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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

8 Nisan 2007’de Dersim’in Hozat ‹lçesi k›rsal alan›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler.

Yitirdiklerimiz
4 Nisan-10 Nisan

Gülenderler'e...
Sinemizde büyüyen ateﬂin
umut deyip ad›na
y›ld›z ektik o da¤lara
kuﬂan›p hayat›n filintas›n›
zifiri bir gecenin ard›ndan
Seherin en kurﬂuni vaktinde

B ird e ço ¤u z ço kta b ir iz
Ne evveliz ne ahiriz
Hepimiz birer Mahir ’iz

ölümsüz ﬂark›m›z›n s›rr›n›
Gülden bir namlu ile
En sonsuz serüvenin
Dur durak bilmez yolcusuna
Söyledik ya¤murun müjdesini
Baharda Munzur'a söyledik
Kan k›z›l açt›kça Gülender
hayat›n da günü gelecektir...

10 Nisan 1996’da ‹stanbul Göztepe kavﬂa¤›nda
kuﬂat›lan iki silahl› birlik
komutan›, teslim ol ça¤r›lar›na ateﬂ açarak cevap verdiler. Muharrem KaraMuharrem KARAKUﬁ
Mustafa BEKTAﬁ
kuﬂ, Göztepe Köprüsü alt›ndaki çat›ﬂmada, son
mermisini kulland›ktan sonra sloganlar atarak ﬂehit düﬂtü. Mustafa Bektaﬂ
ise yaral› bir ﬂekilde kuﬂatmay› yard›, ancak Üsküdar K›s›tl›’da baﬂka bir kuﬂatmada çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. ‹kisi de gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde
yetiﬂen kadrolard›. Muharrem Gazi ayaklanmas›n›n ön saflar›ndayd›.

Büyük Direniﬂ’te 2. Ölüm Orucu Ekibi içinde
yer ald›. 19-22 Aral›k katliam›ndan sonra Kand›ra F Tipi’ne götürüldü. Direniﬂini tereddütsüz sürdürerek 7 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.

Bülent ÇOBAN

Bülent, 18 Temmuz 1974, ‹stanbul-Kartal do¤umluydu. ‘92’de mücadeleye kat›ld›. Liseli DevGenç ve mahallelerde sorumluluklar yapt›.

Ergani ASLAN

Selçuk KÜÇÜKÇ‹FTÇ‹

12 Eylül Cuntas› koﬂullar›nda da mücadeleyi ve
görevlerini tereddütsüz sürdürdü.

7 Nisan 1981’de ‹stanbul Küçükköy’de bulundu¤u evin kuﬂat›lmas› sonucu polis taraf›ndan katledildi.

Yunus GÜNDO⁄DU

2 Nisan 1973 Çorum doSolmaz DEM‹R
¤umlu olan Gülender
Çakmak, örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite y›llar›nda baﬂlad›. Çeﬂitli alanlarda görev yapt›ktan sonra gerillaya kat›ld›.

Gülender ÇAKMAK

5 Ocak 1980, Dersim, Çemiﬂkezek Gözlüçay›r do¤umlu olan Yunus Gündo¤du
bir emekçiydi. 2002’de oligarﬂinin ordusunda askerlik yapt›. Ankara’da askerli¤i
s›ras›nda ölüm orucu direniﬂçileriyle tan›ﬂt› ve devrimci olmaya karar verdi.
2006’da gerillaya kat›ld›.
25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü do¤umlu olan Solmaz Demir, bir
emekçi olarak kad›n kuaföründe çal›ﬂ›yordu. Devrimcileri yak›ndan tan›d›ktan
sonra devrimci olmaya karar verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya kat›ld›.

4 Nisan 1995’te Gaziantep’te ölüm mangalar› taraf›ndan katledildiler.
1962 Dersim do¤umlu Hüseyin Coﬂkun, 1976’da
devrimci mücadeleye kat›lHüseyin COﬁKUN
Demet TANER
d›. 1985 sonras› Ege’de görevler ald›. Tutsakl›klar yaﬂad›. 1993’te Gaziantep sorumlulu¤unun yan›nda, silahl› alanda görevler üstlendi.
1971 Antep do¤umlu Demet Taner, ‹zmir’de üniversitede Dev-Genç’li oldu.
1992’de Ege TÖDEF Temsilcili¤i yapt›. ‹lerleyen süreçte Antalya, Burdur, Isparta illerinin sorumlulu¤unu üstlendi.

Birçok kez gözalt› ve tutsakl›klar yaﬂad›. Susurluk’a karﬂ› kitlesel eylemlerin Kartal-Pendik bölgesinde örgütleyenlerinden oldu. ‘98 y›l›nda tutsak düﬂtü.

1959 do¤umluydu. 1970’lerin ikinci yar›s›nda
kavgan›n içindeydi. Devrimci mücadelede h›zla
geliﬂti. Dev-Genç’in yöneticilerinden biri oldu.
Silahl› alanda görev ald›.

1981 Çorum-Dodurga-Mehmet Dede Obruk Köyü do¤umlu olan Ergani Arslan,
1999’da örgütlü mücadeleye
kat›ld›. Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde yer ald›. Son görevinde
Dersim da¤lar›nda gerilla
olarak umudu büyütüyordu.

9 Nisan 1991’de ‹zmir
Karﬂ›yaka’da kald›klar› üssün ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›lmas› karﬂ›s›nda direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Faruk devrimci mücadeleye
‘87 sonlar›nda Liseli DevGenç saflar›nda kat›lm›ﬂt›.
Olcay ise, ‘80 öncesinden beri mücadelenin içindeydi.

Faruk BAYRAKÇI

Olcak UZUN

Bir süre Kad›köy Kültür Dayan›ﬂma Derne¤i’nde görev yapm›ﬂt›. ‹ﬂkencelerden,
tutsakl›klardan al›nlar›n›n ak›yla geçen iki devrimci, son olarak silahl› alanda görevliydiler.
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Üretenlerin Sergisi
(Tutsak ürünleri sergisi)
Ta r i h : 30 Mart-6 Nisan
S a a t : 14.00
Ye r : Demokrasi Park› Harbiye-‹STANBUL
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›z›ldere, aradan geçen 36 y›la karﬂ›n, halâ
yanan bir meﬂaledir. Halâ,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm yolunda yürüyenlerin yolunu ayd›nlatmaya devam etmektedir. K›z›ldere’yi bu kadar güçlü ve kal›c› yapan, onun ›ﬂ›¤›n›n gücünü ald›¤›
kaynak, bir yan›yla Marksist-Leninist ideolojisi, bir yan›yla vatan ve
halk sevgisi ve bir di¤er yan›yla da
iddias› ve kararl›l›¤›d›r.

K

evrimci hareketin devrim yürüyüﬂüne baﬂlamas›ndan bu yana,
nice badirelerle karﬂ›laﬂ›ld›. Her engel, devrimci hareketi yolundan al›koymay›, hedefinden sapt›rmay›
amaçl›yordu. Fakat hareket, hiçbir
dönem, “ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye” hedefinden, bu hedefe varmak için anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik savaﬂ›ndan vazgeçmedi. Her türlü savaﬂta oldu¤u gibi,
s›n›flar savaﬂ›nda da h edeften sa p m a m a k , za f e r i n güvencesidir. Her
engel, her zorluk karﬂ›s›nda hedefini de¤iﬂtirenlerin varabilecekleri
yer, art›k yola ç›karken hedefledikleri idealler de¤ildir.

D

›z›ldere, bir m a n i f e s t o d u r. Bu
manifestoda, Türkiye halklar›na bir ça¤r› vard›r; emperyalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂ ça¤r›s›! Bu
manifestoda emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› zaferin kazan›labilece¤inin müjdesi vard›r. Manifesto, zaferin nas›l kazan›labilece¤ini de
gösterir. Ki bu da K›z›ldere’nin stratejik yan›d›r. K›z›ldere bir stratejidir
ayn› zamanda. Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›n›n K›z›ldere’ye gidiﬂleri de,
K›z›ldere’deki teslim olmama tav›rlar› da bireysel bir cesaret ve kahramanl›k olman›n ötesinde, stratejik bir tercihin ve bak›ﬂ aç›s›n›n
sonucudur.
›z›ldere bir “an” de¤il, bir
süreç, tekil bir tav›r de¤il,
bir “yol”dur. K›z›ldere T ü r k i y e
Devriminin Yolu’dur.
›z›ldere, ant i-e mperya li st ,
a n t i - o l i g a r ﬂ i k devrim iddias› ve iktidar hedefidir. Onlar›n orada teslim olmamas›n›n
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GÜNDEM

K›z›ldere, Türkiye
Devrimidir!
politik muhtevas› iﬂte budur. O günden bu yana, oligarﬂinin militarist
güçleri taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂken
teslim olmama tavr›n› gelenekselleﬂtirenlerin direniﬂinin politik
muhtevas› da budur. Bu iktidar
perspektifidir ki, kuﬂat›lan devrimcilerin kendilerini kuﬂatan say›ca
çok üstün güçlere “as›l siz teslim
olun” demesi gibi bir tavr› ortaya
ç›karm›ﬂt›r. Bu bilince sahip devrimcilerdir ki, ölecekleri mutlak olsa da bu ça¤r›y› yapmaktan geri
durmam›ﬂlard›r.
›z›ldere d a v a u ¤ r u n a ölmektir.
Baﬂka bir deyiﬂle, emperyalist
iﬂgal alt›nda faﬂizmle yönetilen bir
ülkedeki devrimcili¤in tan›m›d›r.
Böyle bir ülkede, cüreti, feday› ve
her alanda fedakarl›¤› içermeyen bir
devrimcilik, eksik ve etkisiz kalmaya mahkum bir devrimciliktir. K›z›ldere devrim yolunda savaﬂmakt›r.
Ad› üstünde savaﬂ, insanlar›n “öldü¤ü ve öldürdü¤ü” bir tarihsel eylemdir. Devrim için savaﬂmayanlar,
devrimin bu zorunlulu¤unu görmeyenler, bu ülkede devrimci kalamaz,
sosyalist s›fat›n› lay›k›yla taﬂ›yamazlar.

K

u s›fat› taﬂ›yamayanlar, onlarca
y›ld›r K›z›ldere’ye ideolojik politik sald›r›lar yönelttiler. Oligarﬂinin “anarﬂistler, teröristler” sald›r›s›n›n yan›na, bu kesimlerin “macerac›lar, goﬂistler” söylemleri eklendi. Kimileri K›z›ldere’de ﬂehit düﬂen devrimcilerin “kahramanl›¤›n›

B

K›z›ldere, bir manifestodur.
Bu manifestoda, Türkiye
halklar›na bir ça¤r› vard›r;
emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› savaﬂ ça¤r›s›!

teslim ederken”, ard› s›ra söylemediklerini b›rakmad›lar. Ki en yayg›n
ve sinsice olan› da buydu. Bir “intihar” gördü K›z›ldere’de baz›lar›.
Baz›lar› ise, bir “yenilgi”. Hangi intihar bir meﬂaleye dönüﬂmüﬂtür bugüne dek ve “yenilen” bir hareket,
nas›l olup da 30 y›ld›r ülkemiz devrim mücadelesini etkilemeye ve belirlemeye devam edebilmektedir?..
Tarih bu sorular›n cevab›n› çoktan
vermiﬂtir. Biz burada sadece verilmiﬂ bir cevab› tekrar ediyoruz.
›z›ldere bir i r a d e savaﬂ›d›r.
Oligarﬂi onlarca y›ld›r devrimci harekete karﬂ› infaz politikas›n›
sürdürüyor. Evlerde, iﬂyerlerinde ve
hapishanelerde yüzlerce devrimci
katledildi. Oligarﬂinin bu kadar kan
dökerek amaçlad›¤›, sadece bir “imha” de¤ildir. Devrimi savunman›n
büyük bedeller ödemeyi gerektirdi¤ini göstererek geniﬂ kesimleri devrim yolundan döndürmeye çal›ﬂmaktad›rlar. K›z›ldereler’in ve Büyük Direniﬂler’in anlam› iﬂte buradad›r. Devrimin u¤runa bedel ödenecek kadar de¤erli oldu¤unu kan›tlaman›n yolu da, devrimin katliamlarla durdurulamayaca¤›n› göstermenin yolu da gerekti¤i anda can
bedeli direnebilmekten geçer. K›z›ldere bunun tarihimizdeki en görkemli ilk örne¤ini ortaya koymuﬂtur. K›z›ldere’deki irade savaﬂ›n›
Mahirler kazanm›ﬂt›r; iﬂte o zaferdir
ki, 1972’nin hemen ard›ndan büyük
kitlelere Mahirler’in yolundan yürüme güvenini vermiﬂtir.
ligarﬂi katliamlarla K›z›ldere’yi tekrar tekrar yaﬂatmak isterken, K›z›ldere manifestosu yolunda ilerleyen devrimciler de direnmekten asla
geri durmad›lar. Bu, oligarﬂiyle
devrim aras›ndaki irade savaﬂ›n›n ony›llara yay›larak sürmesiydi. Oligarﬂi K›z›ldere’deki
gibi infazlardan, katliamlardan
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asla vazgeçmiyor. S›n›f ç›karlar› bunu gerektiriyor çünkü. Halk›n cephesinden bakt›¤›m›zda da K›z›ldere’deki direniﬂ tavr›, asla vazgeçilmezdir. Çünkü emekçilerin ç›karlar›
bunu gerektirir. E¤er ki, bu yolda
yürüyenler, bir gün, K›z›ldere’deki
gibi tarihsel hesaplaﬂma anlar›nda
teslim olurlarsa, irade savaﬂ›n› oligarﬂi kazanm›ﬂ demektir. Buna hiçbir zaman izin vermedi devrimci
hareket. Çok ölündü belki, çok büyük bedeller ödendi, ama buna
izin verilmedi. Çünkü K›z›ldere’deki tarihsel tav›rdan vazgeçmek, devrimden, sosyalizmden,
iktidar hedefinden, k›sacas›, her
ﬂeyden vazgeçmektir. Çünkü,
K › z › l d e re , d e v r i m y o l u n d a k i
h e r ﬂ e y d i r.
›z›ldere’deki direniﬂe ide o l o j i k, s t r a t e j i k bütünlü¤üyle bakamayanlar, bu ülkenin
tüm direniﬂ destanlar›nda niye
Mahir’in yoldaﬂlar›n›n damgas›n›n oldu¤unu aç›klayamaz ve
anlayamazlar. 1980 öncesinde,
önce sivil faﬂist terör, ard›ndan
resmi devlet terörü karﬂ›s›nda en
cüretli çizgiyi izleyen devrimci hareketti. 12 Eylül sonras›nda direniﬂi
sürdürebildi¤i kadar sürdürme iradesini gösteren yine devrimci hareketti. 1980 sonlar›nda 12 Eylül teslimiyetinin bask›s› alt›nda legalizme savrulanlar›n karﬂ›s›nda devrimci çizgiyi geliﬂtiren de ayn›yd›.
1990’lar›n baﬂlar›nda karﬂ›-devrim
rüzgarlar› eserken sosyalizmi tavizsiz ve tereddütsüz savunanlar›n baﬂ›nda yine devrimci hareket geliyordu... 2000’lerde bu kez “küreselleﬂme” rüzgarlar› alt›nda savrulmalar
yaﬂan›rken Marksizm-Leninizm
bayra¤›n› yükselten yine devrimci
hareketti... Bu, istikrard›r, kesintisizliktir, tutarl›l›kt›r ve bütün bunlar
kayna¤›n› sa¤lam bir ideolojik, stratejik bütünlükten almaktad›r.
›z›ldere, d evr i m d en b aﬂ ka kurtuluﬂ yolu olmad›¤›n›n ilan›d›r.
K›z›ldere’nin üzerinden 36 y›l geçmesine ra¤men, ülkemizde ve benzer durumdaki ülkelerin hiçbirinde
“halk›n devrimci iktidar›n›n bar›ﬂç›l, parlamenter yoldan kurulabile-
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ce¤ine” dair en küçük bir ihtimal ortaya ç›km›ﬂ m›d›r? Hay›r! K›z›ldere
yolunda yürüyenler, devrimci kalarak, devrim hedefine do¤ru ilerleyerek mücadeleyi sürdürürken, legalizm bata¤›na saplananlar, devrimcilikten, sosyalizmden her gün biraz
daha uzaklaﬂm›ﬂ, biraz daha düzenin, parlamentarizmin bata¤›na batm›ﬂlard›r. K›z›ldere yolunda yürüyenlerin ayaklar›nda o batakl›¤›n çamurlar›na asla rastlanmaz.

Mahirler o günden “tek
yolun devrim” oldu¤unu, tek
kurtuluﬂ ﬂans›n›n emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
savaﬂmak oldu¤unu söylerken, kuﬂkusuz nesnel bir temelden hareket ediyorlard›.

ahirler o günden “tek yolun
devrim” oldu¤unu, tek kurtuluﬂ ﬂans›n›n emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂmak oldu¤unu
söylerken, kuﬂkusuz nesnel bir temelden hareket ediyorlard›. Legal,
yasal, parlamenter yoldan devrim
ve sosyalizmin mümkün olamayaca¤› bu nesnelliklerin biridir. Ülkemizdeki demokrasi ve faﬂizm iliﬂkisi de bu nesnelli¤in bir baﬂka boyutudur. Mahir ve yoldaﬂlar›n›n, Türkiye devriminin yolunu netleﬂtirirken, en aç›k biçimde tahlil ettikleri
unsurlardan biri de ülkemizdeki demokrasinin “göstermelik” niteli¤idir. 36 y›ld›r bu ülkede yaﬂanan her
ﬂey, Mahir’in ülkemizdeki demokrasi ve faﬂizm üzerine söylediklerinin bir kan›t›d›r. Bunlar› bilerek ç›kt›lar onlar kurtuluﬂ yoluna, bunlar›
bildikleri için K›z›ldere’ye varan o
devrimci taktikleri savundular ve
bunlar› bildikleri için K›z›ldere’de
teslim olmay› reddedip kanla bir
manifesto yazd›lar.
›z›ldere, a l t e r n a t i f t i r. K›z›ldere s o s ya l i z m d i r. Mahirler’in
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dönemin hemen tüm sol gruplar›yla
ideolojik mücadele içinde netleﬂtirdikleri devrim yolu, “ kesintisiz bir
ﬂekilde sosyalizme geçmeyi” öneren
bir stratejiye tekabül eder. K›z›ldere’nin gösterdi¤i yolda, u lusal ve
toplumsal k u r t u l u ﬂ, bir bütündür.
Ayn› stratejinin içindedir. TKP, T‹P
gibi örneklerin varl›¤›na ra¤men,
herhangi bir sosyalist ülkeye yedeklenmeye daha o günden karﬂ› ç›karken, sosyalizmi her koﬂulda savunma tavr›n› da o günden alm›ﬂlard›r. O yüzden, ﬂu veya bu
sosyalist ülkenin “ﬂubesi” gibi
davrananlar›n birço¤u zaman
içinde sosyalizmden uzaklaﬂ›rken, “reel sosyalizm, özgürlükçü sosyalizm” gibi kavramlar
alt›nda sosyalizmle ilgisi olmayan anlay›ﬂlar savunmaya baﬂlarken, Mahirler’in yoldaﬂlar›,
hala sosyalizmi savunmaya ve
sosyalizm yolunda ilerlemeye
devam ediyor. K›z›ldere’nin
ayd›nlatt›¤› yola bakt›¤›m›zda
sonunda sosyalizmi görüyoruz.
Varmam›z gereken yer de oras›d›r.

›z›ldere, ideolojiyi, stratejiyi
bütünleyen bir gelenektir. Mahirler, çok k›sa bir zaman dilimine,
çok büyük ﬂeyler s›¤d›rd›lar. Türkiye solunun geleneklerinin birço¤unun tohumlar› da bu dönemde at›ld›.
K›z›ldere’ye bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz on devrimcinin ölümü, kanlar
içindeki cesetleri de¤il, ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir Türkiye’dir. Özledi¤imiz ve u¤runa savaﬂt›¤›m›z gelece¤imizdir gördü¤ümüz. K›z›ldere kararl›l›kt›r, halka,
devrime inançt›r, güvendir, bir coﬂkudur K›z›ldere. Bir ruh halidir. K›z›ldere gibi ideolojik, politik, moral
bir de¤ere sahip olmak, bugün bizleri emperyalizm ve oligarﬂi karﬂ›s›nda güçlü k›lan en önemli etkenlerden biridir. Bunun için hiçbir sald›r›, hiçbir kuﬂatma bizi inançlar›m›zdan vazgeçiremiyor, yolumuzdan döndüremiyor. Yolumuz K›z›ldere’nin yoludur. Bu yol Türkiye
devriminin tek zafer yoludur. K›z›ldere Manifestosu’nun gösterdi¤i
yolda birleﬂelim, zafere yürüyelim.
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Türkiye
devriminin
kesintisiz
yürüyüﬂü:
KIZILDERE

Aﬂa¤›daki anlat›m, olaylar› ve belgeleri esas alan bir tarih anlat›m›d›r
- Önceki say›dan devam Partiyi yaratmak için yola koyulan hareketin ad› konmuﬂtu. ﬁimdi
görev, o ad›, “ u m u d u n a d › ” yapmakta ve K›z›ldere’den beri her geçen gün güçlenen, pekiﬂen ve o ölçüde de sab›rs›zl›kla beklenir hale
gelen özlemi gerçekleﬂtirmekti.
Devrimci Sol ad›n› alan bu hareket, Mahirler’in “eski tüfeklere”
karﬂ› mücadelesinde oldu¤u gibi,
geçmiﬂte sahip olduklar› iliﬂkileri
ve konumlar› kullanarak THKP-C
potansiyeline adeta “el koymak” isteyenlere, “eski” olmalar›n› kullan›p Parti-Cephe çizgisini sinsice
tasfiye etmek isteyenlere karﬂ› mü-
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cadele içinde kurulmuﬂtu.
“Eski”lerin içinde a¤z› laf yapan çoktu. Fakat,
Mahir’e, onun önderlik
etti¤i harekete yürekten
ba¤lanan gençli¤in duymak istedi¤i çok laf de¤il, militanca mücadeleydi. A¤z› iyi laf yapanlar›n
çok büyük bölümü, iyi
mücadele edenler de¤ildi.
Gençlik bunu fark etmekte gecikmedi.
Ülke çap›nda Cepheliler’i toparlayacak diye
bekledikleri kiﬂilerin inkarc›l›klar›,
tasfiyecilikleri her gün biraz daha
aç›¤a ç›k›yordu. Ne kadar “sinsi”
olurlarsa olsunlar, “aç›k” veriyorlard›. Aç›k, prati¤in kendisiydi. Asl›nda Cepheli gençlik, hiç de ﬂüpheyle bakmam›ﬂt› baﬂlang›çta onlara. Tam tersine geçmiﬂlerinden dolay› bir güven de duyuyordu. Ama
Parti-Cephe çizgisinde bir mücadelenin geliﬂtirilmedi¤i, bu do¤rultuda
bir örgütlenme yap›lmad›¤› da görülmeyecek bir ﬂey de¤ildi. “Eski”lerle, genç Cepheli kadrolar›n
kavgas› iﬂte orada baﬂlad›.
Bu kavga, “Devrimci Yo l h a reketinde tasfiyecili¤e karﬂ› devrim ci çizgi”nin ilan›yla tarihsel anlamda aﬂ›ld›. ‹nkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e,
pasifizme karﬂ› mücadele içinde
partileﬂme sürecini sonuca götürmek, halk›n mücadelesine önderlik
etmek görevini omuzlayan Devrimci Sol hareketi oluﬂturuldu¤unda y›l
1978’di. Asl›nda tamamen “yeni”
oluﬂturulmuﬂ bir hareket de de¤ildi;
hareketi oluﬂturan önderlik eden
genç kadrolar, 1970’li y›llar›n
baﬂ›ndan beri, zaten hayat›n içinde,
mücadelenin içindeydiler.
O güne kadar ço¤unlukla zaman
içinde erimeyle sonuçlanan ayr›l›klardan farkl› olarak, k›sa sürede,
kimsenin beklemedi¤i kadar h›zla
geliﬂti devrimci hareket. Türkiye
çap›nda yayg›nlaﬂt›.
Faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda militanca mücadelenin ad› oldu. Devrimci Solcular’›n oldu¤u yerde, faﬂist terör karﬂ›s›nda teslimiyet ol-

mazd›. Bunu herkes böyle bildi,
böyle gördü.
Ad› adaletle an›lmaya da daha o
zamandan baﬂland›. 12 Mart Cuntans›’n›n balyozcu Baﬂbakan› Nihat
Erim, Milliyetçi Cephe’nin faﬂist
bakan›, iﬂkenceci ﬂefler, tek kalemde cümle “hak” sahipleri, pay›na
düﬂeni ald› devrimci hareketin adaletinden. Emperyalist tekellerin ve
iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin holdinglerine, ﬂirketlerine yönelik eylemlerde yeni bir ufuk aç›ld› solda.
Hareket büyümeye ve yürümeye
devam etti.
Örgütlenmede, faﬂist teröre karﬂ›
mücadelede, çal›ﬂma tarz›nda, kadrolaﬂmada sürecin ihtiyaçlar›na cevap veren politikalar geliﬂtirdi.

Öncülerin tarih
karﬂ›s›ndaki s›nav›:
12 Eyl ül 19 80 v e 1 984
Memleketin ba¤r›na hançer gibi
sokulmuﬂ, sülük gibi yap›ﬂm›ﬂ kan
emici yedi düvel, Anadolu’nun savaﬂ›yla sökülüp at›ld› vatan topra¤›ndan. At›lm›ﬂt› ve fakat, silahla,
kazma ve kürekle kovulan düﬂman,
bankalar›yla, tekelleriyle, ikili anlaﬂmalar›yla, NATO’suyla dönüp
geri gelmiﬂti iﬂte.
Ve onlar›n, Amerikal›lar’›n, “ b i zim çocuklar” dedikleri, “Türk Silahl› Kuvvetleri” olarak yönetime el
koydu bir sabah. Sabahlardan 12
Eylül! Zulmün kanl› ferman›n› okudu paﬂalar. Ki paﬂalar›n atas›, Kuyucu Murat Paﬂalar’d›. Ne zaman ki
Anadolu isyana dursa, ç›kar gelirdi
batakl›¤›n karanl›¤›ndan.
1980’in Anadolusu’nda da isyan
vard›. Devrim hemen bugün yar›n
olacak gibi de¤ildi ama oligarﬂik
diktan›n patronlar›n›, generallerini
“bugün burada biz olmasayd›k, onlar olacakt›” dedirtecek kadar da
korkutmuﬂtu ve bunun için
ABD’nin teﬂviki ve deste¤iyle faﬂist
cunta iktidara el koymuﬂtu.
ﬁimdi ne olacakt›?.. Ya cuntaya
karﬂ› savaﬂ›lacakt›, ya kaç›lacakt›?
Kaç›ﬂ›n pek çok ad› vard› siyasette;
kimi ricat demiﬂti buna o zaman, ki30 Mart 2008

mi “dönemi en az kay›pla atlatma”
politikas› olarak teorileﬂtirmiﬂti.
ﬁöyle veya böyle, ﬂu veya bu ad alt›nda, saflaﬂma ayn›yd›; direnenler
ve direniﬂten kaçanlar.
Ne yap›lacakt›? K›z›ldere 12
Mart’ta bunun cevab›n› vermiﬂti.
Mahirler 12 Mart’ta ne yapt›ysa, 12
Ç i f t e h a v u z l a r, 1992 Nisan
Eylül’de de ayn›s› yap›lacakt›. Devrim için yola ç›kanlar baﬂka türlü
ral, Haydar Baﬂba¤, Hasan Telci ve
yapamazd›.
Fatih Öktülmüﬂ, karanl›¤› yaran
Devrimci hareketin yeri hep ayﬂimﬂek oldular.
n›yd›. Tarih, ne o günden önce, ne o
Daha ilk günden, Apo’nun a¤gün, ne de o günden bu yana bir kez
z›ndan
söylenmiﬂti son söz: “Mabile devrimci hareketin bu kritik dödem
ki
ﬂafaktan
önce ç›kt›k yola, ilk
nemlerde, böylesi zor anlarda baﬂka
biz
ölece¤iz,
ne
mutlu
bu u¤urda.”
bir yerde oldu¤unu yazmad›... HaDevrimci hareket ve kadrolar›,
reket, gücü yetti¤i kadar mücadelesavaﬂç›lar›, Mahirler’den bu yana
yi en üst düzeyde sürdürdü. Darbeöncülük misyonunun sorumlulu¤uler yedi, önderli¤i, kadrolar› tutsak
na uygun davrand›lar. 1984 Ölüm
düﬂtü, yine sürdürdü direniﬂi...
Orucu’ndaki politika ve bu dönemDireniﬂin bir de dört duvar arde ﬂehitler verilmesi de bundan ayr›
d›ndaki boyutu vard›. Yirminci yüzde¤ildi. Tarihin o kesitinde boyun
y›lda kuyular› betondand› Murat
e¤meyen yine devrimci hareket olPaﬂalar’›n. Canl› canl› gömüp, öldu. Kuyucu Murat Paﬂalar, Apolamekten beter etmek içindi betondan
r’›n direniﬂiyle ç›k›p geldikleri tarikuyular. “ P i ﬂ m a n ” etmek içindi ishin batakl›¤›na yeniden gömüldüler.
yan›ndan. ‹syankar›, teslim almak
En önemlisi, devrimci hareket
içindi.
ödedi¤i büyük bedellere karﬂ›n, o
‹ﬂte bu yüzden, gö¤üs gö¤üse
gün ve o günden sonra da o tarihsel
cenk etmenin meydan› hapishaneler
anda ve yerde direnmenin onuru ve
oldu 1980’lerin baﬂ›nda.
gururunu taﬂ›d›.
Amerika’n›n “çocuklar›”, piﬂmanl›k dayatt›lar devrimcilere.
Yaﬂas›n sosyalizm!
“Devrim”i hayk›rd›¤› ilk günü lanetlemelerini istediler. Ama miras›O zor koﬂullarda direnmenin ben› Mahirler’den alanlar, K›z›ldedeli de vard›, ödülü de. Bedel, ﬂehitre’yi yollar› belleyenler, devrim diler, sakatlar, tutsakl›klar oldu. Ödül
ye hayk›rmaya devam edip, lanetleise, direnmenin onuru ve gururunun
rini yine cümle zorbalar›n üstüne
yan›s›ra, devrimci hareketin faﬂizya¤d›rmaya devam ettiler.
me karﬂ› direniﬂin simgesi olarak
Bo¤un e¤menin ad›na Tek Tip
büyük bir potansiyelin çekim merElbise denilip teslimiyeti giymek
kezi olmas›yd›. 1980’lerin ikinci
dayat›l›nca, devrimci tutsaklar açyar›s›ndan itibaren bu potansiyelle
l›klar›yla bedenlerini sürdüler savabirlikte geliﬂip büyüdü devrimci
ﬂ›n ön mevzisine. 1984 y›l›n›n
hareket. Ad›m ad›m mücadeleyi
yaz›nda, 75 gün boyunca açbüyüttü, gençli¤in, memurla30
l›kla çarp›ﬂ›ld› bu cephede.
r›n, iﬂçilerin üzerlerindeki
Mart
ﬁafak 63 kez yükselölüm topra¤›n› atarken
- 17 Nisan
miﬂken, savaﬂ meyönlerinde hep devdan›nda ilk karanrimci
hareket
Devrim ﬁehitlerini
fil düﬂtü topravard›. 12 EyAnma ve Umudun
¤a. 1984 Hazilül’ün pasifiKuruluﬂunu
ran’›na yaz›ld› ilk
kasyonu, örgütﬂehit. Abdullah Mesüzleﬂtirmesi birçok
Kutlama

alanda parçalan›p at›lmaktayd›.
‹ﬂte bu süreçte dünyada da büyük alt üst oluﬂlar yaﬂanmaktayd›.
Bu alt üst oluﬂ, halklardan de¤il,
emperyalistlerden yanayd›. Revizyonizmin yönetti¤i sosyalist ülkelerde yönetimler bir bir devrilirken,
binbir çileyle y›k›lan alçak ve vahﬂi
kapitalizm restore edildi.
“Sosyalizm öldü” diye ilan ettiler dünyaya. Silah›n› b›rakan, orak
çekicini terk eden “sosyalizmin cenazesini kald›rmaya” koﬂtu.
Halklara inanc›n› kaybedenler,
ideallerini ve tarihsel materyalizmi
reddedip gelecek düﬂlerini topra¤a
gömerken, emperyalizm Ortado¤u’ya ya¤d›rd›¤› bombalar eﬂli¤inde Yeni Dünya Düzeni’ni ilan ediyordu.
Yine bir soruyla karﬂ› karﬂ›yayd›
devrim ve sosyalizmi savunanlar:
Bu, adeta “karﬂ› konulmaz” gibi
görünen karﬂ›-devrim rüzgar› karﬂ›s›nda ne yap›lacakt›? Cepheliler, tarihin önlerine getirip koydu¤u bu
soru karﬂ›s›nda hiç düﬂünmediler
denilse yeridir. Tereddütsüz belliydi
çünkü kararlar›. K›z›ldere’nin yolundan yürüyenlerin, Mahir’in ö¤rencilerinin böyle bir anda tereddütü olabilir miydi?
K›z›ldere sosyalizm yolunda cüretle ve tereddütsüz ilerlemekti.
Amerikan emperyalizmi, tüm
dünya halklar›na emperyalizmin
devasa askeri güçleri ve politik hegemonyas› önünde boyun e¤meyi
dayat›rken, ülkemizde bir güç, emperyalizmin “dikensiz gül bahçesi”
hayallerini ve planlar›na s›k›yordu
kurﬂunlar›n›. Emperyalizm, iﬂbirlikçileri ve teslimiyetçiler, sosyalizmin
cenazesini kald›rmaya haz›rlan›rken, bir güç, dünyan›n Türkiyesi’nde “Yaﬂas›n Sosyalizm” hayk›r›ﬂ›n›
yükseltiyordu. O güç, devrimci hareketti. K › z › l d e r e ’ n i n y o l u n d a
umudu büyüterek yürüyenlerdi.
Her dem Mahir, her dem Cevahir’di onlar kavgada. Ve gerekti¤inde yeni K›z›ldereler’e gitmekten çekinmeyenlerdi. Ve yine iﬂte kanl› bir
kuﬂatmaya daha al›nm›ﬂt› hareketin
önder kadrolar›. Dünyan›n birçok
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ye geldik”... “Ya Ö z g ü r Va t a n , Ya
ülkesinde silahl› mücadele sürdüren
birçok ulusal veya toplumsal kurtuÖ l ü m ”dü sözün özü.
luﬂ hareketi, silah b›rak›rken devrimci hareketin tersine silahl› mücaDevrim iddias›,
deleyi geliﬂtirmesi, emperyalizmin
i k t i d a r kararl›l›¤›
kesinlikle yok etmek isteyece¤i bir
geliﬂmeydi. 12 Eylül koﬂullar›nda
Devrimci hareket, bu yola ç›kal›
uzun y›llar kesintiye u¤rayan silahl›
nice kanl› k›y›mlardan geçti. Nice
mücadele, 1980 sonundan itibaren
kahpenin kör b›ça¤› paraland› s›ryükseliﬂe geçmiﬂti ülkemizde. Üstet›nda. Yine de “ah” demedi, dönmelik her yap›lan eylem, büyük yank›
di. Devrimin onurlu yolunda hareyarat›yor, geniﬂ kesimlerin sempatiketi yar› yolda b›rakanlar, ihanet
sini topluyordu.
edenler de olacakt› elbet ve oldu.
Emperyalizmin bekçileri, AmeHareket devam etti yoluna.
rikan Baﬂkan› Bush aﬂk›na sarm›ﬂ12 Temmuz’un, 17 Nisan’›n yalard› bu kez dört bir yan›. Kahpe puralar›n› sararken, bir büyük yara dasularda, bombalar ve kurﬂunlar ya¤ha açt› darbeci hainler hareketin s›rd›rd›lar devrimci hareketin 12 üyet›nda. S›rt›ndan hançerlediler onu.
sine. Aralar›nda Niyazi Ayd›n, ‹braFakat ihanet de ezilip aﬂ›larak,
him Erdo¤an gibi önder kadrolar da
“ d e v r i m y ü r ü y ü ﬂ ü ” sürdürüldü.
vard›. 1991’in Temmuz’una yay›lan
Mahir’in sözü, bu yürüyüﬂün her
kan, can›n› yak›yordu Türkiye devad›m›nda
tekrar tekrar kan›tlan›yorrimci hareketinin. Kan a¤l›yordu
du.
Dedi¤i
gibi, “devrim yolu engeumuda gönül ba¤layanlar. Ve fakat,
beli,
dolambaçl›
ve sarpt›.”
devrimci hareket, Niyazi’nin, ‹braDedi¤i gibi, “Her engebede dühim’in ve yoldaﬂlar›n›n teslim olﬂen gerillalar›n gövdesi bir devrim
mayan tavr›yla gelece¤ini inﬂa etf›rt›nas› yarat›yor, düﬂen gerillalameyi sürdürüyordu.
r›n kan› devrim yolunu k›z›llaﬂt›r›p,
Tarih, 12 Temmuz’la “bitti tüayd›nlat›yor”du.
kendi” beklentisi içine girenlere,
Bugüne kadar bu k›z›ll›k içinde,
“Bize Ölüm Yok” ﬂiar›yla veriyordu
onlar›n ayd›nl›¤›yla yürüyüp geldik.
cevab›n›; ki bu umudun K›z›ldeBu yol, her zorlu dönemeçte K›z›lre’den bu yana taﬂ›d›¤› miras›n özedereler’den geçiyordu. Her zorlu
tiydi. Ve devrimci hareket, 12 Temdönemeçte, iki irade çarp›ﬂ›yordu.
muz ﬂehitlerinin dilinden hayk›r›Devrimci hareket, yüzlerce kadroyordu kendi yar›n›na: “Yo l d a ﬂ l a r
sunu, savaﬂç›s›n› infazlarda, kaybetbizi aﬂ›n.”
me operasyonlar›nda ﬂehit verdi¤i
Mevsim K›z›ldere’ydi yine. Ve
bir süreçte dahi, partileﬂme hedefinmekan bu kez, Çiftehavuzlar. ﬁaden vazgeçmiyordu.
faktan önce yola ç›kanlar›n düﬂleri
Ve nihayet devrimci hareketin
bayrak olmuﬂ nazl› nazl› dalgalan›önder kadrolar›n›n K›z›ldere’de
yordu bir apartman›n penceresintopra¤a düﬂmesinden 32 y›l sonra
den. ‹stanbul semalar›nda yaﬂas›n
umut yeniden partileﬂti. ‹htilal ateﬂi,
devrim, yaﬂas›n sosyalizm diyen bir
bir kez daha harland›. Abdullah Meses yank›lan›yordu. Kürt k›z› Sabo
raller’in, Niyaziler’in, Sabolar’›n,
ile Mahir tek beden olmuﬂtu o gün;
Sinanlar’›n ve binlerce Devrimci
“Cesaretiniz varsa gelin” diyorSol kadrosunun, militan›n›n,
du.
taraftar›n›n onlarca y›ll›k
EmÇiftehavuzlar, Üstbosözlemi, müjde olup yantanc›, Erenköy ve Sahperyalizme
k›land› isyan co¤rafray› Cedit'ten yükseve
Oligarﬂiye
yas›nda.
len ses, K›z›lde30
Mart
re’den yükseKarﬂ› Mücadelede
1972’den
30
len sesin ayn›ﬁehitlerimizi An›yor
Mart 1994’e geçen
s›yd›: “Biz buraya
Umudu Selamsüre, K›z›ldere’nin
dönmeye de¤il, ölme-

ayd›nlatt›¤› yola ba¤l›l›¤›n t a r i h s e l
an›t› gibidir. Partili, Cepheli yol da
yine ayn› zorluklarla doluydu elbette. Öyle ki, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin sald›rganl›¤›n›n iyice
artt›¤› bu dönemde, devrim yürüyüﬂü ateﬂ alt›nda, adeta kan gölü içinde sürdürülecektir.
Yüzlerce infazda, k›rsal alanda
gerçekleﬂen onlarca katliamda, Buc a, Ümraniye , U luc anl ar hapishaneleri katliamlar›nda dökülen kan,
bunu anlat›yordu herkese. Çeﬂitli
kesimlerin ülkemizin art›k “demokratikleﬂti¤i... art›k bu tür olaylar›n
son bulaca¤›” boﬂ hayallerine karﬂ›n, tarih kanla yaz›lmaya devam
edilecekti...
19 Aral›k 2000’de yaz›lan tarih
de bunu kan›tlam›yor muydu? Kuyucu Murat Paﬂalar, Dehaklar, Evrenler, tüm sömürücü zalimler,
Clintonlar’›n, Bushlar’›n deste¤iyle
iﬂbaﬂ›ndayd›lar. Y›kt›lar, yakt›lar,
tarihin en büyük hapishane katliamlar›ndan birini gerçekleﬂtirdiler.
Ama yine Mahir’in yoldaﬂlar›, ö¤rencileri vard› karﬂ›lar›nda. Mahir’in K›z›ldere’deki hayk›r›ﬂ› tam
yedi y›l boyunca yank›lan›p durdu
zindanlarda ve meydanlarda.
Bu büyük direniﬂi gerçekleﬂtirenlerin de Mahir’in yoldaﬂlar› olmas› tesadüf de¤ildi. Türkiye devriminin kesintisiz yürüyüﬂünün ad›yd› K›z›ldere. Devrimin önüne ç›kar›lan her engeli aﬂmakta mahirdi
Mahir’in yoldaﬂlar›. Devrim yürüyüﬂünü sürdürürken, ödeyecekleri
bedellerin hesab›n› yapmazlard›.
Çünkü bu hesab› yapanlar›n, önüne
ç›kan engelleri aﬂ›p bu yürüyüﬂü son
hedefine kadar sürdürmesi mümkün
de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, kesintisiz
yürüyüﬂün ad› olan K›z›ldere, ayn›
zamanda zaferin de ad›d›r.

l›yoruz!
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Onlar K›z›ldere Yolunda
‹lerleyen Mücadelemizde Yaﬂ›yor!

