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‘‹ncirlik Üssü’nü kapatabiliriz’ diyen AKP,
yalan söylüyor, ﬂantaj yap›yor

‹ﬂbirlikçi AKP
‹ncirlik Üssü’nü Kapatamaz!
‹ﬂbirlikçiler Emperyalistlere Karﬂ› Ç›kamaz!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

K i t a b › n Ad›: Abdi ‹pekçi Direniﬂi
Elin Alt›
Yay›nevi: Boran

Yitirdiklerimiz
19 Mart - 25 Mart

1230 günlük örnek bir
direniﬂin öyküsü:
‘Elin Alt›’
Günler, haftalar, aylar ve y›llar boyu, s a b r › n
dest an›n› yazd›lar orada. Oras› elin alt› idi. El,
Abdi ‹pekçi Park›’n›n ortas›ndayd›. Tam 7 y›l süren büyük direniﬂin bir parças› olan Abdi ‹pekçi
Park’›ndaki direniﬂi duymayan, bilmeyen yok gibidir.

Mürsel GÖLEL‹

Mürsel GÖLEL‹; Erzurum do¤umluydu. 1980 öncesi genç
yaﬂta ‹stanbul’da anti-faﬂist mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül
döneminde y›llarca tutsak kald›. 1990’da bir özgürlük eylemiyle yeniden mücadele içinde yer ald›. ‘90’larda Ortado¤uda kamp faaliyetinde yerald›. Dersim Gerilla Birli¤i’nde
Feride KARACA bir savaﬂç› olarak ﬂehit düﬂtü.
Naz›m KARACA; Elaz›¤ Koruk köyü do¤umluydu. 12 Eylül öncesi Elaz›¤’da gençlik örgütlenmesi içinde anti-faﬂist mücadeleye kat›ld›.
‘90’da kampta e¤itimini tamamlad›ktan sonra Dersim da¤lar›na ilk ayak basan gerilla birli¤ine kat›ld›.
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Elin alt›ndaki direniﬂ, 1230 gün sürdü. Yani 3
y›l, 4 ay, 2 hafta, 1 gün... Mevsimler, birbirini izledi. K›ﬂ’tan, ilkbahar’a, ilkbahar’dan yaz’a uzand› direniﬂ...
Elin alt› hakl›l›¤›n, elin alt› sabr›n, elin alt› kararl›l›¤›n, elin alt› inanc›n s›nand›¤› yer oldu. Ne
polis sald›r›lar›, ne gözalt›lar, ne so¤uk, ne s›cak,
ne kar, ne ya¤mur, bu direniﬂi k›ramad›.
“Yok say›ld›lar”; yok say›lmalar› da k›ramad›
direniﬂi... Elin Alt›’ndaki direniﬂ, kararl›l›¤› ile
hep, “biz buraday›z” diyerek, kulaktan kula¤a
tecriti anlatmaya devam etti.
Boran Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan “EL‹N
ALTI ABD‹ ‹PEKÇ‹ PARKI D‹REN‹ﬁ‹” isimli kitap 1230 gün süren bu destan› anlatmak için yaz›ld›.
Boran Yay›nevi kitab›n önsözünde ﬂöyle diyor:
“Abdi ‹pekçi’nin kitab› yaz›lmal›yd›. Tarihe yaz›lanlar gün gün an an yaz›l› bir belge olarak da
halklar›n mücadele hazinesine kat›lmal›yd›.
Böyle bir direniﬂin eﬂi benzeri, ne ülkemiz tarihinde, ne
de bilebildi¤imiz kadar›yla dünya tarihinde yoktu.“

Feride KARACA; Dersim Çemiﬂgezek ‹lçesi Paﬂac›k Köyü do¤umludur. Mücadeleye kat›l›ﬂ›, devrimci hareketin gerillalar›yla tan›ﬂmas›yla baﬂlar. 1993
Temmuz’unda gerillaya kat›ld›. Gerillada henüz yeni olmas›na karﬂ›n, yoldaﬂlar›n›n kuﬂatmadan ç›kabilmeleri için kendisini 2 yoldaﬂ›yla birlikte feda etti.

12 Eylül öncesi ö¤rencisi oldu¤u ‹stanbul Üniversitesi’nde
bir Dev-Genç’li olarak anti faﬂist mücadele içinde yer ald›.
Her zaman mücadelenin içinde oldu. 19 Mart 1988’de geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucunda aram›zdan ayr›ld›.

‹lhan YILHAN

KUNLU⁄UN ‹Ç‹NDEK‹ BÜYÜK HAYKIRIﬁ idi.

Yine Boran Yay›nevi, kitaba dair önemli bir hat›rlatma
daha yapmaktad›r. Buna göre;

“Bu direniﬂin çok çok uzun bir bölümü, tüm demokratik
muhalefeti sarm›ﬂ olan büyük bir SUSKUNLUK içinde gerçekleﬂti. Abdi ‹pekçi direniﬂi, iﬂte bu anlamda BÜYÜK SUS-

“Elin Alt›” kitab›n› okumak demek, 1230 günlük bu
destan›, sabr›n ve kararl›l›¤›n büyük gücünü ve 7 y›l süren büyük direniﬂi anlamak demektir.
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Gökçe ﬁAH‹N

Umudun bayra¤›n› Karadeniz da¤lar›nda onurla taﬂ›d›lar. Bayra¤›m›z› ülkemizin dört bir yan›nda dalgaland›rmak için büyük bir özveriyle
kavgada yer ald›lar. 20 Mart 2002’de Ordu
Ünye ilçesi Yeﬂilkent beldesi yak›nlar›nda ç›kan
ﬁengül GÜLSOY çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Gökçe ﬁAH‹N; 23 Aral›k 1976, Ankara do¤umlu. Birli¤in komutan›yd›. Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciyken Dev-Genç içinde mücadeleye kat›ld›.1995’te tutsak düﬂtü.
Tahliye oldu¤unda hiç tereddüt etmeden, umudun ad›n› da¤lara
taﬂ›mak için silah kuﬂand›.

ﬁengül GÜLSOY; 10 Ekim 1979 Sivas ‹mranl› Baﬂl›ca (Arikan)
köyü do¤umlu. Genç yaﬂ›nda, konfeksiyon atölyelerinde çal›ﬂarak yaﬂam›n› sürdürdü. Atölyelerde ö¤rendi s›n›f mücadelesini ve ac›mas›zca sömürülmeyi. Düﬂman› iﬂkencehanelerde tan›d›. 1998’de gerillaya kat›ld›.

Turan ﬁAH‹N

Turan ﬁAH‹N; 10 Ekim 1980 Tokat Almus do¤umlu. Halk›n umudu ve adaleti
olan gerillalar› küçük yaﬂta tan›d›. Sevdi, inand› ve 1997 Ekim’inde onlardan biri
oldu.
1972 Trabzon do¤umlu. 1990 y›l›nda Ankara Gazi Üniversitesi’ne girdi. 1993 Ekim’inde Dev-Gençli olarak mücadele içinde
yerald›. ‘95 y›l›nda Ankara’da demokratik alanda sorumluluklar
üstlendi. 19 Temmuz 1995’te gözalt›na al›nd› ve tutukland›. ‘96
y›l›ndaki Ölüm Orucu’nun ikinci ekibinde yer ald›. 19 Aral›k
Cengiz SOYDAﬁ katliam sald›r›s›nda, Bart›n Hapishanesi Ölüm Orucu 1. ekibindeydi. Direniﬂini iﬂkenceli sevkler sonucu getirildi¤i Sincan F Tipi Hapishanesi’nde sürdürdü. 21 Mart 2001’de, bir Newroz günü, büyük direniﬂin ilk zaferini müjdeleyerek, ilk ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

An›lar› Miras›m›z
Hemen herkes tecrite karﬂ› direniﬂi gündeminden ç›karm›ﬂken, Abdi ‹pekçi, kendi baﬂ›na adeta gündem yarat›yordu.
Öyle ki direniﬂi güçlendirmek için bir ‘ddestek eylemi’ olarak
baﬂlayan eylemin kendisi bir direniﬂe dönüﬂmüﬂtü.”
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Özel bir görev nedeniyle bulunduklar›
Dersim Çemiﬂgezek ‹lçesi Arasor Deresi
mevkiinde kuﬂat›ld›lar. Gün boyu süren
çat›ﬂmada, yoldaﬂlar›n›n kuﬂatmadan ç›kabilmesi için kendilerini feda ettiler.19
Mart 1994’de bir kahramanl›k destan›
Naz›m KARACA yazarak ölümsüzleﬂtiler.

“Bizlerin gücü geleneklerimizden, ﬂehitlerimizin b›rakt›¤› mirastan ve önderli¤e
güvenimizden gelmektedir...”
Recai Dinçel
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Her zaman, ”görev bekliyorum”
diyebilen bir devrimci:
Recai Dinçel
Recai Dinçel cunta y›llar›ndaki uzun tutsakl›k
y›llar›ndan sonra 1990 y›l›nda tahliye oldu. “D›ﬂar›”ya ilk ad›m›n› att›¤›nda, tercihleri konusunda
netti.
Düzen mi, devrim mi sorusuna cevab›, hiç tereddüt etmeden, büyük bir coﬂku ve inançla; 2 KEL‹ME’den oluﬂan; “GÖREV BEKL‹YORUM” du...
Nitekim, çok beklemeden Karadeniz Bölgesi’ne gönderildi. Karadeniz Bölgesi’nde yürüttü¤ü
devrimci faaliyet s›ras›nda tekrar tutsak düﬂtü. Bu
kez tutsakl›¤› çok uzun sürmedi. Yeniden özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unda inanarak, düzenle tüm ba¤lar›n› kopard›¤›n›n kan›t› olarak, tereddütsüz yine
iki kelimeden oluﬂan "GÖREV BEKL‹YORUM" diyordu.

Recai Dinçel’in bir
ömür boyu devrimcili¤inin s›rr› asl›nda, bu iki kelimededir. O herzaman, yaﬂam›yla, düﬂünceleriyle, prati¤iyle devrimcidir.
Elbette, bu iki kelime bir sonuçtur. Ona en
zor dönemlerde, “Görev bekliyorum” dedirten,
gerçek, onun devrimcili¤ini büyütebilmesidir. O
bir bak›ma “görev adam›”d›r. Mücadelenin nerede ona ihtiyac› varsa, Recai Dinçel oradad›r.
Örne¤in, 12 Eylül öncesi bir dönem ‹stanbul
F›nd›kzade’de bulunan Dev-Genç’lilerin kald›¤›
Ni¤de Ö¤renci Yurdu’nun Müdürü’dür. O dönem
Recai Dinçel’e orada ihtiyaç vard›r. Ni¤de Ö¤renci Yurdu, sivil faﬂistlerin kald›¤› Trabzon,
Adana ve Maraﬂ Ö¤renci Yurtlar› ile kuﬂat›lm›ﬂt›r adeta.
Yine polis bask›nlar› da yaﬂamaktad›r Ni¤de
Ö¤renci Yurdu. Ama tüm bunlara karﬂ›n ayakta
kalmas›n› bilmiﬂtir Ni¤de ö¤renci yurdu. Recai Dinçel, yurdun güvenli¤i için abart›s›z günlerce
yurttan ç›kmam›ﬂ, yurtta ve her an tetikte bir ya-

ﬂam sürdürmüﬂtür. Bir sald›r›ya karﬂ› yoldaﬂlar›n›
korumaya haz›rd›r. Bunun için herﬂeyi yapmaya
haz›rd›r. O gün oradaki Recai Dinçel, y›llar sonra
da komutan olarak görev alm›ﬂt›r.
Recai Dinçel’e, o iki kelimeyi söyleten iﬂte bu
anlay›ﬂ›, davas›na ba¤l›l›¤› ve dava adam› olmas›d›r.
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‹ﬂbirlikçilerin Ulusal Onuru Yoktur
- Ba¤›ms›zl›k kazan›lmad›¤› sürece
sorunlar çözümsüz kalmaya mahkumdur ﬂbirlikçilik, boyun e¤mektir. ‹ﬂbirlikçinin emperyalizm karﬂ›s›nda
biat ve itaattan baﬂka ﬂans› yoktur.
Ermeni Soyk›r›m› Tasar›s›’n›n ABD
D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi’nde kabul edilmesi karﬂ›s›nda ‹ncirlik’in kapat›lmas›ndan ihalelerin kesilmesine kadar
çeﬂitli alternatiflerden söz ediliyor.
Birincisi, bu “tepki”ler hakl› bir zeminde de¤il, çünkü tarihi bir suçu
örtbas etmek istiyorlar. ‹kincisi, emperyalizm bu sorunu kullanmaktad›r
ve emperyalizme bu yönüyle söylenecek çok ﬂey vard›r; ancak AKP de
bunu söyleyebilecek bir iktidar de¤ildir. AKP iktidar› iﬂbirlikçi bir
i k t i d a r d › r ve ‹ncirlik üssünü kapatmay› ancak bir ﬂantaj, bir blöf malzemesi olarak dile getirmektedir.

‹

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

KP ‹ncirlik üssünü kapatabilir mi?” sorusu da esas olarak cevab› belli bir sorudur. Birinci
olarak, AKP’nin varl›k koﬂullar›ndan biri iﬂbirlikçiliktir. B›rakal›m
‹ncirlik Üssünü kapatmas›n›, emperyalistlerin bilgisi haricinde tek
bir ad›m atamaz. AKP, ‹ncirlik’in
kapat›lmas›n› bir ﬂantaj unsuru olarak gündeme getiriyor ve emperyalistler de bunun ﬂantaj oldu¤unu biliyorlar. Bu aç›dan, bu tür aç›klamalar›n amac›, bir yan›yla da halk› aldatmak, oyalamakt›r.

“A

mperyalistler, ekonomide, siyasette yeni-sömürgelerin ulusal
onurlar›n› her vesileyle aﬂa¤›larlar.
Kendi politika ve kararlar›n› dayat›rlar. Tarihsel veya güncel, her sorunu kullan›rlar. Hiçbir iﬂbirlikçi iktidar, bunlara karﬂ› kararl›, tutarl›
bir direniﬂ sergileyemez. Bu, iﬂbirlikçili¤in karakterine ayk›r›d›r.
AKP’nin ‹ncirlik’i diline dolamas›nda da ulusal onur ve ba¤›ms›zl›k
düﬂüncesi yoktur.

E

lusal onur, vatan sevgisi ve
ba¤›ms›zl›k düﬂüncesi, ony›llard›r oligarﬂinin unutturmaya çal›ﬂt›¤› de¤erlerdir. Burjuvazi, ça¤›m›zda bunlar›n geçerli olmad›¤›n›n
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teorisini yapmakta ve belki kesimler
üzerinde de etkili olmaktad›r. Ülkemize sahip ç›kmak ne demektir?
Vatan› sevmek ne demektir? Bunlar
belirsizleﬂtirilmiﬂtir. Kapitalizmin
bireycili¤inin baﬂlad›¤›, her ﬂeye
kâr, para ölçüsüyle bak›ld›¤› yer,
ulusal onursuzlu¤un da baﬂlad›¤›
yerdir. Bu noktaya gelindi¤inde,
mesela Avrupa Birli¤i üyeli¤i, bir
ba¤›ml›l›k-ba¤›ms›zl›k, ulusal onuronursuzluk meselesi de¤il, sadece
“iﬂ”, “y›ll›k ulusal gelir” meselesidir. Böyle bak›ld›¤›nda, Irak’›n iﬂgali, emperyalizm, halklar, ba¤›ms›zl›k meselesi de¤il, sadece “bir
koyup üç alma” meselesidir. AKP
de iﬂte bu zihniyetin temsilcisidir.
“Ben par ay› kimin ver di¤ine bak mam, ne kadar verdi¤ine baka r›m. .. paray› ba sana da iste di¤i he r
ﬂeyi satar›m” diyerek, ülkemizin
emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmesini pervas›zca savunabilen bir
anlay›ﬂ›n ulusal onur diye bir de¤erinin, hatta onur diye bir de¤erinin
oldu¤u düﬂünülemez.
lkemiz, emperyalistler taraf›ndan gizli olarak iﬂgal edilmiﬂtir.
Ülkemize sahip ç›kmak, bu nedenle
bedeller isteyen onurlu bir tav›rd›r.
Yeryüzünün dört bir yan›ndaki yenisömürgelerin ulusal onurlar›, halklar›n kan›na bulanm›ﬂ Amerikan postallar› alt›nda çi¤nenmektedir. Hiçbir yeni-sömürge ülke yönetimi “biz
ulusal onurumuza sahip ç›k›yoruz”
diyemez. Hiçbir yeni-sömürge ülke
yönetimi, “bayra¤›m›z›n alt›nda ulusal onurumuzla yaﬂ›yoruz” diyemez.
Halklara, vatanlar›n›, ulusal onurlar›n› ve ulusal kimliklerini yaln›z

Ü

Ülkemizde gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm iktidarlar, milliyetçi’dir.
Hepsi s›fat olarak bunu kabul eder,
böyle olduklar›n› savunurlar. Fakat
ﬂu çok aç›kt›r; onlar›n milliyetçili¤i
emperyalizme karﬂ› bir
milliyetçilik de¤ildir

devrim geri verebilir.
unu bir kez daha hat›rlamakta
yarar var: 1910’lar›n sonunda
emperyalistler ‹stanbul’u ve Anadolu’yu iﬂgal etmeye baﬂlad›klar›nda,
iﬂbirlikçi Osmanl› egemen s›n›flar›
ve di¤er gerici burjuva unsurlar, ülke topraklar›n› ve ulusal onuru korumak için mücadele etmeyi de¤il,
soygun ve talanlar›n› devam ettirmek için ihaneti seçmiﬂlerdir...
1930’lar›n sonlar›nda, ba¤›ms›z bir
ülkede, burjuvazi biraz palazlan›nca, ilk taleplerinden biri, emperyalistlerle iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi olmuﬂtur... 1940’larda Nazi iﬂgali ülkemize kadar uzansayd› ne olurdu;
tahmin etmek hiç zor de¤ildir; çünkü, o günkü koﬂullarda zaten, 2.
Paylaﬂ›m Savaﬂ› boyunca iﬂbaﬂ›na
gelen tüm hükümetler, Naziler’in
kesin yenilgisi belli oluncaya kadar,
Nazilerle iﬂbirli¤i yapt›lar. Nazilerin dünya halklar›na karﬂ› savaﬂ›
sürdürmeleri için en gerekli madenleri Almanya’ya ihraç etmeye devam ettiler.

ﬁ

940’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ise biliyoruz, egemen s›n›flar›n hemen her kesimi A m e r i k a n c › l › ¤ › n b a y r a ¤ › n › dalgaland›rd›lar.
Sömürücü egemen s›n›flar›n iﬂbirlikçili¤i ve ihaneti, o günlerden bu
yana sürüp gelmektedir. AKP, Amerika’ya karﬂ›, ‹srail’e karﬂ› ne yapabilir, ne yapamaz, bunu do¤ru cevaplayabilmek için bu tarihi hat›rlamak gerekir.

1

lkemizde gelmiﬂ geçmiﬂ tüm
iktidarlar, milliyetçi’dir. Hepsi
s›fat olarak bunu kabul eder, böyle
olduklar›n› savunurlar. Fakat ﬂu
çok aç›kt›r; onlar›n milliyetçili¤i
emperyalizme karﬂ› bir milliyetçilik de¤ildir. Milliyetçilik dedikleri
asl›nda, sadece içe, halka yönelik
bir politikad›r ve bu topraklarda
birlikte yaﬂayan farkl› uluslar ve
milliyetler aras›nda düﬂmanl›k tohumlar› eken burjuva ﬂovenist bir

Ü

milliyetçiliktir. Türklükleriyle övünmeleri, Türk ulusal gururu söylemleri, sadece di¤er halklara karﬂ›d›r.
Emperyalizm karﬂ›s›nda ise, milliyetçi de¤il, milliyetsizdirler adeta.
Hakim ulus söylemi, emperyalizm
karﬂ›s›nda terkedilir.
illiyetçi muhafazakar partiler,
emperyalizme ba¤›ml›l›¤›,
halklar nezdinde meﬂrulaﬂt›rmak ve
kan›ksatmak için, 1945’lerden bu
yana emperyalistleri övmüﬂ, onlar›n
medeniyetine, adaletine, disiplinine, ürettiklerine, k›sacas› herﬂeyine
karﬂ› bir hayranl›k geliﬂtirmiﬂlerdir.
Emperyalizmi, emperyalist liderleri
ﬂirin göstermek, iﬂbirlikçi bas›n yay›n organlar›n›n ony›llard›r de¤iﬂmeyen politikas›d›r. ﬁöyle bir düﬂünün; yeni-sömürge ülkelerin
halklar›na karﬂ›, iﬂgallere karar
veren, katliamlar yapt›ran, Guantanamo, Ebu Gureyp, Bagram gibi iﬂkence merkezlerini açan emperyalist liderler, iﬂbirlikçi bas›n
yay›nda nas›l da ﬂirin, sempatik,
insani kiﬂilikler olarak yans›t›l›r.
Öyle yans›tmak zorundad›rlar,
çünkü, Tayyip Erdo¤anlar onlarla
sarmaﬂ dolaﬂt›r.

M

mperyalizm oligarﬂiye çok
stratejik görevler biçmektedir
gerçekten de: ABD ulusal güvenlik
eski dan›ﬂman› Zbingniev Brezinski bu rolü ﬂöyle tan›ml›yor: “Türkiye, Karadeniz Bölgesi’ni istikrar
içinde tutar, Akdeniz’e giriﬂi kontrol
eder, Kafkasya’da Rusya’y› dengeler, hala Müslüman fundamendalizmine karﬂ› panzehirdir ve NATO’nun güney kanad›n›n dayana¤›d›r. ” Böyle bir misyon yüklenmiﬂ
olan iﬂbirlikçi iktidarlar için ‹ncirlik, iﬂbirlikçili¤in içinde küçük bir
noktad›r.

E

ünya çap›nda teﬂhir ve tecrit olmuﬂ ‹srail karﬂ›s›nda “kahramanl›k” taslayan Tayyip Erdo¤an’›n, Amerikan emperyalizminin,
‹ngiliz, Frans›z, Alman emperyalizminin liderlerini “siz öldürmeyi, iﬂkence yapmay› iyi bilirsiniz” dedi¤ini, “daha da Washington’a gelmem” dedi¤ini kimse duymam›ﬂt›r
ve duymayacakt›r. Çünkü Mende-

D

resler’den Tayyip Erdo¤an’a uzanan çizgi, Amerikanc›l›¤›n, uﬂakl›¤›n, ulusal anlamda onursuzlaﬂman›n çizgisidir. Bu çizgi, ‹ncirlik’i
kapat›yoruz diyemeyece¤i gibi, bunu düﬂünmez bile.
unu, yaln›z devrimciler ve vatansever halk diyebilir. “ABD
Defol Bu Vatan Bizim!” diye yaln›z
devrimciler ve halk hayk›rabilir. Aylard›r “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”
slogan›yla sokaklarda, meydanlarday›z. Aylard›r bu taleple kap› kap› dolaﬂ›yoruz. Onbinlerce imza toplad›k.
Ulaﬂabildi¤imiz herkese bu hakl› talebimizi anlatt›k. Gördük ki, tüm
bask›lara, sald›r›lara, çarp›tmalara
karﬂ›n halk, emperyalist karargahla-

B

ABD emperyalizmiyle,
Avrupa emperyalizmiyle
imzalanan gizli aç›k anlaﬂmalar,
kölece ba¤›ml›l›¤› alabildi¤ine
pekiﬂtirmiﬂtir. Bu ba¤lar, ancak
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
savaﬂlar›yla kopar›l›p at›labilir.
Bunu da ancak devrimcilerin önderli¤inde örgütlenen ve savaﬂan
bir halk baﬂarabilir.

r›n kapat›lmas›n› istiyor. ABD’nin
ülkemizden gitmesini istiyor.
orun sadece ‹ncirlik Üssü’ün kapat›lmas› de¤ildir elbette. Bu, bizim aç›m›zdan simgesel bir öneme
sahiptir. Esas olan emperyalizme karﬂ› tavr›m›z›n bütünüdür. Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir p ro g rama s ah ip olun ma ks ›z›n b a ¤›ml›l›k
v e f a ﬂ i z m s o r u n u ç ö z ü le m e z .

S

ak›n dönemde, Abdüllatif ﬁener’in partisinden Mustafa Sar›gül’ün partisine kadar peﬂpeﬂe bir
çok düzen partisi kuruldu. Fakat,
düzen içi siyaset aç›s›ndan birbirlerine bir çok ﬂey söylüyor görünseler
de, temelde, ülkemizin ve halk›m›z›n sorunlar›na iliﬂkin birbirlerinden
farkl› hiçbir ﬂey söyleyemiyorlar.
Bunun nedeni, emperyalizm karﬂ›s›nda tav›rlar›n›n ayn›l›¤›d›r. Emperyalizme karﬂ› ç›kmayanlar›n birbirinden farkl› olarak söyleyebile-

Y

cekleri bir ﬂey yoktur.
yn› ﬂekilde, sol cephede de sürekli yeni partiler kuruluyor.
Bunlar›n bir k›sm›, soldaki ço¤u temelsiz, s›n›fsal karﬂ›l›¤› olmayan
subjektif ayr›l›klar sonucu ortaya
ç›kan ve asl›nda parti de olmayan
partilerdir. Bu anlamda da esasen
emperyalizme karﬂ› bir politika ortaya koymalar›, bu do¤rultuda mücadele etmeleri de söz konusu de¤lidir. Di¤er taraftan, ÖDP gibi reformist partiler de geçen hafta kuruldu¤u aç›klanan Eﬂitlik ve Demokrasi Partisi gibi, 10 Aral›k Hareketi gibi gruplar da, sonuçta yeni bir ﬂey
söyleyemiyorlar. Çünkü, onlar da
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
aç›k bir mücadele ça¤r›s› yapam›yorlar, emperyalizmi ülkemizden
kovmay›, oligarﬂik diktatörlü¤ü
y›kmay› hedefliyoruz diyemiyorlar,
devrimci bir halk iktidar› için bayrak açam›yorlar. O noktada kaç›n›lmaz olarak düzen içi çözümlere, düzen için söylemlere hapsoluyorlar.

A

mperyalizmi bu ülkeden kovmak, ba¤›ms›zl›¤› savunmak,
tüm sorunlar›n çözümünde kilit
noktalardan biridir. Böyle bir perspektife, böyle bir iradeye sahip olmayanlar›n bir k u r t u l u ﬂ perspektifine, sorunlara somut çözümler sunabilen programlara sahip olmalar›
da mümkün de¤ildir.

E
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BD emperyalizmiyle, Avrupa
emperyalizmiyle imzalanan
gizli aç›k anlaﬂmalar, kölece ba¤›ml›l›¤› alabildi¤ine pekiﬂtirmiﬂtir. Bu
ba¤lar, ancak ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›yla kopar›l›p at›labilir. Bunu da ancak devrimcilerin önderli¤inde örgütlenen ve savaﬂan bir
halk baﬂarabilir. Y›llar önce halk›m›za taahhüt etti¤imiz gibi, “Gün
gelecek, biz Marksist-Leninistler,
oligarﬂinin ihanetini belgeleyen bu
kölelik anlaﬂmalar›n› halk›m›z›n
gözleri önüne serece¤iz. Ulusal
onurumuzun kölelik anlaﬂmalar›yla
çi¤nenmesine ve oligarﬂinin ihanetine son vermek, ülkemizi ba¤›ms›z
ve özgür k›lmak... biz Marksist-Leninistlerin onurla yüklendi¤imiz görevimizdir. ”

A

5

SOYKIRIM’DAN ‹NC‹RL‹K’E
ÇIKARLARI ‹Ç‹N HER ﬁEY‹
KULLANIRLAR!
‹ncirlik Uçuﬂ Pisti
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ABD Temsilciler Meclisi D›ﬂ
‹liﬂkiler Komitesi’nde Ermeni Soyk›r›m›’yla ilgili yap›lan oylamada,
“1915 olaylar›n› 'soyk›r›m' olarak
nitelendiren tasar›n›n kabul edilmesi” karﬂ›s›nda, oligarﬂinin hemen
her kesimi, hep bir a¤›zdan ba¤›r›p
ça¤›rmaya baﬂlad›.
AKP’den MHP’ye, CHP’den
BBP’ye, DP’den DSP’ye kadar bütüm düzen partilerinin “anti-Amerikanc›l›¤›” kabard› birden.
Madem ki Amerikan yönetimi,
oligarﬂinin bu kadar önemli bir hassasiyetine dikkat etmemiﬂti, Türkiye de Ermenistan ile imzalanan protokoller ask›ya almal› veya elindeki
en önemli kozlardan birini kullanmal›yd›. O koz da ‹ncirlik Üssü’ydü. Bir çok düzen politikac›s›,
ﬂovenist kesimler, sanki Türkiye istese hemen yapabilirmiﬂ gibi, “ ‹ n c i rl i k ’i k a pa t a l › m” diyorlard›.
Kapatabilirler mi gerçekten?
Bu sorunun cevab›n› do¤ru verebilmek için iki nokta bilinmelidir:
B i r i n c i s i , A K P A m e r i k a n c › d › r.
‹kincisi, AKP Hükümeti sömürge
bir ülkenin hükümetidir.
Amerikan emperyalizminin iﬂgal alt›nda tuttu¤u Irak’taki katliamlar›na karﬂ›, ‹srail’in Filistin halk›na yönelik katliamlar›na karﬂ› neler neler söylememiﬂtir AKP. Fakat
ikisiyle de “ s t r a t e j i k ” iliﬂkileri en
kapsaml› biçimde sürmektedir. ‹srail’e belki dönemsel olarak daha radikal tav›r al›yor görünebilir, ama
söz konusu olan Amerika olunca
onu da yapamaz. Mesela Ameri-

t AKP, ‹ncirlik’i Kapatamaz,

Emperyalist Efendisine Tav›r Alamaz!

t ABD, Tarihi Gerçekler U¤runa Sad›k Bir
Yeni-Sömürgesini Gözden Ç›karmaz!
ka’n›n Afganistan’da halka yönelik
katliamlar› karﬂ›s›nda genellikle a¤z›n› açamaz. Göstermelik bir aç›klama yapsa da tav›r alamaz. En az›ndan “Afganistan’da sana yard›mc›
olmuyorum art›k” bile diyemez.
Tersine iﬂgalin ve katliamlar›n orta¤› olmaya devam eder.
Hemen herkesin gördü¤ü gerçek
ﬂudur: “AKP iktidar› eser gürler
ama”... Evet, hepsi o kadar. ‹ncirlik’te de “gözden geçiririz” ve benzeri sözlerin ötesinde birﬂey diyemez ve yapamaz.

ABD’y le 65 y ›ld›r
imzalanan tüm anlaﬂmalar
yürürlüktedir
Türkiye oligarﬂisiyle Amerikan
emperyalizminin yeni-sömürgecilik
temelindeki iliﬂkileri, 1945-46’lardan bu yana uzanan bir tarihe sahiptir. Bu tarih, ba¤›7ml›l›k iliﬂkilerinin pekiﬂmesi tarihidir. Bu ba¤›ml›l›k, Amerika’ya yap›lan say›s›z ekonomik, siyasi, kültürel, askeri anlaﬂmayla pekiﬂtirilen bir tarihtir. Bu
sürecin ve bu anlaﬂmalar›n sonucu,
herﬂeyiyle ba¤›ml› hale gelmiﬂ bir
ülke tablosudur. Hangi konuya elinizi atarsan›z at›n, karﬂ›n›za bir
noktada mutlaka emperyalizm ç›kacakt›r.
Yar›m asr› aﬂk›n süre boyunca
imzalanan anlaﬂmalarla, yeni-sömürge bir ülkenin neler yap›p yapa-

mayaca¤›, emperyalistler karﬂ›s›ndaki yükümlülükleri belirlenmiﬂtir.
Bu anlaﬂmalara uyulmazsa ne
olur? Çok ﬂey olur. Çünkü, emperyalizm ülkenin ekonomisine, ordusuna, siyasetine çok çeﬂitli biçimlerde nüfuz etmiﬂtir. Art›k hemen
herkesin bildi¤i gibi, emperyalist
tekeller, pekala herhangi bir yenisömürge ülkede borsalar› bir günde
tepe taklak yapabilecek, kriz ç›kartabilecek güçtedirler. Ordular› yönlendirebilecek durumdad›rlar. K›sacas›, e¤er emperyalizmi tümden ülkenizden kovmuyorsan›z, o anlaﬂmalara uymak zorundas›n›zd›r. Emperyalist zorbal›k, ekonomik, askeri, siyasi tüm gücünü kullanarak bunu sa¤lar.
AKP, 8. y›l›na giren iktidar›nda,
Amerikan emperyalizmine yeni tavizler vermekten, Amerikan tekellerine yeni ya¤ma ve talan alanlar›
açmaktan, Amerika’n›n emperyalist
politikalar›na siyasi ve askeri destek
vermekten baﬂka hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
Amerika’yla yap›lm›ﬂ yüzlerce
ikili ve çoklu anlaﬂmay› gözden ge çirmeyi, iptal etmeyi bir an bile
düﬂünmemiﬂ, tam tersine ba¤›ml›l›k
zincirine yeni halkalar ekleyecek
yeni anlaﬂmalar imzalam›ﬂlard›r. Ve
bütün bu anlaﬂmalar yürürlükteyken, herhangi bir iktidar›n
kalk›p tek baﬂ›na “ ‹ n c i rl i k ’ i k a p a t m a k ”tan sözet-

mesi, gerçek d›ﬂ› ve demagojik olmaktan öteye geçemez.
Mevcut durumda AKP, Amerika’ya karﬂ› tav›r alamaz. Peki Amerika’n›n böyle bir politikas› var m›d›r?

H i ç b i r ﬂey A m e r i k a ’ n › n
ç›karlar›n›n önüne geçemez!
Ermeni Soyk›r›m› tasar›s›na dair
geliﬂmeler, netice olarak Amerika’yla Türkiye oligarﬂisi aras›ndaki
iliﬂkilerin bütününü belirlemez.
Herﬂeyden önce ﬂuras› çok aç›kt›r ki, Amerika için Ermeni Soyk›r›m› meselesi, tarihi gerçeklerin aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› veya Ermeni
halk›n›n ac›lar›n›n dindirilmesi gibi
ulvi ve ahlaki amaçlar taﬂ›maktan
çok uzakt›r. Amerika için yine belirleyici olan emperyalist ç›karlar›d›r.
Bu konuyu y›llard›r aleni olarak
hem Ermenistan’a, hem Türkiye
oligarﬂisine istediklerini yapman›n
arac› olarak kullanmaktad›r.
Bu anlamda bir yeni sömürgesi
olan Türkiye’yi kaybetmekle, tarihi
gerçeklerin örtbas edilmesi aras›nda
bir tercih yap›lmas› gerekti¤inde,
emperyalist ABD’nin tercihi bellidir. Keza, çok yönlü olarak kulland›¤› Türkiye’yi kendinden uzaklaﬂt›racak manevralardan da kaç›n›r
ABD. ‹ngiliz Economist gazetesi,
son geliﬂmelerle ilgili ﬂöyle yaz›yordu örne¤in:
“ABD Baﬂkan› dahil hiç kimse,
Türkiye’nin stratejik önemini göz
a rd› edemez. Türkiye, Amerika’n›n
önemli bir müttefiki ve NATO’daki
ikinci büyük orduya sahip. Türkiye,
ön em l i b i r A m e r i k a n h a v a ü s s ü n e
ev sahipli¤i yap›yor ve I r a k ’taki
Amerikan güçlerinin ihtiyaçlar› n›n temininde önemli bir güzergah.”
Ayn› içerikte de¤erlendirmeler
Amerikan bas›n›nda da yap›l›yordu.
Bu noktada ﬂunu söylemek bir kehanet de¤ildir: Amerikan emperyalizmi, Ermeni Soyk›r›m›’na dair politika ve kararlar›n›, h e m E r m e n i st a n’ › , h e m Türkiye oligarﬂisini eli nin alt›nda bulundurmaya sa¤la-

MHP, BBP riyakarl›¤›,
AKP’den az de¤ildir
MHP Genel Baﬂkan› Devlet
Bahçeli de, 9 Mart’ta TBMM Grup
toplant›s›na yapt›¤› konuﬂmada
ﬂöyle dedi: “‹ncirlik üssünün kullan›m› konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmelidir. ”
BBP Genel Baﬂkan› Yalç›n
TOPÇU taraf›ndan yap›lan aç›klamada da “ABD ile yap›lan Ortado¤u ve Afganistan’daki askeri ve siyasi anlaﬂmalar iptal edilmeli, gerekirse Türkiye’deki ‹ncirlik üssünün kapat›lmas› ile misilleme yay a c a k b i r d e n g e d e s ü r d ü re c e k t i r.
Economist’ten yukar›daki al›nt›y› aktard›¤›m›z makale, iliﬂkinin
Türkiye cephesine de yöneliyor ve
ﬂöyle diyordu: “Sonuçta, Türklerin
Amerika ile iliﬂkilerini kolayca zay›flatmas› pek mümkün de¤il.”
Bu yan› da hiç kuﬂkusuz do¤ru.

ﬁ a n t a j l a r, blöfler, te hd i tl er,
ç›karlar
ABD meclisinde, komisyonlar›nda yap›lan tart›ﬂmalar, asl›nda
as›l kayg›lar›n ne oldu¤unu göstermeye yetiyor.
D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi üyelerinden Ileana Lehtinen, Ermeni Soyk›r›m
tasar›s›n›n
geçmesinin
“ABD'nin güvenlik ç›karlar›n› ris ke a tab ilec e k, is te nme ye n s onu çla r
yaratmayaca¤›ndan emin olunma s› gerekti¤ini” söylüyordu örne¤in.
Ermeni halk› ve tarihi gerçekler
pek umurunda görünmüyor de¤il
mi... Ayn› ﬂekilde Milletvekili Dan
Burton ise ﬂöyle diyordu: “Birinci
Dünya Savaﬂ› s›ras›nda yaﬂanan
ac›lar›n fark›nday›z... ama ﬂu anda
böyle bir tasar›y› kabul etmenin zama n› de ¤i l. .”
Burton sonra da daha aç›k olarak
ﬂunu ekliyor: “Özellikle ‹ran konusunda Türkiye gibi dostlara ihtiyac›m›z var... ‹ncirlik kaybedilebilir...
Bir baﬂka milletvekili Michael
McMahon da, “tasar›n›n geçmesi

p›lmal›d›r.” deniyordu.
MHP ve BBP, emperyalizme,
kapitalizme iliﬂkin her konuda tüm
faﬂist hareketlerin tipik özelliklerini
gösterir. Demagojik olarak, slogan
olarak emperyalizme, kapitalizme
karﬂ› olduklar› imaj›n› verir, ancak
gerçekte onlarla tam bir uyum içindedir. Nitekim MHP’nin koalisyon
orta¤› oldu¤u dönem, oligarﬂinin
emperyalizme en uyumlu oldu¤u
dönemlerden biridir. Ve o dönemde
MHP, ‹ncirlik’i, di¤er emperyalist
üsleri ve emperyalizme tan›nm›ﬂ
ayr›cal›klar› hiçbir biçimde gündeme getirmemiﬂtir.
ve Türkiye'nin ‹ncirlik üssünü kapatmas› halinde Amerikan ordusunun Irak'tan çekilirken daha tehlikeli rotalar kullanmak zorunda olaca¤›n› belirtti.”
Bütün bu manevralara karﬂ›
AKP hükümetinin ve oligarﬂinin
tavr› da ayn› ﬂekilde ﬂantaj ve ç›karlarla örülüydü.
AKP’nin ilk tepkisi, tasar›y› “k›namak” ve ard›ndan da Büyükelçi
Nam›k Tan’›, “istiﬂare için” Ankara'ya ça¤›rmak oldu. ﬁantaj›n devam› ise ﬂöyle ortaya konuldu:
“A n k ara : Yasa ç›karsa 45 milyar dolarl›k uçak, helikopter, silah,
füze al›m› anlaﬂmalar› n› iptal ede r iz.”
Benim katliamc›l›¤›m›, soyk›r›m
suçumu ortaya koyarsan, ihaleleri
sana vermem... Kuﬂku yok ki, Amerika da o ihaleleri kaybetmeyecek
bir politika ﬂekillendirecektir.
Nitekim çeﬂitli pazarl›klar sonras›nda Lockheed Martin, Boeing,
Raytheon, United Technologies ve
N o r t h ro p G r u n m a n gibi beﬂ emperyalist tekelin yöneticileri, ABD
Temsilciler Meclisi D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi’ne bir mektup göndererek,
“tasar›n›n komiteden geçmesinin
Türk-Amerikan iliﬂkilerinde çatla¤a
yol açaca¤› ve Amerikal›lar’›n iﬂ faaliyetlerini riske ataca¤›n›” belirterek, tasar›n›n geçirilmemesini istediler. Ne soyk›r›m, ne adalet, ne de
baﬂka bir ﬂey, hiçbir zaman tekellerin umurunda olmam›ﬂt›r.
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A K P, O r t a d o ¤ u ’ d a
ABD p ro j e l e r i n i n t a ﬂ e ronu,
suçlar›n›n orta¤›d›r
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AKP’nin ‹ncirlik veya emperyalizmin di¤er üslerine, emperyalizmin ﬂu veya bu politikas›na karﬂ›
birﬂey yap›p yapamayaca¤›n›n somut bir di¤er cevab›, bugün Ortado¤u’da üstlendi¤i rolden de görülebilir.
2004 y›l›n›n Ocak ay›nda Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n Bush’la görüﬂmesi sonras›nda “BOP’ta anahtar rol oynayacaklar›n›” aç›klamas›
ve bunun devam›nda BOP’un eﬂ
b a ﬂ k a n l a r › n d a n b i r i o l d u ¤ u n u belirtmesi, AKP’nin Amerikan emperyalizmine yedeklenmesinin boyutlar›n›
aç›kça göstermektedir.
Burada s›radan bir deste¤in ötesinde, ABD ad›na
rol ve görev üstlenme söz
konusudur.
“BOP’un eﬂ baﬂkanl›¤›” herhangi bir s›fat de¤ildir. K›saca ilk adland›r›ld›¤› ﬂekliyle BOP (Büyük Ortado¤u Projesi) ad›
verilen projenin tam ad› “ G e niﬂletilmiﬂ Ortado¤u ve Kuzey Afr i k a G i r i ﬂ i m i ”dir.
Amerikan emperyalizmi, bu giriﬂim çerçevesinde 22 ülkede mevcut
iktidarlar›n
de¤iﬂtirilmesinin
amaçland›¤›n› aç›kça ilan etmiﬂtir.
Elbette bu de¤iﬂtirme iﬂlemi ne demokrasi yoluylad›r, ne gönüllüdür,
ne de halklar›n iradesi söz konusudur. Bu de¤iﬂiklikler, bazen iﬂgallerle, bazen havadan ya¤d›r›lan bombalarla, bazen ekonomik ambargolarla, bazen siyasi kuﬂatmalarla veya
bunlar›n hepsinin aﬂamal› olarak uygulanmas›yla sa¤lanacakt›r. “BOP
eﬂbaﬂkanl›¤›” iﬂte bu emperyalist
eﬂkiyal›¤a ortak olmakt›r.
CIA direktörlerinden James
Woblsey, BOP‘un amac›n› ﬂöyle ortaya koymuﬂtu: “Bu ... bizim 20.
yüzy›l boyunca inﬂa edip savundu¤umuz liberal uygarl›¤› tehdit eden
Arap ve müslüman dünyas›na demokrasi götürme savaﬂ›d›r. Bu savaﬂ tarihsel nedenlerle demokrasiye

Hiçbir iﬂbirlikçi i ktidar,
ülkemizin d ört b ir yan›nda
kara l ekeler gibi yay›lan
emperyalist ü sleri kapatamaz.
Hiçbir düzen p artisi i ktidar›,
ülkemizin her yan›n› iﬂgal eden
emperyalist tekelleri kovamaz.
Hiçbir düzen partisi,
NATO, I MF baﬂta o lmak
üzere, emperyalist kuruluﬂlarla
iliﬂkileri kesemez.
Hiçbir düzen p artisi, emperyalizmin k ültürel kurumlar›na ve
varl›¤›na son veremez.

