
www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 178

5 Nisan 2009

Fiyat›: 1 TL

(kdv dahil)

info@yuruyus.com

www.yuruyus.com Say›:178 info@yuruyus.com
IISSSSNN 1133000055 -- 77994444

Obama TBMM’de Konuflacak;
Bir Kez Daha ‹lan Olunacak: “EGEMENL‹K
KAYITSIZ fiARTSIZ EMPERYAL‹ZM‹ND‹R!”

Faflizm 
alt›nda 

yap›lan 
hiçbir 

seçimde 
‘seçmenin 

özgür 
iradesi’

yoktur!

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm ‹çinBa¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm ‹çin

Umudun 
Bayra¤› Alt›nda 

Birleflelim!

DDEEFFOOLL!!

OOBBAAMMAA



Kufllamalar uçuyor havalarda

Okullarda ss›ralara, iiflyerlerinde mmasalara bb›rak›l›yor

Kufllamalar umudun aad›n› hhayk›r›yor, kkavgaya çça¤›r›yor

10 Nisan 1996’da ‹stanbul Göztepe
kavfla¤›nda kuflat›lan iki silahl› birlik ko-
mutan›, teslim ol ça¤r›lar›na direnerek ce-
vap verdiler. Muharrem, Göztepe köprüsü
alt›ndaki çat›flmada, son mermisini kullan-
d›ktan sonra sloganlar atarak flehit düfltü.
Mustafa ise yaral› bir flekilde kuflatmay›
yard›, ancak Üsküdar K›s›tl›’da baflka bir

kuflatmada çat›flarak flehit düfltü. ‹kisi de gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde
yetiflen kadrolard›. Muharrem Gazi ayaklanmas›n›n ön saflar›ndayd›.
Muharrem ve Mustafa devrimcileri çocukluklar›ndan itibaren  tan›m›fllard›.

MMuussttaaffaa
BBEEKKTTAAfifi

Ankara Bat›kent’te birlikte bulunduklar› eve
polis taraf›ndan 12 Nisan 1995’de gece saat
23.00 s›ralar›nda yap›lan bask›nda katledildi-
ler. Mustafa Selçuk, 1961’de Erzincan-Ter-
can’da do¤du. 1978’de ‹stanbul gecekondu hal-
k›n›n mücadelesi içinde yeralarak mücadeleye
bafllad›. Cunta y›llar›nda tutsakl›k koflullar›nda

direniflini sürdürdü. Tahliye olduktan sonra tereddütsüzdü. Son
görevi ‹ç Anadolu Bölge Sorumlulu¤u idi. Seyhan Ayy›ld›z,
1972’de, Tokat-Zile ‹¤dir köyünde do¤du. Lise y›llar›nda mücade-
leye kat›ld›. Zile Halkevi’nin kurucular›ndand›. fiirin Erol,
1974’de Tokat’ta do¤du. Lise y›llar›n›n ard›ndan düzende yafla-
may› reddederek devrim saflar›nda yerald›.fifiiirriinn EERROOLL

Halk› için ölenlerin unutulmayaca¤›n›n ef-
sane kan›tlar›ndan biridir Zapata. Meksi-
kal› köylülerin ba¤›ms›zl›k ve toprak ta-
lepleri için gelifltirdi¤i mücadelenin önderi
oldu. “Diz çökerek yaflamaktansa, ayak-
ta ölmek iyidir” dedi, öyle yaflad›. 10
Nisan 1919’da katledildi. Ad› Meksika
halk›n›n kurtulufl mücadelesinde yafl›yor.

Emiliano
ZAPATA

1946 Malatya Kürecik do¤umluydu. Dev-
rimci mücadeleye lise ça¤lar›nda kat›ld›. ‹s-
tanbul’da üniversitede okurken mücadeleyi
Dev-Genç saflar›nda sürdürdü. Kald›¤› Bal›-
kesir Ö¤renci Yurdu’na faflistlerin gerçeklefl-
tirdi¤i bask›nda silahla a¤›r yaraland›. 11
Nisan 1971’de hastanede flehit düfltü. 

1961 Elaz›¤ do¤umluydu. Devrimci Hare-
ketin militan kadrolar›ndand›. FTKSME
içerisinde yer ald›. Beyaz›t’ta faflist bir
oda¤›n da¤›t›lmas› eylemi s›ras›nda jan-
darmalarla girdi¤i silahl› çat›flmada yaral›
ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu
16 Nisan 1980’de flehit düfltü.

10 Mart 1974 Dersim do¤umluydu. Devrimcileri köyünden
tan›yordu. Ebe hemflire olarak çal›fl›rken, istifa edip müca-
deleye kat›ld›. Malatya örgütlenmesinde yer ald›. ‘94’te tut-
sak düfltü.  F Tiplerine karfl› büyük direniflte, 1. Ölüm Orucu
ekiplerinde yer ald›. 19 Aral›k Katliam›ndan sonra zorla
müdahaleyle direnifli k›r›lmak istendi. Fatma tüm bilinciyle
zafere kilitlenmiflti. 11 Nisan 2001’de flehit düfltü.

25 fiubat 1975’de Adana’da do¤du. Aslen Mardin K›z›lte-
pe’lidir. Devrimci Hareketle 92 y›l› ortalar›nda tan›flt›. Ada-
na’da demokratik mücadelede, ‹stanbul’da de¤iflik alanlar-
da görev üstlendikten sonra 96’da Ege Bölge sorumlusu
olarak atand›. Ayn› y›l tutsak düfltü.  Buca Hapishanesi
ölüm orucu ekibinde yer ald›. 19 Aral›k sald›r›s›, zorla mü-
dahale, iflkenceler onu direniflinden vazgeçiremedi. 12 Ni-
san 2001’de büyük direnifl içinde ölümsüzleflti.

1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü do¤umluydu. Ortao-
kul y›llar›nda devrimcileri tan›d›. K›z›ldere’nin
etkisiyle büyüdü. 1989’da ‹stanbul Ba¤c›lar-Çiftlik’te müca-
dele içinde yer almaya bafllad›. Mahalli bölgelerde sorum-
luluklar üstlendi. 1992’de da¤lara ç›kt›. Ayn› y›l tutsak düfl-
tü.  Ölüm orucu 3. Ekibi direniflçisi oldu. Katliamlara, tecrit
hücrelerine ra¤men direniflini sürdürerek 13 Nisan
2001’de  Sincan F tipinde ölümsüzleflti.

17 Kas›m 1981 Rize do¤umluydu. Büyük direniflin kahra-
man k›zkardefllerinin yaflça küçük olan›yd›. Ege Üniver-
sitesi Fen Fakültesi ö¤rencisiyken gençli¤in mücadelesinde
yer ald›. Ayn› zamanda Ege TAYAD’da çal›flt›. F tipi sald›r›s›
bafllad›¤›nda ‹zmir’de ölüm orucuna bafllad›. Kardefli Zeh-
ra’da ‹stanbul’da ölüm orucu direniflindeydi. Bir süre sonra
Canan’da ‹stanbul’a geldi ve iki k›zkardefl Küçükarmut-

lu’nun yoksul gecekondu evinde ölüm orucunu birlikte sürdürdüler. Canan, 15
Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri sarsarak flehit düfltü.

Arnavutluk halk›n›n ‹talyan iflgaline karfl›
ba¤›ms›zl›k savafl›n›n önderiydi. ‹flgale
karfl› savafl› ulusal ve toplumsal kurtulufl
perspektifiyle ele ald›. Kurtulufltan sonra
sosyalist inflaya önderlik yapt›. Uzun süre
Arnavutluk Komünist Partisi Genel Sekre-
terli¤i görevini yürüten Enver Hoca, dev-
rimi yaln›zl›¤a mahkum eden politikala-
r›yla sosyalist sistemi zay›flatan tav›rlar

gelifltirmifl olsa da, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaflmayan
bir sosyalist olarak 11 Nisan 1985’de aram›zdan ayr›ld›.

Enver HOCA

1973 Denizli do¤umluydu. 1990’da dev-
rim saflar›na kat›ld›. Mücadele dergisinde
çal›flt›. Mu¤la’da gençli¤in mücadelesinde
yerald›. 1994’te Ege Kültür Sanat Merke-
zi bünyesinde Grup Gün›fl›¤› eleman› ola-
rak kültürel çal›flmalar yürütürken tutuk-
land›. Buca ve Ayd›n Hapishanelerinde

kald›. F Tipi hapishane sald›r›s› gündeme geldi¤inde ölüm
orucuna gönüllü oldu. 14 Nisan 2001’de ölümsüzleflti. 
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 NNisan -- 116 NNisan
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ÇOBAN
YILDIZI G‹B‹
(...)
Ölüm Orucu 2.
Ekibine seçildi¤inde
yaflad›¤›n duygular›,
mutlulu¤unu, guru-
runu hat›rl›yoruz. 
fiiirlerini hala
hat›rlar›z. 
“O benim içimde 
Ben onun 
O kim 
Yoldafl!” 
(...)
fiehit düfltü¤ünü
ö¤rendi¤imizde slo-
ganlarla inlettik
buralar›, kap›lar›
dövdük. Marfllar ve
türküler söyledik
senin için.
Camlardan ka¤›t
yak›p atarak
gecenin karanl›¤›na
›fl›k verdik. Gökteki
y›ld›zlara bakt›k. En
parlak y›ld›z bugün
yoktu. Çoban y›ld›z›
kaym›flt›. Senin için
söyledi¤imiz bir
türküde oldu¤u gibi:
“Çoban y›ld›z› gibi 
Göklerden kayd›n
efem 
Bir yaz günefli gibi 
Sen bizi yakt›n
efem... 
Oyna yans›n
cepkenin 
Yans›n güneflten
tenin 
Gül senin flenlik
senin 
Sana ne mutlu
efem...” 
(...)
Bir Yoldafl›.
16.04.2001

1960 Denizli Ac›payam ilçesi Yaz›r Köyü’nde do¤du. Mücade-
leye 12 Eylül öncesi kat›ld›, Ac›payam’da yoksul köylülü¤ün
örgütlenmesinde yer ald›. Tutsakl›klar yaflad›. 1988’de yurtd›-
fl›na ç›kt›. Avrupa’da da emekçi, devrimci özelliklerini kaybet-
medi. Avrupa’n›n yozlu¤unu reddetti, kavgan›n içinde yer ald›.
Bir süre sonra da ülkesine gerilla olarak döndü. 1998’de Ege
da¤lar›nda tutsak düfltü. F Tipi sald›r›s›na karfl› Buca Hapisha-

nesi’nde 3. ekibinde ölüm orucuna bafllad›. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleflti.
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Burjuva iliflkilerde herfley ç›karlar için



Aldatmaca, burju-
va siyasetin özüdür.

Faflizmle yönetilen ülke-
lerin burjuva siyasetin-
de aldatmaca çok daha
kaba biçimlerde yap›-
l›r, ancak burjuva demokrasiler-
deki politika da bunun d›fl›nda de-
¤ildir. O da aldatmak zorundad›r.
Çünkü burjuva siyasetin görevi,
burjuvazinin sömürü, ya¤ma, talan
düzenini sürdürmektir. Böyle oldu-
¤u için, as›l nitelikleriyle halk›n kar-
fl›s›na ç›kamazlar. “Biz, bir az›nl›¤›n
ço¤unlu¤u sömürdü¤ü bir düzenin
savunucular›y›z” diyemezler. Ken-
dilerini mutlaka ama mutlaka aldat-
may› sürdürebilecekleri biçimler,
araçlar ve söylemler bulmak zorun-
dad›rlar. Burjuvazi aallddaattaabbiillddii¤¤ii ööll--
ççüüddee ggüüçç kkaazzaann››rr.. Devrimciler ise,
tam tersine bir konumdad›rlar. Sö-
mürüye karfl› sömürüsüz bir toplu-
mu savunurlar. Az›nl›¤›n de¤il, ezi-
len ço¤unlu¤un savunucusudurlar.
Ve bunlardan dolay› da, devrimciler
burjuvazinin tersine, ggeerrççeekklleerrii aann--
llaattaabbiillddiikklleerrii ööllççüüddee ggüüçç kkaazzaann››rr--
llaarr.. Burjuva siyaset tarz›yla, dev-
rimci siyaset aras›ndaki farkl›l›kla-
r›n nesnel temeli iflte budur. 

Bir kez daha halk›n karfl›s›nda
farkl› fleyler söylüyoruz burju-

vaziyle. Burjuvazi ve di¤er düzen
güçleri, aylard›r kitleleri 29 Mart’›n
hikmetine inand›rmaya, sand›klar›n
aç›ld›¤› günün ertesi olan 30 Mart’ta
Türkiye’nin çok daha güzel bir Tür-
kiye olaca¤›na inand›rmaya çal›fl›-
yorlard›. Biz de 30 Mart’tan sözedi-
yoruz günlerdir. 30 Mart’›n bir umu-
du temsil etti¤ini anlatmaya çal›fl›-
yoruz. 

Seçim öncesinde, ““3300 MMaarrtt’’ttaa
ççookk flfleeyy ddee¤¤iiflfleebbiilliirr”” diyordu

baz› yorumcular. Demokrasici-
lik oyunu içinde yap›lan bir se-
çimden beklenebilecek de¤iflim
ne olabilir? Sand›¤›n gücü, neyi
nereye kadar de¤ifltirebilir? Bu
sorulara verilecek tüm cevaplar,
ddüüzzeenn ss››nn››rrllaarr›› iiççiinnddeekkii iihhttii--
mmaalllleerrddiirr.. Sand›k, ister yerel
seçim için, ister genel seçim için
kurulmufl olsun, bunun d›fl›nda
hiçbir ihtimale kap› aralamaz.

Bunun d›fl›ndaki ihtimalleri gerçek-
lefltirmek için, 29 Mart’›n ertesi olan
düzenin 30 Mart›’na de¤il, devrimin
30 Mart›’na bakmak gerekir. 

Tüm sömürücü sistemlerin ömrü,
kitleleri flu veya bu biçimde dü-

zenin içinde tutabildikleri ölçüde
uzar. Tüm sömürücü s›n›f iktidarlar›,
kitleleri düzen içinde tutabilmek
için, birincisi teröre, ikincisi, parla-
mentodan demagojilere, rüflvetten
sadakaya kadar uzanan son derece
karmafl›k ve çok yönlü bir mekaniz-
maya baflvururlar. Seçimler, bu nok-
tada düzenin meflruiyetini sa¤layan
ana mekanizmalardan biri olmas› iti-
bar›yla sömürücüler için çok daha
özel bir önem tafl›r. Bu mekanizma
sayesinde kitlelerin öfkeleri, tepkile-
ri, hoflnutsuzluklar›, sand›k içinde
eritilir. Demirel gibi daha “aç›k söz-
lü” politikac›lar›n, seçimleri “toplu-
mun gaz›n› almak” olarak adland›r-
malar› bofluna de¤ildir ve seçimlerin
ifllevini gayet iyi tan›mlamaktad›r.

Seçim sonuçlar›n› “seçmenin öz-
gür iradesi” olarak göstermek

de, burjuvazinin seçime yükledi¤i
aldat›c› ifllevin bir parças›d›r. Oli-
garflik diktatörlük alt›nda yap›lan
hiçbir seçim, ister yerel, ister genel
seçim olsun, halk›n iradesinin ifade-
si olarak kabul edilemez. Seçimlere
böyle bir anlam yüklemek, sistemi
meflrulaflt›rmaktan, faflizmi yok say-
maktan, “kelime anlam›na”, uygun
bir demokrasinin oldu¤unu savun-
maktan baflka bir anlama gelmez.

Demokrasicilik oyunu içindeki se-
çim sonuçlar›n›n da siyasal, sosyal,
kültürel çok çeflitli aç›lardan belli
anlamlar›, gösterdi¤i belli olgular
vard›r. Bu anlamda elbette s›n›flar
mücadelesi içinde yeralan her güç,
siyasal bir olay olan seçimlerin orta-
ya koydu¤u sonuçlar› de¤erlendir-
mek durumundad›r. AKP’nin oylar›-
n›n k›smi düflüflünün, DTP’nin
birçok belediyeyi almas›n›n,
CHP’nin ülkenin sadece belli bölge-
lerine s›k›flmas›n›n, MHP’nin gelifli-
minin ve DP’den ANAP’a kadar bir
zamanlar›n en büyük düzen partile-
rinin eriyiflinin, elbette mevcut sis-
tem içinde tafl›d›¤› anlamlar var. Bu
anlamlar da seçimlere düzen içinden
mi yoksa düzen d›fl›ndan m› bak›ld›-
¤›na göre de¤iflir. Fakat biz flimdi
burada, seçimin bu yan›n› de¤il de,
seçimin sistem aç›s›ndan oynad›¤›
temel bir rol üzerinde durmay›  daha
önemli ve gerekli görüyoruz. Böyle
görmemizin nedeni, seçim sonuçlar›
üzerine sürdürülen büyük bir çarp›t-
man›n seçimlerle ilgili hemen tüm
konuflma ve de¤erlendirmelere ha-
kim olmas›d›r. Bu çarp›tma, özet
olarak ““sseeççiimmlleerriinn hhaallkk››nn öözzggüürr
iirraaddeessiinnii yyaannss››tttt››¤¤››”” iddias›d›r. 

Oligarflinin seçim oyunu, sand›k-
lar›n aç›ld›¤›n›n ertesi sabah›n-

dan bafllayarak seeççiimm mmaassaallllaarr››yyllaa
devam eder. Nedir seçim masallar›?
Seçmenin özgür iradesinin ortaya
ç›kt›¤›ndan söz edilir en baflta. Seç-
men flunu dedi, seçmen bunu dedi

diye bitmez tükenmez yorumlar
yap›l›r. Sanki, yaklafl›k 50 mil-
yon kiflilik seçmen kitlesi, “tek
bir kifli” imiflçesine yorumlar
yap›l›r. ““Kazanan demokrasi ol-
mufltur. Kazanan milletimizin
asil iradesi olmufltur.” demeçle-
ri, seçim masallar›n›n de¤iflmez
bir baflka biçimidir. Hangi se-
çimde böyle olmufltur peki? Hiç
birinde? Ama masala yine de
devam edilir... “Seçmenin ver-
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SSeeççiimm
ssoonnuuççllaarr››nn›› ““sseeççmmeenniinn öözzggüürr

iirraaddeessii”” oollaarraakk ggöösstteerrmmeekk ddee,,
bbuurrjjuuvvaazziinniinn sseeççiimmee yyüükklleeddii¤¤ii aallddaatt››cc››

iiflfllleevviinn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr.. OOlliiggaarrflfliikk
ddiikkttaattöörrllüükk aalltt››nnddaa yyaapp››llaann hhiiççbbiirr
sseeççiimm,, iisstteerr yyeerreell,, iisstteerr ggeenneell sseeççiimm

oollssuunn,, hhaallkk››nn iirraaddeessiinniinn iiffaaddeessii oollaarraakk
kkaabbuull eeddiilleemmeezz..

Seçim Masallar› Ve Masal
Yerine Gerçek Bir UMUT



di¤i mesajlar› ald›k” deyifli de, se-
çim masallar›n›n sonuncusudur. Bu
sözün, kitlelerin iradesini dikkate al-
mayla hiç ilgisi yoktur. Bu sözün
burjuva siyasetteki karfl›l›¤› “sizi
yeterince kand›ramad›¤›m›z› gör-
dük, neyi eksik b›rakt›k da sizi kan-
d›ramad›k, de¤erlendirece¤iz” flek-
lindedir. 

Seçimler, elbette kitlelerin içinde
bulundu¤u durumu, düflünceleri-

ni, tepkilerini belli ölçülerde yans›-
t›r. Ama o kadar. Daha fazlas› de¤il.
Bu yans›malar, özgür bir irade beya-
n› yerine geçemez. Özgür irade be-
yan› yerine geçebilmesi için, kitlele-
rin eekkoonnoommiikk vvee ddeemmookkrraattiikk öözz--
ggüürrllüükklleerriinniinn ttaamm vvee rriiyyaass››zz oollmmaa--
ss›› gerekir. Hiçbir sömürücü sistem-
de bu yoktur. Özgür irade beyan›
olabilmesi için, kkiittlleelleerriinn ooyyuunnuu
ççaarrpp››ttaaccaakk ttüümm eettkkeennlleerriinn ortadan
kald›r›lmas› gerekir. Özgür irade be-
yan› olabilmesi için, sseeççiimm ssüürreeccii--
nniinn ttaammaamm›› kitlelerin kat›l›m›yla
flekillendirilmelidir. Biz bu demok-
rasicilik oyununun yerine gerçek bir
demokrasiyi öneriyoruz. Kitlele-
rin ekonomik olarak kapitaliste
ba¤›ml› k›l›nd›¤› bir sistem yeri-
ne, kitlelerin ekonomi üzerinde
egemen oldu¤u bir sistemi, sos-
yalizmi öneriyoruz. 

Parlamento veyahut yerel yö-
netimler üzerinden yarat›la-

cak bir yan›lsama, halk› niha-
i kurtulufl mücadelesinden uzak-
laflt›ran bir sonuç verir yaln›zca.
Ülkemiz solunda “tek bir beledi-
ye” üzerinden nice beklentiler
infla edildi¤i, “faflist devlet me-
kanizmas›n›n yan›bafl›nda ona
alternatif halk iktidar› nüveleri”
teorilerinin yap›ld›¤› veya Kürt
sorununun çözümünün “yerel
yönetimlerin güçlendirilmesinden
geçti¤i” gibi düflünceler ileri sürül-
dü¤ü, geçen seçimlerde DTP’nin
kazand›¤› belediyelerden hareketle
ayaklar› havada say›s›z yorumun
yap›ld›¤› düflünülürse, yerel seçim-
ler ve yönetimler meselesine do¤ru
yaklafl›m›n ne kadar büyük bir önem
tafl›d›¤› görülür. Yerel yönetimler
üzerinde yarat›lacak her yan›lsama,
kitlelerde belediyeler arac›l›¤›yla

sorunlar›n›n çözülebilece¤i bofl
umudunu yarat›r. Belediyeler, siste-
min alt kurulufllar›d›r; ssiisstteemmii bbeelliirr--
lleeyyeenn de¤il, sistem taraf›ndan belir-
lenendirler. Ekonomik, siyasi, sos-
yal, idari, s›n›rlar› çizilmifltir. ‹l, il-
çe, köy, mahalle baflkanl›k ve muh-
tarl›klar›n›n ilerici, devrimci adayla-
r›n eline geçmesi halinde bu s›n›rlar
zorlanabilir, baflkanl›k ve muhtarl›k-
lar, bu anlamda demokrasi mücade-
lesinin bir mevzisi olarak görülebi-
lir, ama o kadar. Kim ki, mesela be-
lediyeleri ele geçirip oradan afla¤›-
dan yukar›ya ülkeyi ssoossyyaalliissttlleeflflttiirr--
mmee gibi hayaller kurarsa, sistemi ta-
n›m›yor demektir. 

Demokratik mücadelenin hiçbir
biçimini, mevzisini reddetme-

mekle birlikte, biz, önünde sonunda
sözü ddeevvrriimmee getiriyoruz. Ulusal,
sosyal, yerel, genel, tüm sorunlar›n
çözümü için, ddeevvrriimm diyoruz. Hal-
k›n özgür iradesinin ortaya ç›kabil-
mesi için ddeevvrriimm diyoruz. Bu, “her
fleyi devrime havale etme” kolayc›-
l›¤› de¤il, tam tersine, tarihin hük-

münü dile getirmektir. Sorunlar›n
çözümünü devrime havale eden biz
de¤iliz, tarihsel ve toplumsal yasa-
lard›r. Biz kolay olan› de¤il, zor ola-
n› dile getiriyoruz. KKoollaayy oollaann,, dev-
rimi hedef göstermek de¤il, her fle-
yin düzen içinde olabilece¤ini söy-
leyip bofl beklentiler, sahte umutlar
yaymakt›r. Bu tür politika yapmak,
hem çok kolayd›r, hem de hiçbir be-

deli yoktur. 

Kolay olan, seçim masallar› an-
latmakt›r. Kolay olan, seçimler

öncesinde fluray› da al›yoruz, buray›
da al›yoruz diye burjuvaziyle abart›
yar›fl›na girip, seçim sonras›nda da
sanki bu iddialarda bulunanlar ken-
dileri de¤ilmifl gibi söylediklerini
unutmakt›r. Kolay olan, bir tek mil-
letvekilinin, bir tek belediye baflka-
n›n›n ne kadar çok fleyi de¤ifltirebile-
ce¤ini anlatmakt›r. Çünkü bunu an-
latman›n yasa¤› yoktur ve o zaman
düzenin iletiflim mekanizmas› da
aç›l›r sizin hizmetinize. Evet, bu ko-
lay yol ve yöntemleri tercih edenler
de var. Fakat sorun flu ki, bu seçim
masallar›, halk›n kaderini de¤ifltir-
mez. Halk› sadece “oyalam›fl” olur,
masallar›n ifllevi de zaten sadece
odur. Biz gerçe¤e ça¤›r›yoruz. Zor
da olsa, ülkemizi ba¤›ms›z ve de-
mokratik yapman›n, halk›n gerçek-
ten söz ve karar hakk›n› kullanabil-
mesinin yolunu gösteriyoruz ve iflte
o zaman o kelime geliyor gündeme:
DEVR‹M. ‹flte o noktada masallar›n

yerine bir umudu koyuyoruz. 

Sakindi Oran›n fiafaklar› adl›
filmde flöyle der: “Savaflta

esas mesele, kimin kimi vurdu¤u
de¤il, kimin kimi çözdü¤üdür.”
Sistem demokrasicilik oyunuy-
la, masallarla, düzen içi beklen-
tiler yaratarak, emekçilerin saf-
lar›n›, ihtilalci politikalar› çöz-
meyi amaçlamaktad›r. Çözülme-
yelim. Çözülmemek, düzeni red-
dedip umudun bayra¤› alt›nda
toplanmakt›r.

Oumut, devrimin gerçekleflti-
rilebilmesine önderlik ede-

bilecek tek güç oldu¤u için
umuttur. Halk› aldatan, oyalayan
masallara son verip, halk› ger-

çekten özgürlefltirebilecek tek güç
oldu¤u için umuttur. Bir 30 Mart’ta
fiziki olarak yok edildi¤i halde, ye-
nilmeyen ve bir baflka y›l›n 30
Mart’›nda yeniden ve daha güçlü,
daha donan›ml› olarak s›n›flar mü-
cadelesinde yeralan umut, ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi tem-
sil etti¤i için umuttur. Düzenin se-
çim masallar›yla oyalanmak yerine,
umudun saflar›nda toplanal›m. 

Say›: 178 5GÜNDEM

ÖÖzzggüürr
iirraaddee bbeeyyaann›› oollaabbiillmmeessii

iiççiinn,, sseeççiimm ssüürreecciinniinn ttaammaamm››
kkiittlleelleerriinn kkaatt››ll››mm››yyllaa

flfleekkiilllleennddiirriillmmeelliiddiirr.. BBiizz bbuu
ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuunnuunn yyeerriinnee

ggeerrççeekk bbiirr ddeemmookkrraassiiyyii
öönneerriiyyoorruuzz.. KKiittlleelleerriinn eekkoonnoommiikk

oollaarraakk kkaappiittaalliissttee bbaa¤¤››mmll››
kk››ll››nndd››¤¤›› bbiirr ssiisstteemm yyeerriinnee,,

kkiittlleelleerriinn eekkoonnoommii üüzzeerriinnddee
eeggeemmeenn oolldduu¤¤uu bbiirr ssiisstteemmii,,

ssoossyyaalliizzmmii öönneerriiyyoorruuzz..
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Bir yerel seçim dönemini daha
geride b›rakt›k. Her seçim sonras›n-
da, "seçmen flöyle dedi, böyle dedi”
diye yorumlar yap›l›r. fiimdi de ben-
zer yorumlara tan›k oluyoruz günler-
dir. Seçim sonuçlar› kuflku yok ki
halk›n çeflitli tepkileri, hoflnutsuzluk-
lar›, e¤ilimleri aç›s›ndan k›smi baz›
göstergeler sunar. Fakat bu, seçim
sonuçlar›n›n seçmenin özgür iradesi-
ni yans›tt›¤› anlam›na gelmez. 

Halk›n iradesinden söz edebil-
mek için, öncelikli olarak kiflilerin
tteemmeell hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerriinnii kkuullllaa--
nnaabbiilleecceekklleerrii koflullar›n teminat al-
t›na al›nm›fl olmas› gerekir. Bizim
gibi faflizmle yönetilen ülkelerde ise
böyle bir güvenceden söz edilemez.
Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye için
Halk Anayasas› Tasla¤›'nda bu ko-
nuyla ilgili flöyle denilmektedir; 

"Madde 24- Devlet, kiflinin temel
hak ve özgürlüklerini s›n›rlayan
ve insan onuruyla ba¤daflmayan,
siyasi, ekonomik ve sosyal bütün
engelleri kald›r›r, insan›n maddi
ve manevi varl›¤›n›n geliflmesi
için gerekli flartlar› haz›rlar."

Faflizmle yönetilen ülkelerde bu
koflullar›n varl›¤› söz konusu ola-
mayaca¤› için  hak ve özgürlüklerin
“özgürce” kullan›lmas›ndan söz
edilemez. Bu nedenle de hiçbir seçi-
min halk›n iradesini tam olarak yan-
s›tt›¤› iddia edilemez. 

Seçimlerin halk›n iradesini orta-
ya ç›karmak için yap›ld›¤› söylenir.
Ama sadece mant›ksal aç›dan bak-
sak; öyle olmufl olsayd›, bugüne ka-
dar halk›n sorunlar›n›n büyük bölü-
münün çözülmüfl olmas› gerekirdi.
Öyle olmam›flt›r.

Ülkemizde seçimlerde belirleyi-
ci olan halk›n iradesi de¤il, emper-
yalizmin ve oligarflinin iradesidir.
Genel ve yerel seçimler aras›nda çe-
flitli farkl›l›klar vard›r ama bunlar

öze iliflkin bir farkl›l›k de¤ildir. De-
mokrasicilik oyununun seçimleri
esas olarak, düzen partilerinin ikti-
dar olabildi¤i bir sistemin halka
onaylat›lmas› rolünü oynar. Fafliz-
min oldu¤u bir ülkede demokratik,
kat›l›mc› bir seçim sistemi ve yöne-
tim anlay›fl›n›n olmas› da beklene-
mez. Merkezi iktidar›n siyasal nite-
li¤inin tam tersi bir yerel iktidar sis-
temi olamaz. Bu siyasal sistemlerin
do¤as›na ayk›r›d›r. ‹stisnai örnekler,
bu dedi¤imizi ortadan kald›rmaz,
tam tersine kan›tlar. Düzen, o tür
“ayk›r›” örneklere, ancak “istisnai”
olarak bir anlamda demokrasinin
vitrini olarak izin verir (*).

HHaallkk››nn iirraaddeessiinniinn ggeeççeerrllii 
oolluupp oollmmaammaass››,, ddeemmookkrraassii
ssoorruunnuudduurr::
Sorun bir yan›yla demokrasi so-

runudur. Demokrasi en genel anla-
m›yla, ““hhaallkk››nn yyöönneettiimmee kkaatt››llmmaass››””
demektir. Elbete demokrasi dedi¤i-
mizde, ard›ndan ikinci soruyu da
sormal›y›z. Kimin için demokrasi?
Halk için mi, oligarfli için mi? 

Ülkemizde bir avuç az›nl›¤›n,
halk üzerindeki diktatörlü¤ünü giz-
lemek için bir demokrasicilik oyunu
oynanmaktad›r. Bu nedenle de, hal-
k›n yönetime kat›l›m› yaln›zca bir
aldatmacad›r. Seçimler de sistem
içinde, bu aldatmacay› perdeleme
ifllevi gören bir rol üstlenir. 

En genel anlamda da ba¤›ms›zl›-
¤›n olmad›¤› bir ülkede demokrasi-
den, demokrasinin olmad›¤› yerde
de halk›n yönetime kat›l›m›ndan
söz edilemez. Tüm bu nedenlerden
dolay› da halk›n iktidarda olmad›¤›
bir ülkede, eksiksiz bir halk irade-
sinden söz edilemez. 

Bütün kapitalist ülkelerde oldu-
¤u gibi bizim ülkemizde de, halk›n
yönetime kat›l›m› 4-5 y›lda bir ya-

p›lan seçimlere indirgenmifltir. Fa-
flizmle yönetilen ülkelerde bu daha
da göstermeliktir. 

Özellikle de halk›n etkisinin en
aza indirgendi¤i genel seçimlerde,
halk›n sand›¤a gitmifl olmas› bu ira-
deyi ortaya ç›kartmaktan ziyade, bu
iirraaddeenniinn ssaanndd››¤¤aa ggöömmüüllmmeessiinnee
hizmet eder. Gerek merkezi yöne-
tim gerekse de yerel yönetimlerde,
sistem, oligarflinin bir partisinden
baflka bir partisine devredilerek de-
vam ettirilir. Sistemin niteli¤i fa-
flizm olduktan sonra, seçimi flu ya
da bu partinin kazanm›fl olmas›yla
de¤iflen bir fley olmaz. 

Seçimlerin neden halk›n söz ve
karar hakk› anlam›na gelmedi¤ini
ve neden halk›n özgür iradesini
yans›tmad›¤›n›, belli bafll›klar alt›n-
da açabiliriz. 

a- Oligarflik ddiktatörlük al-
t›nda hhaklar ve öözgürlükler
nisbi, iizafi vve iiçi bbofltur. 

Sorun en genel anlamda, burjuva
demokrasilerindeki hak ve özgür-
lükler konusunun riyakarl›¤›yla il-
gilidir. S›k verilen bir örnekten yola
ç›karsak, mesela seyahat özgürlü¤ü
vard›r. Ama o özgürlü¤ü kullanabil-
mek, belli bir ekonomik gücü, im-
kan› gerektirir. E¤er kifli açsa, yok-
sulsa, karn›n› zor doyurabilecek ka-
dar bir gelire sahipse, o kifli için se-
yahat özgürlü¤ü YYOOKKTTUURR.. Ayn›
fley, e¤itim hakk›ndan, sa¤l›k hakk›-
na, dinlenme-tatil hakk›ndan "sos-
yal, kültürel ihtiyaçlar›n" karfl›lan-
mas›na kadar uzan›r.

Bu anlamda kapitalist sistemde
özgürlükler izafidir ve toplumsal
kesimlerin baz›lar› için de ka¤›t
üzerindedir. Belli hak ve özgürlük-
lerin kullan›mlar› ise “ancak”, “fa-
kat” k›s›tlamalar› alt›na al›nm›flt›r. 

Faflizmin hüküm sürdü¤ü bir ül-

SANDIKTAN ÇIKAN ‘SEÇMEN‹N ÖZGÜR ‹RADES‹ ’ DE⁄‹LD‹R!
HALKIN ‹RADES‹, SÖZ VE KARAR 
HAKKI NASIL GERÇEKLEfi‹R?
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kede ise, halk›n hak ve özgür-
lüklerini kullanmas›, yasalara
de¤il, daha çok fiili koflullara
ba¤l›d›r. Toplanma ve gösteri
yapma hakk› ka¤›t üzerinde
vard›r ama bu hak kullan›ld›-

¤›nda en a¤›r flekilde sald›r›ya
u¤rayabilir, bu nedenle cezaya çarp-
t›r›labilirsiniz. Grev ve sendika hak-
k› vard›r. Ama bu haklar›n kullan›l-
mas› ise iiflfltteenn aatt››llmmaa ggeerreekkççeessiiddiirr..
Gözalt›nda konuflmama hakk› var-
d›r. Ama hakk›n kullan›lmas›, ““öörr--
ggüütt üüyyeellii¤¤ii”” kan›t› olarak gösterilir.

E¤itim, sa¤l›k, bar›nma hakk› gi-
bi haklardan ise hiç sözetmiyoruz.
Anayasada vard›r bu haklar, ama o
kadar. Bu örneklerde oldu¤u gibi,
halk›n sseeççmmee hhaakkkk›› da vard›r. Ama
o hakk› gerçek anlamda kullanabi-
lece¤i ne bir sseeççiimm ssiisstteemmii ne de bir
yyöönneettiimm bbiiççiimmii vard›r. 

22 Yafl›n› doldurmufl herkesin
sseeççiillmmee hhaakkkk›› vard›r. Ancak hiç
kimse seçimlerde herhangi bir parti-
den öyle kolay aday olamaz. Aday
olabilmek için partilere yüklü meb-
la¤lar ödemek, ard›ndan seçim
kampanyas›n› sürdürmek için yine
büyük paralar gerekir. Bu anlamda-
d›r ki, herkesin seçme ve seçilme
hakk›n›n olmas›, bu hakk›n gerçek-
ten oldu¤u ve kullan›labildi¤i anla-
m›na gelmez. ‹lerici, demokrat ör-
gütlülüklerin adaylar› bir yana b›ra-
k›l›rsa, düzen partilerinin ister bele-
diye, ister milletvekili adaylar› ol-
sun, ya kendileri belli bir ekonomik
güce sahiptirler, ya da toprak a¤ala-
r›ndan, tekellerden, afliretlerden,
tüccarlardan destekleri vard›r. Dü-
zen partilerinde halktan birinin ne
aday olmas› ne de seçilebilmesi
mümkündür. 

Halk›n seçilme hakk›n› kullana-
bilmesinin koflullar› yoksa, orada
halk, ancak kendisine gösterilen
egemen s›n›f temsilcilerini seçmek
zorunda kalacakt›r ki, bunun ad›na
seçmen iradesinin ortaya ç›kmas›
denilemeyece¤i aç›kt›r. 

b- SSeçim ssistemi aanti-de-
mokratiktir; 

Demokratik kat›l›mc› bir seçim

sisteminden söz etmek mümkün de-
¤ildir. En baflta, 4-5 y›lda yap›lan ve
aradaki süreçte halk›n hiç söz hakk›-
n› olmad›¤› bir seçim sisteminin de-
mokratik oldu¤undan söz edilemez.

‹kincisi, halk, adaylar› afla¤›dan
yukar›ya, kendi seçimleriyle belir-
leyememektedir. Tam tersine, aday-
lar, yyuukkaarr››ddaann,, tteeppeeddeenn dayat›l-
makta, halk birkaç kifli aras›ndan bi-
rini seçmeye zorlanmaktad›r. Öyle
ki düzen partileri kendi yasalar›nda-
ki ""öönn sseeççiimm"" mekanizmalar›n› bi-
le çal›flt›rmamaktad›r. Halk›n, daya-
t›lan birkaç aday aras›ndan yapmak
zorunda kald›¤› seçime, halk›n ira-
desinin yans›mas› gözüyle bak›labi-
lir mi?

Faflizmin oldu¤u bir ülkede de-
mokratik kat›l›mc› bir seçim sistemi
olamaz. 

Örne¤in Küba'da her 2.5 y›lda
bir belediye meclis üyeleri ve her 5
y›lda bir ulusal meclis üyeleri belir-
lenmektedir. Ama kat›l›mc›l›k, bu
periyotlardaki oy vermelerle s›n›rl›
de¤ildir; adaylar›n belirlenmesi sü-
recinde yine halk vard›r. Adaylar se-
çildikten sonra halk›n denetimi de-
vam eder. 

Devrimci Halk ‹ktidar›nda se-
çimlerle iktidara gelen zaten halk›n
kendisidir. Halk Anayasas› Tasla-
¤›’n›n 77. maddesi flunu öngörmek-
tedir:

“Bölge Halk Meclisleri'nin üye-
lerinin yar›s›, mahalle, köy, ilçe
ve il yerel Halk Meclisleri tara-
f›ndan nüfuslar›na oranla seçi-
len temsilcilerden, di¤er yar›s›
ise, iflçi, memur, esnaf vb. çeflitli

halk kesimlerinin meclislerinin
bölge örgütlülükleri taraf›ndan
üye say›s›na oranla seçilen tem-
silcilerden oluflur.”

Bu nedenlede halk›n iktidarda
oldu¤u bir sistemde seçimlere kat›-
labilmek için paral› olmak, parti
fleflerinden, flehir eflraf›ndan onay
almak gerekmeyecektir. 

c- Kitleler oligarfli ttaraf›n-
dan eekonomik, ssiyasi bbask›lar
alt›nda ttutulmaktad›r;

Ka¤›t üzerinde oy hakk› olabilir,
fiilen kitleler oy kullan›yor da ola-
bilir, ama her sömürücü sistem, ta-
n›d›¤› oy hakk›n› ayn› zamanda kk››--
ss››ttllaayyaann,, ççaarrpp››ttaann,, iiççiinnii bbooflflaallttaann,,
ççookk ççeeflfliittllii yyoollllaarrddaann ddeenneettiimm vvee
ttaahhaakkkküümm aalltt››nnaa aallaann ekonomik,
siyasi, sosyal yanlar tafl›r. ‹nsanlar
mesela ifl bulma beklentileri içinde
veya yard›mlar karfl›l›¤›nda veya
bulundu¤u iflyerinde bask›ya u¤ra-
mama gibi çok çeflitli kayg›lar ve
bask›lanmalar alt›nda b›rak›l›rlar.

Halk›n tercihleri, ekonomik, si-
yasi, sosyal, kültürel birçok aç›dan
bask› alt›na al›n›r; bazen ekonomik
zorla, bazen devlet terörüyle yön-
lendirilir. ‹ktidar taraf›ndan yönlen-
dirilmifl bir iradeden, halk›n özgür
iradesi olarak söz edilebilir mi?

Elbetteki hay›r. Sand›ktan ç›kan
“irade” kapitalizmin ve faflizmin
ekonomik ve siyasal bask›s› alt›nda
yönlendirilmifl bir iradedir. 

Bu irade, ayn› zamanda halk› aç
b›rakarak, sefalet içinde bir yaflama
sürükleyerek, iflsizlik ve açl›k teh-
ditleri alt›nda yönlendirilir. Halk›n
yoksullu¤unu kullanarak oylar yön-
lendirilmeye çal›fl›l›r. Bu seçimler-
de oldu¤u gibi eflyadan yiyece¤e,
kömürden alt›na, ifl vaatlerine kadar
bir çok yöntem kullan›l›r. Düzen,
halk› iradi olarak cahil b›rakarak,
gericilefltirerek etkisi alt›na almak-
tad›r. Ve iflte yine bu nedenlerledir
ki; bu irade, yönlendirilmifl ve çar-
p›t›lm›fl bir iradedir. 

Temelde faflizmin varl›¤›, halk›n
iradesinin ortaya ç›kmas›ndaki en
büyük engeldir. 

Say›: 178 7SEÇ‹M

TTeemmeellddee ffaaflfliizzmmiinn vvaarrll››¤¤››,,
hhaallkk››nn iirraaddeessiinniinn oorrttaayyaa
çç››kkmmaass››nnddaakkii eenn bbüüyyüükk

eennggeellddiirr.. 