Mahir ÇAYAN:
Yaz›lar›yla, eylemleriyle, yaﬂam›yla ve ölümsüzleﬂti¤i K›z›ldere direniﬂiyle, çizdi¤i devrim yolu bugün de yolumuzu ayd›nlatmaya devam
eden THKP-C önderi. 15 Mart 1946 Samsun do¤umludur. 1963’te Haydarpaﬂa Lisesi ö¤rencisiyken mücadeleye baﬂlam›ﬂt›r. 1964'te Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ö¤rencisi oldu¤u dönem, onun geliﬂti¤i, önderlik misyonunu üstlendi¤i dönemdir. SBF Fikir Kulübü’nde, Dev-Genç’te
hep önder bir devrimci olarak yer ald›.
Türkiye devriminin yolunun netleﬂtirilmesinin teorik aç›dan da önderidir. THKPC’nin kurucusu, Merkez Komitesi üyesidir.

Sinan Kaz›m ÖZÜDO⁄RU: THKPC'nin önder kadrolar›ndand›r. Genel Komite üyesidir. 1947 Sivas-ﬁark›ﬂla-Ortaköy do¤umlu olan Sinan Kaz›m, yüksek
ö¤renimi için geldi¤i Ankara'da devrimci
gençlik mücadelesinin içinde yer ald›.
Ekim 1970'deki Dev-Genç kurultay›nda
TDGF Genel Sekreterli¤i’ne getirildi. 12
Mart faﬂizmi karﬂ›s›nda da, ihanet karﬂ›s›nda da omuz omuzad›r Mahir'le; K›z›ldere'de oldu¤u gibi.
Cihan ALPTEK‹N: 1947 Rize, Ardeﬂen do¤umludur. THKO yöneticilerindendir. Bir dönem TDGF ‹stanbul Bölge Yürütme Kurulu üyeli¤i yapt›. 1969 Temmuz’unda, THKO'yu oluﬂturacak gençlik önderleriyle birlikte Filistin kamplar›na gitti.
Ayr›ﬂmalarda tercihini silahl› Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan yana koyarak THKO içinde yer
ald›.
Hüdai ARIKAN: 1946, Denizli-Çivril do¤umludur. Ankara'da gençlik mücadelesinin ve Dev-Genç'in örgütlenmesinin
birçok aﬂamas›nda vard›r. Partinin ilk örgütlenmelerinde yer alan kadrolardan ve
THKP Genel Komitesi üyesidir.

Devr i mci har eketin önd e rler i ,
k a d r ol a r › v e t a r a f t a r l a r › y d › l a r.
O l i g a r ﬂi De n i z G e z m i ﬂ l e r ’ i i d a m
e t m e k i s t i y o r d u . S e y r ed e m e z l e r d i .
Denizl e r ’in idam› devr im i n p restijiy
di. 12 Mart Cunt as › ’ n a k a rﬂ› sil a hl›
m ücadeleyi sürd ü rmek ve devr im i n
p restijini sav u nmak için Ünye Rad a r
Üssü’nden üç ‹ngiliz ajan›n› kaç›r a
r a k , k a rﬂ›l›¤›nda Denizl e r ’in serbest
b›r ak›lm as›n› istedil e r. Eylemi gerçek
leﬂtir en sekiz THKP-C’li, iki T H K O ’
lu devr i mci, reh i nl e rle birlikte gitt i k
ler i Tokat’›n Niks a r ‹lçesi’ne ba¤l›
K›z›lder e Köyü’nde kuﬂat›ld›l a r. 10
ö n d e r ve sa vaﬂ ç›, son ne fes le r i n e
k ad a r savaﬂar a k ﬂ ehit düﬂt ül e r.
-

-

-

-

Engebeli,
dolambaçl› ve sarp
devrim yolunun h e r
aﬂamas›nda kurtuluﬂ
bayra¤›n› taﬂ›yan
ﬂehitlerimizi sayg›yla, ba¤l›l›kla
an›yoruz. T ü r k i y e h a l k l a r › o n l a r ›
unutmayacak!
*
Vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›z›n
özgürlü¤ü için, sosyalizm için can l a r › n › v e r m i ﬂ t ü m ﬂehitlerimizi b u r a d a
b i r kez daha an›yoruz. Farkl› siyasi
h a re k e t l e r i n s a f l a r › n d a o l u p d a
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
i ç i n c a n v e re n d e v r i m c i l e r i , i l e r i c i l e r i ,
v a t a n s e v e r l e r i d e d e v r i m i m i z i n ﬂehit l e r i o l a r a k k a b u l e d e re k a n › y o r u z .
Mücadelemiz hepsinin u¤runa can
verdikleri ideallerini gerçek k›lma
m üc ad el e s id i r. Biz, bugün
h a y a t › n h e r alan›n da mücad ele edenler, b a y r a ¤ › o n l a r d a n
devrald›k, yar›n baﬂka
yoldaﬂlar›m›za
d e v r e d ec e ¤ i z .

Ömer AYNA: 1952 Diyarbak›r,
Dicle do¤umludur. THKO'ludur. 1960'lar›n geliﬂen mücadelesi içinde tercihini silahl› savaﬂtan yana
yapm›ﬂt›r. K›z›ldere'deki siper yoldaﬂl›¤›na THKO cephesinden

Say›: 145

kat›lan ikinci
savaﬂç›d›r.

Sabahattin KURT:
1949, Van Gevaﬂ do¤umludur. Ankara'da devrimci
gençlik hareketi içinde savaﬂç› yanlar›yla öne ç›kt›.
Nihat YILMAZ: 1937,
Fatsa-Bozda¤› Köyü do¤umludur. Karadeniz bölgesindeki Parti-Cepheliler’dendir.
F›nd›k mitinglerinden tütün
mitinglerine kadar bölge
halk›n›n mücadelesinin içindedir.
Ahmet
ATASOY:
1946 Ünye-Sar›halil Köyü
do¤umludur. Karadeniz
köylüleri içinde yürütülen
mücadelelerde örgütlenmiﬂ
bir devrimcidir. T‹P içinde
yaﬂanan ayr›ﬂma sürecinde
reformizmden koparak
THKP-C önderli¤inde mücadeleye at›lm›ﬂt›r.
Ertan SARUHAN:
1942, Fatsa, Beyceli köyü
do¤umludur.
Karadeniz'deki mücadelenin yerel
önderlerindendir. Karadeniz'in çeﬂitli kesimlerinde
yay›n faaliyetinden eylemleri organize etmeye, gerillan›n lojistik haz›rl›klar›na
kadar sürekli aktif bir yerel
önderdir.

Saffet ALP: THKPC'nin ordu içindeki örgütlenmesini gerçekleﬂtiren
kadrolardan biridir. 1949,
Kayseri do¤umludur. Baﬂlang›çta askeri birliklerde
“Hava Kuvvetleri Proleter
Devrimci Örgütü” adl› bir
oluﬂuma önderlik yapm›ﬂ, giderek Parti-Cephe'nin kadrolar›ndan biri olarak do¤rudan örgütlenmenin içinde yer alm›ﬂt›r.
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K›z›ldere’nin Ça¤r›s›; “Ba¤›ms›zl›k
Demokrasi Yolunda Birleﬂelim!”
K›z›ldere direniﬂinin
bizlere b›rakt›¤› en büyük
miraslardan birisi, “ Ta m
b a ¤› m s›z ve gerçekt e n dem o kr a tik T ü rki ye” ﬂiar›d›r.
Bu anlamda K›z›ldere,
halka, sol güçlere, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi yolunda birleﬂme ça¤r›s›d›r.
Neden bu ﬂiar tercih
edilmiﬂtir. Çünkü, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi ﬂiar›,
halk›n sistemden kaynakl› sorunlar›n›n çözümünün anahtar› olman›n
yan›nda, ayn› zamanda bir avuç iﬂbirlikçi egemen d›ﬂ›ndaki tüm halk›
birleﬂtirebilecek ﬂiard›r.
Düﬂünelim, ülkemizde bir avuç
egemen d›ﬂ›nda, kim ba¤›ms›zl›¤a
karﬂ› ç›kabilir, kim demokrasi istemez? Bunun cevab›, halk içinden
verilemez. Ancak, halk düﬂman› kesimler bunlara karﬂ› olabilirler.
Ülkemiz emperyalizmle girilen
yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinden günümüze sürekli krizler yaﬂanan bir
ülkedir. Yeni sömürge ülkelerin tümünde oldu¤u gibi, ülkemiz de ekonomik, sosyal, siyasal krizler ülkesidir.
Krizler, sol güçlere devrimci
mücadelenin, iktidar mücadelesinin
geliﬂtirilmesi için en uygun koﬂullar› da sunmaktad›r. Krizler sisteme
alternatif güçler için bir örgütlenme
zemini sunsa da, tek baﬂ›na bu zeminin olmas› yeterli de¤ildir. Ayn›
zamanda solun da, bu zemini de¤erlendirebilecek politikalar›, örgütlenmeleri yaratabilmesi gerekmektedir. Bu olmad›¤›nda, egemen güçler geçici de olsa, krizlerini atlatabilmektedirler. Oligarﬂi yaﬂad›¤›
krizleri bir ﬂekilde çözmeyi, düzenini sürdürmeyi baﬂarmaktad›r.
Bugün de, süreç hemen hemen
bu ﬂekilde geliﬂmektedir. Sistem
önemli bir kriz yaﬂ›yor, oligarﬂi içi
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iktidar kavgas›, bir yandan sistemin
krizini derinleﬂtirirken, di¤er yandan hem düzenin teﬂhirine hizmet
etmekte ve hem de teﬂhir için önemli olanaklar sunmaktad›r.
Fakat, sol bu gündeme adeta seyirci durumundad›r. Solun görünümü herkesin kendi kabu¤una çekildi¤i bir görünümdür. Herkes “kendi” s›n›rl› gündemleriyle, sorunlar›yla meﬂguldur.
Bu seyirci konumun önemli nedenlerinden birisi, solun halk›n taleplerine, beklenti ve sorunlar›na
cevap verebilecek politikalar üretip,
bu politikalar›, güçlerini birleﬂtirerek, halka taﬂ›ma, halk› bu politikalar etraf›nda örgütleme kararl›l›¤›n›
gösterememesindedir.
Sistem kriz yaﬂ›yor. Burjuvazi
sistemin krizine çare ar›yor. Burjuvazi iktidar›n› süreklileﬂtirecek politikalar üretmeye çal›ﬂ›yor. Çeﬂitli
kesimleri birleﬂtiriyor, ortak ça¤r›lar yay›nlat›yor. TÜS‹AD’›, TOBB’
si, T‹SK’i s›n›fsal ç›karlar› etraf›nda
aralar›ndaki çeliﬂkileri geri plana
iterek, sistemi kurtarmak için birleﬂiyor. Öyle ki, burjuvazi sol güçlerin kendi etraf›nda harekete geçirece¤i D‹SK gibi sendikal örgütleri
dahi kendi ekseninde hareketlendirmek, kullanmak için politika üretiyor.
Sol, böyle yapm›yor. Ya s›n›rl›
hedefler için biraraya gelebiliyor,

ya da bir araya gelmiyor,
gelemiyor. Birliktelik zeminlerini büyütmenin politikas›n› de¤il, birbirini
etkisizleﬂtirmenin politikas›n› üretiyor.
‹ktidara alternatif oluﬂturacak politikalar üretmek yerine, reklamc›l›k,
grupçuluk, küçük hesaplar
peﬂinde koﬂuluyor. Birlik
zeminleri geliﬂtirilemeden
da¤›lmaya mahkum ediliyor.
Solun tablosu, birbiriyle iliﬂkilerini, stratejik politikalar›n›n bir parças› olarak de¤il, günlük iliﬂkiler
olarak gördü¤ünü gösteriyor. Bu
bak›ﬂ aç›s›, solun büyümesini engelleyen bir bak›ﬂ aç›s›d›r.
Oysa, alternatif sistemin alternatifini örgütlemek, kitlelere bu alternatifi taﬂ›mak gerekir. Bu gerek sola, gerek kitlelere devrimci bir coﬂku taﬂ›yacakt›r. Kitleler, sola bakt›klar›nda, umudu kurtuluﬂu göreceklerdir.
Sorun bunun için düﬂünmek, bunun için politika üretmektedir.

S o l B u g ü n K i t l e l e re
Neyi A n l a t › y o r ?
Günümüzün temel sorunlar›ndan birisi budur. Kim, halka hangi
düﬂünceyi, hangi hedefi göstermektedir. Solun halka birlikte anlataca¤›
birﬂey yok mudur?
Vard›r. Sol halka “ b a¤›ms›z l›k
ve de m o k r a si”yi anlatmal›d›r.
Düﬂünelim, bugün demokrasi savunuculu¤u, Ergenekon operasyonu
üzerinden yap›lmaktad›r. AKP iktidar› gibi, ülkemizde faﬂizmin uygulay›c›s› bir iktidar, halka kendisini
demokrasinin savunucusu gibi pazarlayabilmektedir. Demokrasi isteyenlerin deste¤ini, kendi faﬂist iktidar›na deste¤e dönüﬂtürebilmektedir.
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Peki, sol bu iktidar›n faﬂist niteli¤ini nas›l teﬂhir edecek, demokrasi
talebini nas›l kendi iktidar mücadelesi etraf›nda örgütleyecektir? Bu
yal›n soru, tüm solun cevap aramas›
gereken soru durumundad›r.
Ayn› ﬂekilde, halk›n anti-emperyalist tepkisi, solun iktidar mücadelesini güçlendirme zemini iken, bu
zemin de, ﬂovenist, gerici güçler taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Bu durum, halka ba¤›ms›zl›¤›,
demokrasiyi anlatacak, halk› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine katacak bir cephenin örgütlenememesinin yaratt›¤› boﬂlu¤un bir
sonucudur.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi hedefini kitlelere götürmeyen solun, kitlelerin gözünde ne yaﬂad›klar› sorunlar›n nedenlerini, ne çözümlerini
netleﬂtirmesi mümkün de¤ildir.
Emperyalist iﬂgal anlatmadan,
bir yönetim biçimi olarak faﬂizmi
anlatmadan, sorunlar›n kayna¤› da
gösterilemez.
Emperyalizmi, faﬂizmi anlatmak
ise, karﬂ›l›¤›nda ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi, bunun için yürütülecek
mücadeleyi anlatmay› gerektirir.

Sol, tüm ilerici, demokrat, devrimci güçleri bu politika etraf›nda
toparlayabilir, birleﬂtirebilir, bu baﬂar›ld›¤›nda, görülecektir ki, solun
gücü sand›¤›ndan daha fazlad›r, daha büyüktür.
Böylesi bir zemin yarat›lmad›¤›nda, sol güçlerin zemininde hareket edebilecek çeﬂitli kesimlerin,
burjuvazinin etkisine de, sistem içi
di¤er kesimlerin etkisine de girmesi
ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Sol kendi gücünü oluﬂturamad›¤›nda, sistem içi güçler, kendi politikalar›n› halk›n de¤iﬂik örgütlülükleri üzerinde egemen k›lmay›, etkileyip sistem içine çekmeyi baﬂarabilmektedir.
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n derinleﬂmesini, sol da örgütlenme ve mücadeleyi geliﬂtirmenin bir zemini olarak kullanmal›d›r.
De¤ilse, sistemin kendini yeniden güçlendirmesini, solun güçlerini sald›rarak etkisizleﬂtirmesini engelleyemeyecektir.
Nitekim, sistem devrimcilere,
sistem d›ﬂ› güçlere karﬂ› her zaman
birleﬂme yetene¤ine sahiptir. ‹ç çat›ﬂmalar›n›n en yo¤un oldu¤u za-

manlarda bile, sola yönelik sald›r›lar› yo¤unlu¤undan birﬂey kaybetmiyor. Bu da tüm sol için tek baﬂ›na
ö¤retici bir olgudur.
Karﬂ› devrimin s›n›f bilincinden
ve K›z›ldere’nin devrim iddias›ndan, kararl›l›¤›ndan, sorumlulu¤undan ö¤renebildi¤imiz noktada, bir
çok engelin aﬂ›labilir oldu¤u aç›kt›r.
K›z›ldere ﬂehitleri can bedeli bir
yolda birleﬂerek ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için kavgada,
devrimin kavgas›nda, devrimin
prestijini savunmakta, tüm di¤er
kayg› ve hesaplar›n ikincil oldu¤unu göstermediler mi bize?
Ülkemizin devrimcileri,
Ülkemizin ilericileri, demokratlar›,
Ülkemizin vatanseverleri,
K›z›ldere ﬂehitlerini anarken,
onlar›n an›s›na lay›k olman›n en
mümkün ve zorunlu yollar›ndan birinin, ba¤›ms›zl›k demokrasi ve
sosyalizm için birleﬂmek oldu¤unu
söylüyor ve birleﬂmeye ça¤›r›yoruz.
Onlar’›n an›s›n› yaﬂatal›m; K›z›ldere’nin ça¤r›s›na cevap verelim.

30 Mart -17 Nisan, Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm
Mücadelesinde ﬁehitlerimizi Selaml›yor, Umudu Büyütüyoruz!
30 Mart-17 Nisan tarihleri aras›n›,
“Devrim ﬁehitlerimizi A n m a v e P a r t i n i n K u r u l u ﬂ u n u K u t l a m a G ü n l e r i ” olarak tan›mlayan Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Partisi, buna iliﬂkin olarak 25 Mart 2008
tarihinde 38 No’lu bültenini yay›nlad›.
Bültende; “ Parti-Cephe’nin kuruluﬂu
v e s i l a h l › s a v a ﬂ a b a ﬂ l a m a s › , Am erika n emper yali zmin e
karﬂ› Anadolu topraklar›ndan ilan edilmiﬂ aç›k bir sa vaﬂt›r. Amerika’ya karﬂ› ilk meydan okuma, ilk çarp›ﬂmad›r.” denilerek, THKP-C’nin düzene, oligarﬂik devlete ve emperyalizme karﬂ› gerçek anlamda ilk baﬂkald›r›n›n temsilcisi ve öncüsü oldu¤u vurgulan›yor.
Bültende, THKP-C’den DHKP-C’ye ve günümüze
uzanan, 38 y›ll›k mücadele sürecinde, “ Türkiye devrimi
v e d e v r i m c i h ar e k e t i , s a y › s › z d ö n üm n o k t a s › n d a , v a r l›k-yokluk sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Defalarc a te s l im i y et y a d a öl ü m d ay at m a s› k ar ﬂ › s› n d a t e rc ih
yapmak durumunda kalm›ﬂt›r.” deniliyor.
Tüm bu tarihsel dönüm noktalar›n›n, Marksist-Leni-

Say›: 145

nistlerin önderli¤inde, büyük bedeller ödenme pahas›na
aﬂ›ld›¤› belirtilerek, “ T H K P -C ’ d en DH K P - C’ y e u z an›p gelen tarih, T ü r k i y e d e v r i m i n d e “ i l k ” l e r i n t a r ih i d i r.” vurgusu yap›l›yor.
Bültenin, “ ZAFER KAZANMAK ‹Ç‹N SAVAﬁI YORUZ! ” baﬂl›¤›nda; DHKP-C’nin düzenin ﬂu veya bu
yan›nda düzeltmeler, reformlar yapma amac›n›n olamayaca¤›, Parti-Cephe’nin, s›n›flar mücadelesi arenas›na
devrim iddias›na, iktidar perspektifine sahip bir hareket
olarak ç›kt›¤› ve bu konumundan hiç bir zaman sapmad›¤› vurgulan›yor.
Bülten; “A nd içeriz ki, emperyalizmi kovacak, oli g ar ﬂ ik di k ta t ör l ü¤ ü y › ka ca ¤› z .
Zaferi biz kazanaca¤›z. Bundan en ufak bir kuﬂku muz yoktur.
THKP Merkez Komitesi’nin ‹htilalin Yolu baﬂl›kl›
aç ›klamas›ndaki söz ler i, ta rih içinde kan›tla nm›ﬂ söz ler olarak bir kez daha tekrarl›yoruz: Türkiye ihtilali nin yolu, partimizin yoludur. Partimizin yolu halk›m›z›n kurtuluﬂ yoludur.” sözleriyle bitiriliyor.
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K›z›ldere Ba¤›ms›zl›¤› Savunmakt›r
Amerikan ve di¤er emperyalist güçlerin iﬂgali ve sömürüsü alt›nda bir ülkede, halk
ad›na yola ç›kanlar›n, ilk ad›mlar› tereddütsüz ba¤›ms›zl›¤›n
kazan›lmas› yolunda ilerlemek
olmak zorundad›r.
Yine Mahir Çayan’›n dedi¤i
gibi, böylesi bir ülkede ba¤›ms›zl›¤› kazanman›n tek bir yolu
vard›r, o da “ s i l a h l › k u r t u l u ﬂ
s a va ﬂ › d › r.”
‹ﬂte Mahirler’i K›z›ldere’ye
ulaﬂt›ran yol, bu ba¤›ms›zl›k
yoludur. Bu aç›dan denilebilir
ki; K›z›ldere ba¤›ms›zl›¤› savun m a k t › r.
Ba¤›ms›zl›¤› savunmak demek,
Mahir’in sözleriyle, “ A m e r i k a n
emperyalizminin hakimiyeti ve
yerli uﬂa¤› sömürücü s›n›flar›n ik t i d a r › n › y › k m a k ” demektir. Bu nedenledir ki, ba¤›ms›zl›k için yola ç›kanlar›n, Amerika ve iﬂbirlikçilerinin terörüyle karﬂ›laﬂmalar› kaç›n›lmaz oland›r.
Bu gerçek devrimcilerin önüne
iki seçenek ç›karm›ﬂt›r, bu seçenek lerden birisi K›z›ldere ’ d i r, di¤er
seçenek emperyalizmle ve iﬂbir likçileriyle uzlaﬂma çizgisidir. Bu
nedenle K›z›ldere, Mahirler’in
“ Ta m b a ¤› ms›z ve gerçekten de m o k r a t i k T ü r k i y e ” ﬂiarlar›n› canlar›n› vererek savunmalar›d›r.
Mahirler, daha mücadelenin baﬂlang›c›nda, devrimin yolu henüz yeni ﬂekillenirken “ K u r t u l u ﬂ S a v a ﬂ › n a ” vurgu yaparken, a n t i - e m p e ryalist zemini vurguluyorlard›. Evet,
bu bir kurtuluﬂ savaﬂ›d›r; ayn› savaﬂ
içinde birleﬂmiﬂ ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ savaﬂ›d›r. Ba¤›ms›zl›¤›n
baﬂka bir yolu da yoktur.
Halk›n kurtulmak istedi¤i, açl›k
ve yoksulluktur. Bunun sorumlusu,
emperyalizm ve iﬂbirlikçisi oligarﬂidir. Halk›n kurtulmak istedi¤i, faﬂizmin bask› ve zulmüdür, ülkemizde faﬂizmin bir yönetim biçimi olmas›n›n nedeni de, emperyalizmle
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ba¤›ms›zl›k için ne yap›yorlar
sorusunun cevab› boﬂluktur.
Çünkü, gerçekte ba¤›ms›zl›k için
devrimciler d›ﬂ›ndaki kesimlerin
yapt›klar› bir ﬂey yoktur.
Bu durumda, bu kesimlerin
ba¤›ms›zl›¤›n savunucusu olduklar›ndan de¤il, ancak ba¤›ms›zl›k
ﬂiar›n› kendi politik hesaplar›
için kulland›klar›ndan söz edilebilir.
Ba¤›ms›zl›¤› lafta de¤il de,
gerçekten savunmak, a n t i - e m peryalist ve anti-oligarﬂik olmay› gerektirir. ‹kisinden birisikurulan yeni-sömürgecilik iliﬂkilenin eksik olmas›, ba¤›ms›zl›¤› saridir. Dolay›s›yla, bir kurtuluﬂtan
vunmay› da engeller.
söz etmek için emperyalizmi ülkeKimi kesimler, sözde emperyamizden atmak, iﬂbirlikçilerinin iktilizme karﬂ›d›rlar, fakat emperyalizdar›na son vermek gerekir. Ulusal
min iﬂbirlikçisi tekellere, orduya,
ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂ›n› birlikte
düzen partilerine karﬂ› de¤iller. Doyürütmek gerekir.
lay›s›yla, emperyalizm karﬂ›tl›klar›
Ülkemizde, ilk defa bu gerçekleda sözde kalmaktad›r.
ri Mahirler ortaya koymuﬂlard›r. ÜlÜlkemiz, emperyalizmin aç›k
kemizin 1945’lerde sömürgeleﬂtirilde¤il, gizli iﬂgali alt›ndaki bir ülkemesinden itibaren, Anadolu’da ilk
dir. Gizli iﬂgalin esprisi, emperyalist
kez THKP-C ile birlikte, net olarak
iﬂgalin iﬂbirlikçi oligarﬂi ve onun
ba¤›ms›zl›k ﬂiar› yank›lanm›ﬂt›r.
askeri gücü, iﬂbirlikçi ordu arac›l›¤›yla iﬂgal edilmesidir. Bu gerçek,
Bu nedenle, THKP-C’nin kuruemperyalizme karﬂ› olanlar›n, otoluﬂu, ülkemizde emperyalizmin ismatik olarak oligarﬂiye de karﬂ› oltedi¤i gibi sömügecilik iliﬂkilerini
mas›n› gerektirir.
yürütemeyece¤inin ilan›d›r. O güne
Yine bu gerçek, ülkemizde bakadar ki, uzlaﬂmac›l›¤›n tersine, ilk
¤›ms›zl›¤› savunman›n k›stas›n›n,
defa K›z›ldere’yi yaratan silahl›
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
mücadele çizgisi, ülkemizden em mücadele oldu¤unu gösterir.
peryalizmi savaﬂarak ataca¤›n›
ilan etmiﬂ, bunun gerçekleﬂtirile Ba¤›ms›zl›¤› savunmadaki samibilir oldu¤unu teorik ve pratik
miyetin göstergelerinden birisi de,
o l a r a k o r t a y a k o y m u ﬂ t u r.
ba¤›ms›zl›k mücadelesinde bedel
ödemeyi göze almakt›r.
Ba¤›ms›zl›ktan Söz Eden
Bedel ödemek göze al›nmaÇ o k t u r, F a k a t
d›¤›nda
ba¤›ms›zl›k düﬂün30
cesinin
savunulmas› da
D e v r i m c i l e r D›ﬂ›nda,
Mart
lafta
kalmaya mahBa¤›ms›zl›k ‹çin
17
Nisan
kumdur. Ülkemizi
Bedel Ödeyen
iﬂgal edenler,
Devrim ﬁehitlerini
Kimse Yo k t u r
ba¤›ms›zl›¤›Anma ve Umudun
Bugün ülkem›z›
yok
Kuruluﬂunu
mizin ba¤›ms›zl›edenler, görüntü
¤›ndan söz eden çeﬂitli
ne olursa olsun, buKutlama
kesimler vard›r. Fakat,
nu as›l olarak silah zo-

Günleri

30 Mart 2008

ruyla yapmaktad›rlar.
Kurduklar›, iﬂbirlikçi oligarﬂik
düzen, yönetim biçimi olarak faﬂizmin seçilmesi, yarg›s›, iﬂbirlikçi ordusu, yasalar› hepsi iﬂgalin halk
üzerindeki bask›s›n›n araçlar› durumundad›r.
Bu gerçekler ortada iken, ba¤›ms›zl›¤›n, emperyalist iﬂgale karﬂ› zor
kullan›lmadan baﬂar›labilece¤inden
söz etmek, yan›lg› de¤ilse aldatmacad›r.
Emperyalist iﬂgale karﬂ› zor kullanarak mücadele etmek ise, do¤al
olarak bedelleri olan bir mücadeleye at›lmak demektir. Yani, “enge beli, dolambaçl› ve sarp” bir yolda
yürümeyi seçmek demektir.
Ülkemizde, 38 y›ld›r bu yolu yürüyen sadece devrimciler vard›r. Say›s›z bedel ödenerek, önder kadrolar›, kadro, sempatizan ve taraftarlar›yla, emperyalizmin ve oligarﬂinin
her türlü terörü alt›nda bu yolu yürümeyi sürdürenler sadece devrimcilerdir.
Bu yolun, tarihsel dönemeçlerinin baﬂ›nda geleni K›z›ldere Manifestosu’dur. K›z›ldere, tarihin derinliklerine gömülmek istendi¤i noktada, ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›n hiçbir
zaman yere düﬂmeyecek ﬂekilde en
yükseklerde dalgaland›r›lmas›d›r.

K › z › l d e re Ba ¤ ›m s ›z l › k ‹ çi n
Savaﬂ Manifestosudur
K›z›ldere emperyalizmin ve oligarﬂinin bir katliam›d›r, ayn› zamanda K›z›ldere bir direniﬂtir. Fakat K›z›ldere’nin politik anlam› tek
baﬂ›na bunlarla izah edilemez. Bunlar›n yan›nda, K›z›ldere’yi m a n i festo l a ﬂ t › r a n özelli¤i vard›r. Bu
özellik, K›z›ldere’de, Türkiye devriminin yolunun, “ Tam ba¤›ms›z
ve gerçekten demokratik T ü r k iye” hedefine giden yolun, kanla yaz›lm›ﬂ olmas›d›r.
Bu tarihsel bir olayd›r. K›z›ldere’de emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin egemenli¤i alt›na ald›¤›,
ya¤malad›¤›, talan etti¤i bir ülkenin
halk›na, kurtuluﬂa giden yol gösterilmiﬂtir.
Say›: 145

Evet, K›z›ldere’de Mahirler’i
lar›n›, ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›n dalgalanmaya devam etti¤ini ifade
katleden emperyalizm ve oligarﬂi
eder.
katliamc›d›r. Mahirler’in katledildiklerinde, daha çok genç yaﬂlarda
Bu nedenledir ki, gerçekten baolduklar› da do¤rudur. Katliama
¤›ms›zl›ktan yana olmayanlar, batepki göstermek de, demokrat olma¤›ms›zl›¤› savunman›n gerektirdi¤i
n›n gere¤idir. Fakat, K›z›ldere’yi
bedelleri ödemekten kaç›nanlar, K›genç devrimcilerin katledilmesine
z›ldere’nin “ b i z b u r a y a d ö n m e y e
indirgemek, olay› politik içeri¤inde¤il, ölmeye geldik” ﬂiar›n› yok
den soyutlamak, K›z›ldere’nin masaymak istediler. “ D ö n e rek de” banifesto olma özelli¤ini gözlerden
¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm düsaklamak anlam›na gelir. Ki, bu biﬂüncelerinin savunulabilece¤ini idlinçli ya da bilinçsiz olarak, K›z›ldia ettiler. Fakat, gerçekler onlar›
dere’nin mesajlar›n›n halka ulaﬂmaher defas›nda yalanlad›. Savunamas›n›n engellenmesinde, politik anlad›lar. Giderek, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm söylemleri dillerinm›n›n gizlenmesinde, kanla yaz›lan
de i¤reti durmaya baﬂlad›. Bu kavtarihin silinmesinde, oligarﬂiye yarramlar›n içeri¤ini boﬂaltmaya çal›ﬂd›m etmek anlam› taﬂ›r.
t›lar.
Emperyalizm ve oligarﬂinin katYaﬂanan pratik K›z›ldere’nin ﬂiliamc›l›¤›n›n hedefinde K›z›ldearlar›n›, sloganlar›n› tekrar tekrar
re’nin olmas›n›n nedeni vad›r.
do¤rulad›. Emperyalizme ve oligarTHKP-C önder ve kadrolar›n›n heﬂiye karﬂ› ba¤›ms›zl›k ancak, “biz
def seçilmesinin nedeni, K›z›ldere
buraya dönmeye de¤il, ölmeye
manifestosunu yaratan çizginin, b a g e l d i k ” denilerek savunulabildi.
¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
Halen
ülkemizde ba¤›ms›zl›k bayiçin, anti-emperyalist, anti-oligarra¤›
yükseklerde
dalgaland›r›labiliﬂik devrim bayra¤›n› dalgaland›ryorsa,
bunun
nedeni,
Mahirler’den
m a s › d › r.
günümüze
yüzlerce
devrimcinin
de
Nitekim, K›z›ldere’de salt katliayn› bedeli ödemekte tereddütsüz
am de¤il, teslimiyet dayatmas› da
oluﬂudur, yüzlerce devrimcinin kuvard›r. K›z›ldere, ayn› zamanda kuﬂatmalarda, “as›l siz teslim olun”
ﬂatma alt›ndaki devrimcilerin, “tesdiyebilmesindendir.
lim olun” ça¤r›lar›na “ b i z b u r a y a
dönmeye de¤il, ölmeye geldik” ceBa¤›ms›zl›¤›n Yolu
vab›n› verdikleri için manifestodur.
K › z › l d e re ’ d e n G e ç e r
Teslim olmak, düﬂüncelerini,
Mahirler’i K›z›ldere’ye taﬂ›yan
ideallerini, ba¤›ms›zl›k çizgisini
neden,
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› en
terk etmektir. Teslim olmak, emperyükseklerde
dalgaland›rmak iken,
yalizmle, oligarﬂiyle, onlar›n iﬂgal
Amerika’n›n uﬂa¤›, iﬂbirlikçi orduve sömürü üzerine kurduklar› sistemleriyle uzlaﬂmakt›r.
yu oraya taﬂ›yan neden, ba¤›ms›zl›k
Ve, teslim olun ça¤r›lar›na elleridüﬂüncesini öldürmekti.
ni yukar›ya kald›rarak cevap verenFakat ba¤›ms›zl›k düﬂüncesi K›lerin, katledilmesi için bir neden de
z›ldere’de öldürülemedi. K›z›ldere
yoktur. Bu yan›yla, emperyalizmin
ise, fiziksel olarak ölümken,
ve oligarﬂinin katliamc›l›¤›n›n
ideolojik, politik olarak
politik hedefleri vard›r. ‹ﬂte,
Emölümsüzleﬂmek oldu. Bu
teslimiyet dayatmas› bu
peryalizme
nedenledir ki, ülkepolitik hedefi ifade
mizde ba¤›ms›zl›k
ve
Oligarﬂiye
eder. Yine, K›z›ldehedefinde kare’de teslimiyetin
Karﬂ› Mücadelede
rarl›l›kla ilerreddedilmesi
ﬁehitlerimizi
An›yor
leyenlerin yolu,
de, teslimiyeti daUmudu Selammutlaka K›z›ldereyatanlar›n bu politik
hedeflerine ulaﬂamamaler’den geçmiﬂtir.
l›yoruz!
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Tarihimizin Marﬂlar›
Marﬂlar›m›z›n Tarihi
2

12 Mart’ta, K›z›ldere’de devrimci hareketi bitirdiklerini sananlara
karﬂ› “son sözümüz söylenmedi da h a ” diyordu marﬂ. Tam tersine, daha konuﬂmaya yeni baﬂl›yorduk.
K›z›ldere’de o kerpiç evde savunulan vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n özgürlü¤üydü. K›z›ldere’de yak›lan
ateﬂ, devrimin yolunu ayd›nlatan bir
meﬂaleydi. O yoldan ilerlemeye devam etti devrim mücadelesi.
Mahirler’in mücadelesini sürdürme iradesi gösteren tecrübesiz,
genç ama cüretli kitlelerden gür, tok
bir ses yükseliyordu eylemlerde:
v u r ulan köpek dölü
v u r d u ¤ u n h e r b i r ölü
c a n l a n › r çiçek açar
h e r çiçekte bin tohum
h e r tohumda vurdu¤un
bin yi¤it do¤ar y a ﬂ a r
... iﬂte b ak en öndeyiz
halk›z biz tükenmeyiz
t a r i h l e r y a z a r bizi
biz tarih yazanlar›z

... Beﬂ yüz bin emekçi vard›k
Ta k s i m M e y d a n › ' n a g i r d i k
Öyle bir ‹ s t a n b u l g ö r d ü k
S o r a r l a r b i r gün, sorarlar

Gerçekten de her tohumda bin
yi¤idin do¤mas›n›n canl›, somut bir
kan›t› gibiydi 12 Mart sonras›. Hiç
kimsenin, ne oligarﬂinin, ne solun
hesap edemeyece¤i kadar büyük bir
Cepheli potansiyeli ç›km›ﬂt› ortaya.
Hesap sorma iste¤iyle, Mahirler’in
bayra¤›n› daha yükseklere taﬂ›ma
iste¤iyle doluydu gençlik:
12 Mart paﬂalar›
Sermayenin uﬂaklar›
K › z › l d e re ’ n i n k a n l a r ›
Ya n › n › z a k a l m a y a c a k

edileni yeniden yaratmal›yd›lar.
‹nkarc›lara, tasfiyecilere ra¤men
h›zla geliﬂiyordu mücadele. Karﬂ›devrim de ayn› h›zla ﬂiddetini art›r›yordu.
Oligarﬂinin deste¤indeki sivil faﬂist hareket, kontrgerilla iﬂbirli¤iyle
kitlesel katliamlara yöneldi. 1 May›s 1977 katliam›, 16 Mart 1978
katliam›, Maraﬂ, Çorum katliamlar›
birbirini izledi.
Bin dokuz yüz yetmiﬂ yedi
Unutulmaz y›l›n ad›
B i r May›s bayram› idi
S o r a r l a r b i r gün, sorarlar

A¤›tlar ve öfkeli hesap sorma iste¤ini dile getiren marﬂlar, türküler
vard› art›k halk›n dilinde. Belli ki
çok büyük bedeller ödeyecekti halk.
Belli ki var›lacak yere kan içinde
var›lacakt›...
Ç i t l e r k e s i l i r b i re r b i re r
Cop ve bomba altedilir
B i z k i g ü r l e y e n b i re r v o lka n›z
Beyaz›t patlayan krater
Mart’›n onalt›s›nda yedi can
Düﬂtük gün ortas›nda yedi can
Bin dall› yasemen olup yeﬂer dik / faﬂizmin karﬂ›s›nda yedi can

Bunun için örgütlenmeliydiler.
Fakat, bunca kan katliam
“Gündo¤du hep uyand›k”›n coﬂiçinde Anadolu halklar›n›n
kusuyla yeniden büyük, bin30
binlerce y›ll›k ayaklanler, onbinler, yüzbinler
Mart
malar tarihini ve Maolup yürüyen kortejler
- 17 Nisan
hirler’in miras›n›
oluﬂturmal›yd›lar.
sahiplenen bir
“Yolumuz ÇaDevrim ﬁehitlerini
hareket do¤du.
yanlar›n YoluAnma ve Umudun
Mayas›n› Madur” yazmal›yd›
Kuruluﬂunu
hirler’den alm›ﬂ
en önde.. K›z›ldeKutlama
Devrimci Solcu kadre’de fiziki olarak yok

rolar, partiyi yeniden yaratma kararl›l›¤›yla, her türlü sapmayla aralar›na kal›n bir çizgi koyarak mücadeleyi geliﬂtirmeye koyuldular:
K › z › l d e re o n b e ﬂ l e r
B e d re t t i n ’ l e r y a ﬂ › y o r
aln› k›z›l bantl›lar
kavgaya ça¤›r›yor
...selam olsun özgürlü¤e / bayrak
bayrak koﬂanlara
selam olsun Devrimci Sol
savaﬂç›lar›na bin selam!
... ﬂehirlerde k›rlarda
savaﬂ›n öncüsüyüz
halk›m›z›n örgütlü
baﬂ e¤meyen gücüyüz
sömürü zorbal›k tutsakl›k
mutlaka y›k›lacak
özgürlük güneﬂimiz
ülkenin ﬂafa¤›nda do¤acak
Dönemin marﬂlar›, türküleri,
devrim hedefini göstermektedir tereddütsüz biçimde.
Sonraki y›llarda kimilerinin
“ssl o g a n c › ” olarak adland›raca¤›
marﬂlar ve türküler yank›lanmaktad›r ülkemizin her taraf›nda. ‹ h s a n i l e r, Emekçiler, Ali A s k e r l e r, T im u r S e l ç uk l a r, C e m K a r a c a l a r,
Zülfü Livaneliler, farkl› anlay›ﬂlarla, farkl› tarzlarda da olsa, devrimin
türkülerini, marﬂlar›n› seslendirmektedirler. Coﬂkuludur, kararl›d›r,
ve umutludur bu marﬂlar.
Devrimci mücadelenin enternasyonalizminin en güzel ifadelerinden
biri de halklar›n marﬂlar›n› paylaﬂmas›d›r. Ve bu dönemde yo¤un biçimde bu nitelikteki marﬂlar da taﬂ›n›r kavgam›za. ﬁili halk›n›n direniﬂ
marﬂ› “Venseremos” bunlar›n en bilinenlerinden biridir.
v e n s e r e m o s v e n s e r em os
k›ral›m zincirlerimizi
v e n s e r e m o s v e n s e r em os
zulme ve yoksullu¤a paydos
Veya Avusturya ‹ﬂçi Marﬂ›; Türkiye solunun en çok benimsedi¤i,
her koﬂulda belki en çok söyledi¤i
marﬂlardan biridir.
hayat denilen kavgaya girdik
çelik ad›mlarla yürüyoruz
biz bu karanl›k yolun sonunda

Günleri
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do¤acak güneﬂi görüyoruz

Y›llar boyunca destan yaz›ld›
‹ﬂte Metris’te...
Kan bedeli, can bedeli
yar›n›n müjdesiyle..

d a ¤ l a r › a ﬂ › y o r, bak yak›nlaﬂ› yor
k›z›l y›ld›za hep koﬂun
b u b i r rüya de¤il,
b u b i r hülya de¤il
y›ld›z›d›r k u r t u l u ﬂ u n
Belki, kimileri “yak›n devrim
hayali” görüyordu o günlerde. Ama
devrim bir hayal de¤ildi. Bundan
emindi devrimciler ve kitleler. Mücadeleyi bunun için büyütüyorlard›.

