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LL‹‹SSEELL‹‹ GGEENNÇÇLL‹‹KK SSOORRUUYYOORR::

Polisten, bakandan, önemsiz miyiz! 
Biz bu ülkenin gelece¤i de¤il miyiz?

Servis ücreti soygununa son!
Ücretsiz ulafl›m hakk›m›z
‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ!

Mahir’le yola ç›kt›k
Day›’yla devam ettik
Zafere kadar 

Sürdürece¤iz!
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Biliyoruz; borcumuzu 
ödememizin tek yolu var:

DEVR‹M

Size minnettar›z
Size borçluyuz

8 Nisan 2007’de Dersim’in
Hozat ilçesi k›rsal alan›nda oligar-
flinin askeri güçleriyle ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltüler. Ergani
ARSLAN; 1981, Çorum-Dodur-
ga-Mehmet Dede Obruk Köyü do-
¤umluydu. 1999’da örgütlü mü-
cadeleye kat›ld›. Almanya’da
Dortmund ve Duisburg’da demok-
ratik faaliyetlerde yerald›. Son
olarak Dersim da¤lar›nda geril-
layd›. Gülender ÇAKMAK; 2
Nisan 1973 Çorum do¤umlu. Ör-
gütlü mücadeleye 1995’te üniver-
site y›llar›nda bafllad›. Çeflitli alan-
larda görev yapt›ktan sonra geril-
laya kat›ld›. Yunus GÜNDO⁄-
DU; 5 Ocak 1980, Dersim, Çe-

miflkezek 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 Ni-
san 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü’nde do¤du. Emekçi biriydi, kad›n kuafö-
ründe çal›fl›yordu. Devrimcileri yak›ndan tan›d›ktan sonra devrimci olmaya karar
verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya kat›ld›.

EErrggaannii AASSLLAANN GGüülleennddeerr ÇÇAAKKMMAAKK

9 Nisan 1991’de ‹zmir
Karfl›yaka’da kald›klar› üssün
ölüm mangalar› taraf›ndan kufla-
t›lmas› karfl›s›nda direnerek flehit
düfltüler. Faruk, devrimci müca-
deleye ‘87 sonlar›nda Liseli Dev-
Genç saflar›nda kat›ld›. ‹stan-
bul’da bir süre faaliyet sürdürdü.
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.

FFaarruukk BBAAYYRRAAKKÇÇII OOllccaayy UUZZUUNN

SSoollmmaazz DDEEMM‹‹RR YYuunnuuss GGÜÜNNDDOO⁄⁄DDUU

1982
Amasya Ay-
d›nca Bel-
desi Karsan
Köyü do-
¤umluydu.
Lise y›lla-
r›nda ‹stan-
bul Üskü-

dar’da mücadeleye kat›ld›. Amasya
E¤itim Fakültesi’ndeyken TÖDEF ça-
l›flmalar›nda yerald›. 6 Nisan
2005’te Amasya’da geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

SSeerrvveett DDEELL‹‹CCEE

‹stanbul
Gazi’de
halk›n
mücade-
lesi içinde
yeralan
bir
HÖC'lüy-
dü. 8

Nisan 2005’de Gazi’de polis ifl-
birlikçisi mafyac› faflistler taraf›n-
dan b›çaklanarak katledildi.

EEssaatt AATTMMAACCAA

1959 do¤umluydu. 1970’lerin ikinci yar›s›nda kavga-
n›n içindeydi. Mücadelede içinde h›zla geliflti. Dev-
Genç’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 sürdür-
dü. 7 Nisan 1981’de ‹stanbul Küçükköy’de bulundu-
¤u evin kuflat›lmas› sonucu polis taraf›ndan katledildi.

SSeellççuukk KKÜÜÇÇÜÜKKÇÇ‹‹FFTTÇÇ‹‹

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

MMeehhmmeett BBOOYY

1969’da
Adapa-
zar›
Kaynar-
ca’da
do¤du.
‹.Ü. Ba-
s›n Ya-
y›n Yük-

sek Okulu’nda bir Dev-Genç’li
olarak mücadelede yerald›. 1
Aral›k direniflinin yarat›c›s› oldu.
Örnek bir Dev-Genç’liydi. ‹z-
mir’de 9 Nisan 1992’de halk
düflmanlar›na yönelik devrimci
bir eylem s›ras›nda flehit düfltü.

HHaammiiyyeett YYIILLDDIIZZ

18 Temmuz
1974’de ‹stan-
bul-Kartal’da
do¤du. Aslen
Dersimlidir.
‘92’de mücade-
leye kat›ld›. Li-
seli Dev-Genç ve
mahallelerde so-

rumluluklar yapt›. Bir çok kez gözalt› ve
tutsakl›klar yaflad›. ‘98 y›l›nda tutsak
düfltü. F Tipi Hapishanelere karfl› gerçek-
lefltirilen Büyük Direnifl’te 2. ölüm oru-
cu ekibi içinde yer ald›. 19-22 Aral›k
katliam›ndan sonra Kand›ra F Tipine gö-
türüldü. 7 Nisan 2001’de ölümsüzleflti.

BBüülleenntt ÇÇOOBBAANN

1991’de
Avustur-
ya’da
devrimci
hareket
içinde
yer ald›.
Salzburg
ve Linz

bölgelerinde faaliyet yürüttü. 4
y›l Avusturya hapishanelerinde
tutsak kald›. Kanser sonucunda
3 Nisan 2001’de aram›zdan
ayr›ld›.

MMuussttaaffaa KKUURRAANN

Devrimci
hareketin
iflçi örgüt-
lülü¤ü için-
de yerald›.
Eczac›bafl›
ilaç fabri-
kas›ndaki
grevin ön-

derlerindendi. 4 Nisan 1977 ge-
cesi, grev nöbeti s›ras›nda faflistler
taraf›ndan katledildi.

HHaassaann AATTEEfifi

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 NNisan -- 99 NNisan
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Düzen güçlerinin
meydanlarda yalan

ve riya batakl›¤›nda yu-
varland›¤› günlerde,
biz, Türkiye halklar›-
n›n karfl›s›na, lekelen-
memifl bir tarihle, lekelenmemifl
sözlerle ve yaln›z gerçe¤in gücüyle
konuflan bir örgütle ç›k›yoruz. Yar›n
unutulacak vaatler, aldatma ve oya-
lama yok bizim siyasetimizde. Se-
çimlik de¤il, tarihsel bir kavgan›n
temsilcileriyiz. ‹dealimiz, ezilenle-
rin tüm zamanlardaki idealidir; va-
adimiz, ezilenlerin tüm zamanlarda-
ki özlemidir: Sömürüsüz, özgür,
adaletli bir dünya. 

Bunun 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 yoke-
dilemeyen bir gücüz. 39 y›ld›r, ezi-
lenlerin devrim iddias›n›, sosyalizm
hülyas›n› temsil ediyoruz. 39 y›ld›r,
umudu yaflatt›k ve büyüttük. 

Bugün, lekesiz bir tarih ve riya-
s›z sözlerle halk›m›z›n karfl›s›-

na aln› aç›k, bafl› dik ç›kabilmemiz-
de, özellikle iki yoldafl›m›z›n, iki
kurucu önderimizin Mahir Çayan
ve Dursun Karatafl’›n ve 600’e yak-
laflan flehitlerimizin rolü belirleyici-
dir. Türkiye s›n›flar mücadelesi tari-
hi, bizim bafl›m›z› öne e¤memizi
gerektirecek hiçbir politikam›za ve
tavr›m›za tan›k olmad›. Tam tersine,
önderlerimizin, flehitlerimizin bay-
raktarl›¤›nda, onur dolu, gurur dolu
bir tarihimiz var geride. 

Bu tarihin ç›k›fl noktas› Mahir-
ler’dir. K›z›ldere’de o ç›k›fl› bir

manifestoya dönüfltürmüfllerdir.
THKP-C önderlerinin 60’lar›n ikin-
ci yar›s› boyunca süren yo¤un ide-
olojik mücadeleleri sonucunda
70’lere gelindi¤inde devrimin yolu,
art›k netlefltirilmifl, devrimin kim-
lerle ve kime karfl› yürüyece¤i de-
mek olan “s›n›flar mevzilenmesi”
büyük ölçüde belirlenmiflti. Netlefl-
tirilmifl olan Türkiye devriminin yo-
lu, K›z›ldere’de yolu ayd›nlatan bir
manifestoya kavuflmufl oldu. Bu ta-

rihsel ç›k›fl› al›p bugüne getiren ise,
Day›’d›r. Bu anlamda da 1972’den
bu güne uzanan kesintisizli¤in mi-
mar›d›r. En baflta, fiziken ve siyasi
olarak devrimci hareketin tasfiye
edilmesine karfl› durdu¤u için böy-
ledir bu. Devam›nda yeni bir hare-
keti bir umut haline getirmekte gös-
terdi¤i cüret ve kararl›l›ktan dolay›
böyledir. Bunun baflar›lmas›n› sa¤-
layan ise ideolojik netliktir.

Marksist-Leninist hareketin en
önemli özelliklerinden biri,

yenilgileri zafere dönüfltürebilmesi-
dir. K›z›ldere, fiziki bir yenilginin
siyasi bir zafere dönüfltürülmesinin
dünya çap›nda en görkemli örnekle-
rinden biridir. K›z›ldere’yi askeri
bir yenilgiden siyasi bir zafere dö-
nüfltüren ilk ç›k›fl, bizzat K›z›ldere-
dekilerin o eflitsiz savafl içinde gös-
terdikleri güçlü, sars›lmaz iradedir.
1972’den sonraki sürecin önderlik
misyonunu üstlenen Day›, K›z›lde-
re’nin siyasi zafere dönüfltürülmesi-
ni tamamlayand›r. K›z›ldere’nin bir
direnifl olarak da, siyasi bir miras
olarak da tereddütsüz, amas›z, an-
caks›z sahiplenilmesi, siyasi ve ör-
gütsel olarak ifadesini Dursun Ka-
ratafl’ta ve onun önderlik etti¤i ha-
rekette bulur. Türkiye devrimi bu
sahiplenmeyle iktidar ve devrim he-
defiyle geliflmeye devam etmifltir. 

“Biz Marksizmi entellektüel geve-
zelik ve dünya devrimci hareketi-

nin trafik polisli¤ini yapmak için
okuyup ö¤renmiyoruz. Biz dünyay›
de¤ifltirmek için, ddüünnyyaann››nn TTüürrkkii--
yyeessiinnddee ddeevvrriimm yyaappmmaakk iiççiinn Mark-
sizmi ö¤reniyoruz.”... Cephe kadro-
lar›, baflta Day› olmak üzere, iflte bu
anlay›flla, devrimci yaflamlar› bo-
yunca hep hayat›n mütevaz› bir ö¤-
rencisi ve devrimin iddial› öncüleri
oldular. ‹ktidar› hedeflemeyen, dev-
rimde iddial› olmayan tüm taktikler,
politikalar, Türkiye devriminin
eme¤inin ve enerjisinin bofla har-

canmas›d›r. 

30 Mart neydi? K›sa bir özetle; 30
Mart Devrimden Asla Vazgeç-

meme, Devrimi ‹leriye Tafl›ma Ka-
rarl›l›¤›d›r... 30 Mart Örgütsel Sü-
reklilik ve Stratejik Çizgideki Kesin-
tisizliktir... 30 Mart, Do¤ru Devrim-
ci Politikan›n Yönlendiricili¤idir...
30 Mart, Mücadelenin Kitleselleflti-
rilmesidir... 30 Mart Devrimci Fe-
dakarl›k ve Kahramanl›¤›n Destan-
laflt›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, ay-
n› de¤erler ve ayn› anlay›fl, 1994’ün
30 Mart›nda bir kez daha vücut bul-
mufltur. 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 cisimlefltirebil-
di¤i için hareketin önderli¤ini üst-
lenmifltir. Marksist-Leninist temeli
ve devrimci stratejisi aç›k olan bu
hareket, bu devrimci çizginin d›fl›n-
da bir önderli¤i kabul etmez. Bu
çizginin d›fl›na tafl›ld›¤›nda, ya o ön-
derlik biter, ya hareket, ya da ikisi
birden. Nitekim inkarc›l›k çizgisin-
de bu trajik sonu yaflayanlar  vard›r.

Parti-Cephe hareketi, 1960’lar›n
ikinci yar›s›ndan bafllayan gelifli-

minden 1972 K›z›ldere direnifline ka-
dar say›s›z gelene¤in yarat›c›s› ve il-
ki olmufltur. Mahirler’in bayra¤› dev-
ral›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 gele-
neklerin çok daha üst düzeyde örnek-
lerle pekiflmesine tan›k olmufltur. S›-
n›flar mücadelesinde hiçbir fley rast-
lant›sal de¤ildir. Türkiye solunun bel-
li bafll› bütün geleneklerinin Parti-
Cephe çizgisi içinde ve Mahirler’in,
Day›lar’›n önderli¤i alt›nda yarat›l-
m›fl olmas› da tesadüf de¤ildir. Bu-
nun tek aç›klamas›, elbette Marksist-
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39 y›ll›k Kesintisizlik ve
Kesintisizli¤in Mimar› Day›
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Leninist çizgidir.  

K›z›ldere, Türkiye devrimi-
nin Marksist-Leninist çiz-

gisidir. Bu çizgi, goflizm, ma-
cerac›l›k ve benzeri kelimeler-
le mahkum edilemez. Etmeye

çal›flanlar, Türkiye devrimci müca-
delesinin bu çizgi temelindeki gelifli-
mi karfl›s›nda yenilgiye u¤ram›fllar-
d›r. Marksist-Leninist harekete yöne-
lik elefltirileri, elefltirilerinin en temel
noktas›ndan  dönüp kendilerini vur-
mufltur. 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 kitle-
sel hareketleri, en kitlesel mücadele-
leri, direniflleri, bu çizgi temelin-
de geliflmifltir. Silahl› mücadele
çizgisine sald›rmakta dün oldu¤u
kadar cüretli de¤illerdir. Dün,
içinden geldikleri hareketin ve
onun önderlerinin silahl› direnifli-
ni mahkum edip adeta onu a¤z›na
almaktan korkanlar, flimdi yeni-
den onlara sar›lmaktan medet
umar hale gelmifllerdir. Legal par-
tici reformizmin bir kesiminin
Mahir’e, bir di¤er kesiminin De-
niz’e sar›lmas› böyle bir sar›lma-
d›r. Ama bu sar›lman›n gerçekten
o önderleri sahiplenmeye tekabül
etmedi¤i de tart›fl›lmayacak kadar
aç›kt›r. 

Bu legal partici reformistlerin
tarihi kökleri, 12 Mart döne-

minde Mahir’in silahl› devrim
cephesi içinde sayd›¤› hareketlere
uzanmaktad›r. Ancak art›k o kökle
hiçbir ba¤lar›, benzerlikleri kalma-
yan bir sa¤ sapmay› temsil etmekte-
dirler. SSaappmmaallaarr,, 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 ssaappmmaallaarrddaann,, iinnkkaarrcc››ll››kk--
ttaann,, rreeddddiiyyeecciilliikktteenn uzak durabil-
mifl, stratejisine ve hedefine sad›k
kalm›flt›r. Bunu sa¤layan da yine ide-
olojisinin ve stratejisinin do¤rulu¤u,
sa¤laml›¤›, hayat›n s›navlar›ndan
geçmifl olmas›d›r. SSaappmmaallaarr››nn bbiirr

kk››ssmm››, sözünü etti¤imiz dönüm nok-
talar›nda sürecin gerektirdi¤i siyasi
veya örgütsel cesaretin gösterileme-
di¤i, bedeller ödemekten kaç›n›ld›¤›
noktalarda aç›¤a ç›kar. BBiirr ddii¤¤eerr kk››ss--
mm›› ise, savunulmakta olan stratejiy-
le, temel politikalarla hayat aras›nda-
ki çeliflkilerin art›k kaç›n›lamayan
büyük açmazlara yol açt›¤› noktalar-
da gerçekleflir. ‹zlenen stratejik çizgi,
bir türlü Türkiye gerçeklerine uymu-
yordur, yap›lan öngörüler bir türlü
hayata uymuyordur; o noktada bbiirr
uuççttaann bbiirr ddii¤¤eerr uuccaa ssaavvrruullmmaallaarr
ülkemiz solunda s›kça görülen bir
sapma tarz›d›r. Solun bu tablosuna
karfl›n, devrimci hareket, birçok dö-
nüm noktas›nda, zorluklara, bedelle-
re veya cazip pragmatik yararlara
karfl›n, ideolojisinden ve stratejik

çizgisinden sapmamay› baflarabil-
mifltir. 

Maltepe, Arnavutköy ve K›z›l-
dere diye bafllayan direnifl

halkalar›, 12 Temmuzlar, 16-17
Nisanlar, Balk›calar, Ba¤c›lar,
Çaytafl›lar, Ölüm Oruçlar›, Büyük
Direnifle uzanan kesintisiz bir zin-
cire dönüflmüfltür. 39 y›l boyunca,
hemen her politikam›z do¤rulan-
m›fl, do¤ru politikalarla yapt›¤›m›z
müdahaleler, s›n›flar mücadelesin-
de sonuçlar yaratabilmifltir. 

Böyle bir tarihe sahip olmak, sa-
dece moral de¤il, ideolojik, po-

litik bir güçtür, bu güç bugün tüm

Cepheliler’in elindedir. Onu s›n›flar
mücadelesinde maddi bir güce dö-
nüfltürmek; önderlerimizin, flehitle-
rimizin ve umudumuzun iyi ö¤ren-
cileri olabilmek demektir. Daha çok
emek harcayarak bu yolda daha
sa¤lam, daha h›zl› ad›mlar atabil-
mek demektir. Ama hepsinden
önemlisi, kitlelere daha çok gidebil-
mek demektir. Bu lekesiz tarihi, bu
riyas›z sözleri, bu ideolojiyi, iddi-
am›z›, ideallerimizi en genifl kitlele-
re tekrar ve tekrar götürmek demek-
tir. Mahir’i, Day›’y›, flehitlerimizi
bugünkünü misli misli aflan kitlele-
re tan›flt›rabilmek demektir. Her
gün biraz daha Mahir, her gün biraz
daha Day› olabilmek demektir. fie-
hitlerimizi anman›n, önderlerimizi
selamlaman›n ve umudumuzu kut-

laman›n en iyi yolu da budur. 

Anmayla kutlamay› birlefltir-
menin tarihte ve ülkemizde

fazla bir örne¤i yoktur belki; fa-
kat and›klar›m›z ve kutlad›¤›-
m›z o kadar içiçe ki, onlar› ay›r-
mak çok daha zordur. Kuruluflu-
nu kutlad›¤›m›z örgütlenme, fle-
hitlerimizin yaratt›¤› ve bize ar-
ma¤an etti¤i bir yap›d›r. And›¤›-
m›z flehitler ve kuruluflunu kut-
lad›¤›m›z umudumuz, bize hep
yol göstermeye devam edecek-
ler. 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:

“B‹ZLER, BU TAR‹H‹ YAZMA-
YA DEVAM EDECE⁄‹Z. ... bir-

leflmifl halk›n, emperyalizmin ve ifl-
birlikçi oligarflinin devlet çark›n›
yerle bir ederek kendi Devrimci
Halk ‹ktidar›n› kurmas›ndan baflka
hiç bir yol halk›m›z› kurtulufla götü-
remez. BU GÖREV‹ MUTLAKA
BAfiARACA⁄IZ.” 

Bu tarihten, bu netlikten, bu ide-
olojimizden, geleneklerimiz-

den, kültürümüzden dolay› zaferden
de bu kadar eminiz.

Baflaraca¤›z.

Anmayla kkutlamay›
birlefltirmenin ttarihte vve

ülkemizde ffazla bbir örne¤i
yoktur belki; fakat

and›klar›m›z vve kkutlad›¤›m›z
o kkadar içiçe kki, oonlar›

ay›rmak ççok ddaha zzordur.
Kuruluflunu kkutlad›¤›m›z
örgütlenme, flflehitlerimizin
yaratt›¤› vve bbize aarma¤an

etti¤i bbir yap›d›r.
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Takvimler 3300 MMAARRTT 11997722'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 ve-
rildi. 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›. 

Türkiye halklar›n›n kaderini de¤ifltirmek için ç›k-
m›fllard› yola; ve ayn› nedenle gelmifllerdi K›z›lde-
re'ye. Bu ne bir tesadüf, ne de mecburiyetten böyley-
di. Onlar› K›z›ldere'ye getiren halk ve vatan sevgileri,
devrime ba¤l›l›klar›yd›. 

Türkiye halklar›na bir mirast› devrettikleri. Bu mi-
ras elden ele geçerek, gelece¤e tafl›nd›. Anadolu'nun
ezilen, horlanan halklar› için bir umut do¤du o toprak-
larda. Ad› K›z›ldere olan topraklar, on yi¤it savaflç›n›n
kan›yla ebediyen k›z›llaflt›. O k›z›ll›k ki, oorraakk ççeekkiiççllii
bbaayyrraakk oolldduu elden ele dolaflan. GGeelleenneekk oolldduu,, dire-
niflten direnifle yol gösteren. “Biz buraya dönmeye de-
¤il, ölmeye geldik” diyen ses, Cepheliler'in dilinde,
“Varsa Cesaretiniz Gelin”e, kuflatmalar alt›nda çeki-
len tilililere dönüfltü; “As›l Siz Teslim Olun” cüretine
dönüfltü; bu yolda yürüyenlerin zafer inanc›n› göste-
ren bir slogan oldu: “Kurtulufla Kadar Savafl”!

37 y›ld›r yüzlerce flehit ve binlerce tutsakla unutul-
mad›, unutturulmad› KIZILDERE. 

NNeeyyddii K›z›ldere'yi bu kadar önemli k›lan? NNeeddeenn
vvee NNaass››ll gelmifllerdi oraya? 

9’u THKP-C'li, 2’si THKO'lu 11 devrimci, Deniz
Gezmifl, Hüseyin ‹nan, Yusuf Aslan’›n idam›n› engel-
lemek için ç›km›fllard› yola. Devrimcilerin, emperya-
lizme ve faflizme boyun e¤meyece¤ini gösterecekler-
di.

K›z›ldere'ye giden yol, Kas›m 1971'de Maltepe

Askeri Hapishanesi'nde kaz›lan tünelle bafllad›. Mahir
Çayan hapishanede, Deniz'lerin idam›n›n engellen-
mesi 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› bu-
gün 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 Ka-
s›m'da yine denediler. Zafer onlar›nd›. THKP-C'den
Mahir Çayan, Ulafl Bardakç›, Ziya Y›lmaz ve
THKO'dan Cihan Alptekin, Ömer Ayna özgürlükleri-
ne kavufltular.

Özgürlük, onlar için kavgaya en ön mevzilerde de-
vam etmekti. 

KKKK
uuflflaattmmaallaarraa,, iihhaanneettee rraa¤¤mmeenn,,  ssttrraatteejjiiddee ››ss--
rraarrdd›› MMaahhiirr:: Ancak, Mahir'leri tünelin ç›k›-
fl›nda karfl›lamas› gerekenler ortal›kta yoktu.

Önce kendi olanaklar›yla kalabilecekleri yerleri ayar-
lad›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.

Ç›kt›ktan sonra Mahir'lerin yapacak çok iflleri, gö-
rülecek hesaplar› vard›.

12 Aral›k 1971 günü ‹stanbul Levent'te bir evde
Mahir Çayan, Ulafl Bardakç› ve Ziya Y›lmaz, hareke-
tin d›flar›daki iki MK üyesi Münir Ramazan Aktolga
ve Yusuf Küpeli’yle bir araya geldiler. Tünelin ucun-
da olmas› gerekenlere, neden beklemediklerinin hesa-
b›n› sordular. Sorun elbette yaln›z bu de¤ildi; bu so-
nuçtu. Ortada devrimci stratejiden sa¤a sapma ve bir
ihanet vard›. Ancak, bu tart›flmalardan bir sonuç ç›k-
mad›. Bu nedenle bir süre sonra Münir Ramazan Ak-
tolga ve Yusuf Küpeli Parti'den ihraç edildiler. Hare-
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ketin önderleri, zor koflullara, ihanetlere, aranma-
lara ra¤men devrimci stratejiyi sürdüreceklerdi. 

Art›k zaman kaybetmeden mücadelenin ör-
gütlenmesi gerekliydi. Silahl› mücadelenin bafl-
lat›lmas› için, kamulaflt›rma eylemleri yapma ka-
rar› 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›l-
maz, Karadeniz'den k›r gerilla savafl›n› bafllatacak-
lard›. 

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 to-
parlamaya çal›fl›yor, bir yandan KKeessiinnttiissiizz IIII,, IIIIII'leri
yaz›yor, di¤er yandan da Denizler’i kurtarmak için et-
kili 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 ola-
rak da Fransa, Belçika ve Almanya Konsoloslukla-
r›'n›n istihbaratlar›n› ç›kartt›lar. Bu eylem planlar› ha-
z›rlan›rken, her yerde operasyonlar, aramalar devam
ediyordu. 

13 fiubat günü UUllaaflfl BBaarrddaakkçç›› ve Ziya Y›lmaz'›n
‹stanbul Levent'te kald›klar› ev kuflat›ld›. Çat›flarak
kurtuldular. Fakat, 19 fiubat'ta, bu kez Ulafl’›n Arna-
vutköy'de kalmaya bafllad›¤› ev kuflat›ld›. Ulafl, elinde
silah›yla çat›flarak flehit düfltü.

8 Mart'ta ise Ankara’da ODTÜ ö¤rencisi KKoorraayy
DDoo¤¤aann, polis taraf›ndan vuruldu. Koray, Mahirler için
para, silah, ev, istihbarat gibi lojistik imkanlar› sa¤la-
yan bir cephe militan›yd›. 

Bunlar yaflan›rken, TBMM de biran önce Deniz-
ler’in idam kararlar›n› ç›kartmak için çal›fl›yordu. 10
Mart'ta yap›lan oylamada 445500 mmiilllleettvveekkiilliinniinn 224455''ii
iiddaammllaarr›› oonnaayyllaayyaarraakk,, karar› Senato'ya gönderdi.
Senato'da da 183 üyesinin 105'i idama evet oyu kul-
land›. 

Mahir, Senato ‹dam Komitesi Baflkan› Turhan Ka-
panl›'n›n ve idam karar›n›n al›nmas›nda baflrol oyna-
yan Adalet Parti'li fiinasi Osman'›n istihbarat›n›n ç›-
kart›lmas›n› istedi. Devrimcileri katlederek, idam
ederek devrim hedefini yok edemeyeceklerini göster-
mek istiyordu. 

Bu s›rada Karadeniz'den gelen Cephe kadrolar›n-

dan Erhan Saruhan, NATO'nun Ordu Ünye Radar Üs-
sü'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 koflulla-
r›n›n giderek zorlaflt›¤› Ankara’dan bir kamyonla, ma-
karna 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 geçti-
ler.
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Mahir ÇAYAN: THKP-C önderi. Yaz›lar›yla, eylemleriyle, yafla-
m›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 dö-
nem, onun önderlik misyonunu üstlendi¤i dönemdir. Dev-Genç’te hep
önder bir devrimci olarak yerald›. Türkiye devriminin yolunun netleflti-
rilmesinin önderi oldu. THKP-C’nin kurucusu, Merkez Komitesi üyesidir.

Sinan Kaz›m ÖZÜDO⁄RU: THKP-C'nin önder kadrolar›ndan-
d›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. Karade-
niz 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. Kara-
deniz köylüleri içinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmifl bir dev-
rimcidir. T‹P içinde yaflanan ayr›flma sürecinde reformizmden koparak
THKP-C önderli¤inde mücadeleye at›lm›flt›r. 

Bu evde öldüler, 
bu evde ölümsüzlefltiler...



KKKK
aarraaddeenniizz,, iikkttiiddaarr uuffkkuunnuunn bbööllggeessiiyyddii oonnllaarr
iiççiinn:: 18 Mart'ta Fatsa Yaprakl› Köyü'ne yer-
lefltiler.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 için-
de eylem haz›rl›klar›n› tamamlad›lar. 

25 Mart’ta Ünye Hükümet binas›n›n bitifli¤in-
deki K›l›ç Apartman›'nda kalan Nato üssü perso-
nelinden ‹ngilizler’i kaç›rma eylemi, baz› engel-
ler nedeniyle tamamlanamad›. 26 Mart'ta Mahir
Çayan, Ertu¤rul Kürkçü ve Cihan Alptekin, su-
bay elbisesi giymifl Hüdai Ar›kan taraf›ndan ger-
çeklefltirilen eylemde, üç ‹ngiliz ajan rehin al›nd›.
Apartmanda bulunan 12 kifliyi daha rehin almak zo-
runda kalm›fllard› (Bunlar daha sonra serbest b›rak›l-

d›). Eylem yerine, infazlar›n ve idamlar›n durdurul-
mas›n› isteyen THKP-C Bildirisini b›rakt›lar. 

Mahir Çayan ve yoldafllar›, bir jiple, yanlar›nda
üç ‹ngiliz rehineyi Tokat'›n Niksar ‹lçesinin K›z›lde-
re köyüne götürdüler. Tüm savaflç›lar ve rehineler,
köy muhtar› Emrullah Aslan'›n evinde topland›lar. 

Eylem ülke çap›nda büyük bir sars›nt› yaratt›. Oli-
garflinin ilk tepkisi olarak Ünye ve Fatsa'da yayg›n gö-
zalt›lar bafllat›ld›. Devrimcilerle ilgili ilgisiz, bir çok
kifli gözalt›na al›n›p iflkenceden geçiriliyordu. Denile-
bilir 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 güç-
leri Mahirler’in kald›¤› evi kuflatmaya bafllad›lar. 

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 tamam-
lanm›flt›. Kap›ya barikat kurulmufl, evin üst kat›nda
atefl açabilmelerini kolaylaflt›racak mazgallar aç›lm›fl-
t›. ‹ngiliz rehinelerin ellerini, ayaklar›n› ba¤lad›lar. ‹n-
giliz hükümeti ise devrimcilere taviz verilmemesini is-
temifl, adamlar›n› çoktan gözden ç›kartm›flt›. 

Evin etraf› sar›ld›. ‹çiflleri Bakan›, M‹T, ordu, polis,
K›z›ldere'de toplanm›flt›. ““TTeesslliimm oolluunn”” 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. 

YYYY
aaflflaayyaarraakk yyookkoollmmaakk vveeyyaa öölleerreekk yyaaflflaammaakk
aarraass››nnddaakkii tteerrcciihhttii OOnnllaarr’’››nnkkii!! 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, iste-
yen varsa da teslim olabilece¤ini” söyledi. Teslim
olan ç›kmad›. K›z›ldere'de cüret ve feda üzerine yük-
selen yeni bir devrimcilik anlay›fl› do¤uyordu. Dev-
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Cihan ALPTEK‹N: 1947 Rize, Ardeflen do¤umludur. THKO yöne-
ticilerindendir. 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 aflama-
s›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. Kara-
deniz'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 gerçekleflti-
ren kadrolardan biridir. 1949, Kayseri do¤umludur. Bafllang›çta aske-
ri birliklerde “Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü” adl› bir olu-
fluma önderlik yapm›fl, giderek Parti-Cephe'nin kadrolar›ndan biri ola-
rak do¤rudan örgütlenmenin içinde yer alm›flt›r. 

Bu evde öldüler, 
bu evde ölümsüzlefltiler...



rimcilik yap›lacaksa, bbuunnddaann ssoonnrraa bbööyyllee oollaa--
ccaakktt››.. 

Saatler süren bir direnifl bafllad›. “Teslim
olun” ça¤r›lar›na cevap, ““BBiizz bbuurraayyaa ddöönnmmeeyyee
ddee¤¤iill,, ööllmmeeyyee ggeellddiikk”” 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 istiyo-
ruz... 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› ceza-
land›rd›lar. Onlar dedi¤ini yapan, yapt›¤›n› savunan,
savafl› sonuna kadar götürme kararl›l›¤›nda olan dev-
rimcilerdi. 10 savaflç› ““TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee”” slo-
gan›yla çat›fl›rken yaln›zca biri -Ertu¤rul Kürkçü- ka-
çarak, samanl›¤a sakland›. Cepheliler, THKO'lu siper
yoldafllar›yla birlikte devrimci dayan›flman›n en gör-
kemli örne¤ini yaratarak flehit düfltüler. 

MMaahhiirr ÇÇaayyaann,, HHüüddaaii AArr››kkaann,, NNiihhaatt YY››llmmaazz,, EErr--
hhaann SSaarruuhhaann,, AAhhmmeett AAttaassooyy,, SSiinnaann KKaazz››mm ÖÖzzüüddoo¤¤--
rruu,, SSaabbaahhaattttiinn KKuurrtt,, SSaaffffeett AAllpp,, CCiihhaann AAllpptteekkiinn,,
ÖÖmmeerr AAyynnaa Türkiye halklar›n›n kalbine gömüldüler.

K›z›ldere bir yenilgi de¤il, zaferdi. Oligarfli, K›z›l-
dere ismini unutturmak istedi. Bu yüzden köyün ad›,
“AAttaakkööyy”” olarak de¤ifltirildi. Ama bürokrasinin gücü
tarihe yeter miydi? Oras› bir kez K›z›ldere olarak tari-
he geçmiflti ve K›z›ldere olarak kalacakt›.

K›z›ldere bir son de¤il, aksine bir bafllang›çt›. Sa-
vafl 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 tutun-
mufltu. 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 za-
man unutmad›. Onlar›n ismi bir savafl ça¤r›s›na dönüfl-
tü. “Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” fli-
ar›yla ç›kt› baflka devrimciler yola. 

“Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” pankartlar›n›n ar-
kas›nda yürüyen her Cepheli yeniden Mahir olarak
at›ld› kavgaya. Mahirleri unutturmak mümkün olma-
d›¤› 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 ya-
rat›lan bir direnme gelene¤iydi. Bu gelenek, 12 Tem

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 yeni-
den 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 yü-
rüdü ve yine Mahirler yürümeye devam ediyor. 
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MMuussttaaffaa SSuupphhiilleerr,, ‹‹bbrraahhiimm KKaayyppaakkkkaayyaallaarr,, DDee--
nniizz GGeezzmmiiflfllleerr,, MMaahhssuunn KKoorrkkmmaazzllaarr ve Türkiye
halklar›n›n kurtuluflu u¤runa bu topraklar›n dört bir
yan›nda savafl›rken flehit düflen, iflkencehanelerde, da-
ra¤açlar›nda, infazlarda, hapishanelerde idealleri u¤-
runa can veren devrimciler, ilericiler, yurtseverler, on-
lar 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 öfke-
siyle sorulacakt›r bu hesap. 

Siyasal, stratejik çok çeflitli farkl›l›klar olabilir; fa-
kat bu, onlar›n halklar›m›z›n ulusal ve sosyal kurtulu-
flu u¤runa, sosyalizm u¤runa dövüflüp düfltükleri ger-
çe¤ini de¤ifltirmez. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm için emperyalizme ve oligarfliye karfl› savaflta fle-
hit düflen tüm devrimcileri, ilericileri, yurtseverleri fle-
hidimiz saymam›z, bu tarihsel amaç birli¤inde bulur
ifadesini. 

Devrim sözümüz, tüm flehitleredir. 



“Devrim yolu engebelidir, do-
lambaçl›d›r, sarpt›r... Kurtulufl bay-
ra¤›, bu yolu t›rmanan gerillalar›n
birbirine iletmesi ile oligarflinin
burcuna dikilecektir.” 

Bu sözlerin sahibinin, Mahir
Çayan’›n yol göstericili¤inde enge-
beli, dolambaçl› ve sarp yollardan
yürüyerek gelmifllerdi K›z›lde-
re’ye.

Mahir’de somutlaflan Mark-
sizm-Leninizm’in ›fl›¤›yd›. Oraya
kadar, o ›fl›kla gelmifllerdi ve ora-
dan ileriye de o ›fl›k alt›nda yürüye-
ceklerdi.

Kuflatma alt›nda karfl›laflt›klar›
“teslim ol!” ça¤r›s›na, Marksizm-
Leninizm’in ›fl›¤›nda cevap vere-
ceklerdi. 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 Mark-
sizm-Leninizm’deydi ve Mahir, o
›fl›¤›n oradaki temsilcisi olan dev-
rimci, Marksizm-Leninizm’in Tür-
kiyeli ustas›yd›.

Ne vard› K›z›ldere’de ki; aran-
d›klar› o koflullarda, hareketin yö-
neticilerini, 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?

‹‹KKTT‹‹DDAARR ‹‹DDDD‹‹AASSII
VVAARRDDII:: Onlar, bir kopuflun tem-
silcisiydiler. O kopufl, iktidar id-
dias› tafl›mayan 50 y›ll›k refor-
mizm ve revizyonizmden bir ko-
pufltu. 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-

festo niteli¤i tafl›yacak olan K›z›l-
dere eyleminin arifesinde, hareket,
flehir gerillas›n› yaratm›fl ve strate-
jik çizginin ikinci ad›m› olarak k›r
gerillas›n›n yarat›lmas› için çal›fl-
malara 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 bi-
çimler alabilirdi, fakat, o aflamada
iktidar iddias›n› somutlayacak olan
silahl› mücadelede ›srard›. K›z›lde-
re buydu. 

SSIINNIIFF BB‹‹LL‹‹NNCC‹‹,, DDEEVV--
RR‹‹MM HHEEDDEEFF‹‹ VVAARRDDII:: Ora-
da, onlara teslim ol ça¤r›s› yap›lma-
s›n›n anlam›, devletle, devletin ya-
salar›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, askerleri-
ne teslim ol ça¤r›s› yapmaya o kar-
dar hakk› vard›. Bu meflruluk ve s›-
n›f bilinciydi. “Biz buraya dönme-
ye de¤il, ölmeye geldik” cevab›n›n
ideolojik aç›klamas›, buydu. 

Kavgan›n en önünde, halk›n ön-
cüsü olman›n bilinci ve sorumlulu-
¤uyla oradayd›lar. Ezilen halklar›n
kurtuluflunun devrimden geçece¤i-
ni bilerek gelmifllerdi. Denizler’in
idam›n› engellemenin yolunun,
güçlü, eylemlerle olaca¤›n› bilerek
gelmifllerdi K›z›ldere’ye. Denizle-
r’in idam› ise DDEEVVRR‹‹MM‹‹NN PPRREESS--
TT‹‹JJ‹‹ meselesiydi. Türkiye halkla-
r›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, ikti-
dar iddias›ndan da, devrim hede-
finden de vazgeçmek demekti. ‹d-
diay› ve hedefi sürdürmeliydiler;
çünkü Türkiye halklar›n›n DEV-
R‹MDEN baflka kurtuluflu yoktu.
Bunu söylemifllerdi y›llard›r ve bu-
na uygun davranmal›yd›lar. 

Kurtuluflun yolu devrimden,
devrimin yolu da anti-emperyalist
anti-oligarflik bir savafltan geçecek-
ti. Bu kadar yal›n, bu kadar saft› ifl-
te do¤rular. Y›llard›r devrim dev-
rim diyerek devrim yolundan fer-
sah fersah uzak düflenleri geride b›-
rak›rken, ON’lar, do¤ru bildikleri
yoldan milim flaflmadan K›z›lde-
re’ye yürüdüler.. 

Türkiyeli devrimcilerin devrim
iddias›n› sürdürebilmeleri, çok
uzun bir süre boyunca, o gün onla-
r›n ne yapaca¤›yla belirlenecekti. O
hedefe, devrim hedefine gözlerini
dikip geldiler K›z›ldere’ye. K›z›l-
dere devrimin ta kendisi olacakt›
birkaç gün içinde.  

CCÜÜRREETT VVAARRDDII:: 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 sözleri-
nin duyulmaya baflland›¤› koflullar-
da, silahl› mücadeleyi yükseltme
cüretini göstermenin onuru da
ON’lar›nd›. Bu cüret ve kararl›l›k,
ideolojik netlikten, ülke tahlilinde-
ki 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 ida-
m›n› engellemek için, harekete geç-
meliydi; ne pahas›na olursa olsun! 

Emperyalizme ve oligarfliye
karfl› savafl açmak, anti-emperyalist
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mücadele bayra¤›n› dalgalan-
d›rmak, bir cüretti. Bunu 12
Mart koflullar› alt›nda yapmak
ayr› bir cüreti daha gerektiri-
yordu. Ve onlar, cüretin daha
fazlas› gerekseydi, daha fazla-

s›na da sahiptiler. ‹flte bu cüret
vard› topyekün K›z›ldere’de. 

Ünye Radar Üssü’nde görevli ‹n-
giliz teknisyenlerin kaç›r›lmas›n›n
ard›ndan yay›nlanan bildirideki cü-
ret ve kararl›l›k, Mahirlerin kendile-
rine olan güvenlerini de ortaya koyu-
yordu: “Türkiye Cumhuriyet Cum-
hurbaflkanl›¤›, Parlamentosu ve Hü-
kümetine! 1972’nin Türkiye’sinde
tek bir yurtseverin, öncü savaflç›n›n
oligarflinin ipiyle hayat›na son veril-
mek istenirse, bu ‹ngiliz ajanlar› da
halk›n devrimci öncülerinin kurflun-
lar›yla yok olacaklard›r.” (Adal›la-
r›n Türküsü, Boran Yay›nlar›)

‹‹HHTT‹‹LLAALLCC‹‹ BB‹‹RRLL‹‹KK VVEE
DDAAYYAANNIIfifiMMAA VVAARRDDII:: Malte-
pe Askeri Hapishanesi’nden THKO
savaflç›lar›yla birlikte firar edilme-
sinin alt›nda yatan› görmek, bu dev-
rimci dayan›flmay› kavramak, yü-
reklerimizde 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 gele-
ne¤i de yaratt›lar K›z›ldere’de... K›-
z›ldere’deki devrimci dayan›flman›n
tarihsel önemini, bugün küçük he-
saplarla kirlenen/kirletilen devrimci
de¤erlere bakt›¤›m›zda daha aç›k
görebiliriz. Grupçulu¤un devrimin
ç›karlar› ve gerekleri karfl›s›nda ezil-
mesidir K›z›ldere. ‹htilal için omuz
omuza verebilmenin ad›d›r. 

FFEEDDAA VVAARRDDII:: Hiç kuflku
yok ki, Mahirler, K›z›ldere’ye gelir-
ken devrimcili¤in bedellerini çok iyi
biliyorlard›. Bu bedeli ödemeye çok-
tan gönüllü olmufllard› zaten. K›z›l-
dere’nin ruhunda o yüzden feda da
vard›. Halklar› ve vatanlar› için can-
lar›n› gözlerini bile k›rpmadan vere-
cek 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›klama-
ya çal›flanlar›n yüreklerinin kenar›n-
dan bile geçmeyen büyüklükte bir
feda duygusuydu bu. Bilinçli, belli
bir hedefe yöneltilmifl bir feda; halk
için, vatan için, devrim için, sosya-
lizm için feda!

YYEENN‹‹ GGEELLEENNEEKKLLEERR‹‹NN
TTOOHHUUMMLLAARRII VVAARRDDII:: Hare-

ketin, K›z›ldere’nin önderi, K›z›lde-
re’den çok önce diyordu ki: “Karfl›-
devrimin sald›r›lar›na Türkiye’de si-
lahl› 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¤i-
ni de yaratacak olan inanc›n sözle-
riydi bunlar. 12 Mart darbesi arife-
sindeki bu sözler, 30 Mart 1972’de
vücut bulacak, Türkiye devrim mü-
cadelesinde devrimcilere yol göste-
recek ö¤retilerden biri olarak bugün-
lere gelecekti.

KKIIZZIILLDDEERREE’’DDEE BB‹‹RR
TTEEKK fifiEEYY YYOOKKTTUU;; TTEESSLL‹‹--
MM‹‹YYEETT!! K›z›ldere’de çok fley var-
d› 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 dön-
meye de¤il, ölmeye geldik!” diyenle-
rin da¤arc›¤›nda böyle bir kelime hiç
olmam›flt› zaten...

Say›: 177 11KIZILDERE
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Mezar Anmas›

30 MART’A ÇA⁄RI
Mahir Hüseyin Ulafl

Kurtulufla Kadar Savafl!

Mahir’den Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga!

Tarih: 12 Nisan 2009, Pazar
Yer: Gazi Mahallesi
Eski Karakol Önü

Saat: 15.00
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Bu yol zorluydu. Devrim yolun-
da yüreyenlere yol göstermeye çal›-
fl›rken,  zorluklar› aflmakta ustalaflt›-
lar. Ustalaflt›kça, kendilerine güven-
diler.  Kendilerine güvenleri ad›m
ad›m tüm Cepheli kadrolara, mili-
tanlara ve halka yans›d›. ““BBiizz ddüünn--
yyaann››nn TTüürrkkiiyyee’’ssiinnddee ddeevvrriimm yyaapp--
mmaakk iiççiinn yyoollaa çç››kktt››kk”” diyen Ma-
hir’in iddias›, ““DDüünnyyaayy›› BBiirr KKeezz ddee
TTüürrkkiiyyee''ddeenn SSaarrssaaccaa¤¤››zz”” diyen Da-
y›’n›n iddial›l›¤›yla
tamamland›. Dev-
rim ve iktidar iddi-
as›n›, Türkiye devri-
minde 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›y-
la silahl› mücadelenin ülke çap›nda
örgütlenmesi karar› al›n›r. Genel
Komite yeniden belirlenir. Mahir
Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Aktol-
ga, Hüseyin Cevahir, Ulafl Bardak-
ç›, 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, ken-
di güçlerine, halklar›na güvenerek,
Türkiye devrimi için yola ç›karken,
hiçbir ülkeyi taklit etmeye veya hiç-
bir sosyalist ülkenin pefline tak›lma-
ya kalk›flmad›lar. Onlar için Mark-
sizm-Leninizm, gerekli gücü alabi-
lecekleri bir eylem k›lavuzuydu.
Türkiye devrimi, bu topraklara uy-
gun bir devrim olmal›yd›. ‹deolojik
araflt›rma ve mücadelelerinde flu so-
nuca vard›lar: Emperyalizmin yeni
sömürgesi olan, faflizmin gizli iflga-

li alt›ndaki bir ülkede
ancak Politikleflmifl As-
keri Savafl Stratejisiyle
devrime ulafl›labilirdi. 

‹flte, gelifltirme ka-
rar›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 ‹stan-
bul 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 engel-
lemek için bütün faflist yüzünü orta-
ya ç›kartarak sald›r›r. May›s

1971’de THKC 1 No'lu Bülteni'nde
cuntaya karfl› mücadele ça¤r›s› ya-
p›larak kkuurrttuulluuflfluunn yyoolluu gösterilir:

“Amerikanc› faflist köpekler...
asayifli sa¤lama paravan› alt›nda,
flimdi de s›k›yönetim ilan ettiler. ...

Kendi topraklar›m›z üzerinde kö-
le bir halk haline getirildik. ... Bu
durum böyle süregidemez; art›k is-
yan etmek, silaha sar›lmak, iflgalci
düflman› alafla¤› etmek için hareke-
te geçme zaman› gelmifltir. ...

1- Amerikan emperyalizminin
hakimiyeti ve yerli ufla¤› sömürücü
s›n›flar›n iktidar›n› y›kmak, ba¤›m-
s›zl›¤› kazanmak için tek yol silahl›
kurtulufl savafl›d›r...

2- Türkiye Halk Kurtulufl Cephe-
si, Amerikan emperyalizmini ve kö-
peklerini ülkeden kovana kadar mü-
cadele etmeye ve her flart alt›n-
da...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-

pe'de bir evde Hüseyin Cevahir
ve Mahir Çayan kuflat›l›rlar.
Teslim ol ça¤r›lar›na silahla
karfl›l›k verirler. 5511 ssaaaatt süren
direnifl, TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmiinnddee
bbiirr iillkkttiirr.. 50 y›ll›k uzlaflmac›,
reformist gelenek ve davran›fl-
lar, yerini art›k silahl› mücadele çiz-
gisine göre flekillenen yeni gelenek-
lere b›rak›yordu. Bu kuflatmada, Ce-
vahir flehit düflerken, Mahir tutsak
edildi. 

12 Mart cuntas›, öncelikli olarak
silahl› devrim cephesinin kadro ve
militanlar›n›, özel olarak da THKP-
C’lileri hedefler. Pek çok Cepheli
tutsak düfler.

Ancak tutsakl›k da Cephe'lilerin
mücadele kararl›l›¤›n›n önüne geçe-
mez. 29 Kas›m 1971'de Mahir Ça-

yan, Ulafl Bardakç›, Ziya
Y›lmaz, THKO'dan Ci-
han Alptekin ve Ömer
Ayna firar ederler. Türki-
ye solunda bir iillkk daha
yaflan›r. ‹ktidar iddias›n-
daki bir parti, d›flar›da
veya hapishanede, nere-

de bulunuyorsa orada ayn› ihtilalci
anlay›fl içinde hareket edecektir.

Mahirlerin tutsak oldu¤u dö-
nemde, partinin d›flar›daki baz› yö-
neticileri sa¤ bir çizgiye sapm›fl ve
harekete ihanet etmifllerdir. Firar-
dan sonra, ihanetle hesaplafl›larak
mücadele kald›¤› yerden devam et-
tirilir. THKP-C’nin sa¤ sapmay› ih-
raç karar›nda flöyle denir: “Partimi-
zin çizgisi, Marksizm-Leninizmin
dünyan›n ve Türkiye'nin flartlar›na
uygulanmas› sonucunda ortaya ç›k-
m›fl olan uluslararas› devrimci ha-
reketin çizgisidir. ”... Bu çizgi yolu-
na devam edecektir. 

Devrimci hareket, sapmalar, iha-
netler konusundaki bu ilk büyük ta-
rihsel s›nav›ndan Mahir’in öncülü-
¤ünde aln›n›n ak›yla ç›kar; hiçbir
yalpalama gösterilmez. Çürüyen
parçay› kesip atmakta bir an bile te-
reddüt 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

Mahir'den
Day›'ya

Devrim YolundaDevrim Yolunda
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SSoonn oollmmaayyaann ssoonn 
ççaatt››flflmmaayyaa ddoo¤¤rruu
Mahir Çayan'›n önderli¤i

sab›rla sürdürülen ideolojik
mücadelede ve pratik müca-
dele içinde yarat›lm›fl bir ön-

derliktir. Mahir'i ne kadar karalama-
ya, unutturmaya çal›flsalar da bu
gerçekli¤i ortadan kald›ramazlar. 

12 Mart cuntas›n›n yo¤un bask›,
takip ve tenkil koflullar›nda, ideolo-
jik netleflme ve silahl› savafl devam
ettirilecektir. Mahir’in o zorlu dö-
nemdeki önderlik misyonu bunu
sa¤lamakt›r. Bu dönemde Kesintisiz
Devrim II ve III'ü yazm›fl, ve K›z›l-
dere’yi örgütlemifl olmas›, onun ta-
rih karfl›s›nda önderlik s›nav›n›n ye-
ni bir aflamas›d›r. 

Denizler’in idam›n› engellemek,
gerçeklefltirilecek eylemdeki karar-
l›l›k, zorluklara ra¤men bundan
vazgeçmeme, esas olarak silahl›
mücadelenin her koflulda ve herfleye
ra¤men devam ettirilece¤inin gös-
tergesi ve devrim iddias›n›n sonu-
cudur: “Mahir Çayan kiflili¤i, ey-
lemleri, ideolojik-politik çizgisi, dü-
flünce sistemati¤i ile bir bütündür.
O'nu tan›mlamak devrimcili¤i ta-
n›mlamakt›r. O bir kifli olmaktan
ç›km›fl, ülkemiz halklar›na kurtulufl
yolunu gösteren ssiiyyaassii ççiizzggiinniinn
sseemmbboollüü olmufltur.” (Kurtulufl, Özel
Say› 1)

19 fiubat 1972’de hareketin ön-
der kadrolar›ndan Ulafl Bardakç› ‹s-
tanbul Arnavutköy'de kald›¤› evde
katledildi. Tarih kanla yaz›lmaya
bafllam›flt›r art›k. fiehitler verilme-
sine, Türkiye'nin her yerinde aran›-
yor olmalar›na ra¤men silahl› mü-
cadelede ›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 di-
renmeyi seçerler. “Biz buraya dön-
meye de¤il, ölmeye geldik” sözün-
deki kararl›l›k, salt kiflisel bir kahra-
manl›k de¤il, ddeevvrriimm yyoolluunnddaa yyüü--
rrüümmee kkaarraarrll››ll››¤¤››dd››rr.. Oradaki ffeeddaa--

nn››nn ssiiyyaassaall aannllaamm››nn›› 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 belirlen-
mifltir. Türkiye devriminin manifes-
tosu 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 em-
peryalizme ve oligarfliye karfl›, bas-
k› ve zulme karfl›, nas›l mücadele
edilmesi gerekti¤ini göstermifl, dev-
rimin yolunu ayd›nlatm›flt›r. ” (Dev-
rimci Sol, 9. Say›)

MMaahhiirrlleerr’’iinn mmiirraass›› 
DDaayy››llaarr,, NNiiyyaazziilleerr,, 
‹‹bbrraahhiimmlleerr,, SSiinnaannllaarr’’ddaa
K›z›ldere, iktidar alternatifi ol-

ma iddias›yla emperyalizme ve oli-
garfliye meydan okumakt›r. Ayn› za-
manda devrimcili¤in nas›l olmas›
gerekti¤ine verilen bir cevapt›r. Da-
y›, 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 bü-
yük bir potansiyel yaratm›fl ve bu
potansiyel, gençlik, iflçiler, köylüler,
çeflitli s›n›f ve tabakalara yay›lm›fl
durumdayd›. THKP-C, bu potansi-
yelde 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 kadrola-
r›n bir ço¤u, inkarc›l›k bata¤›na sap-
lanm›fl, bir k›sm› da inkarc›l›kla sa-
hiplenme aras›nda yalpalay›p dur-
maktayd›. Eski kadrolar sürece ön-
derlik etmenin çok uza¤›ndad›r.

K›z›ldere'nin aç›¤a ç›kard›¤› po-
tansiyel, bu dönemde adeta önderli-
¤ini arar durumdad›r. Hayat bekle-
meyecektir. 

Giderek militanlaflmaya baflla-
yan gençlik, 1973 Kas›m'›nda
‹YÖKD'ü (‹stanbul Yüksek Ö¤re-
nim Kültür Derne¤i) kurar. Bu yeni
oluflumda Day›'n›n a¤›rl›kl› bir rolü
vard›r. ‹YÖKD’ün önderli¤inde
““NNAATTOO''yyuu PPrrootteessttoo KKaammppaannyyaa--
ss››””,, “Tüm Siyasi Tutsaklara Koflul-
suz Siyasi Af Kampanyas›”, ““DDoo¤¤uu
HHaallkk››yyllaa DDaayyaann››flflmmaa KKaammppaannyyaa--
ss››””,, “Paral› E¤itime Hay›r Kampan-
yas›” örgütlenir. K›br›s iflgaline kar-
fl› ““BBaa¤¤››mmss››zz BBiirrlleeflfliikk KK››bbrr››ss”” slo-
gan›yla tav›r al›n›r. Day› bu kam-
panyalar›n bizzat örgütleyicisi olur.
NNiiyyaazzii AAyydd››nn,, SSaabbaahhaatt KKaarraattaaflfl,,
SSiinnaann KKuukkuull,, ‹‹bbrraahhiimm EErrddoo¤¤aann,,
AAhhmmeett FFaazz››ll ÖÖzzddeemmiirr de hem der-
nek yönetiminde hem de çal›flmala-
r›n içindedirler. -

Aral›k 1975’de Kocamustafapa-
fla’da gerçeklefltirilen büyük sokak
çat›flmas›, Day›'n›n ve ‹brahim Er-
do¤an'›n bizzat kat›ld›¤› ve yönlen-
dirdi¤i ve devrimci hareketin insi-
yatifi, önderlik yetene¤i, cüretinin
kendini göstermeye bafllad›¤› bir di-
renifltir. 

THKP-C 'nin savunucular› ve in-
karc›lar› bu pratik içinde netleflip
ayr›flmaktad›r. Cephe'nin genç sem-
patizanlar›, K›z›ldere'ye ve onun
iflaret etti¤i devrimci stratejiye sa-
hip ç›kmaktad›rlar: 

“Genç ve tecrübesizdik, etraf›m›z
siyaset bezirganlar› taraf›ndan düfl-
manca kuflat›lm›flt› ve yetmezlikleri-
miz bizi güçsüz k›l›yordu. GGüüccüümmüü--
zzüü ggeeççmmiiflfliimmiizzddeenn aall››pp, oportünizm
ve tasfiyecilikle ve düflmanla savafl
içerisinde her gün biraz daha kendi-
mizi yenileyerek, savafl› savafl içeri-
sinde ö¤renerek flehitlerimizin mira-
s›na sahip ç›kmal›yd›k. Bu miras bi-
zim en büyük gücümüzdü... Savafl›,
devrimin gerçeklerini ve gerçe¤imizi
ö¤rendikçe, tan›d›kça, THKP-C ve
önderli¤inin o tarihi koflullar içerin-
deki büyüklü¤ünü, devrim için özve-
risini içsellefltirmeye bafllad›k.”
(Kongre Belgeleri 1, syf. 14)
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BBiirr nnüüvvee;; KKuurrttuulluuflfl 
GGrruubbuu vvee bbüüyyüükk iiddddiiaa
1975’lere gelindi¤inde genç

Cephe sempatizanlar›, Parti-Cephe-
yi yaflatmak, daha do¤ru bir deyiflle
yeniden yaratmak için asgari düzey-
de bir örgütlenmeye giderler. Day›
ve yoldafllar› bu süreçte kendilerini
KKuurrttuulluuflfl GGrruubbuu olarak tan›mla-
maya bafllar. Day›, Kurtulufl Gru-
bu'nu ““MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt hhaarreekkee--
ttiimmiizziinn flfleekkiilllleennddii¤¤ii iillkk aadd››mm”” ola-
rak de¤erlendirir. K›z›ldere'den
sonra ilk kez merkezi bir örgütlen-
me oluflturulmufltur. Bir yanda
THKP-C'nin miras›n› yemekle mefl-
gul “eskiler”, di¤er yanda Cep-
he'nin miras›na dört elle sar›lan
genç önder ve militanlar vard›r. 

Mahir Çayan'›n tüm yaz›lar›, Ke-
sintisiz I, II, III bas›l›r ve ülke çap›n-
da da¤›t›l›r. Böylece genç kuflaklar›n
Parti-Cephe çizgisini do¤rudan ken-
di kaynaklar›yla ö¤renme imkan›na
kavuflmufltur. THKP-C'nin sa¤dan
ve soldan yorumlar›yla, özünde Par-
ti-Cephe ideolojisinin tasfiyesinin
amaçland›¤› o koflullarda, bunu ya-
pabilmenin siyasal önemi büyüktü.
“Genç Parti-Cephe savunucular›
‘teorisyen’ ya da ‘marksolog’ de¤il-
lerdi... Ama halka, devrime ba¤l›l›k-
lar›yla, coflkular› ve militan pratikle-
riyle THKP-C'nin miras›n›n, ideolo-
jisinin sahipsiz olmad›¤›n› göster-
mifl, inkarc›l›¤›n, y›lg›nl›¤›n, dönek-
li¤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 bafl-
lad›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 veril-
mesi gerekti¤i sorusu gündemdedir.
Bu soruya verilecek cevap, THKP-
C savunuculu¤uyla, inkarc›l›¤›n› bir
kez daha ayr›flt›racakt›r. Day›'n›n bu

konudaki bak›fl aç›s›, onun pratik
anlamda öne ç›kmas›n› sa¤lar. Day›
do¤ru ve Parti-Cephe çizgisine uy-
gun politikalar›yla mahallelerde,
okullarda yükselen anti-faflist mü-
cadelenin militan bir örgütleyicisi
ve önderi olur. 

Devrimci hareket o y›llarda fa-
flist teröre karfl› anlad›¤› dilden ce-
vap 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 çizgi-
sinden beslenen bir cürettir. Bu mi-
litan antifaflist mücadele prati¤i
içinde ad›m ad›m yeni bir örgütlen-
me flekillenir. 

Bu arada, Devrimci Gençlik
Dergisi'nin ç›kart›lmas›n›n ard›ndan
1976’da ‹stanbul, Ankara’da ve Er-
zurum Yüksek Ö¤renim Dernekle-
ri'nin biraraya gelmesiyle Devrimci
Gençlik Dernekleri Federasyonu
(DEV-GENÇ) kurulur. Cephelilerin
birli¤inin yarat›lmas›, ideolojik bir-
li¤in sa¤lanmas› temel görev olarak
belirlenir.

Ancak Devrimci Gençlik Dergi-
si'nin Ankara’daki kadrolar› ideolo-
jik birli¤i sa¤layacak bir yay›n çiz-
gisinden uzakt›r. AAnnkkaarraa''ddaakkii ssaa¤¤
aannllaayy››flfl yüzünden faflizme karfl› ak-
tif bir mücadele çizgisi de gerçek-
lefltirilemez. Ankara hizbinin etkili
oldu¤u yerlerdeki pasifizme karfl›n,
Cephelilerin önderli¤inde flekille-
nen mücadele anlay›fl› ‹stanbul,
Bursa, Edirne, Konya ve Tekirda¤
gibi illerde faflist teröre geri ad›m
att›rarak geliflmektedir. 

Bir tarafta “eskiler”, bir tarafta-
da Day›'n›n önderlik etti¤i genç mi-
litanlar vard›r. Eskiler bürokrat, ya-
salc› ve kendili¤indenci bir sa¤ çiz-
gi izleyerek gençleri küçümserler. 

1977 Nisan'›nda merkezi bir ör-
gütlenmeye ulaflmak amac›yla Dev-
rimci Yol Bildirgesi ç›kart›l›r; ama
daha ç›kart›l›rken sorunlar bafllar;
çünkü sa¤ Ankara hizibi, kendi in-
karc›l›¤›n› sinsi sinsi ortaya sür-
mektedir. Ankara grubunun ben-
merkezci yap›s› kendini göstermeye
bafllam›flt›r.

SSiiyyaassii ccüürreett vvee 
ddeevvrriimmccii bbiirr aayyrr››ll››kk
Süreç içinde ideolojik

farkl›laflma kendini daha aç›k
göstermeye bafllam›flt›r. Bu
y›llar, THKP-C ideolojisinin yafla-
t›l›p, yaflat›lmayaca¤› konusunda
bir dönüm noktas›d›r. Day›'n›n ta-
rihsel rolü tam da bu noktada orta-
ya ç›kar.

fiubat 1978'de Day› ve di¤er yö-
netici 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› ““YYoolluummuuzz ÇÇaayyaannllaarr››nn YYoolluu--
dduurr”” 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 deza-
vantajlara, katlan›lmas› zor durum-
lara karfl›n, gösterilmesi gereken
sab›r ve esnekli¤in azamisi gösteril-
mifl; hep ilkeli ve aç›k olunmufl; ve
kimsenin art›k 'flu da yap›lsayd›' ...
diyece¤i bir fleyin kalmad›¤› nokta-
da; do¤ru anda ve asla komplolara-
kumpaslara 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 Hareketin-
de 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. Da-
y›'n›n ve devrimci hareketin kendi-
ne 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- 

14 DEVR‹M YOLU 29 MMart 22009

fl
e

h
i
t
l
e

r
i
m

i
z
i
 
a

n
›
y
o

r



Say›: 177 15Ö⁄RETMEN

fiehitlerimiz;
Kavgam›z›n kaleleri onlar. 
Her bir flehidimiz Anado-

lu’nun köy, kasaba ve flehirle-
rinde kale gibi duruyorlar. 

‹nanc›m›z›n kaleleri. 
Direniflimizin kaleleri. 
Kavgam›z›n süreklili¤inin

kaleleri. 
Burjuvazinin

tüm sald›r›lar›na
karfl› savunma-
m›z›n en güçlü
kaleleri onlar.
Hala onlar siper
ediyor kendini
inanc›m›za sal-
d›rd›klar›nda. 

‹flte diyorlar,
biz var›z bizi afla-
mazs›n›z, bir ke-
re daha öldüremezsiniz ya...
Biz ölerek yaratt›k bu de¤erle-
ri. Siz karalayarak yok ede-
mezsiniz diyorlar. 

Ve bize Day›m›z›n miras›d›r; 
fiimdiye kadar flehitlerimi-

zin mezar›n›n üzerinde ot bit-
medi. 

Bundan sonra da bitmeye-
cek! 

fiehitlerinin mezarlar›nda ot
biten bir devrimci hareket, yo-
kolmufltur esas›nda. 

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

Biz daha morg kap›lar›nda
örmeye bafllad›k direncini fle-
hitlerimizin. 

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

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

fl›m›zda oldular. 
Onlarla hep birlikte ol-

maya devam ettik.
Çünkü;
fiziken ayr›ld›lar aram›z-

dan ama yaratt›klar› ve yapt›k-
lar› hep bizim rehberimiz oldu. 

Yeri geldi flehitlerimizi yeni
flehitlerle and›k. 

Onlarla büyüdük. 
Onlarla zenginlefltik. 
Onlarla zorluklar› aflt›k. 
Onlarla güldük. 
Onlar› hiç unutmad›k... 

Onar onar katledildik bir
gecede. 

Bir gecede tüm yönetim
mekanizmam›z› kaybettik. 

Ama yine onlar›n ö¤rettik-
leri ile yeniden, yeniden kur-
duk hayat›. 

Onlarla yeniden, yeniden
var ettik mücadeleyi. 

Bu nedenle ot bitmedi me-
zarlar›nda.

Onlarla kahramanl›¤› kitle-
sellefltirdik. 

Çocuklu anneler kat›ld› fle-
hitlerimize. 

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

Kendi kanlar› ile ifllediler

inançlar›n› duvarlara. 
Bunlar›n hiç birisi hiç bir tü-

zükde yazmad›. 
Hiçbir örgüt program›nda

yer almad›. 
Hedeflerimize ne zaman

ulaflaca¤›z? Zaman vereme-
yiz...

Ama zaferimizin garantisini
veririz. 

Bu garanti flehitlerimizdir. 
Onlar bize sahip olduklar›

her fleyi verdiler.
Beyinlerini, 

yüreklerini, 
yaflamlar›n›, 
sahip olduk-

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

Hiç korkma-
d›lar m› onlar?

Herkes kor-
kabilir,

ve herkes korktu¤u gibi
korkuyu da yenebilir. 

‹flte hayat›n do¤all›¤› bu-
dur. 

Hiç mi hata yapmad›lar ?
Hatas›z bir devrimci mü-

cadele 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 zen-
ginli¤imiz oldu. 

Day›m›z›n ö¤retti¤i gibi, bi-
zim mezarlar›m›zda ot bitmedi
ve flimdi yine ona söz veriyo-
ruz, bitmeyecek! 

