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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 Nisan - 9 Nisan

Selçuk KÜÇÜKÇ‹FTÇ‹

Size minnettar›z
Size borçluyuz

Biliyoruz; borcumuzu
ödememizin tek yolu var:

DEVR‹M

1959 do¤umluydu. 1970’lerin ikinci yar›s›nda kavgan›n içindeydi. Mücadelede içinde h›zla geliﬂti. DevGenç’in yöneticilerinden biri oldu. Silahl› birimlerde
görev ald›. Kararl›l›¤›, fedakarl›¤›, alçakgönüllülü¤ü ve
siyasi kavrama yetene¤i ile o hep en öndeydi. 12 Eylül
cuntas› koﬂullar›nda da görevlerini tereddütsüz sürdürdü. 7 Nisan 1981’de ‹stanbul Küçükköy’de bulundu¤u evin kuﬂat›lmas› sonucu polis taraf›ndan katledildi.

Türkiye’de sendika ve kitle örgütlerinde mücadelesini
sürdürdü. Daha sonra gitti¤i Almanya’da da mücadelenin içinde oldu. Anadolu Federasyonu’nun emekçilerindendi. 4 Nisan 2008’de Wuppertal’da geçirdi¤i
ani bir rahats›zl›k sonucu aram›zdan ayr›ld›.

8 Nisan 2007’de Dersim’in
Hozat ilçesi k›rsal alan›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler. Ergani
ARSLAN; 1981, Çorum-Dodurga-Mehmet Dede Obruk Köyü do¤umluydu. 1999’da örgütlü müErgani ASLAN
Gülender ÇAKMAK
cadeleye kat›ld›. Almanya’da
Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde yerald›. Son
olarak Dersim da¤lar›nda gerillayd›. Gülender ÇAKMAK; 2
Nisan 1973 Çorum do¤umlu. Örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite y›llar›nda baﬂlad›. Çeﬂitli alanlarda görev yapt›ktan sonra gerillaya kat›ld›. Yunus GÜNDO⁄Solmaz DEM‹R
Yunus GÜNDO⁄DU
DU; 5 Ocak 1980, Dersim, Çemiﬂkezek Gözlüçay›r’da do¤du. Emekçi biriydi. 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›. Solmaz DEM‹R; 25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü’nde do¤du. Emekçi biriydi, kad›n kuaföründe çal›ﬂ›yordu. Devrimcileri yak›ndan tan›d›ktan sonra devrimci olmaya karar
verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya kat›ld›.

Mehmet BOY

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

1982
Amasya Ayd›nca Beldesi Karsan
Köyü do¤umluydu.
Lise y›llar›nda ‹stanServet DEL‹CE
bul Üsküdar’da mücadeleye kat›ld›. Amasya
E¤itim Fakültesi’ndeyken TÖDEF çal›ﬂmalar›nda yerald›. 6 Nisan
2005’te Amasya’da geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

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

1991’de
Avusturya’da
devrimci
hareket
içinde
yer ald›.
Salzburg
Mustafa KURAN
ve Linz
bölgelerinde faaliyet yürüttü. 4
y›l Avusturya hapishanelerinde
tutsak kald›. Kanser sonucunda
3 Nisan 2001’de aram›zdan
ayr›ld›.

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›ld›. ‹stanbul’da bir süre faaliyet sürdürdü.
Faruk BAYRAKÇI
Olcay UZUN
Olcay ise, 80 öncesinden beri
mücadelenin içindeydi. Eczac›l›k Fakültesi mezunuydu. Bir süre Kad›köy Kültür
Dayan›ﬂma Derne¤i’nde görev yapt›. ‹ﬂkencelerden, tutsakl›klardan al›nlar›n›n
ak›yla geçen iki devrimci, son olarak halk›n adaletini yerine getirme kavgas›n›n
içindeydiler.

1969’da
Adapazar›
Kaynarca’da
do¤du.
‹.Ü. Bas›n YaHamiyet YILDIZ
y›n Yüksek Okulu’nda bir Dev-Genç’li
olarak mücadelede yerald›. 1
Aral›k direniﬂinin yarat›c›s› oldu.
Örnek bir Dev-Genç’liydi. ‹zmir’de 9 Nisan 1992’de halk
düﬂmanlar›na yönelik devrimci
bir eylem s›ras›nda ﬂehit düﬂtü.

18 Temmuz
1974’de ‹stanbul-Kartal’da
do¤du. Aslen
Dersimlidir.
‘92’de mücadeleye kat›ld›. LiBülent ÇOBAN
seli Dev-Genç ve
mahallelerde sorumluluklar yapt›. Bir çok kez gözalt› ve
tutsakl›klar yaﬂad›. ‘98 y›l›nda tutsak
düﬂtü. F Tipi Hapishanelere karﬂ› gerçekleﬂtirilen Büyük Direniﬂ’te 2. ölüm orucu ekibi içinde yer ald›. 19-22 Aral›k
katliam›ndan sonra Kand›ra F Tipine götürüldü. 7 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.
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unun için mücadele ediyoruz
39 y›ld›r. Ülkemizin yaﬂad›¤›
tüm alt üst oluﬂlara, karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤›m›z tüm bask›, kuﬂatma ve
yoketme sald›r›lar›na ra¤men, 39
y›ld›r s›n›flar mücadelesinde yokedilemeyen bir gücüz. 39 y›ld›r, ezilenlerin devrim iddias›n›, sosyalizm
hülyas›n› temsil ediyoruz. 39 y›ld›r,
umudu yaﬂatt›k ve büyüttük.

B

ugün, lekesiz bir tarih ve riyas›z sözlerle halk›m›z›n karﬂ›s›na aln› aç›k, baﬂ› dik ç›kabilmemizde, özellikle iki yoldaﬂ›m›z›n, iki
kurucu önderimizin Mahir Çayan
ve Dursun Karataﬂ’›n ve 600’e yaklaﬂan ﬂehitlerimizin rolü belirleyicidir. Türkiye s›n›flar mücadelesi tarihi, bizim baﬂ›m›z› öne e¤memizi
gerektirecek hiçbir politikam›za ve
tavr›m›za tan›k olmad›. Tam tersine,
önderlerimizin, ﬂehitlerimizin bayraktarl›¤›nda, onur dolu, gurur dolu
bir tarihimiz var geride.
u tarihin ç›k›ﬂ noktas› Mahirler’dir. K›z›ldere’de o ç›k›ﬂ› bir
manifestoya dönüﬂtürmüﬂlerdir.
THKP-C önderlerinin 60’lar›n ikinci yar›s› boyunca süren yo¤un ideolojik mücadeleleri sonucunda
70’lere gelindi¤inde devrimin yolu,
art›k netleﬂtirilmiﬂ, devrimin kimlerle ve kime karﬂ› yürüyece¤i demek olan “s›n›flar mevzilenmesi”
büyük ölçüde belirlenmiﬂti. Netleﬂtirilmiﬂ olan Türkiye devriminin yolu, K›z›ldere’de yolu ayd›nlatan bir
manifestoya kavuﬂmuﬂ oldu. Bu ta-

B

B
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GÜNDEM

39 y›ll›k Kesintisizlik ve
Kesintisizli¤in Mimar› Day›
rihsel ç›k›ﬂ› al›p bugüne getiren ise,
Day›’d›r. Bu anlamda da 1972’den
bu güne uzanan kesintisizli¤in mimar›d›r. En baﬂta, fiziken ve siyasi
olarak devrimci hareketin tasfiye
edilmesine karﬂ› durdu¤u için böyledir bu. Devam›nda yeni bir hareketi bir umut haline getirmekte gösterdi¤i cüret ve kararl›l›ktan dolay›
böyledir. Bunun baﬂar›lmas›n› sa¤layan ise ideolojik netliktir.
arksist-Leninist hareketin en
önemli özelliklerinden biri,
yenilgileri zafere dönüﬂtürebilmesidir. K›z›ldere, fiziki bir yenilginin
siyasi bir zafere dönüﬂtürülmesinin
dünya çap›nda en görkemli örneklerinden biridir. K›z›ldere’yi askeri
bir yenilgiden siyasi bir zafere dönüﬂtüren ilk ç›k›ﬂ, bizzat K›z›lderedekilerin o eﬂitsiz savaﬂ içinde gösterdikleri güçlü, sars›lmaz iradedir.
1972’den sonraki sürecin önderlik
misyonunu üstlenen Day›, K›z›ldere’nin siyasi zafere dönüﬂtürülmesini tamamlayand›r. K›z›ldere’nin bir
direniﬂ olarak da, siyasi bir miras
olarak da tereddütsüz, amas›z, ancaks›z sahiplenilmesi, siyasi ve örgütsel olarak ifadesini Dursun Karataﬂ’ta ve onun önderlik etti¤i harekette bulur. Türkiye devrimi bu
sahiplenmeyle iktidar ve devrim hedefiyle geliﬂmeye devam etmiﬂtir.

M

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisli¤ini yapmak için
okuyup ö¤renmiyoruz. Biz dünyay›
de¤iﬂtirmek için, dünyan›n Türkiyesinde devrim yapmak için Marksizmi ö¤reniyoruz.”... Cephe kadrolar›, baﬂta Day› olmak üzere, iﬂte bu
anlay›ﬂla, devrimci yaﬂamlar› boyunca hep hayat›n mütevaz› bir ö¤rencisi ve devrimin iddial› öncüleri
oldular. ‹ktidar› hedeflemeyen, devrimde iddial› olmayan tüm taktikler,
politikalar, Türkiye devriminin
eme¤inin ve enerjisinin boﬂa har-

“

canmas›d›r.
0 Mart neydi? K›sa bir özetle; 30
Mart Devrimden Asla Vazgeçmeme, Devrimi ‹leriye Taﬂ›ma Kararl›l›¤›d›r... 30 Mart Örgütsel Süreklilik ve Stratejik Çizgideki Kesintisizliktir... 30 Mart, Do¤ru Devrimci Politikan›n Yönlendiricili¤idir...
30 Mart, Mücadelenin Kitleselleﬂtirilmesidir... 30 Mart Devrimci Fedakarl›k ve Kahramanl›¤›n Destanlaﬂt›r›lmas›d›r... Devrimci hareketin
önceki yaz›lar›ndan aktard›¤›m›z bu
k›sa de¤erlendirmeler, 1972’nin 30
Mart›na iliﬂkindi. Kuﬂku yok ki, ayn› de¤erler ve ayn› anlay›ﬂ, 1994’ün
30 Mart›nda bir kez daha vücut bulmuﬂtur. 1972 30 Mart›n›n mimar›
Mahir’le, 1994 30 Mart›n›n mimar›
Dursun Karataﬂ’› birleﬂtiren tarihtir
bu. Day›, 30 Mart’ta simgelemen bu
özellikleri kendinde cisimleﬂtirebildi¤i için hareketin önderli¤ini üstlenmiﬂtir. Marksist-Leninist temeli
ve devrimci stratejisi aç›k olan bu
hareket, bu devrimci çizginin d›ﬂ›nda bir önderli¤i kabul etmez. Bu
çizginin d›ﬂ›na taﬂ›ld›¤›nda, ya o önderlik biter, ya hareket, ya da ikisi
birden. Nitekim inkarc›l›k çizgisinde bu trajik sonu yaﬂayanlar vard›r.
arti-Cephe hareketi, 1960’lar›n
ikinci yar›s›ndan baﬂlayan geliﬂiminden 1972 K›z›ldere direniﬂine kadar say›s›z gelene¤in yarat›c›s› ve ilki olmuﬂtur. Mahirler’in bayra¤› devral›n›rken, gelenekler, ilkler yaratan
bu irade de devral›nm›ﬂt›r. Day›’n›n
önderli¤i alt›nda Türkiye solu, say›s›z ilkle, gelenekle ve varolan geleneklerin çok daha üst düzeyde örneklerle pekiﬂmesine tan›k olmuﬂtur. S›n›flar mücadelesinde hiçbir ﬂey rastlant›sal de¤ildir. Türkiye solunun belli baﬂl› bütün geleneklerinin PartiCephe çizgisi içinde ve Mahirler’in,
Day›lar’›n önderli¤i alt›nda yarat›lm›ﬂ olmas› da tesadüf de¤ildir. Bunun tek aç›klamas›, elbette Marksist-
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ﬂehitlerimizi an›yor

üzen güçlerinin
meydanlarda yalan
ve riya batakl›¤›nda yuvarland›¤› günlerde,
biz, Türkiye halklar›n›n karﬂ›s›na, lekelenmemiﬂ bir tarihle, lekelenmemiﬂ
sözlerle ve yaln›z gerçe¤in gücüyle
konuﬂan bir örgütle ç›k›yoruz. Yar›n
unutulacak vaatler, aldatma ve oyalama yok bizim siyasetimizde. Seçimlik de¤il, tarihsel bir kavgan›n
temsilcileriyiz. ‹dealimiz, ezilenlerin tüm zamanlardaki idealidir; vaadimiz, ezilenlerin tüm zamanlardaki özlemidir: Sömürüsüz, özgür,
adaletli bir dünya.

D

Leninist çizgidir.
›z›ldere, Türkiye devriminin Marksist-Leninist çizgisidir. Bu çizgi, goﬂizm, macerac›l›k ve benzeri kelimelerle mahkum edilemez. Etmeye
çal›ﬂanlar, Türkiye devrimci mücadelesinin bu çizgi temelindeki geliﬂimi karﬂ›s›nda yenilgiye u¤ram›ﬂlard›r. Marksist-Leninist harekete yönelik eleﬂtirileri, eleﬂtirilerinin en temel
noktas›ndan dönüp kendilerini vurmuﬂtur. Eleﬂtirilerindeki en temel
nokta, devrimci hareketin “kitleden
kopuk” oldu¤u iddias›d›r. Fakat, bu
eleﬂtiriyi yaypanlar da dahil olmak
üzere kimsenin reddedemeyece¤i
gerçek ﬂudur ki, ülkemizin en kitlesel hareketleri, en kitlesel mücadeleleri, direniﬂleri, bu çizgi temelinde geliﬂmiﬂtir. Silahl› mücadele
çizgisine sald›rmakta dün oldu¤u
kadar cüretli de¤illerdir. Dün,
içinden geldikleri hareketin ve
onun önderlerinin silahl› direniﬂini mahkum edip adeta onu a¤z›na
almaktan korkanlar, ﬂimdi yeniden onlara sar›lmaktan medet
umar hale gelmiﬂlerdir. Legal partici reformizmin bir kesiminin
Mahir’e, bir di¤er kesiminin Deniz’e sar›lmas› böyle bir sar›lmad›r. Ama bu sar›lman›n gerçekten
o önderleri sahiplenmeye tekabül
etmedi¤i de tart›ﬂ›lmayacak kadar
aç›kt›r.
u legal partici reformistlerin
tarihi kökleri, 12 Mart döneminde Mahir’in silahl› devrim
cephesi içinde sayd›¤› hareketlere
uzanmaktad›r. Ancak art›k o kökle
hiçbir ba¤lar›, benzerlikleri kalmayan bir sa¤ sapmay› temsil etmektedirler. S a p m a l a r, tarihsel dönüm
noktalar›nda ortaya ç›kan ideolojik,
politik k›r›lmalard›r. 1970 Aral›¤›nda
s›n›flar mücadelesine bir parti olarak
dahil olan devrimci hareket, 39 y›ll›k
tarihinde s a p m a l a r d a n , i n k a rc›l›kt a n , reddiyecilikten uzak durabilmiﬂ, stratejisine ve hedefine sad›k
kalm›ﬂt›r. Bunu sa¤layan da yine ideolojisinin ve stratejisinin do¤rulu¤u,
sa¤laml›¤›, hayat›n s›navlar›ndan
geçmiﬂ olmas›d›r. S a p m a l a r › n b i r

umudu selaml›yoruz

K

k›sm›, sözünü etti¤imiz dönüm noktalar›nda sürecin gerektirdi¤i siyasi
veya örgütsel cesaretin gösterilemedi¤i, bedeller ödemekten kaç›n›ld›¤›
noktalarda aç›¤a ç›kar. Bi r di¤er k›sm› ise, savunulmakta olan stratejiyle, temel politikalarla hayat aras›ndaki çeliﬂkilerin art›k kaç›n›lamayan
büyük açmazlara yol açt›¤› noktalarda gerçekleﬂir. ‹zlenen stratejik çizgi,
bir türlü Türkiye gerçeklerine uymuyordur, yap›lan öngörüler bir türlü
hayata uymuyordur; o noktada b i r
u ç t a n b i r di¤er u ca s av r u lm al ar
ülkemiz solunda s›kça görülen bir
sapma tarz›d›r. Solun bu tablosuna
karﬂ›n, devrimci hareket, birçok dönüm noktas›nda, zorluklara, bedellere veya cazip pragmatik yararlara
karﬂ›n, ideolojisinden ve stratejik

Cepheliler’in elindedir. Onu s›n›flar
mücadelesinde maddi bir güce dönüﬂtürmek; önderlerimizin, ﬂehitlerimizin ve umudumuzun iyi ö¤rencileri olabilmek demektir. Daha çok
emek harcayarak bu yolda daha
sa¤lam, daha h›zl› ad›mlar atabilmek demektir. Ama hepsinden
önemlisi, kitlelere daha çok gidebilmek demektir. Bu lekesiz tarihi, bu
riyas›z sözleri, bu ideolojiyi, iddiam›z›, ideallerimizi en geniﬂ kitlelere tekrar ve tekrar götürmek demektir. Mahir’i, Day›’y›, ﬂehitlerimizi
bugünkünü misli misli aﬂan kitlelere tan›ﬂt›rabilmek demektir. Her
gün biraz daha Mahir, her gün biraz
daha Day› olabilmek demektir. ﬁehitlerimizi anman›n, önderlerimizi
selamlaman›n ve umudumuzu kutlaman›n en iyi yolu da budur.
nmayla kutlamay› birleﬂtirmenin tarihte ve ülkemizde
fazla bir örne¤i yoktur belki; fakat and›klar›m›z ve kutlad›¤›m›z o kadar içiçe ki, onlar› ay›rmak çok daha zordur. Kuruluﬂunu kutlad›¤›m›z örgütlenme, ﬂehitlerimizin yaratt›¤› ve bize arma¤an etti¤i bir yap›d›r. And›¤›m›z ﬂehitler ve kuruluﬂunu kutlad›¤›m›z umudumuz, bize hep
yol göstermeye devam edecekler. Bu yolda onlardan ö¤rendi¤imiz gibi yürümeye devam
edece¤iz. Umudun halka sözü
ve taahhüdü de say›labilecek
olan program›n›n bir yerinde
ﬂöyle deniyordu:

A

Anmayla k utlamay›
birleﬂtirmenin t arihte v e
ülkemizde fazla bir örne¤i
yoktur belki; fakat
and›klar›m›z ve kutlad›¤›m›z
o k adar içiçe ki, onlar›
ay›rmak ç ok d aha z ordur.
Kuruluﬂunu k utlad›¤›m›z
örgütlenme, ﬂehitlerimizin
yaratt›¤› v e bize a rma¤an
etti¤i bir yap›d›r.

B

Say›: 177

çizgisinden sapmamay› baﬂarabilmiﬂtir.
altepe, Arnavutköy ve K›z›ldere diye baﬂlayan direniﬂ
halkalar›, 12 Temmuzlar, 16-17
Nisanlar,
Balk›calar, Ba¤c›lar,
Çaytaﬂ›lar, Ölüm Oruçlar›, Büyük
Direniﬂe uzanan kesintisiz bir zincire dönüﬂmüﬂtür. 39 y›l boyunca,
hemen her politikam›z do¤rulanm›ﬂ, do¤ru politikalarla yapt›¤›m›z
müdahaleler, s›n›flar mücadelesinde sonuçlar yaratabilmiﬂtir.
öyle bir tarihe sahip olmak, sadece moral de¤il, ideolojik, politik bir güçtür, bu güç bugün tüm
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B‹ZLER, BU TAR‹H‹ YAZMAYA DEVAM EDECE⁄‹Z. ... birleﬂmiﬂ halk›n, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin devlet çark›n›
yerle bir ederek kendi Devrimci
Halk ‹ktidar›n› kurmas›ndan baﬂka
hiç bir yol halk›m›z› kurtuluﬂa götüremez. BU GÖREV‹ MUTLAKA
BAﬁARACA⁄IZ.”

“

u tarihten, bu netlikten, bu ideolojimizden, geleneklerimizden, kültürümüzden dolay› zaferden
de bu kadar eminiz.

B
B

aﬂaraca¤›z.
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VURULDULAR KIZILDERE'DE;
HALKIMIZ ONLARI UNUTMADI!

Türkiye halklar›n›n kaderini de¤iﬂtirmek için ç›km›ﬂlard› yola; ve ayn› nedenle gelmiﬂlerdi K›z›ldere'ye. Bu ne bir tesadüf, ne de mecburiyetten böyleydi. Onlar› K›z›ldere'ye getiren halk ve vatan sevgileri,
devrime ba¤l›l›klar›yd›.
Türkiye halklar›na bir mirast› devrettikleri. Bu miras elden ele geçerek, gelece¤e taﬂ›nd›. Anadolu'nun
ezilen, horlanan halklar› için bir umut do¤du o topraklarda. Ad› K›z›ldere olan topraklar, on yi¤it savaﬂç›n›n
kan›yla ebediyen k›z›llaﬂt›. O k›z›ll›k ki, orak çekiçli
b a y r a k o l d u elden ele dolaﬂan. Gelenek oldu, direniﬂten direniﬂe yol gösteren. “Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik” diyen ses, Cepheliler'in dilinde,
“Varsa Cesaretiniz Gelin”e, kuﬂatmalar alt›nda çekilen tilililere dönüﬂtü; “As›l Siz Teslim Olun” cüretine
dönüﬂtü; bu yolda yürüyenlerin zafer inanc›n› gösteren bir slogan oldu: “Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”!
37 y›ld›r yüzlerce ﬂehit ve binlerce tutsakla unutulmad›, unutturulmad› KIZILDERE.
Neydi K›z›ldere'yi bu kadar önemli k›lan? Neden
ve Nas›l gelmiﬂlerdi oraya?
9’u THKP-C'li, 2’si THKO'lu 11 devrimci, Deniz
Gezmiﬂ, Hüseyin ‹nan, Yusuf Aslan’›n idam›n› engellemek için ç›km›ﬂlard› yola. Devrimcilerin, emperyalizme ve faﬂizme boyun e¤meyece¤ini göstereceklerdi.
K›z›ldere'ye giden yol, Kas›m 1971'de Maltepe
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Askeri Hapishanesi'nde kaz›lan tünelle baﬂlad›. Mahir
Çayan hapishanede, Deniz'lerin idam›n›n engellenmesi gerekti¤ini arkadaﬂlar›na ﬂu sözlerle anlat›yordu;

“Bugün Deniz, Türkiye devriminin simgesi haline
gelmiﬂtir. Bu dü¤üm çözülürse Türkiye devriminin
önü aç›lacakt›r. Onlar›n hayatlar›n›n kazan›lmas› bugün temel sorunumuzdur. ”
Söz konusu olan, sadece üç kiﬂinin hayat› de¤il,
onlar nezdinde, devrimin gelece¤iydi. 27 Kas›m'daki
ilk denemelerinde firar mümkün olmad›. 29 Kas›m'da yine denediler. Zafer onlar›nd›. THKP-C'den
Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç›, Ziya Y›lmaz ve
THKO'dan Cihan Alptekin, Ömer Ayna özgürlüklerine kavuﬂtular.
Özgürlük, onlar için kavgaya en ön mevzilerde devam etmekti.
uﬂatmalara, ihanete ra¤men, stratejide ›sr a r d › M a h i r : Ancak, Mahir'leri tünelin ç›k›ﬂ›nda karﬂ›lamas› gerekenler ortal›kta yoktu.
Önce kendi olanaklar›yla kalabilecekleri yerleri ayarlad›lar. Art›k Türkiye'nin her yerinde “ölü ya da diri”
olarak yakalanmak üzere aran›yorlard›. Halk, bunu
bilerek açt› evlerinin kap›lar›n› onlara.

K

Ç›kt›ktan sonra Mahir'lerin yapacak çok iﬂleri, görülecek hesaplar› vard›.
12 Aral›k 1971 günü ‹stanbul Levent'te bir evde
Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç› ve Ziya Y›lmaz, hareketin d›ﬂar›daki iki MK üyesi Münir Ramazan Aktolga
ve Yusuf Küpeli’yle bir araya geldiler. Tünelin ucunda olmas› gerekenlere, neden beklemediklerinin hesab›n› sordular. Sorun elbette yaln›z bu de¤ildi; bu sonuçtu. Ortada devrimci stratejiden sa¤a sapma ve bir
ihanet vard›. Ancak, bu tart›ﬂmalardan bir sonuç ç›kmad›. Bu nedenle bir süre sonra Münir Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpeli Parti'den ihraç edildiler. Hare-

ﬂehitlerimizi an›yor

Takvimler 30 MART 1972'yi gösterirken Tokat'›n
Niksar ‹lçesine ba¤l› KIZILDERE köyünde, Türkiye
devrim ateﬂini körükleyen bir direniﬂ destan› yaz›ld›.
Bu direniﬂ yaln›zca tarihe de¤il, Türkiye halklar›n›n
bilincine, yüre¤ine kaz›nd›. Yüzlerce çocu¤a o gün
orada, o destan› yazarken ﬂehit düﬂenlerin isimleri verildi. Binlerce devrimci, o andan sonra, kendili¤inden
de olsa, örgütsüz de olsa büyük bir coﬂkuyla devrald›lar onlar›n bayra¤›n›. K›z›ldere bir ilkti ama asla son
olmad›.
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umudu selaml›yoruz

ketin önderleri, zor koﬂullara, ihanetlere, aranmalara ra¤men devrimci stratejiyi sürdüreceklerdi.
Art›k zaman kaybetmeden mücadelenin örgütlenmesi gerekliydi. Silahl› mücadelenin baﬂlat›lmas› için, kamulaﬂt›rma eylemleri yapma karar› ald›lar. ‹stanbul'da Ulaﬂ Bardakç›, Ankara'da
Mahir Çayan yap›lacak eylemlerin sorumluluklar›n›
üstlendiler. ‹ﬂçi ve gençlik içinde yeni örgütlenmeler
yaratmay› da hedefliyorlard›. Bu örgütlenmelerin
yarat›lmas›na paralel de, Mahir Çayan ve Ziya Y›lmaz, Karadeniz'den k›r gerilla savaﬂ›n› baﬂlatacaklard›.

dan Erhan Saruhan, NATO'nun Ordu Ünye Radar Üssü'ndeki personeli kaç›rmay› önerdi. Mahir ve Cihan,
öneriyi kabul ettiler. Ve Mart ay›n›n ortas›nda, Mahir
Çayan, Cihan Alptekin ve Ömer Ayna, kalma koﬂullar›n›n giderek zorlaﬂt›¤› Ankara’dan bir kamyonla, makarna çuvallar›n›n aras›nda Ünye'ye do¤ru yola ç›kt›lar. K›r gerillas›n›n bu aﬂamas›nda yer alacak di¤er
Cepheliler de farkl› güzergahlardan Karadeniz'e geçtiler.

Mücadele haz›rl›klar› yap›l›rken, 10 Ocak
1972'de Askeri Yarg›tay'da Deniz Gezmiﬂ, Yusuf
Aslan ve Hüseyin ‹nan'›n idam› onayland›.
Ocak ay› sonunda, Mahir Çayan bir kamyonetle,
a¤z› kapal› bir sand›k içinde Ankara'ya do¤ru yola
ç›kt›. Mahir bu zorlu dönemde, bir yandan örgütü toparlamaya çal›ﬂ›yor, bir yandan Kesintisiz II, III'leri
yaz›yor, di¤er yandan da Denizler’i kurtarmak için etkili bir eylem örgütlemeye çal›ﬂ›yordu. Mahir Çayan
ve THKO’dan Cihan Alptekin, Denizler’in serbest b›rak›lmas›n› sa¤layacak eylemler üzerinde anlaﬂm›ﬂlar
ve solda, ony›llar boyu, örnek olmaya devam edecek
bir dostlu¤un, dayan›ﬂman›n da ilk ad›m›n› atm›ﬂlard›.
Mahir, Demirel'in kaç›r›lmas›n› önerdi. Alternatif olarak da Fransa, Belçika ve Almanya Konsolosluklar›'n›n istihbaratlar›n› ç›kartt›lar. Bu eylem planlar› haz›rlan›rken, her yerde operasyonlar, aramalar devam
ediyordu.
13 ﬁubat günü Ulaﬂ Bardakç› ve Ziya Y›lmaz'›n
‹stanbul Levent'te kald›klar› ev kuﬂat›ld›. Çat›ﬂarak
kurtuldular. Fakat, 19 ﬁubat'ta, bu kez Ulaﬂ’›n Arnavutköy'de kalmaya baﬂlad›¤› ev kuﬂat›ld›. Ulaﬂ, elinde
silah›yla çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
8 Mart'ta ise Ankara’da ODTÜ ö¤rencisi K o r a y
Do¤an, polis taraf›ndan vuruldu. Koray, Mahirler için
para, silah, ev, istihbarat gibi lojistik imkanlar› sa¤layan bir cephe militan›yd›.
Bunlar yaﬂan›rken, TBMM de biran önce Denizler’in idam kararlar›n› ç›kartmak için çal›ﬂ›yordu. 10
Mart'ta yap›lan oylamada 450 milletvekilinin 245'i
i d a m l a r › o n a y l a y a r a k , karar› Senato'ya gönderdi.
Senato'da da 183 üyesinin 105'i idama evet oyu kulland›.
Mahir, Senato ‹dam Komitesi Baﬂkan› Turhan Kapanl›'n›n ve idam karar›n›n al›nmas›nda baﬂrol oynayan Adalet Parti'li ﬁinasi Osman'›n istihbarat›n›n ç›kart›lmas›n› istedi. Devrimcileri katlederek, idam
ederek devrim hedefini yok edemeyeceklerini göstermek istiyordu.
Bu s›rada Karadeniz'den gelen Cephe kadrolar›n-

Say›: 177

Bu evde öldüler,
bu evde ölümsüzleﬂtiler...
Mahir ÇAYAN: THKP-C önderi. Yaz›lar›yla, eylemleriyle, yaﬂam›yla ve ölümsüzleﬂti¤i K›z›ldere direniﬂiyle, çizdi¤i devrim yolu bugün
de yol göstermeye devam ediyor. 15 Mart 1946 Samsun do¤umludur.
1963’te mücadeleye at›ld›. 1964'te Ankara SBF ö¤rencisi oldu¤u dönem, onun önderlik misyonunu üstlendi¤i dönemdir. Dev-Genç’te hep
önder bir devrimci olarak yerald›. Türkiye devriminin yolunun netleﬂtirilmesinin önderi oldu. THKP-C’nin kurucusu, Merkez Komitesi üyesidir.
Sinan Kaz›m ÖZÜDO⁄RU: THKP-C'nin önder kadrolar›ndand›r. Genel Komite üyesidir. 1947 Sivas-ﬁark›ﬂla-Ortaköy do¤umlu olan
Sinan Kaz›m, Ankara'da mücadele içinde yerald›. Ekim 1970'de TDGF
Genel Sekreterli¤ine getirildi. 12 Mart faﬂizmi ve ihanet karﬂ›s›nda da
omuz omuzad›r Mahir'le; K›z›ldere'de oldu¤u gibi.
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.
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a r ade niz, ik ti d a r ufk u n u n b ö l ge siydi on l a r
için: 18 Mart'ta Fatsa Yaprakl› Köyü'ne yerleﬂtiler.Hüdi Ar›kan, Sinan Kaz›m Özüdo¤ru,
Sabahattin Kurt ve Saffett Alp de yan›baﬂlar›ndayd›
ﬂimdi. Halk kap›lar›n› aç›yordu onlara. Bir hafta içinde eylem haz›rl›klar›n› tamamlad›lar.

K

25 Mart’ta Ünye Hükümet binas›n›n bitiﬂi¤indeki K›l›ç Apartman›'nda kalan Nato üssü personelinden ‹ngilizler’i kaç›rma eylemi, baz› engeller nedeniyle tamamlanamad›. 26 Mart'ta Mahir
Çayan, Ertu¤rul Kürkçü ve Cihan Alptekin, subay elbisesi giymiﬂ Hüdai Ar›kan taraf›ndan gerçekleﬂtirilen eylemde, üç ‹ngiliz ajan rehin al›nd›.
Apartmanda bulunan 12 kiﬂiyi daha rehin almak zorunda kalm›ﬂlard› (Bunlar daha sonra serbest b›rak›ld›). Eylem yerine, infazlar›n ve idamlar›n durdurulmas›n› isteyen THKP-C Bildirisini b›rakt›lar.

Eylem ülke çap›nda büyük bir sars›nt› yaratt›. Oligarﬂinin ilk tepkisi olarak Ünye ve Fatsa'da yayg›n gözalt›lar baﬂlat›ld›. Devrimcilerle ilgili ilgisiz, bir çok
kiﬂi gözalt›na al›n›p iﬂkenceden geçiriliyordu. Denilebilir ki, bölgede bas›lmad›k ev b›rakmad›lar. Ama halk
yine de onlar› ele vermedi.
1972 y›l›n›n o 30 Mart sabah›nda, oligarﬂinin güçleri Mahirler’in kald›¤› evi kuﬂatmaya baﬂlad›lar.

Bu evde öldüler,
bu evde ölümsüzleﬂtiler...
Cihan ALPTEK‹N: 1947 Rize, Ardeﬂen do¤umludur. THKO yöneticilerindendir. Bir dönem TDGF istanbul Bölge Yürütme Kurulu üyeli¤i
yapt›. 1969 Temmuzunda, 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 bir çok aﬂamas›nda vard›r. Partinin ilk örgütlenmelerinde yer alan kadrolardan ve
THKP Genel Komitesi üyesidir.
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 kat›lan
ikinci savaﬂç›d›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: THKP-C'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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Eve bir astsubay›n yaklaﬂmas›yla birlikte evden ç›kan muhtar ve ailesi bir daha geri dönmedi. Muhtar›n
mutfakta kalan torunlar›n› da Mahirler d›ﬂar› gönderdi.
Bir eylem an›nda halka zarar vermemek Cepheliler
için Maltepe’den baﬂlay›p K›z›ldere’de süren ve sonra
da gelenekselleﬂecek olan bir ilkeydi.
Art›k evde çat›ﬂma için bütün haz›rl›klar tamamlanm›ﬂt›. Kap›ya barikat kurulmuﬂ, evin üst kat›nda
ateﬂ açabilmelerini kolaylaﬂt›racak mazgallar aç›lm›ﬂt›. ‹ngiliz rehinelerin ellerini, ayaklar›n› ba¤lad›lar. ‹ngiliz hükümeti ise devrimcilere taviz verilmemesini istemiﬂ, adamlar›n› çoktan gözden ç›kartm›ﬂt›.
Evin etraf› sar›ld›. ‹çiﬂleri Bakan›, M‹T, ordu, polis,
K›z›ldere'de toplanm›ﬂt›. “ Teslim olun ” diye ça¤r›da
bulunuyorlard›. Mahirler de, “ kuﬂatmay› kald›rmaz,
ﬂartlara uymaz ve idamlar› durdurmazlarsa rehineleri
vurmaya, ölmeye ve öldürmeye kararlar› olduklar›n›”
söylüyorlard›. Çat›ﬂmaya kararl›, ölmeye haz›rd›lar.
Üzerlerindeki kimlik, belge, para ne varsa yakt›lar.
a ﬂ a y a r a k y o k o l m a k v e y a ö l e re k y a ﬂ a m a k
a r a s › n d a k i t e rc i h t i O n l a r ’›nki! THKP-C'li
ve THKO'lu savaﬂç›lar birlikte direnmeye,
Gün Do¤du marﬂ›yla baﬂlad›lar. ‹ki örgüt için birlikte
slogan at›yor, birlikte marﬂlar söylüyor, birlikte teti¤e
bas›yorlard›. Mahir “ teslim olmamak gerekti¤ini, isteyen varsa da teslim olabilece¤ini” söyledi. Teslim
olan ç›kmad›. K›z›ldere'de cüret ve feda üzerine yükselen yeni bir devrimcilik anlay›ﬂ› do¤uyordu. Dev-

Y

ﬂehitlerimizi an›yor

Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›, bir jiple, yanlar›nda
üç ‹ngiliz rehineyi Tokat'›n Niksar ‹lçesinin K›z›ldere köyüne götürdüler. Tüm savaﬂç›lar ve rehineler,
köy muhtar› Emrullah Aslan'›n evinde topland›lar.
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rimcilik yap›lacaksa, b u n da n s o n r a b öy le o la cakt›.
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Saatler süren bir direniﬂ baﬂlad›. “Teslim
olun” ça¤r›lar›na cevap, “Biz buraya dönmeye
de¤il, ölmeye geldik” oldu. Tek bir cümle, bütün
direniﬂi özetliyordu. Tek bir cümle, iddiay› ve
ideali özetliyordu. Uzlaﬂmay› de¤il, direnmeyi tercih
ettiler. Devrime ba¤l›l›klar›ndan vazgeçmediler. Dava
u¤runa, iktidar savaﬂ›n›, devrim iddias›n› sürdürmek
için ölümü göze ald›lar.
D›ﬂar›dan, “içinizden biri ç›ks›n konuﬂmak istiyoruz... bir ça¤r› yapaca¤›z” diye seslendiler. Ard›ndan
bir el silah sesi duyuldu. Bu ses, sald›r›n›n baﬂlang›c›yd›. Evi makineli silahlarla taramaya baﬂlad›lar.
Aç›lan ateﬂle, ilk o anda çat›da bulunan Mahir ﬂehit
düﬂtü. Buna karﬂ›l›k, Cepheliler, üç ‹ngiliz ajan› cezaland›rd›lar. Onlar dedi¤ini yapan, yapt›¤›n› savunan,
savaﬂ› sonuna kadar götürme kararl›l›¤›nda olan devrimcilerdi. 10 savaﬂç› “ Tam Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” slogan›yla çat›ﬂ›rken yaln›zca biri -Ertu¤rul Kürkçü- kaçarak, samanl›¤a sakland›. Cepheliler, THKO'lu siper
yoldaﬂlar›yla birlikte devrimci dayan›ﬂman›n en görkemli örne¤ini yaratarak ﬂehit düﬂtüler.
M a h i r Ç a y a n, H ü da i Ar›ka n, Nihat Y›lmaz, Erh a n S a r u h a n , Ahmet Atas oy, Sinan Kaz›m Özüdo¤ r u , S a b a h a t t i n K u r t , S a f f e t Alp, Cihan Alptekin,
Ö m e r Ay n a Türkiye halklar›n›n kalbine gömüldüler.
K›z›ldere bir yenilgi de¤il, zaferdi. Oligarﬂi, K›z›ldere ismini unutturmak istedi. Bu yüzden köyün ad›,
Ataköy ” olarak de¤iﬂtirildi. Ama bürokrasinin gücü
“A
tarihe yeter miydi? Oras› bir kez K›z›ldere olarak tarihe geçmiﬂti ve K›z›ldere olarak kalacakt›.
K›z›ldere bir son de¤il, aksine bir baﬂlang›çt›. Savaﬂ yeni baﬂl›yordu. K›z›ldere'de “bitirdik” diyenler,
daha bir çok kez “bitirdik, kökünü kaz›d›k” iddias›n›
tekrar etmek zorunda kalacaklard›. Ama o kök, sa¤lam
bir köktü. Anadolu'nun bereketli topraklar›na tutunmuﬂtu. Bedreddinler’dan, Pir Sultanlar’dan al›yordu
gücünü ve o güce Mahirler’in gücü kat›lm›ﬂt›.
K›z›ldere, halka ba¤l›l›kt›. Onlar, halka güvenerek
yola ç›kt›lar. Türkiye halklar› da K›z›ldere'yi hiçbir zaman unutmad›. Onlar›n ismi bir savaﬂ ça¤r›s›na dönüﬂtü. “Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” ﬂiar›yla ç›kt› baﬂka devrimciler yola.
“Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” pankartlar›n›n arkas›nda yürüyen her Cepheli yeniden Mahir olarak
at›ld› kavgaya. Mahirleri unutturmak mümkün olmad›¤› gibi her direniﬂte K›z›ldere'yi hat›rlamak zorunda
kald›, onlar› katledenler.
Mahir'ler, devrimi savunman›n bedel ödemekten
geçti¤ini ö¤rettiler k›sa yaﬂamlar›nda. K›z›ldere'de yarat›lan bir direnme gelene¤iydi. Bu gelenek, 12 Tem

Say›: 177

M u s t a f a S u p h i l e r, ‹ b r a h i m K a y p a k k a y a l a r, De niz Gezmiﬂler, M a h s u n K o r k m a z l a r ve Türkiye
halklar›n›n kurtuluﬂu u¤runa bu topraklar›n dört bir
yan›nda savaﬂ›rken ﬂehit düﬂen, iﬂkencehanelerde, dara¤açlar›nda, infazlarda, hapishanelerde idealleri u¤runa can veren devrimciler, ilericiler, yurtseverler, onlar ﬂehidimizdir. Devrim ﬁehitlerini Anma Günleri
içinde devrimci hareketin ﬂehitleriyle birlikte onlar›
da an›yor ve sahipleniyoruz.
Bu topraklara döktülen halk›n her damla kan›,
kan›m›zd›r. Verilen canlar can›m›zd›r. Ve her damla
kan›n, verilen her can›n hesab›n› sormak da, Türkiye
halklar›na tarihsel borcumuzdur. Emperyalizmden ve
oligarﬂiden katlettiklerinin hesab›n› sorarken de, tüm
ﬂehitlerin bizim ﬂehitlerimiz oldu¤u bilinci ve öfkesiyle sorulacakt›r bu hesap.
Siyasal, stratejik çok çeﬂitli farkl›l›klar olabilir; fakat bu, onlar›n halklar›m›z›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂu u¤runa, sosyalizm u¤runa dövüﬂüp düﬂtükleri gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂta ﬂehit düﬂen tüm devrimcileri, ilericileri, yurtseverleri ﬂehidimiz saymam›z, bu tarihsel amaç birli¤inde bulur
ifadesini.
Devrim sözümüz, tüm ﬂehitleredir.

muz'da, 16-17 Nisan'da, daha nice kuﬂat›lm›ﬂ evlerde,
hapishanelerde büyütülerek feda eylemlerine dönüﬂtü.
Parti-Cephe’nin halk›n öncüsü olmaya devam etti¤i,
halk›n iﬂçisi, ö¤rencisi, köylüsü, ayd›n›yla umudu yeniden yaratt›¤› mücadele içinde geçen 37 y›l, Mahirlerin
halka güvenlerinde ne kadar hakl› olduklar›n›n da kan›t› oldu. Geçen bunca y›lda halk, yüzlerce yeni Mahiri
bast› ba¤›r›na. Binlerce devrimci onlar›n yolundan yürüdü ve yine Mahirler yürümeye devam ediyor.
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KIZILDERE’DE NE VARDI?
Bu sözlerin sahibinin, Mahir
Çayan’›n yol göstericili¤inde engebeli, dolambaçl› ve sarp yollardan
yürüyerek gelmiﬂlerdi K›z›ldere’ye.
Mahir’de somutlaﬂan Marksizm-Leninizm’in ›ﬂ›¤›yd›. Oraya
kadar, o ›ﬂ›kla gelmiﬂlerdi ve oradan ileriye de o ›ﬂ›k alt›nda yürüyeceklerdi.
Kuﬂatma alt›nda karﬂ›laﬂt›klar›
“teslim ol!” ça¤r›s›na, MarksizmLeninizm’in ›ﬂ›¤›nda cevap vereceklerdi. Mesela, o ça¤r›ya sadece
bir “evet” veya “hay›r” demekte
de¤ildi; evetse niye evet, hay›rsa
niye hay›r? Bunun cevab› da Marksizm-Leninizm’deydi ve Mahir, o
›ﬂ›¤›n oradaki temsilcisi olan devrimci, Marksizm-Leninizm’in Türkiyeli ustas›yd›.
Ne vard› K›z›ldere’de ki; arand›klar› o koﬂullarda, hareketin yöneticilerini, kadrolar›n› korumak
yerine, oradayd›lar?
Ne vard› K›z›ldere’de ki, süreci
“atlatmak” için mesela ricat karar›
almak varken, oradayd›lar?
Ne vard› K›z›ldere’de ki, o bir
cümlelik cevaplar›yla öleceklerdi
orada?
Ne vard› K›z›ldere’de?