Marﬂlarda direniﬂ var

i n a t ç › b i t m e z b i r gülüﬂ
b i r t ü r k ü d ü r d i r eni ﬂ
zindanlarda ad›
apo fatih hasan haydar
Marﬂ söylemek, askeri hapishanelerin birço¤unda ko¤uﬂ bask›nlar›na, iﬂkencelere, falakalara neden
olan bir “eylem” olsa da, o marﬂlar,
cuntan›n en karanl›k zamanlar›nda
bile söylenmeye devam edildi. Ülkemizin semalar›nda marﬂlar›m›z›n
yank›s› hiç eksik olmad›.
Gündo¤du Hep Uyand›k’tan
Avusturya ‹ﬂçi Marﬂ›’na, ﬁark›ﬂla’dan Enternasyonal’e kadar halklar›n direniﬂler içinde yazd›¤› dizeler yank›land› hapishane maltalar›nda. Ve direniﬂ içinde yenileri yaz›ld›. Ki onlar, bu dönemin y›lg›nlar›n›, döneklerini de¤il, direnenleri,
kavgada bayraklaﬂanlar› anlatt›.

Kavga büyür, devrim mücadelesi geliﬂir, kitleselleﬂir, devrimci hareket büyür... Böyle vakitlerde emperyalizm ve iﬂbirlikçileri için iktidar koltu¤unu sa¤lama alman›n,
baﬂka deyiﬂle düzenin bekas›n›n tek
yolu vard›r: Aç›k faﬂizm.
12 Eylül 1980’de faﬂist bir cunta
yönetime el koyar. 12 Eylül, marﬂlar ve türküler aç›s›ndan da bir dönüm noktas›d›r. 12 Eylül’ün “öncesi” ve “sonras›” diye bölünür tarih.
Faﬂizm tüm terörüyle halka sald›r›rken, marﬂlar›n ve türkülerin sesi de
yok edilir meydanlardan. Okullarda, fabrikalarda en büyük suçlardan
biri haline gelir “o malum marﬂlar›,
soyun dedi düﬂman
türküleri” söylemek. Cuntaya göre,
inançlar›ndan
onlardan tek bir yank› kalmamal›d›r
dört k›z›l ok f›rlad› yay›ndan
Anadolu’nun semalar›nda.
.. ip de geçirsen boyunlar›m›za
ya da bir kurﬂun al›nlar›m›za
Faﬂizmin bask›s›yla kaçanlar,
asla soyunmay›z inanc›m›zdan
göçenler, inançs›zlaﬂanlar olduysa
da döneme damgas›n› vuranlar direCuntan›n hapishanelerinde devnenler oldu.
rimci tutsaklara teslimiyet dayat›l›Marﬂlar susmad›, susturulamad›.
yordu. Teslim olan tutsaklar gösteriMahir’in deyiﬂiyle, sadece adam›lerek halka, “öncülerinin ne hale
z›n üzerinde yer de¤iﬂtirdi. Bazen
düﬂtü¤ü” gösterilip son darbe vurubir marﬂ›n bir dizesini söylemek,
lacakt›. Devrimci inanç ve kararl›bazen o makamda ›sl›k çalmak,
l›k, cuntan›n bu hesaplar›n›n karﬂ›cuntaya karﬂ› direnenlerin birbirini
s›nda bir direniﬂ oda¤› yarat›r ‹stanbulmas›n›n, dayan›ﬂmas›n›n ifadebul’un, kavgan›n baﬂﬂehrinin orta
si oldu. Bazen, o marﬂlar, iﬂkenyerinde. Ad› M e t r i s’tir bu odacehanelerde direniﬂin ad›yd›.
¤›n:
Em12 Eylül y›llar›nda
peryalizme
Yedi tepeli ﬂehirde
devrimci marﬂlar›n
D i re n i ﬂ t e n b i r
ve
Oligarﬂiye
aç›kça, en gür seskale
lerle söylenebilKarﬂ› Mücadelede
Yeni do¤an
di¤i bir yer de
güne merhaba
ﬁehitlerimizi An›yor
vard› elbette: HaD i y o r d i r eUmudu Selamn e n l e re
pishaneler.

Bedeli ölüm olsa da sosyalizmin
onuruna leke düﬂürmez Marksist
Leninistler. Tutsakl›k koﬂullar›nda
inançlar›n› savunmakta özgürdürler.
Özgürlü¤ünü kullanman›n bedeli
ölümdür bazen. Cuntan›n hapishanelerde teslimiyetin simgesi olarak
Tek Tip Elbise’yi dayatmas› karﬂ›s›nda, kimileri statükoculu¤un, uzlaﬂmac›l›¤›n yada teslimiyetin yoluna düﬂerken, devrimciler ölüm orucuyla püskürtürler bu sald›r›y›. Dört
devrimci ﬂehit verildi bu direniﬂte.
Onlar tarihi, tarih onlar› yazd›:
Yü r ü d ü l e r e n ö n s a f t a
kucaklayarak ölümü
teslim olmad›lar, g e r i d u r m a d › l a r
‘karar›m›z kesindir!’ dediler
K ayd› dört y›ld›z ardarda
yararak yoz karanl›¤›
dimdikti baﬂlar› yi¤it
y o l d a ﬂ l a r › n / gülen k›z›l
k a r a n f i l l e r içinde
O dört y›ld›z, Apo, Fatih, Hasan,
Haydar’d›r. Zindanlarda direniﬂin
ad›d›r onlar. Ve onlarca türkü, marﬂ
onlar› anlatacakt›r. Mamak’ta faﬂistlerle “kar›ﬂ›p bar›ﬂanlar›”, cuntan›n
askerlerinin emri alt›nda uygun
ad›m yürüyenleri anlatacak de¤ildi
elbette...
D›ﬂar›da yapra¤›n bile k›p›rdamad›¤› günlerde içeride evlatlar› direnirken, d›ﬂar›da da tutsak yak›nlar› bir tarih yaz›yordu. Y›llar sonra
bestelenecek bir marﬂ onlar›n bu tarihini anlatacakt›:
Kurakt› toprak gökyüzü karanl›k
b i z l e r s u s k u n b i re r a n a b a b a y d › k
eylül zindanlar›ndaki ça¤r›yla
uyand›k korkulu düﬂten uyand›k
D i re n i ﬂ b o y a t t › k ç a z i n d a n l a r d a
dayand›k zulüm kap›s›na dayand›k
ses verdik evlatlar›n hayk›r›ﬂ›na
y›kt›k korku kalelerini y›kt›k
Y›lg›nl›¤›n, karamsarl›¤›n dört
yan› sard›¤› günlerde Haydarlar’›n

l›yoruz!
Say›: 145
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türküsü ﬂöyle diyordu:
Türküm bitmedi
sesim daha yitmedi
ben hala türkü yak›yorum
kavgada
d i re niﬂçile rin alev
soluklar›nda

Marﬂlarda yeniden
büyüyen umut var!
Onlar ölüm oruçlar›nda can verirken, gelecekten emindiler. Çok
emindiler ölüm oruçlar›nda verimli
devrim tarlas›na ektikleri tohumlar›n yeﬂerece¤inden... Tarih ve yoldaﬂlar› onlar› yan›ltmad›.
Gece döner, gün olur, hiçbir karanl›k sonsuza kadar devam etmezdi. 80’lerin ikinci yar›s› karanl›¤›n
giderek parçaland›¤›, pusun da¤›ld›¤›, meydanlar›n yeniden marﬂlar›n,
türkülerin sesine kavuﬂtu¤u y›llard›r.
Gençlik aya¤a kalkt› önce.
Gençli¤in aya¤a kalk›ﬂ›na önderlik
edenler ise, elbette Dev-Genç’lilerdi. “Ey Dev-Genç’li Ey DevGenç’li...” dizesi en çok duyulan dizeydi yürüyüﬂlerde. Dev-Genç’liler
tarihi miraslar›na sahip ç›k›yor, tarihlerine yeni direniﬂler ekliyorlard›.
Ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n›
6. Filo’lar k a r ﬂ › s › n d a h a y k › r a n
ﬂanl› haziran günlerinde
s›n›fla kaynaﬂan
b iz D e v- G e n ç ’l iy iz . . .
... do¤rulup gürledik
n i s a n d i reni ﬂi ’n de
kavgan›n izindeyiz
ö z g ü r b i r ge lecek müjdecisi
yükselen sesimiz
b iz D e v- G e n ç ’l iy iz . . .
savaﬂ›yoruz oligarﬂiye karﬂ›
savaﬂaca¤›z halkla birlikte
kurtuluﬂa kadar
Gençli¤in yan›s›ra iﬂçiler yürümeye baﬂlad›lar caddelerde. Devrimci hareketin önderli¤inde 1 May›s meydanlar›n› yeniden kazanmak
için büyük bir kavgaya giriﬂildi. ﬁehitler pahas›na verilen bir kavgad›r
bu. Mehmet Akif Dalc›, iﬂte bu kavgada, 1 May›s günü Taksim Tarlabaﬂ› Bulvar›’nda vurularak katledil-
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di. Onun için yaz›lan marﬂ, devrimci hareketin cunta mahkemelerinde
faﬂizmi yarg›layan “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” baﬂl›kl› savunmas›yla bütünleﬂerek, yüzbinlere ulaﬂan, kitleleri derinden etkileyen, iﬂçisi, köylüsü, kondulusu, emeklisi, kad›n›,
genciyle milyonlar›n a¤z›nda bir
slogana dönüﬂtü:
kuﬂand›k genç öfkeni
taﬂlar›n kucaklar›m›zda
b i z l e re ö ¤ re t t i ¤ i n k a v g a
kavgam›z
büyüyor umuzlar›m›zda
zapt etti¤imiz alanlara
sesini taﬂ›yaca¤›z
kan›m›zla yaz›yoruz tarihi
hakl›y›z kazanaca¤›z
h a s re t i n o b ü y ü k g ü n e
savaﬂarak varaca¤›z
s i la h› m ›z s öyl e ye c ek s on s öz ü
hakl›y›z kazanaca¤›z
Cunta y›llar›nda hapishanelerde
baﬂvurduklar› açl›k grevi silah›, halk›n elinde bir silaha, cuntan›n kürsülerinde dile getirdikleri bir gerçek, halk›n dilinde bir slogana dönüﬂmüﬂtü. Dönem Devrimci Sol
ad›n›n hayat›n her alan›nda öne
ç›kt›¤› bir dönemdir... K›z›ldereler’den geliyordur o.
... her b i r t o h u m b i n l e r v er di
nice engel a lt edi ldi
dalga dalga geliyoruz art›k
f›rt›nalar boranlarla
nas›rlaﬂt› yumru¤umuz
kondulardan meydanlara
volkanlaﬂ›p geliyoruz
bayra¤›m›z elden ele
destanlaﬂ›p geliyoruz

Cesaret Var Marﬂlar›m›zda!
Sosyalist sistemin y›k›lmas› ve
birçok ülkede kapitalizmin restorasyonuyla rüzgarlar emperyalizmden
yana esmeye baﬂlar. Çeﬂitli kesim-

ler inançs›zlaﬂ›r. Sosyalizmin
hayat verdi¤i marﬂlar, halklar›n tek kurtuluﬂ yolunu anlatan dizeler, art›k söylenmez
olur.
“Sloganc›” diye mahkum
edilir kavgan›n dizeleri. ‹mgelerle dolu, mücadeleden uzak,
halka yabanc› yeni müzikler ise, do¤al olarak mücadele alanlar›ndaki
kitleler taraf›ndan sahiplenilmez.
Kavgan›n türküsüyle, devrimimizin
marﬂlar›yla “s›yr›l›p gelen” G r u p
Yo r u m, iﬂte bu dönemlerde, mücadele edenlerin sesi solu¤u olur. Direnenler, devrimi isteyenler, sosyalizme inananlar, onda bulur sesini.
Kimileri, bayraklar›ndan orak
çekiçleri ç›kar›rken, sosyalizmin
onuruna sahip ç›kmak için ileriye
at›lma vaktidir.
Böyle zor dönemlerde ideolojisini savunma cüreti gösteremeyenlerin, tarihsel hakl›l›¤›yla iddias›n›
sürdüremeyenlerin devrimcili¤i,
Marksist-Leninistli¤i sözden öteye
geçemezdi ve dünyan›n gerçek
Marksist-Leninistler’in sözlerini
duymaya ihtiyac› vard›.
Ülkemizin Marksist-Leninistleri
bu sözü söyleyebilecek cürete sahiptiler. Dünyan›n birçok bölgesinde yaﬂanan silah b›rakmalar›n, uzlaﬂmalar›n, inkarc›l›¤›n tersine, ülkemizde
devrimci mücadelenin geliﬂmesinin
en önemli sebeplerinden biri de buydu. ﬁartlar ne olursa olsun, inançlar›ndan vazgeçmeyenler vard›.
Y›lg›nl›¤a, inkarc›l›¤a, inançs›zl›¤a karﬂ›, mücadeleyi büyütme iradesiyle, daha fazla cesaret ça¤r›s›
yap›yordu devrimci hareket:
at›ld›k k avg ay a yü rüy oru z en ön de
devrim bayra¤›m›z ellerimizde
coﬂkun sel gibi y›k›yoruz setleri
a k › y o r a k › y o r ak›yoruz biz
c e s a re t c e s a re t d a h a f a z l a c e s a re t
kurtuluﬂ mutlaka ellerimizde
k › r z i n c i r l e r i k o p a r gelece¤i
kurtuluﬂ mutlaka ellerimizde
Marﬂlar›n ritmi yükselmektedir.
Yükselen devrimin sesidir.

- devam edecek30 Mart 2008

Bask›nlar, Gözalt›lar, ‹ﬂkenceler, Keyfi Tutuklamalar

Bu Tablonun Yarat›c›s› ‘AKP Demokrasisi’dir!
Okmeydan›: Semtte Polis Terörü
Kulaks›z Karakolu’nda ‹ﬂkence
Ankara: Keyfi Tutuklamaya Devam
‹zmir: Gençlik Derne¤i’ne Bask›n
Ankara: Yeni Bir Gözalt› Dalgas›...
‹stanbul’da
Okmeydan› halk›
24 Mart günü yine
polis terörüne maruz kald›. 24 Mart
günü Saat 21.00 civar›nda Gençlik
Federasyonu çal›ﬂanlar› Serkan Onur
Y›lmaz, Hasan Selim Gönen, Onur
Karadirek ve Metin Bayram Okmeydan›’nda polis taraf›ndan yaka paça
zorla gözalt›na al›nd›lar.
Hiçbir gerekçe göstermeden polisin üst aramas› yapmak istemesine
karﬂ› ç›kan Gençlik Federasyonlu
ö¤renciler yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›lar. Devrimci kimliklerinden dolay› sald›r›ya u¤rayan
Gençlik Federasyonlular› ve polisi
iyi tan›yan Okmeydan› halk› olay›
görünce hemen tepkisini ortaya koyarak devrimcileri sahiplendi. Halk›n sahiplenmesi karﬂ›s›nda polis
halka da sald›rarak pervas›zl›¤›n›
sürdürdü. Evlerinin balkonundan
tepki gösteren halka polis ateﬂ açarken bir marangoz atölyesinin içine
de gaz bombas› at›ld›.

Darp.. h ayalar› b urma.. a ¤›za ç orap
sokma.. kafas›n› duvara vurma.. c opla tecavüz tehdidi.. zorla ‹stiklal marﬂ› söyletme... Bunlar ‘12 Eylül uygulamalar›’
de¤il; bunlar geçen hafta, 25-26 Mart
2008’de A KP ‹KT‹DARINDA yaﬂand›!
dikten sonra
elleri arkadan
kelepçeli bir
ﬂekilde bir odaya kapat›l›p içeriye
gaz s›karak sabaha kadar orada bekletildiler. Hayalar› burularak ‹stiklal
marﬂ›n› söylemeleri dayat›ld›, a¤›zlar›na çorap ve ayakkab› sokularak, kafalar› duvara vurularak iﬂkenceye
maruz kald›lar. ‹ﬂkenceler bunlarla
bitmedi. Copla tecavüzle tehdidine
de maruz kalan ö¤rencilere adliyeye
götürülürken de ‹stiklal marﬂ› söylemeye zorland›. Gençlik Dernekli ö¤rencilerin avukatlar›yla görüﬂmeleri
engellendi. Zorla parmak izi al›n›rken slogan atmamalar› için a¤›zlar›
bantla kapat›ld›, kafalar›na mont geçirildi.

OKMEYDANI’NDA POL‹S TERÖRÜ!

G ö z a l t › v e S a l d › r › y a P r ot e s t o
Gözalt›lar ve halka yap›lan sald›-

r›lar yürüyüﬂle protesto edildi. Saat
22.00’de Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤›
önünde biraraya gelerek “Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Katil
Polis Okmeydan›’ndan Defol” sloganlar› atan Okmeydan› halk› sald›r›y› protesto etti. Okmeydan› Temel
Haklar önünde yap›lan aç›klamada
gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas› istendi. Eyleme DHP, ‹ﬂçi Köylü, Halkevi,
DTP, ESP, SODAP, ÖDP ve KÖZ de
destek verdi.

Gözal t › nd a ‹ ﬂk e nce
25 Mart’ta mahkemeye ç›kar›lan
Gençlik Federasyonu çal›ﬂanlar›ndan
Onur Karadirek ve Metin Bayram
serbest b›rak›l›rken Serkan Onur Y›lmaz ve Hasan Selim Gönen 26
Mart’ta serbest b›rak›ld›lar. Serbest
b›rak›lan Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerin gözalt›nda yaﬂad›klar›
Türkiye’de demokrasi vard›r diyene
cevap niteli¤indedir. Ö¤renciler götürüldükleri Kulaks›z Polis Karakolu’nda tekme tokat arabadan indirilGençlik Dernekli
ö¤rencileri, önce
kimlik sorup ard›ndan ça¤›rd›klar› ekiplerle birlikte biber gaz› s›karak sald›r›p gözalt›na ald›lar. Polisler sald›r›rken,
çevrede toplanan insanlara, “Bunlar terörist, bombac›, bunlar› öldürmek laz›m” diyerek sald›r›lar›n›
meﬂru göstermeye çal›ﬂt›lar.
Sald›r› sonucunda Ça¤r› Çevik,
Burak Ergün, Ayd›n ‹ﬂbilir ve Ser-

Polisin Keyfi En Büyük Yasa
23 Mart’ta, ‹zmir Gençlik Derne¤i üyeleri dernek binas›nda sald›r›ya u¤rad›. Saat 14.30’da derne¤e gelen sivil polisler, “siz burada
ne yap›yorsunuz, buras› yasal m›,
yoksa çay m› sat›yorsunuz?” diyerek Gençlik Derne¤i’ne girdiler.
Neden geldiklerini, arama izinleri
olup olmad›¤›n› bile söylemeden

Say›: 145

vet Ç›nar isimli Gençlik Dernekli
ö¤renciler gözalt›na al›nd›. Bornova Merkez Karakolu’na götürülen
ö¤renciler gözalt› süresi boyunca
iﬂkenceye maruz kald›lar. Gözalt›na al›nanlar, 24 Mart günü polise
mukavemet gerekçesiyle Bayrakl›
Adliyesi’ne ç›kar›larak savc›l›ktan
serbest b›rak›ld›. Hak yok, hukuk
yok. Sadece polisin keyfili¤i var.
Bu keyfilik en büyük yasa niteli¤inde...
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Ankara’da Tutuklama DERS‹M’DE EYLEM
SONRASI GÖZALTI
Terörü Sürüyor!
götürüldüler. 28 Mart günü de mahkemeye ç›kar›lan devrimcilerden Erdinç Ero¤lu, Tuncer Gümüﬂ, Ezgi ﬁahin, Gültaç
Harmanc›, Didem Akman, Funda Tosun,
Alev ﬁahin, Bilgehan Karpat, Murat
Korkut “örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandas› yapmak” gerekçesiyle tutuklanarak Sincan Hapishanesi’ne gönderildiler.

Ankara’da polisin infaz etti¤i Kevser
M›rzak’›n cenazesine kat›ld›klar› için
oniki kiﬂinin evleri bas›larak gözalt›na
al›nmas›n›n ard›ndan 25 Mart sabah› da
onalt› kiﬂi yine evleri bas›larak gözalt›na
al›nd›. Gözalt› gerekçesi olarak ise Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü kutlamas›nda “yasad›ﬂ› terör örgütü mensuplar›n›n” foto¤raflar›n› ve “yasad›ﬂ› örgüt propagandas› yapan” pankartlar taﬂ›nmas› gösterildi.
25 Mart günü sabaha karﬂ› evleri bas›larak ve yolda yürürken gözalt›na al›nan Ebru Gürler, Erdinç Ero¤lu, E¤itimSen Üyesi Bünyamin Keneﬂ, ﬁahan Uyan›k, Mimarlar Odas› Ankara ﬁube Sekreter Yard›mc› ve SMGM Sorumlusu Alev
ﬁahin, Meliha Kulu, Tuncer Gümüﬂ,
Türk Telekom çal›ﬂan› Gültaç Harmanc›,
Didem Akman, Berna Y›lmaz, Özge K›rm›z›taﬂ, Bilgehan Karpat, Bayram Dalyan, Elif Atar, Funda Tosun, Ezgi ﬁahin
ve Murat Korkut Ankara TEM ﬁube’ye

G ö z a l t › l a r Serbest B›rak›ls›n!
16 HÖC üyesinin serbest b›rak›lmas›
talebiyle Ankara HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 26 Mart günü Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t› önünde yap›lan eylemde “Türkiye’de Demokrasi Yok Demokratik Haklar›n› Kullananlar Gözalt›na
Al›n›yor Tutuklan›yor” pankart› aç›ld›.
Yap›lan aç›klamada ba¤›ms›z, demokratik Türkiye mücadelesinin her koﬂulda
sürdürülece¤i dile getirilirken eyleme
ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza¤açl›
ve Halkevleri de destek verdi.

HUKUKSUZLUK
DEVAM EDİYOR!
Kevser M›rzak’›n katledilmesini
protesto etmek için yap›lan bas›n
aç›klamas›na ve M›rzak’›n cenazesine kat›ld›klar› gerekçesi ile gözalt›na al›n›p tutuklananlar›n ikinci duruﬂmas› da görüldü.
25 Mart günü 11. ACM’de yap›lan duruﬂmaya tutuklu san›klar SES
MYK üyesi Meryem Özsö¤üt, Eray
Destegül, Utku Aykar, ‹brahim
Ak›n, Umut ﬁener getirildi. San›k
avukatlar› Av. Selçuk Koza¤açl› ve
Av. Öztürk Türkdo¤an müvekkillerinin tahliyelerini isterken, Savc›
Özsö¤üt ve Aykar’›n 314. maddeden örgüt üyeli¤i ile di¤er san›klar›n
örgüt propagandas› yapmaktan cezaland›r›lmalar›n› talep etti. Mahke-
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me san›klar›n tutukluluk hallerinin devam›na karar vererek duruﬂmay› 15 May›s 2008 tarihine
erteledi.

K ES K Ank ar a ﬁ ubel e r
P l a t f o rm u : Tu t u klam a l a r
y›ld › r m a p o li tik a s› d › r
Mahkemeden sonra KESK Ankara ﬁubeler Platformu bir eylem
yapt›. Eylemde tutuklaman›n hukuksuz oldu¤u vurgulanarak “SES
Genel Örgütlenme Sekreteri Meryem Özsö¤üt’ün ve 25 Mart günü
de E¤itim-Sen 1 Nolu ﬁube üyesi
Bünyamin Keleﬂ’in 8 Mart bahane
edilerek gözalt›na al›nmas›n›n emek
ve demokrasi mücadelesinde, hak
gasplar›na karﬂ› yükselen tepkiyi
bast›rmaya yönelik bir y›ld›rma politikas› olarak alg›l›yoruz” denildi
ve gözalt› ve tutuklamalar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.

AKP iktidar›n›n tutuklama ve gözalt› terörü 26 Mart
günü Dersim’de DTP’nin düzenledi¤i bas›n aç›klamas›n›n
ard›ndan yaﬂanan gözalt›larla
kendini bir kez daha gösterdi.
Aç›klama yerinden ayr›lan
Dersim Kültür Derne¤i çal›ﬂanlar› Taner Gökbaﬂ, Ali
Haydar Çatakçin, Umut Karabulut, Önal Bak›r, Cihan
Balc›, Semra Çatakçin ve ismi ö¤renilenemeyen bir kiﬂi
polis sald›r›s›yla gözalt›na
al›nd›lar.
Dersim Kültür Derne¤i
yaﬂanan gözalt›lar› protesto
etmek için ayn› gün Sanat Soka¤›’nda bir eylem yapt›. Eylemde dernek ad›na yap›lan
aç›klamada polis terörü anlat›larak teﬂhir edildi. “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme HÖC de
destek verdi.

Ank ar a H Ö C Temsilci li ¤i:
H u k u k s u z l u k l a r a s on
ve r i l meli
Ayn› gün Ankara HÖC Temsilcili¤i de bir aç›klama yapt›. “‹nfazlar›
Protesto Edenler De¤il Katliamc›lar
Yarg›lans›n” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›. Eylemde yap›lan aç›klamada hak ve özgürlük mücadelesi
verenlerin tutuklamalarla y›ld›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› ifade edildi.
“Ülkemizde hukukun olmad›¤›,
en ufak bir hak talebine dahi tahammülün olmad›¤›, bugün Ankara’da
yaﬂanan ev bask›nlar› ile onlarca kiﬂinin gözalt›na
al›nmas›yla bir
kez daha
kan›tlanm›ﬂt›r”
denildi.
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Her Yerde Newroz, Her Yerde
Sald›r›, Gözalt›, Tutuklama
G Yüksekova’da 20 yaﬂ›ndaki ‹kbal Yaﬂar, Van’da
35 yaﬂ›ndaki Zeki Erinç katledildi.
G Onlarca kiﬂi polis kurﬂunlar›yla, joplar ve sopalarla yaraland›.
G Yaklaﬂ›k 800 kiﬂi gözalt›na al›n›rken, bunlar›n
70’i tutukland›.
G Sald›r›, gözalt› ve tutuklama yaﬂanan yerler:
ﬁ›rnak Cizre, Samsun, ‹zmir, Malatya, ‹stanbul Armutlu, Urfa Viranﬂehir,
Mardin Nusaybin, Sivas,
Van, Hakkari, Siirt, Yüksekova, ‹stanbul, Mersin,
Adana, Kocaeli, Batman

Newroz, Ortado¤u halklar›n›n
zulme karﬂ› mücadele günüdür. Ülkemizde Newroz Kürt halk›n›n taleplerini alanlarda hayk›rd›¤› bir
gündür. Bu y›l da, Kürt halk› Newroz’da yüzbinlerle birçok ilde alanlara ç›karak taleplerini hayk›rd›.
Fakat, birçok y›l oldu¤u gibi, bu
y›l da iktidar Kürt halk›n›n talepleVan

Say›: 145

rine karﬂ› tahammülsüzdü.
AKP’nin Newroz politikas›, sald›r›, katletme, gözalt›, tutuklama oldu. Eylemler
provoke edilmeye çal›ﬂ›ld›,
Diyarbak›r’daki kutlamalara
kat›lan kitlenin üzerinden jetler uçuruldu. Birçok yerde
kutlamalara yönelik sald›r›lar
yaﬂand›. Polisin vahﬂice sald›r›s›nda, 2 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi, onlarca kiﬂi yaraland›,
800 kadar kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 70 kiﬂi tutukland›.
Burjuva bas›n yay›n›n da yer
vermek zorunda kald›¤› görüntüler,
Kürt halk›na yönelik zulmün de resmiydi. Yaﬂl› kad›nlar yerlerde sürüklendi, jopland›, tahta sopalarla
dövüldü. Newroz günü, televizyon
ekranlar›nda, “kamera gördü¤ü
yerde çocuklara muz da¤›tan polis”
görüntüleri de¤il, yüzlerindeki o
maskeyi atm›ﬂ polis görüntüleri vard›. Yerlere düﬂmüﬂ yaﬂl› kad›nlara,
h›nçla sopa sallayan tüm de¤erlerden soyundurulmuﬂ polislerdi onlar.
Ve bu görüntüler, k›yamet koparmad›. Çünkü bu görüntülerde iﬂkence gören yaﬂl› analar, oligarﬂi içi
iktidar çat›ﬂmas›n›n taraf› de¤ildi.
Onlar alanlarda taleplerini hayk›ran
yoksul Kürt kad›nlar›yd›. Sanki yaﬂanan vahﬂet çok normalmiﬂ gibi, ne
iktidar, ne muhalefet, ne burjuva bas›n›n “ d e m o k r a t ” l › ¤› kimseye kapt›rmayan köﬂe yazarlar› sanki görmediler bu manzaralar›.
AKP’nin polisi, bu vahﬂete mecliste tepki gösterilmesine bile tahammülsüzdü, DTP grubunun s›ralar›na da¤›t›lan resimleri engellemeye çal›ﬂ›yordu.
Bu tabloda Kürt halk›na düﬂmanl›k vard›. Kürt sorununa AKP
yaklaﬂ›m› vard›: “Terörle sustur,
sindir, taleplerini alanlara taﬂ›yamaz hale getir. ”

Kazl›çeﬂme
Tüm bunlara ra¤men, Kürt halk›
ulusal ve demokratik taleplerini
Newroz alanlar›na taﬂ›d›. Bask› ve
terör Kürt halk›n› sindirip susturamad›. Newroz göstermiﬂtir ki, AKP
iktidar›, oligarﬂi, Kürt halk›n›n taleplerini bask› ve terörle bast›ramayacakt›r. Kürt halk› ne pahas›na
olursa olsun taleplerini hayk›rmaya
devam edecektir.

K a zl›çeﬂme’de Yüzb i nler i n
Newr oz Coﬂ k u su
23 Mart günü Abdi ‹pekçi Spor
Saray› önünde biraraya gelen DTP,
HÖC, ESP, EMEP, SDP, Halkevleri,
EHP, SODAP, TÖP, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Partizan, DHP,
Kald›raç, Odak, D‹P Giriﬂimi,
HKM, ÖMP, BDSP, Köz, Devrimci
Duruﬂ, Devrimci 78'liler ve May›sta
Yaﬂam Kooperatifi üyeleri Kazl›çeﬂme’ye yürüdü. “Newroz ‹syand›r Birleﬂelim, Ortak Düﬂman Amerika’d›r Kürt Halk›na Özgürlük”
pankartlar›yla mitinge kat›lan HÖC
korteji s›k s›k “Kürt Halk›na Özgürlük” sloganlar› att›.
Ayfer Düza¤aç ve Grup Afat’›n
sahne ald›¤› kutlamada son olarak
sahneye Grup Yorum ç›kt›. “Eeeyy
emperyalistler… Eeeey Amerika!..
Ve uﬂak ruhlu iﬂbirlikçiler!.. Bu topraklarda Demirci Kawalar bitti mi
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‹stanbul-1 May›s
sand›n›z!. Ve siz bugünün Dehaklar› defolup gidene kadar Ortado¤u
sizin için cehennem olacakt›r” diyerek yüzbinlere seslenen Grup Yorum üyelerinin sözleri alk›ﬂlar ve ›sl›klarla karﬂ›land›.

‹s t a nb u l ’ u n M ah a llele r i nde
New r oz Ateﬂler i

78’liler Derne¤i, KESK ﬁubeler
Platformu, Kald›raç, Al›nteri, Halklevleri ve HÖC’ün düzenledi¤i
Newroz, kitlesel bir kat›l›mla coﬂkuyla kutland›. 23 Mart’ta Toros
Sokak’ta toplanan yaklaﬂ›k 3000 kiﬂi yürüyüﬂ ve aç›klama yapt›ktan
sonra da¤›ld›.
Ankara Mamak’ta da Newroz
coﬂkuyla kutland›. Natoyolu Tekmezar Park›’nda biraraya gelen
aralar›ndan HÖC’ün de oldu¤u çok
say›da demokratik kurum üyeleri
yürüyüﬂ yapt›. 400 kiﬂinin kat›ld›¤›
yürüyüﬂ aç›klamayla bitirildi.
HÖC’ün Newroz kutlamalar›ndan biri de Ant a l ya’n›n Alt›nova
Sinan Mahallesi’nde gerçekleﬂti.
Yunus Emre Caddesi’nde toplanan
HÖC’lüler mahalle içinde k›sa bir
yürüyüﬂ yapt›lar, ateﬂler yakt›lar.
H a t a y HÖC’lüler de Newroz’da
alanlardayd›. Pankartlar›, k›z›l bayraklar› ve Cengiz Soydaﬂ’›n resimleriyle Ulus Alan›’nda toplan›p
Arapça ve Türkçe “Newroz ‹syand›r” ça¤r›s› yapt›lar.
‹ z m i r ’de gerçekleﬂen Newroz’da polis terörü vard›. DTP,
ÖDP, EMEP, ESP, KÖZ, KALDIRAÇ, PART‹ZAN, ÇHD, ‹HD,
DHP’nin Alsancak Meydan›’nda
yapmak istedi¤i Newroz kutlamas›na valilik taraf›ndan izin verilmedi.
23 Mart günü DTP ‹l Baﬂkanl›¤›
önünde sabah saatlerinde baﬂlayan
ve 4000 kiﬂinin kat›ld›¤› kutlama
sonras› yürüyüﬂ yapmak isteyen
350 kiﬂilik gruba ise polis coplar ve
gaz bombalar›yla sald›rd›. Polis 250
kiﬂiyi de gözalt›na ald›.

‹stanbul’un mahallelerinde de
Demirci Kawalar'›n ateﬂi yand›....
Yanan ateﬂlerin etraf›nda birleﬂti
halklar›n kollar›. Hep beraber halaya durdular...
Newroz gecesi 1 Ma y›s Mahallesi’nde, O kmeyd a n› Sibel Yalç›n
Direniﬂ Park›’nda, N u rtepe’de Hüseyin Aksoy Park›’nda, Ali b e y köy’de Saya Yokuﬂu Gülpa Market
önünde, G a zi Ma h a l le si’nde Muharrem Tepesi ve Sekizevler’de,
A rm u t lu Tepe’de ve G ü l s u y u’nda
Pazar yolu üstü Dinler Sokak’ta
toplanan HÖC’lüler ateﬂler yakt›lar,
halaylar çektiler. “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›yla
halka zulme karﬂ› direnme ça¤r›s›
yapan
HÖC’lüler
yapt›klar›
yürüyüﬂlerin ard›ndan da¤›ld›lar.
A rm u tlu’daki kutlamalarda polis
sald›r›s› vard›. Armutlu’daki kutlamada polis panzerlerle kitleye sald›rarak yak›lan ateﬂi söndürdü. Yeniden ateﬂ yakarak toplanan kitAnkara
leye polis tekrar sald›r›rken kitle
“Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ” sloganlar›yla polise cevap verdi.

New r oz ‹sy a n d › r
B i rleﬂe lim !
A n k a r a ’da DTP, ÖDP,
EMEP, BDSP, SDP, ESP, KÖZ,
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Dersim
‹zmir’de yap›lan bir baﬂka Newroz kutlamas› da HÖC’ün Yamanlar
Mahallesi’nde yapt›¤› kutlamayd›.
HÖC’lüler halka mücadele ça¤r›s›
yapt›lar.
M a l a t y a ’da da engellemeler
vard›. Miting çal›ﬂmas› içinde yer alan Tertip Komitesi’nde yer alan
toplam 17 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Buna ra¤men 1200 kiﬂinin kat›l›m›yla
gerçekleﬂti miting. HÖC’de mitinge
kat›larak destek verdi. Polis miting
sonras› da 8 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Malatya’daki di¤er Newroz kutlamas› ise HÖC, DHP ve Partizan
taraf›ndan düzenlendi. Cemal Gürsel Mahallesi’nde yap›lacak eylemi
engellemek için 7 kiﬂiyi gözalt›na
almakla kalmayan polis bütün gün
mahalleyi ablukaya ald›, mahallede
terör estirdi. Sald›r›lara ra¤men Cemal Gürsel Sa¤l›k Oca¤› önünde
toplanan kitle sloganlarla yürüyüﬂe
geçti. Ve yakt›klar› ateﬂin baﬂ›nda
kutlad›lar Newroz’u.
Gözalt›na al›nan HÖC’lü Adem
Y›ld›z, Sevcan Göktaﬂ, Mehmet
Türker, Bahtiyar Özdemir, DHP’li
ﬁadiye Yalç›n, Partizan’dan Ali R›za Kaya ise ertesi gün ç›kar›ld›klar›
mahkemede tutukland›lar.
S a m s u n’da da polis terörü vard›. 19 Mart gecesi evlere bask›n düzenleyen polis 20 ö¤renciyi gözalt›na ald›.
20 Mart günü Süleymaniye
Geçidi’nde biraraya gelen
DKÖ’ler “Gözalt›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›yla gözalt›lar› protesto eden kitle, Newroz’un engellenemeyece¤ini
hayk›rd›.
21 Mart günü de Newroz
19 May›s Üniversitesi’nde
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kutland›. Ö¤renciler yakt›klar›
Newroz ateﬂinin üzerinden atlayarak zulme isyan gününü kutlad›lar.
A d a n a ’da HÖC’lüler Denizli
Mahallesi’nde pazar giriﬂinde topland›lar. Meﬂaleli yürüyüﬂte okunan
aç›klamada “Newroz ateﬂleriyle
halklar›m›z özgür gelece¤ini kazanacakt›r” denildi.
E l a z›¤ HÖC’lüler Newroz’u
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yakt›¤› ateﬂle kutlad›lar. Yaklaﬂ›k 1000
kiﬂinin kat›ld›¤› kutlamada Grup
Arjen ve Umuda Türkü türküleriyle
ve halaylar›yla kitleyi coﬂturdu.
Elaz›¤’da ayn› gün ‹stasyon
Meydan›’nda da EMEP, ÖDP ve
KESK ﬁubeler Platformu’nun da
destek verdi¤i DTP’nin düzenledi¤i
Newroz mitingi vard›.
Newroz D e rsim’de de coﬂkuyla
kutland›. HÖC, HKM, DHP, DTP,

Siyasette

EMEP, KESK, TUDEF, Partizan taraf›ndan 22 Mart günü K›ﬂla Meydan›’nda düzenlenen mitingle Newroz kutlamas› yapan Dersimliler
“Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
B u rsa’da Newroz 23 Mart günü Gökdere Bulvar›’nda yap›lan bir
mitingle kutland›.
DTP, SDP, ESP, Partizan, BDSP
ve HÖC’ün düzenledi¤i kutlamaya
1000 kiﬂi kat›ld›.
M e rsin HÖC’lüler de Taﬂ Bina
önünde yapt›klar› eylemle Newroz’u kutlad›lar.
Si vas’ta da polis terörü vard›.
Kutlamalara kat›lmak için Newroz
alan›na giden Sivas Gençlik Derne¤i Giriﬂimi'nden ‹brahim Karataﬂ,
Mustafa Do¤an, ‹lker Ekiz, U¤ur
Ayd›n, Aliekber Kalender, Osman
Minik isimli ö¤renciler hiçbir gerekçe gösterilmeden yaka
paça gözalt›na al›nd›. Bu
sald›r› alanda toplanan

25 Mart günü ‹stanbul DTP il
binas› önünde yap›lan aç›klamada
Türkiye, ‹ran ve Suriye’de yap›lan
Newrozlar’da 5 kiﬂinin hayat›n›
kaybetmesi DTP’liler taraf›ndan
protesto edildi. Ödenen bedellerle,
verilen ﬂehitlerle Newroz ateﬂinin
büyütüldü¤ü dile getirildi.

ken, mitingden bir gün
önce DTP konuﬂma listesine ÖDP’li Ufuk Uras ile
EMEP’li Levent Tüzel’in
eklenmesini dayatt›. Mitingten bir gün önce yap›lan bu dayatma, DTP’nin
mitinge kat›lan solun iradesini yok saymas›ndan
baﬂka bir anlam taﬂ›m›yordu. Solun iradesini yok sayarak, ÖDP ve EMEP’e
yönelik kendi politikalar›n› örgütlere dayatm›ﬂt›r.
Newroz’da her ﬂey kararlaﬂt›r›lm›ﬂken, DTP, sonradan iki konuﬂmac›y› dayatma hakk›n› ne hakla
kendinde görebildi? Konuﬂmac›lar›n ayr›cal›¤› neydi, niye baﬂkalar›
da ayn› ﬂekilde konuﬂmas›n? Bu sorulara verilebilecek ikna edici bir
cevap yoktur. DTP’nin de ikna edici bir cevab› olmad›¤› için, HÖC’ün
bu dayatmaya karﬂ› hakl› olarak
yapt›¤› itiraza, “Ufuk Uras’›n herkesin milletvekili oldu¤u, kendisinin
Uras’›n seçilmesi için s›rt›ndan ter
ç›kana kadar çal›ﬂt›¤›” gibi cevaplar verilmiﬂtir.