Bunlar, tek tek gerçekleﬂemez.
Çünkü, emperyalizmin iﬂgali
ekonomik, siyasi, askeri,
kültürel her boyutuyla b ir
bütündür.
Emperyalizm d›ﬂsal de¤il,
içsel bir olgudur.
Oligarﬂiyle bütünleﬂmiﬂtir.
Bu nedenledir ki, emperyalizmi
HER ﬁ EY‹YLE k ovmadan
onu kovmuﬂ olmay›z. ‹kincisi,
emperyalizmi k ovmak, o nunla
bütünleﬂmiﬂ olan oligarﬂinin
iktidar›n› d a y ›kmakt›r.
Bunu a ncak, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik bir güç yapabilir
ve ancak devrimci b ir Halk
‹ktidar› ülkemizi ba¤›ms›z,
demokratik b ir ülke haline
getirebilir.
‹ncirlikten k urtulmak,
emperyalizmden kurtulmakt›r.

geçemeyen Ortado¤u’nun çehresi
tamamen de¤iﬂinceye dek sürecektir.”
Demokrasinin nas›l götürüldü¤ünü I r a k ’ t a n b i l i y o r u z , Afga nistan’dan biliyoruz. BOP projesinin amac›, tüm Ortado¤u’yu ve
Afrika’y› teslim almakt›r, Ortado¤u’da ve Afrika’da emperyalizme
karﬂ› hiçbir direniﬂ b›rakmamakt›r.
Elbette böyle bir proje, emperyalizme tam teslim olmuﬂ ülkeler ve
liderler arac›l›¤›yla sürdürülebilir.
T›pk› Tayyip Erdo¤an gibi.

Sonuç: A K P, O r t a d o ¤ u ’ d a
iﬂgallerin orta¤›
olurken, ‹ncirlik’i
kapatamaz!
8 y›l›na giren AKP
iktidar›, bu y›llar boyunca iﬂbirlikçilik çizgisinden hiç d›ﬂar› ç›kmam›ﬂt›r. AKP, b›rakal›m ‹ncirlik üssünü kapatmay›,
Ortado¤u’da ABD’nin
verdi¤i görevleri yerine
getiriyor. Afganistan’a
teklifsiz gidiyor. ‹ran’a
yönelik bask› siyasetini sürdürüyor. Suriye’ye emperyalizmin taleplerini aktar›yor.Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ün, D›ﬂ›ﬂleri Bakan›
Ahmet Davuto¤lu’nun Ortado¤u
çap›nda sürdürdükleri diplomatik
faaliyetlerin çok büyük bir bölümü, do¤rudan A m e r i k a a d › n a faaliyetlerdir. AKP’nin çeﬂitli ‹slam
ve Arap güçlerini bir araya getiren
platformlarda as›l görevleri, ABD
politikalar›n›n sözcülü¤ünü yapmak olmuﬂtur. Deyim yerindeyse,
AKP, bu platformlarda ABD’nin
“Truva at›” olarak bulunmaktad›r.
Nas›l ki, AKP’nin ‹srail’e karﬂ›
ç›kmas› bir aldatmacaysa, ‹ncirlik
konusundaki tavr› da aldatmacad›r.
‹srail ile tüm iliﬂkileri sürdürüyor
ama sözde ‹srail’e karﬂ›... Aç›k ki,
‹srail, bölgede ne yap›yorsa, emperyalizmin onay› ve deste¤iyle
yap›yor. Emperyalizmin Ortado¤u
politikalar›na karﬂ› ç›kmadan ‹srail’e karﬂ› ç›kmak mümkün de¤ildir as-

l›nda. Ama AKP bunu baﬂar›yor(!). Emperyalizmin Ortado¤u politikalar›na temelden karﬂ› ç›k›ﬂtan çok, Ortado¤u halklar›na ve ülkelerine yönelik bir manevrayla, ‹srail üzerinden kendi iﬂbirlikçili¤ini
perdeliyor.
‹ﬂgalin baﬂ›nda güya Irak’taki katliamlar›
eleﬂtiriyorlard›, ama iﬂgale ortak olan, Irak’ta
ihalelerden pay alan yine kendileriydi...
‹srail’de, Irak’ta, Afganistan’da ortaya
ç›kan bu politika tarz› AKP’nin politikas›d›r. Yalan, halk› aldatma, ﬂantaj...
Bu iﬂbirli¤i ço¤u kez “Türkiye’nin ç›karlar›”yla gerekçelendiriliyor. Türkiye
halk›n›n bir ç›kar› yok, fakat oligarﬂinin
ç›kar› var elbette. Irak’ta, Afganistan’da
Türkiye oligarﬂisine verilen ihaleler, Irak
ve Afganistan’da iﬂgal ortakl›¤›n›n, Ortado¤u çap›nda üstlenilen t a ﬂ e ro n l u ¤ u n
k a r ﬂ › l › ¤ › d › r.
AKP’nin Ortado¤u’da üstlendi¤i rol,
onun d i ¤ e r d ü z e n p a r t i l e r i n d e n f a r k s › z l › ¤ › n› n bir baﬂka kan›t›d›r. Çünkü
AKP’nin üstlendi¤i rol, çeﬂitli biçimlerde
ony›llard›r oligarﬂinin de¤iﬂik hükümetleri
taraf›ndan da üstlenilen bir roldür. Ülkemiz, 1950’lerden itibaren emperyalistler
taraf›ndan Ortado¤u için, bir s›çrama tahtas› olarak kullan›lm›ﬂt›r. Zaman zaman
Balkanlar’a, Kafkaslar’a yönelik olarak
da ayn› ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r. Menderes’den Demirel’e, Özal’a kadar tüm hükümetler, böyle bir iﬂbirlikçilik görevini
üstlenmeye karﬂ› ç›kmam›ﬂt›r. Emperyalizm, ihtiyaç duydukça, Türkiye hükümetlerinin, oligarﬂinin ordusunun, partilerinin
T ü r k l ü ¤ ü n ü , m ü s l ü m a n l › ¤ › n › kullanm›ﬂt›r. Tekelci bir spekülatör olan Soros’un
orduya iliﬂkin bir sözü vard›: “Türkiye’nin
en iyi ihraç mal›, ordusudur”. Özellikle
AKP iktidar›yla birlikte, oligarﬂinin Balkanlar’a, Kafkaslar’a, Ortado¤u’ya yönelik üstlendi¤i roller çerçevesinde bak›ld›¤›nda diyebiliriz ki, Türkiye‘nin i h r a ç
mallar› aras›na “Türklük ve müslüm a n l › k ” d a e k l e n m i ﬂ t i r. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar, Türklüklerini ve müslümanl›klar›n›
emperyalizmin hizmetine vermiﬂlerdir.
Böyle bir iﬂbirlikçilik, Türkiye halklar›n›n ulusal ç›karlar›n› savunabilir mi?
Böyle bir iﬂbirlikçilik, halklara karﬂ›
bir sald›r› üssü olarak kullan›lan ‹ncirlik’i
kapatabilir mi?

Yürüyüﬂte

Tek Yol

Ba¤›ms›zl›k nas›l kazan›l›r?
Ba¤›ml›l›k, bir ülkenin yönetim biçiminden iç ve d›ﬂ politikalar›na, ekonomisinden kültürüne kadar herﬂeyi belirleyen bir olgudur. Sistematik ve kendi i ç bü t ünl ü ¤ü olan bir iliﬂkiler sistemidir. Emperyalizme ba¤›ml› ülkelerin istedikleri konuda emperyalizmle birlikte hareket etme, istedikleri konuda ayr› hareket etme
gibi bir “öözerklikleri” yoktur. 1990’lardan itibaren bu “özerklik”
alan› iyice daralm›ﬂt›r. Yeni-sömürgelerin zaman zaman emperyalistlerle çeliﬂki içinde olmalar›, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Emperyalizm, hiçbir ülkenin sistemin d›ﬂ›na ç›kmas›n› normal karﬂ›lamaz.
Ç›kanlara karﬂ›, dönemsel koﬂullara, ulusal ve uluslararas› dinamiklere ba¤l› olarak ekonomik, siyasi, askeri müdahaleler gündeme gelir.
Ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar› d›ﬂ›nda bir ba¤›ms›zl›k yolu yoktur.
Dönemsel olarak uluslararas› koﬂullar, bazen bunun d›ﬂ›nda
baz› geliﬂmelere izin veriyor gibi görünebilir. Ancak bunlar, istisna olarak kalmaya mahkumdur. Emperyalizmin niteli¤i, karakteristik özellikleri de¤iﬂmedi¤i sürece böyledir.
Geçen yüzy›lda ve bugün, ilericili¤in k›stas› da halklar›n ç›karlar›n› savunman›n k›stas› da emperyalizme karﬂ› ç›kmakt›r.
Kongre Raporu’nda, 1994’te Day› ﬂöyle diyordu:
“Emperyalizme tav›r almayan, onunla uzlaﬂan her hareket, nihai, sonuçta emperyalizmin denetimi alt›na girmeye ve ülkesini
sömürgeleﬂtirmeye mahkumdur. Emperyalizm, kendisine tav›r almayan özelliklerini koruduklar› sürece, bu örgütlerin dünyadaki
politik dengeleri ve ç›karlar› çerçevesinde yaﬂamalar›na, geliﬂmelerine izin vermekte bir sak›nca görmeyecektir.”
Halklar›n ulusal ve toplumsal kurtuluﬂunu savunan her hareket, anti-emperyalist olmak zorundad›r. Çünkü ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde, ulusal ve toplumsal kurtuluﬂtan söz edilemez.
Anti-emperyalist olmak, ilk ad›md›r. ‹kinci ad›m, emperyalizmi nas›l kovaca¤›m›zd›r. B i r : Devasa askeri gücüne, ekonomik,
siyasi imkanlar›na ra¤men emperyalizmi yenebilir, ülkemizden
kovabiliriz. ‹ k i ; “Bar›ﬂç›l” yöntemlerle emperyalizmi kovabilece¤ini sanmak, hayalciliktir. Day›’n›n yak›n zamandaki bir yaz›s›na
bak›yoruz yine.
“Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri... daha büyük bir güçle sald›racaklar, daha çok iﬂgal, daha çok katliam yapacak, daha çok tecrite baﬂvuracaklar. Dünya halklar›n›n s›rt›n› dayayabilece¤i, destek alabilece¤i, cephe gerisini oluﬂturabilece¤i hemen hiçbir güç
ve yer yoktur. Bu durum dünyadaki bütün ezilen halklara, bütün
devrimcilere çok daha zorlu yeni görevler yüklemektedir, iﬂte bu
sürecin oda¤›na feda eylemlerinin oturmas› bu nedenledir. Halklar›n gerekti¤inde bedenlerini silah yap›p savaﬂmaktan baﬂka
hiçbir yolu yoktur.”
Baﬂka yol yok. Baﬂl›¤›m›zdaki sorumuzun cevab› bu.
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Her y›l ayn› oyun,
ayn› tart›ﬂmalar...
p

Tart›ﬂ›lan ne “soyk›r›m”d›r ne d e E rmeni
halk›n›n tarihsel ac›lar›...

p

Tart›ﬂ›lan; h alklar›n
ac›lar› ü zerinden
emperyalist tekellerin
ç›karlar›d›r

p

1916’dan beri bu
oyun s ürüyor, tam 94
y›ld›r halklar›n a c›lar›yla
alay ediliyor
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Amerikan Temsilciler Meclisi
D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi taraf›ndan 5
Mart’ta Ermeni soyk›r›m›n› içeren
tasar› kabul edildi. Tasar›n›n kabul
edilmesi Türkiye oligarﬂisi taraf›ndan “tepkiyle” karﬂ›land›. Washington Büyükelçisi Nam›k Tan Ankara’ya ça¤›r›ld›. Afganistan’dan asker çekmekten, ‹ncirlik Üssü’nün
kullan›m›n›n gözden geçirilmesinden bahsedildi. Konunun bu yan›na,
di¤er sayfalar›m›zda ele ald›¤›m›z
için girmeyece¤iz.
Ermeni meselesinde Nisan ay›
yaklaﬂ›rken her y›l ayn› tart›ﬂma
yaﬂan›r. Periyodik olarak Ermeni
meselesi Amerika taraf›ndan gündeme al›n›r. (Bu ﬂekilde periyodik olmasa da hemen tüm emperyalistler
‘Ermeni soyk›r›m›’ tan›ma meselesini tüm emperyalistler Türkiye oligarﬂisine karﬂ› kullanmaktad›r.)
24 Nisan geldi¤inde ABD baﬂkanlar›n›n parlamentoda yapaca¤›
konuﬂmada “soyk›r›m” kelimesini
kullan›p kullanmayaca¤› tart›ﬂmalar› günler öncesinden baﬂlar.
Ermeni soyk›r›m› meselesinde
Meclis ne diyecek, Baﬂkan ne diyecek? Tart›ﬂma budur. Ortada sorunun
kendisi yoktur. Sorun yoktur, soru-

nun çözümüne iliﬂkin bir tart›ﬂma yoktur. (Ki, niyetlerinin
ötesinde, emperyalistlerin sorunu çözmeleri de mümkün
de¤ildir zaten) Tart›ﬂmalar bir oyundan ibarettir. Oyun, 24 Nisan geçtikten sonra birkaç hafta daha sürer ve
bir sonraki y›la kadar biter.

94 y›ld›r oynanan b ir
oyun...
Evet yanl›ﬂ yok, tam 94 y›ld›r
oynanan bir oyundur bu. Ve her y›l
b›k›p usanmadan benzer bir ﬂekilde
tekrarlanan bir oyun. ABD’de, Osmanl›lar’›n Ermeniler’e karﬂ› “soyk› r›m” suçu iﬂledi¤ini savunan ilk
yasa tasar›s› 1916 y›l›nda meclise
geldi. Temsilciler Meclisi bu tarihten
itibaren yaklaﬂ›k 10 kez Ermeni
‘ssoyk›r›m’ tasar›s›n› oylad›. En son
2000 y›l›nda dönemin ABD Baﬂkan›
Bill Clinton ve 2007 y›l›nda da George Bush’un döneminde çeﬂitli politik
hesaplarla tasar› gündemden düﬂtü.
Temsilciler Meclisi 1975 y›l›nda
bugünküne benzer bir yasay› onaylam›ﬂt›. Ancak o y›llarda K›br›s sorunu
üzerinden farkl› bir boyuta giren
ABD Türkiye iliﬂkileri Ermeni
soyk›r›m tasar›s›n›n da bu iliﬂkilere
göre ﬂekillenmesine neden oldu.
Amerika Temsilciler Meclisi yasay›
Senato’ya yollamaktan vazgeçti.

Amerikan meclisi
nezdinde bu oyun
üç aﬂamada s ahnelenir
Birinci aﬂama, Ermeni tasar›s›n›n Amerikan Temsilciler Meclisi
D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi’nde ele al›nmas›d›r. Tasar› önce burada tart›ﬂ›l›r.
Ermeni soyk›r›m› kabul edilsin mi,
edilmesin mi? Tart›ﬂmas›ndaki oyunun özü, “soyk›r›m”›n varl›¤› yoklu¤u de¤ildir. Türkiye oligarﬂisinden
ve Ermenistan’dan ne tür tavizler kopart›laca¤›d›r. Bu süreç karﬂ›l›k iliﬂkilerin “gözden geçirildi¤i”, ﬂantaj-

lar›n yap›ld›¤› süreçtir. Amerika’yla
yap›lan anlaﬂmalar, üsler, ihaleler
gündeme getirilir. En nihayetinde
kendileri için en zarars›z olan olan
tek kelime için Amerika’ya yeni
tavizler verilir. ‹haleler imzalan›r,
anlaﬂmalar yap›l›r.
Oy unun i ki nci aﬂa mas ›, Amerikan Senatosu’nda sürdürülür. Temsilciler Meclisi D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi’nde al›nan karar Senatoya sunulur. Senato Temsilciler Meclisinde al›nan karar ne olursa olsun,
Amerikan yönetimi esas olarak her
iki ülkeyi de “idare” edecek ﬂekilde
formüller bulur..
O y u n u n ü ç ü n c ü a ﬂ a m a s ›, her
y›l 24 Nisan’da Amerikan Baﬂkanlar›n›n yapt›¤› konuﬂmad›r. Konuﬂman›n çerçevesi Amerikan tekellerinin ç›karlar› do¤rultusunda belirlenir. Her iki taraf› da “idare” eden
kelimeler özenle seçilir. 24 Nisan’da Amerikan baﬂkanlar› da bu
oyunda üstlendikleri rolü lay›k›yla
oynarlar. Oyun buradad›r. Kelimeler üzerinden sürer oyun. Baﬂkan
konuﬂmas›nda “ b ü y ü k f e l a k e t ” a n lam›na gelen ‘Meds Ye g h e r n ’’ ke Salimesini mi kullanacak yoksa “S
vaﬂ vahﬂeti, k›y›m” anlam›na ge len ‘Great atrocities’ kelimesini mi?
Sonunda her iki ülkenin de Amerikan ç›karlar›na uygun olarak “hassasiyetlerini gözeten” en “uygun”
kelime bulunur ve baﬂkan›n 24 Nisan’da hangi kelimeyi kullanaca¤›
belirlenir. 1915’de Ermeniler tehcire u¤ram›ﬂ, soyk›r›m yap›lm›ﬂ.
Amerikan tekellerinin umurunda
de¤ildir. Halklar›n tarihsel ac›lar›n›
bile emperyalist tekellerin ç›karlar›
do¤rultusunda kulland›klar› bir
malzemedir. Ve bu oyun 1916’dan
beri tam 94 y›ld›r bu ﬂekilde
oynan›p gelmektedir.
Sorunun esas›, halklar aç›s›ndan
tart›ﬂ›lmad›¤› için ABD Baﬂkanlar›’n›n sözü edilen konuﬂmalar›nda
“ s o y k › r › m ” de¤il de “ k a t l i a m ” anlam›na gelen bir kelime kullanmas›

oligarﬂi taraf›ndan büyük bir memnuniyetle karﬂ›lan›r. Ermenistan
egemenleri de “soyk›r›m”a en yak›n
kelimeyi kulland› diye halk›n milliyetçi duygular›n› tatmin etmek istemektedir.
Tart›ﬂmalar bu yan›yla soruna
bak›ﬂtaki çarp›kl›¤› en çarp›c› biçimde ortaya koymaktad›r.
Bütün bu çarp›tmalar›n, ç›kar
iliﬂkilerinin ötesine bir de gerçekler
vard›r. Bu gerçeklerden kaçmak
için Türkiye oligarﬂisi her türlü demagojiye baﬂvurmaktad›r.
ﬁu çok aç›k ki, Ermeni halk›na
karﬂ› bir suç iﬂlemiﬂtir. Türkiye oligarﬂisi “tarihçilere havale etme” demagojisiyle, bunu ört-bas etmeye
çal›ﬂmaktad›r.
Oligarﬂik devletin bu konudaki
temel politikas› esas›nda inkarc›l›kt›r. Ancak 19 ülkenin parlamento-

sunda Ermeni soyk›r›m› karar haline gelmiﬂtir. En son ‹sveç parlementosuna sunulan tasar› 11
Mart’da kabul edildi.
Baﬂta Avrupa Birli¤i olmak üzere say›s›z uluslararas› platformda
soyk›r›m›n gündeme getirilmesi,
oligarﬂinin inkar ve örtbas etmesini
alabildi¤ine zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu
durumda ise, oligarﬂi, “ s o r u n u t a rihçilere b›rakal›m” diyerek geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Kimi küçük-burjuva kesimler
ise, Ermeni soyk›r›m›n›n O s m a n l ›
dönemine ait oldu¤unu, Cumhuriyet döneminin bu katliamdan sorumlu tutulamayaca¤›n› ileri sürmektedir.
Bu do¤ru de¤ildir. Sorunu inkar›n baﬂka bir biçimidir. Çünkü; Ermenilerin yurtlar›ndan sürülmesi ve
katliama u¤ramalar› Kurtuluﬂ Sava-

Savaﬂan
Kelimeler
Avrupa standartlar›...
Sihirli bir sözcüktür “Avrupa standartlar›”... Hatta kullananlara göre de bir ölçüdür. Öylesine bir ölçüdür ki,
tart›ﬂ›lan konularda k›yaslama bu ölçülere göre yap›l›r.
Demokrasi tart›ﬂmalar› yap›l›r, “Avrupa standartlar›”ndan söz edilir. Yani orada ölçü, “Avrupa’daki gibi
bir demokrasi”dir. Avrupa’daki demokrasi istenir. Bu
mant›k, Avrupa’da halklar için ne kadar demokrasi oldu¤unu, burjuva demokrasisinin ne menem bir ﬂey oldu¤unu tart›ﬂmaz bile.
Adalet tart›ﬂmalar› olur, olmayan adalet için yine “Avrupa standartlar›” örnek verilerek, “Avrupa’daki gibi
bir adalet” istenir. Peki, Avrupa’da halklar için adalet
var m›d›r, bu tart›ﬂ›lmaz bile.
Düﬂünce özgürlü¤ü tart›ﬂ›l›r, düﬂünce özgürlü¤ü istenir yine “Avrupa standartlar›” na at›f yap›l›r. Hatta daha da ileri gidilerek, neredeyse Avrupa, “düﬂünce özgürlü¤ünün merkezi” ilan edilir. Ve Avrupa’daki kadar
“düﬂünce özgürlü¤ü” istenir!
Ama, halklar için, iﬂçi s›n›f› için Avrupa’daki emperyalist-kapitalist ülkelerde düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ünün olmamas›, “Avrupa standartlar›n›” savunanlar› pekte ilgilendirmemektedir.
F Tipi Hapishaneler söz konusu olur, tart›ﬂmalar yürü-

ﬂ› döneminde de sürdürülmüﬂtür.
Ermeniler, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir ulusal topluluk olma özelliklerini kaybetmiﬂler ve kalanlar
bugün de ulusal bask›ya maruz kalmaktad›rlar. Ermenilere karﬂ› sürekli bir düﬂmanl›k körüklenmiﬂ, Ermeni ad› küfürlü, hakaretle eﬂanlaml› hale getirilmiﬂtir. Oligarﬂinin
inkar ve asimilasyon politikas› sadece Ermeni halk›na karﬂ› de¤il, genelde tüm az›nl›klara karﬂ› sürdürülen bir politikad›r.
Fakat, oligarﬂi inkar etti diye
“vv a r” olan bir gerçeklik, “yyok” olmuyor. Oligarﬂi, gerçekleri kabul
etmedi¤i için bu sorunu baﬂta Amerika olmak üzere emperyalistler,
oligarﬂiye karﬂ› her f›rsatta kendi ç›karlar› için kullan›yor. Her y›l oldu¤u gibi bu sene de oyun oynanmaya
devam ediyor.

tülür, devrimci tutsaklar 7 y›l süren
büyük bir direniﬂ örgütler ama onlar
yine “Avrupa standartlar›” ndan söz
ederler. Ve sanki, Avrupa’da tecrit hapishaneleri yokmuﬂ, Türkiye’deki F
Tipi Hapishanelerin ak›l hocas›, destekleyeni AB emperyalistleri de¤ilmiﬂ gibi...
Kürt milliyetçilerinden, reformizme kadar birçok çevrenin can simidi olmuﬂtur, “Avrupa standart›”... Oysa
“Avrupa standart”lar›nda, halk için demokrasi yoktur.
Halk için adalet yoktur. Halk için al›nacak, savunulacak bir ölçü yoktur.
Yine hemen her konuda bir kurtuluﬂ reçetesi gibi “Avrupa standart›”na sahip ç›kmak bir çarp›kl›kt›r.
Birincisi; Avrupa’n›n standart› emekçi halklar için de¤il, Avrupa’daki emperyalist-kapitalist devletleri yöneten finans oligarﬂilerin, dünyay› avuçlar› içinde ezen
tekellerin ç›karlar› içindir.
‹kincisi; ölçü ald›klar› “standart” Avrupa’n›n emperyalist-kapitalist devletleridir. Kendisine ilerici-demokrat,
sosyalist diyenlerin kapitalizmden alacaklar› bir ﬂey
olamaz.
Üçüncüsü; Bizim standart›m›z, ölçülerimiz, de¤erlerimiz kapitalizme göre de¤il, sosyalizme göre ﬂekillenir.
O nedenle bizim için esas olan sosyalizmin bu konuda
ne dedi¤idir.
D ö r d ü n c ü s ü ; Bu mant›k, “Avrupa’da olan herﬂey iyidir” diyen, sefil ve çarp›k ayd›n mant›¤›d›r. Y›llard›r
aﬂa¤›l›k kompleksi ile ayd›nlar›m›z zehirlenmiﬂtir. Bu
mant›k o nedenle çarp›k ve bize yabanc›d›r. Mücadeleden kaçan her çarp›k anlay›ﬂ›n s›¤›nd›¤› bir limand›r.
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‹ﬂbirlikçilerin de¤iﬂmez sorusu;

‘Amerika ne diyor?’
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Türkiye’de yaﬂanan hemen hemen her olayda, hemen her konuda,
her geliﬂmede, her iktidar çat›ﬂmas›nda, oligarﬂinin temel politikalar›nda iﬂbirlikçiler hep ayn› soruyu
soruyorlar; “Amerika ne diyor?”
Olay ne olursa olsun, Amerika’n›n her dedi¤i onlar için belirleyici olmal› ki, her olayda, gözlerini
dikip, kulaklar›n› aç›p, Amerika’n›n
aç›klamas›n› beklerler.
Nitekim bu durum abart›s›z, yaﬂanan hemen her geliﬂme için söz
konusudur. Ergenekon operasyonu
yap›l›yor, “Amerika ne diyor...” diye soruluyor.
Generaller gözalt›na al›n›yor,
ayn› soru soruluyor. ‹ktidar çat›ﬂmas› yaﬂan›yor, bu soru soruluyor.
IMF’yle anlaﬂma imzalanaca¤›nda
da anlaﬂmadan vazgeçildi¤inde de
ayn› soru soruluyor: A m e r i k a n e
d e r ? Kürt sorunu tart›ﬂ›l›yor, ayn›
soru: A m e r i k a n e d e r ?
Peki neden bu soru? Neden her
konuda Amerika’n›n a¤z›na bak›lmaktad›r?
Birincisi; Tart›ﬂ›lan bütün bu konularda iﬂbirlikçiler aç›s›ndan as›l
onay mercinin Amerika oldu¤u aç›¤a ç›k›yor. Amerika ne diyorsa, ona
göre hareket ediliyor.
Oligarﬂi içi tüm kesimler, gerek
iç iktidar çat›ﬂmas›nda, gerekse de
di¤er konularda, Amerika’n›n söyledikleri karﬂ›s›nda “boynumuz k›ldan incedir” deyip, Amerika’n›n
biçti¤i role raz› oluyorlar.

‹ﬂbirlikçiler ülkeyi Amerikan
ta l i m a tl a r › i le yö n e t i y o r!
Kuﬂkusuz, Amerikan emperyalistleri ile oligarﬂinin partileri, geAmerika ne
nelkurmay› aras›nda “A
di y o r diye sorulacak ve buna uyul a c a k ” diye, aç›ktan imzalanm›ﬂ bir
antlaﬂma yoktur.
Böyle bir antlaﬂma yoktur ama
ba¤›ml›l›¤›, yeni-sömürgecilik iliﬂkilerini oluﬂturan onlarca anlaﬂma
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vard›r. Dahas›, tüm bu anlaﬂmalar›n
da ötesinde mandac›l›k zihniyeti
vard›r ki, tüm anlaﬂmalardan daha
etkilidir. Oligarﬂinin tüm kesimleri
de bu zihniyettedir. ‹ﬂte bundan doA m e r i k a n e d i y o r ?” sorusulay›, “A
nun cevab›n› almadan, hiçbir konuda hareket edemezler.
Tüm iktidarlar, iﬂbirlikçi nitelikAme lerinin do¤al sonucu olarak, “A
r i k a n e d i y o r”sa, ona uygun davranm›ﬂlard›r. Amerika ne istiyorsa,
onun gere¤ini yapm›ﬂlard›r. Yaﬂanan her geliﬂmede bu gerçek karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bugün birbirleriyle çat›ﬂan AKP
ve ordu için de geçerlidir bu. Baﬂbakan Erdo¤an, “AKP’ye yönelik darbe”den söz ederek, generalleri ezmeye, sindirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Oysa yap›ld›¤› söylenen darbe planlar› y›llar öncesine dayand›r›lmaktad›r.
Dün, generaller karﬂ›s›nda “süt
dökmüﬂ kedi” gibi davranan Erdo¤an, bugün “aslan kesilmiﬂ”tir. De¤iﬂen nedir? dün öyle, bugün böyle
davranan Erdo¤an’›n bu tavr›n›n elbette bir nedeni vard›r.
Amerika ne di‹ﬂte o neden, “A
y o r...” sorusunun cevab›nda gizlidir. Amerika’dan onay alan Erdo¤an, “sald›r›ya” geçmiﬂtir.
‹ktidar çat›ﬂmas›nda, “Ameri ka’n›n ne dedi¤i” bilindi¤i için ve
Amerika AKP’yi destekledi¤i için
ordu, “kaderine raz› olmuﬂ”tur.
“Amerika’n›n dedi¤i...” bilindi¤i için, ‹smet ‹nönü, K›br›s’ a müdahale edememiﬂtir.
“Amerika’n›n ne dedi¤i...” iyi
bilindi¤i için, dönemin Baﬂbakan›
Bülent Ecevit, Türkiye köylülerine
haﬂhaﬂ ekimini yasaklam›ﬂt›r.

60 y›ld›r, tüm iﬂbirlikçiler
“ A m e r i k a n e d i y o r...”
sorusunun cevab›na
bakm›ﬂlard›r
Am e r i k a ne d i yo r...” sorusu“A

?
nun cevab›na göre ülkenin yönetilmesi biçimsel bir ﬂey de¤ildir. Ya da
“ülke böyle mi yönetiliyor?” diye
soranlar da ç›kacakt›r.
Bu soru, bir anlay›ﬂ› temsil etmektedir. Bu, Amerika’n›n tüm yaﬂam›m›z› kuﬂatt›¤›n›n, Amerika’n›n
iç politikadan d›ﬂ politikaya kadar
her konuda müdahale etti¤inin göstergesidir. ‹ﬂbirlikçilerin Amerikas›z ad›m atamad›¤›n›n resmidir.
Öyle ki, iﬂbirlikçi Adnan Menderes hükümetlerinden bu yana,
tüm düzen partileri, tüm baﬂbakanlar, tüm hükümetler, tüm Genelkurmay Baﬂkanlar› ve kuvvet komutanAmerika ne diyor!..”sorusular› “A
nun cevab›na göre, kendilerine bir
yön çizmiﬂ, buna göre bir politika
belirlemiﬂlerdir.
Bunun istisnas› yoktur. Türkiye’de 12 Mart ve 12 Eylül faﬂist
cuntalar›n› örgütleyen generaller de
bu sorunun cevab›n›n “evet” olmas›
üzerine, cuntalar› örgütlemiﬂlerdir...
Amerika, herhangi bir konuda
“ne dedi¤ini” duyurmak için, çeﬂitli
mekanizmalara sahiptir. Nitekim
yeri geldi¤inde, Beyaz Saray’daki
bas›n toplant›lar› ile bunu duyurmakta, yeri geldi¤inde ise bas›na
“ne dedi¤ini” ustaca “s›zd›rarak”
ilan etmektedir.
Ama her koﬂulda, onlar için belirleyici olan, Amerikan tekellerinin
ç›karlar›n›n korunmas›d›r.

‹stanbul-Taksim

‹ncirlik Üssü’nü
B‹Z Kapataca¤›z
“Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas› eylemlerle,
afiﬂlemelerle, imza kampanyas›yla
sürüyor. ‹stanbul’dan Anadolu’nun
birçok ﬂehrine kadar yap›lan eylemlerde ayn› talep tekrarlan›yor:
‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!

‹ stanbul:

6 Mart günü ‹stanbul Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler, Taksim Galatasaray Lisesi önünde ‹ncirlik Üssü’ nün kapat›lmas›
için masa açarak imza toplad›lar.
Masada 8 saat boyunca 2000 bildiri
da¤›t›ld› ve 530 imza topland›.
Halk Cephesi üyeleri 10 Mart
günü Taksim Galatasaray Lisesi
önünde "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n"
demeye devam ettiler. 13.00-20.00
saatleri aras›nda aç›k kalan imza
masas›nda "‹ncirlik üssü katillerin
inidir…. Katliamlar›n odaklar›ndan
biridir. Sessiz kalmayal›m. Hep birlikte en gür sesimizle Amerika
Defol diyelim" ça¤r›s› yapt›lar.

‹ranl› iki kiﬂi de "Amerika her
yeri Irak gibi yapmak istiyor" diyerek imza att›. Danimarka'dan gelen
bir turist ise rehberi arac›l›¤›yla
kampanyan›n amac›n› ö¤rendikten
sonra o da imzas›n› att› baﬂar›lar
diledi. 603 imza toplayan Halk
Cephesi üyeleri anti emperyalist
mücadelenin yükseltilmesi gerekti¤ini anlatt›lar.
‹zmir: 9 Mart günü Halk Cepheliler ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›
için imza masas› açt›lar. 4,5 saat
aç›k kalan masada 250 adet bildiri
da¤›t›ld›, 682 tane imza topland›.
Karﬂ›yaka-Çarﬂ›’da ayn› gün
aç›lan imza masas›nda ise 300 bildiri da¤›t›ld› topland›, 650 imza
topland›.
Bursa: 8 Mart günü, Bursa
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi tutuklanan
vatanseverlerin
serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
“Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler

‹ZM‹R

BURSA

ADANA

za stand› aç›larak 245 imza topland›
ve çok say›da el ilan› da¤›t›ld›.

KARS
Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan
eylemde “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim!”, “Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler!” sloganlar› at›ld›. Eylemde Orkun Bayer taraf›ndan yap›lan aç›klamada; “Bu vatan›n evlatlar›n›n vatanlar›n› sahiplenmesi kadar do¤al bir ﬂey yoktur.
Katil Amerika’y› ülkesinde istememek, Amerika defol bu vatan bizim
demek suç de¤ildir. Tutuklanan arkadaﬂlar›m›z serbest b›rak›lmal›d›r.” denildi. Eylemin ard›ndan im-
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Kars: 7 Mart günü Kars
Gençlik Derne¤i Giriﬂimli ö¤renciler, Kars'ta At heykelinin önünde
‹ncirlik Üssü’ nün kapat›lmas› için
masa açarak imza toplad›lar. Bir

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Nas›l konuﬂmal›y›z?
Hergün hemen hemen onlarca
insanla karﬂ›laﬂ›r›z. Oturdu¤umuz
mahallede, çal›ﬂt›¤›m›z iﬂ yerinde,
bir belediye otobüsünde, devam
etti¤imiz okulda... hep insanlarla
yüz yüze geliriz.
Bir biçimiyle de olsa aram›zda
kimi konuﬂmalar geçer, sohbetler
ederiz. ‹ﬂte birbirimizle iliﬂki kuraca¤›m›z bu ilk ba¤›m›z, günlük konuﬂma dilimiz ile baﬂlar.
Konuﬂma dilimiz önemlidir.
Dil birbirimizi anlama arac›d›r.
Birbirimizin dilinden anlaman›n
öncelikli yolu, dilde sade olmakt›r.
Konuﬂtu¤umuz insan›n bizden
yaﬂl› ya da genç olmas›n›n, kad›n
ya da erkek olmas›n›n, okur yazar
olup olmamas›n›n hiç önemi yoktur.
Bütün bunlar bir yana karﬂ›m›zdakini anlamak, kendimizi an-
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A dana: 6 mart günü Halk
Cepheliler Kültür soka¤› önünde
imza stand› açt›lar. Aç›lan imza
stand›nda 120 adet imza toland›.
500 adet bildiri da¤›t›ld›.
8 Mart günü çarﬂ› merkezinde 99
adet afiﬂ yap›ld›.
7 Mart günü tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için
eylem yap›ld›. Halk Cephesi ad›na
Bahri Erinç'in okudu¤u aç›klamada
“Amerika'ya karﬂ› olmak, ba¤›ms›zl›k mücadelesi vermek bedelleri de
göze almay› da gerektiriyor” denildi.

latmak için, ortak bir dil yakalayabilmek gerekir. O nedenle dilimiz
sade olmal›d›r. Anlatacaklar›m›z›
doland›rmadan, uzatmadan anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde anlatabilmeliyiz.
Günlük yaﬂam da s›kça karﬂ›laﬂ›r›z, baz› insanlar neredeyse her
iki kelimeden birini küfürlü ve argo kelimeler ile süsleyerek konuﬂurlar. Ve bunu öylesine benimsemiﬂlerdir ki, do¤al görürler.
Bu konuﬂma dili onlara göre
normaldir ve hatta bunu bir marifetmiﬂ gibi savunanlar da ç›kabilir. Peki bir insan niye küfürlü konuﬂur?
Niye argo ve uçuk kelimeler
kullan›r?
Kimi belki bugüne kadar bir
“al›ﬂkanl›k” sonucu olarak küfürlü
konuﬂmay› sürdürmüﬂ, atas›ndan,
ya da çevresinden öyle görmüﬂtür.
Kimisi derdini böyle daha kolay anlataca¤›n›, kendini daha iyi
ifade edece¤ini düﬂünerek küfürlü
ve argo konuﬂmaya devam eder.

saat aç›k kalan masada her zaman ki
gibi Kars polisin tahammülsüzlü¤ü
ve
kampanyadan
duydu¤u
rahats›zl›k bir kez daha görüldü.
Zab›tay› devreye sokan polis,
zab›talar› haklar›nda suç duyurusunda bulunmakla tehdit ederek masay›
kapatmaya yollad›lar. .