‹ K T ‹ D A R ‹DD‹ASI
VA R D I : Onlar, bir kopuﬂun temsilcisiydiler. O kopuﬂ, iktidar iddias› taﬂ›mayan 50 y›ll›k reformizm ve revizyonizmden bir kopuﬂtu. Parlamenterizmden kopuﬂtu.
‹htilalin yolu, partinin yoluydu,
partinin yolu, kurtuluﬂun yoluydu
ve o yol, politikleﬂmiﬂ askeri savaﬂ
stratejisinden geçiyordu... 50 y›ll›k
revizyonizme karﬂ› yeni bir mani-
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festo niteli¤i taﬂ›yacak olan K›z›ldere eyleminin arifesinde, hareket,
ﬂehir gerillas›n› yaratm›ﬂ ve stratejik çizginin ikinci ad›m› olarak k›r
gerillas›n›n yarat›lmas› için çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂt›. Sonra? Sonras›,
gerilla ordusundan halk ordusuna
geçiﬂti; ve mevcut iktidar›n alaﬂa¤›
edilip. devrimci halk iktidar›n›n
kurulmas›yd›. K›z›ldere’ye giden
yol, sadece bir köye de¤il, halk›n
devrimci iktidar›na giden yoldu.
Bu stratejik çizginin ﬂekilleniﬂi,
koﬂullara göre de¤iﬂebilir, yeni biçimler alabilirdi, fakat, o aﬂamada
iktidar iddias›n› somutlayacak olan
silahl› mücadelede ›srard›. K›z›ldere buydu.

S I N I F B ‹ L ‹ N C ‹ , DEV R ‹ M H E D E F ‹ VA R D I : Orada, onlara teslim ol ça¤r›s› yap›lmas›n›n anlam›, devletle, devletin yasalar›n› çi¤neyen bir kaç kiﬂinin
alalade bir karﬂ› karﬂ›ya geliﬂinden
ibaret de¤ildi. ‹ki s›n›f vard› orada
karﬂ› karﬂ›ya olan. Ve, bir taraf,
devlet, karﬂ›s›ndakilere “teslim
olun, silahlar›n›z› b›rak›n” ça¤r›s›n›
yapma hakk›n› kendinde ne kadar
görüyorsa, karﬂ›dakilerin, yani o
kerpiç ev içindeki ihtilalcilerin de
oligarﬂinin temsilcilerine, askerlerine teslim ol ça¤r›s› yapmaya o kardar hakk› vard›. Bu meﬂruluk ve s›n›f bilinciydi. “Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik” cevab›n›n
ideolojik aç›klamas›, buydu.
Kavgan›n en önünde, halk›n öncüsü olman›n bilinci ve sorumlulu¤uyla oradayd›lar. Ezilen halklar›n
kurtuluﬂunun devrimden geçece¤ini bilerek gelmiﬂlerdi. Denizler’in
idam›n› engellemenin yolunun,
güçlü, eylemlerle olaca¤›n› bilerek
gelmiﬂlerdi K›z›ldere’ye. Denizler’in idam› ise D E V R ‹ M ‹ N P R E S T ‹ J ‹ meselesiydi. Türkiye halklar›nda, devrime dair bir ihtilalci k›p›rdan›ﬂ ve umut yaratm›ﬂlard›, o
uyan›ﬂ›n öldürülmesine izin verme-

meliydiler. Cuntan›n terörü
karﬂ›s›nda geri çekilmek, iktidar iddias›ndan da, devrim hedefinden de vazgeçmek demekti. ‹ddiay› ve hedefi sürdürmeliydiler;
çünkü Türkiye halklar›n›n DEVR‹MDEN baﬂka kurtuluﬂu yoktu.
Bunu söylemiﬂlerdi y›llard›r ve buna uygun davranmal›yd›lar.
Kurtuluﬂun yolu devrimden,
devrimin yolu da anti-emperyalist
anti-oligarﬂik bir savaﬂtan geçecekti. Bu kadar yal›n, bu kadar saft› iﬂte do¤rular. Y›llard›r devrim devrim diyerek devrim yolundan fersah fersah uzak düﬂenleri geride b›rak›rken, ON’lar, do¤ru bildikleri
yoldan milim ﬂaﬂmadan K›z›ldere’ye yürüdüler..
Türkiyeli devrimcilerin devrim
iddias›n› sürdürebilmeleri, çok
uzun bir süre boyunca, o gün onlar›n ne yapaca¤›yla belirlenecekti. O
hedefe, devrim hedefine gözlerini
dikip geldiler K›z›ldere’ye. K›z›ldere devrimin ta kendisi olacakt›
birkaç gün içinde.

C Ü R ET

VA R D I :

12
Mart’›n hemen her kesimi sarst›¤›,
korkular›n giderek artt›¤›; cuntan›n
baﬂbakan atad›¤› Nihat Erim’in
“Balyoz Harekat›” sonras› soldan
da y›lg›nl›k ve umutsuzluk sözlerinin duyulmaya baﬂland›¤› koﬂullarda, silahl› mücadeleyi yükseltme
cüretini göstermenin onuru da
ON’lar›nd›. Bu cüret ve kararl›l›k,
ideolojik netlikten, ülke tahlilindeki isabetten, strateji ve taktiklerdeki
ustal›ktan geliyordu. Bu cüret ve
kararl›l›k, devrime olan sonsuz
inançtan geliyordu.
Yap›lacak ﬂey hiçbir tereddüte
yer b›rakmayacak kadar sadeydi.
Devrimci Hareket Denizler’in idam›n› engellemek için, harekete geçmeliydi; ne pahas›na olursa olsun!

ﬂehitlerimizi an›yor

“Devrim yolu engebelidir, dolambaçl›d›r, sarpt›r... Kurtuluﬂ bayra¤›, bu yolu t›rmanan gerillalar›n
birbirine iletmesi ile oligarﬂinin
burcuna dikilecektir.”

Emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› savaﬂ açmak, anti-emperyalist

29 Mart 2009

umudu selaml›yoruz

mücadele bayra¤›n› dalgaland›rmak, bir cüretti. Bunu 12
Mart koﬂullar› alt›nda yapmak
ayr› bir cüreti daha gerektiriyordu. Ve onlar, cüretin daha
fazlas› gerekseydi, daha fazlas›na da sahiptiler. ‹ﬂte bu cüret
vard› topyekün K›z›ldere’de.
Ünye Radar Üssü’nde görevli ‹ngiliz teknisyenlerin kaç›r›lmas›n›n
ard›ndan yay›nlanan bildirideki cüret ve kararl›l›k, Mahirlerin kendilerine olan güvenlerini de ortaya koyuyordu: “Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaﬂkanl›¤›, Parlamentosu ve Hükümetine! 1972’nin Türkiye’sinde
tek bir yurtseverin, öncü savaﬂç›n›n
oligarﬂinin ipiyle hayat›na son verilmek istenirse, bu ‹ngiliz ajanlar› da
halk›n devrimci öncülerinin kurﬂunlar›yla yok olacaklard›r.” (Adal›lar›n Türküsü, Boran Yay›nlar›)

‹ H T ‹ L A L C ‹ B ‹ R L ‹ K VE
DAYANIﬁMA VA R D I : Maltepe Askeri Hapishanesi’nden THKO
savaﬂç›lar›yla birlikte firar edilmesinin alt›nda yatan› görmek, bu devrimci dayan›ﬂmay› kavramak, yüreklerimizde yanan devrimci ateﬂi
büyütecek, daha güçlü k›lacakt›r.
Devrimci olmak, gerekti¤inde siper
yoldaﬂ›na da siper olmak, onun u¤-

runa ölümü seve seve kabul etmek
de¤il midir zaten? Mahirler, bu gelene¤i de yaratt›lar K›z›ldere’de... K›z›ldere’deki devrimci dayan›ﬂman›n
tarihsel önemini, bugün küçük hesaplarla kirlenen/kirletilen devrimci
de¤erlere bakt›¤›m›zda daha aç›k
görebiliriz. Grupçulu¤un devrimin
ç›karlar› ve gerekleri karﬂ›s›nda ezilmesidir K›z›ldere. ‹htilal için omuz
omuza verebilmenin ad›d›r.

FEDA VA R D I: Hiç kuﬂku
yok ki, Mahirler, K›z›ldere’ye gelirken devrimcili¤in bedellerini çok iyi
biliyorlard›. Bu bedeli ödemeye çoktan gönüllü olmuﬂlard› zaten. K›z›ldere’nin ruhunda o yüzden feda da
vard›. Halklar› ve vatanlar› için canlar›n› gözlerini bile k›rpmadan verecek olan ON’lar, feda gelene¤ininin
de yarat›c›s› olacaklard› orada.
K›z›ldere’yi y›llar y›l›, intiharla,
macerac›l›kla, çaresizlikle aç›klamaya çal›ﬂanlar›n yüreklerinin kenar›ndan bile geçmeyen büyüklükte bir
feda duygusuydu bu. Bilinçli, belli
bir hedefe yöneltilmiﬂ bir feda; halk
için, vatan için, devrim için, sosyalizm için feda!

YEN‹ GELENEKLER‹N
TOHUMLARI VARDI: Hare-

Mezar Anmas›

30 MART’A ÇA⁄RI
Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!

ketin, K›z›ldere’nin önderi, K›z›ldere’den çok önce diyordu ki: “Karﬂ›devrimin sald›r›lar›na Türkiye’de silahl› direniﬂ hiç olmam›ﬂt›r; bunu
biz baﬂlatmal›y›z. Bir direniﬂ gelene¤i yaratmal›y›z. Bu direniﬂte bizim
ço¤umuz, belki de hepimiz ölebiliriz
ama gelecek kuﬂaklara bir direniﬂ
gelene¤i b›rak›r›z...” (Mahir, Turhan
Feyizo¤lu, syf. 258)
Yaln›z fedan›n de¤il, her koﬂulda
direnme ve teslim olmama gelene¤ini de yaratacak olan inanc›n sözleriydi bunlar. 12 Mart darbesi arifesindeki bu sözler, 30 Mart 1972’de
vücut bulacak, Türkiye devrim mücadelesinde devrimcilere yol gösterecek ö¤retilerden biri olarak bugünlere gelecekti.

KIZILDERE’DE
B‹R
TEK ﬁEY Y O K T U ; T E S L ‹M‹YET! K›z›ldere’de çok ﬂey vard› yar›nlara kalacak olan... Devrim
ve sosyalizm inanc›, coﬂku, devrimci
dayan›ﬂma, cüret, cesaret, kararl›l›k,
feda, iktidar iddias›, devrim hedefi...
Ve fakat dedi¤imiz gibi tek bir ﬂey
yoktu: Teslimiyet. “Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik!” diyenlerin da¤arc›¤›nda böyle bir kelime hiç
olmam›ﬂt› zaten...

‹
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L

Mahir’den Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga!
Tarih: 12 Nisan 2009, Pazar
Yer: Gazi Mahallesi
Eski Karakol Önü
Saat: 15.00

Say›: 177
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li alt›ndaki bir ülkede
ancak Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisiyle
devrime ulaﬂ›labilirdi.
‹ﬂte, geliﬂtirme karar›n› ald›klar›, silahl›
mücadele, bu bak›ﬂ aç›s›yla tesbit edilmiﬂti.
Bu hedef do¤rultusunda
mücadele baﬂlat›l›r. Kamulaﬂt›rma
eylemleri yap›l›r. Ard›ndan Mete
Has'›n rehin al›nmas›n›, ‹srail ‹stanbul Baﬂkonsolosu Efraim Elrom'un
kaç›r›l›p cezaland›r›lmas› eylemleri
gerçekleﬂtirilir. Bunlar, ülke için
çok yeni ve sars›c›d›r.
12 Mart 1971 cuntas›, silahl›
mücadelenin yükseltilmesini engellemek için bütün faﬂist yüzünü ortaya ç›kartarak sald›r›r. May›s

Devrim Yolunda

39 YIL
Bu yol zorluydu. Devrim yolunda yüreyenlere yol göstermeye çal›ﬂ›rken, zorluklar› aﬂmakta ustalaﬂt›lar. Ustalaﬂt›kça, kendilerine güvendiler. Kendilerine güvenleri ad›m
ad›m tüm Cepheli kadrolara, militanlara ve halka yans›d›. “Biz dün yan›n Türkiye’sinde devrim yap mak için yola ç›kt›k” diyen Mahir’in iddias›, “Dünyay› Bir Kez de
Türkiye'den Sarsaca¤›z” diyen Day›’n›n iddial›l›¤›yla
tamamland›. Devrim ve iktidar iddias›n›, Türkiye devriminde ete kemi¤e
büründüren onlard›r.
Yaz› dizimize, bu
iddian›n ete kemi¤e
büründürülmesinin
1971’deki aﬂamalar›ndan itibaren
devam ediyoruz.
***
Nisan 1971’de yap›lan toplant›yla silahl› mücadelenin ülke çap›nda
örgütlenmesi karar› al›n›r. Genel
Komite yeniden belirlenir. Mahir
Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Aktolga, Hüseyin Cevahir, Ulaﬂ Bardakç›, Ertu¤rul Kürkçü, Ziya Y›lmaz,
‹rfan Uçar, Bingöl Erdumlu, Orhan
Savaﬂç›, Sina Ç›lad›r Genel Komite
üyeli¤ine seçilirler.
Önemli olan devrim için yola
ç›km›ﬂ olmakt›. THKP-C'liler, kendi güçlerine, halklar›na güvenerek,
Türkiye devrimi için yola ç›karken,
hiçbir ülkeyi taklit etmeye veya hiçbir sosyalist ülkenin peﬂine tak›lmaya kalk›ﬂmad›lar. Onlar için Marksizm-Leninizm, gerekli gücü alabilecekleri bir eylem k›lavuzuydu.
Türkiye devrimi, bu topraklara uygun bir devrim olmal›yd›. ‹deolojik
araﬂt›rma ve mücadelelerinde ﬂu sonuca vard›lar: Emperyalizmin yeni
sömürgesi olan, faﬂizmin gizli iﬂga-

≠

pe'de bir evde Hüseyin Cevahir
ve Mahir Çayan kuﬂat›l›rlar.
Teslim ol ça¤r›lar›na silahla
karﬂ›l›k verirler. 51 saat süren
direniﬂ, Türkiye devriminde
b i r i lktir. 50 y›ll›k uzlaﬂmac›,
reformist gelenek ve davran›ﬂlar, yerini art›k silahl› mücadele çizgisine göre ﬂekillenen yeni geleneklere b›rak›yordu. Bu kuﬂatmada, Cevahir ﬂehit düﬂerken, Mahir tutsak
edildi.
12 Mart cuntas›, öncelikli olarak
silahl› devrim cephesinin kadro ve
militanlar›n›, özel olarak da THKPC’lileri hedefler. Pek çok Cepheli
tutsak düﬂer.
Ancak tutsakl›k da Cephe'lilerin
mücadele kararl›l›¤›n›n önüne geçemez. 29 Kas›m 1971'de Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç›, Ziya
Y›lmaz, THKO'dan Cihan Alptekin ve Ömer
Ayna firar ederler. Türkiye solunda bir ilk daha
yaﬂan›r. ‹ktidar iddias›ndaki bir parti, d›ﬂar›da
veya hapishanede, nerede bulunuyorsa orada ayn› ihtilalci
anlay›ﬂ içinde hareket edecektir.
Mahirlerin tutsak oldu¤u dönemde, partinin d›ﬂar›daki baz› yöneticileri sa¤ bir çizgiye sapm›ﬂ ve
harekete ihanet etmiﬂlerdir. Firardan sonra, ihanetle hesaplaﬂ›larak
mücadele kald›¤› yerden devam ettirilir. THKP-C’nin sa¤ sapmay› ihraç karar›nda ﬂöyle denir: “Partimizin çizgisi, Marksizm-Leninizmin
dünyan›n ve Türkiye'nin ﬂartlar›na
uygulanmas› sonucunda ortaya ç›km›ﬂ olan uluslararas› devrimci hareketin çizgisidir. ”... Bu çizgi yoluna devam edecektir.
Devrimci hareket, sapmalar, ihanetler konusundaki bu ilk büyük tarihsel s›nav›ndan Mahir’in öncülü¤ünde aln›n›n ak›yla ç›kar; hiçbir
yalpalama gösterilmez. Çürüyen
parçay› kesip atmakta bir an bile tereddüt edilmez. Mahir’in bu tarihsel
tecrübede ortaya koydu¤u tav›r da
hareketin sonraki y›llar› boyunca,
baﬂta Day› olmak üzere tüm önder,
yönetici kadrolar›na örnek olacakt›r.

Sapmalar, Manifesto
Birleﬂme ve Ayr›l›k
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1971’de THKC 1 No'lu Bülteni'nde
cuntaya karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›larak k u r t u l u ﬂ u n y o l u gösterilir:

“Amerikanc› faﬂist köpekler...
asayiﬂi sa¤lama paravan› alt›nda,
ﬂimdi de s›k›yönetim ilan ettiler. ...
Kendi topraklar›m›z üzerinde köle bir halk haline getirildik. ... Bu
durum böyle süregidemez; art›k isyan etmek, silaha sar›lmak, iﬂgalci
düﬂman› alaﬂa¤› etmek için harekete geçme zaman› gelmiﬂtir. ...
1- Amerikan emperyalizminin
hakimiyeti ve yerli uﬂa¤› sömürücü
s›n›flar›n iktidar›n› y›kmak, ba¤›ms›zl›¤› kazanmak için tek yol silahl›
kurtuluﬂ savaﬂ›d›r...
2- Türkiye Halk Kurtuluﬂ Cephesi, Amerikan emperyalizmini ve köpeklerini ülkeden kovana kadar mücadele etmeye ve her ﬂart alt›nda...savaﬂ›n› sürdürmeye kararl›d›r...” (Bütün Yaz›lar, Mahir Çayan)
Silahl› eylemler bu anlay›ﬂla,
cuntaya ra¤men devam ettirilir.
71 Haziran'›nda ‹stanbul Malte-

ﬂehitlerimizi an›yor

Mahir'den
Day›'ya
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umudu selaml›yoruz

Son olmayan son
çat›ﬂmaya do¤ru
Mahir Çayan'›n önderli¤i
sab›rla sürdürülen ideolojik
mücadelede ve pratik mücadele içinde yarat›lm›ﬂ bir önderliktir. Mahir'i ne kadar karalamaya, unutturmaya çal›ﬂsalar da bu
gerçekli¤i ortadan kald›ramazlar.
12 Mart cuntas›n›n yo¤un bask›,
takip ve tenkil koﬂullar›nda, ideolojik netleﬂme ve silahl› savaﬂ devam
ettirilecektir. Mahir’in o zorlu dönemdeki önderlik misyonu bunu
sa¤lamakt›r. Bu dönemde Kesintisiz
Devrim II ve III'ü yazm›ﬂ, ve K›z›ldere’yi örgütlemiﬂ olmas›, onun tarih karﬂ›s›nda önderlik s›nav›n›n yeni bir aﬂamas›d›r.
Denizler’in idam›n› engellemek,
gerçekleﬂtirilecek eylemdeki kararl›l›k, zorluklara ra¤men bundan
vazgeçmeme, esas olarak silahl›
mücadelenin her koﬂulda ve herﬂeye
ra¤men devam ettirilece¤inin göstergesi ve devrim iddias›n›n sonucudur: “Mahir Çayan kiﬂili¤i, eylemleri, ideolojik-politik çizgisi, düﬂünce sistemati¤i ile bir bütündür.
O'nu tan›mlamak devrimcili¤i tan›mlamakt›r. O bir kiﬂi olmaktan
ç›km›ﬂ, ülkemiz halklar›na kurtuluﬂ
yolunu gösteren siyasi çizginin
sembolü olmuﬂtur. ” (Kurtuluﬂ, Özel
Say› 1)
19 ﬁubat 1972’de hareketin önder kadrolar›ndan Ulaﬂ Bardakç› ‹stanbul Arnavutköy'de kald›¤› evde
katledildi. Tarih kanla yaz›lmaya
baﬂlam›ﬂt›r art›k. ﬁehitler verilmesine, Türkiye'nin her yerinde aran›yor olmalar›na ra¤men silahl› mücadelede ›srardan vazgeçmezler.
Denizler’in idam›n› engellemek
için, 26 Mart 1972'de Ünye Radar
Üssün'den 3 ‹ngiliz kaç›r›l›r. 30
Mart'ta KIZILDERE'de kald›klar›
ev kuﬂat›lm›ﬂt›r. Ya teslim olunacak
herﬂey bitecek, ya da direnilecek ve
savaﬂ devam edecektir. ON'lar direnmeyi seçerler. “Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik” sözündeki kararl›l›k, salt kiﬂisel bir kahramanl›k de¤il, de vrim yol unda yür ü m e k a r a r l › l › ¤ › d › r. Oradaki feda -
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n›n siyasal anlam›n› do¤ru görmek
gerekir: Bu iddiayla yola ç›kt›klar›
için kendilerini feda etmekten de
kaç›nmam›ﬂlard›r. Türkiye halklar›n›n gelece¤i, K›z›ldere'de belirlenmiﬂtir. Türkiye devriminin manifestosu orada yaz›lm›ﬂ, devrimin yolu,
orada kanla tescillenmiﬂtir.
Bu çizgi silahl› propagandan›n
temel, di¤er mücadele biçimlerinin
ona ba¤l› oldu¤u bir çizgidir. Bu
çizgide politik kitle mücadelesi ile
silahl› propaganda birbirine ba¤l›d›r, iç içe geçmiﬂtir. 1972’de fiziki
anlamda al›nan yenilgiye ra¤men;
“71 Ç›k›ﬂ› Türkiye halklar›na emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›, bask› ve zulme karﬂ›, nas›l mücadele
edilmesi gerekti¤ini göstermiﬂ, devrimin yolunu ayd›nlatm›ﬂt›r. ” (Devrimci Sol, 9. Say›)

M a h i r l e r ’in miras›
D a y › l a r, Niyaziler,
‹ b r a h i m l e r, S i n a n l a r ’ d a
K›z›ldere, iktidar alternatifi olma iddias›yla emperyalizme ve oligarﬂiye meydan okumakt›r. Ayn› zamanda devrimcili¤in nas›l olmas›
gerekti¤ine verilen bir cevapt›r. Day›, K›z›ldere'deki direniﬂi ﬂöyle de¤erlendirir;
“30 Mart 1972'de THKP-C, ad›n› bir kez daha direniﬂle çok çarp›c›
bir biçimde tarihe kaz›yarak fiziki
olarak yok olurken, çok k›sa süreli
de olsa yürütülen silahl› savaﬂ büyük bir potansiyel yaratm›ﬂ ve bu
potansiyel, gençlik, iﬂçiler, köylüler,
çeﬂitli s›n›f ve tabakalara yay›lm›ﬂ
durumdayd›. THKP-C, bu potansiyelde bir yan›yla efsane, bir yan›yla
asla yok edilemeyen, edilemeyecek
olan yaﬂayan bir güçtür” (Kongre
Belgeleri 1, sy. 11)
Day›’n›n ve yoldaﬂlar›n›n daha
1973-74’lerde K›z›ldere’ye sahip
ç›k›ﬂ› da bu temeldedir. Ancak
THKP-C’den geride kalan kadrolar›n bir ço¤u, inkarc›l›k bata¤›na saplanm›ﬂ, bir k›sm› da inkarc›l›kla sahiplenme aras›nda yalpalay›p durmaktayd›. Eski kadrolar sürece önderlik etmenin çok uza¤›ndad›r.

K›z›ldere'nin aç›¤a ç›kard›¤› potansiyel, bu dönemde adeta önderli¤ini arar durumdad›r. Hayat beklemeyecektir.
Giderek militanlaﬂmaya baﬂlayan gençlik, 1973 Kas›m'›nda
‹YÖKD'ü (‹stanbul Yüksek Ö¤renim Kültür Derne¤i) kurar. Bu yeni
oluﬂumda Day›'n›n a¤›rl›kl› bir rolü
vard›r. ‹YÖKD’ün önderli¤inde
“NAT O ' y u P ro t e s t o K a m p a n y a s›”, “Tüm Siyasi Tutsaklara Koﬂulsuz Siyasi Af Kampanyas›”, “Do¤u
Halk›yla Dayan›ﬂma Kampanyas›”, “Paral› E¤itime Hay›r Kampanyas›” örgütlenir. K›br›s iﬂgaline karﬂ› “Ba¤›ms›z Birleﬂik K›br›s” slogan›yla tav›r al›n›r. Day› bu kampanyalar›n bizzat örgütleyicisi olur.
Niyazi Ay d › n , S a b a h a t K a r a t a ﬂ ,
Sinan Kukul, ‹brahim Erdo¤an,
A hme t F az ›l Öz demi r de hem dernek yönetiminde hem de çal›ﬂmalar›n içindedirler. Aral›k 1975’de Kocamustafapaﬂa’da gerçekleﬂtirilen büyük sokak
çat›ﬂmas›, Day›'n›n ve ‹brahim Erdo¤an'›n bizzat kat›ld›¤› ve yönlendirdi¤i ve devrimci hareketin insiyatifi, önderlik yetene¤i, cüretinin
kendini göstermeye baﬂlad›¤› bir direniﬂtir.
THKP-C 'nin savunucular› ve inkarc›lar› bu pratik içinde netleﬂip
ayr›ﬂmaktad›r. Cephe'nin genç sempatizanlar›, K›z›ldere'ye ve onun
iﬂaret etti¤i devrimci stratejiye sahip ç›kmaktad›rlar:
“Genç ve tecrübesizdik, etraf›m›z
siyaset bezirganlar› taraf›ndan düﬂmanca kuﬂat›lm›ﬂt› ve yetmezliklerimiz bizi güçsüz k›l›yordu. Gücümüzü geçmiﬂimizden al›p, oportünizm
ve tasfiyecilikle ve düﬂmanla savaﬂ
içerisinde her gün biraz daha kendimizi yenileyerek, savaﬂ› savaﬂ içerisinde ö¤renerek ﬂehitlerimizin miras›na sahip ç›kmal›yd›k. Bu miras bizim en büyük gücümüzdü... Savaﬂ›,
devrimin gerçeklerini ve gerçe¤imizi
ö¤rendikçe, tan›d›kça, THKP-C ve
önderli¤inin o tarihi koﬂullar içerindeki büyüklü¤ünü, devrim için özverisini içselleﬂtirmeye baﬂlad›k.”
(Kongre Belgeleri 1, syf. 14)
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1975’lere gelindi¤inde genç
Cephe sempatizanlar›, Parti-Cepheyi yaﬂatmak, daha do¤ru bir deyiﬂle
yeniden yaratmak için asgari düzeyde bir örgütlenmeye giderler. Day›
ve yoldaﬂlar› bu süreçte kendilerini
K u r t u l u ﬂ G r u b u olarak tan›mlamaya baﬂlar. Day›, Kurtuluﬂ Grubu'nu “ M a r k s i s t - L e n i n i s t h a reke timizin ﬂekillendi¤i ilk ad›m” olarak de¤erlendirir. K›z›ldere'den
sonra ilk kez merkezi bir örgütlenme oluﬂturulmuﬂtur. Bir yanda
THKP-C'nin miras›n› yemekle meﬂgul “eskiler”, di¤er yanda Cephe'nin miras›na dört elle sar›lan
genç önder ve militanlar vard›r.
Mahir Çayan'›n tüm yaz›lar›, Kesintisiz I, II, III bas›l›r ve ülke çap›nda da¤›t›l›r. Böylece genç kuﬂaklar›n
Parti-Cephe çizgisini do¤rudan kendi kaynaklar›yla ö¤renme imkan›na
kavuﬂmuﬂtur. THKP-C'nin sa¤dan
ve soldan yorumlar›yla, özünde Parti-Cephe ideolojisinin tasfiyesinin
amaçland›¤› o koﬂullarda, bunu yapabilmenin siyasal önemi büyüktü.
“Genç Parti-Cephe savunucular›
‘teorisyen’ ya da ‘marksolog’ de¤illerdi... Ama halka, devrime ba¤l›l›klar›yla, coﬂkular› ve militan pratikleriyle THKP-C'nin miras›n›n, ideolojisinin sahipsiz olmad›¤›n› göstermiﬂ, inkarc›l›¤›n, y›lg›nl›¤›n, dönekli¤in önüne barikat kurmuﬂlard›.”
(Devrimci Sol, 7. say›)
Ülkenin hemen her bölgesinde
Cepheliler vard› ve bu potansiyel
da¤›n›k bir haldeydi. Mirasa sahip
ç›kma, ayn› zamanda bu potansiyeli
toparlamak demekti. Bu do¤rultuda
Ankara ve ‹stanbul'daki Cephe'liler
biraraya gelerek 1975’de Devrimci
Gençlik Dergisi'ni ç›kartmaya baﬂlad›lar.
1975-76’lar, faﬂist terörün de
sald›r›ya geçti¤i y›llard›r. Bu, sol
aç›s›ndan yeni bir durumdur. Faﬂist
teröre karﬂ› nas›l bir mücadele verilmesi gerekti¤i sorusu gündemdedir.
Bu soruya verilecek cevap, THKPC savunuculu¤uyla, inkarc›l›¤›n› bir
kez daha ayr›ﬂt›racakt›r. Day›'n›n bu
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konudaki bak›ﬂ aç›s›, onun pratik
anlamda öne ç›kmas›n› sa¤lar. Day›
do¤ru ve Parti-Cephe çizgisine uygun politikalar›yla mahallelerde,
okullarda yükselen anti-faﬂist mücadelenin militan bir örgütleyicisi
ve önderi olur.
Devrimci hareket o y›llarda faﬂist teröre karﬂ› anlad›¤› dilden cevap veren ilk ve tek harekettir. Bu
sürece önderlik eden de Day›'d›r.
Day›'n›n bu cüreti, gücünü iktidar
iddias›ndan alan ve statejik çizgisinden beslenen bir cürettir. Bu militan antifaﬂist mücadele prati¤i
içinde ad›m ad›m yeni bir örgütlenme ﬂekillenir.
Bu arada, Devrimci Gençlik
Dergisi'nin ç›kart›lmas›n›n ard›ndan
1976’da ‹stanbul, Ankara’da ve Erzurum Yüksek Ö¤renim Dernekleri'nin biraraya gelmesiyle Devrimci
Gençlik Dernekleri Federasyonu
(DEV-GENÇ) kurulur. Cephelilerin
birli¤inin yarat›lmas›, ideolojik birli¤in sa¤lanmas› temel görev olarak
belirlenir.
Ancak Devrimci Gençlik Dergisi'nin Ankara’daki kadrolar› ideolojik birli¤i sa¤layacak bir yay›n çizgisinden uzakt›r. A n k a r a ' d a k i s a ¤
anlay›ﬂ yüzünden faﬂizme karﬂ› aktif bir mücadele çizgisi de gerçekleﬂtirilemez. Ankara hizbinin etkili
oldu¤u yerlerdeki pasifizme karﬂ›n,
Cephelilerin önderli¤inde ﬂekillenen mücadele anlay›ﬂ› ‹stanbul,
Bursa, Edirne, Konya ve Tekirda¤
gibi illerde faﬂist teröre geri ad›m
att›rarak geliﬂmektedir.
Bir tarafta “eskiler”, bir taraftada Day›'n›n önderlik etti¤i genç militanlar vard›r. Eskiler bürokrat, yasalc› ve kendili¤indenci bir sa¤ çizgi izleyerek gençleri küçümserler.
1977 Nisan'›nda merkezi bir örgütlenmeye ulaﬂmak amac›yla Devrimci Yol Bildirgesi ç›kart›l›r; ama
daha ç›kart›l›rken sorunlar baﬂlar;
çünkü sa¤ Ankara hizibi, kendi inkarc›l›¤›n› sinsi sinsi ortaya sürmektedir. Ankara grubunun benmerkezci yap›s› kendini göstermeye
baﬂlam›ﬂt›r.

S i y a s i c ü r et v e
devrimci bir ayr›l›k
Süreç içinde ideolojik
farkl›laﬂma kendini daha aç›k
göstermeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu
y›llar, THKP-C ideolojisinin yaﬂat›l›p, yaﬂat›lmayaca¤› konusunda
bir dönüm noktas›d›r. Day›'n›n tarihsel rolü tam da bu noktada ortaya ç›kar.
ﬁubat 1978'de Day› ve di¤er yönetici kadrolar, Ankara'ya giderek
sorunlar› son bir kez daha tart›ﬂ›rlar.
Ard›ndan ‹TÜ-DER lokalinde
40 yönetici kadronun kat›ld›¤› bir
toplant› yap›l›r. Bu toplant›da
THKP-C ideolojisinin yaﬂat›lmas›
kararlaﬂt›r›l›r. 1978 1 May›s'›nda
alanda, inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e
karﬂ› “Yo l u m u z Ç a y a n l a r › n Yolu d u r ” pankart› arkas›nda yürünür;
THKP-C miras›na kitlesel bir güçle
sahip ç›k›l›r. Art›k inkarc› tasfiyeci
hiziple ayr›l›k kaç›n›lmazd›r.
Day›'n›n önderli¤i, ilkeli ve
ayaklar› yere basan bir ayr›l›kta da
kendini gösterir, Day› bu süreci
ﬂöyle anlatmaktad›r: “Bütün dezavantajlara, katlan›lmas› zor durumlara karﬂ›n, gösterilmesi gereken
sab›r ve esnekli¤in azamisi gösterilmiﬂ; hep ilkeli ve aç›k olunmuﬂ; ve
kimsenin art›k 'ﬂu da yap›lsayd›' ...
diyece¤i bir ﬂeyin kalmad›¤› noktada; do¤ru anda ve asla komplolarakumpaslara baﬂvurmadan tamamen
devrimci bir tarzda ayr›l›k gündeme
getirilmiﬂtir. ”
Day›n›n tek baﬂ›na kalma cüreti
yeni bir hareketin yol aç›c›s›
olmuﬂtur: “Devrimci Yol Hareketinde Tasfiyecilik ve Devrimci Çizgi”
isimli bir broﬂür haz›rlan›r. Ayr›l›k il
il yap›lan toplant›larla tart›ﬂ›l›r. Bu
tart›ﬂma toplant›lar› da bir ilktir. Day›'n›n ve devrimci hareketin kendine güveninin pratikteki yans›mas›d›r. Devrimci Yol tasfiyecili¤ine
karﬂ› güçlü bir ideolojik mücadele
verilir. Day›, bu süreçte THKP-C
ideolojisine sahip ç›kan belirleyici
isimdir.
- devam edecek-

ﬂehitlerimizi an›yor

Bir nüve; K u r tu luﬂ
Grubu ve büyük iddia
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Öğretmenimiz
ﬁehitlerimiz;
Kavgam›z›n kaleleri onlar.

umudu selaml›yoruz

Her bir ﬂehidimiz Anadolu’nun köy, kasaba ve ﬂehirlerinde kale gibi duruyorlar.

inançlar›n› duvarlara.