HHaallkk››nn tteerrcciihhlleerrii,, eekkoonnoommiikk,,
ssiiyyaassii,, ssoossyyaall,, kküüllttüürreell bbiirrççookk

aaçç››ddaann bbaasskk›› aalltt››nnaa aall››nn››rr;;
bbaazzeenn eekkoonnoommiikk zzoorrllaa,, bbaazzeenn
ddeevvlleett tteerröörrüüyyllee yyöönnlleennddiirriilliirr..

‹‹kkttiiddaarr ttaarraaff››nnddaann
yyöönnlleennddiirriillmmiiflfl bbiirr iirraaddeeddeenn,,

hhaallkk››nn öözzggüürr iirraaddeessii oollaarraakk ssöözz
eeddiilleebbiilliirr mmii??
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Bu nedenle de seçimler de¤er-
lendirilirken de oylar›n ekonomik,
siyasal, kültürel hangi yönlendirme-
ler ve etkiler alt›nda at›ld›¤› gözö-
nüne al›nmak zorundad›r.

d- OOligarflinin iiktidar›nda
halk›n ssözünün, ttepkilerinin
kaale aal›nmad›¤› bbir siyasi ssis-
tem yyürürlüktedir;

Seçimlere, seçmenin özgür irade-
sinin ortaya ç›kmas› ifllevinin yükle-
nemeyece¤inin bir di¤er önemli gös-
tergesi ise, ortaya ç›kt›¤› iddia edilen
iradenin asl›nda sömürücü egemen
s›n›flar taraf›ndan zzaatteenn ddiikkkkaattee
aall››nnmmaayyaaccaakk olmas›d›r. 

Burjuva demokrasilerinde, fa-
flizmde halk›n oyu, özünde sömürü
sisteminin meflrulaflt›r›lmas› için el-
zemdir. De¤ilse, sömürücü egemen-
ler için halk, sözü dinlenecek de¤il,
yönetilecek bir unsurdur. Daha aç›k
olarak halk› ““ggüüddüülleecceekk ssüürrüü”” ola-
rak görürler. Bu anlamda da tüm de-
magojik söylemlerine ra¤men hal-
k›n görüflleri, talepleri siyasi ikti-
darlar taraf›ndan esas al›nmaz. 

fiunu da belirtmeliyiz ki, bunca
partinin olmas›, halk›n ssiiyyaasseettiinn
iiççiinnddee oldu¤u anlam›na gelmiyor.
Halk›n gerçek anlam›yla politiklefl-
mesi, kkeennddii ssoorruunnllaarr››nnaa ççöözzüümm
aarraammaass›› demektir. Bu da iktidarla-
r›n ifline gelmez. Çünkü halk ne za-
man politikleflmiflse, faflizm bunu
kendi düzeni için bir tehlike olarak
görmüfltür. Bu nedenlede tart›flan,
her düzeyde karar alan, örgütlü bir
halk ne istenir, ne de yarat›lmak için
u¤rafl›l›r. 

Her düzeyde örgütlü, söz ve ka-
rar hakk› olan, politik bir halk, an-
cak halk demokrasisinde istenen bir
fleydir. Ancak devrimci bir halk ikti-
dar›nda, halk›n yasama ve yürütme
mekanizmalar›nda do¤rudan söz ve
karar hakk› vard›r. Böyle bir sistem-
de halk›n iradesi flu flekilde hakim
k›l›nacakt›r;

“Madde 57: Demokratik Halk
Cumhuriyeti'nde Yasama ve Yü-
rütme mekanizmalar›n›n olufl-
mas›n›n esas›; halk›n her kesimi-
nin köylerden, mahallelerden, il-

çe, il ve bölge düzeyindeki mec-
lislere kadar, her düzeyde söz ve
karar hakk›n› kullan›p, temsilci-
lerini seçmesiyle afla¤›dan yuka-
r›ya halk›n iradesinin hakim k›-
l›nmas›d›r. ”

e- BBurjuva sseçim ssisteminde
halk›n sseçti¤ini, ggörev vverdi¤i-
ni ggeri çça¤›rma hhakk› yyoktur;

Bütün burjuva demokrasilerinde
ve oligarflinin demokrasicilik oyu-
nunda, halk›n, herhangi bir sorun
karfl›s›nda bile seçti¤i temsilciyi gö-
revden alamay›p, bir sonraki seçim-
leri beklemek zorunda olmas›, hal-
k›n iradesini özgürce kullanamad›-
¤›n›n baflka bir göstergesidir. Mev-
cut seçim sisteminde halk, seçti¤i
kifli vaat ettiklerini yerine getirme-
di¤inde, yolsuzluk yapt›¤›nda, hal-
ka hizmet götürmedi¤inde, onu gö-
revden alma hakk›na sahip de¤ildir. 

Sistemde seçilen yöneticinin
yapt›¤› iflleri denetleyecek bir me-
kanizma ve yöneticilerin halka he-
sap verme zorunlulu¤u yoktur. Bu
hak ve mekanizmalar, ancak dev-
rimci halk iktidarlar›nda olabilir:

“Madde 16: Halk›n her düzey-
deki örgütlenmelerde seçti¤i ve-
killerini, görevini yeterince yeri-
ne getirememesi, kendisini seçen
kesimlerin temsilini lay›k›yla ya-
pamamas›, halka, halk iktidar›-
na karfl› siyasi, ahlaki suçlar ifl-
lemesi durumunda, GER‹ ÇEK-
ME hakk› vard›r. Geri çekme...
demokratik bir yönetimin vazge-
çilmez kofluludur.”

f- Halk›n öözgür iradesi, hhal-
k›n iiktidar›nda vvar olabilir;

Halk›n özgür iradesi ancak ikti-
darda halk›n kendisinin oldu¤u, de-

mokrasinin ço¤unluk için,
halk için bir demokrasi olarak
iflledi¤i bir sistemde olabilir.
Halk Anayasas› bu noktada
flunu formüle ediyor:

“Madde 12: Demokratik
Halk Cumhuriyeti'nde yöne-
ten halkt›r. Halk›n yönetime kat›-
l›m› 4 y›lda bir yap›lan seçimle-
re indirgenemez. Halk yönetime
kat›lma hak ve yetkisini ssüürreekkllii
olarak ve yyeerreell--mmeerrkkeezzii her dü-
zeyde kullan›r. Tüm yasal, idari
düzenlemeler bunu esas al›r. ”
Halk›n yönetime kat›l›m›n›

mümkün k›lan ise, halk›n her alan-
da söz ve örgütlenme hakk›na sahip
olmas›d›r. 

“Madde 13: ... Halk yerel, böl-
gesel, mesleki her düzeyde Mec-
lislerde örgütlenerek ülke yöneti-
mi, ekonomisi, politikas› hakk›n-
da politika üretimine, kararlar›n
al›nmas›, uygulanmas› ve denet-
lenmesi süreçlerine kat›l›r. ”

Bu yoksa, halk›n kat›l›m› ya bi-
çimsel, ya alabildi¤ine s›n›rl›d›r.
Halk›n iktidarda oldu¤u bir sistem-
de, daha yasalar yap›l›p, yönetim
mekanizmalar› oluflturulurken, hal-
k›n iradesi hakim k›l›n›r. Küba,
Sovyetler Birli¤i baflta olmak üzere,
sosyalist ülkelerde sistem böyle fle-
killenmifltir. Bafltan beri maddeler
halinde s›ralad›¤›m›z bu gerçekler
göstermektedir ki, ülkemizde se-
çimlerin halk›n özgür iradesini yan-
s›tt›¤›ndan, halk›n yönetime kat›l›-
m›ndan, söz ve karar hakk›na sahip
oldu¤undan söz edilemez. 

Bunlar›n mümkün olabilece¤i
yer; iktidarda halk›n oldu¤u Ba¤›m-
s›z Demokratik bir Türkiye’dir. 

(*) Bu seçimlerin en kayda de¤er so-
nuçlar›ndan biri, DTP’nin Kürt halk›n›n
yo¤un yaflad›¤› illerde birçok belediye
baflkanl›¤›n› kazanm›fl olmas›d›r. Fakat
bu da yukar›da belirtilen gerçe¤i de¤ifl-
tirmez. Bu seçim sonucu, Kürt halk›n›n
ulusal tepkileri ve talepleri aç›s›ndan bir
anlam tafl›r, fakat bu DTP’nin kazand›¤›
belediyelerde mesela “sosyalist beledi-
yecilik” yap›labilece¤i anlam›na gel-
mez. Yapamazlar. Sistem buna kapal›-
d›r. Bizim bu yaz›da as›l olarak üzerin-
de durdu¤umuz da budur. 

Halk›n sseçilme hhakk›n›
kullanabilmesinin kkoflullar›

yoksa, oorada hhalk, aancak
kendisini ggösterilen eegemen
s›n›f ttemsilcilerini sseçmek

zorunda kkalacakt›r ki,
bunun aad›na sseçmen

iradesinin oortaya çç›kmas›
denilemeyece¤i aaç›kt›r. 
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Devrimci Halk Kurtulufl
Partisi, 30 Mart-17 Nisan dola-

y›s›yla 30 Mart günü bir aç›klama
yay›nlad›. “fiehitlerimiz, Önderi-
miz, Partimiz, Gelece¤imizdir”
bafll›kl›, 41 nolu bülten’de flehitleri
ve önderlerimizi sahiplenme ça¤r›-
s› yap›l›yordu. 

Aç›klaman›n giriflinde 1970’ler-
den bu yana süren kesintisizli¤e,
kararl›l›¤a bir vurgu vard›:

“1970’te, dünyan›n Türkiye-
si’nde devrim yapmak için ç›kt›k
yola; bugün hala ayn› amaçla yü-
rüyoruz. 

1970’te yola ç›karken, Marksizm-
Leninizmi savunuyorduk, hala ide-
olojik, politik k›lavuzumuz ayn›d›r.

1970’te yola ç›karken, sosyaliz-
mi savunarak yola ç›kt›k. Dünya-
m›z o günden bu yana önemli alt
üst olufllar yaflad›; sosyalist sistem-
de, revizyonist yönetimlerin eseri
olarak büyük bir y›k›m yafland›, ve
biz hala sosyalizmi savunmaya de-
vam ediyoruz.”

Aç›klamada yer alan üç bafll›k,
umudun ad›n›n, bu seneki 30 Mart-
17 Nisan flehitleri anma ve partinin
kuruluflun kutlama günleri çerçeve-
sinde öne ç›kard›¤› yanlar› da anla-

t›yordu özet olarak. Altbafll›klar›
flunlard› bildirinin:

- Türkiye halklar›n›n kurtulufl
savafl›nda düflen her flehit, halk›n
onurudur

fiEH‹TLER‹M‹ZE SAH‹P ÇI-
KALIM!

- Mahir Çayan ve Dursun Kara-
tafl gibi önderlere sahip olmak, hal-
k›m›z ve 

devrimci hareket için gururdur. 

ÖNDERLER‹M‹Z‹N M‹RASI-
NA SAH‹P ÇIKALIM!

- Marksist-Leninist Parti, em-
peryalizmin ve oligarflik diktatör-
lüklerin 

halklar›n sorunlar›n› çözmek bir
yana a¤›rlaflt›rd›¤› dünyam›zda, 

tek umuttur. PART‹M‹ZE SA-
H‹P ÇIKALIM! 

Aktar›lan alt bafll›klar, ayn› za-
manda birer ça¤r› içeriyor.

Aç›klaman›n bir bölümünde
a¤›rl›kl› olarak sosyalizme vurgu
yap›l›yor ve “Partimizin Türkiye
halklar› için bir alternatif olmas›,
kapitalizmle sosyalizm aras›ndaki
savaflta sosyalizmi savunmas›ndan-
d›r. ” deniliyor.  

“Partimize sahip ç›kmak, sömü-

ren ve zulmeden düzen karfl›s›nda
halk›n iktidar›n› kuracak bir alter-
natifi sahiplenmektir. 

Partiyi büyütmek, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadele-
sini büyütmek demektir. Ba¤›ms›z-
l›ktan, demokrasiden, sosyalizmden
yana olan tüm güçler, Partimize
güç verin, sahiplenin, kat›l›n.”

Aç›klaman›n son bölümünde
ise, Türktiye solunun yetersizlikle-
rine de vurgu yap›larak flunlar be-
lirtiliyor:

Gelece¤imizi, flehitlerimiz, ön-
derlerimiz, Partimizle kuruyoruz.
Onlar, onurumuz, gururumuz, umu-
dumuzdur. Onurumuza, gururumu-
za, umudumuza sar›lal›m. Türkiye
devrimi onlarla, onlar›n temsil etti-
¤i 39 y›l›n birikimiyle, donan›m›y-
la, dünden daha güçlüdür. Elbette
Türkiye Solu olarak bugün bir çok
konuda eksikliklerimiz, yetersizlik-
lerimiz var. S›n›flar mücadelesinde,
olmas› gerekti¤i düzeyde etkili,
yönlendirici de¤iliz. Eksiklikleri-
miz, zay›fl›klar›m›z s›r de¤ildir.
Bunlar› nas›l aflaca¤›m›z konusun-
da da bir s›r yoktur ve iflte bu nok-
tada da çözümümüz, onurumuza,
gururumuza, umudumuza sar›l-
maktan baflka bir fley de¤ildir.

Aç›klama: “fiehitlerimiz,
Önderimiz, Partimiz Gelece¤imizdir”

Say›: 178 9fiEH‹TLER‹M‹Z

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 - Saat: 15.00
Yer: Gazi Mahallesi Eski Karakol Önü

Merhaba!

ONSUZ 
AMA ONUNLA

DA‹MA...

UMUTLA CANLARLA 
YARINLARA...

Selam Olsun, Bin Selam...

Özgür Tutsaklar
F Tipi / Bolu
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1978 Aral›k ay›nda yap›lan bir
toplant› ile yeni örgütlenmeye ilifl-
kin kararlar al›n›r. 2200 AArraall››kk KKaa--
rraarrllaarr››, hareketin geliflimini belir-
ler. Tarih sahnesine art›k yeni bir ör-
gütlenme ç›kmaktad›r. Bu örgütlen-
menin ad› DEVR‹MC‹ SOL'dur.
Yetersizlikler vard›r elbette, ama fa-
flizme karfl› mücadele, savafl› savafl
içinde ö¤renme anlay›fl›yla gelifltiri-
lecektir.  

Bu cüretli ç›k›fl
Day›'n›n önderli¤in-
de olmufltur. Day›
THKP-C potansiye-
lini, tasfiyecilerin
denetiminden ç›kar-
tarak, yeni bir örgütlenmeye sevk
etmifltir. H›zla, faflizme karfl› müca-
delenin ihtiyaçlar›na cevap vermeye
yönelik bir pratik gelifltirilir. Faflist-
lerin iflgal alt›nda tuttu¤u ‹stanbul
Gültepe Merkezi, solda o güne ka-
darki en kapsaml› ve kalabal›k kad-
rolu bir askeri eylemle bas›l›r.
Semtte ayn› anda birçok faflist hedef
vurulur, tahrip edilir. Bu eylem, fa-
flizme karfl› mücadelede izlenecek
çizginin nas›l flekillenece¤ini de
göstermektedir. 

Ancak ne ilginçtir ki, devrimci
hareket böyle bir sürece yönelirken,
bu dönem ayn› zamanda DY sald›r›-
lar›n›n yafland›¤›, DY'lilerin dev-
rimci hareketin faaliyetlerine engel
olmaya çal›flt›¤› bir dönemdir. Day›
ise, bu süreçte sol içi fliddete kesin
bir biçimde karfl› ç›kar. Bu konuda,
“sald›r›lara karfl›l›k verilmesi” do¤-
rultusundaki önerileri reddeder ve
bu durumu sol içi fliddet konusunda
bir e¤itime çevririr. Nitekim, bu
noktada Day›’n›n ne kadar hakl› ol-
du¤u y›llar sonra çok daha net görü-
lecektir. 

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ SSOOLL,, PPAARRTT‹‹
CCEEPPHHEE’’NN‹‹NN YYEENN‹‹LLMMEEZZLL‹‹⁄⁄‹‹--

DD‹‹RR.. THKP-C'de so-
mutlanan ddeevvrriimm kkaa--
rraarrll››ll››¤¤››nn››nn vvee iikkttiiddaarr
iiddddiiaass››nn››nn kesintisiz
devam etmesidir. “Ç›p-
lak hedef devrim yap-
makt›r. Bunun flu ya da
bu kal›ba uymas› zo-

runlulu¤u yoktur. Tersi-
ne her devrim kendi yata¤›nda akar,
kendi kal›b›n› yarat›r. Mücadele re-
çetelerle yürümez derken kast›m›z
budur.” (Devrimci Sol, 7. say›)

Bu noktada, Mahir’in “'Biz dün-
yan›n Türkiye'sinde devrim yapmak
için yola ç›kt›k' sözleriyle, Savun-
ma’n›n ““DDüünnyyaayy›› bbiirr kkeezz ddee TTüürr--
kkiiyyee’’ddeenn ssaarrssaaccaa¤¤››zz”” sözleri  ayn›
hedefi ve iddiay› yans›tmaktad›r. 

Hedef sade ve nettir. Hedef,
DEVR‹M YAPMAKTIR. Strateji,
taktikler, örgütlenme ve mücadele
biçimleri, her fley devrim hedefine
göre flekillenir. Mahir'in ve Day›'n›n
önderli¤i sayesinde devrimci rota-
n›n ekseni hiç flaflmaz. Bu eksenden
sapan örgütlenmeler, flu veya bu ke-
sitte, ne kadar kitlesel bir güce ya da
silahl› mücadele prati¤ine sahip ol-
salar da, kal›c› olamam›fllard›r. Par-
ti-Cephe çizgisindeki ideolojik ke-
sintisizlik, bu hedeften, bu do¤rul-
tudan sapmama sayesindedir. 

THKP-C, Devrimci Sol’un ku-
rulufluyla birlikte, maddi ve örgütsel
anlamda da “yokedilemez” hale
gelmifltir. Miras, art›k kendisini her
koflulda tafl›yacak bir örgütle bütün-
leflmifltir. Day›, Kongre Belgeleri’n-
de Devrimci Sol ve THKP-C iliflki-
sini flöyle anlat›r;

“Devrimci Sol ve THKP-C ilifl-
kisi sadece ideolojide, söylemde
benzerlikleriyle ele al›nabilecek ba-
sit bir olgu de¤ildir. Devrimci Sol ve
THKP-C birli¤i, ideolojide, pratik-
te, politikada esas olarak da halk›-
m›za ve dünya halklar›na karfl› du-
yulan sorumlulukta, bu sorumlulu-

¤un yaratt›¤› ruhsal flekillen-
mede, özveride, kararl›l›kta,
iktidar bilincinde ve gerekti-
¤inde yaflam›n› feda etmekten
çekinmemekte ifadesini bu-
lur.”

THKP-C silahl› mücadele-
nin stratejinin temeli olarak al›nma-
s›nda bir ilktir. Devrimci Sol onu iz-
lemifltir. Çünkü silahl› mücadelesiz
iktidar›n al›nmas› mümkün de¤ildir.
Silahl› mücadele ve iktidar iliflkisi,
devrimci hareketin bir yay›n›nda or-
taya konuldu¤u gibi flöyledir: “Si-
lahl› mücadelenin temel al›n›p al›n-
mamas›, o gün ve sonras›n da da te-
mel ayr›m noktas›d›r. Ayr›m nokta-
s›d›r, çünkü iktidar hedefini müm-
kün k›lacak tek devrimci hat silahl›
mücadelenin temel al›nmas›d›r. Bu-

nu temel almayanlar
sözde ne derlerse de-
sinler, iktidar mücade-
lesinin d›fl›nda ve uza-
¤›ndad›rlar. Bu an-
lamda denilebilir ki,

Türkiye devrimi aç›s›ndan iktidar
hedefli bir mücadelenin bafllang›c›
1970'lerin bafl›d›r.” (Devrimci Sol,
9. say›)

K›z›ldere'de fiziken yok edilen
THKP-C yenilmemifltir.  Onun ye-
nilmezli¤inin ttaarriihh iiççiinnddeekkii tteemmssiill--
cciissii olan Devrimci Sol, Mahir'lerin
miras›na her düzeyde sahip ç›km›fl,
Day›’n›n ve Devrimci Sol’un ön-
derli¤indeki devrim yürüyüflü bu
miras üzerine flekillenmifltir.

DDooggmmaattiizzmmii rreeddddeeddeenn 
öönnddeerrlleerriimmiizziinn iizziinnddee......
Devrimci Sol’un kuruluflundan

12 Eylül cuntas›na kadar geçen sü-
re, iki y›l› biraz aflk›n bir süreçtir.
Bu dönem, son derece yo¤un bir sü-
redir. Devrimci Sol bu kadar k›sa
sürede, solun belli bafll› hareketle-
rinden biri haline gelmifltir. Burada,
bu sürecin pratik eylemlerine gir-
meyece¤iz, ama  bu sürecin nas›l bir
anlay›flla ele al›nd›¤›n› ortaya koya-
ca¤›z esas olarak.   

Marksizm-Leninizmin bir eylem
k›lavuzu olarak görülmesi gerekti-
¤ini ö¤reten Mahir’in ö¤rencisi Da-
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y›, ayn› flekilde somut duru-
mun tahlilini yaparak sürece
uygun yeni örgütlenmeler
gündeme getirir. Mücadelenin
örgütlenmesinde asla flablon-
culu¤a, taklitçili¤e düflülme-

mifltir. Mahir'de olmayanlar,
Day›'da vard›r. Çünkü örgütlenme-
lerin niteli¤ini belirleyen, o sürecin
ihtiyac›na cevap verip vermedikle-
ridir. Mahir de, Day› da Marksizm-
Leninizmi bir flablon ve do¤ma ola-
rak ele almam›fllard›r. Mahir bu ko-
nudaki yaklafl›m›n› flöyle ortaya ko-
yuyordu o zamandan:

“Marksizm sürekli olarak, haya-
t›n yeni gerçekleri karfl›s›nda derin-
leflip, zenginleflen, kendi kendini
aflan bir doktrindir. Marksizmde
esas olan laf›zlar de¤il, muhtevad›r.
Marksizmde de¤iflmeyen tek fley,
Lenin'in deyifliyle onun yaflayan ru-
hu olan diyalektik metoddur. Diya-
lekti¤in en elemanter iki unsuru
olan, zaman ve mekan kavramlar›
dikkate al›nmazsa, Marks ve En-
gels'e göre Lenin'in, Lenin ve Sta-
lin'e göre Mao-Tse Tung'un ve Ma-
o'ya göre de emperyalizmin üçüncü
bunal›m döneminin muzaffer prole-
ter devrimcilerinin revizyonistlikle-
rinden bahsetmek mümkündür. ”
(Bütün Yaz›lar, syf. 288)

Day› da ayn› anlay›fl› izlerken,
flunlar› vurgulam›flt›r:

“Devrimin geliflmesinde, plan-
lar, programlar, taktikler, örgütlen-
me biçimleri, sürecin bafl›ndan so-
nuna kadar hiç de¤iflmeden kala-
mazlar. Kalmas›nda ›srar etmek,
Marksizm-Leninizmi k›s›rlaflt›r-
mak... toplumdaki ve düzendeki di-
yalektik de¤iflimi ve geliflimi do¤ru-
dan rreeddddeettmmeekk demektir. Devrimci
savafl›n geliflimi, her de¤iflen duru-
ma göre yeni taktikler benimser ve
devrim hedefine varmak için, temel-
stratejik örgütlenme perspektiflerini
ve amaçlar›n› de¤ifltirmeden, herfle-
yi bu stratejik hedefe ve amaca var-
mak için h›zla de¤ifltirir. ... Devrim-
ci hareketimiz de siyasi arenaya
ç›kt›¤›ndan bu yana, somut koflulla-
r›n do¤ru analizi ve özgün durumu-
muzla stratejik-temel görüfllerini

koruyarak taktikler, hedefler, örgüt-
lenmeler düzeyinde birçok de¤iflik
politikalara baflvurmufltur.” (Kurtu-
lufl, Say›: 16,  27 May›s 1995)

Bu anlay›fl sonucudur ki, mesela,
Mahirler’in döneminde olmayan
boyutlarda gündeme gelen sivil fa-
flist teröre karfl›, yeni mücadele ve
örgütlenme biçimleri gelifltirilmifl,
1970’lerin sonlar›nda Faflist Teröre
Karfl› Silahl› Mücadele Ekipleri
(FTKSME'ler), Silahl› Devrimci
Birlikler (SDB) gibi yeni örgütlen-
meler kurulmufltur. (1990’l› y›llarda
da devam edecektir bu yarat›c› çiz-
gi; silahl› mücadelede, kitle örgüt-
lenmesinde yeni biçimler gelifltirile-
cek, mücadeleye hapishanelerde ve
her alanda yeni gelenekler eklene-
cek, THKP-C’nin ideolojik, teorik
tespitleri gelifltirilerek aç›lacakt›r.) 

1122 EEyyllüüll vvee hhaarreekkeettiinn 
öönnddeerrllii¤¤iiyyllee aaflfltt››¤¤›› 
yyeennii ss››nnaavvllaarr......
12 Eylül Cuntas›’yla hareketin

geliflimi kesintiye u¤rar. Solun bü-
yük bir bölümü taraf›ndan devrim
hedefi ve zorlu dönemlerin zorunlu
görevleri unutulurken devrimci ha-
reket bu süreçte esas olarak tek ba-
fl›nad›r. 

12 Eylüle karfl›, “Cunta 45 Mil-
yon Halk› Teslim Alamaz” kampan-
yas› bafllat›l›r. Cuntaya karfl› 6 ay
kadar silahl› mücadele üst düzeyde
yürütülür. Bu süreçte ülkede kalma
ve direnifli örgütleme esas al›n›r. 

Day›, cuntaya karfl› direnifl süre-
cinin daha bafl›nda tutsak düfler.
Mücadele Niyazi Ayd›n'›n sorumlu-
lu¤unda devam ederken, hapishane-
lerdeki mücadelede giderek öne
ç›kmaya bafllar. Tutsaklar› teslim al-
ma sald›r›lar›na karfl›, uzlaflmaz bir
direnifl çizgisi oluflturulur hapisha-
nelerde de. 

Türkiye solu, hapishanelerde ilk
yo¤un, kitlesel direnifl prati¤ini Ma-
hirler döneminde yaflam›flt›r. Dire-
nifller, firar, siyasal savunma gibi
konularda yetersizlikler olsa da, ilk
geleneklerin tohumlar› o zamandan
at›lm›flt›. fiimdi o gelenekleri gelifl-

tirme zaman›yd›. THKP-C’nin mi-
ras›, bu alanda da devral›nacak ve
çok daha üst boyutlarda gelifltirile-
cekti. Bu direnifl çizgisi siyasal ve
pratik olarak Day›’n›n önderli¤inde
flekilleniyordu yine.   

Devrimci Sol Ana Davas›’n›n 15
Mart 1982’de bafllamas›yla d›flar›da
da “Cunta Devrimcileri Yarg›laya-
maz” kampanyas› bafllat›l›r. ‹lk du-
ruflmada cuntaya, devrimcileri tes-
lim alamayacaklar› çok net bir bi-
çimde ilan edilir. 

1982'de “Faflist Anayasaya Ha-
y›r” Kampanyas›'yla ülkede ve yurt-
d›fl›nda cuntaya cevap verilir. 

1983 Kas›m'da bir yandan cunta-
n›n sivilleflme manevralar› sürer-
ken, “sivil” ANAP iktidar›n›n ha-
pishanelerdeki sald›r›lar› artmakta-
d›r. Ölüm Orucu böyle bir süreçte
gündeme gelir. 

12 Nisan 1984, Metris'de Dev-
rimci Sol, ve T‹KB tutsaklar› tara-
f›ndan direnifl bafllat›l›r. Açl›k grevi
45. gününden itibaren Ölüm Orucu-
na çevrildi¤inde, kitleye aç›klanan
ölüm orucu direniflçilerinin içinde
DDaayy›› da vard›r. Day›'n›n tavr› hapis-
hanelerde yarat›lan statükoya,
“önemli olan d›flar›daki mücadele-
dir”, “kadrolar› korumal›y›z” flek-
lindeki çarp›k anlay›fllara verilen ta-
rihsel bir cevapt›r. Day› bu döneme
iliflkin flunu belirtir:

“Bu direnifl ayn› zamanda kitle-
siyle, kadrosuyla, önderli¤iyle he-
men herkesin yeniden s›navdan geç-
ti¤i, ideolojik sa¤laml›¤›m›z›n s›-
nand›¤› bir süreç olmufltur.” (Kon-
gre Belgeleri 1)

Hareket, bu s›namadan her an-
lamda aln›n›n ak›yla geçmifltir. Bu
süreç, Day›’n›n önderlik misyonu-
nun pekiflti¤i bir süreçtir. Bu dire-
nifl, Day›'n›n flehit düflmesi duru-
munda geride kalan kadrolara olan
güveninin ve inanc›n›n ifadesidir.
Bu süreç, devrimci hareketin çizgi-
sinden sapt›r›lamayaca¤›n›n tart›fl›l-
maz bir kan›t›d›r... Day›'n›n önderli-
¤inde, verilen 4 flehitle birlikte,
ölüm orucu direnifli, oligarflinin ha-
pishanelerdeki teslim alma politika-
s›n› yerle bir ederken, as›l olarak da

Say›: 178 11DEVR‹M YOLU

u
m

u
d

u
 
s
e

l
a

m
l
›
y
o

r
u

z



sola yeni bir mücadele gelene¤i, d›-
flar›da süren suskunlu¤a yönelik ise
aya¤a kalk ça¤r›s› olmufltur. 

MMaarrkkssiizzmm--LLeenniinniizzmmii 
ddüünnyyaa ççaapp››nnddaa tteemmssiill 
eettmmeekk iiddddiiaass››
Hapishanelerde yarat›lan dire-

nifllerin, d›flar›da koflullar ne kadar
zorlu olursa olsun, örgütlenmeyi
sürdürmekte ›srar›n sonuçlar›,
1980’lerin ikinci yar›s›nda al›nma-
ya bafllan›r. Hareket, iflçiler, ö¤ren-
ciler, memurlar, tutsak yak›nlar›,
gecekondulular içinde h›zla gelifl-
meye bafllar. 

Asl›nda bu geliflmenin yafland›¤›
dönem, ayn› zamanda hareketin “ri-
cat” karar›n›n oldu¤u da bir dönem-
dir. 1985 sonras›nda ricat karar›
al›nm›flt›r. Ama hareketin statükola-
r› y›kan anlay›fl› burada da kendini
gösterir; ricat, oportünizmin, reviz-
yonistlerin ele ald›¤› gibi,  ““mmüüccaa--
ddeelleenniinn ttaattiill eeddiillmmeessii”” fleklinde uy-
gulanmayacakt›r. Tam tersine, ricat
görevleri yerine getirilirken de
mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap ve-
rilmeye çal›fl›lacakt›r. Day› ricat sü-
recini; “esas olarak toparlanmam›-
z›, güç biriktirmemizi, silahl› müca-
deleye istikrarl› bir tarzda yeniden
bafllamam›z› sa¤layacak ve parti-
leflme sürecimizi h›zland›racak bir
tarzda flekillenmeliydi” diye anlat›r.
(Kongre Belgeleri 1) 

Devrimci Sol Davas› tutsaklar›,
1988’de Ana Dava'da ““HHaakkll››yy››zz
KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” bafll›kl› bir savunma
okumaya bafllarlar. Bu savunma si-
yasal kapsam› aç›s›ndan bir ilktir.
Haz›rlan›fl›ndaki kolektivizm aç›-
s›ndan bir ilktir. Savunma, mahke-
me salonunu bir direnifl mevzisine
dönüfltürürken, ideolojik anlamda
da hareketin önünü açar.  

1989 Ekimi’nde Day› bir özgür-
lük eylemiyle tutsakl›¤›na son verir.
Firar, örgütsel ve politik anlamda
yeni bir dönemin de müjdecisidir.
Mahirler, firarla nas›l kavgan›n içi-
ne kofltularsa, devrimci hareketin
özgürlük eylemleriyle d›flar› ç›kan
kadrolar›, militanlar› da ayn›s›n› ya-
p›yorlard›. Direniflte, savunmada,

firarda, K›z›ldere’de ve ölüm oruç-
lar›nda, amaç hep ayn›yd›: devrimi
sürdürmek. Pek çok süreçte Ma-
hir'in ve Day›'n›n ayn› veya benzer
tav›rlar› gelifltirmifl olmas›, ayn›
ideolojik netlik ve devrimcilik anla-
y›fl›ndan kayna¤›n› almaktad›r. 

Day› özgürlü¤üne kavufltuktan
sonra yine bir ilke imza atarak, kad-
rolardan ““öönnddeerrlliikk iiççiinn oonnaayy”” ister.
Hareketin tüm ileri kadrolar›n›n
verdi¤i onayla yeniden hareketin
bafl›nda misyonunu sürdürür. Day›,
yurtd›fl›na ç›kma önerisini ise red
eder. Daha sonra flöyle diyecektir bu
konuda: “Hareketimiz yeniden aya-
¤a kalk›p topra¤a sa¤lam basma-
d›kça, silahl› mücadele bayra¤›n›
yeniden yükseltip, halk›m›z›n flehit-
lerimizin, tutsaklar›m›z›n umutlar›-
n› diriltmedikten sonra, benim kifli-
sel güvenli¤imin sa¤lanmas› ve
yurtd›fl›nda olmam›n hiçbir anlam›
omazd›.” (Kongre Belgeleri syf. 103)

Firardan sonra, Mahir'in de, Da-
y›'n›n da kayg›s› ayn›yd›; silahl›
mücadelenin yeniden örgütlenmesi.
Onlar› böyle düflündüren savunduk-
lar› devrim stratejisidir. Silahl› mü-
cadelenin yükseltilmesi sadece bir
direnme anlay›fl›yla de¤il, iktidar
hedefli olarak ele al›nm›flt›r.

1990 A¤ustos'unda, Day›’n›n
yönetiminde yap›lan de¤erlendir-
melerin sonucunda ““YYoolluunn NNeerree--
ssiinnddeeyyiizz??”” broflürü yay›nlan›r. Bro-
flürde nesnelli¤e teslim olmaman›n,
strtejik hedeften sapmaman›n öne-
mine, kadrolardaki yanl›fl e¤ilimle-
re, zaaflara dikkat çekilmifl, Parti-
leflme sürecinin neresinde bulunul-
du¤una cevap verilmifl ve yola nas›l
devam edilece¤i gösterilmifltir. 

At›l›m, iflte bu de¤erlendirmele-
rin üzerine gerçeklefltirilir. At›l›m
gerekli ve önemlidir; çünkü der Da-
y›: “Devrim, bir oldu bittiyle ortaya
ç›kan... bir olgu de¤ildir.... düzenin
nesnelliklerini ve statükolar›n› y›ka-
rak onlarca küçük devrimler diyebi-
lece¤imiz olgular›n sonucu oluflur.” 

Solda sosyalist sistemin y›k›lma-
s›yla moralsizlik ve teslimiyetler
yaflan›rken, devrimci hareket, mü-
cadelenin yükseltilece¤i bir dönemi

bafllatmaktad›r. Bu süreci ba-
flarmay› sa¤layan ise ““ccüürreett
vvee aatt››llggaannll››kk”” olur. En baflta
da Day›'n›n harekete damgas›-
n› vuran cüreti, iddias›. 

Kitlesel, silahl› her alanda
h›zl› bir geliflim yaflan›r. Halk›n
adaletini ifade eden eylemler geli-
flir. Ülkemizdeki silahl› mücadele-
nin yükselifli, emperyalizmin de
dikkatini çeker. Bu ayn› zamanda
devrimci harekete karfl› bir sald›r›
politikas›n›n da bafllat›lmas› demek-
tir. Bu göze al›nm›flt›r zaten. Dev-
rimci Sol tek bafl›na da olsa, sosya-
lizmi savunma  ve silahl› mücadele
›srar onuruna sahip olur. Day› iddi-
al›d›r, bu iddias›n› ““MMaarrkkssiizzmm--LLee--
nniinniizzmm’’iinn yyaallnn››zz üüllkkeemmiizzddeekkii ddee¤¤iill,,
ddüünnyyaaddaakkii tteemmssiillcciilleerriinnddeenn oollmmaa--
ll››yydd››kk”” diyerek ortaya koyar. Ve
böyle de olur. 

H›zla geliflen ve yayg›nlaflan sa-
vafl›n içinde, hareket büyük bir ope-
rasyona maruz kal›r; 1122 TTeemmmmuuzz
11999911''ddee hareketin önder kadrolar›-
n›n da içinde oldu¤u 10 Devrimci
Solcu katledilir: “12 Temmuz tekil
bir sald›r› de¤ildir. Belli bir polita-
kan›n sonucu ve... savafl gerçe¤inin
en aç›k haline kavuflmas›d›r. ... Bu
tarih Türkiye Devrim tarihinde oli-
garflinin Türkiye Devrimini bir da-
ha diriltmemek üzere yok etme sal-
d›r›s›d›r.” (Devrimci Sol, 9. Say›)

Parti-Cephe gelene¤inin sürdü-
rücüleri, “fiziki olarak yok olmay›
göze alarak, gerçekte devrimci ha-
reketin gelece¤ini inflaa etmifllerdir.
12 Temmuz’un kay›plar› büyüktür
ama kay›plar k›sa sürede telafi edi-
lerek, mücadele sürdürülür. 16-17
Nisan operasyonuyla devam eder
imha politikas›. Ama hareketi yok
etmeyi baflaramaz oligarfli. K›z›lde-
re'den 20 y›l sonra Çiftehavuzlar'da
dalgalanan bayrak, katliamlarla
devrimcileri bitirilemeyece¤inin de
ispat›d›r. K›z›ldere’nin “biz buraya
dönmeye de¤il, ölmeye geldik” cü-
retinin yank›s›, Çiftehavuzlar’da
““bbaayyrraa¤¤››mm››zz üüllkkeenniinn hheerr yyaann››nnddaa
ddaallggaallaannaaccaakk”” hayk›r›fl›na dönüflür. 

- devam edecek- 
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Say›: 178 13Ö⁄RETMEN

Burjuvazi çok "ak›ll›d›r"
Müthifl "yeteneklidir" de. 

Bilmem kaç üniversite biti-
rip, bilmem kaç dil ö¤renip, her
biri kendini adeta Einstein sa-
nan süper beyinleri vard›r onla-
r›n. 

Binlerce iflsiz insan vard›r,
ama onlar fabrika kapat›r.

Binlerce araba üretirler, ama
SATAMAZLAR. 

Buzdolab›, ça-
mafl›r makinesi
üretirler flekil fle-
kil, renk renk ama
al›c›s› yoktur. 

Adeta teknolo-
jiyle dalga geçer
gibi, milimetre ile
ölçülen süper in-
ce cep telefonlar›
üretirler, ama de-
vasa teknik sorunlar oldu¤u
yerde durur.

Çünkü bu devasa, aç gözlü
sermayenin önündeki en büyük
engel yine kendi oburlu¤udur.
Gözü doymaz sermaye her fleyi
yer bitirir, sonra kendini yemeye
bafllar. Onca ak›ll›, onca yete-
nekli bankerler, bürokratlar önle-
yemezler krizleri. Çünkü onlar›n
yetenekleri de¤ildir belirleyici
olan, burjuva sistem, kapitalizm
yeteneksizdir, ak›ls›zd›r. 

NEDEN AKILSIZDIR?
NEDEN AKIL DIfiIDIR? 
‹nsan yoktur bu sistemde.
Burjuvazi insan› bilmez, insa-

na de¤er vermez. 
Her fley kâr üzerine kurulu-

dur. 
Öylesine ak›ld›fl›d›r ki; s›rf

rekabet yüzünden dünya halk-
lar› açken, açl›ktan k›r›l›rken,
sütleri nehre, bu¤daylar› denize
döker, patatesleri gaz döküp
yakar. 

Ama yine krizleri ön-
leyemez. 

Bakmay›n öyle fl›k,
haval›, üstenci görüntü-
lerine. 

Bunlar›n hepsi o sömürücü
katil yüzlerini gizlemek için kul-
land›klar› maskelerdir. 

En vahfli düflmanl›klar› onlar
büyütürler. 

En koyu kini onlar ekerler. 
Yalan, kara çalma, onlardan

sorulur. 
Yaflamak için bunlar› yap-

mak zorundad›rlar. 

Krizlerini çözmek için bunlar›
yaparlar. 

O centilmen, fl›k, burunlar›
k›rk kar›fl havada burjuvalar,
ya¤mac› ve çapulcudurlar as-
l›nda. Halklar› birbirine düflür-
mek, tek tek ülkeleri gizli-aç›k
iflgal etmek, onlardad›r. Bu ya¤-
may› ve çapulculu¤u tüm dün-
ya çap›nda yaparlar üstelik.
Ama her iki emperyalist savafl-
ta da a¤›zlar›n›n pay›n› alm›fllar-
d›r. Birinci Paylafl›m Savafl›’nda
Lenin sosyalizmi arma¤an et-
mifltir dünya halklar›na. ‹kinci
ya¤ma, çapul savafl›nda ise,
dünyan›n üçte biri onlar›n pazar
alan›n›n d›fl›na ç›km›flt›r. 

Elindeki bunca güce ra¤-
men, bu kadar zenginli¤e ra¤-
men YÖNETEM‹YOR ‹fiTE. 

KR‹ZLERDEN ÇIKAMIYOR. 
Çünkü kapitalizmin kendisi

ak›ld›fl›d›r. 
Burjuvazinin o kibirli halleri,

çok teflhir olmufl sömürü ve h›r-

s›zl›klar›n› perdelemek içindir
sadece. 

Kas›m kas›m kas›l›rlar her
yerde. Tüm bunlar yeteneksiz-
liklerini örtmeye yetmiyor.

Oysa bu çapulculara, biz en-
gel olabiliriz.

Onlar tüm güçlerini bizim
güçsüzlü¤ümüzden al›yorlar. 

Onlar tüm sald›rganl›klar›n›,
bizim örgütsüzlü¤ümüzden al›-
yorlar. 

DEVR‹M kitlelerin eseri ola-
cak evet. 

Buna inan›yoruz. 
"Hiç kimsenin

adam yerine
koymad›¤› halk›,
yoksullar› örgüt-
leyin, bu da yet-
mez, iktidar› on-
lar almal›d›r..."
diyor ustalar›m›z. 

T›pk› ustalar›-
m›z gibi M‹L-
Y O N L A R C A
KUM TANES‹N-

DEN, KUM TEPES‹ YAPACA-
⁄IZ. 