Ankara’da Keyfi
Gözalt›
10 Mart günü ‹zmir Caddesi’nde ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için masa açan Ankara Gençlik Derne¤i üyelerine polis sald›rd›. Sald›r› sonucu Melis Ciddio¤lu, Sabri Demir, R›dvan Akbaﬂ,
An›l Günay gözalt›na al›nd›. DevGençliler sald›r›n›n oldu¤u yerde
bir kez daha masa açt›lar.
Elbette sorunun bir de kültürel
boyutu vard›r. Ancak küfürlü ve argo konuﬂmak, kolayc›, kendine güvensiz bir konuﬂma tarz›d›r.
Küfürlü konuﬂmak bir yetenek
meselesi de¤ildir. Tersine, do¤ru
olmayan, yaﬂam› ciddiye almayan,
kendine emek vermeyen bir yaﬂam
tarz›n›n sonucudur. Bu yan›yla bizim düﬂüncemiz öyle olmasa da bu
tür konuﬂmalar iliﬂkileri zedeleyen, koparan, sayg›s›z bir tarzd›r.
Konuﬂma dilimiz, argo ve küfür den ar›nmalad›r.
Yine televizyonlar›n ucube dili, reklamlar›n insanlar› aptal yerine koyan içi boﬂ tekerlemeleri beslendi¤imiz kaynak olmamal›d›r.
Amerikan dizilerinin itici dili,
garip esprileri günlük konuﬂma dilimize yerleﬂmemelidir. O nedenle, halk›n deyimiyle, “dilimize sa hip ç›kaca¤›z”. Dilimizi kontrol
edecek, her yerde rastgele konuﬂmayaca¤›z.
Dilimizi, günlük konuﬂma dilimizi zengineleﬂtirmek bizim elimizidedir. Bunun yolu emek vermekten, ölçülü olmaktan geçmektedir.

‹ S TANBUL

100. Y›l›nda Yaﬂas›n
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
‹stanbul’da Dünya Emekçi Kad›nlar Günü 7 Mart’ta Kad›köy
Meydan›’nda yap›lan mitingle kutland›. Tepe Nautilus önünde toplanan demokratik kitle örgütleri “100.
Y›l›nda ﬁan Olsun 8 Mart’› Yaratanlara New York’tan Tekel’e Direniﬂ
Sürüyor Mücadele Büyüyor!” yaz›-

‹stanbul’da 8 Mart
Mitingine Kat›lan Bir Halk
Cephelinin ‹zlenimleri
8 Mart mücadele günüdür. Bu mücadele Sabolar’›n gösterdi¤i yolda yürütülmelidir. Tecritte direnen kad›nlar,
grev yerlerinde direnen kad›nlar, Tariﬂ’te Tekel’de hak mücadelesi veren
kad›nlar›n görmesi gereken gerçekliktir
Sabolar’›n bize gösterdi¤i. Sabo direnen özgür devrimci kad›n›n simgesidir,
faﬂizme ve emperyalizme meydan okuman›n ad›d›r. Halk Cephesi’nin kortejinde kad›nlar, direnen kad›n›, emekçi
kad›n› en iyi ﬂekilde temsil eden, vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤› halk›n›n özgürlü¤ü
ve sosyalizm için canlar›n› feda eden
kad›n ﬂehitlerin resimleriyle yer ald›lar
mitingde.

l› ortak pankart›n arkas›nda kortejler oluﬂturarak Kad›köy Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂe geçti. Mitinge
Halk Cepheli Kad›nlar; “Sabo’nun
Yolunday›z”, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Kad›nlar; Emperyalizme Her
Türlü Sömürüye Karﬂ› Birleﬂelim
Örgütlenelim” ve “Sohbet Hakk›
Uygulans›n” pankartlar›yla kat›ld›.
Yürüyüﬂ boyunca “Sabo’nun
Yolunda Savaﬂ›yoruz”, “Devrime
Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z”, “Yaﬂas›n 8 Mart Yaﬂas›n Dünya Emekçi Kad›nlar Günü”, “Vard›k Var›z
Varolaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Tüm kortejlerin miting alan›na
toplanmas›n›n ard›ndan; “Dünya
Emekçi Kad›nlar Gününü kutluyoruz. Zoru yenmenin özgürleﬂmenin
kurtuluﬂun yolu mücadeleden direniﬂten geçmektedir” denilerek ortak
haz›rlanan aç›klamaya baﬂland›.
8 Mart’›n do¤uﬂu anlat›lan
aç›klamada; dünyada ve ülkemizde
Roza Luxsemburglar, Klara Zetkinler, Sabahat Karataﬂlar ve haklar›m›z›n ve kad›n›n kurtuluﬂ kavgas›nda mücadele eden, k›rda, ﬂehirde,
hapishanelerde ölüm oruçlar›nda

ﬂehit düﬂen kad›nlar›n; kad›nlar›n
kurtuluﬂunun mücadeleden geçti¤ini ispatlad›¤› vurguland›.
Ortak aç›klaman›n ard›ndan hapishane ölüme terkedilmeye çal›ﬂ›l›rken verilen mücadeleyle zulmün
elinden çekip al›nan Güler Zere’nin
gönderdi¤i mesaj okundu.
Üç bine yak›n kiﬂinin kat›ld›¤›
mitingde s›rayla sahneye ç›kan Grup
Yorum, P›nar Sa¤ ve Gece Tutuﬂtu
Müzik Grubu eﬂli¤ide halaylar çekilerek türküler ve marﬂlar söylendi.
‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler, 8
Mart’ta Cebeci Mezarl›¤›’nda büyük direniﬂte ﬂehit düﬂen TAYAD’l›
Gülsüman Dönmez ve ﬁenay Ha-

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010
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no¤lu’nun mezar›n› ziyaret ederek
bir anma yapt›lar.
Mezar ziyaretinden sonra TAYAD’l› Aileler, hasta tutsaklar mücadelesinin sembolü haline gelen Güler Zere’yi ziyaret ederek 8 Mart’›n›
kutlay›p karanfiller verdiler.
Küçükarmutlu Cemevi'nde 3
Mart günü yap›lan programda FOSEM’in Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’yle ilgili haz›rlad›¤› kad›n mücadelesini anlatan sinevizyon izlendi.
Hafta boyunca Halk Cephesi
üyeleri afiﬂler yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü'ne ça¤r›
yapt›lar.

K › r k l a reli Babaeski’de bulunan Trakya Kültür Merkezi’nde, 7
günü "Türkülerimiz Emekçi Kad›nlar›m›za" gecesiyle Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü kutland›. "Emekçi
Kad›nlar›m›z" tiyatronun sergilendi¤i gecede Grup Servis D›ﬂ› ve Erdal Bayrako¤lu sahne ald›.
Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

Dersim’de 7 Mart günü Halk
Cepheli kad›nlar, Devrimci Kad›n
Hareketi, Partizan, Emek ve Özgürlük Cephesi "100. Y›l›nda emekçi
kad›nlar direnmeye devam ediyor
yaﬂas›n örgütlü mücadelemiz" yazan bir pankart aç›p yürüyüﬂ yapt›lar. Yürüyüﬂ s›ras›nda TAYAD'l› Aileler de önde çocuklar›n›n resimleri
ile yürüdüler.
Yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›ld›¤›
yürüyüﬂ Özgürlük An›t›’na karanfil
b›rak›lmas›n›n ard›ndan sona erdi.
H a t a y ' d a 8 Mart günü E¤itimSen önünden Ulus Alan›'na kadar
bir yürüyüﬂ düzenledi. Yürüyüﬂe
Halk Cepheli kad›nlar k›z›l flamalar
ve "Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Kad›nlar! Mücadeleyle Özgürleﬂecek Devrimle Kurtulaca¤›z" yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar.
Alanda yap›lan programda ﬂiirler okundu, skeçler oynand› ve türküler söylendi.
Elaz›¤’da Halk Cepheli Kad›n-lar 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü dolay›s›yla, 8 Mart günü saat Hozat garaj›nda eylem yap-
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t›. “Sabo’nun Yolunday›z” pankart›
aç›lan eylemde, 8 Mart’›n tarihi anlat›ld› ve kad›n›n kurtuluﬂunun mücadele etmekten geçti¤i söylendi.

Ma lat ya ’d a 8 Mart günü SES
binas› önünden Yeni Cami Meydan›’na yürüyüﬂ yap›ld›. Halk Cephesi’nin tek tipler ve ﬂehit resimleriyle
kat›ld›¤› eylemde; “Yaﬂas›n 8 Mart
Yaﬂas›n Mücadelemiz" sloganlar›
at›ld›. Eyleme 500 kiﬂi kat›ld›.
‹ z m i r ' d e 7 Mart günü Gümrük
Telekom önünden, Konak Eski Sümerbank önüne yürüyüﬂ yap›ld›.
Kortejin önünde halk›n de¤iﬂik kesimlerinden kad›nlar› temsilen ö¤retmen, doktor, hemﬂire, yöresel k›yafetli kad›nlar yer ald›. Devrim
mücadelesinde ﬂehit düﬂen kad›nlar›n foto¤raflar› ve dövizler taﬂ›nan
yürüyüﬂ boyunca "Kad›n›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z! Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z! Sabo –Sibel Yaﬂ›yor Kad›nlar Savaﬂ›yor!" sloganlar› at›ld›. 500 kiﬂinin yer ald›¤› eyleme Halk Cepheli Kad›nlar 90 kiﬂi
kat›ld›.
Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
programda “Tanya” isimli oyun sergilenip ve türküler söylenip halaylar çekildi.
Ç a n a k k a l e ’ de 7 Mart günü
KESK öncülü¤ünde Cumhuriyet
Meydan›’nda eylem yap›ld›.
Çanakkale Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin kat›ld›¤› eylemde okunan ﬂiirlerin ard›ndan türküler eﬂli¤inde halaylar çekildi. Yaklaﬂ›k 200
kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Çanakkale
Gençlik Derne¤i Giriﬂiminden 16
ö¤renci destek verdi.
M a n i s a Nazilli’de Belediye
Meydan›’nda 7 Mart Pazar günü “ 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
Mücadele Günüdür” yazan bir pankart aç›larak eylem yap›ld›. Eyleme
45 kiﬂi kat›ld›.
Yürüyüﬂe Polis Sald›r›s›
B u r s a ’ d a Halk Cepheli Kad›nlar’›n, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü’nü kutlamak için 7
Mart günü Medikal Park Önü (Fo-

mara)’dan Kent Meydan›’na düzenleyecekleri yürüyüﬂe polis sald›rd›.
Polisin yolda yürütmeme dayatmas›na karﬂ› oturma eylemi yap›larak “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!” slogan› at›lmas› üzerine çevik kuvvet
polisi sald›rd›. Çevik Kuvvet polisleri Mustafa Bacac›’y› çevik kuvvet
otobüsüne sürükleyerek “Seni kesmeye götürüyoruz.” ﬂeklinde tehditler ve küfürlerle otobüse bindirmeye çal›ﬂt›. Bunun üzerine Halk Cephesi kitlesi Mustafa Bacac›’y› polislerin elinden çekerek ald›. Sald›r›lara ra¤men da¤›lmayan Halk Cepheli Kad›nlar tekrar yürüyüﬂ düzeni
alarak yürüyüﬂ düzenini oluﬂturdu.
Kent Meydan›’nda yap›lan aç›klaman›n ard›ndan “Sabo’nun K›zlar›”
ve “Kad›nlar›m›z” adl› ﬂiirler okundu. ﬁiirlerden sonra Grup Yar›n’›n
çald›¤› parçalar eﬂli¤inde halaylar
çekildi.
Gemlik Haklar Derne¤i’nde 7
Mart günü yap›lan programla Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutland›.

E s k i ﬂ e h i r Gençlik Derne¤i'nde 7 Mart günü bir program düzenlendi. Ezinlen kad›nlar›n gösterildi¤i bir sinevizyon gösterilen
program konuﬂmalar›n ard›ndan sona erdi.

K ü t a h y a ' d a SES, E¤itimSen, Kütahya Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, Emek Gençli¤i ve Ö¤renci
kollektifleri taraf›ndan 8 Mart’la ilgili eylem yap›ld›.
Eylemde Kütahya Gençlik Derne¤i üyeleri "Kad›n olmadan devrim, devrim olmadan da kad›n›n
kurtuluﬂu olmaz", "Kad›nlar Mücadele ile Özgürleﬂecek Devrim ile
kurtulaca¤›z", "Emperyalizme Her
Türlü Sömürüye ve Zulme Karﬂ›
Birleﬂelim Örgütlenelim." dövizleri
taﬂ›d›lar.

A n t a l y a Özgürlükler Derne¤i’nde 7 Mart günü bir program düzenlendi. 45 kiﬂinin kat›ld›¤› programda Devrimci Tutsak Ümit ‹lter’in ﬂiirleri okundu.
8 Mart günü Halk Cepheli Kad›nlar ve DHF taraf›ndan yürüyüﬂ
yap›ld›. Kapal› Yol giriﬂindeki Halk
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Bankas› önünde baﬂlayan yürüyüﬂte
"Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Kad›n Erkek El Ele Mücadeleye, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› at›ld›. K›ﬂlahan Meydan›’nda sonlanan yürüyüﬂün ard›ndan bir aç›klama yap›larak; “ kad›nlar 100 y›l önce insan olman›n onuru ile haklar›n› almak için örgütlenerek seslerini yükselttiler. 100 y›ld›r da ezenlere karﬂ› fabrikalarda,
tarlalarda, eme¤in oldu¤u her yerde
direniyorlar” denildi.
A d a n a ’ d a 8 Mart’›n 100. y›l›nda BDSP, Demokratik Kad›n Hareketi, D‹SK Emekli-Sen, Devrimci
Proleterya, Emek ve Özgürlük Cephesi, Halk Cepheli Kad›nlar'›n oluﬂturdu¤u Devrimci 8 Mart Platformu
taraf›ndan eylem yap›ld›.
5 Ocak Meydan›'nda baﬂlayan
yürüyüﬂe 160 kiﬂi kat›ld›. Eylemde
Halk Cepheli Kad›nlar pankart›n›n
arkas›nda 55 kiﬂi vard›.
‹nönü Park›'na kadar süren yürüyüﬂün ard›ndan bir aç›klama yap›ld›. Okunan ﬂiirlerin ard›ndan Adana
Özgürlükler Derne¤i Müzik Grubu’nun söyledi¤i türküler ve çekilen halaylarla eylem sona erdi.
M u ¤ l a Gençlik Derne¤i giriﬂimi 6 Mart günü ‹HD binas›nda
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü ile
ilgili bir program düzenledi. Programda; ülkemizde ve dünyada devrimci kad›n›n duruﬂundan, mücadelesinden bahsedilerek kad›nlar›n
Hülya Avﬂarlar’›, Gülben Ergenler’i de¤il devrimci kad›nlar› örnek
alarak onlarla beraber savaﬂmas›
gerekti¤i vurguland›.
ﬁiir ve skeçle devam eden program söylenen türkülerle son buldu.
S a m s u n ’ d a Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nün 100.
y›l›nda bir eylem yapt›lar. 7 Mart’ta
Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan
eylemde “100. Y›l›nda Yaﬂas›n 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
Kad›nlar Mücadele ile Özgürleﬂecek, Devrim ile Kurtulaca¤›z” pankart› aç›larak, “Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Kad›n›z Hakl›y›z

Kazanaca¤›z, Sabo’nun Yolunday›z” sloganlar› at›ld›.
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan
Çi¤dem ﬁenyi¤it, 8 Mart’›n kad›nlar›n mücadelesindeki anlam›n› anlatt›. Eylem at›lan sloganlar›n ard›ndan sona erdi.

Me r s in ’ d e 6 Mart günü Akader, Demokratik Kad›n Hareketi,
Halk Cepheli Kad›nlar, Mücadele
Birli¤i Platformu ve Partizan taraf›ndan yürüyüﬂ yap›ld›. “100. Y›l›nda ﬁan Olsun 8 Mart’› Yaratan Ve
Yaﬂatanlara” yaz›l› ve kad›nlar›n direniﬂlerini anlatan 2 ayr› pankart
aç›lan eylemde; Halk Cepheli Kad›nlar kortejinde “Kad›nlar! Mücadeleyle Özgürleﬂecek, Devrimle
Kurtulaca¤›z, Kad›nlar Emperyalizme Her Türlü Sömürüye Zulme
Karﬂ› Birleﬂelim Örgütlenelim,
Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri ve “Sabo’nun Yolunday›z” yaz›l› Sabahat Karataﬂ’›n foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar.
Mersin’in Silifke ilçesinde de 7
Mart günü, bir yürüyüﬂ yap›ld›.
Eylemin ard›ndan E¤itimSen’de Dünya Emekçi kad›nlar›n›
anlatan bir sinevizyon gösterimi ve
ard›ndan müzik dinletisi yap›ld›.

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

E r z i n c a n Gençlik Derne¤i’nde 7 Mart’ta Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü kutland›.
8 Mart’›n tarihçesi anlat›lan kutlamada; düzenin 8 Mart’›n yaln›zca
kad›nlar günü olarak kutlanmas›n›
dayatt›¤›n›, bu ﬂekilde t›pk› 1 May›s’›n bahar bayram› olarak içini
boﬂaltmaya çal›ﬂt›¤› gibi 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nün
içini boﬂaltmaya çal›ﬂt›¤› anlat›ld›.
A n k a r a Gençlik Derne¤i'nde 1
Mart günü Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü'nü anlatan bir seminer düzenlendi. 8 Mart'›n tarihine, mücadele
tarihinde kad›n›n yerine de¤inilen
seminerde; “Emekçi Kad›nlar Günü”nün nas›l içinin boﬂalt›ld›¤› anlat›ld›. Seminerin ard›ndan sinevizyon gösterimiyle birlikte kad›n devrimcilerin yaﬂamlar› anlat›ld›.
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Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

Yoksul halk›n yaﬂad›¤›
mahallelerimizde polis
terörüne son verin!
- Helikopterle ev bask›nlar›
yapt›lar
- H alk›n üzerine ateﬂ açarak, yoksul halk› sindirmeye,
y›ld›rmaya çal›ﬂt›lar
- Küçük çocuklar› bile yere
yat›r›p, u zun n amlulu s ilahlarla t erör estirdiler
- T üm b unlar; m ahallemizi,
birer uyuﬂturucu, f uhuﬂ b atakl›¤›na çevirmek için yap›ld›
- “Örgüt operasyonu” de¤il,
emekçi y oksul h alka s ald›r›
var!
9 Mart gecesi, daha ortal›k ay-
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d›nlanmam›ﬂ ve insanlar›n büyük
bölümü uykuda iken, ‹stanbul
kontrgerillas› Sar›gazi’nin emekçi
mahallelerini kuﬂat›p, onlarca evi
ve Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’ni
bas›p talan ediyordu.
‹stanbul kontrgerillas› bask›n
için gecenin, 04.00’ünü seçmiﬂti.
Yüzlerce özel tim, yüzleri maskeli
bir kiﬂinin eﬂli¤inde ve helikopter
“korumas›nda” terör estirmeye gelmiﬂlerdi.
Savaﬂa gelir gibi gelmiﬂlerdi. Kuﬂatt›klar› ve kap›lar›n› zorlayarak,
uzun namlulu silahlarla girdikleri
yoksul halk›n evlerinde, yatakta olan
çocuklar dahil herkesi yerlere yat›rarak, halka sald›rarak halk düﬂman›

yüzlerini bir kez daha gösterdiler.
Pervas›zd›lar, terör uygulad›lar.
Kimilerini ateﬂ açarak gözalt›na ald›lar. Kurﬂunlarla, tehditlerle, küfürlerle, iﬂkence yaparak halk› sindireceklerini san›yor katiller sürüsü.
Özel timlerin bir eﬂkiya gibi girdi¤i evlerde bu sald›r› ve terörden
hemen herkes nasibini ald›.
Sar›gazi’ye y›¤d›klar› katil sürüleri, z›rhl› araçlar, panzerler yetmemiﬂ olacak ki, bir de helikopter uçurarak, terörlerini tamaml›yorlard›.
Bu bask›nlar ve sald›r›lar s›ras›nda aralar›nda Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i üyeleri ve devrimci, demokrat insanlar›n da oldu¤u 31 kiﬂi
gözalt›na al›nd›. Devrimcilere se-

lam veren, devrimcilerin etkinliklerine kat›lan yoksul insanlar da terörün hedefi oldu.
Emekçi mahallelerde günlerdir
sürdürdükleri terörü Sar›gazi’de
tam bir kuﬂatmaya, sindirmeye dönüﬂtürdüler.

Sar›gazi halk›na sald›r› ve
bas›n›n iki yüzlülü¤ü
Yoksul emekçi evlerinin ve Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’nin özel
timler taraf›ndan gece yar›lar›, ateﬂ
aç›larak bas›lmas› burjuva bas›n yay›n organlar›nda yeterli “ilgi”yi
görmedi. Düzen medyas›, ‹stanbul
kontrgerillas›n›n faﬂist terörünü
görmezden gelerek, gözalt›lar› her
zamanki gibi bir “terör operasyonu” olarak verdi.
Bas›n, demokratik mücadele veren Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
üyelerinin de aralar›nda oldu¤u 31
devrimci-demokrat için hemen,
“DHKP-C üyeleri” yaftas›n› yap›ﬂt›r›vermiﬂti.
Polisin dikte ettirdi¤i suçlamalar, hüküm olarak verildi ekranlarda. Gözalt›na al›nan devrimciler,
“II M F ’ y i p rotesto” için “molotoflu
eylemler” yapmaktan mahkum edildiler... Burjuva medya, gözalt›ndakiler hakk›nda iddialar dahi belli
de¤ilken onlar› suçlu ilan etmiﬂti.
“Ergenekon operasyonlar›” s›ras›nda evleri sabaha do¤ru aranan bir
çok insan için aya¤a kalk›p “bu insan haklar›na ayk›r›d›r...” diyerek
polisin “normal saatte” ve normal
biçimde arama yapmas›n› savunanlar da ortalarda gözükmüyorlard›.
Elbette, devrimcilere karﬂ› her
türlü devlet terörü meﬂruydu!
Yoksul emekçi halk ve devrimciler söz konusu olunca, yasalar bir
yana itilebilirdi. Onlar›n evleri böyle gece 04.00’de aranabilir, yataktan
kald›r›larak, çoluk-çocuk herkes yere yat›r›larak, terör estirilebilirdi.
Sar›gazi gibi, mahallelerine
uyuﬂturucu, fuhuﬂu sokmamaya çal›ﬂan onurlu insanlar›n oldu¤u yerlerde katiller helikopter uçurabilir,
halka ateﬂ açabilirlerdi.

Tam bir iki yüzlülük ve çifte
standart uygulan›yordu. Kontrgerilla ﬂefi Hüseyin Çapk›n, aylard›r
“hh a l k › m u h b i r l e ﬂ t i r m e” çal›ﬂmalar› ile mahalleleri pislik yuvalar›
haline getirmek için can siparene
bir biçimde halka sald›r›lar düzenlemekle meﬂguldü...

‹stanbul kontrgerilla ﬂefi
Hüseyin Çapk›n neyin
peﬂinde?
‹stanbul’da göreve baﬂlayan her
kontrgerilla ﬂefinin yapt›¤›n› yap›yor asl›nda Hüseyin Çapk›n!. Bas›na hakk›nda onca övücü yaz›lar
yazd›rmas›na, bas›nla kurdu¤u “iyi
iliﬂkiler”e karﬂ›n, halk düﬂman› yüzünü gizleyemedi Çapk›n!
Kendisini o göreve getiren, s›rt›n› s›vazlayan efendilerine yaranmak
için emekçi yoksul halk›n oldu¤u
mahalleleri hedef seçerek, günlerdir
terör estiriyor.
‹stanbul bir “suç” kenti haline
gelmiﬂken, fahiﬂeler ve uyuﬂturucu
sat›c›lar›n›n sokaklar› doldurdu¤u,
okul önlerini mesken tuttu¤u, faﬂist
mafya çetelerinin pervas›zca cirit att›¤› bu kentte, onlara yönelik böyle
helikopterli operasyonlar yapmazken, yapamazken, emekçi mahallelerine sald›rmaya devam ediyor.
Kontrgerilla ﬁefi Çapk›n’›n tüm
derdi, emekçi yoksul mahallelerini
teslim alamamas›d›r. Oralar› teslim
alamad›kça, fuhuﬂ batakl›¤›na çeviremiyor. Sokaklar›nda gençlerin
kollar›nda ﬂ›r›nga ile dolaﬂt›¤›, mafyac›lar›n, h›rs›zl›k çetelerinin at oynatt›¤› bir yer haline getiremiyor.
Gencecik k›zlar› batakl›¤a itememek, okul önlerinde uyuﬂturucu
servisi yapt›ramamak, rahats›z ediyor kontrgerillay›. Çapk›n’›n tüm
hedefi, tüm çabas›, Gazi’yi, Nurtepe’yi, Okmeydan›’n›, Sar›gazi’yi,
Ba¤c›lar’›, ‹kitelli’yi, 1 May›s’› k›sacas› emekçi mahallelerini teslim
alamamalar›d›r.
Bu nedenle Çapk›n, günlerdir
baﬂta Okmeydan›, Çayan, Sar›gazi
olmak üzere mahalleleri kiral›k katillerine iﬂgal ettirerek, halka sald›r-

makta, kimlik kontrolü ad›na halk›
sindirmeye, korkutmaya çal›ﬂmaktad›r.
Nitekim Sar›gazi halk›na yönelik bu sald›r›dan iki hafta önce Okmeydan› ve Nurtepe’de panzerlerle,
yüzlerce kiral›k katilleriyle bask›n
düzenlemeye giriﬂmeleri de bu tehdit ve gözda¤›n›n bir parças›yd›.
AKP iktidar›, Çapk›n’n›n baﬂ›nda bulundu¤u ‹stanbul kontrgerillas›
ile bu tür bask›nlar› süreklileﬂtirmek,
bu mahallerde yaﬂamay›, giriﬂ ç›k›ﬂlarda kimlik kontrolü ve benzeri bahanelerle eziyete çevirmek istiyor.
Mahallelerinin, gençlerinin sorunlar›na sahip ç›kan yoksul emekçi
mahalleler, Çapk›n ve AKP iktidar›n›n hedefidir. Ama Çapk›n unutmas›n ki, kendisinden önceki kontrgerilla ﬂefleri de bu politikalar› uygulad›, ayn› yollardan geçti. Bu yol
ç›kmazd›r! Halk› sindiremezsiniz.
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Sar›gazi Halk›:
Mahallemizi mafyaya
u y u ﬂ t u r u c u ya, f u h u ﬂ a ,
yozlaﬂmaya
teslim etmeyece¤iz !
Sar›gazi halk›, bölgenin polise
devredilmeden önce J‹TEM’cilerin
Sar›gazi gençli¤ini nas›l fuhuﬂ ve
uyuﬂuturucu batakl›¤›na çekmeye çal›ﬂt›¤›n›, emekçi halka nas›l bask› uygulad›¤›n› y›llarca yaﬂad› ve gördü.
Onca sald›r›ya karﬂ›n, devrimciler büyük bedeller ödeyerek bu sald›r›lar› halkla birlikte püskürtmesini
bildiler. E¤er bugün Sar›gazi sokaklar›nda halk ve gençlik korkusuzca
dolaﬂ›yorsa bunu bedel ödeyen devrimcilere borçludur.
Bugün ayn› sald›r›lar› polis sürdürmektedir. Bölgeyi jandarmadan devral›r almaz, ilk iﬂi halka sald›r› olmuﬂ,
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Sar›gazi’de
9 Kiﬂi Tutukland›
Berker Yenici
Cemil Var›c›
Musa Var›c›
Kemal Avc›
Günay Do¤an
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Ça¤r› Avc›
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çetelerle kol kola fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu yayma planlar› yapm›ﬂt›r.
Bu sald›r›lar›n alt›nda, Sar›gazi
halk›n› sindirmek, y›ld›rmak amac›
vard›r. Halk, Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne gitmesin, devrimcilere
selam vermesin, haklar›na, gençli¤ine sahip ç›kmas›n istiyorlar.
Oysa aç›kt›r ki, halk ancak ve
ancak devrimcilere güvenmektedir.
Zira pisli¤in, h›rs›zl›¤›n, fuhuﬂun,
uyuﬂturucunun önündeki tek engel
devrimcilerdir. Devrimcilerin olmad›¤› her yerde polisler, faﬂist çeteler, pezevenkler, kad›n tacirleri,
torbac›lar at oynatmaktad›r.
K›sacas›, bask›nlar devrimcileri
gözalt›na al›p, tutuklatarak, halk›
örgütsüzleﬂtirip yozlaﬂman›n uyuﬂturucunun fuhuﬂun önünü açmak içindir. “Örgüt operasyonu” bahanedir.
Polis terörünün hedefindeki Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i, mahalle halk›n›nd›r. Gözalt›na al›nanlar o
mahallenin gençleridir, halk›n
onurlu ve yi¤it çocuklar›d›r. Evleri
bas›lanlar, bu mahallenin onurlu insanlar›d›r. Sald›r›n›n hedefinde

Sar›gazi halk› y›lmayacak!
Biz devrimciy iz,
bizi y›ld›ramazs›n›z!
Sar›gazi'deki polis terörünün
hedefindeki Özgürlükler Derne¤i
üyeleri, polis terörünü teﬂhir etmek
için 9 Mart günü saat 20.00'da dernek binas› önünde eylem yapt›.
Eylemde, “Bask›lar Gözalt›lar
Bizi Y›ld›ramaz - Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i” yaz›l› bir pankart
aç›larak bas›n aç›klamas› okundu.
Aç›klamada ﬂunlar vurguland›:
"Bugün sabah saatlerinde Sar›gazi'de onlarca ev helikopterler, özel
timler ve yüzü maskeli bir kiﬂinin
teﬂhiri eﬂli¤inde bas›lm›ﬂ, bununla
birlikte Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i de bas›lm›ﬂ; o s›rada dernekte
bulunan arkadaﬂlar›m›z gözalt›na
al›nm›ﬂt›r. Elimizdeki bilgilere göre
ﬂu an 31 kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ ve
Terörle Mücadele ﬁubesinde tutulmaktad›r...”
Okunan aç›klamadan sonra, "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza", "Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz", Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma" sloganlar›yla eylem bitirildi.
Eylemde ayr›ca gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› için 10
Mart gününden itibaren gözalt›na
al›nanlar b›rak›l›ncaya kadar
hergün
eylemde
olacaklar›
aç›kland›.
Duyurulan eylemlerden ilki 10
Mart günü saat 17.00'de Demokrasi Caddesi’nde yap›ld›.
"Sar›gazi'de yaﬂanan gözalt› terörüne karﬂ› gözalt›lar serbest kalana dek yapaca¤›m›z bas›n aç›klamas›na tüm devrimci demokrat kamuoyunu ça¤›r›yoruz." duyurusuyla yap›lan 10 Mart günkü eyleme,
devrimci kurumlar da destek verdi.
Okunan aç›klamada ﬂöyle
deniyordu.“Evet, tüm amaçlar›
yaln›zca budur. Korkutmak, sindirmek istiyorlar bizi. Bu mahallenin

geçmiﬂini bildiklerinden korkular›
katbekat art›yor. Helikopterlerle
gelmelerinin tek nedeni kendi korkakl›klar›, acizlikleridir!
Korkmayaca¤›z! Çünkü biz devrimciyiz, halk›n umuduyuz.
Arkadaﬂlar›m›z derhal serbest
b›rak›lmal›d›rlar! Bu talebimiz
gerçekleﬂene kadar burada bas›n
aç›klamas› yapaca¤›z, bu talebimizi ›srarla hayk›raca¤›z.
Amerika Defol demek, Yozlaﬂmaya Hay›r demek, ba¤›ms›z eﬂit
bir ülkede yaﬂamay› istemek suç
de¤ildir. As›l suçlular azg›nca terör
estiren AKP ve onun polisidir.
Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n!
Bask›lar Bizi y›ld›ramaz!
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!
Halk›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”

‹lk gün adliyede dört kiﬂi,
ikinci duruﬂmada beﬂ kiﬂi
tutukland›
Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
taraf›ndan, baﬂlat›lan eylemlerin
ikincisi 11 Mart günü yap›ld›.
Gözalt›na al›nananlar›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle yap›lan
eylem, Demokrasi Meydan›'nda bir
araya gelen kitlenin at›lan sloganlar
aras›nda bas›n aç›klamas›n›n okunmas›yla sürdü.
Eylemde, "Gözalt›lar Derhal
Serbest B›rak›ls›n" yaz›l› pankart
aç›ld›, dövizler taﬂ›nd› ve bask›n
foto¤raflar› taﬂ›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan 8 kiﬂi 11
Mart günü adliyeye ç›kart›ld›. Bu
sekiz kiﬂiden Sabri Çelik, Ça¤r›
Avc›, Murat Demir, Emrah Ateﬂ
tutukland›. 12 Mart günü geri kalan
21 kiﬂi adliyeye ç›kart›ld›. Bu 21
kiﬂiden Berker Yenici, Cemil
Var›c›, Musa Var›c›, Kemal Avc› ve
Günay Do¤an ç›kart›ld›klar› mahkeme taraf›ndan tutukland›lar.

Deprem raporlar› ne diyor?

50 Bin Ölü
Bekleniyor

‹ktidar, ne yap›yor?
Haiti depreminden sonra, beklenen ‹stanbul depremiyle ilgili çeﬂitli raporlar peﬂ peﬂe aç›kland›.
TBMM Deprem Araﬂt›rma Komisyonu’nun Baﬂkan’› Japonlara
haz›rlatt›klar› raporu görünce “gece
u y k u l a r › m kaç›yor” diye aç›klama
yapm›ﬂt›. ‹stanbul depremi tart›ﬂ›l›rken Elaz›¤ Karakoçan’da 6.0 ﬂiddetinde deprem oldu. Karakoçan
depremi karﬂ›s›ndaki devletin aczine bak›nca halk›n, deprem raporlar›n›n belirtti¤inin de ötesinde bir
tehlikeyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u daha iyi görülmektedir.

Ne diyor b u r a p o r l a r
bakal›m;
Rapor 1:
ABD Jeolojik Araﬂt›rma Kuruluﬂu, 2000’de yapt›¤› çal›ﬂman›n
sonuçlar›na göre, Marmara fay›nda
30 y›l içerisinde 7 ve daha büyük
ﬂiddette bir deprem gerçekleﬂme
olas›l›¤›n› yüzde 65 olarak aç›kl›yor. 2004’de yap›lan bir çal›ﬂmada
da bu oran yüzde 35-70 (ortalama
yüzde 50) olarak veriliyor.

Rapor 2:
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
Deprem ve Zemin ‹nceleme Müdürlü¤ü’nün haz›rlad›¤› raporun sonuçlar›ndan baz›lar› ﬂöyle;
Sadece A n a d o l u Ya k a s › analizlerine göre,
15 bin-44 bin aras› binada a¤›r
ve çok a¤›r hasar, 80 bin-150 bin
binada ise orta hasar oluﬂacak.
10-30 bin aras› can kayb›,
80-230 bin aras› yaral› olacak!
Toplam maddi kay›p 80-100
m i l y a r liray› bulacak.
500 bin hane, acil bar›nma sorunu yaﬂayacak.

Rapor 3:
Bir baﬂka rapor da ‹nﬂaat
Mühendisleri Odas› (‹MO) ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan haz›rland›. Bu rapora göre 7 ﬂiddetinden yüksek, olas› bir depremin ‹stanbul'da yarataca¤› y›k›m ﬂöyle;
- 70 -1 5 0 b i n a r a s › n d a insan
ölecek.
- 160 -200 bin yaral› olacak.
- 270 bin bina a¤›r ve orta hasar
görecek.
- Yaklaﬂ›k 1 milyon hane depremden etkilenecek.
- Fatih Camisi baﬂta olmak üzere çok say›da tarihi eser hasar görecek. 30 0 bi n c i va r› nda iﬂçi iﬂsiz
kalacak. Kimya, metal, petrokimya,
demir-çelik, metal ve otomotiv sektörlerinde y›k›mlar olacak. Tu z l a
Tersanesi ve A m b a r l › Santral› depremden a¤›r hasar görecek.

Rapor 4:
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin Bo¤aziçi Üniversitesi ile ortaklaﬂa haz›rlad›¤› raporun sonuçlar›, Karakoçan depreminden sonra
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye baﬂkan› Kadir Topbaﬂ taraf›ndan aç›kland›. Topbaﬂ bu araﬂt›rmaya göre
olas› bir ‹stanbul depreminde 30
bin kiﬂinin ölece¤i, 50 bin binan›n
da y›k›laca¤›n› aç›klad›.

Sonuç:
Esas›nda aç›klanan bu raporlardaki bilgiler yeni de de¤il. 1999’daki Marmara depreminden sonra
deprem uzmanlar›n›n bu raporlardaki bilgilere benzer içerikte say›s›z
aç›klamalar› var.
Peki bu raporlar neyi ifade ediyor? Teknik ayr›nt›lar› ç›kart›rsak
halk bunlar›n hepsini biliyor. Esas
olarak bu raporlar karﬂ›s›nda depre-

me karﬂ› önlem almas› gereken devlet ne yap›yor? Ne tür önlemler ald›
bugüne kadar?
1999 Marmara depreminden
sonra zorunlu deprem vergisi getirildi. Bu vergiler halk›n cebinden 10
y›ld›r kesiliyor. 10 y›lda kesilen toplam deprem vergisi miktar› 27 milyar liray› bulmuﬂ. Raporlara göre
olas› bir ‹stanbul depreminde binalarda oluﬂacak hasar›n tutar› 26 milyar lira. Biriken parayla ‹stanbul’u
yeniden yapmak mümkün. Bugüne
kadar ne yapt›n›z? Ne tür önlemler
ald›n›z? Deprem fonunda biriken
paralar› nereye harcad›n›z?
“Büyük ‹stanbul depremi” adeta
bekleniyor. Bir önlem almak yok.
Bir haz›rl›k yok. Elaz›¤ Karakoçan
depreminde hükümetin ibretlik
aç›klamalar›n› dinliyoruz. AKP iktidar›na göre suçlu KERP‹Ç!..
40 bin kiﬂinin öldü¤ü 17 A¤ustos
Marmara depreminde ise ayn› anlay›ﬂ “Bu halk azm›ﬂt›, imandan ç›km › ﬂt› ... Bu a zg › nl ›¤ › n › sla h › iç in i la h i bi r ta k dirle de pr em s a r›lm ›ﬂt›
baﬂlar›na. Herkes görsün ibret al s›nd›..” demiﬂlerdi.
Raporlardaki 30 bin, 50 bin, 100
bin ölünün onlar için bir anlam›
yok. Ölecek insanlar sürü, y›k›lacak binalar beton y›¤›n› olarak görünüyor onlara.
Muhtemeldir ki AKP’nin akl›,
y›k›lan binalar›n yeniden yap›m›
için ihaleleri kimlere paylaﬂt›raca¤›ndad›r. Tayyipler’in, Güller’in,
Topbaﬂlar’›n h›s›m-akrabas›n›n
ﬂimdiden demir çimento iﬂlerine
girdi¤inden emin olabilirsiniz. Günü geldi¤inde, akbabalar gibi y›k›lan enkazlar›n üstüne üﬂüﬂecekler.