Onlar bizim kalelerimiz ol-
dular.

Anadolu’nun her flehrine,
her köyüne kaleler dikmeye
devam edecek kavga. Kesinti-
siz tereddütsüz. 

"B‹Z‹M fiEH‹TLER‹M‹Z‹N
MEZARINDA OT B‹TMED‹"

VE ASLA B‹TMEYECEK 
Hedeflerimize nne zzaman uulafla-

ca¤›z? ZZaman vveremeyiz...
Ama zzaferimizin ggarantisini

veririz. 
Bu ggaranti flflehitlerimizdir.
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‹stanbul fiiflli’de bir lisenin
önünde, 23 Mart günü, ö¤renciler,
¤rencilerin aileleri, ö¤retmenleri,
bir talebin duyurusunu yapt›lar: ÜÜcc--
rreettssiizz UUllaaflfl››mm!!

Endüstri Meslek Lisesi önünde
yap›lan eylemde, Halk Cephesi’nin
""‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz"" ad›yla bafllat-
t›¤› 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 sorunuy-
du. Talep ise, ücretsiz ulafl›m. Halk
Cephesi, ö¤renciler, aileler ve ö¤-
retmenler için alt›ndan kalk›lmaya-
cak hale gelmifl bulunan sorunu,
"‹stiyoruz Alaca¤›z" fliar› alt›nda bir
kampanya haline getirirken kuflku
yok ki, son derece önemli bir soru-
nu gündemlefltirmifl oldu. 

Eylemde yap›lan aç›klamada,
ö¤rencilerin okula gidifl gelifllerin-
deki ulafl›m sorununun ö¤rencilerin
hayatlar›n› adeta çileye çevirdi¤i
belirtildi. Aileler, çocuklar›n› okuta-
bilmek için en zor koflullarda çal›fla-
rak kazand›klar›n›n yar›s›n›n otobüs
ve servis arac›na gitti¤ini vurgulu-
yorlard›. 

Asgari ücretin 552277 lliirraa oldu¤una
dikkati çeken Halk Cepheliler, bu
paran›n 227700 lliirraass››nn››nn uullaaflfl››mmaa giti-
¤ini belirterek “hangi parayla ye-
mek, temizlik, sa¤l›k, bar›nma ihti-
yaçlar›m›z› giderece¤iz? Halk›n en
temel ihtiyaçlar›n› bile karfl›lama-
yan bir iktidar, bir devlet ne için
vard›r?" sorular›n› sordular.

‹ktidarlar›n okul açma politikas›-
n›n kuru binalar›n dikilmesi fleklin-
de oldu¤u ve kendilerini kand›rd›k-

lar› dile getirilerek
flunlar belirtildi:
""EE¤¤iittiimm hhaakkkk››nn››nn
kkaabbuull eeddiillmmeessii ddee--
mmeekk bbüüttüünn iihhttiiyyaaçç--
llaarr››nn kkaarrflfl››llaannmmaass››
ddeemmeekkttiirr.. BBuunnaa uullaa--
flfl››mm,, bbeesslleennmmee vvee bbaarr››nn--
mmaa ddaa ddaahhiill ddeemmeekkttiirr.. Ama bugün
ö¤renciler ve veliler adeta müflteri
gibi görülerek, sadece paras› olan
okur, paras› olan yaflar denilmekte-
dir..." 

160 civar›nda kiflinin kat›ld›¤›
aç›klama sonunda ücretsiz ulafl›m
hakk› için veliler, ö¤renciler ve ö¤-
retmenleri birlik olmaya, mücadele
etmeye ça¤r›ld›: ““‹‹nnaanndd››¤¤››mm››zzddaa
bbiirrlliikk oolluurruuzz,, bbiirrlliikk oolluurrssaakk ggüüçç
oolluurruuzz.. GGüüccüümmüüzzüü bbiilliiyyoorruuzz.. BBuu
ggüüççllee,, bbuu hhaakkll››ll››kkllaa üüccrreettssiizz uullaaflfl››mm
hhaakkkk››mm››zz›› iissttiiyyoorruuzz""

Okuma HHakk› vve 
Ulafl›m SSorunu

Anayasaya göre, e¤itim hakt›r
ve bu hak güvence alt›na al›nm›flt›r.
Ancak güvence alt›na al›nd›¤› iddia
olunan bu hak, genel olarak ka¤›t
üzerinde kal›p pratikte bir hükmü
olmam›flt›r. Bugün devlet bir okulu
yapt›¤›nda, bunu bir e¤itim kurumu
olarak görüp herfleyiyle için doldur-
muyor. Okulun birçok giderinin pa-
ras›n› ö¤retim y›l› boyunca o oku-
lun ö¤rencilerinin velilerinden al›-
yor. Daha aç›k bir deyiflle, ö¤renci-
nin okumas› için ppaarraa ggeerreekkiiyyoorr..
Bu nedenle de çocuklar›n› okutmak
isteyen yoksul, dargelirli aileler
okullar›n bu masraflar›n› karfl›la-
makta ya çok ciddi zorlan›yorlar, ya
da hiç ödeyemiyorlar. 

Genel olarak flehirlerde, özel
olarak büyük flehirlerde ö¤renciler,
aileleri ve ö¤retmenler için çok cid-
di bir sorun olan okula gidifl geliflte-
ki ulafl›m sorunu, son ekonomik
krizle birlikte daha da çekilmez ve
içinden ç›k›lmaz bir hal alm›flt›r. 

Peki bu sorunlar› yaratan kimler-
dir? Ulafl›m› bu flekilde paral› hale
getiren ve halk için çekilmez bir çi-
leye dönüfltüren bugünkü sistemdir.
Kapitalist yap›ya dayal› olan düzen-
de paras› olanlar rahatça okuyabili-
yor, paras› olmayanlar ise, okuma
hakk›ndan mahrum b›rak›l›yor. 

Sa¤l›ktan e¤itime ayn› mant›k;
Sa¤l›kta, paran yoksa öl... E¤itim-
de, paran varsa oku! 

Y›llard›r ö¤rencilerin ulafl›m so-
runuyla ilgili birfley yapmayan ikti-
dar partileri, halktan ald›klar› vergi-
lerle dünyan›n en pahal› arabalar›n›
makam arabas› olarak kullanabili-
yorlar. Adeta, bedava fiyat›na kat,
yat, villa sahibi olabiliyorlar, ihale-
lelerle kendi partililerinin, yandafl-
lar›n›n cebine milyon dolarlar›n ak-
mas›n›, her yolsuzlu¤un yap›lmas›-
n› sa¤layabiliyorlar. 

Ö¤rencilerin okula gidifl geliflle-
rindeki ulafl›m sorunu, bugünkü sis-
tem içinde genel olarak o flehrin be-
lediyelerinin yetkileri dahilindedir.
Ama belediyelerin de yoksul, dar
gelirli ailelerin sorunlar›yla, onlar›n

Asgari ücret 527 lira 
Sadece ulafl›m harcamas› 
270 lira!

Hak m›, reva m›? 

Ücretsiz Ulafl›m Hakk›m›z!

‹stiyoruz; Alaca¤›z
H›rs›zlar, Soyguncular 
Yenilecek; Biz Kazanaca¤›z!



çocuklar›n›n talepleriyle ilgilenme
diye bir dertleri yoktur. Belediyeler
genel olarak halktan ald›klar› para-
lar› çal›p ç›rpman›n hesab› içinde-
dirler. Özellikle büyük bütçelere sa-
hip büyükflehir belediye baflkanlar›
kendi partililerine, efldost, yandafl-
lar›na ihale ya da çeflitli adlar alt›n-
da paralar› ak›t›rlar. Ki bunlar ço¤u
kez çok büyük rakamlar olabiliyor.
Ö¤rencilerin ulafl›m sorunuyla ilgi-
lenmezler ya otobüslere yada servis
araçlar›na havale etmifl durumda-
d›rlar. Paras› olanlar sorunsuz ola-
rak sorununu çözer, genifl halk kesi-
mi de çekilmez hale gelen bu sorun-
la baflbafla kal›rlar. 

Büyük belediyelerden sadece ‹s-
tanbul ve Ankara’y› örnek verecek
olursak; bu iki ilin belediye baflkan-
lar› Kadir Topbafl ve Melih Gökçek,
belediyeyi tam bir ya¤ma ve rant
kap›s› haline getirmifllerdir. Çok bü-
yük imkanlar› olmas›na karfl›n ö¤-
rencilerin ulafl›m sorunuyla ilgilen-
meyen bu iki belediyenin yolsuz-
luklar›n›n, vurgunlar›n›n haddi he-
sab› yoktur. Milyon dolarlar› saç-
maktad›rlar olmad›k yerlere. 

Söze gelince devletin tüm yöneti-
cileri, cumhurbaflkan›ndan, baflbaka-
n›na, bakan›ndan valisine, kaymaka-
m›na, belediye baflkan›na kadar he-
men hepsi, ““ççooccuukkllaarr bbiizziimm ggeelleeccee--

¤¤iimmiizzddiirr”” derler, “onlara sahip ç›k-
mal›y›z, sorunlar›n› dinlemeliyiz”
demagojileri yaparlar. Ama söyle-
dikleri, söyledikleri yerde kal›r.

Kendileri için, makamlar› ve
çevreleri için her türlü harcamay›
yapmaktan geri durmazlar, fakat,
ö¤rencilerin, ailelerinin, ö¤retmen-
lerin ulafl›m konusundaki hakl›,
meflru talepleri karfl›s›nda bin türlü
mazeret uydururlar. Bütçe yetersiz-
dir, mevzuat uygun de¤ildir vs. vs. 

Oysa ayn› bütçe, ayn› mevzuat,
polisten zab›taya, envai çeflit bürok-
rata kadar devletin “makbul” perso-

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 görüyor-
lar ve bu h›rs›zlara, hortumculara,
soygunculara karfl› mücadele etme-
yi, meydan› bofl b›rakmamay› düflü-
nüyorlar. Ve kendi haklar› için mü-
cadele etmek için yoksullu¤a ve ya-
p›lan adaletsizli¤e hay›r diyorlar. ‹s-
tiyoruz alaca¤›z diyorlar, biz kaza-
naca¤›z diyorlar. Kim halk›n bu
hakl› hayk›r›fl›na karfl› ç›kabilir! 

“Ücretsiz UUlafl›m 
Hakk›m›zd›r”

Bu talep ö¤rencilerin, aileleri-
nin, ö¤retmenlerin, k›sacas› okula
giden çocuklar› olan tüm halk›n en
do¤al en demokratik bir talebidir.
A¤›r ekonomik koflullar alt›nda in-
leyen 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 ala-
ca¤›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 mefl-
rudur. 
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Ulafl›m soru-
nu halk›n genel
bir sorunudur.
G ü n ü m ü z d e
okula giden bir
ö ¤ r e n c i n i n
ulafl›m› için

günde (bir gidifl-ge-
lifl) ortalama 11..7700 lira, ayda
5511 lira, y›lda ise 661122 lliirraa
harcan›yor.

Ö¤renci olmayanlar
için bu rakan daha faz-
lad›r. Günde bir gi-
difl-gelifl için ortala-
ma olarak 22..8800 lliirraa,,

ayda ise, 8844 lliirraa har-
can›yor.

Türkiye’de asgari ücretin 527.13

lira oldu¤u dikkate al›n›rsa, 4 kifli-
lik bir ailenin ortalama yol paras› en
iyimser bir ihtimalle 227700 lliirraa eeddii--
yyoorr..  Y›lda en az iki defa yap›lan
zamlar› da buna eklemek gerekiyor.
Bu rakamlarla yoksul halk›n baflet-
mesi mümkün de¤ildir. 

SSoommuutt TTaalleepplleerr::
-Tüm ö¤rencilere günde bir gidifl

bir gelifl ücretsiz ulafl›m sa¤lanmas›,

-‹lkö¤retim ö¤rencilerinin velileri-
ne günde bir gidifl bir gelifl ücretsiz
ulafl›m sa¤lanmas›,

-Tek vas›tayla ulafl›m›n sa¤lanama-
d›¤› yerlerde ulafl›m›n tek vas›taya
düflürülmesi,

-Servis ücreti soygununa son veril-
mesi.

Halk Cephesi’nin 23 Mart’a
fiiflli’de yapt›¤› eylemde tafl›nan
pankartlarda ve dövizlerde yeralan
sloganlardan baz›lar› flunlard›:

-- ““‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz,, HHaakkll››--
yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” 

-- ““ÖÖ¤¤rreenncciilleerree ÜÜccrreettssiizz UUllaa--
flfl››mm”” 

-- ""‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn
VVeelliilleerriinnee GGüünnddee BBiirr GGiiddiiflfl--GGeelliiflfl
ÜÜccrreettssiizz SSaa¤¤llaannss››nn"",, 

-- ""ÖÖ¤¤rreenncciilleerree ÜÜccrreettssiizz UUllaa--
flfl››mm HHaakkkk›› ‹‹ssttiiyyoorruuzz,, AAllaaccaa¤¤››zz"",, 

-- ""SSeerrvviiss ÜÜccrreettii SSooyygguunnuunnaa
SSoonn"",, 

-- ""PPoolliisstteenn BBaakkaannddaann DDee¤¤eerr--

ssiizz
mmiiyyiizz?? BBiizz
BBuu ÜÜllkkeenniinn

GGeelleeccee¤¤ ii
DDee¤¤iill mmii--
yyiizz??""

--"" UU ll aa --
flfl››mm››nn BBiirr--

ddeenn FFaazzllaa VVeessaaiittllee SSaa¤¤llaanndd››¤¤››
BBööllggeelleerrddee UUllaaflfl››mm TTeekk VVeessaaiittee
DDüüflflüürrüüllssüünn"" 
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Rant KKap›s›,
Servis AAraçlar›

Büyük flehirlerdeki ilk,
orta ve liselerde yo¤un fle-
kilde servis araçlar›yla ula-
fl›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 sa-
hiptirler. ‹flsiz olan, gelirleri
olmayanlar›n durumunu da
unutmamak gerekiyor. Bu-
gün resmi rakamlarla iflsizli-
¤in 13.6 oldu¤u, gerçek ra-
kamlar›n ise çok daha yük-
sek oldu¤u gerçe¤ini düflü-
nürsek, çocuklar› okula gi-
denlerin ulafl›m sorununun
nas›l çekilmez bir çileye dö-
nüfltü¤ünü daha iyi anlar›z.
Türkiye’de y›lda ortalama
70 bin “okul servisi”yle ula-
fl›m yap›lmaktad›r. Bu ser-
vis araçlar›na ödenen y›ll›k
para miktar› 22 mmiillyyaarr lliirraayy››
bulmaktad›r. Okul servis
araçlar› bir soygun düzen-
lenmesinden baflka birfley
de¤ildir.

Bunun içindir ki, ““SSeerr--
vviiss üüccrreettii ssooyygguunnuunnaa ssoonn!!
ÜÜccrreettssiizz uullaaflfl››mm hhaakkkk››mm››zz
‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz”” diyor
ö¤renciler ve taleplerinde
sonuna kadar hakl›d›rlar.

Ö¤renciler, aileler ve
ö¤retmenleri, örgütlendik-
çe, mücadeleleri büyüdükçe
hakl› ve meflru talepleri da-
ha fazla duyulacakt›r.  

22 Mart tarihli Hürriyet gaze-
tesi, Newroz’un ertesi günü Di-
yarbak›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 res-
minin üzerine “Eli silahl› çocuk-
la bayram olur mu?” diye yaz-
m›fl.. 

Bu düflmanca bir haber yap-
ma mant›¤› de¤il de nedir? Kul-
lanaca¤› bir fley aram›fl düpe-
düz.. “Eli silahl› çocukla bayram olur
muymufl?” Peki biz soral›m: OOLLMMAAZZ
MMII?? Siz 30 A¤ustoslar’da, 29 Ekim-
ler’de, polis asker cenazelerinde ço-
cuklara üniformalar giydirip ellerine
silahlar verirken iyi; Siz “milli” bay-
ramlarda, ölüm mangalar›n›n siyah
maskeli üniformalar› giydirilen çocuk-
larla 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  uz-
mand›rlar. Yüzbinleri görmezler, halka
karfl› aleyhte kullanacaklar›  bir pirinç
tanesi gözlerine batar. Bu konularda si-
cilleri bozuktur. Bunun gibi say›lamaya-
cak kadar çok devrimcilerin yurtsever-
lerin aleyhine gerçekleri çarp›tan haber-
ler yapm›fllard›r. Bunlardan birini hat›r-
latal›m; 1996 1 May›s’›na kat›lan 10
binleri de görmemiflti burjuva bas›n ya-
y›n; Mitingte 3 kiflinin polis kurflunla-
r›yla katledilmesini de görmemiflti; Peki
ne görmüfllerdi? Ayn› Newroz’daki po-
flulu çocu¤u gördükleri gibi, miting son-

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 eylem-
lerde çocuklar da olacak, eli silahl› ço-
cuklar da olacak. Filistin gibi, ya da
Türkiye gibi.. Tafl atan çocuklar uyku-
lar›n›z› kaç›r›yor olabilir. Ama unut-
may›nki sizin ölüm mangalar›n›z o ço-
cuklar›n birçok sevdi¤ini aralar›ndan
kopar›p katlettiler. Onun için o çocuk-
lar silah›n ne oldu¤unu iyi bilirler. Bur-
juva medyan›n çarp›t›lm›fl manfletleri
bu gerçe¤i de¤ifltirebilir mi? Hay›r; Bi-
zim tarafta bundan dolay› erken büyü-
yor çocuklar, öyleyse korkun çocukla-
r›m›zdan...

ÇÇooccuukkllaarr ddaa oollaaccaakk,, eellii ssiillaahhll›› ççooccuukkllaarr ddaa;;

Siz sa¤l›yorsunuz bunu!

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. 

Dereboyu Taflköprü üzerinde ya-
p›lan eylem öncesi Haklar Derne¤i
çal›flanlar› bölgedeki kahvelerde du-
yurularla polisin bask›s›n› teflhir
eden konuflmalar yap›p bas›n aç›k-
lamas›na ça¤r›da bulundular. “Bas-
k›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n
aç›ld›¤› aç›klamada çeflitli dövizler
tafl›nd›.

Polis bask›s› yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan sloganlarla protesto
edildi.
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E¤itim en temel haklar›m›z-
dan 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 he-
men tüm ülkeler e¤itimin bir “hak” oldu¤unu ilan
eden anlaflmalar›, yasalar› onaylam›fllard›r. 

Ancak imzalanan, onaylanan bu yasalar, bu ko-
nuda yap›lan benzeri baflka aç›klamalar, lafta ya
da kâ¤›t üzerinde kal›yor. Elbette bugün milyon-
larca insan›n açl›k, onmilyonlarcas›n›n ise yoksul-
luk s›n›r› alt›nda yaflad›¤› bir ülkede, ne e¤itimden,
ne sa¤l›k ve bar›nmadan, hiçbir haktan bahsedile-
meyece¤i de bir baflka gerçektir. 

Türk-‹fl’in 27 Ocak 2009 tarihinde yapt›¤› aç›k-
lamaya göre 4 kiflilik bir ailenin insanca bir yaflam
sürebilmesi için ayl›k 2396 liral›k geliri olmas› ge-
rekiyor. 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 soruyo-
ruz: Asgari ücrette açl›k s›n›r› alt›nda yaflaman›n
neresi insancad›r? Asgari ücret, Ocak 2009 itibariy-
le 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 bü-
yük sorunlardan biridir. Herkes bu sorunu yafl›yor.
4 kiflilik bir aile için, ulafl›ma harcad›klar› para, ay-
l›k gelirlerinin yar›s›na ulafl›yor. Bir ö¤renci için
gidifl-gelifl 1.70 lira olurken, bir veli için de 2.80 li-
ra tutuyor. 

Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nin
30 Eylül 2006’da verdi¤i rakamlara göre Türki-
ye’de her 100
ö ¤ r e n c i d e n
40’›, okula ser-
vis kullanarak
gidip geliyor.
Sadece ‹stan-
bul’da 16 bin
servis arac› ile
1.5 milyon ö¤-
renci tafl›n›yor.
3 milyar liral›k
bir pazar yarat›-

l›yor. Ve bu da ihaleler yolu ile iktidarlar taraf›n-
dan kendi adamlar›na peflkefl çekiliyor. Bugün ‹s-
tanbul’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 ülkemiz-
de, bar›nma ve temizli¤i de düflünürsek hangi pa-
rayla karfl›layaca¤›z bu ihtiyaçlar›m›z›? Biz, bu ül-
kenin en temel ihtiyaçlar›n› karfl›layamayan, en
temel haklar› gasbedilen gençleri olarak soruyo-
ruz: Halk›n en temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamayan bir
devlet ne için vard›r? 

"Kimse e¤itim ve ö¤retim hakk›ndan mah-
rum b›rak›lamaz." (Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sas›, Madde 42) Evet, böyle deniyor bu ülkenin
Anayasas›nda. Peki, yaflad›¤›m›z bunca sorun ne-
den o zaman? Neden e¤itim hakk›m›z elimizden
al›n›yor? Bir devlet halk›n ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k gi-
bi ihtiyaçlar›n› karfl›layam›yorsa ne yap›yor? 

‹ktidarlar, halk›n en temel ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yam›yor ama bugün seçimlerde sokaklara para
ak›tmay› biliyor. Bugün sadece 3 tane partinin se-
çim çal›flmas› için 196 milyon lira hazineden pa-
ra 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, ücret-
siz ulafl›m hakk›m›z için velilerimize, ö¤retmenle-
rimize ve tüm ö¤renci arkadafllar›m›za hakk›m›z›

almak için birlik ol-
ma ve birlikte müca-
dele etme ça¤r›s›nda
bulunuyoruz. Bu
ça¤r›m›za güç verdi-
¤iniz ölçüde, haklar›-
m›z› kazanma yo-
lunda daha emin
ilerleyebiliriz.

Gençlik 
Federasyonu

D‹LENC‹ DE⁄‹L HALKIZ,
ÜCRETS‹Z ULAfiIM HAKKIMIZ!
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Gazetelerde, televizyonlarda,
ekonomiye ayr›lan yer güya, alabil-
di¤ine art›r›lm›flt›r ama bununla tam
ters orant›l› olarak ekonomiyi halk
için tamamen anlafl›lmaz hale getir-
mifllerdir. Son derece bilinçli bir po-
litikad›r bu: Borsa, banka cendere-
sinde, anlafl›lmaz kelimelerle eko-
nomiyi HHAALLKKIINN DDEENNEETT‹‹MM‹‹NN--
DDEENN kaç›rmaktad›rlar. 

Bir çok televizyon kanal›, nere-
deyse gün boyu, özel programlar›y-
la, alt-üst-yan bantlar›yla, durmak-
s›z›n ekonomi anlat›yorlar: fakat bu
programlar, ppoorrttffööyylleerr,, bboorrssaa iinn--
ddeekksslleerrii,, iinneenn çç››kkaann hhiisssseelleerr,, ssttaaggff--
llaassyyoonnllaarr,, rreesseessyyoonnllaarr,, HHeeddggee ffoonn--
llaarr››,, bbiillmmeemm nnee iinnddeekksslleerrii...yle, bir
avuç bankac›n›n borsac›n›n ve “uz-
man” ekonomistin kendi aralar›nda-
ki sohbeti gibidir. 

Genifl kitleler için, bu program-
lar›n ne “haber de¤eri” var, ne de bir
“bilgilenme” edinebilirler. Ama
burjuvazi yine de ›srarla sürdürüyor
bu programlar›; çünkü zaten onun
amac›, bbiillggiilleennddiirrmmeekk de¤il, bbiillggii--
ssiizzlleeflflttiirrmmeekk;; ekonomik geliflme-
lerden hhaabbeerrddaarr etmek de¤il, hhaa--
bbeerrssiizzlleeflflttiirrmmeekk’tir. Burjuva eko-
nomi programlar›n›n, sayfalar›n›n,
uzmanlar›n›n ifli de budur. 

Böylelikle genifl kitleler için an-
lafl›lmaz kavramlarla, kapitalizmin
en temel gerçekleri gizlenmifl, ka-
rart›lm›fl olmaktad›r. 

Kapitalist ekonominin kural›
aç›kt›r: BBiirriilleerriinniinn zzeennggiinnlleeflflmmeessii
bbiirriilleerriinniinn yyookkssuullllaaflflmmaass››nnaa ba¤l›-
d›r. Bir gazetede "flirketlerimiz kâr-
lar›n› flu kadar art›rd›, servetlerini
bu kadar büyüttü" diye yazd›¤›nda
bu, flfluu ddeemmeekkttiirr:: Binlerce, onbin-
lerce emekçi daha yoksullaflt›. 

Bunun somut örneklerinden biri,
kkiiflflii bbaaflfl››nnaa ddüüflfleenn mmiillllii ggeelliirr hesap-
lar›d›r. Baflbakan seçim meydanla-
r›nda milli gelirin kifli bafl›na y›ll›k

1100 bbiinn ddoollaarraa yaklaflt›¤›n› söylü-
yor. Ancak, aç›klanan resmi rakam-
lara 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 el-
bette. Halk fakirleflirken, sadakaya
muhtaç edilirken zzeennggiinnlleeflfleennlleerr ddee
vvaarr.. Her y›l say›s› artan dünya mil-
yarderleri aras›na kat›lan tekellerin
kasalar›na ak›t›lmaktad›r bu paralar.
Ancak ekonomi haberleri, uzmanla-
r› bunu böyle anlatmaz; “ tüm hal-
k›n zenginleflti¤i”ni söylerler. 

Dolay›s›yla "flirketlerimiz kârla-
r›n› flu kadar art›rd›, servetlerini bu
kadar büyüttü" diye sevinç ve mem-
nuniyet içeren her bafll›k, eemmeekkççiillee--
rriinn yyookkssuullllaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa sseevviinneenn
bir bafll›kt›r. EEmmeekkççiilleerree ddüüflflmmaann
bir tav›rd›r. Bu bafll›klarda haber ve-
rilen “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› cumhuri-
yet tarihinin en yüksek boyutuna
ulaflt›” gibi haberler pahas›nad›r. 

KKaarraarrtt››llmm››flfl kkrriizz hhaabbeerrlleerrii 
vvee ‘‘iiyyii flfleeyylleerr ddee oolluuyyoorr’’ kklliiflfleessii

Bütün ekonomik krizlerin sorum-
lusu 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 halk-
t›r. Bu gerçe¤in en somut yafland›¤›
günlerdeyiz. Son birkaç ay içinde
sendikalar›n aç›klamas›na göre, on-
binlerce kifli iflsiz kald›. Halen çal›flan
milyonlarca iflçi aylard›r ücretlerini
tam alam›yor. Asgari ücretle çal›flan-
lar bile iflten at›larak, bunun yar› fiya-
t›na iflçi al›n›p çal›flt›r›l›yor. “Ekono-
mik krizdeyiz, piyasalar durgun, iflle-

rimiz kötü,
ancak ifl-
çilerimizi
soka¤a at-
mak iste-
miyoruz”
gibi yak›n-

malarla 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 ülkeler-
deki 170 fabrika içinde bbiirriinnccii gel-
mifl. Ve bu fabrika, krizin bafllama-
s›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 yoksulla-
fl›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›tma-
lar, demagojik kavramlar, bu aç›k
gerçekleri karartmaktad›r. Haberler
öyle bir veriliyor ki; sanki biz bu ül-
kede yaflam›yoruz, sanki bu açl›¤›
biz yaflam›yoruz, sanki o fabrikalar-
dan at›lan, iflsiz kalanlar biz de¤iliz. 

“Milli gelir 10 bin dolara yak-
laflt›” haberiyle kendimizi zengin
hissetmemiz, “Tofafl 170 fabrikan›n
en iyisi seçildi” haberiyle veya
“dünya milyarderleri içinde flu ka-
dar Türk ifladam› yerald›” haberiy-
le “milli bir gurur, milli bir övünç
ve sevinç”  duymam›z isteniyor.
Bunlar, halka “iyi fleyler de olu-
yor!” 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›-
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EKONOM‹K KKARARTMA
EEkkoonnoommiinniinn AAnnllaaflfl››llmmaazz KKaavvrraammllaarr›› 

VVee HHaallkkttaann GGiizzlleenneenn GGeerrççeekklleerr......



z›n “Hükümet, IMF ile anlafl-
may› 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› flekil-
de halk›n anlayaca¤› bir tarzda de-
¤il, tam tersine krizin özellikle nnee--
ddeennlleerriinnii halktan gizleyecek flekil-
de sürdürülmektedir. 

Ekranlarda, gazetelerde boy gös-
teren iktisatç›, iflletmeci docentler,
profesörler, banka, borsa dan›flman-
lar›, konuflur konuflur konuflur ve
as›l söylenmesi gerekeni söyleme-
meyi baflar›rlar: Krizin as›l nedeni-
ni. Zaten bunu baflaranlar ç›kar›l›r
burjuvazinin ekranlar›na. 

HHeerr ss››nn››ff eekkoonnoommiiyyii bbaaflflkkaa 
ttüürrllüü yyaaflflaarr,, hheerr ss››nn››ff,, hhaayyaattaa
BBAAfifiKKAA GGÖÖZZLLEE bbaakkaarr!!

Kapitalist sistemin ekonomistle-
ri krizin nedenini bilmiyor de¤iller.
“Nedenleri” bilmedikleri için de¤il,
gizlemeleri gerekti¤i için gizliyor-
lar. Çünkü, krizin nedenini tart›fl-
mak, bu nedenlerin ortadan kald›r›l-
mas›n› da gerektirir. Oysa kapita-
lizm, bu nedenler üzerine oturur.
Krizin nedenlerini tart›flmak, siste-
mi tart›flmak demektir. Sistemleri-
nin nas›l iflledi¤ini gündeme getir-
mektedir. Ancak kapitalistler, bu
“nedenlere” ra¤men sistemlerini
sürdürmek istemektedirler. Onun
için sadece tekeller cephesinden gö-
rünen yanlar›yla tart›flmaktad›rlar. 

Bu tart›flmalarda iflsiz kalm›fl,
açl›kla, ölümle yüz yüze olan yüz-
milyonlarca halk yoktur. Sadece te-
kellerin nas›l kurtar›laca¤› var. Bu-
güne kadar tüm dünyada toplam 55
ttrriillyyoonn ddoollaarrll››kk kurtarma paketleri
aç›kland›. Ve bu paralar›n tamam›,
ülkelerin bütçesinden tekellere ak-
tar›lacak. Bu paketlerde halk yok.
Halk sadece, “sosyal patlamalar”
boyutuyla gündeme al›n›yor. 

Paralar›n tekellere ak›t›lmas›

halka, “fabrikalar kapat›lmazsa, ifl-
sizlik sorunu da çözülür” fleklinde
empoze edilerek meflrulaflt›r›lmaya
çal›fl›l›yor. Bu da sahtekarl›k.

Kriz, emperyalist tekellerin krizi-
dir. Nedeni; kapitalizmin sistemi ““aazzaa--
mmii kkaarr”” üzerine kuruludur. fiu iki olgu
hiçbir iktisadi kavrama gerek duyma-
dan aç›kça gözükmektedir: EEmmppeerryyaa--
lliisstt tteekkeelllleerr zzeennggiinnlleeflfliirrkkeenn hhaallkkllaarr
ffaakkiirrlleeflfliiyyoorr.. Tekellerin bu denli zen-
ginleflti¤i koflullarda, halklar, sadece
yaflayabilmek için en temel ihtiyaçlar›-
na harcama yapabilmektedir. Bu du-
rumda 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 emper-
yalist tekellerin sömürüden vazgeç-
mesi gerekir. Üretilen tüm de¤erle-
rin insanlar taraf›ndan eflitçe payla-
fl›lmas› gerekir. Bu söylediklerimiz
ise kkaappiittaalliizzmmiinn öözzüünnee ayk›r›d›r.
Ancak sosyalist sistem içinde ger-
çeklefltirilebilir. 

fiu yarat›lan tabloya bak›n...
Dünya nüfusu 6 milyar, bunun 1
milyar› yiyecek bir dilim ekmek bu-
lamad›¤› için açl›ktan ölmekle yüz
yüze ve her gün binlercesi ölüyor. 2
milyar insan yoksulluk s›n›r›n›n al-
t›nda sa¤l›kl› beslenemeden, e¤i-
timden ve her türlü sosyal ihtiyaçla-
r›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 ger-
çeklerin üstünü örterek kitlelerin
kafas›n› kar›flt›ran anlafl›lmaz kav-
ramlar, üsluplar kullan›yorlar. 

Bu flekilde tart›flan, yaz›p-çizen
sadece burjuvazinin ekonomistleri,
yazarlar› da de¤il. Çeflitli sol kesim-
ler ve kendini sol veya sosyalist ola-
rak gören ayd›nlar da burjuvazinin
üslubuyla, kavramlar›yla yaz›p ko-
nuflabilmekte ve bafltan beri anlat-
maya çal›flt›¤›m›z “karart”maya bile-
rek bilmeyerek hizmet etmektedirler.

Reformizmin bir k›sm›, kapita-
lizme do¤rudan karfl› ç›kmay›p, onu
ehlilefltirmek ister, tekellerin krizine
sol’dan çözüm ararken, burjuvazi-
nin düflüncelerine ve kavramlar›na
da teslim olmaktad›r. 

Devrimciler, ekonomiye de, bir
devrimci gibi bakarlar. Kendi
kavramlar›yla, ç›plak s›n›fsal teori-
leriyle tahlil ederler. 