DTP’liler, Uras’› herkesin ve
kendilerinin de milletvekili olarak
görebilirler, fakat herkes Uras’›
kendi milletvekili olarak kabul etmek zorunda de¤ildir. Bu tamamen
politik bir tercihtir. DTP, kendi politikalar›na göre iki isim belirliyor,
bunlar› dayat›yor ve uyguluyor.
DTP’nin son gün bu dayatmayla
gelebilme cesaretini bulmas›nda,
toplant›daki di¤er sol güçlerin tav›rs›zl›¤›n›n da pay› vard›r. Dayatmalara boyun e¤mek, birlikleri geliﬂtirici bir politika de¤ildir. Dayatmalar
engellenmedi¤inde, birlikler de yara alacakt›r.
DTP’nin dayatmas› aç›k bir adaletsizli¤i de içermektedir. Çok say›da sol gücün kitlesiyle kat›ld›¤› bir
mitingde, DTP’nin politikalar›na
göre birilerine ayr›cal›k tan›mak
aç›k adaletsizliktir. Bu tav›r “ kendi
i ç i n d e bile a d a l e t l i o l m a y a n b i r
sol, iktidar o l d u ¤ u n d a n e o l u r ? ”
sorusunu sordurtmaz m›?
Solun birlikte eylemler örgütlemesi önemlidir, fakat bu ancak solun birbirine karﬂ› sayg›l› ve adaletli olmas›yla süreklileﬂtirilebilir.

‹LKE

Sol Olmak
Adaletli Olmakt›r
2008 Newroz’u önceki y›llardan
farkl› olarak, ‹stanbul’da hemen
tüm sol güçlerin birlikte kutlad›¤›
bir Newroz oldu. Bu yan› olumluydu. Fakat, herkesin birbirinin haklar›na sayg› gösterdi¤i bir Newroz olmad›.
Birlikte bir eylem örgütlemek
demek, eyleme kat›lan tüm güçlerin
kendi iradelerini, kendi politikalar›n› adaletli bir ﬂekilde o alana yans›tmas›n› sa¤lamak demektir. Herkes
DTP’nin kendi politikalar›n› yans›tmas›na anlay›ﬂla yaklaﬂt›. Fakat
DTP’nin kendi d›ﬂ›ndaki güçlerin
iradelerini hiçe sayd›¤› örnekler yaﬂand›.
Mitingin her ﬂeyi ayarlanm›ﬂ-

Say›: 145

Samsun

devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan protesto edildi. Gözalt›lar
daha sonra serbest b›rak›ld›.

Newroz’da Ya p › l a n
S a l d › r › l a r P ro t e s t o E d i l d i

‹LKE
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‹ktidar Çat›ﬂmas›nda Sahte Roller:

Ulusalc›l›k, Demokratl›k
Sömürücü kesimler veya varolan
sömürücü düzeni savunan kesimler,
siyasi arenaya genellikle kitleleri aldatmaya, aldatarak kendi yanlar›na
çekmeye yönelik s›fatlar ve görünümlerle ç›karlar. Bugün AKP ve
Genelkurmay’da somutlanan, ﬂeriatç›l›k-laiklik ﬂeklinde süren çat›ﬂman›n taraflar› da halk›n karﬂ›s›na
maskelerle, riyakar s›fatlarla ç›kmaktad›rlar.
AKP’ye kapatma davas› aç›lmas›, AKP’nin de laikçi cephenin tan›nm›ﬂ isimlerine yönelik bir gözalt› operasyonu yapt›rmas›, bu kesimler aras›ndaki iktidar çat›ﬂmas›n›n
sürece¤ini gösteriyor. Bu çat›ﬂman›n düzeniçi bir iktidar çat›ﬂmas› oldu¤u, her iki kesimin de, mevcut
sömürü ve zulüm düzenini sürdürmekte birbirinden fark›n›n olmad›¤›
aç›kt›r. Her iki kesim de, halk›n karﬂ›s›nda, oligarﬂinin, tekellerin ç›karlar›n›n savunucusudur. Fakat, bununla birlikte, halen halk›n önemli
bir kesimi taraf›ndan çat›ﬂman›n
gerçek boyutlar›n›n görülemedi¤i,
bu kesimlerin yüzlerindeki sahte
rollere kan›labildi¤i de bir gerçektir.
Bu durum, her iki kesimin iktidar
çat›ﬂmas›nda, halk› kullanmas›n›
kolaylaﬂt›r›yor, gerçek kimliklerini,
niyetlerini gizlemelerine hizmet ediyor. Bu nedenle, her iki kesimin gerçek yüzlerini kitlelere gösterebilmek
için, teﬂhiri sürdürmeye ihtiyaç vard›r. Art›k yüzlerindeki maskeler iyice y›pranm›ﬂ olsa da, önemli olan
bunun kitleler taraf›ndan görülebilmesi, kavranabilmesidir.

Din de, Ba¤›ms›zl›k da
‹ k t i d a r Çat›ﬂmas›nda
Kulland›klar› Malzemelerdir
Bir kesim “ulusalc›”, bir kesim
ise “‹slamc›”, fakat ne birinin ulusal
de¤erlerle ilgisi var, ne di¤erinin dini inanc› var. Bunlar, her ikisinin de
yüzlerine takt›klar› maskelerdir.
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Maskelerin alt›nda gerçek yüzleri
vard›r. Gerçek yüzlerinde, herhangi
bir inanc›n, ulusal onurun izlerini
görmek mümkün de¤ildir. Bugün
‹slamc›, Müslüman, ulusalc› görünürler, ihtiyaç olursa yar›n bu kimliklerini de¤iﬂtirip, baﬂka bir kimlik
taﬂ›maya baﬂlayabilirler.
Hangi kal›p onlara iktidar›n yolunu açarsa, o kal›ba herhangi bir s›k›nt› duymadan girebilirler. Politika
yapma tarzlar› da, kiﬂilikleri de böyle ﬂekillenmiﬂtir.
Örne¤in, A K P ’ n i n k a d ro l a r › ,
ge çmiﬂin A m e r i k a ’ y a e m p e r y a l i s t
diyen Milli Görüﬂ’çüleridir. “De¤iﬂtiler”, bugün Amerika’n›n iﬂb i r l i k ç i l i ¤ i n i , B O P ’ t a k i t a ﬂ e ro n l u ¤ u n u y a p › y o r l a r. Asl›nda, de¤iﬂmediler demek de, yanl›ﬂ de¤ildir.
Dün yüzlerinde baﬂka bir maske ile
halk›n karﬂ›s›na ç›k›yorlard›, bugün
yüzlerindeki maskeyi de¤iﬂtirdiler.
Fakat, özleri geçmiﬂte de ayn› idi.
Onlar›n ‹slamc›l›¤› geçmiﬂte de,
ﬂeytanla bile iﬂbirli¤i yapabilecek
bir ‹slamc›l›kt›. ‹slamc›l›klar›, geçmiﬂte de, en yak›nlar›ndakileri bile
ﬂeytana satabilecek türdendi.
‹ﬂte AKP’yi oluﬂturan kadrolar;
hem halk›n oylar›n› almak, hem
Amerika ve di¤er emperyalistlerin
deste¤ini almak onlara iktidar olman›n yolunu açacakt›, 28 ﬁubat’›n ard›ndan bunu sa¤lamak için yeni bir
kal›ba girdiler. Kand›rd›klar› yine
halkt›.
Beﬂ y›ll›k iktidarlar› süresince,
üniversitelerde türban›n yasaklanmas›na karﬂ› bir ﬂey yapmad›lar.
Halk› oyalad›lar, halk›n dini inançlar›n› iktidarlar›n› güçlendirmek
için kulland›lar. Çeﬂitli konuﬂmalar›nda, kendilerine “ t ü r b a n s o r u n un u ç ö z m e k i ç i n ve r i l e n d e s t e ¤ i n y e tersiz oldu¤unu” söylediler. Dini
inançlar› olan halk, AKP’den türban
sorununu çözmesini istedikçe onlar,
“bize daha fazla oy verin” dediler.
Denilebilir ki, AKP’nin iktidar ol-

mas›n›n anahtarlar›ndan biri, halk›n
dini inançlar›n›n istismar›d›r.
Yak›n süreçte, iktidar çat›ﬂmas›nda yeni bir mevzi kazanman›n
ad›m› olarak yine türban› kulland›lar. Üniversitelerde türban› serbest
b›rakan ad›m› atarak, hem halk›n
demokratik taleplerini, hem de dini
inançlar›n› sahiplenmiﬂ olacaklard›.
Bu politika AKP’ye salt belli bir
kitle deste¤i sa¤lamakla kalmad›,
demokratik taleplerin savunulmas›
ad›na, çeﬂitli ayd›n kesimlerin de
deste¤ini sa¤lad›. Sözde, AKP yasaklar› kald›r›yordu. Oysa, tersine
türban› üniversitelerde serbest b›rak›yor, fakat di¤er yandan bask› ve
yasaklar› üniversiteler de dahil olmak üzere hayat›n tüm alanlar›nda
sürdürüyordu.
Kendini Amerikan emperyalizmine kulland›ran AKP, kendisi de
halk›n çeﬂitli kesimlerini kulland›.
Kullanma salt dini kullanmakla
s›n›rl› olmad›. Halk›n yolsuzluklara,
devletin kontrgerilla örgütlenmelerine duydu¤u tepki de kullan›ld›.
" D ev l et i ç et el er d en t em i zl em e, y o l s u zlu kla rd an ar› nd ›rm a" yalan› da
bu amaçla üretildi.
Yarat›lan görüntü, AKP yolsuzluk operasyonlar› yap›yor, “çeteleri
g ö zalt›n a al›y o r” görüntüsü idi.
Devletin yap›s›n› çözümleyemeyen
kitleler ve çeﬂitli kesimler için yarat›lan görüntü kand›r›c›d›r. Gerçekten büyük operasyonlar›n yap›ld›¤›
san›labilmektedir. Oysa, ne kontr
gerilla örgütlenmeleri, ne de yolsuzluklar belli say›daki kiﬂinin gözalt›na al›n›p tasfiye edilmesi ile bitirilecek boyutta de¤ildir.
Gelmiﬂ geçmiﬂ ne kadar baﬂbakan, bakan varsa hepsi bu suçlar›n
içindedir. Keza, bürokratlar›ndan,
milletvekillerine bu suçlar›n içinde
say›s›z isim vard›r. Peki, AKP ikti-
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dar›n›n gözalt›na ald›rd›¤›, yarg›lad›¤› kaç tane baﬂbakan, bakan, milletvekili, bürokrat, general vard›r ki, bunun ad› “ t em i z l i k ” konulabilsin? Böyle
bir ﬂey yoktur. AKP’nin iktidar çat›ﬂmas›na girdi¤i laikçi kesime yönelik gözda¤›, ﬂantaj, tehdit operasyonlar› ve bunun halka propaganda
malzemesi olarak kullan›lmas› vard›r.
Dahas›, AKP iktidar›n›n yolsuzluklarla, çetelerle mücadele etmesi
de sözkonusu olamaz. AKP iktidar›
içinde, baﬂbakan›ndan bakanlar›na
kaç tanesi böyle bir suça bulaﬂm›ﬂ
de¤ildir ki, yolsuzluklara karﬂ› mücadele edebilsinler.
Halk› kand›rma politikas›, ayn› ﬂekilde, ulusalc› geçinen kesim
için de geçerlidir. O n l a r › n d a u l usa l c› l› kl ar› saht e dir. Bu kesimin
baﬂ›n› çeken CHP de, Genelkurmay
da, Amerika’n›n iﬂbirlikçileridirler.
Ba¤›ms›zl›kç› de¤il, emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren
devrimcilere karﬂ› savaﬂan durumdad›rlar.
Bu konumlar›na karﬂ›n, iktidar
çat›ﬂmas›nda AKP’ye yönelttikleri
suçlamalar içinde, Amerika’n›n
“ kapsam›ndaki ülkeleri ›l›ml› ‹s la m i r ej im l er le y ö n et m ey i a m aç ed i nen BOP projesinin taﬂeronlu¤u nu yapmak” vard›r. Evet, AKP için
bu suçlama do¤ru olmakla birlikte,
suçlamay› getiren kesimlerin, kendilerini Amerika’n›n projelerinin d›ﬂ›nda göstermeleri sahtekarl›kt›r.
Emperyalizme karﬂ› olan, salt
AKP’ye tav›r almakla yetinemez.
Amerika ile kurulan yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin tarihi 1945’lere
kadar dayanmaktad›r. Bu iﬂbirlikçilik tarihinin içinde CHP’nin de, Genelkurmay’›n da yeri vard›r, ki ordunun bu iﬂbirlikçilik iliﬂkilerinin
yürütülmesindeki yeri belirleyicidir.
Emperyalizme karﬂ› olan bu tarihteki iﬂbirlikçilikle hesaplaﬂ›r. Örne¤in, bugün ulusalc› geçinen kesimler bu tarihle hesaplaﬂmaktan yana
m›d›r? Elbette ki, hay›r.
Tersine, herkes emin olabilir ki,
yar›n CHP iktidar olsa, bu iﬂbirlik-
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çilik iliﬂkisi yine sürdürülecektir.
Dolay›s›yla rahats›zl›klar›, Amerika
ile kurulan ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinden
dolay› de¤il, bugün bu iliﬂkilerin
AKP taraf›ndan yürütülüyor oluﬂunad›r. AKP’nin yerinde kendilerinin
olabilmesi için, “ A m e r i k a n c › ‹ sl a m ” yerine Amerikanc› laiklik istemektedirler. Dikkat edilirse, Amerika’y› ülkemizi sömürgeleﬂtirdi¤i
için hedef almazlar, emperyalist politikalar› eleﬂtirmezler, tepki göstermezler, “Türkiye’yi bölmek istiyorlar” söylemleriyle, ﬂovenizmi geliﬂtirmek, milliyetçili¤i büyütmek o
zeminde kitle desteklerini art›rmak
isterler. Amerika’n›n Türkiye’yi
bölmeden sömürgeleﬂtirmesinde bir
sak›nca yok onlara göre! Zaten, sahte ulusalc›l›klar›n›n göstergelerinden birisi de budur.

Laikçisi ve ‹slamc›s›,
Amerika’n›n ve En Zengin
17 Ailenin Hizmetindedir
Dergimizin bir önceki say›s›nda,
AKP ve laikçi kesimlerin aras›ndaki
çeliﬂkilerin uzlaﬂmaz olmad›¤›n›,
oligarﬂiye dahil
her iki kesimin de “o
olmas›, e m pe r ya l i z m i ﬂ bi r l i kç i si
olmas›, faﬂist politikalar›n sürdürücüsü olmas›”, uzlaﬂabilirliklerinin
temelidir diye belirtmiﬂtik.
Bu durum, halk›n bu çat›ﬂmaya
nas›l yaklaﬂmas› gerekti¤ini belirleyen temel noktad›r. Bugün, laikçi ve
Amerikan ‹slamc›lar›n›n aras›ndaki
kavga, halk›n kavgas› de¤ildir.
Halk›n kavgas›, her iki kesime
karﬂ› yürütece¤i kavgad›r. Gerçek
saflaﬂma, halk›n, emperyalizm ve
oligarﬂiye karﬂ› saflaﬂmas›d›r. Halkla, emperyalizm ve oligarﬂi aras›ndaki çeliﬂkiler uzlaﬂmaz çeliﬂkilerdir. Laikçisi, ulusalc›s› bu saflaﬂmada, halk›n karﬂ›s›nda ayn› saftad›rlar. Onlar›n saflar› emperyalizm ve
oligarﬂinin saf›d›r. Çünkü her iki kesim de, Amerika’n›n ve en zengin
17 ailenin hizmetindedir.

Örne¤in, ‹slamc› kesim
sanmaktad›r ki, AKP oligarﬂik düzene ve emperyalizme
karﬂ› takiyye yapmakta ve
onlar› iktidar olmak ve ‹slam› geliﬂtirmek için kullanmaktad›r.
“ AKP’nin Amerikay›, iﬂbirlikçi oligarﬂiyi iktidar olmak için kulland›¤›” ve “‹slam devleti kurma hedefinde ilerledi¤i” düﬂüncesi, sürdürülen iliﬂkide emperyalizmin belirleyicili¤ini gözard› etti¤i için eksik
bir düﬂüncedir. AKP’nin ilerledi¤i
hedef, A merikan ‹sl amc› l› ¤›’ndan
b a ﬂ k a b i r ﬂey de¤ildir. Kuﬂkusuz,
yürütülen iﬂbirlikçilik iliﬂkisinde,
her iki taraf›n da ç›karlar› sözkonusudur. Farkl› olamaz. Fakat, bu ç›karlardan belirleyici olan, A m e r i k a ’ n › n ç›karlar›d›r. AKP iktidar›,
Amerika’ya ve oligarﬂiye takiyye
yapabilecek bir güce ve konuma sahip de¤ildir. ‹ﬂbirlikçilik iliﬂkisinde,
as›l hizmet edilen, Amerikan emperyalizminin ç›karlar›d›r. AKP iktidar›, Amerika’n›n istedi¤i ve izin
verdi¤i oranda ‹slamc›d›r.
Görülmelidir ki, AKP’nin as›l
takiyyesi Amerika’ya ve iﬂbirlikçi
tekellere karﬂ› de¤il, halka karﬂ›d›r.
Amerika’ya olabildi¤ince samimidirler, fakat halk› aldatmaktad›rlar.
Bugün Amerika’n›n ç›karlar›na
en iyi hizmet edebilecek kesim,
AKP oldu¤u için, Amerika’n›n
AKP’yi tercih etmesi, laikçi kesimlerin, dengeleri de gözeten bir ulusalc›l›k propagandas› yapmalar›na
olanak tan›maktad›r. Fakat, belirtti¤imiz gibi, bu durum, sürecin laikçilere yükledi¤i bir rolden ibarettir.
Gerekti¤inde, onlar da üzerlerindeki bu maskeyi atmakta, AKP’lilerin “Milli Görüﬂ” gömle¤ini ç›karmaktaki tereddütsüzlükleri kadar tereddütsüz davran›rlar.
Aralar›ndaki çeliﬂki, çat›ﬂman›n
boyutlar›n› sistemi y›prat›c› noktalara ister istemez götürmektedir, fakat dikkat edilirse, her iki kesimin
ortak kayg›lar› da yine bu Amerikan
iﬂbirlikçisi, oligarﬂik düzenin y›pranmamas›ndan yanad›r. Bu yan›yla
emperyalizmin ve oligarﬂinin kayg›lar›n› paylaﬂmaktad›rlar.
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Dink Cinayetinde Bir ‹tiraf Daha:

birli¤iyle çal›ﬂ›yorlar.

Hrant Dink
cinayeti davas›n›n özü, yarg›lama de¤il,
u y u t m a d › r.
Mahkeme, halk› uyutmak için aç›lm›ﬂt›r, gözalt›na al›nanlar, tutuklananlar hepsi katliam›n üzerini örtmek içindir.

ÜSTLER‹M‹Z B‹L‹YORDU !
“ H r a n t
Dink’in Katili
Devlettir” slogan›n› do¤rulayan her
gün yeni bir geliﬂme yaﬂan›yor. Fakat, her yeni geliﬂme ayn› zamanda
Hrant Dink’in katillerini sahiplenme konusundaki pervas›zl›¤›n› da
gösteriyor.
Son yaﬂanan geliﬂme, Hrant
Dink’in katledilece¤inden, dönemin
Trabzon Jandarma Komutan› Albay
Ali Öz ve ‹stihbarat ﬁube Müdürü
Yüzbaﬂ› Metin Y›ld›z’›n da haberlerinin oldu¤unun mahkeme tutanaklar›na yans›mas›d›r.
Hrant Dink cinayetine iliﬂkin
bilgileri, Dink cinayeti san›klar›ndan Yasin Hayal’in eniﬂtesi Coﬂkun
‹¤ci’den ö¤rendikleri halde hiçbir
iﬂlem yapmad›klar› iddias› ile yarg›lanan J a n d a r m a B a ﬂ ç a v u ﬂ O k a n
ﬁimﬂek ile J a n d a r m a U z m a n Ç avuﬂ Ve y s e l ﬁ a h i n mahkemede;
“...Albay Ali Öz ve ... Yüzbaﬂ› Met i n Y ›l d› z ’› n o l du ¤ u to p la n t› da ih bar› anlatt›k. Albay Ali Öz ‘ b u n u
sonra özel görüﬂürüz’ dedi ve konu kapand›” ﬂeklinde ifade verdiler. ﬁimﬂek ve ﬁahin ayr›ca;
Hrant’›n katledilmesinden sonra da,
albay ve yüzbaﬂ›n›n kendilerinden
Coﬂkun ‹¤ci’yi “ i h b a r › b i l d i r d i ¤ i n i

ki mseye anl at mamas ›” için uyarmalar›n› istedi¤ini söylediler.
ﬁimﬂek ve ﬁahin’in mahkemeye
verdikleri bu ifadeler üzerine, albay
ve yüzbaﬂ›n›n hemen gözalt›na al›nd›klar› ve sorguland›klar› düﬂünülmesin. Çünkü böyle bir ﬂey yaﬂanmad›. Bas›na, albay›n aç›¤a al›nd›¤›
haberleri yans›d›. Böylesi bir geliﬂmeye ra¤men, halk “aç›¤a al›nd›,
g ö revden al›nd›” haberleri ile oyalanmak isteniyor. Ne görevden almas›, h e me n t ut u kl a nm a s› g e re k i r.
Elbette, niyet Hrant’›n katledilmesinin arkas›ndaki gerçekleri aç›¤a ç›karmak olmad›¤›nda, niyet katliamda sorumlulu¤u olanlar› cezaland›rmak olmay›nca katliamda sorumlulu¤u aç›¤a ç›kanlar da tutuklanm›yorlar, sorgulanm›yorlar.
AKP iktidar›, “ Erge ne kon ç e t es i n i ç ö k e r t t i k l e r i ” propagandas›
yap›yor. ‹ﬂte, albay›n ismi ç›km›ﬂ,
neden gözalt›na ald›r›p tutuklatm›yorsun, Hrant’› katlettirenler “Ergenekon” de¤il mi?
Hay›r tersine, AKP de, Genelkurmay da Hrant Dink cinayetinin
arkas›ndaki gerçekleri saklamak konusunda hemfikirler. Ortaya ç›kan
gerçeklerin üzerini örtmek için, el

Dün dönemin Trabzon Emniyet
Müdürü Ramazan Akyürek’in, ‹stanbul Valili¤i ve Emniyet Müdürlü¤ü’nün cinayetteki sorumluluklar›
aç›¤a ç›km›ﬂt›, bugün bu aç›¤a ç›kan isimlere, Albay Ali Öz’ün ismi
de eklendi. Fakat, bu isimler de en
üstteki isimler de¤ildir. En üstteki
isimler gizli de de¤ildir, aç›¤a ç›kan
isimleri hiyerarﬂik olarak takip etmek, en üstteki isimlere ulaﬂmak
için yeterlidir.
Bugün bu hiyerarﬂinin en üstünde Genelkurmay ve AKP bulunmaktad›r. Dolay›s›yla, Genelkurmay ve AKP Hrant’›n ortak katilleridir. Halk olarak bu katillerden
aç›klama bekliyoruz.
Aç›klay›n: Hrant’› nas›l katlettiniz? Nas›l Ermeni düﬂmanl›¤›n› geliﬂtirdiniz, nas›l katliam çeteleri örgütlediniz, nas›l Hrant Dink’i katletme karar› ald›n›z, nas›l Valilik binas›nda tehdit ettiniz? Ve tehditlerle
sindirmeyi baﬂaramad›¤›n›zda nas›l
katlettirdiniz?

Alevi Halka Küfür Etmek Serbest Mi?
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. ‹brahim Öztürk derste,
“ b e n i m a i l e m i n d ü ﬂ ü n c e s i n e g ö re
Alevi kad›nlar› o...dur” dedi.
Böylesi sokak serserisi kiﬂili¤in,
ö¤retim üyesi olarak üniversitelerde
ders veren konuma gelebilmesi, e¤itim sistemi için de bir göstergedir.
Fakat bundan önemlisi, bir ö¤retim üyesinin bu sözü söyleyebilme
cesareti bulabilmesidir. Bu cesareti
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buldu¤u zemin AKP iktidar›n›n ona
sundu¤u zemindir. AKP iktidar›nda
Alevi halka küfür etmek prim yapmaktad›r. Bu gerçeklik de, halka
küfür etme düﬂkünlü¤ünü gösterebilecek kiﬂilikleri ortaya ç›karmaktad›r.
Ö¤retim üyesi s›fatl› sokak serserisine, Alevi Bektaﬂi Federasyonu
(ABF), Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i (PSAKD), Hubyar Sultan
Alevi Kültür Derne¤i tepki göstere-

rek, bu kiﬂinin ünvan›n›n geri al›nmas›n› istediler.
Öncelikli olarak tepki göstermesi gereken, yapt›r›m uygulamas› gereken YÖK’ün henüz sesi ç›km›ﬂ
de¤il. AKP iktidar›n›n sesi ç›km›ﬂ
de¤il. Bu ö¤retim üyesi, AKP’lilerin kad›nlar›na küfür etmiﬂ olsayd›,
yine bu kadar sessiz olurlar m›yd›?
Soruyoruz; halka, özellikle de Alevi
halka küfür etmek, bu ülkede serbest midir?
30 Mart 2008

AKP’nin Ergenekon Masal›nda

Yeni Perd e
21 Mart günü, ülkemizin birçok
yerinde Newroz kutlamalar› yap›l›rken, ‹ﬂçi Partisi Genel Baﬂkan› Do¤u Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi
baﬂyazar› ‹lhan Selçuk, eski ‹stanbul Üniversitesi Rektörü Kemal
Alemdaro¤lu’nun “Ergenekon soruﬂturmas› kapsam›nda” gözalt›na
al›nmas›yla, AKP ve sahte laikçi kesim aras›ndaki oligarﬂi içi kavga yeni bir biçime büründü.
Gözalt›lardan, çok de¤il, birkaç
gün sonra aç›¤a ç›kt›¤› gibi, bu gözalt›lar “Ergenekon çetesi”nin “üzerine gitme” aç›s›ndan bir ﬂey ifade
etmemektedir. Ama bu üç isim üzerinden toplumun çeﬂitli kesimlerine
bir gözda¤› verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yayg›n kan›, Ergenekon soruﬂturmas›n›n, türban için anayasa de¤iﬂikli¤inin, ard›ndan AKP’ye karﬂ›
aç›lan “parti kapatma” davas›n›n, ‹lhan Selçuklar’›n gözalt›na al›nmas›n›n oligarﬂi içi kavgadaki “ m i sille me l e r ” oldu¤udur.
Spekülasyonlar› bir yana b›rak›rsak, AKP’ye kapatma davas› aç›lmas›n›n de m o kr asi yi, la ikli ¤i kor u m a kla, son gözalt›lar›n da “çetele r e k a r ﬂ› müca de ley le” ilgisi yoktur. Taraflar, iktidar kavgas›nda hukuku, hukukçular› birbirlerine karﬂ›
kullanmaktad›rlar. Bu da asl›nda
düzenin çürümüﬂlü¤ünün, faﬂizmin
yarg›s›n›n ne kadar göstermelik, hukukçular›n›n da ne kadar hukuk ve
adaletten uzak olduklar›n›n bir göstergesidir. Yarg›n›n hukuktan, adaletten yana de¤il, oligarﬂi içi kavgadaki çeﬂitli kesimlerden yana taraf
oldu¤u bir tablo var herkesin karﬂ›s›nda. Davalar, hukuka göre de¤il,
oligarﬂi içi çat›ﬂmada taraflar›n ihtiyaçlar›na göre aç›l›yor, dolay›s›yla
kararlar da, ayn› ﬂekilde hukuka göre de¤il, oligarﬂi içi güç dengelerine
göre veriliyor.
Geniﬂ yank› yaratan gözalt› operasyonunda da özellikle ‹lhan SelSay›: 145

olmad›¤›n› gösteriyor. Onlar, dem o k r a si yi de, huk u ku d a , i n s a n
h a klar › n› da sa de ce kendilerine istiyorlar. Ve fakat halka, devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› demokrasi,
hukuk, insan haklar› rafa kald›r›ld›¤›nda iki taraf›n da gö z ü k ö r.

AKP’nin h a lk›, küçükb u r j u va ke simler i
al d a tm a m a nev r a s›

Ergenekon yani koskoca Gladiio,, 60 y›lll›k kontrrgeeriilla örgütlenmesi, A K P ’ y e b a k › l › r s a ,
b u i kii “ küü çüü k”” a d a m a k all m › ﬂ ...
Vel i K ü ç ü k , S u s u r l u k ’ t a n b u
y a na k o ntt r gee r i l l a k o nuu suu n daa
tescillidir. B u t a m a m ; peki
n e re d e K ü ç ü k ’ ü n ö t e s i ?
N e re d e K ü ç ü k ’ ü n ‘ b ü y ü k l e r i ’ ?
Büyükleri AKP’nin Ergenekon
masal›nda yok!
çuk nezdinde yo¤unlaﬂan tepkilerin
ard›ndan Selçuk ve Alemdaro¤lu
serbest b›rak›l›rken, Perinçek (ve
baﬂka baz› ‹P yöneticileri) tutukland›lar.

De m o kr asiyi, in san
h a k lar › n› yaln›z ken diler i
için is t i y o r l a r
AKP’ye kapatma davas› aç›l›yor, bir taraf “demokrasilerde parti
kapat›l›r m›?!” diye aya¤a kalk›yor,
daha k›sa süre önce baﬂka bir partinin kapat›lmas› için aç›lan davay›
desteklediklerini unutarak... Laik
kesime yönelik gözalt›lar oluyor, bu
kez karﬂ› taraf “o saatte ev bas›l›r
m›” diye aya¤a kalk›p insan haklar›ndan dem vuruyor; vursunlar, insan haklar›n›n ihlaline karﬂ› ç›ks›nlar; ama onlar bunu, ayn› günlerde
bu ülkede insanlar›n Newroz’u kutlad›¤› için meydanlarda kurﬂunland›¤›n› görmezden gelerek yap›yorlar. Bu kavgan›n her aﬂamas› ve her
biçimi oligarﬂinin “iki taraf›”n›n da
demokrasi, hukuk diye bir dertleri

AKP, hemen hemen iktidar koltu¤una oturdu¤undan bu yana çat›ﬂma içinde oldu¤u sahte laikçi kesime güç verenleri çeﬂitli biçimlerde
ve çeﬂitli vesilelerle tasfiye etmek
istiyor. Ergenekon soruﬂturmas›n›
da bunun için kullan›yor.
AKP, bu soruﬂturmay› kullanarak, bir gözda¤› operasyonunu, “çetelere karﬂ› mücadele!” diye pazarlamaya çal›ﬂ›yor.
“Çeteleri temizliyoruz”, “derin
devletle mücadele ediyoruz” görünümü veren AKP, bununla “demokratl›k” payesini taﬂ›maya ve çeﬂitli
kesimlerin deste¤ini almaya devam
etmek istiyor.
E¤er gerçekten “derin devlet”in
üzerine gidilecekse yap›lacak ﬂey
bellidir. Ergenekon’un “GLAD‹O”nun Türkiye’deki uzant›s› oldu¤u söyleniyor. Ülkemizde NATO’ya, CIA’ya ba¤l› olarak oluﬂturulan kontrgerilla örgütlenmesinin
yar›m as›r› aﬂk›n süredir katliamlar›n, sabotajlar›n, komplolar›n, infazlar›n, kaybetmelerin uygulay›c›s›
oldu¤u biliniyor. Peki bunlar›n hepsini Veli Küçük’le son gözalt› operasyonundan tutuklad›klar› Do¤u
Perinçek mi yapt›?!
Bu iﬂin, birkaç y›l›n, birkaç kiﬂinin iﬂi olmad›¤›n› dünya alem biliyor.
Çeteleri temizlemek isteyen, “temiz eller” operasyonu yapmak isteyen bir iktidar; kontrgerillan›n ekonomik, siyasi tüm köklerine uzan›r;
binlerce katliam›n, 1 May›s
1977’lerin, Atatürk Kültür Merkezi’nin yak›lmas›n›n, 16 Mart
1978’in, Gazi katliam›n›n, binlerce
infaz›n, faili meçhulün, kay›plar›n
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dosyalar›n› açar.
Ama AKP ne yap›yor? “Susurluk soruﬂturmas›”n›n bir kumarhanecinin öldürülmesine indirgenmesi
gibi, AKP’nin “çete temizli¤i” de
Ümraniye bombalar›ndan, Dan›ﬂtay
Bask›n›’ndan öteye geçmiyor.
1950’lerden bu yana bütün iktidarlar, bütün özel harp daireleri, bütün M‹T yöneticileri, bütün Genelkurmaylar, bütün MGK’lar, hepsi
bu soruﬂturman›n bir parças› olmazsa, kimse ortaya “derin devletle hesaplaﬂ›yoruz” diye ç›kamaz.
Bu sayd›klar›m›z da yetmez:
ABD’den, CIA’dan NATO yönetiminden baﬂlanmal› soruﬂturmaya.
Anti-emperyalist olmayan bir yönetim yapabilir mi bunu?.. AKP gibi
bir iﬂbirlikçi, Amerikanc› yapabilir
mi?
Ama iﬂte oyun burada zaten.
Bunu yapm›yor AKP. Bu yönde en
küçük bir giriﬂimi bile yok. Bunlar›
yapmadan “çetelerle mücadele
eden hükümet” görünümüyle bir
yandan faﬂizmin, Susurluk’un sür-

dürücüsü oldu¤unu gizlerken, bir
yandan da AB’cilerin, tatl› su demokratlar›n›n deste¤ini al›yor.
Kendini kitlelere özgürlüklerden,
demokrasiden yana diye yutturuyor.
Hat›rlay›n, “Ergenekon” operasyonunun baﬂlat›ld›¤›, Veli Küçük’ün gözalt›na al›nd›¤› günlerde
burjuva bas›nda birçok haber ve yorumda “AKP’nin Ergenekon operasyonu için ABD’den yeﬂil ›ﬂ›k ald›¤›” yaz›l›yordu. Düﬂünebiliyor
musunuz, kendi ülkesinde yapaca¤›
bir operasyon için bile iktidarlar
ABD’den izin al›yorlar ve bu hiç
abes karﬂ›lanmadan gazetelerde yaz›labiliyor. Ve düﬂünebiliyor musunuz, “çetelere karﬂ› temizlik” diye
ortaya ç›k›yorsunuz ama, küçük bir
“çete”ye operasyon yapmak için en
büyük çeteden, Gladio’nun, Ergenekonlar’›n a¤ababas›ndan izin al›yorsunuz!
Hepsinin büyük bir aldatmacadan ibaret oldu¤unu bu tablo yeterince göstermiyor mu?