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

21

Depremde çöken kerpiç
evler de¤il devlettir!
u AKP depremin s orumlusunu
buldu: K erpiç e vler,
cahil köylüler...

u Depremde ölü say›s›n› bile tespit
edemeyen bir devlet b u s orunu
çözebilir mi?

u 41 kiﬂinin öldü¤ü bir depremde;
ölü say›s›n› tespit edemeyen,
üç k öye y ard›m g ötüremeyen
bir devlet, onbinlerce ölümün
oldu¤u b ir depremde
ne y apacak?
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8 Mart günü Elaz›¤’da meydana
gelen depremde 41 yoksul öldü.
Merkez üssü Elaz›¤’›n Karakoçan
‹lçesi Baﬂyurt Beldesi olan deprem,
en çok Kovanc›lar’a ba¤l› 6 köyde
y›k›ma ve ölümlere yol açt›.
Kovanc›lar’a ba¤l› Aﬂa¤› Kanatl›, Yukar› Kanatl›, Göçmenler, Aﬂa¤› Demirci, Yukar› Demirci ve Okçular köylerinde etkili olan depremde, 75 kiﬂi de yaraland›.
Elaz›¤ depreminde ﬂaﬂ›racak, ah
vah edecek bir durum yoktu asl›nda. Zira günler öncesinden bilim insanlar› Elaz›¤ depremine iliﬂkin
yetkilileri uyard›lar.
Malatya ‹nönü Üniversitesi Maden Mühendisli¤i Bölüm Baﬂkan›
Elaz›¤’da
Prof. Dr. Mehmet Önal, “E
s o n 2 0 g ü n d ü r sayd›¤› m›z 25 öncü
d e p re m , a n a d e p re m i n h a b e rci siydi” diyordu.
Bilim, depremden önce TAM 20
GÜN BOYUNCA, 25 ÖNCÜ
D EP R EM S AYIYOR. Ve diyor ki;
ELAZI⁄’da DEPREM OLACAK!..
Bu uyar›lar karﬂ›s›nda, AKP iktidar› hangi tedbirleri ald›?
Peki bu uyar›lar karﬂ›s›nda, Elaz›¤ Valili¤i, Tunceli Valili¤i, Malatya Valili¤i halk› korumak için hangi
tedbirleri ald›?
B›rak›n tedbir almay›, ELA-

ZI⁄’da bir DEPREM OLAB‹LECE⁄‹N‹ halktan gizlediler!
Bunun ad›, göz göre göre, halk›
katletmek de¤il midir? Bunun ad›,
“gidin ölün” demek de¤il midir?
Bunun ad›, kat›ks›z bir halk düﬂmanl›¤› de¤il midir? Bunun ad›,
“bilerek, isteyerek” halk›n ölümüne
gözyummak de¤il midir?
Emekçi gecekondu mahallelerini bir gece içinde kuﬂat›p, binlerce
polisi seferber ederek, yüzlerce evi
talan eden bir devlet, depremde topra¤›n alt›na gömülece¤i kesin olan
10 köyü boﬂaltmad›.
AKP iktidar›, Elaz›¤’da deprem
olaca¤›n› bile bile, tedbir almad›,
halk›n ölümüne göz yumdu...

Suçlu kerpiç evler, cahil
k ö y l ü l e r de¤il, devlettir!
Elaz›¤’daki depremden sonra
bildik manzaralar vard› yine. Baﬂbakan önce köylüleri suçlad› ve
suçluyu bulmakta gecikmedi.
Suçlu, “cahil köylülerdi”. Zira
halen “kerpiç evler” yap›yorlard›.
“Kerpiç ev yaparsan›z böyle olur”
diyordu Baﬂbakan.
Baﬂbakan, her zamanki gibi halk› suçlayarak, “iktidar oldu¤unu”
unutarak konuﬂuyordu. EN ÖNEML‹S‹ DEPREM‹N OLACA⁄I B‹L‹ND‹⁄‹ HALDE N‹YE TEDB‹R
almad›klar›na dair tek bir ﬂey söylemiyordu.
Birincisi; Her zamanki gibi, halk› suçlayarak sorumlulu¤u halka y›k›yor, halk düﬂman› iktidar›n› aklamaya çal›ﬂ›yordu. E¤er orda ki,
köylüler cahil iseler, onlar› cahil b›rakan sizin iktidarlar›n›zd›r!..
‹kincisi; Evler depreme dayan›ks›z idiyse, siz iktidars›n›z, niye
çare bulmad›n›z? Niye onlar› o evlerde ölüme terkettiniz?
Niye onlar›n insan gibi yaﬂayabilecekleri evleri yapmad›n›z? Hal-

k› o da¤ baﬂ›nda, be¤enmedi¤iniz
kerpiç evlere siz mahkum ettiniz.
Üçüncüsü; Ortada 41 ölü vard›
ve suçluyu hemen ilan ettiniz; kerpiç evler! Peki ‹stanbul’da deprem
olacak, tek bir kerpiç ev yok, ama
50 bin kiﬂi ölecek! O zaman suçlu
kim olacak? Hem o bölgede kaç bin
kerpiç evin oldu¤una dair tek bir istatisti¤iniz var m›?
Yoktur elbette!.. Bunu bilmeyen
bir devlet, peﬂinen kerpiç evleri
suçlu ilan etmiﬂtir.
D ö r d ü n c ü s ü ; 3 gün boyunca
ölü say›s›n› farkl› farkl› verdiler.
Önce 57, sonra 51 ve en son ölü say›s› 41 olarak verildi. 6 köydeki ölü
say›s›n› bile sayamayan bir devletin
halka de¤er verdi¤ini, halk›n can ve
mal güvenli¤ini sa¤layaca¤›n› düﬂünmek, tek kelimeyle safl›kt›r.
Binlerden söz etmiyoruz, 41
ölüden söz ediyoruz. Ya binler, onbinler olsayd›? O zaman da “say›n›n ne önemi var” deyip, toplu kuyulara gömeceklerdi halk›!..
Suçlu ne “cahil köylüler” ne de
kerpiç evlerdir. Deprem olaca¤›n›
bile bile tedbir almayan, halk›n ölümüne göz yuman devlettir.
Suçlu o da¤ baﬂlar›nda, tepelerde, zor koﬂullar alt›nda yaﬂayan, yaﬂayabilmek için hayvanc›l›k yapan
“cahil” köylüler de¤il, onlar› oraya
mahkum eden bu düzendir.

3 günde 3 köye yard›m
g ö t ü re m e y e n b i r devlet,
halk›n devleti de¤ildir!
Aymazl›¤a bak›n!.. Sanki kerpiç
evlerden haberleri yoktu bugüne
kadar!. Sanki önlem al›nmad›¤›n›

yeni keﬂfediyorlard›!..
Elaz›¤ depremi yaﬂand›¤›nda gün
boyu yine uzmanlar›, bilirkiﬂileri, ak›l
hocalar›n› dinledik. H a l k t o p r a k a l t › n d a y d › o s › r a l a r...
Elaz›¤ depreminin ard›ndan bildik
görüntüler vard› yine. Profesörler, devlet görevlileri, valiler, aç›klama üstüne
aç›klama yapt›lar. Her zaman böyle oldu asl›nda. Konuﬂtular, konuﬂtular konuﬂtular; ama ne sorunun as›l sebebini
söylediler, ne çözümünü... Birincisi olmay›nca, ikincisi olmazd› zaten.
Sonuç yok...
Çözüm yok...
Onlar konuﬂup demeçler verirken,
halk yard›ms›z, so¤ukta ve y›k›nt›lar›,
ölüleri ile baﬂ baﬂayd›. Hani “sivil savunma” örgütleri, hani hapishaneleri
y›kmak için 19 Aral›k’ta kulland›klar›
iﬂ makinalar›? Neden yoktu o köylerde
bu makinalar?
Peki ne olacak böyle? Halk hep
böyle ölmeye devam m› edecek? ‹ﬂte
uzmanlarda çözüm yok. Burjuva politikac›larda da çözüm yok. Halk› suçlayan, halk› sorumlu tutan bu anlay›ﬂlar,
gerçekleri aç›klamaktan özenle kaç›n›yorlar.
Düﬂünün; iktidar›, uzman›, tekelci
bas›n› ele ele vermiﬂ halkla alay ediyor. Diyorlar ki, “Iyi ki deprem sabah
saat 04.30’da oldu. Halk sabah namaz›na kalkt› da ölü say›s› az oldu...”
Bu halk› “aptal yerine koymak”,
halk›n ac›lar› ile alay etmektir.
Bilim insanlar› depremi günler önceden haber verdi. Tedbir almak yerine,
ölü say›s›n›n azl›¤›n›-çoklu¤unu böyle
aç›klamak bir kara mizaht›r. Peki deprem 02.00’de olsayd› ne olacakt›?
Baﬂbakan deprem bölgesi için
“ambulans uçaklar”›n gönderilece¤ini, TOK‹’nin evler yapaca¤›n› söylüyor. AKP deprem bölgesine Baﬂbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek’i gönderdi.
Onlarca vaatte bulundular...

L af ÇO K .. . Ya l a n Ç O K . . .
Sonuç YOK!..
Depremin oldu¤u köylerde, k›ﬂ›n
dondurucu so¤u¤unda, ilk gece soba
da yoktu. Katalitik soba da¤›t›ld› güya.

Ama tabans›z çad›rlarda, katalitikler
ancak kendisini ›s›t›yordu. Düz zemin
yok diye ç a d › r k u r a m a d › l a r. 10 tane
iﬂ makinas› gönderip, iﬂ makinalar›yla
zemini düzeltmek ak›llar›na gelmedi.
Yüzlerce hayvan da telef olmuﬂtu
depremde. Ama salg›n hastal›klar› karﬂ› önlem almak da akl›na gelmedi devletin. Köylülerin uyar›lar› da iﬂe yaramad›. Ancak 3-4. gün ilaçlama yapmaya baﬂlad› devlet.
3. gün, hala insanlar›n kullanabilece¤i bir tuvalet kurulmam›ﬂt› deprem
bölgelerine.
Alt› köy! Evet “deprem bölgesi”
dedikleri topu topu alt› köyden ibaretti
ve tablo buydu.
Kendisi hiçbir yaraya merhem olamam›ﬂ devletin Elaz›¤ Valili¤i, bir de
utanmadan hesap numaras› aç›p vatandaﬂlar› yard›mda bulunmaya ça¤›r›yordu. 6 köye yard›m edemeyen, yard›m› yük olarak görüp, h a l k › n s › r t › n a
y›kan bir devletti asl›nda orada çöken...

‹ b re t l i k b i r b a ﬂ l › k : “ D e p re m
kerpiç evleri mezara çevirdi”
Yukardaki baﬂl›k 9 Mart günkü Zaman gazetesinin baﬂl›¤›d›r. Zaman gazetesi, AKP iktidar›n› korumak için bilinçli ve kas›tl› bir baﬂl›kla verdi haberi. F e t h u l l a h ’ › n Z a m a n’› AKP’yi ve
faﬂist, sömürücü devleti aklamakta h›z›n› alamay›p, ﬂöyle yaz›yordu ertesi
gün: “Okçular köyünde yaﬂayanlardan
ac› itiraf: Devlet, kerpiç ev sorununu
çözmek istedi; ama yanaﬂan olmad›.”
(Zaman, 10 Mart 2010)
Tek suçlu vard› yani: Halk.
Asl›nda kerpiç evleri öne ç›karan
tüm manﬂetler, AKP gerçe¤ini, düzen
gerçe¤ini gizlemeye çal›ﬂ›yorlard›.
Deprem, “dayan›ks›z” kerpiç evleri
mezara çeviriyor. Gericilik, AKP iktidar›n› korumak ad›na, gerçekleri çarp›tmaya, halk›n katledilmesini alk›ﬂlamaya
devam ediyor. Onlar›n, yoksul halk›n
ölümünden zerre kadar üzüntü duyduklar›, sorumluluk hissettikleri san›lmas›n.
Bütün dertleri AKP iktidar›ndan
sa¤layacaklar› imtiyazlardad›r. Bunca
yalakal›k bunun içindir..

Dersim Elaz›¤ ve
Malatya Halk
Cephesi’nden
Aç›klamalar
Onlarda istemezler
miydi daha iyi binalarda
oturmay›. Can sa¤l›klar›n›n
daha güvende oldu¤u bir
yerleﬂim yeri seçmeyi. Ama
sömürü düzeni onlar› da
çarklar› aras›nda ezdi.
Sabanc›lar 50. katlar›ndaki
bürolar›nda rahatça
otururken onlar›n neden
baﬂ›na y›k›ld› o duvarlar?
D e rsim Halk Cephe si

Öldüren kâr ve ç›kar
düzenidir! Öldüren devlettir.
Ülkemizde sel olur halk
ölür, yang›nlar iﬂ kazalar›
olur halk ölür, deprem olur
yine biz ölürüz. Dün
yaﬂanan depremin baﬂl›ca
nedeni evlerin kerpiç
olmas›yd›. Yoksullu¤un
bedeli ölüm oldu yine.

Say›: 211

Yürüyüﬂ
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2010

Malatya Halk Cephesi

Ülkemizin birçok
noktas›nda deprem
olas›l›¤›n›n varl›¤›na dikkat
çeken bilim adamlar›, her
depremden sonra, yaﬂanan
her ac›dan sonra "uyard›k,
dikkate al›nmad›" diyor.
‹ktidarlar›n buna bir
cevab› yok, olamaz. Cevap
sorumluluklar›n›
omuzlamakt›r çünkü. Bilimin
uyar›lar›n› ciddiye almayan
hükümetlerin görevi suçlu
tespiti yapmak, ceset
torbas› sa¤lamak, k›z›lay
çad›rlar› kurmak de¤ildir.
E l a z › ¤ H a k l a r Derne¤i
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Tarihten

“Devlet büyüktür,
yaralar›n›z› sarar!”
demeyi de ihmal etmemiﬂtir elbette.
*
- 1 Ekim 1995, Af y o n - D i n a r d e p re m i :
6.1 ﬂiddetindeki depremde 100'ün
üzerinde insan yaﬂam›n› yitirdi.
Binlerce ev ve iﬂyeri y›k›ld›.
Hükümet “ y a r a l a r › s a r a c a ¤ › z ”
aç›klamas› yapt›.
19 Ekim'de Dinar'a gelen B a y › n d › r l › k B a k a n › Tunç Bi lget , Dinar'›n neden hala 'afet bölgesi ilan
edilmedi¤ini soran yaﬂl› bir Dinarl›’ya, "Art›k her afet bölgesi için
ayr› yasa ç›karmayaca¤›z. Afet ya sas›n› tüm Türkiye için uygulana cak bir hale getirmek düﬂüncesin deyiz." demiﬂti. Vaat edilen yap›ld›
m› bugüne kadar? Koca bir hay›r!
Zaten bakan da yapmay› düﬂündükleri için de¤il, o an› kurtarmak için
söylemiﬂti o sözleri.
O gün muhalefette olan ANAP
Genel Baﬂkan› Mesut Y›lmaz, “ba¤› -

Olaylar...Kiﬂiler...

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010
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Her depremden, her selden ya da
her göçükten sonra devlet yetkilileri
k›rm›z› plakal› arabalar›na binip olay
yerine giderek beylik aç›klamalar
yaparlar. Bazen olay yerine gitmeye
bile gerek duymadan yaparlar aç›klamalar›n›. Suçlu yoktur aç›klamalar›nda, “Taktir-i ilahi...”
“Devlete güvenin” derler. “Devlet büyüktür yaralar sar›lacak”
- 8 Mart 2010, Elaz›¤ Karakoçan depreminde de durum farkl› olmad›.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an
“Kerpiç yap›lanman›n faturas› a¤›r
oldu” diyerek suçluyu ilan etti. Suçlu, KERP‹Ç’ti. Kendinden önceki
tüm iktidarlar gibi, suçluyu gizledi.
Ve kendinden önceki tüm iktidarlar
gibi, vaatlerde bulundu.
“Deprem olan bölgemizi çok daha farkl› ﬂekilde imar etmek için TOK‹’ye gerekli talimatlar› verdik.”
Kaç Baﬂbakan, kaç Bakan verdi
ayn› talimat› bugüne kadar oysa.
Hiçbiri yerine getirmedi.
Taze mezarlardaki ölülerimiz, düzen politikac›lar›n›n yalanc›l›¤›na
kan›tt›r. Tarih, bitmek bilmeyen yalanlara, oyalamalara tan›kt›r.
*
- Y›l 1970, Kütahya- Gediz dep r e m i ; 7.2 ﬂiddetindeki depremde
1806 kiﬂi öldü.
Baﬂbakan Süleyman Demirel’di.
‹lçede neredeyse çökmeyen bina kalmam›ﬂt›. Demirel gitti¤i Gediz’de ﬂu
aç›klamay› yapt›: “Yaralar en k›sa
z a m a n d a s a r › l a c a k ”.
*
- Tar i h 13 M a rt 19 92 , E r zi nca n
d e p remi; 6.3 ﬂiddetindeki depremde
653 kiﬂi öldü.
Gediz depreminden 22 y›l sonra
baﬂbakan yine Süleyman Demirel’di
ve ﬂu aç›klamay› yapt›: “Afet iﬂidir,
buna ak›l ermez.”

günündeyi z. Hala ne sa¤l›k ekibi,
ne çad›r, ne de g›da yard›m› görmedi k. ”
Üç gün sonra Baﬂbakan Çiller
geldi. Çiller’e tepkisini dile getiren
bir depremzede, Adana Belediye
Baﬂkan› Aytaç Durak taraf›ndan tokatland›.
*
- 17 A¤ust os 1999, Marmara
d e p remi: 7.4 ﬂiddetindeki depremde

De¤iﬂmeyen ve fakat gerçekleﬂmeyen nakarat:
‘Yaralar en k›sa zamanda sar›lacak
gereken önlemler al›nacak!!!’
ra ba¤›ra gelen bir afet söz konusu”
diyerek hükümeti suçluyordu.
Ancak 2002’de kendisinin de hükümette yer ald›¤› bir zamanda yaﬂanan Afyon depremi de ba¤›ra ba¤›ra
gelmiﬂ ve o k›l›n› k›p›rdatmam›ﬂt›..
*
- 27 Haziran 1998, A d a n a S e y h a n d e p remi: 6.3 ﬂiddetindeki depremde yüzlerce bina y›k›ld›, 145 kiﬂi
ÖLDÜ... Devletin yetkilileri, deprem
sabah› kameralar karﬂ›s›nda ciddi,
gerilmiﬂ yüz ifadeleriyle “Yaralar›n
mutlaka sar›laca¤›n›”, “Zarar-ziyan›n karﬂ›lanaca¤›n›”, “devletin bütün imkanlar›yla felaketzedelerin yan›nda oldu¤unu” söylediler. Sonra?
Sonras›n› bir vatandaﬂtan dinleyelim: “ Depremin bugün sekizinci

40 bin kiﬂi öldü.
Demirel, deprem günü ﬂu aç›klamay› yapt›:

“Tabii, allah›n takdiridir... Devlet bu fel aket i n açt› ¤› yaray› da sa r a r.”
Ama halk devletten bir yard›m
görmedi. “Nerede bu devlet” sorular› kaplad› ortal›¤›. Bir gazetecinin
halk›n protestolar›n› sormas› üzerine
Ecevit ﬂöyle konuﬂtu: “ Bana hiç öyle tepki gelmedi. Aksine halk› çok
mutlu durumda gördüm. Mutlu de mek belki do¤ru de¤il, fakat kendi ne devletine güven içinde gördüm. ”
Bay›nd›rl›k Bakan› MHP’li Abdulkadir Akçan, “ d e p r e m k o n u s u n da eleﬂtirilerle devleti y›pratmaya l›m” derken, ‹stanbul Valisi Erol

Çak›r, “Deprem riski var sözü ülke
m enf a ati ne a yk ›r ›d› r. ” diyordu...
Konuﬂan her hükümet ve devlet
yetkilisi, y›k›lan›n yap›laca¤›n›
söyledi... 11 y›l geçti. Depremin yaralar› sar›lmad›.
*
- 1 2 K a s › m 1 9 9 9 , D ü z c e d e p r emi: 7.2 ﬂiddetindeki depremde 763
kiﬂi öldü.
Baﬂbakan Ecevit ve yard›mc›s›
Devlet Bahçeli uzmanlardan ﬂikayetçilerdi. “Olur olmaz bas›nda televizyonlarda olas› depremlerle ilgili
aç›klama yapmas›nlar, halkta pani¤e
yol aç›yor...”
Ecevit, “gereken önlemleri biz
a l › r › z , o n d a n s o n r a s › n › a r t › k Alla h’›n
takdirine b›rakmak laz›m” dedi.
*
- 3 ﬁubat 2002, A f y o n S u l t a n d a ¤ › d e p remi: Bu deprem 43 can›m›z›
ald›. Sanayi Bakanl›¤› Komisyonunun “zemini sa¤lam” raporu verdi¤i
Çay Organize Sanayi Bölgesi depremde yerle bir oldu. Bahçeli “ Çü rük bina yapanlara bunun hesab›
sorulacakt›r” dedi. Tahmin edilece¤i
gibi, bugüne kadar hesap sorulan
kimse olmad›.
*
- 1 Ma y›s 2003 , Bi ngöl d epre m i :
84’ü okulda olmak üzere toplam
177 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. Çad›r isteyen ve gelen üç beﬂ çad›r›n da A K P
milletvekili Feyzi Berdibek’in aﬂiretine da¤›t›lmas›n› protesto eden
halk›n üzerine özel timler k u r ﬂ u n
ya¤d›rd›.
Suçlu, binadaki çürük malzemeydi bu kez de... Devletin bu aç›klamalar› üzerine bir deprem uzman›n›n
aç›klamas› ﬂöyle: “Art›k midem bu lan›yor, her deprem sonras› ayn›
ﬂ e y l e r i n t a r t › ﬂ › l m a s › n d a n . Cinayet
b u . K a t li a m . B ö y le b ir s is te m o la maz, bu i nsanl ar ›, o çocukl ar› m›z›
b i z ö l d ü r d ü k . Me z a r l a r › n › b i z k a z d› k
o okula. Bilgi vermedi¤imiz yetkili
ka lma d›. Hi çbir ﬂ ey y ap›lm ad›. ”
*
- 25 Ocak 2005, Hakkari: 5.5
büyüklü¤ündeki depremde 2 kiﬂi öldü, 26 kiﬂi yaraland›. Eksi 15 derecede geceyi d›ﬂarda geçiren halka ne

çad›r ne de g›da ulaﬂt›r›lmad›. H i ç b i r
devlet, hükümet yetkilisi geçmiﬂ
o l s u n d a h i d e m e d i.
- Y›l 1995, Isparta-Senirkent:
13 Temmuz günü Isparta’n›n Senirkent ilçesinde meydana gelen sel’de
üç mahalle çamur alt›nda kald›, 300
insan›m›z öldü.
Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan, düzen partilerinin temsilcileri Senirkent’e gitmekte gecikmediler. Ayaklar›na geçirdikleri çizmelerle ayak
üstü incelemeler sonucunda “ S e n i r kentlileri da¤›n gazab›ndan kurtar ac a¤ › z” dediler. Sonraki sel bask›nlar› bu sözlerin ne kadar gerçekçi oldu¤unun kan›t› oldu!
*
- 21 Ma y ›s 1 9 9 8 , B a r t › n ’ d a s e l :
37 bin 250 kilometre kare alanda 2
milyon 200 bin kiﬂiyi etkileyen sellerde, en büyük felaket Bart›n'da yaﬂand›. ‹lk anda 17 kiﬂi öldü, 11 kiﬂi
kay›pt›.
Ortal›¤› sel al›p götürdükten sonra hemen bütün düzen partilerinin liderleri, bakanlar, milletvekilleri,
cumhurbaﬂkan› “bölge halk›n›n ac›lar›n› paylaﬂmak için” “felaket bölgesine” teﬂrif ettiler.
Demirel; “bu boyutta bir felaketi
ucuz atlatt›k, akacak kan damarda
durmaz. Allah'›n taktiridir” diyerek
tüm devlet ve hükümet temsilcilerinin sözcüsü oldu.
Onlara göre suçlu “do¤a”yd›;
Baﬂbakan Mesut Y›lmaz sel afetinin
nedeninin “nehirlerin debisinin bin
y›lda bir karﬂ›laﬂ›labilecek ola¤a nüstü bir seviyeye ulaﬂmas›”
oldu¤unu söylerken, Ecevit “Görülmemiﬂ felaket” diyerek bu koroya
kat›ld›. Baykal ise “ A l l a h b i r d a h a
göstermesin” dedi.
*
- 20 Temmuz 2009 , K a r a d e niz’de sel: Artvin, Ordu Perﬂembe,
Sinop, Zonguldak Çaycuma, Bart›n,
Giresun, Bolu Abant'› sel vurdu; 9
kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an; “bentlerin sa¤lam olmad›¤›ndan y›k›ld›¤›”
haberlerine k›zarak “Hiçbir zaman
idare, yürütme bu tür afetlerin karﬂ›s›nda olmazsa olmaz bir çare de¤il-

dir. ‘Amerika’da da bu tür felaketlerde insanlar ölüyor” dedi.
*
- 8-9 Eylül 2009 Trak ya ve ‹s t anbul ’ da sel : Tekirda¤’›n Saray ve
Silivri’yi basan selde 10 kiﬂi öldü. 9
Eylül sabah› ‹stanbul'da meydana
gelen selde 22 kiﬂi daha katledildi.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ,, “Bu tablo ‹stanbullu’nun te dbirsizli¤inin sonucu... hiçbir alt yap› bu
y a ¤ m u r u k a l d › r a m a z ” dedi.
Kim alacakt› tedbiri?
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, “ S o r u n Ayamama de¤il,
t ü m ‹ s t a n b u l ” diyordu. Sanki
‹stanbul’u y›llard›r yöneten AKP
de¤ildi.
Ulaﬂt›rma Bakan›, “ a r a ﬂ t › rd › m , 1 9 2 0 ’ l e r d e d e R iz e’ d e se l
olmuﬂ, 127 kiﬂi ölmüﬂ, o za ma n ‘ya p› la ﬂma ’ m› va rd › ? ”
diyor. Çevre ve Orman Bakan›
Veysel Ero¤lu: “ b u h a k i k a t e n
b i r tu f a n b e l i r t i s i d i r. Buna ne
Türkiye’de, ne Amerika’da ne
de hiçbir yerde al›nacak önlem
y o k t u r.” derken, Baﬂbakan Erdo¤an “ Vatandaﬂ dere y a t a k l a r ›na ev yap arak dere y i d o l d u r ursa dere n i n i n t i k a m › o l u r. ”
diyor.
Sözlerinin sonras› belli: “ t a k dir-i ilahi”!
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- 1 4 M a r t 2 0 0 4 : Silfke’de
Erzurum Çat’da, Van Çatak’da,
Muﬂ'da, A¤r› Do¤u Beyaz›t'ta Adana,
Kayseri, Kastamonu, Bitlis, Konya,
Artvin ve Sivas’ta sel; 16 kiﬂi
yaﬂam›n› yitirdi. TBMM Baﬂkan›
Bülent Ar›nç: “ Ya r a l a r k › s a s ür ede sar›lacak.” buyurdu.
*
- Kas›m 2006: Diyarbak›r, Batman, ﬁanl›urfa, ﬁ›rnak, Van, Kilis ve
Mardin'i sel bast›, 44 kiﬂi öldü.
Baﬂbakan Recep Erdo¤an ﬂunlar›
söyledi: “Abartanlar oluyor, onlar
da bizi üzüyor. Sanki dünyan›n hiçbir
yerinde bu tür ﬂeyler olmuyor. Dünyan›n en geliﬂmiﬂ ülkelerinde bile bu
do¤al afetleri engelleme gücü var
m›, yok. Hepsinde oluyor. Bir geldi
mi, bu do¤al afet, al›r götürür”.
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Adalet!

Kerpiç evlere adalet!

Türkiye’nin nas›l bir deprem kuﬂa¤› üzerinde oldu¤una, fay hatlar›n›n nerelerden geçti¤ine dair haritalar› bulmak çok zor de¤ildir.. O haritalar›n ne anlatt›¤›n› bilmek
için deprem uzman› olmaya da gerek yoktur.
Bilinen gerçek ﬂudur; mevcut haliyle depremlere karﬂ› al›nan önlemlerle –ki, ortada önlem yoktur– olas› tüm
depremlerde halk ölmeye devam edecektir. Bu, bile bile
halk› ölüme terketmektir.
Ve yine, hiçbir tedbir almadan beklemek, on binlerce
insan›n ölümüne davetiye ç›karmakt›r. Nas›l olsa, bir
avuç asalak, bu ülkeyi soyanlar, kendileri için depreme
dayan›kl› siteler, “özel evler” yapt›rm›ﬂlard›r. Ölecek
olan halkt›r. Ölecek olan yoksullard›r!..
Fay hatlar›ndaki milyonlarca insan› ö l ü m e t e r k e t mek, adil midir, adaletli midir?...
Çürük binalarda yüzbinlerce insan› ö l ü m e m a h k u m
etmek, adil midir, adaletli midir?...
Elaz›¤’da yaﬂam›n› kaybeden 41 kiﬂi nerede arayacak
hakk›n› ﬂimdi? M ahﬂerde mi?. . 41 ölünün yak›nl ar› ,
T ü r k i y e a d a l e t i n e b a ﬂ v u r s a l a r ; y a r g › n e k a r a r v e r eSay›: 211
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TEKEL ‹ﬂçilerine Destek
Veren Ö¤rencilere
Soruﬂturma Aç›ld›
Akdeniz Üniversitesi’nde, TEKEL iﬂçileri-ne destek veren ö¤rencilere soruﬂturma aç›ld›.
Soruﬂturman›n gerekçesi TEKEL iﬂçilerine
destek amac›yla bildiri da¤›tmak. Hacettepe
Üniversitesi’nde de 23 Aral›k’ta 96 ö¤renci,
TEKEL iﬂçilerine destek vermek için kampüste
eylem yapm›ﬂ, bunun üzerine Hacettepe Üni-versitesi Fen Fakültesi Dekanl›¤›, ö¤rencileri
izleyerek eylem ve iﬂlemleri tutanak haline ge-tirmiﬂti. Üniversite ayn› zamanda, eyleme kat›-lan 96 ö¤renciye TEKEL iﬂçilerine destek ver-mek için siyasi amaçl› stant açt›klar› ve afiﬂler
yap›ﬂt›rd›klar› gerekçesiyle soruﬂturma açm›ﬂt›.

‹stanbul Üniversitesi’nde
kreﬂ ücretlerine zam!
‹stanbul Üniversitesi’nde çal›ﬂan akademik
ve idari personelin çocuklar›n›n faydaland›¤›
kreﬂlere, ﬂubat ay›ndan geçerli olmak üzere
yüzde 90’lara varan oranda zam yap›ld›. Daha
önce ayl›k 130 TL olan ücretlerin yeni zamla
birlikte 170 ile 240 TL aras›nda de¤iﬂen mik-tarlarda ödenece¤ini belirtti.
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cektir?
Ta k d i r ’i ilahi mi diyecektir? Siz
de kerpiç evlerde oturmasayd›n›z
m› diyecektir? Oturdu¤unuz yerdeki faydan haberiniz olsayd›, bize
ne mi diyecektir? Yoksa, TCK’n›n
falanca maddesine göre, bu 41 kiﬂinin ölümünden baﬂta Baﬂbakan, Bay›nd›rl›k Bakan›, ‹l ‹mar Müdürlü¤ü, Elaz›¤ Valili¤i sorumludur diyecek ve ad› geçenlerin tutuklanmalar›n› isteyebilecek midir?
Evet, yarg›dan gerçek adaletin ç›kma ihtimali var m›?
Yoksa her zaman oldu¤u gibi boﬂ vaatler, süslü sözlerle
bu depremde ölen 41 kiﬂi de unutulacak m›d›r?
Düzenin adaleti yoktur. Hele ölen, katledilen, k e r p i ç
evlerin yoksul halk› oldu¤unda bu düzenden hiç kimse
adalet beklememelidir. Ama bu, adalet için mücadele
edilmeyece¤i anlam›na gelmemelidir. Kerpiç evlerde
ölenlerimiz için adalet istiyoruz ve bilinsin ki, bunu istemekten, isteyip almaktan da hiç vazgeçmeyece¤iz!..

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Devam Ediyor
Ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin, sosyalizmin sesi Ferhatlar ve
Enginler taraf›ndan hayk›r›lmaya devam ediliyor. Anadolu’nun
dört bir yan›nda dergi okurlar› emekçi halk›m›z›n kap›lar›n› çal›p
dergi tan›t›m› yap›yorlar,
‹ s t a n b u l ’da 5 Mart günü Sar›gazi’de, 6 Mart günü
Güzeltepe’de Halk Cepheliler taraf›ndan eylemler yap›larak;
Ferhat ve Engin için adalet istendi. "Ferhat'› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n" yaz›l›, Halk Cephesi imzal› pankartlar
aç›lan eylemlerin ard›ndan dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
A d a n a’da 4 Mart günü Yürüyüﬂ okurlar› Yüre¤ir’in Kozan
yolunda dergi sat›ﬂ› yapt›lar. Yürüyüﬂ okurlar› 29 adet dergiyi halka ulaﬂt›rd›.
Bu r s a’da 2 Mart günü Kestel’in Kale Mahallesi’nde Yürüyüﬂ
dergisinin tan›t›m ve da¤›t›m› ile 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü için 7 Mart’ta yap›l›cak yürüyüﬂün ça¤r›s› yap›ld›. Yap›lan
dergi da¤›t›m›nda 30 adet dergi halka ulaﬂt›r›ld›.3 Mart Çarﬂamba
günü Teleferik semtinde de Yürüyüﬂ da¤›t›m› yap›larak 23 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.

Yürüyüﬂ Sergisine Gözalt›
‹zmir'de, 3 Mart günü Alsancak Sevgi Yolu'nda Yürüyüﬂ sergisi açmak isteyen üç dergi okuru gözalt›na al›nd›. Sergi pankart›n›
asarken gelen güvenlik ﬂube polisleri pankart› almaya çal›ﬂt›lar.
Polis, pankart› vermeyen Yürüyüﬂ okurlar›na sald›rarak gözalt›na
ald›. Sald›r› s›ras›nda dergi okurlar› polisin hukuksuzlu¤unu teﬂhir ettiler. Gözalt›na al›nan Ferit Mutlu, ﬁahin ﬁap ve Fatma Alan
Kantar para cezas› kesilerek serbest b›rak›ld›lar.

Devrimin meﬂalesi

1

KIZILDERE
Kerpiç bir köy evindeyiz... Tarih
30 Mart 1972... Tam 38 y›l önce...
Kerpiç ev, Tokat’›n Niksar ilçesine
ba¤l› K›z›ldere köyünde... Evde, birazdan baﬂlayacak çat›ﬂma için haz›rl›klar yap›l›yor.
Anadolu’nun bilinmeyen, tan›nmayan kendi halinde köylerinden
biriydi K›z›ldere o güne kadar... Ve
fakat ad› da, tarihi de yeniden yaz›lacakt› K›z›ldere’nin. Art›k o gün
tan›k olaca¤› tarihsel direniﬂle tan›nacak, bilinecekti. Y›llar sonra o direniﬂi haf›zalardan silmek için köyün ad›n› de¤iﬂtirip, ismini “ A t a köy” yapm›ﬂ olsalar da oras› hep
devrimin meﬂalesinin yand›¤› KIZ I L D E R E olarak kalacakt›.
Tokat'›n Niksar ilçesi, Kelkit ›rma¤›na kar›ﬂan Çanakç› deresinin
iki yamac› üzerinde kurulmuﬂ, bir
ilçedir. Tokat'a 58 km uzakl›ktaki
Niksar’›n 9 1 k ö y ü n d e n birisidir
K›z›ldere. Yöre halk› y›llarca tütün
ve tah›l ekimiyle, meyvecilik ve
sebzecilik ile yaﬂam›n› k›t kanaat
sürdürmüﬂtür. Bu yaz› dizimizde,
K›z›ldere’yi Niksar’›n 91 köyünden
herhangi bir köy olmaktan ç›karan o
tarihi günü anlataca¤›z.
***
O kerpiç köy evinde, ellerinde
silahlar› ile 11 devrimci vard›. M a h i r Çayan, Hüdai Ar›kan, Sinan
Kaz›m Özüdo¤ru, Sebahattin
K u r t , N i h a t Y› lmaz, A h m e t A t a soy, E r t a n S a r u h a n , S a f f e t Alp,
E r t u ¤ r u l K ü r k ç ü , C i h a n Alptekin

v e Ö m e r Ayna... Cihan Alptekin ve
Ömer Ayna THKO’lu, di¤erleri ise
THKP-C’nin önderleri, kadro ve savaﬂç›lar›yd›lar.
Bir de 3 rehinleri vard› devrimcilerin. NATO’nun Ünye radar üssünde görevli 3 ‹ngiliz teknisyeni
rehin alm›ﬂlard›.

Çat›ﬂma baﬂl›yor!..
Oligarﬂinin kiral›k katilleri günlerdir Karadeniz bölgesinde terör
estirmekteydi. Yollar kesilmiﬂ, ﬂehir
ve ilçe giriﬂleri tutulmuﬂ, arama ad›
alt›nda ilerici, demokrat insanlar
gözalt›na al›n›yor, iﬂkencelerden
geçiriliyordu.
Mahirler’le ilgili bilgi toplamak
için her yöntemi kullan›yorlard›.
Devrimci harekete karﬂ› sürdürdükleri sürek av› için M‹T’i, Siyasi Polisi, Ordu’yu ve ‹stanbul ve Ankara’n›n tüm iﬂkenceci katillerini seferber etmiﬂlerdi.
Hatta Ankara’n›n ünlü iﬂkenceci
katilleri Ankara’da o s›rada gözalt›nda tuttuklar› devrimcilerin sorgular›n› yar›da b›rak›p, Ünye’ye koﬂmuﬂlard›...
Evi kuﬂatanlar aras›nda bulunan
M‹T Kontrterör Dairesi eski baﬂkan› kontrgerillac› M e h m e t E y m ü r’ün “Analiz” isimli kitab›nda
yazd›¤›na göre: “‹çiﬂleri Bakan›,
M‹T Müsteﬂar›, Tokat Valisi, Jandarma Genel Komutan Yard›mc›s›,
M‹T A n k a r a B ö l g e D a i r e B a ﬂ k a n › ” operasyonu yerinden yönet-

mekte…” idi. (Bir M‹T Mensubunun An›lar›, Mehmet Eymür)
Oligarﬂik devletin böylesine seferber olmas› nedensiz de¤ildi elbette. Mahir Çayan ve THKP-C,
oligarﬂinin korkulu rüyas› olmuﬂtu.
Genç bir parti olmas›na karﬂ›n
THKP-C, emperyalistler ve onlar›n
yerli uﬂaklar›nca yok edilmesi gereken öncü bir örgüttür.
Mahir Çayan ve Parti-Cephe önderleri deyim yerindeyse ateﬂ hatt›nda savaﬂt›lar. Cunta’ya karﬂ› devrimci savaﬂ› sürdürürken, bizzat en
önde, silah elde savaﬂt›lar. Devrimin önderleri ve kurmaylar›, bu savaﬂ› sürdürürlerken, tutsak düﬂtüler,
vurdular, vuruldular...
K›z›ldere’ye gelinceye kadar arkalar›nda cuntaya karﬂ› k›sa bir zaman dilimine s›¤an militanca bir
mücadele tarihi b›rakt›lar. Öyle ki,
bir sürü eski ﬂöhretin, laf canbaz›
eski tüfeklerin can derdine düﬂtü¤ü,
sus pus oldu¤u koﬂullarda onlar, faﬂist cuntaya meydan okudular... ‹ﬂte
ﬂimdi, K›z›ldere’de kuﬂat›ld›klar›
bu anda da oligarﬂik diktatörlü¤e ve
Amerikan emperyalizmine meydan
okumaya devam ediyorlard›.
Mahirler’in kald›¤› evin sahibi
olan muhtar Emrullah Aslan, kuﬂatman›n ilk an›n› ﬂöyle anlatmaktayd›:
“Bunun üzerine k›sa zamanda
evin etraf›n› sard›lar. Mahir evin
sar›ld›¤›n› görünce bana ‘çocuklar›n› al ve ç›k’ dedi. Sonra Mahir
kald›klar› odan›n ve yan odan›n
camlar›n› k›rarak askerlere konuﬂma yapt›.”
K›z›ldere köyü oligarﬂinin askeri
güçlerince bir kaç çember halinde
kuﬂat›lm›ﬂt›. Kontrgerilla ﬂefleri büyük bir sab›rs›zl›kla, kuﬂatt›klar›
Mahirler’i katletmek için son haz›rl›klar›n› yap›yordu.
“Teslim olun” ça¤r›lar› yapmalar›na karﬂ›n, karﬂ›lar›ndaki PartiCephe önder ve savaﬂç›lar›n›n asla
teslim olmayacaklar›n› biliyorlard›.
Nitekim, çok geçmeden de cevaplar›n› ald›lar.
Teslim ol ça¤r›lar›na Mahirler,
“asla teslim olmayacaklar›” ceva-
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b›yla karﬂ›l›k verdiler. E¤er ateﬂ
açarlarsa ellerindeki rehineleri cezaland›racaklar›n› da söylemeyi ihmal etmediler.
Saat 10.00 s›ralar›nda devrimciler, marﬂ söylemeye baﬂlam›ﬂlard›.
Söyledikleri marﬂlar›ndan birisi,
“Gündo¤du Marﬂ›” idi...

gibidirler. Helikopterler bir yandan
K›z›ldere’ye kontrgerilla ﬂeflerini
taﬂ›rken, di¤er yandan ise Ankara’dan son talimatlar› almaktayd›
kontrgerilla ﬂefleri...

