üz e re, Say›n
S ü l e y m a n D e m i rel’e, Say›n Bülent Ecevit’e, Say›n
Ya ﬂ a r Büyükan›t’a ve Say›n W. George Bush’a... da
t e ﬂ e k k ü r etmeli!

H›ristiyanl›k tehlikede!!!
SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov ilk kez
inançl›, ibadet eden bir H›ristiyan oldu¤unu
aç›klam›ﬂ. Y›llarca Komünist Parti içinde kendini gizlemiﬂmiﬂ me¤er... Gorbaçov, bu aç›klamay›, ‹talya'n›n
Toscana bölgesindeki Aziz Francesco Bazilikas›'n›
ziyaret edip yaklaﬂ›k bir saat dizleri üzerine çökerek
dua ettikten sonra yapm›ﬂ.
Gorbaçov, bir saat de¤il, bin saat de dizinin üstünde dua etse, Tanr›’n›n da, ‹sa’n›n da ona güvenece¤ini
hiç sanm›yoruz. Yar›n H›ristiyanl›¤a karﬂ› da bir
k a r ﬂ › - d e v r i m tezgahlamayaca¤› ne malum?!

Al birini vur ötekine
‹slamc›lar›n AKP’ye kapatma davas› açan Baﬂsavc›’ya hücumlar karﬂ›s›nda, sahte laikçiler de tutturmuﬂ,
“savc› görevini yap›yor”...
Peki ﬁemdinli savc›s› Ferhat Sar›kaya ne yap›yordu? Onu niye görevden ald›n›z?
Demek ki, görev yapan her savc› iyi de¤il.
Her savc›n›n yapt›¤› görev de iyi görev de¤il.
GÖREV anlay›ﬂ› da, ‹Y‹L‹K ölçüsü de DAVALARIN kime karﬂ›, kimden yana oldu¤una göre de¤iﬂiyor!.. Ve bu “çifte standart” konusunda ne islamc›lar›n
laikçilere, ne laikçilerin islamc›lara söyleyebilecek
sözleri yok...

“H›rs›zlar kavga
eder, h›rs›zl›k
ortaya ç›kar”
(Belçika
Atasözü)

Say›: 144

Yunanistan:
Grev Dalgas›
Yükseliyor
Yunanistan’da
parlamentoda oya
sunulacak emeklilik
reform projesine
karﬂ› ulaﬂ›m ve kamu servislerinde
yap›lan genel grev
hayat› felç etti. 600
bin üyesi bulunan
Genel ‹ﬂçi Konfederasyonu (GSEE) ve
200 bin üyeli Memurlar Federasyonu (Adedy)'nun ald›¤› kararla baﬂlayan grev nedeniyle havaalanlar› ve limanlarda ulaﬂ›m
t›kan›rken, okullar, bakanl›klar ve bankalarda da iﬂ
durdu. Yunanistan Elektrik Kurumu (DE‹) çal›ﬂanlar›,
bankalar, metro, tramvay, demiryollar›, avukatlar ve
belediye görevlileri greve kat›ld›.
Son aylarda yap›lan bu üçüncü grevde, milyonlarca
Yunanistanl› emeklilik reformunu protesto etmek için
iﬂe gitmedi. Di¤er yandan sendikalar merkezi yerlerde
toplan›p büyük yürüyüﬂler düzenleme karar› ald›.
Atina’da sabah saatlerindeki sessizlikten sonra merkezde toplanan 10 bini aﬂk›n kiﬂi parlamentoya yürüdü.
Atina'daki eyleme polisin müdahale etmesi sonucu
polisle eylemciler aras›nda çat›ﬂma ç›kt›.
Yasa tasar›s›, 113 olan emekli sand›¤› say›s›n› 13’e
indirmeyi amaçl›yor ve erkekler için 65, kad›nlar için
ise 60 yaﬂ›ndan sonra da çal›ﬂmaya teﬂvik ediyor. Yasa, tam emeklili¤e son veriyor.