Oligarﬂinin polisinin,
savc›s›n›n en iyi bildi¤i,
en tecrübeli oldu¤u konu:

KOMPLO
Son gözalt›lar,
hukuk aç›s›ndan tam bir mizah olarak de¤erlendirilmeyi hak eden bir
görünüm sunuyor.
Gözalt›na al›nanlar, me¤er Tuncay Güney adl› bir kiﬂinin verdi¤i
ifadeler üzerine al›nm›ﬂlar.
Peki Tuncay Güney bu ifadeyi ne
zaman vermiﬂ?
2001’de! Evet yanl›ﬂ duymad›n›z, tam 7 y›l önce verilmiﬂ bu ifade.
Peki AKP’nin savc›s›, polisi, 7
y›ld›r niye beklemiﬂ?
Buna cevap yok.
*
Yine o zamanlar, yani y›llar önce,
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bu kiﬂinin evindeki bilgisayarda,
“Ergenekon Lobi
Ö rg ü t l e n m e s i Gizli” adl› bir rapor bulunmuﬂ.
Ergenekon
operasyonu da o
rapordan hareket-

le baﬂlam›ﬂ!!!
Evet, anlat›lan bir mizah de¤il,
resmi aç›klama.
*
Bu kiﬂi –Tuncay Güney– Fethullah Gülen’e ait bir televizyon kanal›nda “talk show” program› yap›yormuﬂ.
Asl›nda “Museviyim, Sabetayistim” diyormuﬂ ve fakat, Samanyolu
TV'de çal›ﬂt›¤› dönemde Müslüman
oldu¤unu söylemiﬂ.
Sonra Kanada’ya gitmiﬂ. ﬁu anda
orada, Toronto'da bir sinagogta h ah a m ’m›ﬂ.
‹ﬂte Türkiye Cumhuriyeti’nin
“ba¤›ms›z yarg›”s›n›n büyük Ergenekon operasyonunu dayand›rd›¤›

Hiç kimse, hiçb i r ﬂeye
ﬂ a ﬂ › r m a s›n!
Gerek AKP’ye kapatma davas›
aç›lmas›, gerekse de ‹lhan Selçuklar’›n “cunta dönemlerini and›r›rcas›na” gözalt›na al›nmas›nda, her iki
kesim de bunlar›n “demokr asiye
yak›ﬂmad›¤›n›” yaz›p çizdiler. Bu
olaylar› “geliﬂmekte olan demokr asideki yol kazalar›” olarak adland›rd› baz›lar›.
Cunta benzetmelerini bir yana
b›rak›yoruz; çünkü asl›nda bu benzetmeleri yapanlar görmek istemese
de, o uygulamalar zaten hiç bitmemiﬂti ülkemizde. Devrimcilerin evleri, devrimcilerin ç›kard›¤› yay›n
organlar›, devrimcilerin faaliyet yürüttü¤ü demokratik kitle örgütleri,
y›llard›r hiç kesintisiz bu tür bask›nlar›n hedefidir ve öyle zamanlarda
düzeniçi hiçbir kesimin akl›na “12
Mart, 12 Eylül benzetmeleri” yapmak gelmemektedir. Bunu da bir yana b›rak›yor ve bu uygulamalar karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›ranlara diyoruz ki: Hiç
ﬂaﬂ›rmay›n; dem o kr asinin olm ad›“sa¤lam kaynak”!
*
Bu
kaynak,
Ergenekon’un
PKK’ye silah götürdü¤ünden Veli
Küçük’ün DHKP-C’yle iliﬂkili oldu¤una kadar ifadesinde daha neler neler saçmalam›ﬂ. Normal koﬂullarda
ak›l sa¤l›¤›n›n yerinde olup olmad›¤›n›n tespiti için psikiyatriye sevkedilmesi gerekirken, AKP’nin savc›lar›, onun ifadesini güvenilir kaynak
kabul edip, ona dayanarak onlarca
kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂlar.
Ama belki de Tuncay Güney’in
ak›l sa¤l›¤›nda da bir problem yok.
Her ﬂey, polisin daha önce defalarca
yapt›¤› gibi, baﬂkalar›n› suçlamak
için onun ad›na bir senaryoyu ifade
haline getirmesinden ibarettir.
*
Falan dedi ki, diye itirafç›lar, uyduruk tan›kl›klar üzerinden yüzlerce
kiﬂiye yüzlerce y›l hapis cezas› veren
bir mekanizma için, bu da vakayi adliyeden say›l›r art›k.
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¤› ülkel e rde partiler keyfi olarak kapat›l›r, geceyar›lar› evler bas›l›r, insanlar derdest edilip iﬂkencehanelere taﬂ›n›rlar... Ve bu ﬂekilde gözalt›na al›nanlardan ço¤u, ‹lhan Selçuk
ya da Kemal Alemdaro¤lu kadar
“ﬂansl›” olmazlar; kan›ts›z belgesiz
tutuklan›rlar. Kan›ts›z belgesiz aylarca, y›llarca F Tipi hapishanelerin
hücrelerinde tecrit edilirler.
Hiç ﬂaﬂ›rmay›n bu olaylar karﬂ›s›nda; siz, baﬂka zamanlarda da ülkemizdeki hapishane katliamlar›na,
halka karﬂ› savaﬂ anlam›na gelen
MGK kararlar›na da “yol kazas›”
demiﬂtiniz. Hay›r, ortada istisnai olarak gerçekleﬂen kazalar yok.
Türkiye demokrasisinin tarihi “yol
k a zala r › ” n d a n ibarettir. Demokrasi
aç›s›ndan oligarﬂik yönetimin her
icraat› bir “kaza” anlam›na gelir. Ve
bu faﬂizmin do¤al halidir.
Anlaﬂ›lan, Ergenekon operasyonunu haz›rlayanlar, ‹lhan Selçuk’a
dair komploda gedikler b›rakm›ﬂlar.
Ama AKP esas olarak gözda¤› amac›yla Selçuk’u gözalt›na alma karar› verince, ona da bir k›l›f bulunmuﬂ
ve “fikri des t e k ” diye bir suç isnad› uydurulmuﬂ. Böyle bir iddiayla
herkesi gözalt›na alabilir, tutuklayabilir, zan alt›na sokabilirsiniz elbette. AKP’nin gözda¤› sald›r›s›na hukuk da kat›lm›ﬂ ve bak›n hukuk ad›na “cinayet” say›labilecek bir gerekçe uydurulmuﬂ Selçuk için: “Örgüte üye olmaks›z›n örgütün amaçlar›n› bilerek örgüt ad›na vazife
yüklenmek”!
Gerekçe bir kara mizah, fakat ülkemizde yaﬂananlar mizah de¤il.
Oligarﬂi içi kesimler, bir yandan
birbirlerini yerken, bir yandan da
halka karﬂ› tam ittifak halinde davranmay› sürdürüyorlar. ‹ﬂte, kendi
deyimleriyle “karﬂ›l›kl› k›l›çlar›
çektikleri” bu süreçte, ülkenin dört
bir yan›nda halka kurﬂun s›k›ld›,
dört bir yanda yine devrimcilere
karﬂ› gözalt›lar, tutuklamalar gerçekleﬂtirildi! Birbirlerine karﬂ› çektikleri k›l›çlar›, halk›n mücadelesi
karﬂ›s›nda halka döndürmekte hiç
tereddüt etmiyorlar. Halk›n ve ayd›nlar›n as›l görmesi gereken budur.
Say›: 145

Krize Burjuva Müdahalesi
ve Bay Uras’›n Çözümü!
Kapatma davas›, ard›ndan keyfili¤i her yan›ndan belli olan gözalt›lar, oligarﬂi içi çeliﬂki ve çat›ﬂmalarda bir “t›rmanmay›”, baﬂka
bir deyiﬂle yeni bir “krizi!” ifade
ediyordu ve bunun üzerine, oligarﬂinin birçok kesimi “krizi sona erdirmek” için aya¤a kalkt›lar.
En baﬂta harekete geçenler, beklenece¤i gibi, düzenin as›l sahipleriydi. TÜS‹AD üyesi patronlar ad›na yap›lan aç›klamada hükümete
ve laikçi kesime, üstenci ve üstü
örtülü tehdit de içeren bir uyar›da
bulunuldu. TÜS‹AD AKP’ye “sen,
r ef a h v e h u z u r a o d a k l a n , d e m o k r a si y i d a r si ya si ba k›ﬂla yor u mlam a y › n ” derken, di¤er tarafa da
“sen, içe ka p a l› bir T ü rki ye an lay› ﬂ›nd a n ç › k ” diyordu.
TÜS‹AD uyar›s›n› “Ya ﬂa d› ¤›m›z sü r ece se y i rci ka la m a y›z...
r ej i m k r i zi ç› k a rm a y›n, hukuk ve
dem o k r a siy le kut u plaﬂ m ay› aﬂal›m...” sözleriyle somutlad›.
Yine TÜS‹AD’›n giriﬂimiyle,
“TOBB, Kamu-Sen, Türk-‹ﬂ,
TESK, T‹SK, Hak-‹ﬂ, TZOB” tüm
kesimlere “Sa¤duyu” ça¤r›s› yapt›lar. D ‹ S K, ça¤r›l› oldu¤u halde
o l u m l u b i r t a v › r tak›narak bu
“sa¤duyu” ça¤r›s›nda kendi deyiﬂiyle “konu mankeni” olmay› reddetti.
Krize müdahalede yukar›da sözü edilen kesimlerden daha aceleci
davranan biri daha vard›. ÖDP Genel Baﬂkan›, ‹stanbul Milletvekili
Ufuk Uras, daha geçen hafta hepsinden önce “krize çare bulma”
aray›ﬂlar›na girmiﬂti.
Burada iki soru gündeme geliyor: B i r ; bir sosyalist olarak Ufuk
Uras krizden niye kayg›lan›yor?
‹ k i : Uras’›n krize karﬂ› “çare” olarak gösterdi¤i nedir?
Tekel c i b u r j u v a zi, kay g› s› n ›
“ülkemizin ad›m ad›m rejim krizine
yol açabilecek bir ayr›ﬂ ma ve ku-

tuplaﬂ ma içine girmesinden endiﬂe duymaktay›z” diye
ifade ediyordu. Burada kendi s›n›fsal ç›karlar› cephesinden bir bak›ﬂ
aç›s› ve buna denk düﬂen bir müdahale sözkonusudur. Burjuvazi, gerek oligarﬂiyle halk aras›ndaki, gerekse de oligarﬂinin kendi içindeki
çeliﬂkilerin keskinleﬂmesini istemez. Çeliﬂki, çat›ﬂma demektir; çeliﬂkinin keskinleﬂmesi çat›ﬂman›n
da ﬂiddetlenmesini getirir. Ve çat›ﬂma sistemi zay›flat›r. Oligarﬂi içi
çat›ﬂmalar da ço¤unlukla, halk hareketi için bir avantaj oluﬂturur.
Bunlar gözönüne getirildi¤inde
TÜS‹AD’›n müdahalesi anlaﬂ›l›rd›r.
Peki, Ufuk Uras, hangi bak›ﬂ
aç›s›yla bak›yor ve neye göre müdahalede bulunuyor?
Uras, çare olarak da sand›¤› adres gösteriyor.
Tayyip Erdo¤an, Bay Uras’›n
önerisini kabul etti diyelim ki ve
erken seçimi gündeme getirdi.. Ne
olacak? Ne, nas›l çözülecek? Hiç!
Önerdi¤i çözümün sonucunun
“hiç” oldu¤unu Uras da biliyor olmal›. Fakat “Parlamenter mücadeleye ne kadar ba¤l› olduklar›n›”
kan›tlayacak ya burjuvaziye... Sorunlara düzen içinden bak›yor. Bir
sosyalistin görevinin sistemin krizini durdurmak de¤il, derinleﬂtirmek oldu¤unu unutuyor. Demokrasiyi, oligarﬂinin demokrasisi olarak
tan›ml›yor ve onu sand›¤a indirgiyor.
Öyle ki, bu krize karﬂ› demokratik bir halk hareketi bile öneremiyor. Oysa sosyalistler, ilericiler ve
hatta demokratlar bu aç›dan bakmal›d›rlar. Krizlere devrimci, demokratik müdahaleler olmazsa,
kitlelerin müdahalesi olmazsa,
krizler gelir ve geçer... Krizler, bu
noktada ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesi için uygun zeminler
olarak de¤erlendirilememiﬂ olur.
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Adalet Bakanl›¤›’n›n
‘Tecrit Yok’ Yalan› ve Gerçekler
Geçti¤imiz ay, Adalet Bakanl›¤›
yetkilileri, milletvekillerine hapishanelerin durumuna iliﬂkin brifing
verdiler. Brifingte, daha aç›l›ﬂ›ndan
itibaren bir “iﬂkence ve ölüm evi”
haline gelen F Tipi hapishanelere
iliﬂkin yalanlarla bezenmiﬂ övgüler
dizilmesi, Adalet Bakanl›¤›’n›n tecrit uygulamas›ndan memnun oldu¤unu da gösterdi.

Haftada 10 Saat Sohbet
Hakk› Uygulanmad›
F Tipi hapishanelerde, tutsaklara
yönelik “teslim alma” sald›r›s›n›n
temelini tecrit uygulamas› oluﬂturmakta idi. Nitekim, 7 y›l sürdürülen
ölüm orucu direniﬂinde, tutsaklar›n
direniﬂlerinin temel talebi tecritin
kald›r›lmas› idi. Bakanl›k 22 Ocak
2007’de tecriti hafifleten, tutsaklara
hafta da 10 s aa t 10’ar kiﬂi olarak,
sohbet amaçl› biraraya gelme
h a k k › t a n › y a n genelge yay›nlad›.
Fakat genelge uygulanmad›.
Bakanl›k yetkilileri ise brifingte
bu gerçe¤i inkar ediyor ve ayr›ms›z
tüm tutuklu ve hükümlülerin, “10
kiﬂilik gruplar halinde haftada 10
s a a t e k a d a r sohbet etmelerine im k a n t a n › n m › ﬂ t › r ” diyor.
YA L A N D I R . Genelgenin yay›nland›¤› tarihten itibaren tutsaklar›n bu hakk› uygulanmam›ﬂt›r. Tutsak yak›nlar› bu hakk›n uygulanmas›na iliﬂkin Adalet Bakanl›¤› nezdinde giriﬂimlerde bulunmuﬂlar, fakat tutsak yak›nlar›na verilen sözler
de tutulmam›ﬂt›r.
Tutsaklar›n mektuplar›nda anlatt›klar› gerçekler de bakanl›¤› yalanlamaktad›r: Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nden Taner Korkmaz’›n 27 May›s 2007 tarihli mektubundan aktar›yoruz; “ B i z i m b u r a d a A d a l e t
Bakanl› ¤› ’n› n 45/ 1 say› l› genel ge si
ha l e n u yg u l a n m› yo r. ﬁ u a n a k a -
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d a r arkadaﬂlar›m›zla biraraya
gelip sohbet edemedik. ”
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden
Kenan Günyel’in 15 Nisan 2007 tarihli mektubundan aktar›yoruz;
“ h a f t a d a i k i s a a t o l a n s ü r e yi üç
s a a t e ç › k a r d› kl a r› n› i f a d e e t t i l e r.
Ancak genelge çok aç›k. 1 0 kiﬂi,
10 saat ﬂeklinde uygulanmal›. Bu
nedenle sohbete ç›kmamaya devam ediyoruz...”
Bunlar, genelgenin yay›nland›¤›
ﬁubat ay›n›n hemen ard›ndan Nisan
ve May›s 2007 tarihlerindeki durumu anlatan mektup örnekleridir.
Sonras›nda da ayn› durum devam
etmiﬂtir.
Sincan F T i p i ’ n d e n R a b b e n a
H a n e d a r ’›n 5 Eylül 2007 tarihli
mektubundan aktar›yoruz; “sohbet
genelgesi uygulanmad›¤› gibi, sanki
böyle bir genelge yokmuﬂ, hiç yay›nlanmam›ﬂ gibi davranmaya devam
ediliyor. Hala “haftada 2,5 saat,
bundan fazla yapt›ramay›z, çünkü
personel yok” noktas›ndalar.”
Sincan Kad›n Hapishanesi’nden Melek Serin ‘in 16 Eylül
2007 tarihli mektubundan aktaraGenelge uygulanm›yor. ‘Et l›m; “G
kinliklere kat›lm›yor, ortak alana
ç›km›yorsunuz’... Uygulamama gerekçeleri bu.”
Anada Kürkçüler hapishanesinde ise, tutsaklar›n avukatlar›na, hapishane idaresi taraf›ndan; “Ben bu
ge n e lg e y i uy g u la ma y a c a ¤› m . G e nelgeyi uygulamayaca¤›m› Adalet
Bakanl›¤› da iyi biliyor. Çünkü
ﬂ a r tl a r, koﬂullar ve mekan uygun
de¤il. Personel de yetersiz” sözleriyle aç›kça tecritin sürdürülece¤i
söylenmiﬂti.
Gerçekler bunlard›r, sohbet hakk› tan›nm›ﬂt›r demek ise, aç›kça yalan söylemektir. Ve tutsaklar›n mektuplar›ndan yapt›¤›m›z al›nt›lar, ba-

kanl›¤›n “ ortak etkinliklere kat›lmay› ‘bilinçli’ olarak reddetmekte,
kamuoyuna ‘tecrit’ edildikleri kan›s›n› vermek istemektedirler.” yalan›n› da tekzip ediyor. Tersine, tutsaklar
10 saatlik sohbet haklar›n›n gaspedilerek 2-3 saate indirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› için görüﬂmeye ç›kmamaktad›rlar.

H e r T ü r l ü H a k , Verilen
Cezalarla ‹ﬂlevsizleﬂtirildi
Di¤er bir yalan tutsaklar›n mektup, görüﬂ gibi haklar›n› rahatl›kla
kullanabildiklerine iliﬂkin yaland›r.
Brifingte, tutsaklar›n “ h a f t a d a b i r
k e z 1 0 d a k i k a s ü r e ile te le fon gö rüﬂmesi... üç kiﬂiyle ayda üç kez
k a p a l › g ö r ü ﬂ v e a y d a b i r kez de
anne, baba, eﬂ ve çocuklar›yla
a ç › k g ö r ü ﬂ y a p m a l a r › n a ” olanak
tan›nd›¤› söylenmektedir. Fakat bu
haklar da, pratikte “ c e z a l a r l a ” yararlan›lamaz hale getirilmiﬂtir.
Yine tutsaklar›n kendi anlat›mlar›na bakal›m;
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi’nden
Serdar Karaçelik'in 16 Kas›m 2007
tarihli mektubundan; “ 3 ayl›k mek tup yasa¤› sonras›... kimi arkadaﬂlara aç›lan son soruﬂturma neticesinde 5+20 gün hücre cezalar› yine
ziyaret yasaklar› verildi.”
Yine Ta n e r K o r k m a z ’ › n 15
Ekim 2007’deki mektubundan;
“ Hak gasplar› ve keyfiyetler de devam ediyor... ﬁ i mdi de n önü müz deki birkaç y›ll›k yasaklar›m›z
b i r k e n a r d a b e k l i y o r.”
Kocaeli 1 No'lu F Tipi’nden
Edip Tarhan’›n, 26 Eylül 2007 tarihli mektubundan; “Hak gasplar›
ve keyfi tutumlara iliﬂkin... onlar
g›rla gitmeye devam ediyor. ﬁ u a n
itibar›yla cezas›z hiç kimse yok
b u r a d a . Örne¤in benim k›rk beﬂ
günlük ziyaret yasa¤›m biter bitmez
30 Mart 2008

ard›ndan bir ayl›k mektup yasa¤›n›
baﬂlatt›lar.”
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’na hapishanelerden
yap›lan b a ﬂ v u r u l a r da Adalet Ba k a n l › ¤ › n › y a l a n l a m a k t a d › r. Baﬂvurular, 2007 y›l› içinde yüzde 100’ün
üzerinde artm›ﬂt›r. Ço¤unlu¤unu F
Tipi hapishanelerdeki “ k ö t ü m uamele ve iﬂkence” ile “ k e y f i t u t u m
ve iﬂlemler”in oluﬂturdu¤u baﬂvurular›n say›s›, 2006’da 87 iken,
2007’de 225 oldu.
Adalet Bakanl›¤› 22 Ocak
2007’de kabul etti¤i tecrit gerçe¤ini, aradan geçen zaman içinde tekrar inkar etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Tecrit
gerçe¤ini inkar etmenin anlam›
aç›kt›r. ‹nkar tecriti, iﬂkenceyi sürdürmek içindir. Baﬂörtüsü sorununda demokrat kesilen AKP iktadar›n›n gerçekte nas›l Nazi art›¤› gibi
davrand›¤›n›n göstergelerinden birisi de, F tipi hapishanelerde sürdürülen tecrit ve iﬂkencedir.

En Büyük Baﬂar›lar›
Tu t u k l u Say›s›n› 94 .000’e
Ç › k a rt m a k !
Bir ülke, hapishanelere doldurdu¤u insanlar›n say›s›ndaki fazla olmas›yla m›, yoksa tersine az olmas›yla m› övünmelidir. AKP’nin Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin, hapishanelerin kapasitesini art›rmakla
övünmektedir. Deniyor ki; “13 adet
F tipi, 2 adet de D Tipi yüksek güvenlikli cezaevi faaliyete geçirilmiﬂtir... ‘cezaevi sorununu çözece¤iz’
söylemine uygun olarak, Ankara
Sincan'da 7 cezaevinin yer ald›¤›
dünyaya örnek olacak kampus bitirilmiﬂ ve hizmete aç›lm›ﬂt›r. ‹stanbul
ve çevresinde 21 cezaevi ihale edilmiﬂtir. Bununla ‹stanbul ve çevresine 20.000 kapasite yarat›lm›ﬂ olacakt›r... Bugün itibariyle 389 kurumumuzda 94.200 civar›nda hü kümlü-tutuklu bulunmaktad›r.”
Eminiz ki, Adalet Bakanl›¤›’n›n
bu çal›ﬂma h›z›na 94 bin tutuklu-hükümlü yetmez. Bakanl›k yüzbinleri,
hatta milyonlar› nas›l içeriye atabilece¤ini hesaplamal›, hapishane

Say›: 145

ihalelerini haz›rlamal› ﬂimdiden.
Öyle ya, nas›l olsa emek sömürücüsü adaletsiz Adalet Bakanl›¤›,
tüm bu hapishanelerin maaliyetini
de tutuklu-hükümlülerin eme¤inden
karﬂ›l›yormuﬂ. Brifingte bunada de¤iniliyor. Deniyor ki; “‹‹ ﬂ y u r t l a r ›
K a n u n u i l e genel bütçe d›ﬂ›nda
ön e ml i ka yna k sa ¤ la nm › ﬂt › r. Bu
kaynak ile sadece cezaevleri de¤il,
adalet hizmetlerinin di¤er alanlar›na
da her türlü yat›r›m yap›labilmiﬂtir.”
Adeta Adalet Bakanl›¤›, tutuklu
hükümlü say›s›n› de¤il, ücretsiz kölelerin say›s›n› art›r›yor. Yok pahas›na çal›ﬂmaya zorlad›¤› tutuklu-hükümlülerin emeklerini de alabildi¤ine sömürüyor. Hapishanelerindeki
tutuklu-hükümlülerin devlete gelir
getirdi¤i bir sistemde adaletten söz
edilemeyece¤i aç›kt›r. Böylesi bir
sistem, suçu ve suçluyu azaltmak
için de¤il, art›rmak için çal›ﬂacakt›r.
Brifingten ö¤reniyoruz ki, ülkemizin dünyadaki ünü, Susurluklar›
ve 1000 operasyonlar›, yoksulluk
ve yolsuzluklar›, ucuz emek gücü
vb ile s›n›rl› de¤ilmiﬂ, bunun yan›nda hapishaneleriyle de ünlü ve dünyaya örnekmiﬂ. Maliye Bakan› Kemal Unat›kan sevinmelidir, ihraç
kalemlerine bir tane daha eklenmiﬂ
olmal›d›r.

Katliam ve Tecritle Sa¤lanan
“Devlet Hakimiyeti”
28 tutsa¤›n katledilmesi ve yüzlercesinin yaralanmas›, pervas›zca
uygulanan iﬂkenceler ve teslimiyet
dayatmalar› ile aç›lan F tiplerini
meﬂrulaﬂt›rmak için kulland›klar›
demagojilerden birisi hapishanelerde devletin hakimiyetini kurma demagojisidir. Adalet Bakanl›¤› brifingde de bu demagojiyi sürdürmektedir.
Denilmektedir ki; “Yaklaﬂ›k 10
y›l önce cezaevlerimizde isyan,
y a n g › n , a d a m ö l d ü r m e , re h i n a l m a , h a r a ç a l m a , t ü n e l , f i r a r g ibi
h e me n he r gün birçok olay›n
meydana geldi¤i hat›rlanmal›d › r... Ç a l › ﬂ m a l a r s o n u c u b u g ü n
i t i b a r i y l e k u r u m l a r › m › z d a De v l et

haki miyet i sa¤l anm› ﬂt› r. ”
F Tipi hapishaneleri 122 devrimciyi katlederek hayata geçirmekte
›srar eden devletin, 10 y›l önce hapishanelerde adam ölüyordu demesindeki kaba demagojiyi bir yana
b›rak›rsak, yukar›daki al›nt› bize,
AKP’nin hapishaneler politikas›n›
da anlatmaktad›r.
Kendisinde önceki iktidarda oldu¤u gibi, AKP iktidar› da hapishanelerde istedi¤i gibi, iﬂkence yapmak, tecrit uygulamak, hak gasplar›na gitmek fakat bunun karﬂ›s›nda
tutsaklar›n sesinin ç›kmamas›n› istemektedir.
Devletin F tipi hapishanelerden
önce de fiziki olarak “hapishanelere
hakim olma” sorunu yoktu, bugün
de yoktur. Tutsaklar›n isyanlar› ise
sorun, o bugün de yaﬂanmaktad›r.
‹syanlar›n nedeni, dün de bugün de
devletin tutsaklar›n siyasi kimliklerine, en temel haklar›na yönelik sald›r›lar›d›r. Dolay›s›yla, isyanlar›n
durmas›n›n yolu, sald›r›lar›n durdurulmas›d›r, de¤ilse, sald›r›lar sürdü¤ü sürece tutsaklar›n isyanlar› da
de¤iﬂik biçimlerde sürmektedir.
AKP iktidar› bu gerçe¤i yok sayarak, halen devletin hapishanelere
hakim olma demagojisini sürdürmektedir. Hapishanelerin temel sorununu tutsaklar›n direniﬂleri imiﬂ
gibi göstermektedir. AKP iktidar›
böylece 122 ölümü, tecriti, iﬂkenceyi savunmaktad›r.
Savundu¤u içindir ki, F tipi hapishaneleri güllük gülistanl›k gösterirken, o hapishanelerde kendi iktidarlar› öncesinde ve kendi iktidarlar› döneminde yaﬂanan ölümleri, tutsaklar üzerinde F tipi hapishanelerin
sa¤l›k boyutuyla, psikolojik olarak
yaratt›¤› etkileri yok saymaktad›r.
AKP iktidar›, demagojiyi b›rak›p, söz verdi¤i gibi tecriti kald›rma
sözünü tutmal›d›r.
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AKP ‹ktidar› Hapishaneler
Konusunda Nas›l Yalan Söylüyor
Adalet Bakanl›¤› yetkilileri,
geçen ay milletvekillerine hapishaneler konusunda bir brifing verdiler. Brifing, iki keliy a l a n l a r ma nz u memeyle “y
si”nden ibaretti.

YALAN 1: Yaz›l› olarak
da iki ayr› rapor halinde sunulan brifingin ilk iddias› ﬂuydu:
“ F Tipi Yüksek güvenlikli
ceza infaz kurumlar› n d a 10 ki ﬂilik gruplar halinde haftada
10 saate kadar sohbet etmeleri ne imkan tan›nm›ﬂt›r.”
Bakanl›k bunu iddia ediyor.
Biz diyoruz ki YALAN!
Hiçbir F Tipi hapishanede
“10 Saatlik Sohbet Hakk›” UYG ULA NM A M AK TADIR!
“Güvenlik”, ya da “personel
eksikli¤i” gibi bahanelerle, bir
y›l› aﬂk›n süredir tutuklular›n
bu hakk› gasbedilmiﬂtir.
Hat›rlat›r›z ki, bu hak, direniﬂle kazan›lm›ﬂt›. 2000 y›l›nda
F Tipi Hapishanelere ve TECR‹T politikas›na karﬂ› ölüm
orucu eylemi baﬂlat›lm›ﬂ ve bu
Büyük Direniﬂ 7 y›l sürmüﬂtü.
Hapishanelerde ve d›ﬂar›da 122
insan›m›z›n can verdi¤i direniﬂ,
22 Ocak 2007’de Adalet Bakanl›¤›’n›n 45/1 Say›l› Genelgesi’nde tecriti k›smen ortadan
kald›racak 10 saatlik sohbet
hakk›n›n tan›nmas› üzerine sona erdirildi.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
bizzat telefonla TTB Baﬂkan›n›
arayarak “ﬂimdilik 10 saate ç›kar›yoruz, daha sonra 20 saate

ç›kma olana¤› da var” demiﬂ,
B a ﬂ b a k a n l › k M ü s t e ﬂ a r › taraf›ndan DKÖ temsilcilerine yap›lan aç›klamada da, 10 saatin
20 saate ç›kar›laca¤› teyid
edilmiﬂti.
B›rak›n 20 saati, o günden
bu yana, 10 saatlik uygulama
bile hayata geçirilmedi. Tutuklular ve biz tutuklu yak›nlar›, o
günden beri 45/1 Say›l› Genelge’nin içerdi¤i 10 saatlik sohbet
hakk›n›n uygulanmas› için çaba
sarfediyoruz. Adalet Bakanl›¤›’n›n yalanlar›na karﬂ› h e r k e s
bilsin ki; haklar kulland›r›lm›yor, tecrit sürüyor.

YALAN 2: Adalet Bakan›
yalana doymuyor. ‹ﬂte biri daha:
“Halen ceza infaz kurumlar›m›zda bulunan t ü m terör örgütlerine mensup hükümlü ve tutuklular sohbet ve di¤er etkinliklerden ayr›m gözetmeksizin
faydalanmaktad›rlar.”
Bu da yalan! O kadar pervas›z ki, “ t ü m ” tutuklular diyor.
Oysa, devrimci tutuklular ve
hükümlüler, F Tipi hapishaneler
aç›ld›¤›ndan bu yana, a¤›r tecrit
alt›ndalar. 7 y›l› aﬂk›n süredir,
m e k t u p , z i y a re t , a v u k a t y a s a k l a r › n d a n nefes alam›yorlar.
13 F Tipi’nin hiçbirinde bu
denilenler uygulanmamaktad›r.

YALAN 3: 10 saatlik sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n›
iyi bilen Adalet Bakanl›¤›, bu
yalan›n› ortaya seren herkesi
suçluyor. Bak›n ne diyor:

“Ancak, baz› hükümlü ve tutuklular... ortak etkinliklere kat›lmay› ‘bilinçli’ olarak reddetmekte, kamuoyuna ‘tecrit’ edildikleri
kan›s›n› vermek istemektedirler.
Ayr›ca, örgütlerin yönlendirmesiyle tecrit iddias›n›n kamuoyunda canl› tutulmas› amac›yla...
sözde ayd›nlar, gazeteciler, meslek kuruluﬂlar›, sivil toplum kuruluﬂlar› ve hükümlü aileleri
arac›l›¤›yla çeﬂitli iddialar ortaya at›lmakta suni gündemler
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.”

NEDEN?: AKP bu yalanlar› niye söylüyor? Çünkü, tecrit politikas›n› sürdürmek istiyor. Söz verip yapm›yor, yalanc›l›¤›n› gizlemek istiyor.
AKP’nin Adalet Bakan›, “Genelge uygulanm›yor, tecrit var”
diyen herkesi suçlayarak sin d i r m e k v e s u s t u r m a k istiyor.
Herkes yalanc›; bir tek
AKP’nin Adalet Bakan› do¤ru!

ÇA⁄RIMIZ: Gerçek
ç › p l a k t › r. Gerçe¤i tutuklulardan, tutuklu yak›nlar›ndan yaz›ﬂarak, bizzat görüﬂerek ö¤renebilir herkes. Demokratik örgütler, heyetler oluﬂturup gerçe¤i
gözleriyle görmek için Adalet
Bakanl›¤› nezdinde giriﬂimde
bulunabilirler.
‹lgili tüm kesimleri, tutuklulara uygulanan tecrite son
verilmesi, “koﬂulsuz 10 saatlik
sohbet hakk›”n›n uygulanmas› için mücadeleye ça¤›r›yo r u z . Sesimizi duyun!

Yalanlara Son! Daha Geniﬂ Bilgi ‹çin:
Tel/Faks: 0 (212) 231 57 73
Web: www. t a y a d . o r g

E-MA‹L:
tecritiskencedir@yahoo.com

TAYAD’l› Aileler

Tüm okurlar›m›z› selamlayarak baﬂl›yoruz sohbetimize. ‹lk
bölümün sonunda Mahir Çayan
ve yoldaﬂlar›n›n aç›klad›¤› Ayd › nl›k Sos yalist Der gi’ye Aç›k
M e k t u p’tan söz etmiﬂtik. Sözkonusu mektup, devrimin yolunun netleﬂmesi sürecinde temel
ayr›m noktalar›n› özetliyordu.
Devr i m a nlay›ﬂ›, çal›ﬂ m a t a rz›,
ö r g ü t a nlay›ﬂ›nd a somutlanan farkl›l›klar, kayna¤›n› ülkemizin
sosyo-ekonomik yap›s›na
iliﬂkin tahlillerden al›yordu.
Bu tart›ﬂma, devrimci bir
stratejinin ﬂekillendirilmesiyle tamamlanm›ﬂt›r. ﬁimdi bu
stratejiyi ele alal›m.
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Konu: Türkiye Devriminin
Yolu - 2

dir. Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da
ﬂöyle denilmiﬂtir bu yüzden:
"... her devrimin bir stratejisi
olmak zorundad›r. Ve bu strateji
ülke özgülünden kaynaklanmal›d›r. Ülkenin ekonomik, politik ve
sosyal çeliﬂkilerinin tahlilinden
kaynaklanmayan, bu çeliﬂkilerin
çözüm yollar›n› göstermeyen
stratejiler, baﬂka yerlerden al›nm›ﬂ ﬂablonlard›r. Ve ülke prati¤inde iflas etmeye mahkumdurlar. Bunlar, her ﬂey için
benzer çözüm yollar› öneren, hayattan kopuk ütopyalard›r. Oysa hiçbir devrim
bir di¤erinin kopyas› de¤ildir ve olmayacakt›r." (Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Cilt 2,
sayfa 753)

Devrimci Çizginin
Ana Hatlar›

M a z l u m : ‹ktidar› hedefleyen
her siyasal hareketin belirlenmiﬂ bir
s tr atej is i olmak durumundad›r. Bir
strateji as›l olarak iki ﬂeyi içerir:
N E R E Y E g i d e c e ¤ i z , N A S I L g id e ce¤iz? Böyle bir strateji olmaks›z›n
iktidara hangi biçimde, hangi yollardan ve kimlerle ittifak içinde yürünece¤i belirsiz kalacakt›r.
Devrimin yolunun netleﬂtirilmesi sürecinin en temel tart›ﬂma konular›ndan biri önümüzdeki devrim
aﬂamas›n›n ne oldu¤udur. Sosyalist
Devrim mi? Milli Demokratik Devrim mi? Demokratik Halk Devrimi
mi?. Yoksa baﬂka bir ﬂey mi?.. Yani
NEREYE gidece¤iz.
Stratejinin di¤er yan›, bizi bu hedefe götürecek olan yolun, yöntemin, araçlar›n tan›m›d›r. Bu anlamda öncelikle içinde bulundu¤umuz
devrim aﬂamas›n›, ön üm ü zdek i h edefi somutlayal›m.
Bizim önümüzdeki hedef, a n t i e m p e r y a l i s t , a n t i -o l i g a r ﬂ i k d e v r i m’dir. Neden böyledir? Çünkü:
B i r ; ülkemiz burjuva demokratik devrimini yapamam›ﬂ bir ülkedir. Dolay›s›yla “demokratik devrim”in görevleri önümüzdedir. Fakat bu tek görev de de¤ildir.
‹ k i ; ülkemiz emperyalizme ba¤›ml› bir ülkedir. Bu anlamda ulusal
kurtuluﬂ görevi önümüzdedir. Fakat
bu da tek görev de¤ildir.
Üç; emperyalizm ve devrimler
Say›: 145

ça¤›nda, burjuvazi devrimci, ilerici
barutunu tümden yitirmiﬂ oldu¤u
için bu görevler, proletarya ve di¤er
ezilen, sömürülen s›n›flar taraf›ndan
üstlenilecektir ve bu anlamda da sömürücülerin iktidar›n› alaﬂa¤› edip
halk›n iktidar›n› kurmak görevi bu
sürecin do¤al bir sonucudur.
D ö r t ; ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin ve halk›n iktidar›n›n önündeki
engel ise, tam bir iﬂbirli¤i içinde ve
asl›nda içiçe geçmiﬂ olan emperyalizm-oligarﬂi blokudur.
‹ﬂte k›saca özetledi¤imiz bu nedenlerden dolay›, önümüzdeki devrim aﬂamas›, anti-emperyalist, antioligarﬂik devrimdir.
Bu devrim, demokratik muhteval› bir devrimdir. Ve fakat demokratik devrimden farkl› olarak sosyalizme kesintisiz bir geçiﬂi içerir.
Baﬂka bir deyiﬂle, demokratik devrimin ve sosyalist devrimin görevleri,
t e k b i r d e v r i m s ü recinde birleﬂmiﬂtir.

K e m al : Peki bu hedefe nas›l
ulaﬂaca¤›z? Kuﬂku yok ki, önceki
bölümde de de¤indi¤imiz gibi, dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde bu hedefe
ulaﬂm›ﬂ olan halklar›n deneyimleri
önemlidir, yol göstericidir. Fakat
ayn› yolu ülkemize kopya etmeye
kalk›ﬂ›rsak, mesela Rusya’da,
Çin’de, Küba’da halk› iktidara götüren yollar›n dünyan›n Türkiyesi’nde
bizi iktidara götürebilece¤i ﬂüpheli-

ﬁimdi bunu da gözönünde bulundurarak, devrimi nas›l gerçekleﬂtirece¤imiz sorusuna geçelim.

Özlem: Mahirler, devrimler tarihi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda oldukça
k›sa say›labilecek bir süreye s›¤d›rd›klar› ideolojik mücadelenin ve buna paralel olarak cüretle gerçekleﬂtirdikleri kopuﬂlar›n sonucunda ﬂu
sonuca ulaﬂm›ﬂlard›r:
"Partimiz Marksizm-Leninizmin
klavuzlu¤u alt›nda emperyalizmin
III. Bunal›m döneminin çeliﬂki ve
iliﬂkileri ile, bu çeliﬂki ve iliﬂkilerin
Türkiye'ye yans›mas›n›n (ülkemizin
tarihi, sosyal, politik, ekonomik,
psikolojik niteliklerinin) devrimci
tespitinden hareketle politikleﬂmiﬂ
askeri savaﬂ stratejisini, devrim
stratejisi olarak saptam›ﬂt›r.
Bu stratejik çizgi, k›r ve ﬂehiri,
silahl› propaganda ve öteki politik
kitlevi mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün olarak ele alan çizgidir." (Bütün Yaz›lar)
Ayaklanma yoluyla gerçekleﬂen
Rusya devriminin ard›ndan devrimlerin merkezi “do¤u”ya kayarken,
dünyan›n sömürge ve yeni-sömürgelerinde güçlü bir iﬂçi s›n›f›, oturmuﬂ bir burjuva demokrasisi, kendi
iç dinami¤iyle geliﬂmiﬂ bir kapitalizm gibi koﬂullar olmad›¤› için, ve
birço¤unda emperyalizmin aç›k iﬂ-
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galleri sözkonusu oldu¤u için, devrimler de ancak farkl› bir yoldan
gerçekleﬂebilirdi. Bu yol, h al k s avaﬂ› olarak ﬂekillendi. Ve ilk olarak
da en görkemli bir ﬂekilde Çin’de
uyguland›.
Bu yoldan devrimi gerçekleﬂtirmenin iki örne¤i olan Çin, Vietnam
devrimleri, halk savaﬂ› teorisinin
pratikte somutland›¤› iki ülkedir. ‹lk
bölümde de k›saca söz etmiﬂtik. ‹kisi de emperyalizmin aç›k iﬂgali alt›ndayd›lar. Emperyalist iﬂgale ve
onlarla iﬂbirli¤i içindeki feodal yönetimlere -iﬂgale, toprak a¤alar›na,
savaﬂ a¤alar›na- karﬂ› yer yer kendili¤inden ayaklanmalar sözkonusudur. Aç›k iﬂgalin yap›s› gere¤i, emperyalizmin denetimi ﬂehirlerde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Hem bu neden, hem
de iﬂçi s›n›f›n›n zay›fl›¤› ﬂehirleri tali b›rakm›ﬂ, ulusal ve toplumsal kurtuluﬂ savaﬂ›, esas olarak k›rsal alanda, nüfusun büyük bölümünü oluﬂturan köylülü¤e dayanarak geliﬂmiﬂtir.
Çin Vietnam devrimlerini izleyen Küba ve Nikaragua’da da ulusal
ve toplumsal kurtuluﬂ, halk savaﬂ›
stratejisiyle gerçekleﬂti. Ancak buradaki savaﬂ, Çin, Vietnam halk savaﬂlar›ndan farkl›l›klar içeren bir
stratejisiydi. ‹ﬂte Mahir’den yukar›da aktard›¤›m›z Politikleﬂmiﬂ As keri Savaﬂ Stratejisi (PASS) tan›m›, bu ülkelerde de görülen, halk
savaﬂlar›n›n 3. bunal›m dönemlerine özgü biçimidir.
3. bunal›m dönemine özgü bu biçimi tam olarak kavramak için suni
denge, milli kriz, evrim ve devrim
aﬂamalar›n›n içiçe geçmesi, h a l k
savaﬂ›, öncü savaﬂ›, PASS gibi tan›mlar› belli bir sistematik içinde
ortaya koymal›y›z.. diyerek sözü size b›rakay›m ben.