“Gün do¤du, hep uyand›k
S i p e r l e re d a y a n d › k
Ba¤›ms›zl›k u¤runa
Alkanlara boyand›k
...
Yolumuz devrim yolu
G e l i n k a r d a ﬂ l a r gelin
Yu r d u m u z u f a ﬂ i s t s a r m › ﬂ
Vu r u n k a r d a ﬂ l a r v u r u n . . .”

O dönem gözalt›na al›nan ve
Mahirler’e yard›m eden bir devrimci, o y›llar› ﬂöyle anlatmaktad›r.

Ö¤lene do¤ru yap›lan teslim ol
ça¤r›lar›ndan sonra Mahir evdeki
devrimcileri toplayarak, kuﬂatma
alt›nda do¤ru olan›n çat›ﬂmak ve direnmek oldu¤unu, bunun d›ﬂ›nda
bir seçenek düﬂünülemeyece¤ini
belirtti. Ama yine de teslim olmak
isteyen varsa, gidebilece¤ini söylemiﬂti.
Ancak kuﬂatma alt›ndaki devrimcilerin teslim olmak de¤il, sonuna kadar çat›ﬂmak düﬂüncesi vard›.
“Çayan ve arkadaﬂlar› marﬂlar
söylemeye ve zaman zaman askerlere laf atmaya baﬂlad›lar. Bizi sivil
pantolonlar›m›zdan
tan›m›ﬂlar.
Sam Amcan›n adamlar›’, ‘Faﬂist
‘S
M‹T’çiler ’ gibi sözlerle bizleri k›zd›rmaya çal›ﬂ›yorlard›... Erlere ise
dokuna kl› l af la rl a te sir e tme ye ç a l›ﬂ›yor, faﬂist subaylar›n emriyle
har ek et et mem el erin i telk in ed iy o r lard›. ” (Mehmet Eymür, age.)
Saat 12.00 s›ralar›nda oligarﬂinin
askeri güçlerinin ﬂefleri, ‹ngilizlerin
hayatlar›ndan endiﬂe ettiklerini ve
‹ngilizlerin gösterilmesini istediler.
Bunu kabul etmedi halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›. “Biz ne zaman istersek ancak o zaman gösteririz” dediler.
Ki, daha sonraki saatlerde ‹ngilizlerden birini ç›kar›p göstereceklerdi.
K›z›ldere köyüne inip-kalkan,
Ankara’ya gidip-gelen helikopterler
sald›r›n›n baﬂlayaca¤›n›n habercisi

O n l a r halkt›, halk›n
öncüleriydi

“Hepimiz yard›m ettik. Mahirler
Karadeniz’de, özellikle de bizim
bölgede (Ünye, Fatsa-bn.) ciddi ﬂekilde örgütlenmiﬂlerdi.”
THKP-C Karadeniz bölgesinde
de gençlik, küçük üreticiler ve halk
içerisinde örgütlenmiﬂti. Ünye radar
üssünden 3 ‹ngiliz askeri rehin al›nd›¤›nda, eyleme bu iliﬂkiler yard›mc› olmuﬂtu.
Mahirler, Ankara’dan Karadeniz’e geçtiklerinde bu iliﬂkiler içinde devrimci mücadeleyi devam ettireceklerdi. Mücadeleyi devam ettirmek için Karadeniz’e geçmiﬂlerdi.
Ve o dönem Denizler’in idamlar›
üzerinden devrimci harekete ciddi
bir darbe vurmaya çal›ﬂan oligarﬂinin bu sald›r›s›n› boﬂa ç›karmak,
Denizler’in idam›n› engellemek
için bir ad›m daha atacaklard›.
Kerpiç evde bulunan devrimcilerden, 35 yaﬂ›ndaki Nihat Y›lmaz,
Ordu Fatsal›’d›r. Karadeniz bölgesindeki Parti-Cepheliler’dendir.
F›nd›k mitinglerinden, tütün mitinglerine kadar bölge halk›n›n mücadelesinin içindedir.
26 yaﬂ›ndaki A h m e t A t a s o y,
Ünyeli’dir. Karadeniz köylüleri
içinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmiﬂ bir devrimcidir. T‹P içinde yaﬂanan tart›ﬂma ve ayr›ﬂma sürecinde reformizmden koparak
THKP-C içinde mücadeleye kat›lm›ﬂ, Mahirlerle ayn› eylemde yer
alarak, o köy evinde tarih yazanlardan olmuﬂtur.
30 yaﬂ›ndaki E r t a n S a r u h a n ,
Fatsal›’d›r. Karadeniz'deki mücadelenin yerel önderlerindendir. Karadeniz’de yay›n faaliyetinden, yap›lacak eylemleri organize etmeye,

gerillan›n lojistik haz›rl›klar›na kadar sürekli bulan, kuran, örgütleyen
bir devrimcidir.
Yine THKO’lu 25 yaﬂ›ndaki Ci h a n Alptekin, Rize Ardeﬂenli’dir.
Bir dönem TDGF ‹stanbul Bölge
Yürütme Kurulu üyeli¤i yapm›ﬂt›r.
1969 Temmuz’unda, THKO'yu oluﬂturacak gençlik önderleriyle birlikte Filistin kamplar›na gitmiﬂtir.
Yani, kuﬂatma alt›ndaki evdekilerden baz›lar›, orada do¤muﬂ,
o bölgeyi bilen devrimcilerdir. Cepheliler, orada çal›ﬂma yapm›ﬂ, bölge
halk›n›, gençli¤i ve küçük üreticileri örgütlemiﬂlerdir.
ﬁimdi Cepheliler, düﬂmanla karﬂ› karﬂ›yad›r. Düﬂman›n “teslim ol”
ça¤r›lar›ndan sonra sald›r›n›n baﬂlamas› an meselesidir. Kontrgerillac›lar, evi a¤›r silahlarla ve bombalarla
dövecek bir biçimde mevzi alm›ﬂlard›.
Halk›n umudunu orada öldürmek, Mahirler’i katlederek, y›lg›nl›k ve yenilgi yaﬂatarak, sonuç alacaklar›n› düﬂünüyorlard›. Umutlar›n› Mahir Çayan’› ve ordaki devrimcileri katletmeye ba¤lam›ﬂlard›.

K › z › l d e re ; ö r n e k b i r
dayan›ﬂma ve devrime
ba¤l›l›kt›r
Henüz özgürlük eylemini gerçekleﬂtirmeden önce, Maltepe Askeri Hapishanesi'nin havaland›rmas›nda volta atan Mahir Çayan, Deniz Gezmiﬂ ve yoldaﬂlar›n›n idam
edilmesi ihtimaline iliﬂkin düﬂüncelerini yan›ndaki yoldaﬂlar›na ﬂöyle
ifade ediyordu:
“Bugün Deni z, Tür kiye devr i minin simgesi haline gelmiﬂtir. Bu
dü¤ üm çözülü rse Tü rkiye devr imi nin önü aç›lacakt›r. Onlar›n hayatlar›n›n kazan›lmas› bugün temel
sorunumuzdur. "

Böylesine önemlidir Deniz Gezmiﬂler’in idam›na karﬂ› tav›r geliﬂtirmek. Nitekim, özgürlük eylemi
sonras› Mahir Çayanlar Parti içinde ortaya ç›kan sa¤ sapman›n tasfiyeci, teslimiyetçi düﬂünceleriyle hesaplaﬂarak, mücadeleyi kald›¤› yerden devam ettirirken, öncelikleri
yine Denizlerle ilgili bir eylem
olacakt›r.
Oligarﬂi THKP-C önderlerini
“ele geçirmek” için de tüm güçlerini adeta seferber etmiﬂti. Özellikle
de Mahirler’in özgürlük eylemi
sonras› oligarﬂi baﬂta ‹stanbul ve
Ankara olmak üzere operasyonlar›n› yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›.
Parti-Cephe önderleri, heryerde
aran›rlarken, “baﬂlar›na ödül konmuﬂ”ken, kendilerini de¤il, Deniz
Gezmiﬂler’in idamlar›n› engellemeyi düﬂünüyorlard›.
Mahir Çayan, idamlar›n onaylanmas›nda canla baﬂla çal›ﬂan Adalet Partisi’nden ﬁinasi Osma ve Senato ‹dam Komisyonu Baﬂkan› Turhan Kapanl›'ya yönelik bir eylem
düﬂünür. Onlar› kaç›rabilirlerse, Denizler’in idam›n› durdurmak söz
konusu olabilecektir.
Özgürlük eylemi ile s›cak mücadeleye kat›lan THKO önderleri
Ömer Ayna ve Cihan Alptekin ise,
yabanc› diplomatlara yönelik yap›labilecek eylemlerin haz›rl›klar›
içindedir.
1972 Mart’›nda Ankara’da çok
yo¤un bir operasyon alt›ndayd›lar.
Tutsakl›klar sonucunda iliﬂkileri,
imkanlar› alabildi¤ine daralm›ﬂt›.
Ulaﬂ Bardakç› ve ard›ndan Koray
Do¤an’› ﬂehit vermiﬂlerdi. Ço¤u
“vur” emirleriyle aran›yordu.
Bu çarp›c› duruma karﬂ›n, PartiCepheliler, Deniz Gezmiﬂler’in idam›n› engellemek için çabalar›n› o
dönem Cephe’nin iliﬂkileri içinde
yer alm›ﬂ, bir Cepheli ﬂöyle aç›klamaktayd›;

“Biz, kalacak yerimiz olmad›¤›
halde, adamlar kaç›rmaya kalk›yor,
planlar yap›yorduk. Her gün kaç›yorduk, ancak, baﬂkalar›n› da kaç›rmay› tasarl›yorduk.”

‹ﬂte bu koﬂullarda, Parti-Cepheliler “herkese, herﬂeye meydan okuyarak”, “yap›lamaz, olmaz” denileni, cüret ve kararl›l›kla yapmaya çal›ﬂt›lar.
Parti-Cephe çizgisinin devrimin
çizgisi olmas›n›n as›l espiriside buradad›r. Parti-Cephe, devrim için
vard›r. Devrimci mücadeleye karﬂ›
her sald›r› karﬂ›s›nda Parti-Cepheliler vard›r.
Mahir Çayanlar bu koﬂullarda
kuﬂatmay› yarmak, mücadeleyi geliﬂtirmek, Deniz Gezmiﬂ ve yoldaﬂlar›n›n idam›na karﬂ› eylem yapmak
için Karadeniz’e geçtiler.
Ordu’nun Ünye ilçesindeki
NATO radar üssünden 3 ‹ngiliz ajan›n›n rehin al›nmas› iﬂte bu koﬂullarda gündeme geldi.
“Mahir Çayan, Cihan Alptekin,
Ömer Ayna, makarna yüklü bir
kamyonun kasas›nda Karadeniz’e
do¤ru yola ç›kt›lar.
Takvim 16 Mart’› gösteriyordu.
18 Mart akﬂam üzeri Ünye’ye
ulaﬂt›lar. Oradan Fatsa’n›n Yaprakl› Köyündeki Mehmet Atasoy’un
evine geçtiler.
Mehmet Atasoy Mahir’e Ankara’da kendilerine yard›m eden etmeyen herkesin gözalt›na al›nd›¤›n›
anlatt›. Operasyonlardan kurtulan
kadro ve savaﬂç›lar›n bir k›sm› Karadeniz’de buluﬂacaklard›.
Bu arada Denizler’in idam kararlar› mecliste oylanm›ﬂ, kabul
edilmiﬂ, dosya onay için Cumhurbaﬂkan› Cevdet Sunay’›n önüne
konmuﬂtu.” (K›z›ldere Adal›lar›n
Türküsü, Boran Yay›nevi, syf: 62)
Art›k bekleyecek tek bir saniyeleri yoktur. Beklemek demek, Deniz
Gezmiﬂ ve yoldaﬂlar›n›n idam›n›
seyretmek demekti. Beklemek demek, oligarﬂinin idamlarla Türkiye
devrimci hareketine vuraca¤› darbeyi seyretmek demekti.
26 Mart 1972’de Ünye Radar
Üssünde çal›ﬂan üç ‹ngiliz teknisyeni kaç›rd›lar. Teknisyenleri kaç›rd›ktan sonra “ T ü r k i y e C u m h u r i yeti Cumhurbaﬂkanl›¤›, Parlament osu ve Hükümet ine” baﬂl›kl›

bir bildiri yay›nlad›lar.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkanl›¤›, Parlamentosu ve Hükümetine
1972’nin Türkiye’sinde tek bir
yurtseverin, öncü savaﬂç›n›n oligarﬂinin ipiyle hayat›na son verilmek
istenirse, bu ‹ngiliz ajanlar› da halk›n devrimci öncülerinin, kurﬂunlar›yla yok olacaklard›r.
Dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman›
Anglo-Amerikan emperyalizminin
askeri örgütü olan NATO’da görevli bu ‹ngiliz ajanlar›n›n hayatlar›na
karﬂ›l›k ﬂartlar›m›z aç›kt›r:
1- ‹nfazlar derhal duracak,
2- Hiçbir devrimci ve yurtsever
as›lmayacakt›r.
3- En çok 48 (k›rksekiz) saat içerisinde bu konuda Türkiye radyolar›ndan infazlar›n durduruldu¤u
hakk›nda yay›n yap›lmas› ﬂartt›r.
Bu ﬂartlar yerine getirilmedi¤i
taktirde, kesin olarak bu ‹ngiliz
ajanlar› kurﬂuna dizilecektir...”
(Mahir, Turhan Feyizo¤lu, s. 523)
Bu eylem karﬂ›s›nda oligarﬂi
cephesinde tam bir ﬂaﬂk›nl›k ve acz
yaﬂanmaktad›r. Devrimci harekete
yönelik onca sald›r›, katletme, gözalt› ve tutuklama politikalar›na
karﬂ›l›k, devrimci bir eylem ile oligarﬂi cephesi bir darbe daha alm›ﬂt›.
CHP Genel Baﬂkan› ‹smet ‹nönü, ‹ngilizlerin kaç›r›lmas› ile ilgili
olarak ﬂunlar› söylüyordu;
“Ülkemizde çal›ﬂan ‹ngilizler
ulusun ﬂerefinin teminat› alt›ndad›r.
Onlar› öldürmek bütün ulusu leke
ve töhmet alt›nda b›rakacakt›r. Böyle bir cinayete mani olmal›y›z...”
‹nönü, iﬂgalci bir gücü “dost”
olarak görüyor, halktan ‹ngiliz ajanlar›n› rehin alan devrimcileri ihbar
etmelerini istiyordu...
(Devam Edecek)
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16 Mart 1978, Beyaz›t Katliam›

16 Mart katliam›nda birlikteydiler

ordu-polis-sivil faﬂistler
yasama-yürütme-yarg›
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Ordu, polis, sivil faﬂist hareket!
Üzerinden tam 32 y›l geçen 16
Mart Beyaz›t katliam›nda onlar vard› arenada.
1 6 M a r t k a t l i a m › n › gerçekleﬂtiren mekanizma bugün büyük ölçüde bilinmektedir. Katliama iliﬂkin
karanl›kta kalan, hemen bilinmeyen
birﬂey yoktur.
O r d u , p o l i s , s i v i l f a ﬂ i s t h a re k e t !
Onlar vard› baﬂrolde. Katliam
plan›n› fiilen organize eden, MHP’li
faﬂist örgütlenmenin ﬂeflerinden
A b d u l l a h Ç a t l › ’ d › r.
Katliamda kullan›lan TNT kal›plar›, o r d u mal›d›r. Küçükçekmece
3. Kolordu Savaﬂ ‹stihkam Ta b u r u ’ndaki subaylar, MHP’li Çatl›’n›n yard›mc›s›d›r. Yüzbaﬂ› Ali
Ç e v i k e r ad›nda bir subay patlay›c›y› haz›rlay›p Çatl›’ya teslim eder.
Bu teslimat, daha sonra itirafç› olan
MHP'li Ali Yurtaslan’›n ifadelerinde ﬂöyle anlat›l›r: "Abdullah,
MHP'li Yüzbaﬂ› Mehmet Ali Çeviker'den yar›m sand›k askeri yap›m
TNT (tahrip kal›b›) ald›. Bu patlay›c›lar daha sonra ‹stanbul ve Ankara'da da¤›t›ld›. Hatta 16 Mart Katliam›'nda da kullan›ld›."

1978’de Toplum Polisi olan Müdür Vekili Murat Nebio¤lu katliamdan 9 gün önce ‹stanbul Emniyeti'nin tüm birimlerine katliam›n olaca¤›na dair bir yaz› göndermiﬂtir.
Ancak tahmin edilece¤i gibi bu yaz› örtbas edilmiﬂtir.
Neticede, katliam tüm polisin
bilgisi dahilindedir.
Katliam günü okula takviye polis
ekibi gönderildi. Ekibin baﬂ›nda Reﬂat Altay vard›. Her zaman yan kap›dan ç›kan ö¤rencileri ön kap›ya do¤ru yönlendirdi. Ö¤renciler, ç›k›ﬂ kap›s›na geldiklerinde her gün meydan›
tutan polislerin bu kez olmad›¤›n›
gördüler. Merkez binadan ç›k›p Eczac›l›k Fakültesi önüne geldiler. Kap›ya yöneldiklerinde önce büyük bir
patlama duyuldu. Ö¤renciler ç›kar-

16 Mart katliam›nda
ﬂehit düﬂenler
Hatice ÖZEN,
Ahmet Turan ÖREN, Cemil
SÖNMEZ, Murat KURT,
Abdullah ﬁ‹MﬁEK, Hamit AKIL,
Baki EK‹Z

ken karﬂ›daki bir otonun içinden ö¤rencilerin üzerine bomba at›ld›.
Bomban›n ard›ndan, otomatik silahlarla ö¤renciler tarand›. Katliam› gerçekleﬂtirenler iﬂlerini bitirip giderlerken, birkaç polis, silah seslerinin geldi¤i yöne do¤ru ateﬂ edenleri yakalamak için koﬂtu. Ancak polis ekibinin
baﬂ›nda bulunan Reﬂat Altay bu polisleri durdurdu. Katiller de elini kolunu sallayarak uzaklaﬂ›p gitti.
Katliamdan sonra katiller yarg›
taraf›ndan korundu. Katliam›n siyasi sorumlular› hiç yarg› önüne ç›kart›lmad›. Yarg› önüne ç›kart›lan
birkaç katil ise göstermelik yarg›lamalarla serbest b›rak›ld›. Katliam
davas› 30 y›ll›k zaman aﬂ›m›yla düﬂürüldü.
ﬁimdi ﬂu mekanizmaya bak›n:
Katliam plan›n› fiilen organize eden
faﬂist bir parti olan MHP.
Katliam için kullan›lan patlay›c›
o r d u mal› ve haz›rlayan bizzat dev letin subaylar›.
Bombay› ö¤rencilerin üzerine
atan ve ö¤rencileri otomatik silahlarla tarayan d e v l e t i n p o l i s i ve
MHP’li faﬂistler.
Katillerin olay yerinden güvenli
bir ﬂekilde uzaklaﬂmas›n› sa¤layan
yine devletin polisi.

Ordu, polis, sivil f aﬂist
h a re k e t !
30 y›l boyunca davay› sürüncemede b›rakarak zaman aﬂ›m›ndan
davay› düﬂürerek katilleri cezas›z
b›rakan devletin yarg›s›.

Ya s a m a , y ü r ü t m e , y a r g › !
Bunlar, iﬂleyiﬂ olarak, faaliyet
alan› olarak birbirinden ayr›, birbirinden ba¤›ms›z kurumlar. Fakat
bunlar›n hepsi, böyle bir katliam
için bir araya geliyor.
Cevaplanmas› gereken ﬂudur:
Bunlar›, orduyu, polisi, sivil faﬂist
h a reketi, bu katliam için, böyle
“operasyon”lar için bir araya getiren kimdir?
‹ﬂte bu cevap bizi, kontrgerillaya götürür.
Bu mekanizma kontrgerilla fa-

aliyetlerinin tümünde iﬂleyen bir
mekanizmad›r. Duruma göre bu
mekanizmaya kurumsal olarak
M‹T, J‹TEM gibi kurumlar, itirafç›lar, korucular dahil edilmiﬂtir.
16 Mart katliam›, kontrgerillan›n
12 Eylül darbesi öncesinde gerçekleﬂtirdi¤i kitle katliamlar›n›n ilklerinden birisiydi. 12 Eylül sonras›nda da kontrgerilla yüzlerce katliam
yapt›. Kontrgerilla ﬂeflerinden Mehmet A¤ar Susurluk kazas›ndan sonra bunu “Bin operasyon” yapt›k diye aç›klam›ﬂt›. Bu bin operasyonun
için de binlerce faili meçhuller, iﬂkenceler, kay›plar var. Tek tek kiﬂilerin öldürüldü¤ü suikastler var. Sivas, Gazi, gibi katliamlar var. Do¤u’da, Güneydo¤u’da binlerce köyün yak›lmas›-y›k›lmas›, yüzbinlerce insan›n göç ettirilmesi var.
Oligarﬂinin infaz, katliam, kaybetme politikas› olmadan; bu politikay› hayata geçirecek bir mekanizma olmadan, bir devlette bunlar
kendili¤inden örgütlenmiﬂ gruplar
taraf›ndan yap›labilir mi?
Elbette bunun cevab› hay›rd›r.

Kontrgerilla bir yerde katliam
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Silahlar, bombalar patlar, fakat katliam gerçekleﬂip
katiller olay yerinden uzaklaﬂana
kadar polisler ortal›kta görünmez.
‹sterse, katliam yerinin hemen yak›n›nda bir polis ya da jandarma karakolu olsun, durum de¤iﬂmez.
Genellikle, kontrgerilla operasyonlar› öncesinde “ b i r m e k a n i z m a ” polisleri bölgeden uzaklaﬂt›r›r.
Polis, olay yerine geldi¤inde ise faillerin peﬂine düﬂmez elbette, hatta,
kontrgerillan›n arkada b›rakt›¤› izler varsa onlar› yok eder.

Ordu, polis, sivil faﬂist
h a re k e t !
ﬁu veya bu nedenle, katiller aç›¤a ç›kt›¤›nda, devreye yarg› girer.
Yarg›, savc›l›ktan baﬂlayarak mahkemelere kadar koruma ve aklama
mekanizmas› olarak çal›ﬂ›r.
Ya s a ma , y ür üt me , y a rg › ç a rk ›n d a, ka ti lle r için koruma kollama gerçekleﬂir! Birbirinden ayr›
oldu¤u ileri sürülen kuvvetler bu
“E¤itim Hakk›m›z Engellenemez,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n› att›lar.

 Tutuklanan
Vatanseverler ‹çin
Mu¤la’da Eylem
 ‹dare Polis ‹ﬂ Birli¤i
Hatay ‹skenderun’da 2 Mart
günü Mursalo¤lu Lisesi'nde Okan
Ger isimli ö¤rencinin telefonuna
Deniz Gezmiﬂ, Che, Mahir Çayan
ve internetten indirdi¤i resimler
gerekçesiyle okul idaresi taraf›ndanel konuldu. Ard›ndan okula gelen
polisler ö¤renciyi çocuk ﬂubesine
götürülen ve savc›l›¤a ç›kar›lan
Okan Ger serbest b›rak›ld›.
Bu olay üzerine okul önünde
eylem yapan Halk Cepheli Liseliler

7 Mart günü, Mu¤la S›n›rs›zl›k
Meydan›’nda Gençlik Derne¤i giriﬂimi taraf›ndan Edirne'de tutuklanan vatansever gençlerin serbest b›rak›lmas› için eylem düzenlendi.
Baﬂak ﬁah'›n okudu¤u bir aç›klama
yapt›¤› eylemde; ülkemizde y›llard›r ilerici devrimci gençli¤e karﬂ›

konuda, tereddütsüz birdir.
Bütün bunlar devletin en tepelerinde planlanmadan, organize edilmeden, Susurluk’tan sonra kimilerinin iddia etti¤i gibi “devlet içinde örgütlenmiﬂ” gruplar›n iﬂi olabilir mi?
Bu katliamlar, devlet içine s›zm›ﬂ grupçuklar›n, kliklerin iﬂi olsayd›, devlete ra¤men onlarca y›l
sürebilir miydi?
Devlet gerçe¤inden kopart›larak
kontrgerilla gerçe¤i ne de kontrgerilla eylemleri anlaﬂ›lamaz. Bunun
içindir ki, kontrgerillaya karﬂ› ç›k›ﬂlar da yanl›ﬂ temellerde ﬂekillenmektedir. Oligarﬂik devletin kendisiyle özdeﬂleﬂmiﬂ olan kontrgerillan›n, yine devlet taraf›ndan aç›¤a
ç›kart›l›p temizlenmesi beklenmektedir. Kontrgerilla denilen örgütlenme ne tek baﬂ›na polis, ne tek
baﬂ›na sivil faﬂist hareket, ne tek
baﬂ›na M‹T, ne tek baﬂ›na J‹TEM,
ne tek baﬂ›na asker, jandarmad›r.
Kontrgerilla, bütkün bu kurumlar›
bir araya getirip yöneten, yönlendiren, istedi¤i zaman harekete geçiren
mekanizmad›r. Yani devlettir.
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sürdürülen bask›lar›n, tutuklamalar›n h›z kesmeden sürdü¤ü ve faﬂizmin kendini tüm ç›plakl›¤›yla gösterdi¤i belirtildi.

 Yeni Rektörden
Bask› ve Tehdit
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i,
yaz›l› aç›klama ile Anadolu Üniversitesi'nde yeni rektörün bask›lar›na
karﬂ› y›lmayacaklar›n› vurgulad›.
Yeni rektörün ö¤rencileri daha
ilk andan yasaklamalarla tehditlerle
müdahalelerle sindirmeye çal›ﬂt›¤›
belirtilen aç›klamada; rektörün gelmesiyle kimlik kontrollerinin ve
tehditlerin artt›¤› vurguland›. Aç›klaman›n sonunda; “Bugüne kadar
üniversitede çal›ﬂmalar›m›z› rahat
yapabilmemizin nedeni y›llard›r
ödedi¤imiz bedeller ve kazan›mlard›r. Bu yüzden ne rektör ne de baﬂka
birileri bizlerin çal›ﬂma yapmas›n›
engelleyemezler” denildi.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Türkiye s›n›f mücadeleleri tarihi
katliamlarla dolu bir tarihtir. 12
Mart’ta ‹stanbul Gazi Mahallesi’ndeki katliam ve ayaklanman›n 15. y›l›n›
geride b›rak›rken çok de¤il, 4 gün
sonra da 16 Mart’ta bir baﬂka katliam›n hesab›n› sormak, ﬂehitlerimizi
anmak için toplanaca¤›z.
Tarihi katliamlarla ve direniﬂlerle
dolu böylesi bir tarih elbet tesadüf de¤ildir. Bizim gibi
yeni sömürge ülkelerde, emperyalistler ve iﬂbirlikçi iktidarlar yönetim biçimi olarak faﬂizmi
benimsemiﬂlerdir.
Emperyalistler ç›karlar› için, halklar› çarp›k kapitalist
düzene mahkum etmiﬂlerdir. Yerli
iﬂbirlikçilerde, emperyalistlere yapt›klar› uﬂakl›k karﬂ›s›nda paylar›na düﬂecek k›r›nt›lar için a¤ababalar› ne diyorsa onu yapmaya haz›rd›r.
Faﬂizmin bilinen, klasik yöntemi
kitlelerin devrimci potansiyelinin
yükseldi¤i, halklar›n emperyalistlere
karﬂ› ç›kmaya baﬂlad›¤› dönemlerde
katliamlara daha s›k baﬂvurmakt›r.
Böyle dönemlerde tek tek iﬂkenceler,
gözalt›lar da yetmez ; kitle katliamlar›na baﬂvururlar. Ülkemiz’de ‘70’li
y›llar tam da böyle y›llard›r. Ö¤rencilerden, iﬂçilere, memurlara kadar binlerce insan tepkilerini dile getiriyorken Amerikanc› faﬂist devlet aç›k yüzünü göstermiﬂtir. 1May›s 77 katliam›
ile baﬂlayan katliam politikas› 16
Mart katliam› ile devam etmiﬂtir.
Katliam ve sald›r›lar, kitleleri sindirmek, y›lg›nl›k ve karamsarl›k yaratmak için sürdürülmüﬂtür...
16 Mart günü Beyaz›t’ta katledilen yedi devrimci ö¤rencinin katili

t›pk› di¤er katliamlarda oldu¤u
gibi,
do¤rudan devlettir. 16 Mart günü sald›ran sivil faﬂistleri yönlendiren, faﬂistleri koruyan devletin polisidir.
Katliam› gerçekleﬂtiren sivil faﬂistler isim isim belli olmas›na karﬂ›n,
tutuklanmam›ﬂ, düzenin kendi mahkemelerine bile ç›kar›lmam›ﬂt›r.
Yine bu katliamda yarg›lanmas›,
cezaland›r›lmas› gereken devlet gö-

Türkiye tarihinin en kanl› sayfalar›n›
oluﬂturan katliamlar› aç›¤a ç›kar›p,
sorumlular›n› yarg›layabildi mi? Ya
da bunu yapabilir mi?
Elbette ki AKP iktidar› da kendinden önceki iktidarlar›n yapt›¤› gibi
böyle bir ﬂey yapamaz. AKP’nin fark› kendinden öncekilerden çok daha
rahat, pervas›zca yalan söyleyebiliyor
olmas›d›r. Yine pervas›zl›¤›n›, esas
olarakta emperyalistlerin deste¤i
oluﬂturmaktad›r.
Yoksa AKP
hükümeti de, 16
Mart katliam›n›n
sorumlular›n›
ödüllendirmede
di¤er iktidarlardan geri kalmam›ﬂ, hatta eli
kanl› katiller yeni
infazlarda bizzat
devlet taraf›ndan görevlendirilmiﬂtir.
Ülkenin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›, devletin faﬂist niteli¤i ve Amerikanc› iktidarlar de¤iﬂmeden demokratikleﬂme yaland›r. Ba¤›ms›zl›¤› olmayan, att›¤› her ad›m Amerika’n›n
ç›karlar›na göre belirlenen bir ülkede
demokratikleﬂme yalanlar› söylemek
ihanetten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Hele bunu yapt›¤› anlaﬂmalarla iﬂbirlikçili¤i gizlenemez hale gelen
AKP hükümeti diyorsa, elle tutulacak
bir yan› yoktur bunun.
Devrimci, demokrat vatansever
gençli¤in, halklar›n mücadelesini katliamlarla bitirmenin mümkün olmad›¤› aç›kt›r. 16 Mart katliam›n›n üzerinden geçen 32 y›l kararl›l›¤›m›z› azaltmak ﬂöyle dursun , mücadelemizi daha bir öfke ile sürdürmek için geçerli
bir nedendir.
Halka ve gençli¤e yönelik katliamlar› unutmayacak, unutturmayaca¤›z!.
ﬁehitlerimizin ideallerini mücadelemizde yaﬂatmaya devam edece¤iz.

DEVR‹MC‹ GENÇL‹⁄‹N
MÜCADELES‹N‹ KATL‹AMLARLA
B‹T‹REMEYECEKLER
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revlileri olmas›na karﬂ›n, hiçbiri yarg›lanmam›ﬂ, tersine terfiler alarak,
h›zla yükselmiﬂtir,
16 Mart katliam›n›n hesab›n› sormak, ayn› zamanda Amerikan emperyalizmine defol demektir. 16 Mart
katliam›n›n hesab›n› sormak, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin vatan hainli¤inin teﬂhir edilmesidir.
AKP hükümeti kontrgerillay› aç›¤a ç›kard›¤›n› söyleyerek operasyonlar düzenliyor, demeçler veriyor. Üstelik bu manevralar› ve yalanlar› ile
kimi sol, sosyalist oldu¤unu söyleyen
yap›lar›n bile “gözünü boyam›ﬂ”onlar› “etkilemiﬂ” durumdad›r.
Oysaki AKP iktidar›, kendinden
öncekini tasfiye edip, yerine kendi
adamlar›n› koymaktad›r. Uzlaﬂmaz
gözüken ﬂey asl›nda oligarﬂi içi bir it
dalaﬂ›ndan ibarettir. AKP “demokratikleﬂme” safsatalar›yla ad›mlar att›¤›n› iddia ediyor. ﬁimdi sormak gerekir, bunun için gerçekten ne yapt›?



ERZ‹NCAN EMN‹YET‹ PS‹KOLOJ‹K
SAVAﬁI SÜRDÜRÜYOR!

Geçti¤imiz aylarda Amerika ya defol diyen DEVGENÇ lileri çeﬂitli provokasyonlarla linç ettiren Erzincan Emniyeti okullarda yapt›¤› seminerlerle devrimcileri karalamaya insanlar› devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya devam ediyor. Erzincan Turizm Meslek Lisesi ve
Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde ö¤rencilere “teröre
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karﬂ›” seminer düzenleyen Emniyet Müdürü ve TMﬁ
polisleri ö¤rencilere DHKP-C yi karalam›ﬂt›r.
Devrimcileri tan›yan ö¤renciler ise seminerleri nas›l
bulduklar› sorulan ka¤›tlara cevap olarak “biz devrimcileri tan›yoruz, yalan söylüyorsunuz,” yazm›ﬂlard›r.
Bu konuyla ilgili 7 Mart günü aç›klama yapan
Erzincan Gençlik Derne¤i polisin yalanlar›na karﬂ›
do¤rular› anlatarak “Bizler devrimciler olarak bu yalanlar›, provokasyonlar› boﬂa ç›kartaca¤›z!” dedi.

devrim için

D EVR‹MC‹ OKUL

vizm mi hayata geçirilmiyor? Çal›ﬂmalar›m›zdan verim mi al›nam›yor? Kadrolaﬂma
m› gerçekleﬂmiyor? Yeni insanlara m› ulaﬂam›yoruz?.. Bu sorular›n hepsinin ortak
noktalar›ndan biri de nas›l bir çal›ﬂma tarz›yla hareket edildi¤idir.
Bir iﬂe giriﬂti¤imizde, önümüze
do¤ru bir hedef koymuﬂ olmam›z

Ders: Çal›ﬂma

Tarz›-1

Çal›ﬂma tarz›, devrimi büyütmek
ve gerçekleﬂtirmek için h a n g i m üc a d e l e a r a ç l a r › n a baﬂvurulaca¤›n›,
mücadelenin biçimiyle, muhtevas›yla, yöntemleriyle, gelenekleriyle,
ahlak›yla nas›l ele al› naca¤›n› içerir. Çal›ﬂma tarz›m›z›n en
önemli yanlar›ndan biri, giriﬂti¤imiz her mücadeleden, baﬂvurdu¤umuz her araçtan sonuç alabilmektir.
Anti-faﬂist mücadeleyi, kadrolaﬂmay› ve kitle örgütlenmelerini nas›l ele alaca¤›m›z da çal›ﬂma tarz› kapsam›nda ele al›n›r.
Ancak biz bu derste, bunlar› de¤il,
bu faaliyetlerin “ssonuç”lar›yla ilgili
yan›n› ele alaca¤›z.
Çal›ﬂma tarz›nda, sonuç al›c› olmak için ne yap›lmas›, nas›l davran›lmas› gerekti¤ini mümkün oldu¤unca maddeler halinde ç›karmaya
çal›ﬂaca¤›z. Bu nedenle de bu haftaki dersimizde, her zamanki sistemati¤imizin, sorular› esas alan üslubumuzun biraz d›ﬂ›na ç›kaca¤›z.

y›r, fakat devrimin çarklar› da dönüyor de¤il mi? Peki o kadar soruna
ra¤men bu çarklar nas›l dönüyor. ‹ﬂte bu sorunun cevab›nda kilit kelime ISRAR’d›r.
Sorunlar, bizi umutsuzlaﬂt›rmamal›, y›ld›rmamal›, moral bozmamal›... Tersine olarak, özellikle kadrolar, yöneticiler, sorunlarla mücadeleyi bir görev ve kendi e¤itimlerinin bir parças› haline dönüﬂtürmelidirler. Sorunlar› görmezden gelmek,
üstünü örtmek, geçiﬂtirmek, do¤ru
bir tutum de¤ildir.
Sorunlar›n ü z e r i n e
üzerine gidilmelidir.
Israr kendini bu tav›rda somutlayacakt›r.
Devrimci hareketin tarihine bakt›¤›m›zda, h e r ﬂ e y e v e
herkese ra¤m en savaﬂ› sürdü rm e k t e k i › s r a r›n bu tarihin ay›rdedici özelliklerinin baﬂ›nda geldi¤ini
görürüz. ‹nfazlara ra¤men ›srar,
kaybetme politikalar›na ra¤men ›srar, yedi¤imiz darbelere, yaﬂad›¤›m›z ihanetlere ra¤men ›srar, operasyonlara ra¤men ›srar, kendini yenilemede ›srar, mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap vermede yeni yol yöntem araﬂt›r›p bulmakta ›srar..
Çünkü, bu dersimizde ele ald›¤›m›z konunun -›srar›n- özü, asl›nda
devrimi hedeflemekten baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. K›saca ﬂöyle diyebiliriz: Israr devrimi istemektir! Israr,
iktidar iddias› ve perspektifinin prati¤in içinde somutlanmas›d›r.

Sonuç al›c›l›k, büyük
iddiam›z›n pratikteki
ifadesidir

– Sonuç alamad›¤›m›z her
çal›ﬂman›n b ir yan› eksik
kalm›ﬂt›r
Pratik aç›s›ndan tan›mlarsak, çal›ﬂma tarz›, bir iﬂi nas›l yapt›¤›m›z d › r. ‹ﬂi nas›l yapt›¤›m›z, alaca¤›m›z
sonucu da belirler.
Sonuç al›c›l›¤›n, bütün çal›ﬂmalar›m›zda gözetmemiz gereken bir
yan oldu¤u aç›kt›r. E¤er bunu yeterince gözetmezsek, aç›k ki, yo¤un
bir biçimde çeﬂitli faaliyetler örgütlüyor olsak da, bu faaliyetler, bizi
olmas› gerekti¤i düzeyde geliﬂtirmez.
E¤itim çal›ﬂmalar›m›z disiplinli
ve verimli yap›lam›yor mu, kolekti-

yetmez. Çünkü e¤er çal›ﬂma tarz›m›z do¤ru de¤ilse, o hedefe ulaﬂamayaca¤›m›z kesin gibidir. Veya
baﬂar› tamamen tesadüflere, ﬂansa
kalm›ﬂt›r.

– Sonuç al›c›l›¤›n özü,
ISRAR’d›r.
Israr› temel alan bir çal›ﬂma tarz›na sahip olmak için ﬂunu en baﬂtan kabul etmeliyiz: Sorunlar, engeller, aksakl›klar, hep olacakt›r.
Bundan dolay›, devrimin sorunlar›n›n h i ç b i r z a m a n bitmeyece¤i ve
bir devrimcinin görevinin de s o r u n
çözmek oldu¤u gerçe¤inden hareket etmeliyiz. ‹deal örgütlenmeler,
eksiksiz mekanizmalar, sorunsuz
iliﬂkiler, olmayacakt›r. Bu, devrimle
karﬂ›-devrim sürekli olarak birbirine darbeler vurmaya, birbirini engellemeye çal›ﬂ›r. S›n›f mücadelesinin karakteristik özelli¤i budur.
Örgütlenme tam oturmaz, komite içindeki insanlar anlaﬂamaz, gazete da¤›t›m› aksar, Operasyonlar
olacak, ﬂu veya bu iﬂ aksayacak, ﬂu
veya bu insan›m›z ald›¤› görevi yerine getirmeyecek, insanlar›m›z aras›nda sorunlar ç›kacak, zaaflar yaﬂanacak...
Devrimci hareket, mükemmel
eksiksiz insanlarla m› çal›ﬂ›yor. Ha-
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– Sonuç al›c›l›¤›n ﬂart›,
vazgeçmemektir
Düﬂman sürekli sald›r›r, sürekli
yeni engeller ç›kar›r. Herhangi bir
alanda geliﬂmeye baﬂlad›¤›m›zda, o
geliﬂmeyi engelleyecek operasyonlara baﬂvurur. Bu alanda örgütlenilemez, daha fazla geliﬂilemez, bu
yöntemle olmuyor gibi teslimiyetçi,
kaderci düﬂüncelere savrulundu¤u
an, iﬂte o zaman düﬂman ç›kard›¤›
engellerle amac›na ulaﬂm›ﬂt›r.
Düﬂman diyelim ki ﬂu veya bu
konuda kulland›¤›m›z yöntemleri-
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mizi deﬂifre edebilir ve o
yöntemlerin kullan›lmas›n›,
o yöntemlerle sonuç al›nmas›n› önleyecek engeller ç›kar›r önümüze. Ne yapaca¤›z?
Yapaca¤›m›z tek ﬂey, ›srard›r. Yeni yöntemler bulacak
ama o iﬂi yapmaktan vazgeçmeyece¤iz.