M‹LYONLARCA GÜÇSÜZ-
DEN, GÜÇ YARATACA⁄IZ. 

Yaflad›¤›m›z her yerde halk›
örgütlemeli, halk örgütlülükleri
yaratmal›y›z. Örgütlenmeliyiz. 

Krizleri halk iktidar› çözer.
Yoksullu¤u halk iktidar› çö-

zer.
Halka güvenmeliyiz. 
Halk›n yarat›c›l›¤›n›n önünde

hiçbir engel, hiçbir güç dura-
maz. 

Bilmiyorsa, ö¤retmeliyiz.
Korkuyorsa, aflt›rmal›y›z bu

korkuyu. 
Cahilse, e¤itmeliyiz. 
Mutlaka örgütlemeliyiz halk›. 
Halk›n örgütlü gücü karfl›s›n-

da, ne burjuvazi ne emperya-
listler duramazlar. Burjuvazinin
ve emperyalizmin direncini ör-
gütlenerek k›rabiliriz. MUTLA-
KA ÖRGÜTLENMEL‹Y‹Z.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

BURJUVAZ‹N‹N GÜCÜ, B‹Z‹M
GÜÇSÜZLÜ⁄ÜMÜZ ÜZER‹NE

KURULUDUR.

ÖRGÜTLENMEL‹Y‹Z! 
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Kavgam›z›n Mahir’i, önderimiz
Mahir Çayan, daha yolun bafl›nda
"Devrim yolu engebelidir, dolam-
baçl›d›r, sarpt›r... Kurtulufl bayra¤›
bu yolu t›rmanan gerillalar›n birbi-
rine iletmesi ile oligarflinin burçla-
r›na dikilecektir. Her engebede dü-
flen gerillalar›n gövdesi bir devrim
f›rt›nas› yarat›r..." diyerek, uzun
sürecek  kavgam›z›n, nas›l bir seyir
izleyece¤ini belirtmiflti. Tüm di¤er
tespitlerinde oldu¤u gibi, bu tespi-
tinde de yan›lmad›. Maltepe’de, Ar-
navutköy’de, K›z›ldere’de “düflen
gerillalar›n gövdesi” ülkemizde, bir
daha hiç dindirilemeyecek bir
“devrim f›rt›nas›” yaratt›. O f›rt›na-
lar› niceleri izledi; 12 Temmuzlar,
16-17 Nisanlar, Ba¤c›lar, Çaytafl›-
lar, Emirganlar, ölüm oruçlar›, Bal-
k›calar, fedalar... Partinin ilan›yla
dalgaland›r›lmaya bafllanan kurtu-
lufl bayra¤›, 39 y›ld›r hiç yere düflü-
rülmeden, elden ele bugünlere ta-
fl›nd›. 

39 y›l boyunca kesintisiz yürü-
nen bu engebeli, dolambaçl› yolda
çok büyük bedeller ödendi. Yüzler-
ce flehit verildi. 

Bu yürüyüflte öylesine önemli
dönüm noktalar›, öylesine belirle-
yici anlar vard› ki, bunlar bir yerde
tarihimizin köfle tafllar›yd›lar. Bu
dönüm noktalar›n›n, o kritik anla-
r›n, hareketin gelece¤ini tayin eden
zamanlar›n hepsinde, karfl›m›zda,
onlar, KKAAVVGGAAMMIIZZIINN MMAAHH‹‹RR--
LLEERR‹‹ vard›. Bu tarihsel dönemeç-
lerde mücadeleyi omuzlayan, o an-
lar›n gerektirdi¤i cüretle, fedakar-
l›kla süreçlerin önünü açan, kahra-
man flehitlerimizdi onlar. 

HHeerr ddöönnüümm nnookkttaass››nnddaa bbiirr
MMaahhiirr vvaarrdd››.. Mahirler vard›. Tarih

böyle yaz›ld›. Mahir olmak; uzlafl-
mamakt›. Uzlaflmad›lar. Mahir ol-
mak; revizyonizme, oportünizme
ve tüm sapmalara karfl› cepheden
tav›r almakt›r, Marksizm-Leninizm
bayra¤›n› hep yükseklerde tutmak-
t›. Onlar da öyle yapt›...

✪KKaavvggaamm››zz››nn MMaahhiirrlleerrii,,
DDaayy››''nn››nn öönnddeerrllii¤¤iinnddee ttaass--

ffiiyyeecciillii¤¤ee bbaayyrraakk aaççaann iillkk kkaaddrroo--
llaarrdd››rr;; Niyaziler, ‹brahim Erdo-
¤anlar, Sinanlar’d›r. 

Yürüdükleri yol, Mahirler’in
K›z›ldere’de açt›klar› yoldu. Genç-
tiler, tecrübesizdiler. Eskilerin Ma-
hirleri, Parti-Cephe’yi kendilerine
ö¤retmesini beklemifllerdi ama
bakt›lar ki orada mu¤lakl›klardan,
sinsice inkardan baflka bir fley yok;
Mahir’i, do¤rudan Mahir’in kendi-
sinden ö¤rendiler. Ö¤rendiklerini
hayat›n tart›s›na vurdular ve bbuu yyoo--
lluunn mmaahhiirrii oldular.

Dönem, ayn› zamanda, ideolo-
jik keflmekeflli¤in en yo¤un yaflan-
d›¤› bir dönemdir. Aç›k inkarc›lar,
yar› inkarc›lar, sinsi inkarc›lar... sa¤
ve sol sapmalar... ‹flte, “mahir” ol-
mak da böyle süreçlerde kendini
gösterir. Day›’n›n belirleyicili¤inde
Niyazi Ayd›nlar, ‹brahim Erdo¤an-
lar öne ç›karlar. Gençtirler, tecrübe-
sizdirler... ama onlar K›z›ldere’den
ç›km›fllard›r yola.  Mahir gibi uz-
laflmaz, Mahir gibi cüretlidirler.
‹deolojik keflmekeflli¤e karfl› Ma-
hir’i, kendi el yazmalar›n› okuya-
rak ö¤renirler. Bunlar› binlerce ço-
¤alt›p da¤›t›rlar, bulan›kl›¤a son
vermeye çal›fl›rlar... Netleflen yol,
bir kez daha inkarc›lar› aflarak,
ad›m ad›m ayd›nlan›r.. Hedefleri

K›z›ldere’nin açt›¤› yolda dev-
rime yürümektir. Bu yolun
genç mahirleridir art›k onlar. 

Genç Cepheliler’in önündeki
görev; THKP-C potansiyelini bir-
lefltirmek ve sürecin ihtiyaçlar›na
cevap verecek bir örgütü yaratmak-
t›r. Day›’n›n önderli¤indeki bu Ma-
hirler, gittikçe t›rmand›r›lan faflist
terör karfl›s›nda militanca bir müca-
dele hatt›yla faflist iflgalleri k›r›p
mevziler kazan›rlar. 

‘77 y›l›nda sinsi inkarc›l›k ken-
dini daha çok göstermeye bafllar.
Aç›kça görürler ki, bu düflünceler
THKP-C görünümü alt›nda THKP-
C’nin tasfiyesidir. ‹flte, böylesi bir
süreçte tasfiyecili¤e karfl› cepheden
bayrak açmak kavgan›n mahiri ol-
makla mümkündü. Niyaziler, ‹bra-
himler, Sinanlar, Ahmet Faz›llar...
bu kavgan›n mahiriydiler. Cüretliy-
diler, uzlaflmazd›lar... Kendilerine
olan güvenle, Marksizm’e-Leni-
nizm’e olan inançla, Day›’n›n ön-
cülü¤ünde, tasfiyecili¤e karfl› cep-
heden bayrak açt›lar. Bu bayrak K›-
z›ldere’den devral›nan Mahirler’in
bayra¤›yd›.

✪KKaavvggaamm››zz››nn MMaahhiirrlleerrii,, 12
Eylül cuntas›na karfl› tarihi

direnifli örgütleyen yoldafllar›m›z-
d›r; Önderli¤in tutsakl›¤›n›n ard›n-
dan ikinci Merkez Komite’yi olufl-
turan Niyaziler, Ahmet Faz›llar, Si-
nanlar'd›r. Cuntan›n en zor koflulla-
r›nda örgütlülü¤ü sürdüren Sabo-
lar’d›r. Mahir olmak zor karfl›s›nda
teslim olmamakt›. Her koflulda sa-
vaflma kararl›l›¤›yd›. Mahirler’in
12 Mart karfl›s›nda yapt›klar›n›
yapmakt› ve onlar da iflte bunu yap-

KKaavvggaamm››zz››nn MMaahhiirrlleerrii
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t›lar. 

Ülkenin dört bir yan›nda te-
rör estiren, yüzbinleri iflkence-
hanelere tafl›yan infazlar›,
idamlar› bafllatan cuntaya karfl›
““AAmmeerriikkaanncc›› FFaaflfliisstt CCuunnttaa 4455

mmiillyyoonn HHaallkk›› YYeenneemmeeyyeecceekkttiirr””
diyerek savafl karar› almak, mahir
olmakla mümkündü. 

Bedeli ne olursa olsun mücadeel
örgütlenmeliydi. Belki direnifl, K›-
z›ldere’deki gibi fiziki yenilgilele
de sonuçlanabilirdi; göze al›nacak-
t›. Mahir olmak buydu. Bu anlay›fl-
la hareket edilerek, cuntaya karfl›
adaletin diliyle konufluldu, M. Naci
Türküm, Mahmut Dikler gibi ifl-
kenceci fleflerden hesap soruldu
Cuntan›n o terör ortam›nda. Hesap
soran, Niyaziler, Ahmet Faz›llar,
Sinanlar’d›... böylesi bir tarihsel
dönemeçte bu sürecin mahirleri, bu
sürecin örgütleyenleridir. 

Kavgan›n mahiri olmak, halk›
sevmektir, halka güvenmektir, en
zorlu dönemeçlerde halk› yaln›z b›-
rakmamakt›r, güven vermektir. On-
lar da öyleydi. Onlar, AAhhmmeett KKaarr--
llaanngg››ççllaarr,, MMeehhmmeett SSeelliimmlleerr,, SSeell--
ççuukk KKüüççüükkççiiffttççiilleerr,, MMuussttaaffaa IIflfl››kk--
llaarr,, AAyyhhaann PPeekkttaaflflllaarr,, ÖÖmmeerr AAyy--
ddoo¤¤mmuuflflllaarr,, TTaahhssiinn EEllvvaannllaarr’d›.
Hepsi de cuntan›n ard›ndan direnifli
sürdürürken flehit düflenlerdi; Ma-
hir gibi cüretli, Mahir gibi korku-
suz, Mahir gibi fedakar. S›k›yöne-
tim koflullar›nda, ad›m bafl› çevir-
menin oldu¤u koflullarda eylem
yapman›n mahiriydi onlar.

✪KKaavvggaamm››zz››nn MMaahhiirrlleerrii,,
1984'te hapishanelerde ölü-

me yatan DDaayy››llaarr,, fifiaabbaann fifieennlleerr,,
AAvvnnii TTuurraannllaarr,, ‹‹bbrraahhiimm EErrddoo¤¤aann--
llaarr,, MMüürrsseell GGöölleelliilleerr’’di... Onlar;
bu direniflte ölümsüzleflen k›z›l ka-
ranfillerdiler. AAbbdduullllaahh MMeerraall,,
HHaayyddaarr BBaaflflbbaa¤¤ vvee HHaassaann TTeellcciiyy--
ddiilleerr..

Görünürde hareketin gelece¤i-
nin ne olaca¤› belirsizdi. K›z›lde-
re’de için de görünüde ayn› belir-
sizlik söz konusu de¤il miydi.. Ama
onlar, hareket için canlar›n› ortaya
koymaktan çekinmediler. Çünkü

onlar›n bilinçlerinde ve yüreklerin-
de belirsizlik yoktu. Çünkü asl›nda
gelece¤i belirleyece olanlar onlar-
d›. Hareketin gelece¤i orada, o an,
onlar taraf›ndan belirleniyordu;
Kavgam›z›n mahirleri, Mahir gibi,
Mahir’in K›z›ldere’de yapt›¤› gibi,
1984’ün Haziran›nda ölmesini bile-
rek, hareketin gelece¤ini yaratt›lar.. 

Hapishanelerde tarihi bir anla
karfl› karfl›yad›r devrimciler. Teslim
alma sald›r›s› boyutlanmaktad›r.
Çat›flman›n sonucu, sonraki sürecin
de belirleyicisi olacakt›r. Ya, bedeli
ne olursa olsun direnilecek, dev-

rimci kimli¤e, onura, geçmifle, ge-
lece¤e, Marksizm’e, Leninizm’e
sahip ç›k›lacak ya da, teslim olup
yok olunacakt›r. K›z›ldere öncesin-
de Mahirler’in karfl› karfl›a oldu¤u
tercih, benzer bir biçimde, tutsak
devrimci kadrolar›n önündedir flim-
di.  

Direniflin flehidi Abdullah Me-
ral’in flehit düflmeden 15 gün önce
günlü¤üne “Biz kara bir toprak gi-
bi verimli devrim tarlas›na düflen
tohumlar›z. Birçok filizlerimiz ola-
cak” diye not düfltü¤ü gibi ülkemi-
zin dört bir yan›nda filiz açt›lar.

Onlar için flöyle not düflüldü ta-
rihe: “Devrimci Hareket ’84 Ölüm
Orucu’yla her koflulda savaflma,
direnme gelene¤ini sürdürece¤ini,
halk kitlelerini hiçbir koflul alt›nda
yaln›z b›rakmayaca¤›n› gösterdi.
Ölüm Orucu’nun temsil etti¤i de-
¤erler ve anlay›fl›, Cephelilerin ide-
olojik flekillenmesinde belirleyici

bir rol oynam›flt›r. ‘84 Ölüm Orucu,
Özgür Tutsak gelene¤inin mayalan-
d›¤› yerdir. Ve bu gelenek K›z›lde-
re’yi 16-17 Nisanlara, Ölüm Oruç-
lar›na, Ulucanlar’a, fedaya ba¤la-
yan bir KÖPRÜ olmufltur.”

Mahirler uzan›p geliyordu K›-
z›ldere’den bu yana. Mahirlerden
oluflan bir zincirdi bu direnifl gele-
ne¤i.. 

✪Sokaklar sessizdi uzun süre.
Ama Cepheliler teslim ol-

mam›flt› hiç. Kavgam›z›n Mahirle-
ri, halk›n savafl›n› yeniden örgütle-
yecek, büyüteceklerdi. Onlar, cun-
tan›n yaratt›¤› bask›, kuflat›lm›fll›k,
sinmifllik ortam›nda, silahl› müca-
deleyi sürdürme iradesi ve cüretini
gösteren Ali Demiralpler, Salih
Kullar, Öztürk Acariler'di... Demi-
ralp, 1987 Ekim'inde Çengelköy’de
elde silah çat›flarak flehit düfltü¤ün-
de, herkes görür ki, terkedilmemifl-
tir silahlar, anlafl›l›r ki, sessiz kal-
mayacakt›r gökyüzü.. 

Demiralp’in yaln›z olmad›¤›n›
gösterir Kul ve Acari. Onlardan al-
d›klar› cüretle kuflan›r o sene 1 Ma-
y› meydanlar›na ç›kanlar.. Kavga-

m›z›n Mahirleri, o gün, 1989 May›-
s›nda, elde tafl, elde sopa, 1 May›s
Alanlar›’na yürüyen Mehmet Akif
Dalc›lard›. 5 bin Mehmet olup
meydanlar› zaptedenlerdi. 

✪KKaavvggaamm››zz››nn MMaahhiirrlleerrii,, At›-
l›m'a hayat veren tüm önder,

yönetici kadrolar, militanlar ve sa-
vaflç›lard›. Onlar: adaletsiz bir ül-
kede, adalete susam›fl halk›n, adalet
özlemiydir. Onlar; Amerikanc› cun-
tan›n postallar› alt›nada ezilmifl hal-
k›n ba¤›ms›zl›k özlemiydi. Onlar;
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halk›n namusu, gururu, en yi¤it ev-
latlar›yd›lar. Sömürücü kan emici
halk düflmanlar›n›n korkulu rüyala-
r›yd›lar. 

AAtt››ll››mm; “tarihin sonu”nun ilan
edildi¤i bir süreçte yeniden aya¤a
kalkmakt›r. “Karanl›¤› flimflek ça-
k›p yakan, özgürlü¤e bayrak bayrak
koflulan sürecin ard›ndan, özgürlük
eylemlerinin yaratm›fl oldu¤u pres-
tiji var olan potansiyelle birlefltir-
mek ve savafl› büyütmek, Devrimci
Sol için üstesinden gelinmesi gere-
ken acil bir görevdi...”  (Zafer Yo-
lunda syf. 443) Bu süreci örgütleye-
cek olan tüm önder, kadro, yönetici
ve savaflç›lar için iki talimat vard›:
Cesaret, cesaret, daha fazla cesaret
ve ikincisi; “Daha h›zl› koflmal›-
y›z!”.. O sürecin mahiri olmak, bu
iki talimat› yerine getirmekten geçi-
yordu. 

Cesaretle ileri at›ld› Mahirler.
Ferit Eliuygunlar, Hamdi Aygüller,
düfltüler ilk, düfltükleri yeri sarsa-
rak. “Aç›¤a ç›kar›lan ilk SDB’liler”
diye geçmiflti onlar; At›l›m›n Ma-
hirleriydiler oysa. T›pk› Faruk Bay-
rakç›, Olcay Uzun, Kahraman Al-
tun, 19 yafl›nda, kad›n kahraman
Perihan Demirer gibi..  

Onlar 1122 TTeemmmmuuzz’da “Kahrol-
sun Amerika, Yaflas›n Ba¤›ms›z
Türkiye, Yaflas›n Devrimci Sol” slo-
ganlar›yla dünyaya meydan oku-
yan, at›l›m›n kurmaylar›, komutan-
lar›, savaflç›lar›yd›lar; 1122 TTeemmmmuuzz
flfleehhiittlleerrii’ydiler. Niyazi Ayd›n, ‹bra-
him Erdo¤an, ‹brahim ‹lçi, Ömer
Coflkun›rmak, Yücel fiimflek, Naz-
mi Türkcan, Bilal Karakaya, Zey-
nep Eda Berk, Cavit Özkaya, Hasan
Eliuygun’dular... Onlar; at›l›m› da¤-
lara tafl›yan MMaallaattyyaa ddaa¤¤llaarr››nn››nn
mmaahhiirrlleerriiyyddiilleerr.. fierafettin fiirin,
Sabit Ertürk, Tuncay Geyik, Hasan
Erkufl, M. Kemal ‹nan’d›lar. 

Onlar; “Sosyalizm Öldü” diye
emperyalizmin zafer naralar› att›¤›,
uzlaflmac›lar›n, teslimiyetçilerin
bayraklar›ndan sosyalizmin simgesi
orak-çekici söktü¤ü bir süreçte ku-
flat›ld›klar› üste orak-çekiçli bayra-
¤›n› dalgaland›r›p, ““BBaayyrraa¤¤››mm››zz
ÜÜllkkeenniinn HHeerr TTaarraaff››nnddaa DDaallggaallaa--

nnaaccaakk”” diye meydan okuyan 1166--1177
NNiissaann fifieehhiittlleerrii’ydiler. SSoossyyaalliizzmmii
ssaavvuunnmmaann››nn mmaahhiirriiyyddiilleerr.. Sabahat
Karatafl, Sinan Kukul, Ahmet Faz›l
Ercüment Özdemir, fiadan ve Arif
Öngel, Hüseyin ve Sat› Tafl, Ayfle
Gülen ve Ayfle Nil Ergen, Eda Yük-
sel ve Taflk›n Usta’yd›lar...

✪Emperyalizme ve oligarfliye
karfl› meydan okumak, daha-

s›, onlar›n elindeki iktidar› almak is-
temek, bedelleri a¤›r bir mücadele-
dir. Zulmün fliddeti karfl›s›nda, Ma-
hir olmaks›z›n, devrim hedefinde,
iktidar iddias›nda kararl› olamazs›-
n›z; bugün devrim yürüyüflümüz
hala iflte onlar›n, o zulüm karfl›s›nda
Mahir olabilenlerin açt›¤› yoldan
sürüyor; onlar, S›dd›k Özçelikler,
Vehbi Melekler, Zehra Öncüler’dir.
Onlar, Halil Atefller’dir. Onlar, Re-
c a -
i Dinçeller, ‹brahim Yalç›nlar Murat
Güller’dir. 

Onlar, inançlar›n›, umutlar›n›
duvarlara kanla yazan Esma Polat-
lar, Arslan Ar›, Eyüphan Polat, Nur-
hayat Beyhanlar, Hüseyin Aslan,
Güner fiar, Özlem K›l›çlar’d›r. 

✪Onlar; 16 y›ll›k düflümüzü
gerçeklefltirenlerdir. Tarih 30

Mart 1994’tür. 1970’ten 1994’e na-
k›fl nak›fl, ilmek ilmek sorumluluk
bilinciyle örülmüfl 24 y›l... Niceleri
can›n› vermifl bu düflün gerçeklefl-
mesi için. Usta eller, bu düflü ger-
çeklefltirmek için mnice güzellikler-

le resmetmifller tarihe. Yafll›
dünyaya dinamizm kazand›r-
m›fllar. fiimdi onlar; düflman›n
ve “dost” bildiklerimizin ce-
nazemizi kald›rmaya haz›rlan-
d›klar› süreçte bizim, daha bü-
yük bir güçle aya¤a kalk›fl›m›-
z›n tan›klar› ve yarat›c›lar›d›r. On-
lar, partili mücadele düflümüzü ger-
çeklefltiren ve bu parti bayra¤› alt›n-
da flehit düflen BBeeddiiii CCeennggiizzlleerr,, KKee--
mmaall AAsskkeerriilleerr'dir.

✪Onlar, ttuuttssaakkll››¤¤››nn mmaahhiirrllee--
rriiddiirr.. Siyasi tutsak kimli¤ini,

özgür tutsak kimli¤ini, sosyalizm
idealini savunmak için hapishanele-

ri birer okula ve direnifl kalesine çe-
viren ve bunu için gereken bedelle-
ri ödeyen U¤urlar, Mecitler, ‹smet-
ler, Berdanlar, ‹diller'dir. Büyük be-
dellerle yarat›lm›flt›r Özgür Tutsak
kimli¤i. Hapishanenin mahiri ol-
mak, özgür tutsak olmakt›r. Bu kim-
li¤i yoketmek, ezmek için pervas›z-
ca sald›rd› oligarfli. Katliamlar bir-
birini izledi. Oligarfli, tüm sald›r›la-
r›na ra¤men tutsakl›k koflullar›ndaki
mücadeleyle d›flar›da süren müca-
deleyi birbirinden koparamad›, on-
lar› “birey”lefltiremedi.

Buca’n›n mahirleri, Yusuf Ba¤,
Turan K›l›ç ve U¤ur Sar›aslan,

Ümraniye’nin mahirleri Abdülmecit
Seçkin, R›za Boybafl, Orhan Özen,
Gültekin Beyhan, Ulucanlar’›n ma-
hirleri, ‹smet Kavakl›o¤lu, Ahmet
Savran, Aziz Dönmezler’di...  

- devam edecek- 
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Burjuva siyasette olsun, bas›n
alan›nda olsun, ilkeler, kurallar de-
¤il çç››kkaarrllaarr belirleyicidir. ‹ktidar ya
da di¤er egemen çevreler, ç›karlar›
için her fleyi mübah sayarlar. Söy-
lemde ise tam tersine riyakarca
aç›klamalar yap›l›r. ‹ktidarlar, “ba-
s›n hürdür”, “bas›na müdahale
edilmez” derler. Bas›n patronlar› da,
“biz görevimizi yap›yoruz”, “bas›n
görevinin d›fl›nda birfley yapm›yo-
ruz” iddias›ndad›rlar. Gerçekte ise,
durum farkl›d›r. Bas›n ve iktidar, ç›-
karlar› temelinde bazen uzlafl›rlar,
bazen de çat›fl›rlar. Bas›n›n patron-
lar› kendi ticari ifllerini daha iyi yü-
rütmek, daha çok devlet nimetlerin-
den yararlanmak için özel çaba sar-
federler. Bu konuda gerekti¤inde el-
lerindeki bas›n gücünü silah olarak

kullan›rlar. ‹ktidarlar
da devlet olanaklar›n›
devreye sokarak, ba-
s›n› kendi ç›karlar›
do¤rultusunda kul-
lanmak ister. Ama ç›-

karlar›n çat›flmas›
durumunda ise ikti-
dar, devletin tüm
gücünü ç›karlar›
için kullan›r. 

AKP, kendisine
tabi k›laca¤› bas›n

yay›n gruplar› yaratarak iktidar›n›
güçlendirmek için Sabah ve Atv’yi,
AKP’li Çal›k Holding’e verdi. Hol-
dingin bafl›nda EErrddoo¤¤aann’’››nn ddaammaadd››
bulunuyor. Bunun do¤al sonucu
olarak da, 29 Mart yerel seçimi sü-
recinde iktidar yanl›s› en pervas›z
yay›n› yapanlardan biri de Sabah
gazetesi oldu. Yay›nlar›yla, yalanla-
r›yla AKP’yi her yönden destekledi.
Ankara Belediye Baflkan aday›
AKP’li Melih Gökçek lehinde ya-
y›nlar yapt›. Gökçek de Sabah’›
günlük toplu sat›n alarak, belediye
arabalar›n› da devreye sokup para-
s›z da¤›tt›. 

Adana’da ise, AKP’den ayr›l›p
MHP’den aday olan Aytaç Durak’a
karfl›, daha önce haz›rlanm›fl müfet-

tifl raporlar› çarflaf çarflaf yine Sa-
bah’ta yay›nlan›yordu. 

Durak, söz konusu müfettifl ra-
porlar› sonras›nda  o soruflturmalar-
dan beraat etti¤ini belirterek, bu be-
raat kararlar›n› paras›n› verip ilan
olarak yay›nlatmak istiyor Sabah’ta.
Ama Sabah kabul etmiyor. 

Ayn› durum Eskiflehir Belediye
Baflkan aday› Y›lmaz Büyükerflen
için de geçerliydi. Büyükerflen’in
vermek istedi¤i ilanlar› da kabul et-
memiflti Sabah. 

Gazetecilik mi bu? De¤il. 

Ticari faaliyet mi? O da de¤il. 

Yap›lan, ne bas›n özgürlü¤üne,
ne burjuva anlamda dahi, ticaret ah-
lak›na ve hukukuna s›¤ar... Bu ege-
menlerin aahhllaakkss››zz,, iillkkeessiizz savafl›d›r.
Bu savaflta her türlü ilkesizlikler,
kurals›zl›klar yap›l›r. 

Verdi¤imiz örnek sadece Sabah
için de¤il, burjuva iktidar ve bas›n
iliflkilerinin tamam› için geçerlidir.
Do¤an Medya ile AKP iliflkisi de
baflka bir örnektir. Sistem içi çat›fl-
ma bafllad› m›, hak, hukuk, ilke, ku-
ral yok, ç›karlar› için birbirlerini
yer, birbirlerine karfl› her türlü hu-
kuksuzlu¤u yaparlar.

Ahlaklar› bu. 

Siyasette

‹LKE
Burjuva iliflkilerde

her fley ç›karlar için

Tutuklu Hükümlü Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i
(TAYAD) 4 Nisan 2009 tarihinde yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
ma ile Sivas E Tipi Hapishanesi’nden yaflanan sürgün-
leri aç›klad›.

“Hapishanelerde Tecrit ve ‹flkence Sürüyor, Sürgün
– Sevkler Sürüyor” bafll›¤› alt›nda yap›lan aç›klamada;
“Adalet Bakanl›¤› sürgün yapmakta hiç zorlanm›yor,
sohbet hakk› için bulunmayan personel, sürgün için bu-
lunabiliyor” denildi.

Aç›klamada, Sivas E Tipi Hapishanesi’nde tutuklu
olan Talat fianl› ve Yusuf Kenan Dinçer’in, Malatya,
Elbistan ve Sivas’tan sonra flimdi de K›r›kkale F Tipi
Hapishanesi’ne sürgün edildi¤i anlat›ld›. Talat fianl› ve
Yusuf Kenan Dinçer için; “‹kisinin de ciddi sa¤l›k so-
runlar› bulunmaktad›r. Ölüm orucu eyleminden kalan
Wernicke – Korsakoff hastalar›d›r. Sa¤l›k durumlar›
Adli T›p Kurumu raporlar› ile de sabittir” denildikten
sonra; bu sa¤l›k durumlar›na ra¤men sürgün edildikleri

vurguland›. 

Son olarak; “Sürgün yön-
temi de¤iflmedi. Bir gece,
sabaha karfl›, kendilerine ha-
ber dahi verilmeden, eflyala-
r›n› toplamalar›na f›rsat ve-
rilmeden hücrelerine giren
gardiyanlar›n sald›r›s› ile
sürgüne götürüldüler. Ala-
bildi¤imiz haberlere göre Si-
vas’tan K›r›kkale F Tipi Ha-
pishanesi’ne getirilirken
giysilerini, eflyalar›n› yanlar›na almalar›na dahi f›rsat
verilmedi. fiimdi K›r›kkale F Tipi Hapishanesi’nin so-
¤uk hücrelerinde, üzerlerinde giysileri dahi olmadan
tutuluyorlar” denildi ve Talat fianl› ve Yusuf Kenan
Dinçer’in bafl›na gelebilecek olumsuzluklardan Adalet
Bakan›’n›n sorumlu olaca¤› belirtildi.

TAYAD: Sürgün - Sevkler Sürüyor
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Libya üzerinden ‹talya’ya git-
mek isteyen göçmenleri tafl›yan iki
tekne batt›. Herbiri 50 kiflilik olan
tekneler, 300’er civar›nda göçmenle
t›kabasa doldurularak Libya’n›n
Trablus liman›ndan hareket etti.
Teknelerin yaklafl›k 50 kilometre
ilerledikten sonra f›rt›naya yakala-
narak batt›¤› belirtiliyor. 

Libya kurtarma ekipleri tekne-
lerden birinde 23, di¤erinden ise 20
kifliyi sa¤ olarak kurtar›rken, her iki
teknedeki ölü say›s›n›n 500’ü aflabi-
lece¤i tahminleri yap›l›yor. 

‹ki teknede bulunan ve ço¤u bo-

¤ulan göçmenler, Filistin, Suriye,
Somali, Eritre gibi ülkelerden gelip
Avrupa’ya gitmek isteyen yoksul, ifl-
siz ve çaresiz b›rak›lm›fl insanlard›.  

*

““MMüülltteeccii DDrraamm››”” diye yazd› ki-
mileri. Kimileri “trajedi” diye nite-
ledi. Evet bu yanlar› vard› ama,
bunlar›n ötesinde bir fleydi yaflanan;
bir SUÇ’tu. 

Bu yüzdendir ki, “KATL‹AM”
yazmal›yd› bütün bafll›klarda:

MMÜÜLLTTEECC‹‹ KKAATTLL‹‹AAMMII!!

Hemen alt›nda halklar› yoksul
b›rak›p, çürük teknelerde gelece¤ini
aramak için adeta ölümün kollar›na
at›lmaya iten katillerin adlar› yaz›l-
mal›yd›:

MMÜÜLLTTEECC‹‹ KKAATTLL‹‹AAMMII!!

KKAATT‹‹LLLLEERR‹‹ EEMMPPEERRYYAA--
LL‹‹ZZMMDD‹‹RR.. 

Ama hala bir eksik var bu bafl-
l›kta. ‹nsan o¤lu, böyle bir insanl›k
d›fl› durum karfl›s›nda, çaresiz olabi-
lir mi, suskun kalabilir mi? Yok mu-

dur bu durumda söyleyece¤i
baflka bir fley? Vard›r. Olmal›.

Belki bugün, o katillerden
hesap sorma gücü, en az›ndan
yeterince yok, ama yar›n olacak.
Kesinlikle olacak. Yar›n, bu düzen
kökünden de¤iflecek. 

Biny›llard›r say›s›z alt üst olufl-
lar yaflayan yafll› dünya, yeni alt üst
olufllar yaflayacak. 

Buna inanarak, emperyalizmin
katil oldu¤unu belirterek, emperya-
lizmin düzenine son verece¤imizi,
kimsenin yeryüzünde mülteci ol-
mak zorunda kalmayaca¤› bir sis-
tem kuraca¤›m›z› anlatan bir kaç
kelime daha eklemeliyiz bafll›¤›m›-
za:

MMÜÜLLTTEECC‹‹ KKAATTLL‹‹AAMMII!!

KKAATT‹‹LLLLEERR‹‹ EEMMPPEERRYYAA--
LL‹‹ZZMMDD‹‹RR.. 

MMÜÜLLTTEECC‹‹LLEERR‹‹NN BBOO⁄⁄UULL--
DDUU⁄⁄UU OO OOKKYYAANNUUSSLLAARRDDAA
EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMM‹‹ BBOO⁄⁄AACCAA--
⁄⁄IIZZ!!

IMF (Uluslararas› Para
Fonu) yetkilileri, üye ülke-

lere borç koflullar›nda de¤i-
flikliklere giderek, bboorrçç vvee kk rreeddii

vveerrmmeeyyii kkoollaayyllaaflfltt››rrdd››kkllaarr››nn›› aç›k-
lad›lar.

Bu konuda bilgi veren IMF yö-
neticilerinden R›za Moghadam, ya-
p›lan de¤iflikliklerden‘Stand-By’
anlaflmas› olan Romanya ve henüz
anlaflma sa¤lanamayan görüflmele-
rin sürdü¤ü Türkiye gibi ülkelerin
de yararlanaca¤›n› belirtti. 

IMF’nin kredi flartlar›n› kolay-
laflt›rmas› üye ülkelerin ç›kar›n› dü-
flündü¤ünden de¤ildir. Her ne kadar
IMF bu düzenlemelerinin krizleri
önlemek için oldu¤unu söylüyorsa
da, bunun gerçekle ilgisi yoktur.
IMF borç verdi¤i ülkeleri zaten kri-
ze sokuyor. De¤iflikli¤in as›l nede-

ni, emperyalizmin ihtiyaçlar›na ce-
vap bulabilmektir. Çünkü, mevcut
haliyle IMF sistemini sürdürmekte
zorlanmaktad›rlar. Gerek ülkelerin
içinde bulundu¤u borç bata¤›, ge-
rekse de son ekonomik kriz nede-
niyle, ülkeler IMF’yle mevcut ko-
flullarda iliflkilerini sürdürmekte za-
ten zorlanmaktad›rlar. IMF flimdi
hiçbir ülkenin borç k›skac›ndan ç›k-
mas›na izin vermemek için bir ma-
nevra yapmaktad›r. 

Bugüne kadar IMF reçetelerini
uygulay›p da ekonomisini düze ç›-
karm›fl tek bir ülke yoktur. Tam ter-
sine IMF’nin borç verdi¤i ülkeler
giderek daha çok borç bata¤›na gir-
mifl, halk deyimiyle hiçbir zaman
iki yakalar›n› biraraya getirememifl-
lerdir. IMF’nin “model” ülkeleri,
her dönem en büyük çöküflleri yafla-

yan ülkeler olmufllard›r. Örne-
¤in,Arjantin IMF’nin istedi¤i eko-
nomik politikay› sürdürmesi sonucu
2001 y›l›nda borçlar›n› ödemeye-
mez duruma geldi ve iflas›n› ilan et-
ti. Oysa Arjantin daha önce emper-
yalist tekeller taraf›ndan “f›rsatlar
ülkesi” olarak nitelendiriliyordu. 

IMF, borç verdi¤i ülkeyi soyup
so¤ana çeviriyor. Yüksek faizle im-
zalatt›¤› ‘Stand By’ anlaflmalar›yla
verdi¤i borcun nas›l harcanaca¤›na
var›ncaya kadar çok a¤›r koflullar›n
uygulanmas›n› zorunlu k›l›yor. Ve-
rilen para bitince de daha yüksek fa-
izle verilen krediyle, borçlar›n faiz-
leri ödenmeye devam ediliyor. 

K›sacas› IMF’nin yapt›¤› yeni
de¤iflikler halklar›n, ülkelerin yara-
r›na de¤il, halklara yeni prangalar
vurman›n bir arac›d›r. 

IMF’nin BBorç KKoflullar›nda DDe¤ifliklikler:
HHAALLKKLLAARRAA YYEENN‹‹ PPRRAANNGGAALLAARR
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Sebep bbelli, kkatil bbelli!MÜLTEC‹ KATL‹AMI!



Tarih, egemenlerle ezilen-
lerin savafl›yla yaz›lm›flt›r. Alevili-
¤in tarihine bakt›¤›m›zda da bu ger-
çe¤i görürüz. Bu tarihte, haks›zl›¤a,
zulme, adaletsizli¤e karfl› boyun e¤-
memeyi, direnmeyi görürüz, isyan-
lar› görürüz. Her türlü zulme, katli-
amlara, sürgünlere, yasaklara ra¤-
men bu gerçek de¤iflmemifltir. 

“AAlleevviillii¤¤iinn ttaarriihhsseell öözzüü” de iflte
bu kavga içinde flekillenmifltir. 

Onun içindir ki, Alevi halka kar-
fl› bazen yo¤unlafl›p bazen azalan,
ama sürekli varolan bask›lar›n te-
melini Alevili¤in bu özünü yoket-
mek oluflturur. Bu amaçla en ince
hesaplar› yaparak her türlü yönteme
baflvurmaktad›rlar. Sömürücü ege-
menin bu sald›r›lar›na karfl› koyma-
n›n tek yolu da, yine Alevili¤in ta-
rihsel özüne sahip ç›kmakt›r. 

Nedir Alevili¤in tarihsel özü?
Bu öz, haks›z bir iktidara, adaletsiz-
li¤e karfl› ortaya ç›km›fl ve tarihsel
olarak da yüzy›llar boyunca muhalif
çizgide geliflmifltir. Sürekli olarak
iktidarlarla, sistemle çeflitli biçim-
lerde çat›flma içinde olma, iktidarla-
r›n Aleviler üzerine bask›yla gelme-
lerini, bu da Alevi direnifllerinin, is-
yanlar›n›n zeminini oluflturmufltur.
Alevili¤in özü, bu tarihselli¤in d›-
fl›nda düflünülemez. Alevili¤in özü,
"Alevilik islam›n d›fl›nda m› içinde
mi?", “Alevilik mezhep mi tarikat
m›... hiçbiri de¤il mi?” tart›flmala-
r›yla de¤il, bu tarihselli¤in yaratt›¤›
düflünceler ve de¤erlerle anlafl›l›r. 

Alevili¤in tarihsel önderlerinden
‹mam Hüseyin’in, zulmün ve hak-
s›z, gayri-meflru iktidar›n temsilcisi
Yezit karfl›s›ndaki direnifli ve ““YYee--
zziidd’’iinn zzuullmmüü kkaarrflfl››ss››nnddaa bbiiaatt eeddeerreekk
yyaaflflaammaayy›› eenn bbüüyyüükk aallççaakkll››kk,, zzuullmmee
kkaarrflfl›› ddiirreenneerreekk ööllmmeeyyii iissee eenn bbüü--
yyüükk oonnuurr ssaayyaarr››mm”” tavr›, bu tarihsel
özün adeta mayas›d›r. 

Yüzy›llar boyunca zaman zaman
çeflitli ülkelerde farkl› biçimler alsa
da, Kerbela’dan bu yana, Hz.

Ali’nin izleyicileri,  egemen iktidar-
lara karfl› olurken; Sünnîlik, iktidar-
larla özdeflleflmifltir. 

Sömürücü egemenler, iktidarlar›-
n› zulüm üzerine kurmufllard›r ve bu
nedenle ezilen halk kesimlerinin,
‹mam Hüseyin’in adaletsizlik ve zul-
me biat etmeyen tavr›n› kendilerine
örnek almas›yla, genifl bir co¤rafyada
fifiiiiilliikk çeflitli biçimlerde yayg›nlafl-
m›flt›r. fiu da unutulmamal›d›r ki, he-
men tüm islam tarihinde, mezhepler,
tarikatlar, ayn› zamanda belli toplum-
sal kesimlerin taleplerine, tepkilerine
de tercüman olmufllard›r. Bu anlamda
yukar›da belirtti¤imiz gibi, Sünnîlik,
ço¤unlukla varl›kl› egemen güçlerin
inanc› olurken, yoksul, ezilen, muha-
lif kesimler ise a¤›rl›kl› olarak fiiili¤e
yönelmekteydiler. 

Selçuklu’dan Osmanl›’ya, 
Osmanl›’dan Cumhuriyet’e;
hep ezildik, hep direndik

Anadolu’da Alevili¤in oluflu-
munda da ayn› tarihsel gerçeklik
vard›r. Selçuklu ve Osmanl›’da,
Alevilik, toplumun en yoksul ke-
simleri aras›nda yayg›nd›. Sömürü-
cü yönetici kesim ise (dönemsel ba-
z› farkl›l›klar olsa da) esas olarak
Sünnîli¤in damgas›n› tafl›yordu. 

Selçuklu Devleti’nin bask›lar›
karfl›s›nda en büyük isyanlar, Alevi
halk›n isyanlar› olmufltur. Bafllan-
g›çta vergi ödememeyle bafllayan
baflkald›r› gittikçe büyümüfltür. 13.
Yüzy›lda BBaabbaa ‹‹sshhaakk önderli¤inde
örgütlü bir halk hareketi olarak zul-
mün, sömürünün, haks›zl›¤›n, ada-

letsizli¤in karfl›s›-
na dikilmifllerdir.
Anadolu Selçuklu
Devleti’nin sonu-
nu Alevi halk›n
önderlik etti¤i ve

Selçuklu egemenli¤i alt›ndaki ezi-
len di¤er halklar›n da kat›ld›¤› BBaa--
bbaaii AAyyaakkllaannmmaallaarr›› getirmifltir. 