E¤er dünyada her gün açl›ktan
flu kadar insan, flu kadar çocuk ölü-
yorsa, onlar, emperyalist ekonomi-
nin çarklar›, tekellere daha çok ka-
zand›rs›n diye döndü¤ü için ölüyor-
lar. 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 ortala-
mas› 36 ise, hepsi emperyalistleri
daha zenginlefltirmek içindir. 

Sol’daki ekonomi üzerine yaz›p
çizen ayd›nlara, yazarlara düflen gö-
rev, burjuvazinin diliyle, kavramla-
r›yla konuflarak onlar›n de¤irmeni-
ne su tafl›mak de¤ildir. Bugün eko-
nomik gerçekler o kadar aç›kt›r ki;
burjuva gazetelerin köfle yazarlar›na
bile “acaba Marx hakl› m›yd›?” di-
ye yazd›rmaktad›r. Soldaki ayd›n ve
yazarlara düflen görev Marx’›n bu
hakl› gerçe¤ini anlatmakt›r.

Say›: 177 21EKONOM‹

Farkl› ggörünür ekonomi
gökdelendekine vve

gecekondudakine. DDahas›;
gökdelendeki, ggörmesini

istemez ggecekondudakinin.
Ekonomiyi bbir B‹L‹NMEZE

çevrir bu yyüzden.
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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, ‹sra-
il ad› verilen devletin, o devletin or-
dusunun, hatta toplumunun önemli
bir kesiminin ahlak›n› her fleyiyle or-
taya seriyor.

Üzerinde Filistinli hamile kad›n-
lar›n, küçük çocuklar›n, camilerin
resimlerinin hedef olarak gösterildi-
¤i, ›rkç› sloganlarla bezenmifl bu ti-
flörtler, ‹srail askerlerinin e¤itim d›-

fl›ndaki en sevdikleri giysilerin ba-
fl›nda geliyormufl. Her taburda “re-
vaçta” olan slogan ve resimler de
farkl› anlafl›lan.

Lavi adl› bir taburda ““GGeellddiikk,,
ggöörrddüükk,, yyookk eettttiikk”” slogan› ve y›k›k
bir caminin görüldü¤ü bir resmin ol-
du¤u tiflört revaçta. Haruv Tabu-
ru’unda ““KKaaffaass››nnaa ss››kkmmaaddaann ggeevv--
flfleemmee.. HHeerr AArraapp aannaass››,, oo¤¤lluunnuunn kkaa--
ddeerriinniinn bbeenniimm eelllleerriimmddee oolldduu¤¤uunnuu
bbiillssiinn”” slogan› yaz›yor “sevilen” ti-
flörtlerde. Bu slogan›n yan›nda da
havaya uçurulan bir caminin resmi
var. Bir baflka taburda ““AAffffeettmmeekk
TTaannrr››yyaa mmaahhssuuss”” slogan› ve hamile
bir Filistin kad›n›n›n hedef yuvarla¤›
içindeki resmi. Küçük bir çocuk res-
minin yan›nda ise ““kküüççüükk ddaahhaa zzoorr--
dduurr”” 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 ni-
flanc› askerlerin giydikleri belirtili-
yor.

Fakat, ordunun bilgisi dahilinde
olmas›n›n da gösterdi¤i gibi, tiflörtler,
birkaç psikopat›n ifli de¤ildir; ‹sra-
il’in askeri e¤itim politikas›n›n sonu-
cudur ve ‹srail’in Filistin halk›na ba-
k›fl aç›s›n› hiç yorum gerektirmeye-
cek kadar aç›k biçimde ortaya koy-
maktad›r. ‹srail askerleri, Filistinlile-
r’e karfl› aç›k fiili sald›r› içinde olma-

d›klar› dönemlerde
de, zihinlerinde Fi-
listin düflmanl›¤›n›
diri tutacak ve Filis-

tin halk›na karfl› her türlü vah-
fleti uygulayabilecek bir e¤iti-
me tabi tutuluyorlar.

En son yaflanan Gazze katliam›n-
daki say›s›z vahflet örnekleri, iflte bu
e¤itimin sonucudur.

GGaazzzzee KKaattlliiaamm››nnddaa
AAsskkeerr ‹‹ttiirraaffllaarr››
‹srail’in 1300’ün üzerinde Filistin-

li’yi katletti¤i Gazze katliam sald›r›-
s›ndan sonra, baz› askerler, Filistinli-
ler’in keskin niflanc›lar ve di¤er as-
kerler 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›k-
lar›n›, bu ailenin çevrede yerleflen
keskin niflanc›lar taraf›ndan katledil-
diklerini anlatt›.

Her iki sald›r›da da, ‹srail ordusu-
nun 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, çürüme-
nin, halka ve insana düflmanlaflman›n
yeryüzündeki en üst noktas›n› temsil
etmektedir.

Tiflörtlerdeki
Ahlak!

‹ngiltere: ‘Terör’
bahanesiyle yeni
sald›r› karar›

‹ngiltere hükümeti yeni bir “te-
rörle mücadele stratejisi” aç›klad›.
‹çiflleri Bakan› Jacgui Smith “terör-
le mücadelenin sadece yasalarla yü-
rütülemeyece¤ini, kitlesel duyarl›-
l›k gerekti¤ini” belirtirken, yeni sal-
d›r› ve gasplara meflruluk kazand›r-
maya çal›fl›yordu. Kimyasal ve
nükleer silahlar›n “teröristlerin” eli-

ne geçece¤i gerekçesiyle kitleleri
korkutan ‹çiflleri Bakan›’n›n aç›kla-
d›¤› önlemlere göre; “Kamuya aç›k
olan yerlerde çal›flan 60 bin kifli ‘te-
rör tehdidine’ karfl› e¤itilecek, top-
lum içinde anti-demokratik(!) sesler
kontrol alt›na al›nacak, internet üze-
rindeki bilgilere eriflim engellenebi-
lecek..”

Avrupa emperyalizmi,
2001’den beri hemen tüm hak
gasplar›n› “terörle” gerekçelen-
dirdi. Ayn› politika devam ediyor.

ÜÜzzeerriinnddee HHaammiillee kkaadd››nn››nn
rreessmmiinniinn oolldduu¤¤uu ssoollddaakkii ttiiflflöörrttttee
““bbiirr aatt››flflttaa iikkii kkuuflfl”” yyaazz››yyoorr..

SSaa¤¤ddaakkii ççooccuukk rreessiimmllii ttiiflflöörrttee
iissee ““kkaaççmmaayyaa ççaall››flflmmaa,, nnaass››llssaa
öölleecceekkssiinn”” ssllooggaann››nn›› yyaazzmm››flflllaarr..

BBuu ssllooggaannllaarr›› yyaazzaann kkaaffaa nnaass››ll
bbiirr kkaaffaa,, nnaass››ll bbiirr aahhllaakk,, nnaass››ll bbiirr
iinnssaannll››kktt››rr ssiizzccee??

BBuu ssllooggaannllaarr››,, ttiiflflöörrttlleerrii ggaayyeett
nnoorrmmaall ggöörreenn bbiirr oorrdduunnuunn ddeevvllee--
ttii,, ““OOrrttaaddoo¤¤uu’’nnuunn tteekk ddeemmookkrraa--
ssiissii”” oollaabbiilliirr mmii??
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Kanada: “Ya Ö¤ren
Ya Terket”

Kanada hükümeti ülkede yaflayan
göçmenlere karfl› ›rkç› bir uygulama-
y› daha gündeme getirdi. Kanada Va-
tandafll›k ve Göçmenlik Bakanl›¤›,
‹ngilizce ya da Frans›zca bilmeyen
göçmenlere vatandafll›k hakk› tan›n-
mayaca¤›n› aç›klad›. Dil bilmeyen-
lerin uyum sa¤lamad›¤› ve sorunlara
neden oldu¤u belirtilerek ›rkç› politi-
ka meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor.



‹stanbul Belediyesi’nde
iki ayr› flirkete yüklü miktarda
paralar ödendi¤i ortaya ç›kt›.

Serdar Kepenek’e ait Eurasfalt
isimli bir flirkete 44 mmiillyyoonn EEuurroo,
Alim Sudafl’›n sahibi oldu¤u Eve
Turizm flirketine ise 44 mmiillyyoonn 775500
bbiinn lliirraa ödendi. 

Bu flirketlerin AKP yöneticile-
riyle içli d›fll› oldu¤unu tahmin et-
mek zor de¤il elbette. 

Soygun büyüktü ve belgelenmifl-
ti; AKP’li ‹stanbul Belediyesi de
asfalt için “Bir y›ll›k teknik dan›fl-
manl›k hizmeti” olarak 4 milyon
euronun ödendi¤ini kabul etmek zo-
runda kald›. 

Rakamlara bak›n; soygun yap›l-
mayan, vurgun yap›lmayan herhan-
gi bir belediye ifli yoktur. Ve en kü-
çük iflte bile, milyon Eurolar, TL’ler
dönmektedir. SSooyygguunn bbüüyyüükkttüürr,,
ssooyygguunnccuullaarr ppeerrvvaass››zzdd››rr.. 

‹flin gerçe¤i, Eurasfalt’›n sahibi
Serdar Kepenek’in kurdu¤u flirketin
herhangi bir ciddi organizasyonu,
bir uzmanl›¤› yok. Paravan bir flir-
ket oldu¤u her haliyle belli. Öyle bir
flirket ki, verdi¤i hemen hiçbir bilgi

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 SSii--
vvaass kkaattlliiaamm››nn›› gerçeklefltirenlerden
Yalç›n Kepenek’in kardefli. 

Sadece bu özelli¤i bile, onun
hortumlama ifllerinde gözetilen kifli
olmas›na yeter. Art›s› varsa o da ca-
bas›d›r. 

KKaattlliiaammcc›› bbiirr kkaarrddeeflfl 
vvee iikkii PPoorrsscchhee!!
Aleni doland›r›c›l›¤›n ortaya ç›k-

mas›n›n ard›ndan aç›¤a ç›kt› ki, Ser-
dar Kepenek ad›na lüks araç kate-
gorisinde say›lan iki ppoorrsscchhee araba
kay›tl›d›r. Y›llardan beri Alman-
ya’da kalan, AKP deste¤iyle hava-
dan para kazanan biri olarak lüks
yaflam›n tad›n› alm›fl çoktan. Ayn›
AKP yöneticileri, AKP’ye “oy tar-
las›” sa¤layan hocalar, fleyhler gi-
bi... Mercedeslerden, Porscheler-
den, Jet skilerden inmiyorlar...  

Eurasfalt flirketinin sahibi Ke-
penek sadece ‹stanbul Belediye-
si’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. Bu-
nun 6 ayl›k karfl›l›¤› olarak oradan
da 44,,55 mmiillyyoonn lira alm›fl. 

Bulmufllar, ya¤mal›yorlar. 

‹stanbul Belediyesi’nin 4 milyon
750 bin lira ödedi¤i di¤er bir flirket-
te Alim Sudafl’›n sahibi oldu¤u EEvvaa
TTuurriizzmm flirketidir. Bu flirketin bele-
diye için “uluslararas› bir konfe-
rans” 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 yi-
ne cevap yok. Ama yandafl flirketle-
re paralar ak›yor.

AKP’liler hep böyleydiler, bbiirr
yyaannllaarr››yyllaa kkaattlliiaammcc››llaarrllaa,, bbiirr yyaann--
llaarr››yyllaa ssooyygguunnccuullaarrllaa hep içiçeydi-
ler; katliamc› da, soyguncu da ken-
dileriydiler; hala da öyledirler. Bir-
likte soydular, birlikte yapt›lar her
türlü sahtekarl›¤›. Birlikte yediler
ve hala da yiyorlar. Kepenekler,
Alim Sudafl’lar, AKP’yi oldu¤un-
dan baflka k›yafetlerle tan›mlamakta
›srar edenlere ithaf olunur. 

Say›: 177 23SOYGUNCU

AAKKPP ssooyygguunnllaarr››nn››nn 
aarrkkaass›› kkeessiillmmiiyyoorr

“‹flbilir” AKP
Yöneticileri

Ekonomik krizin etkisiyle çok
say›da iflyeri kapand›. Kapanan ifl-
yerlerinin aras›nda büyük flirketler
de bulunuyor. Varolan iflsizlere ye-
ni iflsizler kat›l›yor durmadan.

Tüm bu gerçekler ortadayken se-
çim gezilerini sürdüren AKP lideri
Tayyip Erdo¤an bu konuda flunu
söyledi: “Efendim flu kadar tekstil
fabrikas› kapanm›fl, flu olmufl, bu ol-
mufl. Anlatt›klar› gibi bir fley yok or-
tada. ‹flini bilmeyen, baflar›s›z var-
sa, kapanm›fl da olabilir.”

AKP lideri kendi yandafllar›na
kurdurdu¤u flirketlere gerekli para-
lar›n aktar›m›n› sa¤l›yor. Yandafl

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 olanakla-
r›yla, iktidar gücüyle kendi yandafl
sermaye flirketlerini kurup güçlendi-
riyorlar. Kurulu olanlar› daha da bü-
yütüyorlar. Serdar Kepenek gibi
yandafllar›na paravan flirketler kur-
durarak milyonlar› aktar›yorlar.
O¤ullara gemiler, bayilikler al›n›yor,
gelinlere kuyumculuk flirketleri ku-
ruluyor. AKP yandafl sermayeyi
ayakta tuttu¤u için ““iiflflbbiilleenn””, yan-
dafl sermaye yöneticileri ve elbet
kendileriyle “mahdumlar›” da “iiflflbbii--
lliirr”” 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 Er-
do¤an gibi, halkla alay edip, perva-
s›zca aç›klamalarda bulunuyorlar.
Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu, ifl isteyen kad›nlara ““eevvddeekkii
iiflfllleerriinniizz yyeettmmiiyyoorr mmuu??”” diye k›z-
m›flt›. Devlet Bakan› Mehmet fiim-
flek iflsizlikteki art›fl›n ““kkrriizz ddöönnee--
mmiinnddee iiflfl aarraammaayyaa çç››kkaann kkaadd››nnllaarr
yyüüzzüünnddeenn”” oldu¤unu iddia ediyor.
Adalet Bakan› M. Ali fiahin’de
“kriz” var diyenlere ““ppaarraa vvaarr kkii
aarraabbaayyaa kkooflfluuyyoorrllaarr”” diyor. 

Ey AKP’liler, iflbilirli¤in de, ya-
lan›n da, alay›n da bir sonu var ve
emin olun, siz de göreceksiniz bu
sonu.  
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Türkiye tarihini az çok bilen-
ler, 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 oli-
garfli 1 May›s’a? Bas›nda ç›kan
haberlerin de gösterdi¤i gibi, küçük
çapl› bir ssaavvaaflflaa hhaazz››rrllaann››rr ggiibbii!!

17-18 Mart günleri çeflitli gazete-
lerde ç›kan haberlerde polisin, 1 Ma-
y›s için özel olarak 6600 bbiinn ggaazz bboomm--
bbaass›› siparifli verdi¤i belirtiliyordu. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, 29
Mart yerel seçimleri, 21 Mart New-
roz ve ard›ndan 1 May›s için, ggüüccüü--
nnüü aarrtt››rrmmaa karar› alm›fl. Gücünü
nas›l artt›racakm›fl? “Çevik Kuvvet
polislerinin, toplumsal olaylara
müdahalede kulland›klar› mühim-
mat, araç ve ekipman› artt›rarak...”
‹flte o araçlardan baz›lar› flunlar:

-- 6600 bbiinn gaz spreyi
- 2 bin panzerci gözlü¤ü
- 2 bin maske
- 25 adet toplumsal olaylara mü-

dahale arac›
- 20 bin 9X19 mm çap›nda yar›

otomatik tabanca
- 5500 bbiinn metal kelepçe

60 bin gaz bombas›n›, panzerleri,
onbinlerce kelepçeyi düflününce,
gözünüzün önüne 2008, 2009 1 Ma-
y›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›r-
l› de¤il;

MMaakkeett üüzzeerriinnddee ççaall››flflmmaa!!
20 Mart tarihli bir gazetede ise,

Emniyet Asayifl Yard›mlaflma
(EMASYA) birliklerinin 1 May›s
haz›rl›klar› haber yap›lm›flt›. Habe-
re göre, EMASYA birlikleri, ‹stan-

bul Hasdal K›fllas›nda TTaakkssiimm
MMeeyyddaann›› mmaakkeettlleerrii üüzzeerriinnddee 1
May›s tatbikat› yap›yordu. 

Neyin tatbikat› bu? Ülkeyi iflga-
le yeltenip Taksim’e kadar ç›kacak
olan yabanc› emperyalist güçlere
karfl› savunma tatbikat› m›? 

Aç›k ki, oligarfli yine kendi hal-
k›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 aske-
rini, polisini tahkim ediyor.

S›n›fsal anlam›yla tam olarak
ad›n› koyarsak, bu haz›rl›k ““iiçç ddüüflfl--
mmaannaa”” karfl› yap›lan bir haz›rl›kt›r.
Oligarfli ve onun ordusu, polisi için,
bu ülkenin iflçileri, köylüleri, me-
murlar›, gençleri, devrimcileri,  va-
tanseverleri, “düflman”d›r; potansi-
yel bir tehlikedir. 

Bu anlamda kendileri aç›s›ndan
s›n›fsal politikalar›n›n gerektirdi¤i
haz›rl›klar› yap›yorlar. Düflmana ha-
z›rlan›r gibi bomba stokluyor ve as-
kerlerini tatbikatlarla sald›r›ya haz›r-
l›yorlar. Ve 1 May›s’›n kitleselleflme-
sini önlemek için de bugünden tteehhddiitt
vvee ggöözzddaa¤¤›› ppoolliittiikkaass››nn›› yyüürrüürrllüü¤¤ee
kkooyymmuuflfl bulunuyorlar. 

OO ppoolliittiikkaa 
hheepp yyüürrüürrllüükktteeyyddii

Oligarflinin tarihi,
düflman belledi¤i halka sal-
d›r›larla, ggöözzddaa¤¤›› operas-
yonlar›yla doludur. Bunun
için sadece 1 May›s sald›r›-
lar›na, provokasyonlar›na,
katliamlar›na de¤inmek bile,
oligarflinin halk düflman› yü-
zünü görmek için yeterlidir.

Oligarflinin 1 May›s sald›r›lar›-
n›n en büyü¤ü ve kapsaml›s›
11997777’’ddee Taksim’de gerçeklefltirilen
provokasyon ve katliamd›r. 1977 1
May›s’›ndan önce M‹T’in yönlen-
dirmesiyle bütün bas›n ve televiz-
yon, provokasyon olaca¤›, sol grup-
lar›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 yasaklan-
d›¤› 11997799,, bu konuda çarp›c› örnek-
lerden biridir; S›k›yönetim paflalar›
yay›nlad›klar› bildirilerle 1 May›s
günü yap›lacak “ ttüümm ttooppllaanntt››llaarr››,,
ssaalloonn eettkkiinnlliikklleerrii vvee eeyylleemmlleerrii yyaa--
ssaakkllaadd››kkllaarr››nn››”” aç›klam›fllar, 1 Ma-
y›s günü için günler öncesinden so-
ka¤a ç›kma yasa¤› ilan edilmiflti. Bu
da yetmemiflti ve yine 1 May›s ön-
cesinde D‹SK Genel Merkezi bas›-
l›p, 1 May›s afifllerine el konulmufl,
D‹SK Genel Baflkan› Abdullah Bafl-
türk ve Yürütme Kurulu Üyeleri gö-
zalt›na al›nm›flt›. 

““11 MMaayy››ss öönncceessii ggöözzddaa¤¤››”” ola-
rak adland›rabilece¤imiz bu politi-
ka, günümüze kadar flu veya bu bi-
çimde devam etmifltir. Öyle ki bu
gözda¤› zaman zaman do¤rudan in-
fazlar boyutuna da ulaflabilmifltir;

Mesela, 1988 1 May›s’›ndan bir-
gün önce Öztürk Acari ve Salih Kul

Oligarflinin 1 MAYIS ‘Haz›rl›¤›’ 

11 MMaayy››ss’’aa kkaarrflfl›› tteehhddiitt vvee
ggöözzddaa¤¤›› bbuuggüünnddeenn

yyüürrüürrllüü¤¤ee kkoonnuullmmuuflflttuurr..
‹‹llkk ddee¤¤iillddiirr.. 

HHiiççbbiirriinnddee tteehhddiittlleerree,,
ggöözzddaa¤¤››nnaa tteesslliimm oollmmaadd››kk.. 

AAllaannllaarraa çç››kktt››kk yyiinnee.. 
YYiinnee çç››kkaaccaa¤¤››zz...... 
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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. 

11999900 1 May›s’›nda ANAP hükü-
meti günler öncesinden 1 May›s kut-
lamalar›na iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iinnii aç›k-
lad›. “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 yö-
nelik ise ggöözzaalltt›› ffuurryyaass›› bafllat›ld›. 1
May›s sabah› ‹stanbul’un de¤iflik
yerlerinden, yollardan 1 May›s’a git-
ti¤inden flüphelenilen herkes gözalt›-
na al›nd›. GGöözzaalltt›› ssaayy››ss›› 55 bbiinn kkiiflfliiyyee
ulaflt›. Bu da oligarflinin 1 May›slar’›
engellemek için baflvurdu¤u gözda¤›
politikas›n›n çarp›c› biçimlerinden
biri olarak kaydedildi tarihimize.  

11999977’’yyii 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 Susur-
luk’tan hesap sorma gününe dönüfl-
mesini önlemek için, en s›k kullan-
d›¤› ve en iyi bildi¤i yöntemi devre-
ye soktu önce; ““kkaann ddöökküülleecceekk””,,
““oollaayyllaarr çç››kkaaccaakk”” yalanlar› pompa-
land› günlerce. ‹kinci aflamada, kitle
örgütlerine, dergi bürolar›na, kültür
merkezlerine, mahallelere bask›nlar,
operasyonlar düzenlenerek yüzlerce
insan gözalt›na ald› 1 May›s önce-
sinden. Amaç, 1 May›s’a yönelik or-
ganizasyonlar› 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›. 11999988 1 May›s’› arife-
sinde de, sald›r›lar günler önceden
bafllam›fl, polis, yyüüzzlleerrccee eevv vvee iiflfl--
yyeerriinnee bask›nlar düzenlemiflti. ‹s-
tanbul çap›nda tam bir terör estiril-
di. Mahallelerde gece, gündüz gö-
zalt›lar durmad›. O günlerde kulla-
n›lan deyimle, tam bir ““1122 EEyyllüüll
hhaavvaass››”” yarat›ld›. Polisin sald›r›lar›
aç›kça ““11 MMaayy››ss’’›› yyaapptt››rrmmaammaa””

amac›na yönelikti. 

YYöönntteemm ççeeflfliittllii;; aammaaçç bbiirr!!
Oligarflinin 1 May›s öncesi göz-

da¤› politikas›n›n belli bafll› flu yön-
leri vard›r:

BBiirriinncciissii;; “olay ç›kacak”, “kan
dökülecek” yalanlar›yla kitlelerde
korku, tedirginlik yaratmakt›r. 

‹‹kkiinncciissii;; yasaklama ve yasa¤a
ra¤men ç›kanlara karfl› her türlü zo-
run kullan›laca¤› tehditleridir. Me-
sela, 1999’da alanda tam 2277 bbiinn
ppoolliissiinn görevlendirilece¤i aç›klan-
m›flt› önceden. ‹nsanlar›, 27 bin
polisin aras›na girecek olman›n
“ürküntüsü”yle vazgeçirmek iste-

mifllerdi. 2007 ve 2008’i de hat›r-
layabiliriz bu noktada: ‹stanbul
Valisi ve Emniyet Müdürü, o gün
Taksim’e gelen karfl›l›¤›n› görür
diyorlard› aç›k bir zorbal›k ve hay-
dutlukla.  

ÜÜççüünnccüüssüü;; 1 May›s öncesinden
devrimci, demokratik kurumlara
karfl› gerçeklefltirilen, bask›n ve gö-
zalt›lard›r. 

DDöörrddüünnccüüssüü;; günler öncesin-
den bafllat›lan alanlardaki iflgallerle,
flu kadar polis, bu kadar bomba kul-
lan›lacak, köpekler devreye sokula-
cak söylemleriyle sürdürülen aç›k
gözda¤›d›r. Yukar›daki örneklerde
oldu¤u gibi.. Örne¤in 1 May›s günü
kaç bin asker ve polisin görevlendi-
rilece¤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› korku-
tarak 1 May›s’a kat›l›m› azaltmak
veya bütün olarak engellemektir. 

Bu gözda¤› politikas›n›n bafl rol-
lerinde her zaman oligarflinin iflbir-
likçi 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
ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl yyöönntteemmlleerrii kulla-
n›l›r. Bunlar›n da yetmedi¤i koflul-
larda fiziki sald›r›lar bafllar.

OOnnllaarr››nn yyöönntteemmlleerrii nnee 
kkaaddaarr eesskkiiyyssee,, bbiizziimm 
kkaarraarrll››ll››¤¤››mm››zz ddaa 
oo kkaaddaarr eesskkiiddiirr

Haberlerden anlafl›ld›¤› gibi
AKP iktidar› da, flimdiden 1 May›s
konusundaki klasik politikay› uygu-
lamaya bafllam›flt›r. 

Bir yanda milletvekilleri, bakan-
lar, “1 May›s’›n bayram olarak kut-
lanmas› gerekti¤ini, resmi tatil ol-
mas› gerekti¤ini” söylerken, di¤er
taraftan ordusu, polisi sald›r› haz›r-
l›klar› yap›yor. 

Bu gözda¤› politikas›, 1 May›s’a
kadar çeflitli biçimlerde devam ede-
bilir. Hükümetten, vali ve emniyet
müdürlerine, iktidar iflbirlikçisi sen-
dika a¤alar›na kadar sald›r› yelpaze-
si daha da geniflleyebilir. Oligarfli-
nin 1 May›s’a, bir bütün olarak hal-
k›n taleplerine ve düzene karfl› yü-
rüttü¤ü mücadeleye tahammülsüz-
lü¤ü ve bunlar› bast›rmak için, kul-
land›¤› yöntemler, s›r de¤ildir. Oli-
garfli bu savaflta amaca ulaflmak için
bütün yol, yöntem ve araçlar› kul-
lanmakta pervas›zd›r. 

Ama biz de, 1 May›s’› her flart al-
t›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 al-
t›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¤i-
miz kararl›l›¤› yazacakt›r yine. 

Say›: 177 251 MAYIS
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Ülkemiz devrimci mücadele ta-
rihine bakt›¤›m›zda, bu tarihin ifl-
kencehanelerde, hapishanelerde,
dara¤açlar›nda, kuflatmalarda, da¤-
larda, okullarda, fabrikalarda, so-
kaklarda binlerce flehit vererek ya-
z›ld›¤›n› görürüz. 70’lerden bugüne
40 y›ll›k kesintisiz bir mücadele ta-
rihinden bahsediyorsak, bu, bu kav-
gaya canlar›n› veren binlerce flehi-
din sayesindedir. fiehitlerimiz, geç-
miflimiz, bugünümüz ve gelece¤i-
mizdir. Onlara sahip ç›kmak; geç-
miflimize, 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 yük-
lensin, özünde bu üç fleyi temsil
eder: GGeeççmmiiflfliimmiizz,, bbuuggüünnüümmüüzz vvee
ggeelleeccee¤¤iimmiizz...... Onun içindir ki, fle-
hitlik, ayn› zamanda “ölümsüz-
lük”le özdefllefltirilmifltir. 

39 y›ll›k kavga dolu ve onurla,
gururla omuzlad›¤›m›z “ggeeççmmiiflfl”i
yaratan onlar oldu¤u gibi, bbuuggüünnüü,
bugünkü ideolojimizi, gelenekleri-
mizi vareden de onlard›r bir yerde.
E¤er bir ggeelleecceekktteenn bahsedilecekse
bu da yine onlar› yaflatmakla, onla-
r›n ideallerini gerçeklefltirmekle
mümkün olacakt›r. 

fifieehhiittlleerrii yyaaflflaattmmaakk,, ssaahhiipp çç››kk--
mmaakk,, hiç kuflku yok ki, yaln›z söz-

le, yaln›z teoride ola-
cak bir fley de¤ildir.
fifieehhiittlleerree ssaahhiipp
çç››kkmmaakk, onlar›n
inançlar›na, dava-
lar›na, kavgas›-
na, sahip ç›k-
makt›r. fifieehhiittllee--
rrii yyaaflflaattmmaakk,
onlar›n u¤-
runda canla-
r›n› verdik-
leri inanç-
lar›n› ger-
çeklefltir-
m e k t i r .

fiehitler, flehitlikleriyle insanl›¤a
dünyan›n en de¤erli, en onurlu mi-
ras›n› b›rakm›fllard›r. Bu mirasa sa-
hip ç›kmak; oonnllaarr ggiibbii yaflayabil-
mek, oonnllaarr ggiibbii düflünmek, oonnllaarr
ggiibbii sevebilmek, oonnllaarr ggiibbii ba¤la-
nabilmektir. OOnnllaarr››nn inanc›n›, ka-
rarl›l›¤›n›, cüretini tafl›makt›r. OOnn--
llaarr››nn yaratt›¤› de¤erlere yenilerini
katabilmektir. fiehitlere sahip ç›k-
mak; onlara, bbuuggüünnüünn hheessaabb››nn››
vveerreebbiillmmeekkttiirr.. OOnnllaarr››nn an›lar›n›n
karfl›s›nda aln› ak bafl› dik durabil-
mektir. 

fiehitleri inkar; miras›
tafl›yamamak iddiay› 
sürdürememektir

Mahirler’in, Denizler’in ‹bra-
himler’in yaratt›klar› de¤erler, ül-
kemizdeki devrimci, ilerici hare-
ketlerin hemen hepsinin üzerinde
yükseldi¤i zemindir. Bu de¤erlerin
bafl›nda da onlar›n, oligarflinin ku-
flatmalar›nda, dara¤açlar›nda, ifl-
kencehanelerinde bafl e¤meyen
kahramanl›klar›, siyasi anlamdaki
uzlaflmazl›klar›, onurlu direniflleri
ve flehitlikleri gelir. Reformizmin,
oportünizmin tarihine bakt›¤›m›z-
da, onlar›n yaratt›¤› bu de¤erlerden
uzaklaflt›klar›n› ve nihayetinde in-
kar ettiklerini görürüz. 

‹‹nnkkaarr; flehitli¤in onlara b›rakt›-

¤› tarihsel misyonu üstleneme-
melerindendir. 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, Mahir-
ler’e, Denizler’e, Kaypakkayalar’a
hala sahip ç›k›yor görünseler de, ar-
t›k bu içi boflalt›lm›fl bir sahiplen-
meydi. “fiehitlerimiz, önderleri-
miz” demeye devam etmeleri, sa-
dece onlar›n miraslar›ndan bir bi-
çimde pay almaya çal›flman›n sonu-
cuydu. 

fiehitlere yönelik inkarc›l›¤› ve
reddiyecili¤i as›l aç›¤a ç›karan ise,
Mahirler’in yolunda, ayn› flekilde
yeni kahramanl›klar yaratan flehit-
lerin sahiplenilmemesiydi. fiehitleri
reddetmeyi bu noktada gizlemek
mümkün de¤ildi. 

fiehitlerin ve flehitli¤in reddi,
sonraki dönemlerde “teorilefltirile-
rek” sürmüfltür; bu inkar kimi za-
man flehitli¤in “dini, mistik” bir
kavram oldu¤u söylenerek gerekçe-
lendirilmeye çal›fl›ld›, kimi zaman,
yeni K›z›ldereler’in yarat›ld›¤› des-
tans› direnifller karfl›s›nda “ölümün
kutsand›¤›” suçlamalar›yla... Kimi
zaman da “ölümler üzerinden poli-
tika yap›ld›¤›” söylemiyle s›rtlar›n›
döndüler flehitlere ve flehitli¤e. 

fiehitlere sahip ç›kmak, bugü-
nün hesab›n› verebilmektir demifl-
tik. Reformist ve revizyonist ak›m-
lar, hangi tarihi kökenden gelirlerse
gelsinler, bunu yapamad›klar› için,
flehitlerini ve flehitli¤i gerçek anla-
mada sahiplenememifllerdir.

Bizim için flehitlerimiz herfley-
den önce, sar›p sarmalamam›z ge-
reken miras›m›zd›r. Bizim, her za-
man en önemli ö¤retmenlerimiz ve
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yol göstericilerimiz olmufllar-
d›r. Devrimciler olarak biliyor-
duk ki, flehitler verilmeden sür-
dürülmüfl ve baflar›ya ulaflm›fl
hiçbir halk kurtulufl savafl› yok-
tu. Bunun için ›srarla üzerinde

durdu¤umuz bir konudur flehit-
lik ve flehitlerimiz. 30 Mart-17 Ni-
san fiehitlerimizi Anma Günleri do-
lay›s›yla, onlar›n kavgam›zdaki ye-
rini, 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 sürdürebil-
memizdir. Onun içindir ki, flehitle-
rin 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 potansi-
yel taraf›ndan daha 1972 Mart’›n›
takibeden aylardan itibaren sahiple-
nilmifltir. Onlara yönelik anmalar›n
daha iradi ve örgütlü bir hal almas›
ise, esas olarak devrimci hareketin
iradi olarak örgütlenmeye bafllama-
s›na paralel olmufltur. 