Sorunlar, engeller, aksakl›klar, hep olacakt›r.
Bundan dolay›, devrimin sorunlar›n›n hiçbir
zaman bitmeyece¤i ve bir devrimcinin görevinin
de sorun çözmek oldu¤u gerçe¤inden hareket
etmeliyiz. ‹deal örgütlenmeler, eksiksiz
mekanizmalar, sorunsuz iliﬂkiler, olmayacakt›r.
Bu, devrimle karﬂ›-devrim sürekli olarak
birbirine darbeler vurmaya, birbirini engellemeye
çal›ﬂ›r. S›n›f mücadelesinin karakteristik
özelli¤i budur.

Diyelim ki, oligarﬂinin polisi, illegal örgütlenmeyi imkans›zlaﬂt›rmak için yüzlerce yöntem ve önlem
devreye soktu. Art›k bu ülkede illegalite olmaz diye bunlara teslim olmak bir çal›ﬂma tarz›d›r, gerekti¤inde yöntemlerimizi gözden geçirerek
illegalitede ›srar etmek, ikinci ve
kuﬂkusuz devrimci çal›ﬂma tarz›d›r.
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Kitleler, çok çeﬂitli zamanlarda
gerici, ﬂoven, dinci rüzgarlar›n,
bencil duygular›n, dejenere kültürün etkisi alt›nda kalabilirler. ‹nsanlarda, halk›n çeﬂitli kesimlerinde örgütlenmelere yönelik, hem bir korku, hem bir güvensizlik vard›r. Böyle olmas› da do¤ald›r. Korkuyu da
güvensizli¤i de yaratan düzendir.
Örgütlü insanlara karﬂ› uygulanan
bask› ve terör, kitleleri örgütlenmelerden uzak tutmak için sürdürülen
ideolojik ve psikolojik savaﬂ, sonuçta korku ve güvensizlik yarat›r.
Ama biz bu durumda örgütlemekte
iki kat ›srarc› olmak durumunday›z.
Bu ›srar, biz, kitleleri ne olursa olsun örgütleyece¤iz demektir ve bu
da biz devrimi yapaca¤›z güveni ve
kararl›l›¤›d›r.

– Bir örnek: Kar›ncan›n sabr›
ve ›srar›
Mo¤ol ‹mparatoru Timur, ordusunun ald›¤› yenilgilerden sonra,
bunun nedenleri üzerine düﬂünürken, yak›nlar›ndaki bir kar›ncaya
gözü tak›l›r. Kar›ncan›n a¤z›nda bir
bu¤day tanesi vard›r. Bilirsiniz, kar›ncalar çok çal›ﬂkan, ›srarl› ve inatç›d›r. Timur, a¤z›nda bu¤day tanesiyle bir an önce yuvas›na varmak
isteyen kar›ncan›n birçok engelle
karﬂ›laﬂt›¤›n› görür. Her engelde kar›nca yükünü baﬂka yoldan yuvas›na götürmek için yol arar. Timur ka-
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r›ncan›n yuvas›na bu¤day götürmek
için denedi¤i baﬂka baﬂka yöntemleri ve yollar› sayar. 28 engelden
sonra kar›nca hala inatla o bu¤day
tanesini götürmeye çal›ﬂmaktad›r.
29'uncuda kar›ncan›n bu¤day› h›zl›
ad›mlarla yuvas›na götürdü¤ünü
görür. Timur, buradan kendisine
ders ç›kart›r. Ç›kard›¤› dersin ad›,
›srard›r. Hedeften vazgeçmemek,
engellerden y›lmamakt›r.
Timur, bu dersi, sömürücü s›n›f›n imparatoru olarak yeni fetihler
için kullanacakt›r kuﬂkusuz. Ama
dersin özü, bir savaﬂ›n içinde olan
herkes için geçerlidir. Ders ﬂudur:
Zafere ulaﬂman›n önkoﬂullar›ndan
biri, ›srard›r. Hedeften vazgeçmemek, engellerden y›lmamakt›r.
Israr, o kar›ncan›n sabr›n› ve kararl›l›¤›n› göstermektir. Devrim mücadelesinde, t›pk› kar›ncan›n boyunu aﬂan engeller gibi, say›s›z engelle karﬂ›laﬂ›r›z. ‹ﬂte bu noktada zaferin, koydu¤umuz hedeflere ulaﬂman›n ilk ﬂart›, ›srard›r.

– Sonuç alam›yorsak, suçu
“nesnel k oﬂullarda”
aramayal›m
Israrl› olmak, en düz haliyle baﬂlad›¤›m›z iﬂten vazgeçmemektir.
Programlar›m›z› her ne olursa olsun, hayata geçirmeye çal›ﬂmak, kararlar›m›zdan geri dönmemektir.
Israr, örgütlenilemez denilen
yerde örgütlenmek, yap›lamaz denilen eylemi yapmak, girilemez denilen yerlere girmektir.
Bazen, herkes kendi cephesinden, kendi koﬂullar›n›n özgünlü¤ünden söz ederek bu genel teorilere karﬂ› ç›kar: “Evet hakl›s›n›z ama
buras› bildi¤iniz gibi de¤il”... “‹nsanlar çok geri, ne anlatsak da anlam›yorlar”... “korkuyorlar”... “ç›-

karlar belirleyici”...
Yap›lmas› gerekenlerin
ve yap›labileceklerin hepsi
yap›lmadan, olmuyor, olmaz
diye sonuç bildirmek, nesnelli¤e teslim olmakt›r.
Olmuyor diye düﬂünmek
yerine “ben yapamad›m”,
“biz yapamad›k” diye düﬂünmek
daha do¤rudur. Böyle düﬂünürsek,
hemen devam›nda neyi eksik b›rakt›k, ne yetersiz kald› da yapamad›k
sorusunu sorar ve eksi¤imizi tamamlayarak o konuda ›srar etmeye
devam ederiz. Do¤rusu da budur.
E¤er kitleleri örgütlemenin bizim varl›k koﬂulumuz oldu¤unda
netsek, ›srarc› olmam›z do¤al sonuçtur. “Olmaz”, “u¤raﬂt›m olmuyor”, “buran›n koﬂullar› farkl›”,
“bu iﬂ bilindi¤i gibi de¤il” ﬂeklindeki ifadeleri literatürümüzden ç›kar›r›z.
Düzen, tüm çürümüﬂlü¤üne, yönetememe krizine ra¤men, kitleleri
düzen içinde tutabilmek, dolay›s›yla iktidar›n› korumak için, sürekli
yeni ﬂeyler üretir. Yeni yöntemler,
araçlar devreye sokar. Bu da düzenin kendi düzenini sürdürmek için
› s r a r › d › r. Karﬂ›-devrimin kitleleri
kendi elinde tutmak için gösterdi¤i
› s r a r › n i k i k a t › n › biz, kitleleri devrime kazanmak için göstermek durumunday›z.

– Sonuç al›c›l›¤›n ﬂart›, planl›
olmakt›r
Öncelikle bizi istedi¤imiz sonuca götürecek net ve kesin bir plan ve
program›m›z olmal›d›r.
Program neyi nas›l yapaca¤›n›
bilmektir. Hangi iﬂi kimin, ne zaman yapaca¤›n›, geliﬂmenin hangi
aﬂamalardan geçece¤ini bilip, k e n d i l i ¤ i n d e n c i l i k t e n k u r t u l m a k t › r.
Bir plan ve programa sahip olmak,
tüm faaliyetlerimize, alan›m›za ve
insanlar›m›za h a k i m o l m ak t › r ayn›
zamanda. Plan›, program› olmayanlar, alanlar›na, birimlerine hakim
olamazlar.
Program, kendi gerçekli¤imiz
üzerine ﬂekillenmelidir. Niyetleri-

kalmaz. Disiplin ve denetim, plan
mizi, idealleﬂtirilmiﬂ, mükemmelO alanda, birimde, çal›ﬂma o güve programlara hayat veren, onlar›n
leﬂtirilmiﬂ hedefleri de¤il, s›n›flar
nü kurtarma çerçevesinde ﬂekillenir.
gerçekli¤i dönüﬂmesini sa¤layan temücadelesinin ve örgütlenmemizin
O anda varolan iﬂlere yetiﬂme pemel iki unsurdur.
koﬂullar›na denk düﬂen hedefleri
ﬂinde koﬂulur ve onun ötesi düﬂüiçermelidir. Neyi hedefliyoruz? ‹hnülmez. Düﬂünülemez de. Görünürﬁunu ﬂu zamanda yapaca¤›z ditiyac›m›z ne? Elimizde neler var?
de o alan›n yöneticileri, kadrolar›, o
yorsak yapmak durumunday›z. KitElimizdekilerle neyi, nas›l yapabilialandaki herkes, belki her iﬂe koﬂtulelere verilmiﬂ bir sözümüz varsa,
riz? Bunlar› düﬂünmeden oluﬂtururuyorlard›r, sürekli bir ﬂeyler yapyerine getirmek durumunday›z. Dilan programlar gerçekli¤i ifade etmaya çal›ﬂ›yorlard›r, ama o yap›lansiplin, en baﬂta bir iç disiplini gemezler ve dolay›s›yla bizi bir sonulardan geriye fazla bir ﬂey kalm›rekli k›lar. ﬁöyle de diyebiliriz; bir
ca götürmezler. Yani, her plan ve
yordur. Diyelim ki, yo¤un geçen
birimdeki disiplin, o birimde buluprogram, sonuç al›c› olmay› sa¤laiki-üç ayl›k bir kampanya sonras›nnan herkesin iç disiplinlerinin bir
maz. Sonuç al›c› olabilmesi, plan ve
da dönüp bakt›¤›m›zda, al›nan sotoplam›d›r ayn› zamanda. Elbette
program›n, gerçekcili¤ine ba¤l›d›r.
mut sonuçlar ya yoktur ya yok deonunla özdeﬂ de¤ildir, diﬁöyle bakmal›y›z: Yasiplinin onun üstünde bir
pamayaca¤›m›z, baﬂarayan› da olmal›d›r, ki o da
Küçük ve zarars›z görülen ertelemecilikler, boﬂ
mayaca¤›m›z, halledememerkezi olarak ortaya kovermiﬂlikler, hantall›klar, görünürdeki tüm
yece¤imiz hiçbir görev,
nulan disiplin ve denetimküçüklüklerine ra¤men, asl›nda birer sabotör olarak
aﬂamayaca¤›m›z hiçbir
dir.
planlar›, programlar› kemirmeye baﬂlar. Yap›lmayan
engel, yenemeyece¤imiz
Disiplin, gelenekselleﬂher ﬂey, bir baﬂka iﬂi de aksat›r. Aksakl›klar, e¤er
hiçbir zorluk yoktur. Esas
miﬂ ve örgüt taraf›ndan orüzerine gidilmez, devrimci çözümler bulunmazsa,
olan, o engellerin, zorluktaya konulan ilkeleri, kuralk›sa
sürede bulaﬂ›c› bir hastal›k gibi, baﬂka iﬂleri de
lar›n üzerine planl› git lar› hayata geçirmektir.
aksatmaya baﬂlar.
mek ve plan› sonuna kaBunlar›n hayata geçirilmedar uygulamakta › s r a rc›
di¤i yerde “örgütlü devrimo l m a k t › r.
cilik” tart›ﬂ›l›r hale gelir.
necek kadar azd›r.
Hangi iﬂi ne zaman, nerede, kiBunun tart›ﬂ›l›r hale geldi¤i yerde
minle yapaca¤›z, hangi birimde ne
Bir çok eylem yap›lm›ﬂt›r, kamde emin olun ki, çal›ﬂmalar›m›zdan
kadar sürede hangi hedefe ulaﬂmaya
panyaya kat›l›nm›ﬂt›r, ama bunlar
sonuç alabilmek çok çok zordur.
çal›ﬂaca¤›z? Tek tek insanlar özelinbirim aç›s›ndan belli bir program,
Çünkü orada örgütsüz bir bak›ﬂ aç›de k›sa, orta, uzun vadeli hedefleriplan temelinde yap›lmad›¤›, kadros› hakim k›l›nmaktad›r ve örgütsüzmiz nelerdir?
laﬂma, insan yetiﬂtirme, kitle örgütlü¤ün yaratt›¤› sonuçlar da günübirleme gibi aç›lardan sonuç al›c› bir
Küçük ve zarars›z görülen erteliktir.
tarzda çal›ﬂ›lmad›¤› için, geriye kalemecilikler, boﬂ vermiﬂlikler, hanDenetim, b a ﬂ a r›y›, sonuç alma lan, böyle azd›r. Bu tür çal›ﬂma tartall›klar, görünürdeki tüm küçüky › g a r a n t i a l t › n a a l m a k t › r. Neyin
z›nda, daha çok prati¤in peﬂinde sülüklerine ra¤men, asl›nda birer sanas›l yap›ld›¤›n›n bilinmesi demekrüklenme ve o prati¤in içinde bobotör olarak planlar›, programlar›
tir. Geliﬂmelere an an vak›f olmak
¤ulma vard›r.
kemirmeye baﬂlar. Yap›lmayan her
demektir. Herhangi bir çal›ﬂmam›zﬂey, bir baﬂka iﬂi de aksat›r. AksakBu tarz sorgulan›p de¤iﬂtirilmeda, engellerle, olumsuzluklarla, iml›klar, e¤er üzerine gidilmez, devlidir. Bunun yap›lmad›¤› yerde, bir
kans›zl›klarla, yanl›ﬂ anlamalarla
rimci çözümler bulunmazsa, k›sa
noktadan itibaren ya “burada olmukarﬂ›laﬂmak her zaman ihtimal dasürede bulaﬂ›c› bir hastal›k gibi,
yor” düﬂüncesi ya da kiﬂisel düzeyhilindedir. Denetim iﬂte bu aç›dan
baﬂka iﬂleri de aksatmaya baﬂlar.
de “ yapam›yorum, edemiyorum”
da çok hayatidir. Denetim çal›ﬂmaOradaki çal›ﬂmam›zda ortaya ç›kan
gerekçeleri getirilmeye baﬂlan›r.
larda ortaya ç›kabilecek olumsuzsorunlarda, yetmezliklere yetemez
Oysa yap›lamayacak, edilemeyecek
luklar›n, sapmalar›n zaman›nda göhale gelinir. Elbette o koﬂullarda sobir ﬂey yoktur; sorunun esas›, planl›
rülebilmesini sa¤lar, yanl›ﬂ büyünuç al›c› bir çal›ﬂma tarz›n›n hayata
programl› olmamaktad›r.
meden, bize zarar vermeden müdageçmesi beklenemez bile.
hale imkan› verir. Kararlar›n gevﬂetilmesinin veya yanl›ﬂ yorumlanmaPlanl› olman›n karﬂ›t›, günübirSonuç a lman›n b ir baﬂka
s›n›n yol açabilece¤i zararlar, ancak
lik yaﬂamak, günübirlik düﬂünmekﬂart›, disiplin, bir di¤eri
sa¤l›kl› bir denetim mekanizmas›ytir. E¤er bir plan›n›z, program›n›z
denetimdir
la önlenebilir. K›sacas›, denetim,
yoksa, somutlanm›ﬂ hedefleriniz de
taﬂl›, engebelerle dolu yollarda, arayok demektir ve bu durumda günüE¤er yaﬂam›m›zda, çal›ﬂmalar›ba devrilmeden önlemlerini alabilbirlik yaﬂamak, günübirlik çal›ﬂmak
m›zda belli bir disiplin yoksa, plan
mektir. E¤er sa¤l›kl› bir denetim
kaç›n›lmazd›r zaten.
ve programlar›n da hiçbir anlam›
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Örgütlemekte ›srar, kendi ideolojimize
güvendir. Yüzde yüz sonuç al›r›z diye genelleme
yapamay›z, ama halktan her insan›
örgütleyebiliriz, ona düzenin yüzünü
gösterebilir, devrimi anlatabilir ve onu ikna
edebiliriz güvenini duymal›, o iddiada olmal›y›z.
Bu güven ve iddiaya sahipsek, ›srarl› olmak,
bunun do¤al sonucudur bir yerde.

mekanizmas› kurulmuﬂsa,
"Söyledim
yap›lmam›ﬂ",
"Ben öyle de¤il ﬂu ﬂekilde
söylemiﬂtim, yanl›ﬂ anlam›ﬂ"
türünden bahanelere de gerek kalmaz. Bu anlamda
aç›kça görülece¤i gibi, denetim, yapt›¤›m›z iﬂten sonuç alman›n en önemli sigortalar›ndan biridir. Denetimi, d›ﬂtan gelen
s›k›c› bir unsur gibi de¤il, harcad›¤›m›z eme¤in, zaman›n boﬂa gitmemesini sa¤layan bir sigorta olarak
görmeliyiz.

– Bir baﬂka örnek:
Ali R›za’n›n ve Veysel’in ›srar›

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

36

Okullar›n aç›ld›¤› o ilk günlerde
Ekrem Ak›n adl› ö¤renci, Ali R›za’n›n dikkatini çekiyor. Ekrem'le
tan›ﬂ›yor Ali R›za (Kurt), anlat›yor,
anlat›yor, ama Ekrem ikna olmuyor... Nihayet di¤er arkadaﬂlar Ali
R›za'ya "B›rak u¤raﬂma, ondan iﬂ
ç›kmaz" diyor. Ama Ali R›za ›srara
devam ediyor. Sonuç biliniyor. Ekrem Ak›n Savaﬂ militan bir DevGençli, ard›ndan da Dev-Genç’in
yöneticilerinden biri oluyor.
Veysel Beysüren bir Liseli DevGençlidir (1 Nisan 1993'te ﬂehit düﬂtü). Ama birazdan sizin de görece¤iniz gibi, kendine güvenlidir. Herkesi
ikna edebilece¤ine, yani asl›nda ideolojisine, hakl›l›¤›na güvenir.
Kendisi gibi liseli olan bir arkadaﬂ›n›n ailesiyle konuﬂmaya gider.
Aile çocu¤unun mücadeleye kat›lmas›n› adeta zorla engellemektedir
ve Veysel onlar› bu konuda ikna etmeyi düﬂünür. Liselinin annesi, Veysel'i karﬂ›s›nda görünce, kendi o¤ullar›na yapt›klar› gibi, onu kap› arkas›na s›k›ﬂt›r›p eline geçirdi¤i süpürgeyle vurmaya baﬂlar, Veysel hiç
karﬂ›l›k vermez. Anne ard›ndan da
Veysel'i kovar. Veysel ailenin bu tavr› karﬂ›s›nda "Gitmeyece¤im, burada
kalaca¤›m, sizinle konuﬂaca¤›m, ben
sizi dinleyece¤im, siz de beni" diyerek oturur oraya. Hiçbir ﬂey Veysel’i
oradan kald›ramaz ve sonuçta aile
onu dinlemeyi kabul etmek zorunda

kal›r. Asl›nda Veysel'in bu tavr› da
ailenin hoﬂuna gitmiﬂtir. Oturup konuﬂurlar. ‹lk baﬂta bir de¤iﬂiklik olmaz ailede. Ama Veysel hemen her
akﬂam o eve gidip sohbet etmeye devam eder... Aile bazen kap›y› isteksizce açsa da, Veysel ald›rmadan onlarla konuﬂmaya ve saatlerce onlar›
dinlemeye devam eder... Sonuç,
Veysel'in ›srar› ve çabas› boﬂuna gitmez.
Biliyoruz ki, Ali R›za’n›nki de
Veysel’inki de tekil örnekler de¤ildir. Özellikle ﬂehit yoldaﬂlar›m›za
iliﬂkin benzer anlat›mlar› dinlemiﬂizdir bir ço¤umuz. Bazen uzun saç›, bazen küpesi, bazen ﬂu veya bu
konudaki davran›ﬂlar›, bazen baﬂka
herhangi bir yaklaﬂ›m› nedeniyle bir
çok insanla ilgili ondan bir ﬂey olmaz önyarg›s› hakim olabiliyor hemen. O tip yarg›lara teslim olup ›srarc› olunmayabiliyor.
S›radan, apolitik insanlar› ö r g ü t l e m e k t e ›srar, ekonomik demokratik örgütlenmeler içinde ö rgütlenmiﬂ insanlar› devrimcileﬂ t i r m e k t e ›srar, devrimcileﬂen in s a n l a r › k a d ro l a ﬂ t › r m a k t a ›srar, bir
örgütlenmenin aﬂa¤›dan yukar›ya
geliﬂiminin süreklili¤i için ﬂartt›r.
Örgütlemekte ›srar, kendi ideolojimize güvendir. Yüzde yüz sonuç al›r›z diye genelleme yapamay›z, ama halktan her insan› örgütleyebiliriz, ona düzenin yüzünü gösterebilir, devrimi anlatabilir ve onu
ikna edebiliriz güvenini duymal›, o
iddiada olmal›y›z. Bu güven ve iddiaya sahipsek, ›srarl› olmak, bunun
do¤al sonucudur bir yerde.

– Sonuç al›c›l›k, emekle yeniyi
yaratmakt›r!
Sonuç al›c› olabilmek, elbette en
baﬂta yo¤un bir emektir. Hiç kimse,

yo¤un bir emek sarfetmeden
sonuç alma hayali içinde olmamal›d›r. Kitleleri örgütlemek, ﬂu veya bu mahallede,
fabrikada, okulda bir örgütlenme inﬂa etmek, bir zanaatkar›n sabr› ve eme¤ini gerektirir. Örgütleyece¤imiz kitleleri, kadrolaﬂt›raca¤›m›z insanlar›m›z›, kuraca¤›m›z herhangi bir birim örgütlenmesini, bir sanatç› gibi
nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂleyece¤iz. Bu sonuçlar
gerçekten de ancak böyle bir emekle ortaya ç›k›yor. Asl›nda, bir insan›
gün gün bilinçlendirmek, onu gün
gün devrimcileﬂtirmek, bir devrimciyi gün gün kadrolaﬂt›rmak, insana
bir kuyumcu ustas›n›n güzel bir eser
yarat›rken duydu¤u coﬂkuyu verir;
hatta daha ötesini. Biz, eski insandan yeni bir insan yarat›yoruz, biz,
dünyay› sarsacak, de¤iﬂtirecek bir
kadro yarat›yoruz, bundan büyük
bir eser olabilir mi?

– Sonuç al›c›l›k, büyük
iddian›n d o¤al s onucudur;
sonuç al›nam›yorsa, iddial›
olmakta b ir sorun v ard›r..
‹ddias›zl›k, yetinmecilik, kendine ve halk›na güvensizlik, sonuç
al›c›l›¤›n önündeki en önemli engellerdir.
" D ü n y a y › B i r Kez d e T ü r k i y e ' d e n S a r s a c a ¤ › z " iddias›yla bak›ld›¤›nda, ne yap›p edip o sonucu
almaya çal›ﬂ›r›z. O sonucu almak
için k›l› k›rk yarar, plan›m›z›, program›m›z› yaparaz.
Dolay›s›yla, herhangi bir birimdeki, alandaki çal›ﬂma tarz›m›z› de¤erlendirirken, çal›ﬂmam›z›n bu söze denk düﬂüp düﬂmedi¤ini pekala
temel bir ölçü olarak alabiliriz.
Bir kere denedik olmad›ysa, iki
kere deneyece¤iz, olmad›ysa üç,
dört.. Kap›dan giremiyorsak bacadan girece¤iz.
Kitle çal›ﬂmas› nedir zaten: düüﬂ man›n saflar›n› daralt›p, devrim
saflar›n› geniﬂletmek de¤il mi? Peki böyle bir iddia, ›srar olmadan bu
sonucu yaratabilir miyiz?

Dün SEKA’yd›, bugün
TEKEL, yar›n hepimiz!
Kocaeli SEKA fabrikas› emekçileri fabrikalar› kapat›lmak istendi¤inde 1 Ocak 2005’te direniﬂe baﬂlad›lar. O dönem direniﬂ içerisinde
olan bir emekçi, daha önce süren iﬂçi direniﬂlerine bak›ﬂ aç›lar›n› ﬂöyle
ifade ediyordu:
"Bize 10 y›l boyunca s›n›f dayan›ﬂmas›n› anlatsan›z bir kula¤›m›zdan girer di¤erinden ç›kard›...”
SEKA iﬂçileri, iktidar›n “özelleﬂtirme” ad›na sürdürdü¤ü sald›r›
politikas›na s›ra kendilerine gelinceye kadar, sessiz kalm›ﬂ, izlemiﬂlerdi.
Bu gerçek TEKEL direniﬂinde
bir kez daha karﬂ›m›za ç›kt›. Tekel
iﬂçileri, bu eksikliklerini, bak›ﬂ aç›lar›n›n yanl›ﬂl›¤›n› direniﬂ içinde
gördüler. Bir TEKEL iﬂçisi de, bu
durumu kendileri aç›s›ndan ﬂöyle
anlat›yordu:
“Biz TEKEL iﬂçisiyiz ve de art›k
b›çak kemi¤e dayand›. Kemi¤i kesiyordu ki biz bu direniﬂi gösterdik. Ve
de ac› bir tat da ç›kard›k. Keﬂke biz
bunu TEKEL özelleﬂtirme kapsam›nda anonim ﬂirkete dönmeden
yapsayd›k diyebiliyoruz.”
SEKA ve TEKEL iﬂçilerinin
vurgulad›¤› gerçe¤i, hemen tüm iﬂçiler bir biçimiyle yaﬂad›lar. Bir bak›ma herkes kendi deneyini yeniden
yaﬂad›.

“...baﬂkalar› bu sald›r›lara
m a r u z k a l d › ¤ › n d a d i re n m e k ,
onlara destek vermektir”
Bir baﬂka TEKEL iﬂçisi,, direniﬂin ö¤rettikleri ile “... bizzat kendi
baﬂ›m›za gelmeden de“ direnmek
gerekti¤ine iﬂaret ediyordu.
Direniﬂteki TEKEL iﬂçilerinin
belki de üzerinde durdu¤u en çarp›c› gerçek ﬂu noktayd›;
“... iﬂçilerin de bir ço¤u, hep
bask› kendisine yöneldi¤inde mücadeleye giriyor, direniﬂler yap›yor...”

Yani sadece “b›çak kemi¤e dayand›¤›nda” direnmek, geç kalm›ﬂ
bir direniﬂtir. SEKA, TEKEL direniﬂleri biraz da böyle geliﬂen direniﬂler oldu.
Aç›k ki, özelleﬂtirme konusundaki bu tav›r, “b›çak kemi¤e dayand›¤›nda” direnilmesi, özelleﬂtirme
sald›r›lar›n› boﬂa ç›kartma, geriletme konusunda beklendi¤i gibi bir
rol oynamam›ﬂt›r.
Bu tav›rlar sonucudur ki, oligarﬂi özelleﬂtirme sald›r›s› konusunda
rahat hareket etmiﬂ, iﬂçi s›n›f›ndan
ciddi bir direniﬂ görmemiﬂtir
Ancak esas olarak da sendikalar›n ad›m atmamalar›, bu konuda bir
politika geliﬂtirmemeleri sonucu
oligarﬂinin sald›r›lar› kolayca hedefine ulaﬂm›ﬂt›r.
Sendikalar, iktidar›n özelleﬂtirme ad›na ya¤ma ve talan politikalar›, binlerce iﬂçinin çal›ﬂt›¤› fabrikalar›n tekellere peﬂkeﬂ çekilmesi ve
iﬂçileri kendi kaderlerine terketmesi
karﬂ›s›nda politika geliﬂtirememiﬂtir.
Oligarﬂi özelleﬂtirmelerde, zorlanmadan, ciddi bir direniﬂle karﬂ›laﬂmadan onlarca fabrikay›, tesisi,
kuruluﬂu özelleﬂtirebilmiﬂtir. Oligarﬂi, sendikalar›n bu tav›rlar›ndan
güç alarak, öylesine rahat davranmaktad›r ki, binlerce iﬂçiyi soka¤a,
kap› önüne koymuﬂ, “gidip baﬂ›n›z›n çaresine bak›n” diyebilmiﬂtir.
‹ﬂte o koﬂullarda, SEKA, T E K E L , T ü p r a ﬂ , P e t k i m , T H Y... iﬂç i l e r i d i r e n i ﬂ e b a ﬂ l a m › ﬂ ; b u d i r eniﬂler d e b i r b i r i n d e n k o p u k b i r
biçimde gerçekleﬂmiﬂ, bu nedenle
de direniﬂler, do¤rudan oligarﬂinin
bu alandaki politikalar›n› püskürtmek, iﬂten at›lmalar›n önüne set
çekmek hedefiyle sürdürülememiﬂtir.
SEKA ve TEKEL’de dahil olmak üzere süren direniﬂlerde, iﬂçilerin ekonomik talepleri ile iﬂlerini

kaybetmemek için bir baﬂka kuruma geçmeleri, k›dem tazminatlar›n›n verilmesi, as›l taleplerini oluﬂturmuﬂtur. Örne¤in SEKA’da sorun
iﬂçilerin Kocaeli Belediyesi’ne geçmeleri ile “çözülmüﬂtür.”
TEKEL’de ise iﬂçiler, bir baﬂka
kurumda çal›ﬂmak için taleplerini
dile getirmiﬂler, sendika ve TÜRK‹ﬁ, özelleﬂtirme politikalar›n› a¤z›na bile almam›ﬂt›r.
Kald› ki, SEKA iﬂçilerinin, Belediye’de görevlendirilmesi de sorunu
çözmemiﬂtir. Zira, bu sald›r› boﬂa
ç›kar›lamay›nca SEKA sonras› da
sürmüﬂtür. Nitekim 5 y›l sonra TEKEL kapat›lma noktas›na gelmiﬂtir.
Ayr›ca s›rada, kap› önüne konacak binlerce iﬂçi daha var. AKP iktidar›, bu politikay› sürdürmede kararl›d›r.
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‹ k t i d a r b ö l ü y o r, d i reniﬂ
ö ¤ re t i p , b i r l e ﬂ t i r i y o r
AKP iktidar› emekçilere sald›r›rken, klasik politikas› “böl ve yönet”
i de uyguluyor. ‹ﬂçileri bölüyor, tecrit edip, di¤er halk kesimleri ile karﬂ› karﬂ›ya getiriyor.
Direniﬂler iﬂçilere de ö¤retiyor.
Bunu TEKEL direniﬂinde daha yak›ndan gördük. Ancak her iﬂkolu
kendi deneyini yaﬂamak yerine as›l
olarak “baﬂkalar›na sald›r›ld›¤›nda”
harekete geçmelidir.
Bu baﬂar›ld›¤›nda emekçiler kazanacak, sald›r›lar püskürtülecek
ve“...keﬂke TEKEL olarak Telekom,
Petkim bu tür kurumlar gitmeden
bunlar› yapsaym›ﬂ›z” demeyecektir
art›k emekçiler!..
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Y ü r ü y ü ﬂ : Sendikan›n alm›ﬂ
oldu¤u karar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
H a s a n Y›lmaz (M a l a t ya ): Bu
karar› kendi aram›zda de¤erlendirece¤iz. Ama kesinlikle Ankara’y›
terk etmemiz laz›md›.
Y ü r ü y ü ﬂ : Bundan sona nas›l bir
süreç iﬂleyecek iﬂçiler aç›s›ndan?
H a s a n Y›lmaz ( M a l a t y a ) :
Hasan YILMAZ
Halka ulaﬂaca¤›z. Halk› mücadelenin içine kataca¤›z. Daha çok
eylemler yapaca¤›z. Bu süreci iyi
de¤erlendirmemiz gerekiyor. Bu
sorun sadece tekel iﬂçilerinin sorunu de¤il. E¤er örgütlenmezsek
mücadele etmesek önüne gelen istedi¤i gibi hakk›m›z› elimizden al›r.
B a y r a m K o ç (Amasya): Ben
Bayram KOÇ
Amasya yaprak tütün fabrikas›nda
iﬂe baﬂlad›m. Sendikalar baﬂtan beri
bizi susturmaya çal›ﬂt›lar. Özelleﬂtirmeye her
zaman karﬂ› ç›kt›k. Y›llarca kadrosuz
yaﬂaman›n zorlu¤uyla yaﬂad›k. Tam kadromuz geldi derken fabrikam›z› satt›lar.
Say›: 211
Özeleﬂtirmeye çay oca¤›ndan baﬂlad›lar.
Özelden genele do¤u her ﬂey planl›yd›. ﬁimdi
Yürüyüﬂ
herﬂeyin fark›na vard›k.
14 Mart
2010
Bundan sonra Malatya dahil bütün illerde
hakk›m›z› alana kadar mücadeleye devam
edece¤iz.
A l i K a r a ( M a l a t ya ) : 20 gün ek
süre verildi hükümete e¤er hükümet
haklar›m›z› vermezse eylemle daha
da artacak. Ankara ‘daki amac›m›z
özlük hakk›m›z› almakt›. ,
Ölmek var dönmek yok slogan›yla yola ç›kt›k. Bu mücadelede
bedeller ödedik.
Ali KARA
ﬁehitler verdik
mücadeleyi
b›rakmak ﬂehitlerimize ihanettir.
ﬁunu da herkes iyi bilsin 3000
tekel iﬂçisinin 4-C ye geçti¤i
yaland›r.
C a f e r Ö z t ü r k ( Ç e v re E snaf›) :
Malatya’da Sümerbank kapat›ld›
iﬂçiler sessiz kald›. Tekel kapat›ld›
sessiz kal›nd›. E¤er toplumumuz
Cafer ÖZTÜRK
duyarl› olsayd› iﬂ bu seviyeye gelmezdi.
Tekel direniﬂ çad›r›n›n burada olmas› bizi
rahats›z etmiyor. Aksine böyle bir mücadele
oldu¤u için seviniyoruz. Maddi ve manevi
tekel iﬂçilerinin yan›nday›z.
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D‹REN‹ﬁ DEVAM ED‹YOR!
Malatya’da Tekel ﬂehidi
Hamdullah Uysal Direniﬂ Çad›r›nda tekel iﬂçilerinin onurlu direniﬂi devam ediyor. Her zamanki gibi güne nöbet de¤iﬂimiyle baﬂlayan direniﬂçiler gün
boyu mücadele ettikleri onursal
davalar›yla ile ilgili halk› bilgilendiyorlar.
Malatya Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi direniﬂ çad›r›na gelerek destek verdi. Dev-Gençliler
çad›ra gelirken “Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Gençliler”,
Tekel ‹ﬂçisi Direniﬂin Simgesi”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” slolganlar› att›lar. ‹HD
Malatya ﬂubesi de direniﬂ çad›r›n› ziyaret ederek destekte bulundu.
Direniﬂin 86. gününde ise
Türkiye De¤iﬂim Hareketi Malatya teﬂkilat› iﬂçileri ziyaret etti.
Ayr›ca 8 Mart günü tekel
iﬂçileri meﬂaleli eylem yapt›.
Direniﬂ çad›r›nda toplanan direniﬂçiler AKP Malatya il binas› önüne kadar meﬂalelerle yürüdüler. Eylem s›ras›nda s›k s›k
“tekel iﬂçisi yaln›z de¤ildir”
“ölmek var dönmek yok” “direniﬂin simgesi tekel iﬂçisi”
sloganlar› at›ld›.

AKP önüne gelindi¤inde
Elaz›¤’da depremde hayat›n›
kaybedenler için bir dakikal›k
sayg› duruﬂu yap›ld›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan tekel iﬂçileri
ad›na Zülfikar Koﬂar bir aç›klama yapt›. Koﬂar yapt›¤› aç›klamada 78 gün Ankara’da direniﬂ
çad›rlar›nda özlük haklar› için
mücadele ettiklerini, çad›rlar›n›
Ankara’da sökmelerinin bu direniﬂin bitti¤inin anlam›na gelmedi¤ini söyledi. “AKP 4-C yi
bize dayatarak resmen ölün diyor evet bizde diyoruz ki ölmek var dönmek yok” diyen
Koﬂar Malatya halk›n› direniﬂ
çad›r›na ça¤›rd›. Eyleme Halk
Cephesi ve ESP destek verdi.
Malatya’da sendikalar›n
destek vermemesine ra¤men
eyleme 160 kiﬂi kat›ld›.

TAR‹ﬁ’TE D‹REN‹ﬁ
SÜRÜYOR
TAR‹ﬁ iﬂçileri, Genel Müdürlük önünde baﬂlatt›klar› eylemlerine devam ediyor. Eylemlerinde
ikinci haftaya giren ve ‹zmirlilerden destek almaya devam eden iﬂçiler, bir an önce haklar›n› almak
istiyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar günü nedeniyle ÖDP’li kad›nlar›n ziyaret etti¤i kad›n iﬂçiler
de haklar›n› alana kadar eylemi b›rakmayacaklar›n› söyledi. TAR‹ﬁ yönetimi ile bir görüﬂme gerçekleﬂtiren sendika yönetimi,
TAR‹ﬁ yönetiminin mallar›n sat›ﬂ› ile ilgili yürüttü¤ü çal›ﬂma
hakk›nda bilgi verdi¤ini aç›klad›.

Devrimci Memur
Malatya'da Bir Çad›r:
Hareketi
Hamdullah Uysal
Direniﬂ Çad›r›
Kamu Emekçileri Cephesi’nin Malatya'da
27 ﬁubat'ta Tekel iﬂçilerine destek için baﬂlatt›¤› eylem devam ediyor. Kamu Emekçileri Cephesi 27 ﬁubat'ta, Yeﬂilyurt Mahallesi’nde çad›r açt›. Malatya
Tekel iﬂçileri ve halk, çad›r›, eylemi k›sa sürede sahiplendi. Öyle ki, 1 günlük düﬂünülen çad›r ve oturma eylemi sahiplenmeden kaynakl› süresiz olarak
uzat›ld›. Çad›ra, Tekel direniﬂi içinde ölen Hamdullah
Uysal'›n ad› verildi.
Çad›r›n 3. günü, 1 Mart’ta Dan›ﬂtay'dan gelen
aç›klamayla Ankara'da Sakarya Caddesi’ndeki çad›rlar sendikan›n karar›yla kald›r›l›rken Malatya'daki
çad›r devam ettirildi. Bir Tekel iﬂçisi, "Dan›ﬂtay'›n bu
karar›, sadece hükümete yarad›, bize hiçbir ﬂekilde
bir faydas› yok. Bu karar Tekel iﬂçilerini oyalama karar›d›r. Hükümet polis zoruyla bizi da¤›tamayaca¤›n›
anlay›nca, dan›ﬂtay›n bu karar›yla direniﬂi k›rmay›
hedeflemiﬂtir. Bizlerin iste¤i hakl› olan taleplerimiz.
Bize düﬂen mücadeleyi b›rakmamak, daha da ileriye
taﬂ›makt›r." derken direniﬂe ara verilmemesi gerekti¤ini, do¤ru bir ﬂekilde ortaya koyuyordu.
Kamu Emekçileri Cephesi taraf›ndan kurulan ve
daha sonra baﬂta Tekel iﬂçileri olmak üzere sahiplenilen çad›r eylemi, bu bak›ﬂla devam ettirildi. Elbette Tekel direniﬂine destek amaçl› bu eylem, tek baﬂ›na büyük sonuçlar yaratan, belirleyici bir eylem
de¤ildir. Ancak eylemin gösterdi¤i sonuçlar önemlidir ve belirleyicidir.
Öncelikle hareket edece¤imiz nokta neresidir?
Tekel iﬂçilerinin eylemi hakl› ve meﬂrudur. Bu
hakl›l›k ve meﬂruluk halk›n çok de¤iﬂik kesimlerinde
yank› bulmuﬂtur. Geniﬂ bir duyarl›l›¤› ve sahiplenmeyi aç›¤a ç›karm›ﬂt›r. Ancak tekel direniﬂinin insiyatifini elinde bulunduran, baﬂta TÜRK-‹ﬁ olmak üzere
sendikalar›n, ortaya koyduklar› pratik bu sahiplenmeye, duyarl›l›¤a denk düﬂmemiﬂtir. Sendikalar ken-

Kocaeli’de iﬂsizler ‹ﬁKUR’u
bast›
Kocaeli’de iﬂsizler 8 Mart günü ‹ﬁKUR’u
bast›. ‹ﬂsizli¤in bunaltt›¤› 25 iﬂsiz, “Bize iﬂ bulacaks›n›z” diyerek oturma eylemine baﬂlad›. Tart›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› eylem s›ras›nda ﬁube Müdürü Naz›m Balc› eylemcileri ikna etmeye çal›ﬂt›. “Yoksul ailelerin çocuklar›y›z diye açl›ktan
m› ölelim mi. Evimize ekmek götürmek istiyoruz" diyen iﬂsizler pazartesi gününe kadar süre
vererek sorunlar›na çözüm bulunmas›n› istedi.

di iﬂçisine, halka güvensizdir. ‹ddial› olamam›ﬂlard›r.
Gösterdikleri tepki, ald›klar› kararlar, sonuç almaya
götüren kararlar de¤ildir. Ve görülen gerçek de ﬂudur ki, bu sendikalar direniﬂi ad›m ad›m tasfiye etme
hesab› içindedir.
‹ﬂte devrimci memurlar›n hareket noktalar› buralardad›r.
Sadece bu sendikalara at›p tutman›n ötesinde,
“biz ne yapmal›y›z” diye düﬂünmeliyiz. Bugünkü gerçeklikleriyle, direniﬂin insiyatifi devrimci memurlar›n elinde de¤ildir. Bu noktada, sendikalar›n d›ﬂ›nda
yapaca¤›m›z eylemler “NE ETK‹ YARATAB‹L‹R K‹” denilebilir. Oysa bu bak›ﬂ aç›s›, yukarda ifade etti¤imiz
somut durumu görmezden gelen bir düﬂüncedir.
"NE ETK‹S‹ OLUR K‹” düﬂüncesi en baﬂta iddias›z
bir düﬂüncedir. Yap›lan› yeterli görmezken, birﬂey
yapmamak sonucunu do¤uran, pasif, duyars›z bir
yaklaﬂ›md›r.
Bu direniﬂ temelinde, bizim yapmam›z gereken
tepkiyi, duyarl›l›¤› örgütlemek, yeni iliﬂkilere uzanmak, politikleﬂtirmektir. Dahas› kendimizi örgütlemektir.
Bunlar› baﬂarmak iddial› ve güvenli olmakt›r...
Kamu Emekçileri Cephesi’nin Malatya’daki direniﬂ
çad›r› bu noktada, küçük ama ö¤retici bir örnektir.
Orada duyarl›l›k ve sahiplenmeyi aç›¤a ç›karma vard›r. Yeni duyarl›l›klar yaratma vard›r. Orada, günlük
yaﬂam program›ndan, gelen ziyaretçileri karﬂ›lamaya, oraya yeni ziyaretçiler taﬂ›maya, direniﬂ çad›r›nda tart›ﬂma ve sohbetleri örgütlemeyi, organize etmeyi ö¤renmek vard›r.
‹ddial› olmak, cüretli olmak, politik olarak devrimci bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmak... ‹ﬂte belirleyici
olanlar bunlard›r. Direniﬂleri yaratan ve kazan›ma
götüren bu belirleyicilik olmuﬂtur.