Aleviler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u-
’nun talanc›l›¤›, a¤›r vergileri, zulmü
ve adaletsizli¤i karfl›s›nda da sessiz
kalmad›lar. fieyh Bedreddin’den Pir
Sultan’a, fiah Kulu’dan Nur Ali Ha-
life’ye, fieyh Celal’e, Baba Zün-
nun’a, Kalender Çelebi Ayaklanma-
lar›’na kadar, onlarca kez ayaklan-
m›fllard›r. YYaavvuuzz SSuullttaann SSeelliimmlleerr,,
KKaannuunnii SSuullttaann SSüülleeyymmaannllaarr,, IIIIII..
MMuurraattllaarr,, Alevili¤e zulmün padi-
flahlar›d›r. Osmanl› Devleti nezdinde
Aleviler hep bbaaflfl››bboozzuukk,, bboozzgguunnccuu
olmufltur. “K›z›lbafl, dinsiz” denile-
rek ““kkaattllii vvaacciipp”” görülmüfllerdir.
Yüzbinlerce Alevi katledilmifltir is-
yanlarda. Ama yine de Aleviler tes-
lim al›namam›flt›r. ‹mam Hüseyin gi-
bi, biat etmemifllerdir egemene. “‹fl-
te kement iflte boynum asarsan, dö-
nen dönsün ben dönmezem yolum-
dan” diyen nice Pir Sultanlar ç›kart-
m›flt›r. ‹flte Alevili¤in özü budur.
Haks›zl›¤a karfl› sessiz kalmamakt›r.
Zulmün karfl›s›nda boyun e¤memek-
tir. Direnmektir, do¤ru bildi¤ini sa-
vunmakt›r. Aleviler de böyle yap-
m›flt›r. Egemenlerin inançlar›na, ya-
salar›na, kurallar›na uymam›fllard›r.
Kendi inanç, gelenek, göreneklerine
göre, kendi yaflam biçimlerini, hu-
kuklar›n› yaratm›fllard›r.

Egemenler gerek Selçuklu Dev-
leti’nde, gerekse Osmanl›’da kendi
özünü, kültürünü yitirirken, zevk-ü
sefa içinde ahlaki çöküntü yaflar-
ken, Aleviler Anadolu’da halk›n öz
kültürünün, de¤erlerinin en önemli
koruyucusu, yaratan› ve yaflatan› ol-
mufltur. 

Cumhuriyet döneminde de ege-
men s›n›flar›n Alevilere yaklafl›m›
temelde pek de¤iflmemifltir. Osmanl›
y›k›lm›fl, halifelik kald›r›lm›fl, laik
olma iddias›nda bir devlet kurulmufl
ama ddeevvlleettiinn rreessmmii ddiinnii yine SSüünnnnîî--
lliikk olmufltur. Kurtulufl Savafl›’ndan
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Alevilik Kimli¤ini 
Devrimcilikle Bulur!

Alevili¤in tarihsel
özü ve de¤erleri, 
ancak devrimci
mücadele içinde

yaflat›l›r
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itibaren yeni cumhuriyet için savafl-
malar›na, onu savunmalar›na ra¤-
men Aleviler yine yok say›lm›fl, in-
kar edilmifl, inançlar› yasaklanm›flt›r.
Cumhuriyetin hemen ilk y›llar›ndaki
yasaklamalarla birlikte, Aleviler
inançlar›n› gizli yaflamak zorunda
kalm›flt›r. Sistem, bir yandan “fleriat-
ç›l›¤a”, “dini yobazl›¤a” karfl›, Ale-
vileri kendine yedeklerken, di¤er
yandan Alevilere karfl› bask› ve gü-
vensizlik politikalar›n› devam ettir-
mifltir. Alevileri do¤rudan veya do-
layl› biçimlerde d›fllam›flt›r sistem.

Aleviler, kapitalizmin egemen
hale geldi¤i s›n›flar mücadelesinin
modern aflamas›nda da, saf›n› genel
olarak ilerici, sol ve devrimci güçler-
den yana yapm›flt›r. Alevili¤in ileri-
cilikten yana bu tutumu, özellikle
1960'lardan itibaren düzen solu tara-
f›ndan istismar edilmifl ve Alevili¤i
kendi sistemlerine dayanak yapmaya
çal›flm›fllard›r. Ancak Alevi halk›n
önemli bir kesimi, özellikle 1960'lar,
70'ler boyunca, devrimci mücadele-
den yana tav›r koymufltur... Bunun
birinci nedeni Alevili¤in zulme karfl›
isyanlarla flekillenen tarihsel özüyle,
devrimcilerin ideolojisi aras›nda
önemli bir yak›nl›k olmas›d›r. ‹kisi
de ezilen s›n›flar›n inaçlar›n›, talep-
lerini ifade etmektedir. Tarihsel, eko-
nomik, kültürel bir ba¤ vard›r arala-
r›nda. Kültürel, ahlaki de¤erlerinde,
adalet anlay›fl›nda, Alevilikle dev-
rimcilerin de¤erleri örtüflmüfl ve Ale-
viler kendilerini devrimcilerle öz-
defllefltirmifltir. Mahirler, Denizler,
‹brahimler, faflizmin zoru karfl›s›nda
‹mam Hüseyin gibi, Bedreddinler,

Pir Sultanlar gibi
boyun e¤memifller,
çat›flmalarda, dara-
¤açlar›nda, iflkence-
hanelerde kahra-
manca direnmifller-
dir. Bu yan›yla da
Aleviler devrimci-
leri tarihleriyle öz-
defllefltirmifller ve
ba¤›rlar›na basm›fl-
lard›r. 

Aleviler politik-
lefltikçe, devrimci-
lefltikçe, beklenece-

¤i gibi, üzerlerindeki bask›lar ve asi-
milasyon çabalar› da, her zamankin-
den daha fazla olmufltur. 70’li y›llar
boyunca tüm sald›r›lara ra¤men oli-
garfli, Alevileri devrimcilerden ko-
partmay› baflaramam›fl ancak Sünnî-
lerin de devrimciler yan›nda yeral-
mas›n› önlemek için halklar› inanç-
lar› temelinde bbööllmmeeyyee çal›flm›flt›r.
Bunun için de yüzy›llard›r canl› tut-
tu¤u Alevi-Sünnî düflmanl›¤›n› kö-
rükleyerek, provokasyonlar örgütle-
mifl, Erzincan’da, Malatya’da, Ma-
rafl’ta, Sivas’ta, Çorum’da katliamlar
gerçeklefltirmifltir.

12 Eylül döneminde de Alevile-
re yönelik sindirme ve Alevili¤i
devrimcilerden koparma sald›r›s›
devam etti, asimilasyon politikalar›
daha öne ç›kar›ld›. Aleviler yine
yok say›l›rken, ilk ve orta ö¤retimde
din derslerinin zorunlu hale getiril-
mesiyle, birçok Alevi köyüne cami-
ler yap›lmas›yla ““SSüünnnnîîlleeflflttiirr--
mmee””ddee yeni ad›mlar at›l›yordu. 

Yak›ld›k, katledildik, çok 
oyunlar oynand› üzerimizde

Fakat 1990'lar›n ilk yar›s›nda
devrimci mücadelenin yeniden ge-
liflti¤i dönemde görüldü ki, Alevile-
rin yo¤un oldu¤u yoksul semtlerde
devrimcilere yönelik yine güçlü bir
sempati ve destek vard›. Aleviler,
yüzlerce y›ld›r bask›lara ra¤men, ta-
rihsel özlerini yaflatt›klar› gibi, Ma-
rafl katliam›ndan zorunlu din dersle-
rine kadar uzanan yo¤un bask›, asi-
milasyon dönemine ra¤men yine o
özlerini sürdürüyorlard›. 

Sivas ve Gazi katliamlar›na
Alevi halk, büyük bir aya¤a
kalk›flla cevap verdi. 1 Ma-
y›s’larda baflta devrimci hare-
ket olmak üzere, devrimcilerin
bayra¤› alt›nda yürüyerek, zul-
me biat etmeyece¤ini hayk›rd›
tüm dünyaya. Alevili¤in tarihsel özü
de, somut tercihleri de aç›kt›. 

Oligarfli özellikle Gazi’yi, 1995-
96 1 May›s’lar›n› izleyen süreçte,
Alevili¤i devrimden ve devrimciler-
den kopar›p düzene çekmek için
çok daha sinsi, dolayl› ve kapsaml›
yöntemleri uygulamaya koydu. 

Baz› iflbirlikçi Alevi bezirganla-
ra sa¤ partilerde yer aç›ld›, Alevi
halk›n cemevleri ve çeflitli dernek-
leriyle siyasal ve toplumsal örgüt-
lenmelerini gelifltirmeleri karfl›s›n-
da, yine iflbirlikçi bezirganlar devre-
ye sokularak, bu örgütlenmelerin içi
boflalt›lmaya çal›fl›ld›. 

Sivas’ta, Gazi’de oldu¤u gibi,
oligarfli katliamlarla bir taraftan
Alevileri sindirmeye çal›fl›rken (her
iki katliam›n da tek hedefi elbette
sadece Aleviler de¤ildir, ama Alevi-
ler bu katliamlarla sindirilmek iste-
nen kesimlerin bafl›nda gelmekte-
dir) bir taraftan da ‹zzetin Do¤an,
Fermani Altun gibi inanc›n› sat›l›¤a
ç›karm›fl din bezirganlar› ön plana
ç›kart›larak Aleviler bölünmeye ve
düzene yedeklenmeye çal›fl›l›yordu.
Oligarfli iflbirlikçi Aleviler için tril-
yonlarca liral›k bütçeler ay›rm›flt›.
(Tansu Çiller, 3 trilyon ay›rd›klar›n›
aç›klam›flt› örne¤in.) 

Bu yöntemler çok çeflitli biçim-
lere bürünerek bugün de devam et-
mektedir. Y›llard›r Alevileri düfl-
man olarak gören, Alevileri katle-
den gerici faflist partiler bile Alevili-
¤i tan›d›klar›n› söylemekte, Alevile-
rin oylar›n› almak için ““aaçç››ll››mm”” üs-
tüne “aç›l›m” yapmaktad›rlar. An-
cak zihin olarak hiçbir zaman ger-
çek düflüncelerinde en küçük bir de-
¤iflimin olmad›¤›n› da görmekteyiz.
Tüm bu aç›l›m demagojilerine ra¤-
men Alevilerin en temel, en demok-
ratik haklar› yine kabul edilmiyor,
Alevilik yine inkar ediliyor, asimi-
lasyon, e¤itim sistemindeki “Sünnî
dayatmac›l›ktan” Alevi köylerine
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Hiçbir
düzen kurumu ve partisi, düzenin sol görünümlü

hiçbir gücü, Alevili¤in özüne karfl›l›k veremez. Çünkü bu
öz, onlar›n varl›k nedenleriyle karfl›tl›k içindedir. 
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cami yapt›rmaya kadar çeflitli
biçimlerde sürüyor. 

Tek amaçlar› Alevili¤in
muhalif yanlar›n› yok etmek,
Alevili¤in devrimcilerle olan
tarihsel ve somut ba¤lar›n› ko-

parmak; ddüüzzeenn AAlleevviillii¤¤iinnii yyaa--
rraattmmaakktt››rr.. Bu ba¤› koparmak ama-
c›yla iiddeeoolloojjiikk,, ppoolliittiikk,, ppoolliissiiyyee pek
çok yöntemle sald›r›l›yor.

Bunun için de Alevili¤in sadece
dini boyutunu öne ç›kart›p, tarihsel
özünü gizlemeye çal›fl›yorlar. AKP
gibi Alevili¤i gerçekte sapk›nl›k
olarak görüp tan›mamakta ›srar
eden egemenlerin inkar ve asimilas-
yon politikalar›na, Alevi bezirganla-
r›ndan da kat›lanlar yok de¤il. 

Alevileri devlete yamamaya ça-
l›flan bezirganlar, devlet a¤z›yla “te-
rörist” diye sald›r›yorlar devrimci-
lere. Her koflulda zulme ve bask›ya
karfl› Alevi halk›n yan›nda olan dev-
rimciler de¤ilmifl gibi, Alevi halka,
«kendinizi, teröristlere kulland›r-
may›n», «çocuklar›n›za sahip ç›-
k›n» diye devlet a¤z›yla ö¤ütler ver-
mekteler. Alevileri y›llard›r katle-
den, inkar eden, asimilasyon politi-
kalar› uygulayan, seçimlerden se-
çimlere oylar›n› almak için aldatan,
kullanmaya çal›flan, inançlar›n›,
kültürlerini afla¤›layan, Marafllar’›,
Sivaslar’›, Gaziler’i yaratan bu dev-
let de¤ilmifl gibi, kendilerini devle-
te kan›tlamaya çal›fl›yorlar. Alevile-
rin devrimcilerle ba¤lar›n›n olmad›-
¤›n›, kendilerinin ne kadar “bar›fl-
ç›!” oldu¤unu kan›tlayarak, devletin
zulmünden kurtulmak gibi zavall›
ve bofl hesaplar yap›yorlar. 

Zulmün oldu¤u yerde «bar›fl»tan
söz etmek zulmü desteklemektir.
Aleviler zulmü desteklememifller-
dir. Mücadele varsa, fliddet varsa,
bunu ne halk istedi, ne devrimciler.
Tarihte Alevilerin isyan nedeni ne
ise, bugünkü s›n›flar mücadelesinin,
devrimci mücadelenin nedenleri de
ayn›d›r. Bundan dolay› Alevilerle
devrimciler aras›ndaki ba¤lar ko-
part›lamaz. Bundan dolay› Alevilik
özünü ancak devrimci mücadele
içinde bulabilir. 

Hiçbir düzen kurumu, hiçbir dü-

zen partisi, düzenin sol görünümlü
hiçbir gücü, hiçbir reformist güç,
Alevili¤in özüne karfl›l›k veremez.
Çünkü bu öz, onlar›n varl›k neden-
leriyle karfl›tl›k içindedir. 

Alevilik, inanç boyutuyla da,
toplumsal boyutuyla da, yüzy›llar
boyunca sadece bir “dini inanç” ol-
makla s›n›rl› kalmam›flt›r. Alevilik,
sadece bir dini kurallar bütünü ola-
rak tan›mlanamaz. Böyle bir tan›m
yapmaya kalk›flmak bile Alevili¤i
bafltan inkar anlam›na gelir. 

Alevili¤in tarihsel özünde,
“cem” etraf›nda sadece bir ibadet
de¤il, bütün bir toplumsal yaflam fle-
killenmesi vard›r. Bu flekillenme,
inanc›n›, ibadetini yerine getirirken,
egemenlerin zulmüne, sömürüsüne,
adaletsizli¤ine karfl› hhaallkk››nn ddiirreennii--
flfliinnii,, hhaallkk››nn ddaayyaann››flflmmaass››nn›› örgütle-
yen bir misyonla yüklüdür. Dedeler,
fleyhler, dini önderler oldu¤u kadar,
toplumsal önderlerdir. Bu anlamda-
d›r ki, Alevilik, her türlü haks›zl›k-
lara karfl› mazlum, ezilen halk›n
inanç biçimi olmufltur. Alevili¤in
tüm tarihi bunu söyler, kültürü, des-
tanlar›, türküleri, fliirleri bunu anla-
t›r. Alevili¤in tarihsel özü dedi¤i-
miz, budur.  

Alevilik, inanç boyutuyla, kültü-
rel boyutuyla, tarihsel toplumsal ifl-
leviyle, böyle bir bütünlük arzetti¤i
içindir ki, Alevilik tarihsel özünden
kopart›ld›¤›nda ondan geriye hiçbir
fley kalmaz. O tarihsel öz yok say›-
l›rsa, bbiinnlleerrccee CCeemmeevvii,, oonnllaarrccaa ttee--
lleevviizzyyoonn kkaannaall›› ddaa oollssaa,, Alevilik
yaflat›lamaz ve gelifltirilemez. 

Alevilik, inanç olarak da, kültü-
rel olarak da, de¤erlerinin yaflat›l-
mas›, toplumsal yaflam›n düzenlen-
mesi, kapitalizmin pisliklerinden
kendilerini koruyabilmeleri aç›s›n-
dan da, tarihsel özüne s›k› s›k›ya sa-
r›larak hhaayyaatt››nn iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa cceevvaapp
vveerreebbiilliirr.. Alevilik için bu tarihsel
öz: DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹LL‹‹KKTT‹‹RR, devrimci
mücadeledir. Alevilik ancak dev-
rimci mücadele içinde tarihsel özü-
ne kavuflabilir. Devrimcilikle araya
mmeessaaffee koymak demek, asl›nda
AAlleevviilliikkllee aarraayyaa mmeessaaffee kkooyymmaakk
demektir. Alevili¤in kendi elleri-

mizle öldürülmesi demektir. 

Alevili¤i gerçek özüyle sahiplen-
me cesaretini gösteremeyenler, Ale-
vili¤i ancak düzenin icazeti içinde
savunabilenler, devrimcilerle araya
mesafe konulmas›n› savunurlar.

Bu korkakl›klar›yla Alevili¤in
asimilasyonuna ortak olmaktad›rlar.
Onlar›n Alevili¤inde Baba ‹shaklar,
Bedreddinler, Pir Sultanlar ve elbet-
te günümüzde zulme karfl› direnifli
sürdüren Alevi yi¤itleri, ‹bililer, Be-
diiler, Fidanlar yoktur onlarda. Bu
icazetli anlay›flla Alevili¤i, Alevi
inanc›n›, Alevilerin haklar›n› savun-
mak mümkün de¤ildir. 

Alevili¤i düzenle uzlaflt›rmak,
düzen partilerine yedeklemek iste-
yenler, Alevili¤in tarihsel özüne ve
de¤erlerine ihanet etmektedirler.
Hiçbir ilerici, demokratik Alevi ku-
rumu, düzene kanal açman›n arac›
olmamal›d›r. Alevili¤in öldürülme-
sine karfl› ç›kmak, devrimden yana
saf tutmak, devrimci mücadele için-
de olmakt›r. Alevili¤in de¤erlerini,
özünü, baflka türlü ve baflka zemin-
lerde yaflatmak mümkün de¤ildir.

Alevilik devrimciliktir; Alevili¤i
Alevilik yapan tüm de¤erlerin kar-
fl›l›¤› devrimcilikte vard›r. Alevi
halk›n›n devrimle ba¤›n› kimse ko-
paramaz. Pir Sultanlar’›n, Babaile-
r’in, Bedreddinler’in ve Bediiler’in,
Fidanlar’›n isyan› ve isyan nedenle-
ri devrim mücadelesinde sürüyor...
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Bedreddin olmak, Torlak olmak,
Börklüce olmak, Pir Sultan olmak, 
Bedii olmakt›r flimdi Alevi olmak...
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Devrimciler söz
konusu oldu¤unda
düne kadar sesleri
ç › k m a y a n l a r › n ,
kontrgerilla huku-
kunun kendilerine
yönelmesi karfl›s›n-
da feveran etmeleri-
ne s›kça tan›k olma-
ya bafllad›k.
AKP’nin oligarfli içi
çat›flman›n bir par-
ças› olarak kendisi-
ne karfl› olan güçle-
re ve kontrgerillan›n
teflhir olmufl kesim-
lerine yönelik ope-
rasyonlar›na, bas›n-

dan, barolardan, CHP gibi düzen
partilerinden tepkiler gösteriliyor. 

Bu kesimler, birden hukuku, in-
san haklar›n›, hapishanelerdeki bas-
k›lar›, masumiyet karnesi gibi ilke-
leri  hat›rlamaya bafll›yorlar. 

Bu tepkilerden biri geçen hafta
TBB Baflkan› ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk tara-
f›ndan gösterildi. Özok, “iddiana-
mede suç konusu olay ve kiflilerle
iliflkisi olmayan belgelere yer veril-
memesi” gerekti¤ini belirterek Er-
genekon iddianamesini elefltiriyor,
hukukun “evrensel yedi temel ilke-
sini” hat›rlat›yor ve bunlara uyul-
mas›n› istiyordu. 

Di¤er bir tepki ise, efliyle ilgili
kimi bilgilere Ergenekon iddiana-
mesinde yer verilmesi üzerine U¤ur
Dündar’dan geldi. O da haks›z ve
hukuksuz bir flekilde efline iliflkin
çeflitli bilgilerin bu iddianamede yer
almas›na tepki gösteriyor, televiz-
yon ekranlar›ndan “Eflimle ilgili i¤-
renç bir iftiran›n Ergenekon dava-
s›yla ne ilgisi var... bu çirkin iftiray›
ispatlas›nlar, bu görevi b›rak›r›m”
diye hayk›r›yordu. 

Dündar, sözlerini son derece çar-
p›c› flu cümleyle tamamlad›: ““fifiiimm--
ddiiyyee kkaaddaarr hheepp yyaarrgg››yyaa ggüüvveennddiikk
yyaarrgg›› ddaa bbööyyllee yyaappaarrssaa kkiimmee ggüüvvee--

nneeccee¤¤iizz,, bbuu oollaayy yyaarrgg››yyaa oollaann iinnaann--
cc››mm››zz›› zzeeddeelliiyyoorr””......

Baro Baflkan›’na da, Dündar’a
da ilk söylememiz gereken fludur el-
bette: Bu tür haks›zl›klar, hukuk-
suzluklar, bu ülkede ilk defa m› ol-
du? Bu ülkede hukuk ilk kez mi bu
flekilde ayaklar alt›na al›n›yor?

Bu ülkede polis-savc› komplola-
r›yla nice düzmece iddianameler
haz›rland›. O düzmece iddianama-
lere dayanarak bas›nda nice haber-
ler yap›ld›... Bu ülkenin tarihini bi-
len herkesin de bildi¤i gibi, bu yön-
temler en çok devrimcilere karfl›
kullan›ld›. Ve yine herkesin bildi¤i
gibi, bu yöntemler devrimcilere
karfl› kullan›l›rken, ülkemizin baro-
lar› da, burjuva bas›n yay›n organla-
r› da ya bunlar› seyretti, ya da daha
vahimi, destekledi. 

U¤ur Dündar yak›n›yor! Oysa,
devrimcilerle ilgili nice iftiralar ya-
z›ld› iddianamelere. Ve bunlar›n hep-
sini kesin gerçeklermifl gibi, U¤ur
Dündarlar›n gazeteleri, televizyonla-
r› yay›nlad›lar. Bu ülkede on y›llard›r
gazetecilik, televizyonculuk yapan
U¤ur Dündar’›n bunlar yap›l›rken
sesinin ç›kt›¤›n› hiç duymad›k. Bun-
lar›n hiç fark›nda de¤il miydi Dün-
dar? Hat›rlam›yor mu bunlar›?

““BBaakk››nn bbaakk››nn yyaakk››yyoorrllaarr””.... 
HHaatt››rrllaadd››nn››zz mm›› 
bbaayy UU¤¤uurr DDüünnddaarr??
U¤ur Dündar, 19-22 Aral›k gün-

lerinde, hapishanelerde katliamlar
sürerken yapt›¤› yay›n› hat›rlas›n
sadece, yeter. 

Alevler içinde yanan Fidan Kal-
flen’in görüntülerini yay›nl›yordu
ekranda ve konufluyordu durmadan:
““BBaakk››nn bbaakk››nn yyaakk››yyoorrllaarr””...... 

Yakan kimse görünmüyordu ek-
randa. Fidan alevlerin ortas›nda
dimdik zafer iflareti yap›yordu. 

Ama Dündar uuttaannmmaaddaann,, aarr--

llaannmmaaddaann,, eenn kküüççüükk bbiirr vviicc--
ddaannii,, ssiiyyaassii,, aahhllaakkii ssoorruummlluulluukk
dduuyymmaaddaann devam ediyordu: ““BBaa--
kk››nn bbaakk››nn eelllleerriinnii ddee bbaa¤¤llaamm››flflllaarr..””

Evet U¤ur Dündar Bey!

Kontrgerilla adaleti böyle bir
fleydir. Kontrgerilla yay›nc›l›¤› böy-
le bir fleydir. 

Dün, kontrgerillan›n psikolojik
savafl›n›n emrinde bu yay›nlar› ya-
p›yordun. 

Bugün kontrgerillan›n hukukçu-
lar›, AKP’ye s›n›rl› bir biçimde mu-
halefet ettin diye, seni de psikolojik
savafl›n hedefi yapt›lar. 

Siz güçlendirdiniz kontrgerilla-
y›, siz bu kadar pervas›zlaflt›rd›n›z.
Siz flimdi sadece bbaaflflkkaallaarr››nnaa yyaapp--
tt››kkllaarr››nn››zz››nn,, size yap›lmas›yla karfl›
karfl›yas›n›z. 

Bugün kontrgerilla yöntemleri
kendilerine döndü¤ünde seslerini
yükselten, hukuktan adaletten, ma-
sumiyetten bahseden gazeteciler,
baflkalar›n›n hakk›n›, hukukunu sa-
vunmad›klar› sürece, ne “ayd›n” ol-
mak, ne ilkeli, ahlakl› gazetecilik
yapmak iddias›nda bulunamazlar. 

BBaarroollaarr;; eevvrreennsseell iillkkeelleerriinn
ssaavvuunnuullmmaass››,, ‘‘zzaammaannaa vvee 
zzeemmiinnee’’ mmii bbaa¤¤ll››dd››rr??
Bu ülkenin Barolar Birli¤i, hu-

kuk ilkelerini sadece kendileri ve
“kendi çevrelerinden” insanlar için
mi hat›rlar? Bunlar› sormak hakk›-
m›zd›r. Çünkü bu ülkede haks›zl›k-
lar›, hukuksuzluklar› ve adaletsizlik-
leri en çok yaflayan devrimcilerdir.
Devrimciler için düzenin kendi ya-
salar›ndaki hukuk bile ifllememifltir.
Devrimcilere karfl› geçerli olan,
kontrgerilla hukuku olmufltur. Mev-
cut yasalar dahi çi¤nenerek devrim-
ciler yarg›lan›p cezalara çarpt›r›l-
m›fl, devrimciler hakk›nda her türlü
karalamay›, iftiray› yapmak ve ya-
y›nlamak serbest b›rak›lm›flt›r. 

Özoklar’›n, Dündarlar’›n
Hukuk Hassasiyeti
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Devrimci demokratik kitle
örgütlerinin, yay›n organlar›n›n
kap›lar› k›r›l›p insanlar gözalt›-
na al›n›r. Ard›ndan polis karala-
malarla, iftiralarla, komplolarla
dolu bir “klip” haz›rlayarak ga-

zetelere, televizyonlara servis
eder. Burjuva bas›n yay›n organlar›-
n›n hiçbiri, “bu kurumlar neden böyle
bas›l›yor, insanlar daha mahkemeye
bile ç›kar›lmadan nas›l böyle suçla-
n›r? Böyle hukuksuzluk olur mu?...”
diye sormadan bire bin katarak o
“klip”leri yay›nlarlar. 

Bu tür operasyonlarda Özok’un
“yyeeddii iillkkee”si 7777 kkeerree çi¤nendi¤i
halde, Barolar Birli¤i bunlara dair
bir kez olsun, bir aç›klama yapma-
m›flt›r. Devrimciler söz konusu
olunca, hukukun evrensel ilkeleri
çi¤nenebilir mi? Bu mu baronun
hukuk anlay›fl›? Bu anlay›fl›n dev-
rimcilere karfl› iftiralarla dolu iddi-
anameler yazan Zekeriya Öz’ün an-
lay›fl›ndan ne fark› var? 

Bugün “özgün” olan, onlar›
“hassas” k›lan, bu hukuksuzluklar›n
geçmiflte devlet içinde görev yap-
m›fl ve esas›nda bu kontrgerilla hu-
kukunu bizzat da uygulam›fl insan-
lar›n ayn› hukuksuzlukla karfl› kar-
fl›ya olmas› durumudur. 

BBuu yyaarrgg››yyaa ggüüvveennmmeekk,, 
ddüüzzeenniinn hhuukkuukkssuuzzlluu¤¤uunnaa 
oonnaayy vveerrmmeekkttiirr!!
GGüüvveennmmeeyyiinn,, ssoorrgguullaayy››nn!!
Bu ülkenin hapishanelerinde in-

sanlar diri diri yak›ld›lar. Üç günde
devletin güvencesi alt›ndaki onlarca
tutsak katledildi. Ne yapt› düzenin
bas›n yay›n organlar›? Operasyonu
aallkk››flflllaadd››llaarr!!.. Düzenin bas›n yay›n›
a¤›z birli¤i ile devrimcilere sald›r›-
yor, operasyonun neden gerekli ol-
du¤unu anlat›yor, insanlar› diri diri
yakan, katleden katiller kahraman-
lar olarak sunuluyordu. 

Hukukçular cephesinde de, böyle
bir operasyonu alk›fllayan, ““ggeeçç bbiillee
kal›nd›” diyen bbaarroollaarr ç›kt›. Bir ço-
¤u ise, alk›fllamasa da, hukuk ad›na
karfl› ç›kmad›, sesini yükseltmedi.
Hapishanede katliam›n sürdü¤ü

saatlerde ekranlara ç›k›p “Geç bile
kal›nd›, yap›lacak baflka bir fley
yoktu... Olur mu, devlet pazarl›k
yapar m›?” diyerek katliama “baro”
ad›na aç›k destek veren AAnnkkaarraa
BBaarroossuu BBaaflflkkaann›› SSaadd››kk EErrddoo¤¤aann’a,
barolar, tüm hukukçular, gereken
tavr› almad›lar.

19 Aral›k katliam› nedeniyle çe-
flitli davalar da aç›lm›flt› bilindi¤i
gibi. Türkiye Barolar Birli¤i’ni, o
davalarda da evrensel hukuk ilkele-
rini savunurken görmedik.

Katiller bu  davalarda zaman afl›-
m›yla veya baflka biçimlerde kurta-
r›l›rken, ne bu hukukçular›n, ne ba-
s›n yay›n organlar›n›n adaletten ya-
na hayk›rd›¤›n› duymad›k.  

Mesela Dündar ekranlara ç›k›p,
““fifiiimmddiiyyee kkaaddaarr hheepp yyaarrgg››yyaa ggüü--
vveennddiikk yyaarrgg›› ddaa kkaattiilllleerrii kkoorruurrssaa,,
nnee yyaappaaccaa¤¤››zz,, bbuu oollaayy yyaarrgg››yyaa oollaann
iinnaanncc››mm››zz›› zzeeddeelliiyyoorr”” diye sesini
yükseltmedi. 

Mesela yarg› 6 kad›n› diri diri
yakan katilleri cezas›z b›rak›nca,
Dündarlar’›n, Özoklar’›n yarg›ya
güveni sars›lm›yor. 

‹flkenceciler yarg› korumas›na

al›n›nca da yarg›ya inançlar› zede-
lenmiyor. 

Nas›l yorumlamak gerekir bunu?

Sorun fludur: Dündarlar, Özoklar,
diyorlar ki bu hukuksuzluklar› dev-
rimcilere karfl› yapabilirsiniz, ama
““kkeennddii iiççiimmiizzddee”” yapmayal›m. Bi-
zim gibi sad›k düzen savunucular›na
karfl› bu yöntemler kullan›lmas›n. 

Yani onlar da bir baflka biçimde
Ergenekoncular’›n hukukunu, Ze-
keriya Özler’in hukukunu savunu-
yorlar: Halka, devrimcilere karfl›
her fley yap›labilir!

Ama iflte hhuukkuukkssuuzzlluukk bbiirr kkeezz
ssiisstteemmiinn aass››ll kkaarraakktteerrii oolluunnccaa,, o
kontrgerilla yöntemlerinin, o psiko-
lojik savafl›n düzen içi çat›flmalarda
kullan›lmas›n› da kimse engelleye-
mez. Devrimcilere yap›lanlar yar›n
dönüp herkesi vurabilir. Bu ülkede
bunun olmayaca¤›n›n garantisi yok-
tur kimse için. Çünkü, ç›karlar›n ge-
çer akçe oldu¤u bir sistemde kimin
ç›kar›n›n kiminle ne zaman çat›fla-
ca¤›n›n bir garantisi yoktur.

On y›llard›r bu ülkede devrimci-
lere ve halka karfl› uygulanmakta
olan kontrgerilla hukuku, bugüne
kadar buna karfl› ç›kmayanlar›, çe-
flitli biçimlerde onaylayanlar› da dö-
nüp bulmufltur. Feveran ya da “has-
sasiyet” bunad›r. 

Sonuç olarak, yine de Özok gibi,
Dündar gibi, bu hukuksuzlu¤a karfl›
ç›kanlara flunu söylemek isteriz:
Hukuksa, adaletse, sadece kendini-
ze, sadece düzen güçlerine yöneldi-
¤inde itiraz ederseniz, bu sizi itiraz
etti¤iniz güçlerden farks›zlaflt›r›r.
Hukuku, adaleti savunacaksan›z, o
zaman öncelikle bugüne kadar dev-
rimciler karfl›s›nda o hukuku nas›l
çi¤nedi¤inizin özelefltirisini yap›n...
Baflka türlü tutarl› olamazs›n›z.
Adaletli olamazs›n›z. Hukuku savu-
nacaksan›z, barolar›n, gazetecilerin
yapaca¤› o kadar çok fley var ki ül-
kemizde; mesela, barolar, iflkence,
katliam davalar›n›n hepsine müda-
hil olarak bafllayabilirler ifle. Gaze-
teciler, sayfalar›n›, ekranlar›n› bun-
lara açmakla bafllayabilirler. De¤il-
se, Özok’un ilkeleri de, Dündar’›n
hayk›r›fllar› da bofllukta kal›r. 

Say›: 178 23HUKUK

SSoorruunn flfluudduurr:: DDüünnddaarrllaarr,,
ÖÖzzookkllaarr,, ddiiyyoorrllaarr kkii bbuu hhuu--
kkuukkssuuzzlluukkllaarr›› ddeevvrriimmcciilleerree
kkaarrflfl›› yyaappaabbiilliirrssiinniizz,, aammaa

““kkeennddii iiççiimmiizzddee”” yyaappmmaayyaa--
ll››mm.. BBiizziimm ggiibbii ssaadd››kk ddüüzzeenn

ssaavvuunnuuccuullaarr››nnaa kkaarrflfl›› bbuu
yyöönntteemmlleerr kkuullllaann››llmmaass››nn.. 

**
AAmmaa bbuunnuu bbooflfluunnaa
bbeekklleerrlleerr.. ÇÇüünnkküü;;

**
HHuukkuukkssuuzzlluukk bbiirr kkeezz
ssiisstteemmiinn aass››ll kkaarraakktteerrii
oolluunnccaa,, oo kkoonnttrrggeerriillllaa

yyöönntteemmlleerriinniinn,, oo ppssiikkoolloojjiikk
ssaavvaaflfl››nn ddüüzzeenn iiççii

ççaatt››flflmmaallaarrddaa
kkuullllaann››llmmaass››nn›› ddaa kkiimmssee

eennggeelllleeyyeemmeezz..
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J‹TEM’in varl›¤›n›, niye kurul-
du¤unu, ne yapt›¤›n› biliyorduk.
Kuruluflunda yer alan CCeemm EErrssee--
vveerr,, itirafç› AAbbddüüllkkaaddiirr AAyyggaann gibi
J‹TEM’ciler, daha önce ayr›nt›lar›y-
la itiraf etmifllerdi.  

J‹TEM resmen inkar edilse de,
halk, devrimciler, yurtseverler, onu
sald›r›lar›ndan, yöntemlerinden ta-
n›yor ve biliyorlard›. 

Ergenekon tutuklusu ve J‹TEM
kurucular›ndan Albay Arif Do¤an’a
ait belgeler aras›nda önceki itirafla-
r› ve yaflananlar› do¤rulayan, J‹-
TEM’in kuruluflunu gösteren rreessmmii
bbeellggeelleerr aç›¤a ç›kt›. 

Resmi belgelerden biri JJaannddaarr--
mmaa GGeenneell KKoommuuttaannll››¤¤›› Plan fiube
Müdürü Kurmay Binbafl› Canfer
Balç›k imzal› ve flunlar yaz›l›:

““2277 AA¤¤uussttooss 11998877 ttaarriihhiinnddee
JJaannddaarrmmaa GGeenneell KKoommuuttaannll››¤¤›› ‹‹ss--
ttiihhbbaarraatt BBaaflflkkaannll››¤¤››''nnaa bbaa¤¤ll›› oollaa--
rraakk JJaannddaarrmmaa ‹‹ssttiihhbbaarraatt vvee TTee--
rröörrllee MMüüccaaddeellee GGrruupp KKoommuuttaannll››--
¤¤›› ((JJ‹‹TTEEMM)) kkuurruullmmuuflflttuurr..”

Do¤an’a ait belgelerdeki bilgile-
re göre, J‹TEM’in kurulufl amac›yla
ilgili flunlar belirtiliyor: “PKK’yi et-
kisiz hale getirmek için JGK bünye-
sinde, Jandarma ‹stihbarat Gruplar
Komutanl›¤›’na ba¤l› olarak Anka-
ra, ‹zmir, Diyarbak›r, Van, Adana,
Erzurum, ‹stanbul ve Samsun’da
Jandarma ‹stihbarat Grup Komu-
tanl›klar›’n›n ve ba¤l› 24 jandarma
‹stihbarat timinin kurulmas› plan-
land›.” 

Bu bilgiler verildikten sonra, söz
konusu örgütlenmeden sonradan
vazgeçildi¤i ve Ankara merkezli
Jandarma ‹stihbarat Gruplar› ve Di-
yarbak›r’a yerlefltirilen iki grup ko-
mutanl›¤›’n›n kuruldu¤u belirtile-
rek, ““11998877’’ddee JJaannddaarrmmaa ‹‹ssttiihhbbaa--
rraatt GGrruupp vvee TTiimm KKoommuuttaannll››kkllaarr››
oolluuflflttuurruulldduu”” deniliyor. 

Belgelerde J‹TEM’in iillkk kkuurruu--
ccuullaarr›› de say›lm›fl: 

“JGK karargâh› ve alt bi-
rimlerinde istihbarat ünitesinin
yoklu¤u ve ihtiyaçtan dolay›, bölge-
yi iyi tan›yan ve istihbarat faaliyeti
yürütmüfl Bnb. (Arif) DDoo¤¤aann,, Bnb.
(Hüseyin) KKAARRAA,, Bnb. (Cem) EErrssee--
vveerr,, Yzb. AAyytteekkiinn Ö. (Özen) ve Yzb.
Ali Y.’›n (Y›ld›z) 1986 Aral›k’tan iti-
baren görevlendirildi¤i, bu personel
kurulufl alt›nda toplamak maksad›y-
la Jandarma Asayifl Grup Komu-
tanl›¤› emrinde faaliyet gösteren
Jandarma ‹stihbarat Grup Komu-
tanl›¤›’nda kadrolu olarak ihdas
edildi¤i...”

Ergenekon Davas› savc›lar›na
göre, belgelerde “J‹TEM’in 15 y›l-
l›k faaliyetleri de belirtilmifl”; ama
15 y›l›n kontrgerilla cinayetlerine,
katliamlar›na, bilançosuna iliflkin
ortaya konulmufl herhangi bir bilgi
yok flu anda.  

VVaarrll››¤¤›› BBiilliinniiyyoorrdduu,, 
YYeennii GGüünnddeemmee GGeellmmeeddii.. 
J‹TEM’in kuruluflu bafl›ndan be-

ri devletin yöneticileri taraf›ndan
biliniyordu elbette. Çünkü devletin
zirvesi buna karar vermiflti zaten.
Böyle bir oluflum, baflka türlü olufl-
turulamazd›. 

Ama ifl J‹TEM’in varl›¤›na ge-
lince hep rreeddddeeddiillddii.. J‹TEM, resmi
kurumlar çerçevesinde kararlaflt›r›-
l›p uygulanan ama “örtülü” bir bi-
rimdi. Kendi içinde bir yasas›, iflle-
yifli vard› ama mevcut yasalara göre
aç›ktan kurulan yasal bir oluflum
de¤ildi. Demirel’in deyimiyle
““ddeevvlleettiinn rruuttiinn’’iinn dd››flfl››nnaa çç››kkmmaa””
faaliyetiydi. J‹TEM’in varl›¤›ndan
Cumhurbaflkanlar› Özal ve Demirel
dahil, 1987’den itibaren görev ya-
pan Baflbakanlar, Genelkurmay
Baflkanlar›, Milli Savunma Bakan-
lar› ve di¤er ilgili birimler bilgi sa-
hibidirler. Hepsi de J‹TEM’in varl›-
¤›n›n sürmesini onaylam›fllard›r. J‹-
TEM’in varl›¤›, devlet içinde ala-
bildi¤ine kan›ksanm›fl ve zaman za-

JJ‹‹TTEEMM OOlliiggaarrflfliikk
DDeevvlleettiinn RReessmmiiddiirr!!
BunlarJ‹TEM’in vvarl›¤›n› kkan›t-
layan iilk bbelgeler ve aanlat›mlar
de¤il. ÜÜstelik aaralar›nda ddüzme-
cesi dde oolabilir, rresmileri dde...

Fakat as›l önemli olan, böyle bir
örgütlenmenin mevcut devlet
içinde olabilmesidir. J‹TEM, üül-
kemizdeki ddevletin, ssistemin
hukuksuzlu¤unun, kkeyfili¤inin,
kendi yyasalar›n› ppervas›zca ççi¤-
neyebilmesinin bbir ifadesidir.
Tüm devlet yönetimi biliyor ve
tüm yönetim onu yok saymakta,
görmezden gelmekte hemfikir.
Cumhurbaflkan›ndan hhükümet-
lere, bbakanl›klara, ppolise, yyarg›-
ya kkadar herkes, bbiliyor ve ggör-
müyor... Resmi kifliler, düzenin
resmi yasalar›n› çi¤neyerek icra-
atlar yap›yor, öldürüyor, kaybedi-
yor, bunun için devletten maafl
al›yorlar...

Devletin yap›s› içinde böyle bir
kurum kuruluyor ama yasas› yok,
herkes biliyor ama bilmezden geli-
yor. Devlet kurumlar› ona resmi bir
kurum muamelesi yap›yor ama or-
tada bir resmiyet yok. J‹TEM ile il-
gili resmi yaz›flmalar bile yap›l›yor
ama resmen kabul edilmiyor. 

Bu kkadar keyfi, bbu kkadar
kendi yyasalar›na uuymayan bbir
devlet, ffaflist yyap›ya ssahip bbir
devlettir. 
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J‹TEM Art›k Gizlenemiyor, 
Ama Tam Aç›¤a da Ç›kar›lm›yor!



man resmi belgelerde de bu ad
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 

Fakat buna ra¤men, oligar-
flinin yarg›s›, kontrgerilla hu-
kukunu uygulayarak J‹TEM’i
görmezden gelmeyi sürdürdü.

Görmezden gelenlerden biri de
burjuva bas›nd›. 

J‹TEM’in varl›¤›n› görmek iste-
meyen, ilgilenmek istemeyenlerden
biri de baflbakanl›k koltu¤una otu-
ran AKP lideri Tayyip Erdo¤an’d›.
Erdo¤an bu konuda flöyle diyordu:

“Ben böyle bir kuruluflu daha
tan›mad›m, geçmiflte böyle dediko-
dular yap›lm›fl olabilir. Benim dö-
nemimde böyle bir fley yok, tan›m›-
yorum.” 

Kendisinden önceki hükümetle-
rin inkar etti¤i gerçe¤i, AKP lideri
de inkar etmiflti. 