Devrimci hareketin nüvesi ola-
rak “Kurtulufl Grubu”nun olufltu-
ruldu¤u dönemde, 11997755 yy››ll›› 3300
MMaarrtt’’››nnddaa K›z›ldere için düzenle-
nen anma ve protesto eylemleri fle-
hitlerin ve THKP-C’nin sahiplenili-
flinin ilk aç›k ve örgütlü ilan› ol-
mufltur. Cepheliler’in bu eylemde
att›klar› ""TTHHKKPP--CC YYaaflflaayyaaccaakk"",,
""MMaahhiirrlleerr YYaaflflaayyaaccaakk"",, ""KK››zz››llddee--
rree MMeeflflaalleemmiizz OOllaaccaakk"" sloganlar›,
sahiplenmedeki netli¤i ve tereddüt-
süzlü¤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-

re’nin “intihar” olup olmad›¤› tar-
t›flmalar›yla flehitleri reddetmenin
yolunu yaparken, devrimciler “K›-
z›ldere Manifestosu Yolunda ‹leri”
diyerek “Onlar”a teorileri ve pra-
tikleriyle sahip ç›k›yorlard›.  

Devrimci Sol’un oluflumuyla
birlikte, 30 Mart-7 Nisan tarihleri
aras› ““DDeevvrriimm fifieehhiittlleerriinnii AAnnmmaa
HHaaffttaass››”” olarak ilan edildi. Bu, o
güne kadar Türkiye solunda flehit-
lere yönelik eenn ssiisstteemmllii,, eenn kkaapp--
ssaammll›› ssaahhiipplleennmmeenniinn ifadesiydi.
Çünkü ““DDeevvrriimm fifieehhiittlleerriinnii AAnnmmaa
HHaaffttaass››”” sadece bir isimlendirme
de¤ildi; anma haftas›, flehitlerin her
türlü eylem biçimiyle an›ld›¤›, oli-
garfliden hesap soruldu¤u bir kam-
panya biçiminde yürütülüyordu. Ve
bu yan›yla da solda flehitleri sahip-
lenmenin özgün bir biçimiydi. 

fiehitlerimize sahip ç›kman›n
bir biçimi de, katledilen her yolda-
fl›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 ka-
rarl›l›¤›m›zd›r. 

1122 EEyyllüüll ssoonnrraass››,, flehitleri, fle-
hitli¤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 sahiple-
nilmesidir. Devrim için savaflarak
ölmek yenilmek de¤ildir. Yenilgi
ancak teslimiyet kabul edildi¤inde
yenilgi olur. Biz devrimi savunduk,
inançlar›m›z, hakl› buldu¤umuz da-
vam›z u¤runa bedel ödemekten çe-
kinmedik. Gerekirse K›z›ldere’de
oldu¤u gibi bedel ödemeyi de asla
bir yenilgi olarak, yok olma olarak
görmedik.

Devrimci hareket, 12 Eylül son-
ras›nda cuntan›n zindanlar›nda fle-
hitler vererek sahip ç›kt› flehitleri-
ne. Çünkü, ssiiyyaassii kkiimmllii¤¤iimmiizzii ççii¤¤--
nneettmmeekk,, flfleehhiittlleerriimmiizzii ddee ççii¤¤nneett--
mmeekkttii.. Bu anlay›flla, d›flar›da cunta-
ya karfl› direnifli örgütlerken Meh-
met Selim Yüceller’i, Selçuk Kü-

çükçiftçiler’i, Ayhan Pektafllar’›,
Ali Hüseyin Avc›lar’›, hapishane-
lerde Abdullah Meraller’i flehit ver-
dik. 

Reformizm, oportünizm ise bu
süreçte, o güne kadar ödedi¤i be-
delleri ve flehitlerini de görmezden
gelerek, adeta de¤erlerine s›rt çe-
virmifller, ““yyaaflflaamm››””,, ““kkaaddrroollaarr››
kkoorruummaa””y› keflfetmifllerdir. 12 Ey-
lül faflizminin zindanlarda devrim-
cileri teslim alma politikalar›na
karfl› flehitler vermek bir yana, bu
politikalar› bofla ç›kartmak için ör-
gütlenen ve devrimci hareketin ön-
deri Dursun Karatafl baflta olmak
üzere birçok yönetici kadrolar›n›n
da yerald›¤› 1984 Ölüm Orucu di-
reniflini, “siyasi cinayet”, “politik
intihar” gibi, mücadele gerçe¤ini

ayk›r› s›fatlarla de¤erlendirmifller-
di. Bunu yaparken, kendilerine bu
direniflin d›fl›nda kalacak bir ““ggee--
rreekkççee”” bulmufl oluyorlard› belki
ama, ayn› zamanda Türkiye devri-
minin o güne kadar ki flehitlerini de
inkar ettiklerinin, onlar›n ço¤unun
ölümünü de intihar, cinayet diye
de¤erlendirmifl olduklar›n›n fark›n-
da 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 ideoloji-
sinin insana ait erdemleri yok etme-
sine karfl› bir isyand›r. ... Bu kavga-
n›n mayas›nda halka sevgi vard›r,
ba¤l›l›k vard›r, vefa, sahiplenme,
cesaret, paylafl›m ve ffeeddaa rruuhhuu var-
d›r. Ac›lar›n en büyü¤üne, bbeeddeellllee--
rriinn eenn aa¤¤››rr››nnaa severek, isteyerek
katlanmak vard›r. Yap›lanlar, dü-
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fifieehhiittlleerriimmiizz,, ggeeççmmiiflfliimmiizz,, 
bbuuggüünnüümmüüzz vvee ggeelleeccee¤¤iimmiizzddiirr..

OOnnllaarraa ssaahhiipp çç››kkmmaakk;;
ggeeççmmiiflfliimmiizzee,, bbuuggüünnüümmüüzzee vvee
ggeelleeccee¤¤iimmiizzee ssaahhiipp çç››kkmmaakktt››rr.. 



flünce tarz› "ben" için de¤il, “biz”
içindir, halk içindir. Dolay›s›yla
devrimci yaflamda ac› ve üzüntü,
mutluluk ve sevinç milyonlar›n dün-
yas›yla hissedilen yüce bir duygu-
dur. Burada ölüm ve flehitlik de bi-
reysel bir olgu olmaktan ç›km›flt›r. ”

Evet, burada da belirtildi¤i gibi,
flehitlik, sadece bireysel anlamda
bir kahramanl›k, fedakarl›k mesele-
si de de¤ildir. fifieehhiittlliikk,, ttoopplluummssaall
bbiirr oollgguudduurr.. Ezilenlerin, halk›n
kurtulufl mücadelesinin bir parças›
olarak anlam› ve ifllevi vard›r flehit-
li¤in. Canlar, onun için verilir. 

fiehitlik “intihar” de¤il, 84 Ölüm
Orucu flehitlerimizden Abdullah
Meral’in, “Biz kara bir toprak gibi

verimli devrim tarlas›na düflen to-
humlar›z. Birçok filizlerimiz ola-
cak” dedi¤i gibi bu mücadelenin
içinde yyeenniiddeenn ddoo¤¤mmaakktt››rr.. Ölerek
ttüükkeennmmeekk de¤il, ölerek yeniden
üü rreettmmeekk,, yarat›lan de¤erlerin bü-
yüklü¤üyle ççoo¤¤aallmmaakktt››rr.. 

fiehitleri ve flehitli¤i 
reddetmek, devrimi 
reddetmektir

Devrimci hareket, “Devrim fie-
hitlerini Anma Günleri”ni ilan eder-
ken, baflta Mahirler, Denizler, ‹bolar
olmak üzere Türkiye devrimi u¤ru-
na can veren tüm flehitleri sahiple-
nen bir bak›fl aç›s›na sahiptir. Bu
u¤urda can veren tüm devrimciler,
ilericiler, demokratlar, yurtseverler,
flehidimizdir. fiehitlerimizin huzu-
runda içti¤imiz and, onlar›n u¤run-
da flehit düfltükleri ideallerini zafere
tafl›mak içindir. 

12 Eylül sonras› sa¤a savrulanla-
r›n, düzen içileflenlerin ilk ihanet et-

ti¤i ve ilk unuttu¤u flehitleri olmufl-
tur... Çünkü flehitleri hat›rlamak,
onlar›n davalar›n› hat›rlamakt›r.
Onlarla yyüüzzlleeflflmmeekkttiirr.. Bugünün he-
sab›n› verebilmektir. Bu hesab› ve-
remedikleri için flehitlik kavram›n›n
ç›k›fl noktas›ndan bafllayarak red-
detmenin, ihanetin binbir türlü yo-
lunu tutmufllard›r.

Bazan, tersine olarak, sa¤c›lafl-
may›, düzen içileflmeyi gizlemek
için flehitlere her zamankinden daha
fazla sahip ç›k›yor gibi görünenler
de olabilir. ÖDP’nin O¤uzhan Müf-
tüo¤lu önderli¤indeki kesiminin son
dönemlerde yapt›¤› gibi. Ama bu
tarz bir “sahiplenme”, sahiplenme
olmay›p flehitleri kullanmaktan, is-
tismardan ibarettir ve flehitlere karfl›
yap›labilecek en büyük sayg›s›zl›k-
t›r.  

Biz, ölümüne sahipleniyoruz fle-
hitlerimizi. Onlar›n miras›n› tafl›-
mak, onlar›n bize devretti¤i anti-
emperyalist, anti-oligarflik devrim
bayra¤›n› yere düflürmemek ölme-
mizi, yeni flehitler vermemizi ge-
rektiriyorsa, elbette o flehitleri vere-
ce¤iz. Vermemek, bayra¤› yere dü-
flürmek, flehitlerini yani asl›nda ve
özünde, devrimi terketmektir. Siya-
sal olarak kesin olan fludur ki; flehit-
ler vermeyen, vermeyi göze alma-
yan hiçbir hareketin devrim flans›
yoktur. fiehitler verilmeksizin yer-
yüzünün hiçbir köflesinde emperya-
lizmi kovmak, oligarflik diktatörlü-
¤ü y›kmak mümkün de¤ildir. Dev-
rim, onlars›z mümkün olmayaca¤›-
na göre, flehitli¤i reddetmek, flehit-
lerine sahip ç›kmamak, devrimi
reddetmektir. 

Bu anlay›fla sahip oldu¤umuz ve
bu anlay›fl›m›z› prati¤e geçirmekte
hiçbir tereddüt göstermeyiflimiz ne-
deniyledir ki, flehitlerimizi anmak,
her dönemki prati¤imizin ayr›lmaz
bir parças› olmaya devam etti.  

30 Mart-7 Nisan tarihleri aras›n-
da ilan edilen ““DDeevvrriimm fifieehhiittlleerriinnii
AAnnmmaa HHaaffttaass››””, 12 Eylül sonras›n-
da 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 flehit-
lerimizin mezarlar› bafl›nda
yap›lan anmalarla, gösteriler-
le, pankartlarla, afifllerle, bil-
dirilerle, ve daha baflka çok
çeflitli eylem biçimleriyle fle-
hitlerimizin ve flehitli¤in anla-
t›l›p tart›fl›ld›¤› toplant›larla kam-
panyalar örgütlenerek flehitlerimiz
sahiplenilmifltir. 

1993 y›l›ndan itibaren ise, Dev-
rim fiehitleri Haftas›, ““3300 MMaarrtt--1177
NNiissaann DDeevvrriimm fifieehhiittlleerriinnii AAnnmmaa
GGüünnlleerrii””ne dönüflmüfltür. Çünkü,
bir y›l önce, 1992’nin 17 Nisan’›n-
da, siyasal anlam›yla, tarihe kayde-
dilen destan›yla son derece önemli
bir direnifl de daha yaflanm›flt›. 

16-17 Nisan 1992’de Devrimci
Hareketin önder kadrolar›ndan Sa-
bahat Karatafl, Sinan Kukul, A. Fa-
z›l Ercüment Özdemir’in de içlerin-
de oldu¤u yönetici ve militanlar›, üç
ayr› üste saatlerce süren direniflle-
riyle, kuflatma alt›nda devrimi sa-
vunmufl, sosyalizmin bayra¤›n› dal-
galand›rm›fllard›. Kuflatma alt›nda
““1122 TTeemmmmuuzz fifieehhiittlleerriimmiizz ggiibbii,, MMaa--
llaattyyaa fifieehhiittlleerriimmiizz ggiibbii,, PPeerriihhaannllaarr,,
OOllccaayyllaarr,, FFaarruukkllaarr ggiibbii bbiizzddee flfleehhiitt
ddüüflfleeccee¤¤iizz”” derken, yeni bir örnek
daha yarat›yorlard› ve onlardan son-
ra direnenler art›k ““1177 NNiissaann flfleehhiitt--
lleerriimmiizz ggiibbii....”” diyerek direnecekti.
17 Nisan, sosyalist sistemin y›k›ld›-
¤›, karfl›-devrim rüzgarlar›n›n esti¤i
bir dönemde, dünya çap›nda sosya-
lizmin bayra¤›n›n flehitlikler pahas›-
na dalgaland›r›lmas›yd›. ‹flte bütün
bu nedenlerden dolay›, flehitleri an-
ma günleri, flimdi yeniden adland›-
r›lmal›yd› ve o ad, 17 Nisan’› da
içermeliydi. 

11999933 vvee ‘‘9944 y›llar›nda flehitleri-
mizi 30 Mart-17 Nisan tarihleri ara-
s›nda “Devrim fiehitlerini Anma
Günleri” ad›yla and›k. Bu y›llar ay-
n› zamanda darbe ihanetçilerinin
kan-can pahas›na yaratt›¤›m›z onca
de¤ere leke sürdükleri y›llard›. Dar-
becilik ihanetinin hareketimize, de-
¤erlerimize bulaflt›rd›klar› lekeyi te-
mizlemek, de¤erlerimizi daha titiz-
likle sahiplenmek aç›s›ndan flehitle-
rimize sahip ç›kmak çok daha bü-
yük bir anlam kazanm›flt›. Bu y›llar-
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fifieehhiittlleerr vveerrmmeeyyeenn,, vveerrmmeeyyii
ggöözzee aallmmaayyaann hhiiççbbiirr hhaarreekkeettiinn
ddeevvrriimm flflaannss›› yyookkttuurr.. fifieehhiittlleerr

vveerriillmmeekkssiizziinn yyeerryyüüzzüünnüünn hhiiççbbiirr
kkööflfleessiinnddee eemmppeerryyaalliizzmmii kkoovvmmaakk,,

oolliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü yy››kkmmaakk
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr..
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da, bu bilinçle an›l›p sahiple-
nildi flehitlerimiz. 1993’de 30
Mart-17 Nisan Devrim fiehit-
lerini Anma Günleri çerçeve-
sinde yapt›klar› bir eylemde
üç devrimci, Ferda Civelek,

Hakk› Karahan ve Veysel Bey-
süren ‹stanbul Kad›köy’de flehit
düfltüler. fifieehhiittlleerriimmiizzii yyeennii flfleehhiitt--
lleerr vveerreerreekk aann››yyoorr,, baflka deyiflle,
flfleehhiittlleerriimmiizzii flfleehhiittlleerriimmiizzllee ssaahhiipp--
lleenniiyyoorrdduukk.. Bu tüm zamanlara ya-
y›larak devam edecekti. 

1994’te flehitlerimizi ülkemizin
bir çok flehrindeki anmalar ve ey-
lemlerde, darbecili¤i alt edip dev-
rim yürüyüflünü sürdürüyor olma-
n›n coflkusuyla anarken, oldukça
genifl kapsaml› bir kampanya ger-
çeklefltirilmiflti. Ama flehitlerimize
as›l borcumuz o s›rada bir baflka
yerde ödeniyordu; flehitlerimize as›l
sahip ç›kma, bir baflka yerde ger-
çeklefliyordu:

1994 y›l›n›n o günleri, Devrimci
Hareketin önder kadrolar›n›n 16 y›l-
l›k bir düflü UUmmuuddaa dönüfltürdükle-
ri günlerdi. Bir Kongre toplanm›flt›
o günlerde ve o Kongre, tüm flehit-
lerin düflü olan bir kongreydi. Ve o
Kongrenin toplanabilmesini de yine
flehitlerimize borçluyduk. Bu düflün
gerçekleflmesinde flehitlerimizin ro-
lü en baflta geliyordu. fiehitlerimi-
zin bu rolünü Devrimci Hareketin
önderi Dursun Karatafl Parti Kuru-
lufl Kongresi’nin aç›l›fl konuflmas›n-
da özlü bir biçimde ““BBuu ttaarriihh eessaass
oollaarraakk,, kkaannllaa yyaazz››llmm››flfl flfleehhiittlleerriimmii--
zziinn ttaarriihhiiddiirr”” sözleriyle ifade edi-
yordu. Ve flöyle tamaml›yordu söz-
lerini:

“fiehitlerimiz bugün fiziki olarak
aram›zda yoklar belki, ama düflün-
celeriyle, kavgalar›yla, yaflam bi-
çimleriyle, partili savaflma düflle-
riyle buradalar. Bizimle birlikteler.
Onlar›n düflünceleri ve kavgalar›y-
la daha güçlüyüz. En zor koflullarda
dahi düflmana bafle¤meyen, ölen
ama yenilmeyen nitelikleriyle gözle-
ri hep üzerimizde, bizi her an s›nav-
dan geçiriyorlar. Onlar›n miras›n›
devam ettirmek, bu s›navlardan ba-
flar›yla geçmemize ba¤l›d›r.”

fiehitli¤in bizim için
anlam›n› bu sözler bir kez
daha ortaya koymaktad›r.

Parti Kurulufl Kongre-
si’nde flehitlerimize atfe-
dilen de¤er partinin kuru-
lufluna verilen de¤erden
ayr› görülmemifl ve Parti-
nin kuruluflunun ard›ndan
sonraki y›llarda 30 Mart-
17 Nisan Tarihleri ““DDeevv--
rriimm fifieehhiittlleerriinnii AAnnmmaa vvee PPaarrttii
KKuurruulluuflfluunnuu KKuuttllaammaa GGüünnlleerrii””
olarak ilan edilmifltir.

Baflta da belirtti¤imiz gibi, flehit-
lerimiz dünümüz, bugünümüz ve
yar›n›m›zd›r. fiehitlere sahip ç›k-
mak, devrim yürüyüflünü sürdür-
mek ve onlar›n bize b›rakt›¤› miras›
devrimle taçland›rmakla en somut
halini al›r. Her devrimciye düflen
görev, flehitlerimizi bu bilinçle sa-
hiplenmektir. Day›’n›n belirtti¤i gi-
bi flehitlerimizin ““ggöözzlleerrii hheepp üüzzee--
rriimmiizzddee,, bbiizzii hheerr aann ss››nnaavvddaann ggee--
ççiirriiyyoorrllaarr.. OOnnllaarr››nn mmiirraass››nn›› ddee--
vvaamm eettttiirrmmeekk,, bbuu ss››nnaavvllaarrddaann bbaa--
flflaarr››yyllaa ggeeççmmeemmiizzee bbaa¤¤ll››dd››rr””.. 

Onlar›n gözlerini her an üzeri-
mizde hissedebilmeliyiz. Bu s›nav-
dan 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 kurul-
mas›nda bize izlenmesi gereken yo-
lu gösteren ö¤retmenlerimizdir. Ön-
der yoldafllar›m›zdan Niyazi Ay-
d›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 ye-
ni de¤erler katma konusunda Cep-
heliler’in kafas›nda hiçbir engel,
hiçbir s›n›r olamaz. Büyük direnifli-
miz ve direniflin flehitleri bize bunu
ö¤retmifltir. Devrimi, flehitlerimizi
sahiplenme konusunda da hiçbir s›-
n›r›m›z olamaz.

Bizim için flehitlere sahip ç›k-
mak, onlar› anmak; risksiz devrim-
cilik anlay›fl›n›n veya burjuvazinin
"hiçbir düflünce u¤runda ölmeye

de¤mez" anlay›fl›n›n hakim k›l›nma-
ya çal›fl›ld›¤› ve daha vahimi, bu an-
lay›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 mücade-
leyi, devrim iddias›n› sürdürme ka-
rarl›l›¤› demektir. Ve elbette tersi de
geçerlidir.

Say›: 177 29fiEH‹TLER‹M‹Z

UUmmuudduunn ccooflflkkuussuu
kkaarraannffiilllleerriimmiizziinn ss››ccaakkll››¤¤››yyllaa

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi 
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SSeevvddaamm››zz
KK››zz››llddeerree''nniinn ttoopprraakkllaarr››nnddaa
UUmmuutt uummuutt ffiilliizzlleennddii 
BBiirr NNiissaann ssaabbaahh››nnddaa 
KKaarraannffiill oolluupp aaççtt›› 
ÜÜllkkeemmiinn ddöörrtt bbiirr yyaann››nnddaa 

BBuu eemmee¤¤iinn ttüürrkküüssüüddüürr
BBuu zzaaffeerriinn ttüürrkküüssüüddüürr
BBaa¤¤››mmss››zzll››kk ddeemmookkrraassii yyoolluunnddaa 
HHaallkk››mm››zz››nn kkuurrttuulluuflfl ttüürrkküüssüüddüürr

Merhaba;

Tutsak edilen vatan›m›z özgür
olsun diye 37 y›l önce K›z›ldere'de
bafllayan yürüyüfl bugün daha ka-
rarl›, daha coflkulu ve görkemlidir. 

... Baflaracak ve kazanacak ira-
deye sahibiz. Bu soylu ve uzun yü-
rüyüflün asli unsurlar› olman›n
hakl› gururunu sizlerle paylaflma-
n›n mutlulu¤u içindeyiz. 

KKüürrkkççüülleerr HHaappiisshhaanneessii 
ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››

30 Mart -17 Nisan 
Mesajlar›’ndan
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Hat›rlanaca¤› gibi, Engin
Çeber’in polis, jandarma ve
gardiyanlar taraf›ndan aral›k-
s›z yap›lan iflkence sonucun-
da katledilmesi davas›nda, da-
vaya bakan Bak›rköy 14. A¤›r
Ceza Mahkemesi, Çeber’in
avukatlar›n›n itirazlar›n› ge-
rekçe göstererek ““ddaavvaaddaann
ççeekkiillddii¤¤iinnii”” aç›klam›flt›. 

Mahkemenin 4 Mart tarihli du-
ruflmada verdi¤i çekilme karar›n›
de¤erlendiren Bak›rköy 15. A¤›r Ce-
za Mahkemesi ise, bu çekilme tale-
bini kabul etmeyerek, mahkemenin
davaya devam etmesine karar verdi.

Mahkeme bu karar›n› tek bir hu-
kuki gerekçeye dayand›rmadan, tek
bir kanun maddesine dahi at›f yap-
madan tamamen ppoolliittiikk ggeerreekkççee--
lleerrllee verdi. Mahkemenin verdi¤i
kararda kulland›¤› gerekçeler, Tür-
kiye’de yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n ve
tarafs›zl›¤›n›n sadece ka¤›t üzerin-
deki yasa maddelerinden ibaret ol-
du¤unu, gerçekte ise mahkemelerin
ne bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nnddaann ne de ttaarraaff--
ss››zzll››¤¤››nnddaann bahsedilemeyece¤ini
bir kez daha göstermifl oldu. 

Mahkeme karar›nda, iflkence
yapmak gibi afla¤›l›k bir suçtan yar-
g›lanan san›klar›n avukatlara ve
müdahillere yönelik gülme, hakaret
gibi pervas›z davran›fllar›n›, ancak
“duruflma sonunda de¤erlendirile-
bilecek kiflisel tutum ve davran›fl-
lar” oldu¤una ve yine tüm bu per-
vas›zl›¤a engel olmayarak onay ve-
ren, müdahil taraf›n hiçbir talebini
kabul etmeyen mahkemenin davra-
n›fl›n›n ise hhuukkuukkaa uuyygguunn oldu¤una
hükmetti. 

BBuunnaa kkaarrflfl››nn;; birincisi, ÇÇeebbeerr’’ee
iiflflkkeennccee yyaappmmaakkttaann yyaarrgg››llaannaann sa-
n›klar›n pervas›zl›¤›n›n önlenmesi,
ikincisi; katillere sahte izin belgesi
düzenleyenler ve kamera görüntüle-
rine müdahale edenler hakk›nda suç
duyurusunda bulunulmas› talepleri-

ni ise, “ ddaavvaa iillee iillggiissii oollmmaayyaann ttaa--
lleepplleerr”” 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 bo-
yutundan ç›kart›p siyasi zemine
çekmek isteyen, siyasi ve ideolojik
hesaplar içinde bulunan bbiirr kk››ss››mm
mmiihhrraakk” olarak suçlad›. Mahkeme-
ye göre avukatlar bu tür taleplerde
bulunarak yarg›lamay› uzatmak,
mahkeme heyeti üzerinde bask›
kurmak amac›n› tafl›yorlard›!

Polislerin duruflmadaki perva-
s›zl›¤›na müdahale edilmesi, yasa-
lara göre zorunlu olmas›na ra¤men,
yürürlülükte bulunan hukuka ayk›r›
olarak verilen bu karar, karar› veren
mahkeme yarg›çlar›n›n hukuk bilgi-
si fukaral›¤›ndan kkaayynnaakkllaannmm››yyoorr..
Hepsi ““bbiirriinnccii ss››nn››ffaa”” ayr›lm›fl bu
yarg›çlar, tam da k›demlerine denk
düflecek bir liyakat sergiliyorlar.
DDeevvlleettiinn çç››kkaarrllaarr›› iillee aaddaalleettiinn çç››--
kkaarrllaarr›› ççaatt››flfltt››¤¤››nnddaa,, hiç tereddüt
etmeden en bilindik yasa maddele-
rini çi¤neyerek ddeevvlleettiinn çç››kkaarrllaarr››nn››
koruyorlar. Onlar›n hukukla yol ar-
kadafll›¤›, devletin ç›karlar›yla
uyufltu¤u yere kadard›r. 

Bas›n aç›klamas› yapt› ve yasal
bir dergi da¤›tt› diye ttüümm kkuuddrreettiinnii
göstererek Engin Çeber’i tutukla-
yan yarg›, flimdi onu iflkence ile kat-
leden devlet görevlileri karfl›s›nda
sseeffiilllleerrii oynuyor. Dahas› katilleri
cezaland›raca¤› yerde, katillerin ce-

zaland›r›lmas›n› talep eden
avukatlar› suçluyor.

DDeevvlleettiinn YYaarrgg››ss››nn››nn 
HHeessaappllaarr››
BBoozzuullmmuuflflttuurr

Yarg›n›n, Engin Çeber’in ifl-
kence sonucu öldürülmesi sonra-
s›nda sergiledi¤i pratik, önce so-
rumlular›n tespit edilmesini, sonra
da cezaland›r›lmas›n› eennggeelllleemmeekk
olarak flekillenmifltir. Önce ölü-
mün üzerinden uzun say›labilecek
bir süre geçmesine karfl›n flüpheli-
lerin ifadesi al›nmam›flt›r. ‹fadeler
al›nmaya baflland›ktan sonra ““ggiizz--

lliilliikk kkaarraarr››”” verilerek dosya hem
avukatlar›n, hem de mesleki, de-
mokratik kurumlar›n ve halk›n de-
netiminden kaç›r›lmak istenmifltir.
Ard›ndan aç›k delil ve yasa madde-
lerine göre ifllenen suç iiflflkkeennccee ol-
mas›na ra¤men, daha az hapis ceza-
s›n› gerektiren ““kkaasstteenn yyaarraallaammaa
vvee eezziiyyeett”” suçlamas› yöneltilerek
san›klar korunmaya çal›fl›lm›flt›r.

Avukatlar›n baflta barolar ve hu-
kuk örgütleri olmak üzere, halk›n
deste¤iyle sergiledikleri pratik ise,
sorumlular›n tespit edilerek ceza-
land›r›lmas› olarak flekillenmifltir.
Bu pratik, iflkencenin dilenen
“özür” ile cezas›z b›rak›lmas›na yö-
nelik tüm hheessaappllaarr›› bboozzmmuuflflttuurr..

Çeber’in avukatlar›na karfl› bu
kararda dile getirilen tahammülsüz-
lükleri bundan dolay› olsa gerek. 

Önce flüphelilerin ifadesi al›n-
mak zorunda kal›nm›fl, ard›ndan ise
bir k›s›m flüpheli tutuklanm›flt›r. Yi-
ne mahkeme haklar›nda kasten yara-
lama ve eziyet suçlar›ndan dava aç›-
lan san›klara iflkence suçu yönelt-
mek zzoorruunnddaa kalm›flt›r. Dahas› ül-
kemizde bir davaya avukatlar›n kat›-
l›m›nda, bugüne kadarki en büyük
kat›l›m ortaya ç›km›fl, tam 885500 aavvuu--
kkaatt,, iiflflkkeenncceecciilleerriinn cceezzaallaanndd››rr››ll--
mmaass›› iiççiinn davaya müdahale etmifltir.
Baflta ‹stanbul ve Ankara barolar›
olmak üzere onbinlerce avukat› tem-
sil eden onlarca baro davaya müda-
hale talebinde bulunmufllard›r.

Mahkemenin hiçbir hukuksal

B‹Z HALKIN ADALET‹N‹N M‹HRAKIYIZ 

YYAA SS‹‹ZZ??
HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu
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dayana¤› olmayan bu karara
imza atmas›n›n alt›nda iflte bu
gerçek yatmaktad›r. ‹flkenceci-
lerin cezaland›r›lmas›n› iste-
yen avukatlar, müdahale tale-
binde bulunan barolar ve de-

mokratik kitle örgütleri, ““bbiirr
kk››ss››mm mmiihhrraakk”” olarak suçlanmak
marifetiyle sindirilmek istenmekte-
dir. ‹flkencenin ve iflkencecilerin ko-
runmas› yönündeki tüm hesaplar›
bozulmufltur. ‹flkencecilere ““cceezzaa--
ss››zzll››kk ggüüvveenncceessii”” içerisine almaya
yönelik tüm ad›mlar› bofla ç›kar›l-
m›flt›r. Ve de daha önemlisi yarg›ya
kkaaççaaccaakk hhiiççbbiirr yyeerr kkaallmmaamm››flfl,, ifl-
kencecilere 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 bbuu kkaarraarr››nn
ggeeççeerrlliillii¤¤ii,, bbuulluunnmmaammaakkttaadd››rr..
SUÇ, iflkenceye karfl› mücadele et-
mek, iflkencecilerin cezaland›r›lma-
s›n› istemek DE⁄‹L, iflkence yap-
mak ve iflkencecileri korumakt›r.
MMaahhkkeemmee kkaarraarr››nn››nn bbuu ggeerrççee¤¤ii
ddee¤¤iiflflttiirrmmee kkuuddrreettii bbuulluunnmmaammaakk--
ttaadd››rr..

Gazi Katliam› davas›nda, yarg›-
lananlar›n polis olmalar› ve ddeevvlleettii

kkoorruudduukkllaarr›› iiççiinn oonnllaarraa kkaarrflfl›› ttaa--
rraaffss››zz oollaammaayyaaccaa¤¤›› gerekçesiyle
davadan çekilen mahkeme baflkan›-
n›n tavr› ile, san›klar›n cezaland›r›l-
mas›n› talep eden avukatlara “mih-
rak” diyerek davay› siyasi zemine
çekmeye çal›flt›klar› suçlamas› geti-
ren yarg›çlar›n sahip oldu¤u anlay›fl
ayn›d›r. Bu anlay›fl, ddeevvlleett aadd››nnaa ifl-
kence yapanlar›n, ddeevvlleett aadd››nnaa in-
sanlar›m›z› katledenlerin cceezzaass››zz 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 ““ssuuçç””mmuuflfl gibi
bakmaktad›rlar. 

Mahkeme, Engin Çeber’in ifl-
kencede katledilmesinin hesab›n›
soranlar›, en baflta da avukatlar› sin-
dirmek 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, ““eenn bbaaflflttaann bbeerrii
öözzüürree rraazz›› oollmmaall››yydd››nn››zz......”” Daha
neyin peflinde kofluyorsunuz? Siz
özürle yetinmedi¤inize göre, si-
zin niyetiniz baflka... 

Aç›kl›kla ifade ediyoruz ki,
evet bbiizz bbiirr mmiihhrraakk››zz,, halk›n
adaletinin mihrak›y›z. Evet, hu-

kukla siyasetin birbirinden ayr› ol-
mad›¤›n› biliyoruz, hukukun oligar-
flinin hukuku oldu¤unu, oligarflinin
siyaseti do¤rultusunda karar verdi-
¤ini biliyoruz; bunun için siyasi, hu-
kuki olaylar› tüm boyutlar›yla orta-
ya koyuyoruz. Tam da bu nedenle
adalet mücadelemizi mahkeme sa-
lonlar›ndan ibaret görmüyoruz. Bi-
liyoruz ki Engin Çeber’in katili, sa-
dece ona iflkence yapanlar de¤il, ay-
n› zamanda iflkence yap›lmas›n›n
önünü açan yasalar› yapanlar ve ifl-
kencecileri koruyanlard›r.

Biz sadece mahkeme üzerinde
de¤il, tüm yarg›, tüm hükümet, tüm
devlet üzerinde bask› kurmaya çal›-
fl›yoruz; o bask›, aaddaalleett aadd››nnaadd››rr..
GGeerrççeekk aadd››nnaadd››rr.. ‹nsanlar›m›z ifl-
kencelerde katledilemesin diyedir. 

Bu nedenle mahkeme karar›na
avukatlar›n cevab› fludur: “sinmeye-
cek, iflkencecilerin cezaland›r›lmas›
için daha çok mücadele edece¤iz!”.

Say›: 177 31ADALET

BBiizz ssaaddeeccee mmaahhkkeemmee
üüzzeerriinnddee ddee¤¤iill,, ttüümm
yyaarrgg››,, ttüümm hhüükküümmeett,, ttüümm
ddeevvlleett üüzzeerriinnddee bbaasskk››
kkuurrmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorruuzz;; oo
bbaasskk››,, aaddaalleett aadd››nnaadd››rr..
GGeerrççeekk aadd››nnaadd››rr..