M a z l u m : En baﬂta ﬂunu vurgulayal›m. Emperyalizmle birlikte
tüm dünyada devrimlerin nesnel
(objektif) koﬂullar› oluﬂmuﬂtur. Sorun subjektif koﬂullar›n yarat›lmas›
sorunudur. Kitle hareketlerinde, ülkelerin devrimci durumlar›nda, ilerlemeler, gerilemeler olabilir her dönem, fakat bu, sözünü etti¤imiz nes-

32

TEOR‹

nelli¤i de¤iﬂtirmez. Devrimin s u bjektif koﬂullar› dedi¤imiz ise,, k›saca halk›n bilinç ve örgütlenme düzeyidir. Bu da kendini iktidar alternatifi bir öncü örgütte ve her düzeyde kitlesellikte ifade eder.
O halde bu noktada, stratejinin
çözece¤i ikinci sorun ortaya ç›k›yor: Devrim kitlelerin eseri olaca¤›na, devrimin subjektif koﬂullar›n›
yaratmak demek, kitleleri bilinçlendirmek, örgütlemek ve devrime seferber etmek demek oldu¤una göre,
bu nas›l sa¤lanacakt›r?
Her farkl› ülkede, her devrim, bu
sorunun çözümü için de¤iﬂik yol ve
yöntemler geliﬂtirmiﬂtir.
Sovyet devriminde ve genel olarak burjuva demokratik devrimini
yapm›ﬂ ülkelerdeki devrimci faaliyette, kitleleri devrim saf›na çekmek, esas olarak çeﬂitli bar›ﬂç›l mücadele yöntemleriyle sa¤lan›r. Bu
ülkelerde devrim öncesi, uzun bir
e v r i m s ü reci, baﬂka bir deyiﬂle haz›rl›k süreci yaﬂan›r. Evrim döneminde temel mücadele biçimi, bar›ﬂç›l (Mahir’in deyimiyle “ama uzlaﬂ›c› olmayan”) mücadeledir.
Çin ve Vietnam gibi ülkelerde
ise, kitlelerin emperyalizmin aç›k
iﬂgaline ve feodal zulme karﬂ› tepkileri vard›r. Baﬂka deyiﬂle, bu ülkelerde düﬂman aç›kt›r ve bu düﬂmana
karﬂ› kitlelerin kendili¤inden tepkileri, ayaklanmalar› sözkonusudur.
Dolay›s›yla, bu ülkelerde de devrimci çal›ﬂma, kitlelerin varolan tepkilerini örgütleyip silahl› savaﬂa
sokmak ve ulusal, toplumsal kurtuluﬂ hedefine yöneltmektir.
Ülkemizde ve bizim gibi ülkeler-

‹ktidar›
hedefleyen
her siyasal
hareketin
belirlenmiﬂ bir stratejisi olmak durumundad›r. Bir strateji as›l
olarak iki ﬂeyi içerir:
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de ise, bu sorunun daha farkl› ve özgün yanlar› vard›r. Ülkemizde emperyalizmin iﬂgali gizlidir. Baﬂka
deyiﬂle, geniﬂ kitleler düﬂman› aç›kça görmemektedir.
‹kincisi, “halk kitlelerinin düzene karﬂ› tepkisi ile oligarﬂi aras›nda
suni bir denge kurulmuﬂtur."
PASS (Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisi) iﬂte bu koﬂullar›n sözkonusu oldu¤u ülkelerde kitlelerin
devrim saflar›na nas›l çekilece¤ine
cevap veren bir stratejidir.
Bu strateji, silahl› propaganda
temelinde ﬂekillenen Öncü Savaﬂ›
ile emekçi kitleleri devrim saflar›na
çekmeyi hedefleyen bir stratejidir.
Mahir Çayan, PASS'yi en özlü biçimiyle ﬂöyle tan›mlamaktad›r;
"... silahl› propaganday› temel,
öteki politik, ekonomik ve demokratik mücadele biçimlerini, bu temel
mücadele biçimine tabi olarak ele
alan devrimci stratejiye, politikleﬂmiﬂ askeri savaﬂ stratejisi denir."
(Bütün Yaz›lar)
Stratejinin bu ﬂekilleniﬂi, emperyalizmin II. bunal›m dönemindeki
halk savaﬂlar›yla III. bunal›m döneminde yeni-sömürge ülkelerdeki
halk savaﬂlar› aras›ndaki farkl›l›¤›
ortaya koyar. Yani bizim gibi ülkelerde halk savaﬂ›, Silahl› Propaganda'n›n temel oldu¤u bir Öncü Savaﬂ›’n› içerir.
Neden böyle bir farkl›l›k ortaya
ç›k›yor; bunun en temel ay›rdedici
nedenlerinden biri, biraz önce sözünü etti¤imiz “suni denge” kavram›ndad›r.

M a z l u m : Suni dengeyi de ben
anlatay›m isterseniz. Önce bir al›nt›yla söz edece¤imiz olguyu tan›mlam›ﬂ olal›m.
"[toplumsal üretim ve nispi refah›n artmas›n›n] sonucu olarak, geri
b›rakt›r›lm›ﬂ ülke içindeki çeliﬂkiler
görünüﬂte yumuﬂam›ﬂ (feodal döneme k›yasla) halk kitlelerinin düzene kar ﬂ› t epki si il e ol igar ﬂi ar as› n da suni bir denge kurulmuﬂtur. "
(Bütün Yaz›lar)
Suni denge “nesnel” bir olgudur.
30 Mart 2008

Yeni-sömürge ülkelerde s ü r ekli
milli krizin varl›¤›na ra¤men, halk
kitlelerinin içinde bulundu¤u politik
pasifli¤in izah›n› yapabilmek için
bu durumu do¤ru tespit etmek gerekir. Sürekli milli kriz var, kitlelerin
hemen her dönem büyük ölçüde
memnuniyetsizli¤i var ve fakat buna denk düﬂen büyük tepkiler, ayaklanmalar yok; bu ilk bak›ﬂta kuﬂku
yok ki çeliﬂkili bir durumdur. "...
Milli krizin varl›¤› koﬂullar›nda
halk, memnuniyetsizli¤ini ﬂu veya
bu biçimde dile getirir ve mevcut siyasal yap› üzerinde etkide bulunur.
Ancak gerçekte bu k›p›rdan›ﬂlar
halk›n içinde bulundu¤u memnuniyetsizli¤e ve yeni-sömürge ülkelerde
yaﬂanan milli krize denk düﬂen düzeyde de¤ildir. Yani gerçekte olmas›
gereken düzeyde de¤ildir ve devlete
karﬂ› yönelmemektedir...." (Hakl›y›z
Kazanaca¤›z)
Bu çeliﬂki kendini güncel olarak
da birçok durumda somutlar; genel
konuﬂmalarda halk›n bu kadar “ﬂeye” (siyasi veya ekonomik) karﬂ›
tepkisizli¤ine hayret edilir... Asl›nda
hayret edilecek bir ﬂey yoktur. Suni
denge bu bak›mdan kitlelerin düzenden memnuniyetsizli¤iyle bu
memnuniyetsizli¤ine denk düﬂen bir
pratik içinde olmamas›n›n izah›d›r.
Bu durum esas olarak emperyalizmin 3. bunal›m dönemine ve yenisömürge ülkelere özgüdür.

Ma z l u m: Arada bir ek yapay›m; elbette Kemal arkadaﬂ›m›z›n
sözünü etti¤i bu durum tespiti, halk›n
tamemen tepkisiz, eylemsiz oldu¤u
anlam›na gelmiyor. Nitekim ülkemiz
de 12 Eylül öncesinin kitlesel eylemlerinden 3 Ocak genel grevine, Gazi
ayaklanmas›na, Susurluk eylemlerine kadar çok önemli kitlesellikler ortaya ç›kabilmektedir. Suni denge kitlelerin bu tür tepkilerini, hareketlerini yads›maz. Veya tersinden ifade
edersek, bunlar›n olmas›, suni dengenin olmad›¤›, ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmez. Burada esas olan
memnuniyetsizli¤in, tepkilerin düzen de¤iﬂikli¤i talebine denk düﬂen
bir eyleme dönüﬂmemesidir. Suni
denge bu durumu dile getirir.
Say›: 145

K e m al : Evet, devam edelim.
Suni dengeyi ﬂekillendiren ekonomik, sosyal ve siyasal etkenleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:
‹lk etken, emperyalizmin 3. bunal›m döneminde geliﬂtirdi¤i iﬂgal
biçimidir (gizli iﬂgal). 2. bunal›m
döneminde emperyalizmin aç›k iﬂgali özellikle k›rlarda halk›n emperyalizme, iﬂbirlikçilerine karﬂ› silaha
sar›lmas›n› kolaylaﬂt›r›c› bir rol oynam›ﬂt›r. Aç›k iﬂgalin yaratt›¤› bu
sonuç nedeniyle, emperyalistler, sömürgeleri “aç›k olarak iﬂgal etmek”
yerine, bu ülkelerin egemen s›n›flar›n› iﬂbirlikçileﬂtirerek, onlar›n ordular›n› “kendi” iﬂgal ordusu haline
getirerek, ülkeyi ekonomik, siyasal
ve askeri aç›dan tamamen kendine
ba¤›ml› k›larak sömürüsünü sürdürme metodunu geliﬂtirdiler. Bu, Mahir Çayan’›n “gizli iﬂgal” olarak adland›rd›¤› politikad›r ki; bunun sonucu olarak geniﬂ halk kitleleri düﬂman› aç›k biçimde görememekte,
emperyalizm iﬂbirlikçisi ve millilikle ilgisi kalmam›ﬂ kurumlar› (ordu
da içinde olmak üzere) kendi “milli” kurumlar› ve “milli” ordusu gibi
görme yan›lg›s›na düﬂmektedir. Yani bu durumun sonucudur ki; kitleler, emperyalistlerin aç›k iﬂgaline
ald›¤› tavr›, emperyalizmin gizli iﬂgalini gerçekleﬂtiren ordu ve devlete karﬂ› alamamaktad›r. ‹ﬂgalin gizlenmesi, yeni-sömürge yönetiminin
“ulusal” görünümü, halk›n emperyalizme karﬂ› tepkisini nötralize etmekte, yumuﬂatmaktad›r.
‹kinci etken; 2. bunal›m dönemindeki sömürge ve yar›-sömürge
ülkelere k›yasla, merkezi devlet otoritesinin güçlenmiﬂ olmas›d›r. Kapi-

PASS, silahl›
propaganda
temelinde
ﬂekillenen
Öncü Savaﬂ› ile emekçi kitleleri devrim saflar›na çekmeyi hedefleyen bir stratejidir.
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talizmin geliﬂmesine paralel olarak
devlet yap›s›n›n güçlenmesi, ülkenin en ücra köﬂelerine kadar devlet
denetiminin uzanabilmesi demektir.
Gerek bu olgu, gerekse de iç savaﬂ
koﬂullar›na göre örgütlenmiﬂ ve ola¤anüstü büyütülmüﬂ –NATO’nun
ikinci büyük ordusu!– ordu, halk›n
gözünde devletin "güçlü" ve "yenilmez" oldu¤u imaj›n› pekiﬂtirmiﬂtir.
(Bu ﬂekillenmede Osmanl›’dan gelen “kerim devlet” düﬂüncesinin,
“devlete karﬂ› gelinmez” yarg›s›n›n
da etkisi vard›r.)
Üçüncü
e t k e n ; kapitalizmin
çarp›k da olsa geliﬂmesi sonucu yaﬂanan nis p i refah olay›d›r. Nisbi refah, iktidar›n sömürücü niteli¤inde,
kitlelerin toplumsal gelirden ald›¤›
payda gerçek bir de¤iﬂiklik olmamas›na karﬂ›n, sanki daha ileri bir
refah düzeyine geçilmiﬂ gibi bir durumun ortaya ç›kmas›d›r. Nispi refah, tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› üzere
görece bir refaht›r. Nispi refah› belirleyen baﬂl›ca iki nokta vard›r; birincisi, pazar›n geniﬂlemesi ve toplumsal üretimin artmas›, ikincisi,
eski dönemle yeni koﬂullar›n k›yaslanmas›d›r.
'50'li y›llardan itibaren kapitalizmin h›zla geliﬂmesi sonucunda geniﬂ kitleler kapitalizmin "nimetleriyle" tan›ﬂm›ﬂlard›r. Kara sabandan
traktöre, çar›ktan ayakkab›ya geçiﬂ,
nispi refah›n en s›k kullan›lan anlat›m›d›r. Halk›n gerçek gelirinde bir
farkl›l›k olmaks›z›n, geçim s›k›nt›s›nda bir de¤iﬂiklik olmaks›z›n, daha öncesinde lüks say›lan radyo,
TV, buzdolab› gibi tüketim maddelerine zor da olsa sahip olabilmeye
baﬂlamas›, bu nispi refah›n somut
görünümüdür. Asl›nda olan ﬂudur;
Kapitalizmin üretimi ve dolay›s›yla
kâr›n› artt›rabilmesi, ürettiklerini
satabilmesi için pazar›n› geniﬂletebilmesi gerekir. Bunu sa¤lamak için
elektrik, yol gibi alt yap› hizmetlerini köylere do¤ru yayg›nlaﬂt›r›r. Ve
bunun sonucunda kandilden, gazya¤›yla ayd›nlanmadan kapitalizmin
sanayi ürünlerine geçiﬂ yaﬂan›r. Bu
de¤iﬂimle birlikte halk yine geçim
s›k›nt›s› içinde olmakla birlikte
“geçmiﬂ yaﬂamlar›na bakt›klar›nda
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durumlar›n›n ﬂimdi daha iyi oldu¤u” düﬂüncesini taﬂ›r. ‹ﬂte, halk›n
düzene karﬂ› tepkilerinde göreceli
bir yumuﬂama yaratan bu durum da
suni dengenin bir aya¤›n› oluﬂturur.
Suni dengeyi ﬂekillendiren d ö rd ü n c ü b i r etken olarak da, emperyalizmin ve oligarﬂinin güçlü kültürel, sosyal yönlendirme araçlar›n› ve
politikalar›n› sayabiliriz. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, iletiﬂim araçlar› üzerindeki tekelci konumlar›yla,
kültürel alandaki hakimiyetleriyle,
e¤itimden dini kurumlara kadar s›n›rs›z kulland›klar› propaganda ve
yönlendirme araçlar›yla, kitleleri
burjuva kültürün bombard›man› alt›nda etkiler, ﬂekillendirirler. Burjuvazi, insanlar› kendine ve topluma
yabanc›laﬂt›rma, yozlaﬂt›rma, dejenerasyonu yayma ve kitleleri pasifize etmede sahip olduklar› geniﬂ tecrübeyle ve imkanlarla, halk›n zihnini buland›rabilmekte, gerçek düﬂman›n› görmesini engelleyebilmekte ve baﬂka kanallara yönlendirebilmekte ve bütün bunlar da suni dengeyi güçlendiren baﬂka bir etken olmaktad›r.
Özlem: Peki bu kadar güçlü dayanaklar› olan suni denge karﬂ›s›nda
ne yap›lacak? Bu denge nas›l k›r›lacak?.
Mazlum: Dedi¤imiz gibi, PASS,
daha özel olarak da Öncü Savaﬂ›,
bunun cevab›d›r. Mahir oldukça özlü bir biçimde, silahl› propagandan›n ne olup olmad›¤› tart›ﬂmas›na da
girerek, bu soruyu ﬂöyle cevapl›yor:

"Oligarﬂi ile halk›n düzene karﬂ›
memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri aras›nda kurulmuﬂ
olan suni dengeyi bozman›n, kitleleri devrim saflar›na çekmenin temel
mücadele metodu silahl› propagandad›r.
Emekçi kitlelerin ekonomik ve
demokratik mücadelelerinin, oligarﬂik diktatörlük -isterse temsili
görünüm içinde olsun- taraf›ndan
terörle bast›r›ld›¤›, merkezi otoritenin ordusu, polisi vs. ile 'dev' gibi
güçlü olarak halk kitlelerine gözüktü¤ü, gizli iﬂgalin varoldu¤u bu ül-
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kelerde, kitlelerle temas kurman›n;
onlar› geniﬂ bir siyasi gerçekleri
aç›klama kampanyas› ile devrim
saflar›na kazanman›n temel müca dele metodu silahl› propagandad›r.
Silahl› propaganda, askeri de¤il
politik mücadeledir. Ferdi de¤il kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahl›
propaganda, pasifistlerin iddia etti¤i gibi kesin olarak terörizm de¤ildir. Bireysel terörizmden amaç ve
biçim olarak farkl›d›r." (Bütün Yaz›lar)
Bu noktada biraz daha somutlarsak; silahl› propagandan›n temel oldu¤u öncü savaﬂ›,
- kitleleri oligarﬂinin ideolojik,
siyasi etki alan›ndan çekip alarak,
- oligarﬂiyi do¤rudan hedefleyip
düzenin tüm gücünün demagoji ve
yaygaradan ibaret oldu¤unu ortaya
koyarak,
- kitleleri günlük geçim derdinin
dar s›n›rlar›ndan kurtar›p, köklü
çözümler aramaya yönelterek
- oligarﬂinin karﬂ›s›nda güçlü bir
devrimci alternatifin varl›¤›n› göstererek,
kitlelere hedef gösterip bilinçlendirerek” suni dengeyi k›rma iﬂlevini yerine getirir.
Klasik reformist kitle çal›ﬂmas›yla, baﬂka deyiﬂle “evrimci çal›ﬂma tarz›yla”, bu sonuçlar›n yarat›lamayaca¤› aç›kt›r. Halk›n düzenden
memnuniyetsizli¤ini aç›¤a ç›karacak, düzen de¤iﬂikli¤i talebine cevap verecek ve bu de¤iﬂikli¤in
mümkün oldu¤unu gösterecek bir
mücadele çizgisi olmaks›z›n halk›n
kitlesel olarak mücadeleye kat›l›m›-

MarksizmLeninizm’in
“bir dogma
de¤il eylem
klavuzu” olmas›,
elbette Mahir Çayan’›n
Bütün Yaz›lar’›nda
ortaya konulan görüﬂler için de geçerlidir.
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n› sa¤lamak ve giderek bir halk ordusunu yaratmak mümkün olmaz.
K em al : Sohbetimizin önümüzdeki haftaki bölümünde evrim devrim aﬂamalar›n›, silahl› mücadele,
silahl› propaganda üzerine çeﬂitli
görüﬂleri ele alarak devam edece¤iz.
Ancak bu bölümü toparlarken, bir
noktan›n alt›n› çizmek isterim. Bütün bunlar, temel stratejik bir hat olmakla birlikte, kendi içinde kuﬂku
yok ki, koﬂullardaki de¤iﬂimlere
ba¤l› olarak yeniden biçimlenirler.
“bir
Marksizm-Leninizm’in
dogma de¤il eylem klavuzu” olmas›, elbette Mahir Çayan’›n Bütün
Yaz›lar’›nda ortaya konulan görüﬂler için de geçerlidir. Mahir Çayan’›n ortaya koydu¤u görüﬂler de
dogmalaﬂt›r›lamaz elbette. Bu, ideolojik mücadelesinin her aﬂamas›nda ﬂablonculu¤a, dogmatizme karﬂ›
mücadele etmiﬂ Mahir’i de hiç anlamamak olur. 1983’te yay›nlanan
“Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele” baﬂl›kl› broﬂürde
de çok aç›k belirtildi¤i gibi, devrimci hareket, sorunlara, Türkiye devriminin ihtiyaçlar›na, genel olarak
teori ve politikaya, “bu Mahir’de
var m›, yok mu” gibi bilimsel olmayan bir dar görüﬂlülük içinde bakmam›ﬂt›r. Bakmad›¤› içindir ki, gerek 1980 öncesi, gerekse de sonras›nda sürecin ihtiyaçlar›na cevap
veren politikalar üretilebilmiﬂtir.
Keza, 12 Eylül Cuntas›’n›n mahkemelerinde devrimi savunmak için
haz›rlanan “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
baﬂl›kl› savunmada, Mahirler’den o
güne kadarki geliﬂmeleri de içerecek ﬂekilde, ülkemizin mevcut durumu ayr›nt›l› olarak analiz edilmiﬂtir.
Bu ideolojik olarak kendine güvenin de sonucudur. ‹deolojik olarak
kendine güvenmeyenler, ideolojiyi
bir noktada dondururlar. Mahirler’in ortaya koydu¤u Türkiye devriminin yolu ise, onlarca y›ld›r Türkiye’nin her dönüm noktas›nda kan›tlanm›ﬂ, yaﬂayan ve kendini geliﬂtiren bir teoridir.
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, önümüzdeki hafta buluﬂmak üzere, ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Gazetelerden okur, TV’lerden
izleriz; kimileri sistemin yarg›s›n›,
polisini halka yönelik bask› politikalar›n›n uygulay›c›lar› olmalar›ndan dolay› eleﬂtirirler, “demokratik” yasalar isterler. Kimileri, ulusalc› görünürler ve emperyalizmle
iliﬂkilerden çeﬂitli nedenlerle rahats›zl›klar›n› ifade ederler.
Fakat, yine görürüz ki, her iki
kesim de, bu söylemleri için tutarl› bir mücadele yürütmezler, yürütemezler, ne demokratl›klar› ne
ulusalc›l›klar› tutarl›d›r.
Neden tutars›zd›rlar?
Çünkü, sistemi bilimsel bir bak›ﬂ aç›s›yla, do¤ru çözümlememiﬂlerdir. Karﬂ› ç›kt›klar› sonuçlar›n nedenlerini göremez ya da görmek istemezler. Sonuçta, sistemin
üst yap›s›n› oluﬂturan kurumlara,
iliﬂkilere itiraz ederken, gerçekte
bunlar›n ﬂekillenmesinde belirleyici olan, alt yap›ya, yani ekonomik
sisteme bir itirazlar› olmaz. Ortaya, yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin
yaratt›¤› çarp›k kapitalist ekonomik iliﬂkileri savunup, bunun hukuksal, siyasal, askeri güçleriyle
üst yap›da örgütlenmesine ve izledi¤i politikalara karﬂ› ç›kmak gibi
bir çeliﬂki ç›kar.
Peki, alt yap› ve üst yap› nedir,
sistem üzerinde nas›l bir e tkileri
vard›r?
‹nsanlar yaﬂayabilmek için üretirler. Bu üretim sürecinde insanlar
aras›nda zorunlu iliﬂkiler kurulur.
A lt ya p›, bu ü r e t i m i l i ﬂ k i l e r i n i n t ü müdür. Üretim iliﬂkileri, toplumun
ekonomik yap›s›n› meydana getirdi¤ine göre, alt yap›, ekonomik
sistemdir.
Üst yap › ise, hukuk, ahla k, din,
siyaset, felsefe gibi kur umlardan
oluﬂur.
T ü m t o p l u ms a l y a p › l a r d a , a l t yap›, üstyap›y› ﬂekillendirir. Köleci
üretim iliﬂkilerinin (alt yap›) hakim
oldu¤u bir sistemde, siyaset, hukuk, ahlak gibi üst yap› kurumlar›
da o üretim iliﬂkilerinin gereklerine
göre ﬂekillenir. Ayn› ﬂekilde feodal,
kapitalist, sosyalist üretim iliﬂkilerinin de kendi gerekliliklerine göre
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üst yap› kurumlar› oluﬂur.
Örne¤in, köleci toplumun hukuku, köleci üretim sistemini korumak içindir. Kölelerin al›n›p sat›lmas›n›, cezaland›r›lmas›n›, köle
sahiplerinin özel mülkiyetlerinin
korunmas›n› içerir. Fakat bu hukuk, örne¤in feodal, kapitalist ve
sosyalist sistemlerde de¤iﬂir. Kapitalist sistemin hukuku burjuvazinin
düzeninin ve mülkiyetinin korunmas›n›, iﬂçi ve emekçilerin kölece
çal›ﬂt›r›lma koﬂullar›n›n hukukla
meﬂrulaﬂt›r›lmas›n› esas al›r. Sosyalist sistemin hukuku ise bunlar›n
tersine, emekçilerin haklar›n›n korunmas›n›, emek sömürüsünün
yasaklanmas›n› esas al›r.
Ayn› ﬂekilde, kültür de maddi
yaﬂam koﬂullar›na uygun olarak
ﬂekillenir. Köleci toplumda yaﬂayan insanlar›n kültürü farkl› iken,
bugün kapitalist sistemde yaﬂayan
insanlar›n kültürü farkl›d›r. Yine,
ayn› sistem içinde olup da, üretim
sisteminde yer al›ﬂlar› farkl› olan
s›n›flar›n, örne¤in köle sahibiyle
kölenin, burjuva ile emekçinin kültürü de farkl› ﬂekillenmektedir.
Bunu siyasete, felsefeye, düﬂünce yap›s›n›n ﬂekillenmesine de
uyarlayabiliriz. Köleci toplumun
kendi koﬂullar›na uygun bir yönetim biçimi varken, feodalizm, kapitalizm ve sosyalizm de kendi koﬂullar›na uygun bir yönetim biçimi
oluﬂturur. Her toplumun ya da s›n›f›n kendi koﬂullar›na uygun ideolojisi oluﬂur.
T ü m b un l a r › n t e m e l i nd e y a t a n
n e d e n , a l t y a p› n › n ü st y a p› y › ﬂ e k i l lendiren özelli¤idir.
F a k a t bu d e m e k d e ¤ il d i r k i , a l t

ya p › ü s t y ap › b e li r le r k e n , a yn › z a ma n da ü st y a p › da n e tk i l e nm e z .
Nihayetinde belirleyici olan alt
yap› olmas›na karﬂ›n, alt yap›n›n
ﬂekillenmesinde de üst yap›n›n etkisi vard›r. Her ikisi birbirini etkiler
ve geliﬂtirir.
Engels bunu, bir mektubunda
ﬂöyle ifade eder; “Ekonomik alt
ya p› e t k e nd ir a m a i de o lo j ik üs t
yap› da etkendir. Bütün bu etken ler, karﬂ›l›kl› etki halindedir... Ken d i t a ri h i m i z i k e n d im i z y ap ›y o r u z
a m a b u n u b e l i r l e n m i ﬂ ö n cü l l e r v e
koﬂullar içinde yap›yor uz. Bütün
bu ön cül le r v e koﬂu ll ar i ç inde , so n
ç ö z ü m l e me d e , b e l i r l e y i c i o l a n l a r
ekonomik koﬂullard›r. Ama siya sal vb. koﬂullar, hatta insan beyin l er i n e y a p › ﬂ a n g el en ek l er b i l e, te mel olmamakla beraber bunda rol
oynarlar. ”
Toplumlar›n tarihsel geliﬂiminde, alt yap› ve üst yap› aras›ndaki
iliﬂki, birbirini geliﬂtiren, daha ileriye iten iliﬂkilerdir. Bu birlikte geliﬂim içinde, belirleyici olan alt yap›daki geliﬂmedir. Köleci toplumdan, feodal topluma, feodal toplumdan kapitalist topluma geçiﬂte,
bir önceki toplum içinde, öncelikle bir sonraki topluma ait üretim
iliﬂkisi (ekonomik alt yap›) geliﬂir,
giderek bu üretim tarz›, toplumun
üst yap›s›nda da hakim hale gelir.
Fakat bu genel geliﬂim süreci,
kapitalist toplumdan sosyalist topluma geçiﬂte farkl› olur. Sömürücü
toplumlar›n tersine, proletarya
diktatörlü¤ü koﬂullar›nda sosyalist
inﬂaa tamamlanana kadar, politika
ekonomiyi, üst yap› alt yap›y›, üretim iliﬂkileri üretim güçlerini belirler ve yönlendirir.
Fakat, sosyalist topluma geçiﬂ
sürecinde, toplumlar›n genel geliﬂim yasas›na ayk›r› bir istisna olarak ortaya ç›kan, üst yap›n›n bu
belirleyicili¤i ve yönlendiricili¤i,
sosyalist üretim iliﬂkilerinin yerleﬂmesine ba¤l› olarak azal›r ve giderek sosyalist inﬂaan›n tamamlanmas›yla sosyalist toplumda da,
ekonomik alt yap›, üst yap›n›n ﬂekillenmesinde belirleyici duruma
geçer.

SSGSS’ye Karﬂ› Mücadele Kararl›l›¤›:

“UZLAﬁMA DE⁄‹L D‹REN‹ﬁ!”
önünde olacaklar›n› duyurdular.

Emek Platformu bileﬂenleri, Çal›ﬂma ve Güvenlik Bakan› Faruk Çelik ile SSGSS yasa tasar›s›n› görüﬂürken SSGSS yasa tasar›s›na karﬂ›
ülkenin her yerinde protesto sesleri
yükseldi.
‹ S TANBUL- Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu, 24 Mart
günü ‹stanbul’da Aksaray ve Kad›köy’de oturma eylemleri gerçekleﬂtirdi.
Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yap›lan eyleme 300 kiﬂi kat›l›rken kitle
sürekli “Genel Grev Genel Direniﬂ”
ça¤r›lar› yapt›. ‹skele Meydan›’nda
oturma eylemi yapan emekçiler sloganlarla tasar›y› protesto ettiler.
Ayn› gün ve saatte Aksaray Metro önünde biraraya gelen 300 emekçi de ayn› talebi hayk›rd›: Genel
Grev Genel Direniﬂ. Eylemde emekçiler “Sa¤l›¤›m›z› Eme¤imizi Gelece¤imizi IMF’nin Vekillerine Yedirmeyece¤iz” pankart› açt›lar.

Uzlaﬂm a Ya l a n
Mücadeleye Devam!
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu 27 Mart günü yapt›¤› eylemle SSGSS yasa tasar›s›nda tadilat› kabul etmeyeceklerini aç›klad›.
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi Psikiyatri Acil Servisi
önünde toplanan emekçiler Bak›rköy
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’ne
kadar yürüdüler. Hastaneden Bak›rköy Meydan›’na kadar bildiriler da¤›t›lan eyleme 120 kiﬂi kat›ld›.
D‹SK üyeleri de 27 Mart günü,
Genel-‹ﬂ 2 No’lu ﬁube önünde
toplan›p Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü'ne yürüdüler. Yaklaﬂ›k 500
kiﬂilik eylemciler 1 Nisan’da meclis
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ANKARA- 24 Mart’ta ‹bn-i
Sina Hastanesi önünde SES Ankara ﬁubesi üyeleri oturma eylemi yapt›. HÖC’lülerin de
kat›ld›¤› eylemde emekçiler olarak
meclisin önünde olunaca¤› ifade edildi. Eyleme yaklaﬂ›k 60 kiﬂi kat›ld›.
27 Mart günü de Emek Platformu
bileﬂenleri yine alanlardayd›. G‹MA
önünde yap›lan aç›klamada mücadeleye devam edilece¤i vurgulan›rken
SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’ün tutuklulu¤unun devam etmesi
ve E¤itim-Sen üyesi Bünyamin Keneﬂ’in gözalt›na al›nmas› da protesto
edildi. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem
“AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r” slogan›yla
sona erdi.
‹ Z M ‹ R- KESK ‹zmir ﬁubeler
Platformu, TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu, D‹SK Ege Bölge
Temsilcili¤i ve Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu, Konak Kemeralt› giriﬂinde bas›n aç›klamas›
yapt›. Yap›lan aç›klamada “hükümet
emek örgütlerinin taleplerini karﬂ›lamadan toplumsal bir mutabakat sa¤lanmadan, bu yasay› genel kurula
getirmemelidir" denildi.
ADANA- Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu taraf›ndan 27
Mart’ta E¤itim-Sen Adana ﬁubesi
önünden ‹nönü Park›’na yürüyüﬂ düzenlendi. Yap›lan aç›klamada mücadelenin sürece¤i belirtildi. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde 5 dakikal›k da
oturma eylemi yap›ld›.
M E R S ‹ N- Mersin Emek Platformu bileﬂenleri, SSGSS yasas›n› protesto etmek için AK Parti ‹l binas›na
yürüdü. 27 Mart günü yap›lan eyleme kat›lan 200 emekçi IMF’yi ve
AKP’yi protesto eden sloganlar att›lar.
HATAY- Hatay SSGSS Platformu da 27 Mart’ta E¤itim-Sen Bina-

s›’nda bas›n toplant›s› düzenledi.
E¤itim Sen Hatay ﬁube Baﬂkan› Servet Kavuko¤lu yapt›¤› aç›klamada
yasa tasar›s›n›n IMF ve Dünya Bankas›’n›n iste¤iyle gündeme geldi¤ini
belirtti
E D ‹ R NE- 27 Mart günü Antik
Park’ta biraraya gelen Emek Platformu bileﬂenleri de “''Herkese Sa¤l›k
Ve Güvenli Gelecek ‹çin Ssgss'ye
Hay›r-Edirne Emek Platformu” pankart›n› açarak aç›klama yapt›lar.
Aç›klamada “uzlaﬂmaya var›ld›”
söylemlerinin yalan oldu¤u belirtilerek yasa tasar›s›n›n kabul edilemeyece¤i belirtildi. Edirne Gençlik Derne¤i ve Trakya Üniversitesi ö¤rencilerinin de destek verdi¤i eyleme yaklaﬂ›k 120 kiﬂi kat›ld›.
BURSA- 27 Mart günü mecliste
görüﬂülen SSGSS yasa tasar›s›n›
protesto etmek amac›yla, çok say›daki demokratik kurum taraf›ndan

ÇHD, SSGSS
Sempozyumu Düzenledi
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi 22 Mart’ta
SSGSS ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odas›’nda bir sempozyum
düzenledi. 3 oturumdan oluﬂan
sempozyumda sendikac›lar ve
ö¤retim
üyelerinden
oluﬂan
konuﬂmac›lar Sosyal Güvenlik
Yasalar›nda Neler De¤iﬂiyor ve
Tasar›ya karﬂ› Nas›l Mücadele
Edilecek konular›n› tart›ﬂt›lar.

SSGSS’ye Karﬂ›
Örgütlenme Ça¤r›s›
Emek Platformu, 22 Mart günü
Kars Sanat Merkezi’nde SSGSS yasa tasar›s›yla ilgili bir panel düzenledi. Yasa tasar›s›na karﬂ› örgütlenerek mücadele etme ça¤r›s› yap›lan
panele aralar›nda Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerin de bulundu¤u 60
kiﬂi kat›ld›.
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bir yürüyüﬂ düzenlendi. Setbaﬂ› Mahfel’in önünden baﬂlayan yürüyüﬂte
“SSGSS Yasas› Geri Çekilsin, Uzlaﬂma
Yalan Mücadeleye Devam” pankart› aç›ld›. Yolun tek yönlü kapat›ld›¤› yürüyüﬂ
Orhangazi Park›’nda sona erdi. Burada
yap›lan aç›klamada yasa tasar›s›na karﬂ›,
“halk›n› ve ülkesini seven herkesi bu mücadeleye omuz vermeye ça¤›r›yoruz” denildi. 500 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde 15 dakikal›k bir oturma eylemi gerçekleﬂtirildi.

1 Ocak 2008 tarihinde gelir
vergisinde yap›lan de¤iﬂiklikle
uygulamaya konulan asgari geçim indiriminin uygulanmamas› ile ilgili Lüleburgaz'da faaliyet yürüten Tekstil ‹ﬂçileri ‹le
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i, “Asgari Geçim ‹ndirimi Veriliyor mu?” baﬂl›¤›yla

1 N i s a n ’ d a D i r eniﬂ!
Hükümetin yasay› oldu bittiye getirme, emekçilerin taleplerini gözard› etmetutumuna karﬂ›l›k D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB ve Türk Diﬂ Hekimleri
Birli¤i, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› (SSGSS) Yasa Tasar›s›'na karﬂ› 1
Nisan Sal› günü saat 14.00'te tüm
Türkiye'de iﬂ b›rakarak, kitlesel eylemler
gerçekleﬂtirece¤ini aç›klad›.
Emekçiler 1 Nisan günü yapacaklar›
eylemle AKP’yi bir kez daha uyararak
emekçilerin taleplerine kulak vermesi
ça¤r›s› yapacak.
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Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu direniﬂteki ‹lbek
iﬂçilerine bir dayan›ﬂma ziyaretinde bulundu. Gazi Temel Haklar ve Grup Yorum üyeleri 23
Mart günü de iﬂçilerle birlikte
gece nöbeti tuttular.
‹lbek tekstil iﬂçileri patronlar›n tüm oyunlar›na ra¤men kazanacaklar›na olan inançlar›yla direniﬂlerinin 50’li günlerinde direnmeye devam ediyorlar.

‹LBEK Tekstil’de D‹REN‹ﬁ Sürüyor
Gaziosmanpaﬂa’da bulunan
‹LBEK Tekstil Fabrikas›’ndaki
520 tekstil iﬂçisinin direniﬂi patronun tüm oyunlar›na ra¤men
sürüyor.
‹lbek Tekstil iﬂçisi “ihbar ve
k›dem tazminat”lar›n›n ödenmesi talebiyle fabrika önüne çad›r kurmuﬂ direniyor.
22 Mart’ta Gazi Temel Haklar, Grup Yorum ve Herkese

Devrimci 1 May›s Platformu:
TAKSIM 2008 1 MAYIS’I
B‹RL‹KTE ÖRGÜTLEN‹LMEL‹D‹R
HÖC, Partizan, DHP, BDSP,
HKM, PDD, Ça¤r›, Kald›raç, TUDEF’den oluﬂan Devrimci 1 May›s
Platformu, 24 Mart’ta TMMOB Makina Mühendisleri Odas›’nda yapt›¤›
bas›n toplant›s›yla bir y›l önce devletin estirdi¤i teröre ra¤men iﬂçilerin,
emekçilerin ve 1 May›s’› örgütleyen
tüm güçlerin 1 May›s alan›na ç›karak
30 y›ll›k Taksim yasa¤›na fiili olarak
son verdiklerini bu y›lda ayn› kararl›l›kla Taksim’de olacaklar›n› duyurdu.
2008 1 May›s’›n›n birleﬂik, kitlesel ve devrimci bir temelde Taksim’de kutlanmas› gerekti¤inin dile
getirildi¤i aç›klamada en k›sa zamanda 1 May›s’› örgütleyecek ortak bir
komitenin kurulmas› ça¤r›s› yap›ld›.
Platform ad›na HÖC temsilcisi

yaz›l›
b i r
aç›klama yapt›. Aç›klamada bölgedeki birçok fabrikada asgari geçim indiriminin verilmedi¤ine
de¤inildi.
Ayr›ca Lüleburgaz’da ekme¤e yap›lan zamla ilgili de aç›klama yap›larak “halk›m›z›n ekme¤ine de göz diktiler” denildi.

Asgari Geçim ‹ndirimi Veriliyor mu?