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

Emekli-Sen: "Haks›z kesintilere
karﬂ›y›z"
Emekli-Sen üyeleri taraf›ndan, üyesi bile olmad›klar› bir dernek için maaﬂlar›ndan kesinti yap›lmas› dolas›yla bir eylem
yap›ld›. 9 Mart günü Sosyal Güvenlik Kurumu ‹zmir ‹l Müdürlü¤ü önünde yap›lan eylemde, “ﬁubat ay› maaﬂlar›n› almaya giden emekliler, maaﬂlar›ndan yap›lan kesintiyle karﬂ›laﬂt›lar" denildi. Kesintinin kiﬂi baﬂ› 18 TL. olarak Türkiye Emekliler Derne¤i'ne üye gösterilen emeklilerden haks›z yere yap›ld›¤›n›n belirtildi¤i aç›klamada "biz ‹zmir'de bu derne¤in nerede oldu¤unu
dahi bilmezken maaﬂlar›m›zdan yap›lan bu kesintiye karﬂ› ç›k›yoruz" denildi.
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e) Söz verip yapmama,
randevulara gelmeme gibi
al›ﬂkanl›klar
yayg›nd›r.
Bunun için yak›ndan denetlemeliyiz. Bir iﬂi yapt›r›rken, onlar›n faydalanabilece¤i boﬂluklar b›rakmamal›y›z. Yani kaçamak yapamamal›.
Örne¤in bir eyleme gelece¤ini
söyler, sabah mutlaka iﬂi ç›km›ﬂt›r. Hatta Pazar günkü bir eylem
için o gün Pazar oldu¤unu bile hesaplamadan "iﬂe gittim" bile diyebilir. Bunlar›n temel nedeni korku
olmakla birlikte esas olarak söz
vermenin de¤erinin genel olarak
y›pranm›ﬂ olmas›ndad›r. Yani yozlaﬂmad›r. Bu durumlarda da peﬂini b›rakmamal›, yap›lmayan iﬂten, gelmeyen kiﬂiden mutlaka
nedenlerini ö¤renmeli ve peﬂini
b›rakmad›¤›m›z›, bizi aldatamaya-

Öğretmenimi
ğretmenimiz

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010
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“Dünyay› güzellik kurtaracak
bir insan› sevmekle baﬂlayacak
her ﬂey” demiﬂ Sait Faik. Ama biz
böyle bir sevgiden bahsetmiyoruz.
Yine insan› sevmektir bizim
sevgimiz ama onun güzel gözleri,
bu¤ulu bak›ﬂlar› de¤il bizim sözünü etti¤imiz sevgi.
Mahalledeki insan tipleri, halk›n içindeki insan tipleri konusunda yeni yeni deneyler yaﬂamaya
devam etsek de karakteristik baz›
özelliklerini sayaca¤›z aﬂa¤›da.
Bu konudaki örnekleri sürekli
akl›m›zda tutmal›y›z. Karﬂ›daki insan mutlaka öyledir demiyoruz.
Bunlar genel karakterlerdir. ﬁu ana kadar yaﬂananlardan ç›kan sonuçlard›r:
a) Mahalle gençli¤i
disipline gelmekte zorlan›r. Ama biz buna ra¤men disipline etmek için
›srar etmeliyiz.
b) Çok kolay yalan
söyler. Yapaca¤›m der, yapmaz.
Hava atmay› sever. Bir eylem yapar, o eylemi ikinci bir kiﬂiye anlatmadan duramaz. Sonuçta polisin kula¤›na da gider ve yakalan›r.
c) Çok iﬂ yap›yor havas›ndad›r. Yapt›¤› ya bir korsan gösteri
ya da bir faﬂistin dükkân›na molotof atmakt›r. Buna "milisim" der.
Yani kendini abart›r.
d) Birbirleri aras›nda, özel sorunlar olan insanlar, örgütü bu sorunlara alet ederler. Olmad›k ﬂeyler anlat›p seni yönlendirmeye çal›ﬂ›r. Örgüte karﬂ› suçluymuﬂ havas› yarat›r. Asl›nda gerçek öyle
olmayabilir. O özel sorununu bu
ﬂekilde kullan›r. Yani bizi k›ﬂk›rt›r.
Bu durumda dikkatli olmal›. Anlat›lan her ﬂeye hemen inanmamal›y›z. Gerçe¤in ne oldu¤unu araﬂt›rmal›y›z. Bunun için gerekirse
yüzleﬂtirmeler yapmal› taraflar›
ayr› ayr› dinlemeliyiz. Yani anlat›lanlarla de¤il, gerçe¤e göre hareket etmeliyiz.

min halk› nas›l insanl›¤›ndan ç›kartt›¤›n›, son nefesine kadar nas›l sömürdü¤ünü ö¤retin. Onlara,
kapitalizmin iﬂleyiﬂ kurallar›n›
mutlaka ö¤retin. Ö¤retinki, neden
y›kmak gerekti¤ini bilsinler.
Onlara emperyalizmin katliamc›l›¤›n›, sömürüsünü, yozlu¤unu ö¤retin. Açl›¤›m›z›n, çaresizli¤imizin e¤itimsizli¤imizin sorumlusunun emperyalizm oldu¤unu
ö¤retin.
Bunlar› y›kmak için, güçlenmemiz, örgütlenmemiz gerekti¤ini ö¤retin. O zaman söz verip tutmamak, hava atmak, yalan söylemek, hepsinin bir bir nas›l eridi¤ini, yok oldu¤unu göreceksiniz.
Biz devrimciyiz. Bizi, s›radan
insanlardan ay›ran en büyük özellik budur. Ölüme birlikte baﬂ koymak, zorluklar› birlikte aﬂmak, bizim
aram›zdaki yoldaﬂl›k
iliﬂkilerini güçlendirecektir. Aram›zda,
güçlü bir sevgi ve
sayg› iliﬂkisi yaratabilirsek, koﬂullar ne
kadar zorlu olursa olsun savaﬂmak daha
kolay olacakt›r.
Bu sevgi savaﬂ› büyütmelidir...
Bu sevgi güveni büyütmelidir...
‹stenen asla Sait Faik’in ﬂiirindeki gibi bir sevgi de¤ildir.
Bu sevgi, onlarla savaﬂmakt›r.
Onlar›n kafas›ndaki, ruhundaki
düzen ile savaﬂmakt›r. Bu insanlarla olmuyor, olmaz diyenler,
gerçekte savaﬂmayanlard›r. Gerçekte beyni düzeniçileﬂmiﬂ olanlard›r. Bir yandan bir yana, savrulur durur kafas›. ‹nsanlar› sevmek;
halk ve vatan sevgisinden ayr›lmaz. Ay›rd›¤› noktada düzeniçi
çözümler bulur.
Bizim sorunumuz yöneticilerimizin beynidir.
Biz, halk yalan söyler mi diyoruz. Söyleyebilir, ama halk, devrim-iktidar-savaﬂ gerçe¤i gözüyle
bakmaz. Bilinçli, örgütlü olmayan
insanlar›n iyilik ölçüsü farkl›d›r,
bunu çok anlatm›ﬂ›zd›r. Örgüt güvenli¤i nedir? Düﬂman kimdir?
bunlar› düﬂünmezsek, elbette

‹NSANLARI SEVMEK
HALK VE VATAN SEVG‹S‹ ‹LE
SEVMEKT‹R
ca¤›n› göstermeliyiz.
Söyledi¤imiz gibi bunlar en genel hali ile karﬂ›m›za ç›kan örneklerdir. ‹nsandan insana de¤iﬂir.
‹ﬂte böyle insanlar› da sevebilir
miyiz?
Sevgi onlar› e¤itmektir...
Sevgi onlar› devrimcileﬂtirmektir...
Yalan m› söylüyor, do¤ru söylemeyi ö¤retmektir sevgi.
Korkuyorlar m›, onlara ö¤retece¤iz; cesur olmak, korkmamak
de¤ildir, korkuyla direnmektir.
Sadece direnirlerse korkuyu yeneceklerini anlataca¤›z onlara.
Korku bilmemekten kaynaklan›r; onlara ö¤retece¤iz, onlar› e¤itece¤iz.
Korku güvensizliktir; onlara
güveni ö¤retece¤iz.
Onlara kapitalizmin kurallar›n›
ö¤retin. Bir avuç kan emicinin
halk› nas›l hayvana sayd›¤›n› ö¤retin. Katil, obur, h›rs›z kapitaliz-

halk düﬂman› katili bile bir ç›rp›da çok iyi insan ilan edebiliriz.
“Onunda çocu¤u vard›r”, “ o da
bir babad›r” vs. ölçüleri buralara
bile taﬂ›nabilir. Böyle bir sevgi
de¤il, devrimin, devrimcili¤in,
mücadelenin, savaﬂ›n büyütüldü¤ü bir sevgi ile sevece¤iz onlar›.
Ama mant›kl› olmal›y›z, evet
mant›kl› davranaca¤›z. Mant›¤›m›zla dünyaya bak›ﬂ›m›z›, halk›m›za ülkemize bak›ﬂ›m›z›, sevgi ile
savaﬂ ile güven ile besleyece¤iz.
Dünyaya bizim gözümüzle,
devrimin gözüyle, bakmad›kça,
bugün de¤ilse yar›n düzeniçi bir
sevgi ve anlay›ﬂ›n diﬂlilerine kendini kapt›rmak kaç›n›lmazd›r. Bir
savaﬂ örgütünün militan›, kadrosu, hele yöneticisi, "partim söylüyorsa do¤rudur" diye en baﬂ›ndan düﬂünmelidir. Dünyaya devrimin ç›karlar› gözüyle, iktidar
kafas›yla bakt›¤›nda zaten ayn›
sonuca ulaﬂacakt›r.
Öyle anlar olacakt›r ki, çevremizde birçok iliﬂkinin karﬂ› ç›kt›¤›
bir karar› da uygulamak durumunda kalabilirsiniz. T›pk› ölüm
orucunda hain ilan edilenler gibi.
Halk›n, apolitik insanlar›n nas›l
bakt›klar›n› anlatt›k. Bir kadronun böyle bakmas› ise çok daha
farkl›d›r.
Örgütün karﬂ›s›nda gerçekte
örgütsüzlü¤ü, bireyi savunuyordur. Devrimin kanunlar›n› de¤il,
insan haklar› savunuculu¤u yap›yordur. Bu kültür her yerde karﬂ›m›za ç›kar. Savaﬂ, direniﬂ nedir
bilmez bu kafa. ‹nsan Haklar›
Derne¤i gibi bakar örgüt gibi de¤il. Bu herkes için bir e¤itimdir.
Ölüm-yaﬂam tart›ﬂmalar›nda anlatt›k bu kafay›. Hümanizmin, insan haklar›n›n ne oldu¤unu biliriz.
S›n›flar mücadelesinde bu
kavramlar›n hiçbir hükmü yoktur. Elbette insanlara en büyük
de¤eri veren komünistlerdir. Ama
hümanizm dedi¤imiz, burjuvazinin üretip, beyinlere soktu¤u, s›n›f mücadelesini beyinlerde yok
etmenin bir oyunudur.
‹nsanlar› sevece¤iz tek istisnas› iﬂbirli¤i ve ihanettir...
Direnenler ölürken, ihanet

edenleri sevmek de ihanettir. Bu
ay›r›m› da bilerek sevece¤iz insanlar›m›z›. Bu ay›r›m› bilmeyen
hümanistler, yalanc›d›r. ‹nsan›
sevmeye de¤il, ihaneti büyütmeye hizmet eder her yapt›klar›.
Oysa emperyalizme bak›n s›n›flar mücadelesini görürsünüz.
Amerika, El Kaide’nin d›ﬂ›nda
hedef al›nmas› gereken dünyadaki 5 örgütten biri olarak bizi listeye neden al›yor? Bas›nda okumuﬂsunuzdur. Temelinde s›n›f
mücadelesi vard›r. S›n›f ç›karlar›n› bugün ya da yar›n tehdit edecek güçler bunlard›r, "öyleyse
ben bunlar› yok etmeliyim" diyor.
Gerekçesine
bak›yorsun:
"Amerika’y› aç›kça eleﬂtirdi" diyor, "Afganistan operasyonuna
karﬂ› ç›kt›" diyor. S›n›f kinini görüyor musunuz? "Sen beni eleﬂtirdin demek, sen benim terörüme
karﬂ› ç›kt›n demek" deyip "ölümlerden ölüm be¤en" diyor.
Elbette sorun tek baﬂ›na eleﬂtiri de¤il. "Benim düzenimin
önünde engel olan bunlard›r" deyip hedef tespiti yap›yor. Bu hedef tespitinin alt›nda sadece bizim ya da di¤er dört örgütün silahl› gücü yatm›yor, ya da Amerika’ya karﬂ› eylem yapm›ﬂ olmas› yatm›yor. "‹deolojik olarak
da önümde engel" diyor. "Beyinlere yerleﬂtirmek istedi¤im kültürün karﬂ›s›nda bunlar engel ve
kendi ülkelerinden baﬂlayarak
yayabilirler bunu" diyor.
Biz de bu kültüre karﬂ› savaﬂ›yoruz. Sola, bizim insanlar›m›za
bulaﬂan bu kültür beyinlerden silinmedikçe, dünyaya, s›n›flar
mücadelesi perspektifiyle bak›lmad›kça hiçbir savaﬂ›n kazan›lma ﬂans› yoktur. Biz yöneticilerimize; "Devrimin, örgütün ç›karlar› gözüyle bakmal›s›n›z. Her ﬂeye
sevgiye de" derken de bu bak›ﬂ›
anlat›yoruz.
Kitle çal›ﬂmas›nda, kadrolaﬂmada, e¤itimde, yöneticilerimizin
beyni bizim olmazsa, baﬂar› da
yok demektir. E¤itece¤in insanlar›n beyinlerinin bir yan›n›n, bizim olmamas› riski var demektir.
Yöneticilerimizin beyni bizim
olursa, onlar›n ki de olur. ‹nsanla-

r› sevmek budur. Halk› sevmek
budur. ‹nsanlar›m›z› büyük bir
halk ve vatan sevgisi ile sevmek
budur.
Onlar e¤ri duracak biz düzeltece¤iz. Onlar söz verecek, yapmayacak biz yapt›raca¤›z. Bu tabii ki anlay›ﬂl› olmak, bu halleri
kabul etmek demek de¤ildir. Siz
yeter ki ö¤retin. Onlar do¤ruyu
ö¤renir, tahmin etti¤inizden çok
daha k›sa sürede, ö¤renir. Bak›n
emperyalizmin korktu¤u halk bu
halkt›r. Bu korku bizi “hedef al›nmas› gereken 5 örgüt” aras›na
sokuyor. Biz halk›m›z› ancak bu
bilinçle, e¤itirsek emperyalizmi
yeneriz. Emperyalizmi yenmek
için, faﬂizmi y›kmak için, halk›m›z›, vatan›m›z›, insanlar›m›z› büyük bir sevgi ile sevmek ve bu
sevgiye denk düﬂen bir çal›ﬂma
ile e¤itmek zorunday›z.
‹nsanlar›m›zla iliﬂkilerimizde:
- Bazen kat›, ama her zaman
dürüst davranmal›y›z.
- Samimi ve sade olmal›y›z.
- Onlar› dikkatle dinlemeliyiz.
- Sonuç olumsuz olsa bile, yapabilecek mutlaka bir ﬂeyimiz
vard›r diye bakmal›y›z.
- Onlar›n zay›f noktalar›n› ç›kart›p çözmeliyiz.
- Onlar›n korku ve telaﬂlar›n›
ciddiye almal›y›z.
- Onlarla sohbet etmek asla çene çalmak, nutuk atmak de¤ildir.
- ‹dari önlemler asla bir sorunu çözemez bunun için ruh gereklidir. Bu devrimci ruhla sorunlar› çözmeliyiz.
- Yan›lma, anlayamama, gecikme olabilir. Ama her gün çal›ﬂmaya devam etmeliyiz, ›srar
etmeliyiz.
- Kendi yanl›ﬂlar›m›zdan kaçmamal›y›z.
- Kapitalizmin kurallar›n› ö¤retmeliyiz. Düﬂman› yenebilmek
için, emperyalizmi tan›may›,
düﬂman›m›z› iyi tan›may› ö¤retmeliyiz onlara. Onlar› sevmek
budur. Bak›n emperyalizm nas›l
da korkuyor onlardan. Dünyan›n
en tehlikeli beﬂi aras›nda sayacak kadar korkuyor bu halktan.
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vurguland›.
"Elin Alt› Halk
Sevgisinin, Sabr›n,
Israr›n, Kararl›l›¤›n
Destan›d›r" pankart›n›n as›ld›¤› aç›klamada, konuﬂma yapan Mehmet Güvel
"Bu kitap, ülkemizde
hak alma mücadelesinin nas›l yürütülece¤ini, nas›l Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi,
Sosyalizm mücadelesi verilece¤ini anlat›yor.
1230 gün süren bu direniﬂ birçok yönüyle ö¤reticidir. En son Tekel iﬂçileri Abdi ‹pekçi'de ayn› elin
alt›nda polisin azg›nca sald›r›s›na
u¤rad›lar. ‹ﬂçilerin, emekçilerin,
hakk›n› arayan herkesin bu kitapta
bulaca¤›: Ancak; sab›rla, ›srarla,
kararl›l›kla sürdürülen direniﬂle kazan›labilece¤idir. Haklar›m›z› kazanmak için baﬂka yol yoktur" dedi.

“Elin Alt›” Halk Sevgisinin, Sabr›n,
Israr›n, Kararl›l›¤›n Destan›d›r
‹stanbul'da, TAYAD'l› Aileler,
10 Mart günü TMMOB'da yapt›klar› bas›n toplant›s›nda Boran Yay›nlar›'ndan ç›kan "Elin Alt›" kitab›n›n tan›t›m›n› yapt›lar.
Toplant›da, 7 y›l süren Büyük
Ölüm Orucu direniﬂinin mevzilerinden olan Abdi ‹pekçi Park›'nda 3
y›l 4 ay, 2 hafta 1 gün süren direniﬂin günlüklerinden oluﬂan Elin Alt›
kitab›n›n halk sevgisinin, sabr›n, ›srar›n, kararl›l›¤›n destan› oldu¤u

“Baﬂ›ma gelecek her
ﬂeyden polis sorumlu
olacakt›r”
‹stanbul’da Eyüp Haklar Derne¤i üyesi Tayfun Sertbaﬂ, polis
taraf›ndan taciz ve tehdit edilip,
iﬂbirlikcilik teklif edilmesiyle ilgili
bir aç›klama yay›nlad›.
11 ﬁubat günü polis taraf›ndan
yolunun kesilerek kimlik kontrolü
yap›ld›¤›n› söyleyen Sertbaﬂ, polis
ler amirlerinin faaliyette bulunan›
bildirmesini istedi¤ini söyledi.
"Ben Halk Cepheliyim. Devrimciyim. Sizin gibi vatan sat›c›lar›yla
iﬂim olmaz, defolun gidin" diyerek
polisleri kovan Sertbaﬂ haftada iki
üç kez keyfi yere kimlik kontrolü
yap›ld›¤›n› söyledi. Sertbaﬂ;"‹ﬂbirlikçilik teklif etmek ﬂerefsizliktir.
Baﬂ›ma gelecek her ﬂeyden polis
sorumlu olacakt›r" diyerek aç›klamas›n› sonland›rd›.
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Gazi Halk Cephesi Çad›r Açt›
‹stanbul'da Gazi Halk Cephesi 8 Mart Günü
Gazi Mahallesi Nalbur Dura¤›'nda çad›r kurarak 12 Mart 1995 tarihinde yaﬂanan Gazi katliam›n› Gazi halk›n›n unutmad›¤›n› ve unutturmayacaklar›n› hat›rlatt›.
Çad›rda ﬂehit foto¤raflar›n›n yan›s›ra katliamdan görüntüler yer ald›. 12 Mart gününe kadar aç›k kalan çad›r 24 saat ziyarete aç›k tutuldu. Halk›n ilgisinini yo¤un oldu¤u çad›r›n önüne ateﬂ yakarak türküler söyleyen, halaylar çeken Halk Cepheliler, 9 Mart Sal› akﬂam› da Nalbur Dura¤›nda bir kahvanede Gazi katliam›n›
anlatan bir sinevizyon gösterimi yapt›lar.
Halk Cepheliler ayr›ca 12 Mart’ta yap›lacak
anman›n ça¤r›s›n› yapan afiﬂler ast›lar.

Polisler
Mahalleden
Kovuldu
12 Mart akﬂam› Okmeydan›
Cemevi üstünde, ellerindeki
MP5 silahlarla terör estiren
resmi polisler Halk Cepheliler taraf›ndan taﬂland›lar.
Halk Cephelilerin müdahalesi üzerine, h›zl› bir ﬂekilde
mahalleden ayr›lan polisler, giderken arabalar›n›n kap›lar›n›
açarak ellerindeki silahlar›n namlular›n› halk›n üzerine
do¤rultarak korkular›n› gösterdiler.

Ankara’da 1 May›s’a
Kat›lanlara Dava
Aç›ld›
Ankara S›hhiye Meydan›’nda
düzenlenen 2009 1 May›s mitinginde eylemcilerle polis aras›nda
k›sa süreli bir çat›ﬂma ç›km›ﬂt›.
Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›
haz›rlanan iddianameyle 30 eylemciye polise sald›r› nedeniyle
5 y›l, kamu mal›na zarar vermekten ise 6 y›la kadar hapis istemiyle dava açt›.
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Esentepe’de
Yaz›lamalar
‹stanbul
Esentepe
Mahallesi’nde 5 Mart
sabah› uyanan halk, duvarlarda umudun ad›n›
gördü. 4 Mart gecesi
ya¤l› boya ile 4 adet,
toplamda 14 adet 'CEPHE' yaz›lamas› yap›ld›.

Hapishanelerde 50 Kanser
Hastas› Tecrit Alt›nda
ücrem
h
n
i
s
ﬂ
i
Eskim
n gibi
bu düze

T T B : K a n s e r hastas›
tutsaklara özgürlük!
TTB Kanser Dan›ﬂma Kurulu
taraf›ndan haz›rlanan hapishanelerdeki kanser hastalar›n›n durumuna
iliﬂkin “Kanser Raporu” aç›kland›.
Kurul Baﬂkan› Dr. Ali Çerkezo¤lu, Kanser Dan›ﬂma Kurulu olarak
raporu 3 ayl›k bir çal›ﬂma sonucu
haz›rlad›klar›n› belirterek, Kurul
olarak önerilerini ﬂöyle s›ralad›:
“Mahkumlar›n hastal›klar›n›n
tespit edilmesi, sa¤l›k kurumlar›na
sevki, bir an önce tedavi alt›na al›nmas›na yönelik mevcut uygulaman›n iyileﬂtirilmesi, etkinleﬂtirilmesi
ve h›zland›r›lmas› ivedi olarak sa¤lanmal›d›r. Bunun yan›nda hastan›n
ileri döneme girmesi ve tedaviye cevap vermemesi halinde tutuklu ve
hükümlülerin aileleri ile vedalaﬂma
ve son günlerini huzur içinde geçirmeleri mümkün k›l›nmal›d›r...”
Kurul Baﬂkan› Dr. Ali Çerkezo¤lu, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü say›s›n›n 118 bine ulaﬂt›¤›n›
da hat›rlatarak, artan say›n›n hapishanelerdeki sa¤l›k sorunlar›n› da art›raca¤›n› belirtti.
TTB Kanser Dan›ﬂma Kurulu
Sekreteri Dr. Ali Özyurt da hapishanelerde yaklaﬂ›k 50 kanser hastas›
tutuklu ya da hükümlü bulundu¤una
ve görevli doktor say›s›n›n yetersiz
oldu¤una dikkat çekti.

A dli T › p k a r a r v e r d i :
B e k i r ﬁimﬂek We r n i k e
Korsakoff...
Ama tahliye etmiyoruz!
E d i rn e F Tipi Hapishanesi’nden Ali Osm an Kö se’ni n m ek tubundan:
Bekir ﬁimﬂek'i Adli T›p'a götürmüﬂlerdi. Adli T›p'›n gözlem raporunda; “Yap›lan muayenesi, müﬂahadesi, tetkikleri ve adli dosyan›n
incelenmesi neticesinde; kiﬂide
Wernike Korsakoff hastal›¤› denilen
ak›l hastal›¤› tespit edilmiﬂ bulundu¤u kanaat ve mütaalam›z› bildirir
gözlem raporudur.”
Adli t›p kurumunun sonuç raporunda ise ﬂunlar yaz›l›d›r: “Bekir
ﬁimﬂek'in Wernike Korsakoff sendromu ar›zas› oldu¤u, hastahane
ﬂartlar›nda infaz›n›n uygun oldu¤u
oy çoklu¤u ile mütaala olunur...”

Mektup yazmak,
“örgüt dayan›ﬂmas›”!..
Tekirda¤ 2 No’lu F T ipi Hapish a n e s i ’ n d e n Te k i n Ta n g ü n ’ ü n
mektubundan:
Asl›nda senin gönderdi¤in mektuba cevaben yazaca¤›m bir mektup
olacakt› bu mektup. Ama olmad›.
Çünkü, senin mektubunun yerine
idare, 19 ﬁubat tarihli disiplin kurulunun karar›n› getirdi.
Gerekçe ise klasik; “örgüt dayan›ﬂmas›n› artt›r›c› ve örgüt üyelerinin birlikte hareket etmesini sa¤lay›c› ifade ve ibareleri kulland›¤› görülmüﬂtür.”
‹ﬂte böyle... K›saca bilgin olsun
diye yazmak istedim.
Ayr›ca son dönem üst üste verilen iletiﬂim cezalar› nedeniyle pek
çok arkadaﬂ›n mektup-telefon yasaklar› baﬂlad›. Benim ise ziyaret
cezas› baﬂlad›. Asl›nda bana da iletiﬂim cezas› verilmiﬂti ama zaten ce-

zal› oldu¤um dönemde ald›¤›m bu
ceza ziyaret yasa¤›na dönüﬂtürüldü.
Gerçi hemen hepimizin b i r y›l l›k s ü recek ziyaret-iletiﬂim cezalar›
da s›rada bekliyor. Biri bitince di¤eri baﬂlayacak...

Sincan Hapishanesi’nde
i d a re de¤iﬂti! Ye n i i d a re
yeni yasaklar demek!
Sincan 1 No’lu F T i p i H a p i s hanesi’nden Sezgin Çelik’in mek tubundan:
“Burada bir süre önce idare de¤iﬂti. Ve ard›ndan yeni gelenler gideni aratmak için yeni uygulamalar
getirdi.
Örne¤in telefon görüﬂmelerimiz
adeta gasp edildi. Görüﬂmeye baﬂlamadan tekmil verircesine ad soyad ve karﬂ› taraf›n ad› soyad›, telefon no’sunu söylemeden görüﬂme
yapt›r›lm›yor. Fiilen müdahale edip
ya ahizeyi elinden al›yor, ya da telefon kart›n› çekiyorlar. Bu durum hala devam ediyor...
Yine aç›k görüﬂe ç›kan arkadaﬂlar ailelerle (birden fazla aile) ayn›
masaya oturduklar›nda uyar›l›p, daha sonraki görüﬂte tutanak tutuldu.
Ve bir daha yaﬂand›¤›nda disiplin
cezas› verecekleri söyleniyor.
Mesela 10 gün önce foto¤raf
çektirdik. Neymiﬂ efendim düz duvar olacakm›ﬂ!.. Arkanda yani bir
pano, resim ya da harita önünde
çekmek yasakm›ﬂ. Böyle çekilen
foto¤raflar› ç›karmad›lar.”
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Mektup yasak,
sergi foto¤raflar› yasak!
E r m e n e k M T ipi Hapishanes i ’ n d e n E m r a h Ya y l a ’ n › n m e k t ubundan:
26 ﬁubat'ta Arif ile benim görüﬂ
yasa¤›m›z bitecek. Bir hafta sonra
da üç ayl›k ha berl eﬂ me cez al a r›
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b a ﬂ l a y a c a k t › r. Öyle san›yorum ki, haziran ay›na kadar
yazamayaca¤›m sizlere...
Geçenlerde abimin niﬂan
foto¤raflar› ve Dev-Genç
sergisinde çekilen iki foto¤raf›, ço¤altmak için hapishane foto¤rafç›s›na vermiﬂtim.
Önce hepsine el koydular.
Sonra niﬂan foto¤raflar›n›
verip sergiden çekilip gönderilen, iki foto¤raf› "yasa
d›ﬂ› örgüte ait amblem var"
denilerek el konulma karar›
tebli¤ edildi. Onlarca yasal
dergide ç›kan amblem bir
anda yasad›ﬂ› oldu.

‹ S TANBUL

Van F Tipi’nde
Tekmil Dayatmas›
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Van F Tipi Hapishanesi’nde telefon görüﬂmeleri
öncesinde tutsaklara “tekmil
verme” dayatmas›nda bulunuldu.
Tutsaklar, dayatmay›, telefon haklar›n› kullanmayarak protesto ettiler.

Silivri Hapishanesi’nde herﬂey paral›
‹kinci Ergenekon davas›ndan tutuklu olan ‹brahim
Özcan, kald›¤› Silivri Hapishanesi’nde duvarlar›n döküldü¤ünü, musluklar›n bozuk oldu¤unu, bir ya¤mur
ya¤d›¤›nda koridorlar›n suyla doldu¤unu belirtti.
Özcan ayr›ca yaﬂad›klar›
koﬂullara iliﬂkin olarak da
ﬂunlar› anlat›yordu:
“Hasta olmamak için
muslu¤u, pencere camlar›n›
paras›n› vererekbiz de¤iﬂtiriyoruz, silikonluyoruz. Sular›
çocuklar temizliyor. Elektrik
paras›n› da ödeyece¤iz. Yak›n da kira da isterler bizden. 21.yüzy›la geldik yaﬂad›¤›m›z ﬂartlara bak›n. Plastik tabak, kaﬂ›k kullan›l›yor
halen.”
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Hasta Tutsaklar Üzerinde “Ölüm
Sessizli¤i Sürüyor”
‹stanbul’da Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemine 12 Mart’ta devam
edildi.
Taksim Tramvay Dura¤›nda toplan›l›p Türkçe ve ‹ngilizce “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankartlar aç›lan eylemde; “Abdullah Akçay Serbet B›rak›ls›n”, “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Tecrite Son” sloganlar› at›ld›.
Ayr›ca hasta tutsaklar›n foto¤raflar›
taﬂ›nd›.
Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindi¤inde ÇHD’li avukatlardan Naciye
Demir taraf›ndan bas›na bir aç›klama
yap›ld›.
Aç›klamada AKP iktidar›n›n hasta
tutsaklar› görmezden gelerek onlar›
ölüme terketmesi “Deyim yerindeyse
ölüm sessizli¤i olarak sürüyor” diye
belirtilerek, Erol Zavarlar’›n, Ümit ‹lterler’in, Mehmet Yeﬂiltepeler’in,
Ufuk Keskinler’in ve di¤er tüm hasta
tutsaklar›n, devletle ayn› düﬂünmeyi,
onlar›n istedi¤i gibi bencil, asalak insanlar olmay› reddettikleri için tedavi
edilmeyerek ölüme terk edildikleri
söylendi. Aç›klaman›n sonunda AKP
iktidar›na seslenen Demir; “Hasta tutsaklar›n tedavileri önündeki tüm engel-

ler kald›r›lmal› ve onlar› serbest b›rakmal›d›r” dedi.
Adana'da 6 Mart günü aralar›nda
Halk Cephesi’nin de bulundu¤u demokratik kitle örgütleri ‹nönü Park›’nda hasta tutsaklar için eylem yapt›lar. "Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganlar› at›lan eylemde; insan olman›n ve yaﬂam hakk›n›n sözde anayasayla güvenceye al›nmas›na ra¤men 39
devrimci hasta tutsa¤›n ölümle yaﬂam
aras›nda bulundu¤u ve buna her geçen
gün yenilerinin eklenmesinin muhtemel oldu¤u ifade edildi. Hasta tutsaklar›n foto¤raflar›n›n da taﬂ›nd›¤› eylem
her hafta yap›lacak eylemlere ça¤r› ile
sona erdi.
ADANA

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
OKULLARA
G‹R‹ﬁ ÇIKIﬁLAR
Üniversite yönetimlerinin üniversiteleri birer KIﬁLA’ya çevirmek istedi¤ini hep söylemiﬂizdir.
Bu sadece bir benzetme de¤ildir.
Üniversite kampüslar›na bir bak›n; koca koca duvarlar, demir parmakl›klar, tel örgüler ile üniversite
adeta kuﬂat›lm›ﬂt›r.
Yine daha giriﬂte konan güvenlik karakollar›, burada ö¤renciye
“suçlu” gözüyle bakan, her kabal›¤› yapabilen özel güvenlikçiler...
Üniversiteleri yönetenler, birer
bilim adam› gibi de¤il de adeta bi-
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“ Gençlik, burjuvazinin ahlaki ve
k ü l t ü rel yozlu¤una
bo¤az›na kadar
batt›¤› noktada
bile, t emizli ¤in,
sa fl› ¤›n, güz el l i¤i n
aray›ﬂ› içinde
o l m u ﬂ t u r.”
D u r s u n K A R ATAﬁ

rer polis ﬂefi gibi düﬂünüyor, üniversiteleri bu kafa ile yönetiyorlar.
Okuluna gelen her ö¤renciyi,
daha giriﬂte özel güvenikçiler karﬂ›lamakta, kimlik istemektedir. Bir
çok yerde ise turnikeler vard›r.
Kendi üniversitesine, fakültesine rahatça giremez ö¤renci...
Kimi okullarda y›llard›r uygulanan kimi okullarda da yeni uygulamaya konan “kk›ﬂla disiplini”ne
uygun uygulamalar ile ö¤rencinin
okula giriﬂi zorlaﬂt›r›l›yor.
Kap›lara turnikeler kuruluyor,
manyetik kartlar ile geçiﬂ dayat›l›yor. Kartlar, bankalar›n sponsorlu¤unda ö¤rencinin zorla cebine konuluyor. Ayn› üniversitenin fakülteleri aras›nda geçiﬂ yasaklar› ko-

nuyor. Zaten turnikelerden geçip
geldi¤iniz fakülte kap›s›nda keyfi
bir ﬂekilde tekrar kimlik soruluyor.
Bir çok ö¤renci bu keyfi uygulamalar›n sonucu olarak s›navlar›na, derslerine geç kalmaktad›r.
Okudu¤umuz okullarda, bizlere, on binlerce ö¤renciye “suçlu”
muamelesi yap›l›yor. Hem hergün
yeni bir yasak, yeni bir “talimat”
ile karﬂ›laﬂ›yoruz.
Üniversiteleri b i re r k›ﬂla haline
getiren bu uygulamalar konusunda,
önceden hiçbirimizin haberi olmaz. Bizleri ilgilendiren hiçbir konuda düﬂüncelerimiz al›nmaz!
Düﬂüncelerimiz al›nm›yorsa,
biz de onlar›n iradelerini ve kararlar›n› kabul etmeleliyiz. Okullar›
k›ﬂla haline getiren bu yasaklar›
kabul etmemeliyiz...
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Sosyalizmin yaratt›klar›,
insanl›¤›n en de¤erli miras›d›r
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“Rusya’da olimpik deprem” diye
yaz›yordu haberin baﬂl›¤›nda. Ve hemen alt›nda da ﬂu yaz›yordu:
“Rusya’n›n Vancouver’deki 21.
K›ﬂ Olimpiyatlar›nda tarihinin en a¤›r
bozgununa u¤ramas›, siyasi deprem
yaratt›...” (3 Mart 2010, Milliyet)
Bu bozguna, Devlet Baﬂkan›
Dmitriy Medvedev’in getirdi¤i aç›klama ise, bu haberden de daha çarp›c›yd›. Medvedev”Rusya’n›n uzun
süre Sovyet döneminin miras›n› kulland›¤›n› ve yeni bir sistem kuramad›¤›n›” söylüyordu.
Sadece spor de¤il, baﬂka alanlardaki geliﬂmelerden de biliniyor ki, bugün konuttan sa¤l›¤a, ne varsa, sosyalizm yaratm›ﬂt›r ve kapitalizm, h›zla,
hoyratça hepsini yok etmektedir.
Peki bu neden böyleydi?
Bu, belirtti¤imiz gibi, sadece
spor alan›nda yarat›lan bir birikim
de¤il. Sosyalizm, uyguland›¤› tüm
ülkelerde ve hayat›n tüm alanlar›nda
bu birikimleri yaratm›ﬂt›r.
Tüm alanlarda, insanl›¤›n yüzlerce y›lda biriktirdi¤i kadar büyük kazan›mlar ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Sosyalist iktidarlar›n bir çok ülkede y›k›lmas›, sosyalizmin yerine
kapitalizmin restore edilmesi, bu tarihi gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Hatta tam
tersine olarak, Medvedev’in sözlerindeki gerçek, sosyalizmin bu nok-

tadaki üstünlü¤ünü daha da aç›k hale getiriyor.
ﬁu bir gerçektir ki, yeryüzünde
hiçbir sistem, kitlelerin yarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini bu kadar büyük ölçülerde aç›¤a ç›karamam›ﬂt›r.
Bak›n, 1917’den 1980’lere kadar
uzanan devrimler sonucunda, devrimci partiler, Marksizm-Leninizmin rehberli¤inde, ezilen, yoksul
halklar›, emperyalist boyunduruktan, ücretli kölelikten, geri üretim
iliﬂkilerinden, her türlü gericilikten
ve cehaletten kurtard›lar.
“‹nsanl›k tarihi boyunca hiçbir
ideoloji Marksizm kadar, hiçbir üretim biçimi sosyalizm kadar, din, dil,
›rk; renk, milliyet, cins ayr›m› gözetmeksizin insanlar› ve halklar›
kaynaﬂt›ramam›ﬂ...t›r.”
Baﬂka hiçbir ideoloji,
“‹ﬂçileri, köylüleri, ayd›nlar›,
Dört Kitap’tan insanlar›, bölünerek
birbirine düﬂürülmüﬂ, horlanm›ﬂ
halklar›; kültür ve dillerini özgürce
zenginleﬂtirebilecekleri, kendi kaderlerini kendilerinin tayin etti¤i koﬂullarda gönüllü, ortak bir toplumsal yaﬂam ve ideal etraf›nda toplayamam›ﬂt›r. ”
Marksizmden baﬂka hiçbir ideoloji, sosyalizmden baﬂka hiçbir sistem,
“Afrika’n›n kara derili kölelerini,
Avrupa’n›n proleter beyazlar›n›, Asya’n›n sar› derili serflerini ve paryalar›n›, Amerika’n›n Yankee boyunduru¤u alt›ndaki K›z›lderililerini ve melezlerini; Sibirya’dan Sahra’ya, Sahra’dan Ant Da¤lar›na kadar beﬂ k›tan›n insanlar›n›; ayn› ortak dava u¤runda... birleﬂtirememiﬂtir.”
Sosyalizmden baﬂka hiçbir sistem,
“cehaleti, iﬂsizli¤i, açl›¤›, sefaleti, toplumsal ve s›n›fsal ayr›cal›klar›
–bu kadar, h›zl› ve kesin– ortadan
kald›ramam›ﬂt›r. ”
Sosyalizmden baﬂka hiçbir sistem,
“Sanayi ile tar›m›n uygun bütünlü¤ünü ve birbirine itici güç sa¤layarak geliﬂimini sa¤layamam›ﬂt›r. ”

Baﬂka hiçbir sistem,
“Üretim güçlerini merkezi, planl›, dengeli geliﬂtirip, tekni¤in düzeyini ve eme¤in verimlili¤ini yükseltememiﬂtir. ‹ﬂçi ve köylülerin... potansiyellerini en üst noktada harekete geçirememiﬂtir. ”
Baﬂka hiçbir ideoloji ve baﬂka
hiçbir sistem,
“Sosyalist kültürle, kollektif üretim bilinciyle, teknik bilgi ile donanm›ﬂ, toplumsal çal›ﬂmaya her ﬂeyini
adam›ﬂ, üretimi azamileﬂtirmek için
saniyeleri hesaba katan emek kahramanlar› yaratamam›ﬂt›r.”
Bak›n Sovyetler tarihine. Bak›n
Çin, Küba tarihine... Halklar›n temel
sorunlar›n›n büyük bir h›zla çözüldü¤ünü görürsünüz. Her alanda büyük at›l›mlarla yaz›lm›ﬂt›r sosyalist
inﬂan›n tarihi.
Sovyetler Birli¤i, “üretim güçlerinin ve özgürleﬂen eme¤in kollektif
yarat›c›l›¤›n›n önü aç›l›nca”, sanayi
üretiminde Avrupa’da birincili¤e,
dünyada ikincili¤e yükselmiﬂti.
1929-33’deki büyük kriz, kapitalist ülkelerde onmilyonlarca iﬂçinin
iﬂsiz kalmas›na, büyük bir yoksullu¤a yol açarken, Sovyetler Birli¤i, sanayi üretimini iki kat artt›r›yordu..
Okuma oranlar›, hemen tüm sosyalist ülkelerde çok k›sa süreler
içinde yüzde 90’lara ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Sosyalist inﬂa, kölelik zincirlerini parçalayan, sosyalist bilinçle donanan emekçi halklar›n neler baﬂarabilece¤inin destanlar›yla örülüdür
gerçekten de. Altyap›da, üstyap›da
baﬂar›lanlar, tarihin hiçbir döneminde, baﬂka hiçbir ülkede baﬂar›lamayan ölçeklerdedir. Ekonomiden politikaya, bilimden sanata görkemli
baﬂar›lar kazan›lm›ﬂt›r.
Denilebilir ki, öyleydi de ço¤u
niye y›k›ld›?.. Sosyalizmden sözedilen hemen her yerde, bu soru da geliyor kuﬂkusuz. Biz Marksist-Leninistler, bu sorudan rahats›z de¤iliz,
tam tersine, bu sorunun cevab›nda

netleﬂilmeden, sosyalizmin kapitalizm karﬂ›s›ndaki üstünlü¤ü de tam
olarak kavranamaz. Elbette sosyalizmin sorunlar›, geniﬂ bir konudur
ve devrimci hareketin bu konuda
bir çok yaz›s›, broﬂürleri vard›r.
(Bkz. Sosyalizmin Sorunlar›n›n Çözümü Sosyalizmdedir-I-II , Yeni Çözüm,
Ekim ‘89, Kas›m ‘89 say›lar›)

Sosyalist inﬂan›n kazan›mlar›,
insanl›¤›n ufkundaki en güçlü
›ﬂ›kt›r; burjuvazinin sosyalizme dair
pespaye teorilerini ve tezlerini
ayaklar›m›z›n alt›nda ezip geçerek,
o ›ﬂ›¤›n ayd›nlatt›¤› yolda, devrim
ve sosyalizm hedefiyle yürümeye
devam ediyoruz.