Onlarla hep birlikte olmaya devam ettik.

Bunlar›n hiç birisi hiç bir tüzükde yazmad›.

Çünkü;

fiziken ayr›ld›lar aram›zdan ama yaratt›klar› ve yapt›klar› hep bizim rehberimiz oldu.
Yeri geldi ﬂehitlerimizi yeni
ﬂehitlerle and›k.
Onlarla büyüdük.

‹nanc›m›z›n kaleleri.

Onlarla zenginleﬂtik.

Direniﬂimizin kaleleri.

Onlarla zorluklar› aﬂt›k.

Kavgam›z›n
kaleleri.
Burjuvazinin
tüm sald›r›lar›na
karﬂ› savunmam›z›n en güçlü
kaleleri
onlar.
Hala onlar siper
ediyor kendini
inanc›m›za sald›rd›klar›nda.

süreklili¤inin

Onlarla güldük.
Onlar› hiç unutmad›k...

Hiçbir örgüt program›nda
yer almad›.
Hedeflerimize ne zaman
ulaﬂaca¤›z? Zaman veremeyiz...
Ama zaferimizin garantisini
veririz.
Bu garanti ﬂehitlerimizdir.
Onlar bize sahip olduklar›
her ﬂeyi verdiler.
Beyinlerini,
yüreklerini,
yaﬂamlar›n›,

"B‹Z‹M ﬁEH‹TLER‹M‹Z‹N
MEZARINDA OT B‹TMED‹"
VE ASLA B‹TMEYECEK

‹ﬂte diyorlar,
biz var›z bizi aﬂamazs›n›z, bir kere daha öldüremezsiniz ya...
Biz ölerek yaratt›k bu de¤erleri. Siz karalayarak yok edemezsiniz diyorlar.
Ve bize Day›m›z›n miras›d›r;

Hiç korkmad›lar m› onlar?

Hedeflerimize ne zaman ulaﬂave herkes korktu¤u gibi
ca¤›z? Zaman veremeyiz...
korkuyu da yenebilir.
Ama zaferimizin garantisini
‹ﬂte hayat›n do¤all›¤› buveririz.
dur.
Bu garanti ﬂehitlerimizdir.
Hiç mi hata yapmad›lar ?
Onar onar katledildik bir
gecede.

Bundan sonra da bitmeyecek!

Bir gecede tüm yönetim
mekanizmam›z› kaybettik.

ﬁehitlerinin mezarlar›nda ot
biten bir devrimci hareket, yokolmuﬂtur esas›nda.

Ama yine onlar›n ö¤rettikleri ile yeniden, yeniden kurduk hayat›.

Onlar morg kap›lar›nda b›rakm›ﬂt›r devrimi.

Onlarla yeniden, yeniden
var ettik mücadeleyi.

Biz daha morg kap›lar›nda
örmeye baﬂlad›k direncini ﬂehitlerimizin.

Bu nedenle ot bitmedi mezarlar›nda.

Bizim ﬂehitlerimiz, hem an›lar›m›z›n hem kavgam›z›n tam
ortas›nda oldular, hep yan›ba-

sahip olduklar› her ﬂey
bunlard›
ve
hepsini verdiler
bir ç›rp›da.

Herkes korkabilir,

ﬁimdiye kadar ﬂehitlerimizin mezar›n›n üzerinde ot bitmedi.

Onlar› hüzünlü gençlik an›lar›nda b›rakanlar, bir gazete
ilan›na mahkum edenler gibi
asla olmad›k.

Say›: 177

ﬂ›m›zda oldular.

Hatas›z bir devrimci mücadele mümkün de¤ildir. Hiç
hata yapmayan hiçbir ﬂey
yapmayand›r.
Hatalar›ndan ç›kard›klar› ile
büyüdüler.
Ve yapt›klar› tüm hatalar›n
bedelini ﬂehit olarak ödediler;
bu bedel bizim en büyük zenginli¤imiz oldu.

Onlarla kahramanl›¤› kitleselleﬂtirdik.

Day›m›z›n ö¤retti¤i gibi, bizim mezarlar›m›zda ot bitmedi
ve ﬂimdi yine ona söz veriyoruz, bitmeyecek!

Çocuklu anneler kat›ld› ﬂehitlerimize.

Onlar bizim kalelerimiz oldular.

‹ki kardeﬂ birden hem da¤da hem ﬂehirde omuz omuza
ﬂehit oldular.

Anadolu’nun her ﬂehrine,
her köyüne kaleler dikmeye
devam edecek kavga. Kesintisiz tereddütsüz.

Kendi kanlar› ile iﬂlediler

Ö⁄RETMEN
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Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk›m›z!
‹stiyoruz; Alaca¤›z
H›rs›zlar, Soyguncular
Yenilecek; Biz Kazanaca¤›z!
‹stanbul ﬁiﬂli’de bir lisenin
önünde, 23 Mart günü, ö¤renciler,
¤rencilerin aileleri, ö¤retmenleri,
bir talebin duyurusunu yapt›lar: Üc r etsiz Ulaﬂ›m!
Endüstri Meslek Lisesi önünde
yap›lan eylemde, Halk Cephesi’nin
" ‹ s t i y o r u z Alaca¤›z" ad›yla baﬂlatt›¤› kampanya hakk›nda halka, ö¤rencilere bir aç›klama yap›ld› ve
haklar›m›z için mücadelede daha
güçlü bir birlik ve mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu.
Can al›c› sorun, ulaﬂ›m sorunuydu. Talep ise, ücretsiz ulaﬂ›m. Halk
Cephesi, ö¤renciler, aileler ve ö¤retmenler için alt›ndan kalk›lmayacak hale gelmiﬂ bulunan sorunu,
"‹stiyoruz Alaca¤›z" ﬂiar› alt›nda bir
kampanya haline getirirken kuﬂku
yok ki, son derece önemli bir sorunu gündemleﬂtirmiﬂ oldu.
Eylemde yap›lan aç›klamada,
ö¤rencilerin okula gidiﬂ geliﬂlerindeki ulaﬂ›m sorununun ö¤rencilerin
hayatlar›n› adeta çileye çevirdi¤i
belirtildi. Aileler, çocuklar›n› okutabilmek için en zor koﬂullarda çal›ﬂarak kazand›klar›n›n yar›s›n›n otobüs
ve servis arac›na gitti¤ini vurguluyorlard›.
Asgari ücretin 527 lira oldu¤una
dikkati çeken Halk Cepheliler, bu
paran›n 270 liras› n›n ulaﬂ›ma giti¤ini belirterek “ hangi parayla yemek, temizlik, sa¤l›k, bar›nma ihtiyaçlar›m›z› giderece¤iz? Halk›n en
temel ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›lamayan bir iktidar, bir devlet ne için
vard›r?" sorular›n› sordular.
‹ktidarlar›n okul açma politikas›n›n kuru binalar›n dikilmesi ﬂeklinde oldu¤u ve kendilerini kand›rd›k-
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lar› dile getirilerek
Asgari ücret 527 lira
ﬂunlar belirtildi:
Sadece ulaﬂ›m harcamas›
"E¤itim hakk›n›n
k ab u l ed i l m e si d e 270 lira!
mek bütün ihtiyaç Hak m›, reva m›?
lar›n karﬂ›lanmas›
demektir. B u n a u l a ﬂ ›m , b e s le nm e v e b a r ›n ma da dahil demektir. Ama bugün
Genel olarak ﬂehirlerde, özel
ö¤renciler ve veliler adeta müﬂteri
olarak
büyük ﬂehirlerde ö¤renciler,
gibi görülerek, sadece paras› olan
aileleri
ve ö¤retmenler için çok cidokur, paras› olan yaﬂar denilmektedi
bir
sorun
olan okula gidiﬂ geliﬂtedir..."
ki ulaﬂ›m sorunu, son ekonomik
160 civar›nda kiﬂinin kat›ld›¤›
krizle birlikte daha da çekilmez ve
aç›klama sonunda ücretsiz ulaﬂ›m
içinden ç›k›lmaz bir hal alm›ﬂt›r.
hakk› için veliler, ö¤renciler ve ö¤Peki bu sorunlar› yaratan kimlerretmenleri birlik olmaya, mücadele
dir? Ulaﬂ›m› bu ﬂekilde paral› hale
etmeye ça¤r›ld›: “ ‹ na n d› ¤ › m› z d a
getiren ve halk için çekilmez bir çibirlik oluruz, birlik olurs ak güç
leye dönüﬂtüren bugünkü sistemdir.
oluruz . Güc üm üzü biliyoruz . Bu
Kapitalist yap›ya dayal› olan düzengüçle , bu hakl› l›kla ücre tsiz ulaﬂ›m
de paras› olanlar rahatça okuyabilihak k ›m ›z› i stiy o ru z"
yor, paras› olmayanlar ise, okuma
hakk›ndan mahrum b›rak›l›yor.
Okuma H akk› v e
Sa¤l›ktan e¤itime ayn› mant›k;
Sa¤l›kta, paran yoksa öl... E¤itimUlaﬂ›m Sorunu
de, paran varsa oku!
Anayasaya göre, e¤itim hakt›r
Y›llard›r ö¤rencilerin ulaﬂ›m sove bu hak güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
runuyla
ilgili birﬂey yapmayan iktiAncak güvence alt›na al›nd›¤› iddia
dar partileri, halktan ald›klar› vergiolunan bu hak, genel olarak ka¤›t
lerle dünyan›n en pahal› arabalar›n›
üzerinde kal›p pratikte bir hükmü
makam arabas› olarak kullanabiliolmam›ﬂt›r. Bugün devlet bir okulu
yorlar. Adeta, bedava fiyat›na kat,
yapt›¤›nda, bunu bir e¤itim kurumu
yat, villa sahibi olabiliyorlar, ihaleolarak görüp herﬂeyiyle için doldurlelerle kendi partililerinin, yandaﬂmuyor. Okulun birçok giderinin palar›n›n cebine milyon dolarlar›n akras›n› ö¤retim y›l› boyunca o okumas›n›, her yolsuzlu¤un yap›lmas›lun ö¤rencilerinin velilerinden al›n› sa¤layabiliyorlar.
yor. Daha aç›k bir deyiﬂle, ö¤rencinin okumas› için p a r a g e rekiyor.
Ö¤rencilerin okula gidiﬂ geliﬂleBu nedenle de çocuklar›n› okutmak
rindeki ulaﬂ›m sorunu, bugünkü sisisteyen yoksul, dargelirli aileler
tem içinde genel olarak o ﬂehrin beokullar›n bu masraflar›n› karﬂ›lalediyelerinin yetkileri dahilindedir.
makta ya çok ciddi zorlan›yorlar, ya
Ama belediyelerin de yoksul, dar
da hiç ödeyemiyorlar.
gelirli ailelerin sorunlar›yla, onlar›n
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çocuklar›n›n talepleriyle ilgilenme
diye bir dertleri yoktur. Belediyeler
genel olarak halktan ald›klar› paralar› çal›p ç›rpman›n hesab› içindedirler. Özellikle büyük bütçelere sahip büyükﬂehir belediye baﬂkanlar›
kendi partililerine, eﬂdost, yandaﬂlar›na ihale ya da çeﬂitli adlar alt›nda paralar› ak›t›rlar. Ki bunlar ço¤u
kez çok büyük rakamlar olabiliyor.
Ö¤rencilerin ulaﬂ›m sorunuyla ilgilenmezler ya otobüslere yada servis
araçlar›na havale etmiﬂ durumdad›rlar. Paras› olanlar sorunsuz olarak sorununu çözer, geniﬂ halk kesimi de çekilmez hale gelen bu sorunla baﬂbaﬂa kal›rlar.
Büyük belediyelerden sadece ‹stanbul ve Ankara’y› örnek verecek
olursak; bu iki ilin belediye baﬂkanlar› Kadir Topbaﬂ ve Melih Gökçek,
belediyeyi tam bir ya¤ma ve rant
kap›s› haline getirmiﬂlerdir. Çok büyük imkanlar› olmas›na karﬂ›n ö¤rencilerin ulaﬂ›m sorunuyla ilgilenmeyen bu iki belediyenin yolsuzluklar›n›n, vurgunlar›n›n haddi hesab› yoktur. Milyon dolarlar› saçmaktad›rlar olmad›k yerlere.
Söze gelince devletin tüm yöneticileri, cumhurbaﬂkan›ndan, baﬂbakan›na, bakan›ndan valisine, kaymakam›na, belediye baﬂkan›na kadar hemen hepsi, “çocuklar bizim geleceUlaﬂ›m sorunu halk›n genel
bir sorunudur.
Günümüzde
okula giden bir
ö¤rencinin
ulaﬂ›m›
için
günde (bir gidiﬂ-geliﬂ) ortalama 1.70 lira, ayda
51 lira, y›lda ise 612 l i r a
harcan›yor.
Ö¤renci olmayanlar
için bu rakan daha fazlad›r. Günde bir gidiﬂ-geliﬂ için ortalama olarak 2.80 l i r a ,
ayda ise, 84 l i r a harcan›yor.
Türkiye’de asgari ücretin 527.13

Say›: 177

Halk Cephesi’nin 23 Mart’a
ﬁiﬂli’de yapt›¤› eylemde taﬂ›nan
pankartlarda ve dövizlerde yeralan
sloganlardan baz›lar› ﬂunlard›:
- “ ‹ s t i y o r u z Alaca¤›z, Hakl› y›z Kazanaca¤›z”
- “ Ö ¤ r e n c i l e r e Ü c r etsiz Ula ﬂ›m”
- " ‹ l k ö ¤ re t i m Ö ¤ re n c i l e r i n i n
Velilerine Günde Bir Gidiﬂ-Geliﬂ
Ü c re t s i z S a ¤ l a n s › n " ,
- " Ö ¤ re n c i l e re Ü c r etsiz Ula ﬂ›m Hakk› ‹stiyoruz, Alaca¤›z",
- " S e r v i s Ü c re t i S o y g u n u n a
Son",
- "Polisten Bakandan De¤er-

¤imizdir” derler, “onlara sahip ç›kmal›y›z, sorunlar›n› dinlemeliyiz”
demagojileri yaparlar. Ama söyledikleri, söyledikleri yerde kal›r.
Kendileri için, makamlar› ve
çevreleri için her türlü harcamay›
yapmaktan geri durmazlar, fakat,
ö¤rencilerin, ailelerinin, ö¤retmenlerin ulaﬂ›m konusundaki hakl›,
meﬂru talepleri karﬂ›s›nda bin türlü
mazeret uydururlar. Bütçe yetersizdir, mevzuat uygun de¤ildir vs. vs.
Oysa ayn› bütçe, ayn› mevzuat,
polisten zab›taya, envai çeﬂit bürokrata kadar devletin “makbul” persolira oldu¤u dikkate al›n›rsa, 4 kiﬂilik bir ailenin ortalama yol paras› en
iyimser bir ihtimalle 270 lira edi y o r. Y›lda en az iki defa yap›lan
zamlar› da buna eklemek gerekiyor.
Bu rakamlarla yoksul halk›n baﬂetmesi mümkün de¤ildir.

Somut Ta l e p l e r :
-Tüm ö¤rencilere günde bir gidiﬂ
bir geliﬂ ücretsiz ulaﬂ›m sa¤lanmas›,
-‹lkö¤retim ö¤rencilerinin velilerine günde bir gidiﬂ bir geliﬂ ücretsiz
ulaﬂ›m sa¤lanmas›,
-Tek vas›tayla ulaﬂ›m›n sa¤lanamad›¤› yerlerde ulaﬂ›m›n tek vas›taya
düﬂürülmesi,
-Servis ücreti soygununa son verilmesi.

siz
miyiz? Biz
Bu Ülkenin
Gelece¤i
D e ¤i l m i yiz?"
-" U l a ﬂ›m› n B i r d e n F a z l a Ve s a i t l e S a ¤ l a n d › ¤ ›
Bölgelerde Ulaﬂ›m Tek Vesaite
Düﬂürülsün"
neline ücretsiz hizmet sa¤lamaya
elveriﬂlidir?
Ö¤rencilerin ﬁiﬂli’deki eylemde
sorduklar› gibi, polisten, bakandan,
di¤er devlet erkan›ndan daha m›
de¤ersizdir ö¤renciler?
Ö¤renciler, aileleri çok hakl›
olarak iﬂin baﬂa düﬂtü¤ünü görüyorlar ve bu h›rs›zlara, hortumculara,
soygunculara karﬂ› mücadele etmeyi, meydan› boﬂ b›rakmamay› düﬂünüyorlar. Ve kendi haklar› için mücadele etmek için yoksullu¤a ve yap›lan adaletsizli¤e hay›r diyorlar. ‹stiyoruz alaca¤›z diyorlar, biz kazanaca¤›z diyorlar. Kim halk›n bu
hakl› hayk›r›ﬂ›na karﬂ› ç›kabilir!

“Ücretsiz Ulaﬂ›m
Hakk›m›zd›r”
Bu talep ö¤rencilerin, ailelerinin, ö¤retmenlerin, k›sacas› okula
giden çocuklar› olan tüm halk›n en
do¤al en demokratik bir talebidir.
A¤›r ekonomik koﬂullar alt›nda inleyen yoksullar›n biraraya gelerek
bu talepleri için mücadele etmeleri
zorunludur. Belediyelerden paras›z
ulaﬂ›m talebinde bulunuyorlar. Bu
bizim hakk›m›zd›r, istiyoruz ve alaca¤›z diyorlar. Ald›klar› ayl›klar›n
yar›s›n› ö¤renci çocuklar›n›n yol
paras›na vermek zorunda b›rak›lan
ailelerin ç›¤l›¤› hakl›, talepleri meﬂrudur.
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Büyük ﬂehirlerdeki ilk,
orta ve liselerde yo¤un ﬂekilde servis araçlar›yla ulaﬂ›m yap›lmaktad›r. Her türlü
denetimden uzak çal›ﬂan bu
servis araçlar›na da s›k s›k
zam yap›lmaktad›r. Asgari
ücretle yada biraz üzerinde
maaﬂla geçinmek zorunda
olanlar›n karﬂ›layamayaca¤›
oranda yüksek fiyatlara sahiptirler. ‹ﬂsiz olan, gelirleri
olmayanlar›n durumunu da
unutmamak gerekiyor. Bugün resmi rakamlarla iﬂsizli¤in 13.6 oldu¤u, gerçek rakamlar›n ise çok daha yüksek oldu¤u gerçe¤ini düﬂünürsek, çocuklar› okula gidenlerin ulaﬂ›m sorununun
nas›l çekilmez bir çileye dönüﬂtü¤ünü daha iyi anlar›z.
Türkiye’de y›lda ortalama
70 bin “okul servisi”yle ulaﬂ›m yap›lmaktad›r. Bu servis araçlar›na ödenen y›ll›k
para miktar› 2 milyar liray›
bulmaktad›r. Okul servis
araçlar› bir soygun düzenlenmesinden baﬂka birﬂey
de¤ildir.
Bunun içindir ki, “ S e rv i s ü c re t i s o y g u n u n a s o n !
Ü c re t s i z u l a ﬂ › m h a k k › m › z
‹stiyoruz Alaca¤›z” diyor
ö¤renciler ve taleplerinde
sonuna kadar hakl›d›rlar.
Ö¤renciler, aileler ve
ö¤retmenleri, örgütlendikçe, mücadeleleri büyüdükçe
hakl› ve meﬂru talepleri daha fazla duyulacakt›r.

Ç o c u k l a r da olacak, eli silahl› çocuklar d a ;

Siz sa¤l›yorsunuz bunu!
22 Mart tarihli Hürriyet gazetesi, Newroz’un ertesi günü Diyarbak›r Newroz haberinde
alandaki yüzbinleri ve onlar›n
taleplerini de¤il de, sahneye ç›kar›lan temsili gerilla k›yafetli
tek bir çocu¤u öne ç›karm›ﬂt›.
Eli silahl› poﬂulu çocuk resminin üzerine “Eli silahl› çocukla bayram olur mu?” diye yazm›ﬂ..
Bu düﬂmanca bir haber yapma mant›¤› de¤il de nedir? Kullanaca¤› bir ﬂey aram›ﬂ düpedüz.. “Eli silahl› çocukla bayram olur
muymuﬂ?” Peki biz soral›m: O L M A Z
M I ? Siz 30 A¤ustoslar’da, 29 Ekimler’de, polis asker cenazelerinde çocuklara üniformalar giydirip ellerine
silahlar verirken iyi; Siz “milli” bayramlarda, ölüm mangalar›n›n siyah
maskeli üniformalar› giydirilen çocuklarla ﬂov yap›nca normal; fakat halk
güçleri bunu yap›nca bu “kullanmak”
oluyor, öyle mi?
Burjuva bas›n›n Özkök gibi yay›n
yönetmenleri, haber çarp›tmada uzmand›rlar. Yüzbinleri görmezler, halka
karﬂ› aleyhte kullanacaklar› bir pirinç
tanesi gözlerine batar. Bu konularda sicilleri bozuktur. Bunun gibi say›lamayacak kadar çok devrimcilerin yurtseverlerin aleyhine gerçekleri çarp›tan haberler yapm›ﬂlard›r. Bunlardan birini hat›rlatal›m; 1996 1 May›s’›na kat›lan 10
binleri de görmemiﬂti burjuva bas›n yay›n; Mitingte 3 kiﬂinin polis kurﬂunlar›yla katledilmesini de görmemiﬂti; Peki
ne görmüﬂlerdi? Ayn› Newroz’daki poﬂulu çocu¤u gördükleri gibi, miting son-

Gemlik:

Liselilere Polis Bask›s›
Protesto Edildi
23 Mart günü Gemlik Haklar
Derne¤i yapt›¤› eylem ile Gemlik
polisinin Liseli Gençlik üzerindeki
bask›lar›n› protesto etti.
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Dereboyu Taﬂköprü üzerinde yap›lan eylem öncesi Haklar Derne¤i
çal›ﬂanlar› bölgedeki kahvelerde duyurularla polisin bask›s›n› teﬂhir
eden konuﬂmalar yap›p bas›n aç›klamas›na ça¤r›da bulundular. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n
aç›ld›¤› aç›klamada çeﬂitli dövizler
taﬂ›nd›.

ras› da¤›lma s›ras›nda polisin sald›r›s›
esnas›nda yerdeki çicekleri tekmeleyen
bir k›z›n görüntülerini koymuﬂlard› en
öne; aylarca, y›llarca da kullanmaya da
devam etmiﬂlerdi... Arad›klar› “haber”
oydu. 3 kiﬂiyi katleden, kitleye ateﬂ
açan polisin katliamc›l›¤›n› göstermek
yerine, onbinlerin k›z›l bayraklar alt›nda
yürüyüﬂünü göstermek yerine, çiçek
tekmeleyen k›z uygundu!!! O zaman da
Özkök ayn› görevindeydi.
Diyarbak›r’da katledilen çocuklar›
niye öyle manﬂete ç›karmad›n›z peki
Hürriyet yönetmenleri?.. Evet eylemlerde çocuklar da olacak, eli silahl› çocuklar da olacak. Filistin gibi, ya da
Türkiye gibi.. Taﬂ atan çocuklar uykular›n›z› kaç›r›yor olabilir. Ama unutmay›nki sizin ölüm mangalar›n›z o çocuklar›n birçok sevdi¤ini aralar›ndan
kopar›p katlettiler. Onun için o çocuklar silah›n ne oldu¤unu iyi bilirler. Burjuva medyan›n çarp›t›lm›ﬂ manﬂetleri
bu gerçe¤i de¤iﬂtirebilir mi? Hay›r; Bizim tarafta bundan dolay› erken büyüyor çocuklar, öyleyse korkun çocuklar›m›zdan...
Polis bask›s› yap›lan aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla protesto
edildi.

ﬂehitlerimizi an›yor

Rant K ap›s›,
Servis A raçlar›
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umudu selaml›yoruz

D‹LENC‹ DE⁄‹L HALKIZ,
ÜCRETS‹Z ULAﬁIM HAKKIMIZ!

E¤itim en temel haklar›m›zdan biridir. Ayn› zamanda da
en temel sorunlar›m›zdan bir
tanesidir. E¤itim de, sa¤l›k ve bar›nma haklar› gibi,
“Anayasa çerçevesinde güvence alt›na al›nm›ﬂ”
evrensel bir hakt›r. Ülkemiz dahil olmak üzere hemen tüm ülkeler e¤itimin bir “hak” oldu¤unu ilan
eden anlaﬂmalar›, yasalar› onaylam›ﬂlard›r.
Ancak imzalanan, onaylanan bu yasalar, bu konuda yap›lan benzeri baﬂka aç›klamalar, lafta ya
da kâ¤›t üzerinde kal›yor. Elbette bugün milyonlarca insan›n açl›k, onmilyonlarcas›n›n ise yoksulluk s›n›r› alt›nda yaﬂad›¤› bir ülkede, ne e¤itimden,
ne sa¤l›k ve bar›nmadan, hiçbir haktan bahsedilemeyece¤i de bir baﬂka gerçektir.
Türk-‹ﬂ’in 27 Ocak 2009 tarihinde yapt›¤› aç›klamaya göre 4 kiﬂilik bir ailenin insanca bir yaﬂam
sürebilmesi için ayl›k 2396 liral›k geliri olmas› gerekiyor. Sadece sa¤l›kl› bir yaﬂam sürdürebilmesi
için de ayl›k en az 736 lira geliri olmas› gerekli.
Oysa, devletin resmi verilerine göre kay›tl› olarak
çal›ﬂan örgütsüz iﬂçilerin yar›ya yak›n›n›n geliri
asgari ücret düzeyindedir. Bu durumda soruyoruz: Asgari ücrette açl›k s›n›r› alt›nda yaﬂaman›n
neresi insancad›r? Asgari ücret, Ocak 2009 itibariyle 527 lirad›r. B›rak›n elektri¤i, suyu, kiray›, ulaﬂ›m›, yukar›da belirtilen rakamlara göre, bu sadece
sa¤l›kl› beslenmeye bile yetmiyor.
Biz bu açl›k s›n›r› alt›ndaki yaﬂam›m›zla hangi
ihtiyac›m›z› karﬂ›layal›m. Daha sa¤l›k ihtiyac›m›z›
bile karﬂ›layam›yoruz.
Ulaﬂ›m sorunu da yine hayat›m›zdaki en büyük sorunlardan biridir. Herkes bu sorunu yaﬂ›yor.
4 kiﬂilik bir aile için, ulaﬂ›ma harcad›klar› para, ayl›k gelirlerinin yar›s›na ulaﬂ›yor. Bir ö¤renci için
gidiﬂ-geliﬂ 1.70 lira olurken, bir veli için de 2.80 lira tutuyor.
Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul ﬁubesi’nin
30 Eylül 2006’da verdi¤i rakamlara göre Türkiye’de her 100
ö¤renciden
40’›, okula servis kullanarak
gidip
geliyor.
Sadece ‹stanbul’da 16 bin
servis arac› ile
1.5 milyon ö¤renci taﬂ›n›yor.
3 milyar liral›k
bir pazar yarat›-
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l›yor. Ve bu da ihaleler yolu ile iktidarlar taraf›ndan kendi adamlar›na peﬂkeﬂ çekiliyor. Bugün ‹stanbul’da en yak›n mesafe ücreti 125 lira, en
uzak mesafe ise 291 lira’d›r. Ulaﬂ›m›n ortalama
270, sa¤l›kl› beslenmenin 736 lira oldu¤u ülkemizde, bar›nma ve temizli¤i de düﬂünürsek hangi parayla karﬂ›layaca¤›z bu ihtiyaçlar›m›z›? Biz, bu ülkenin en temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayan, en
temel haklar› gasbedilen gençleri olarak soruyoruz: Halk›n en temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamayan bir
devlet ne için vard›r?
"Kimse e¤itim ve ö¤retim hakk›ndan mahrum b›rak›lamaz." (Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, Madde 42) Evet, böyle deniyor bu ülkenin
Anayasas›nda. Peki, yaﬂad›¤›m›z bunca sorun neden o zaman? Neden e¤itim hakk›m›z elimizden
al›n›yor? Bir devlet halk›n ulaﬂ›m, e¤itim, sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›layam›yorsa ne yap›yor?
‹ktidarlar, halk›n en temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›layam›yor ama bugün seçimlerde sokaklara para
ak›tmay› biliyor. Bugün sadece 3 tane partinin seçim çal›ﬂmas› için 196 milyon lira hazineden para harcan›yor. 196 milyon lira sokaklara ak›t›l›yor
ama bizim ihtiyaçlar›m›z için kullan›lm›yor. Peki,
bu paralar kimin? Halktan vergiler yoluyla kesilen
paralar de¤il mi bunlar?
Ücretsiz ulaﬂ›m hakk›m›zd›r. Ücretsiz ulaﬂ›m
talebi, bizim olan›, hakk›m›z olan› istemektir. Bu
talebi ﬂu an karﬂ›layabilecek olan belediyelerdir.
Bu anlamda da yerel yönetimler, taleplerimizin
muhatab›d›r.
Biz halk›z, hak k›r›nt›lar› de¤il, sorunlar›m›z›n
çözümünü istiyoruz. Bunu da ancak birlik olursak
elde edebiliriz. Gençlik Federasyonu olarak, ücretsiz ulaﬂ›m hakk›m›z için velilerimize, ö¤retmenlerimize ve tüm ö¤renci arkadaﬂlar›m›za hakk›m›z›
almak için birlik olma ve birlikte mücadele etme ça¤r›s›nda
bulunuyoruz.
Bu
ça¤r›m›za güç verdi¤iniz ölçüde, haklar›m›z› kazanma yolunda daha emin
ilerleyebiliriz.

Gençlik
Federasyonu

GENÇL‹K
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rimiz kötü,
ancak iﬂçilerimizi
soka¤a atmak istemiyoruz”
gibi yak›nmalarla iﬂsizli¤i dahi bütçeden daha
çok pay almak için kullan›yorlar. ‹ﬂte
“krizin f›rsata dönüﬂtürülmesi” böyle
oluyor. Ve o ekonomi programlar›nda
bunlar hiç yer alm›yor.
‹talyan patentli ve ülkemizde de
Koç Grubu’nun orta¤› oldu¤u Tofaﬂ
otomobil fabrikas›, çeﬂitli ülkelerdeki 170 fabrika içinde birinci gelmiﬂ. Ve bu fabrika, krizin baﬂlamas›yla birlikte ilk iﬂçi ç›kartanlardan
birisidir.
AKP hükümetinin yapt›¤› son
ÖTV indirimiyle otomobil tekelleri
stoklar›n› tüketiyorlar. Krizi bahane
ederek k›dem tazminat› vb. hiçbir
hakk›n› ödemeden iﬂçiyi soka¤a
atarken de kazan›yorlar, daha düﬂük
ücretle hiçbir sosyal hak vermeden
geri al›rken de kazan›yorlar. ‹ﬂçileri
iﬂten ç›kartma tehdidiyle daha fazla
çal›ﬂt›r›p daha fazla ürettiriyorlar...
‹ﬂte krizin f›rsata dönüﬂtürülmesi
böyle oluyor. Emekçiler yoksullaﬂ›rken patronlar servetlerine servet
kat›yor. Ve ekonomi programlar›nda
bunlar da yer alm›yor.
Gerçek bu kadar ç›plak olmas›na
karﬂ›n, sözünü etti¤imiz çarp›tmalar, demagojik kavramlar, bu aç›k
gerçekleri karartmaktad›r. Haberler
öyle bir veriliyor ki; sanki biz bu ülkede yaﬂam›yoruz, sanki bu açl›¤›
biz yaﬂam›yoruz, sanki o fabrikalardan at›lan, iﬂsiz kalanlar biz de¤iliz.
“Milli gelir 10 bin dolara yaklaﬂt›” haberiyle kendimizi zengin
hissetmemiz, “Tofaﬂ 170 fabrikan›n
en iyisi seçildi” haberiyle veya
“dünya milyarderleri içinde ﬂu kadar Türk iﬂadam› yerald›” haberiyle “milli bir gurur, milli bir övünç
ve sevinç” duymam›z isteniyor.
Bunlar, halka “iyi ﬂeyler de oluyor!” diye sunulanlardand›r.
IMF’yle yap›lan görüﬂmeler,
ekonominin nas›l karart›ld›¤›n›n bir
baﬂka çarp›c› örne¤ini oluﬂturur:
Haber ve yorumlar, bize durmaks›-

Gazetelerde, televizyonlarda,
ekonomiye ayr›lan yer güya, alabildi¤ine art›r›lm›ﬂt›r ama bununla tam
ters orant›l› olarak ekonomiyi halk
için tamamen anlaﬂ›lmaz hale getirmiﬂlerdir. Son derece bilinçli bir politikad›r bu: Borsa, banka cenderesinde, anlaﬂ›lmaz kelimelerle ekonomiyi H A L K I N D E N E T ‹ M ‹ N DEN kaç›rmaktad›rlar.
Bir çok televizyon kanal›, neredeyse gün boyu, özel programlar›yla, alt-üst-yan bantlar›yla, durmaks›z›n ekonomi anlat›yorlar: fakat bu
programlar, portföyler, borsa in deksleri, inen ç›kan hisseler, stagflasyonlar, resesyonlar, Hedge fon lar›, bilmem ne indeksleri...yle, bir
avuç bankac›n›n borsac›n›n ve “uzman” ekonomistin kendi aralar›ndaki sohbeti gibidir.
Geniﬂ kitleler için, bu programlar›n ne “haber de¤eri” var, ne de bir
“bilgilenme” edinebilirler. Ama
burjuvazi yine de ›srarla sürdürüyor
bu programlar›; çünkü zaten onun
amac›, bilgilendirmek de¤il, bilgi s i z l e ﬂ t i r m e k ; ekonomik geliﬂmelerden h a b e r d a r etmek de¤il, h a b e r s i z l e ﬂ t i r m e k’tir. Burjuva ekonomi programlar›n›n, sayfalar›n›n,
uzmanlar›n›n iﬂi de budur.
Böylelikle geniﬂ kitleler için anlaﬂ›lmaz kavramlarla, kapitalizmin
en temel gerçekleri gizlenmiﬂ, karart›lm›ﬂ olmaktad›r.
Kapitalist ekonominin kural›
aç›kt›r: Birilerinin zenginleﬂmesi
bi ril erinin yoks ul la ﬂmas› na ba¤l›d›r. Bir gazetede "ﬂirketlerimiz kârlar›n› ﬂu kadar art›rd›, servetlerini
bu kadar büyüttü" diye yazd›¤›nda
bu, ﬂ u d e m e k t i r: Binlerce, onbinlerce emekçi daha yoksullaﬂt›.
Bunun somut örneklerinden biri,
kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelir hesaplar›d›r. Baﬂbakan seçim meydanlar›nda milli gelirin kiﬂi baﬂ›na y›ll›k
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10 bin dolara yaklaﬂt›¤›n› söylüyor. Ancak, aç›klanan resmi rakamlara göre açl›k ve yoksulluk s›n›r›
alt›nda yaﬂayan insan say›s› sürekli
art›yor. Peki nas›l oluyor bu?
Baﬂbakan›n “artt›” dedi¤i milli
gelir buharlaﬂ›p havaya uçmuyor elbette. Halk fakirleﬂirken, sadakaya
muhtaç edilirken zenginleﬂenler de
v a r. Her y›l say›s› artan dünya milyarderleri aras›na kat›lan tekellerin
kasalar›na ak›t›lmaktad›r bu paralar.
Ancak ekonomi haberleri, uzmanlar› bunu böyle anlatmaz; “ tüm halk›n zenginleﬂti¤i” ni söylerler.
Dolay›s›yla "ﬂirketlerimiz kârlar›n› ﬂu kadar art›rd›, servetlerini bu
kadar büyüttü" diye sevinç ve memnuniyet içeren her baﬂl›k, emekçile r i n y o k s u l l a ﬂ t › r › l m a s › n a sevinen
bir baﬂl›kt›r. Eme kç i l e re d ü ﬂ m a n
bir tav›rd›r. Bu baﬂl›klarda haber verilen “sevindirici” geliﬂmelerin sa¤lanmas›, gazetelerin iç sayfalar›nda
küçük baﬂl›klar alt›nda verilen “ﬁu
kadar insan açl›k s›n›r›n›n alt›nda
yaﬂ›yor”, “‹ﬂsizlik oran› cumhuriyet tarihinin en yüksek boyutuna
ulaﬂt›” gibi haberler pahas›nad›r.

Karart›lm›ﬂ kriz haberleri
ve ‘iyi ﬂeyler de oluyor’ kliﬂesi
Bütün ekonomik krizlerin sorumlusu tekeller ve onlar ad›na ülkeleri
yönetenlerdir. Bu krizlerden en çok
karl› ç›kanlar da yine onlar; Baﬂbakan
Erdo¤an’n›n dedi¤i gibi bu “krizleri
f›rsata çevirebilen” tekellerdir. Her
zaman en büyük zarar› gören de halkt›r. Bu gerçe¤in en somut yaﬂand›¤›
günlerdeyiz. Son birkaç ay içinde
sendikalar›n aç›klamas›na göre, onbinlerce kiﬂi iﬂsiz kald›. Halen çal›ﬂan
milyonlarca iﬂçi aylard›r ücretlerini
tam alam›yor. Asgari ücretle çal›ﬂanlar bile iﬂten at›larak, bunun yar› fiyat›na iﬂçi al›n›p çal›ﬂt›r›l›yor. “Ekonomik krizdeyiz, piyasalar durgun, iﬂle-

ﬂehitlerimizi an›yor

E konominin Anlaﬂ›lmaz Kavramlar›
Ve H alktan Gizlenen Gerçekler...

29 Mart 2009

umudu selaml›yoruz

z›n “Hükümet, IMF ile anlaﬂmay› bir an önce yapmal›”y›
söyler. Niyesi önemli de¤ildir,
onlar öyle diyordur, uzman da
onlard›r! Tekellerin IMF ile
bir an önce anlaﬂma yap›lmas›
iste¤ini, halk›n ç›kar›naym›ﬂ
gibi sunmak da, onlar›n “sihirbazl›¤›na” b›rak›lm›ﬂt›r art›k.
"Kriz" tart›ﬂmalar› da ayn› ﬂekilde halk›n anlayaca¤› bir tarzda de¤il, tam tersine krizin özellikle ne denleri ni halktan gizleyecek ﬂekilde sürdürülmektedir.
Ekranlarda, gazetelerde boy gösteren iktisatç›, iﬂletmeci docentler,
profesörler, banka, borsa dan›ﬂmanlar›, konuﬂur konuﬂur konuﬂur ve
as›l söylenmesi gerekeni söylememeyi baﬂar›rlar: Krizin as›l nedenini. Zaten bunu baﬂaranlar ç›kar›l›r
burjuvazinin ekranlar›na.