Eyüp Baﬂ taraf›ndan okunan aç›klamada, “2007 1 May›s’›nda Taksim
alan›na ç›kanlar, 2008 1 May›s’›nda
da Taksim’de olacaklard›r” sözlerine
yer verildi.
Taksim’e birlikte hareket etmenin, inanc›n ve iradenin gücüyle ç›k›ld›¤›n› vurgulayan Baﬂ aç›klamas›nda "Sorun 1 May›s’›n Taksim’de
kutlan›p kutlanmama sorunu de¤ildir
art›k. Yer tart›ﬂmas› yoktur. Sorun
emekten ve halktan yana tüm devrimci, ilerici güçlerin biraraya gelip
Taksim 2008 1 May›s’›n birlikte örgütlemesi sorunudur. Bu sorumluluk
hepimizindir. Sendikalar, meslek
odalar›, DKÖ’ler, siyasi partiler, devrimci güçler, k›sacas› tüm emek güçleri bu sorumlulu¤un alt›na girip
2008 Taksim 1 May›s’›n› bir an önce

örgütleme çabas›na baﬂlamal›d›r” diye konuﬂtu.
SSGSS yasas›yla emekçilere sald›r›lar›n, Kürt halk›na yönelik sald›r›lar›n da 1 May›s’›n gündemine taﬂ›nmas› gerekti¤ini vurgulayan Baﬂ
“Taksim’de 1 May›s yasa¤›na son
verilmesi, 1 May›s’›n resmi tatil ilan
edilmesi, '77 katliamc›lar›n›n yarg›lanmas›, SSGSS Yasa Tasar›s›'n›n geri çekilmesi” ﬂeklinde taleplerini
aç›klad›.
Aç›klamada konuﬂan Melek Alt›ntaﬂ ise D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi'nin 2007 1 May›s’›n›n
ard›ndan 2008 1 May›s'›n›n da Taksim'de kutlanaca¤›n› aç›klad›¤›n› hat›rlatarak, "SSGSS'ye karﬂ› emek
güçlerinin yükseltti¤i bir mücadele
var. Mücadelenin daha da yükseltilmesini amaçl›yoruz" diye konuﬂtu.
1 May›s’ta Taksim’de olacaklar›n› vurguland›¤› aç›klamada 2008 1
May›s’›n› birlikte örgütleme ve sendikalar›n 1 May›s günü iﬂ b›rakma
ça¤r›s›nda bulunmas› istendi.
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Emek Platformu
Kararl› Olmal›d›r!
SSGSS’ye karﬂ› mücadelede, 14
Mart’ta Emek Platformu’nun karar›yla yap›lan iki saatlik iﬂ b›rakma
eylemiyle olumlu bir ad›m at›lm›ﬂ
ve AKP iktidar›, bir manevra yaparak SSGSS Yasa Tasar›s›’n› “yeniden de¤erlendirme” karar› alm›ﬂt›.
Bu karar do¤rultusunda da geçen
hafta Emek Plaftormu temsilcileriyle
Çal›ﬂma Bakanl›¤› aras›nda görüﬂmeler yap›ld›. Bu görüﬂmelerde AKP
hükümeti, Emek Platformu’nun prim
gün say›s›n›n 9000 günden 7000’e
indirilmesi ﬂeklindeki önerisini büyük ölçüde kabul ederken, baﬂta
emeklilik yaﬂ› olmak üzere di¤er konularda fazla geri ad›m atmad›.
Bir yandan laikçi kesimle iktidar
çat›ﬂmas› yürüten AKP iktidar›n›n,
bir yandan da emekçilerin direniﬂleriyle u¤raﬂmak istememesi normaldir ve baz› tavizler vermesinin bir
nedeni de budur.
Fakat bu tavize ra¤men AKP hükümeti, tasar›y› TBMM Genel Kurulu’na sevketti. Bunun karﬂ›s›nda
ise Emek Platformu ciddi bir tepki
göstermek yerine, Genel Kurul’da
yap›lacak görüﬂmelerde baz› iyileﬂtirmeler beklediklerini aç›klad›.
‹ktidar manevralarla, tasar›y›,
içeri¤ine en az dokunarak geçirmek
istemektedir. Emek Platformu, kararl› olmazsa hükümetin bu yasay›
ç›kartaca¤› kesindir.
Çal›ﬂma Bakan›’n›n kameralar›n
karﬂ›s›nda bol bol “mutabakat, diyalog” sözleri etmesine karﬂ›n, AKP
Hükümeti, Emek Platformu’yla bir
çok noktada uzlaﬂmazl›k oldu¤u
halde, yasa tasar›s›n› meclise sevketmekte duraksamad›. Çünkü, hükümet, Emek Platformu’nda bir karars›zl›k görmüﬂtür.
Bu nabz› veren ise, en baﬂta
T ü r k - ‹ ﬂ’tir. O kadar ki, Türk-‹ﬂ, son
bas›n toplant›s›nda o kadar hak gasb›na ra¤men “kendi taban›nda bir
s›k›nt› olmad›¤›”n› söyleyebilmektedir. Hükümet iﬂte bu tav›rdan ce-
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saret al›yor.
Türk-‹ﬂ hiç kuﬂku yok ki, iﬂçilerin gerçek düﬂüncelerini yans›tmamaktad›r. Mevcut yasay› kendi taban›na ne kadar anlatt›¤› da tart›ﬂmal›d›r zaten. Bugüne kadar hiçbir fabrikada, iﬂyerinde iﬂçileri bu yasaya
karﬂ› direniﬂe haz›rlad›¤›na dair bir
çal›ﬂmas›na rastlanmam›ﬂt›r.
Emek Platformu, son yap›lan
aç›klamalardan ç›kan sonuç odur ki,
umudunu Meclise ba¤lam›ﬂt›r. Mecliste göstermelik birkaç de¤iﬂiklik
yap›l›rsa, bu de¤iﬂikliklere direnmemenin gerekçesi olarak sar›lmaya
haz›rd›r.
Hükümetin tavr› aç›kt›r; yasay›
h›zla geçirmek istemektedir ki tekelci burjuvazinin, emperyalistlerin
de ondan istedi¤i budur.
Emek Platformu, 14 Mart’tan
daha ileriye gitmeyi hedeflemelidir.
Umudunu sadece görüﬂmelere,
Meclisin yapaca¤› de¤iﬂikliklere
ba¤lam›ﬂ bir Plaftormu, kimsenin
ciddiye almayaca¤› aç›kt›r. 14 Marttaki iki saatlik iﬂ b›rakma eylemi,
moraldir, güçtür, iﬂçilerin, memurlar›n mücadele potansiyelini asgari
düzeyde ortaya koymuﬂtur.
14 Mart’ta Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nun, Emek
Platformu’nun bir rolü olmuﬂtur, fakat sonuçta bu biçimi ortaya ç›karan
en önemle etkenlerden biri Türk‹ﬂ’in kat›l›m›d›r. Türk-‹ﬂ ise ayn› zamanda SSGSS’ye karﬂ› direniﬂin en
zay›f halkas›d›r ve her an uzlaﬂabilir; iﬂte bu noktada tüm di¤er iﬂçi,
memur sendikalar›, direniﬂi sürdürebilmelidir. Gerekirse radikal direniﬂ
biçimlerine baﬂvurma inisiyatif ve
cüretini gösterebilmelidirler. Bunu
gösteremezlerse, her zaman Türk‹ﬂ’e mahkum olurlar. Türk-‹ﬂ nabz›n›, yaklaﬂ›m›n› ortaya koymuﬂtur.
‹ktidar buna karﬂ› kendi insiyatifini
geliﬂtirmiﬂtir. Emek Plaftormu, baﬂta Türk-‹ﬂ olmak üzere, iktidarla uzlaﬂmaya yak›n güçleri direniﬂe kat-

may› hedeflerken, bunlar›n mutlak bir engele dönüﬂtü¤ü noktada
onlar› aﬂma iradesini de gösterebilmelidir. ‹ktidar›n, ilerici, demokrat emekçi örgütlenmelerin,
böyle bir irade gösterebilece¤ini
görmesi bile, sürecin gidiﬂat›n› de¤iﬂtirebilir.
D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB,
27 Mart’ta Emek Platformu’nda “ayr› eylem karar›” ald›klar›n› aç›klad›lar. Hemen h›zla, radikal bir mücadele geliﬂtiremezlerse, bu karar kendi
baﬂ›na sonuç yarat›c› olmayacakt›r.
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu’nun 14 Mart’la ilgili de¤erlendirme toplant›s›nda da ortaya
ç›kt›¤› gibi, hemen tüm kitle örgütleri, kat›l›m›n bu kadar olaca¤›n›
beklemediklerini ifade ediyorlard›.
Bu, gerçekte, uzun direniﬂsizlik sürecinde kitlelerin nabz›n› yakalamaktan da uzaklaﬂ›ld›¤›n› gösterir.
Uzun süredir orada burada irili
ufakl› süren onlarca direniﬂ asl›nda
bu potansiyelin ipuçlar›n› vermektedir elbette. Fakat zaten konfederasyonlar›n bu direniﬂlere de ciddi bir
katk›s› ve müdahalesi de yoktur. Bu
da e¤er emekçilerin ç›karlar›n› savunma iddias›ndaysa, Emek Platformu’nun üstlenmesi gereken görevlerden biridir, ama Emek Platformu’nun bugünkü yap›s›yla bundan
uzak oldu¤u da aﬂikard›r.
Bugün için esas olan, birincisi
emekçilerde SSGSS’ya karﬂ› varolan tepkiyi aç›¤a ç›karmakt›r. Ama
ikinci ad›m, bununla yetinmeyerek,
emekçilere SSGSS’yi iyi anlatmak
ve buna paralel olarak SSGSS’ye
karﬂ› tepki oluﬂturmak ve bu tepkiyi
örgütleyip harekete geçirmektir.
Yak›n dönem hat›rlan›rsa, Emek
Platformu’nun en önemli açmazlar›ndan biri bu olmuﬂtur. Türk-‹ﬂ’i eylemlere çekme ad›na birçok sendikan›n, odan›n Türk-‹ﬂ’e yedeklendi¤i,
ona tabi oldu¤u bir pratik ortaya ç›km›ﬂt›r. Türk-‹ﬂ’in insiyatifinin ve iradesinin d›ﬂ›na ç›kamayan bir Emek
Platformu ise, emekçilere karﬂ› sorumluluklar›n› yerine getiremez.
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Baﬂ›büyük Halk›
Y›k›ma Karﬂ› Direniyor

miz Kefenimiz, Evimizi Terketmeyece¤iz” sloganlar› at›ld›.
“Buradaki as›l iﬂ
y›k›m de¤il rant meselesidir” diyen Baﬂ›büyük halk›, tapular›n kendilerine verilmesini, polis ablukas›n›n kad›r›lmas›n› istediklerini ifade etti.

Temel Haklar Federasyonu’ndan
Baﬂ›büyük Halk›na Destek

Maltepe Baﬂ›büyük Mahallesi’nde y›k›m karar›n› protesto eden
mahalle halk› 21 Mart’ta bir yürüyüﬂ
yaparak y›k›mlara karﬂ› direnece¤ini
dile getirdi. 25 gündür y›k›ma karﬂ›
direnen mahalle halk› TOK‹'nin kurmak istedi¤i ﬂantiye önünde biraraya
gelerek yürüyüﬂe geçti. Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte s›k s›k “Evi-

19 Mart’ta TOK‹’nin çocuk park›n› gasbedip ﬂantiye haline getirmeye çal›ﬂt›¤›, polis bariyerleriyle çevrili alana malzeme taﬂ›mak istemesine karﬂ› ç›kan ve TOK‹’ye ait iﬂ araçlar›n› taﬂlay›p mahalleye sokmayan
Baﬂ›büyük halk›na polis yine sald›rm›ﬂ birçok insan yaralan›rken 10 kiﬂi
gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Bu sald›r›y› protesto etmek ve
Baﬂ›büyük halk›n›n direniﬂine des-

Topra¤›m›z› ‹stiyoruz,
Toprak Bizim Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z”
pankartlar›yla Atatürk
An›t›’n›n önüne kadar
yürüdüler. Sarayc›k
köylülerinden olan ‹hsan Y›lmaz
belediyeye tepki göstererek “adil
olmayan bu uygulamay› derhal iptal edin. Dedelerimizden kalan ve
yüzy›ll›k gelir kayna¤›m›z olan
zeytin a¤açlar›m›z›n yok edilmesine asla müsade etmeyece¤iz” dedi.
Kisecik Köyü’nden olan Nimet
Tuncer ise “topraklar›m›zda do¤duk topraklar›m›zda ölece¤iz” sözleriyle kararl›l›klar›n› dile getirdi.
Aç›klamalar›n ard›ndan Antakya Belediyesi’ne siyah çelenk b›rakan köylüler haklar›n› arayacaklar›n› vurgulayarak eylemlerine son
verdiler. Belediye Baﬂkan› Mehmet
Yelo¤lu ise köylülerin topraklar›na
sahip ç›kan eylemlerini “provokatif
eylem” olarak de¤erlendirdi. Zaten
hakk›n› kim ararsa ya ‘teröristtir’
ya da provakatördür... Düzenin sahipleri için hakk›n› aramak en tehlikeli teröristliktir.

Topra¤a Uzanan
Eller K›r›ls›n!
Antakya Belediyesi’ne ba¤l›
Do¤anköy, Kisecik, Günyaz› ve Sarayc›k köylüleri arazilerinin istimlak edlimesini topra¤a uzanan eller
k›r›ls›n diyerek protesto ettiler.
Antakya Belediyesi taraf›ndan
700 hektarl›k bir alana yeni bir imar
projesi haz›rlanm›ﬂ ve bu alandaki
araziler, Kamu Ortakl›k Pay› ve
Devlet Ortakl›k Pay› kesintileri
kapsam›nda istimlak edilmiﬂti. 20
Mart günü Vali Ülgen Alan›’nda
toplanarak ellerinde “Topra¤a Uzanan Eller K›r›ls›n, Sadaka De¤il
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tek vermek için 25 Mart’ta halk›
kald›klar› çad›rlarda ziyaret eden
Federasyon üyeleri bir aç›klama
yapt›lar. 30 gündür çad›rlarda nöbet
tutan ço¤unlu¤unu yaﬂl›lar ve kad›nlar›n oluﬂturdu¤u 100’den fazla
kiﬂi de eyleme kat›l›p destek verdi.
Eylemde “Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” pankart› aç›l›rken “Baﬂ›büyük Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›. Federasyon
ad›na yap›lan aç›klamada zenginlerin halk›n ac›s›n›, yoksullu¤unu, açl›¤›n› anlayamayaca¤›, halk›n ancak
birlik olursa ac›lar›n› dindirebilece¤i söylendi. Yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde gücümüz birli¤imizdir denildi.

Yine ihmal!
Yine ölüm!
Ordu'nun Gölköy ‹lçesi’nde, 23
Mart günü inﬂaat halindeki okulun
bahçesine su borusu döﬂenirken, toprak kaymas› meydana geldi. ‹hmalin
neden oldu¤u toprak kaymas› topra¤›n
alt›nda kalan 2 iﬂçinin yaﬂam›na mal
oldu.
Mahalle halk› hemen kazma küre¤e
sar›larak iﬂçileri toprak alt›ndan kurtarmaya baﬂlad›. ‹ﬂçilerden Abdurrahman
ﬁahinkaya ise yaral› kurtar›l›rken 1 saat
sonra Ramazan ﬁahinkaya ve Bayram
Hüsamettin Mecit’in cesetlerine ulaﬂ›ld›. ‹ﬂçilerin aileleri ve mahalle halk› ihmal sonucu yaﬂanan ölümlerden dolay›
öfkeli. Ramazan ﬁahinkaya'n›n a¤abeyi
Mehmet ﬁahinkaya da, “iﬂ ve iﬂçi güvenli¤i al›nabilirdi. Tedbir al›nmadan
indirilmemesi laz›md›. ‹hmalkarl›k, cahillikti. Y›¤ma toprak oras›. Ucuza yapt›mak için ellerinden geleni yap›yorlar.
Kim geri verecek ﬂimdi Ramazan'›?
Onun 3 çocu¤una biz ne diyece¤iz ﬂimdi?” diyerek tepki gösterdi.

HABER
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Gençlik Faﬂist Sald›r›lara
Sessiz Kalmad›!
N Eskiﬂehir’de, Ankara’da,
‹stanbul’da, ‹zmir’de yine
faﬂist sald›r›lar vard›.
Faﬂistler, ellerinde sat›rlar
ve b›çaklar, polis ve idare
gözetimi ve
koruyuculu¤unda devrimcidemokrat ö¤rencilere
sald›rd›, yaralad›...

rektörlü¤e yaﬂan›lacaklardan kendi-lerinin sorumlu olmayaca¤›n› anlat-t›lar. Polis okullar›ndan gitmeden
da¤›lmayacaklar›n› da söyleyen ö¤-renciler polisin okuldan gitmesiyle
eylemlerini okuldan toplu ç›karak
bitirdiler. 20 Mart günü kantinde
görülen bir faﬂistin cezaland›r›lmak
istenmesi ise yine idare ve polisler
taraf›ndan engellendi.

N Gençlik faﬂistlere boyun
e¤medi. Gereken cevab›
verdi. Faﬂistlerden hesap
sordular.

Faﬂist Sald›r›lar
P ro t e s t o E d i l d i

N Yine bildik senaryo:
Faﬂist-polis-idare iﬂbirli¤i...
Faﬂist sald›r›lar›n yetmedi¤i
yerde polis sald›rd›,
gözalt›na ald›.

E s k i ﬂ e h i r ’de Faﬂist Sald›r›
Anadolu Üniversitesi'nde 18
Mart günü Beyaz›t katliam›n› pro-testo eylemi sonras› da¤›lan ö¤ren-cilerden biri Sakarya Caddesi üze-rinde faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›r› sonucu ö¤rencinin kolu k›r›-l›rken sald›r›lar 19 Mart günü de de-vam etti. Yunus Emre Kampüsü içe-risindeki EMYO (Eskiﬂehir Meslek
Yüksek Okulu) kantininde demok-rat bir ö¤renci yine faﬂistler taraf›n-dan tehdit edildi.
Sald›r›lar üzerine devrimci-de-mokrat ö¤renciler ‹letiﬂim Bilimleri
kantininde toplanarak faﬂistlerin
tehdit etti¤i ö¤renciyi sahiplendiler.
Kantinde devrimci-demokrat ö¤ren-cilerle karﬂ› karﬂ›ya gelen faﬂistler
yüksekokulun içine kaçarken faﬂist-leri kovalayan devrimci-demokrat
ö¤rencileri ÖGB ve Terörle Müca-dele polisleri engelledi.
Yaklaﬂ›k 150 ö¤renci rektörlük
önünde toplan›p rektörle görüﬂmek
istedi. Ö¤rencilerin kararl› bekle-yiﬂleri sonras›nda üç ö¤renci rektör
yard›mc›s›yla görüﬂtü. Ö¤renciler
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Eskisehir Anadolu Üniversite-si’nde son bir haftad›r yaﬂanan fa-ﬂist sald›r› ve olaylarla ilgili bir yü-rüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. 25 Mart’ta
Yunus Emre Yurdu önünde toplanan
devrimci-demokrat ö¤renciler “Fa-ﬂist Sald›r›lara Geçit Vermeyece¤iz
Çeteler D›ﬂar› Bilim ‹çeri, Anadolu
Üniversitesi Ö¤rencileri” pankart›
açarak Migros önüne do¤ru yürüyü-ﬂe geçtiler. Yürüyüﬂe 130 ö¤renci
kat›ld›.

Bildik Senaryo:
F a ﬂ i s t - ‹ d a re - Po l is ‹ﬂ b i rl i ¤ i
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Co¤rafya Fakültesi’nde (DTCF) fa-ﬂistler devrimci-demokrat ö¤renci-lere sald›rd›lar.
24 Mart günü Taner ﬁak›r isimli
ö¤renciyi sat›rla yaralayan faﬂistler
25 Mart günü de devrimci-demok-rat ö¤rencilere sald›r›lar›n› sürdür-dü. Yaralanan ö¤renciler ‹bn-i Sina
Hastanesi’nde tedavi alt›na al›nd›.
Faﬂist sald›r›lar› protesto etmek is-teyen ö¤renciler bu kez de polisin
sald›r›s›na maruz kald›. Ç›kan çat›ﬂ-mada 4 ö¤renci gözalt›na al›nd›. Fa-ﬂistler okuldan polis korumas› eﬂli-¤inde ç›kt›lar.
Ayn› gün devrimci-demokrat ö¤-renciler Yüksel Caddesi’ne “Türke-ﬂin ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri, Dil Ta-rih Faﬂizme Mezar Olacak” slogan-lar›yla yürüdüler.

DTCF Rektörlü¤ü
yaﬂanan
çat›ﬂmalar
üzerine 25-28 Mart ta-rihleri aras›nda tatil
ilan etti.

Sat›rl› Faﬂistler
‹ﬂbaﬂ›nda
Faﬂist sald›r›lar›n
yaﬂand›¤› bir baﬂka yer de ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi oldu.
24 Mart günü fakülte yemekhane-sinde bildiri da¤›tan devrimci-de-mokrat ö¤rencilere 15 kiﬂilik faﬂist
güruh b›çak ve sat›rlarla sald›rd›. 1
ö¤renci baﬂ›ndan yaraland›. Faﬂist-leri koruyan polis 5 devrimci-de-mokrat ö¤renciyi de gözalt›na ald›.
Sald›r›lara sessiz kalmayan ö¤-renciler Beyaz›t Meydan›’nda 100
kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylem yapt›.
Gözalt›na al›nan 5 ö¤renci de ayn›
gün serbest b›rak›ld›.

Ve rdi ¤i miz M ü cadele
Ba ¤›ms›z T ü rkiye
M ü ca de lesid i r
Zonguldak Karaelmas Üniversi-tesi’nde 25 Mart günü Ali Kurt
isimli demokrat ö¤renciye faﬂistler
sald›rd›. 6 kiﬂilik faﬂist grup taraf›n-dan kald›¤› yurdun önünde sald›r›ya
u¤rayan ö¤rencinin burnu k›r›ld›.
ZKÜ ö¤rencileri bu sald›r›y› ayn›
gün ZKÜ rektörlü¤ü önünde yapt›k-lar› eylemle protesto ettiler. “Faﬂiz-me Karﬂ› Omuz Omuza ”sloganla-r›yla baﬂlayan eylemde yap›lan
aç›klamada "Bizler ilerici, yurtse-ver, devrimci ö¤renciler olarak üni-versiteyi savaﬂ alan›na çevirmeye
çal›ﬂan faﬂistlere karﬂ› üniversiteleri
emperyalist, faﬂist, gerici, liberal,
iﬂbrlikçi politikalara karﬂ› savuna-rak cevap verece¤iz. Verdi¤imiz
mücadele ayd›nl›k, ba¤›ms›z Türki-ye mücadelesidir" denildi.
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Günlerdir
oligarﬂinin iç
çat›ﬂmas›ndan
dolay› gündem

ERGENEKON
ÜN‹VERS‹TELER‹
“AKP’yi kapatma davas›” ve “Ergenekon Operasyonu”na kilitlenmiﬂ durumda. AKP’nin polisi ve savc›lar›, yeni bir hamleyle “Ergenekon” soruﬂturmas› ad›na
çeﬂitli kesimlere yönelik gözalt›lar gerçekleﬂtirdi.
Hat›rlanaca¤› gibi “Ergenekon” soruﬂturmas›nda daha önce, Susurluk döneminde ad› s›kça an›lan emekli Tu¤general Veli Küçük, Sami Hoﬂtan, ﬂovenist provokatör Avukat Kemal Kerinçsiz, uyuﬂturucu kaçakç›s› “Drej Ali” lakapl› Ali Yasak gibi isimler vard›.
Kuﬂkusuz bu say›lan kiﬂilerin hepsi halka karﬂ›
suçlar iﬂlemiﬂ ve yarg›lan›p cezaland›r›lmas› gerekli
kiﬂilerdir. Fakat baﬂtan beri söyledi¤imiz gibi bunu
yapacak olan AKP hükümeti olamaz. Kendi iç çat›ﬂmalar›ndan dolay› göstermelik bir soruﬂturma aç›lm›ﬂ olabilir, fakat AKP gibi bir düzen iktidar›, hiçbir
zaman suçlular›n ve suçlar›n›n gerçek cezas›n› veremez.
Bu yaﬂananlar, oligarﬂi içinde yaﬂanan bir çat›ﬂmadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Kimse birini demokrat,
ötekini vatansever zannetmesin, ç›karlar› için karﬂ›
karﬂ›ya gelmiﬂ gericilerin geçici bir yönetme krizidir.
Emekçiler kendi ç›karlar› için biraraya gelirse, bu çat›ﬂma an›nda halka karﬂ› bir ittifaka dönüﬂebilir.
Ergenekon’a bakt›¤›m›zda askerinden avukat›na
mafyas›ndan gazetecisine kadar yay›lm›ﬂ bir görüntü ortaya ç›k›yor. Son gözalt›na al›nanlardan biri de
‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü yapm›ﬂ olan Kemal
Alemdaro¤lu’dur.
Alemdaro¤lu, “Ergenekon”un üyesi midir, de¤il
midir, bizim tart›ﬂmam›z bu de¤il. Alemdaro¤lu’nun
gözalt›na al›nmas›nda AKP’nin çeﬂitli kesimlere yönelik gözda¤› amac› da esas etken olmuﬂ olabilir. Fakat Alemdaro¤lu’nun zihniyet olarak Ergenekonculara pek de uzak olmad›¤›n› biliyoruz. Bizim ele alaca¤›m›z da as›l olarak bu yan›. Susurluk da böyle bir
ﬂeydi zaten; askerleri, faﬂist avukatlar›, uyuﬂturucu
kaçakç›s› mafyac›lar› biraraya getiriyor.
Devrimci ö¤rencilere düﬂmanl›¤›n› rektör oldu¤u
senelerde açt›¤› soruﬂturmalar ve okuldan atmalarla
kan›tlam›ﬂ bir kiﬂi ﬂimdi “terör örgütü üyeli¤i”
iddias›yla gözalt›na al›n›yor!
Oysa o Alemdaro¤lu, y›llarca ö¤rencilerine karﬂ›
terör uygulam›ﬂt›r da, hiçbir iktidar, hiçbir savc› ç›k›p
ona nas›l böyle bir terör uygulars›n diye
sormam›ﬂt›r. Adana’da devrimcilik yapt›¤› için ö¤-
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rencisini tehdit edip “ya o yolu seçersin ya da bunu”
diyerek, ö¤rencisinin devrimci görüﬂleri yüzünden
notlar›n› düﬂüren ö¤retim görevlisinin Alemdaro¤lu’ndan ne fark› var? Ya da bütün üniversitelerin paral› olmas› gerekti¤ini savunan yeni YÖK Baﬂkan›
Yusuf Ziya Özcan’›n? Bu YÖK Baﬂkan› döneminde de
devrimci ö¤renciler hem sald›r›ya u¤ray›p, hem de
soruﬂturmaya maruz kalm›yor mu?
Birileri Kemalist, milliyetçi, birileri dinci, muhafazakar. Fakat hepsinin ortak noktas› halk çocuklar›na
ve devrimcilere düﬂmanlar. Çünkü hepsinin sonuçta
hizmet ettikleri ve savunduklar› düzen ayn›.
Daha yeni ‹stanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi DTCF’de faﬂistler sat›r ve b›çaklarla devrimci ö¤rencilerin üzerine sald›rd›lar. Birçok devrimci
demokrat ö¤renci yaraland›, gözalt›na al›nd›. Ve
muhtemelen okul taraf›ndan soruﬂturma sald›r›s›yla
karﬂ› karﬂ›ya kalacak olan da devrimci demokrat ö¤renciler olacakt›r. Bu Alemdaro¤lu zaman›nda da
böyleydi, ﬂimdi de böyle, eski YÖK Baﬂkanlar› zaman›nda da böyleydi, ﬂimdiki ‘muhafazakar’ YÖK Baﬂkan› zaman›nda da böyle.
Kemal Alemdaro¤lu da halk çocuklar›n›n, devrimcilerin düﬂman›d›r. Mafyalarla, Susurluk davas› hükümlüleriyle ad›n›n birarada an›lmas› bizim için ﬂaﬂ›rt›c› bir durumda de¤ildir. Fakat onu yarg›layacak
olan da bu iktidar olamaz. Çünkü as›l halka karﬂ› iﬂlenen suçlarda bu iktidarla suç orta¤›d›rlar.
ﬁimdi Alemdaro¤lu da “terör örgütü üyeli¤i”nden
yarg›lan›yor. Peki, Alemdaro¤lu döneminde siyasi
görüﬂlerinden dolay› soruﬂturma aç›lan ve cezalar
alan ö¤rencilerin durumu ne olacak dersiniz? Alemdaro¤lu’nun bu cezalar› onaylarken “objektif” oldu¤unu kim iddia edebilir? ﬁimdi bu ö¤rencilerin ma¤duriyetleri telafi edilecek mi?
Bütün sorular›n cevab› hay›r elbette.
Gençlik Federasyonu olarak Susurluk’ta dedi¤imizi ﬂimdi Ergenekon’da da söylüyoruz. Susurluk’ta, Ergenekon’da karﬂ›m›za ç›kan devlet içindeki birkaç
çetecik de¤il, devletin kendisidir. Ve bu sistem, bu
iktidar var oldu¤u sürece hiçbir çeteci, iﬂbirlikçi, ihbarc›, katil, h›rs›z cezaland›r›lmaz.
Fakat ba¤›ms›z demokratik Türkiye isteyen, eﬂit
bilimsel e¤itim isteyen, herkesin okuma hakk› olmal› diyen ö¤renciler okullar›ndan at›l›r, cezalar al›r, tutuklan›r, katledilir.
16 Mart’ta, Sivas’ta, Maraﬂ’ta, katledenler onlard›
ve hiçbiri cezaland›r›lmad›. Ergenekon’da karﬂ›m›za
ç›kan yine onlard›r ve devletin içindeki birkaç münferit olay de¤il devletin ta kendisidirler. AKP iktidar›
da bunlar› tasfiye edemez. Çünkü bu iktidar halk›n
de¤il emperyalizmin ve oligarﬂinin iktidar›d›r, halk
için de¤il iﬂbirlikçi burjuvazinin ç›karlar› için vard›r.

Gençlik Federasyonu
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Ba¤c›lar

Sald›r›lar Gerçekleri
Gizlemek ‹çindir...
HÖC’ün “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” kampanyas› ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde aç›lan standlarla halka ulaﬂmaya devam ediyor.
‹kitelli

26 Mart’ta G ü l su yu halk pazar›nda aç›lan standda “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” afiﬂleri as›ld›. 2
saat aç›k kalan standda halka bildiriler da¤›t›ld›, kampanya anlat›ld›.
27 Mart günü ‹ k i tel li’de Atatürk
Mahallesi 1. Sokak Perﬂembe Pazar›n›n giriﬂinde aç›lan stand yaklaﬂ›k
5 saat aç›k kald›, ziyaret edip soru
soranlar, resimleri ilgiyle izleyenler
oldu.
28 Mart’ta Ba¤c› l a r’da aç›lan
standda ise polis terörü hakimdi.
“Size ne Amerika’dan” diyen AKP
polisi standa sald›rarak Necdet Dernek, Bahar Kaya, Muhammet Karataﬂ, Süleyman ve Hikmet adl›
HÖC’lüleri gözalt›na ald›. Sald›r›n›n ard›ndan HÖC’lüler yine standlar›n› kurarak daha gür hayk›rmaya
baﬂlad›lar. Ancak AKP polisi yar›m
saat sonra tekrar standa ve bu antiemperyalist sese sald›r›ya geçti.
Songül Demir, Birkan Y›ld›r›m,
Hatun Aygün ve Fatma Aygün
bu sald›r›da gözalt›na al›nd›.
Ayn› gün saat 19.00’da bas›n
aç›klamas› yapan HÖC’lüler
Yeni Mahalle Ahmet Kabakl›
Caddesi’nde biraraya geldiler.
Ersin Kip taraf›ndan yap›lan
aç›klamada sald›r›lar protesto
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edilirken sald›r›larla gerçeklerin
gizlenilemeyece¤ine vurgu yap›ld›.
“Ayn› gün N u rte pe’de de bir
sald›r› yaﬂand›. Saat 12.00’de Hasan Erdost Park›’nda Amerika’n›n
suçlar›n›n sergilendi¤i bir sergi açan
HÖC’lülere polis rahats›zl›¤›n› göstermekte gecikmedi. Polis, HÖC’lü
Umut Kocaeli ile HKM’den Elif
isimli bir bayan› gözalt›na ald›. Polisin sald›r›s›na Nurtepe gençleri de
polise taﬂlarla karﬂ›l›k vererek ve
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›
atarak sergiyi ve HÖC’lüleri sahiplendiler.
Ba¤c›lar’da 9, Nurtepe’de 2 kiﬂiyi gözalt›na alan polis Amerika’n›n
suçlar›n›n ortaya serilmesinden rahats›zl›¤›n› sald›r›larla ortaya koydu.
Temel Haklar Federasyonu 28
Mart’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla
sald›r›lar› protesto etti.

Türküler, Horonlar, Oyunlar
Amerika’ya Karﬂ›
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar taraf›ndan düzenlenen “Amerikay› nas›l bilirdiniz- Suç dosyas›” isimli sergi
müzik dinletisi ve film gösterimleriyle sürüyor. 24 Mart günü serginin
aç›k oldu¤u Makina Mühendisleri
Odas› ‹stanbul ﬁubesi’nde Ercan Ayd›n, Nurettin Güleç ve Bayar ﬁahin
müzik dinletisi verdi.
Serginin 26 Mart’taki progra-

m›nda ise Cahit Berkay, Birol Topalo¤lu türküleri ve Simurg'un oyunlar› vard›.
Etkinlik boyunca yap›lan konuﬂmalarda ABD'nin katliamlar›na ve
bask›c› yüzüne karﬂ› bu ülkede direnenlerin de oldu¤u vurguland›.
Tiyatro Simurg ise "Cindy Sheehan'›n Bush'a mektubu" ve "Havana" isimli oyunlar›n› sergiledi.
28 Mart’ta Grup Yorum, ‹lkay
Akkaya, Ercan Ayd›n türküleriyle
kat›ld›lar. ‹dil Tiyatro Atölyesi de
“Amerika’ya Çüﬂ De” oyunuyla yerini ald›. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› sergide hep bir a¤›zdan Amerika’ya karﬂ› türküler yükseldi.
Yap›lan konuﬂmalarda serginin
30 Mart’ta sona erece¤i ve 31
Mart’ta Bush’a bir mektup gönderilece¤i duyuruldu, eyleme kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›.

Halklar›n Katili Cheney
Ülkemizden Defol
Afganistan ve Irak iﬂgallerinin planlay›c›s› ve uygulay›c›s› ABD Baﬂkan
Yard›mc›s› Cheney’in ülkemize geliﬂi
protesto edildi.
24 Mart günü Yüksel Caddesi’nde
biraraya gelen Ankara HÖC’lüler “Katil
Dick Cheney Ülkemizden Defol” pankart› açarak protesto gösterisi yapt›. Eyleme 30 kiﬂi kat›ld›. Dick Cheney’le ilgili ikinci protesto gösterisi de yine ayn›
gün Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t›
önünde PSAKD, KESK, TMMOB,
TTB, D‹SK ve HÖC’ün de aralar›nda
bulundu¤u demokratik kitle örgütleri
taraf›ndan yap›ld›. Eyleme 100 kiﬂi kat›ld›.

C h e n e y ’ e ‹ s t a n b u l ’ d a d a P rot es to
Dick Cheney’in ‹stanbul’a geliﬂi 25
Mart günü devrimci demokratik güçlerce Galatasaray Postanesi önünde yap›lan
gösteriyle de protesto edildi.
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Irak ﬁii Direniﬂçilere Karﬂ› Sald›r›
Kukla Irak ordusu, 25 Mart’ta,
Basra’da ﬁii lider Sadr’a ba¤l›
Mehdi Ordusu’na karﬂ› operasyon
baﬂlatt›. Operasyonun amac›, Mehdi
Ordusu’nu silahs›zland›rmak.
Nitekim, kukla hükümetin baﬂbakan› Nuri El Maliki, sald›r›lara
karﬂ› direnen Sadr güçlerinden silahlar›n› b›rakmas›n› istedi. Kukla
ordunun sald›r›lar›na karﬂ› Mehdi
Ordusu’nun direniﬂi üzerine çat›ﬂmalar, Basra’dan sonra Ba¤dat’ta da
yaﬂanmaya baﬂlad›. Çat›ﬂmalarda
yüzlerce kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.
Operasyon karar›n›, iﬂbirlikçi
hükümet alm›ﬂ gibi görünse de, as›l
politikan›n belirleyicisi kuﬂkusuz
ki, iﬂgalci emperyalist güçlerdir.

Amerika ve ‹ngiltere, iﬂbirlikçi
ordu d›ﬂ›nda silahl› bir güç b›rakmak istemiyor. Biliyorlar ki, ne yaparlarsa yaps›nlar, Irak’ta iﬂgalciliklerini halka kabul ettiremeyeceklerdir. Halk›n elinde olan her silah bugün ya da yar›n kendilerine çevrilecektir.
Irak’ta direnenler bitmez. Sonuç
olarak Amerikan emperyalizmi
Irak’ta iﬂgalci olarak bulunmaktad›r. Kimi aﬂiret liderleri, dini önderler iﬂbirlikçili¤i kabul ettirseler de,
halka iﬂgalciliklerini kabul ettiremezler. Kürt gruplar›n d›ﬂ›nda kalan
halk, Sünni olsun ﬁii olsun esas olarak iﬂgalciye karﬂ›d›r. Zaman zaman, iﬂbirlikçiler yöneticilerinin pe-

ﬂinde sistem içinde
yer alan konumda olsalar da, iﬂgalciyi kabul etmiyorlar.
‹ﬂgalciye karﬂ› teslimiyetin
önündeki en büyük engel, yine Irak
halk›d›r. Nitekim, Sadr, ﬁubat
2008’de ateﬂkesi uzatt›¤›nda en büyük tepkiyi kendi taban›ndan görmüﬂtü.
Emperyalizm, as›l olarak Irak’ta
yenilmiﬂtir. Yenilgisi askeri baﬂar›s›zl›¤›n ötesindedir. Bugün aç›klanan rakamlar, iﬂgalcinin her dört aileden birisinde, bir Irakl›’y› katletti¤ini göstermektedir. ‹ﬂgalin baﬂ›ndan bu yana, iﬂgalcinin Irak halk›na
yaﬂatmad›¤› zulüm kalmam›ﬂt›r. Bu
tablo bile baﬂl› baﬂ›na iﬂgalcilerin
Irak’taki yenilgisini göstermek için
yeterlidir. Irak halk› iﬂgalciye boyun e¤meyecektir.

*
Irak iﬂgalinin 5. y›l›nda
‹ﬂgalin 5. Y›l›nda Protestolar...
ABD’ye yönelik eylemler
Irak ‹ﬂgaline
sürerken, bu eylemlerde
P ro t e s t o l a r S ü r ü y o r
vatan› ve gelece¤i için diNürnberg’de gelenekrenen Irak halk› selamland›
sel
olarak yap›lan Osterve sonuna kadar direnen
marsch
(Bar›ﬂ Yürüyüsü)
Irak halk›n›n yan›nda olunAnkara
24
Mart
2008’de
yap›ld›.
Friedensdu¤u vurguland›.
forum’un
düzenledi¤i
yürüyüﬂe
AlA n k a r a ’da 19 Mart’ta ABD
man
Anti-faﬂistleri
ve
Türkiyeli
Sol
Konsoloslu¤u’na yürüyen HÖC’lügruplar›n yan›s›ra Nürnberg Halk
ler konsolosluk önünde ABD’nin
Kültür Evi e.V.’da kat›ld›. Nürnberg
Irak’ta gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar›n
Halk Kültür Evi, Anadolu Federasfoto¤raflar›n› taﬂ›yarak Amerika’y›
yonu imzal› “Her gün yeni sald›r›larprotesto ettiler.
la karﬂ› karﬂ›yay›z” bildirileri da¤›“Kahrolsun ABD Emperyalizmi,
t›rken Halk Kültür Evi’de ›rkç›l›¤›
Ortado¤u Halklar› Teslim Al›namaz”
“‹ﬂgalin, sömürünün olmad›¤› bir
konu alan dövizler taﬂ›nd›. Yürüyüﬂe
sloganlar› atan HÖC’lüler ad›na
dünya için taleplerimizi daha güçlü
yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi kat›ld›.
aç›klama yapan Evrim Yücel emperdile getirmeliyiz” dedi.
yalizmin direnen halklar› alt edecek
Almanya’n›n Hamburg ﬂehrinde
ÇHKM, ESP, HÖC, ‹HD Adana
büyüklükte bir gücünün ve silah›n›n
24
Mart günü Paskalya Yürüyüﬂü
ﬁubesi ve Partizan üyeleri de A d a n a
olmad›¤›n›, halklar› asla teslim alagerçekleﬂtirildi.
Yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi‹nönü Park’›nda 22 Mart’ta bir araya
mayaca¤›n› vurgulad›. Eylemde
nin
kat›ld›¤›
yürüyüﬂte
Anadolu Fegelerek Irak’ta iﬂgalin sona erdirilABD ve AB bayraklar› yak›ld›.
derasyonu,
HÖC
ve
di¤er
Türkiyeli
mesini istediler. Akil Nergüz
Ant a l ya’da KESK ﬁubeler Platkurumlar
da
yer
ald›.
HÖC
“Ortak
taraf›ndan yap›lan aç›klamada Irak
formu, HÖC, EMEP, ÖDP, ESM,
Düﬂman
Ameriiﬂgaliyle Amerikan demokrasisinin
ÇGD, Halkevi, Yeniden Sosyalist
ka” dövizleri ile
gerçek yüzünün bir kez daha ortaya
Kuruluﬂ Meclisi, 78’liler ve DHP
kat›l›rken eylem
ç›kt›¤›n› vurgulayarak, bu demokraüyeleri iﬂgali protesto ederek direnen
boyunca “Emsinin bask›, iﬂkence, katliam oldu¤uIrak halk›n› selamlad›lar. 20 Mart’ta
peryalist Sald›nu belirtti. Halkevleri ve Yeniden
K›ﬂlahan Meydan›’nda 120 kiﬂinin
r›lara, ‹ﬂgallere
Sosyalist Kuruluﬂ Meclisi’nin destek
kat›ld›¤›
protesto
eyleminde
Son” sloganlar›
verdi¤i eylem Amerikan bayra¤›n›n
aç›klama yapan Nurettin Sönmez
at›ld›.
yak›lmas›yla sona erdi.