Bursa’n›n Kestel ilçesinde 18
Mart günü bir polisi öldürdü¤ü iddi-
as›yla gözalt›na al›nan ve MLKP
üyesi oldu¤u aç›klanan Ender Bur-
haz Aktürk, mahkemeye ç›kar›lmak
için Kestel Adliyesi’ne götürüldü.
Mahkemede tutuklama karar› veri-
len Aktürk, “d›flar›da linç etmek is-
teyen 1000 kifli var” diye 10 saat
Adliye’de bekletildi. 

Belli bir aflamadan itibaren ger-
çekten de “1000 kifli” vard› d›flar›-
da. Her zamanki linç giriflimlerinde

oldu¤u gibi bir senaryo söz konu-
suydu. Ne hikmetse Aktürk’ün o sa-
atte adliyeye götürüldü¤ünü 1000
kifli aann››nnddaa ö¤renebilmifl ve an›nda
toplanabilmiflti!!! Ve yine ne hik-
mekse adliye önünde linç giriflimin-
de bulunmak isteyen, hatta adliye-
nin içine girmek isteyen güruhu po-
lis zaptedemiyordu!!! Polis, gerçek-
te öldürülen meslektafllar›n›n “iinnttii--
kkaamm››nn››” linççiler arac›l›¤›yla al›r-
ken, kendi hukuklar›na ne kadar
ba¤l› oldu¤unu da gösteriyor. 

Polis, güya toplananlar› sakin-
lefltirmek için son çare olarak bir
cami imam›n› ça¤›rm›flt›. Linçlerde
hep karfl›m›za ç›kan ppoolliiss--aasskkeerr--
bbüürrookkrraassii--mmüüllkkii aammiirrlleerr--ssiivviill ffaa--
flfliissttlleerr iflbirli¤ine bu kez bir iimmaamm

da eklenmiflti. Senaryoyu çok iyi bi-
len 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 Ak-
türk’ü adliyeden ç›kard›.

Bu tür polis, faflist iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilen linç giriflimlerini
Trabzon’da TAYAD’l›lara karfl› ya-
p›lan linç girifliminden, Sakarya’da,
Bal›kesir’de ve daha bir çok flehir-
deki polis faflist iflbirli¤iyle gerçek-
lefltirilen linç giriflimlerinden çok
iyi biliyoruz. Polisin senaryosu hep
ayn›d›r: “vatandafl duyarl›l›¤›n›,
hassiyetini gösterdi”.

KKeesstteell’’ddee LL‹‹NNÇÇ GGiirriiflfliimmii
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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 ba-
s›na da yans›m›fl durumda: Ameri-
kan askerlerinin Irak'tan çekilmesi
s›ras›nda Türkiye'nin daha yayg›n
kullan›lmas›, Türkiye'nin Ortado-
¤u'da daha etkin rol oynamas›, “böl-
gesel güvenlik ve terörle mücadele”
dedikleri halklar›n mücadelesine
karfl› askeri-siyasi iflbirli¤ini güç-
lendirmek ve elbette tekellerin eko-
nomik ihtiyaçlar›. 

K›sacas› Amerika, Türkiye'yi Or-
tado¤u, Balkanlar ve Kafkaslar’a yö-
nelik politikalar›nda kullanmaya de-
vam etmek istemektedir. Afganis-

tan'da oligarflinin askeri rolünü art›r-
mak istemektedir. Öte yandan, Ame-
rika ile Rusya aras›ndaki pazar sava-
fl›nda, Amerika kuflkusuz Karaba¤ so-
runundan 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 zi-
yarete de farkl› misyonlar yüklüyor-
lar. Mesela, Obama, "‹stanbul'dan
dünyaya bbaarr››flfl mmeessaajj›› 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 ““AABBDD''nniinn iillkk zzeennccii
bbaaflflkkaann››”” olmas›, onun Afganis-
tan’da iflgali büyütmesine veya
Amerika içinde tekeller lehine eko-
nomik 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 politikala-
r›nda bir de¤iflime gidiliyormufl izle-
nimi 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 politika-
lar› gündeme getirmifltir.

fiu bir an bile unutulmamal›:
Obama, dünya halklar›na karfl› her
türlü bask›y›, iflkenceyi, katliam›
uygulayan, ülkeleri iflgal eden, sö-
mürgelefltiren dünyan›n en büyük
emperyalist ve terörist devleti,
AABBDD''nniinn bbaaflflkkaann›› oldu. Bu yüzden
Bush yönetiminde geçerli olan te-
mel s›n›fsal politikalar neyse, Oba-
ma 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›¤› zulüm-
lere, iflgallere karfl› ç›kmay›fl›n› per-
delemek istemifltir. Obama'n›n dün-
ya halklar›na düflmanl›kla geçen
AAmmeerriikkaann ttaarriihhiinnii ssoorrgguullaammaakk gi-
bi bir derdi de yoktur. 

OOrrttaaddoo¤¤uu politikalar›nda da bir
farkl›l›k olmayaca¤›, D›fliflleri Ba-
kan› H. Clinton'›n Ortado¤u gezi-
siyle anlafl›lm›flt›r. Obama, DDoo¤¤uu

OBAMA, TTüm AABD BBaflkanlar›
Gibi, EEli KKanl› BBir BBaflkand›r!

60 Y›ll›k Halk Düflman› Bir
Karargah: NATO

Tüm ABD Baflkanlar› Gibi Eli
Kanl› Bir Baflkan: OBAMA

ÜÜLLKKEEMM‹‹ZZDDEENN DDEEFFOOLLUUNN!!



AAvvrruuppaa''yyaa yerlefltirilecek Füze Sa-
vunma Sistemi'nin devam edece¤ini
aç›klam›fl, Pakistan'› insans›z uçak-
larla bombalamay› yo¤unlaflt›rm›fl-
t›r. Amerika'da en büyük bütçe, si-
lahlanmaya ayr›lmaktad›r. Oba-
ma'n›n Amerikan imparatorlu¤unun
aasskkeerriilleeflflttiirriillmmiiflfl politikas›n› de¤ifl-
tirebilece¤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 Clin-
ton’un 68'lili¤inden, “dünya bar›fl›-
na” katk›s›ndan, “demokratl›¤›n-
dan” dem vuranlar, bugün ayn› fley-
leri Obama için söylüyorlar. 

BBaaflflkkaannllaarr››nn ddee¤¤iiflflttii¤¤ii aammaa
eemmppeerryyaalliisstt ppoolliittiikkaann››nn 
ddee¤¤iiflflmmeeddii¤¤ii bbiirr üüllkkee

Bugüne kadar ABD baflkanlar›-
n›n ffaarrkkll›› ppaarrttiilleerrddeenn olmas›,
Amerikan politikalar› aç›s›ndan te-
melde hiçbir fleyi de¤ifltirmemifltir.
Farkl› partiler denilince yanl›fl anla-
fl›lmas›n, topu topu iikkii ppaarrttiinniinn
üzerine kurulmufltur zaten “Ameri-
kan demokrasisi”; baflkanlar da yyaa
bbiirriinnddeenn,, yyaa öötteekkiinnddeenn,, yyaa ““CCuumm--
hhuurriiyyeettççii PPaarrttii””ddeenn,, yyaa ““DDeemmookk--
rraatt PPaarrttii””ddeennddiirr.. 

Amerika'da "Cumhuriyetçiler”in

ya da "Demokratlar”›n iktidara gel-
mesiyle emperyalist tekellerin ç›kar-
lar›n› savunmak noktas›nda de¤iflen
birfley olmaz. Her iki parti aras›nda-
ki 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. Ba-
zen “komünizmle mücadele” ad›na,
bazen “demokrasi” ad›na Çin'den
Kore'ye, Vietnam'dan Irak'a kadar
birçok ülke iiflflggaall edilmifltir. Latin
Amerika'dan Ortado¤u'ya, Asya'ya
kadar bir çok ülke, yyeennii--ssöömmüürrggee
haline getirilmifl, faflist diktatörlük-
ler desteklenmifltir. “Demokrasi”
ad›na iflkenceler, infazlar, kay›plar,
katliamlar, talanlar yaflanm›fl, bu ül-
keler birer kontrgerilla devletine
dönüfltürülmüfltür. TTüümm AAmmeerriikkaann
bbaaflflkkaannllaarr››nn››nn ortak özelli¤i, em-
peryalistlerin ç›karlar› için politika
yapmakt›r. ‹flgal, sömürü, katliam
da tekellerin temel politikalar›ndan-
d›r. Bu yüzden hemen her ABD bafl-
kan›n›n tarihinde bunlar vard›r. 

“Cumhuriyetçi” G. W. Bush'un
Ortado¤u'da uygulad›¤› politikalar,
"demokrat" Clinton politikalar›n›n
ddeevvaamm›› niteli¤indedir. 11 Eylül
2001'den sonra gündeme gelen
“Ulusal Güvenlik Stratejisi”, asl›n-
da 1992 y›l›nda George Bush (Son
Baflkan Bush’un babas›) döneminde
haz›rlanm›flt›r. Bill Clinton'›n ikti-
darda 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 CCuummhhuurriiyyeettççii
George Bush vard›. 17 Aral›k
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ABD Baflkanlar›n›n adetidir.
Yeni-sömürge ülkeleri ve onlar›n
liderlerini pohpohlarlar s›k s›k.
ABD D›fliflleri Bakan› H. Clin-
ton’un evvelki hafta ülkemize ge-
liflinde “Türkiye'nin küresel bir li-
der olarak rolünün artt›¤›n›” söy-
lemesi de böyle bir sözdü. Bill
Clinton 1999’da TBMM kürsüsün-
den yapt›¤› konuflmas›nda daha da
ileri gidip “Türkiye’nin 21. yüzy›l-
da da, bu yüzy›lda oynad›¤› önemli
rolü koruyaca¤›na inan›yorum,
Türkiye 2211.. YYüüzzyy››llaa ddaammggaass››nn›› vvuu--
rraaccaakk” diyordu. 

ABD'nin o dönemde de, Bal-
kanlar'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-

¤u’da daha
etkin hale ge-
tirmek isti-
yordu. Kaf-
kas la r 'dak i

200 milyonluk “Türk Dünyas›” iyi
bir ham madde kayna¤›yd›! Türki-
ye'ye verilen görev, bu ülkeleri
NATO için e¤itme ve göreve haz›r-
lamakt›.

Obama da ayn› methiyeleri düz-
meye, ayn› isteklerde bulunmaya
devam edecektir. Bugün Oba-
ma'n›n gündeminde olanlar nere-
deyse on y›l önce Clinton'un prog-
ram›nda olanlardan farks›zd›r. Ne
Obama'n›n di¤er Amerikan baflkan-
lar›ndan bir fark› vard›r, ne de Tür-
kiye'ye biçilen misyonda bir de¤i-
fliklik söz konusudur.

ABD ile Türkiye aras›ndaki
iliflkilere dostluk sözüyle bafllayan-
lar ya aldan›yor ya aldat›yor. ABD;
yeryüzünde “demokrasi”, “dost”,
“müttefik” kelimelerini, en son ola-
rak bile a¤z›na alamayacak bir ül-
kedir. ABD'nin tarihi, dünya halk-
lar›n›n kan›yla yaz›lm›fl bir tarihtir. 

Emperyalist Efendinin
Pohpohlamalar›na Aldanmay›n!

TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››nn››nn aannttii--eemmppeerryyaalliisstt ggeelleennee¤¤ii,, bbüüttüünn AABBDD
bbaaflflkkaannllaarr››nn››nn eenn ççookk rraahhaattss››zzll››kk dduuyydduu¤¤uu kkoonnuullaarr››nn bbaaflfl››nnddaa ggeelliirr..
HHeeppssii,, üüllkkeemmiizzii zziiyyaarreettlleerriinnddee bbuu AAmmeerriikkaann ddüüflflmmaannll››¤¤››nn››nn yyookk
eeddiillmmeessiinnii,, eenn aazz››nnddaann ““aassggaarriiyyee”” iinnddiirriillmmeessiinnii iisstteerrlleerr.. AAmmaa
iisstteemmeekkllee oollmmaazz kkii!!
OOllmmaayyaaccaakk ddaa.. ‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerr,, OObbaammaallaarr’’aa eelliinnii uuzzaatt››pp,, eelllleerrii ppaattllaayyaa--
nnaa kkaaddaarr oonnllaarr›› aallkk››flflllaarrkkeenn,, TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››,, OObbaammaa’’yy›› ggeelleennee¤¤iinnee
uuyygguunn kkaarrflfl››llaayyaaccaakk!!
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1998'de ABD yeniden Irak'a sald›r-
d›¤›nda iktidarda bu sefer de DDee--
mmookkrraatt Bill Clinton vard›. 1999’da
Kosova bombalan›rken iktidarda
demokrat bir baflkan vard›. 11 Eylül
2001’deki eylemlerden sonra, halk-
lara karfl› savafl ilan eden ise Cum-
huriyetçi bir baflkand›. 

*

Amerika, 11889988 y›l›nda Meksika
ve Küba'y› iflgal ederken baflka bir
baflkan, yirmi y›l sonra 11992211'de Ni-
karagua'y› iflgal ederken baflka bir
baflkan vard› ve fakat iflgalci politi-
ka ayn›yd›. 

11994455''ddee Hiroflima ve Nagazaki’ye
atom bombas›n› atarak bir anda 250
bin kifliyi katleden ABD baflkan› bafl-
ka, 11999911’’ddee Irak’› haftalarca bomba-
layarak 100 binin üzerinde Irak’l›y›
katleden ABD baflkan› baflkayd›. Peki
yap›lan›n fark› var m›yd›?

Amerika, y›llar boyunca Viet-
nam halk›n›n üzerine 638 bin ton
bomba ya¤d›r›rken baflkanlar de¤ifl-

miflti ama politika de¤iflmemiflti. 

11995500--5533 y›llar› aras›nda yüzbin-
lerce yurtsever Koreli'yi katleden
ABD Baflkan›’yla, 11997700--7755 y›llar›
aras›nda Kamboçya ve Laos'da bir
milyon insan› katleden ABD bafl-
kanlar› 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 bafl-
kanlar› 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. TTrr uu--
mmaann’d›. Kore halk›n› katleden ABD
Baflkan› ise D. D. EEiisseennhhoowweerr ad›-
n› tafl›yordu; L. B. JJoohhnnssoonn ve Ro-
nald RReeaaggaann Vietnam'› yak›p y›k-
m›fllard›; BBuusshh Ortado¤u'yu atefle
bo¤an baba-o¤ul ABD baflkanlar›-
n›n ad›yd›. CClliinnttoonn ""YYeennii DDüünnyyaa
DDüüzzeennii""ni halklara dayatmak için

gerçeklefltirmiflti katliamlar›n›. F. D.
Roosevelt’ler, John. F. Kennedyler,
Richard Nixonlar, Jimy Carterler,
ço¤unlukla kendi adlar›yla an›lan
““ddookkttrriinnlleerrii””yle emperyalist sö-
mürgecili¤i sürdürdüler. 

Bu tarih, Obama’dan “bar›fl” ad›-
na, “çevre” ad›na, eflitsizli¤i asgariye
indirme ad›na birfleyler bekleneme-
yece¤ini yeterince aç›k anlat›yor olsa
gerek. ABD baflkanlar›n›n bu “de¤ifl-
meyen tarihi”ne ra¤men, hala bek-
lentilerinde ›srar edenler ise, tarihe
karfl› kürek çekenlerdendir ve onlar
için yapacak fazla fley yoktur.

Obama ““iiflflggaallccii,, iiflflkkeenncceeccii,, kkaattllii--
aammcc››,, ttüümm ddüünnyyaayy›› ssöömmüürreenn bbiirr
ddeevvlleett””in baflkan›d›r. ABD baflkan-
l›k koltu¤u kan içinde bir koltuktur;
o koltu¤a oturan, daha oturdu¤u an-
dan itibaren halklar›n kan›n›n dökül-
mesine de ortakt›r. Bu nedenle de
Obama'ya ülkemizde yer yoktur. Bu
nedenle de onu sadece flu iki keli-
meyle karfl›l›yoruz: OObbaammaa ddeeffooll!!

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
D›fl Politika Bafldan›flman› Ahmet
Davuto¤lu, ABD’de Princeton Üni-
versitesi’nde yapt›¤› konuflmada
flöyle dedi: “ABD yönetimi ile Or-
tado¤u, Kafkas, Balkan, enerji gü-
venli¤i gibi konulara yaklafl›m›m›z
neredeyse ayn›, çok benzer. O yüz-
den, önümüzdeki iflbirli¤inde alt›n
bir dönem oldu¤unu umuyoruz.”  

Görünen köy k›lavuz istemiyor:
DDaavvooss’’ttaa eeffeelleenneennlleerr,, PPrriinnccee--
ttoonn’’ddaa ssaaddaakkaattllaarr››nn›› kkaann››ttllaammaayyaa
ççaall››flfl››yyoorr!! 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, Oba-
ma’n›n Türkiye’ye gelmesine gün-
ler kala, Amerika’ya bir itirazlar›-
n›n asla söz konusu olmad›¤›n›, ifl-
birli¤ine ve uflakl›¤a haz›r oldukla-
r›n› gayet net olarak bildiriyor. 

Bu bildirim, akla hemen Erdo-

¤an’›n dan›flman› Cüneyt Zap-
su’nun yapt›¤› bir konuflmay› geti-
riyor. Zapsu da yine Amerika’da yi-
ne lideri ad›na flöyle sesleniyordu
Amerikal› yöneticilere:

“Lütfen bbuu aaddaammddaann (Baflba-
kandan) yyaarraarrllaann››nn. Çünkü bu kifli-
nin çok genifl bir itibar› var, hem
inançlar› nedeniyle MMüüssllüümmaann
ddüünnyyaass››nnddaa, hem de Bat› tipi de-
mokrasiye inan›yor. OOnnuu ddeevviirrmmeeyyee
ççaall››flflmmaakk,, ddeelliikktteenn aaflflaa¤¤›› ssüüppüürrmmeekk
yyeerriinnee oonnuu kkuullllaann››nn... 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, “Afga-
nistan’da da fark›m›z› göreceksi-
niz.” diyen D›fliflleri Bakan› Ali Ba-
bacan da ayn› “taahhüdü” güçlen-
dirmeye çal›fl›yordu. 

AKP, ABD’ye sadakatini kan›t-
lamak için sseeffeerrbbeerr olmufl durum-
da anlafl›lan. Bütün bu aç›klamalar,
Amerikan yönetimine bizi istedi¤i-
niz gibi kullan›n demenin ifadesi-
dir.

AKP iktidar› da çok iyi biliyor
ki, Obama ABD politikas›nda te-
melde bir de¤ifliklik yapmaz ama
görünürde kendince baz› de¤iflik-
likler 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 ih-
tiyaç duyuyor. AKP de kendini
ABD’ye kulland›rarak, hem kendi
iktidar›n› daha sa¤lamlaflt›rmak,
hem de alaca¤› birkaç milyar dolar-
la krizi atlatmak istiyor. 

Obama’n›n geliflini ABD’nin
Türkiye’ye ve Erdo¤an’a verdi¤i
önemle aç›klay›p fliflinen AKP, yal-
n›zca sad›k bir uflak olabilir
ABD’ye. Nitekim de olmaya çal›fl-
t›¤› sadece bu.

AKP ‹flbirlikçili¤in Kan›t›:
“ABD ‹le ‹flbirli¤inde ALTIN B‹R DÖNEM!”



Emperyalizm ad›na savafllar yü-
rüten, dünya halklar›n›n bafl düflma-
n› NATO, 4 Nisan'da kuruluflunun
60. y›l›n› kutlayacak. Ülkemizde ve
dünyan›n birçok yerinde NATO’ya
karfl› mitingler ve yürüyüfller dü-
zenleniyor. Dünya halklar›n›n bu-
nun için ççookk hhaakkll›› nneeddeennlleerrii var. 

NATO, halklara karfl› bir sald›r›
ve komplo örgütü olarak kuruldu.
60 y›ll›k tarihi boyunca da demok-
rasiden, halklardan, halklar›n huzur
ve güvenli¤inden yana yapt›¤› tek
bir fley olmad›. Tam tersine, nerede
emperyalizme karfl› bir direnifl, mü-
cadele yafland›ysa, onu ezme görevi
üstlendi. Dün bu görevini ""kkoommüü--
nniisstt bbllookkaa kkaarrflfl››"" olma gerekçesiy-
le yerine getirirken, bugün ayn› iflle-
vi ""tteerröörree kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl"" diyerek de-
vam ettiriyor.

NATO'yu sadece ordular›n bir-
leflmesinden meydana gelen aasskkeerrii
bir örgütlenme olarak tan›mlamak
eksik kalacakt›r. NATO, ayn› za-
manda halklara karfl› ppoolliittiikk bbiirr
KKAARRAARRGGAAHH gibi çal›flmaktad›r.
Ulusal ve sosyal kurtulufl savafllar›-
na, halklar›n isyanlar›na karfl›, dün-
ya çap›ndaki halk düflman› politika-
lar›n ço¤u NATO zirvelerinde ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r. Yaz›m›z›n bafll›¤›n-
da "60 y›ll›k halk düflman› bir OR-
DU" de¤il de "... KKAARRAARRGGAAHH"
dememizin nedeni de budur. Bu ka-
rargâh, 1990'lardan itibaren aç›ktan
Amerika’n›n liderli¤inde ve Ameri-
kan stratejileri do¤rultusunda hare-
ket etmeye bafllam›flt›r. 

Kuruluflunun 60. y›l› vesilesiyle
halk düflman› bu örgütün, neden ku-
ruldu¤unu ve pratikte o zamandan
bu yana nas›l bir rol üstlendi¤ini ha-
t›rlayal›m. 

NNAATTOO ((KKuuzzeeyy AAttllaannttiikk AAnnllaaflfl--
mmaass›› ÖÖrrggüüttüü)),, 4 Nisan 1949'da,
“komünizm tehlikesi”ne karfl› kapi-
talist dünyay› savunma gerekçesiy-
le kuruldu. Ancak NATO, hiç bir
dönem bir savunma örgütü olmad›;

bafl›ndan itibaren sald›r› amaçl› ku-
ruldu. Amac›, sosyalist ülkelere kar-
fl› sald›r›lar örgütlemek ve emperya-
list ülkeler için yeni pazar alanlar›
yaratmak oldu. Yap›s› da buna göre
flekillendirildi.

KKuurruuccuu üüyyeelleerrii ABD, Belçika,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya,
‹zlanda, Kanada, Lüksemburg, Nor-
veç ve Portekiz'dir. 1952’de Türki-
ye ve Yunanistan, 1954’te de Fede-
ral Almanya NATO’yu oluflturan ül-
kelere kat›ld›lar. 

NNAATTOO;; kkoonnttrrggeerriillllaallaarr››nn 
mmeerrkkeezz kkaarraarrggaahh››!!
NATO, 1999'da Kosova’n›n ifl-

galine kadar hiçbir aç›k savaflta
do¤rudan yer almam›flt›r. Buna kar-
fl›n gerçekte o hep do¤rudan veya
dolayl› savafllar›n içindeydi.

En baflta, dev askeri gücüyle,
emperyalist sistemin bekçisi, jan-
darmas›yd›. Ama sosyalist sistem-
den bir sald›r› yoktu emperyalist
sisteme. Oysa tersi vard› ve NATO
iflte emperyalist sistemden sosyalist
sisteme yöneltilen sald›r›lar›n mer-
keziydi. Sosyalist ülkeleri y›kmak
için komplolar ve provokasyonlar
organize etmek NATO’nun ifllevle-
rinden biri oldu. 

NATO, emperyalizmin sömürge
ve yeni sömürgesi olan ülkelerde
anti-komünist hareketler ve
kontrgerilla teflkilatlar›n› örgütle-
mifltir. Bu kapsamda ‹talya’da GGllaa--
ddiioo,, Fransa’da RRüüzzggaarr GGüüllüü,, Bel-
çika’da KK››ll››çç,, Hollanda’da NNaammuuss--

lluu HHoollllaannddaall››llaarr,, Avusturya’da GGee--
zziiccii SSppoorr vvee DDoossttlluukk BBiirrllii¤¤ii,, Yuna-
nistan’da KKooyyuunn PPoossttuu,, ülkemizde
ise ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii adl› kontrge-
rilla örgütleri kurulmufltur. Bu ör-
gütler NATO'ya ba¤l›, merkezi bir
koordinasyon içinde çal›flm›fl, legal
olarak özel komando ve illegal ola-
rak da sivil kontrgerilla örgütlenme-
leri fleklinde organize edilmifltir.

Bu hareketlerin örgütlenmesinde
bir çok yerde ikinci paylafl›m sava-
fl›nda yenilgiye u¤rat›lm›fl olan Na-
zi art›klar› kullan›lm›flt›r. Dünya
halklar›na karfl› ifllenen binlerce su-
çun, provokasyon, komplo ve kat-
liam›n arkas›nda NATO eliyle kuru-
lan bu KONTRGER‹LLA örgütlen-
meleri 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 örgütlemifl-
tir. Binlerce insan bu cuntalar tara-
f›ndan iflkencelerden geçirilmifl, gö-
zalt›nda kaybedilmifl, tutuklanm›fl,
faili meçhuller, bombalamalar, kit-
lesel tecavüzler yaflanm›fl, ööllüümm
mmaannggaallaarr›› kurulmufltur. 

1980'li y›llarda ise emperyalist
sistemin ‘demokratikleflme’ manev-
ralar› gere¤i, katliamc› generallere
sivil elbiseler giydirilerek anti-fa-
flist, anti-emperyalist mücadeleler
bo¤ulmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Sosyalist blokun y›k›lma süre-
ciyle, Avrupa ülkelerindeki Gladio
örgütlenmelerine ihtiyaç azalm›fl ve
bunlar belli ölçülerde tasfiye edil-
mifltir. Emperyalizmin devrimi hala
bir tehdit olarak gördü¤ü yeni sö-
mürge ülkelerde ise kontrgerilla ör-
gütlenmeleri devam ettirilmifltir. 

NNAATTOO,, KKeennddiinnee yyeennii 
vvaarroolluuflfl ggeerreekkççeessii vvee 
mmüüddaahhaallee aallaannllaarr›› aarr››yyoorr::
Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla,

60 YILLIK HALK DÜfiMANI 
B‹R KARARGAH: NATO

NATO üyesi
olmak, emperyalist po-

litikalara ortak olmakt›r.
NATO'ya hizmet, ABD'ye

hizmettir. 
Türkiye derhal NATO'dan

ayr›lmal›d›r.
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gerçekte NATO, kendi varolufl ge-
rekçesini kaybetmifl oldu. Ama bu-
na ra¤men, NATO tasviye edilme-
mifl, aksine yeni ifllevler yüklene-
rek, daha da geniflletilmifltir. Ama
bu ara dönemde bir meflruiyet soru-
nu yaflayan NATO, varl›¤›n› dünya
halklar› nezdinde meflru k›lacak ge-
rekçeler yaratmaya giriflti. 

1991’de kabul edilen “Stratejik
Kavram” isimli bir belgeyle, NA-
TO’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, Avru-
pa’da stratejik dengeyi korumak...”
olarak, yeniden belirlendi.

Bu çerçevede, Yeni Dünya Dü-
zeni’ne uygun olarak, Avrupa’daki
eski sosyalist ülkelerin denetim alt›-
na al›nmas› ve Avrupa’da “istikra-
r›n” sa¤lanmas› hedefleniyordu.

1990’lar›n bafl›ndan itibaren
NATO’nun “ yeniden yap›land›r-
ma” süreci h›zland›r›ld›. “Kriz böl-
gelerine” daha “h›zl›” müdahale
edebilmek için ““oorrttaakk ggöörreevv ggüüccüü””
oluflturuldu. NATO üyesi ülkelerin
asker say›s› azalt›larak, ordular›
modernlefltirildi. Geniflletilme kap-
sam›nda 1999'da Polonya, Macaris-
tan ve Çek Cumhuriyeti, 2004'de
Estonya, Litvanya, Letonya, Slo-
venya, Slovakya, Bulgaristan, Ro-
manya NATO'ya al›nd›. 

Bütün bu planlarda “kriz bölge-
leri”, “ortak görev gücü” gibi, NA-
TO’nun rolünü gizlemeye yönelik
kavramlar›n aç›k karfl›l›¤› ise fluy-
du: NATO, nerede emperyalist sis-
temin ç›karlar›n› tehdit eden bir ge-
liflme olursa, oraya müdahale ede-
cekti. Bu anlamda da ifllevinde bir
de¤ifliklik yoktu. Ama müdahale
alan› geniflliyordu. Geçmiflte sadece
Avrupa ve Amerika’y› kapsayan
müdahale alan›, art›k neredeyse bü-
tün dünyayd›. Emperyalizm, kendi
karfl›-devrimci ordusuna bu “yetki-
yi” tan›m›flt›. 

DDüünnyyaann››nn nneerreessiinnddee oolluurrssaa ooll--
ssuunn emperyalizm için “terörizm”,
“kitle imha silahlar›n›n bulunma-
s›”, “etnik ve bölgesel çat›flmalar”

gibi geliflmeler, NATO için sald›r›
bahanesi olarak kabul edildi.

1991'deki NATO Zirvesi'nde
"RRuussyyaa''ddaa ve eesskkii ssoossyyaalliisstt üüllkkeelleerr--
ddee kar›fl›kl›klar", "OOrrttaaddoo¤¤uu ve AAkk--
ddeenniizz''iinn güneyindeki ülkelerden ge-
lebilecek tehditler" de NATO'nun
müdahale kapsam›nda say›ld›. Buna
göre, YYuuggoossllaavvyyaa,, ‹‹rraann,, IIrraakk,, SSuu--
rriiyyee,, LLiibbyyaa NATO'nun yeni “tehdit
odaklar›” olarak belirlendi. Emper-
yalistler için en büyük tehdit kayna-
¤›, emperyalist pazar›n d›fl›nda kal-
makta ›srar eden devletler, ulusal ve
toplumsal kurtulufl mücadeleleri idi. 

NNAATTOO YYuuggoossllaavvyyaa’’ddaa::
‹‹flflggaalllleerriinn yyeennii ggüüccüü
Emperyalistler Balkanlar’›, Kaf-

kaslar'› bölüp, parçalayarak, Yeni
Dünya Düzeni’ne teslim olmas›n›
sa¤lamak için y›llarca birarada ya-
flayan halklar aras›nda milliyetçili-
¤i, dini farkl›l›klar› körüklediler. 

Yeni NATO stratejinin ilk prati-
¤i, Yugoslavya'ya yönelik sald›r› ol-
du. Yugaslavya önce borç bata¤›n›n
içine çekilerek, çökertildi. 90’l› y›l-
lardan itibaren Yugoslavya’y› olufl-
turan Makedonya, Slovenya, H›rva-
tistan Avrupa emperyalistlerinin
aç›k k›flk›rtmalar›yla “ba¤›ms›zl›k-
lar›n›” ilan ettiler. Ço¤unlu¤unu Ar-
navutlar'›n oluflturdu¤u Kosova
Özerk Bölgesi de 1990’da, ulusal
taleplerini bast›ran Miloseviç ikti-
dar›na karfl› ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
Miloseviç iktidar› bu ilan› kabul et-
medi. Çat›flmalar t›rmand›r›ld›.

Yugoslavya, Kosova sorunu te-
melinde 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. Ko-
sova'da böylece emperyalizmin pa-

zar› ve üssü haline getirilir-
ken, NATO da yeni rolünü,
dünya çap›nda ilk kez do¤ru-
dan üstlenmifl ve bu rolünü
meflrulaflt›rm›fl oluyordu. 

AAmmeerriikkaann aasskkeerrii öörrggüüttüünnee
ddöönnüüflflttüürrüülleenn NNAATTOO
1999'da yap›lan NATO Zirve-

si'nde, ""iissttiikkrraarrss››zzll››kkllaarr,, oorrggaanniizzee
ssuuççllaarr,, kkiittllee iimmhhaa ssiillaahhllaarr››nn››nn yyaa--
yy››llmmaass›› vvee tteerröörr"" tehdidine karfl›
savaflma karar› al›nd›. Bu zirve sü-
rekli müdahale alan›n› geniflleten
NATO'nun, ABD'nin askeri örgütü-
ne dönüfltürülmesi yan›yla bir dö-
nüm noktas› oldu. 

11 Eylül 2001'le birlikte, emper-
yalist ülkelerde içte ‘anti-terör’ ya-
salar›yla demokratik hak ve özgür-
lükler rafa kald›r›l›rken, d›flta ise
‘teröre karfl› savafl’ demagojileriyle,
emperyalizme boyun e¤meyen ül-
kelere, örgütlere karfl› KKaarraa LLiissttee--
lleerr oluflturuldu. NATO bu ülkelere
ve örgütlere boyun e¤dirilmesinde
de yine önemli bir konumda olacak-
t›. Gladio yöntemleri ve zihniyeti,
gerek ABD’de ve Avrupa’da, gerek-
se de di¤er ülkelerde, çeflitli biçim-
lerde yeniden devreye sokuluyordu. 