H e r s›n›f ekonomiyi baﬂka
t ü r l ü y a ﬂ a r, h er s›n›f, hayata
BA ﬁ KA G Ö Z L E b a k a r !
Kapitalist sistemin ekonomistleri krizin nedenini bilmiyor de¤iller.
“Nedenleri” bilmedikleri için de¤il,
gizlemeleri gerekti¤i için gizliyorlar. Çünkü, krizin nedenini tart›ﬂmak, bu nedenlerin ortadan kald›r›lmas›n› da gerektirir. Oysa kapitalizm, bu nedenler üzerine oturur.
Krizin nedenlerini tart›ﬂmak, sistemi tart›ﬂmak demektir. Sistemlerinin nas›l iﬂledi¤ini gündeme getirmektedir. Ancak kapitalistler, bu
“nedenlere” ra¤men sistemlerini
sürdürmek istemektedirler. Onun
için sadece tekeller cephesinden görünen yanlar›yla tart›ﬂmaktad›rlar.
Bu tart›ﬂmalarda iﬂsiz kalm›ﬂ,
açl›kla, ölümle yüz yüze olan yüzmilyonlarca halk yoktur. Sadece tekellerin nas›l kurtar›laca¤› var. Bugüne kadar tüm dünyada toplam 5
tri l yon dol a rl › k kurtarma paketleri
aç›kland›. Ve bu paralar›n tamam›,
ülkelerin bütçesinden tekellere aktar›lacak. Bu paketlerde halk yok.
Halk sadece, “sosyal patlamalar”
boyutuyla gündeme al›n›yor.
Paralar›n tekellere ak›t›lmas›
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Farkl› g örünür ekonomi
gökdelendekine ve
gecekondudakine. Dahas›;
gökdelendeki, görmesini
istemez gecekondudakinin.
Ekonomiyi b ir B‹L‹NMEZE
çevrir bu yüzden.
halka, “fabrikalar kapat›lmazsa, iﬂsizlik sorunu da çözülür” ﬂeklinde
empoze edilerek meﬂrulaﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yor. Bu da sahtekarl›k.
Kriz, emperyalist tekellerin krizidir. Nedeni; kapitalizmin sistemi “azami kar” üzerine kuruludur. ﬁu iki olgu
hiçbir iktisadi kavrama gerek duymadan aç›kça gözükmektedir: Emperyalist tekeller zenginleﬂirken halklar
fakirleﬂiyor. Tekellerin bu denli zenginleﬂti¤i koﬂullarda, halklar, sadece
yaﬂayabilmek için en temel ihtiyaçlar›na harcama yapabilmektedir. Bu durumda da tekellerin ürettikleri mallar
tüketilememektedir. En özet haliyle,
kriz bu temel açmazla ortaya ç›k›yor.
Ve asl›nda hiç de kaybolmuyor, sadece
alçal›yor, yükseliyor...
Krizlerin ç›kmamas› için emperyalist tekellerin sömürüden vazgeçmesi gerekir. Üretilen tüm de¤erlerin insanlar taraf›ndan eﬂitçe paylaﬂ›lmas› gerekir. Bu söylediklerimiz
ise kapitalizmin özüne ayk›r›d›r.
Ancak sosyalist sistem içinde gerçekleﬂtirilebilir.
ﬁu yarat›lan tabloya bak›n...
Dünya nüfusu 6 milyar, bunun 1
milyar› yiyecek bir dilim ekmek bulamad›¤› için açl›ktan ölmekle yüz
yüze ve her gün binlercesi ölüyor. 2
milyar insan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda sa¤l›kl› beslenemeden, e¤itimden ve her türlü sosyal ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan mahrum yaﬂ›yor.

Krizin nedeni yaratt›klar› bu dünya
tablosunda gözükmüyor mu?
Buna ra¤men tekeller, kârlar›n›n
bir k›sm›ndan bile vazgeçmiyorlar.
Krizin çözümü iﬂte bu tablonun
de¤iﬂmesine ba¤l›d›r. Bunun içindir
ki burjuvazinin ekonomistleri krizin
çözümünü de¤il, bu tabloya ra¤men
krizi atlat›p sistemin sürdürülmesini
tart›ﬂ›yorlar. Tart›ﬂ›rken de bu gerçeklerin üstünü örterek kitlelerin
kafas›n› kar›ﬂt›ran anlaﬂ›lmaz kavramlar, üsluplar kullan›yorlar.
Bu ﬂekilde tart›ﬂan, yaz›p-çizen
sadece burjuvazinin ekonomistleri,
yazarlar› da de¤il. Çeﬂitli sol kesimler ve kendini sol veya sosyalist olarak gören ayd›nlar da burjuvazinin
üslubuyla, kavramlar›yla yaz›p konuﬂabilmekte ve baﬂtan beri anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z “karart”maya bilerek bilmeyerek hizmet etmektedirler.
Reformizmin bir k›sm›, kapitalizme do¤rudan karﬂ› ç›kmay›p, onu
ehlileﬂtirmek ister, tekellerin krizine
sol’dan çözüm ararken, burjuvazinin düﬂüncelerine ve kavramlar›na
da teslim olmaktad›r.
Devrimciler, ekonomiye de, bir
devrimci gibi bakarlar. Kendi
kavramlar›yla, ç›plak s›n›fsal teorileriyle tahlil ederler.
E¤er dünyada her gün açl›ktan
ﬂu kadar insan, ﬂu kadar çocuk ölüyorsa, onlar, emperyalist ekonominin çarklar›, tekellere daha çok kazand›rs›n diye döndü¤ü için ölüyorlar. Tek ekonomik gerçek budur.
Tart›ﬂ›lmaz ekonomi teorisi budur.
Bugün milyonlarca insan günde
2 dolar›n alt›nda yaﬂamak zorunda
kal›yorsa, baz› ülkelerde yaﬂ ortalamas› 36 ise, hepsi emperyalistleri
daha zenginleﬂtirmek içindir.
Sol’daki ekonomi üzerine yaz›p
çizen ayd›nlara, yazarlara düﬂen görev, burjuvazinin diliyle, kavramlar›yla konuﬂarak onlar›n de¤irmenine su taﬂ›mak de¤ildir. Bugün ekonomik gerçekler o kadar aç›kt›r ki;
burjuva gazetelerin köﬂe yazarlar›na
bile “acaba Marx hakl› m›yd›?” diye yazd›rmaktad›r. Soldaki ayd›n ve
yazarlara düﬂen görev Marx’›n bu
hakl› gerçe¤ini anlatmakt›r.
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Tiﬂörtlerdeki
Ahlak!

Bir kurumun, bir devletin, bir
toplumsal kesimin ahlak›n› ele veren
pek çok ﬂey vard›r. ‹srail’de ﬂimdi
bir tiﬂört, evet sadece bir tiﬂört, ‹srail ad› verilen devletin, o devletin ordusunun, hatta toplumunun önemli
bir kesiminin ahlak›n› her ﬂeyiyle ortaya seriyor.
Üzerinde Filistinli hamile kad›nlar›n, küçük çocuklar›n, camilerin
resimlerinin hedef olarak gösterildi¤i, ›rkç› sloganlarla bezenmiﬂ bu tiﬂörtler, ‹srail askerlerinin e¤itim d›-

‹ngiltere: ‘Terör’
bahanesiyle yeni
sald›r› karar›
‹ngiltere hükümeti yeni bir “terörle mücadele stratejisi” aç›klad›.
‹çiﬂleri Bakan› Jacgui Smith “terörle mücadelenin sadece yasalarla yürütülemeyece¤ini, kitlesel duyarl›l›k gerekti¤ini” belirtirken, yeni sald›r› ve gasplara meﬂruluk kazand›rmaya çal›ﬂ›yordu. Kimyasal ve
nükleer silahlar›n “teröristlerin” eli-
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ne geçece¤i gerekçesiyle kitleleri
korkutan ‹çiﬂleri Bakan›’n›n aç›klad›¤› önlemlere göre; “Kamuya aç›k
olan yerlerde çal›ﬂan 60 bin kiﬂi ‘terör tehdidine’ karﬂ› e¤itilecek, toplum içinde anti-demokratik(!) sesler
kontrol alt›na al›nacak, internet üzerindeki bilgilere eriﬂim engellenebilecek..”
Avrupa
emperyalizmi,
2001’den beri hemen tüm hak
gasplar›n› “terörle” gerekçelendirdi. Ayn› politika devam ediyor.

Gazze Katliam›nda
Asker ‹ t i r a f l a r ›
‹srail’in 1300’ün üzerinde Filistinli’yi katletti¤i Gazze katliam sald›r›s›ndan sonra, baz› askerler, Filistinliler’in keskin niﬂanc›lar ve di¤er askerler taraf›ndan nas›l katledildi¤ine
dair tan›kl›klar›n› aç›klad›lar.
Askerlerden ‹zak Rabin, evinden
ç›karken yolu ﬂaﬂ›ran bir Filistinli
anneyle iki çocu¤unun ‹srailli keskin
niﬂanc›lar taraf›ndan vurulduklar›n›
anlat›rken, bir di¤eri, operasyonda
bir evde bulunan bir aileyi tek odaya
toplad›klar›n›, sonra oradan ayr›ld›klar›n›, bu ailenin çevrede yerleﬂen
keskin niﬂanc›lar taraf›ndan katledildiklerini anlatt›.
Her iki sald›r›da da, ‹srail ordusunun ahlak›, bir kez daha görülüyor.
Bu ordu, savaﬂ ahlak›ndan, savaﬂ›n
yüzlerce y›ll›k kurallar›ndan daha
do¤rusu insanl›¤›n “i”sinden o kadar
uzak ki! Emperyalizmin her türlü
vahﬂetine göz yumdu¤u, hatta destek
verdi¤i iﬂgalci siyonist ordu, çürümenin, halka ve insana düﬂmanlaﬂman›n
yeryüzündeki en üst noktas›n› temsil
etmektedir.

Kanada: “Ya Ö¤ren
Ya Terket”
Kanada hükümeti ülkede yaﬂayan
göçmenlere karﬂ› ›rkç› bir uygulamay› daha gündeme getirdi. Kanada Vatandaﬂl›k ve Göçmenlik Bakanl›¤›,
‹ngilizce ya da Frans›zca bilmeyen
göçmenlere vatandaﬂl›k hakk› tan›nmayaca¤›n› aç›klad›. Dil bilmeyenlerin uyum sa¤lamad›¤› ve sorunlara
neden oldu¤u belirtilerek ›rkç› politika meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.

ﬂehitlerimizi an›yor

Üzerinde H a m i l e k a d › n › n
r esminin oldu¤u soldaki t i ﬂ ö r t t e
“ b i r at›ﬂ t a i k i kuﬂ” yaz›yor.
S a ¤ d a k i ç o c u k re s i m l i t i ﬂ ö r t e
ise “kaçmaya çal›ﬂma, nas›lsa
öleceksin” slogan›n› yazm›ﬂlar.
Bu sloganlar› yazan kafa nas›l
b i r kafa, nas›l bir ahlak, nas›l bir
i n s a n l › k t › r si zce ?
Bu sloganlar›, tiﬂörtleri gayet
n o r m a l g ö re n b i r o r d u n u n d e v l e t i , “ O r t a d o ¤ u ’ n u n t e k d e m o k r asisi” olabilir m i ?

ﬂ›ndaki en sevdikleri giysilerin baﬂ›nda geliyormuﬂ. Her taburda “revaçta” olan slogan ve resimler de
farkl› anlaﬂ›lan.
Lavi adl› bir taburda “Geldik,
görd ük, yok e t ti k” slogan› ve y›k›k
bir caminin görüldü¤ü bir resmin oldu¤u tiﬂört revaçta. Haruv Taburu’unda “ K a fa s › na s › km a da n ge v ﬂeme. Her A r a p a n a s › , o ¤ l u n u n k a derinin benim ellerimde oldu¤unu
bilsin” slogan› yaz›yor “sevilen” tiﬂörtlerde. Bu slogan›n yan›nda da
havaya uçurulan bir caminin resmi
var. Bir baﬂka taburda “Affetmek
Ta n r › y a m a h s u s ” slogan› ve hamile
bir Filistin kad›n›n›n hedef yuvarla¤›
içindeki resmi. Küçük bir çocuk resminin yan›nda ise “ k ü ç ü k d a h a z o rd u r ” diye yaz›yor.
Bu resimlerdeki Filistinliler, ateﬂ
edilecek ﬂekilde hedefte gösteriliyor.
Bu tiﬂörtler ‹srail ordusunun bilgisi
dahilinde üretilip ma¤azalarda sat›l›yor. Tiﬂörtleri özellikle de keskin niﬂanc› askerlerin giydikleri belirtiliyor.
Fakat, ordunun bilgisi dahilinde
olmas›n›n da gösterdi¤i gibi, tiﬂörtler,
birkaç psikopat›n iﬂi de¤ildir; ‹srail’in askeri e¤itim politikas›n›n sonucudur ve ‹srail’in Filistin halk›na bak›ﬂ aç›s›n› hiç yorum gerektirmeyecek kadar aç›k biçimde ortaya koymaktad›r. ‹srail askerleri, Filistinliler’e karﬂ› aç›k fiili sald›r› içinde olma-

d›klar› dönemlerde
de, zihinlerinde Filistin düﬂmanl›¤›n›
diri tutacak ve Filistin halk›na karﬂ› her türlü vahﬂeti uygulayabilecek bir e¤itime tabi tutuluyorlar.
En son yaﬂanan Gazze katliam›ndaki say›s›z vahﬂet örnekleri, iﬂte bu
e¤itimin sonucudur.
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AKP soygunlar›n›n
arkas› kesilmiyor
‹stanbul Belediyesi’nde
iki ayr› ﬂirkete yüklü miktarda
paralar ödendi¤i ortaya ç›kt›.
Serdar Kepenek’e ait Eurasfalt
isimli bir ﬂirkete 4 milyon Euro,
Alim Sudaﬂ’›n sahibi oldu¤u Eve
Turizm ﬂirketine ise 4 milyon 750
b i n l i r a ödendi.
Bu ﬂirketlerin AKP yöneticileriyle içli d›ﬂl› oldu¤unu tahmin etmek zor de¤il elbette.
Soygun büyüktü ve belgelenmiﬂti; AKP’li ‹stanbul Belediyesi de
asfalt için “Bir y›ll›k teknik dan›ﬂmanl›k hizmeti” olarak 4 milyon
euronun ödendi¤ini kabul etmek zorunda kald›.
Rakamlara bak›n; soygun yap›lmayan, vurgun yap›lmayan herhangi bir belediye iﬂi yoktur. Ve en küçük iﬂte bile, milyon Eurolar, TL’ler
dönmektedir. S o y g u n b ü y ü k t ü r,
s oy gu nc u l a r p e r v a s › z d › r.
‹ﬂin gerçe¤i, Eurasfalt’›n sahibi
Serdar Kepenek’in kurdu¤u ﬂirketin
herhangi bir ciddi organizasyonu,
bir uzmanl›¤› yok. Paravan bir ﬂirket oldu¤u her haliyle belli. Öyle bir
ﬂirket ki, verdi¤i hemen hiçbir bilgi

“‹ﬂbilir” AKP
Yöneticileri
Ekonomik krizin etkisiyle çok
say›da iﬂyeri kapand›. Kapanan iﬂyerlerinin aras›nda büyük ﬂirketler
de bulunuyor. Varolan iﬂsizlere yeni iﬂsizler kat›l›yor durmadan.
Tüm bu gerçekler ortadayken seçim gezilerini sürdüren AKP lideri
Tayyip Erdo¤an bu konuda ﬂunu
söyledi: “Efendim ﬂu kadar tekstil
fabrikas› kapanm›ﬂ, ﬂu olmuﬂ, bu olmuﬂ. Anlatt›klar› gibi bir ﬂey yok ortada. ‹ﬂini bilmeyen, baﬂar›s›z varsa, kapanm›ﬂ da olabilir.”
AKP lideri kendi yandaﬂlar›na
kurdurdu¤u ﬂirketlere gerekli paralar›n aktar›m›n› sa¤l›yor. Yandaﬂ
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Aleni doland›r›c›l›¤›n ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan aç›¤a ç›kt› ki, Serdar Kepenek ad›na lüks araç kategorisinde say›lan iki p o r s c h e araba
kay›tl›d›r. Y›llardan beri Almanya’da kalan, AKP deste¤iyle havadan para kazanan biri olarak lüks
yaﬂam›n tad›n› alm›ﬂ çoktan. Ayn›
AKP yöneticileri, AKP’ye “oy tarlas›” sa¤layan hocalar, ﬂeyhler gibi... Mercedeslerden, Porschelerden, Jet skilerden inmiyorlar...

Eurasfalt ﬂirketinin sahibi Kepenek sadece ‹stanbul Belediyesi’nden para almakla kalmam›ﬂ.
2006 y›l›nda kurdu¤u GRC adl›
baﬂka bir firmayla yine AKP’nin
elinde olan Ankara Belediyesi’ne de
“asfalt dan›ﬂmanl›¤›” yapm›ﬂ. Bunun 6 ayl›k karﬂ›l›¤› olarak oradan
da 4,5 milyon lira alm›ﬂ.
Bulmuﬂlar, ya¤mal›yorlar.
‹stanbul Belediyesi’nin 4 milyon
750 bin lira ödedi¤i di¤er bir ﬂirkette Alim Sudaﬂ’›n sahibi oldu¤u E v a
Tu r i z m ﬂirketidir. Bu ﬂirketin belediye için “uluslararas› bir konferans” yapt›¤›n› belirtiyor belediye.
Ama bu konferansla ilgili ayr›nt›lar
da ortada yok. Niçin yap›lm›ﬂ, niçin
Eva Turizm’e yapt›r›lm›ﬂ, onlar›n
uzmanl›¤›(!) neymiﬂ, sorular›na yine cevap yok. Ama yandaﬂ ﬂirketlere paralar ak›yor.
AKP’liler hep böyleydiler, b i r
yanlar›yla katliamc›larla, bir y a nlar›yla soyguncularla hep içiçeydiler; katliamc› da, soyguncu da kendileriydiler; hala da öyledirler. Birlikte soydular, birlikte yapt›lar her
türlü sahtekarl›¤›. Birlikte yediler
ve hala da yiyorlar. Kepenekler,
Alim Sudaﬂ’lar, AKP’yi oldu¤undan baﬂka k›yafetlerle tan›mlamakta
›srar edenlere ithaf olunur.

sermayesini yaratan ve korumaya
çal›ﬂan AKP, bunun d›ﬂ›nda kal›p
da kapananlar›n kendilerini pek de
ilgilendirmedi¤ini ortaya koyuyor
böylelikle.
Deniz Feneri gibi kuruluﬂlarla,
ellerindeki belediyelerin olanaklar›yla, iktidar gücüyle kendi yandaﬂ
sermaye ﬂirketlerini kurup güçlendiriyorlar. Kurulu olanlar› daha da büyütüyorlar. Serdar Kepenek gibi
yandaﬂlar›na paravan ﬂirketler kurdurarak milyonlar› aktar›yorlar.
O¤ullara gemiler, bayilikler al›n›yor,
gelinlere kuyumculuk ﬂirketleri kuruluyor. AKP yandaﬂ sermayeyi
ayakta tuttu¤u için “iﬂbilen”, yandaﬂ sermaye yöneticileri ve elbet
kendileriyle “mahdumlar›” da “iiﬂbilir” yöneticiler oluyor bu durumda.
Onlar›n iﬂi t›k›r›ndayken, krizin

halk› etkilemesi, iﬂsizlik rakam›n›n
yüzde 13’ü geçmiﬂ olmas› AKP’yi
hiç ilgilendirmiyor... Hala kitlelere
kriz yok yalanlar›nda ›srar ediliyor.
AKP’li bakanlar da liderleri Erdo¤an gibi, halkla alay edip, pervas›zca aç›klamalarda bulunuyorlar.
Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu, iﬂ isteyen kad›nlara “evdeki
iﬂleriniz yetmiyor mu?” diye k›zm›ﬂt›. Devlet Bakan› Mehmet ﬁimﬂek iﬂsizlikteki art›ﬂ›n “kriz döne minde iﬂ aramaya ç›kan kad›nlar
yüzünden” oldu¤unu iddia ediyor.
Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin’de
“kriz” var diyenlere “ p a r a var ki
arabaya koﬂuyorlar” diyor.
Ey AKP’liler, iﬂbilirli¤in de, yalan›n da, alay›n da bir sonu var ve
emin olun, siz de göreceksiniz bu
sonu.

gerçek ç›km›yor. Kepenek’in verdi¤i ev adresi bile, doland›r›c›l›ktan
yarg›lanan AKP ‹l Genel Meclisi
üyesi Göksel Demirkaya’n›n evi
ç›km›ﬂt›r. Peki Kepenek’in özelli¤i
nedir derseniz; elbette bir özelli¤i
var: Serdar Kepenek, 1993’deki Si vas katliam›n› gerçekleﬂtirenlerden
Yalç›n Kepenek’in kardeﬂi.
Sadece bu özelli¤i bile, onun
hortumlama iﬂlerinde gözetilen kiﬂi
olmas›na yeter. Art›s› varsa o da cabas›d›r.

Katliamc› bir kardeﬂ
ve iki Porsche!
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Oligarﬂinin 1 MAYIS ‘Haz›rl›¤›’

Maket üzerinde çal›ﬂma!
20 Mart tarihli bir gazetede ise,
Emniyet Asayiﬂ Yard›mlaﬂma
(EMASYA) birliklerinin 1 May›s
haz›rl›klar› haber yap›lm›ﬂt›. Habere göre, EMASYA birlikleri, ‹stan-
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1 MAYIS

O politika
hep yürürlükteydi

1 May›s’a karﬂ› tehdit ve
gözda¤› bugünden
y ü r ü r l ü ¤ e k o n u l m u ﬂ t u r.
‹lk de¤ildir.
H i ç b i r i n d e t e h d i t l e re,
gözda¤›na teslim olmad›k.
Alanlara ç›kt›k yine.
Yine ç›kaca¤›z...
bul Hasdal K›ﬂlas›nda Ta k s i m
Meydan› maketleri üzerinde 1
May›s tatbikat› yap›yordu.
Neyin tatbikat› bu? Ülkeyi iﬂgale yeltenip Taksim’e kadar ç›kacak
olan yabanc› emperyalist güçlere
karﬂ› savunma tatbikat› m›?
Aç›k ki, oligarﬂi yine kendi halk›na karﬂ› sald›r›ya haz›rlan›yor.
Taksim’i iﬂgalden kurtarmak için
de¤il, halka karﬂ› iﬂgal etmek için
haz›rlan›l›yor. Bunun için de askerini, polisini tahkim ediyor.
S›n›fsal anlam›yla tam olarak
ad›n› koyarsak, bu haz›rl›k “iç düﬂ m a n a ” karﬂ› yap›lan bir haz›rl›kt›r.
Oligarﬂi ve onun ordusu, polisi için,
bu ülkenin iﬂçileri, köylüleri, memurlar›, gençleri, devrimcileri, vatanseverleri, “düﬂman”d›r; potansiyel bir tehlikedir.
Bu anlamda kendileri aç›s›ndan
s›n›fsal politikalar›n›n gerektirdi¤i
haz›rl›klar› yap›yorlar. Düﬂmana haz›rlan›r gibi bomba stokluyor ve askerlerini tatbikatlarla sald›r›ya haz›rl›yorlar. Ve 1 May›s’›n kitleselleﬂmesini önlemek için de bugünden tehdit
ve g özda¤ › po litikas›n› yürü rlü¤ e
koymuﬂ bulunuyorlar.

Oligarﬂinin tarihi,
düﬂman belledi¤i halka sald›r›larla, gö z d a ¤ › operasyonlar›yla doludur. Bunun
için sadece 1 May›s sald›r›lar›na, provokasyonlar›na,
katliamlar›na de¤inmek bile,
oligarﬂinin halk düﬂman› yüzünü görmek için yeterlidir.
Oligarﬂinin 1 May›s sald›r›lar›n›n en büyü¤ü ve kapsaml›s›
1977’de Taksim’de gerçekleﬂtirilen
provokasyon ve katliamd›r. 1977 1
May›s’›ndan önce M‹T’in yönlendirmesiyle bütün bas›n ve televizyon, provokasyon olaca¤›, sol gruplar›n kendi aralar›nda çat›ﬂacaklar›
demagojilerini iﬂlemiﬂ, katliam›n alt
yap›s› haz›rlanm›ﬂt›r. Haz›rl›klar 1
May›s günü katliama dönüﬂmüﬂ ve
35 emekçi Taksim Meydan›’nda
katledilmiﬂtir.
1 May›s öncesinden bask› ve
gözda¤›n› t›rmand›rmak, o günden
bu yana, oligarﬂi için adeta genel bir
politika haline gelmiﬂtir.
1 May›s’›n ‹stanbul’da yasakland›¤› 1979, bu konuda çarp›c› örneklerden biridir; S›k›yönetim paﬂalar›
yay›nlad›klar› bildirilerle 1 May›s
günü yap›lacak “ tüm toplant›lar›,
s a l o n e t k i n l i k l e r i v e e y l e ml e r i y a saklad›klar›n›” aç›klam›ﬂlar, 1 May›s günü için günler öncesinden soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edilmiﬂti. Bu
da yetmemiﬂti ve yine 1 May›s öncesinde D‹SK Genel Merkezi bas›l›p, 1 May›s afiﬂlerine el konulmuﬂ,
D‹SK Genel Baﬂkan› Abdullah Baﬂtürk ve Yürütme Kurulu Üyeleri gözalt›na al›nm›ﬂt›.
“1 May›s öncesi gözda¤›” olarak adland›rabilece¤imiz bu politika, günümüze kadar ﬂu veya bu biçimde devam etmiﬂtir. Öyle ki bu
gözda¤› zaman zaman do¤rudan infazlar boyutuna da ulaﬂabilmiﬂtir;
Mesela, 1988 1 May›s’›ndan birgün önce Öztürk Acari ve Salih Kul

ﬂehitlerimizi an›yor

Türkiye tarihini az çok bilenler, baﬂl›kta sözü edilen “haz›rl›¤›n”, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin 1
May›s Bayram›n› günün anlam›na, önemine uygun kutlanmas›
için yap›lan haz›rl›klar olmad›¤›n› da az çok tahmin edebilir.
Oligarﬂinin gazetelere de
yans›yan 1 May›s haz›rl›klar›,
bu tarihi bilenleri ﬂaﬂ›rtm›yor.
Nas›l m› haz›rlan›yor oligarﬂi 1 May›s’a? Bas›nda ç›kan
haberlerin de gösterdi¤i gibi, küçük
çapl› bir s a v a ﬂ a h a z › r l a n › r gibi!
17-18 Mart günleri çeﬂitli gazetelerde ç›kan haberlerde polisin, 1 May›s için özel olarak 60 bin gaz bombas› sipariﬂi verdi¤i belirtiliyordu.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, 29
Mart yerel seçimleri, 21 Mart Newroz ve ard›ndan 1 May›s için, gücü n ü a r t › r m a karar› alm›ﬂ. Gücünü
nas›l artt›racakm›ﬂ? “Çevik Kuvvet
polislerinin, toplumsal olaylara
müdahalede kulland›klar› mühimmat, araç ve ekipman› artt›rarak...”
‹ﬂte o araçlardan baz›lar› ﬂunlar:
- 60 bin gaz spreyi
- 2 bin panzerci gözlü¤ü
- 2 bin maske
- 25 adet toplumsal olaylara müdahale arac›
- 20 bin 9X19 mm çap›nda yar›
otomatik tabanca
- 50 bin metal kelepçe
60 bin gaz bombas›n›, panzerleri,
onbinlerce kelepçeyi düﬂününce,
gözünüzün önüne 2008, 2009 1 May›s’›n›n ortal›¤›n gazdan, dumandan
görünmedi¤i o sahneleri mi geliyor?
Oligarﬂinin amac› tam da bu.
Böyle oldu¤u için, oligarﬂinin 1
May›s haz›rl›klar› bunlarla da s›n›rl› de¤il;
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adl› devrimciler katledilmiﬂti.
Ayn› ﬂekilde 1993’de U¤ur
Yaﬂar K›l›ç, ﬁengül Y›ld›ran
adl› devrimci ö¤renciler 30
Nisan akﬂam› kald›klar› evde
1 May›s için pankart yazarken
infaz edilmiﬂlerdi.
1990 1 May›s’›nda ANAP hükümeti günler öncesinden 1 May›s kutlamalar›na izin vermeyece¤ini aç›klad›. “Göstericilere ateﬂ aç›laca¤›,
gözalt›na al›naca¤›” tehditleri ya¤d›r›ld›. Bu tehdit baz› sendikalar›n
üzerinde etkili olurken, tehditlere
ra¤men 1 May›s’› alanlarda kutlama
kararl›l›¤› gösteren sendikac›lara yönelik ise gözalt› furyas› baﬂlat›ld›. 1
May›s sabah› ‹stanbul’un de¤iﬂik
yerlerinden, yollardan 1 May›s’a gitti¤inden ﬂüphelenilen herkes gözalt›na al›nd›. Gözalt› say›s› 5 bin kiﬂiye
ulaﬂt›. Bu da oligarﬂinin 1 May›slar’›
engellemek için baﬂvurdu¤u gözda¤›
politikas›n›n çarp›c› biçimlerinden
biri olarak kaydedildi tarihimize.
1997’yi 1 May›s öncesi gözda¤›n›n çarp›c› örneklerinden biri olarak
hat›rl›yoruz yine. Susurluk sonras›d›r. Oligarﬂi, 1 May›s’›n Susurluk’tan hesap sorma gününe dönüﬂmesini önlemek için, en s›k kulland›¤› ve en iyi bildi¤i yöntemi devreye soktu önce; “kan dökülecek”,
“ o l a yl a r ç›kacak” yalanlar› pompaland› günlerce. ‹kinci aﬂamada, kitle
örgütlerine, dergi bürolar›na, kültür
merkezlerine, mahallelere bask›nlar,
operasyonlar düzenlenerek yüzlerce
insan gözalt›na ald› 1 May›s öncesinden. Amaç, 1 May›s’a yönelik organizasyonlar› da¤›tmak ve elbette,
her zaman oldu¤u gibi, 1 May›s’a
kat›l›m› engellemekti.
Bir sonraki y›l da oligarﬂi ayn›
yöntemi oldukça yo¤un biçimde
kullanm›ﬂt›. 1998 1 May›s’› arifesinde de, sald›r›lar günler önceden
baﬂlam›ﬂ, polis, yüzlerce ev ve iﬂyerine bask›nlar düzenlemiﬂti. ‹stanbul çap›nda tam bir terör estirildi. Mahallelerde gece, gündüz gözalt›lar durmad›. O günlerde kullan›lan deyimle, tam bir “12 Eylül
havas›” yarat›ld›. Polisin sald›r›lar›
aç›kça “ 1 M a y › s ’ › y a p t › r m a m a ”
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amac›na yönelikti.

Yöntem çeﬂitli; a m a ç b i r !
Oligarﬂinin 1 May›s öncesi gözda¤› politikas›n›n belli baﬂl› ﬂu yönleri vard›r:
Birincisi; “olay ç›kacak”, “kan
dökülecek” yalanlar›yla kitlelerde
korku, tedirginlik yaratmakt›r.
‹k i n c i s i ; yasaklama ve yasa¤a
ra¤men ç›kanlara karﬂ› her türlü zorun kullan›laca¤› tehditleridir. Mesela, 1999’da alanda tam 27 b i n
polisin görevlendirilece¤i aç›klanm›ﬂt› önceden. ‹nsanlar›, 27 bin
polisin aras›na girecek olman›n
“ürküntüsü”yle vazgeçirmek iste-

miﬂlerdi. 2007 ve 2008’i de hat›rlayabiliriz bu noktada: ‹stanbul
Valisi ve Emniyet Müdürü, o gün
Taksim’e gelen karﬂ›l›¤›n› görür
diyorlard› aç›k bir zorbal›k ve haydutlukla.
Ü ç ü nc ü s ü ; 1 May›s öncesinden
devrimci, demokratik kurumlara
karﬂ› gerçekleﬂtirilen, bask›n ve gözalt›lard›r.
D ö r d ü n c ü s ü ; günler öncesinden baﬂlat›lan alanlardaki iﬂgallerle,
ﬂu kadar polis, bu kadar bomba kullan›lacak, köpekler devreye sokulacak söylemleriyle sürdürülen aç›k
gözda¤›d›r. Yukar›daki örneklerde
oldu¤u gibi.. Örne¤in 1 May›s günü
kaç bin asker ve polisin görevlendirilece¤i, gösterilerin bast›r›lmas›
için ne tür bombalar›n kullan›laca¤›, boyal› sular, polis köpekleri vb.
vb. Herﬂey en ince ayr›nt›s›na kadar
abart›larak anlat›l›r.
Her türlü sindirme politikas›n›n
ilk aya¤›nda hep gözda¤› vard›r. Bi-

çimi de¤iﬂse de, özü genelde ayn›d›r. Amaç da temelde, halk› korkutarak 1 May›s’a kat›l›m› azaltmak
veya bütün olarak engellemektir.
Bu gözda¤› politikas›n›n baﬂ rollerinde her zaman oligarﬂinin iﬂbirlikçi bas›n yay›n kuruluﬂlar› vard›r.
Önce onlar seferber edilir. Onlar›n
yan›s›ra, iﬂbirlikçi sendikac›lar ön
plana ç›kar›l›p, onlara “sa¤duyu”
ça¤r›lar› yapt›r›l›r. Bilinen bütün
psikolojik savaﬂ yöntemleri kullan›l›r. Bunlar›n da yetmedi¤i koﬂullarda fiziki sald›r›lar baﬂlar.

Onlar›n yöntemleri ne
k a d a r e ski yse , biz i m
kararl›l›¤›m›z da
o k a d a r eskidir
Haberlerden anlaﬂ›ld›¤› gibi
AKP iktidar› da, ﬂimdiden 1 May›s
konusundaki klasik politikay› uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bir yanda milletvekilleri, bakanlar, “1 May›s’›n bayram olarak kutlanmas› gerekti¤ini, resmi tatil olmas› gerekti¤ini” söylerken, di¤er
taraftan ordusu, polisi sald›r› haz›rl›klar› yap›yor.
Bu gözda¤› politikas›, 1 May›s’a
kadar çeﬂitli biçimlerde devam edebilir. Hükümetten, vali ve emniyet
müdürlerine, iktidar iﬂbirlikçisi sendika a¤alar›na kadar sald›r› yelpazesi daha da geniﬂleyebilir. Oligarﬂinin 1 May›s’a, bir bütün olarak halk›n taleplerine ve düzene karﬂ› yürüttü¤ü mücadeleye tahammülsüzlü¤ü ve bunlar› bast›rmak için, kulland›¤› yöntemler, s›r de¤ildir. Oligarﬂi bu savaﬂta amaca ulaﬂmak için
bütün yol, yöntem ve araçlar› kullanmakta pervas›zd›r.
Ama biz de, 1 May›s’› her ﬂart alt›nda kutlama konusunda pervas›z ve
gözü karay›z. Binlerce gaz bombas›n›n ortas›na dalar›z gerekti¤inde. Ki
örnekleri var. Gerekti¤inde ateﬂ alt›nda yürürüz alanlara; örnekleri var
bunun da. ﬁehitlerimizi bir bayrak
yap›p yine ç›kar›z alanlara... O gün
tarih, alanda EMASYA birliklerinin
varl›¤›n› de¤il, bizim hakl›, meﬂru
bir hakk›n kullan›m› için gösterdi¤imiz kararl›l›¤› yazacakt›r yine.
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Ülkemiz devrimci mücadele tarihine bakt›¤›m›zda, bu tarihin iﬂkencehanelerde, hapishanelerde,
dara¤açlar›nda, kuﬂatmalarda, da¤larda, okullarda, fabrikalarda, sokaklarda binlerce ﬂehit vererek yaz›ld›¤›n› görürüz. 70’lerden bugüne
40 y›ll›k kesintisiz bir mücadele tarihinden bahsediyorsak, bu, bu kavgaya canlar›n› veren binlerce ﬂehidin sayesindedir. ﬁehitlerimiz, geçmiﬂimiz, bugünümüz ve gelece¤imizdir. Onlara sahip ç›kmak; geçmiﬂimize, bugünümüze ve gelece¤imize sahip ç›kmakt›r.
ﬁehitlik; hemen tüm halklar›n
gelene¤inde, ona ister dini, ister
milli veya s›n›fsal bir muhteva yüklensin, özünde bu üç ﬂeyi temsil
eder: Geçmiﬂimiz, bugünümüz ve
gelece¤imiz... Onun içindir ki, ﬂehitlik, ayn› zamanda “ölümsüzlük”le özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir.
39 y›ll›k kavga dolu ve onurla,
gururla omuzlad›¤›m›z “ggeçmiﬂ”i
yaratan onlar oldu¤u gibi, b u g ü n ü,
bugünkü ideolojimizi, geleneklerimizi vareden de onlard›r bir yerde.
E¤er bir gelecekten bahsedilecekse
bu da yine onlar› yaﬂatmakla, onlar›n ideallerini gerçekleﬂtirmekle
mümkün olacakt›r.
ﬁehitleri yaﬂatmak, sahip ç›km a k , hiç kuﬂku yok ki, yaln›z söz-
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le, yaln›z teoride olacak bir ﬂey de¤ildir.
ﬁ e h i t l e re
sahip
ç › k m a k , onlar›n
inançlar›na, davalar›na, kavgas›na, sahip ç›kmakt›r. ﬁehitle r i y a ﬂ a t m a k,
onlar›n u¤runda canlar›n› verdikleri inançlar›n› gerçekleﬂtirm e k t i r.
ﬁehitler, ﬂehitlikleriyle insanl›¤a
dünyan›n en de¤erli, en onurlu miras›n› b›rakm›ﬂlard›r. Bu mirasa sahip ç›kmak; o n l a r gibi yaﬂayabilmek, o n l a r gibi düﬂünmek, o n l a r
gibi sevebilmek, o n l a r gibi ba¤lanabilmektir. O n l a r › n inanc›n›, kararl›l›¤›n›, cüretini taﬂ›makt›r. O n l a r › n yaratt›¤› de¤erlere yenilerini
katabilmektir. ﬁehitlere sahip ç›kmak; onlara, b u g ü n ü n h e s a b › n ›
v e re b i l m e k t i r. O n l a r › n an›lar›n›n
karﬂ›s›nda aln› ak baﬂ› dik durabilmektir.