Oysa J‹TEM’in kurucular›ndan
Cem Ersever çok öncesinden ayr›n-
t›l› aç›klamalarda bulunmufltu. An-
lat›mlar›ndan k›sa bir bölümü akta-
ral›m: “1992 y›l›n›n sonbahar ayla-
r›nda ... PKK'l› olarak köy basmaya
bafllad›k. Yeflil komutas›nda. ...
Özellikle Kars'›n Digor, Göle, Su-
suz, Selim ilçeleri, Elaz›¤'›n A¤›n ve
Palu ile Bingöl'ün Karl›ova ve Sol-
han ilçelerine ba¤l› tarafs›z köyler
seçiliyor. Önce PKK'ya yard›m et-
meleri için gerilla J‹TEM timi tara-
f›ndan uyar›l›yor. ‹steksiz davra-
nanlar s›ra daya¤›ndan geçiriliyor.
... bunlardan bir kaç› saf d›fl› edili-
yor. Tüm bunlar ise PKK ad›na ya-
p›l›yor.” (Binbafl› Ersever’in itiraf-
lar›, Soner Yalç›n)

Devletin önemli görevlerinde bu-
lunan HHaanneeffii AAvvcc›› da TBMM Susur-
luk Komisyonu’na verdi¤i ifadesinde
J‹TEM’in varl›¤›n› aç›kça belirtmiflti. 

Y›llarca J‹TEM bünyesinde fa-
aliyet yürütmüfl, birçok katletme ifl-
kence olaylar›na kar›flm›fl itirafç›
Abdülkadir Aygan da, 2004 y›l›nda
belgelere dayal› olarak genifl itiraf-
larda bulunmufltu. ‹tiraflar› Ülkede
Özgür Gündem Gazetesi’nde gün-
lerce yay›nland›. Aygan, dönemin
JJaannddaarrmmaa AAssaayyiiflfl KKoommuuttaann›› KKoorr--
ggeenneerraall NNeeccaattii ÖÖzzggeenn’le samimi
pozlar vererek resim çektirecek ka-
dar J‹TEM içinde güvenilen bir
isimdi. Ama Aygan’›n aç›klad›¤›
bilgilere oligarflinin yarg›s› ilgi gös-
termedi. ‹ktidardaki AKP de gör-
mezden geldi. Ama Aygan’›n itiraf-
lar›n› yay›nlayan gazete hakk›nda
“neden” bu tür yay›n yapt›klar›n›n
hesab›n› sormak için soruflturma
bafllatt›lar! 

DDüünn JJ‹‹TTEEMM’’ii KKaabbuull 
EEttmmeeyyiipp BBuuggüünn KKaabbuull
EEddeennlleerriinn RRiiyyaakkaarrll››kkllaarr››
AKP dün iktidarda oldu¤u halde

J‹TEM’in varl›¤›n› kabul etmiyor-
du. Ama ayn› AKP, iktidar çat›flma-
s›n›n bir ürünü olarak gündeme ge-
tirdi¤i Ergenekon davas›yla J‹-
TEM’in varl›¤›n› kabul edip ortaya
belgeler ç›karmaya bafllad›. Siste-
me, kontrgerillaya fazla dokunma-
dan, yüzlerce kay›p ve binlerce faili
meçhulü gündeme almadan, Cizre
ve Silopi’de birkaç kuyuda arama
yapma, ç›kan kemiklerden dolay›

korucubafl› Kamil Atak ile Kayseri
Alay Komutan› Cemal Temizöz’ü
tutuklama gibi, manevralarla J‹-
TEM’in, kay›plar meselesinin üze-
rine gitti¤i görünümü yarat›yor. 

Oysa 2004 y›l›nda itirafç› Aygan
korucubafl› Atak ile Temizöz dahil,
çok say›da J‹TEM sorumlusunu
suçlar›yla birlikte aç›klam›flt›. O za-
man da AKP iktidardayd›. O zaman
ne AKP, ne de savc›lar ilgilenmedi-
ler. Bugün J‹TEM’in üzerine gidi-
yor görünmelerinin de gerçekle bir
ilgisi yoktur. Onlar sadece Ergene-
konla iktidardaki çat›flmalar›, güçler
dengesi neyi gerektiriyorlarsa onu
yap›yorlar. 

Kald› ki, bugün art›k J‹TEM
gizlenemiyor, saklanam›yor. J‹TEM
o kadar can ve mal ald› ki uzun sü-
reli üstünü örtmeleri mümkün de¤il.
AKP iktidar› da bu gerçe¤in de etki-
siyle, oligarfli içi çat›flma ve denge-
ler çerçevesinde üzerine gidilmesi
gerekti¤i kadar gidecektir. 

Burjuva medyada, sanki J‹TEM
ortaya ç›kar›l›yormufl havas› yarat›-
l›yor. Bu da do¤ru de¤il. Madem
üzerine gidiyorlar biz soral›m. J‹-
TEM sadece bir korucubafl› ve bir
kaç emekli subaydan m› ibarettir?
J‹TEM’in kurulufluna, sonra faali-
yetlerine izin veren, yetki veren ge-
nelkurmay baflkanlar› kimlerdi ve,
niçin soruflturulmuyorlar? J‹TEM’in
ne zaman hangi komutanl›¤a ba¤l›
olarak çal›flt›¤› resmen belli; J‹-
TEM’den sorumlu kuvvet komutan-
lar› neredeler? Nerede dönemin bu
konuda sorumlu Baflbakan ve ba-
kanlar›? Niye soruflturulmuyorlar?
Kimdi devletin zirvesinde J‹TEM’e
onay veren MGK üyeleri?

Nerde buldu¤unuz belgelerde
belirtilen birçok komutan, nerde iti-
rafç› Aygan’›n verdi¤i isimler? So-
rular daha da ço¤alt›labilir. 

J‹TEM’i kuranlar yok ortada,
binlerce insan›n katilleri yok, kay-
bedenler yok, bu politikay› ve
örgütlenmeyi oluflturanlar yok; sa-
dece bir kaç kuyu aramas› bir koru-
cubafl› ve bir kaç emekli asker... J‹-
TEM bu de¤il ve AKP, J‹TEM’in
üzerine gerçekte gitmiyor. 

Say›: 178 25J‹TEM

AARRJJAANNTT‹‹NN’’ddee faflist darbenin
33. y›ldönümünde onbinlerce kifli
taraf›ndan bir protesto eylemi dü-
zenlendi. 

Arjantin’de, 1976’da darbeyle
iflbafl›na gelen askeri yönetim, on
binlerce insan› iflkencelerden geçi-
rip kaybetmiflti. Darbenin 33'üncü
y›ldönümünde yap›lan eylemde,

kay›plar›n sorumlular›-
n›n bir an önce cezalan-
d›r›lmas› istendi

Plazo de Mayo
meydan›nda gerçeklefltirilen ey-
lemde, daha da önemli ve çarp›c›
olan talep ise, sadece darbeci gene-
rallerin de¤il, “onlara hizmet eden
ve destekleyen iflletmelerin ve med-
ya patronlar›n›n” da soyk›r›m suç-
lusu ilan edilip ömür boyu hapse
mahkum edilmelerinin istenmesiy-
di.

Sadece darbeciler de¤il;
‹flbirlikçiler de yarg›lans›n

u
m

u
d

u
 
s
e

l
a

m
l
›
y
o

r
u

z



26 KÜRD‹STAN 5 NNisan 22009

A b d u l l a h
Gül, Irak yol-
c u l u ¤ u n d a
uçakta Kürdis-
tan dedi mi de-
medi mi? Dedi
de sonradan m›
vazgeçti? Ge-
çen hafta gün-
lerce sürdü bu
tart›flma. Gül
bu kelimeyi
kulland› m›,
k u l l a n m a d ›

m›, bu çok önemli de¤ildir. Burjuva
politikac›lar›n genel özelli¤idir, bir-
fleyi ortaya atarlar sonra da öyle de-
medik, böyle anlafl›lmal› vs. derler.
As›l tart›fl›lmas› gereken, bu ülkede
Kürdistan'a Kürdistan ddeennmmeemmeessii-
nniinn de¤il de, ddeennmmeessiinniinn "hayretle"
karfl›lanmas›d›r. Kürdistan bir co¤-
rafyan›n ad›d›r. Bu co¤rafya, dörde
bölünmüfl ve her bir parças› baflka
bir ülkenin (Irak, ‹ran, Türkiye, Su-
riye) s›n›rlar› içinde kalm›flt›r. Bunu
inkar, gerçe¤i inkard›r. 

Oligarflinin Kürt politikas›n›n en
temel boyutlar›ndan biri de, iinnkkaarr--
dd››rr zaten. Nitekim bu ülkede y›llar-
ca Kürdistan bir yana, sadece KKüürrtt
demek de yasakland›. 1980'lerin
sonlar›nda, dergiler Kürt kelimeleri-
nin üzerini karalayarak yay›nlanabi-
liyordu. Sansür, Sürgün kararname-
leri, Kürt'ün K'sini yasaklamaya ka-
dar vard›rd› ifli. Biz o zaman ““KKüürrtt
hhaallkk›› bbiirr ggeerrççeekkttiirr yyookk ssaayy››llaammaazz,,
rreeddddeeddiilleemmeezz”” diyorduk. Yok sa-
yamad›lar. Kürt kelimesi art›k kul-

lan›l›yor. ‹nkar›n bir kalesi y›k›ld›.
S›ra di¤erlerine de gelecek!

Cumhuriyetin bir döneminden
itibaren yasaklanan KKüürrtt ve KKüürr--
ddiissttaann ifadeleri, Osmanl› dönemin-
de kullan›l›yordu. Ancak neredeyse
85 y›l boyunca Kürt ulusunun varl›-
¤›, dili, kültürü inkar edildi. Oligar-
fli “ben yok diyorsam, yoktur” di-
yor, bunun tüm toplum taraf›ndan
da böyle kabul edilmesini istiyordu.
Tarihe bakarsak, bunun hiç de böy-
le olmad›¤›n› görürüz. 

OOssmmaannll››’’nn››nn ‘‘KKüürrddiissttaann 
EEyyaalleettii’’ VVaarrdd››!!

Kürdistan'›n ilhak›, Osmanl› dö-
nemine kadar uzan›r. 1515 Y›l›ndan
itibaren Kürdistan'›n neredeyse ta-
mam› Osmanl› egemenli¤ine geç-
mifltir. 1847'de kurulan KKüürrddiissttaann
EEyyaalleettii'ne Mufl, Hakkari, Cizre, Bo-
tan ve Mardin illeri dahil edilmifltir.
O y›llarda Kürdistan bir bölge ola-
rak kabul edilse de, 1890 Tarihli Ya-
sa'yla kurulan Hamidiye Alaylar› ve
Afliret Mektepleri’yle Kürtler'in Os-
manl›laflt›r›lmas› da hedeflenmifltir.

Osmanl›'n›n gerileme dönemleri-
nde Kürdistan, ‹ran-Irak-Suriye ve
Türkiye aras›nda bölündü. 

1. Emperyalistler aras› Paylafl›m
Savafl›’nda Osmanl›'n›n yan›nda yer
alan Kürtler de savafltan etkilendiler.
1920’de imzalanan Sevr Anlaflma-
s›'yla emperyalizmin böl-parçala-yö-
net politikas› dahilinde ‹ngilizler'in
denetimi alt›nda, Kürtler'e ““oottoonnoo--
mmii”” hakk› tan›nd›. O y›llarda Kür-
distan varl›¤› ret edilemeyen, ama
üzerinde oyunlar oynanan bir bölge
durumundad›r. Osmanl› da, emper-
yalist devletler de, Kürt halk›n› ken-
di ç›karlar› do¤urultusunda kullan-
mak istemektedir.

KKuurrttuulluuflfl SSaavvaaflfl››''nnddaa
VViillaa--yyeett--ii fifiaarrkkiiyyee iiddii
KKüürrddiissttaann

Kurtulufl Savafl›'na gelindi¤inde,
Kemalistler Kürtler'le ittifak yapar-

lar. Bir yandan Kürtler kaza-
n›lmaya çal›fl›rken, di¤er taraf-
tan da örgütlenmelerinin önü kesil-
meye çal›fl›l›r. 1919'da Anadolu'nun
her yerinde kurulan Müdafaai Hu-
kuk Cemiyetleri'ne, VViillaayyeett--ii fifiaarr--
kkiiyyee de eklenir. Kurtulufl Savafl› bo-
yunca Kürtler'in inkar› diye bir du-
rum söz konusu olmaz. 1919'da
Toplanan Erzurum ve Sivas Kon-
greleri'ne KKüürrtt ddeelleeggeelleerr de kat›l›r.
Kürtler, Antep savunmas›nda da
önemli bir rol üstlenirler. 

TTBBMMMM’’ddee KKüürrtt 
MMiilllleettvveekkiilllleerrii VVaarrdd››

23 Nisan 1920'de aç›lan Büyük
Millet Meclisi'nde 72 Kürt milletve-
kili bulunmaktad›r. Onlar›n kimli¤i
ve yeni Cumhuriyet’teki yeri, kür-
süden flöyle ifade ediliyordu: ““BBuu
kküürrssüüddee kkoonnuuflflmmaa hhaakkkk›› iikkii mmiillllee--
ttee aaiittttiirr;; KKüürrttlleerr vvee TTüürrkklleerr””. 

Ne var ki, bir süre sonra, ayn›
Cumhuriyet, Kemalist küçük-burju-
va diktatörlü¤ünün politikalar› so-
nucu, Kürtler'i tan›mama politikas›-
na tan›kl›k edecektir. 

Lozan'da belirlenen Misak-›
Milli s›n›rlar›nda yaflayan bütün
halklara karfl› bir TTüürrkklleeflflttiirrmmee fa-
aliyeti bafllat›l›r. Bunun sonucunda
ortaya ç›kan Kürt Ayaklanmalar›,
Takrir-i Sükun Yasas›'yla kanl› bir
flekilde bast›r›l›r. 

1934'de kabul edilen Mecburi ‹s-
kan Kanunu'yla, Kürtler'i Türklefl-
tirme plan› daha aç›k biçimde dev-
reye sokulur. Bu kanunla, ““tteekk ddiillllee
kkoonnuuflflaann bbiirr mmiilllleett”” ve “kültür bir-
li¤inin korunmas›” hedeflenir. Asi-
milasyon politikas› sonucunda
Kürtler’in bir k›sm›, Türkiye'nin
dört bir taraf›na da¤›t›l›rlar. Göç
yollar›nda binlerce insan ölür. 

Kürt dilinin ve kimli¤inin “bi-
limsel” inkar› ise 1930'lara dayan›r.
Ziya Gökalp o y›llarda, Kürtler'in
Türk olduklar›n› kan›tlamak ad›na
“bilimsel” araflt›rmalar yapar. Gü-

KARA SAYFALAR
Böyle ç›kmak zorunda kalm›flt› dergiler.
Kürt yasakt›. Kürdistan yasakt›. Kürdistan
hala yasak. Cumhurbaflkan› bile söyleye-
miyor! Peki ne oldu, bu   sayfalar karart›ld›
diye Kürt halk› bir gerçek olmaktan ç›kt›
m›?.. Kürdistan’› kulland›rtm›yorsunuz
diye, o tarihsel co¤rafya yok mu olacak?

KÜRT, KÜRT’TÜR!
KÜRD‹STAN KÜRD‹STAN'DIR
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nefl Dil Teorisine göre, Kürt-
ler'e aassll››nnddaa TTüürrkk olduklar›
anlat›l›r. ““VVaattaannddaaflfl TTüürrkkççee
KKoonnuuflfl”” kampanyalar› yap›l›r. 

1950'li y›llarda yeni-sömür-
gecilik iliflkilerinin bafllama-

s›yla, Kürt halk›na yönelik sald›-
r›lar devam ederken, asimilasyon po-
litikalar›, daha da sistemli ve planl›
hale getirilir. Türkçe e¤itim yayg›n-
laflt›r›l›r.

27 May›s 1960'la birlikte KKüürrtt--
ççee kkoonnuuflflaannaa ppaarraa cceezzaass›› vveerriillmmee--
ssii,, yat›l› bölge okullar›n›n aç›lmas›,
Kürdistan'da yay›n yapan radyo is-
tasyonlar›n›n kurulmas› gündeme
getirildi. Kürtçe'nin, ““TTüürrkkççee’’yyee
bbeennzzeeyyeenn bbiirr ddiill””, Kürtler'in de ““ssuu
kkaatt››llmmaamm››flfl TTüürrkk”” oldu¤u söylendi.
1961 de ç›kart›lan 1587 Say›l› Ya-
sa'yla Kürtçe, Rumca ve Ermenice
olan bölge, yer ve insan isimleri
Türkçe isimlerle de¤ifltirildi. ‹nkar
gittikçe koyulaflt›r›ld›. 

Co¤rafi olarak Kürdistan diye bir
yer zaten hiç yoktu resmiyette. “Ora-
s›”n›n ad›, DDoo¤¤uu ve GGüünneeyyddoo¤¤uu ko-
nulmufltu; oran›n tarihi bir ad› oldu¤u
da UNUTULACAK VE B‹R DAHA
ASLA HATIRLANMAYACAKTI!

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980

cuntalar› döneminde de inkar ve
asimilasyon politikalar› yo¤unlafla-
rak devam etti. 12 Eylül'le birlikte
son kalan Kürtçe köy ve bölgelerin
isimleri de de¤ifltirildi. Kürdistan'da
devlet dairelerinin kap›lar›na
““TTüürrkkççeeddeenn bbaaflflkkaa bbiirr ddiill kkoonnuuflfl--
mmaakk yyaassaakktt››rr”” duyurular› as›ld›.
1982 Anayasas›'yla birlikte ““TTüürrkk
ddeevvlleettiinnee vvaattaannddaaflflll››kk bbaa¤¤›› iillee bbaa¤¤--
ll›› oollaann hheerrkkeess TTüürrkkttüürr”” denilerek,
faflist ve ›rkç› bak›fl aç›s› resmileflti-
rildi. 82 Anayasas›'yla birlikte Kürt
olan her fley toptan rededilmifl oldu. 

1984-85’lerden itibaren Kürt
yurtseverlerinin silahl› mücadelesi
geliflirken, OHAL, Kürkçe yay›n
yasaklar›, “sansür-sürgün kararna-
meleri”, infazlar, kaybetmeler ve
katliamlarla Kürt halk›na yönelik
sald›r›lar devam etti. 

fifioovveenniizzmmiinn aaççmmaazz››::
KKüürrttççee vvaarr,, KKüürrttlleerr vvaarr,, 
AAmmaa OOnnllaarr››nn TToopprraakkllaarr››nn››nn
BBiirr AAdd›› YYookk!!

Bask›yla, inkar ve imhayla Kürt
sorununu yyookk eeddeemmeeyyeenn devlet, bu
çeflitli siyasal, sosyal manevralarla,
sorunu düzen s›n›rlar› içine hapset-
meye çal›flt›. 12 Nisan 1991'de
Kürtçe yasa¤› kald›r›ld›. Ancak ara-
dan geçen 18 y›l boyunca Kürtçe
hala yyaassaakk mmuuaammeelleessii görmeye de-
vam etti ve hala da ediyor. Ayn› fle-
kilde OHAL de kalkt› kalmas›na,
ama, oligarflinin “Türkiye Kürdista-
n›”na yönelik kontrgerilla politika-
lar› kalkmad›. 

Tüm bunlara ra¤men, Kürt hal-
k›n›n bir gerçek oldu¤u red edile-
mez hale geldi. ‘90’l› y›llar›n so-
nunda Avrupa Birli¤i emperyalizmi,
uyum politikalar› çerçevesinde oli-
garfliyi “Kürtçe serbestli¤i” gibi ba-
z› kültürel haklar›n tan›nmas› konu-

sunda oligarfliyi zorlamaya bafllad›.
Kürtçe güya y›llar önce serbest b›-
rak›lm›flt› ama bir kez daha serbest
b›rak›lacakt›!

Geçen bunca y›l boyunca devle-
tin Kürt sorununa bak›fl› asl›nda
hep, ““tteekk bbaayyrraakk,, tteekk ddeevvlleett,, tteekk
mmiilllleett,, tteekk ddiill”” politikas› çerçeve-
sinde olmufltur. Ç›kar›lan “serbest-
lik” yasalar›n›n hhüükküümmssüüzz kalmas›
da bundand›r. Kürt kelimesinin,
Türkler’in da¤da yürürken ayakla-
r›ndan ç›kan “kart-kurt” sesinden
türedi¤ine dair anlay›fl temelde de-
¤iflmemifltir. Kürt sorununa her za-
man flovenistçe yaklafl›lm›flt›r. 

Bugün Kürt dili, kimli¤i k›smen
kabul edilmek zorunda kal›nd›ysa,
Kürt halk›n›n belli talepleri gözard›
edilemiyorsa, bu, Kürt halk›n›n mü-
cadelesi sonucudur; oolliiggaarrflfliiddeekkii
bbiirr zziihhnniiyyeett vvee iiddeeoolloojjii ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii--
nniinn ssoonnuuccuu ddee¤¤iill.. 

TRT fiefl'in Kürtçe yay›na baflla-
m›fl olmas›,  Kürt ulusuna yönelik
85 y›ll›k inkar ve asimilasyon poli-
tikalar›n›n bitti¤i anlam›na gelmez.
Kürtçe yay›nla amaçlanan, Kürt
halk›n› birkaç hak k›r›nt›s›yla ulusal
taleplerinden vazgeçirmektir. Daha
dün mecliste Kürtçe yap›lan konufl-
malar, meclis tutanaklar›na “bilin-
meyen bir dilde bir tak›m kelime-
ler” olarak geçti. Bu ülkede halen
Kürtçe konufltu¤u için, mektup yaz-
d›¤› için, Kürt alfabesini kulland›¤›
için, çocuklar›na Kürtçe isim verdi-
¤i için insanlara davalar aç›l›yor. 

Oligarflinin Kürtçe serbestli¤i gi-
bi manevralar›n›n özü de, zaten Kürt
halk›n›n yaflad›¤› bölgenin, yani
co¤rafi olarak ad› Kürdistan olan
bölgenin Türkiye s›n›rlar› içinde ka-
lan bölümünün Misak-i Milli s›n›r-
lar› içinden ç›kmas›n› engellemektir.
Kürtçe televizyon yay›n› yapanlar›n
hala “Kürdistan” kelimesinin kulla-
n›p kullanmama üzerine yapt›¤› geri
tart›flmalara bak›ld›¤›nda, kafalar›n
de¤iflmedi¤i bir kez daha aç›¤a ç›k-
maktad›r. Ama gerçekler inatç›d›r,
kendilerini kabul ettirirler. KKüürrddiiss--
ttaann da tarihsel, co¤rafi bir gerçektir
ve kendisini kabul ettirecektir. Yar›n
Kürdistan da kullan›lacakt›r. 

Say›: 178 27KÜRD‹STAN

Geçen bbunca yy›l bboyunca
devletin KKürt ssorununa bbak›fl›
asl›nda hhep, ““tek bbayrak, ttek

devlet, ttek mmillet, ttek ddil”
politikas› ççerçevesinde

olmufltur. ÇÇ›kar›lan
“serbestlik” yasalar›n›n
hükümsüz kkalmas› dda

bundand›r. 

KARA M‹ZAH
“Biz "Bölge" diye yazd›k ama
onlar o yorumlarda baflka bir
sözcük, baflka bir isim
kulland›lar. Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül'ün Ba¤dat
ziyaretine damgas›n› vuran
"Söyledi mi, söylemedi mi"
polemi¤indeki o ünlü yoksa tabu
mu demeli sözcü¤ü.
... 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi
(Not: Irak Anayasas›'ndaki tan›m
farkl›; ilk iki sözcü¤ün yerine o
malum isim kullan›l›yor!)” 
Yukar›daki iki paragraf, Sabah
yazar› Erdal fiafak’›n 1 Nisan
2009 tarihli yaz›s›ndan al›nd›.
Kürdistan’› kullanamaman›n
yaratt›¤› kara mizaha bir örnek
olsun diye!!!
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BBP Genel Baflkan› Muhsin Ya-
z›c›o¤lu'nun da içinde oldu¤u bir
helikopter düfltü ve 6 kifli yaflam›n›
yitirdi. Bu helikopter kazas› bildik
bir gerçekli¤i tekrar gözler önüne
serdi. Günlerce kaza yerine ulafl›la-
mad› ve organize bir kurtarma çal›fl-
mas› yap›lamad›. Sis vard›, kar ya¤-
d›, hava s›f›r›n alt›nda flu kadar de-
receydi... diye k›rk türlü mazeret
uyduruldu. Ancak ne bu durumlar,
ne de bu tür mazeretler yenidir ül-
kemizde. Meselenin özü; insana de-
¤er vermeyen, oda¤›nda insan›n,
halk›n olmad›¤› sistemde sakl›d›r. 

Kapitalist sistemin örgütlenme-
sinde halk yoktur, insan yoktur. Bu
nedenle de depremler, seller, yan-
g›nlar, salg›n hastal›klar, trafik ka-
zalar› gibi afetler, halk›n yoksullu-
¤una verilmifl ikinci bir cceezzaa gibidir.
Bu nedenle ddoo¤¤aall aaffeettlleerr,, kkaattlliiaammaa
ddöönnüüflflüürr.. 40 bin insan›m›z deprem-
de ölür. Bir türlü deprem bölgesine
ulafl›lamaz. Kar ya¤ar, yollar kapa-
n›r. Hastas›, ölüsü olan kendi im-
kanlar›yla çare arar derdine. 

Bölgedeki köylüler diyor ki,
“enkaz yanl›fl yerde aran›yor”.
AKUT da, bölgedeki BBP’liler de
ayn› fleyi söylüyor. AKUT do¤ru
tespit ediyor, Yaz›c›o¤lu’nun parti-
lileri do¤ru tespit ediyor, köylüler
do¤ru tespit ediyor, bir tek DDEEVV--
LLEETT do¤ruyu bulam›yor... Kosko-
ca(!) TSK, emniyet teflkilat›, istih-
barat kurumlar›, yani devletin bil-
cümle kurumlar› günlerce bulam›-

yor enkaz›. Sonuçta ankaza da Dön-
gel köylüleri ulafl›yor. Bu iflte bir
terslik yok mu? 

Hiçbir yeri, o ülkenin halk› ka-
dar iyi bilemez kimse. Teknolojiyi
de bir yana b›rak›n; halk›n öörrggüüttllüü
oldu¤unu ve öörrggüüttllüü bbiirr flfleekkiillddee ssee--
ffeerrbbeerr eeddiillddii¤¤iinnii düflünün; o örgüt-
lü halk›n tteekknnoolloojjiiyyllee ddee ddeesstteekk--
lleennddii¤¤iinnii düflünün; o enkaza an›nda
ulafl›lmaz m›yd› o zaman? ‹flte söy-
ledi¤imiz budur. 

Bu tür sorunlarda çözümü bul-
mas› gereken devlet, bir türlü bu çö-
zümleri bulamaz; çünkü esas›nda
devletin böyle bir derdi de yoktur.
Her “felaket” sonras› zevahiri kur-
tarmak için bir fleyler yap›l›r. Son-
ra? ‹kinci felakete kadar unutulur.

Bu helikopter kazas›nda da ‘112
acil’ aranmas›na ra¤men bir türlü ka-
za yeri tespit edilememifltir. Oysa,
ülkemizde neredeyse dinlenmemifl
telefon b›rak›lmam›flt›r. Her yeri
““BBBBGG eevvii”” gibi gözetledi¤ini söyle-
yenler, 6 kiflinin cep telefonu sinyal-
lerinden kaza yerini bulamam›fllar-
d›r. Bunu sa¤layacak teknoloji vard›r
ama bu teknolojiyle, insan hayat›n›
kurtarmak üzere mekanizmalar olufl-
turulmam›flt›r. Devrimcileri takip et-
mek, halka karfl› istihbarat toplamak,
suçlamak için bütün teknik olanakla-
r›n› devreye sokan sistem, insan›
kurtarmak için en basit bir teknik do-
nan›m› bile sa¤layamaz. S›n›r içi ve
ötesi operasyonlar için, F-35’lerden,
F-16’lara çeflit çeflit savafl uçaklar›,

Apacheler, Skorsky helikopter-
leri yüzlercedir ama oorrmmaann
yyaanngg››nnllaarr››nn›› söndürmek için
üç tane hurda uçaklar› bile
yoktur. Sistem teknolojiyi hal-
k›n yarar›na, halk›n sorunlar›n›
çözecek biçimde kullanmaya
göre aayyaarrllaannmmaamm››flfltt››rr. 

19 A¤ustos 1999 depremi döne-
minde de ayn› sorun yaflanm›flt›r.
ÖÖnncceessiinnddee,, depremin zararlar›n›
asgariye indirecek, –baflta binalar›n
sa¤lam yap›lmas›n›n denetlenmesi
olmak üzere– önlemler al›nmam›fl-
t›r. DDeepprreemm ss››rraass››nnddaa kurtarmay›
sa¤layacak kkuurruummssaall aalltt yyaapp››,, bbiirr
hhaallkk ssaavvuunnmmaass›› öörrggüüttlleennmmeessii vvee
ggeerreekkllii tteekknniikk ddoonnaann››mm yoktur.
SSoonnrraass››nnddaa ddaa yine ayn› sorun;
baflbakan deprem bölgesiyle telefon
ba¤lant›s› bile kuramaz günlerce.
Ba¤lant›y› sa¤layacak uydu tekno-
lojisi vard›r ama bunu düflünecek ve
örgütleyecek kafa yoktur. Bunlara
uygun bir örgütlenme yoktur.

ÖÖllüümmlleerriinn KKaayynnaa¤¤››nnddaakkii 
‘‘MMaalliiyyeett’’ HHeessaappllaarr››!!

Yine bu kazayla birlikte ortaya
ç›km›flt›r ki, "özel helikopter" uygu-
lamas›na izin verilmifl ama özel ha-
vac›l›k için gerekli olan önlemler
al›nmam›flt›r. Özel sektör için yeni
bir kâr alan› yarat›l›rken, do¤abile-
cek bir sorun karfl›s›nda can güven-
li¤ini sa¤layacak alt yap› kurulma-
m›flt›r. Örne¤in bu kazada, helikop-
terlerde olmas› gereken, yer belirle-
meyi sa¤layan ELT cihaz› çal›flma-
m›flt›r. HH››zzll›› ttrreenn ffaacciiaass››nnddaa da
benzeri olmufltu hat›rlan›rsa. Ray-
larda gerekli yat›r›m yap›lmadan sa-
dece treni h›zland›rarak “h›zl› tren”
uygulamas› bafllat›lm›fl ve bir kkaatt--
lliiaammaa neden olunmufltur. 

Önlem almak, alt yap› olufltur-
mak, mevcut alt yap›y› sa¤lamlafl-
t›rmak ““ppaarraa”” demektir. O zaman
da ""mmaalliiyyeettlleerr aarrttaarr"".. Fabrika ku-
rup ar›tma tesisi yap›lmamas› gibi,
tersane kurup ifl güvenli¤i önlemle-
ri al›nmamas› gibi, hemen tüm sek-
törlerde benzer bir yaklafl›m vard›r.
Bütün kazalar›n sonras›nda ise, hem
devletin, hem burjuvazinin eksik

‹çindekilerin bbaz›lar› yyaral›yd›; halks›z  
devlet kkatletti!

S‹STEMDE ‹NSAN
YOK, HALK YOK!
S‹STEMDE ‹NSAN
YOK, HALK YOK!
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gedik b›rakt›klar› örtbas edilir.
Çünkü bunlar ortaya ç›kar›ld›-
¤›nda, ““kkaazzaa”” diye görünen
bir çok fleyin ""bbiillee bbiillee cciinnaa--
yyeett"" oldu¤u görülür..

AAss››ll ssoorruunn kapitalist siste-
min, insan›n hayat›n› kurtarma-

ya göre de¤il, birçok biçimde kkaatt--
lleettmmeeyyee göre flekillenmifl olmas›-
d›r. “Terörle mücadele”ye göre ör-
gütlenen devlet, can kurtarmaya
göre örgütlenmelere sahip olmad›¤›
için, teknoloji de bir yana, helikop-
teri arama iflini bile organize ede-
memifltir. 2000 kifli, 12 helikopter,
1 uçak vs. ile 2 gün boyunca hhiiççbbiirr
ssoonnuuçç al›namam›flt›r. Çünkü askeri,
polisi, onlar›n organizasyonu ve uz-
manl›¤›, haz›rl›¤›, hep "terörist ta-
kibi" üzerinedir. 

KKaappiittaalliizzmmddee,, ‹‹nnssaannll››¤¤››nn 
KKaaddeerrii BBuudduurr AAmmaa 
KKaappiittaalliizzmm KKaaddeerr DDee¤¤iillddiirr!!

Bu tür olaylar karfl›s›nda bir de
Amerika gibi ülkelerdeki benzer
olaylar› hat›rlat›p "sadece bizde de-
¤il, her yerde oluyor" denilerek, so-
runun üstü küllenmeye çal›fl›l›r. Bu
da burjuvazinin çok baflvurdu¤u
klasik bir yöntemdir. Bu tür olayla-
r›n baflka bir yerde olmas›, hiçbir

fleyi mazur göstermez. Asl›nda bafl-
ta Amerika olmak üzere kapitalist
ülkelerde de durum pek farkl› de¤il-
dir. Örne¤in 2005'de ABD'nin New
Orleans bölgesindeki Katrina kas›r-
gas›nda devletin yoksullar› ölüme
terketmesi sonucunda 1100 bbiinniinn üüzzee--
rriinnddee iinnssaann ölmüfltü. 

Türkiye'de de, Amerika’da da
gerçek, halk›n ihtiyaçlar›na göre,
insana göre örgütlenmeyen bir dev-
let gerçe¤idir. ‹nsana, do¤aya, bü-
tün canl›lara de¤er vermeyen, tteekk
ddee¤¤eerrii sermaye olan kapitalist sis-
tem, çok basit önlemlerle binlerce
insan›n hayat› kurtulabilecekken
hiçbir fley yapmamaktad›r. Bak›n,
Küba daha k›s›tl› imkanlar›na ra¤-
men, kas›rgalarda halk›n örgütlülü-
¤ü ve sosyalist devletin niteli¤i sa-
yesinde, gerekli önlemleri alabili-
yor; yine ayn› nedenle, say›s›z has-
tal›¤›, bebek ölümlerini asgariye in-
direbiliyor. Küba'y› farkl› k›lan, in-
san yaflam›n› esas alan sosyalist po-
litikalar›n varl›¤›d›r. Çünkü sosya-
lizmde öncelikli olan insand›r, hal-
k›n güvenli¤i ve yaflam›d›r. Devlet
buna göre flekillendirilmifltir. E¤i-
tim, seferberlik ve her tür organi-
zasyon da buna göredir.

Teknolojide, silahlanmada, dün-
yay› ya¤malamada s›n›r tan›mayan

Amerika'da bir kas›rga yaflam› dur-
duruyor, flehirler günlerce elektriksiz,
susuz, insanlar aç b›rak›l›yorsa, orada
mesele ne teknoloji meselesi, ne de
imkanlar meselesidir; mesele devle-
tin niteli¤i ve yönetim anlay›fl›ndad›r.
‹nsan› temel alan sosyalist bir sistem
olmad›¤› sürece, “kazalarda”, “afet-
lerde” daha çok insan ölecektir. 

Tekrar helikopter kazas›na döne-
cek olursak, karfl›m›za ç›kan, devle-
tin katilli¤inden baflka bir fley de¤il-
dir. Di¤erlerinin nas›l öldü¤ü belli
olmasa da, mesela kazadan yaral›
kurtuldu¤u bilinen gazeteci ‹HA
muhabiri ‹smail Günefl’i aç›k biçim-
de, bbuu ddeevvlleett kkaattlleettmmiiflflttiirr.. Muhsin
Yaz›co¤lu aç›s›ndan daha da trajiktir
durum; yy››llllaarrccaa ssaavvuunndduu¤¤uu ddeevvllee--
ttii,, kaza geçirdi¤inde ona ulaflamad›,
günlerce cesedini bile bulamad›. ‹fl-
te savunduklar› devlet buydu. U¤ru-
na katliamlar, linçler yapt›klar› fa-
flist devletleri, onlar can çekiflirken,
47 saat boyunca kaza yerine ulafla-
mayarak ölümlerine neden oldu.
Kapitalist sistemin ve bu sistemin
faflist yöneticilerinin insana verdi¤i
de¤er bu kadard›. Yüzlerce insan›
gözünü k›rpmadan katleden, iflken-
celerden geçiren, kaybeden bir dev-
letten de baflka bir yaklafl›m tarz›
beklenemezdi zaten. 

Say›: 178 29S‹STEM

AC‹ZL‹K
Kahramanmarafl Savc›l›¤›, 6

kiflinin öldü¤ü kazan›n ard›n-
dan helikopter enkaz›n› bulup,
orada televizyon kanallar›na
bilgi veren üç köylü hakk›nda
inceleme bafllatm›fl. Üç köylü
““ddeevvlleettii aacciizz ggöösstteerrmmeekkllee””
suçlan›yor. 

Devletin acizli¤i bu olayda
zaten apaç›k ortaya ç›kmad›
m›? Kimsenin bunu göstemek
için ek bir çaba sarfetmesine
gerek yok. Devletin acizli¤i bü-
tün ç›plakl›¤›yla ortada zaten.

Savc›n›n soruflturma açmas›
da o acizli¤in bir baflka göster-
gesi. Üç köylüyü susturarak, ne
kadar ““ggüüççllüü”” oldu¤unu mu
kan›tlayacak devlet?!

Birleflik Tafl›mac›l›k Çal›flanlar›
Sendikas› (BTS) taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, olas› bir kazan›n önlen-
mesi için Ankara-Eskiflehir H›zl› Tren
seferlerinin durdurulmas› istendi. 

H›zl› Tren seferleri, do¤ru dürüst
alt yap›s› tamamlanmadan, 13
Mart’ta Baflbakan Erdo¤an’›n da ka-
t›ld›¤› bir törenle bafllat›lm›flt›. 

Ancak, TCDD Yüksek H›zl› Tren
Bölge Müdür Yard›mc›s› Tuna Afl-
k›n’›n, aç›l›fltan sadece 11 gün sonra
TCDD Genel Müdürlü¤ü’ne bir yaz›
göndererek h›zl› tren raylar›nda ciddi
ddeeffoorrmmaassyyoonnllaarr bafllad›¤›n› ve aaccii--
lleenn oonnaarr››llmmaass››nn›› istedi¤i ortaya ç›kt›. 

BTS’nin bu konuda yapt›¤› aç›k-

lamada sözü edilen
uyar› yaz›s› aktar›la-
rak flöyle deniyor:
“Biz h›zl› tren sefere

bafllamadan birçok eksiklikler oldu-
¤unu belirtmifltik... Ne kadar hakl›
oldu¤umuz flimdi anlafl›ld›... Eksik-
likler giderilinceye kadar seferler
durdurulmal›d›r”.

2004 y›l›nda da uyar›lar› dikkate
almayarak ““HH››zzllaanndd››rr››llmm››flfl TTrreenn””
seferlerini bafllatan AKP’nin ›srar›,
PPaammuukkoovvaa’daki kazaya neden ol-
mufl ve 41 kifli bu kazada katledil-
miflti. 

AKP politikalar›, raylar üzerinde
yeni kazalar haz›rl›yor. Nas›l olsa ya-
r›n bir tren devrilip onlarca insan öl-
dü¤ünde, hiçbir bakan sorumlulu¤u
üstlenmeyecek, “kader, takdir-i ila-
hi” deyip geçecek. 

BTS: AKP Umursamazl›¤› H›zl›
Tren’de Faciaya Yolaçabilir
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Düzenin bir ka-
tilden bir melek ya-
ratmaya çal›flmas›-
n› izliyoruz hep
birlikte. “Bir ço-
cuktan bir katil ya-
ratan”lar, flimdi de
zaman›nda yarat-
t›klar› bir katili, bir
melek gibi sunma
operasyonunu de-

niyorlar. BBP (Büyük Birlik Partisi)
Genel Baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤-
lu’nun helikopter kazas› sonucu
ölümüyle birlikte onun hakk›nda
söylenenlere, yaz›lanlara bak›ld›-
¤›nda gerçekleri hat›rlatmak kaç›-
n›lmaz hale geliyor. “Türkiye Muh-
sini’ne a¤l›yor” manfletleri gerçek
de¤ildir çünkü. Elbette onun için de
a¤layan vard›r; ama bu ülkede yafla-
yan ve ffaaflfliisstt tteerröörrüünn hheeddeeffii olan
onmilyonlarca insan için o, ölümü-
ne a¤lanacak biri de¤ildir. Yaz›c›o¤-
lu’nun ölümü ne kadar “trajik” olur-
sa olsun, hiçbir fley, onun faflist nite-
li¤inin, halk düflman› niteli¤inin
yok say›lmas›na neden olamaz.

Gazeteleri okuyanlar, Yaz›c›o¤-
lu’nun adeta bir sevgi, kardefllik
sembolü olarak yaflad›¤›n› sanacak-
lar. Sanki bir Mevlana, sanki bir Yu-
nus!.. Oysa o, bu ülkede binlerce ci-
nayet iflleyen, kitle katliamlar› ya-
pan bir faflist örgütün en üstündeki
adamlardan biriydi... 12 Eylül son-
ras›, evet Mamak zulmünü yaflad›.
Savundu¤u devletin bir yüzüyle
orada karfl›laflt›. Ondan sonra devle-
tin “ülkücü hareketi” istismar etti¤i-
ni söyleyerek bir nevi özelefltiri
yapt›. Fakat yapt›¤› özelefltirinin o
günden sonra izledi¤i siyasette bir
karfl›l›¤› olmad›. Sivil faflist hareke-
tin liderlerinden biri olarak devam
etti siyasi yaflam›na. Genel anlamda
kullan›lma meselesinin d›fl›nda, Ül-
kü Ocaklar›’n›n 12 Eylül’e kadar ki
cinayetlerine, katliamlar›na dair

hiçbir gerçek öözzeelleeflflttiirriissii vvee ppiiflfl--
mmaannll››¤¤›› oollmmaadd››.. O katliamlar›n bafl
aktörlerinden AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››’y›
sonuna kadar sahiplenmifl olmas› da
zaten bunu aç›kça gösteriyordu... 