Eski sosyalist ülkelere karfl› ka-
zan›lan baflar›lar, dünyadaki birçok
ulusal ve sosyal kurtulufl hareketle-
rinin silahlar›n› b›rakmas›na neden
olmufltu. Emperyalizm bununla bel-
li ölçülerde rahatlamas›na ra¤men,
devrimci hareketleri ve devrim ‘teh-
didini’ tamamen ortadan kald›rabil-
mek için hala mücadeleyi sürdüren
örgütlere yönelik imha politikalar›-
na devam etti. NATO zirvelerinde
“ya boyun e¤me, ya ölüm” içeri¤in-
de kararlar al›nd›. Bu politikalarla
Türkiye’deki F Tipi tecrit hücreleri-
nin, Guantanamo, Ebu Gureyb,
Bagram gibi Nazi kamplar›n›n tüm
dünyaya yay›lmas› hedeflenmifltir.

2000'lerin bafl›ndan itibaren NA-
TO tamamen, ABD'nin imparator-
luk savafl›n›n dünya ölçe¤inde yürü-
tücüsü haline gelmifltir. Bu do¤rul-
tuda da 2002'de Afganistan'›n iflgal
edilmesi görevi NATO’ya verilmifl-

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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tir. Irak'›n iflgalinde ise, do¤-
rudan kat›lmasa da, pek çok
NATO üyesi ülke Irak'a asker
göndermifltir. 

2004 Haziran'›nda Istan-
bul'da yap›lan NATO Zirve-

si'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›fl-
t›r. 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ddeevvaassaa 
aasskkeerrii öörrggüüttüü,, hhaallkkllaarr››nn 
ggüüccüü kkaarrflfl››ss››nnddaa bbiirr ccüücceeddiirr
NATO, her dönem emperyalist

tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda
faaliyet yürütmüfltür. Geçmiflte Sos-
yalist Blok tehdit olarak görülür-
ken, NATO buna uygun olarak fle-
killendirilmifltir. Sonras›nda da em-
peryalist tekellerin ç›karlar› neyi
gerektiyorsa ona göre düzenlemeler

yap›lm›fl, yeni politikalar belirlen-
mifltir. 

NATO üyesi olmak, ayn› zaman-
da emperyalist politikalara da ortak
olmakt›r. Türkiye'de NATO'ya en
ucuz askeri sa¤layan, ABD’den
sonra en fazla askeri gücü bulundu-
ran ülke olmufltur. (AABBDD DD››flfliiflfllleerrii
BBaakkaannllaarr››nnddaann JJoohhnn FF.. DDuulllleess flöy-
le demiflti: ““NNAATTOO''yyaa eenn uuccuuzz aasskkeerrii
TTüürrkkiiyyee ssaa¤¤ll››yyoorr.. BBiirr TTüürrkk aasskkeerriinniinn
bbiizzee mmaalliiyyeettii 2233 cceenntt!!””))

NATO karar›yla ülkemizde de
kontrgerilla örgütlenmeleri kurul-
mufl, katliamlar, provokasyonlar ör-
gütlenmifltir. NATO anlaflmalar› ge-
re¤ince ülkemizde say›s›z üs aç›l-
m›fl, emperyalizmin ç›karlar› ad›na
KKoorree''yyee,, KKoossoovvaa''yyaa,, AAffggaanniissttaann''aa
asker gönderilmifltir. NATO'ya hiz-
met, ABD'ye hizmettir. Türkiye'de
57 y›ll›k NATO üyeli¤iyle, NA-
TO'nun halklara karfl› uygulad›¤›
kanl› politikalar›n orta¤› olmufltur.
Türkiye bu utançtan kurtulmak için
derhal NATO'dan ayr›lmal›d›r.

NATO, dünyay› emperyalistlerin
istedikleri gibi dikensiz bir gül bah-
çesine çevirmek istese de bu müm-
kün olamayacakt›r. NATO, Afganis-
tan'› 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› güç-
lerini birlefltirerek sald›rmaktad›r.
Bunca terör, katliam, iflgal yaflan-
mas›na ra¤men yine de istedikleri
sonucu elde edememektedirler. Em-
peryalizm tüm güç gösterilerine, üs-
tün teknoloji ve devasa silahlar›na
ra¤men dünya halklar›n›n kurtulufl
umudunu öldürememifltir. Emper-
yalistler, 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 suç-
lar›n hesab›n› vermek zorunda kala-
cakt›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 tarihlerin-
de gerçekleflecek olan NATO toplant›s› öncesinde polis
halk›n tepkilerine tahammül edemedi. Son günlerde bir
çok kent sakininin pencerelerinde as›l› olan NATO kar-
fl›t› flamalar ile pankartlar polis taraf›ndan zorla indiril-
di. Baflta kent sakinleri olmak üzere siyasi partiler ve de-
mokratik örgütler uygulamaya tepki gösterdi. Uygula-
malara tepkilerin artmas› üzerine valilik taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada, bayrak as›lmamas› yönünde bir karar›n
olmad›¤› duyuruldu.

Strasbourg Üniversitesi hukuk profesörlerinden Pat-
rick Wachmann da konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada po-
lisin tamamen illegal bir uygulamaya imza att›¤›n› söy-
ledi zirve nedeniyle kent merkezinde oturan insanlar›n
özel kartlarla oturduklar› bölgeye girebilece¤ini hat›rla-
tan Wachmann, 'isteyen her vatandafl, mahkeme karar›y-
la bunu kald›rtabilir, çünkü özgürlükleri s›n›rl›yor' dedi.

3-4 Nisan tarihlerinde Fransa'n›n Strasbourg ile Al-
manya'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.

Brüksel: Nato eyleminde yüzlerce
gözalt›

Brüksel’de anti-emperyalist güçlerin organize etti¤i
“NATO’ya karfl› blokaj” eyleminde 400’e yak›n kifli gö-
zalt›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 ger-
çeklefltirilen eylemde, merkezin, anti-emperyalistler ta-
raf›ndan kuflat›lmas› üzerine polis sald›r›ya geçerek,
yüzlerce kifliyi yaka paça göz alt›na ald›. 

NATO’ya Karfl› Sesimiz Ço¤als›n!
NATO'nun kuruluflun 60.y›ldö-

nümü olan 4 Nisan 2009 tarihin-
de dünyan›n dört bir taraf›nda
NATO'ya Hay›r slogan› ile ey-
lemler yap›lacak. Türkiye'de
bu eylemleri NATO'ya Hay›r

Platformu örgütlüyor. Platform-
da yer alan NATO'ya Karfl› Sanat-

ç›lar, ‹stanbul Kad›köy'de 4 Nisan gü-
nü yap›lacak mitinge kat›l›m ça¤r›s›nda bulundu.

Yap›lan ça¤r›da NATO’nun da¤›t›lmas› gerekti¤i
belirtildi. 

Say›: 177 37NATO
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Dünya dönüyor a¤›r bir külçe gi-
bi. Halklar›n etraf›na örülen tafl du-
varlar külçelefltiriyor onu. O duvar-
lar ki ‹srail’in Filistin’de yapt›¤› gi-
bi kal›n ve so¤uk. Halklar›, ya da
hapishanelerdeki halk kurtulufl sa-
vaflç›lar›n› çevreleyen duvarlar›n
so¤uklu¤una karfl›n, yer  yüzü kay-
namakta. O kaynamadan herkes bir
baflka sonuç ç›karmakta. Bak›n en
son, IMF Baflkan› Dominique Stra-
uss Khan, ABD Baflkan› Obama’y›
““ddüünnyyaaddaa aayyaakkllaannmmaa vvee ssoossyyaall
rriisskklleerr kkoonnuussuunnddaa”” uyard›. 

Dünya emperyalist iletiflim ay-
g›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 pencere-
den; ‹flte K›z›ldereli soyunun tü-
ketildi¤i Kuzey Amerika.. Sonra
kesilen ve yak›lan Amazonlar›yla
Latin Amerika.. Atalar› demir
prangalarla Amerika’n›n Avru-
pa’n›n zengin sofralar›na sunul-
du¤undan beri kavgas› bitmeyen
Kara Afrika.. Asya ve Afrika’y›
birbirine ba¤layan, zengin yatak-
lar›n› korumak için bir anne gibi
üstüne kapaklanan, co¤rafi ola-
rak k›tadan say›lmasa da es geçile-
meyecek, nice zamanlar› görmüfl
Ortado¤u.. Genifl bozk›rlar›nda ka-
r›ncalar kadar çok insanlar›yla te-
kellerin gözdesi Asya.. Kendisine
“kurtulufl” umuduyla sar›lan mil-
yonlarca göçmene reva gördükle-
riyle Avrupa.. Ve buzullar›, buzulla-
r›ndaki canlar›yla can çekiflen, küre-
sel ›s›nman›n kurbanlar›ndan Antar-
tika. ‹flte bak›n k›sa bir turda neler
gördük. 

Her k›tada kaç ülke var, her ül-
kede kaç insan, din, dil, ›rk? Her ül-
kede kaç flehir, köy, kasaba? Her ül-
kede kaç yaflam var? Her yaflamda
kaç yoksul, kaç zengin, kaç zulüm,

kaç kavga?.. Zulüm karfl›s›nda kaç
direnifl sürmüfl ve sürmekte? Hepsi-
ni saymak mümkün olmasa da bu
pencereden hepsi görülür.

Hindistan’da ne kadar çok yok-
sul var. Sokaklar›nda üst üste yatan
gecekondusunda aç yaflayan yok-
sullar.. Ama yaln›z de¤iller, dünya-
da yüzden çok ülkede kardeflleri
var. Elbette dünyan›n ilk sömürge-
lerinden Hindistan’›n savaflan geril-
lalar› da var. S›n›r komflusu Ne-
pal’de monarfliyi y›kan, devrimi
güçlendirmeye çal›flanlar da.
1947’lerden beri darbeler ve entri-
kalarla durulmad›¤› Pakistan... Ora-
da halklar periflan.. Hiç durmadan

bat›ya do¤ru ilerleyen ve “azgelifl-
miflli¤in” yaftas›n›, boyunlar›nda
a¤›r bir zincir gibi tafl›yan göç dal-
gas›n›n içinde her daim onlar›n olu-
flu tesadüf de¤il. Çocuklar›n bile pa-
zarland›¤›, fuhufl köylerinin kurul-
du¤u Filipinler’de, Tayvan’da, te-
kellerin göz dikti¤i Asya’da yürekli
insanlar yok mu? Var elbette. Cun-
tan›n kas›p kavurdu¤u Tayland’da
sokaklarda vurufla vurufla can ve-
renler var. Sonra Sri Lanka’n›n Ta-
mil Kaplanlar›. Sri Lanka’da kontra
devletin bir okula ya¤d›rd›¤› bom-
balar ve kanlar› birbirine kar›flm›fl
çocuklar dünde kalmad›. Kah em-
peryalist iflbirlikçili¤in kah tsuna-
milerin vurdu¤u Endonezya’da öz-

gürlük mücadelesi hala
sürüyor. 

Ortado¤u’ya do¤ru ba-
k›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›nla-
r›n ç›¤l›¤› da görülüyor bu pencere-
den. Müttefikler Afganistan’da bir-
birlerini vuruyor, Irak’tan dönen
“Tanr›n›n askerleri” yurtlar›
ABD’de peflpefle intihar ediyor. 

Ve Afrika... Karaderili diye baht-
lar› da kara ilan edilmifl, kemikleri-
ne yap›flm›fl insan derilerinden önce
elmaslar›, madenleri görülmüfl ve
flifl kar›nl› aç çocuk bak›fllar› tohum-
lar gibi dört bir yana savrulmufl k›ta.
Somali’de, Darfur’da, “Bar›fl gücü-
nün” girdi¤i her yerde iflkencenin,

tecavüzün ayyuka ç›kt›¤› k›ta.

Ülke s›n›rlar› cetvelle çizilmifl
gibi paylafl›lan, bu da emperya-
listlere yetmeyince halk›n birbiri-
ne k›rd››r›ld›¤› k›ta. Yiyemeyen-
lerin ve yiyicilerin aras›nda yüz-
lerce katl›k uçurumdan bahsedi-
len, Avrupa’n›n k›y›lar›na mülte-
ci katarlar› en çok vuran k›ta..
Nijerya’n›n petrol dolu deltas›na
doluflan emperyalist flirketlere
karfl› savaflanlar iflte orada. Du-
yulsa da duyulmasa da direniyor
Afrika...

Afrika’dan Avrupa’ya t›rman›r-
ken k›talararas› yol kavfla¤›nda Tür-
kiye.. 60 y›l›n iflbirlikçilik ve ba-
¤›ml›l›k zincirlerini tafl›yan bu ülke-
nin 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 beslenir-
ken de çürüyen Avrupa.. ‹kinci Av-
rupa’d›r Balkanlar’› bir kenara iten
ve müttefik ABD’yle birlikte bura-
larda ya¤maya talana ç›kan... NA-
TO’nun cirit att›¤› “özgür Kosova”
yalan! Kosova’da Arnavutluk’ta,
Çekoslovakya’da, Romanya’da, As-

PENCERE
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ya ülkesi komflu Rusya’da
ve bafl›ndan afla¤› bomba
ya¤d›r›lan Gürcistan’da,
Abhazya’da için için kay-
n›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... yasa-
lara ve uygulamalara tepkili.

‹yinin ve kötünün çat›flt›¤›
bir co¤rafya da Amerika. Bir ta-
rafta “efendiyim” diyen Ameri-
ka, di¤er tarafta kardefllik türkü-
lerinin unutulmad›¤› Latin
Amerika ve onur abidesi Küba.
“Efendi” Amerika cinnet geçi-
ren ö¤rencilerle, s›n›rda ölü b›-
rakt›¤› Meksikal›larla, kakao ve
cola patronlar›n›n Latin Ameri-
kal› sendikac›lara yönelik katli-
amlar›yla, Kolombiya’daki ifl-
birlikçi kontralar›yla Venezüel-
la ve Bolivya’daki “muhalif”
yandafllar›yla iflbafl›nda. O iflba-
fl›nda, Kolombiya’daki binlerce
gerilla da. Küba’n›n özgürlük
tutkunu halk› da onurlu yaflam›-
n› tehditlere ra¤men sürdürüyor.

Dünyada ayaklanma ihtima-
linden sözediyordu IMF Baflka-
n›. 

‹htimal gerçekte her an flu
veya bu biçimde yaflanmakta
oland›r. Ezien, yoksul, sömürü-
len ve sömürgelefltirilmifl halk-
lar, gücü yetti¤ince ayakta, ama
daha fazlas›, daha yak›p y›kan›
gelmeyecek mi, gelecek elbet-
te; onun kayg›s›n› da IMF’ciler
çeksin. 

Yaflananlar dünden ba¤›ms›z
de¤il. Bu yüzden deneyim ve
birikim olarak tarihin derinlik-
lerinden sözülüp gelirler. Umu-
du büyütecek çeliflki ve dene-
yimler her daim vard›r. Yeter ki
o pencereden bakmas›n› ve gör-
mesini bilelim.

Say›: 177 39DÜNYA

Viyana
Özgürlük Komitesi, 20 Mart Cuma

günü Avusturya’n›n baflkenti Viya-
na’da bulunan Alman Konsoloslu¤u
önünde biraraya gelerek tutuklu 3 fe-
derasyon üyesinin serbest b›rak›lma-
s›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› ta-
fl›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› ya-
p›ld›. Türkçe ve Frans›zca bildiriler-
den toplam 500 adet da¤›t›ld›.

*

Rotterdam
Özgürlük Komitesi, tutuklu Üç

Anadolu Federasyonu üyesi için 22
Mart’ta Hollanda’n›n Rotterdam fleh-
rinde özgürlük taleplerini yineledi.

Rotterdam’›n “Beursplein” meyda-
n›nda stand kuran Özgürlük Komitesi
üyeleri, ‹ngilizce ve Türkçe olmak üze-
re bildiriler da¤›tt›lar.

*

Berlin
21 Mart Cumartesi günü Berlin

Alexsandr Platz isimli meydanda,
"Devrimci Tutsaklara Özgürlük, Nur-
han, Cengiz, Ahmet’e özgürlük" slo-
gan›yla pankart aç›ld› ve özgürlük ko-
mitesi 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 tutuklan-
malar›n› sonuna kadar teflhir edecek-
lerini belirten konuflmalar yapt›lar. 11.
haftada buluflmak için ça¤r›da bulun-
dular.
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Neo Nazilerin 
Afiflleri Söküldü

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 Dort-
mund Halk Cephesi, Dors-
tfeld semtinde Neo-Nazilerin
afifl ve pullamalar›n› söktüler. 

Önce bir bas›n aç›klamas›
yap›ld›, ard›ndan bir yürüyüfl
gerçeklefltirildi. Yürüyüflten
sonra nazilerin yap›flt›rd›klar›
afifl ve pullamalar hep bera-
ber kaz›n›l›p temizlendi. Ey-
lem yaklafl›k 2 saat sürdü.

Uyuflturucuya Karfl›
Mücadele Sürüyor

Berlin Kreuzberg semtindeki uyuflturucu
sorununa karfl› bafllat›lan mücadele sürüyor.

Sorunun çözümüne iliflkin, yine birçok ga-
zete, politikac› ve tek tek Kreuzberg çevresin-
de 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 ya-
p›lan toplant›n›n, ikincisini örgütleme çal›flma-
lar› bafllat›ld›.

Her hafta "Kotbusser Tor'da Uyuflturucuya
Hay›r" slogan›y-
la yap›lan eyle-
me bu hafta da
devam edildi.
Konuya iliflkin
bildiri ve el ilan-
lar› da¤›t›ld›.

Nurhan'a Ahmet'e
Cengiz'e Özgürlük



Halk Cepheliler 21 Mart günü
yapt›klar› eylemlerle Newroz’u kut-
lad›lar. “Newroz ‹syand›r ‹syan›
Büyütelim” pankartlar›n›n aç›ld›¤›,
Newroz atefllerinin yak›l›p, üzerin-
den atland›¤› eylemlerde “Cengiz
Soydafl Ölümsüzdür, Yaflas›n Halk-
lar›n Kardeflli¤i, Newroz Piroz Be,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve
Newroz ‹syand›r ‹syan› Büyütelim”
sloganlar› at›ld›. 

MMaallaattyyaa:: Cemal Gürsel Ma-
hallesi’nde Newroz ateflini yakan
Halk Cepheliler, Mahalle içerisinde
meflaleli yürüyüfl yaparak, halklar›n
kardeflli¤ini ve mücadelesini vurgu-
layan  sloganlar att›lar. Newroz ate-
flinin yak›lmas›yla bafllayan kutlama
omuz omuza çekilen halaylarla de-
vam etti.

HHaattaayy:: Ulus Meydan›’nda
Halk Cephesi pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Newroz Atefli Zalimleri
Yakacak! Yaflas›n Halklar›n Kardefl-
li¤i, Newroz Atefli Cengizler’le Bü-
yüyor” dövizleri de tafl›nd›. Burada
okunan aç›klamada; Newroz atefli-
nin 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 mücadele-
sini vurgulayan sloganlar›n at›lma-

s›yla bitirildi.

EEllaazz››¤¤:: Fevzi Çakmak Mahal-
lesi’nde bir araya gelen Halk Cephe-
liler mahalle halk› ile birlikte New-
roz’ u karfl›lad›lar. Newroz alan›na
meflaleleri ve Cengiz Soydafl’›n res-
mi ile girifl yapan Halk Cepheliler
tafl›d›klar› pankart› alana ast›lar. Me-
flalelerle Newroz ateflini yakan Halk
Cepheliler burada ba¤›ms›zl›k de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesin-
de flehit düflenler için bir dakikal›k
sayg› duruflunda bulunuldu. Do¤an
Çelik'in Kürtçe söyledi¤i türküler
eflli¤inde halaylar çekildi.

AAddaannaa:: Halk Cepheliler New-
roz kutlamas›na fiakirpafla mahalle-
sinde yapt›klar› meflaleli yürüyüflle
bafllad›lar. Sloganlar›n at›ld›¤› yürü-
yüflte Cengiz Soydafl’›n resimleri-
nin yan› s›ra “Newroz ‹syand›r ‹s-
yan› Büyütelim, Newroz Piroz Be”
dövizleride tafl›nd›.  Mahalle semt
pazar›n›n kurulu oldu¤u alana ge-
lindi¤inde burada meflale ve odun-
lardan atefl yak›larak kutlamaya
baflland›. Programda halklara, bu-
günkü Dehaklara yani emperyaliz-
me karfl› birleflilerek isyan› büyüt-
me ça¤r›s› yap›ld›. 

‹‹ssttaannbbuull:: Halk Cepheliler, 21
Mart günü zulme karfl› isyan›n ad›
olan Newroz’u kutlamak ve Ölüm

Orucunda ölümsüzleflen Cen-
giz Soydafl’› anmak için Ok-
meydan›’ndayd›. Dikilitafl
Park›’nda toplanan Halk Cep-
heliler sloganlarla Sibel Yal-
ç›n Park›’na do¤ru yürüyüfle
geçtiler. “Newroz Atefli Cengiz
Soydafllar’la Büyüyor” ve “Newroz
‹syand›r ‹syan› Büyütelim” pankart-
lar›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. Anado-
lu’nun dört bir yan›, Ortado¤u ve
zulmün, sömürünün oldu¤u her yer
isyan›m›z›n atefliyle yan›p kavrula-
na dek isyan›m›z hiç bitmeyecek.
Cengiz Soydafl’›n peflinden yürüyen
Ölüm Orucu direniflinin kahraman-
lar›, Kevser M›rzaklar bu topraklar
üzerinde Demirci Kawalar’›n hiç
eksik olmayaca¤›n›n, isyan ateflimi-
zin asla sönmeyece¤inin teminat›-
d›rlar. Onlara sözümüzdür, önümü-
ze her ne engel ç›karsa ç›ks›n biz
inanç ve kararl›l›kla Day›m›z›n gös-
terdi¤i yoldan yürümeye ve New-
roz’un atefliyle halk›m›z›n gelece¤i-
ni 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 cofl-
kusuyla Newroz’unuzu kutluyoruz”
diyen Grup Yorum halay türkülerin-
den oluflan program›n› “Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” ve “Çav Bella” marfl-
lar›yla bitirdi.

Yorum'un ard›ndan davul ve zur-
na ekibinin çald›¤› halay havalar›
eflli¤inde çekilen halaylar ve New-
roz ateflinin üzerinden atlanmas›yla
program sona erdi.

‹stanbul Sultanbeyli’de de 20
Mart akflam›  türküler söylenip ha-
laylar çekilerek coflkulu bir flekilde
Newroz kutlamas› yap›ld›.

20 Mart günü Gülsuyu Ertu¤rul
Gazi Lisesi’ nde de ö¤renciler tara-
f›ndan okul içerisinde  Newroz’u
kutland›. Okul müdürü Newroz kut-
lamas›na engel olmak istedi, fakat
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Newroz ‹syand›r
‹syan› Büyütelim
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ö¤rencilerin ›srar› üzerine ö¤-
len aras›nda yap›lmas›n› kabul
etmek zorunda kald›.

Kutlamay› engelleyeme-
yen müdürün Newroz’u  “Er-
genekon Destan›” ve “Bahar

Bayram›” yla iliflkilendirmek is-
temesi üzerine ö¤renciler ›sl›k ve
alk›fllarla olaya tepki gösterdiler.
Ö¤renciler kendi haz›rlad›klar› me-
tinde Newroz’un isyan atefli oldu-
¤unu ve 2600 y›l önce Asur kral› za-
lim Dehak’a karfl› Demirci Ka-
wa’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 Bra-
tiya Gelan”, “Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i” sloganlar› at›ld›. Ateflin
yak›l›p, türkülerin söylendi¤i ve ha-
laylar›n çekildi¤i Newroz kutlama-
s›na  okul ö¤rencilerinin hemen he-
men tamam›n›n yan› s›ra ö¤retmen-
ler de destek verdi.

‹‹zzmmiirr:: Yamanlar Mahallesi
Spor Kulübü’nün önünde toplanan
Halk Cepheliler burada pankart aç›p,
sloganlar atarak Newroz ate-
flini yakt›lar. Halk Cepheliler
burada okuduklar› aç›klama-
da; “2600 y›l önce oldu¤u
gibi Dehaklar’›n saray›n›
yerle bir etmenin yolu De-
haklar’a ve iflbirlikçilerine
karfl› birlikte mücadele et-
mekten geçer. Newroz dün
oldu¤u gibi bugün de isyan-
d›r. fiimdi, bu isyan› emper-
yalistlere ve yerli iflbirlikçi-
lerine karfl› büyütme zama-
n›d›r.” dediler. Aç›klama bit-
tikten sonra ateflin üzerinden
atlay›p halay çeken Halk
Cepheliler’e polis müdahale
etmeye çal›flt›. Polisin eyle-
me gaz bombas›  ve panzerle
su s›karak sald›rmas› üzerine
çat›flma ç›kt›. Barikatlar ku-
rup, tafl ve sloganlar›yla po-
lis sald›r›s›na cevap veren
Halk Cepheliler çat›flmay›
bir süre sonra iradi olarak bi-
tirdi.

BBuurrssaa:: Teleferik’e ba¤-

l› Akça¤layan Mahallesi’nde Halk
Cepheliler Newroz’u coflkuyla kut-
lad›. Polisin kutlama yerini kuflat-
m›fl olmas›na ra¤men mahalle halk›
davul-zurna eflli¤inde coflkuyla ha-
lay çekmeye devam etti.

AAnnkkaarraa:: “Halk Cephesi,
BDSP, ALINTER‹, AKA-DER,
PART‹ZAN, DHF”nin birlikte dü-
zenledikleri Newroz kutlamas› Tuz-
luçay›r Mahallesi’ndeydi. Halk Cep-
heliler Kawalar’›n yan›na ad›n› yaz-
d›ran Cengiz Soydafl’›n resimleri ve
açt›klar› “Newroz Atefli Cengizlerle
Büyüyor” pankart› ile yürüyüfle ka-
t›ld›lar. Newroz’un kutlanaca¤› alana
gelindi¤inde ortak aç›klamay› Halk
Cephesi’nden Hakan Y›lmaz okudu.
Y›lmaz: “Newroz, Ortado¤u halkla-
r›n›n isyan›d›r. Halklar›n birlik, da-
yan›flma ve zulme karfl› koyma ira-
desinin ad›d›r. Newroz, "yeni-
gün"dür. Günü yeni yapan 2600 y›l
önce Demirci Kawa önderli¤inde za-
lim Dehak'a karfl› gerçeklefltirilen is-
yan›n zafere eriflmesidir...Yine, 21
Martlarda zalimlerin ördü¤ü tecrit
duvarlar›n› y›kmak için yeni Kawa-
lar olarak ç›kt› Cengiz Soydafllar.

Halklar›n kurtuluflu, devrim ve sos-
yalizm için emperyalizmin karfl›s›n-
da bedenlerini barikat yaparak diren-
diler ve flehit düfltüler. Dünden bugü-
ne halklar› için devrim ve sosyalizm
için flehit düflerek ölümsüzleflen tüm
devrim flehitlerini bir kez daha say-
g›yla an›yoruz...” dedi. Aç›klamadan
sonra Newroz atefli yakarak halay
çeken kat›l›mc›lar kutlaman›n so-
nunda mahallenin sokaklar›nda yü-
rüyüfl yapt›.

AAnnttaallyyaa:: Halk Cepheliler K›fl-
lahan Meydan›’nda yapt›¤› meflaleli
eylemiyle halklar›m›z› Dehaklar’a
karfl› kardefllik ve dayan›flma ile bir-
leflerek Newroz ateflini büyütmeye
ça¤›rd›.

Say›: 177 41NEWROZ

Kazl›çeflme Meydan›’nda
Newroz Kutlamas›
DTP’nin düzenledi¤i  Newroz Kazl›-
çeflme Meydan›’nda kutland›.  
Miting alan›nda ilk konuflmay› ‹HD fiu-
be Baflkan› Gülseren Yoleri yapt›.
DTP ‹l Baflkan› Halil Aksoy Kürtçe
yapt›¤› konuflmayla, özgürlük mücade-
lesine sahip ç›kmaya devam edecekleri-
ni vurgulad›.
Kürsüde DTP Eflbaflkan› Emine Ayna,
DTP milletvekili Ak›n Birdal,  Tuncer
Bak›rhan, Sebahat Tuncel, ESP Tem-
silcisi Ersin Sedefo¤lu, ÖDP milletve-
kili Ufuk Uras da birer konuflma yapt›-
lar. 
Mitinge DTP ve ESP’nin yan› s›ra
EHP, SDP, SP, ÖDP, EMEP, DHF, Par-
tizan, Al›nteri, SEH, SODAP, Köz, ‹fl-
çi Cephesi, ÖDAH, ‹HD, Halkevleri,
TÖP, U‹D-DER, Anti-Kapitalist ve
KESK pankartlar›yla kat›ld›. Miting,
Rojda’n›n Kürtçe ezgileriyle çekilen
halaylarla sona erdi.

Diyarbak›r’da Newroz Kutland›
Diyarbak›r’da Newroz kutlamas›n-

da Kürt sorununda demokratik çözüm
talebi dile getirildi.

Diyarbak›r'da Newroz Park›'nda dü-
zenlenen kutlamaya halk yöresel k›ya-
fetleriyle kat›ld›. Newroz kutlamas›nda,
konuflmalar›n hepsi Kürtçe yap›ld›. Di-
yarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan›
Osman Baydemir, DEP eski Milletve-
killi Leyla Zana, DTP Genel Baflkan›
Ahmet Türk de kürsüden halka seslendi.

ELAZI⁄
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Kayseri ‹l Jandarma
Alay Komutan› Albay Ce-
mal Temizöz ve korucu ba-
fl›, eski Cizre Belediye Bafl-
kan› Kamil Atak tutukland›.
Temizöz ve Atak’›n Kuflte-
pe köyünde kay›plarla ilgili
yap›lan kaz›larda 20 kemik
parças› ç›kmas›yla ilgili tu-
tukland›¤› belirtildi.

‹ki isim de daha önce ge-
rek kay›plar, gerekse de fai-
li meçhuller vesilesiyle ad-
lar› geçen, deyim yerindey-
se katliamc›l›klar›yla teflhir
olmufl isimlerdir. Bu neden-
le de söz konusu kiflilerin
bugün tutuklanmalar›ndan
ziyade, hemen her fley bilin-
mesine ra¤men, bugüne ka-

dar neden tutuklanmad›klar›d›r. 

*

Atak ve Temizöz gibiler tutuk-
lanmal›, en a¤›r cezalara çarpt›r›l-
mal›d›rlar. Fakat bunlar gibi üç befl
kiflinin tutuklan›p dosyalar›n üstü-
nün kapat›lmas› da kabul edilemez. 

*

fiimdi dikkatinize bir al›nt› sunu-
yoruz:

““fifi››rrnnaakk''ttaa TTaattaarr aaiilleessii,, SSiivvee--
rreekk''ttee daha sonra Susurluk kazas›y-
la 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 BBuuccaakk''aa bbaa¤¤ll›› ççeetteelleerr,, Beytüfl-
flebap'ta JJiirrkkii aflireti, Yüksekova'da
yine daha sonra uyuflturucu kaçak-
ç›l›¤› nedeniyle aç›¤a ç›kan Yükse-
kova çetesine mensup ZZeeyyddaann aaiilleessii,,
Uludere'de MMaallaa BBaayyrree aaiilleessii,, Mid-
yat SSüülleeyymmaann ÇÇeelleebbii,, Cizre ve Silo-
pi'de KKaammiill AAttaakk,, Pervari'de AAddii--
yyaann AAflfliirreettii reisi Emin Özcan korucu
olup Kürt halk›n› katledenlerin ba-
fl›nda geliyorlar...”

Y›l, 1997 idi bunlar yaz›ld›¤›nda.
9 A¤ustos tarihli Halk ‹çin Kurtulufl

dergisinde yay›nlanm›flt›. 

Tam 1122 yy››ll önce. 

Her fley aleniydi zaten. 

Yukar›daki listede ad› geçenlerin
hheerr bbiirriinniinn 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 bulabi-
lirler, ama bulmuyorlar.

Neden?
*

Daha yak›n zamandan bir olay
hat›rlatal›m yine:

“DEHAP'l›lar, “bar›fl” politikas›
çerçevesinde ziyaret etmek istedikle-
ri, Cizre Belediye Baflkan› ve ayn›
zamanda korucubafl› Kamil Atak’›n
emriyle kkuurrflfluunnllaanndd››llaarr.. 27 Kas›m
2003 günü gerçekleflen olayda, bir
çok kifli kurflunlarla yaraland›”.

Tarihe dikkatinizi çekiyoruz:
22000033..

Sald›r›ya tan›k olan bir muhabir
anlat›yordu:

“Atak'›n evinin önüne vard›¤›-
m›zda bu durumla karfl› karfl›ya kal-
d›k. Cizre Emniyet Müdürlü¤ü Gü-
venlik fiube ekipleri, Atak'›n evine
10-15 metre uzakl›kta bekliyorlar-
d›... Sald›r›lar s›ras›nda araban›n
camlar›n› kapatarak, içeride gülme-
ye bafllad›lar. Bize yap›lan sald›r›-
ya.. hiçbir flekilde müdahale etmedi-
ler." (Aktaran, Ekmek ve Adalet, Sa-
y› 89, 7 Aral›k 2003)

Tekrar tarihe dönüyoruz: 22000033

Kim var iktidarda?

AAKKPP!!

Peki AKP ne yapm›fl bu olay ol-
du¤unda? 

Haberimiz yoktu diyemez. Ba-
s›nda genifl genifl yerald› çünkü. 

Atak hakk›nda ne yapm›fl?
Atak’›n halk› kurflunlamas›n› seyre-
den Emniyet Müdürü hakk›nda ne

yapm›fl?
*

Gerçekler gösteriyor ki, AKP ik-
tidar›nda da halka karfl› suçlar iflle-
meye devam etmifller ve AKP ikti-
dar› da dokunmam›flt›r onlara. 