ﬁehitleri inkar; miras›
taﬂ›yamamak iddiay›
sürdürememektir
Mahirler’in, Denizler’in ‹brahimler’in yaratt›klar› de¤erler, ülkemizdeki devrimci, ilerici hareketlerin hemen hepsinin üzerinde
yükseldi¤i zemindir. Bu de¤erlerin
baﬂ›nda da onlar›n, oligarﬂinin kuﬂatmalar›nda, dara¤açlar›nda, iﬂkencehanelerinde baﬂ e¤meyen
kahramanl›klar›, siyasi anlamdaki
uzlaﬂmazl›klar›, onurlu direniﬂleri
ve ﬂehitlikleri gelir. Reformizmin,
oportünizmin tarihine bakt›¤›m›zda, onlar›n yaratt›¤› bu de¤erlerden
uzaklaﬂt›klar›n› ve nihayetinde inkar ettiklerini görürüz.
‹ n k a r; ﬂehitli¤in onlara b›rakt›-

¤› tarihsel misyonu üstlenememelerindendir. Bu inkar 12 Eylül
öncesinde baﬂlam›ﬂt›r. Revizyonist,
reformist siyasi tercihler yapanlar,
silahl› devrim cephesinin 12 Mart
dönemindeki direniﬂini ve ﬂehitler
vermesini “intihar”, “macerac›l›k”
gibi suçlamalarla mahkum ederek,
ﬂehitlerin siyasi miras›na s›rt›n›
dönmüﬂtür. Bu dönemde, içinden
geldikleri harekete göre, Mahirler’e, Denizler’e, Kaypakkayalar’a
hala sahip ç›k›yor görünseler de, art›k bu içi boﬂalt›lm›ﬂ bir sahiplenmeydi. “ﬁehitlerimiz, önderlerimiz” demeye devam etmeleri, sadece onlar›n miraslar›ndan bir biçimde pay almaya çal›ﬂman›n sonucuydu.
ﬁehitlere yönelik inkarc›l›¤› ve
reddiyecili¤i as›l aç›¤a ç›karan ise,
Mahirler’in yolunda, ayn› ﬂekilde
yeni kahramanl›klar yaratan ﬂehitlerin sahiplenilmemesiydi. ﬁehitleri
reddetmeyi bu noktada gizlemek
mümkün de¤ildi.
ﬁehitlerin ve ﬂehitli¤in reddi,
sonraki dönemlerde “teorileﬂtirilerek” sürmüﬂtür; bu inkar kimi zaman ﬂehitli¤in “dini, mistik” bir
kavram oldu¤u söylenerek gerekçelendirilmeye çal›ﬂ›ld›, kimi zaman,
yeni K›z›ldereler’in yarat›ld›¤› destans› direniﬂler karﬂ›s›nda “ölümün
kutsand›¤›” suçlamalar›yla... Kimi
zaman da “ölümler üzerinden politika yap›ld›¤›” söylemiyle s›rtlar›n›
döndüler ﬂehitlere ve ﬂehitli¤e.
ﬁehitlere sahip ç›kmak, bugünün hesab›n› verebilmektir demiﬂtik. Reformist ve revizyonist ak›mlar, hangi tarihi kökenden gelirlerse
gelsinler, bunu yapamad›klar› için,
ﬂehitlerini ve ﬂehitli¤i gerçek anlamada sahiplenememiﬂlerdir.
Bizim için ﬂehitlerimiz herﬂeyden önce, sar›p sarmalamam›z gereken miras›m›zd›r. Bizim, her zaman en önemli ö¤retmenlerimiz ve

ﬂehitlerimizi an›yor

ﬁehitlerimize Sahip Ç›kma
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umudu selaml›yoruz

yol göstericilerimiz olmuﬂlard›r. Devrimciler olarak biliyorduk ki, ﬂehitler verilmeden sürdürülmüﬂ ve baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ
hiçbir halk kurtuluﬂ savaﬂ› yoktu. Bunun için ›srarla üzerinde
durdu¤umuz bir konudur ﬂehitlik ve ﬂehitlerimiz. 30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi Anma Günleri dolay›s›yla, onlar›n kavgam›zdaki yerini, bir kez daha ortaya koymay›
bu nedenle yararl› gördük.
Bizi, B‹Z yapan, daha baﬂ›ndan
K›z›ldere ﬂehitlerinin açt›¤› yoldan
hiç sapmadan yürümemizdir. Her
türlü ideolojik, politik sapmaya
karﬂ›, ﬂehitlerimizin yol göstericili¤inde, yaratt›klar› de¤erlere s›k› s›k›ya sar›larak yürüyüﬂü sürdürebilmemizdir. Onun içindir ki, ﬂehitlerin sahiplenilmesi, onlar›n an›lmas›
tarihimizin ayr›lmaz bir parças›d›r.

ﬁehitleri sahiplenmek
sadece bir vefa de¤il,
politik bir tav›rd›r
Devrimci hareketin ilk ﬂehitleri,
Ulaﬂ Bardakç›, Hüseyin Cevahir ve
K›z›ldere ﬂehitleri, Cepheli potansiyel taraf›ndan daha 1972 Mart’›n›
takibeden aylardan itibaren sahiplenilmiﬂtir. Onlara yönelik anmalar›n
daha iradi ve örgütlü bir hal almas›
ise, esas olarak devrimci hareketin
iradi olarak örgütlenmeye baﬂlamas›na paralel olmuﬂtur.
Devrimci hareketin nüvesi olarak “Kurtuluﬂ Grubu”nun oluﬂturuldu¤u dönemde, 1975 y›l› 30
M a r t ’ › n d a K›z›ldere için düzenlenen anma ve protesto eylemleri ﬂehitlerin ve THKP-C’nin sahipleniliﬂinin ilk aç›k ve örgütlü ilan› olmuﬂtur. Cepheliler’in bu eylemde
att›klar› " T H K P - C Ya ﬂ a y a c a k " ,
" M a h i r l e r Ya ﬂ a y a c a k " , " K › z › l d e r e Meﬂalemiz Olacak" sloganlar›,
sahiplenmedeki netli¤i ve tereddütsüzlü¤ü ifade ediyordu.
Keza, devrimci hareketi yeniden
örgütlemeye baﬂlarken yap›lan ilk
iﬂlerden biri olan Mahir’in bütün
yaz›lar›n›n toparlan›p bas›l›p da¤›t›lmas› da bu sahiplenmenin baﬂka
bir ifadesiydi. Kimileri, K›z›lde-
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re’nin “intihar” olup olmad›¤› tart›ﬂmalar›yla ﬂehitleri reddetmenin
yolunu yaparken, devrimciler “K›z›ldere Manifestosu Yolunda ‹leri”
diyerek “Onlar”a teorileri ve pratikleriyle sahip ç›k›yorlard›.
Devrimci Sol’un oluﬂumuyla
birlikte, 30 Mart-7 Nisan tarihleri
aras› “Devrim ﬁehitlerini A n m a
H a f t a s › ” olarak ilan edildi. Bu, o
güne kadar Türkiye solunda ﬂehitlere yönelik en sistemli, en k a ps a m l › s a h i p l e n m e n i n ifadesiydi.
Çünkü “Devrim ﬁehitlerini A n m a
H a f t a s › ” sadece bir isimlendirme
de¤ildi; anma haftas›, ﬂehitlerin her
türlü eylem biçimiyle an›ld›¤›, oligarﬂiden hesap soruldu¤u bir kampanya biçiminde yürütülüyordu. Ve
bu yan›yla da solda ﬂehitleri sahiplenmenin özgün bir biçimiydi.
ﬁehitlerimize sahip ç›kman›n
bir biçimi de, katledilen her yoldaﬂ›m›z›n hesab›n›n oligarﬂiden er ya
da geç sorulaca¤› anlay›ﬂ›d›r. Bu
bazen fiilen gerçekleﬂtirilebilmiﬂ,
bazen bu mümkün olamam›ﬂt›r.
Ama her koﬂulda, bu politik bir kararl›l›¤›m›zd›r.
12 Eylül sonras› , ﬂehitleri, ﬂehitli¤i sahiplenme konusunda adeta
bir turnusol olmuﬂtur. Yeni ﬂehitler
vermeyi göze alamayanlar, ﬂehitli¤e ad›m ad›m s›rtlar›n› dönmeye
baﬂlam›ﬂlard›r.
ﬁehitlik; devrimin, inançlar›n,
hakl› bir davan›n ölümüne sahiplenilmesidir. Devrim için savaﬂarak
ölmek yenilmek de¤ildir. Yenilgi
ancak teslimiyet kabul edildi¤inde
yenilgi olur. Biz devrimi savunduk,
inançlar›m›z, hakl› buldu¤umuz davam›z u¤runa bedel ödemekten çekinmedik. Gerekirse K›z›ldere’de
oldu¤u gibi bedel ödemeyi de asla
bir yenilgi olarak, yok olma olarak
görmedik.
Devrimci hareket, 12 Eylül sonras›nda cuntan›n zindanlar›nda ﬂehitler vererek sahip ç›kt› ﬂehitlerine. Çünkü, siyasi kimli¤imizi çi¤netmek, ﬂehitlerimizi de çi¤net mekti. Bu anlay›ﬂla, d›ﬂar›da cuntaya karﬂ› direniﬂi örgütlerken Mehmet Selim Yüceller’i, Selçuk Kü-

çükçiftçiler’i, Ayhan Pektaﬂlar’›,
Ali Hüseyin Avc›lar’›, hapishanelerde Abdullah Meraller’i ﬂehit verdik.
Reformizm, oportünizm ise bu
süreçte, o güne kadar ödedi¤i bedelleri ve ﬂehitlerini de görmezden
gelerek, adeta de¤erlerine s›rt çevirmiﬂler, “ y a ﬂ a m › ” , “ k a d ro l a r ›
k o r u m a ”y› keﬂfetmiﬂlerdir. 12 Eylül faﬂizminin zindanlarda devrimcileri teslim alma politikalar›na
karﬂ› ﬂehitler vermek bir yana, bu
politikalar› boﬂa ç›kartmak için örgütlenen ve devrimci hareketin önderi Dursun Karataﬂ baﬂta olmak
üzere birçok yönetici kadrolar›n›n
da yerald›¤› 1984 Ölüm Orucu direniﬂini, “siyasi cinayet”, “politik
intihar” gibi, mücadele gerçe¤ini

ﬁehitlerimiz, geçmiﬂimiz,
bugünümüz ve gelece¤imizdir.
Onlara sahip ç›kmak;
geçmiﬂimize, bugünümüze ve
gelece¤imize sahip ç›kmakt›r.
ayk›r› s›fatlarla de¤erlendirmiﬂlerdi. Bunu yaparken, kendilerine bu
direniﬂin d›ﬂ›nda kalacak bir “ge r ekçe” bulmuﬂ oluyorlard› belki
ama, ayn› zamanda Türkiye devriminin o güne kadar ki ﬂehitlerini de
inkar ettiklerinin, onlar›n ço¤unun
ölümünü de intihar, cinayet diye
de¤erlendirmiﬂ olduklar›n›n fark›nda de¤illerdi. Çünkü, nihayetinde
ﬂehitler, biçimleri farkl› da olsa,
benzer anlay›ﬂ ve düﬂünceler içinde
verilir.
ﬁehitler vermeyi reddedenlerin,
ﬂehitlerine gerçek anlamda sahip
ç›kmas›, onlar›n miras›n› taﬂ›mas›
da mümkün de¤ildir.
“Devrimcilik, burjuva ideolojisinin insana ait erdemleri yok etmesine karﬂ› bir isyand›r. ... Bu kavgan›n mayas›nda halka sevgi vard›r,
ba¤l›l›k vard›r, vefa, sahiplenme,
cesaret, paylaﬂ›m ve feda ruhu vard›r. Ac›lar›n en büyü¤üne, bedellerin en a¤›r›na severek, isteyerek
katlanmak vard›r. Yap›lanlar, dü-
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ﬁ e h i t l e r vermeyen, vermeyi
g ö z e a l m a y a n h i ç b i r h a re k e t i n
d e v r i m ﬂ a n s › y o k t u r. ﬁehitler
verilmeksizin yeryüzünün hiçbir
köﬂesinde emperyalizmi kovmak,
oligarﬂik diktatörlü¤ü y›kmak
m ü m k ü n d e ¤ i l d i r.
verimli devrim tarlas›na düﬂen tohumlar›z. Birçok filizlerimiz olacak” dedi¤i gibi bu mücadelenin
içinde y e n i d e n d o ¤ m a k t › r. Ölerek
t ü k e n m e k de¤il, ölerek yeniden
ü retmek, yarat›lan de¤erlerin büyüklü¤üyle ç o ¤ a l m a k t › r.

ﬁehitleri ve ﬂehitli¤i
reddetmek, devrimi
reddetmektir
Devrimci hareket, “Devrim ﬁehitlerini Anma Günleri”ni ilan ederken, baﬂta Mahirler, Denizler, ‹bolar
olmak üzere Türkiye devrimi u¤runa can veren tüm ﬂehitleri sahiplenen bir bak›ﬂ aç›s›na sahiptir. Bu
u¤urda can veren tüm devrimciler,
ilericiler, demokratlar, yurtseverler,
ﬂehidimizdir. ﬁehitlerimizin huzurunda içti¤imiz and, onlar›n u¤runda ﬂehit düﬂtükleri ideallerini zafere
taﬂ›mak içindir.
12 Eylül sonras› sa¤a savrulanlar›n, düzen içileﬂenlerin ilk ihanet et-
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ti¤i ve ilk unuttu¤u ﬂehitleri olmuﬂtur... Çünkü ﬂehitleri hat›rlamak,
onlar›n davalar›n› hat›rlamakt›r.
Onlarla yüzleﬂmektir. Bugünün hesab›n› verebilmektir. Bu hesab› veremedikleri için ﬂehitlik kavram›n›n
ç›k›ﬂ noktas›ndan baﬂlayarak reddetmenin, ihanetin binbir türlü yolunu tutmuﬂlard›r.
Bazan, tersine olarak, sa¤c›laﬂmay›, düzen içileﬂmeyi gizlemek
için ﬂehitlere her zamankinden daha
fazla sahip ç›k›yor gibi görünenler
de olabilir. ÖDP’nin O¤uzhan Müftüo¤lu önderli¤indeki kesiminin son
dönemlerde yapt›¤› gibi. Ama bu
tarz bir “sahiplenme”, sahiplenme
olmay›p ﬂehitleri kullanmaktan, istismardan ibarettir ve ﬂehitlere karﬂ›
yap›labilecek en büyük sayg›s›zl›kt›r.
Biz, ölümüne sahipleniyoruz ﬂehitlerimizi. Onlar›n miras›n› taﬂ›mak, onlar›n bize devretti¤i antiemperyalist, anti-oligarﬂik devrim
bayra¤›n› yere düﬂürmemek ölmemizi, yeni ﬂehitler vermemizi gerektiriyorsa, elbette o ﬂehitleri verece¤iz. Vermemek, bayra¤› yere düﬂürmek, ﬂehitlerini yani asl›nda ve
özünde, devrimi terketmektir. Siyasal olarak kesin olan ﬂudur ki; ﬂehitler vermeyen, vermeyi göze almayan hiçbir hareketin devrim ﬂans›
yoktur. ﬁehitler verilmeksizin yeryüzünün hiçbir köﬂesinde emperyalizmi kovmak, oligarﬂik diktatörlü¤ü y›kmak mümkün de¤ildir. Devrim, onlars›z mümkün olmayaca¤›na göre, ﬂehitli¤i reddetmek, ﬂehitlerine sahip ç›kmamak, devrimi
reddetmektir.
Bu anlay›ﬂa sahip oldu¤umuz ve
bu anlay›ﬂ›m›z› prati¤e geçirmekte
hiçbir tereddüt göstermeyiﬂimiz nedeniyledir ki, ﬂehitlerimizi anmak,
her dönemki prati¤imizin ayr›lmaz
bir parças› olmaya devam etti.
30 Mart-7 Nisan tarihleri aras›nda ilan edilen “Devrim ﬁehitlerini
A n m a H a f t a s › ”, 12 Eylül sonras›nda 93 y›l›na kadar çeﬂitli biçimlerle
sürdürüldü. Özellikle 90’l› y›llardan
sonra bu tarihler oligarﬂinin korkulu
günleri olmuﬂtur. Adalet günleri ol-

muﬂtur. Kitlesel olarak ﬂehitlerimizin mezarlar› baﬂ›nda
yap›lan anmalarla, gösterilerle, pankartlarla, afiﬂlerle, bildirilerle, ve daha baﬂka çok
çeﬂitli eylem biçimleriyle ﬂehitlerimizin ve ﬂehitli¤in anlat›l›p tart›ﬂ›ld›¤› toplant›larla kampanyalar örgütlenerek ﬂehitlerimiz
sahiplenilmiﬂtir.
1993 y›l›ndan itibaren ise, Devrim ﬁehitleri Haftas›, “ 3 0 M a r t -17
Nisan Devrim ﬁehitlerini A n m a
G ü n l e r i ” ne dönüﬂmüﬂtür. Çünkü,
bir y›l önce, 1992’nin 17 Nisan’›nda, siyasal anlam›yla, tarihe kaydedilen destan›yla son derece önemli
bir direniﬂ de daha yaﬂanm›ﬂt›.
16-17 Nisan 1992’de Devrimci
Hareketin önder kadrolar›ndan Sabahat Karataﬂ, Sinan Kukul, A. Faz›l Ercüment Özdemir’in de içlerinde oldu¤u yönetici ve militanlar›, üç
ayr› üste saatlerce süren direniﬂleriyle, kuﬂatma alt›nda devrimi savunmuﬂ, sosyalizmin bayra¤›n› dalgaland›rm›ﬂlard›. Kuﬂatma alt›nda
“12 Temmuz ﬁehitlerimiz gibi, Malatya ﬁehitlerimiz gibi, Perihanlar,
Olcaylar, Faruklar gibi bizde ﬂehit
düﬂece¤iz” derken, yeni bir örnek
daha yarat›yorlard› ve onlardan sonra direnenler art›k “17 Nisan ﬂehit lerimiz gibi..” diyerek direnecekti.
17 Nisan, sosyalist sistemin y›k›ld›¤›, karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n esti¤i
bir dönemde, dünya çap›nda sosyalizmin bayra¤›n›n ﬂehitlikler pahas›na dalgaland›r›lmas›yd›. ‹ﬂte bütün
bu nedenlerden dolay›, ﬂehitleri anma günleri, ﬂimdi yeniden adland›r›lmal›yd› ve o ad, 17 Nisan’› da
içermeliydi.
1993 ve ‘94 y›llar›nda ﬂehitlerimizi 30 Mart-17 Nisan tarihleri aras›nda “Devrim ﬁehitlerini Anma
Günleri” ad›yla and›k. Bu y›llar ayn› zamanda darbe ihanetçilerinin
kan-can pahas›na yaratt›¤›m›z onca
de¤ere leke sürdükleri y›llard›. Darbecilik ihanetinin hareketimize, de¤erlerimize bulaﬂt›rd›klar› lekeyi temizlemek, de¤erlerimizi daha titizlikle sahiplenmek aç›s›ndan ﬂehitlerimize sahip ç›kmak çok daha büyük bir anlam kazanm›ﬂt›. Bu y›llar-

ﬂehitlerimizi an›yor

ﬂünce tarz› "ben" için de¤il, “biz”
içindir, halk içindir. Dolay›s›yla
devrimci yaﬂamda ac› ve üzüntü,
mutluluk ve sevinç milyonlar›n dünyas›yla hissedilen yüce bir duygudur. Burada ölüm ve ﬂehitlik de bireysel bir olgu olmaktan ç›km›ﬂt›r. ”
Evet, burada da belirtildi¤i gibi,
ﬂehitlik, sadece bireysel anlamda
bir kahramanl›k, fedakarl›k meselesi de de¤ildir. ﬁehitlik, toplumsal
b i r o l g u d u r. Ezilenlerin, halk›n
kurtuluﬂ mücadelesinin bir parças›
olarak anlam› ve iﬂlevi vard›r ﬂehitli¤in. Canlar, onun için verilir.
ﬁehitlik “intihar” de¤il, 84 Ölüm
Orucu ﬂehitlerimizden Abdullah
Meral’in, “Biz kara bir toprak gibi
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da, bu bilinçle an›l›p sahiplenildi ﬂehitlerimiz. 1993’de 30
Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma Günleri çerçevesinde yapt›klar› bir eylemde
üç devrimci, Ferda Civelek,
Hakk› Karahan ve Veysel Beysüren ‹stanbul Kad›köy’de ﬂehit
düﬂtüler. ﬁehitlerimizi yeni ﬂehit l e r v e re re k a n › y o r, baﬂka deyiﬂle,
ﬂehitlerimizi ﬂehitlerimizle sahip leniyorduk. Bu tüm zamanlara yay›larak devam edecekti.
1994’te ﬂehitlerimizi ülkemizin
bir çok ﬂehrindeki anmalar ve eylemlerde, darbecili¤i alt edip devrim yürüyüﬂünü sürdürüyor olman›n coﬂkusuyla anarken, oldukça
geniﬂ kapsaml› bir kampanya gerçekleﬂtirilmiﬂti. Ama ﬂehitlerimize
as›l borcumuz o s›rada bir baﬂka
yerde ödeniyordu; ﬂehitlerimize as›l
sahip ç›kma, bir baﬂka yerde gerçekleﬂiyordu:
1994 y›l›n›n o günleri, Devrimci
Hareketin önder kadrolar›n›n 16 y›ll›k bir düﬂü U m u d a dönüﬂtürdükleri günlerdi. Bir Kongre toplanm›ﬂt›
o günlerde ve o Kongre, tüm ﬂehitlerin düﬂü olan bir kongreydi. Ve o
Kongrenin toplanabilmesini de yine
ﬂehitlerimize borçluyduk. Bu düﬂün
gerçekleﬂmesinde ﬂehitlerimizin rolü en baﬂta geliyordu. ﬁehitlerimizin bu rolünü Devrimci Hareketin
önderi Dursun Karataﬂ Parti Kuruluﬂ Kongresi’nin aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda özlü bir biçimde “Bu tarih esas
ola ra k, k an la ya z ›lm›ﬂ ﬂe hitle rimi zin tarihidir” sözleriyle ifade ediyordu. Ve ﬂöyle tamaml›yordu sözlerini:
“ﬁehitlerimiz bugün fiziki olarak
aram›zda yoklar belki, ama düﬂünceleriyle, kavgalar›yla, yaﬂam biçimleriyle, partili savaﬂma düﬂleriyle buradalar. Bizimle birlikteler.
Onlar›n düﬂünceleri ve kavgalar›yla daha güçlüyüz. En zor koﬂullarda
dahi düﬂmana baﬂe¤meyen, ölen
ama yenilmeyen nitelikleriyle gözleri hep üzerimizde, bizi her an s›navdan geçiriyorlar. Onlar›n miras›n›
devam ettirmek, bu s›navlardan baﬂar›yla geçmemize ba¤l›d›r.”

Say›: 177

ﬁehitli¤in bizim için
anlam›n› bu sözler bir kez
daha ortaya koymaktad›r.
Parti Kuruluﬂ Kongresi’nde ﬂehitlerimize atfedilen de¤er partinin kuruluﬂuna verilen de¤erden
ayr› görülmemiﬂ ve Partinin kuruluﬂunun ard›ndan
sonraki y›llarda 30 Mart17 Nisan Tarihleri “Dev rim ﬁehitlerini An ma ve Parti
Kuruluﬂunu Kutlama Günleri”
olarak ilan edilmiﬂtir.
Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, ﬂehitlerimiz dünümüz, bugünümüz ve
yar›n›m›zd›r. ﬁehitlere sahip ç›kmak, devrim yürüyüﬂünü sürdürmek ve onlar›n bize b›rakt›¤› miras›
devrimle taçland›rmakla en somut
halini al›r. Her devrimciye düﬂen
görev, ﬂehitlerimizi bu bilinçle sahiplenmektir. Day›’n›n belirtti¤i gibi ﬂehitlerimizin “gözleri hep üze rimizde, bizi her an s›navdan geç i r i y o r l a r. O n l a r › n m i ra s › n › d e vam ettirmek, bu s›navlardan baﬂar›yla geçmemize ba¤l›d›r” .
Onlar›n gözlerini her an üzerimizde hissedebilmeliyiz. Bu s›navdan baﬂar›yla ç›kman›n yolu yine
onlardan ö¤renmesini bilmekle
mümkündür. ﬁehitlerimiz bizim için
en güçlü de¤erimiz ve hem moral,
hem ideolojik, politik gücümüzdür.
ﬁehitlerimiz, yar›nlar›n kurulmas›nda bize izlenmesi gereken yolu gösteren ö¤retmenlerimizdir. Önder yoldaﬂlar›m›zdan Niyazi Ayd›n’›n “Yoldaﬂlar Bizi Aﬂ›n” ﬂiar›
ayn› zamanda gelece¤in inﬂas›nda
nas›l devrimciler olmam›z gerekti¤ini göstermektedir.
Bugün ﬂehitlik de¤erlerimize yeni de¤erler katma konusunda Cepheliler’in kafas›nda hiçbir engel,
hiçbir s›n›r olamaz. Büyük direniﬂimiz ve direniﬂin ﬂehitleri bize bunu
ö¤retmiﬂtir. Devrimi, ﬂehitlerimizi
sahiplenme konusunda da hiçbir s›n›r›m›z olamaz.
Bizim için ﬂehitlere sahip ç›kmak, onlar› anmak; risksiz devrimcilik anlay›ﬂ›n›n veya burjuvazinin
"hiçbir düﬂünce u¤runda ölmeye

Umudun coﬂkusu
karanfi ller imi zin s› cakl ›¤› yla
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi
Özgür Tutsaklar
30 Mart -17 Nisan
Mesajlar›’ndan
Sevdam›z
K › z › l d e re ' n i n t o p r a k l a r › n d a
Umut umut filizlendi
B i r Nisan sabah›nda
Karanfil olup açt›
Ülkemin dört bir yan›nda
Bu eme¤in türküsüdür
Bu zaferin türküsüdür
Ba¤›ms›zl›k demokrasi yolunda
Halk›m›z›n k u r t u l u ﬂ t ü r k ü s ü d ü r
Merhaba;
Tutsak edilen vatan›m›z özgür
olsun diye 37 y›l önce K›z›ldere'de
baﬂlayan yürüyüﬂ bugün daha kararl›, daha coﬂkulu ve görkemlidir.
... Baﬂaracak ve kazanacak iradeye sahibiz. Bu soylu ve uzun yürüyüﬂün asli unsurlar› olman›n
hakl› gururunu sizlerle paylaﬂman›n mutlulu¤u içindeyiz.
K ü r k ç ü l e r Hapishanesi
Ö z g ü r Tu t s a k l a r ›

de¤mez" anlay›ﬂ›n›n hakim k›l›nmaya çal›ﬂ›ld›¤› ve daha vahimi, bu anlay›ﬂ›n solun çeﬂitli kesimlerinde de
karﬂ›l›k buldu¤u zamanlarda, çok
daha özel bir anlam taﬂ›maktad›r.
ﬁehitlere sahip ç›kmak, sadece
bir vefa, ba¤l›l›k sorunu olmay›p,
onlar›n u¤runda öldükleri mücadeleyi, devrim iddias›n› sürdürme kararl›l›¤› demektir. Ve elbette tersi de
geçerlidir.

ﬁEH‹TLER‹M‹Z
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B‹Z HALKIN ADALET‹N‹N M‹HRAKIYIZ
zaland›r›lmas›n› talep eden
avukatlar› suçluyor.

H a l k › n H u k u k B ü rosu
Hat›rlanaca¤› gibi, Engin
Çeber’in polis, jandarma ve
gardiyanlar taraf›ndan aral›ks›z yap›lan iﬂkence sonucunda katledilmesi davas›nda, davaya bakan Bak›rköy 14. A¤›r
Ceza Mahkemesi, Çeber’in
avukatlar›n›n itirazlar›n› gerekçe göstererek “ d a v a d a n
çekildi¤ini” aç›klam›ﬂt›.
Mahkemenin 4 Mart tarihli duruﬂmada verdi¤i çekilme karar›n›
de¤erlendiren Bak›rköy 15. A¤›r Ceza Mahkemesi ise, bu çekilme talebini kabul etmeyerek, mahkemenin
davaya devam etmesine karar verdi.
Mahkeme bu karar›n› tek bir hukuki gerekçeye dayand›rmadan, tek
bir kanun maddesine dahi at›f yapmadan tamamen politik gerekçe lerle verdi. Mahkemenin verdi¤i
kararda kulland›¤› gerekçeler, Türkiye’de yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n ve
tarafs›zl›¤›n›n sadece ka¤›t üzerindeki yasa maddelerinden ibaret oldu¤unu, gerçekte ise mahkemelerin
ne ba¤›ms›zl›¤›ndan ne de t a r a fs › z l › ¤ › n d a n bahsedilemeyece¤ini
bir kez daha göstermiﬂ oldu.
Mahkeme karar›nda, iﬂkence
yapmak gibi aﬂa¤›l›k bir suçtan yarg›lanan san›klar›n avukatlara ve
müdahillere yönelik gülme, hakaret
gibi pervas›z davran›ﬂlar›n›, ancak
“ duruﬂma sonunda de¤erlendirilebilecek kiﬂisel tutum ve davran›ﬂlar” oldu¤una ve yine tüm bu pervas›zl›¤a engel olmayarak onay veren, müdahil taraf›n hiçbir talebini
kabul etmeyen mahkemenin davran›ﬂ›n›n ise h u k u k a u y g u n oldu¤una
hükmetti.
B u n a k a r ﬂ › n ; birincisi, Ç e b e r ’e
i ﬂ k e n c e y a p m a k t a n y a r g › l a n a n san›klar›n pervas›zl›¤›n›n önlenmesi,
ikincisi; katillere sahte izin belgesi
düzenleyenler ve kamera görüntülerine müdahale edenler hakk›nda suç
duyurusunda bulunulmas› talepleri-
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ni ise, “ dava ile ilgisi olmayan ta lepler” olarak de¤erlendirdi.
Bunlar›n davayla ilgisi yoksa,
neyin davayla ilgisi vard›?
Daha da vahimi, 15. A¤›r Ceza
Mahkemesi, bu taleplerde bulunan
avukatlar›, “ yarg›lamay› hukuk boyutundan ç›kart›p siyasi zemine
çekmek isteyen, siyasi ve ideolojik
hesaplar içinde bulunan bir k›s›m
mihrak” olarak suçlad›. Mahkemeye göre avukatlar bu tür taleplerde
bulunarak yarg›lamay› uzatmak,
mahkeme heyeti üzerinde bask›
kurmak amac›n› taﬂ›yorlard›!
Polislerin duruﬂmadaki pervas›zl›¤›na müdahale edilmesi, yasalara göre zorunlu olmas›na ra¤men,
yürürlülükte bulunan hukuka ayk›r›
olarak verilen bu karar, karar› veren
mahkeme yarg›çlar›n›n hukuk bilgisi fukaral›¤›ndan k a y n a k l a n m › y o r.
Hepsi “ birinci s›n›fa ” ayr›lm›ﬂ bu
yarg›çlar, tam da k›demlerine denk
düﬂecek bir liyakat sergiliyorlar.
Devletin ç›karlar› ile adaletin ç› k a r l a r › ç a t › ﬂ t › ¤ › n d a , hiç tereddüt
etmeden en bilindik yasa maddelerini çi¤neyerek de v l e t i n ç › ka r l a r› n ›
koruyorlar. Onlar›n hukukla yol arkadaﬂl›¤›, devletin ç›karlar›yla
uyuﬂtu¤u yere kadard›r.
Bas›n aç›klamas› yapt› ve yasal
bir dergi da¤›tt› diye t ü m k u d retini
göstererek Engin Çeber’i tutuklayan yarg›, ﬂimdi onu iﬂkence ile katleden devlet görevlileri karﬂ›s›nda
sefilleri oynuyor. Dahas› katilleri
cezaland›raca¤› yerde, katillerin ce-

Devletin Yarg›s›n›n
Hesaplar›
Bozulmuﬂtur
Yarg›n›n, Engin Çeber’in iﬂkence sonucu öldürülmesi sonras›nda sergiledi¤i pratik, önce sorumlular›n tespit edilmesini, sonra
da cezaland›r›lmas›n› engellemek
olarak ﬂekillenmiﬂtir. Önce ölümün üzerinden uzun say›labilecek
bir süre geçmesine karﬂ›n ﬂüphelilerin ifadesi al›nmam›ﬂt›r. ‹fadeler
al›nmaya baﬂland›ktan sonra “ giz l i l i k k a r a r › ” verilerek dosya hem
avukatlar›n, hem de mesleki, demokratik kurumlar›n ve halk›n denetiminden kaç›r›lmak istenmiﬂtir.
Ard›ndan aç›k delil ve yasa maddelerine göre iﬂlenen suç iﬂkence olmas›na ra¤men, daha az hapis cezas›n› gerektiren “ k a s t e n y a r a l a m a
ve eziyet” suçlamas› yöneltilerek
san›klar korunmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Avukatlar›n baﬂta barolar ve hukuk örgütleri olmak üzere, halk›n
deste¤iyle sergiledikleri pratik ise,
sorumlular›n tespit edilerek cezaland›r›lmas› olarak ﬂekillenmiﬂtir.
Bu pratik, iﬂkencenin dilenen
“özür” ile cezas›z b›rak›lmas›na yönelik tüm h e s a p l a r › b o z m u ﬂ t u r.
Çeber’in avukatlar›na karﬂ› bu
kararda dile getirilen tahammülsüzlükleri bundan dolay› olsa gerek.
Önce ﬂüphelilerin ifadesi al›nmak zorunda kal›nm›ﬂ, ard›ndan ise
bir k›s›m ﬂüpheli tutuklanm›ﬂt›r. Yine mahkeme haklar›nda kasten yaralama ve eziyet suçlar›ndan dava aç›lan san›klara iﬂkence suçu yöneltmek z o r u n d a kalm›ﬂt›r. Dahas› ülkemizde bir davaya avukatlar›n kat›l›m›nda, bugüne kadarki en büyük
kat›l›m ortaya ç›km›ﬂ, tam 850 avuk a t, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› için davaya müdahale etmiﬂtir.
Baﬂta ‹stanbul ve Ankara barolar›
olmak üzere onbinlerce avukat› temsil eden onlarca baro davaya müdahale talebinde bulunmuﬂlard›r.
Mahkemenin hiçbir hukuksal

ﬂehitlerimizi an›yor
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dayana¤› olmayan bu karara
imza atmas›n›n alt›nda iﬂte bu
gerçek yatmaktad›r. ‹ﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›n› isteyen avukatlar, müdahale talebinde bulunan barolar ve demokratik kitle örgütleri, “ bir
k›s›m mihrak ” olarak suçlanmak
marifetiyle sindirilmek istenmektedir. ‹ﬂkencenin ve iﬂkencecilerin korunmas› yönündeki tüm hesaplar›
bozulmuﬂtur. ‹ﬂkencecilere “ ceza s›zl›k güvencesi ” içerisine almaya
yönelik tüm ad›mlar› boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r. Ve de daha önemlisi yarg›ya
k a ç a c a k h i ç b i r y e r kalmam›ﬂ, iﬂkencecilere ceza verme zorunlulu¤u
do¤muﬂtur. Bu aczin sonucu olarak
Çeber’in avukatlar›na karﬂ› bu karar
verilmiﬂtir.
‹ﬂte bu nedenle, baﬂta avukatlar
olmak üzere davay› takip edenlerin
sindirilmesine yönelik b u k a r a r › n
g e ç e r li li¤i , b u l u n m a m a k t a d › r.
SUÇ, iﬂkenceye karﬂ› mücadele etmek, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›n› istemek DE⁄‹L, iﬂkence yapmak ve iﬂkencecileri korumakt›r.
Mahkeme karar›n›n bu gerçe¤i
d e ¤ i ﬂ t i r m e k u d re t i b u l u n m a m a k t a d › r.
Gazi Katliam› davas›nda, yarg›lananlar›n polis olmalar› ve devleti

Biz sadece mahkeme
üzerinde de¤il, tüm
yarg›, tüm hükümet, tüm
devlet üzerinde bask›
kurmaya çal›ﬂ›yoruz; o
b as k› , a da let a d › n a d › r.
G e r ç e k a d › n a d › r.
koruduklar› için onlara karﬂ› ta raf s› z ol amay aca¤ › gerekçesiyle
davadan çekilen mahkeme baﬂkan›n›n tavr› ile, san›klar›n cezaland›r›lmas›n› talep eden avukatlara “ mihrak” diyerek davay› siyasi zemine
çekmeye çal›ﬂt›klar› suçlamas› getiren yarg›çlar›n sahip oldu¤u anlay›ﬂ
ayn›d›r. Bu anlay›ﬂ, devlet ad›na iﬂkence yapanlar›n, devlet ad›na insanlar›m›z› katledenlerin cezas›z b›rak›lmas›n› savunmaktad›r. Onlar›n
siyasetinde, ideolojisinde iﬂkence
yapmak “hukuki” ve meﬂrudur. O
nedenle iﬂkenceye karﬂ› olmaya ve
iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› için
mücadele etmeye “ suç ” m u ﬂ gibi
bakmaktad›rlar.
Mahkeme, Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesinin hesab›n›
soranlar›, en baﬂta da avukatlar› sindirmek istiyor. Avukatlar kas›tl›d›r
diyor, mihrak diyor, bunun bir ad›m
ötesi, avukatlar› “örgüt üyeli¤i”nden suçlamakt›r. Mahkeme, k›-

sacas› diyor ki, “en baﬂtan beri
özüre raz› olmal›yd›n›z...” Daha
neyin peﬂinde koﬂuyorsunuz? Siz
özürle yetinmedi¤inize göre, sizin niyetiniz baﬂka...
Aç›kl›kla ifade ediyoruz ki,
evet b i z b i r m i h r a k › z , halk›n
adaletinin mihrak›y›z. Evet, hukukla siyasetin birbirinden ayr› olmad›¤›n› biliyoruz, hukukun oligarﬂinin hukuku oldu¤unu, oligarﬂinin
siyaseti do¤rultusunda karar verdi¤ini biliyoruz; bunun için siyasi, hukuki olaylar› tüm boyutlar›yla ortaya koyuyoruz. Tam da bu nedenle
adalet mücadelemizi mahkeme salonlar›ndan ibaret görmüyoruz. Biliyoruz ki Engin Çeber’in katili, sadece ona iﬂkence yapanlar de¤il, ayn› zamanda iﬂkence yap›lmas›n›n
önünü açan yasalar› yapanlar ve iﬂkencecileri koruyanlard›r.
Biz sadece mahkeme üzerinde
de¤il, tüm yarg›, tüm hükümet, tüm
devlet üzerinde bask› kurmaya çal›ﬂ›yoruz; o bask›, a d a l e t a d › n a d › r.
G e r ç e k a d › n a d › r. ‹nsanlar›m›z iﬂkencelerde katledilemesin diyedir.
Bu nedenle mahkeme karar›na
avukatlar›n cevab› ﬂudur: “sinmeyecek, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›
için daha çok mücadele edece¤iz! ”.