Onun “Ocak baflkanl›¤›” alt›nda,
emrindeki faflist katiller, 16 Mart
1978 ‹stanbul Üniversitesi katliam›-
n›, Ankara Bahçelievler’de 7
T‹P’li’nin katledilmesini, Ankara
Piyangotepe katliam›n›, ‹stanbul
Befliktafl Barbaros K›raathanesi
katliam›n›, Bedri Karafakio¤-
lu’ndan Bedrettin Cömert’e bir çok
ayd›n›n katledilmesini, Sivas’ta,
Marafl’ta Erzincan’da provokasyon-
lar› gerçeklefltirdiler. “Ocak”l› Fer-
hat Tüysüz, Veli Can Oduncu, Ha-
luk K›rc› gibi faflistler, flehir flehir
gezdirilip katliamlarda kullan›ld›lar.   

San›lmas›n ki, bu kanl› politika-
lar› geçmiflte b›rakt›; hay›r. BBP li-
deri olarak örgütledi¤i Nizami Alem
Ocaklar› da (daha sonra isim de¤ifl-
tirerek Alperen Ocaklar› oldu), linç
sald›r›lar›nda yer ald› sürekli olarak;
Yaz›c›o¤lu, linç sald›r›lar› karfl›s›n-
da bir tav›r almad›, tersine linçleri
meflrulaflt›ran tutumlar tak›nd›...
BBP’ye ba¤l› gençler yine üniversi-
telerde faflist sald›r›larda yer ald›.
Yaz›c›o¤lu MMHHPP’’ddeenn aayyrr››llmm››flfl,, aann--
ccaakk oo ççiizzggiiddeenn aayyrr››llmmaamm››flfltt››rr.. 

PPaarrttiilleerrii aayyrr››,, yyoollllaarr›› bbiirrddii!!
Halka, devrimcilere, ayd›nlara

karfl› birçok cinayet ve katliam›n ör-
gütleyicisi olan Yaz›co¤lu, 12 Eylül
dönemindeki tutuklulu¤unun ard›n-
dan yine lideri Türkefl’in yan›nda
yerald›. Ancak bir süre sonra, “dev-
let taraf›ndan kullan›ld›klar›”n› söy-
leyerek, 1992’de MÇP’den (sonraki
ad›yla MHP’den) ayr›ld›lar. 

Büyük Birlik Partisi’ni oluflturan
kadrolar›n bafl›n› Muhsin Yaz›c›o¤-
lu ve Ökkefl Kenger (fiendiller) çe-
kiyordu. Muhsin Yaz›c›o¤lu, say›s›z

faflist cinayetin, katliamlar›n faili
olan ÜÜllkküü OOccaakkllaarr››’n›n 1980 önce-
si Genel Baflkan›’yd›. Susurluk ka-
zas›nda ölen faflist katil Abdullah
Çatl›’yla ayn› “ocak”tan, ayn› ekip-
tendi yani. Ökkefl Kenger ise, 19
Aral›k 1978 günü, bir sinema salo-
nuna att›¤› bombayla Marafl katli-
am›n› bafllatanlardan biriydi. 

Muhsin Yaz›c›o¤lu ve grubu,
Türkefl’i “kontrgerillac›l›kla”, “mili-
tarist”likle, “diktatörlük”le suçlaya-
rak, kendilerinin “onlardan farkl›”
oldu¤unu kan›tlamaya, en az›ndan
kanl› geçmifllerini unutturup aklama-
ya çal›flmaktayd›lar. Türkefl’in milli-
yetçi hareketi kontrgerillaya-devlete
kulland›rtt›¤›n› söyleyen BBP, art›k
devlet taraf›ndan kullan›lmaya tav›r
alacaklar›n› imâ ediyordu.

Ancak ilerleyen zaman içinde
görülecekti ki Yaz›c›o¤lu liderli¤in-
deki faflist hareket de yine kullan›l-
maya haz›rd›r. Tarihleri ve siyasal
gelenekleri gere¤i baflka türlü poli-
tika yapamaz, geliflmeyi düflüne-
mezlerdi. Devlete dayanacaklar, oli-
garflinin kirli, kanl› ifllerini yerine
getirecekler, bunun karfl›l›¤›nda da
önleri aç›lacakt›; siyaset olarak bil-
dikleri bundan baflka birfley yoktu.

BBP, esas olarak MHP’den fark-
l› bir politika üretememifl, örgütlen-
meden propagandaya kadar
MHP’yi de¤iflik biçimlerde taklit
etmeye devam etmifltir. Bu anlam-
da, söyleyebildikleri ve yapabildik-
leri farkl› bir fley olmam›flt›r. 

Faflist hareketteki MHP-BBP ay-
r›l›¤› üzerine o dönemde, devrimci-
ler, bugünleri de ifade eden flu tes-
pitleri yapm›fllard›:

“Birbirlerini suçlamalar›, ak›t›-
lan kanlar› birbirlerine yüklemeleri
onlar› hiçbir zaman temize ç›karma-
yacakt›r. Onlar›n bu ifflaatlar› ile or-
taya ç›kan tek fley vard›r; o da ayn›
çamurdan yo¤rulmufl olmalar› ger-
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Bir faflist örgütün liderinden bir melek
yaratmaya, hiçbir sihirbaz›n gücü yetmez!
Kimse faflist terörün kanl› geçmiflini silemez!

ÇATLILAR’IN ORTA⁄I YAZICIO⁄LU
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çe¤idir. AAmmeerriikkaanncc››ll››kkssaa hepsi
Amerikanc›d›r, TTüürrkkeeflfl de, SSoo--
mmuunnccuuoo¤¤lluu da, YYaazz››cc››oo¤¤lluu tay-
fas› da. KKoonnttrrggeerriillllaacc››ll››kk hep-
sinin ortak mesle¤idir, ››rrkkçç››ll››kk
onlar›n kimli¤ini belirliyor, ‘‘‹‹ss--

llaammcc››’’ maskeyi hepsi kullanm›fl-
t›r ve hala kullanmaktad›rlar. Halk-
lar› birbirine k›rd›rmak için kurulan
tezgahlar›n, provokasyonlar›n, katli-
amlar›n içinde hepsinin parma¤›
vard›r. Öne ç›kard›klar› ya da ç›ka-
racaklar› fley ne olursa olsun, hepsi
de aayynn›› rrooll iiççiinn bbeekklleemmeekkttee ve bu rol
için k›yas›ya mücadele etmektedir-
ler... Yollar› ay›ran da budur.” (Mü-
cadele, 25 Temmuz 1994, Say›: 4)

LLiinnççlleerriinn vvee hhaallââ 
““ssiivviill ffaaflfliisstt tteerröörrüünn””
ssaavvuunnuuccuussuuyydduu

Trabzon, Sakarya, Bozüyük, Es-
kiflehir, Erzincan... Tüm bu kentler-
de özellikle 2000’li y›llarda yafla-
nan sald›r› ve ‘linç giriflimleri’nde
faflistler ön plandayd›. MHP, Ülkü
Ocaklar›, BBP, Alperen Ocaklar› ya
da baflka adlarla hep halk›n müca-
delesinin ve devrimcilerin karfl›s›na
ç›kt›lar. HHrraanntt DDiinnkk’in katili Ogün
Samast’›n, Yasin Hayal’in ve katil-
lerin “ak›l hocas›” durumundaki Er-
han Tuncel’in BBP çizgisindeki Al-
peren Ocaklar›’yla iliflkili olmas›,
hiçbir biçimde tesadüf de¤ildir. ‹lifl-
kilerinin ötesinde, BBP örgütü ve
BBP’nin avukatlar› sahip ç›km›flt›r
bu katillere. fiimdi, katilden melek
yaratmaya çal›flanlar, “Muhsin Ya-
z›c›o¤lu, Hrant Dink’in katledilme-
sini de k›nam›flt›” diye, faflist flefle-
rin her zamanki sahte aç›klamala-
r›ndan birini kullan›yorlar. Türkefl
de “terörü” k›nay›p duruyordu so-
kaklar kan gölüyken. 

Adlar› farkl› görünen sivil faflist-
ler “biz daha çok milliyetçiyiz, ko-
münistlerle, bölücülerle biz daha iyi
baflederiz” üzerinden siyaset yap›-
yorlar, rekabet ediyorlar. Sivil faflist
hareketin kendi içindeki rekabet an-
cak kan üzerine, flovenizm üzerine
bir rekabettir. Ki baflka türlü de ola-
maz zaten. 

Yaflanan bir linç sald›r›s› ard›n-

dan Muhsin Yaz›c›o¤lu flunlar› söy-
lüyordu: “Devletin, milletin güven-
li¤ini emanet etti¤imiz kurulufllar
sorumlulu¤unu yerine getirmez, ya-
salar› kullanmazlarsa vvaattaannddaaflfl ggee--
rrii kkaallmmaazz.. MMiilllleettiinn kkeennddii ggüüvveennllii--
¤¤iinnii ssaa¤¤llaammaakk hhaakkkk››dd››rr..””

Elefltiriler karfl›s›nda bu aç›kla-
mas›n›n ‘k›flk›rtma’ olmad›¤›n› sa-
vunarak ““DDeevvlleett ddeevvlleettllii¤¤iinnii yyaappmm››--
yyoorrssaa eevvddee mmii oottuurraaccaa¤¤››zz??”” diyerek
k›flk›rtmay› flöyle sürdürüyordu.
“Devlet, devletli¤ini yapmazsa evi-
mizde mi oturaca¤›z? Milletin hissi-
yatlar›na tecavüz ediliyor, halk k›fl-
k›rt›l›yor. Beyler titreyin ve kendini-
ze dönün!”  

Bu sözler, 12 Eylül öncesinin
““zzaaaaffiiyyeettee ddüüflfleenn ddeevvlleettee yyaarrdd››mmcc››
ggüüççlleerr”” zihniyetinin aynen devam
etti¤ini göstermiyor mu? 

Türkefller’in, Çatl›lar’›n, Yaz›c›-
o¤lular’›n 12 Eylül öncesi faflist te-
rörlerinin “izah›” da böyle yap›l›-
yordu. Demek ki, Muhsin Yaz›c›o¤-
lu’nda bu noktada DE⁄‹fiEN H‹Ç-
B‹R fiEY YOKTUR. 12 Eylül önce-
sinin sivil faflist terörünü yaratan po-
litikay› hala savunmaktad›r Yaz›c›-
o¤lu. Bu sözler ortada dururken Ya-
z›c›o¤lu’na “gönül adam›” “sevgi
adam›” yak›flt›rmalar› yapmak faflist
terörü aklamaktan ve bir katili per-
delemekten baflka birfley de¤ildir. 

Faflistlerin, faflistlerle ittifak›
kendilerine hiç ayk›r› görmeyen is-
lamc›lar›n bu övgüleri bir yere ka-
dar anlafl›labilir; ama dün, Yaz›c›o¤-
lu’nun, Çatl›’n›n yönetti¤i faflist te-
rörün hedefi olan sol ayd›nlar›n bu
övgülere kat›lmas›, hazindir; haf›-
zas›zl›k ve aymazl›kt›r. Oligarfli, fa-
flist terörü unutturma operasyonunu
TTüürrkkeeflfl ve MMHHPP nezdinde de “de-
¤ifltiler” demagojisiyle yapm›flt›.
Buna izin veremeyiz. 

Faflist hareketler, her zaman her
yerde sadece kan üzerinden halk ve
devrim düflmanl›¤› temelinde siya-
set yaparlar. K›smi farkl›l›klar, bafl-
vurulan biçim ve araçlardaki flafl›rt-
macalar, bunu de¤ifltirmez. Ve hiç-
bir propaganda da, Yaz›c›o¤lu gibi-
lerinin kanl› geçmiflini, faflist yüzü-
nü unutturamaz.

Anlatacaklar› 
baflka fley 
yoktur

Eski faflist fleflerden, yeni
AKP’li ve Zaman Gazetesi yazar›
Mümtazer Türköne, 27 Mart  gün-
kü köflesinde “Muhsin Baflkan”
bafll›¤›yla bir yaz› yazd›. 

Türköne yaz›s›nda “O bizim
Muhsin Baflkan’›m›zd›” diye bafl-
lad›¤› yaz›s›nda bak›n ne anlat›-
yor:

“1976 y›l›n›n Eylül ay›n›n bafl-
lar›yd›. Siyasal’da yeni ö¤rencile-
rin kay›tlar› devam ediyordu.
Dev-Yol, fakültenin girifline masa-
y› kurmufl... Bize selam verip kay›t
yapt›rmaya gidenlerden birkaç›n›
da s›k›flt›rm›fllar. Yard›m istedim.
Site Yurdu’nda iki kifli beni buldu.
Bu benim Muhsin Yaz›c›o¤lu ile
ilk karfl›laflmamd›. ‹ki saat sonra,
kulaktan kula¤a yay›lan, iki kifli-
nin Siyasal’› bast›¤› ve iki metre
boyundaki Sedat’› herkesin içinde
dövdü¤ü rivayetiydi...”

Eski faflist yöneticilerden olan
Türköne, eski flefi Muhsin hak-
k›nda baflka ne yazabilirdi ki. “Ne
güzel öldürüyorduk” k›sm›n› es
geçip “ne güzel adam dövüyor-
duk” k›sm›n› anlatm›fl; “Bu anek-
dotu Muhsin Baflkan› resmetmek
için aktard›m” diyor. Baflka nas›l
resmedecek ki baflkan›n›?!

Baflka birfley yazamaz Türkö-
ne, çünkü o da eski faflist katiller-
dendir. Eski flefi ölünce de eski
günleri depreflmifl anlafl›lan. Ortak
an›lar›n› anlatmas› gerekince de
baflka bir fley anlatam›yor; çünkü
hayatlar›, halka, devrimcilere sal-
d›r›yla, katliamc›l›kla, tetikçilikle,
provokatörlükle geçmifl.  Ancak o
yönlerini anlatarak tatmin olurlar,
rahatlarlar. 

Eski flefinin ard›ndan da eski
icraatlar›ndan örnekler veriyor.
Ama elbette flefleri Türkefl’in elini
“ot biçer gibi” yap›p  verdi¤i tali-
matlar›n benzerlerini verdiklerin-
den sözedemiyor. 
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Katil Amerika!
Defol!

Obama'y› bu slo-
ganla karfl›layacak

Türkiye halklar›...

‹flbirlikçileri Oba-
ma’n›n yollar›na k›rm›z›
hal›lar döfleme onursuz-
lu¤unu gösterebilirler,
karfl›s›nda el-pençe dura-
bilirler, ancak bizden,
Türkiye halklar›ndan ve
bu ülkenin vatanseverle-

rinden, devrimcilerinden yaln›z tek
bir kelime duyacaklar: ““DDeeffooll!!”” Ku-
laklar›nda bizim sesimizin yank›s›
olacak topraklar›m›z› terkederken. 

Halk›m›z, emperyalist iflgalcilere
karfl› ne yap›laca¤›n› iyi bilir. Tarihin
sayfalar›nda, halk›m›z›n onurlu anti-
emperyalist mücadelesi yaz›l›d›r. Bu
tarihi Obamalar da çok iyi bilir.
Onun içindir ki, ancak iflbirlikçileri-
ne güvenerek gelirler topraklar›m›za.
Onun içindir ki, yüzlerine “bar›fl, öz-
gürlük, demokrasi” gibi maskeler
takmadan dolaflamazlar. Ancak ne ifl-
birlikçilerinin deste¤i, ne maskeler,
yine de yetmez bunlar; binlerce poli-
sin korumas› olmadan ad›m bile ata-
mazlar ülkemize. 

ABD baflkanl›k koltu¤unda otu-
ran tüm baflkanlar, ayaklar›n› bas-
t›klar› her yerde, halklar›n kan›n›
ak›tm›fllard›r. Ülkemizin sokaklar›
da ak›tt›klar› kanlarla doludur. Ne
iflbirlikçileri, ne de yüzlerine geçir-
dikleri maskeler, iflgalciliklerini
gizleyemez. Obama da ABD bafl-
kanl›k koltu¤una oturdu¤u andan
itibaren ak›t›lan her damla kandan
sorumludur. Çünkü Obama; iflgalci,
iflkenceci, katliamc›, tüm dünyay›
sömüren bir devletin baflkan›d›r.
ABD emperyalist iflgalcili¤in bafl›n›
çekendir. Dünya halklar›n›n akan
her damla kan›ndan, kanlar›m›zdan
sorumludur. Ülkemizde rahatça do-
laflmas›na, yeni iflgallerin, ak›tacak-
lar› yeni kanlar›n planlar›n› “huzur”

içinde yapmas›na izin vermeyece-
¤iz: “Obama Defol!” diyen sesimiz
duyulacak att›¤›n›z her ad›mda. 

NATO'nun üslerine, komutanlar›-
na, Anadolu’nun ba¤r›na sokulmufl
hançer gibi duran füzelerine karfl›,
NATO defol diye hayk›raca¤›z.

Defolun!..

Bu topraklara ayak basan her
Yankee, bizim defolun sloganlar›-
m›z› duyacak. Anlayaca¤› dilden
"Go Home" diyece¤iz onlara. TTaamm
kk››rrkk yy››lldd››rr ddeeddii¤¤iimmiizz ggiibbii...... 

40 y›ld›r! Türkiye devrimci ha-
reketi, s›n›flar mücadelesinde ihti-
lalci bir anlay›fl ve cüretle yeral›r-
ken, yükseltti¤i bayraklardan biridir
anti-emperyalizm bayra¤›. Türkiye
devrimci hareketinin ilk tarihsel ey-
lemleri aras›nda Yankee'lere yöne-
lik eylemler özel bir yer tutar... 

Denize döktük onlar›; bu eylem
simgesel önemi büyük bir eylemdi;
çünkü bu eylem, Türkiye devrimci
hareketinin emperyalizmi ülkemiz-
den kovma politikas›n› ve kararl›l›-
¤›n› yans›tmaktad›r... 

““BBuu kkaavvggaa AAmmeerriikkaa iillee 
oorrttaakkll››kk eettmmeeyyeenn hheerrkkeessiinn 
kkaavvggaass››dd››rr!!""

fiu sat›rlar iflbirlikçilerinin hima-
yesinde topraklar›m›za ayak basan
Amerikan 6. Filosu’nu korumak
için tezgahlad›klar› KKaannll›› PPaazzaarr
üzerine yaz›lm›flt›r. Tam 40 y›l önce
kaleme al›nm›flt›r. Tarih 16 fiubat
1969. FKF, Kanl› Pazar katliam›
üzerine yay›nlad›¤› bildiride flöyle
diyordu: 

"Kardefller amans›z bir savafla
girdik! Ba¤›ms›zl›k, ölüm kal›m, na-
mus kavgas› bu. Ya bu topraklar üze-
rinde kendimizi gavur Amerika'l›ya
ve ortaklar›na sömürtmeden yaflaya-
ca¤›z, ya da ölece¤iz. Bu kavga Ame-
rika ile ortakl›k etmeyen herkesin
kavgas›d›r!"

Bu kavga halk›n kavgas›yd›.

Amerika'ya
ortakl›k et-
meyenler bu
kavgay› 40
y›ld›r sürdü-
rüyor. Halk

bu kavgas›n› sürdürürken bir de
40 y›ld›r Amerika’ya ortakl›k edenler
var. Bunlar, bugün de, 40 y›l önce de
ayn› kesimlerdir. Amerikan emper-
yalizmin iflbirlikçileridir. Amerikan
emperyalizmi ve NATO, 40 y›l önce
sosyalist sisteme, sosyalist sistemin
bir ifadesi olarak ulusal ve sosyal
kurtulufl savafllar›n›n yay›lmas›na
karfl›, iflbirlikçi islamc›lardan bir ""yyee-
flfliill kkuuflflaakk"" oluflturmufltu. Ülkemizde
de devrimci mücadelenin geliflimini
engellemek için kontra faaliyetlerin-
de  sivil unsurlar olarak -bugün de
,'›l›ml› islam' projesinde kulland›¤›-
iflbirlikçi islamc›lar› ve sivil faflistleri
kullan›yordu. FKF bildirisinde ""bbuu
kkaavvggaa bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, nnaammuuss kkaavvggaass››-
dd››rr"" derken, islamc› yazarlardan M.
fievki Eygiler kitleyi k›flk›rtmak için
"Müslümanlar ile k›z›l kafirler ara-
s›nda topyekün bir savafl kaç›n›lmaz
hale gelmifltir. (...) Müslümanlar ko-
münizmle çarp›flan devlet kuvvetleri-
ne yard›mc› olsunlar." fetvalar› vere-
rek görevini yap›yordu. (AKP Erge-
nekon dosyas›yla güya devletin ka-
ranl›k odaklar›n› ayd›nlat›yor. Kanl›
Pazar gibi onlarca katliamda islamc›-
lar›n kirli elleri vard›r. AKP'ye "de-
mokrat" payesi biçenler Kanl› Pazar-
lar’› görmezler...)

Halk›m›z›n, NATO'ya, ABD'ye
karfl› anti-emperyalist mücadelesi-
nin ne ilk eylemidir, ne de dökülen
ilk kan›m›zd›r Kanl› Pazar'daki.

Y›l 11996600. Emperyalistler ‹stan-
bul'da NATO toplant›s› yap›yor. ‹k-
tidarda iflbirlikçilerin bafl› MMeennddee-
rreess hükümeti var. Ancak “babalar›-
n›n çiftli¤i” de¤il ülkemiz, iflbirlikçi
olmayanlar da var. 2 May›s 1960 gü-
nü, vatanseverler ‹stanbul Saraçha-
ne’de NATO'yu protesto için bir ara-
ya geldiler. Her zaman oldu¤u gibi
göstericilere NATO’nun asker ve
polisi sald›rd› ve birçok kifliyi gözal-
t›na ald›. Gözalt›lar kitleyi da¤›ta-
mad›. Vatanseverler, toplant› için

GO HOME!GO HOME!DEFOLUN!
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gelen D›fliflleri Bakanlar›’n›n
kald›¤› Hilton Oteli’ne do¤ru
yürüyüfle geçti. ‹stiklal Cadde-
si üzerinde toplanan kitleye
polis tekrar sald›rd›. 

Burada gözalt›na al›nanlar
Adnan Menderes hükümetinin

‹çiflleri Bakan› taraf›ndan !”haince
maksat gütmekle!” suçland›lar. En
büyük iflbirlikçiler, her zaman en
büyük vatanseverleri, "vatan hainli-
¤iyle" suçlad›lar. Bu, vatana ihanet-
lerini gizlemelerinin en kestirme
yoluydu çünkü. 

ABD ve NATO dünyan›n dört
bir yan›nda halklar›n kan›n› dök-
mektedir ve 60'l› y›llar›n ikinci yar›-
s›ndan sonra dünyan›n her taraf›nda
emperyalistlere karfl› haklar›n öfke-
si büyümektedir. Ülkemizde de bu
dönemde devrimci mücadele h›zla
geliflirken, mücadelenin en önemli
boyutlar›ndan birini aannttii--eemmppeerryyaa-
lliizzmm oluflturmaktad›r. NATO’dan
ç›k›lmas›, üslerin kapat›lmas›, ön
plana ç›kan talepler aras›ndad›r.
Devrimciler, b›kmadan NATO'nun
misyonunu, NATO'yla girilen iliflki-
lerin niteli¤ini anlatmaktad›r halka.
Aral›k ay›nda Ankara sokaklar›
""AAmmeerr iikkaann EEmmppeerryyaalliizzmmiinniinn
AArraacc›› OOllmmaakkttaann ÇÇ››kk"" yaz›l› afifl-
lerle donat›l›r. FKF ve di¤er ö¤renci
örgütleri, NATO'nun ba¤›ml›laflt›r-
man›n arac› oldu¤unu hayk›rd›klar›
mitingler düzenlerler. 

FKF Genel Merkezi 14-19 Ma-
y›s 1968 tarihlerinde ""NNAATTOO''yyaa
HHaayy››rr HHaaffttaass››"" ad›yla bir kampan-
ya düzenliyordu. Kampanya kapsa-
m›ndaki tüm eylemlerinde hedefleri
ve sloganlar› çok netti: ""NNAA-
TTOO''ddaann ÇÇ››kk››llss››nn""!!

Bu sloganlar, emperyalizmle ba-
¤›ml›l›k iliflkilerinin henüz bugünkü
boyutlara ulaflmad›¤› günlerde at›l›-
yordu. Bugün ba¤›ml›l›k daha de-
rindir ve anti-emperyalist mücadele
daha elzemdir. 

Bugün tüm dünyada Amerika’ya
karfl› bir nefret ve öfke var. Bu nefret
aktif bir mücadeleye dönüflemese de,
ülkemizde de üst boyutlardad›r. Bun-
da güncel olarak da çeflitli ve çarp›k
baz› etkenler söz konusu olsa da,

halk›m›z›n anti-emperyalist, anti-
Amerikan nefretinin, öfkesinin olufl-
mas›ndaki as›l pay, devrimcilerin on-
y›llard›r kararl› bir flekilde sürdürdü-
¤ü anti-emperyalist mücadeleleridir.
Bu mücadele halk›n tüm kesimlerin-
de önemli bir bilinç oluflturmufltur. 

"Milliyetçilik" söylemiyle halk›
aldatan faflistler ve islamc›lar, va-
tansever gençli¤in, devrimcilerin
karfl›s›nda AAmmeerriikkaa vvee NNAATTOO''nnuunn
yyaann››nnddaa yeralm›fllard›r. Emperya-
lizmin ç›kar ve politikalar›n› savun-
mak için devrimcilere sald›rm›fllar-
d›r. Bugün  Amerikan karfl›t› tüm
söylemlerine ra¤men de, emperya-
lizme karfl› somut olarak hiçbir fley
yapmamaktad›rlar. Bunun yan›nda
her f›rsatta anti-emperyalist gençli-
¤e sald›rmaktad›rlar. Linç sald›r›la-
r›, bunun ifadesidir. fiu bir kez daha
aç›¤a ç›kmaktad›r ki, ülkemizin tek
tutarl› ve samimi anti-emperyalist
gücü, devrimci, ilerici güçlerdir. 

AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt 
ttaarriihhiimmiizziinn flflaannll›› ssaayyffaallaarr››::
66.. FFiilloo ddiirreenniiflfllleerrii!! ‘‘BBuu ddeevv 
ssaavvaaflfl mmaakkiinneessiiyyllee mmuuttllaakkaa
bbaaflfleeddeebbiilliirriizz’’

6. Filo eylemleri anti-emperya-
list macadelede önemli bir sembol
haline gelmifl, tarihimizin en onurlu
sayfalar›nda yerini alm›flt›r.
ABD’nin 6. Filosu ülkemize u¤ra-
d›¤› her yerde adeta geldi¤ine pifl-
man edilmifltir. Ne filo kendini ko-
ruyabilmifl, ne de iflbirlikçileri onla-
r› koruyabilmifltir. 

EEkkiimm 11996677’’ddee 6. Filo Türkiye’ye
gelecekti. Gençlik günler öncesin-
den haz›rland› Filo’nun gelifline.
‹TÜ, Y›ld›z Teknik ve ODTÜ Tale-
be Birlikleri, 7 Ekim 1967’de Ame-
rika’y› protesto eden ve karaya ç›-
k›fllar›n› engellemeyi amaçlayan bir
miting düzenlediler. Geç saatlere
kadar beklendi fakat 6. Filo’dan tek
bir Yankee bile Dolmabahçe’den
karaya ç›kmaya cesaret edemedi.
Sabah Dolmabahçe’den karaya ç›k-
mas› planlanan Filo komutan› Kora-
miral William ‹. Martin de korku-
dan ç›kamam›flt›. Bir helikopterle
Amerikan konsoloslu¤una gidip ay-
n› biçimde gemisine dönmüfltü. 

6. Filo’ya karfl› Fikir Klüpleri Fe-
derasyonu (FKF) taraf›ndan yay›n-
lanan bildiride flöyle deniyordu:

“Amerika’n›n Vietnam’daki vah-
fletine, Türkiye’deki pervas›zl›¤›na
dur demenin zaman› gelmifltir. Tür-
kiye’de girebilece¤i i¤renç oyunla-
r›n tasavvuru, insan bilincinin bu
dev savafl makinesiyle mutlaka ba-
fledece¤i inanc›m›zdan bir fley ek-
siltmemifltir.” (Türkiye’de Devrim-
ci Gençlik Hareketi Tarihi, sf: 375) 

Devrimci gençlik 6. Filo’yu pro-
testo edip, askerleri karaya ç›kart-
mazken, TTüürrkkiiyyee MMiilllliiyyeettççii((!!)) ÖÖ¤¤-
rreettmmeennlleerr KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu GGeenneell
BBaaflflkkaann›› SSeellaahhaattttiinn AArr››kkaann, “sol-
cular›n ifli az›tmalar› halinde kah-
raman Türk ordusu müdahale ede-
cek ve Yunanistan’da oldu¤u gibi
komünistlerin hakk›n› avuçlar›na
sokacakt›r. ” (Age. sf: 358) diye
devrimci gençli¤i tehdit ediyordu. 

FKF’liler, 6. Filo kald›¤› süre bo-
yunca Dolmabahçe’de açl›k grevi
yapar. 12 Ekim’de bafllayan açl›k
grevine polis sald›r›r. 16 Ekim gece-
si Taksim An›t›’n›n önünde ABD
bayra¤› yak›l›r... 6. Filo 17 Ekim’de
ülkemizden defolup gitmek üzere
demir al›rken; FKF açl›k grevini ve
di¤er eylemlerini sonland›r›r. 

Bir süre sonra, bir daha gelir
Yankeeler ve ilk olarak o zaman,
1968’de Dolmabahçe'de denize dö-
külürler. 6. Filo, 1968 Temmuz’un-
da bölge halklar›na tehdit için do-
laflmaktayd› ve iflbirlikçilerinin da-
vetiyle “karaya ayak basmak üzere”

Say›: 178 33EMPERYAL‹ZM

EEnn bbüüyyüükk iiflflbbiirrlliikkççiilleerr,, hheerr
zzaammaann eenn bbüüyyüükk

vvaattaannsseevveerrlleerrii,, "" vvaattaann
hhaaiinnllii¤¤iiyyllee"" ssuuççllaadd››llaarr.. BBuu,,

vvaattaannaa iihhaanneettlleerriinnii
ggiizzlleemmeelleerriinniinn eenn kkeessttiirrmmee

yyoolluuyydduu ççüünnkküü.. 
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‹stanbul’a gelmiflti. ‹stanbula gelme
nedenleri tam bir ahlaks›zl›kt›. Ale-
nen genelevler haz›rlanm›flt› Ameri-
kan askerleri için. Fakat as›l onur-
suzluk genelevleri Amerikan asker-
lerinin hofluna gitsin diye beyaza
boyayan iflbirlikçilerininkiydi.

Ama o kadar kolay olmayacakt›
“karaya ayak basmak”! Askerler ka-
raya ilk ç›kt›klar› anda gençli¤in
tepkisiyle karfl›lafl›r, ancak o gün,
iflbirlikçi iktidar›n polisleri sayesin-
de kurtulurlar. Gösteriler, eylemler
gittikçe yayg›nlafl›r. Gençlik Dol-
mabahçe’den Taksim’e yürüyüfl ka-
rar› al›r. Yürüyüfl polis taraf›ndan
engellenir ve gençlik liderlerinden
bir k›sm› gözalt›na al›n›r. 17 Tem-
muz’da, polis ö¤rencilerin üssü du-
rumundaki ‹TÜ yurduna bask›n dü-
zenler ve 30 ö¤renciyi gözalt›na
al›r, 47 ö¤renci hastanelik edilir. Bu
bask›nda bir ö¤renci de katledilir.
VVeeddaatt DDeemmiirrcciioo¤¤lluu emperyalizme
karfl› verilen mücadeledeki ilk fle-
hitlerimizden biri olur. Gençli¤in
öfkesi daha da büyür. ‹stanbul üni-
versitelerindeki ö¤renciler toplana-
rak Taksim'e yürürler. Konuflmala-
r›n ard›ndan hheeddeeff iillaann eeddiilliirr:: Dol-
mabahçe önünde demirli bulunan 6.
Filo! Binlerce ö¤renci Amerikan as-
kerlerini denize dökerler. Polisin
engelleme çabalar› da ifle yaramaz.

Bir süre sonra, bu kez ‹zmir 6. Fi-
lo’ya dar edilir. Tarih 29 A¤ustos
1968’dir. "Kahrolsun Amerika" slo-
ganlar›yla yap›lan mitingde, ""ddeevvllee-
ttiinn yyaarrdd››mmcc››ss››"" ggeerriiccii ffaaflfliisstt ggüüççlleerr
kitleye sald›rarak iki kifliyi b›çakla ya-
ralar, kitlenin üzerine bomba atarlar. 

1100 fifiuubbaatt 1969. Amerika Birle-
flik Devletleri 6. Filo'suna ait gemi-
lerin ‹stanbul'a gelifli ö¤renciler ta-
raf›ndan protesto edildi. 6. Filo De-
fol eylemlerinde Ali Turgut Aytaç
ve Duran Erdo¤an, Amerikanc› ge-
riciler taraf›ndan flehit edildi

19 Aral›k 1969'da ise, 6. Filo yine
‹zmir önlerindedir. Gençlik, ABD'li
askerlerin flehre ç›kmak için motor-
larla yanaflaca¤› Gümrük önünde "6.
Filo Defol" sloganlar›yla ABD'li as-
kerleri karaya ç›karmamak için and
içer. 6. Filo Komutan› Downey, önce

Cumhuriyet Alan›'ndaki Atatürk
An›t›'na çelenk koymaya, ard›ndan
Kordon'daki NATO karargah› önün-
den karaya ç›kmaya niyetlenir. Ama
karfl›s›nda ellerinde tafl ve sopalarla
bekleyen devrimci gençlik vard›r. 6.
Filo komutan› karaya ç›kmaktan
vazgeçer. Eylemlerde baflta MMaahhiirr
ÇÇaayyaann olmak üzere bir çok devrim-
ci gözalt›na al›n›r.

2288 OOccaakk 11997711’’ddee ‹zmir'de yine
Amerikan 6. Filo'sunu protesto ey-
lemleri yap›ld›... ‹YÖKD taraf›ndan
11997744 NNiissaann''››nnddaa NATO'nun kuru-
lufl y›ldönümünde onlarca eylemin
düzenlendi¤i bir kampanya yap›ld›.
EEyyllüüll 11997777''ddee ülkemizde yap›lan
NATO tatbikatlar› ve bo¤aza demir-
leyen ABD savafl gemileri Dev-
Genç taraf›ndan protesto edildi. Ka-
raya ç›kan ABD askerleri denize
at›ld› ya da dövüldü. 1122 EEyyllüüll
11998800''ddeenn birkaç gün önce Trak-
ya'da bafllayan NATO manevralar›-
na karfl› Devrimci Sol, bir protesto
kampanyas› bafllatt›. 11 Eylül günü
caddeler NATO'yu teflhir eden bom-
bal›-bombas›z yüzlerce pankartla
donat›ld›.

‘‘EEmmppeerryyaalliizzmmii üüllkkeemmiizzddeenn
kkoovvuunnccaayyaa kkaaddaarr!!....’’

Sonraki y›llarda da Amerikan
baflkanlar›na, D›fliflleri Bakanlar›na,
ABD'nin ve emperyalizmin çeflitli
düzeylerdeki temsilcilerine, halklara
karfl› terörün karargah› olan NATO
gibi emperyalizmin kurumlar›na yö-

nelik "defol!" diye say›s›z ey-
lemler yap›ld› ülkemizde.

Bu u¤urda çok büyük be-
deller ödendi. 12 Temmuz kat-
liam› bunlardan en önemlisi-
dir. 1991'de Amerikan baflkan-
lar›ndan George Bush'un Türki-
ye'yi ziyareti öncesinde Devrimci
Sol'a karfl› bir katliam düzenlendi,
içlerinde devrimci hareketin önder
kadrolar›n›n da oldu¤u 10 Devrimci
Solcu katledildi.  44 HHaazziirraann
11999999’’ddaa Selçuk Akgün ve Sad›k
Mamati, ‹stanbul’da ABD elçili¤ine
eylem öncesinde girdikleri çat›flma-
da flehit düfltüler. 

2004 y›l› 28-29 Haziran tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da düzenlenecek
NATO Zirvesi’ne karfl›, devrimciler,
ilericiler, aylar öncesinden harekete
geçtiler. Say›s›z eylemle ABD'nin
Irak'› iflgali ve NATO protesto edildi.
Zirvenin yap›ld›¤› günler boyunca
devletin onbinlerce polisiyle, aske-
riyle estirdi¤i terörüne ra¤men dev-
rimciler sokaklarda barikatlarda çat›-
flarak NATO’ya karfl› Türkiye halk-
lar›n›n öfkesini dile getirdiler. 

Bugün ABD, Obama'yla dünya
halklar› nezdinde “ imaj›n›” düzelt-
meye çal›fl›yor. Ülkemizde de iflbir-
likçi AKP iktidar›ndan burjuvazinin
kalemflörlerine, AB'ci küçük-burjuva
ayd›nlara kadar çeflitli çevreler de bu
yeni ABD imaj›n› kabul etmeye çok-
tan gönüllü olmufl durumdalar. 

Amerika, iflbirlikçi AKP hüküme-
tine Afganistan'da, Ortado¤u'da, BOP
kapsam›nda yeni görevler verirken,
iflbirlikçiler de buna dünden raz›…

Ama devrimciler, vatanseverler
emperyalizme ve onun silahl› gücü
NATO'ya karfl›, daha emperyalizmle
iliflkilere girildi¤i ilk günlerden itiba-
ren bafllatt›klar› mücadeleyi kesinti-
siz sürdürüyorlar. Anti-emperyalist
mücadele bayra¤› bu ülkenin gökle-
rinde 40 y›l boyunca hep dalgaland›,
dalgalanmaya da devam edecek. Ta
ki, ülkemizden emperyalistler kovu-
luncaya kadar. Bu anlamda bilinsin
ki, “Obama Defol!” derken tavr›m›z
sadece Obama'ya yönelik de de¤il-
dir; biz onun nezdinde emperyalizm
defol diyoruz...

AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt
mmüüccaaddeellee bbaayyrraa¤¤›› bbuu

üüllkkeenniinn ggöökklleerriinnddee 4400 yy››ll
bbooyyuunnccaa hheepp ddaallggaallaanndd››,,
ddaallggaallaannmmaayyaa ddaa ddeevvaamm

eeddeecceekk.. TTaa kkii,, üüllkkeemmiizzddeenn
eemmppeerryyaalliissttlleerr

kkoovvuulluunnccaayyaa kkaaddaarr.. 
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Ekonomik krizin emekçilere
yüklenen sonuçlar› ve emperyaist-
lerin G-20 Zirvesi, Avrupa’n›n çe-
flitli ülkelerinde de protesto edildi. 

FFrraannssaa’n›n bafl-
kenti Paris, HHoollllaann--
ddaa’’n›n baflkenti Ams-
terdam, AAllmmaannyyaa’’--

n›n baflkenti Berlin ve Frankfurt fle-
hirleri ile ‹‹ssvviiççrree’nin Cenevre kent-
lerinde yap›lan protesto gösterileri-
ne binlerce kifli kat›ld›. 

Ayr›ca, AAvvuussttuurryyaa'n›n baflkenti
Viyana’da da 28 Mart günü ““KKrriizzii--
nniizziinn FFaattuurraass››nn›› ÖÖddeemmeeyyeeccee¤¤iizz””
slogan›yla genifl çapl› bir eylem dü-
zenlendi. Halk Cephesi de eyleme
““KKaappiittaalliizzmm==KKrriizz,, ÇÇöözzüümm==SSooss--
yyaalliizzmm““ yaz›l› pankart ve k›z›l bay-
raklar›yla kat›ld›.

Say›: 178 35NATO

Özlem!
Almanya’da geçen hafta aç›kla-

nan bir anketin sonuçlar›, halk›n hak
gasplar›na karfl› sosyalist uygulama-
lara özlemini bir kez daha vurgulad›. 

Almanya’n›n do¤u eyaletlerinde
yaflayan Almanlar’›n yüzde 50’si,
“Berlin duvar›n›n y›k›lmas›n›n üze-
rinden 20 y›l geçmesine ra¤men”,
Demokratik Almanya Cumhuriye-
ti’nin sundu¤u e¤itim ve sa¤l›k ola-
naklar›n› özlüyor. 

Yüzde 40’› ise sosyalizme yeni-
den flans verilmesinden yana.. Bu
oran bat› eyaletlerinde ise yüzde 24. 

Ayn› araflt›rman›n bir baflka sonu-
cu ise, Almanlar’›n yüzde 40’›n›n si-
yasi düzenden hoflnut olmad›¤›n› gös-
teriyor. 

NATO’nun 60. y›l›n› pro-
testo etmek amac›yla bir araya

gelen devrimci demokratik kurum-
lar›n oluflturdu¤u NATO Karfl›t›
Birlik, 31 Mart’ta ‹stanbul’da Gala-
tasaray Lisesi önünde yapt›¤› ey-
lemle, ““NNAATTOO DDaa¤¤››tt››llss››nn”” talebi-
bini dile getirirken, NATO’ya karfl›
4 Nisan’da yap›lacak Kad›köy mi-
tingine ça¤r› yapt›.

Aralar›nda Halk Cephesi’nin de
bulundu¤u NATO Karfl›t› Birlik ad›-
na KESK Dönem Sözcüsü Nurhayat
Kudret taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da Türkiye’nin binlerce insan›m›z›n
can›n› kaybetmesi pahas›na NATO
üyesi oldu¤u belirtildi ve “NA-
TO’cular son yüzy›l›n en büyük kat-
liamlar›n›n bafl sorumlular›d›r” de-

nildi.

Eylemde Grup Yorum üye-
si Cihan Keflkek taraf›ndan
yap›lan aç›klamada da NA-
TO’nun bir suç örgütü oldu¤u-
na vurgu yap›ld›. 

Aç›klaman›n ard›ndan Taksim
Meydan›’na kadar yürüyüfl yapan
NATO Karfl›t› Birlik üyeleri, ‹stik-
lal Caddesi’nde NATO’yu teflhir
eden bildiriler da¤›tt›lar.

*
Almanya Baden-Baden ve Kehl

flehirleri ile Fransa’n›n Strasbourg
flehrinde 3-4 Nisan günlerinde yap›-
lacak NATO’nun (Kuzey Atlantik
Antlaflma Örgütü) 60. kurulufl y›ldö-
nümü için haz›rlanan zirveye karfl›

protesto gösterileri yap›ld›. 

Almanya’n›n Freiburg flehrinde
1 Nisan’da yap›lan protesto yürüyü-
flüne binlerce kifli kat›ld›. Polis izin-
siz oldu¤u gerekçesiyle eylemi en-
gellemek istediyse de baflar›l› olama-
d›.

NATO zirvesinin yap›laca¤›
Fransa’n›n Strasbourg flehrinde de,
zirve bafllamadan NATO’yu protes-
to etmek için binlerce insan› bar›n-
d›racak büyük bir uluslararas›
kamp kuruldu.