*

Bafll›ktaki sorular›m›z› tekrar
ediyoruz. 

Temizöz, birilerini kaç›r›p kay-
bettiyse, Hizbullah’› kulland›ysa,
bunu komutanlar›n›n bilgisi d›fl›nda
yapm›fl olamaz. 

Peki öyleyse, komutanlar› nere-
de?

Kamil Atak, do¤rudan siyasi ikti-
darlar›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, göz-
lerimizin boyanmas›ndan de¤il. 

Biz, bu ülkede iflkencelerin, kay›p-
lar›n, infazlar›n sorumlular›ndan he-
sap 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, iflkence-
lerin, infazlar›n, kitle katliamlar›n›n,
kaybetmelerin, faili meçhullerin
gerçek sorumlular› bir daha asla ya-
kalar›na yap›fl›lamayacak biçimde
karart›lm›fl olabilir. 

Susurluk’ta denediler bunu. Er-
genekon’da da farkl› bir biçimde de-
niyorlar. Ama bilinmelidir ki, özü
ayn›d›r. Özünde, devleti, egemen s›-
n›flar iktidar›n› aklamak ve kurtar-
mak vard›r. 

BBiirr aallbbaayy vvee bbiirr kkoorruuccuu bbaaflfl›› ““kkaayy››ppllaarrllaa”” iillggiillii ttuuttuukkllaanndd››llaarr

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

CCeemmaall TTeemmiizzöözz

KKaammiill AAttaakk
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Komisyon 24 Mart tarihinde
Orhangazi’nin Çak›rl› köyünde bir
k›s›m üreticiyle bir araya gelerek
sohbet etti. Sohbette genel olarak

zeytinin ve üreticilerin sorunlar›
tart›fl›l›rken çözüm yollar› konu-
sunda köylerin kendi kooperatifle-
rinin üreticinin çözüm arac› olaca¤›

ve kooperatiflerin üreticinin ihti-
yaçlar›n› düflünerek birlik beraber-
likle hareket etmesi gerekti¤i konu-
fluldu.

Suyun Ticarilefltirilmesine
Hay›r Platformu (STHP)’nun
düzenledi¤i 19-20 Mart tarih-
leri aras›nda Akatlar Mustafa

Kemal Merkezi’nde yap›lan
panel ve forumlar sona erdi.

19 Mart günü panel-forum prog-
ram›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 damga-
s›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

Aysu ve Supolitik ad›na Gaye Y›l-
maz  suyun ticarilefltirilmesine kar-
fl› mücadele kararal›l›klar›n› belirtti-
ler.

Ö¤leden sonra “Mücadeleler ve
Deneyimler” adl› panele geçildi.

‹ki oturumda düzenlenen panelin
ilk oturumunda, panelist olarak da-
vet edilen ancak mazeret bildirerek
panele gelemeyen Dikili Belediye
Baflkan› Osman Özgüven’in görün-
tülü konuflmas› sinevizyondan ve-
rildi. Özgüven su kullan›m›nda 10
tona kadar paras›z uygulamaya geç-
tiklerini ancak devlet taraf›ndan da-
va aç›ld›¤›n› belirtti.

Derelerin Kardeflli¤i’nden Hüse-
yin Acar, Munzur Vadisini ve Çev-
resini Koruma Kurulu ad›na Hasan

fien ve Halkevleri ad›na Nuri
Güney’in konuflmas›n›n
ard›ndan Küçük Armutlu Ma-
hallesi ad›na konuflan Hasan
Öztürk, uzun y›llar su s›k›nt›s›
çektiklerini ve sonradan örgüt-
lenerek kendi flebekelerini ime-
ce usulüyle kendilerinin kurdu-
¤unu; iki sene kaçak su kullan-
d›klar›n› ve sonradan belediye-
ye baflvurduklar› halde beledi-
yenin gelip evlere saat takma-
d›klar›n› çünkü takt›klar› za-
man gecekondular› tan›m›fl ola-
caklar›n› belirtti. 

‹kinci oturumda Antalya Su
Mücadelesi’nden Prof. Dr. Gül-
ser Öztunal›, Allianoi Girifli-
mi’nden Alime Mitap ve TTB
ad›na Hüseyin Demir’in konufl-
malar›ndan sonra Halk Cephe-
si’nden Yeter Gönül konufltu.
Gönül emperyalistler ve iflbir-
likçilerinin, sadece suya de¤il
tüm dünya halklar›na sald›-
rd›¤›n› vurgulayarak “suyumu-
zu emperyalistlere ve iflbirlikçi-

lerine b›rakmak do¤ru de¤il. Biz
STHP’yi, topyekün sald›r›ya karfl›
topyekün direnifli örgütlemek için
kurduk. Bugün insanlar sokakta ya-
sal dergi satarken  kurflunlan›yor,
hapishanelerde iflkenceyle katledili-
yor. Bütün bunlar ülkemizde de-
mokrasinin olmad›¤›n›n en aç›k
göstergeleri. Bunun bilincinde ola-
rak mücadelemizi flekillendirmeli-
yiz” dedi.

20 Mart Cuma günkü program-
da, 17-18 Mart tarihleri aras›nda
MMO’da hayata geçirilen atölye
çal›flmalar›n›n sonuçlar›n›n aktar›l-
mas› ve çeflitli konularda forumlar
ve paneller yap›ld›.

STHP’nin 15-22 Mart tarihleri
aras›nda düzenleyece¤i etkinliklerin
Akatlar Mustafa Kemal Merke-
zi’ndeki aya¤› da böylece tamam-
lanm›fl oldu.

Su Hayatt›r Sat›lamaz

Dünya Su Forumu’nda
Karfl› Bildiri

‹stanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su
Forumu toplant›s›n›n sonunda haz›rlanan
bildirinin içeri¤ine Etiyopya, Bolivya ve
Venezuella kat›lmad›lar. Sözkonusu ül-
kelerin temsilcileri, haz›rlanan “Bakan-
lar Bildirisi”ne tepki göstererek “Su hak-
k›n›n insan hakk›” oldu¤unu belirtiler.
Ad› geçen ülkeler haz›rlad›klar› alterna-
tif bildiride “bu konunun Dünya Su Kon-
seyi’nde de¤il, Birleflmifl Milletler’de
konuflulmas›” gerekti¤ini savundular. 

Dünya Su Forumu Bakanlar Süreci
Baflkan› Sumru Noyan da, bu ülkelerin
farkl› tav›rlar›na iliflkin; “Su hakk›, ma-
alesef insan hakk› olamad›. O konuda
mutabakat sa¤lanamad›.” dedi.

Sonuç olarak Dünya Su Forumu’nda
emperyalistler ve iflbirlikçiler, genifl bir
mutabakat sa¤lam›fl olsalar da, kat›l›m-
c›lar aras›ndan suyun halklar›n do¤al
hakk› oldu¤unu belirten bir ses yüksel-
mifl oldu.

“Dünya Su Gününüz
Sizin Olsun”

Dünya Su Forumu son gününde
de protesto edildi. 22 Mart günü Be-
fliktafl Meydan›’nda biraraya gelen
yaklafl›k yüz kifli “Su Yaflamd›r Ya-
flamlar›m›z Sat›l›k De¤il” pankart›n›
açt›. “Su Hakt›r Sat›lamaz, Su Hal-
k›nd›r Sat›lamaz” sloganlar›n›n at›l-
d›¤› eylemde platform ad›na aç›kla-
may› 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 bu-
rada toplanmam›z›n nedeni 22 Mart
Dünya Su Günü’nü kutlamak de¤il-
dir. Çünkü biz, suyumuzu satmaya
çal›flanlar›n süslü sözlerinin, ilan et-
tikleri bu özel günlerinin arkas›ndaki
hesaplar› biliyoruz” diyen Y›lmaz
mücadelerinin süreceklerini dile  ge-
tirdi.

Zeytin Üreticileri Komisyonu Çal›flmalar›na Devam Ediyor
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Haklar›m›z› almak, inanmaktan ge-
çiyor. Önce buna inanmal›y›z. Haklar›-
m›z› almak mücadele etmekten ve bu-
na denk bir çal›flmadan geçiyor. 

Halk Cephesi “Ücretsiz Ulafl›m” ad›yla bir kam-
panya bafllatt›¤›n› duyurarak, ücretsiz ulafl›m hakk›
için ö¤rencileri, velileri, ö¤retmenleri bu hakk› al-
mak için birlik olmaya, mücadele etmeye ça¤›rd›.
Bu kampanyan›n ele ald›¤› sorundan –ulafl›m soru-
nundan– 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 kesimle-
riyle ayn› kaderi paylafl›yoruz, ulafl›m noktas›nda
sorunu yak›c› olarak ö¤rencilerin ve velilerinin ya-
fl›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 olanak-
lar tan›makta, örne¤in ‹mam Hatip Liselerine ‹ETT
otobüslerini resmi olmasa da servis olarak tahsis et-
mektedirler. Sorun bizim hakl›l›¤›m›zda, meflrulu¤u-
muzdad›r. Buna inanarak, “elden geldi¤i kadar” ya-
pal›m yaklafl›m›ndan uzak, inançl› ve iddial› hareket
etmemiz gerekir. Devrimci ö¤retmenlerimiz bu
kampanyan›n örgütleyicisi, öncüsü olarak, ö¤ret-
menlerimiz 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 kam-
panya ve faaliyetlerimizi nas›l bir çal›flma tarz›yla
yürüttü¤ümüzdür. Tüm kampanya ve faaliyetlerimi-
zin ana noktas› kitlelerdir. Sorunu yaflayan kitleler-
dir. Güç kitlelerdedir. Baflar›n›n anahtar› kitlelere git-
mektedir. 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 kitle-
siyle s›radan eylemler yapmak kolayc›l›¤› revaçta-
d›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

uzaklafl›l›r. Devrimci memurlar bu tarz›n karfl›s›na
devrimci tarz› koymal›d›r. Devrimci tarz, sonuç ya-
ratmay› hedefleyen, buna inanan bir çal›flmad›r. Dev-
rimci tarz, her gün daha fazla emekçiye ulaflan, on-
larla yüzyüze gelen, onlar› da çözümün parças› ya-
pan; örgütleyen bir çal›flmad›r. Baflar›, as›l olarak
kaç kifliye gitti¤imizde, kaç kifliyi örgütleyip kendi so-
rununa 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 olacak-
t›r. Bu emekçi kitlesi –ö¤retmenler– içinde sorunu-
muzu anlatabildi¤imiz, eylemlere ve bir ad›m son-
ras›nda bizzat yan›m›zda bizim yapt›¤›m›z gibi kit-
le çal›flmalar›na katabildi¤imiz, bunu hedefledi¤i-
miz bir kitle olmal›d›r. Yine  ulaflt›¤›m›z kitle içinde
belki sadece propaganda yapabildi¤imiz ancak ak›l-
lar›nda ve gönüllerinde Devrimci Memur Hareke-
ti’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 sonuç-
lar 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 dönüfl-
türmeliyiz 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 memur-
lar ücretsiz ulafl›m hakk› isteyen “‹stiyoruz Alaca-
¤›z” kampanyas›na bu anlay›flla bakmal›, “bildik
yüzleri”, hep ayn› “tan›d›k çevreyi” aflmal›, kam-
panyay› yeni, daha fazla emekçi kitlesine ulaflmak-
ta 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 kay-
naflmas›n› bilmek, kitlelerle yüz yüze gelmektir.

Devrimci Memur
Hareketi

‹nanmak ve Kitlelere Gitmek
Haklar›m›z› Alman›n Garantisidir

Herfleyi kitleleri örgütlemekte bir
araca dönüfltürmeliyiz deriz. Bu ne kadar

do¤ruysa kitlelere ulaflmay›, onlar›
örgütlemeyi esas almayan hiçbir faaliye-
tin sonuç yaratmayaca¤›, hak almam›z›

sa¤lamayaca¤› da o kadar do¤rudur.
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Güzeltepe halk›:
“Uyuflturucuya ve
yozlaflmaya hay›r”

Yaklafl›k iki ay önce Güzeltepe ‹lkö¤retim Oku-
lu’nda bir genç k›z›n uyuflturucu hap kulland›¤›n›n orta-
ya ç›kmas› üzerine ailelerin tedirginli¤i artt›. Konuyla
ilgili okul müdürüyle yap›lan yap›lan görüflmelerden
sonuç ç›kmamas› ve sorunun gündeme al›nmamas› üze-
rine Güzeltepe halk› 20 Mart günü Güzeltepe ‹lkö¤re-
tim Okulu önünde eylem gerçeklefltirdi. 

“Uyuflturucuya ve Yozlaflmaya Hay›r” pankart› açan
Güzeltepe halk› çocuklar›n›n sahipsiz olmad›¤›n› vur-
gulad›. 

Yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤› eylemde; “Uyuflturucu-
ya Hay›r, Çocuklar›m›z Sahipsiz De¤ildir, Uyuflturucu-
ya ve Yozlaflmaya Hay›r” sloganlar› at›ld›. 

Halk Cephesi üyeleri de “Okullar›m›zda ve Mahalle-
mizde Uyuflturucu ‹stemiyoruz, H›rs›zl›¤›, Uyuflturucu-
yu, Fuhuflu Yaratan Düzendir, Çocuklar›m›z› Öldürtme-
yece¤iz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleriyle ey-
leme kat›ld›. Ayr›ca ‘Proleter Devrimci Durufl da eyle-
me kat›ld›.
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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›m-
lar, zab›ta terörüyle ilgili soru sordular ve halk›n bar›n-
ma 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

Ankara Halk Cephesi 20 Mart’ta ‹stanbul Nurte-
pe'de, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi'nde ve Ankara
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi'ndeki faflist provokas-
yonlar› ve tutuklamalar› 20 Mart’ta yapt›¤› bir eylem-
le 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, hal-
k›n mücadelesini engellemek, demokrasi, ba¤›ms›z-
l›k, sosyalizm umudunu bitirmek oldu¤unu belirten
Halk Cepheliler, provokasyonlara ve halka sald›r›lara
karfl› direndikleri için tutuklananlar›n serbest b›rak›l-
mas›n› istediler. 

Esenyurt'ta çeteler
sald›rd›

Esenyurt Haklar Derne¤i'nin bulundu¤u Depo Cad-
desi üzerinde, bir grubun esrar sat›fl› yapt›¤›n› gören
Halk Cepheliler buna müdahale etti.

Daha sonra 30 kiflilik bir çete toplanarak Halk Cep-
helilere sald›rd›. Yaflanan sald›r› sonras›nda Hasan Kü-
çüko¤lu isimli Esenyurt Haklar Derne¤i çal›flan› bir ki-
fli vücudunun de¤iflik bölgelerine ald›¤› darbelerle yara-
land›¤› için hastaneye kald›r›ld›.

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

19 Mart günü sabaha karfl› saat 02.30 – 03.00 sula-
r›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 ko-
vanlar› toplad›klar› ö¤re-
nildi. 

20 Mart günü ise sal-
d›r›yla ilgili Sar›gazi De-
mokrasi Caddesi giriflin-
de Halk Cephesi taraf›n-
dan yap›lan eyleme Parti-
zan, ESP, DHF, EMEP,
Mücadele Birli¤i ve DTP
de destek verdi.



Fransa’da Emekçilerin
2. Genel Grevi

Fransa’da devlet daire-
lerinde ve özel sektörde
çal›flan toplam 1.5 milyon
emekçi, 29 Mart’ta ikinci
kez genel greve gitti. 8 bü-
yük sendikan›n ça¤r›s›yla
gerçekleflen grev 200’den
fazla flehir ve ilçede yap›l-
d›. ‹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 ula-
fl›m› olmak üzere hayat› durdurdu. ‹kinci grev Ocak
ay›nda yap›landan daha kitlesel oldu.

Grup Yorum
e¤itim
emekçileriyle

Grup Yorum 17 Mart günü
E¤itim-Sen 3 Nolu flube loka-
linde e¤itim emekçileriyle bu-

lufltu. Burada yap›lan söyleflide Yorum’un yeni albü-
mü “Bafle¤meden”in tan›t›m› yap›l›rken albümdeki
de¤ifliklikler üzerine sohbet edildi.

Yaklafl›k 1,5 saatlik bir söyleflinin ard›ndan dinle-
tinin de yer ald›¤› programda hep birlikte söylenen
Çav Bella marfl›yla program bitirildi. Söylefli ve din-
letiden oluflan programa yaklafl›k 55 kifli kat›ld›. E¤i-
tim Sen 4 nolu flubede ise e¤itim emekçileriyle 19
Mart'ta bulufltu Grup Yorum. "Bafle¤meden" albü-
münden parçalar›n söylendi¤i dinletiye 80 kifli kat›ld›. 
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28 tutsa¤›n ölümüyle sonuçla-
nan 19-22 Aral›k 2000
katliam›n›n sorumlular›ndan; es-
ki Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk ‹stanbul Barosunun pane-
linde 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, konuflma-
s›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 so-
rumlu Adalet Bakan› burada konuflamaz, 6 Kad›n›n diri
diri yak›lmas›n›n sorumlusu Adalet Bakan› burada ko-
nuflamaz, delillerin karart›lmas›n›n, gerçe¤in saklanma-
ya çal›fl›lmas›n›n sorumlusu Adalet Bakan› burada ko-
nuflamaz” dedi ve suçlar› bu kadar büyük olan birinin
Hukuk ve ‹nsanl›k ad›na söyleyebilece¤i hiçbir fley ol-
mayaca¤›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 etme-
ye, susturmaya, salondan ç›kartmaya ve gözalt›na alma-
ya çal›flt›lar. Ancak avukatlar›n direniflleri nedeniyle ba-
flar›l› olamad›lar.

Devrimci Alevi Komitesi,
AKP’nin yalanlar›n›
protesto etti

Devrimci Alevi Komitesi, AKP’nin seçim mitingle-
rinde 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 mi-
tinglerinde Ergenekon operasyonlar›na iliflkin devletin
içine s›zm›fl çetelere karfl› operasyon gerçeklefltirdi¤in-
den, 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 Er-
genekon çetesinin ifli oldu¤unu ve devletin bu olaylarla
ilgisi olmad›¤›n› anlat›yor. Hiçbir olay›n karanl›kta kal-
mayaca¤›ndan da dem vuruyor” denildi.

‹ktidar›n yalan söyledi¤ini ifade eden Devrimci Ale-
vi Komitesinin aç›klamas›nda AKP’nin kirlili¤ine bak-
madan 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. Ergene-
kon 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›n-
da olaca¤›n› belirtti.



Say›: 177 47GENÇL‹K

Geçti¤imiz hafta iki ayr› üniver-
sitede faflist sald›r› yafland›. 18 Mart
günü Eskiflehir Anadolu Üniversite-
si'nde bildiri da¤›tan faflistlere dev-
rimci 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 bu-
na ra¤men faflist grubun üzerine yü-
rümeye devam etti. Yaflanan arbede-
de ö¤rencilerden hafif yara alanlar
oldu. Daha sonra faflist grup E¤itim
Fakültesi'ne kaçt›. 

Devrimci demokrat ö¤renciler fa-
külte önünde sloganlar ve marfllarla
bekleyifle geçtiler. Bu esnada çekim
yapmak isteyen sivil polislere müda-

hale edile-
rek, çekim
yapt›r›lma-
d›. Grubu
b e k l e y e n
ö¤renciler
Ö G B ' n i n
tehditlerine
ra¤men da-
¤›lmay›n-
ca, polis
d e v r e y e
girdi. Poli-
sin 'da¤›l›n'
uya r › s ›na

ra¤men da¤›lmayan ö¤renciler, sald›-
r›y› protesto etmek için yürüyüfl yap-
mak istedi. Ö¤rencilere polis köpek-
lerle beraber sald›rd› ve 74 kifliyi gö-
zalt›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 içeri-
sinde de devam etti. Kontrolden son-
ra tekrar Emniyete getirilen ö¤renci-
ler saat 21.00’e kadar çevik otosu
içerisinde bekletildiler. 21.00- den
itibaren ifadeleri al›nmaya bafllanan
61 ö¤rencinin 6’s› nezarete indirilir-
ken geriye kalan 55 ö¤renci saat
23.00’te hastaneye götürülerek ser-
best b›rak›ld›.

Önceden ayr› bir otobüse al›nan
13 ö¤renci ise gece 02.00 gibi ifade-
leri al›nmak üzere emniyetten al›nd›.
Perflembe günü saat 13.00‘da hasta-
neye götürülen 19 ö¤renci savc›l›¤a
sevk edilmek üzere adliyeye götürül-
dü.

“E¤itim hakk›n› engellemek, gö-
revli memura görev yapt›rmamak,
emniyet güçlerine karfl› direnmek ve
fliddet kullanmak, kifli üzerinde bas-
k› kurmaya çal›flmak” gibi suçlarla
savc›l›kta ifadesi al›nan 19 ö¤renci-
nin 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 red-
dedilmifl ve 7 ö¤renci saat 20.00’da
mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›l-
d›.

Ard›ndan sald›r›y› protesto etmek
ve gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›
için emniyete yürümek isteyen kitle-
ye sivil faflistler ve polis beraber sal-
d›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 gö-
zalt›ndaki ö¤rencileri sa¤l›k kontro-
lünden sonra b›rakaca¤›n› söyleme-
siyle iradi olarak bitirildi.

Eskiflehir AÜ ve Ankara ODTÜ’de 

Faflist Sald›r› ve Direnifl

Tepkiler...
Gençlik Federasyonu, Ankara ODTÜ ve Eskiflehir

Anadolu Üniversitesi'nde yaflananlara iliflkin yaz›l› bir
aç›klama yapt›. Yap›lan aç›klamada  Anadolu Üniversi-
tesi'nde ve ODTÜ’de yaflananlar ve öncesinde Nurte-
pe’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 ol-
mayacakt›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 Antal-
ya’ya kadar örneklerini gördü¤ümüz gözalt›lar, tutukla-
malar yaflan›r” denilen Gençlik Federasyonu aç›kla-
mas›nda devrimin fitili olan gençli¤i sindirmeye çal›fl-

maktaki amac›n kendi sorunlar›na du-
yars›z bir gençlik yaratmak oldu¤u belir-
tilerek “Faflist sald›r›lara karfl› verece¤i-
miz tek cevap anti-faflist mücadeleyi bü-
yütmek. 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›k-
lama yapt›.

Faflizmin bask› ve terörle gençli¤i yozlaflt›rma poli-
tikas›n› uygulamaya çal›flt›¤›n› belirten ö¤renciler, gü-
cünü Dev-Genç'ten, gecekondu direnifllerinde, üniversi-
telerde, fabrikalarda, alanlarda haklar› için mücadele
eden hakl› davam›zdan alan gençli¤in bu sald›r›lar› bo-
fla ç›karacaklar› belirttildi. 
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BAM TELİ çizgiler

YYookkssuullllaarr bbaahhaannee;;
llüükkss ggüüzzeell!!
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 553300
bbiinn sstteerrlliinn 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!!!

Defile 
Bir haber: “Hamburg’da Kürt

Moda Günleri çerçevesinde Kürt
kad›nlar› bir defile düzenledi. Mo-
delist ve desinatör ‹nci Hakbilen’in
haz›rlad›¤› defilede.. 80 çeflit Kürt
elbisesi seyircilerin be¤enisine su-
nuldu”. Onlar gibi -yani burjuvazi
gibi mi- olmak, toplumsal yaflam›
onlar›n sundu¤u gibi mi flekillen-
dirmek zorunday›z? Niye kendimi-
ze ait yeni bir yaflam, yeni bir kül-
tür 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.

EErrddoo¤¤aann son konuflma--
lar›ndan birinde ddiiyyoorr kkii;;
“O bölgenin birinci parti--
siyiz... Kürt kökenli vatan--
dafllar›m›n büyük ço¤unlu--

¤u bizi destekli--
yor. Bölgede çok kor--
kunç bir istihdam yara--
taca¤›z"... Korkunç is--
tihdam korucu istihda--

m› m›, yoksa özel tim istih--
dam› m›, yoksa Hizbullah--
ç› istihdam› m› olacak aca--
ba? 

değin elerm “Yakt›n bbizi
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; “Sulu-
kuleyi kurturma projesi”
kapsam›nda mahallelerin-
den sürülen 300 Çingene
ailesinin son yakt›¤› türkü-
dür. 300 Çingene aileye
verilen konutlarda bugün
sadece 27’si oturuyor.. 
Çünkü, aldat›l›p tafl›nd›k-
lar› evlerin do¤algaz, elek-
trik, su, kap›c› ücretlerini
bile ödeyemiyor hiçbiri... 
Bu arada Sulukule’nin na-
s›l kurtar›ld›¤›n› da belli
oldu. AKP ya¤mas›na git-
mifl Sulukule... 

Korkunç istihdam!
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PPaarrttiillii iiççiinn eenn
öönneemmllii flfleeyy ss››rraaddaann
ggüünnllüükk ççaall››flflmmaayy››
bbaaflflaarraabbiillmmeessii,,

pprraattiikk hhaayyaatt››nn hheerr
ggüünn hheerr ssaaaatt öönnee

çç››kkaarrdd››¤¤››
kkooflfluullllaarrddaa oonnuunn

yyüükksseelliiflfliinnii
eennggeelllleeyyeenn flfleeyylleerrii

aaflflaabbiillmmeessiiddiirr.. 
Lenin

Tayyare
OObbaammaa EErrddoo¤¤aann’’›› uuççaa¤¤››--
nnaa aallaaccaakkmm››flfl.... 

Bununla da övünüyorlar.
Moda oldu zaten, baflbakan-
lar›n gazetecileri, ifladamla-
r›na uça¤›na almas›, adeta

yeni bir hiyerarfli do¤urdu.

Art›k ya¤c›l›¤›n, yala-
kal›¤›n bafl hedeflerinden
biri haline geldi Baflbakan-
l›k uça¤›na ça¤r›lmak. 

Buna bir isim de ver-
mek gerek art›k: Mesela
Tayyare uflakl›¤›... 

Riyakarl›k 
halay›:

‹stanbul Valisi, ‹s-
tanbul Belediye Bafl-
kan›, 52. Z›rhl› Tümen
Komutan›, Fatih Bele-
diye Baflkan› New-
roz’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 DDo¤ru
“Bankalar› kurtarmak için halk› soyuyorlar. ABD hükü-
metinin plan› ahlaks›z teklifler içeriyor.”

Ekonomist Joseph Stiglitz

TEHD‹T size dde¤ilken
iyiydi?!

TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yal-
ç›nda¤, Erdo¤an’›n iflçi ç›kartan patronlara
yönelik sözleri üzerine flöyle diyor: “Teh-
ditle yönetim olmaz, ifladam› ekonomi kötü demeye korku-
yor”.. Halk tehditle yönetilebilir, ama patronlar yönetile-
mez öyle mi.. Tehditle yönetime karfl›ysan›z, sabah akflam
halk tehdit edilirken niye hiç itiraz›n›z olmuyor?

Seçim çal›flmalar› baflla-
y›nca adettendir, tüm burju-
va partileri oy için bir süreli-
¤ine seçmenlerini hat›rlar ve
onlara çok flirin görünürler.
Adalet Bakan› M.Ali fiahin
de seçim bölgesi olan Antal-
ya’da iflte böyle bir “flirin-
lik” 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. ‹fl-
te ne olduysa o parkta oturanlardan 75 yafllar›nda baflör-
tülü ve tesbihli kad›nla konuflmak istemesiyle oldu. 

Deniz Feneri’ni sordu yafll› kad›n: ““DDeenniizz FFeenneerrii nnee
oolldduu”” 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›: ““YYaarrgg›› sseenn--
ssiinn””! Bana hikaye anlatma diyordu özcesi... Belki okuma-
m›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; yyüürrüü,, yyüürrüü,, yyüü--
rr üü... 

“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›n-
dan. Yafll› kad›n, bakan etiketli hortumcular›n temsilci-
lerinden 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 ya-
n›lm›flt› iflte. O yoksul, yafll› ve yürekli kad›n gösteriver-
miflti yan›ld›¤›n›. 

Engin Çeber iflkencede katledildi¤inde de, Çeber’in
ailesini aray›p özür dilemiflti hat›rlarsan›z fiahin. Kosko-
ca devlet özür dileyince, herkesin onu “yeter” say›p, se-
sini kesece¤ini sanm›flt› o zaman da muhtemelen. O za-
man da Çeber’in ailesi, avukatlar› ve yoldafllar› ona ya-
n›ld›¤›n› en kestirme ve en net biçimde göstermifllerdi.

Y›llard›r sözünü tutmayan bir bakan›n özürünü dikka-
te almayacaklard› elbette. F Tiplerindeki “Sohbet hakk›”
genelgesini uygular›m deyip uygulamayan, hadi daha
aç›k söyleyelim yüze gülüp, arkadan kendi bildi¤ini oku-
yan bir riyakard›r. Yafll›, yoksul ve yürekli kad›n, muhte-
mel ki, gözünden anlad› fiahin’in neci oldu¤unu.. Hiç de
yan›lmad›..

Bakan’a AA¤z›n›n PPay› VVerildi: 
““YYaarrgg›› sseennssiinn...... hhaaddii hhaaddii......””
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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
MMaallaattyyaa Cemal Gürsel
Mahallesi’nde Halk Ger-
çe¤i dergisinin tan›t›m› ve
da¤›t›m› yap›ld›. Dergi
okurlar› bu hafta da polisin
keyfi tutumuna maruz kal-
d›lar. Ortam terörize edil-
meye çal›fl›lsa da Halk
Gerçe¤i’nin halka ulaflt›r›l-
mas›na engel olunamad›.

BBuurrssaa’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, Pana-
y›r’da 15 olmak üzere toplam 45 dergi halka ulaflt›r›ld›

AAddaannaa Yüre¤ir’de 18 Mart günü Halk Gerçe¤i der-
gisinin 9. say›s›n›n tan›t›m ve sat›fl› yap›ld›. Halkla ya-
p›lan sohbetlerde halk› seçimden seçime hat›rlayan dü-
zen partilerine aldanmamalar› söylenerek çözümün hal-
k›n kendi sorunlar› etraf›nda örgütlenmesinde oldu¤u
belirtildi.

““SSeeççiimm YYaallaannllaarr››
DDee¤¤iill AAddaalleett
‹‹ssttiiyyoorruuzz””

Halk Cepheliler Fer-
hat’› vuranlar, Engin’i
katledenlerin cezaland›r›l-
mas› için her hafta ger-
çeklefltirdikleri eylemleri
bu hafta da sürdürdüler.
22 Mart günü Nurtepe’de,
Kartal’da ve ‹kitelli’de

eylemler gerçeklefltirildi, adalet istendi bir kez daha.
NNuurrtteeppee’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›.

KKaarrttaall Kurfal› Erzincan Mahallesi’nde yap›lan
aç›klamada "Ferhat› Vuranlar Engini Katledenler Ceza-
land›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›.

‹‹kkiitteellllii Atatürk Mahallesi’nde gerçeklefltirilen
aç›klamada da Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuranlar En-
gin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” talebini hayk›r-
d›lar. Bir buçuk saat süren da¤›t›mda 95 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

Ferhatlar, Enginler
Yine Meydanlarda

1956 Çanakkale do¤umluydu. ‹stanbul Maliye
Muhasebe Yüksek Okulu ö¤rencisiyken müca-
deleye kat›ld›. ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerin-
den biri oldu. Cesareti, disiplini ve kararl›l›¤›yla
mücadelenin hep ön saflar›nda oldu. 3 Nisan
1981’de cuntaya karfl› mücadeleyi sürdü-
rürken ‹stanbul’da polis taraf›ndan katledildi.MMeehhmmeett SSeelliimm YYÜÜCCEELL

K›rklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde do¤du. Ba-
baeski Demokratik Kültür Derne¤í’nin kurucu-
lar›ndand›r. Mücadelesini ‹stanbul’da sürdürü-
yordu. 4 Nisan 1977’de bir sol grup taraf›n-
dan pusuda katledildi.

KKeemmaall KKAARRAACCAA

Henüz mücadele içerisinde yeni olmas›na ra¤-
men, kendini süratle gelifltiren bir niteli¤e sa-
hipti. Cuntaya karfl› mücadeleyi sürdüren dev-
rimcilerdendi. Gözalt›na al›n›p iflkence yap›ld›k-
tan sonra 2 Nisan 1981’de ‹stanbul Küçük-
köy’de kurfluna dizilerek katledildi.

MMuussttaaffaa IIfifiIIKK

4 Nisan 1995’de Ga-
ziantep’te ölüm man-
galar› taraf›ndan katle-
dildiler. Hüseyin,
1962 Dersim do¤um-
luydu. 1976’da devrim-
ci mücadeleye kat›ld›.
1985 sonras› Ege Böl-

gesi’nde sorumluluklar ald›. 1993’te Gaziantep sorumlulu¤unun yan›n-
da, 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.

HHüüsseeyyiinn CCOOfifiKKUUNN DDeemmeett TTAANNEERR

28 May›s 1964 Tokat Karaoluk Köyü’nde do¤-
du. Yoksulluktan dolay› okula gidemedi. Amele-
lik yaparak büyüdü. 17 yafl›nda evlendi.
1985’ten sonra ‹stanbul’a tafl›nd›. Çocuk bak›c›-
l›¤›, temizlikçilik, hizmetçilik yapt›. 1994’te Kü-
çükarmutlu’ya tafl›nd›. Devrimcilerle burada ta-
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.

GGüüllssüümmaann DDÖÖNNMMEEZZ