Kestel’de L‹NÇ Giriﬂimi

Bursa’n›n Kestel ilçesinde 18
Mart günü bir polisi öldürdü¤ü iddias›yla gözalt›na al›nan ve MLKP
üyesi oldu¤u aç›klanan Ender Burhaz Aktürk, mahkemeye ç›kar›lmak
için Kestel Adliyesi’ne götürüldü.
Mahkemede tutuklama karar› verilen Aktürk, “d›ﬂar›da linç etmek isteyen 1000 kiﬂi var” diye 10 saat
Adliye’de bekletildi.
Belli bir aﬂamadan itibaren gerçekten de “1000 kiﬂi” vard› d›ﬂar›da. Her zamanki linç giriﬂimlerinde
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oldu¤u gibi bir senaryo söz konusuydu. Ne hikmetse Aktürk’ün o saatte adliyeye götürüldü¤ünü 1000
kiﬂi a n › n d a ö¤renebilmiﬂ ve an›nda
toplanabilmiﬂti!!! Ve yine ne hikmekse adliye önünde linç giriﬂiminde bulunmak isteyen, hatta adliyenin içine girmek isteyen güruhu polis zaptedemiyordu!!! Polis, gerçekte öldürülen meslektaﬂlar›n›n “iinti k a m › n ›” linççiler arac›l›¤›yla al›rken, kendi hukuklar›na ne kadar
ba¤l› oldu¤unu da gösteriyor.
Polis, güya toplananlar› sakinleﬂtirmek için son çare olarak bir
cami imam›n› ça¤›rm›ﬂt›. Linçlerde
hep karﬂ›m›za ç›kan polis-askerb ü ro k r a s i - m ü l k i a m i r l e r-sivil fa ﬂistler iﬂbirli¤ine bu kez bir i m a m

da eklenmiﬂti. Senaryoyu çok iyi bilen cami imam› da linç güruhunu
sakinleﬂtirmek ad›na konuﬂmas›yla
iyice k›ﬂk›rtt›.
10 saat boyunca k›ﬂk›rt›lm›ﬂ linç
güruhuna seyirci kalan polis, 10
saatin sonunda göstermelik bir
“müdahale”yle güruhu da¤›t›p Aktürk’ü adliyeden ç›kard›.
Bu tür polis, faﬂist iﬂbirli¤iyle
gerçekleﬂtirilen linç giriﬂimlerini
Trabzon’da TAYAD’l›lara karﬂ› yap›lan linç giriﬂiminden, Sakarya’da,
Bal›kesir’de ve daha bir çok ﬂehirdeki polis faﬂist iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen linç giriﬂimlerinden çok
iyi biliyoruz. Polisin senaryosu hep
ayn›d›r: “vatandaﬂ duyarl›l›¤›n›,
hassiyetini gösterdi”.
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60 Y›ll›k Halk Düﬂman› Bir
Karargah: NATO
Tüm ABD Baﬂkanlar› Gibi Eli
Kanl› Bir Baﬂkan: OBAMA

ÜLKEM‹ZDEN DEFOLUN!
OBAMA, Tüm ABD Baﬂkanlar›
Gibi, Eli Kanl› Bir Baﬂkand›r!
ABD'nin yeni baﬂkan› Obama,
‹stanbul'da yap›lacak Medeniyetler
‹ttifak› 2. Forumu'na kat›lmak için
6-7 Nisan'da ülkemizde olacak.
Uﬂaklar, ABD baﬂkan›n›n "bu kadar
çabuk" ülkemizi ziyaret etmesinden
kendilerine övünme pay› ç›kard›lar.
Ancak herkes taraf›ndan bilinir ki,
ABD baﬂkanlar›n›n att›¤› her ad›m,
emperyalist tekellerin ç›karlar›na
göre belirlenir. E¤er ABD'nin yeni
baﬂkan› bu kadar çabuk ülkemize
geliyorsa, demek ki istedikleri acil
bir ﬂeyler var. Obama’n›n geliﬂinde
baﬂka bir neden aramak gerekmez.
Nedir bu acil istekler; az çok bas›na da yans›m›ﬂ durumda: Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi
s›ras›nda Türkiye'nin daha yayg›n
kullan›lmas›, Türkiye'nin Ortado¤u'da daha etkin rol oynamas›, “bölgesel güvenlik ve terörle mücadele”
dedikleri halklar›n mücadelesine
karﬂ› askeri-siyasi iﬂbirli¤ini güçlendirmek ve elbette tekellerin ekonomik ihtiyaçlar›.
K›sacas› Amerika, Türkiye'yi Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkaslar’a yönelik politikalar›nda kullanmaya devam etmek istemektedir. Afganis-
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tan'da oligarﬂinin askeri rolünü art›rmak istemektedir. Öte yandan, Amerika ile Rusya aras›ndaki pazar savaﬂ›nda, Amerika kuﬂkusuz Karaba¤ sorunundan Hazar petrollerinin güvenli¤ine kadar bir çok sorunda, Türkiye
oligarﬂisini yan›na çekmek istiyor.
Bütün bunlar, özel bir kehanete
sahip olunmaks›z›n bilinebilecek
ﬂeylerdir. Ancak Obama'n›n farkl›l›¤›na dair methiyeler düzenler, bu ziyarete de farkl› misyonlar yüklüyorlar. Mesela, Obama, "‹stanbul'dan
dünyaya bar›ﬂ mesaj› verecek!"miﬂ.
Bu yan›lsamalar› ortadan kald›rmak
için, Obama'n›n “farklar›n›n” neler
oldu¤unu hat›rlamakta fayda var.
Obama’n›n “ ABD'nin ilk zenci
b a ﬂ k a n › ” olmas›, onun Afganistan’da iﬂgali büyütmesine veya
Amerika içinde tekeller lehine ekonomik kararlar almas›na engel oldu
mu? Hay›r! Amerikan tekellerinin
temsilcisi olduktan sonra baﬂkanl›k
koltu¤unda oturan›n beyaz ya da
zenci olmas› farketmiyor. Obama'n›n
seçimlerdeki, Amerikan politikalar›nda bir de¤iﬂime gidiliyormuﬂ izlenimi vermeyi amaçlayan demagojik
söylemleri de k›sa sürede terkedildi.

Obama'y› yarat›p, destekleyenler
Amerikan tekelleridir. Bu nedenle, o
da iktidara geldi¤i günden itibaren,
tekellerin ç›kar› için gerekli politikalar› gündeme getirmiﬂtir.
ﬁu bir an bile unutulmamal›:
Obama, dünya halklar›na karﬂ› her
türlü bask›y›, iﬂkenceyi, katliam›
uygulayan, ülkeleri iﬂgal eden, sömürgeleﬂtiren dünyan›n en büyük
emperyalist ve terörist devleti,
A B D 'n i n b a ﬂ ka n › oldu. Bu yüzden
Bush yönetiminde geçerli olan temel s›n›fsal politikalar neyse, Obama döneminde de ayn› kalacakt›r.
Örne¤in, Obama'n›n “Terörizm”
konusunda, Bush'tan farkl› olarak
söyledi¤i tek bir kelime yoktur.
“Guantanamo’yu kapataca¤›m”
vadiyle, Amerikan emperyalizminin
dünya halklar›na uygulad›¤› zulümlere, iﬂgallere karﬂ› ç›kmay›ﬂ›n› perdelemek istemiﬂtir. Obama'n›n dünya halklar›na düﬂmanl›kla geçen
A m e r i k a n t a r i h i n i s o r g u l a m a k gibi bir derdi de yoktur.
O r t a d o ¤ u politikalar›nda da bir
farkl›l›k olmayaca¤›, D›ﬂiﬂleri Bakan› H. Clinton'›n Ortado¤u gezisiyle anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Obama, Do¤u
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Av r u p a ' y a yerleﬂtirilecek Füze Savunma Sistemi'nin devam edece¤ini
aç›klam›ﬂ, Pakistan'› insans›z uçaklarla bombalamay› yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Amerika'da en büyük bütçe, silahlanmaya ayr›lmaktad›r. Obama'n›n Amerikan imparatorlu¤unun
askerileﬂtirilmiﬂ politikas›n› de¤iﬂtirebilece¤ini beklemek ise safl›¤›n
da ötesinde bir beklentidir.
Bunlar› yapan›n isminin Bush,
Clinton ya da Obama olmas› birﬂeyi
de¤iﬂtirmiyor. Bunlar ortadayken,
Obama’dan nas›l bir “bar›ﬂ mesaj›!”
beklenebilir? Y›llar önce Bill Clinton’un 68'lili¤inden, “dünya bar›ﬂ›na” katk›s›ndan, “demokratl›¤›ndan” dem vuranlar, bugün ayn› ﬂeyleri Obama için söylüyorlar.

Türki ye ha lk la r›n› n ant i -empe ryal i st g el ene ¤i , büt ün ABD
b a ﬂ k a n l a r › n › n e n ç o k r a h a t s › z l › k d u y d u ¤ u k o n u l a r › n b a ﬂ › n d a g e l i r.
H e p s i , ü l k e m i z i z i y a re t l e r i n d e b u A m e r i k a n d ü ﬂ m a n l › ¤ › n › n y o k
edilmesini, en az›ndan “asgariye” indirilmesini isterler. A m a
istemekle olmaz ki!
O l ma y a c a k d a . ‹ ﬂ bi rl i kç i l e r, O b a m a l a r ’a elini uzat›p, elleri patlaya n a k a d a r onlar› alk›ﬂl arken, Türkiye halklar›, Obama’y› gelene¤ine
uygun karﬂ›layacak!

Baﬂkanlar›n de¤iﬂti¤i ama
emperyalist politikan›n
de¤iﬂmedi¤i bir ül k e
Bugüne kadar ABD baﬂkanlar›n›n f a r k l › p a r t i l e r d e n olmas›,
Amerikan politikalar› aç›s›ndan temelde hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmemiﬂtir.
Farkl› partiler denilince yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n, topu topu i k i p a r t i n i n
üzerine kurulmuﬂtur zaten “Amerikan demokrasisi”; baﬂkanlar da ya
birinden, ya ötekinden, ya “Cumhuriyetçi Parti”den, ya “Demokr a t P a r t i ” d e n d i r.
Amerika'da "Cumhuriyetçiler”in
¤u’da daha
etkin hale getirmek istiyordu. Kafkaslar'daki
200 milyonluk “Türk Dünyas›” iyi
bir ham madde kayna¤›yd›! Türkiye'ye verilen görev, bu ülkeleri
NATO için e¤itme ve göreve haz›rlamakt›.

Emperyalist Efendinin
Pohpohlamalar›na Aldanmay›n!
ABD Baﬂkanlar›n›n adetidir.
Yeni-sömürge ülkeleri ve onlar›n
liderlerini pohpohlarlar s›k s›k.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› H. Clinton’un evvelki hafta ülkemize geliﬂinde “ Türkiye'nin küresel bir lider olarak rolünün artt›¤›n›” söylemesi de böyle bir sözdü. Bill
Clinton 1999’da TBMM kürsüsünden yapt›¤› konuﬂmas›nda daha da
ileri gidip “Türkiye’nin 21. yüzy›lda da, bu yüzy›lda oynad›¤› önemli
rolü koruyaca¤›na inan›yorum,
Türkiye 21. Yüzy›la damgas›n› vur a c a k” diyordu.
ABD'nin o dönemde de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Ortado¤u’da Türkiye’ye biçti¤i bir rol
vard›. Clinton’un hayali, Türkiye'yi
tamam›yla bir Amerikan üssüne
dönüﬂtürmekti. Kah Türklü¤ü, kah
müslümanl›¤› kullanarak, Türkiye
eliyle emperyalist politikalar›n›
Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado-
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Obama da ayn› methiyeleri düzmeye, ayn› isteklerde bulunmaya
devam edecektir. Bugün Obama'n›n gündeminde olanlar neredeyse on y›l önce Clinton'un program›nda olanlardan farks›zd›r. Ne
Obama'n›n di¤er Amerikan baﬂkanlar›ndan bir fark› vard›r, ne de Türkiye'ye biçilen misyonda bir de¤iﬂiklik söz konusudur.
ABD ile Türkiye aras›ndaki
iliﬂkilere dostluk sözüyle baﬂlayanlar ya aldan›yor ya aldat›yor. ABD;
yeryüzünde “demokrasi”, “dost”,
“müttefik” kelimelerini, en son olarak bile a¤z›na alamayacak bir ülkedir. ABD'nin tarihi, dünya halklar›n›n kan›yla yaz›lm›ﬂ bir tarihtir.

ya da "Demokratlar”›n iktidara gelmesiyle emperyalist tekellerin ç›karlar›n› savunmak noktas›nda de¤iﬂen
birﬂey olmaz. Her iki parti aras›ndaki tek fark, Amerikan tekellerinin de¤iﬂik kesimlerini temsil etmeleri ve
tekellerin ç›karlar›n› savunmaktaki
k›smi baz› yöntem farkl›l›klar›d›r.
‹ktidar de¤iﬂikli¤i de, yönetimde söz
sahibi olan tekellerin de¤iﬂiminden
baﬂka birﬂey de¤ildir.
‹ktidarda kim olursa olsun,
ABD'nin tarihi dünya halklar›na
karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlarla doludur. Bazen “komünizmle mücadele” ad›na,
bazen “demokrasi” ad›na Çin'den
Kore'ye, Vietnam'dan Irak'a kadar
birçok ülke iﬂgal edilmiﬂtir. Latin
Amerika'dan Ortado¤u'ya, Asya'ya
kadar bir çok ülke, yeni -s ö m ü rg e
haline getirilmiﬂ, faﬂist diktatörlükler desteklenmiﬂtir. “Demokrasi”
ad›na iﬂkenceler, infazlar, kay›plar,
katliamlar, talanlar yaﬂanm›ﬂ, bu ülkeler birer kontrgerilla devletine
dönüﬂtürülmüﬂtür. T ü m A m e r i k a n
b a ﬂ k a n l a r › n › n ortak özelli¤i, emperyalistlerin ç›karlar› için politika
yapmakt›r. ‹ﬂgal, sömürü, katliam
da tekellerin temel politikalar›ndand›r. Bu yüzden hemen her ABD baﬂkan›n›n tarihinde bunlar vard›r.
“Cumhuriyetçi” G. W. Bush'un
Ortado¤u'da uygulad›¤› politikalar,
"demokrat" Clinton politikalar›n›n
d e v a m › niteli¤indedir. 11 Eylül
2001'den sonra gündeme gelen
“Ulusal Güvenlik Stratejisi”, asl›nda 1992 y›l›nda George Bush (Son
Baﬂkan Bush’un babas›) döneminde
haz›rlanm›ﬂt›r. Bill Clinton'›n iktidarda oldu¤u 1993-2001 aras›nda
da ayn› ﬂekilde devam ettirilmiﬂtir.
Bu dönemde Haiti'de, Afrika'da ve
Balkanlar’da iﬂgaller yaﬂanm›ﬂt›r.
1991’de, Irak'›n Kuveyt'i iﬂgal
etmesi bahane edilerek Irak'a sald›r›ld›¤›nda iktidarda C u m h u r i y e t ç i
George Bush vard›. 17 Aral›k
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1998'de ABD yeniden Irak'a sald›rd›¤›nda iktidarda bu sefer de Dem o k r a t Bill Clinton vard›. 1999’da
Kosova bombalan›rken iktidarda
demokrat bir baﬂkan vard›. 11 Eylül
2001’deki eylemlerden sonra, halklara karﬂ› savaﬂ ilan eden ise Cumhuriyetçi bir baﬂkand›.
*
Amerika, 1898 y›l›nda Meksika
ve Küba'y› iﬂgal ederken baﬂka bir
baﬂkan, yirmi y›l sonra 1921'de Nikaragua'y› iﬂgal ederken baﬂka bir
baﬂkan vard› ve fakat iﬂgalci politika ayn›yd›.
1945'de Hiroﬂima ve Nagazaki’ye
atom bombas›n› atarak bir anda 250
bin kiﬂiyi katleden ABD baﬂkan› baﬂka, 1991’de Irak’› haftalarca bombalayarak 100 binin üzerinde Irak’l›y›
katleden ABD baﬂkan› baﬂkayd›. Peki
yap›lan›n fark› var m›yd›?
Amerika, y›llar boyunca Vietnam halk›n›n üzerine 638 bin ton
bomba ya¤d›r›rken baﬂkanlar de¤iﬂ-

miﬂti ama politika de¤iﬂmemiﬂti.
1950-53 y›llar› aras›nda yüzbinlerce yurtsever Koreli'yi katleden
ABD Baﬂkan›’yla, 1970-75 y›llar›
aras›nda Kamboçya ve Laos'da bir
milyon insan› katleden ABD baﬂkanlar› da farkl›yd›. Ama ...
1973'de CIA arac›l›¤›yla ﬁili'de
darbe düzenleten ABD baﬂkan›yla,
1980’de Türkiye’de gerçekleﬂtirilen
faﬂist darbeyi alk›ﬂlayan ABD baﬂkanlar› da farkl›yd› farkl› olmas›na
ama, cuntalar›n Amerikanc›l›klar› ve
faﬂist politikalar› farkl› de¤ildi pek.
*
"Hür Dünya" ad›na Hiroﬂima ve
Nagazaki'yi bombalayan H. S. Tr u m a n’d›. Kore halk›n› katleden ABD
Baﬂkan› ise D. D. Eisenhower ad›n› taﬂ›yordu; L. B. J o h n s o n ve Ronald R e a g a n Vietnam'› yak›p y›km›ﬂlard›; Bush Ortado¤u'yu ateﬂe
bo¤an baba-o¤ul ABD baﬂkanlar›n›n ad›yd›. C l i n t o n " Yeni Dünya
D ü z e n i "ni halklara dayatmak için

AKP ‹ﬂbirlikçili¤in Kan›t›:
“ABD ‹le ‹ﬂbirli¤inde ALTIN B‹R DÖNEM!”
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
D›ﬂ Politika Baﬂdan›ﬂman› Ahmet
Davuto¤lu, ABD’de Princeton Üniversitesi’nde yapt›¤› konuﬂmada
ﬂöyle dedi: “ABD yönetimi ile Ortado¤u, Kafkas, Balkan, enerji güvenli¤i gibi konulara yaklaﬂ›m›m›z
neredeyse ayn›, çok benzer. O yüzden, önümüzdeki iﬂbirli¤inde alt›n
bir dönem oldu¤unu umuyoruz.”
Görünen köy k›lavuz istemiyor:
D a v o s ’ t a e f e l e n e n l e r, P r i n c e t o n’ d a s a d a k a t l a r › n › k a n › t l a m a y a
çal›ﬂ›yor! AKP’lilerin kahramanl›k
mertebesine ç›kard›¤› Erdo¤an’›n
Davos’ta ‹srailliler’e diklenmesi
gerçekte birﬂey ifade etmiyor yani.
Davuto¤lu, lideri ad›na, Obama’n›n Türkiye’ye gelmesine günler kala, Amerika’ya bir itirazlar›n›n asla söz konusu olmad›¤›n›, iﬂbirli¤ine ve uﬂakl›¤a haz›r olduklar›n› gayet net olarak bildiriyor.
Bu bildirim, akla hemen Erdo-
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¤an’›n dan›ﬂman› Cüneyt Zapsu’nun yapt›¤› bir konuﬂmay› getiriyor. Zapsu da yine Amerika’da yine lideri ad›na ﬂöyle sesleniyordu
Amerikal› yöneticilere:
“Lütfen bu adamdan (Baﬂbakandan) yararla n›n. Çünkü bu kiﬂinin çok geniﬂ bir itibar› var, hem
inançlar› nedeniyle M ü s l ü m a n
dünyas›nda, hem de Bat› tipi demokrasiye inan›yor. Onu devirmeye
ç al › ﬂ m a k, de li k te n a ﬂ a¤ › sü pür m e k
yerine onu kullan›n... Burada ve
Avrupa’da bundan yararlanmal›s›n›z.”
Davuto¤lu’nun konuﬂmas› da
ayn› tonda.
Mart ay› baﬂ›nda ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan› Hillary Clinton’a, “Afganistan’da da fark›m›z› göreceksiniz.” diyen D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan da ayn› “taahhüdü” güçlendirmeye çal›ﬂ›yordu.

gerçekleﬂtirmiﬂti katliamlar›n›. F. D.
Roosevelt’ler, John. F. Kennedyler,
Richard Nixonlar, Jimy Carterler,
ço¤unlukla kendi adlar›yla an›lan
“ d o k t r i n l e r i ”yle emperyalist sömürgecili¤i sürdürdüler.
Bu tarih, Obama’dan “bar›ﬂ” ad›na, “çevre” ad›na, eﬂitsizli¤i asgariye
indirme ad›na birﬂeyler beklenemeyece¤ini yeterince aç›k anlat›yor olsa
gerek. ABD baﬂkanlar›n›n bu “de¤iﬂmeyen tarihi”ne ra¤men, hala beklentilerinde ›srar edenler ise, tarihe
karﬂ› kürek çekenlerdendir ve onlar
için yapacak fazla ﬂey yoktur.
Obama “ iﬂgalci, iﬂkenceci, katlia m c › , t ü m d ü n y a y › s ö m ü re n b i r
devlet” in baﬂkan›d›r. ABD baﬂkanl›k koltu¤u kan içinde bir koltuktur;
o koltu¤a oturan, daha oturdu¤u andan itibaren halklar›n kan›n›n dökülmesine de ortakt›r. Bu nedenle de
Obama'ya ülkemizde yer yoktur. Bu
nedenle de onu sadece ﬂu iki kelimeyle karﬂ›l›yoruz: Obama defol!

AKP, ABD’ye sadakatini kan›tlamak için s e f e r b e r olmuﬂ durumda anlaﬂ›lan. Bütün bu aç›klamalar,
Amerikan yönetimine bizi istedi¤iniz gibi kullan›n demenin ifadesidir.
AKP iktidar› da çok iyi biliyor
ki, Obama ABD politikas›nda temelde bir de¤iﬂiklik yapmaz ama
görünürde kendince baz› de¤iﬂiklikler yapacakt›r. Afganistan’da,
Irak’taki baz› düzenlemeler, ‹ran’la
iliﬂkiler gibi. Obama Ortado¤u’da
Bush’la alabildi¤ine teﬂhir olan
ABD’nin görünümünü biraz olsun
de¤iﬂtirebilmek için Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor. AKP de kendini
ABD’ye kulland›rarak, hem kendi
iktidar›n› daha sa¤lamlaﬂt›rmak,
hem de alaca¤› birkaç milyar dolarla krizi atlatmak istiyor.
Obama’n›n geliﬂini ABD’nin
Türkiye’ye ve Erdo¤an’a verdi¤i
önemle aç›klay›p ﬂiﬂinen AKP, yaln›zca sad›k bir uﬂak olabilir
ABD’ye. Nitekim de olmaya çal›ﬂt›¤› sadece bu.
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60 YILLIK HALK DÜﬁMANI
B‹R KARARGAH: NATO
Emperyalizm ad›na savaﬂlar yürüten, dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman› NATO, 4 Nisan'da kuruluﬂunun
60. y›l›n› kutlayacak. Ülkemizde ve
dünyan›n birçok yerinde NATO’ya
karﬂ› mitingler ve yürüyüﬂler düzenleniyor. Dünya halklar›n›n bunun için çok hakl› nedenleri var.
NATO, halklara karﬂ› bir sald›r›
ve komplo örgütü olarak kuruldu.
60 y›ll›k tarihi boyunca da demokrasiden, halklardan, halklar›n huzur
ve güvenli¤inden yana yapt›¤› tek
bir ﬂey olmad›. Tam tersine, nerede
emperyalizme karﬂ› bir direniﬂ, mücadele yaﬂand›ysa, onu ezme görevi
üstlendi. Dün bu görevini " k o m ünist blok a k a r ﬂ › " olma gerekçesiyle yerine getirirken, bugün ayn› iﬂlevi " t e r ö re k a r ﬂ › s a v a ﬂ " diyerek devam ettiriyor.
NATO'yu sadece ordular›n birleﬂmesinden meydana gelen a s k e r i
bir örgütlenme olarak tan›mlamak
eksik kalacakt›r. NATO, ayn› zamanda halklara karﬂ› p ol i t i k bi r
K A R A R G A H gibi çal›ﬂmaktad›r.
Ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›na, halklar›n isyanlar›na karﬂ›, dünya çap›ndaki halk düﬂman› politikalar›n ço¤u NATO zirvelerinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yaz›m›z›n baﬂl›¤›nda "60 y›ll›k halk düﬂman› bir ORDU" de¤il de "... K A R A R G A H"
dememizin nedeni de budur. Bu karargâh, 1990'lardan itibaren aç›ktan
Amerika’n›n liderli¤inde ve Amerikan stratejileri do¤rultusunda hareket etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Kuruluﬂunun 60. y›l› vesilesiyle
halk düﬂman› bu örgütün, neden kuruldu¤unu ve pratikte o zamandan
bu yana nas›l bir rol üstlendi¤ini hat›rlayal›m.
NAT O (Kuzey A t l a n t i k Anlaﬂm a s › Ö r g ü t ü ), 4 Nisan 1949'da,
“komünizm tehlikesi”ne karﬂ› kapitalist dünyay› savunma gerekçesiyle kuruldu. Ancak NATO, hiç bir
dönem bir savunma örgütü olmad›;
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NATO üyesi
olmak, emperyalist politikalara ortak olmakt›r.
NATO'ya hizmet, ABD'ye
hizmettir.
Türkiye derhal NATO'dan
ayr›lmal›d›r.
baﬂ›ndan itibaren sald›r› amaçl› kuruldu. Amac›, sosyalist ülkelere karﬂ› sald›r›lar örgütlemek ve emperyalist ülkeler için yeni pazar alanlar›
yaratmak oldu. Yap›s› da buna göre
ﬂekillendirildi.
K u r u c u ü y e l e r i ABD, Belçika,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya,
‹zlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'dir. 1952’de Türkiye ve Yunanistan, 1954’te de Federal Almanya NATO’yu oluﬂturan ülkelere kat›ld›lar.

NAT O ; k o n t r g e r i l l a l a r › n
merkez karargah›!
NATO, 1999'da Kosova’n›n iﬂgaline kadar hiçbir aç›k savaﬂta
do¤rudan yer almam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n gerçekte o hep do¤rudan veya
dolayl› savaﬂlar›n içindeydi.
En baﬂta, dev askeri gücüyle,
emperyalist sistemin bekçisi, jandarmas›yd›. Ama sosyalist sistemden bir sald›r› yoktu emperyalist
sisteme. Oysa tersi vard› ve NATO
iﬂte emperyalist sistemden sosyalist
sisteme yöneltilen sald›r›lar›n merkeziydi. Sosyalist ülkeleri y›kmak
için komplolar ve provokasyonlar
organize etmek NATO’nun iﬂlevlerinden biri oldu.
NATO, emperyalizmin sömürge
ve yeni sömürgesi olan ülkelerde
anti-komünist
hareketler
ve
kontrgerilla teﬂkilatlar›n› örgütlemiﬂtir. Bu kapsamda ‹talya’da G l a dio, Fransa’da R ü z g a r Gülü, Belçika’da K›l›ç, Hollanda’da N a m u s-

l u H o l l a n d a l › l a r, Avusturya’da Ge zici Spor ve Dostluk Birli¤i, Yunanistan’da K oyu n P o st u , ülkemizde
ise Ö z e l H a r p D a i resi adl› kontrgerilla örgütleri kurulmuﬂtur. Bu örgütler NATO'ya ba¤l›, merkezi bir
koordinasyon içinde çal›ﬂm›ﬂ, legal
olarak özel komando ve illegal olarak da sivil kontrgerilla örgütlenmeleri ﬂeklinde organize edilmiﬂtir.
Bu hareketlerin örgütlenmesinde
bir çok yerde ikinci paylaﬂ›m savaﬂ›nda yenilgiye u¤rat›lm›ﬂ olan Nazi art›klar› kullan›lm›ﬂt›r. Dünya
halklar›na karﬂ› iﬂlenen binlerce suçun, provokasyon, komplo ve katliam›n arkas›nda NATO eliyle kurulan bu KONTRGER‹LLA örgütlenmeleri olmuﬂtur.
1970'li y›llar boyunca NATO,
Amerika’n›n önderli¤inde, CIA ve
di¤er emperyalist gizli servislerle
birlikte, yeni sömürge ülkelerde
FAﬁ‹ST CUNTALARI örgütlemiﬂtir. Binlerce insan bu cuntalar taraf›ndan iﬂkencelerden geçirilmiﬂ, gözalt›nda kaybedilmiﬂ, tutuklanm›ﬂ,
faili meçhuller, bombalamalar, kitlesel tecavüzler yaﬂanm›ﬂ, ö l ü m
m a n g a l a r › kurulmuﬂtur.
1980'li y›llarda ise emperyalist
sistemin ‘demokratikleﬂme’ manevralar› gere¤i, katliamc› generallere
sivil elbiseler giydirilerek anti-faﬂist, anti-emperyalist mücadeleler
bo¤ulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Sosyalist blokun y›k›lma süreciyle, Avrupa ülkelerindeki Gladio
örgütlenmelerine ihtiyaç azalm›ﬂ ve
bunlar belli ölçülerde tasfiye edilmiﬂtir. Emperyalizmin devrimi hala
bir tehdit olarak gördü¤ü yeni sömürge ülkelerde ise kontrgerilla örgütlenmeleri devam ettirilmiﬂtir.

NAT O, Kendine yeni
v a r o l u ﬂ g e r ek ç es i v e
müdahale alanlar› ar›yor:
Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla,
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gibi geliﬂmeler, NATO için sald›r›
bahanesi olarak kabul edildi.
1991'deki NATO Zirvesi'nde
Rusya'da ve eski sosyalist ülkeler"R
Ortado¤u ve Ak de kar›ﬂ›kl›klar", "O
deniz'in güneyindeki ülkelerden gelebilecek tehditler" de NATO'nun
müdahale kapsam›nda say›ld›. Buna
göre, Yu g os l a v y a , ‹r a n , Ir a k , S u riye, Libya NATO'nun yeni “tehdit
odaklar›” olarak belirlendi. Emperyalistler için en büyük tehdit kayna¤›, emperyalist pazar›n d›ﬂ›nda kalmakta ›srar eden devletler, ulusal ve
toplumsal kurtuluﬂ mücadeleleri idi.

NAT O Yugoslavya’da :
‹ﬂgallerin yeni gücü
Emperyalistler Balkanlar’›, Kafkaslar'› bölüp, parçalayarak, Yeni
Dünya Düzeni’ne teslim olmas›n›
sa¤lamak için y›llarca birarada yaﬂayan halklar aras›nda milliyetçili¤i, dini farkl›l›klar› körüklediler.
Yeni NATO stratejinin ilk prati¤i, Yugoslavya'ya yönelik sald›r› oldu. Yugaslavya önce borç bata¤›n›n
içine çekilerek, çökertildi. 90’l› y›llardan itibaren Yugoslavya’y› oluﬂturan Makedonya, Slovenya, H›rvatistan Avrupa emperyalistlerinin
aç›k k›ﬂk›rtmalar›yla “ba¤›ms›zl›klar›n›” ilan ettiler. Ço¤unlu¤unu Arnavutlar'›n oluﬂturdu¤u Kosova
Özerk Bölgesi de 1990’da, ulusal
taleplerini bast›ran Miloseviç iktidar›na karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
Miloseviç iktidar› bu ilan› kabul etmedi. Çat›ﬂmalar t›rmand›r›ld›.
Yugoslavya, Kosova sorunu temelinde emperyalistlerin müdahale
edece¤i bir duruma getirildi. NATO
“Kosova Bar›ﬂ Gücü”(KFOR) ad›
alt›nda 24 Mart-12 Haziran 1999
aras›nda Kosova'y› ‹ﬁGAL etti. Kosova'da böylece emperyalizmin pa-

zar› ve üssü haline getirilirken, NATO da yeni rolünü,
dünya çap›nda ilk kez do¤rudan üstlenmiﬂ ve bu rolünü
meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ oluyordu.

Amerikan askeri örgütüne
d ö n ü ﬂ t ü r ü l e n N AT O
1999'da yap›lan NATO Zirvesi'nde, " i s t i k r a r s › z l › k l a r, organize
s u ç l a r, kitle imha silahlar›n›n ya y› lm as › v e t e rör" tehdidine karﬂ›
savaﬂma karar› al›nd›. Bu zirve sürekli müdahale alan›n› geniﬂleten
NATO'nun, ABD'nin askeri örgütüne dönüﬂtürülmesi yan›yla bir dönüm noktas› oldu.
11 Eylül 2001'le birlikte, emperyalist ülkelerde içte ‘anti-terör’ yasalar›yla demokratik hak ve özgürlükler rafa kald›r›l›rken, d›ﬂta ise
‘teröre karﬂ› savaﬂ’ demagojileriyle,
emperyalizme boyun e¤meyen ülkelere, örgütlere karﬂ› K a r a L i s t e l e r oluﬂturuldu. NATO bu ülkelere
ve örgütlere boyun e¤dirilmesinde
de yine önemli bir konumda olacakt›. Gladio yöntemleri ve zihniyeti,
gerek ABD’de ve Avrupa’da, gerekse de di¤er ülkelerde, çeﬂitli biçimlerde yeniden devreye sokuluyordu.
Eski sosyalist ülkelere karﬂ› kazan›lan baﬂar›lar, dünyadaki birçok
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketlerinin silahlar›n› b›rakmas›na neden
olmuﬂtu. Emperyalizm bununla belli ölçülerde rahatlamas›na ra¤men,
devrimci hareketleri ve devrim ‘tehdidini’ tamamen ortadan kald›rabilmek için hala mücadeleyi sürdüren
örgütlere yönelik imha politikalar›na devam etti. NATO zirvelerinde
“ya boyun e¤me, ya ölüm” içeri¤inde kararlar al›nd›. Bu politikalarla
Türkiye’deki F Tipi tecrit hücrelerinin, Guantanamo, Ebu Gureyb,
Bagram gibi Nazi kamplar›n›n tüm
dünyaya yay›lmas› hedeflenmiﬂtir.
2000'lerin baﬂ›ndan itibaren NATO tamamen, ABD'nin imparatorluk savaﬂ›n›n dünya ölçe¤inde yürütücüsü haline gelmiﬂtir. Bu do¤rultuda da 2002'de Afganistan'›n iﬂgal
edilmesi görevi NATO’ya verilmiﬂ-

ﬂehitlerimizi an›yor

gerçekte NATO, kendi varoluﬂ gerekçesini kaybetmiﬂ oldu. Ama buna ra¤men, NATO tasviye edilmemiﬂ, aksine yeni iﬂlevler yüklenerek, daha da geniﬂletilmiﬂtir. Ama
bu ara dönemde bir meﬂruiyet sorunu yaﬂayan NATO, varl›¤›n› dünya
halklar› nezdinde meﬂru k›lacak gerekçeler yaratmaya giriﬂti.
1991’de kabul edilen “Stratejik
Kavram” isimli bir belgeyle, NATO’nun temel görevi; “Avrupa’da
istikrarl› güven ortam› yaratmak,
NATO üyelerini hedef alan tehditler
karﬂ›s›nda cayd›r›c› olmak, sald›r›
olursa müttefikleri savunmak, Avrupa’da stratejik dengeyi korumak...”
olarak, yeniden belirlendi.
Bu çerçevede, Yeni Dünya Düzeni’ne uygun olarak, Avrupa’daki
eski sosyalist ülkelerin denetim alt›na al›nmas› ve Avrupa’da “istikrar›n” sa¤lanmas› hedefleniyordu.
1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren
NATO’nun “ yeniden yap›land›rma” süreci h›zland›r›ld›. “Kriz bölgelerine” daha “h›zl›” müdahale
edebilmek için “ o r t a k g ö rev gücü”
oluﬂturuldu. NATO üyesi ülkelerin
asker say›s› azalt›larak, ordular›
modernleﬂtirildi. Geniﬂletilme kapsam›nda 1999'da Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti, 2004'de
Estonya, Litvanya, Letonya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan, Romanya NATO'ya al›nd›.
Bütün bu planlarda “kriz bölgeleri”, “ortak görev gücü” gibi, NATO’nun rolünü gizlemeye yönelik
kavramlar›n aç›k karﬂ›l›¤› ise ﬂuydu: NATO, nerede emperyalist sistemin ç›karlar›n› tehdit eden bir geliﬂme olursa, oraya müdahale edecekti. Bu anlamda da iﬂlevinde bir
de¤iﬂiklik yoktu. Ama müdahale
alan› geniﬂliyordu. Geçmiﬂte sadece
Avrupa ve Amerika’y› kapsayan
müdahale alan›, art›k neredeyse bütün dünyayd›. Emperyalizm, kendi
karﬂ›-devrimci ordusuna bu “yetkiyi” tan›m›ﬂt›.
D ü n y a n › n n e re s i n d e o l u r s a o l sun emperyalizm için “terörizm”,
“kitle imha silahlar›n›n bulunmas›”, “etnik ve bölgesel çat›ﬂmalar”

NATO,
dünya halklar›na
düﬂman bir örgütlenmedir.
NATO DA⁄ITILMALI,
halklara karﬂ› iﬂledi¤i
tüm suçlar›n hesab›
sorulmal›d›r!
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umudu selaml›yoruz

tir. Irak'›n iﬂgalinde ise, do¤rudan kat›lmasa da, pek çok
NATO üyesi ülke Irak'a asker
göndermiﬂtir.
2004 Haziran'›nda Istanbul'da yap›lan NATO Zirvesi'nde de, NATO'nun Asya'da
geniﬂletilmesi, Ortado¤u'da ABD
iﬂgalinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve kal›c›laﬂt›r›lmas›, Türkiye baﬂta olmak
üzere iﬂbirlikçi ülkelerin daha aktif
olarak kullan›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Emperyalizmin devasa
askeri örgütü, halklar›n
g ü c ü k a r ﬂ › s › n d a b i r cü ce di r
NATO, her dönem emperyalist
tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda
faaliyet yürütmüﬂtür. Geçmiﬂte Sosyalist Blok tehdit olarak görülürken, NATO buna uygun olarak ﬂekillendirilmiﬂtir. Sonras›nda da emperyalist tekellerin ç›karlar› neyi
gerektiyorsa ona göre düzenlemeler

yap›lm›ﬂ, yeni politikalar belirlenmiﬂtir.
NATO üyesi olmak, ayn› zamanda emperyalist politikalara da ortak
olmakt›r. Türkiye'de NATO'ya en
ucuz askeri sa¤layan, ABD’den
sonra en fazla askeri gücü bulunduABD D›ﬂiﬂleri
ran ülke olmuﬂtur. (A
B a k a n l a r › n d a n J o h n F. Dulles ﬂöyle demiﬂti: “NATO'ya en ucuz askeri
Türkiye sa¤l›yor. Bir Türk askerinin
b i ze m a l i y e t i 2 3 ce n t ! ” )
NATO karar›yla ülkemizde de
kontrgerilla örgütlenmeleri kurulmuﬂ, katliamlar, provokasyonlar örgütlenmiﬂtir. NATO anlaﬂmalar› gere¤ince ülkemizde say›s›z üs aç›lm›ﬂ, emperyalizmin ç›karlar› ad›na
K o re'ye, Kos ov a ' y a , A f g a n i s t a n ' a
asker gönderilmiﬂtir. NATO'ya hizmet, ABD'ye hizmettir. Türkiye'de
57 y›ll›k NATO üyeli¤iyle, NATO'nun halklara karﬂ› uygulad›¤›
kanl› politikalar›n orta¤› olmuﬂtur.
Türkiye bu utançtan kurtulmak için
derhal NATO'dan ayr›lmal›d›r.

NATO’ya Karﬂ› Sesimiz Ço¤als›n!
NATO'nun kuruluﬂun 60.y›ldönümü olan 4 Nisan 2009 tarihinde dünyan›n dört bir taraf›nda
NATO'ya Hay›r slogan› ile eylemler yap›lacak. Türkiye'de
bu eylemleri NATO'ya Hay›r
Platformu örgütlüyor. Platformda yer alan NATO'ya Karﬂ› Sanatç›lar, ‹stanbul Kad›köy'de 4 Nisan günü yap›lacak mitinge kat›l›m ça¤r›s›nda bulundu.
Yap›lan ça¤r›da NATO’nun da¤›t›lmas› gerekti¤i
belirtildi.

Brüksel: Nato eyleminde yüzlerce
gözalt›
Brüksel’de anti-emperyalist güçlerin organize etti¤i
“NATO’ya karﬂ› blokaj” eyleminde 400’e yak›n kiﬂi gözalt›na al›nd›.
22 Mart’taki eylemin baﬂ›nda yap›lan yürüyüﬂte,
NATO’nun 60. y›l›n›n protesto eylemlerine kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Brüksel’deki NATO merkezi önünde gerçekleﬂtirilen eylemde, merkezin, anti-emperyalistler taraf›ndan kuﬂat›lmas› üzerine polis sald›r›ya geçerek,
yüzlerce kiﬂiyi yaka paça göz alt›na ald›.
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NATO, dünyay› emperyalistlerin
istedikleri gibi dikensiz bir gül bahçesine çevirmek istese de bu mümkün olamayacakt›r. NATO, Afganistan'› y›llard›r en ileri teknolojilerle
iﬂgal etmiﬂ olmas›na ra¤men, halk›
teslim alamam›ﬂt›r.
Emperyalistler NATO ﬂemsiyesi
alt›nda, dünya halklar›na karﬂ› güçlerini birleﬂtirerek sald›rmaktad›r.
Bunca terör, katliam, iﬂgal yaﬂanmas›na ra¤men yine de istedikleri
sonucu elde edememektedirler. Emperyalizm tüm güç gösterilerine, üstün teknoloji ve devasa silahlar›na
ra¤men dünya halklar›n›n kurtuluﬂ
umudunu öldürememiﬂtir. Emperyalistler, NATO’yu yeniden yap›land›rabilir, yeni sald›r› politikalar›
belirleyebilirler. Ancak tarihin ak›ﬂ›n› de¤iﬂtiremezler. NATO bir gün,
dünya halklar›na karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n hesab›n› vermek zorunda kalacakt›r.
Emperyalistler yenilecek, zafer
dünya halklar›n›n olacakt›r.