Emperyalist 
Zirveye Protesto

Emperyalist kapitalist ülke li-
derleri biraraya gelerek, krizlerine
çare ararken, G-20 zirvesinin ya-
p›ld›¤› Londra’da 1 Nisan günü
binlerce kiflinin kat›ld›¤› eylemler
yap›ld›. 

Polis, zirveyi protesto edenlerin
yürüyüflünü barikat kurarak engel-
lemek istediyse de, kitle polisle ça-
t›flarak barikat› aflt›. Polisle ç›kan
çat›flmada yürüyüfle kat›lanlardan
bir kiflinin öldü¤ü aç›kland›, ancak
ölümün nedeni mu¤lak b›rak›ld›. 

Eylemler, Londra’n›n finans
merkezi olarak bilinen semtinde
yo¤unlafl›rken ‹ngiltere Merkez

Bankas›, Royal Bank of Scotland
gibi emperyalist flirketler, gösteri-
cilerin bafl hedefiydi. Eylemlerde
tafl›nan pankartlar da kapitalistle-
re öfkeyi ifade ediyordu. ““ÇÇaalldd››--
¤¤››nn››zz bbiizziimm ppaarraamm››zz”” yaz›l›yd›
bir pankartta. Bankalar›n camlar›-
na ““hh››rrss››zzllaarr”” diye yaz›lm›flt›. 

2 Nisan günü de Londra’da
protesto gösterileri devam etti.

‹stanbul:
NATO’ya Karfl› Ça¤r›
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30 Mart- 17 Nisan fiehitleri An-
ma Umudun Kuruluflunu Kutlama
Haftas›’nda Anadolu’nun pek çok
flehrinde eylem ve anmalar düzen-
lendi. As›lan pankartlar ve
yaz›lamalarla umut selamland›. 

Elaz›¤:
“Cüret DDirenifl SSavafl
Kavgam›z›n MMahiri
Dursun KKaratafl”

Halk Cephesi, 30 Mart sabah›
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaz›la-
ma yaparak ve pankart asarak 30
Mart- 17 Nisan’› karfl›lad›.

Duvarlara “30 Mart- 17 Nisan
fiehitlerini An›yor Önderi Selaml›-

yor Umudu Büyütüyoruz, Önder
Yoldafl Dursun Karatafl, Cüret Dire-
nifl Savafl Kavgam›z›n Mahiri Dur-
sun Karatafl” yaz›lamalar› yap›l›r-
ken, “30 Mart-17 Nisan Umudun
Kuruluflunu Kutluyor fiehitleri An›-
yoruz” pankart› as›ld›.

Ayn› gün Gülmez Mezarl›¤›’nda
mücadelede yaflam›n› yitirenler için
bir anma düzenledi. “Devrim fiehit-
leri Ölümsüzdür, Kahramanlar Öl-
mez Halk Yenilmez, Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Cüret
Direnifl Savafl Kavgam›z›n Mahiri
Dursun Karatafl” sloganlar›n›n at›l-
d›¤› anmada k›rm›z› flamalar ve fle-
hit resimleri de tafl›nd›. Anma “Sen
Olaca¤›z, Bize Ölüm Yok, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” marfllar›n›n
söylenmesinin ard›ndan so-
na erdi. 

30 Mart akflam› Elaz›¤
Özgürlükler Derne¤i’nde
düzenlenen anma devrim
flehitleri için yap›lan sayg›
durufluyla bafllad›. Halayla-
r›n çekilip marfllar›n söy-
lendi¤i anmaya kat›lanlar
30 Mart-17 Nisan haftas›na
iliflkin duygu ve düflüncele-
rini dile getirdi.

Yine 30 Mart ak-
flam› Fevzi Çakmak,
Esentepe, K›rklar,
Yeni Mahalle ve
Rüstem Pafla mahal-
lelerinde kufllamalar
yap›ld›.

Y › l d › z b a ¤ l a r ›
Mahallesi’nde de 31 Mart sabah›
umudu selamlayan pankartlar
as›ld›, yaz›lamalar yap›ld›.

Malatya: “39 YY›ll›k
Kesintisizlik vve
Kesintisizli¤in MMimar›
Day›’d›r”

Halk Cephesi 30 Mart akflam›
Malatya Haklar Derne¤i’nde bir
anma düzenledi.

"30 Mart-17 Nisan Umudun Ku-
ruluflunu Kutluyor fiehitleri An›yo-
ruz, Kavgam›z›n Komutan› Seninle
Kuraca¤›z Özgür Vatan›, Mahir’den
Day›’ya Sürüyor Bu Kavga" döviz-

fiehitlerimiz An›l›yor, Umut Selamlan›yor

‘MAH‹R’DEN DAYI’YA
SÜRÜYOR BU KAVGA’

Elaz›¤
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lerinin yer ald›¤› anmaya, say-
g› durufluyla baflland›. 30
Mart’›n öneminin anlat›ld›¤›
metinde “Anmayla kutlamay›
birlefltirmenin tarihte ve ülke-
mizde fazla bir örne¤i yoktur

belki; fakat and›klar›m›z ve
kutlad›¤›m›z o kadar içiçe ki, onlar›
ay›rmak çok daha zordur. 39 y›l›n›
kutlad›¤›m›z örgütlenme, flehitleri-
mizin yaratt›¤› ve bize arma¤an etti-
¤i bir yap›d›r. Ve 39 y›ll›k Kesinti-
sizlik ve kesintisizli¤in mimar› Da-
y›, bu tarihin ç›k›fl noktas› Mahir-
ler'dir. K›z›ldere'de o ç›k›fl› bir ma-
nifestoya dönüfltürmüfllerdir. Bu ta-
rihsel ç›k›fl› al›p bugüne getiren ise,
Day›'d›r…” denilerek sonland›r›ld›.
Okunan metnin ard›ndan, marfllar,
türküler söylenip, omuz omuza ha-
laylar çekildi. Anmaya flehit aileleri
de kat›ld›.

Dersim:
“Umudumuzu
Büyütüyoruz”

Halk Cephesi 30 Mart sabah›
30 Mart-17 Nisan fiehitleri An-
ma, Umudu Kutlama Haftas›’nda
Ali Baba Mahallesi’nde yaz›la-
ma ve pankart asarak umut se-
lamlad›. Yeni Mahalle’de;
“Umudun Ad› DHKP-C”, “Ön-
der Yoldafl Dursun Karatafl” ve
“DHKP-C” yaz›lamalar› yap›ld›.

Ayn› gün Dersim Merkez As-
li Mezarl›¤›’nda ailelerle birlik-
te bir anma yap›ld›.

Fidan Kalflen’in mezar›n›n
bulundu¤u Turiflmek Köyü’ne gi-
den Halk Cepheliler, burada da
mezar bafl›nda anma yapt›lar ve ai-
lesini ziyaret ettiler.

‹zmir: 
“Kavgam›z›n KKomutan›
Seninle KKuraca¤›z ÖÖzgür
Vatan›” 

Halk Cephesi 30 Mart günü Ge-
nel-‹fl Sendikas› toplant› salonunda
düzenlenen program Kurtulufl Sava-
fl›’ndan bugüne emperyalizm ve fa-
flizme karfl› verilen mücadele tiyatro

gösterimiyle canland›r›ld›.

Zaman zaman hüznün artt›¤›, ki-
mi zaman da coflkunun doru¤a ç›k-
t›¤› gecede Grup Gün›fl›¤›’n›n söy-
ledi¤i halay türküleriyle halaylara
duruldu. 

Çi¤li PPSAKD:
“Kerbela DDireniflinde
Hüseyin KK›z›ldere
Direniflinde MMahir”

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Çi¤li fiubesi 30 Mart akflam›, K›z›l-
dere flehitleri için bir anma düzen-
lendi.

Anma, dünyada ve ülkemizde yi-
tirilen tüm devrim flehitleri için say-
g› durufluyla bafllad›. Ege’den Ana-
dolu’ya Halk Sahnesi Tiyatro grubu
üyeleri fliirler okudu. Karfl›yaka Mü-
zik Grubu "Grup Su", türkülerini K›-
z›ldere flehitleri için söyledi.

Antalya: 
“Mahir’den DDay›’ya
Sürüyor Bu KKavga”

30 Mart günü Antalya K›fllahan
Meydan›’nda 30 Mart flehitleri nez-
dinde devrim flehitlerini selamla-
mak için bir eylem yap›ld›. “Ma-
hir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kav-
ga” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
aç›klama okundu. Eylem sloganlar-
la sona erdi. 

Akflam Antalya Özgürlükler
Derne¤i’nde yap›lan anmada ise 30
Mart–17 Nisan fiehitleri an›l›rken

umudun ad› selamland›. Anmaya
sayg› duruflu ile baflland›. K›z›lde-
re’den bu güne yaflanan tarihi anla-
tan bir sinevizyon izlendi. Okunan
fliirden sonra marfllar, türküler hep
birlikte söylendi.  

‹stanbul ÜÜniversitesi’nde
Anma

‹stanbul Üniversitesi Halk Bilim
Kulübü'nün düzenledi¤i anma, Ö¤-

renci Kültür Merkezi Tiyatro
Salonu'nda 70 ö¤rencinin kat›l›-
m›yla yap›ld›.

Aç›l›fl konuflmas›nda Mahir-
ler'in neden K›z›ldere'ye gitti-
¤inden, Mahir'in ideolojisinden
ve bugün bu ideolojiyi benimse-
yen devrimcilerin halen bedel
ödeyerek mücadele etti¤inden
bahsedildi. Mahir'in K›z›lde-
re'de devrim ve siper yoldafllar›
için kendini tereddütsüzce feda
etmesi vurgulanarak devrim
inanc›n›n ölümüne savunulmas›-
na ve siper yoldafll›¤›na verilen

önem belirtildi.

Mahir'den günümüze sürecin an-
lat›ld›¤› bir sinevizyon gösteriminin
de yap›ld›¤› etkinlikte Mahir'in
“Hücredeki Adal›n›n Rüyas›” adl›
fliiri okundu. Marmara Üniversitesi
Halk Bilim Kulübü'nün müzik gru-
bu söyledi¤i türkülerle anmada yer-
ald›. Anman›n sonunda Ercan Ayd›n
sahneye ç›karak türkülerini seslen-
dirdi. 

Anman›n bitmesinden yaklafl›k
bir buçuk saat sonra faflistler civar-
daki bir kafede bulunan devrimci
ö¤rencilere sald›rmaya çal›flt›. Ö¤-

Say›: 178 3730 MART

Antalya
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renci Kültür Merkezi’nin önüne
tekbir getirerek gelen faflistler,
devrimci ö¤rencilere sözlü taciz-
de bulunup sald›rd›lar. Devrimci
ö¤rencilerin müdahalesi sonucu
yaflanan k›sa süreli çat›flman›n ar-
d›ndan, faflistler püskürtüldü. Ar-
d›ndan ÖKM'deki ö¤renciler Sa-
raçhane'ye kadar toplu bir flekilde
yürüyüp da¤›ld›lar. 

‹stanbul GGençlik
Derne¤i’nde AAnma

30 Mart akflam› Zehra Kulak-
s›z Halk Sahnesi'nde düzenlenen
anmada Mahir’in “Hücredeki Ada-
l›n›n Rüyas›” adl› fliiri okundu. 

Anmaya “‹syanlar Tarihi Anado-
lu” adl› slayt gösterimi ile devam
edildi. Slayt gösteriminden sonra
Ümit ‹lter’in “Görüflece¤iz” adl› fliiri
okunurken, Marmara Üniversitesi
Ö¤rencilerinden oluflan müzik grubu
da anman›n sonunda bir dinleti verdi. 

Sar›gazi'de fifiehitler An›ld›
30 Mart akflam› Sar›gazi Özgür-

lükler Derne¤i’nde yap›lan anmaya,
sayg› durufluyla baflland›. Sayg› du-
ruflundan sonra okunan metinde 30
Mart’›n anlam ve önemi anlat›ld›. 

Anma program› “Bu tarih bi-
zim” adl› sinevizyon gösteriminin
izlenmesiyle sona erdi.

Ankara:
“Önderimiz MMahir ve
Day› HHedefimiz HHalk
‹ktidar›”

30 Mart günü Karfl›yaka Me-
zarl›¤›’nda toplanan Halk Cephe-
liler  “Kavgam›z›n Komutan› Se-
ninle Kuraca¤›z Özgür Vatan›”
pankart›n› tafl›yarak sloganlar efl-
li¤inde yürüyüfle geçtiler.

‹lk olarak Ulafl Bardakç› ve
Koray Do¤an’›n mezarlar› ziyaret
edildi. Ulafl Bardakç›’ya flehit
düfltükten sonra yak›lan “Ulafl’a
A¤›t” türküsü ve “Gündo¤du”
marfl› hep bir a¤›zdan söylendi.
Daha sonra Deniz, Hüseyin, Yu-

suf’un mezarlar› bafl›nda “fiark›flla”
türküsü söylendi.

Mezar ziyaretlerinden sonra an-
ma program›n›n yap›laca¤› Mahir
Çayan’›n mezar›n›n bafl›na gelen
Halk Cepheliler, “Bize Ölüm Yok”
marfl›n› hep bir a¤›zdan söylediler.
K›z›ldere türküsü ve Mahir Çayan’›n
“Hücredeki Adal›n›n Rüyas›” fliiri
okunduktan sonra söylenen “Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” marfl› ve  slogan-
larla anma program› sona erdi.

Kocaeli:
“Öndere SSelam SSavafla
Devam”

Halk Cephesi’nin düzenledi¤i
anma 30 Mart günü Tuncelliler Der-
ne¤i’nde yap›ld›. K›z›ldere’de flehit
düflenlerin yaflam öykülerinin okun-
du¤u programda K›z›ldere’nin yo-
lunda yürümenin Day›’n›n yolunda
yürümek oldu¤u söylendi. Mahir ve
Day›’n›n ayr›lamaz önderler oldu¤u
belirtildikten sonra Day›’yla ilgili
sinevizyon gösterimi yap›ld›. Ko-

nuflman›n sonunda “Öndere
Selam Savafla Devam, Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl” sloganlar›
at›ld›. Anma “K›z›ldere”
türküsü ve “Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” marfl›n›n hep bir
a¤›zdan söylenmesiyle son buldu.

Gemlik:
fiehitler An›l›yor Umut
Selamlan›yor

31 Mart 1992 günü kontrgeril-
la taraf›ndan kaç›r›larak katledi-
len Kadir Bülent Ülkü katledilifli-

nin y›ldönümünde mezar›n›n bulun-
du¤u Karacaali Köyü’nde Halk
Cephesi taraf›ndan an›ld›. Sayg› du-
ruflu ile bafllayan anmada Bülent
Ülkü’nün yaflam› anlat›ld›.

Mezar›n karanfillerle süslendi¤i
anmaya köylüler de kat›ld›. Anma
yap›lan konuflmalar sonras› “Bize
Ölüm Yok” marfl› ile son buldu.

Eskiflehir:
Gençlik Derne¤i’nde
Anma

30 Mart günü Gençlik Derne¤i
30 Mart-17 Nisan devrim flehitle-
rini anmak için, KESK salonunda
etkinlik düzenledi. Anma okunan
fliirlerle bafllad›. Yap›lan konufl-
malarda, 30 Mart K›z›ldere ve ön-
cesi, Mahir’den günümüze feda
ruhunun nas›l geldi¤i anlat›ld›.

Konuflmalar›n ard›ndan K›z›l-
dere’yi ve sonras›n› anlatan slayt
gösterimi yap›ld›. Anma Grup Bo-
ran Halay›’n›n söyledi¤i türküler
ve marfllarla sona erdi. 

Kocaeli
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Say›: 178 3930 MART

Kastamonu:
Gençlik DDerne¤i
Giriflimi AAnma YYapt›

30 Mart günü Gençlik
Derne¤i Giriflimi taraf›ndan

yap›lan anma sayg› durufluyla
bafllad›. Mahir Çayan’›n hayat›n›
ve dönemi anlatan bir sunumla de-
vam eden anmada baflta Mahir Ça-
yan olmak üzere dönemin devrimci
önderleri ve olaylar›n› anlatan bir
slayt gösterimi ile devam etti. Slayt
gösterisinde Mahirler’den baflla-
mak üzere devrimci hareketin yak-
lafl›k k›rk y›ll›k tarihinden kesitler
sunuldu.

Anma, söylenen türkülerle
marfllarla sona erdi.

Adana:
Bildiri DDa¤›t›m›

Adana’da 30 Mart-17 Nisan
Devrim flehitlerini anma günleri
dolay›s›yla Halk Cepheliler, bildi-
ri da¤›tt›lar. 1 Nisan günü Çarfl›
merkezinde yap›lan bildiri da¤›t›-
m›nda ‹nönü, Özler ve Çakmak
caddeleri boyunca halka Mahir-
ler’den bu günlere kavgan›n sür-
dü¤ü anlat›larak 1000 adet bildiri
halka ulaflt›r›ld›. 

Avusturya Halk Cephesi ise 29
Mart Pazar günü Ternitz flehrinde
bir anma düzenledi. Halk Cephesi
temsilcisinin gelenleri selamlamas›
ile bafllayan program, “Dostlar, yol-
dafllar destan›m›z 39.y›l›na girdi.
Anadolu topraklar›nda Bedreddin-
ler’den Baba ‹shaklar’a, Suphi-
ler’den K›z›ldere’ye, 84 Ölüm Oru-
cu’ndan 12 Temmuz’a, Çiftehavuz-
lar’dan Malatya Da¤lar›’na, Dersim
Çaytafl›’ndan 96 Ölüm Orucu, Bu-
ca, Ulucanlar, Ümraniye ve 19 Ara-
l›k’a, 122 kahraman flehidimizden
11 A¤ustos 2008’de ölümsüzlü¤e
u¤urlad›¤›m›z baflkomutan›m›z Da-
y›m›z’a; bugün aram›zda olmayan
ve bizimle her yerde her anmada her
eylemde olan, devrim k›lavuzlar›-
m›z, sosyalizm ça¤r›s› olan flehitle-
rimiz için hepinizi bir dakika sayg›
durufluna ça¤›r›yoruz” denilerek
sayg› duruflunda bulunuldu.

Sayg› duruflunun ard›ndan
anma ”Bizim Day›m›z” filminin
gösterilmesiyle devam etti. Film

gösterilirken belli
aralarda kürsüden
konuflmalar yap›l-
d›.Konuflmalar ve
anma süresince ”
Cüret Direnifl Sa-
vafl Kavgam›z›n

Mahiri Dursun Karatafl”, “Cüret
Direnifl Savafl Zaferin Ad› Dursun
Karatafl”, ”Cüret Direnifl Savafl Ya-
flas›n Önderimiz Dursun Karatafl”
ve “Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl” sloganlar› at›ld›. 

Anmaya kat›lanlar söz alarak
duygu ve düflüncelerini ifade etti-
ler. Bulunanlar›n hep birlikte
”Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve Bize
Ölüm Yok” marfllar›n› söylemesi-
nin ard›ndan sona erdi. fiehitlerin
foto¤raflar›, karanfiller ve k›z›l
bayraklarla süslenen salona ayr›ca
30 Mart- 17 Nisan flehitlerimizi
An›yor, Önderlerimizi Selaml›yor,
Umudu Büyütüyoruz“, “30 Mart-
17 Nisan Umudun Kuruluflunu
Kutluyor fiehitlerimizi An›yoruz”
ve Yürüyüfl Dergisi da¤›t›rken gö-
zalt›na al›n›p, gözalt›nda katledilen
Engin Çeber’le ilgili olarak ise
“Yürüyüfl Dergisi susturulamaz !
Halka gerçekleri anlatmaya devam
ederek Engin Çeber’i yaflataca¤›z”
pankartlar› as›lm›flt›.

Avusturya:
“Mahir’den Day›m›z’a
Bu Tarih Bizim”
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MMeerrhhaabbaa
Ellerimizi yüreklerimizin üzerine koyup Day›m›z’la

Merhaba diyoruz 30 Mart’›n Onurunu ve
Coflkusunu yaflayanlara. 

Ve selama duruyoruz; K›z›ldere’nin
Çiftehavuzlar’›n Umudun karanfillerine...

Umudu Onlarla yaratt›k, Onlarla yaflatt›k onlarla
büyütüyoruz. Umudumuz destanlar›m›z kadar

gerçek Destanlar›m›z kadar güçlüdür. Umudumuz
sars›lmaz zafer inanc›m›z kurtulufl bayra¤›m›zd›r. 

Umudumuza selam olsun. 
Cengizlerimiz’le harlad›¤›m›z Newroz atefllerinin

etraf›nda zafer halaylar›na duraca¤›m›za olan
inanc›m›zla umudumuzun 16. yafl›n› kutluyor,

umuda gönül verenleri kucakl›yoruz.

K›r›klar 1 NNo'lu FF Tipi 
Özgür Tutsaklar

MMeerrhhaabbaa
30 Mart - 17 Nisan Mahirler'den

Sabolar'a, Fidanlar'dan Enginler'e...
Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke

için, yaflamlar›n›, canlar›n› adayan
karanfillerimizin de¤erli an›lar› önünde

bir kez daha sayg›yla e¤iliyoruz;
an›lar›na ba¤l› kalaca¤›z. 

1972 K›z›ldere’den 1994 Umudumuzun
kurulufluna Mahirler'den Day›m›z’a

onurlu bir tarihe sahip olman›n gururu,
coflkusuyla, günefle u¤urlad›klar›m›z›n

s›cakl›¤›yla olanca sevgimizle
özlemimizle s›ms›k› kucakl›yor

selamlar›m›z› gönderiyoruz. 

Edirne FF Tipi HHapishanesi
Özgür Tutsaklar›  



Halk Cephesi’nin bafllatt›¤›, ula-
fl›m›n ö¤rencilere ücretsiz olmas›
talebini içeren "‹stiyoruz Alaca¤›z"
kampanyas› sürüyor.

27 Mart günü, ‹stanbul KKaarrttaall
EEnnddüüssttrrii MMeesslleekk LLiisseessii önünde
toplanan Halk Cepheliler ücretsiz
ulafl›m taleplerini dile getiren slo-
ganlar att›lar, aç›klama yapt›lar. 

Halk Cephesi ad›na aç›klamay›
okuyan Onur Polat; “Ücretsiz ula-
fl›m hakk›m›zd›r. Biz bu ülkenin
halk› olarak her türlü zorlu¤a gö¤üs
geriyorsak hakk›m›z olan› da kul-
lanmal›y›z” dedi.

35 kiflinin kat›ld›¤› eylemde  "‹s-
tiyoruz Alaca¤›z, Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z / Ö¤rencilere Ücretsiz Ulafl›m
‹stiyoruz, Alaca¤›z" pankartlar› ve
çok say›da döviz tafl›nd›. 

***

Halk Cephesi üyeleri 23 Mart’ta
‹stanbul fifiiiflflllii EEnnddüüssttrrii MMeesslleekk LLii--
sseessii önünde yapt›klar› aç›klama ile
ö¤rencilere ücretsiz ulafl›m talebiyle
‹stiyoruz, Alaca¤›z kampanyas›n›
bafllatt›¤›n› duyurmufltu. Kampanya
çerçevesinde çal›flmalar›n› sürdüren
Halk Cephesi üyeleri, ‹stanbul'da
27 Mart Cuma günü, fifiiiflflllii LLiisseessii
önünde ulafl›m›n ö¤rencilere ücret-
siz olmas› talebini yinelediler.

Ulafl›m sorununun hayat›m›z› çi-
leye çeviren sorunlardan biri oldu¤u

ve ailelerin çocuklar›n› okutabilmek
için kazand›¤›n›n yar›s›n› otobüs ve
servislere harcad›¤› belirtildi. 

Eylemde Halk Cephesi ad›na
aç›klama yapan Tolga Sevilmifl;
“Bir devlet halk›n ulafl›m, e¤itim,
sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›n› karfl›lam›-
yorsa ne yap›yor? Bizim ülkemizde
yaflad›¤›m›z budur. Maafl›m›z›n ya-
r›s›n› ulafl›m masraflar›na harc›yo-
ruz. Bugün ö¤renciler, veliler adeta
müflteri gibi görülerek sadece paras›
olan okur, paras› olan yaflar denil-
mektedir” dedi.

Bu sorunlar›n›n flu an muhatab›-
n›n belediyeler oldu¤unun belirtil-
di¤i aç›klamada; “Belediyeler bizim
eme¤imizle vergilerle her türlü har-
camay› yap›yor. Ama bizim ücretsiz
ulafl›m hakk›m›z› kullanmam›za
izin vermiyor. Ücretsiz ulafl›m hak-
k›m›zd›r. Biz bu ülkenin halk› ola-
rak her türlü zorlu¤a gö¤üs geriyor-
sak hakk›m›z olan› da kullanmal›-
y›z. Ücretsiz ulafl›m talebimiz asl›n-
da bizim olan› kullanma talebimiz-
dir.

Ö¤renciler, anneler, babalar,
halk olarak diyoruz ki; maafl›m›z›n
yar›s› yol paras›na gidecekse neyle
yaflayaca¤›z? Bu halk›n yaflad›¤›
zulüm nedir? Hakk›m›z olan› istiyo-
ruz” denildi.

Yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde okul idaresi, ö¤rencilerin
ç›k›fl›n› arka kap›dan yapt›rarak üc-
retsiz ulafl›m hakk› isteyen Halk
Cepheliler’i görmelerini engellen-
meye çal›flt›. Fakat Halk Cepheliler
eylem boyunca att›klar› “Servis
Soygununa Son, Sömürüye Son,
Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyoruz” slogan-
lar›yla her ne kadar uzaklaflt›r›lma-
ya çal›fl›lsalarda fiiflli Lisesi ö¤ren-
cilerine seslerini duyurdular.

***

Toplu KKonut LLisesi’nde
Müdür Polis BBask›s›
Bir di¤er eylem ise ‹stanbul ‹ki-

telli’de Halkal› Toplu Konut Lisesi
önünde yap›ld›. Eylem öncesinde
Küçükçekmece Emniyet Müdürlü-
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Halk Cepheli Liseliler, Veliler, Ö¤retmenler:
“‹stiyoruz Alaca¤›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

‹‹kkiitteellllii

KKaarrttaall



¤ü’nden okul müdürüne
gidilerek “ö¤rencileriniz
kap›n›n önünde aç›klama
yapacak” denildi. Müdür
de s›n›flar› dolafl›p ö¤ren-
cileri tehdit ederek eyleme

kat›lmalar›na engel olmaya
çal›flt›.

Buna ra¤men okul ç›k›fl› ey-
lemi izlemek için ö¤renciler
okul kap›s›nda topland›. Halk
Cephesi ad›na aç›klamay› Meh-
tap Kamac›’n›n okudu¤u, yet-
mifl kiflinin kat›ld›¤› eylemde
“‹stiyoruz Alaca¤›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” pankart› aç›ld›.
Eylem s›ras›nda gelen polisler
ö¤rencilere evlerine da¤›lmalar›
için bask› yapt›, dersi bafllaya-
cak ö¤rencileri zorla içeri soktu. 

Okul müdürü Talat Tando¤an
da  aç›klamay› dinleyen ö¤renci-
leri odas›na ça¤›rarak neden din-
liyorsunuz diyerek s›k›flt›rd› ve
tehdit etti. Sonra da ö¤rencilerin
velilerini okula ça¤›rd›. 

***

Bursa’da ‹‹stiyoruz 
Alaca¤›z KKampanyas›
Bursa’n›n Panay›r Mahalle-

si’nde lise ö¤rencilerine ücretsiz
okul ulafl›m› için yap›lan imza
kampanyas› devam ediyor. 

Kampanyay› duyurmak için
Halk Cepheliler mahallenin çe-
flitli yerlerine afifller ast›. ‹mza
atmak için Halk Cepheliler’in

yan›na gelen bir anne; “Eflim ifl-
ten ç›kart›ld› ve 4 ayd›r iflsiz. ‹ki
çocu¤um liseye gidiyor ve yol
paras› bulamad›¤›m›z için okula
devams›zl›klar› oluyor, çok gü-
zel bir fley yap›yorsunuz, arka-
n›zday›z.”  diyerek kampanya-
dan memnuniyetini dile getirdi. 

Kahvehanesinde Halk Cep-
heliler’e imza veren bir mahalle
sakini; “fiu kahveye bak›n, t›ka
basa dolu ve herkes iflsiz. Çay
içecek param›z yok, çay› bile
veresiye içiyoruz, AKP hüküme-
ti bize açl›ktan baflka bir fley
vermedi, böyle bir zamanda
gençlerimizin ücretsiz okula gi-
debilmeleri için imza toplama-
n›z çok güzel.” diyerek düflün-
celerini paylaflt›. 

Liseli bir ö¤renci ise ‘ Okula
giderken dolmufla bindi¤ini, yol
paras› olmad›¤› için dolmuflun
arkalar›nda durdu¤unu ve flofö-
rün herkesin içinde kendisinden
para isteyece¤inden korktu¤unu,
her gün bu psikoloji ile okula
gitti¤ini, birçok arkadafl›n›n bu
flekilde okula gidip geldi¤ini’
paylaflt› ve kampanyan›n sonuna
kadar destekçisi olaca¤›n›’ söy-
ledi. 

Halk Cepheliler ise halka
yoksullu¤un kader olmad›¤›n›,
örgütlenerek birlik içinde tüm
bu sorunlar›n üstesinden geline-
bilece¤ini anlatt›lar.

Say›: 178 41ÜCRETS‹Z ULAfiIM

Bursa Ç›nar
Lisesi ve
Cem Sultan
Lisesi ‹çin 
‹mza Metni:

KONU:Ücretsiz Okul Servisi

Kimimiz asgari ücretle geçinmek
zorundayken, kimimiz iflten ç›karma-
lar nedeniyle yaflam›m›z› zor koflul-
larda sürdürmek durumunda b›rak›l-
d›k. Yaflamakta oldu¤umuz bu ekono-
mik s›k›nt›lardan kaynakl› çocuklar›-
m›z›n geliflimi için temel olan ihtiyaç-
lar›n› karfl›layamaman›n s›k›nt›s›n›
yaflarken bu s›k›nt›ya ek olarak çocuk-
lar›m›z›n ulafl›m ücretleri eklendi. Fa-
kat ço¤umuz servis ücreti veya otobüs
paras› veremedi¤imiz için çocuklar›-
m›z okula gidemez hale geldi. Bu du-
rum temel e¤itim hakk›n› ortadan kal-
d›rmaktad›r.

Mahallemizde lise olmad›¤› için
çocuklar›m›z Panay›r mahallesinden
Bursa merkezdeki okullara gitmek zo-
rundalar. E¤itim çocuklar›m›z›n en te-
mel hakk›d›r.

Bu nedenle; çocuklar›m›z›n e¤itim
hakk›n›n engellenmemesi için, Bursa
merkezdeki BBuurrssaa ÇÇ››nnaarr LLiisseessii’ne ve
CCeemm SSuullttaann LLiisseessii’ne ücretsiz okul
servisi istiyoruz!

HALK CEPHES‹

fifiiiflflllii

BBuurrssaa
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Ö¤renci
- Refan Tümer

Lisesi’ne gidiyo-
rum. 12 TM s›n›-
f›nday›m.

- Gazi Mahalle-
si’nde oturuyorum. Okula otobüsle
gidip-geliyorum. Bazen de yyüürrüü--
mmeekk zzoorruunnddaa kal›yorum.

- Ayl›k gelirimiz 700 TL. 4 kifli-
lik bir aileyiz. Evde tek babam çal›-
fl›yor. Evin ihtiyaçlar›na ancak yeti-
yor bu para. Ama üstüne benim ve
kardeflimin masraflar› da olunca ye-
tifltiremiyoruz. E¤itim, sa¤l›k ve
beslenmemize bütçe ay›ram›yorken
ulafl›ma nas›l ay›ral›m? Bu yüzden
yürümek zorunda kal›yorum. Ula-
fl›m üüccrreettssiizz olmal›.

- ‹stedi¤im fley bu.

‹flçi HHasan Yavuz
- Mesle¤im tatl›c›. 

Okmeydan›’nda çal›fl›yorum.

- Asgari ücretle çal›fl›yorum.
Otobüse para ay›ram›yoruz. Oto-
büsler ücretsiz olmal›d›r.

- Çözüm; dayan›flmal›y›z. Yetki-
lilerle görüflmeliyiz bu konuyu. 

Esnaf MMahmut DDursun
Mesle¤im, dekorasyoncuyum.

Okmeydan›’nda oturuyorum.

2 çocu¤um var, Bademlikte ‹lko-
kul’da okuyorlar. Okula yürüyerek
gidip- geliyorlar. 20 dakika civar›n-
da yürüyorlar. Otobüsler çok pahal›.
Otobüse para veremiyoruz.

- Bence, ulafl›m ücretsiz olmal› ya
da indirim yap›lmal›. Birleflmeliyiz.

Ö¤renci 
- fiiflli Endüstri Meslek Lisesi 3.

s›n›f, haberleflme bölümündeyim.

- Okmeydan›’nda oturuyorum.
Okula ulafl›m zor oluyor. Genelde
yürüyerek, param olursa da otobüse
biniyorum. K›fl›n ya¤mur kar baya
bir etkiliyor. Mecburen otobüse bin-
mek zorunday›m. 

Ulafl›m sorunu bizi olumsuz etki-
liyor. Baflka ihtiyaçlar›m›z› gidere-

miyo-
r u z .
O k u l
derse-
niz yi-
ne soy-
g u n .
Sa¤l›k soru-
numuz var-
ken otobüse
para vermek
biraz saçma
oluyor.

Ç ö z ü m
olarak: Sa-
dece ulafl›m
sorunu de¤il
di¤er sorun-
lar›m›z için
de mücadele
e tme l iy i z .

Zaten geçen hafta pazartesi günü
Halk Cephesi’nin eylemini gördük.
Arkadafllarla be¤endik, kat›lmak is-
tedik, ancak hocalar›n engellemesi
sonucunda kat›lamad›k. En temel
ihtiyaçlar›m›z› bile dile getirmemizi
engelliyorlar. Taleplerimizi beledi-
yelere iletmeliyiz.

Ö¤renci Velisi
- Okmeydan›’nda oturuyorum.

Okula giden bir çocu¤um var. Fuat
soylu ilkö¤retim okuluna gidiyor.

- Okula yürüyerek gidip-geliyor.
Evle aras›nda epey mesafe var ama
servise de veremiyoruz. Servisler
çok pahal›.

- Ulafl›m ücretsiz olmal›. Bu so-
runu belediyeler çözmelidir.

Ö¤renci
- Kaptanpafla Li-

sesi 11- sosyal s›n›-
f›nday›m. Cerrahpa-
fla’da oturuyorum.
Okula otobüsle gi-

dip geliyorum.

- Otobüse para verdi¤im için
ookkuullddaa yyeemmeekk yyiiyyeemmiiyyoorruumm.. Ye-
mek yiyemeyince derslere yo¤unla-
flam›yorum. Bütün gün uyumak zo-
runda kal›yorum. Otobüslerin ücret-
siz olmas›n› istiyorum.

Ö¤rencilere, ö¤retmenlere
velilerine, sorduk, 
anlatt›lar. 
Bir dokunduk, bin ah iflittik. 
Ama yaln›z ‘ah’ yok onlar›n
konuflmalar›nda. mücadeleyi,
ulafl›m hakk›n› söke söke
almaya ça¤›r var. Hem
sorunlar›n›, hem ça¤r›lar›n›
okurlar›m›za sunuyoruz.
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- Bizden ald›klar› vergiler-
le otobüs ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yabilirler. 

Ö¤renci
- fiiflli Lisesi’nde okuyo-

rum. 10- Fen/A s›n›f›nday›m. Gazi
mahallesinde oturuyorum.

Okula otobüsle gidip-geliyorum.

Günde ailemden 3 TL al›yorum.
Bunun 2 TL’si yola gidiyor. Sabah
erken ç›kt›¤›mdan dolay› kahvalt›
yapam›yorum. Okul saat 2.30’da
da¤›l›yor. Yemek yemem gerekiyor
ama fazla param olmad›¤› için de-
vaml› simit yiyebiliyorum. SSuu bbiillee
aallaamm››yyoorruumm.. Ulafl›ma verdi¤im pa-
ra yüzünden sosyal faaliyetlere kat›-
lam›yorum. 

Ailemde ulafl›m paras› veren sa-
dece ben de¤ilim. Ayl›k olarak yak-
lafl›k 225500 TTLL civar›nda ulafl›ma para
ay›r›yoruz. Babam 668800 TTLL al›yor.
Ay sonunu zor getiriyoruz. Aile ola-
rak hiçbir sosyal-kültürel etkinlikle-
re kat›lam›yoruz. Biliyorum ki bu-
nun tek nedeni ulafl›ma ay›rd›¤›m›z
para de¤il. Genel olarak yaflad›¤›-
m›z sömürüdür.

Belediyeler her y›l sürekli kald›-
r›m söküp yapmakta. Park yapmak-
ta. Bunlar› örnek veriyorum çünkü
sorunun kayna¤›n›n belediyeler ol-
du¤unu düflünüyorum. E¤er beledi-
yeler bofl yere trilyonlar harcayabi-
liyorsa halk›n temel sorunlar›ndan
biri olan ulafl›m› da ücretsiz hale ge-
tirebilirler. Servislerimizi ücretsiz

hale getirebilirler. 

Ö¤renci
Kaptanpafla Li-

sesi 9. S›n›fta oku-
yorum. Okmeyda-
n› Piyalepafla’ da
oturuyoruz.

Okula yürüye-
rek gidip geliyorum. Asl›nda evle
okul aras›nda epey mesafe var. Her
gün yürümek zorunda kal›yorum.
Özellikle k›fl›n bu zor oluyor. Ö¤-
renciler için servis ayarlanabilir.
Asl›nda servis var. Ama bunlar›n fi-
yat› çok pahal› oluyor. Ücretsiz ser-

visler ayarlanmal›. 

Bu sorun birleflip mücadele edi-
lerek çözülür. ‹BB bu sorunu çöz-
meli. Bu zor de¤il, belediyeleri ken-
dileri için rant arac› olmaktan ç›ka-
r›p as›l ifllevini yerine getirmeleri
gerekiyor. 

Ben yürüyerek gidip geliyorum.
Ama arkadafllar›m var otobüse, ser-
vise binen. Epeyce para harc›yorlar.
Bizler, ö¤renciler, ulafl›ma para ver-
di¤imiz zaman e¤itim ve beslenme-
mizden k›smak zorunda kal›yoruz.
Bu da herfleyi olumsuz etkiliyor.

Emekçi, FFiliz EEmektar
Büfede çal›fl›yorum.

Okula giden bir çocu¤um var.
Avc›lar Atatürk ‹.Ö.O’ na gidiyor.

Okula servisle gönderiyorum.

Ayl›k 800 TL’lik gelirimiz var.
Bunun 110 TL’sini servis ücreti ve-
riyorum. Bu sadece servis için.
Okula giderken kay›t paras› verdik,
aidat paras› istiyorlar, spor paras› is-
tiyorlar, yaz›l› paras› istiyorlar, her
fleyden para istiyorlar. Bir de çocu-
¤u aç gönderemeyiz, onun için de
belli bir bütçe ay›rmak zorunday›z. 

Yaklafl›k 400 TL onun e¤itimine
harc›yorum ayl›k. Bu da bizi maddi
olarak s›k›nt›ya sokuyor. E¤itim
““ppaarraass››zz”” diyorlar ama ppaarraass››zz
ookkuuttaamm››yyoorruuzz.. Ulafl›m da, e¤itim
de paras›z olmal›. PPaarraass›› oollmmaayyaann
aaiilleelleerr ççooccuukkllaarr››nn›› ookkuuttaamm››yyoorr..
Valla biz de zorla okutuyoruz. Ye-
memizden içmemizden k›s›yoruz.

- Ulafl›m ö¤rencilere paras›z ol-
mal›, bunu sa¤layacak olanlarda be-
lediyelerdir.

Ö¤retmen, EEmin EEkinci
Büyük Halkal› ‹.Ö.O.’nda mmüü--

ddüürr yyaarrdd››mmcc››ss››yy››mm.. Ö¤rencileri-
miz krizden sonra servisle gitmiyor-
lar. Yürüyerek gidip-geliyorlar ar-
t›k. Otobüs ve minibüslerle gidip
gelenler var.

Genel olarak ailelerin gelir du-
rumlar› düflük. Otobüs, minibüs ve
servis kullanan art›k çok yok. Kulla-
nanlar da ekonomik durumunun iyi

oldu¤undan de¤il yolun güvensiz ve
uzun oldu¤undan dolay› kullan›yor.

Ulafl›m sorunu k›sa vadede çö-
zülecek bir sorun de¤il. Bu düzeni
yönetenler köklü çözümler üretemi-
yorlar. Ö¤renciler kamu araçlar›n-
dan ücretsiz yararlanmal›d›r. Bunu
sa¤layacak olan devlettir. 

Ö¤retmen
Tarabyaüstü’nde oturuyorum.

‹stinye Lisesi’nde çal›fl›yorum.
Okul ile evim aras›nda 6 durak var. 

Ulafl›m›m› otobüsle sa¤l›yorum
ve ayda 40-50 TL ay›r›yorum. O da
s›rf ev okul aras› gidip geldi¤imde
bu kadar harcam›fl oluyorum. Bir-
çok yere gidiyorum bu da baya¤›
tuzlu oluyor.

Ulafl›m sadece ‹stanbul’da de¤il,
tüm Türkiye’de ücretsiz olmal›. Kö-
mür, makarna, beyaz eflya da¤›t›l›-
yor. Böyle bir yard›m yerine önce-
likle ö¤rencilere ücretsiz e¤itim sa¤-
lanmal›d›r. Ulafl›m›n ücretsiz olmas›
da buna dahildir. Ö¤rencilere sadece
ulafl›m de¤il, okul d›fl› sosyal etkin-
liklerden, spor, sanatsal faaliyetlere
kadar ücretsiz sa¤lanmal›d›r.

Gençlik gelecektir deniliyor ama
onlar›n geliflimi için imkanlar sa¤-
lanm›yor. Ulafl›m d›fl›nda okullarda
kahvalt› gibi sorunlar da halledilme-
li. Çünkü ö¤renciler evlerinde kah-
valt› yapam›yor, ders dinleyemiyor. 

Ö¤renci
Yaflar Dede-

man Lisesi 12-
TM’de okuyo-
rum. Tarabyaüs-
tü’nde oturuyor-
um. Okula oto-

büsle gidip- geliyorum.

- Günlük 1.70 TL ulafl›ma harc›-
yorum. Ayda 51 TL. Ulafl›ma harca-
d›¤›m›z bu paray› e¤itimimize ay›-
rabiliriz. 