EMPERYAL‹ZM IRAK’TA VE
TÜM DÜNYADA YEN‹LECEK

Say›: 145
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Avrupa’da Irkç›l›k
Yak›yor ve Katlediyor
Deniz Özgür UZUN
Almanya’da özellikle göçmenleri hedefleyen ›rkç› sald›r›lara her
gün bir yenisi eklenerek devam ediyor.
D a n i m a r k a : 21 Mart’ta Deniz
Ö z g ü r Uzun ›rkç›lar›n sald›r›lar›
sonucunda katledildi.
Özgür Deniz, kendisine ' k a r a
k a f a ' diyerek hakaret eden üç ›rkç›
Danimarkal› genç taraf›ndan, beyzbol sopas›yla hastanelik edilene kadar dövüldü ve hastanede tedavi alt›na al›nan Özgür yaﬂam›n› yitirdi.
Deniz Özgür’ün katilleri diye,
Nazi özentili ›rkç› gençler lanse
edildiler. Fiili olarak sald›ran ve öldüren onlard›, fakat, herkes biliyor
ki, ›rkç› fikirler o genç beyinlerden
ç›kmad›, ›rkç› fikirler o genç beyinlerin içine, as›l Nazi düﬂüncesinin
savunucular› taraf›ndan sokuldu.
Avrupa’da ›rkç›l›k devlet politikas› olarak t›rmand›r›larak öyle bir
noktaya getirildi ki, bugün art›k belli kesimlerin ›rkç› eylemleri örgütleme ihtiyac› yoktur. Irkç› politikalar›n etkisi alt›nda kalan herkes,
göçmenler için tehdit oluﬂturmaktad›r. Irkç› sald›r›lar›n yayg›nl›¤› da
böylesi bir sonucun ortaya ç›kt›¤›n›
göstermektedir.
A l ma n y a : Korunmak için girdi¤i polis karakolundan ölüsü ç›kan
Adem Özdamar’›n cesedi Türkiye’ye gönderilirken, beyninin de,
ailesinin bilgisi d›ﬂ›nda Almanya
devleti taraf›ndan, otopsi gerekçesiyle al›nd›¤› anlaﬂ›ld›.
Irkç›l›k, katletti¤i kiﬂinin cesedine bile sayg› göstermedi.
Av u s t u r y a : 8 Mart’ta Niederösterreich eyaleti Leobersdorf kasabas›nda göçmen bir ailenin 11,15 ve
17 yaﬂlar›ndaki çocuklar› al›ﬂveriﬂ
için gittikleri yerden eve dönerken
›rkç› Nazi grubunun sald›r›s›na u¤ram›ﬂ, “ B u r a s › T ü r k l e r gibi pis
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k o k u y o r ve kokmuﬂ T ü r k l e r ” diyerek sald›ran Nazi grubu, 17 yaﬂ›ndaki Hasip K›vrakdal’› a¤›r yaralam›ﬂt›. Bir süre yo¤un bak›mda kalan
K›vrakdal 20 Mart’ta taburcu oldu.
Avusturya Anadolu Federasyonu
(AFA) çal›ﬂanlar› da, K›vrakdal ailesine geçmiﬂ olsun ziyaretine gitti.
A l m a n y a : 2 2 M a r t ’ t a G ross
G e r a u k e n t i n d e , Türkiye’li iki ailenin oturdu¤u binan›n yak›n›ndaki
çöp bidonlar› saat 22.00 s›ralar›nda
yak›ld›. Bu olay›n arkas›ndan binan›n giriﬂinde bebek arabas› ateﬂe verildi, aileler uyudu¤u s›rada ç›kan
yang›n büyüdü, evdekileri itfaiye
kurtard›. Sald›r›n›n yaﬂand›¤› yerde,
çevredeki tabelalara da Nazi iﬂaretlerinin çizilmiﬂ oldu¤u görüldü. Alman emniyet yetkilileri, kundaklama ihtimalinin yüksek oldu¤unu
söylediler.
A l m a n y a : Halle-Saale kentin d e b i r Türkiyeli ailenin evi, otur m a o d a s › n › n p e n c e resin d en m ol o tof at ›l arak yak›l mak i stendi. 24
Mart akﬂam 23.00 s›ralar›nda meydana gelen olayda, polis ekibi, odada içinde yan›c› madde bulunan k›r›k bir ﬂiﬂe buldu. Ancak bu ﬂiﬂenin
tutanaklara geçmedi¤i belirtildi.
A l m a n y a : Gaildorf kentinde iki
Türkiyeli ailenin yaﬂad›¤› bina, 18,
23 ve 25 Mart günlerinde üç kez
k u n d a k l a n d › . Yang›nlar erken farkedildi ve söndürüldü.
Yaﬂananlar, Avrupa’da yaﬂayan
göçmen halklar›n can güvenliklerinin giderek daha fazla tehdit alt›na
girdi¤ini göstermektedir.
Ludwigshafen’de insanlar›m›z›n
can›na mal olan yang›n›n üzerinden
geçen zamanda, Avrupa’da ›rkç›l›¤›
engelleyecek politikalar geliﬂtirilmedi¤i gibi, art›k kundaklamalar,
sald›r›lar s›radanlaﬂt›r›lmak, do¤al
kabul ettirilmek isteniyor.

Anadolu Federasyonu
“Irkç› Sald›r›lara Son”
Kampanyas›n› Sürdürüyor
Anadolu Federasyonu, bir süredir sürdürdü¤ü “ I r k ç › S a l d › r › l a r a
S o n ” kampanyas›na, Berlin’de
Adem Özdamar’a iliﬂkin ç›kard›¤›
afiﬂleri asarak ve bildirileri da¤›tarak devam etti.
Av u s t u r y a A n a d o l u F e d e r a s yonu (AFA) Hasip K›vrakdal’a yap›lan ›rkç› sald›r›ya iliﬂkin bir aç›klama yaparak, K›vrakdal ailesinin
ve genel olarak göçmen ailelerin
sald›r›lar nedeniyle tedirginlik yaﬂad›klar›n› anlatarak, Avrupa genelinde ›rkç› sald›r›lar›n t›rmand›r›ld›¤›n›
belirtti ve bunlara karﬂ› birleﬂme ve
mücadele etme ça¤r›s› yapt›.
Federasyon yapt›¤› aç›klamada;
“ Da ha pol ise s›¤›n›p polis iﬂkence s i n d e y a ﬂ a m › n › y i t i r e n Ad e m Ö z damar`›n ac›s› hafiflememiﬂken
bu sefer Danimarka’da 17 yaﬂ›ndaki gazete dag›t›c›s› Deniz Öz g ü r Uzun ´un ›r kç› bir sald›r›yla
katledildi¤ini duyuyoruz ve soruyoruz, daha kaç can›m›z› verece ¤iz?” dedi.
***

Duisburg'da Panel
Federasyonun “Irkç› Sald›r›lara
Son!” kampanyas›nda çerçevesinde
yapt›¤› faaliyetlerden birisi de 22
Mart’ta Duisburg Anadolu E¤itim
ve Kültür Merkezinde panel düzenlemek oldu. Ayr›ca Duisburg, Essen
ve çevresinde afiﬂler as›ld› ve bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

Adem ÖZDAMAR
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Almanya’da Ülkene Dön Dayatmas›
Almanya devleti bir dönem kabul
etti¤i iltica taleplerini “Türkiye’ye
demokrasi geldi” diyerek, geçersiz
saymak istiyor.
Almanya’da geçti¤imiz birkaç y›l
içinde, ilticas› kabul olmuﬂ Türkiye’lilerin hepsine, Alman devleti taraf›ndan
mektup gönderilerek, kendi ülkelerinde yaﬂayabilecekleri söyleniyor.
Elbette, Almanya devletinin sorunu Türkiye’ye demokrasinin gelip
gelmemesi ile ilgili de¤il, Almanya

devleti her yolu, göçmenleri kendi ülkelerine göndermenin, ›rkç› politikalar›n›n arac› haline getiriyor.
Evine mektup gönderilenlerden
biri de, 14 y›ld›r Almanya’da yaﬂayan, Nürnberg Halk Kültür Evi üyesi
Ahmet De¤er oldu.
H a l k K ü l t ü r Evi, konuya iliﬂkin
yapt›¤› aç›klamada, derneklerinin
üyesi olan Ahmet De¤er’in yaklaﬂ›k
iki buçuk y›l önce Avrupa Komisyonunun 3 May›s 2005 tarihli “ T ü r k i-

‹sviçre’de “iﬂkence silah›”na onay!
‹sviçre Parlamentosu “iﬂkence si lah›” olarak da adland›r›lan Taser adl› elektro ﬂok silah›n›n “ s › n › r d›ﬂ›
e d i l e n y a b a n c › l a r a k a r ﬂ › ” kullan›lmas›na karar verdi. Böylece ‹sviçre,
hem iﬂkenceyi meﬂru gören ve hem
de ›rkç›l›k yapan bir karara imza atm›ﬂ oldu.
Tabanca, 160 km h›zla 50 bin volt
ak›m yollay›p kiﬂiyi geçici olarak
felce u¤rat›yor. Birleﬂmiﬂ Milletler,
daha önce bilimsel inceleme sonucunda sözkonusu silah› “ölümle son u ç l a n a b i l e n b i r i ﬂ k e n c e t ü r ü ” ola-

rak nitelendirmiﬂti. Ki, bu silah›n
kullan›lmas› sonucu birçok kiﬂinin
de öldü¤ü belirtiliyor.
Kararda ayr›ca polise, s›n›r d›ﬂ›
edilecek kiﬂiye kelepçe takma ve
özel e¤itilmiﬂ köpeklerin “ h i z m e t i n d e n y a r a r l a n m a ” ( ! ) izni de verildi.
Uluslararas› Af Örgütü, ‹sviçre Parlamentosu’nun karar›n› “ s k a n d a l ”
olarak adland›r›p, “ ‹ s v i ç re’ye yak›ﬂ m a d › ¤ › ” belirtti. Uluslararas› Af Örgütü yak›ﬂt›ramasa da, iﬂkence ve
›rkç›l›¤›n Avrupa’da h›zla geliﬂti¤i
ortadad›r.

ye’ye Demokrasi Geldi” karar›na dayanarak, Nürnberg ‹ltica Dairesi’nin
24 A¤ustos 2005 tarihli, “Türkiye’de
yasayabilirsin” karar› ile s›n›r d›ﬂ›
edilmek istendi¤i bilgisini verdi.
Halk Kültür Evi aç›klamas›nda,
Ahmet De¤er’in 1 Nisan 2008 ’de
konuya iliﬂkin görüﬂülecek mahkemesine ça¤r› yaparak, “Ahmet De¤er’in itiraz› sonucu Bavyera ‹dari
Mahkemesi-Ansbach üyemizi mahkemeye ça¤›rm›ﬂt›r. Bu mahkeme bütün göçmenleri yak›ndan ilgilendiren
bir mahkemedir. Ahmet De¤er’i
mahkemede destekleyelim yaln›z b›rakmayal›m” denildi.

Onlar Yürüyüﬂ’ü,
Yürüyüﬂ
onlar› anlat›yor
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüﬂ okurlar› her hafta
Berlin’de yaﬂayan Türkiye’lilere dergilerini tan›tmak için sokaklardalar.
Dergilerinin yazd›¤› vatan gerçekli¤ini ev ev, sokak sokak, dükkan dükkan gezerek anlat›yorlar. Dergilerini
tan›tarak yeni okurlar kazan›yorlar.
Okurlar›m›z, Berlin’in Moabit,
Neuköln, Kreuzberg ve Wedink’te
kurulan Türk pazarlar›nda dergi tan›t›m ve da¤›t›mlar›n› sürdürdüler.

Yunanistan: Bir Milyon Emekçi Grevde

Yunanistan’da 19 Mart’ta, bir
milyon emekçinin kat›l›m›yla, son
y›llar›n en geniﬂ kat›l›ml› grevi,
emeklilik fonunu tek elde toplayan
ve hakgasp› içeren “sosyal güvenlik
y a s a t a s a r › s › ”na karﬂ› gerçekleﬂtirildi. Grevin talepleri içinde ayr›ca
ücret art›ﬂ› ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n

Say›: 145

iyileﬂtirilmesi de vard›.
Yunanistan ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (GSEE), Yunanistan Kamu
Çal›ﬂanlar›
Konfederasyonunun
(ADEDY) ve Tüm ‹lerici ‹ﬂçiler Cephesi (PAME)’nin ça¤r›s›yla gerçekleﬂtirilen greve, kara ve hava taﬂ›mac›l›¤›
çal›ﬂanlar›n›n büyük oranda kat›l›m›
sonucu özellikle büyük kentlerde ulaﬂ›m zaman zaman durma noktas›na
geldi, iç ve d›ﬂ hat uçuﬂlar›nda seferler
iptal edildi. Grev, kimi iﬂ kollar›nda
24, kiminde 48 sürdü.
Eyleme ulaﬂ›mda çal›ﬂanlar d›ﬂ›n-

da, kamu bankalar›, elektrik ve su iﬂleri daireleri, PTT çal›ﬂanlar›, doktorlar, eczac›lar, ö¤retmenler, ö¤renciler
kat›ld›.
Sosyal güvenlik ad› alt›nda ç›kar›lan yasa ile, Yunanistan’da da, Türkiye’de oldu¤u gibi, kad›n ve erkek
emeklilik yaﬂ› 65’e ç›kar›lmak isteniyor.
Yine yasa ile, esnek çal›ﬂma, geçici iﬂçilik, saatlik iﬂler uygulamas› getirilmek ve patronlara s›n›rs›z emek
sömürüsü uygulayabilecekleri koﬂullar haz›rlanmak isteniyor.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Öyle yerler vard›r ki, s›radan bir
ev, s›radan bir sokakt›rlar; ama öyle
olaylara ev sahipli¤i yaparlar ki, tarihin bir parças› haline gelirler. Öyle anlar vard›r ki, tüm zamanlar
içinde belirleyicidirler; tarih merkezine onlar› koyar ve her ﬂey onlara
göre, onlardan önce, onlardan sonra
diye yaz›l›r. ‹ﬂte Haf›za köﬂemizde
bu hafta dört toplant›dan söz edece¤iz.
‹lki 1970’de, ikincisi ve üçüncüsü 1978’de ve dördüncüsü de
1994’te yap›ld› bu toplant›lar›n. ‹lki
Ankara’da, ikincisi ve üçüncüsü ‹stanbul’da, dördüncüsü ise aç›klanmayan bir yerde...

H
1970 Aral›k’›nda Ankara Küçükesat'ta toplanan bir grup insan,
Türkiye devrimi aç›s›ndan tarihi bir
ad›ma karar veriyorlard›.
Evde Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktolga, Ertu¤rul Kürkçü, Hv. Ulﬂ. Yzb. Orhan
Savaﬂç›, Ulaﬂ Bardakç›, Bingöl Erdumlu ve Ziya Y›lmaz vard›.
Devrimin yolunu netleﬂtirme konusunda belirleyici ad›mlar at›lm›ﬂt› o güne kadar. Nas›l bir örgüt konusunda da say›s›z kez konuﬂmuﬂlar, yazm›ﬂlard›. Belki burada ﬂimdi
yapacaklar› bir do¤umu sa¤lamakt›.
Parlamenterizme, cuntac›l›¤a revizyonizme darbeler vura vura ﬂekillenen devrimci bir oluﬂumun ad›n›
koymakt› tarihi görevleri... Küçükesat semtindeki bu ev, büyük bir tarihi olaya tan›kl›k edecekti yani.
Örgütlenmenin ad› T ü r k i y e
H a l k K u r t u l u ﬂ P a r t i s i ve Cephesi
olarak konuldu. Parti ve Cephe ilk
aﬂamada büyük ölçüde içiçe olacakt›. Örgütsel hiyerarﬂinin en üstünde
Merkez Komitesi ve Genel Komite
bulunacakt›.
Bu tarihsel toplant›da ilk komiteler de belirlendi.
Genel Komite’ye Mahir Çayan,
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Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktolga, Ertu¤rul
diye
Kürkçü, Hv. Yzb. Orhan
Savaﬂç›, Bingöl Erdumlu,
Ziya Y›lmaz, Ulaﬂ Bardakç›, Sina Cilad›r ve ‹rfan Uçar seçildiler. (Baz› kaynaklarda isim
farkl›l›klar› vard›r ancak bu toplant›n›n tarihi anlam› aç›s›ndan bir ﬂey
de¤iﬂtirmemektedir.)
Bu Genel Komite geçici nitelikte olacakt›. Ayn› toplant›da örgütün

Tarihi b ir yürüyüﬂ bu. 1970
Aral›k’›nda baﬂlay›p, her tarihi
u¤rak n oktas›nda d estanlar
yazarak s üren b ir yürüyüﬂ

Dört Tarihi Toplant›!
Merkez Komitesi’ne ise Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga seçildiler. Geçici Genel
Komite yetkilerini Merkez Komite’ye devretti.
Genel Komite'de yap›lan iﬂbölümüne göre Merkez Komite hareketin genel gidiﬂat›ndan ve K u r t u l u ﬂ
D e r g i s i ’nin yay›n›ndan sorumlu
olurken, Mahir Çayan ve Münir Aktolga, ideolojik, politik görüﬂlerin
ayr›nt›l› olarak haz›rlanmas›, Yusuf
Küpeli bu görüﬂlerin kitle toplant›lar›nda sözcülü¤ünün yap›lmas› görevini yüklendiler. Genel Komite
ise zaten her biri belli bir alandan
gelen ve alan›n iliﬂkilerini fiilen
temsil eden kiﬂilerden oluﬂuyordu
ve alanlar›na iliﬂkin sorumluluklar›n› sürdüreceklerdi. Ziya Y›lmaz
K a r a d e n i z ' d e , Ertu¤rul Kürkçü
gençlik içerisinde, Hüseyin Cevahir
K ü r d i s t a n ’ d a , ‹rfan Uçar G ü n e y
A n a d o l u ' d a , Bingöl Erdumlu baﬂkan› bulundu¤u ‹zmir Yap› ‹ﬂçileri
Sendikas› ve genel olarak iﬂçiler
aras›nda, Sina Ç›lad›r E re¤li'de maden iﬂçileri aras›nda, Orhan Savaﬂç›
askeri kesim içinde, ideolojik e¤itimin yürütülmesi, kadrolar›n haz›rlanmas› görevlerini üstlendiler. Ulaﬂ
Bardakç› ise esas olarak ﬂehir gerillas› haz›rl›klar›yla görevlendirildi...

H
O ilk toplant›ya kat›lanlardan
orada ald›klar› kararlara ihanet
edenler de oldu; fakat o toplant›
bir kez yap›lm›ﬂ, o kararlar al›n-

m›ﬂ ve Partili, Cepheli büyük yürüyüﬂ o zaman baﬂlat›lm›ﬂt›.
Bugün art›k, devrimci hareketin tarihi 1970 Aral›k’›ndan, o
toplant›n›n yap›ld›¤› tarihten itibaren hesaplan›r... Tarih böyle
bir ﬂeydir; ihaneti, dönekleri,
safralar› atar, tarihin ihtilalci özü
kal›r.

H
1978’e dair, birbirini tamamlayan iki toplant›dan söz edece¤iz. 12 Mart sonras›nda Cepheliler çeﬂitli ﬂehirlerde kendili¤inden veya k›smi müdahalelerle
örgütlenmiﬂlerdi. En yayg›n örgütlülükler ‹stanbul ve Ankara’dayd›. Ve bu iki ildeki Cepheliler aras›nda teoride olsun, pratikte olsun bir uyuﬂmazl›k vard›.
‹stanbul’daki kadrolar, bir an
önce THKP-C görüﬂlerinin yay›n
organlar›nda ortaya konulmas›n›,
militan bir mücadele çizgisi izlenmesini ve h›zla siyasal, askeri
anlamda ciddi bir örgütlenmeye
gidilmesini savunuyorlar; buna
karﬂ›l›k “eski”lerin bulundu¤u
Ankara, kelimenin gerçek anlam›yla iﬂi yokuﬂa sürüyordu.
1978’in ﬁubat ay›yd›. Ankara
hizbi ile yap›lan tart›ﬂmalardan
bir sonuç alamayan ‹stanbul’daki önder kadrolar, “görevlerini
ask›ya ald›klar›n›” aç›klayarak
‹stanbul’a döndüler.
Döner dönmez de, ‹ T Ü - D E R
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lokalinde ö¤renci gençlik, mahalleler, iﬂçi kesimi ve di¤er
alanlardan 40 kadronun kat›l›m›yla bir toplant› düzenlediler.
Toplant›da kadrolara Ankara’daki tart›ﬂmalar ve geliﬂmeler
anlat›ld›.
Önder kadrolar, ayr›l›k noktalar›n› tek tek aç›klayarak görevlerini ask›ya ald›klar›n› da burada kadrolara ilk kez bildirdiler.
Bu toplant›ya kat›lan kadrolar›n tamam›, ayn› konularda kendilerinin de eleﬂtirilerinin oldu¤unu, görevlerini ask›ya alarak
tasfiyecili¤e karﬂ› bayrak açan
önder kadrolarla birlikte olduklar›n›, onlara güven duyduklar›n›, ve onlar› yaln›z b›rakmayacaklar›n› aç›klad›lar. Kadrolar›n,
kendilerinin de görevlerini ask›ya alacaklar›n› bildirmesi üzerine, hareketin önderleri, kadrolar›n görevlerini b›rakmalar›n›n
do¤ru olmayaca¤›n›, faﬂizme
karﬂ› mücadelede her alanda
boﬂluklar›n do¤aca¤›n›, kald› ki
bunun soruna çözüm getirmeyece¤ini söylediler. Toplant› sonucunda Devrimci Yol Ankara hizbinin dergide temel teorik tezleri
açmas›n›n beklenmesi karar›
al›nd›.
Toplant›da ad› konulan bir
ﬂey yoktu, fakat tarihi olarak
besbelli ki yeni bir hareket ﬂekilleniyordu asl›nda. Devrimci hareketin önderli¤i ve kadrolar›
aras›nda, Parti-Cephe çizgisi temelinde, güven temelinde bir
iliﬂki do¤uyordu.
Çok beklenmesi gerekmedi.
Geçen her gün DY hizbinin tasfiyecili¤ini aç›¤a ç›kard›. Ayr›l›k
1978 1 May›s’›nda alenileﬂti, bir
bak›ma Türkiye halklar›na ilan
edildi. 1 May›s’ta DY’nin sloganlar›n› reddeden –ki reddedilen bir slogan de¤il, DY tasfiyecili¤iydi– onbinlerce genç, iﬂçi,
memur, sar›-k›rm›z› zemine yaz›lm›ﬂ birbiri ard›na s›ralanm›ﬂ
onlarca “Yolumuz Çayanlar›n
Yoludur” pankart›n› taﬂ›d›lar.
Henüz ad› konulmam›ﬂt› haSay›: 145

reketin... Ama bir hareketin s›n›flar mücadelesi arenas›na ç›k›ﬂ›n›n gümbür gümbür geliﬂi hissediliyordu. “‘78 1 May›s mitingi ve yürüyüﬂü, henüz Devrimci Sol ad› konmamas›na
karﬂ›n, halklar›m›za tasfiyecili¤i boﬂa ç›kard›¤›m›z, THKP-C
miras›n› savundu¤umuz ve art›k DY’li olmad›¤›m›z mesaj›n›
çok çarp›c› biçimde verebildi¤imiz bir olayd›r. Böylece
DY’nin gizlemeye çal›ﬂt›¤› ‘hareket içerisinde bir sorun yok,
sorunlu olan birkaç insand›r,
onlar da ayr›lm›ﬂt›r.’ yalan ve
sahtekarl›¤› ortaya ç›kart›lm›ﬂt›r.” (Dursun Karataﬂ)

H
Tarih, 20 Aral›k 1978’di. Bu tarih, Devrimci Sol Organizasyon Komitesi üyelerinin toplant›s›n›n tarihidir. Ayr›ﬂma gerçekleﬂmiﬂ, ülkenin
dört bir yan›nda Dev-Gençliler,
Devrimci Sol saflar›nda yer alm›ﬂlard›r. Fakat bu henüz bir baﬂlang›çt›r ve as›l yap›lmas› gerekenler ﬂimdi baﬂlam›ﬂt›r. Devrimci Sol Organizasyon Komitesi, iﬂte bu tarihi soruna çözüm üretecektir.
‹çinde bulunulan koﬂullar, somut, aç›k ve hiçbir abartmaya yer
vermeden de¤erlendirilir. Önderlik
gerçekçidir ve tarihsel misyonunun
fark›ndad›r.
“THKP-C’nin bir dizi gruba bölündü¤ü bir ortamda, siyasi hareketin örgütlenmesi sorunuyla baﬂ baﬂay›z. Gerçek bir Parti’nin oluﬂmas›
öncelikle kadro sorunudur. Önümüzde, ne kadar M-L teori olursa
olsun, siyasi hareketin tüm alanlar›nda örgütlenmesini sa¤layacak ve
siyasi gereklerini yerine getirecek
kadrolar olmad›kça, hiçbir ﬂey ifade
etmez. O halde acil sorun, kadro sorunudur....”
Toplant›n›n sonucunda devrimci
hareketin tarihine “20 Aral›k ‘78
Kararlar›” olarak geçen kararlar al›n›r. Yukar›dan aﬂa¤› asgari de olsa
merkezi bir örgütlenmenin oluﬂturulmas› ve ideolojik birli¤in sa¤lanmas› bu kararlar›n en önemlilerin-

dendir.
Denilebilir ki, devrimci hareket,
bu kararlarla, merkezileﬂerek, devrim yürüyüﬂünü yeniden rotas›na
oturtmuﬂ, partiyi, halklar›n umudunu yeniden yaratma yolunda ilerleyiﬂ, planl› olarak yeniden baﬂlam›ﬂt›r...

H
Devrimci Sol’un tarih sahnesine
ç›karken Türkiye halklar›na verdi¤i
en önemli sözlerden biriydi “Partileﬂme”! Bu K›z›ldere’ye vefayd›.
Bu iktidar alternatifi bir devrim hareketi için olmazsa olmazd›...
Söz, yerine getirilecekti. Aradan
uzun y›llar geçmiﬂti, say›s›z kuﬂatmalardan geçilmiﬂti, ama iﬂte o tarihi an gelmiﬂti.
Tarih, 1994’ün Mart’›yd›. Yer,
dünyan›n herhangi bir köﬂesi...
Bir Kongre düzenleniyordu, bir
kuruluﬂ kongresi. O, sözü verilen
kongreydi iﬂte bu.
Kürsüde, 20 y›ld›r bu hareketin
önderli¤ini üstlenmiﬂ, hareketi say›s›z kuﬂatmalardan ç›kar›p bugünlere
getirmiﬂ biri vard›.
1978 ﬁubat’›ndaki toplant›da da,
1978 Aral›k’›ndaki Organizasyon
Komitesi toplant›s›nda da O vard›.
Yoldaﬂlar› “Day›” diyorlard› O’na o
zamanlardan beri. Kongrenin sonunda Devrimci Halk Kurtuluﬂ PartisiCephesi Genel Sekreteri s›fat›n› üstlenecekti. Dursun Karataﬂ, kuruluﬂ
kongresini ﬂu sözlerle açm›ﬂt›:
“Yoldaﬂlar! Bu kongreyi düzenleyebilmemiz için çok uzun zaman geçti. Bu uzun zaman, bu kongrenin tarihi oluﬂumudur. Bu tarihte, ac›lar›m›z, sevinçlerimiz, ﬂehitlerimiz, ihanetler ve kahramanl›klar vard›r. ”
1994 Mart’›ndaki bu toplant›, K›z›ldere yolundan hiç sapmayanlar›n
toplant›s›yd›. Bu toplant› çok uzun
y›llard›r hareketin gündemindeydi.
Ama darbeler, ihanetler, kuﬂatmalar
alt›nda ateﬂ alt›nda yürünüyordu ve
iﬂte ancak ﬂimdi mümkün olabilmiﬂti. Partileﬂme süreci nihayet tamamlanm›ﬂt›, Türkiye halklar›n›n art›k
bir partisi ve cephesi vard›.
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BBG iﬂgali!
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan ﬂirketleri ‘BBG evi gibi’ gözetleyecekmiﬂ.
Generalinden bakan›na kadar beyinlerini BBG evinden
kurtaram›yorlar anlaﬂ›lan. BBG iﬂgal etmiﬂ sanki beyinlerini. Ne kadar da merakl›larm›ﬂ ﬂu BBG evine..

Çal›ﬂma
Bakan›
Faruk Çelik;
SSGSS konusunda
yapaca¤› görüﬂmelerden
ne ç›kaca¤›n› bu hareketiyle gayet aç›k anlat›yor.

BAM TELİ çizgiler

Dön ha dön!
24 Mart 2008 günkü Milliyet’te
Hasan Pulur’un köﬂesinden:
“Y›l 1991, günlerden 30 Ocak,
Refah Partisi ‹stanbul ‹l Baﬂkan›, Re cep Tay yi p Erdo¤ an, il binas›nda
ﬂöyle diyordu: “ K ö r f e z S a v a ﬂ › ,
ABD’nin emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hakim
k›lmak için yapt›¤› bir s a v a ﬂ t › r. ABD , Ru sya s orununu
çözdükten sonra, bütün dünyaya kendi emrinde tek bir
devlet yapma karar› ald›. Böylece siyonizmin egemenlik
plan› yürürlü¤e konuldu.”
Pulur’un aktard›klar›ndan bir al›nt› daha: A b d u l l a h
Gül, Refah Partisi sözcüsü olarak 1992’de Meclis kürsüsünde konuﬂuyor:
“Körfez Savaﬂ›’n›n, Am e r ik a ’ n › n ö n d e rl i ¤ i n d e v e
egemenli¤inde dünyada yeni bir d ü z e n k u r m a k i ç i n n as›l tezgahland›¤›n› dünya gördü. Ortado¤u’nun Müslüm a n h a l k › , b i r yandan ülkesindeki zalim yönetimler t araf›ndan inletilirken, di¤er yandan da o zalim kuklalar›n kuklac›s› emperyalist güçler t a r a f › n d a n k a t l e d i lm e k t e d i r.”
Döner koltuklarda oturuyorlar ama dönen yaln›z koltuk
de¤il; o koltukta oturabilmek için insanlar koltuklardan da
h›zl› ve çok dönüyorlar... Kim daha h›zl› dönüyor, koltuklar
m›, koltuklarda oturanlar m›, belli de¤il.
Koltuk böyle yap›yor iﬂte insan›!

Çürük sak›z!
Sabah’›n yay›n yönetmeni ve AKP’nin yeni yalakas› Ergun Babahan da 26 Mart günü köﬂesinde “Sabanc› SU‹KASTI” üzerine yazm›ﬂ.
Eksik kalsayd› ﬂaﬂard›k.
Fehriye Erdal’›n Hüseyin Kocada¤’›n referans›yla iﬂe
al›nd›¤›ndan Mustafa Duyar’›n öldürülmesine kadar
çi¤nene çi¤nene çürük sak›za dönmüﬂ ﬂeyleri tekrarlam›ﬂ.
Üzerinde durmaya de¤mez. Ama yazd›klar›nda bir tek son
cümle do¤ru. Diyor ki:
“Bu suikast, üzerinde durulsa yak›n tarihe ›ﬂ›k tutacak
nitelikteydi...”
Evet, Sabanc› eylemini araﬂt›rsan›z, ülkemizin
1945’lerden bu yana ki emperyalizm iﬂbirlikçili¤i tablosu
ç›kard› ortaya... Halk›n nas›l sömürüldü¤ü, nas›l yoksullaﬂt›r›ld›¤› ç›kard›... Sabanc›lar’›n, Türkeﬂ’in faﬂist katillerini nas›l besledikleri ç›kard›. Hükümetleri ve burjuva
medyay› nas›l yönetip yönlendirdikleri ç›kard›..
Bu yüzden kimse Sabanc›’n›n öldürülmesinin gerçek
nedenlerini tart›ﬂmaz, bu yüzden kimse eylemi
gerçekleﬂtirenlerin aç›klamalar›na itibar etmez; ve ZATEN
BU
YÜZDEN
BUNCA
KOMPLO
TEOR‹S‹
ÜRET‹L‹YOR ve Babahanlar da bunlar›n borazanl›¤›n›
yap›yor ya...
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Uçtu uçtu
KKK’nin b ombalar› u çtu
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, bir yaz›yla Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› ve Jandarma Komutanl›¤›’ndan
Ümraniye’de bulunan el bombalar›yla ilgili bilgi istedi.
Her iki komutanl›k da “envanterimizde eksik yok”
cevab›n› vermiﬂler.
FAKAT... Makine Kimya Endüstrisi (MEK), Ümraniye’de bulunan bombalardan 18 tanesinin MKE yap›m›
oldu¤unu belirtmiﬂ ve bu bombalar›n Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve Jandarma Komutanl›¤›’na t e s l i m t a r i hlerini, belgesiyle aç›klam›ﬂt›.
Buna ra¤men diyorlar ki, envanterde eksik bomba
yok!
Zaten Susurluk diye bir ﬂey de yok.
Ergenekon da yok..
Zaten oraya buraya bomba att›ran komutanlar da
TSK’n›n envanterinde hiç olmad›!
Hatta belki 12 Mart, 12 Eylül, 28 ﬁubat da görünmüyordur TSK envanterlerinde... Olur mu olur!

SINIF B‹L‹NC‹!
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, kat›ld›¤› ‹stanbul Sanayi Odas› toplant›s›nda patronlara ﬂöyle diyor:
“Türkiye’nin üzerine öyle yükler gelmiﬂ ki biz bunlar› yaparken, sendikalar yürüyor, bilmem ne yap›yor, sizden fazla bir ﬂey ç›kmad›. Ses ç›kmas› laz›m ses.”
Unak›tan saf›n› biliyor.
Aç›kça da ortaya koyuyor.
“Diyalog, uzlaﬂma, ayn› gemideyiz” laflar›na itibar
etmiyor. Onun gemisinde yaln›z patronlar var, ayn› konuﬂmas›nda bunu da söylüyor. K›sacas› o burjuvazinin
politikac›s›. Görevinin, saf›n›n, s›n›f›n›n fark›nda.
Dar›s›, emekçiler ad›na siyaset yapt›¤›n› iddia edenlerin baﬂ›na...

“Zafer ona
gerçekten
inanan›n olur...
Ve en uzun süre
inanan›n.”
Pearl Harbor
jummaen

Say›: 145

Ölüm Orucu ﬁehidi
Yusuf Arac› An›ld›...
26 Mart 2003‘de 330 gün direnerek,
gün gün eriyerek Büyük Direniﬂ’te ﬂehit düﬂen Yusuf
Arac›, yoldaﬂlar›, sevenleri ve ailesi taraf›ndan ‹skenderun Asri Mezarl›¤›’ndaki mezar› baﬂ›nda an›ld›.
26 Mart’ta yap›laln anmada Edirne F Tipi’ndeki tutsaklar ad›na mezara k›r çiçe¤i konuldu. Ayn› yolda yürümek,
ayn› idealler için mücadeleyi sürdürmek ﬂehitleri anman›n
en anlaml› halidir. Devrim mücadelesi tutsakl›klarla, ﬂehitliklerle büyürken, ﬂehitler bu mücadelede ›ﬂ›k olmayada
devam ediyor. Bize Ölüm Yok marﬂ›n›n söylendi¤i anmada
Yusuf’un mezar›na, bahur yak›p mezara reyhan b›rak›ld›.

‹zmir Gençlik Derne¤i’nde
16 Mart Anmas›
‹zmir Gençlik Derne¤i üyeleri, Beyaz›t katliam›n›n 30.
y›ldönümünde dernek binas›nda düzenledi¤i seminerle 16
Mart ﬂehitlerini and›lar. 16 Mart günü Nurhan Y›lmaz ve
Ça¤r› Çevik’in 16 Mart dönemi anlatt›¤› seminerde katliamlar›n bir devlet politikas› oldu¤unun alt› çizildi. Gün›ﬂ›¤› Müzik Grubu’nun türküleriyle kat›ld¤› seminere 30
kiﬂi kat›ld›.

Mektup: Duruﬂmaya Ça¤r›
Temel Haklar Dernekleri, TAYAD ve Yürüyüﬂ Dergisi'nin de aralar›nda bulundu¤u kurumlara 7 Aral›k 2006
tarihinde "Fuhuﬂa, Kumara, Uyuﬂturucuya ve Yozlaﬂmaya Hay›r" kampanyas› çerçevesinde bask›nlar düzenlenmiﬂ ve 95 kiﬂinin yarg›lanmas›na baﬂlanm›ﬂt›. Yozlaﬂmaya ve fuhuﬂa karﬂ› ç›kt›klar› için Tekirda¤ F Tipi’nde tutuklu bulunan san›klar 8 Nisan’da görülecek davalar›
için tüm duyarl› bas›n ve kiﬂilere davetiye gönderdi:
“Yozlaﬂmaya Hay›r dedi¤imiz, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etti¤imiz, çürümenin önünde engel oldu¤umuz için
tutukland›k... Yozlaﬂmaya Hay›r diyen, temiz bir gelecek
isteyen halk›m›z›, duruﬂmam›za, tutuklulu¤umuz protesto etmeye, yozlaﬂmaya hay›r diyen tutuklular› sahiplenmeye ve deste¤e ça¤›r›yoruz.”

Biga Halk-Bilim Toplulu¤u’ndan

film gösterimi
Biga Halk-Bilim Toplulu¤u, dayan›ﬂma ve kaynaﬂma
duygular›n› geliﬂtirmek amac›yla her hafta yap›lan film
gösteriminin ikincisini düzenledi. 26 Mart günü uzun süren sanc›l› bir dönemin ard›ndan demokratik bir düzenin
gelece¤ine inanan ‹ranl›lar’›n geçti¤i karanl›k dönemi anlatan “Persepolis” filminin gösterimine 50 kiﬂi kat›ld›.
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F Tiplerine karﬂ› direniﬂte d›ﬂar›da ölüme yatarak,
TAYAD’l›larla birlikte bir tarih yazd›. Dünyada bir
‹LK olma onurunu taﬂ›yarak, 9 Nisan 2001’de
ölüm orucunun 147. gününde ﬂehit düﬂtü.

Ordu ﬁehitleri An›ld›
Ordu Ünye da¤lar›nda teslim olmama gelene¤ini
sürdürerek 20 Mart 2002’de oligarﬂinin güçleri ile
Cephe gerillalar› aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen
Gökçe ﬁahin, ﬁengül Gülsoy, Turan ﬁahin ölüm y›ldönümlerinin 6. y›l›nda, Ankara HÖC’lüler taraf›ndan
an›ld›. 20 Mart günü Gökçe ﬁahin’in mezar› baﬂ›nda
yap›lan anmada HÖC’lüler ellerinde, ﬂehit düﬂen gerillalar›n resimleri ve k›z›l bayraklar› ile mezarl›k giriﬂinden Gökçe ﬁahin’in mezar›na kadar “Gökçe ﬁahin,
ﬁengül Gülsoy, Turan ﬁahin Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›yla yürüdüler.
ﬁehitlerin hayatlar›n›n anlat›ld›¤›, ﬂiirlerin okundu¤u anmaya kat›lan Gökçe’nin babas› Bayram ﬁahin
yapt›¤› konuﬂmada “Kevser’in selamlar› ile geldik”
dedi. ﬁahin, anmaya kat›lanlar›n aras›nda bulunan
Gökçe isimli bebe¤i kuca¤›na alarak “biz bir gider bin
geliriz bizi öldürmekle tüketemezler” sözleriyle devrimcilerin katletmekle tükenmeyece¤ini hayk›rd›. ﬁehitlerin sevdi¤i türkülerin söylendi¤i anman›n ard›ndan ﬂehitler an›s›na verilen yeme¤e kat›l›nd›.

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
Sosyalizm ‹çin
YÜRÜYORUZ
Okurlar›m›z Hatay, Antalya,
‹zmir ve Bursa’da yapt›klar›
dergi sat›ﬂlar›yla halka ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
yürüyüﬂümüzü anlat›yor, halk›
bu yürüyüﬂe ça¤›r›yor.
Umudun sesiyle Antakya’da
Harbiye halk›na seslenen okurlar›m›z, 21 Mart’ta Harbiye Beldesi Hürriyet Mahallesi’nde toplu sat›ﬂ
yapt›lar.
22 Mart’ta ise Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›ld› dergi sat›ﬂ›. Anonslar›n yap›ld›¤› sat›ﬂta 32 derginin da¤›t›ld›.
Ayn› gün ‹zmir Bornova ‹lçesi’ne ba¤l› Naldöken
Köyü’ndeydi okurlar›m›z. Okurlar›m›z 45 derginin da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirdiler.
Bursa’da okurlar›m›z bu hafta Vatan ve Teleferik
mahallelerinde 45 derginin da¤›t›m›n› yapt›lar.

Gülsüman, 28 May›s 1964 Tokat Karaoluk Köyü’nde do¤du. Yoksulluktan dolay› okula gidemeGülsüman DÖNMEZ
di. Amelelik yaparak büyüdü. 17 yaﬂ›nda evlendi.
1985’ten sonra ‹stanbul’a taﬂ›nd›. Çocuk bak›c›l›¤›,
temizlikçilik, hizmetçilik yapt›. 1994’te Küçükarmutlu’ya taﬂ›nd›. Devrimcilerle burada tan›ﬂt›. Devrimcilerin ablas›, anas› oldu. Zulme karﬂ› direnmenin
onurunu ve güzelli¤ini reddeden kocas›n› reddederek, kavgan›n içinde ölümsüzleﬂti.

‹zmir’de 9 Nisan 1992’de halk düﬂmanlar›na
yönelik bir eylem s›ras›nda çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
1969 Adapazar› Kaynarca do¤umluydu. ‹.Ü. Bas›n
Yay›n Yüksek Okulu’nda Dev-Genç’li olarak çal›ﬂt›.
1 Aral›k direniﬂinin yarat›c›s› oldu. Hamiyet, önder
ve örnek bir Dev-Genç’liydi.

Hamiyet YILDIZ

Amasya Ayd›nca Beldesi Karsan Köyü do¤umluydu.
Lise y›llar›nda ‹stanbul Üsküdar’da mücadeleye kat›ld›. Amasya E¤itim Fakültesi’ndeyken TÖDEF çal›ﬂmalar›nda yer ald›. 6 Nisan 2005’te Amasya’da
geçirdi¤i trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Servet DEL‹CE

K›rklareli’nin Pehlivanköy ‹lçesi’nde do¤du. Babaeski Demokratik Kültür Derne¤í’nin kurucular›ndand›r. Mücadelesini ‹stanbul’da sürdürüyordu.
4 Nisan 1977’de bir sol grup taraf›ndan pusuda katledildi.

Kemal KARACA

Devrimci
hareketin
iﬂçi örgütlülü¤ü
içinde yer
al›yordu.
Eczac›baﬂ›
Hasan ATEﬁ
ilaç fabrikas›ndaki grevin önderlerindendi.
4 Nisan 1977 gecesi, grev nöbeti s›ras›nda faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

Gazi halk›n›n
mücadelesinin
içinde
biriydi.
HÖC'lüyEsat ATMACA
dü.
8 Nisan 2005’de ‹stanbul Gazi’de polis iﬂbirlikçisi mafyac› faﬂistler taraf›ndan b›çaklanarak
katledildi.