Frans›z polisinden NATO toplant›s›
öncesi faﬂist uygulama
Fransa'n›n Strasbourg kentinde 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleﬂecek olan NATO toplant›s› öncesinde polis
halk›n tepkilerine tahammül edemedi. Son günlerde bir
çok kent sakininin pencerelerinde as›l› olan NATO karﬂ›t› flamalar ile pankartlar polis taraf›ndan zorla indirildi. Baﬂta kent sakinleri olmak üzere siyasi partiler ve demokratik örgütler uygulamaya tepki gösterdi. Uygulamalara tepkilerin artmas› üzerine valilik taraf›ndan yap›lan aç›klamada, bayrak as›lmamas› yönünde bir karar›n
olmad›¤› duyuruldu.
Strasbourg Üniversitesi hukuk profesörlerinden Patrick Wachmann da konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada polisin tamamen illegal bir uygulamaya imza att›¤›n› söyledi zirve nedeniyle kent merkezinde oturan insanlar›n
özel kartlarla oturduklar› bölgeye girebilece¤ini hat›rlatan Wachmann, 'isteyen her vatandaﬂ, mahkeme karar›yla bunu kald›rtabilir, çünkü özgürlükleri s›n›rl›yor' dedi.
3-4 Nisan tarihlerinde Fransa'n›n Strasbourg ile Almanya'n›n Kehl ve Baden-Baden kentlerinde yap›lacak
olan zirveye ABD Baﬂkan› Barack Obama'n›n yan› s›ra
üye ülkelerin devlet ve hükümet baﬂkanlar› kat›lacak.
Kentteki üniversitelerin kapal› olaca¤› zirve boyunca
NATO karﬂ›t› gösterilere onbinlerce kiﬂinin kat›lmas›
bekleniyor.

NATO
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Ne gördü¤ünüz nereden bakt›¤›n›za ba¤l›d›r
Dünya dönüyor a¤›r bir külçe gibi. Halklar›n etraf›na örülen taﬂ duvarlar külçeleﬂtiriyor onu. O duvarlar ki ‹srail’in Filistin’de yapt›¤› gibi kal›n ve so¤uk. Halklar›, ya da
hapishanelerdeki halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›n› çevreleyen duvarlar›n
so¤uklu¤una karﬂ›n, yer yüzü kaynamakta. O kaynamadan herkes bir
baﬂka sonuç ç›karmakta. Bak›n en
son, IMF Baﬂkan› Dominique Strauss Khan, ABD Baﬂkan› Obama’y›
“dünyada ayaklanma ve sosyal
riskler konusunda” uyard›.
Dünya emperyalist iletiﬂim ayg›tlar›n›n ördü¤ü duvarlarla çevrili
olsa da do¤ru pencereden bakmay›
bilenler, yine de yerkürenin her
taraf›n› görebilir.
Bakal›m böyle bir pencereden; ‹ﬂte K›z›ldereli soyunun tüketildi¤i Kuzey Amerika.. Sonra
kesilen ve yak›lan Amazonlar›yla
Latin Amerika.. Atalar› demir
prangalarla Amerika’n›n Avrupa’n›n zengin sofralar›na sunuldu¤undan beri kavgas› bitmeyen
Kara Afrika.. Asya ve Afrika’y›
birbirine ba¤layan, zengin yataklar›n› korumak için bir anne gibi
üstüne kapaklanan, co¤rafi olarak k›tadan say›lmasa da es geçilemeyecek, nice zamanlar› görmüﬂ
Ortado¤u.. Geniﬂ bozk›rlar›nda kar›ncalar kadar çok insanlar›yla tekellerin gözdesi Asya.. Kendisine
“kurtuluﬂ” umuduyla sar›lan milyonlarca göçmene reva gördükleriyle Avrupa.. Ve buzullar›, buzullar›ndaki canlar›yla can çekiﬂen, küresel ›s›nman›n kurbanlar›ndan Antartika. ‹ﬂte bak›n k›sa bir turda neler
gördük.
Her k›tada kaç ülke var, her ülkede kaç insan, din, dil, ›rk? Her ülkede kaç ﬂehir, köy, kasaba? Her ülkede kaç yaﬂam var? Her yaﬂamda
kaç yoksul, kaç zengin, kaç zulüm,
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kaç kavga?.. Zulüm karﬂ›s›nda kaç
direniﬂ sürmüﬂ ve sürmekte? Hepsini saymak mümkün olmasa da bu
pencereden hepsi görülür.
Hindistan’da ne kadar çok yoksul var. Sokaklar›nda üst üste yatan
gecekondusunda aç yaﬂayan yoksullar.. Ama yaln›z de¤iller, dünyada yüzden çok ülkede kardeﬂleri
var. Elbette dünyan›n ilk sömürgelerinden Hindistan’›n savaﬂan gerillalar› da var. S›n›r komﬂusu Nepal’de monarﬂiyi y›kan, devrimi
güçlendirmeye çal›ﬂanlar da.
1947’lerden beri darbeler ve entrikalarla durulmad›¤› Pakistan... Orada halklar periﬂan.. Hiç durmadan

bat›ya do¤ru ilerleyen ve “azgeliﬂmiﬂli¤in” yaftas›n›, boyunlar›nda
a¤›r bir zincir gibi taﬂ›yan göç dalgas›n›n içinde her daim onlar›n oluﬂu tesadüf de¤il. Çocuklar›n bile pazarland›¤›, fuhuﬂ köylerinin kuruldu¤u Filipinler’de, Tayvan’da, tekellerin göz dikti¤i Asya’da yürekli
insanlar yok mu? Var elbette. Cuntan›n kas›p kavurdu¤u Tayland’da
sokaklarda vuruﬂa vuruﬂa can verenler var. Sonra Sri Lanka’n›n Tamil Kaplanlar›. Sri Lanka’da kontra
devletin bir okula ya¤d›rd›¤› bombalar ve kanlar› birbirine kar›ﬂm›ﬂ
çocuklar dünde kalmad›. Kah emperyalist iﬂbirlikçili¤in kah tsunamilerin vurdu¤u Endonezya’da öz-

gürlük mücadelesi hala
sürüyor.
Ortado¤u’ya do¤ru bak›nca Irak, Afganistan ve
Filistin’den oluk oluk kan
boﬂal›yor. Havada kurﬂun
ve bomba sesleri yank›lan›yor. Dünün Carter’i, Eisenhower’i,
bugünün Obamas›... Afganistan’›
uyuﬂturucu tarlas›na çevirmeleri de,
Ebu Garip iﬂkencelerindeki kad›nlar›n ç›¤l›¤› da görülüyor bu pencereden. Müttefikler Afganistan’da birbirlerini vuruyor, Irak’tan dönen
“Tanr›n›n
askerleri”
yurtlar›
ABD’de peﬂpeﬂe intihar ediyor.
Ve Afrika... Karaderili diye bahtlar› da kara ilan edilmiﬂ, kemiklerine yap›ﬂm›ﬂ insan derilerinden önce
elmaslar›, madenleri görülmüﬂ ve
ﬂiﬂ kar›nl› aç çocuk bak›ﬂlar› tohumlar gibi dört bir yana savrulmuﬂ k›ta.
Somali’de, Darfur’da, “Bar›ﬂ gücünün” girdi¤i her yerde iﬂkencenin,
tecavüzün ayyuka ç›kt›¤› k›ta.
Ülke s›n›rlar› cetvelle çizilmiﬂ
gibi paylaﬂ›lan, bu da emperyalistlere yetmeyince halk›n birbirine k›rd››r›ld›¤› k›ta. Yiyemeyenlerin ve yiyicilerin aras›nda yüzlerce katl›k uçurumdan bahsedilen, Avrupa’n›n k›y›lar›na mülteci katarlar› en çok vuran k›ta..
Nijerya’n›n petrol dolu deltas›na
doluﬂan emperyalist ﬂirketlere
karﬂ› savaﬂanlar iﬂte orada. Duyulsa da duyulmasa da direniyor
Afrika...
Afrika’dan Avrupa’ya t›rman›rken k›talararas› yol kavﬂa¤›nda Türkiye.. 60 y›l›n iﬂbirlikçilik ve ba¤›ml›l›k zincirlerini taﬂ›yan bu ülkenin topraklar›nda nice direniﬂler
boy veriyor.
‹ki yüzü vard›r Avrupa’n›n. ‹lki
Komün’ü, Marx’›, Engels’i, öncü
ve önderleri do¤uran Avrupa, di¤eri
sömürgelerinden beslenen beslenirken de çürüyen Avrupa.. ‹kinci Avrupa’d›r Balkanlar’› bir kenara iten
ve müttefik ABD’yle birlikte buralarda ya¤maya talana ç›kan... NATO’nun cirit att›¤› “özgür Kosova”
yalan! Kosova’da Arnavutluk’ta,
Çekoslovakya’da, Romanya’da, As-

ﬂehitlerimizi an›yor
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ya ülkesi komﬂu Rusya’da
ve baﬂ›ndan aﬂa¤› bomba
ya¤d›r›lan Gürcistan’da,
Abhazya’da için için kayn›yor kazan. Halk “eski”
günlere özlem duyuyor.
Sosyalizm özlemi NATO
pazarlar›nda dindirilemiyor.
Yaﬂl› k›ta denilerek umutsuzluk
tohumlar› ekilmeye çal›ﬂ›lsa da
e¤itim hakk› için ‹talya’da,
Fransa’da okullarda, Hollanda
ve Almanya’da eme¤in karﬂ›l›¤›
için fabrikalarda, Avusturya ve
Yunanistan’da çiftçiler... yasalara ve uygulamalara tepkili.
‹yinin ve kötünün çat›ﬂt›¤›
bir co¤rafya da Amerika. Bir tarafta “efendiyim” diyen Amerika, di¤er tarafta kardeﬂlik türkülerinin unutulmad›¤› Latin
Amerika ve onur abidesi Küba.
“Efendi” Amerika cinnet geçiren ö¤rencilerle, s›n›rda ölü b›rakt›¤› Meksikal›larla, kakao ve
cola patronlar›n›n Latin Amerikal› sendikac›lara yönelik katliamlar›yla, Kolombiya’daki iﬂbirlikçi kontralar›yla Venezüella ve Bolivya’daki “muhalif”
yandaﬂlar›yla iﬂbaﬂ›nda. O iﬂbaﬂ›nda, Kolombiya’daki binlerce
gerilla da. Küba’n›n özgürlük
tutkunu halk› da onurlu yaﬂam›n› tehditlere ra¤men sürdürüyor.
Dünyada ayaklanma ihtimalinden sözediyordu IMF Baﬂkan›.
‹htimal gerçekte her an ﬂu
veya bu biçimde yaﬂanmakta
oland›r. Ezien, yoksul, sömürülen ve sömürgeleﬂtirilmiﬂ halklar, gücü yetti¤ince ayakta, ama
daha fazlas›, daha yak›p y›kan›
gelmeyecek mi, gelecek elbette; onun kayg›s›n› da IMF’ciler
çeksin.
Yaﬂananlar dünden ba¤›ms›z
de¤il. Bu yüzden deneyim ve
birikim olarak tarihin derinliklerinden sözülüp gelirler. Umudu büyütecek çeliﬂki ve deneyimler her daim vard›r. Yeter ki
o pencereden bakmas›n› ve görmesini bilelim.

Say›: 177

Nurhan'a Ahmet'e
Cengiz'e Özgürlük
Viyana
Özgürlük Komitesi, 20 Mart Cuma
günü Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da bulunan Alman Konsoloslu¤u
önünde biraraya gelerek tutuklu 3 federasyon üyesinin serbest b›rak›lmas›n› istedi. Almanca olarak haz›rlanan
bildiri okunup da¤›t›ld›. Almanca
“Cengiz, Nuran, Ahmet’e Özgürlük“
pankart›n›n aç›ld›¤› protestoda tutuklu
federasyon üyelerinin foto¤raflar› taﬂ›nd›, sloganlar at›ld›.
*

Liege
Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbullu
ve Cengiz Oban için 22 Mart günü
Belçika'n›n Liege ﬂehrinde özgürlük
talepleri yinelendi. ﬁehirde kurulan
pazarda ikinci kez bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Türkçe ve Frans›zca bildirilerden toplam 500 adet da¤›t›ld›.
*

Rotterdam
Özgürlük Komitesi, tutuklu Üç
Anadolu Federasyonu üyesi için 22
Mart’ta Hollanda’n›n Rotterdam ﬂehrinde özgürlük taleplerini yineledi.

Rotterdam’›n “Beursplein” meydan›nda stand kuran Özgürlük Komitesi
üyeleri, ‹ngilizce ve Türkçe olmak üzere bildiriler da¤›tt›lar.
*

Berlin
21 Mart Cumartesi günü Berlin
Alexsandr Platz isimli meydanda,
"Devrimci Tutsaklara Özgürlük, Nurhan, Cengiz, Ahmet’e özgürlük" slogan›yla pankart aç›ld› ve özgürlük komitesi bildirileri da¤›t›ld›.
*

Köln
Özgürlük Komitesi, Köln’de Dom
Kilisesi önünde 10. hafta olan 21 Mart
Cumartesi günü resimli pankart ve
stantd açarak, bildiri ve broﬂür da¤›tt›.
Arkadaﬂlar›n›n hukuksuzca tutuklanmalar›n› sonuna kadar teﬂhir edeceklerini belirten konuﬂmalar yapt›lar. 11.
haftada buluﬂmak için ça¤r›da bulundular.

Neo Nazilerin
Afiﬂleri Söküldü

Uyuﬂturucuya Karﬂ›
Mücadele Sürüyor

Almanya'n›n Dortmund
ﬂehrinde, 20 Mart Cuma günü
"Bündniss gegen Rechts"
(Sa¤a karﬂ› birlik), MLPD
(Almanya Marksist-Leninist
Partisi), IG Metall (Sendika),
Antifa (Antifaﬂistler), Die
Linke (Sol Parti) ve Dortmund Halk Cephesi, Dorstfeld semtinde Neo-Nazilerin
afiﬂ ve pullamalar›n› söktüler.

Berlin Kreuzberg semtindeki uyuﬂturucu
sorununa karﬂ› baﬂlat›lan mücadele sürüyor.
Sorunun çözümüne iliﬂkin, yine birçok gazete, politikac› ve tek tek Kreuzberg çevresinde uyuﬂturcu ba¤›ml›lar›yla ilgilenen tedavi
merkezlerine mektuplar yaz›larak ve bire bir
görüﬂülerek soruna dikkat çekilmeye çal›ﬂ›ld›.
"Kreuzberg ve uyuﬂturucu" baﬂl›¤› alt›nda yap›lan toplant›n›n, ikincisini örgütleme çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld›.
Her hafta "Kotbusser Tor'da Uyuﬂturucuya
Hay›r" slogan›yla yap›lan eyleme bu hafta da
devam edildi.
Konuya iliﬂkin
bildiri ve el ilanlar› da¤›t›ld›.

Önce bir bas›n aç›klamas›
yap›ld›, ard›ndan bir yürüyüﬂ
gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂten
sonra nazilerin yap›ﬂt›rd›klar›
afiﬂ ve pullamalar hep beraber kaz›n›l›p temizlendi. Eylem yaklaﬂ›k 2 saat sürdü.
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Halk Cepheliler 21 Mart günü
yapt›klar› eylemlerle Newroz’u kutlad›lar. “Newroz ‹syand›r ‹syan›
Büyütelim” pankartlar›n›n aç›ld›¤›,
Newroz ateﬂlerinin yak›l›p, üzerinden atland›¤› eylemlerde “Cengiz
Soydaﬂ Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Newroz Piroz Be,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve
Newroz ‹syand›r ‹syan› Büyütelim”
sloganlar› at›ld›.

M a l a t y a : Cemal Gürsel Mahallesi’nde Newroz ateﬂini yakan
Halk Cepheliler, Mahalle içerisinde
meﬂaleli yürüyüﬂ yaparak, halklar›n
kardeﬂli¤ini ve mücadelesini vurgulayan sloganlar att›lar. Newroz ateﬂinin yak›lmas›yla baﬂlayan kutlama
omuz omuza çekilen halaylarla devam etti.

H a t a y : Ulus Meydan›’nda
Halk Cephesi pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Newroz Ateﬂi Zalimleri
Yakacak! Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Newroz Ateﬂi Cengizler’le Büyüyor” dövizleri de taﬂ›nd›. Burada
okunan aç›klamada; Newroz ateﬂinin Kürt, Süryani, Arap ve Fars
halklar›n›n birlikte mücadelesiyle
zalimlere karﬂ› kazan›lan savaﬂ›n
ad› oldu¤una vurgu yap›ld›. Eylem
halklar›n kardeﬂli¤ini ve mücadelesini vurgulayan sloganlar›n at›lma-
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s›yla bitirildi.

Elaz›¤: Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir araya gelen Halk Cepheliler mahalle halk› ile birlikte Newroz’ u karﬂ›lad›lar. Newroz alan›na
meﬂaleleri ve Cengiz Soydaﬂ’›n resmi ile giriﬂ yapan Halk Cepheliler
taﬂ›d›klar› pankart› alana ast›lar. Meﬂalelerle Newroz ateﬂini yakan Halk
Cepheliler burada ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için bir dakikal›k
sayg› duruﬂunda bulunuldu. Do¤an
Çelik'in Kürtçe söyledi¤i türküler
eﬂli¤inde halaylar çekildi.

A d a n a : Halk Cepheliler Newroz kutlamas›na ﬁakirpaﬂa mahallesinde yapt›klar› meﬂaleli yürüyüﬂle
baﬂlad›lar. Sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüﬂte Cengiz Soydaﬂ’›n resimlerinin yan› s›ra “Newroz ‹syand›r ‹syan› Büyütelim, Newroz Piroz Be”
dövizleride taﬂ›nd›. Mahalle semt
pazar›n›n kurulu oldu¤u alana gelindi¤inde burada meﬂale ve odunlardan ateﬂ yak›larak kutlamaya
baﬂland›. Programda halklara, bugünkü Dehaklara yani emperyalizme karﬂ› birleﬂilerek isyan› büyütme ça¤r›s› yap›ld›.
‹ s t a n b u l : Halk Cepheliler, 21
Mart günü zulme karﬂ› isyan›n ad›
olan Newroz’u kutlamak ve Ölüm

ﬂehitlerimizi an›yor

Newroz ‹syand›r
‹syan› Büyütelim

Orucunda ölümsüzleﬂen Cengiz Soydaﬂ’› anmak için Okmeydan›’ndayd›.
Dikilitaﬂ
Park›’nda toplanan Halk Cepheliler sloganlarla Sibel Yalç›n Park›’na do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. “Newroz Ateﬂi Cengiz
Soydaﬂlar’la Büyüyor” ve “Newroz
‹syand›r ‹syan› Büyütelim” pankartlar›n› açan kitle k›z›l bayraklar ve
meﬂalelerle yürüdüler. Sibel Yalç›n
Park›’na gelindi¤inde öncelikle
Halk Cephesi’nin Newroz’la ilgili
aç›klamas› okundu. Aç›klamada,
“Newroz isyand›r. ‹syan› Cengiz
Soydaﬂlar’la büyütüyoruz. Anadolu’nun dört bir yan›, Ortado¤u ve
zulmün, sömürünün oldu¤u her yer
isyan›m›z›n ateﬂiyle yan›p kavrulana dek isyan›m›z hiç bitmeyecek.
Cengiz Soydaﬂ’›n peﬂinden yürüyen
Ölüm Orucu direniﬂinin kahramanlar›, Kevser M›rzaklar bu topraklar
üzerinde Demirci Kawalar’›n hiç
eksik olmayaca¤›n›n, isyan ateﬂimizin asla sönmeyece¤inin teminat›d›rlar. Onlara sözümüzdür, önümüze her ne engel ç›karsa ç›ks›n biz
inanç ve kararl›l›kla Day›m›z›n gösterdi¤i yoldan yürümeye ve Newroz’un ateﬂiyle halk›m›z›n gelece¤ini ayd›nlatmaya devam edece¤iz”
denildi. Aç›klamadan sonra Grup
Yorum sahne ald›. “Biz biliyoruz ki
Newroz’da yak›lan ateﬂ Cengizler’le büyüyor, onlar›n direniﬂi ve coﬂkusuyla Newroz’unuzu kutluyoruz”
diyen Grup Yorum halay türkülerinden oluﬂan program›n› “Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” ve “Çav Bella” marﬂlar›yla bitirdi.
Yorum'un ard›ndan davul ve zurna ekibinin çald›¤› halay havalar›
eﬂli¤inde çekilen halaylar ve Newroz ateﬂinin üzerinden atlanmas›yla
program sona erdi.
‹stanbul Sultanbeyli’de de 20
Mart akﬂam› türküler söylenip halaylar çekilerek coﬂkulu bir ﬂekilde
Newroz kutlamas› yap›ld›.
20 Mart günü Gülsuyu Ertu¤rul
Gazi Lisesi’ nde de ö¤renciler taraf›ndan okul içerisinde Newroz’u
kutland›. Okul müdürü Newroz kutlamas›na engel olmak istedi, fakat
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ö¤rencilerin ›srar› üzerine ö¤len aras›nda yap›lmas›n› kabul
etmek zorunda kald›.
Kutlamay› engelleyemeyen müdürün Newroz’u “Ergenekon Destan›” ve “Bahar
Bayram›” yla iliﬂkilendirmek istemesi üzerine ö¤renciler ›sl›k ve
alk›ﬂlarla olaya tepki gösterdiler.
Ö¤renciler kendi haz›rlad›klar› metinde Newroz’un isyan ateﬂi oldu¤unu ve 2600 y›l önce Asur kral› zalim Dehak’a karﬂ› Demirci Kawa’n›n önderli¤inde yak›ld›¤›n› ve
bugün de bu ateﬂin hala yand›¤›n›
vurguland›. Metin okunurken bir
yandan da ateﬂ yak›larak “Yaﬂas›n
Newroz”, “Biji Newroz”, “Biji Bratiya Gelan”, “Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›. Ateﬂin
yak›l›p, türkülerin söylendi¤i ve halaylar›n çekildi¤i Newroz kutlamas›na okul ö¤rencilerinin hemen hemen tamam›n›n yan› s›ra ö¤retmenler de destek verdi.

l› Akça¤layan Mahallesi’nde Halk
Cepheliler Newroz’u coﬂkuyla kutlad›. Polisin kutlama yerini kuﬂatm›ﬂ olmas›na ra¤men mahalle halk›
davul-zurna eﬂli¤inde coﬂkuyla halay çekmeye devam etti.

Ankara:

“Halk Cephesi,
BDSP, ALINTER‹, AKA-DER,
PART‹ZAN, DHF”nin birlikte düzenledikleri Newroz kutlamas› Tuzluçay›r Mahallesi’ndeydi. Halk Cepheliler Kawalar’›n yan›na ad›n› yazd›ran Cengiz Soydaﬂ’›n resimleri ve
açt›klar› “Newroz Ateﬂi Cengizlerle
Büyüyor” pankart› ile yürüyüﬂe kat›ld›lar. Newroz’un kutlanaca¤› alana
gelindi¤inde ortak aç›klamay› Halk
Cephesi’nden Hakan Y›lmaz okudu.
Y›lmaz: “Newroz, Ortado¤u halklar›n›n isyan›d›r. Halklar›n birlik, dayan›ﬂma ve zulme karﬂ› koyma iradesinin ad›d›r. Newroz, "yenigün"dür. Günü yeni yapan 2600 y›l
önce Demirci Kawa önderli¤inde zalim Dehak'a karﬂ› gerçekleﬂtirilen isyan›n zafere eriﬂmesidir...Yine, 21
Martlarda zalimlerin ördü¤ü tecrit
duvarlar›n› y›kmak için yeni Kawalar olarak ç›kt› Cengiz Soydaﬂlar.

‹ z m i r : Yamanlar Mahallesi
Spor Kulübü’nün önünde toplanan
Halk Cepheliler burada pankart aç›p,
sloganlar atarak Newroz ateﬂini yakt›lar. Halk Cepheliler
burada okuduklar› aç›klamada; “2600 y›l önce oldu¤u
gibi Dehaklar’›n saray›n›
yerle bir etmenin yolu De- DTP’nin düzenledi¤i Newroz Kazl›haklar’a ve iﬂbirlikçilerine çeﬂme Meydan›’nda kutland›.
karﬂ› birlikte mücadele et- Miting alan›nda ilk konuﬂmay› ‹HD ﬁumekten geçer. Newroz dün be Baﬂkan› Gülseren Yoleri yapt›.
oldu¤u gibi bugün de isyan- DTP ‹l Baﬂkan› Halil Aksoy Kürtçe
d›r. ﬁimdi, bu isyan› emper- yapt›¤› konuﬂmayla, özgürlük mücadeyalistlere ve yerli iﬂbirlikçi- lesine sahip ç›kmaya devam edeceklerilerine karﬂ› büyütme zama- ni vurgulad›.
n›d›r.” dediler. Aç›klama bit- Kürsüde DTP Eﬂbaﬂkan› Emine Ayna,
tikten sonra ateﬂin üzerinden DTP milletvekili Ak›n Birdal, Tuncer
atlay›p halay çeken Halk Bak›rhan, Sebahat Tuncel, ESP TemCepheliler’e polis müdahale silcisi Ersin Sedefo¤lu, ÖDP milletveetmeye çal›ﬂt›. Polisin eyle- kili Ufuk Uras da birer konuﬂma yapt›me gaz bombas› ve panzerle lar.
su s›karak sald›rmas› üzerine Mitinge DTP ve ESP’nin yan› s›ra
çat›ﬂma ç›kt›. Barikatlar ku- EHP, SDP, SP, ÖDP, EMEP, DHF, Parrup, taﬂ ve sloganlar›yla po- tizan, Al›nteri, SEH, SODAP, Köz, ‹ﬂlis sald›r›s›na cevap veren çi Cephesi, ÖDAH, ‹HD, Halkevleri,
Halk Cepheliler çat›ﬂmay› TÖP, U‹D-DER, Anti-Kapitalist ve
bir süre sonra iradi olarak bi- KESK pankartlar›yla kat›ld›. Miting,
tirdi.
Rojda’n›n Kürtçe ezgileriyle çekilen
B u r s a : Teleferik’e ba¤- halaylarla sona erdi.

Kazl›çeﬂme Meydan›’nda
Newroz Kutlamas›
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ELAZI⁄

Halklar›n kurtuluﬂu, devrim ve sosyalizm için emperyalizmin karﬂ›s›nda bedenlerini barikat yaparak direndiler ve ﬂehit düﬂtüler. Dünden bugüne halklar› için devrim ve sosyalizm
için ﬂehit düﬂerek ölümsüzleﬂen tüm
devrim ﬂehitlerini bir kez daha sayg›yla an›yoruz...” dedi. Aç›klamadan
sonra Newroz ateﬂi yakarak halay
çeken kat›l›mc›lar kutlaman›n sonunda mahallenin sokaklar›nda yürüyüﬂ yapt›.

A n t a l y a : Halk Cepheliler K›ﬂlahan Meydan›’nda yapt›¤› meﬂaleli
eylemiyle halklar›m›z› Dehaklar’a
karﬂ› kardeﬂlik ve dayan›ﬂma ile birleﬂerek Newroz ateﬂini büyütmeye
ça¤›rd›.

Diyarbak›r’da Newroz Kutland›
Diyarbak›r’da Newroz kutlamas›nda Kürt sorununda demokratik çözüm
talebi dile getirildi.
Diyarbak›r'da Newroz Park›'nda düzenlenen kutlamaya halk yöresel k›yafetleriyle kat›ld›. Newroz kutlamas›nda,
konuﬂmalar›n hepsi Kürtçe yap›ld›. Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Osman Baydemir, DEP eski Milletvekilli Leyla Zana, DTP Genel Baﬂkan›
Ahmet Türk de kürsüden halka seslendi.

NEWROZ
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B i r albay ve bir koruc u b aﬂ › “ka y› pl arl a” i l gil i t ut ukl and› l ar

O albay›n üstleri yok muydu?
Atak’›n hamileri yok muydu?

*

Atak ve Temizöz gibiler tutuklanmal›, en a¤›r cezalara çarpt›r›lmal›d›rlar. Fakat bunlar gibi üç beﬂ
kiﬂinin tutuklan›p dosyalar›n üstünün kapat›lmas› da kabul edilemez.
*

ﬁimdi dikkatinize bir al›nt› sunuyoruz:
“ ﬁ › r n a k ' t a Tatar ailesi, Sive rek'te daha sonra Susurluk kazas›yla katilli¤i, kontral›¤›, uyuﬂturucu
kaçakç›l›¤› daha bir gün yüzüne ç›kan ve böylece tüm Türkiye'nin daha
yak›ndan tan›d›¤› DYP milletvekili
Sedat Bucak'a ba¤l› çeteler, Beytüﬂﬂebap'ta Jirki aﬂireti, Yüksekova'da
yine daha sonra uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› nedeniyle aç›¤a ç›kan Yüksekova çetesine mensup Zeydan ailesi,
Uludere'de Mala Bayre ailesi, Midyat Süleyman Çelebi, Cizre ve Silopi'de Kamil Atak, Pervari'de Adiyan Aﬂireti reisi Emin Özcan korucu
olup Kürt halk›n› katledenlerin baﬂ›nda geliyorlar...”
Y›l, 1997 idi bunlar yaz›ld›¤›nda.
9 A¤ustos tarihli Halk ‹çin Kurtuluﬂ
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dergisinde yay›nlanm›ﬂt›.
Tam 12 y›l önce.
Her ﬂey aleniydi zaten.
Yukar›daki listede ad› geçenlerin
h e r b i r i n i n Kamil Atak gibi onlarca
suçu oldu¤undan emin olun. Bunlar
biliniyor da. AKP iktidar› ve
AKP’nin savc›lar›, isteseler ﬂu an
onlar için bir sürü aç›k gizli tan›k,
kuyularda onlarca kemik de bulabilirler, ama bulmuyorlar.
Neden?
*

Daha yak›n zamandan bir olay
hat›rlatal›m yine:
“DEHAP'l›lar, “bar›ﬂ” politikas›
çerçevesinde ziyaret etmek istedikleri, Cizre Belediye Baﬂkan› ve ayn›
zamanda korucubaﬂ› Kamil Atak’›n
emriyle kurﬂunland›lar. 27 Kas›m
2003 günü gerçekleﬂen olayda, bir
çok kiﬂi kurﬂunlarla yaraland›”.
Tarihe dikkatinizi çekiyoruz:
2003.
Sald›r›ya tan›k olan bir muhabir
anlat›yordu:
“Atak'›n evinin önüne vard›¤›m›zda bu durumla karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Cizre Emniyet Müdürlü¤ü Güvenlik ﬁube ekipleri, Atak'›n evine
10-15 metre uzakl›kta bekliyorlard›... Sald›r›lar s›ras›nda araban›n
camlar›n› kapatarak, içeride gülmeye baﬂlad›lar. Bize yap›lan sald›r›ya.. hiçbir ﬂekilde müdahale etmediler." (Aktaran, Ekmek ve Adalet, Say› 89, 7 Aral›k 2003)
Tekrar tarihe dönüyoruz: 2003
Kim var iktidarda?
AKP!
Peki AKP ne yapm›ﬂ bu olay oldu¤unda?
Haberimiz yoktu diyemez. Bas›nda geniﬂ geniﬂ yerald› çünkü.
Atak hakk›nda ne yapm›ﬂ?
Atak’›n halk› kurﬂunlamas›n› seyreden Emniyet Müdürü hakk›nda ne

yapm›ﬂ?
*

Gerçekler gösteriyor ki, AKP iktidar›nda da halka karﬂ› suçlar iﬂlemeye devam etmiﬂler ve AKP iktidar› da dokunmam›ﬂt›r onlara.
*

Baﬂl›ktaki sorular›m›z› tekrar
ediyoruz.
Temizöz, birilerini kaç›r›p kaybettiyse, Hizbullah’› kulland›ysa,
bunu komutanlar›n›n bilgisi d›ﬂ›nda
yapm›ﬂ olamaz.
Peki öyleyse, komutanlar› nerede?
Kamil Atak, do¤rudan siyasi iktidarlar›n himayesindeydi.
Nerede onu koruyan bakanlar ve
baﬂbakanlar?
*

Kimileri diyor ki, “evet, bunlar
biliniyordu ama dokunulam›yordu,
ﬂimdi dokunuluyor, fena m›?”
Biz adaletten söz ediyoruz, gözlerimizin boyanmas›ndan de¤il.
Biz, bu ülkede iﬂkencelerin, kay›plar›n, infazlar›n sorumlular›ndan hesap sorulmas›ndan söz ediyoruz, bu
yüzden de bir kaç figüran›n, iﬂi bitmiﬂ
bir kaç korucu ve emeklinin halk›n
önüne at›l›p, al›n iﬂte herﬂeyi bunlar
yapt›, devletimiz pirü pak demesini
kabul etmiyoruz. Bunda kendi baﬂ›na
bir “olumluluk” görmüyoruz.
Aksine, bu do¤ru ve devrimci
tavr› alanlar olmazsa, Ergenekon
manevralar› çerçevesinde, iﬂkencelerin, infazlar›n, kitle katliamlar›n›n,
kaybetmelerin, faili meçhullerin
gerçek sorumlular› bir daha asla yakalar›na yap›ﬂ›lamayacak biçimde
karart›lm›ﬂ olabilir.
Susurluk’ta denediler bunu. Ergenekon’da da farkl› bir biçimde deniyorlar. Ama bilinmelidir ki, özü
ayn›d›r. Özünde, devleti, egemen s›n›flar iktidar›n› aklamak ve kurtarmak vard›r.

ﬂehitlerimizi an›yor

Kayseri ‹l Jandarma
Alay Komutan› Albay Cemal Temizöz ve korucu baﬂ›, eski Cizre Belediye Baﬂkan› Kamil Atak tutukland›.
Temizöz ve Atak’›n Kuﬂtepe köyünde kay›plarla ilgili
yap›lan kaz›larda 20 kemik
Cemal Temizöz parças› ç›kmas›yla ilgili tutukland›¤› belirtildi.
‹ki isim de daha önce gerek kay›plar, gerekse de faili meçhuller vesilesiyle adlar› geçen, deyim yerindeyse katliamc›l›klar›yla teﬂhir
olmuﬂ isimlerdir. Bu nedenle de söz konusu kiﬂilerin
bugün tutuklanmalar›ndan
Kamil A t a k
ziyade, hemen her ﬂey bilinmesine ra¤men, bugüne kadar neden tutuklanmad›klar›d›r.

29 Mart 2009

umudu selaml›yoruz

Su Hayatt›r Sat›lamaz
Aysu ve Supolitik ad›na Gaye Y›lmaz suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ› mücadele kararal›l›klar›n› belirttiler.
Ö¤leden sonra “Mücadeleler ve
Deneyimler” adl› panele geçildi.
‹ki oturumda düzenlenen panelin
ilk oturumunda, panelist olarak davet edilen ancak mazeret bildirerek
panele gelemeyen Dikili Belediye
Baﬂkan› Osman Özgüven’in görüntülü konuﬂmas› sinevizyondan verildi. Özgüven su kullan›m›nda 10
tona kadar paras›z uygulamaya geçtiklerini ancak devlet taraf›ndan dava aç›ld›¤›n› belirtti.
Derelerin Kardeﬂli¤i’nden Hüseyin Acar, Munzur Vadisini ve Çevresini Koruma Kurulu ad›na Hasan
ﬁen ve Halkevleri ad›na Nuri
Güney’in
konuﬂmas›n›n
ard›ndan Küçük Armutlu Mahallesi ad›na konuﬂan Hasan
Öztürk, uzun y›llar su s›k›nt›s›
‹stanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su çektiklerini ve sonradan örgütForumu toplant›s›n›n sonunda haz›rlanan lenerek kendi ﬂebekelerini imebildirinin içeri¤ine Etiyopya, Bolivya ve ce usulüyle kendilerinin kurduVenezuella kat›lmad›lar. Sözkonusu ül- ¤unu; iki sene kaçak su kullankelerin temsilcileri, haz›rlanan “Bakan- d›klar›n› ve sonradan belediyelar Bildirisi”ne tepki göstererek “Su hak- ye baﬂvurduklar› halde beledik›n›n insan hakk›” oldu¤unu belirtiler. yenin gelip evlere saat takmaAd› geçen ülkeler haz›rlad›klar› alterna- d›klar›n› çünkü takt›klar› zatif bildiride “bu konunun Dünya Su Kon- man gecekondular› tan›m›ﬂ olaseyi’nde de¤il, Birleﬂmiﬂ Milletler’de caklar›n› belirtti.
konuﬂulmas›” gerekti¤ini savundular.
‹kinci oturumda Antalya Su
Dünya Su Forumu Bakanlar Süreci Mücadelesi’nden Prof. Dr. GülBaﬂkan› Sumru Noyan da, bu ülkelerin ser Öztunal›, Allianoi Giriﬂifarkl› tav›rlar›na iliﬂkin; “Su hakk›, ma- mi’nden Alime Mitap ve TTB
alesef insan hakk› olamad›. O konuda ad›na Hüseyin Demir’in konuﬂmutabakat sa¤lanamad›.” dedi.
malar›ndan sonra Halk CepheSonuç olarak Dünya Su Forumu’nda si’nden Yeter Gönül konuﬂtu.
emperyalistler ve iﬂbirlikçiler, geniﬂ bir Gönül emperyalistler ve iﬂbirmutabakat sa¤lam›ﬂ olsalar da, kat›l›m- likçilerinin, sadece suya de¤il
c›lar aras›ndan suyun halklar›n do¤al tüm dünya halklar›na sald›hakk› oldu¤unu belirten bir ses yüksel- rd›¤›n› vurgulayarak “suyumumiﬂ oldu.
zu emperyalistlere ve iﬂbirlikçi-

Suyun Ticarileﬂtirilmesine
Hay›r Platformu (STHP)’nun
düzenledi¤i 19-20 Mart tarihleri aras›nda Akatlar Mustafa
Kemal Merkezi’nde yap›lan
panel ve forumlar sona erdi.
19 Mart günü panel-forum program›n›n aç›l›ﬂ› STHP’yi tan›tan bir
kurgu-filmin gösterimi ile yap›ld›.
Program›n aç›l›ﬂ konuﬂmas› ise
Prof. Dr. Beyza Üstün taraf›ndan
yap›ld›. Üstün konuﬂmas›nda su
mücadelesinin yak›n tarihe damgas›n› vuracak bir mücadele olaca¤›na
vurgu yapt›.
D‹SK ad›na Tayfun Görgün,
KESK ad›na Sami Evren, TTB ad›na Gençay Gürsoy, TMMOB ad›na
Mehmet So¤anc›, Çiftçi Sendikalar›
Konfederasyonu ad›na Abdullah

Dünya Su Forumu’nda
Karﬂ› Bildiri

“Dünya Su Gününüz
Sizin Olsun”
Dünya Su Forumu son gününde
de protesto edildi. 22 Mart günü Beﬂiktaﬂ Meydan›’nda biraraya gelen
yaklaﬂ›k yüz kiﬂi “Su Yaﬂamd›r Yaﬂamlar›m›z Sat›l›k De¤il” pankart›n›
açt›. “Su Hakt›r Sat›lamaz, Su Halk›nd›r Sat›lamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde platform ad›na aç›klamay› Selim Y›lmaz okudu.
17 y›l önce suya göz dikenlerin 22
Mart’› Dünya Su Günü ilan etti¤ine
de¤inen Y›lmaz, Su Forumu’nda al›nan kararlar› dile getirdi. “Bugün burada toplanmam›z›n nedeni 22 Mart
Dünya Su Günü’nü kutlamak de¤ildir. Çünkü biz, suyumuzu satmaya
çal›ﬂanlar›n süslü sözlerinin, ilan ettikleri bu özel günlerinin arkas›ndaki
hesaplar› biliyoruz” diyen Y›lmaz
mücadelerinin süreceklerini dile getirdi.
lerine b›rakmak do¤ru de¤il. Biz
STHP’yi, topyekün sald›r›ya karﬂ›
topyekün direniﬂi örgütlemek için
kurduk. Bugün insanlar sokakta yasal dergi satarken kurﬂunlan›yor,
hapishanelerde iﬂkenceyle katlediliyor. Bütün bunlar ülkemizde demokrasinin olmad›¤›n›n en aç›k
göstergeleri. Bunun bilincinde olarak mücadelemizi ﬂekillendirmeliyiz” dedi.
20 Mart Cuma günkü programda, 17-18 Mart tarihleri aras›nda
MMO’da hayata geçirilen atölye
çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n›n aktar›lmas› ve çeﬂitli konularda forumlar
ve paneller yap›ld›.
STHP’nin 15-22 Mart tarihleri
aras›nda düzenleyece¤i etkinliklerin
Akatlar Mustafa Kemal Merkezi’ndeki aya¤› da böylece tamamlanm›ﬂ oldu.