- Vergiler vs. için verdi¤imiz pa-
ralar bizim bu tür ihtiyaçlar›m›z için
de¤il de bakanlar›n, belediyelerin
ceplerine gidiyor. Bunun için kim-
seden bir fley istedi¤imiz yok, ben
bizim olan› istiyorum.

Say›: 178 43ULAfiIM HAKKI
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Sivas polisinin bask› ve y›ld›r-
ma politikas› devam ediyor. Po-
lis, devrimci demokrat gençli¤e
yönelik sald›r›lar›n› sürdürüyor. Geçti¤imiz
May›s ay›nda gözalt›na al›nan befl arkadafl›-
m›zdan sonra 19 Ocak’ta da yine devrimci
demokrat yedi ö¤renci gözalt›na al›nm›fl, Si-
vas E¤itim-Sen çal›flanlar›n›n evleri ve sendi-
ka binas› bas›lm›flt›. E¤itim-Sen ve Birleflik
Tafl›mac›l›k Sendikas›'ndan iki sendikac› tutuklan-
d›. Tüm bu yaflananlara gösterilen gerekçe, bas›n
aç›klamalar› ve ortak düflman ABD'ye karfl› aç›lan
karikatür sergisidir. 

Ama Sivas polisine bunlar da yetmemifltir. Po-
lis Gençlik Dernekli ö¤rencileri takip etmifl, bu ö¤-
rencilerin gitti¤i yerlerde “bunlar yasad›fl› örgüt
üyesi” gibi konuflmalarla, devrimci gençli¤i tecrit
etme politikas›n› sürdürmüfltür. Yani bir yandan
fliddetiyle, bask›s›yla do¤rudan gençli¤i sindirmek
için çal›flan polis, bir yandan da bu ö¤rencilerin
çevreleri üzerinde kötü bir izlenim yaratmak isti-
yor. Korkuyu artt›rmak, biz gençleri akademik-de-
mokratik mücadeleden vazgeçirmek için, daha
çok gencin bu mücadeleye girmemesi için devrim-
ci gençli¤i tecrit etmeye çal›fl›yor. 

Örne¤in; Mart ay› bafllar›nda bir arkadafl›m›z›n
evi arama izni tebli¤ edilmeksizin bas›l›yor, arka-
dafl›m›z›n babas› emniyete götürülüyor. Burada
kendisine k›z›n›n terörist faaliyetler içerisinde bu-
lundu¤u anlat›l›yor! Eline k›z›n›n görüflmemesi ge-
reken kiflilerin isminin bulundu¤u bir ka¤›t tutufl-
turuluyor. 

Ayn› konuyla ilgili bir baflka önemli durum da
hem Gençlik Federasyonu, hem de sendika çal›-
flanlar›yla ilgili. Ö¤renebildi¤imiz kadar›yla –böyle
diyoruz, çünkü bir y›la yaklaflan tutukluluk haline
ra¤men arkadafllar›m›z mahkemeye ç›kar›lmad›-
lar. Hatta henüz bir iddianame bile haz›rlanm›fl
de¤il. Dava dosyas› hakk›nda gizlilik karar› var ve
bu nedenle arkadafllar›m›z hangi gerekçelerle, ne-
lere dayand›r›larak tutukland›klar›n› bilmiyorlar.
Ve bu durumda tam 11 ayd›r tutuklu durumdalar.
‹ddianamenin ne zaman haz›rlanaca¤›, arkadaflla-
r›m›z›n mahkemeye ne zaman ç›kaca¤› da belli
de¤il. Evet, ö¤renebildi¤imiz kadar›yla Sivas E¤i-
tim-Sen’e yap›lan bask›n›n sebebi “karikatür sergi-
si için yer vererek yasad›fl› örgütlere yard›m-ya-
takl›k etmeye” dayand›r›l›yor. Yani hem tüm
halklar›n can düflman› ABD’yi karikatürlerle teflhir
etmek, hem de serginin bir parças› oldu¤u Ortak
Düflman Amerika’d›r etkinlikleri “terörist eylem”
olarak nitelendiriliyor. Bu çarp›k anlay›fl›n sonun-

da devrimci demokrat, yasal kurumlar da yasad›fl›
gösteriliyor. Ayr›ca Gençlik Federasyonu, DHKP-C
ile iliflkilendirilerek hem bu kurumlar, hem de
sendikac›lar hedef gösteriliyor. 

Bu faflist uygulamalar artarak, h›zlanarak sürü-
yor. Tutuklamalar›n art›k alenen cezaya dönüfltü-
¤ü, ’gizlilik karar›’ ad› alt›nda göstermelik huku-
kun dahi ayaklar alt›na al›nd›¤›, hak ve özgür-
lüklerin böylesine engellendi¤i, keyfi davran-
man›n kural haline geldi¤i bir dava süreci flekil-
leniyor. Asl›nda bu da yanl›fl bir adland›rma. Çünkü
flekillenen bir dava yok daha ortada. Zaten flekillen-
se de bu zihniyetten bir fley beklememek gerek. 

Çünkü Sivas’ta yaflananlar hukuksuzlu¤un ta
kendisidir. Hem tutuklu bulunan arkadafllar›m›za
yaflat›lanlar, hem de akabinde Sivas’ta yaflananlar
kokuflmufl bir düzenin faflist karakterini gözler
önüne sermektedir. Yaflananlar en basitinden her
fleyin üstünde dedikleri burjuva hukukunu bile
utand›racak düzeydedir. 

Peki bu bask›lar, bu keyfilikler bizi y›ld›r›r m›?
Gözalt›lar, tacizler, bask›nlar bizi vazgeçirir mi hak
arama mücadelemizden? Elbette ki hay›r! Hakl›l›-
¤›na inanan herkes gibi bizim için de vazgeçmek,
y›lmak gibi sözcükler yok. Hakl›l›¤›m›za olan inan-
c›m›z ve ondan ald›¤›m›z güçle daha bir as›l›r›z in-
san olman›n erdemlerine, demokrasiye, adalete. 

Üstelik biz bunlar› ilk kez yaflam›yoruz. Bu yüz-
den bu kadar emin konufluyoruz. Biz bu politika-
lar›n nedenlerini de biliyoruz. ABD’ye, emperyaliz-
me ve onun yerli iflbirlikçilerine karfl› olman›n; ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi istemenin suç olmad›¤›n› bi-
liyoruz. Bu isteklerin kimlerin hofluna neden git-
medi¤ini de biliyoruz. Tam da bu yüzden devam
edece¤iz yolumuza. 

Gençlik olarak eflit, özgür, ba¤›ms›z bir gelece-
¤in hayal olmad›¤›n› biliyoruz. Bu günlere ulaflma-
da üzerimizdeki sorumlulu¤un fark›nday›z. 

Bilincimiz, inanc›m›z, tarihten ald›¤›m›z diren-
genli¤imizle y›lmadan yürüyece¤iz. Korkmadan,
tavizsiz devam edece¤iz. 

GENÇL‹K FEDERASYONU

FAfi‹ST SALDIRILAR 
B‹Z‹ YILDIRAMAZ

Bilincimiz, inanc›m›z, tarihten
ald›¤›m›z direngenli¤imizle y›lmadan

yürüyece¤iz. Korkmadan, tavizsiz
devam edece¤iz.
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15 Mart günü faflistlerin geçifline
izin vermeyen Çayan Mahallesi po-
lis kuflatmas› alt›ndayd›. Faflistlerin
hamisi AKP polisi panzerlerini, ak-
replerini, helikopterlerini, yüzlerce
çevik kuvvet polisini, sivil-resmi
yüzlerce polisi Çayan’a y›¤arak te-
rör estirmiflti. Çayan Mahallesi ve
devrimcileri, mahallelerini koru-
duklar› için gözalt›na al›nm›fl ve ifl-
kenceden geçirilerek 5 Halk Cep-
heli tutuklanm›flt›.

Halk Cepheliler 28 Mart günü
yapt›¤› eylemle Çayan direniflini se-
lamlayarak herkesi Çayan devrim-
cilerini sahiplenmeye ça¤›rd›. 

Dilan Kafe önünde “Faflist Sal-

d›r›lara Barikat Olmak Çayan Dev-
rimcilerini Sahiplenmekten Geçer”
pankart›n› açan Halk Cepheliler
provokasyona ve faflist sald›r›lara
karfl› mücadelelerini sürdürecekleri-
ni dile getirdiler. 

Tutuklanan 5 kiflinin resminin
tafl›nd›¤› eylemde aç›klamay› oku-
yan Ali Tafl, Çayan Mahallesi’nin
30 y›l önce devrimciler taraf›ndan
kuruldu¤unu hat›rlatarak “ÇÇaayyaann
MMaahhaalllleessii bbiizziimm mmaahhaalllleemmiizzddiir.
Her kar›fl›nda halk›n›n ve devrimci-
lerin eme¤i vard›r. Her kar›fl›, halk
sevgisiyle ak›t›lan al›n teriyle yo¤-
rulmufltur. U¤runa can verilmifl, kan
dökülmüfltür. Kimse taraf›ndan bah-

fledilmemifl, ödenen bedellerle bi-
zim olmufltur” dedi. Faflist sald›r›la-
r›n yozlaflma sald›r›lar›ndan ba¤›m-
s›z olmad›¤›n› dile getiren Tafl, fa-
flizme karfl› olan herkesi tutuklanan-
lar› sahiplenmeye ça¤›rd›.

200’e yak›n  kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde “Nurtepe Faflizme Mezar
Olacak, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar
Savafl” sloganlar› at›ld›.

Say›: 178 45HABER

‹dil Kültür Merkezi’nde Dünya
Tiyatro Günü kutland›. Program,
amatör tiyatrolar› konu edinen bir
sinevizyon ile bafllad›. Daha sonra
Dünya Tiyatro Günü Bildirisi  Ti-
yatro Simurg oyuncusu Bilgesu
Ataman taraf›ndan okundu. Ard›n-
dan Tiyatro Simurg oyuncular› iki
farkl› metinden derledikleri bir
oyunu sahnelediler. ‹dil Tiyatro
Atölyesi’nde e¤itim alan genç

oyunculardan birisi de
‘Hamlet Geliyor Ham-
let’ isimli tek kiflilik bir
skeç sahneledi. Ok-

meydan›’nda Karl› Köyü Derne-
¤i’nden gençler de “A¤a” adl› bir
skeç sahnelediler. 2009 Dünya Ti-
yatro Günü Bildirisi’ni ülkemizde
kaleme alan Temel Demirer’in yaz-
d›¤› metin ise yine Tiyatro Simurg
oyuncusu Hale Üstün taraf›ndan
okundu. ‹dil Tiyatro Atölyesi ise
yaflamlar›n›n bir bölümünde OKM
ile bafllay›p ‹dil Kültür Merkezi ile
devam eden sosyalist kültür ve sa-

nat gelene¤inin yarat›lmas›nda
emek veren üç devrimci sanatç›ya
Ayçe ‹dil Erkmen, Ayfle Nil Ergen
ve Ayfle Gülen’e adad›klar› “Umu-
dun Üç K›z›yd› Onlar” adl› oyunu
sahnelediler.

ÇAYAN MMAHALLES‹
B‹Z‹M MMAHALLEM‹ZD‹R!

ÇAYAN DDEVR‹MC‹LER‹
B‹Z‹M ÇÇOCUKLARIMIZDIR!

Onlar› sahiplenmek faflizmin tüm
sald›r›lar›na karfl› birlikte olmakt›r.
Yoksullu¤a, yozlaflmaya, y›k›mlara
karfl› halk›n birli¤i, beraberli¤i, daya-
n›flmas›yla ç›k›p, birlikte mücadele
etmektir. Faflist sald›r›lara karfl› ayn›
militanl›k ve cüretle bir araya gel-
mektir. Onlar› sahiplenmek süren sal-
d›r›lara karfl› örgütlü bir güç olarak
ç›kmakt›r.

Çayan Mahallesi’nin kuruluflunda
yarat›lan de¤erler bugün de ayn› duy-
gularla yaflat›lmaktad›r. O de¤erleri
yaflatanlar ve yaflatmak için hala be-
del ödeyenler dünü bugüne ve yar›nki
düflledi¤imiz gelece¤e tafl›yanlard›r. 

... Çayan devrimcilerini sahiplen-
mek gelece¤e sahip ç›kmakt›r. 

HALK CEPHES‹

Faflist Sald›r›lara Barikat Olmak,
Çayan Devrimcilerini
Sahiplenmekten Geçer

Dünya Tiyatro Günü Kutland›: 
“Umudun Üç K›z›yd› Onlar”u
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Devrimci 1 May›s Platformu, 1
Nisan günü TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odas›’nda yapt›¤› bas›n
toplant›s›yla 1 May›s’ta Taksim’de
olacaklar›n› duyurdu.  

Bas›n toplant›s›nda aç›klamadan
önce konuflan Eyüp Bafl, AKP hü-
kümetinin krize karfl› zerre kadar
önlem almazken 1 May›s için gaz
bombalar›, kelepçeler, panzerler sa-
t›n ald›¤›n›, 1 May›s’a nas›l bakt›¤›-
n› flimdiden gösterdi¤ini ifade etti. 1
May›s’la ilgili herhangi bir yer tar-
t›flmas›n›n da olmad›¤›n› vurgula-
yan Eyüp Bafl, 1 May›s’›n özüne
uygun flekilde Taksim’de kutlanaca-
¤›n› belirtti. Ard›ndan Melek Alt›n-
bafl taraf›ndan Devrimci 1 May›s

Platformu’nun deklerasyonu okun-
du. 

Kapitalist-emperyalist sistemin
krize girdi¤i ve krizin yükünü iflçi-
emekçilere, halklara y›kmak için
önlem üstüne önlem ald›¤›, kitlesel
iflten atmalar›n yafland›¤›, yarat›lan
iflsizlik korkusu ile, kölece çal›flma
koflullar› ve ücretlerin dayat›ld›¤›,
tüm bu sald›r›lara karfl› ise, öfkenin
birikti¤i, iflyerlerinde direnifllerin,
grevlerin yavafl yavafl geliflti¤i bir
dönemde 2009 1 May›s’›n› karfl›l›-
yoruz” diyen Alt›nbafl, halk›n her
kesimine karfl› dizginsiz bir sald›r›
dalgas›n›n sürdü¤ü bugünlerde or-
tak mücadelenin örgütlenmesinin
can al›c› bir noktada durdu¤unu be-
lirtti.

1 May›s 2008’de, devletin terör
estirmesine ra¤men, Taksim’e ç›k-
ma iradesinin k›r›lamad›¤›n›, bin-
lerce iflçi, emekçi, devrimcinin her
sokaktan Taksim Meydan›’na ç›k-
mak için saatlerce direnifl gösterdi-
¤ini hat›rlatan Alt›nbafl, “2007 1
May›s’›ndan sonra, 2008’de tekrar-
lanan bu kararl›l›k, 2009 1 Ma-
y›s’›n›n yerini netlefltirmifltir. Bizler
son iki y›l at›lan güçlü ad›mlar›n da-
ha da büyütülmesi gerekti¤ine ina-
n›yoruz” diye konufltu.

Deklarasyonda, “Sorun 1 Ma-

y›s’›n Taksim’de kutlan›p
kutlanmama sorunu de¤il-
dir art›k. Yer tart›flmas›
yoktur. Sorun, emekten ve

halktan yana tüm devrimci,
ilerici güçlerin bir araya gelip
Taksim 2009 1 May›s’›n› bir-
likte örgütleme sorunudur. Bu so-
rumluluk hepimizindir. 

Baflta D‹SK  ve KESK olmak
üzere ilerici, devrimci güçler fazla
zaman geçirmeden bir araya gelme-
li, 2009 1 May›s’›n› Taksim’de ör-
gütlemek için ortak bir mücadele
komitesi oluflturulmal›d›r. Krizin
tüm yak›c›l›¤› ile hissedildi¤i bir
dönemde, emperyalistlerin, iflbirlik-
çileri ve uflaklar›n›n halka dönük
sald›r›lar›na güçlü bir cevap vermek
istiyorsak birlikte hareket etmeli,
buna uygun bir yaklafl›m sergileme-
liyiz” ifadelerine yer verildi.

Befl y›ld›r, Devrimci 1 May›s
Platformu olarak üzerlerine düflen
sorumluluklar› yerine getirdiklerine
inand›klar›n› ifade eden Alt›nbafl,
“Bu y›l da birleflik, kitlesel ve dev-
rimci bir 1 May›s’› örgütlemek için
her türlü çabay› sarfedece¤imizi
deklare ediyoruz. Tüm emek örgüt-
lerini, DKÖ’leri, partileri, devrimci
güçleri ve emekçi halk›m›z› bu he-
defler do¤rultusunda 1 May›s’› bir-
likte örgütlemeye davet ediyor, sen-
dikalar›n 1 May›s günü ifl b›rakma
ça¤r›s›nda bulunmas›n› istiyoruz”
dedi.

--TTaakkssiimm’’ddee 11 MMaayy››ss
yyaassaa¤¤››nnaa ssoonn vveerriillmmeessii,,
--11 MMaayy››ss’’››nn rreessmmii ttaattiill
iillaann   eeddiillmmeessii,,
--’’7777 kkaattlliiaammcc››llaarr››nn››nn
yyaarrgg››llaannmmaass›› vvee 
--KKrriizziinn bbeeddeelliinnii
ööddeemmeemmeekk iiççiinn,,
11 MMaayy››ss 22000099 ggüünnüü
TTaakkssiimm’’ddee oollaaccaa¤¤››zz..

‹stanbul'da 25 Mart
günü Gazi Mahalle-
si'nde gözalt›na al›nan
Muharrem Cengiz tu-
tuklanarak Metris Ha-
pishanesi'ne götürüldü.

Grup Yorum  tutuk-
lanan elemanlar› Mu-
harrem Cengiz hakk›n-
da 26 Mart günü yaz›l›

aç›klama yapt›. Grup Yorum ad›na
yap›lan aç›klamada Muharrem

Cengiz’in tutuklan-
mas›n›n, hapis ceza-
s› almas›n›n Türki-
ye’deki hukuksuz-
lu¤un yeni bir örne-

¤i oldu¤u vurgulanarak “Muharrem
Cengiz’in, Grup Yorum’un savu-
nageldi¤i de¤erler, bu sömürü ve
iflkence düzeninin sonunu getirecek
de¤erlerdir” denildi.

Muharrem Cengiz’in iflkenceyle
gözalt›na al›nmas›, özgürlü¤ünün
gaspedilmesinin k›nad›¤› aç›klama-
da “Türküler Susmaz, Halaylar Sü-
rer” hayk›r›fl›m›z› susturamayacak-
lar!” denildi. 

DDeevvrriimmccii ssaannaattçç››llaarrddaann
ddaayyaann››flflmmaa 

‹zmir’de çal›flmalar›n› sürdüren
GGrruupp GGüünn››flfl››¤¤››, Kars Gençlik Der-
ne¤i Giriflimi müzik grubu KK››zz››ll
KKaarraannffiilllleerr, Bursa’dan GGrruupp YYaa-
rr››nn, Biga Gençlik Derne¤i Giriflimi
müzik grubu GGÜÜNNDDOO⁄⁄DDUU, Belçi-
ka Anadolu Halk Kültür E¤itim
Merkezi BBAAHHKKEEMM taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamalarda da devrimci sa-
natç›lar›n susturulamayaca¤› vur-
gulanarak “Muharrem Cengiz’e
Özgürlük” talebi dile getirildi.

Devrimci 1 May›s Platformu: 
“1 May›s’ta Taksim’deyiz”

Grup Yorum Eleman›
Muharrem Cengiz Tutukland›
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Say›: 178 47EMEK

Emekçilerin gündeminde 1 May›s var.
Emekçiler yine meydanlar› dolduracaklar. Oli-

garfli ve onun kolluk güçleri bir kez daha bask›, ya-
sak, yalan ve demagoji silah›na sar›larak emekçile-
rin meydanlara akmas›n›, kitlesel gücünü zay›flat-
maya çal›flacak. Bunu baflaramad›¤›nda ise 1 Ma-
y›s’›n devrimci özünden uzak, devrimcilerden yal›-
t›lm›fl bir “bar›fl” ve “flölen” havas›na dönüfltürül-
mesini zorlayacakt›r. 

1 May›s y›l›n herhangi bir günü de¤ildir. Böyle
olmad›¤› için egemenler daha günler, bazan hafta-
lar öncesinden terör estirmeye bafllar. Geçti¤imiz
günlerde çeflitli gazetelere de yans›d› polisin “1 Ma-
y›s haz›rl›klar›”. Bu haz›rl›klarda tehdit ve gözda¤›
vard›r. 1 May›s’› y›l›n herhangi bir günü olarak gör-
mediklerinin ifadesidir bunlar. Bu sald›rganl›k yeni
de¤ildir. Halk düflman› politikalar›n›n sonucudur. 1
May›s emekçiler için birlik, mücadele ve dayan›flma
günüdür. Tüm emekçilerin birli¤i ve dayan›flmas›
ülke s›n›rlar›n›n da ötesinde enternasyonal bir
muhtevaya sahiptir. Emekçiler bu bilinçle hareket
etmek zorundad›r. Emekçilerin birli¤i ve dayan›fl-
mas› olmadan kazanamay›z. Çünkü egemen sömü-
rücü s›n›flar, emekçi s›n›flara karfl› kendi içlerinde
hem ulusal çapta hem de uluslararas› çapta birara-
ya gelerek örgütlenmifl durumdad›rlar. Onlar ikti-
darlar› tehlikeye girdi¤inde güçlerini birlefltirerek
emekçilere sald›r›rlar. Ancak burjuvazi ne derece
örgütlenmifl olursa olsun, milyonlarca, milyarlarca
emekçi karfl›s›nda bir hiçtir. Bunun için emekçilerin
birli¤i ve dayan›flmas› zorunludur. 

Emekçiler birlik oldu¤unda ne derece güçlüyse,
birlik olmad›¤›nda, örgütsüz oldu¤unda o derece
zay›ft›r. Milyonlarca, milyarlarca olsalar da böyle-
dir. Marks “iflçilerin tek toplumsal gücü say›la-
r›d›r” der. Ancak pek çok nedenle da¤›ld›¤›ndan,
biraraya gelemedi¤inden dolay› bu güç azal›r. Sos-
yalizm ideolojisinin yarat›c›lar› Marks ve Engels
“Bütün Ülkelerin ‹flçileri Birleflin!” sözüyle
emekçilerin kurtuluflunun yolunu göstermifllerdir.
Bu s›n›f bilincidir. ‹flte 1 May›s, her fleyden önce
emekçilerin bu bilince sahip olmas› gerekti¤ini ifa-
de eder. 1 May›s’›n siyasal, s›n›fsal anlam› budur. 

Emekçilerin birli¤i ve dayan›flmas› hangi temel-
de, hangi zeminde sa¤lanacak? Elbette ki iflçi s›n›f›
ideolojisi temelinde olacakt›r bu. Tarihin en dev-
rimci s›n›f›, iflçi s›n›f›d›r. ‹nsanl›¤› kurtulufla götüre-
cek, emekçileri nihai kurtulufla götürecek olan tek
ve gerçek ideoloji de iflçi s›n›f› ideolojisidir. Bu ide-
oloji, gücünü, tarihsel hakl›l›¤›ndan, tarihin yasala-
r›ndan ve bilimden al›r. Gerçek olan fludur ki sömü-
rücüler yenilmeye, sömürücü kapitalist düzen y›-

k›lmaya, yok olmaya mahkumdur. Onun tek alter-
natifi olan sosyalizm siyasal, ekonomik, felsefi ve
bilimsel olarak zorunludur. Ancak emekçilerin ikti-
dar› ve düzeni, yani sosyalizm kendili¤inden gel-
meyecektir. Burjuvazi her türlü arac›, yöntemi kul-
lanarak kaç›n›lmaz sonunu, yokoluflunu, k›sacas›
ömrünü uzatmaya çal›fl›r. Ve kuflkusuz bunda ba-
flar›s›z oldu¤u söylenemez. Burjuvazinin gücü esas
olarak onun sahip oldu¤u bask› ayg›tlar› de¤il,
emekçileri ideolojik, kültürel anlamda kuflatm›fl ol-
mas›d›r. Baflka bir deyiflle, emekçiler saf›nda yarat-
t›¤› ideolojik bulan›k, çarp›kl›k ve s›n›f bilincinin ge-
rili¤idir. 

Sosyalizm ne kadar kaç›n›lmaz ve zorunlu ise,
emekçilerin sosyalizmin kendili¤inden gelmeyece-
¤inin bilincinde olmas› ve bu bilinç do¤rultusunda
üç cephede birden; politik, ekonomik-demokratik
ve ideolojik cephede burjuvaziye karfl› bir mücade-
le yürütmesi de ayn› oranda zorunludur. Önderimiz
Mahir Çayan bu gerçe¤i flu sözlerle ifade eder: ”Pro-
letaryan›n s›n›f savafl› ideolojik, ekonomik ve poli-
tik olmak üzere üç cephede birden cereyan eder.
Burjuva ideolojisine ve sapt›rmalar›na karfl›, prole-
taryan›n devrimci savafl› ideolojik bir savaflt›r. ‹flçi
ve emekçi s›n›flar›n›n hayat ve çal›flma flartlar›n›
düzeltme fleklindeki günlük mücadelesi ekonomik
mücadeledir. Direkt gerici s›n›flar›n yönetimini he-
def alan mücadeleler ise politik savaflt›r. Politik
mücadele, devrimci yay›nla yap›lan politik propa-
gandadan, politik nitelikteki kitle gösterilerinden
politik grevlere ve de gerilla savafl›na kadar çeflitli
biçimlerde cereyan eder.” 

1 May›s, tüm emekçileri, ezilenleri, iflçi s›n›f›n›n
ideolojisi etraf›nda birlefltirme günüdür. Yani bizim
1 May›slar’da yapt›¤›m›z ve yapaca¤›m›z da, iflçi s›-
n›f›na kendi s›n›f bilincini kazand›rmak ve en genifl
kitlelere iflçi s›n›f›n›n ideolojisini tafl›makt›r. Bunu
yapacak olan sendikalar de¤il as›l olarak iflçi s›n›f›-
n›n ideolojisini, kurtuluflunu, iktidar›n› savunan
devrimci örgütlerdir, devrimcilerdir. Devrimciler,
politik anlamda iflçi s›n›f›n›n öncüleridirler. ‹flçi s›n›-
f› ideolojisinin en kararl› savunucular›d›rlar. Dev-
rimciler, iflçi s›n›f›n›, emekçileri s›n›f›n birli¤i ve da-
yan›flmas› temelinde mücadeleye çektikleri oranda
s›n›f bilincini gelifltirerek kurtulufla yaklaflt›r›rlar.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

1 May›s ve S›n›f Bilinci -1

Ancak burjuvazi ne derece örgütlenmifl
olursa olsun, milyonlarca, milyarlarca

emekçi karfl›s›nda bir hiçtir. Bunun için
emekçilerin birli¤i ve dayan›flmas›

zorunludur.
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Bir tiyatro! Tamam!
“Art›k cezaevleri bir e¤i-

tim yuvas› haline gelmifltir,
zindanc› zihniyet bitmifltir.
Bu tip çal›flmalar›m›z (tiyat-
ro vb.) devam edecektir.” 

((BBuurrssaa CCuummhhuurriiyyeett
BBaaflflssaavvcc››ss›› AAhhmmeett EErr))

Bursa E Tipi Hapishane-
si’nde hükümlüler bir tiyatro
oyunu sergilemifller, o saat
zindanc›l›k bitmifl. 

Ne kadar kolaym›fl bak›n
hapishane sorununu çöz-
mek! Dar›s› öteki hapis-
hanelerin bafl›na. 

BAM TELİ çizgiler

B‹R ÖÖYLE BB‹R
BÖYLE

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann:: “Bu
y›l›n bafl›ndan itibaren maal-
esef bu kriz hakikaten
vurdu.”

(26 Mart akflam› Show
TV’de söyledi)

Bir karar ver art›k, te¤et

mi geçti, vurdu mu? 
**

TTaayyyyiipp:: “Seçimi kazanan
tüm belediye baflkanlar›na
hükümet olarak eflit mesafe-
deyiz. 

Daha dün siz ne diyordu-
nuz?.. Seçti¤iniz baflkanlar
hükümetle uyum içinde
olmazsa avucunuzu yalars›n›z
diyen siz de¤il miydiniz?

Do¤ruya DDo¤ru
Melih Afl›k seçim günü yazm›fl: “Savafl hiledir diye bir

söz vard›r. Bu söz giderek ‘seçim hiledir’ flekline dönüflüyor.”
fiöyle düzeltirsek daha do¤ru olacak:

BBuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiilleerriinnddee vvee oolliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüükklleerr--
ddee sseeççiimm hhiilleeddiirr.. 

Heil!
‹stanbul Ülkü Ocaklar›

Baflkan› Levent Temiz’in
evinde bulunan ve Te-
miz’in de reddetmedi¤i bir
döküman, ülkemizdeki
Hitler art›klar›n›n diploma-
s› mübarek. Bak›n ne
diyor:

“Demokrasi ad› alt›nda
yüce Türk ›rk›na empoze
edilmeye çal›fl›lan sistem,
Türk’ün flahs›na, vicdan›na
ters ve ayk›r› bir sistemdir.
Art›k Türk ›rk›n›n düflman-
lar›n› yok edip Türk’e yak›-

fl›r bir
devleti
t e s i s

etmenin
zaman› gel-

mifltir. ... Afla¤›
›rklara hoflgörü ve sev-

giden feragat edece¤iz.
Tüm az›nl›k haklar›n› elle-
rinden alarak onlar› tari-
hin uçsuz bucaks›z karan-
l›klar›na gömece¤iz. Az›n-
l›klar›n nüfus kay›tlar› mü-
sadere olunarak... müslü-
man olmayanlara jenosit
kart› verilecektir. Az›nl›kla-
ra tek tip çamur renginde
devflirme ve jenosit amb-
lemli forma giydirilecek-
tir... Tüm bas›n kurulufllar›
kapat›lacak, yöneticileri
kurfluna dizilecektir...”

Hitler yerinden kalk›p
“Heil” diye selam verse
yeridir.

değin elerm
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""BBiizzlleerr bbuu ddüüzzee--
nniinn ddiikkeennlleerriinnii aayy››kk--
llaammaayyaa ggiiddiiyyoorruuzz..
SSiizzlleerr ddiikkeennssiizz bbiirr
yyoollddaa yyüürrüüyyeessiinniizz
ddiiyyee.. BBiirr ggüünn bbuu

ddaa¤¤llaarrddaann eelllleerriimmiizz--
ddee kkaarraannffiilllleerr,, zzaaffeerr

ttüürrkküülleerriiyyllee iinnee--
ccee¤¤iizz,, iiflflttee oo ggüünn

hheepp bbiirrlliikkttee hhaallaayyaa
dduurraaccaa¤¤››zz..""

ZZeehhrraa ÖÖnnccüü..

Boşuna Zahmet
Baflbakan Tayyip Erdo¤an, BBP Genel Baflkan› Muhsin

Yaz›c›o¤lu'nun hayat›n› kaybetti¤i helikopter kazas›na iliflkin
"Bu müessif kazan›n öncesi ve sonras›yla ilgili tüm aflamala-
r›n varsa ihmal ve eksikliklerin araflt›r›lmas› için ayr›ca tali-
mat verdik" diyerek konuyla ilgili Meclis'e AArraaflfltt››rrmmaa ÖÖnneerr--
ggeessii vereceklerini aç›klad›. 

Kazan›n bir ucu DDEEVVLLEETT;; Ulaflt›rma Bakanl›¤›... Öteki
ucunda TEKELC‹ BURJUVAZ‹’nin Sabanc›lar’› var... Sizce
bu soruflturmadan bir sonuç ç›kar m›?

Hiç bofluna zahmet etmeyin! Sonuç belli nas›l olsa.  

IMF Baflkan› Dominique
Strauus-Kahn, “ilk sosyalist
kökenli baflkan” olarak bili-
niyormufl. Geçen hafta gaze-
teciler kendisine sormufl:
- “Bu göreve geldikten son-
ra, hala ‘ben sosyalistim’ di-

yebiliyor musunuz?”
Her dönek gibi gayet piflkin
olan IMF Baflkan› cevap
vermifl : “Tabii. Hatta her
zamankinden daha çok sos-
yalistim”. 
Allah fazlas›ndan korusun. 

ÖLDÜ!
Kim bu hüzünlü
gözlerle bakan ço-

cuk diyeceksi-
niz. 

A n l a t a -
l›m. Ad› Gi-

zem. 2 yafl›nda.
Ve art›k hep o yaflta kalacak. 

Üflüttü geçen hafta.
Üflütmesi zatürreye döndü. 

Bitlis Devlet Hastane-
si'ne götürüldü. Zatürre tefl-
hisi kondu konmas›na ama..
hemen ba¤lanmas› gereken
solunum cihaz› yoktu.  

Van, Elaz›¤ ve Bat-
man'daki çocuk, devlet, üni-
versite ve özel hastaneler
tek tek arand›. Ancak 20
hastaneden 'cihaz yok' ceva-

b› geldi. 
Sonunda Diyarbak›r

Bölge Hastanesi’nde bir ci-
haz bulundu. Gizem heli-
koptere bindirildi, ama heli-
kopterin inifline 5 dakika ka-
la son nefesini verdi Gizem.
Bu da hheelliikkoopptteerrddee bbiirr
ööllüümmddüü.. 

“4 kentte bir solunum ci-
haz› ç›kmad›, öldü”

diye yazd› gazeteler. 
Baflbakan, TBMM, hheellii--

kkoopptteerrddeekkii bbuu ööllüümm için de
soruflturma açacaklar m›?

Yoksa, Gizem, “Muhsin
baflkan” gibi oligarfliye hiz-
meti olmayan bir sabi oldu-
¤u için, soruflturmaya gerek
duyulmayacak m›?

Nurhan, Ahmet,
Cengiz’e Özgürlük!
Londra: ‹ngiltere Özgürlük Komitesi, Londra'da
29 Mart Pazar günü, Woodgeen Kütüphanesi önün-
de Nurhan, Ahmet ve Cengiz için stand açarak, yüz-
lerce Türkçe ve ‹ngilizce bildiri da¤›tt›. 

Yapt›klar› sohbetlerde, Nurhan, Cengiz ve Ah-
met'in kim olduklar›, neden tutukland›klar› anlat›l-
d›. 

Köln: Alman devletinin Türkiyeli devrimcileri
tutuklamas›n›n ard›ndan yaklafl›k 5 ay geçti. Yap›-
lan bu hukuksuzlu¤a karfl› ÖÖzzggüürrllüükk KKoommiitteessii 5
aydan beri Almanya’da tutuklu bulunan arkadaflla-
r›m›z için 28 Mart’ta da eylemlerine devam etti. 11
haftad›r Köln flehrinde Domm Kilisesi önünde Nur-
han´a, Cengiz´e ve Ahmet´e özgürlük yaz›l› resimli
pankart ve bilgilendirme stand› aç›p  bildiriler da¤›-
tarak yap›lan hukuksuzlu¤u teflhir ettiler.

Hamburg: Özgürlük Komitesi üyeleri, 28 Mart
Cumartesi günü, Hamburg'un Sternschanze semtin-
de de bir stand açarak, Nurhan Erdem, Cengiz Oban
ve Ahmet ‹stanbullu'nun serbest b›rak›lmas›n› iste-
di.

Komite üyeleri da¤›tt›klar› bildirilerle ve anla-
t›mlarla Nurhan, Cengiz ve Ahmet'in kim olduklar›-
n›, neden tutukland›klar›n› ve 129a/b Yasa Paragraf-
lar› hakk›nda bilgiler verdi.

Belçika: Polis Korumas›nda
Nazi Yürüyüflü

Belçika'n›n Leuven flehrinde, 26 Mart 2009 Per-
flembe günü Naziler yürüyüfl yapmak istedi, bu yü-
rüyüflü engellemek isteyen ilerici güçler, anti-faflist-
ler Leuven sokaklar›nda saatlerce polisle çat›flt›lar.

Anti-faflist, sol hareketlerden oluflan yaklafl›k
1500 kiflilik kitle, saat 20.00'de Leuven sokaklar›n-
da Naziler’in yürüyüflünü protesto etmek için, bir
saat boyunca yürüyüfl yapt›lar. 

Polisin korumas›nda yürüyüfl yapan faflistleri da-
¤›tmak için uzun süre polis barikat› zorland›, polis
otolar›na sald›r› düzenlendi. Bir oto ters çevirilerek
yola barikat kuruldu. Ayr›ca bir çok banka ve flirke-
tin camlar› da k›r›ld›. Polis s›k s›k tazikli su ve gaz
s›karak göstericileri da¤›tmaya çal›flt›.

Kitlenin kararl›l›¤› karfl›s›nda Nazilerin yürüyü-
flü k›sa tutalarak bitirildi. Nazilerin tekrar ortaya
ç›kmas›, polisin panzerlerle, robocoplarla gözda¤›
vermek için barikatlar kurmas›yla, gece geç saatle-
re kadar protestolar devam etti. 
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Hakim Adl›¤ isimli bir bal›kç›, ‹stanbul Beyo¤-
lu’nda tek odal› bekar evinde uyurken birden içeri po-
lisler dald›. “Hoca sen misin?” diye ba¤›r›p, cevab›n›
bile beklemeden kelepçeleyip joplarla, tekmelerle gi-
rifltiler Adl›¤’a. 5-6 polis ayn› soruyu tekrarlay›p öldü-
resiye vurmaya devam ediyorlard›.

Hakim Adl›¤’la yüzlefltirmek için getirilen bir kifli-
nin aranan›n Adl›¤ olmad›¤›n› anlamas› üzerine polis-
ler “yanl›fll›k oldu” diyerek çekip gittiler. 

Her taraf› yara bere içinde bas›n›n
karfl›s›na ç›kan Adl›¤, kendisine iflken-

ce yapan polisleri görmesi halinde tan›yaca¤›n› belirte-
rek, vücudundaki ve iflkence gördü¤ü odas›nda izleri
bas›na gösterdi. 

Polisin “yanl›fll›kla” yapt›¤› iflkencenin bas›na yan-
s›mas› üzerine, ‹stanbul Valisi Muammer Güler “sorufl-
turma bafllatt›klar›n›” aç›klamak zorunda kald›. 

Malum soruflturmalardan biri daha… Yarg› da bü-
yük ihtimalle, polisin “yanl›fll›k oldu” mazeretini kabul
edecek ve dosya kapanacakt›r. 

Bursa ve Hatay’da
Yürüyüfl Sat›fl›

Yürüyüfl dergisi yine hal-
ka ulaflt›r›lmaya devam edi-
yor. Bursa ve Hatay’daki
okurlar›m›z yine sokak sokak
dolaflarak Ba¤›ms›zl›k, De-
mokrasi ve Sosyalizm iste¤i-
mizi ve kararl›l›¤›m›z› tüm
engelme çabalar›na ra¤men
insanlara anlatt›.

Bursa’da 30 - 31 Mart ta-
rihlerinde, Teleferik ve Pana-
y›r mahallelerinde yap›lan
dergi sat›fllar›ndan Telefe-
rik’te iki sivil oto ile gelen
polisler, derginin toplatmas›
olup olmad›¤›na bak›p, kim-
lik kontrolü yapt›. Keyfi bir
flekilde Yürüyüfl okurlar›n›
bekleten polis, derginin top-
latmas› olmad›¤›n› görünce,
bu seferde “Megafon ile ba-
¤›ramazs›n›z” diyerek dergi
sat›fl›n› engellemeye çal›flsa
da okurlar›m›z›n kararl› tavr›
karfl›s›nda geri gitmek zo-
runda kald›. Teleferik ve Pa-
nay›r’da toplam 42 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Hatay’da1 Nisan günü yap›lan sat›fllarda 24
dergi halka ulaflt›r›ld›. Yap›lan sohbetlerde K›z›l-
dere direniflinin Türkiye devrim tarihinin dönüm
noktas› oldu¤u, dünya halklar›n›n düflman› NATO
örgütünün neden kuruldu¤u ve kuruldu¤u günden
bu yana halklara karfl› yapt›¤› sald›r›lar anlat›ld›.

HHaallkk GGeerrççee¤¤ii,, VViiyyaannaa SSookkaakkllaarr››nnddaa 
Halk Gerçe¤i dergisi okurlar›, 21 Mart günü

15. Viyana Aussere Mariahilfer Caddesi üzerinde
ve 27 Mart Cuma günü 5. Viyana’da gerçekleflen
tan›t›mlarda toplam 24 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.

“Adalet iste¤imiz
hala sürüyor”

30 Mart günü Halk Cepheliler ‹stanbul Alibeyköy Cen-
giz Topel Caddesi’nde Ferhat Gerçek’in felç b›rak›lmas›
ve Engin Çeber’in iflkenceyle katledilmesini protesto et-
mek için bir eylem yapt›. Ferhat Gerçek’i vuran polislerin
hala tutuklanmad›¤›n›n hat›rlat›ld›¤› eylemde; Engin Çe-
ber davas›nda da keyfiliklerin sürdürüldü¤ü belirtildi. 

Eylemde Halk Cephesi ad›na Ali Tafl yapt›¤› aç›klama-
da; “Ferhat Gerçek’in vurulmas›, Engin Çeber’in iflken-
ceyle katledilmesi ve hala devam eden yarg› süreçleri bu
ülkedeki adaletsizliklerin, son y›llardaki en çarp›c› iki ör-
ne¤idir” dedi.

30 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan Alibeyköy sokak-
lar›nda Yürüyüfl Dergisi sat›fl› yap›ld›.

‹flkencenin izah›: “Yanl›fll›k oldu”

Aktürk’e Gözalt›nda Ve
Hapishanede ‹flkence

Bursa’n›n Kestel ilçesinde bir polisi vurdu¤u ve
MLKP ile iliflkisi oldu¤u iddias›yla gözalt›na al›nan Ender
Bulhaz Aktürk isimli devrimcinin Bursa Emniyet Müdür-
lü¤ü’nde yo¤un iflkence gördü¤ü ve kaburga kemiklerinin
k›r›k oldu¤u aç›kland›. 

Aktürk’ün gözalt›nda a¤›r iflkenceler gördü¤ünü aç›k-
layan avukat Özlem Gümüfltafl, müvekkilinin kaburga ke-
mikleri k›r›k oldu¤u halde, hastaneye götürülmeyerek tu-
tuklan›p hapishaneye götürüldü¤ünü söyledi.

Fenalaflan Aktürk'e hastanede de kelepçeli tedavinin
dayat›ld›¤›, Aktürk'ün buna direnmesi nedeniyle tedavi
edilmeyip hapishaneye geri götürüldü¤ü ve yaral› olmas›-
na ra¤men tek kiflilik hücreye konuldu¤u belirtildi.