Stuttgart’ta
Ersöz’le
Söyleﬂi
Stuttgart Anadolu
Kültür Sanat Evi’nde
Yazar Cezmi Ersöz’le söyleﬂi düzenlendi. Söyleﬂiye,
ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm mücadelesi ﬂehitleri, 16 Mart
1978’de Beyaz›t’ta katledilen ö¤renciler, 16 Mart
1988’de Halepçe’de katledilen Kürt halk› için sayg›
duruﬂu ile baﬂland›.
Cezmi Ersöz “Suçtur Umutsuzlu¤a Kap›lmak” adl›
kitab›n› tan›tt›. Ayr›ca 7 y›l süren Büyük Direniﬂ sürecinde yaﬂad›klar›n›, o süreçte di¤er ayd›n ve sanatç›larla tecrite karﬂ› verdikleri mücadelelerinden an›lar›n› anlatt›. Ersöz, dinleyicilerin sorular›n› cevaplayarak, birlikte mücadelenin önemini vurgulad›.
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YÜRÜYÜﬁ Meydanlarda
Hak Arayan Emekçinin Sesi!
Yürüyüﬂ SSGSS’ye Hay›r diyerek meydanlarda haklar›n› arayan
binlerce emekçinin sesidir... 16
Mart katliamlar›na ra¤men ba¤›ms›zl›k mücadelesinde yerini alan
vatansever gençli¤in, y›k›mlara
karﬂ› barikatlardaki gecekondulular›n, yani ezilen halklar›n sesidir.
Yürüyüﬂ okurlar› halka haklar›n›
arayanlar›n seslerini ulaﬂt›r›rken bu
kavga sizin de kavgan›zd›r diyor.
A d an a’n›n Yü r e¤ i r ‹lçesi’ndeki Sar›çam Mahallesi’ndeydi okurlar›m›z. 14 Mart günü yap›lan sat›ﬂta yaﬂl› bir amcan›n
“Amerika’ya karﬂ› m›s›n›z?” sorusuna olumlu cevap almas›yla yüzünde beliren gülümseme ve
Yürüyüﬂ’ü almas›, yine mahalle
halk›ndan bir amcan›n devrimcileri
kastederek ‘sizleri hala görmek güzel’ demesi halk›m›z›n Amerika’ya
öfkesinin, devrimcilere sevgisinin
bir ifadesiydi.
Okurlar›m›z An t a k y a H a r biye’de SSGSS’ye karﬂ› iﬂ b›rakma
eyleminin yap›ld›¤› 14 Mart günü
SSGSS’ye karﬂ› mücadele ça¤r›s›
yaparak gerçekleﬂtirdiler dergi sat›ﬂ›n›. Defne Mahallesi’nde gerçekleﬂtirilen sat›ﬂta 20 dergi sat›ld›.
15 Mart günü de ‹z m i r’in H a rm a nd a l› U¤ur Mumcu Mahallesi’ndeydi okurlar›m›z. AKP’nin SSGSS yasas›yla halka
sald›r›s›n›n anlat›ld›¤› sat›ﬂta 56 dergi sat›ld›.
A n t a l y a ’da okurlar›m›z 14
Mart günü Kürt halk›n›n a¤›rl›kl›
olarak yaﬂad›¤› ﬁafak Mahallesi’ndeki sat›ﬂta yapt›klar› konuﬂmalarda “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” derken, ﬁafak Mahallesi
halk›n›n “Biz de sizleri destekliyoruz, sizleri görmek bizleri mutlu
ediyor” ﬂeklindeki olumlu tepkileriyle karﬂ›laﬂt›. 32 dergi sat›ld›. 15
Mart’ta K›ﬂlahan Meydan›’nda
gerçekleﬂtirilen sat›ﬂta ise 39 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.

K ö l n ' d e Yü r ü yüﬂ Ga zetesi
Ta n›t› m›na Devam Edildi
Köln'de 13 Mart günü Yürüyüﬂ Dergisi tan›t›m›na devam
edildi. Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan çok say›da dergi yeni
okurlara ulaﬂt›r›l›rken yap›lan konuﬂmalarla halka gerçekler
anlat›ld›.
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FERHAT/ YÜRÜYÜﬁ

Ferhat’tan Devrald›¤›m›z
Yürüyüﬂü Sürdürüyoruz
Ferhat Gerçek vurulal› tam 5 ay oldu. 5 ayd›r ne
bir polis yarg›land› ne de bir sorumlu. Ama bu 5 ayda hak ve özgürlük mücadelesi yürüten yüzlerce kiﬂi
hakk›nda soruﬂturma aç›ld›, onlarca kiﬂi tutukland›.
Daha dün Okmeydan›’nda SSGSS yasas›na karﬂ› esnaflar› kepenk kapamaya ça¤›rd›klar› iddias›yla 3
HÖC’lü yaka-paça gözalt›na al›n›p hapse at›ld›.
Gerçekleri söylemek, mücadeleye ça¤›rmak suç.
Ama bu ülkede güpe gündüz gencecik bir çocu¤u
kahpece s›rt›ndan vurman›n cezas› yok. Kurﬂun s›kmak yasal, kurﬂunu s›kanlar›n›n yarg›lanmas›n› istemek de suç.
5 ayd›r Ferhat Gerçek’i vuran polisin yarg›lanmas›n› ve tutuklanmas›n› isteyen ve Ferhat gibi Yürüyüﬂ’ün da¤›t›m› yapan Temel Haklar üyeleri defalarca kez engellenmeye çal›ﬂ›l›p, bask›lar ve gözalt›larla karﬂ›laﬂt›. Ama katiller hala elini kolunu sallayarak
dolaﬂmaya devam ediyor. Buna karﬂ› Temel Haklar
üyelerinin ›srarla adalet aray›ﬂlar› da devam ediyor.
Geçti¤imiz hafta Alibeyköy’deydi Ferhat’›n arkadaﬂlar›. 16 Mart Pazar günü Alibeyköy Cengiz Topel’de Özﬂahmar Market önünde biraraya gelen
Temel Haklar üyeleri Ferhat’›n foto¤raflar›n›
taﬂ›d›klar› eylemde Alibeyköy halk›na polisi teﬂhir
edip, Ferhat’›n neden vuruldu¤unu anlatt›lar. Temel
Haklar Federasyonu ad›na aç›klama yapan Onur Kaya aç›klamas›nda Ferhat’tan devrald›¤›m›z yürüyüﬂü
sürdürüyoruz! derken adalet talebini yineledi.
Aç›klamadan sonra Gülen Caddesi’nde Yürüyüﬂ
Dergisi’nin sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi.
Ayn› gün ayn› saatte Esenler ve Kartal’da da aç›klamalar yap›ld›.
Es e n l e r Birlik Mahallesi’nde biraraya gelen Temel Haklar üyeleri “Biz Ferhat’›n sesi solu¤u olmaya devam edece¤iz” derken aç›klama sonras›nda 43
dergi da¤›t›ld›.
K a r t a l Meydan›’nda biraraya gelen Temel Haklar
Federasyonu üyeleri de adalet taleplerini hayk›rd›lar.
Aç›klamay› Nurgül Korkmaz okudu. Korkmaz, gerçekleri insanlara ulaﬂt›rmam›z› engelleyemeyecekler
derken, aç›klamadan sonra Ferhatlar bir saat içinde
Bankalar Caddesi’nde gerçekleﬂtirdikleri sat›ﬂta 32
dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
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