Zeytin Üreticileri Komisyonu Çal›ﬂmalar›na Devam Ediyor
Komisyon 24 Mart tarihinde
Orhangazi’nin Çak›rl› köyünde bir
k›s›m üreticiyle bir araya gelerek
sohbet etti. Sohbette genel olarak

Say›: 177

zeytinin ve üreticilerin sorunlar›
tart›ﬂ›l›rken çözüm yollar› konusunda köylerin kendi kooperatiflerinin üreticinin çözüm arac› olaca¤›

ve kooperatiflerin üreticinin ihtiyaçlar›n› düﬂünerek birlik beraberlikle hareket etmesi gerekti¤i konuﬂuldu.

SU FORUMU
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Devrimci Memur
Hareketi
‹nanmak ve Kitlelere Gitmek
Haklar›m›z› Alman›n Garantisidir
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EMEK

Herﬂeyi kitleleri örgütlemekte bir
araca dönüﬂtürmeliyiz deriz. Bu ne kadar
do¤ruysa kitlelere ulaﬂmay›, onlar›
örgütlemeyi esas almayan hiçbir faaliyetin sonuç yaratmayaca¤›, hak almam›z›
sa¤lamayaca¤› da o kadar do¤rudur.

uzaklaﬂ›l›r. Devrimci memurlar bu tarz›n karﬂ›s›na
devrimci tarz› koymal›d›r. Devrimci tarz, sonuç yaratmay› hedefleyen, buna inanan bir çal›ﬂmad›r. Devrimci tarz, her gün daha fazla emekçiye ulaﬂan, onlarla yüzyüze gelen, onlar› da çözümün parças› yapan; örgütleyen bir çal›ﬂmad›r. Baﬂar›, as›l olarak
kaç kiﬂiye gitti¤imizde, kaç kiﬂiyi örgütleyip kendi sorununa sahip ç›kmas›n› sa¤lad›¤›m›zdad›r.
Baﬂta e¤itim emekçilerinin ve temelde tüm
emekçilerin (çünkü herbiri söz konusu olan
mücadeleyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r, en az›ndan
herbiri “veli” durumundad›r) kampanya arac›l›¤›
ile yüzyüze ulaﬂacaklar› bir emekçi kitlesi olacakt›r. Bu emekçi kitlesi –ö¤retmenler– içinde sorunumuzu anlatabildi¤imiz, eylemlere ve bir ad›m sonras›nda bizzat yan›m›zda bizim yapt›¤›m›z gibi kitle çal›ﬂmalar›na katabildi¤imiz, bunu hedefledi¤imiz bir kitle olmal›d›r. Yine ulaﬂt›¤›m›z kitle içinde
belki sadece propaganda yapabildi¤imiz ancak ak›llar›nda ve gönüllerinde Devrimci Memur Hareketi’ne yer açabildi¤imiz bir kitle olacakt›r. Belki de
hiçbir ﬂekilde ulaﬂamad›¤›m›z ve belki de kabul
görmedi¤imiz kesimler de olacakt›r. Tüm bu sonuçlar ço¤alt›labilir, ama tüm yönleriyle bakt›¤›m›zda
do¤ru bir çal›ﬂma ile bu sonuçlar bir sonraki ad›m
için yap›lm›ﬂ haz›rl›klard›r.
Herﬂeyi kitleleri örgütlemekte bir araca dönüﬂtürmeliyiz deriz. Bu ne kadar do¤ruysa kitlelere
ulaﬂmay›, onlar› örgütlemeyi esas almayan hiçbir
faaliyetin sonuç yaratmayaca¤›, hak almam›z› sa¤lamayaca¤› da o kadar do¤rudur. Devrimci memurlar ücretsiz ulaﬂ›m hakk› isteyen “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›na bu anlay›ﬂla bakmal›, “bildik
yüzleri”, hep ayn› “tan›d›k çevreyi” aﬂmal›, kampanyay› yeni, daha fazla emekçi kitlesine ulaﬂmakta bir araç yapmal›d›r.
Devrimci önderlerin dedi¤i gibi “... dünyayla, kitle
mücadelesinin büyük dünyas›yla yüz yüze gelmeli;
f›rt›nalar›, kitle mücadelesinin ola¤anüstü f›rt›nalar›n› göze almal›y›z.” Bu, her konuda kitlelelerle kaynaﬂmas›n› bilmek, kitlelerle yüz yüze gelmektir.

ﬂehitlerimizi an›yor

Haklar›m›z› almak, inanmaktan geçiyor. Önce buna inanmal›y›z. Haklar›m›z› almak mücadele etmekten ve buna denk bir çal›ﬂmadan geçiyor.
Halk Cephesi “Ücretsiz Ulaﬂ›m” ad›yla bir kampanya baﬂlatt›¤›n› duyurarak, ücretsiz ulaﬂ›m hakk›
için ö¤rencileri, velileri, ö¤retmenleri bu hakk› almak için birlik olmaya, mücadele etmeye ça¤›rd›.
Bu kampanyan›n ele ald›¤› sorundan –ulaﬂ›m sorunundan– en fazla etkilenen kesimlerden biri de ö¤retmenlerdir. Ö¤retmenlerimiz bu kampanyada
kendilerini destekçi olarak görmeyip, tersine do¤rudan bir parças› olarak görmelidir. Sorunlar›m›z
tüm halk kesimleriyle ortakt›r. Tüm halk kesimleriyle ayn› kaderi paylaﬂ›yoruz, ulaﬂ›m noktas›nda
sorunu yak›c› olarak ö¤rencilerin ve velilerinin yaﬂ›yor olmas›, di¤er kesimlerin bunun d›ﬂ›nda oldu¤u anlam›na gelmiyor. Kald› ki ö¤retmenler de bir
anlamda veli say›l›r.
Düzen kendi alan›nda meﬂru gördü¤ü araçlarla,
kendi yandaﬂ ve çevresine fiili de olsa çeﬂitli olanaklar tan›makta, örne¤in ‹mam Hatip Liselerine ‹ETT
otobüslerini resmi olmasa da servis olarak tahsis etmektedirler. Sorun bizim hakl›l›¤›m›zda, meﬂrulu¤umuzdad›r. Buna inanarak, “elden geldi¤i kadar” yapal›m yaklaﬂ›m›ndan uzak, inançl› ve iddial› hareket
etmemiz gerekir. Devrimci ö¤retmenlerimiz bu
kampanyan›n örgütleyicisi, öncüsü olarak, ö¤retmenlerimiz destekçi de¤il asli unsuru oldu¤unu,
kendi örgütlülüklerinin ve alanlar›n›n do¤rudan bu
çal›ﬂma içinde etkili bir biçimde yeralmalar› gerekti¤i bilincini, en önemlisi de meﬂrulu¤unu taﬂ›mal›lar.
Tek baﬂ›na inanmak yetmez. As›l olan tüm kampanya ve faaliyetlerimizi nas›l bir çal›ﬂma tarz›yla
yürüttü¤ümüzdür. Tüm kampanya ve faaliyetlerimizin ana noktas› kitlelerdir. Sorunu yaﬂayan kitlelerdir. Güç kitlelerdedir. Baﬂar›n›n anahtar› kitlelere gitmektedir. Bunu oda¤a koymayan her çal›ﬂma, her
faaliyet “günü kurtarmaktan”, “yasak savmaktan”
öte bir anlam taﬂ›maz ve bir sonuç da yaratmaz. Bu
tablo memur alan›nda, sendikalarda çok yayg›nd›r.
Hak almaktan, somut sonuçlar yaratmaktan
uzak bir eylem tarz›, çok uzun süredir yerleﬂmiﬂ
haldedir. Sorunu yaﬂayan kitleyi eyleme, örgütlülü¤e, mücadeleye çekmeyi içeren sab›rl› uzun vadeli
çal›ﬂmalar yerine, az say›daki örgütlü memur kitlesiyle s›radan eylemler yapmak kolayc›l›¤› revaçtad›r. Kitlelerden uzaklaﬂman›n temel nedeni hem
çal›ﬂma tarz›ndaki hem mücadeleye yaklaﬂ›mdaki
yanl›ﬂl›k, eksiklik ve çarp›kl›klard›r.
Büyük iddialarla yola ç›k›l›r ancak bu iddiaya denk
bir ad›m yoktur ortada ve ço¤u durumda iddiadan da
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umudu selaml›yoruz

Esenyurt'ta çeteler
sald›rd›

Güzeltepe halk›:
“Uyuﬂturucuya ve
yozlaﬂmaya hay›r”
Yaklaﬂ›k iki ay önce Güzeltepe ‹lkö¤retim Okulu’nda bir genç k›z›n uyuﬂturucu hap kulland›¤›n›n ortaya ç›kmas› üzerine ailelerin tedirginli¤i artt›. Konuyla
ilgili okul müdürüyle yap›lan yap›lan görüﬂmelerden
sonuç ç›kmamas› ve sorunun gündeme al›nmamas› üzerine Güzeltepe halk› 20 Mart günü Güzeltepe ‹lkö¤retim Okulu önünde eylem gerçekleﬂtirdi.
“Uyuﬂturucuya ve Yozlaﬂmaya Hay›r” pankart› açan
Güzeltepe halk› çocuklar›n›n sahipsiz olmad›¤›n› vurgulad›.
Yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde; “Uyuﬂturucuya Hay›r, Çocuklar›m›z Sahipsiz De¤ildir, Uyuﬂturucuya ve Yozlaﬂmaya Hay›r” sloganlar› at›ld›.
Halk Cephesi üyeleri de “Okullar›m›zda ve Mahallemizde Uyuﬂturucu ‹stemiyoruz, H›rs›zl›¤›, Uyuﬂturucuyu, Fuhuﬂu Yaratan Düzendir, Çocuklar›m›z› Öldürtmeyece¤iz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleriyle eyleme kat›ld›. Ayr›ca ‘Proleter Devrimci Duruﬂ da eyleme kat›ld›.

Esenyurt Haklar Derne¤i'nin bulundu¤u Depo Caddesi üzerinde, bir grubun esrar sat›ﬂ› yapt›¤›n› gören
Halk Cepheliler buna müdahale etti.
Daha sonra 30 kiﬂilik bir çete toplanarak Halk Cephelilere sald›rd›. Yaﬂanan sald›r› sonras›nda Hasan Küçüko¤lu isimli Esenyurt Haklar Derne¤i çal›ﬂan› bir kiﬂi vücudunun de¤iﬂik bölgelerine ald›¤› darbelerle yaraland›¤› için hastaneye kald›r›ld›.

Sultanbeyli’de AKP’lilerden
hesap soruldu
17 Mart günü Sultanbeyli Uzundere Mahallesi’nde
AKP’lilerce bir mahalle toplant›s› düzenlendi. Ayn›
gün Uzundere Mahallesi’nde bulunan Halk Cepheliler
toplant›y› duyunca toplant› yap›lan kahveye giderek,
AKP belediye baﬂkan aday›na Sultanbeyli’deki y›k›mlar, zab›ta terörüyle ilgili soru sordular ve halk›n bar›nma hakk›n›n oldu¤unu, ve bu hakk›n tart›ﬂ›lmaz oldu¤unu belirttiler.
Yalanc›l›klar›n›n gün yüzüne ç›k›p teﬂhir olmas›
üzerine gerçek yüzünü gösteren AKP belediye baﬂkan
aday›, suçüstü yakalanman›n telaﬂ›yla sald›rganlaﬂt›.
Ancak mahalle halk› Halk Cephelilere sahip ç›kt›.
Halk Cepheliler AKP’lilerin sald›rgan tavr›na karﬂ›
“Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP” slogan› att›lar.

Ankara Halk Cephesi
provokasyonlar› protesto etti

Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne silahl› sald›r›

Ankara Halk Cephesi 20 Mart’ta ‹stanbul Nurtepe'de, Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi'nde ve Ankara
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi'ndeki faﬂist provokasyonlar› ve tutuklamalar› 20 Mart’ta yapt›¤› bir eylemle protesto etti.
Ankara, Yüksel Caddesi'nde eylem yapan Halk
Cepheliler “Provokasyonlara ve Halka Sald›r›lara
Karﬂ› Ç›kmak Meﬂrudur Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n!” yaz›l› pankart› açt›.
Faﬂizmin amac›n›n dün oldu¤u gibi bugün de, halk›n mücadelesini engellemek, demokrasi, ba¤›ms›zl›k, sosyalizm umudunu bitirmek oldu¤unu belirten
Halk Cepheliler, provokasyonlara ve halka sald›r›lara
karﬂ› direndikleri için tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.

19 Mart günü sabaha karﬂ› saat 02.30 – 03.00 sular›nda Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’ne kimli¤i henüz
belirlenememiﬂ kiﬂilerce silahl› sald›r› düzenlendi.
Ateﬂ açan kiﬂilerin
uzaklaﬂ›rken havaya 4 el
ateﬂ açt›klar› ve boﬂ kovanlar› toplad›klar› ö¤renildi.
20 Mart günü ise sald›r›yla ilgili Sar›gazi Demokrasi Caddesi giriﬂinde Halk Cephesi taraf›ndan yap›lan eyleme Partizan, ESP, DHF, EMEP,
Mücadele Birli¤i ve DTP
de destek verdi.
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Devrimci Alevi Komitesi, AKP’nin seçim mitinglerinde Ergenekon operasyonuyla ilgili aç›klamalar›n›
protesto eden yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›. 19 Mart
2009 tarihinde yap›lan aç›klamada; “AKP seçim mitinglerinde Ergenekon operasyonlar›na iliﬂkin devletin
içine s›zm›ﬂ çetelere karﬂ› operasyon gerçekleﬂtirdi¤inden, bundan sonra bu tür çetelerin art›k olmayaca¤›ndan
bahsediyor. Bununla birlikte 2 Temmuz 1993 S‹VAS,
12 Mart 1995 GAZ‹ katliamlar›n›n da bu kapsamda Ergenekon çetesinin iﬂi oldu¤unu ve devletin bu olaylarla
ilgisi olmad›¤›n› anlat›yor. Hiçbir olay›n karanl›kta kalmayaca¤›ndan da dem vuruyor” denildi.
‹ktidar›n yalan söyledi¤ini ifade eden Devrimci Alevi Komitesinin aç›klamas›nda AKP’nin kirlili¤ine bakmadan devleti aklamaya çal›ﬂt›¤›na yer verildi.
“Gazi ve Sivas katliamlar› Ergenekon iﬂi diyerek
devletin katliamlardaki rolünü gizlemeye çal›ﬂ›yorlar. O
halde Demirel'den baﬂlanmal›d›r yarg›lamaya. Çiller,
Mehmet A¤ar ve gelmiﬂ geçmiﬂ emperyalizmle iﬂbirli¤i
içerisinde olan tüm iktidarlar yarg›lanmal›d›r. Ergenekon bu çürümüﬂlü¤ün bir ifadesidir. Katliamlarla an›lan
bir tarihi vard›r bu devletin. Ergenekon sadece çürüyen
yanlar›ndan birisidir”diyen Devrimci Alevi Komitesi,
devletin Sivas ve Gazi katliamlar›n›n sorumlusu oldu¤unu, bunu unutturmak isteyenlerin her zaman karﬂ›s›nda olaca¤›n› belirtti.

Grup Yorum
e¤itim
emekçileriyle
Grup Yorum 17 Mart günü
E¤itim-Sen 3 Nolu ﬂube lokalinde e¤itim emekçileriyle buluﬂtu. Burada yap›lan söyleﬂide Yorum’un yeni albümü “Baﬂe¤meden”in tan›t›m› yap›l›rken albümdeki
de¤iﬂiklikler üzerine sohbet edildi.
Yaklaﬂ›k 1,5 saatlik bir söyleﬂinin ard›ndan dinletinin de yer ald›¤› programda hep birlikte söylenen
Çav Bella marﬂ›yla program bitirildi. Söyleﬂi ve dinletiden oluﬂan programa yaklaﬂ›k 55 kiﬂi kat›ld›. E¤itim Sen 4 nolu ﬂubede ise e¤itim emekçileriyle 19
Mart'ta buluﬂtu Grup Yorum. "Baﬂe¤meden" albümünden parçalar›n söylendi¤i dinletiye 80 kiﬂi kat›ld›.
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Fransa’da Emekçilerin
2. Genel Grevi
Fransa’da devlet dairelerinde ve özel sektörde
çal›ﬂan toplam 1.5 milyon
emekçi, 29 Mart’ta ikinci
kez genel greve gitti. 8 büyük sendikan›n ça¤r›s›yla
gerçekleﬂen grev 200’den
fazla ﬂehir ve ilçede yap›ld›. ‹lk ve orta dereceli
okullardaki ö¤retmenler de greve kat›ld›. Sarkozy’nin
sosyal ve ekonomik politikalar›n› protesto etmek için
baﬂlat›lan grev, ülkede baﬂta hava, deniz ve kara ulaﬂ›m› olmak üzere hayat› durdurdu. ‹kinci grev Ocak
ay›nda yap›landan daha kitlesel oldu.

‹nsanl›k ad›na
konuﬂamazs›n›z
28 tutsa¤›n ölümüyle sonuçlanan
19-22
Aral›k
2000
katliam›n›n sorumlular›ndan; eski Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk ‹stanbul Barosunun panelinde protesto edildi.
20 Mart’ta Beyo¤lu'ndaki Yeminli Mali Müﬂavirler
Odas› Konferans Salonunda yap›lan panelde“HUKUK,
S‹YASET VE ‹NSAN” konulu panelin konuﬂmac›lar›
aras›nda eski adalet bakan› Hikmet Sami Türk yer al›yordu. Konuﬂma s›ras› kendisine geldi¤inde, konuﬂmas›na baﬂlayaca¤› s›rada dinleyiciler aras›nda bulunan
Av. Behiç AﬁCI müdahale etti.
"Sizin burada konuﬂmaya hakk›n›z yok" diyen Av.
Behiç AﬁÇI “19 Aral›k Katliam›n›n sorumlusu Adalet
Bakan› Burada Konuﬂamaz, 28 Tutsa¤›n ölümünden sorumlu Adalet Bakan› burada konuﬂamaz, 6 Kad›n›n diri
diri yak›lmas›n›n sorumlusu Adalet Bakan› burada konuﬂamaz, delillerin karart›lmas›n›n, gerçe¤in saklanmaya çal›ﬂ›lmas›n›n sorumlusu Adalet Bakan› burada konuﬂamaz” dedi ve suçlar› bu kadar büyük olan birinin
Hukuk ve ‹nsanl›k ad›na söyleyebilece¤i hiçbir ﬂey olmayaca¤›n› belirtti. Yan›nda bulunan Av. Ömer Kavili
ve Av. Behiç Aﬂc› eski adalet bakan›n› protesto ederek
böyle bir katili dinlemeyeceklerini belirterek salondan
ayr›ld›lar.
Avukatlar Hikmet Sami Türk’ün suçlar›n› yüzüne
hayk›r›rken, korumalar› da avukatlara müdahale etmeye, susturmaya, salondan ç›kartmaya ve gözalt›na almaya çal›ﬂt›lar. Ancak avukatlar›n direniﬂleri nedeniyle baﬂar›l› olamad›lar.

ﬂehitlerimizi an›yor

Devrimci Alevi Komitesi,
AKP’nin yalanlar›n›
protesto etti
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Eskiﬂehir AÜ ve Ankara ODTÜ’de

umudu selaml›yoruz

Faﬂist Sald›r› ve Direniﬂ

Geçti¤imiz hafta iki ayr› üniversitede faﬂist sald›r› yaﬂand›. 18 Mart
günü Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi'nde bildiri da¤›tan faﬂistlere devrimci demokrat ö¤renciler müdahale
etti. Devrimci demokrat ö¤renciler
sald›r›y› ö¤rencilere teﬂhir ederken,
faﬂist grup ÖGB'lerin arkas›na s›¤›n›p, ö¤rencilere sat›r b›çak gösterip,
tehdit etmeye çal›ﬂt›. Ö¤renciler buna ra¤men faﬂist grubun üzerine yürümeye devam etti. Yaﬂanan arbedede ö¤rencilerden hafif yara alanlar
oldu. Daha sonra faﬂist grup E¤itim
Fakültesi'ne kaçt›.
Devrimci demokrat ö¤renciler fakülte önünde sloganlar ve marﬂlarla
bekleyiﬂe geçtiler. Bu esnada çekim
yapmak isteyen sivil polislere müda-

hale edilerek, çekim
yapt›r›lmad›. Grubu
bekleyen
ö¤renciler
ÖGB'nin
tehditlerine
ra¤men da¤›lmay›nca, polis
devreye
girdi. Polisin 'da¤›l›n'
uyar›s›na
ra¤men da¤›lmayan ö¤renciler, sald›r›y› protesto etmek için yürüyüﬂ yapmak istedi. Ö¤rencilere polis köpeklerle beraber sald›rd› ve 74 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Emniyete getirilen ö¤renciler
arabalar›n içerisinde belli bir süre
bekletildikten sonra sa¤l›k kontrollü
için hastaneye götürüldü. Gözalt›yla
baﬂlayan kaba kuvvet hastane içerisinde de devam etti. Kontrolden sonra tekrar Emniyete getirilen ö¤renciler saat 21.00’e kadar çevik otosu
içerisinde bekletildiler. 21.00- den
itibaren ifadeleri al›nmaya baﬂlanan
61 ö¤rencinin 6’s› nezarete indirilirken geriye kalan 55 ö¤renci saat
23.00’te hastaneye götürülerek serbest b›rak›ld›.

Tepkiler...
Gençlik Federasyonu, Ankara ODTÜ ve Eskiﬂehir
Anadolu Üniversitesi'nde yaﬂananlara iliﬂkin yaz›l› bir
aç›klama yapt›. Yap›lan aç›klamada Anadolu Üniversitesi'nde ve ODTÜ’de yaﬂananlar ve öncesinde Nurtepe’de yaﬂanan polis destekli faﬂist sald›r›yla ilgili de¤erlendirmeler yer ald›.
“Bu sald›r› yaﬂad›¤›m›z ilk sald›r› de¤ildir, son da olmayacakt›r. Ö¤renci gençlik ne zaman hareketlenmeye,
yönü mücadeleye dönmeye baﬂlasa faﬂist sald›r›lar da
artar, eli kanl› itlerin ipleri sal›n›r. Bu da yetmezse, bu
sefer polis devreye girer. Daha önce de Sivas’tan Antalya’ya kadar örneklerini gördü¤ümüz gözalt›lar, tutuklamalar yaﬂan›r” denilen Gençlik Federasyonu aç›klamas›nda devrimin fitili olan gençli¤i sindirmeye çal›ﬂ-
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Önceden ayr› bir otobüse al›nan
13 ö¤renci ise gece 02.00 gibi ifadeleri al›nmak üzere emniyetten al›nd›.
Perﬂembe günü saat 13.00‘da hastaneye götürülen 19 ö¤renci savc›l›¤a
sevk edilmek üzere adliyeye götürüldü.
“E¤itim hakk›n› engellemek, görevli memura görev yapt›rmamak,
emniyet güçlerine karﬂ› direnmek ve
ﬂiddet kullanmak, kiﬂi üzerinde bask› kurmaya çal›ﬂmak” gibi suçlarla
savc›l›kta ifadesi al›nan 19 ö¤rencinin 12’si savc›l›k taraf›ndan saat
17.00’de serbest b›rak›l›rken, geriye
kalan 7 ö¤renci adli kontrol talebiyle
mahkemeye sevk edildi.Mahkeme
taraf›ndan da adli kontrol talebi reddedilmiﬂ ve 7 ö¤renci saat 20.00’da
mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Ard›ndan sald›r›y› protesto etmek
ve gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›
için emniyete yürümek isteyen kitleye sivil faﬂistler ve polis beraber sald›rd›.
***
ODTÜ’de ise Newroz için masa
açan ö¤rencilere sald›ran jardarma 2
ö¤renciyi gözalt›na ald›. Bu sald›r›y›
protesto eden yaklaﬂ›k 200 kiﬂilik
ö¤renci grubuyla jandarma aras›nda
çat›ﬂma ç›kt›. Olay jandarman›n gözalt›ndaki ö¤rencileri sa¤l›k kontrolünden sonra b›rakaca¤›n› söylemesiyle iradi olarak bitirildi.

maktaki amac›n kendi sorunlar›na duyars›z bir gençlik yaratmak oldu¤u belirtilerek “Faﬂist sald›r›lara karﬂ› verece¤imiz tek cevap anti-faﬂist mücadeleyi büyütmek. Ve sald›r›lar›n sorumlular›ndan
hesap sormakt›r” denildi.
***
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi de
yaﬂanan faﬂist sald›r›larla ilgili bir aç›klama yapt›.
Faﬂizmin bask› ve terörle gençli¤i yozlaﬂt›rma politikas›n› uygulamaya çal›ﬂt›¤›n› belirten ö¤renciler, gücünü Dev-Genç'ten, gecekondu direniﬂlerinde, üniversitelerde, fabrikalarda, alanlarda haklar› için mücadele
eden hakl› davam›zdan alan gençli¤in bu sald›r›lar› boﬂa ç›karacaklar› belirttildi.

GENÇL‹K
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değin m eler
¤u bizi destekliyor. Bölgede çok korkunç bir istihdam yar ataca¤›z"... Korkunç istihdam korucu istihdam› m›, yoksa özel tim istihdam› m›, yoksa Hizbullahç› istihdam› m› olacak acaba?

Korkunç istihdam!
E r d o ¤ a n son konuﬂma-lar›ndan birinde di y o r k i ;
“O bölgenin birinci partisiyiz... Kürt kökenli vatandaﬂlar›m›n büyük ço¤unlu-

“Yakt›n bizi
TOK‹”
Rak rak raki
Yakt›n bizi TOK‹
Evimden ay›rd›n
Yuvamdan ay›rd›n
Y›kt›n bizi TOK‹
Rak rak raki
Yakt›n bizi TOK‹
Kandan ay›rd›n
Mahallemden kopard›n
Vicdans›z TOK‹

Bu ne diyeceksiniz; “Sulukuleyi kurturma projesi”
kapsam›nda mahallelerinden sürülen 300 Çingene
ailesinin son yakt›¤› türküdür. 300 Çingene aileye
verilen konutlarda bugün
sadece 27’si oturuyor..
Çünkü, aldat›l›p taﬂ›nd›klar› evlerin do¤algaz, elektrik, su, kap›c› ücretlerini
bile ödeyemiyor hiçbiri...
Bu arada Sulukule’nin nas›l kurtar›ld›¤›n› da belli
oldu. AKP ya¤mas›na gitmiﬂ Sulukule...

BAM TELİ çizgiler

Defile
Bir haber: “Hamburg’da Kürt
Moda Günleri çerçevesinde Kürt
kad›nlar› bir defile düzenledi. Modelist ve desinatör ‹nci Hakbilen’in
haz›rlad›¤› defilede.. 80 çeﬂit Kürt
elbisesi seyircilerin be¤enisine sunuldu”. Onlar gibi -yani burjuvazi
gibi mi- olmak, toplumsal yaﬂam›
onlar›n sundu¤u gibi mi ﬂekillendirmek zorunday›z? Niye kendimize ait yeni bir yaﬂam, yeni bir kültür ﬂekillendirmeyelim? Niye bu
taklit, niye bu özenti? Halklar›n
ulusal kimli¤ine bir ﬂey mi kat›yor
bunlar? Yoksa, halklar› burjuva
kültürün içinde kimliksizleﬂtiriyor
mu, tart›ﬂmaya de¤er.

Yo k s u l l a r b a h a n e ;
lüks güzel!
Milyon dolarl›k 'yoksulluk zirvesi'
diye yazm›ﬂ gazete. Londra'da
güya "açl›k ve fakir ülkelere
yard›m" konulu bir toplant›
gerçekleﬂtirilmiﬂ ama, bu zirve
için yap›lan harcamalar›n lükslü¤ü
dikkat çekmiﬂ.
Baﬂbakan Gordon Brown'un
açt›¤› iki günlük zirve için 530
bin sterlin harcanm›ﬂ. Konuklar
lüks ﬂampanya içip lüks yemekler
yemiﬂler..
Yoksul Afrika’ya da selam ve
ha bir de 127 bin adetçik s›tma
önleyici aﬂ› göndermiﬂler!!!
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Bakan’a A¤z›n›n Pay› Verildi:

Part ili iç in en
önemli ﬂey s›radan
günlük çal›ﬂmay›
b a ﬂa r a b i l m es i ,
pratik hayat›n her
gün her saat öne
ç›kard›¤›
koﬂ ullarda onun
yük seliﬂ ini
engelleyen ﬂeyleri
a ﬂ a b il m e s i di r .
Lenin

Tayyare
Obama Erdo¤an’› uça¤›na alacakm›ﬂ..
Bununla da övünüyorlar.
Moda oldu zaten, baﬂbakanlar›n gazetecileri, iﬂadamlar›na uça¤›na almas›, adeta

“Yarg› sensin... hadi hadi...”

yeni bir hiyerarﬂi do¤urdu.
Art›k ya¤c›l›¤›n, yalakal›¤›n baﬂ hedeflerinden
biri haline geldi Baﬂbakanl›k uça¤›na ça¤r›lmak.
Buna bir isim de vermek gerek art›k: Mesela
Tayyare uﬂakl›¤›...

Riyakarl›k
halay›:
‹stanbul Valisi, ‹stanbul Belediye Baﬂkan›, 52. Z›rhl› Tümen
Komutan›, Fatih Belediye Baﬂkan› Newroz’da halay çekiyor..
Ankara’da da bir benzeri kurulan halayda Newroz ateﬂini
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’la ABD
Büyükelçisi yakm›ﬂ, sonra da halaya durmuﬂlar.
Her halay›n bir ad› vard›r; bu da riyakarl›k halay›..

Do¤ruya D o¤ru
“Bankalar› kurtarmak için halk› soyuyorlar. ABD hükümetinin plan› ahlaks›z teklifler içeriyor.”
Ekonomist Joseph Stiglitz

TEHD‹T size de¤ilken
iyiydi?!
TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, Erdo¤an’›n iﬂçi ç›kartan patronlara
yönelik sözleri üzerine ﬂöyle diyor: “Tehditle yönetim olmaz, iﬂadam› ekonomi kötü demeye korkuyor”.. Halk tehditle yönetilebilir, ama patronlar yönetilemez öyle mi.. Tehditle yönetime karﬂ›ysan›z, sabah akﬂam
halk tehdit edilirken niye hiç itiraz›n›z olmuyor?

Say›: 174

Seçim çal›ﬂmalar› baﬂlay›nca adettendir, tüm burjuva partileri oy için bir süreli¤ine seçmenlerini hat›rlar ve
onlara çok ﬂirin görünürler.
Adalet Bakan› M.Ali ﬁahin
de seçim bölgesi olan Antalya’da iﬂte böyle bir “ﬂirinlik” gezisine ç›km›ﬂt›.
Karﬂ›laﬂt›¤›
insanlara
sahte gülücükleriyle selam
verip elini s›k›p, oy istiyordu. Güllük Caddesi’ndeki
parkta oturanlar›n da oyunu isteyecekti geçiverirken. ‹ﬂte ne olduysa o parkta oturanlardan 75 yaﬂlar›nda baﬂörtülü ve tesbihli kad›nla konuﬂmak istemesiyle oldu.
Deniz Feneri’ni sordu yaﬂl› kad›n: “Deniz Feneri ne
oldu” dedi en yal›n haliyle. Yüzündeki sahte gülücü¤ü
bir anda kaybolan ﬁahin, her zaman al›ﬂt›klar› o klasik
demagojiyle geçiﬂtirmek istedi: “Deniz Feneri yarg›da,
savc› ne gerekiyorsa yap›yor...”
Dinlemedi yaﬂl› kad›n; verdi cevab›n›: “Yarg› sensin”! Bana hikaye anlatma diyordu özcesi... Belki okumam›ﬂt›, ama biliyordu karﬂ›s›ndakinin hikaye anlatt›¤›n›.
Ezilenlere yüzy›llard›r zorla dayat›lm›ﬂ olan bakana,
devlete gösterilmesi zorunlu o “zoraki sayg›”dan da eser
yoktu yaﬂl› bilge kad›nda. Bakandan korkmas›na gerek
de yoktu zaten: Çünkü o halkt›. Halk olman›n güveni ve
meﬂrulu¤uyla kovdu bakan› yan›ndan; y ü r ü , y ü r ü , y ür ü...
“Hadi hadi, size oy moy yok”...
Neye u¤rad›¤›n› ﬂaﬂ›ran Bakan ﬁahin, ne diyece¤ini
bilemeden, hem mecaz, hem gerçek anlam›yla yüzü
mosmor, h›zla uzaklaﬂt› yaﬂl› ve yürekli kad›n›n yan›ndan. Yaﬂl› kad›n, bakan etiketli hortumcular›n temsilcilerinden olan bu zat›n surat›na gerçekleri öyle özet ve
öyle k›sa yoldan söylemiﬂti ki, elektrik çarpmas›ndan
beter etmiﬂti bakan›. Demagojisi sökmemiﬂti ﬁahin’in.
Oysa, kesindi ki; o, halk›, birﬂey anlamaz, bal›k haf›zal› san›yordu. Arkas›ndaki devlet gücünün, yan›ndaki
korumalar›n herkesi korkutaca¤›n› san›yordu. Ama yan›lm›ﬂt› iﬂte. O yoksul, yaﬂl› ve yürekli kad›n gösterivermiﬂti yan›ld›¤›n›.
Engin Çeber iﬂkencede katledildi¤inde de, Çeber’in
ailesini aray›p özür dilemiﬂti hat›rlarsan›z ﬁahin. Koskoca devlet özür dileyince, herkesin onu “yeter” say›p, sesini kesece¤ini sanm›ﬂt› o zaman da muhtemelen. O zaman da Çeber’in ailesi, avukatlar› ve yoldaﬂlar› ona yan›ld›¤›n› en kestirme ve en net biçimde göstermiﬂlerdi.
Y›llard›r sözünü tutmayan bir bakan›n özürünü dikkate almayacaklard› elbette. F Tiplerindeki “Sohbet hakk›”
genelgesini uygular›m deyip uygulamayan, hadi daha
aç›k söyleyelim yüze gülüp, arkadan kendi bildi¤ini okuyan bir riyakard›r. Yaﬂl›, yoksul ve yürekli kad›n, muhtemel ki, gözünden anlad› ﬁahin’in neci oldu¤unu.. Hiç de
yan›lmad›..
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Ferhatlar, Enginler
Yine Meydanlarda
Halk Gerçe¤i okurlar› bu hafta da meydanlarda,
mahallelerde dergilerini halka taﬂ›d›lar. Halka adalet
için mücadele ça¤r›s› yapt›lar. Seçim aldatmacas›n›
teﬂhir ettiler.
23-24 Mart günü
M a l a t y a Cemal Gürsel
Mahallesi’nde Halk Gerçe¤i dergisinin tan›t›m› ve
da¤›t›m› yap›ld›. Dergi
okurlar› bu hafta da polisin
keyfi tutumuna maruz kald›lar. Ortam terörize edilmeye çal›ﬂ›lsa da Halk
Gerçe¤i’nin halka ulaﬂt›r›lmas›na engel olunamad›.
B u r s a’da 23-24 Mart tarihlerinde, Teleferik’e ba¤l›
Akça¤layan Mahallesi ve Panay›r Mahallesi’nde Halk
Gerçe¤i dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›. Teleferik’te 30, Panay›r’da 15 olmak üzere toplam 45 dergi halka ulaﬂt›r›ld›
A d a n a Yüre¤ir’de 18 Mart günü Halk Gerçe¤i dergisinin 9. say›s›n›n tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›. Halkla yap›lan sohbetlerde halk› seçimden seçime hat›rlayan düzen partilerine aldanmamalar› söylenerek çözümün halk›n kendi sorunlar› etraf›nda örgütlenmesinde oldu¤u
belirtildi.

4 Nisan 1995’de Gaziantep’te ölüm mangalar› taraf›ndan katledildiler. Hüseyin,
1962 Dersim do¤umluydu. 1976’da devrimci mücadeleye kat›ld›.
Hüseyin COﬁKUN
Demet TANER
1985 sonras› Ege Bölgesi’nde sorumluluklar ald›. 1993’te Gaziantep sorumlulu¤unun yan›nda, silahl› mücadelede görevler üstlendi. 1971 Antep do¤umlu Demet,
‹zmir’de Üniversitede Dev-Genç’li oldu. 1992’de Ege TÖDEF temsilcili¤i
yapt›. ‹lerleyen süreçte Antalya, Burdur, Isparta illerinde sorumluklar
üslendi.

28 May›s 1964 Tokat Karaoluk Köyü’nde do¤du. Yoksulluktan dolay› okula gidemedi. 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 taGülsüman DÖNMEZ n›ﬂt›. Devrimcilerin ablas›, anas› oldu. 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.

Henüz mücadele içerisinde yeni olmas›na ra¤men, kendini süratle geliﬂtiren bir niteli¤e sahipti. Cuntaya karﬂ› mücadeleyi sürdüren devrimcilerdendi. Gözalt›na al›n›p iﬂkence yap›ld›ktan sonra 2 Nisan 1981’de ‹stanbul Küçükköy’de kurﬂuna dizilerek katledildi.

“Seçim Ya l a n l a r ›
De¤il Adalet
‹stiyoruz”
Halk Cepheliler Ferhat’› vuranlar, Engin’i
katledenlerin cezaland›r›lmas› için her hafta gerçekleﬂtirdikleri eylemleri
bu hafta da sürdürdüler.
22 Mart günü Nurtepe’de,
Kartal’da ve ‹kitelli’de
eylemler gerçekleﬂtirildi, adalet istendi bir kez daha.
Nurtepe’de Dilan Kafe önünde biraraya gelen Halk
Cepheliler Nurtepe’deki faﬂist sald›r›y› protesto ettiler.
Aç›klamadan sonra Halk Gerçe¤i dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›.
K a r t a l Kurfal› Erzincan Mahallesi’nde yap›lan
aç›klamada "Ferhat› Vuranlar Engini Katledenler Cezaland›r›ls›n" pankart› aç›larak Engin'in resimleri taﬂ›nd›.
Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan ve 3 saat süren dergi da¤›t›m›nda 80 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
‹ k i t e l l i Atatürk Mahallesi’nde gerçekleﬂtirilen
aç›klamada da Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” talebini hayk›rd›lar. Bir buçuk saat süren da¤›t›mda 95 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.

Mustafa IﬁIK

K›rklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde 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

Mehmet Selim YÜCEL

1956 Çanakkale do¤umluydu. ‹stanbul Maliye
Muhasebe Yüksek Okulu ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerinden biri oldu. Cesareti, disiplini ve kararl›l›¤›yla
mücadelenin hep ön saflar›nda oldu. 3 Nisan
1981’de cuntaya karﬂ› mücadeleyi sürdürürken ‹stanbul’da polis taraf›ndan katledildi.