En baﬂta ﬂunlar› belirtebiliriz:
B i r ; karﬂ›-devrimler ve kapitalizmin restorasyonu, asla sosyalizmin
kazan›mlar›n›n önemini ortadan kald›rmaz.
‹ k i ; bu durum, sosyalizmin, insanl›¤a tarihsel olarak ömrünü doldurmuﬂ kapitalizmin tek alternatifi
oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
Üç; ilk sosyalist devrim 1917
Sovyet devrimidir. Sovyetler Birli¤i’ndeki tüm uygulamalar, insanl›¤›n ilk sosyalist inﬂa deneyimidir.
Ve bu süre, insanl›k tarihi aç›s›ndan
k›sa bir süredir. Halklar›n her sosyalizm deneyinden ç›kard›klar› dersler
de tarihsel kazan›mlar›m›zd›r.
D ö r t ; Sosyalizm, “ar›nd›r›lm›ﬂ”
bir laboratuvar ortam›nda de¤il, emperyalizmin kuﬂatmas›, ekonomik,

siyasi, kültürel sald›r›lar› alt›nda inﬂa
edilmek zorunda idi. Sosyalizm,
“zorunlu olarak kapitalizmden devrald›¤› sömürü iliﬂkilerinin kirini
pas›n›, olanca radikalli¤ine ra¤men
‹skender’in k›l›c› gibi kesip atamazd›. Bu pisliklerin, kirlerin kafalardaki, al›ﬂkanl›klardaki, yaﬂamdaki ve
üretimdeki kal›nt›lar›yla, sosyalist
inﬂa sürecinde mücadele etmek gerekiyordu.” Sosyalist ülkelerdeki revizyonist partiler, bu mücadeleyi
belli bir süreçten sonra, MarksistLeninist bir bak›ﬂ aç›s›yla sürdüremedikleri için, emperyalist kuﬂatma
alt›nda kapitalist özlemlerin öne ç›kmas›, yozlaﬂma, bürokratlaﬂma, kitlelerden kopukluk engellenemedi ve
emperyalist müdahaleler, iﬂte bu zay›fl›klara yaslanarak baﬂar› kazand›.

Britanya’da Anti-‹slamc›
ve Irkç› Yürüyüﬂ

¤› yürüyüﬂ öncesi Unite Against Fascism (Faﬂizme Karﬂ› Birlik) taraf›ndan organize edilen gösteride anti-faﬂistlerde parlamento önünde karﬂ›
gösteri düzenlediler. ‹ngiltere Halk
Cephesi ve ESP’nin destek verdi¤i
gösteriye yaklaﬂ›k 500 kiﬂi kat›ld›.
EDL yürüyüﬂünü engellemek için yol
iﬂgal edilince polis sald›rd›, 50 kiﬂi
gözalt›na al›nd›. Polis sald›r›s› sonucunda yaralananlardan Yusuf Dost
isimli Halk Cepheli'nin kolu k›r›ld›.
Yolun aç›lmas› ile birlikte yürüyüﬂe baﬂlayan bini aﬂk›n EDL üyeleri sokaklarda "Müslüman Bombac›lar Sokaklar›m›z› terk edin", "Teslim olmak
yok", "Burka Yasaklans›n" gibi sloganlar eﬂli¤inde küfürlü davran›ﬂlarla
yürüyüﬂlerini gerçekleﬂtirdi. "Cami
Yap›mlar› için Oylama istiyoruz" gibi
dövizler taﬂ›yan ›rkç›lar parlamentonun karﬂ›s›ndaki alana geldiklerinde
anti-faﬂistler taraf›ndan "‹¤renç Naziler Sokaklar›m›z› Terk Edin" slogan›
ile karﬂ›laﬂt›lar.

Irkç›l›¤›n t›rman›ﬂta oldu¤u ülkelerden birisi de Britanya. EDL-English
Defence League (‹ngiliz Savunma ‹ttifak›) isimli, yeni kurulan örgüt ülke
topraklar›nda anti-islam ideolojisiyle
ifade özgürlü¤ü ad› alt›nda nefret ve
ﬂiddeti yaymaya çal›ﬂ›yor. Aralar›nda
faﬂist parti BNP ve C18 üyelerinin de
bulundu¤u grup 6 Mart günü Londra'da bir yürüyüﬂ düzenledi.
Yürüyüﬂ öncesi birahanelerde toplanan ›rkç›lar alkol etkisi alt›nda yürüyüﬂe kat›ld›lar. Irkç› olmad›klar›n› savunan EDL bundan önceki Stoke'da
düzenledikleri yürüyüﬂte müslüman ve
yabanc› kiﬂilere sald›r›p evlerinin ve
arabalar›n›n camlar›n› k›rm›ﬂt›. Bu seferki yürüyüﬂleri ise Hollanda'daki
Freedom Party (Özgürlük Partisi) baﬂkan› Geert Wilders'a destek amaçl›yd›.
Polisin ola¤anüstü güvenlik ald›-

Beﬂ; Sosyalizmin inﬂas›, s›n›f mücadelesinin çeﬂitli biçimlerde sürdü¤ü
bir süreçti. Baz› ülkelerde bu mücadelede karﬂ›-devrim geçici bir üstünlük
kazand›. Emperyalizmin baﬂar›s› geçici, sosyalizmin hala tek alternatif olmas›, de¤iﬂmeyen tarihsel gerçektir.
Alt›; Yukar›da sosyalizmin baﬂar›lar›n› sayd›k; ama ﬂunu da belirtmeliyiz ki, halklar›n tüm sorunlar›n›n bir
anda çözülece¤i bir cennet vadetmiyoruz. Sömürücülerin, kapitalizmin yüzlerce y›ld›r yaratt›¤› sorunlar›n alt›ndan kalk›lmas› bir zaman alacakt›r.
Ancak bu mücadelenin sonunda bir
cennet var; insanl›¤›n yeryüzündeki
cenneti, s›n›fs›z toplumdur.
Biz Marksist-Leninistlerin yapt›¤›, yeryüzündeki cennetin anahtar›n›
proletaryan›n ve emekçi s›n›flar›n
eline vermektir.
Emperyalizm, böyle bir anahtar
yok diyor, böyle bir toplum imkans›z diyor, gerçekleﬂmiﬂ bir toplum
biçimi olan sosyalizmi insanl›¤›n haf›zas›ndan silmeye çal›ﬂ›yor; ama
mümkün de¤il. Bak›n iﬂte, hiç hesaba kat›lmayan bir yerden, 21. K›ﬂ
Olimpiyatlar›ndan sosyalizmin kazan›mlar› ç›k›yor karﬂ›m›za. Uzaydan t›pa, konut sa¤l›k sorunlar›n›n
çözümünden bilimdeki devasa ilerlemelere, üretim art›ﬂ›ndan sporun
kitleselleﬂmesine, okuma yazma
oran›n›n yükseltilmesinden bebek
ölüm oranlar›n›n düﬂürülmesine,
halklar›n yönetime kat›lmas›ndan
kad›nlar›n özgürleﬂmesine, do¤aya
karﬂ› savaﬂta büyük mesafeler katedilmesinden sanat ve edebiyata...
velhas›l, akl›n›za hangi konu gelirse
gelsin, o konudaki istatisliklere, tarihsel geliﬂmelere bak›n, sosyalizmin o görkemli geliﬂmesini, o görkemli yarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini,
sorun çözücülü¤ünü, özgürleﬂtiricili¤ini görürsünüz.
Sosyalist inﬂan›n kazan›mlar›,
insanl›¤›n ufkundaki en güçlü ›ﬂ›kt›r; burjuvazinin sosyalizme dair
pespaye teorilerini ve tezlerini
ayaklar›m›z›n alt›nda ezip geçerek,
o ›ﬂ›¤›n ayd›nlatt›¤› yolda, devrim
ve sosyalizm hedefiyle yürümeye
devam ediyoruz.
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AB üyeli¤i kimseyi yeni-sömürge
olmaktan ç›karm›yor
Yunanistan, büyük bir borç bata¤›na batm›ﬂ durumda. Bu bataktan
kurtulmak için ise çareyi “ekonomik paketler” ad› alt›nda halk›n
üzerine yeni vergi yükleri bindirmekte ve A’dan Z’ye her ﬂeye zam
yapmakta ar›yor. ‹ﬂçilerin, memurlar›n, emeklilerin ücret ve maaﬂlar›na yap›lacak zamlar donduruldu.
Maaﬂ ve ikramiyelerden yüzde
otuzlara varan kesintiler yap›lacak.
Ancak bu da yetmiyor; Yunanistan
hükümet yetkilileri emperyalistlerin
kap›s›nda borç para dileniyor.

K im b u k rizin
sorumlusu?
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Krizin sorumlusu emperyalistler
ve iﬂbirlikçi Yunan oligarﬂisidir.
Yunanistan, y›llard›r emperyalist tekellerin ekonomi politikalar›yla yönetiliyor. Emperyalistler “yard›m”
ad› alt›nda verdikleri kredilerle Yunanistan’› faizini dahi ödeyemeyece¤i bir borç bata¤›n›n içine çekti.
Yeralt›, yerüstü kaynaklar›n›, halk›n
eme¤ini sömürdü.
Zaten “kriz” denilen ﬂey Yunanistan’›n emperyalistlere olan borçlar›n› art›k ödeyemez duruma gelmesidir. Bunun için emperyalistler
art›k Yunanistan’a yeni “borç” para
vermek istemiyor. Leﬂ kargalar› gibi, f›rsat kolluyorlar. Adeta
Yunanistan’›n ayaklar›na kapanmas›n› sa¤lay›p daha da muhtaç
hale getirmek istiyorlar. Borç para
istiyorsan halk›na daha çok zulmetmen, daha çok sömürmen gerekir
diyorlar. Yeni-sömürge bir ülke oldu¤unu hat›rlat›p aﬂa¤›l›yorlar.
Alman devletinden borç para isteyen Yunanistan Baﬂbakan› Yorgo
Papandreu’ya bir Alman gazetesi
(Bild) “aç›k mektup” yay›nlayarak
“Biz sizin gibi yatm›yoruz” diyor.
Çok çal›ﬂ›n, az yiyin, önce borcunuzu ödeyin diyor. Mektupta halk› nas›l sömürdüklerini anlat›yor. Sizde
öyle sömürün diyor. Bir Alman milletvekili ise Yunanistan Baﬂba-

kan›’na yine aﬂa¤›lay›c› bir üslupla
ﬂu öneriyi yap›yordu: “‹flas eden
ne yapar? Borcunu ödemek için,
var›n› yo¤unu satar. Siz de öyle yap› n. A d a l a r › n › z n i ç i n s a t › l m a s › n ?
H a t t a P a r t h e n o n’u (*)!! ”
Görülmektedir ki, AB üyeli¤i
yeni sömürgeleri emperyalistler
t a r a f › n d a n a ﬂ a ¤ › l a n m a k t a n k u rt a r m › y o r. A lma n e mperyal ist kül türü “te mbe l” diye aﬂa¤› l›yor Yu n a n l › l a r ’›.
Hiçbir emperyalist kuruluﬂ emperyalist tekellerin ç›karlar›ndan
baﬂkas›na hizmet etmez. Yunanistan
örne¤i, Avrupa Birli¤i’nin nas›l bir
birlik oldu¤unun da somut göstergesidir. Avrupa Birli¤i zaten baﬂta
tekellerin birli¤i olarak kurulmuﬂtur. Yunanistan’›n ve Do¤u Avrupa
ülkelerinin Avrupa Birli¤i’ne al›nmas›, ortak para birimini kullanmalar› durumlar›n› de¤iﬂtirmedi. AB
üyeli¤i bu ülke halklar›na “refah”
getirmedi. AB üyesi de olsa, yenis ö m ü r g e l e r yine yeni-sömürge
o l a r a k kald›. Eski sosyalist ülkeler
aç›s›ndan AB üyeli¤i, yeni-sömürgeleﬂtirilmenin zemini oldu.
Yunanistan’a “adalar›n›z› sat›n!”
denilmesi, s›radan bir borç kapatma
meselesi de¤ildir. Emperyalizmin
zihniyetini ortaya koymaktad›r.
Emperyalistler kendilerini her
ﬂeyin sahibi gibi görüyorlar. Gerçekte ülkelerin, k›talar›n, tüm dünyan›n tapusunu istiyorlar.
Nitekim eski, klasik sömürgecilik dönemleri böyledir. Tüm sömürge ülkeler, neredeyse tapusuna
kadar onlar›nd›r. Oralar› valiler
atay›p yönetir ve yeralt›nda, yer
üstünde o ülkenin nesi varsa, el
koyarlar. Gönüllerinde yatan da hep
budur. Fakat dünya halklar›n›n köleli¤e isyanlar› ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› o sistemi sürdürmelerinin
önünde engel olmuﬂtur. Demokratl›klar›ndan ya da uluslar›n iradesine
sayg›lar›ndan dolay› de¤il, zorunluluktan bu yeni sömürgecilik iliﬂkilerine geçmiﬂlerdir.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla

birlikte emperyalistler daha pervas›zlaﬂt›. Bütün dünyay› kendi mallar› gibi görüyor.

Yunanistan’dan a dalar›
istiyorlar, A KP iktidar›
istenmeden sat›yor!
Alman milletvekilinin kaba,
küstah bir üslupla “ b o r ç l a r › n › z
k a r ﬂ › l › ¤ › n d a a d a l a r › n › z › s a t › n ” demesi, tamamen temelsiz de¤il.
Çünkü Yunanistan adalar›n›n sat›lmas› yeni de¤il. Alman devleti böyle bir al›ﬂveriﬂi daha önce de yapm›ﬂ. Yunanistan devleti dört adas›n›
Almanlar’a satm›ﬂ.
Sabah gazetesi “Biz de Midilli’yi
kapt›rm›ﬂt›k” diye Osmanl›’n›n son
dönemlerini hat›rlatm›ﬂ. Osmanl›’n›n çöküﬂ y›llar›nda 2. Abdulhamit borçlar›n› kapatmak için iki
Frans›z bankerinden borç para al›yor. Ancak bankerlere olan borçlar›n› ödeyemeyince Fransa Midilli
adas›na savaﬂ gemisi ç›kartarak adan›n gümrük vergilerine el koyuyor.
Sonra da Osmanl› Midilli adas› üzerindeki tüm haklar›n› kaybediyor.
Yunanistan’›n içine düﬂtü¤ü durumdan ders ç›kartmak için Osmanl›’ya kadar gitmeye gerek yok. Ülkemizin durumu Yunanistan’dan
çok mu farkl›?
Emperyalistlerin ülkemizdeki
üsleri, tesisleri d›ﬂ›nda ne kadar toprak sat›n ald›¤›n› kim biliyor? Ege
ve Akdeniz k›y›lar›nda emperyalist
ﬂirketlere sat›lm›ﬂ araziler var. Kim
satt› bu topraklar›?
Ülkemizin güneyinde, güneydo¤usunda, ‹ç Anadolu’da tar›m
arazileri var emperyalist tekeller
taraf›ndan al›nan ve miktar› belli
de¤il. Topraklar›m›z›n kar›ﬂ kar›ﬂ
sat›ld›¤› bir benzetme de¤il, gerçe¤in ifadesidir. Almanya’n›n Yunanistan’a dayatt›¤› da, emperyalistlerin tüm yeni-sömürgeleri kendi mal›
gibi görmesinin sonucudur.
(*) Yunan mimarisinin ﬂaheseri
olarak kabul edilen ve Atina’da
bulunan tarihi tap›nak

Avrupa’da
JAlmanya’daki operasyonun hiçbir polisiye veya
hukuki yan› yoktur. Operasyonlarla Alman devleti
birincisi, Federasyon davas›n› sahiplenmemize karﬂ› bir
gözda¤› vermek istiyor.
‹kincisi, yeniden baﬂlat›lan
Federasyon çal›ﬂmalar›m›z›
engellemeye çal›ﬂ›yor.

JOperasyon tamamen siyasidir. Siyasi düﬂüncelerimizi
yoketmek, faaliyetlerimizi
engellemek, yoldaﬂlar›m›z›
sahiplenmemizini önüne
geçmek istiyor.

JMücadelemizin meﬂrulu¤u

Y›lmayaca¤›z! Sald›r›lar›
boﬂa ç›kartaca¤›z
F a r u k E re re n ‹ ç i n P a r i s ' t e
Eylem
2007 y›l›ndan beri Almanya’da
a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutuklu bulunan ve faﬂist Türkiye devletine iade
edilmek istenen Faruk Ereren ve geçti¤imiz hafta Almanya'da Anadolu
Federasyonu’na
yap›lan
polis
bask›nlar›, 5 Mart günü Paris Almanya baﬂkonsoloslu¤u önünde k›nand›.
Fransa Özgürlük Komitesi taraf›ndan yap›lan eylemde “Anadolu
Federasyonu Biziz” ve “Anadolu Federasyonu Üzerindeki Polis Terörüne
Son, Faruk Ereren'e Özgürlük” dövizleri aç›ld›. Konsolosluk önünde
Frans›zca ve Almanca sloganlar at›ld›, devrimci tutsaklara özgürlük talebinde bulunuldu. Yap›lan aç›klamada, Özgürlük Komitesi üyeleri, Faruk
Ereren ve Anadolu Federasyonu üyeleri serbest b›rak›l›ncaya kadar her
hafta Paris Alman Konsoloslu¤u
önünde özgürlük talebini hayk›rmaya
devam edeceklerini aç›klad›lar.

tart›ﬂ›lamaz. Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ›y›z, zulmesömürüye karﬂ›y›z. Demokratik hak ve özgürlüklerden
yanay›z. Siyasi kimli¤imiz,
F a r u k E re re n ' i n S e s i
yaratt›¤›m›z geleneklerimizle S o l P a r t i F o r u m u n d a
Almanya'da, yaklaﬂan seçimlerbu bask›lar› da gö¤üsleyele ilgili politika belirlemek üzere Sol
cek, boﬂa ç›kartaca¤›z.
Parti (Die Linke) 6 Mart günü Düs-

JOperasyonlarla yoldaﬂlar›m›za sahip ç›kmam›z›
engelleyemeyecekler. Bizi
y›ld›ramayacaklar, teslim
alamayacaklar...

J Daha fazla insana
ulaﬂacak, daha fazla dergi,
daha fazla bildiri da¤›taca¤›z. Tutsaklar›m›z› daha bir
sahiplenece¤iz, onlara daha
fazla kart ve mektup
göndererek, mahkemelerine
daha fazla insan taﬂ›yarak,
yanlar›nda olaca¤›z.

seldorf'da alt› de¤iﬂik konuda Forum
düzenledi.
Alman Devleti’nin ilticac›lar
politikas›, e¤itim politikas›, iﬂsizlik
ve yoksulluk, göçmen politikas›, kad›n sorunu, kriminalleﬂtirme politikas› ve sistemli d›ﬂlama politikalar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› forumlara Tayad
Uluslararas› Dayan›ﬂma Komite
(TAYAD Komite) ve Anadolu Federasyonu üyeleri de kat›ld›.
Forumda Faruk Ereren'in iadesini
engellemek için yürütülen çal›ﬂmalara destek verilmesi ça¤r›lar› yap›ld›.
Bu temelde yürütülen Faruk Ereren'in iadesine hay›r kampanyas› imzaya aç›ld› ve tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan imzaland›. Anadolu Federasyonu'na yap›lan keyfi bask›nlarda yi-

ne oybirli¤i ile k›nand›.

D a ¤ d e l e n ' d e n E re re n ' e
Z i y a re t
Almanya'da Sol Parti (Die Linke)
Federal Parlamento milletvekili Sevim Da¤delen, 9 Mart günü devrimci
tutsak Faruk Ereren'i Düsseldorf Hapishanesi'nde ziyaret etti.
Da¤delen, Faruk Ereren'in moralinin çok iyi oldu¤unu, d›ﬂarda kendisi için eylemler yapan herkese çok
teﬂekkür etti¤ini ve ayr›ca Türkiye'ye iadesi durumunda düﬂüncelerinden asla vazgeçmeyece¤ini, düsünceleriyle hayat› boyunca yaﬂayaca¤›n› söyledi¤ini belirtti.

Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

Özgürlük Ça¤r›s›nda
40. Hafta
15 ay önce tutuklanan Anadolu
Federasyonu üyesi Nurhan Erdem,
Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun tutuklanmas›n› protesto etmek için Almanya'n›n Köln ﬂehrinde, Dom kilisesi önünde yap›lan
özgürlük eylemleri devam ediyor.
6 mart günü 40 haftad›r yap›lan eylemde Özgürlük Komitesi
üyeleri "Tutsaklar›m›za Özgürlük"
ça¤r›lar›n› hayk›rd›.
Tutsak resimlerinin bulundu¤u
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde yüzlerce bildiri da¤›t›ld›. Ayr›ca yap›lan aç›klamada 11 Mart'ta baﬂlayacak olan mahkemeye ve her hafta
yap›lan özgürlük ça¤r›s› eylemlerine kat›l›m sa¤lanmas› istendi.
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Avrupa’da 8 Mart
londra

‹sviçre:

Yürüyüﬂ

Dünyan›n di¤er ülkelerindeki gibi 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü ‹sviçre'de de çeﬂitli
programlarla kutland›.
6 Mart günü Z ü r i c h'te "8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü" yürüyüﬂü düzenlendi. Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂe Halk Cepheli kad›nlar "Kad›nlar yaln›z devrimle kurtulur" pankart›yla kat›ld›lar. Hechtplatz'da baﬂlayan yürüyüﬂ
Zürich ﬂehir merkezinden geçerek
Helvetiaplatz'da sonland›.
8 Mart günü Zürich'te düﬂük maaﬂ ve kad›nlarla erkekler aras›ndaki
maaﬂ fark›n› protesto etmek için yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂe yaklaﬂ›k
300 kiﬂi kat›ld›.

14 Mart
2010

‹ngiltere:

Say›: 211

7 Mart’ta L o n d r a’da
Anadolu Halk Kültür Merkezi'nde 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
program› yap›ld›. Sayg› duruﬂuyla
baﬂlayan program, günün anlam›na
iliﬂkin yap›lan konuﬂmalarla devam
etti. Yap›lan sinevizyon gösteriminde mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Sinevizyon izlendi¤i s›rada "Devrime
Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür"
sloganlar› at›ld›. Çocuk korosunun
ard›ndan müzik grubu dinletisinde
Grup Yorum türkülerini söyledi.
ﬁiir dinletisi ve sergilenen oyunun
ard›ndan 11 Nisan'da "Umudu Büyütelim" gecesinin duyurusu
yap›ld›. Müzik grubunun 2. kez sahne almas›n›n ard›ndan program
sona erdi. Programa 130 kiﬂi kat›ld›.

Almanya:

7 Mart’ta S t u t t g a r t
Halk Kültür Evi Kad›nlar Kolundan
bir kiﬂinin 8 Mart'a iliﬂkin yapt›¤›
konuﬂma ile program baﬂlad›. Konuﬂman›n ard›ndan Halk Kültür Evi
kad›n çal›ﬂanlar›n›n haz›rlad›klar›
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bir tiyatro sergilendi. Ard›ndan 8
Mart için haz›rlanan bir sinevizyon
gösterimi yap›ld›ktan sonra kad›nlar
haz›rlad›klar› k›sa oyunlar› sahnelediler.
Stuttgart Halk Kültür Evi cocuk
korosuda sahneye ç›karak 'Mitralyöz' marﬂ›n› söyledi
Okunan ﬂiirlerden sonra türküler
söylendi. Programa 100 kiﬂi kat›ld›.
W u p p e r t a l ’da
Anadolu
F e d e r a s y o n u 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü için program yapt›. Anadolu Federasyonu
baﬂkan› Latife Ad›güzel’in kat›l›mc›lar› selamlamas›ndan sonra Kad›n Komisyonu ad›na günün önemini anlatan konuﬂma yap›ld›. ﬁiir
dinletisi sunumundan sonra Anadolu'nun de¤iﬂik bölgelerinden halk
türküleriyle program devam etti.
Daha sonra gösterilen belgeselde
emekçi kad›nlar›n 1850'lerden günümüze kadarki mücadeleleri
anlat›ld›. Çekilen halaylarla sona
eren programa 120 kiﬂi kat›ld›.
H a m b u r g’da 6 Mart günü Altona-Merkado önüne Almanca olarak
"100. Y›l›nda: Yaﬂas›n 8 Mart-Halk
Cephesi" yaz›l› bir pankart as›ld›.
7 Mart günü DKP Lokalinde
Halk Cepheli Kad›nlar ad›na yap›lan konuﬂmayla 8 Mart program›
baﬂlad›. Okunan ﬂiirlerden sonra sinevizyon gösterimi yap›ld›. 45 kiﬂinin kat›ld›¤› program türküler ve
çekilen halaylarla sona erdi.
8 Mart günü de 150 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ yap›ld›. Mönckebergstr'den baﬂlayan yürüyüﬂe
Halk Cepheliler "100. Jahre: Es Lebe Der, 8. Marz- Volks Front" pankart›yla kat›ld›lar.
Yürüyüﬂ,
Jungfernstieg Adres'de sona erdi.
Berlin’de Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i'nde (IKAD) 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamas› yap›ld›. 7 Mart günü yap›lan
programda 8 Mart’›n tarihini anlatan sinevizyon izlendi. Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan yerel bir grup
olan Grup Dendar ve bir ozan›n

söyledi¤i
türküler
dinlendi.
Programa 30 kiﬂi kat›ld›.

Fransa:

8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar günü için Fransa'n›n Melun
ﬂehrinde bir program düzenlendi. 7
Mart günü yap›lan program›n ilk bölümünde bir panel yer ald›. Panelde
ilk sözü alan Neﬂe Albayrak yapt›¤›
konuﬂmada, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Gününün tarihsel geliﬂimini
anlatt›. CGT (Fransa ‹ﬂçi Konfederasyonu)'den Miralle Zimmer, çal›ﬂma hayat›nda kad›n sömürüsünü anlat›p istatistiksel bilgiler verdi. Sosyolog Mustafa Poyraz da olaya s›n›fsal bak›lmas› gerekti¤ini söyleyerek
kad›n›n devaml› ikinci s›n›f vatandaﬂ
olarak muamele gördü¤ünü söyledi.
Feodal ve kapitalist üretim ve toplumsal iliﬂkilerde kad›n sömürüsünü
anlatt›. Panelin sonunda kat›l›mc›lardan gelen sorular panelistler taraf›ndan cevapland›. Program›n ikinci
bölümü müzik dinletisiyle ve çekilen
halaylarla devam etti. Programa 110
kiﬂinin kat›ld›.

Avusturya: ‹ n n s b u rck ﬂehrinde
7 Mart günü, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü ile ilgili bir anma
yap›ld›. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› programda 8 Mart’›n tarihçesinin
anlat›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan
emekçi kad›nlar›n sorunlar›yla ilgili
konuﬂmalar yap›ld›. Sinevizyon
gösteriminin ard›ndan program çekilen halaylarla sona erdi.

zürih

melun

Anadolu Gençlik
1. Kurultay›na Ça¤›r›yor

Nazi faﬂizmine yasal dayanak:
“Yabanc›lar d›ﬂar›”

13-14 Mart günleri Almanya Köln'de yap›lacak
'Anadolu Gençlik 1. Kurultay›'nda Avrupa'da yaﬂayan Türkiyeli Gençlik, uzun zamand›r Avrupa'da
Irkç›l›¤a Yozlaﬂmaya Dejenerasyona karﬂ› baﬂlatt›klar› çal›ﬂma sonucunda 13-14 Mart günlerinde
Almanya’n›n Köln ﬁehri'nde Gençlik Kurultay› ve
ﬁenli¤i düzenleyecekler.
ﬁenlik için yap›lan ça¤r›da “Biz 'Anadolu
Gençlik' olarak Avrupa'da gençli¤in yaﬂad›¤› sorunlara çözüm olmak istiyoruz. Gençlerimizin kendi sorunlar› içersinde bo¤ulmalar›na izin vermeyece¤iz. Bu sorunlar›n üstesinden örgütlü olarak, sorunlarm›za sahip ç›karak gelece¤iz” denilerek, bireysel, örgütsüz çözümlerin t›kanmaya mahkum
oldu¤u söylendi.

Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, yabanc› düﬂman› kampanyalar yürüttü¤ü için Agusburklu sa¤c› bir gruba verilen para cezas›n› kald›rd›. Kararda “Ya b a n c › l a r a k a rﬂ› propaganda ya pma k ille de ha lk› k›ﬂk›rt ma k a nla m›na
gelmez.” denildi.
“Augsburger Bündnisu- Ulusal Muhalefet” adl› faﬂist bir
grup 2002 y›l›nda büyük reklam afiﬂleriyle göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini isteyen, üzerinde küfür ve hakaretlerin, “Yabanc›lar d›ﬂar›ya”diye yazan ›rkç› sloganlar›n
yer ald›¤› afiﬂler için Augsburg Asliye Mahkemesi para cezas› verdi. Ancak daha sonra Alman Federal Anayasa Mahkemesi bu cezay› kald›rd›. Yani göçmenlere yönelik faﬂist
sald›r›lar›n yolu yasal olarak da aç›lm›ﬂ oldu. Böylece faﬂist
gruplar›n göçmenlere yönelik yapt›¤› faﬂist propagandalar,
yap›lan sald›r›lar, ev yakmalar› teﬂvik edilmiﬂ oldu.

AVRUPA’daki B‹Z
Anadolu'da kurtuluﬂ mücadelesinin sosyalizme yürüdü¤ü ilk dönemeçtir DEV-GENÇ. Emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm için her türlü bedeli göze alan
kararl› bir mücadeledir.
DEV-GENÇ bir ruhtur.
Yozlaﬂman›n ve bencilli¤in karﬂ›s›nda de¤erlerimizin, ahlak›n, paylaﬂ›m›n simgesidir.
Bireycili¤in karﬂ›s›na kolektivizmle, dayan›ﬂmayla ç›km›ﬂt›r
DEV-GENÇ’liler...Çaresizli¤in karﬂ›s›na umudu dikmiﬂlerdir. Yoksullu¤a, evsizli¤e, kapitalizmin yaratt›¤› her tür yoksunlu¤a birlikle, birli¤in gücüyle ç›km›ﬂlard›r. Mahalleler, kooperatifler
kurmuﬂlar, halk› bir baﬂ›na b›rakmam›ﬂ, terketmemiﬂlerdir.
Bask›n›n, katliamlar›n en büyüklerine onlar maruz kalm›ﬂ ama hep direnmiﬂler, halka ihanet etmemiﬂlerdir.
DEV-GENÇ varsa ne karamsarl›k, ne çözümsüzlük ne de umutsuzluk vard›r. 40 y›ld›r bunun aksini ›spat edebilecek tek bir örnek yoktur.
En amans›z sald›r›lar karﬂ›s›nda
gençli¤in halk›n önünde barikat olmuﬂtur DEV-GENÇ...
DEV-GENÇ Mahirler’in, Denizler’in, ‹brahimler’in, Ulaﬂlar’›n ya-

ratt›¤› bir gelenek ama ayn› zamanda
onlar› da yetiﬂtiren, onlar› da kahramanlaﬂt›ran bir okul olmuﬂtur.
Bugün çevremizdeki çocuklar›m›z›n birço¤unun ad›n›n Mahir, Deniz, Ulaﬂ, Hüseyin....olmas› da tesadüf de¤ildir, boﬂa de¤ildir. Halen do¤an çocuklara bu isimlerin verilmesi
DEV-GENÇ'in, DEV-GENÇ'i yaratan devrim önderlerinin halklarda
yaratt›¤› sevgi ve sahiplenmedir.
‹ﬂte tam 40 y›ld›r bitip tükenmeyen bir sevgi ve sahiplenme mevzisi

da gençli¤in dinamizmini aç›¤a ç›kartmak...
Avrupa'da DEV-GENÇ ruhuyla
hareket etti¤imizde baﬂaracaklar›m›z elbette bunlard›r.
Ancak Avrupa'da gençlik mücadelesi ve örgütlenme gerçe¤i aç›s›ndan yap›lacak ilk ﬂey çok basit ama
çok önemlidir. Yap›lacak olan her
ﬂeyden önce evde, okulda, iﬂte ve sokakta gençlerle ba¤›m›z› kurabilmektir. Avrupa'da DEV-GENÇ’lilik
önce gençlerin dünyas›na girebilmektir. Emperyalistler
gençlerimizin beyinlerini
boﬂaltmak için, onlarca
yol ve yöntem kullan›yor.
Yoz kültür ve de¤erleriyle
gençlerimizin dinamizmini, enerjisini yok ediyor. DEVGENÇ’li olmak, emperyalizmin bu
sald›r›lar›n›n önünde barikat olmakt›r.
DEV-GENÇ’li olmak, dinamizmdir... gelece¤i yaratma enerjisidir...
DEV-GENÇ’li olmak, yok edilmek istenenleri yeniden kazanmak,
varolanlar› daha da büyütmektir.
DEV-GENÇ’li olmak, Avrupa'da
da gençlerimizi, DEV-GENÇ ruhuyla örgütlemektir. Tek bir insan›m›z›
bile emperyalistlerin eline b›rakmama iddias›nda olmakt›r.

Say›:211
197
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
146 Aral›k
Mart
2009
2010

“AVRUPA'DA DA DEV-GENÇ
RUHU ‹LE ÖRGÜTLENEL‹M”
DEV-GENÇ Avrupa'da da Anadolulu göçmenlerin direniﬂ ve örgütlenmesinin ruhu olmal›d›r.
Çözümsüzlü¤ün karﬂ›s›nda 40
y›ld›r çözümse DEV-GENÇ, bu ruh
Avrupa'da da gençli¤i örgütleyebilecek güce sahiptir.
Gençlerimizi ›rkç›l›¤›n, asimilasyonun karﬂ›s›nda kendi kimli¤i ve
de¤erleriyle donatmak, ›rkç›l›¤a ve
asimilasyona karﬂ› direnmek...
‹ﬂte, okulda, mahallede ayr›mc›l›¤a karﬂ› öfkesini e¤itmek, emperyalizme yöneltmek...
Politik, sosyal, kültürel her alan-
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Laf›n arkas›
K›l›çdaro¤lu, Batman’da Kürt halk›na
hitap ederken, bir anda coﬂup genel af ç›karmaya soyundu.
Ama baﬂta kendi lideri Baykal olmak
üzere, düzen cephesinden tepki görünce,
hemen yan çizdi. Öyle de¤il de böyle de¤il
de diye baﬂlad› amiyane deyimle k›v›rmaya... Laf›n›n arkas›nda duramad›.
ﬁu düzenin aczine bak›n; Bir laf›n›n arkas›nda duramayan adamdan sosyal demokratlar› kurtaracak lider yaratmaya çal›ﬂ›yor..

“‹tirafç›n›n yerini gizli tan›klar
ald›”
(Meral Akﬂener)
Faﬂistin muhalefeti de bu kadar oluyor
iﬂte.
O itirafç›y› tercih ediyor.
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Kahrolsun
Kerpiçler!
“ﬁu ana kadar kaybettiklerimizin nedeni bu bölgenin yerel
mimari anlay›ﬂ› yani kerpiç yap›lanmas› nedeniyledir. Bu yap›lanman›n bedeli ne yaz›k ki a¤›r
olmuﬂtur. ”
(Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an)
80 y›ld›r köylüyü dayan›ks›z
kerpiç evlerden kurtarmayan hükümetler suçsuz!
Tar›m politikalar›yla köylüyü
aç aç›kta b›rakan IMF suçsuz!
Görevi halk›n sa¤l›kl› ve güvenli evlerde oturmas›n› sa¤lamak olan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
suçsuz!
Belediyeler suçsuz!
Afet Genel Müdürlü¤ü suçsuz.
Tekelci burjuvalar suçsuz.
Tekelci bas›n yay›n suçsuz!
Kahrolsun Kerpiçler!

40 ölüyü sayamayan
devlet!
Baﬂbakan yard›mc›s› Cemil
çiçek, 57 olarak aç›klam›ﬂt›.
Sa¤l›k Bakan› düzeltti 51 dedi.
Sonra, kaymakaml›k bir düzeltme daha yapt›. 41 ölü.
Zavall› devlet, aciz devlet,
acuze devlet...
Böyle olmayacak; e¤itim ﬂart!
Tayyip, Cemil, Recep... al›n bakal›m kalem ka¤›tlar› elinize:
‹ki kere iki dört... Dört kere
dört onalt›... Bir bir daha iki
eder.
‹ki bir daha üç... ‹kiden bir ç›karsa...

Tanzanya vizesiz..
Baﬂbakan Erdo¤an, AKP hükümetinin ne kadar baﬂar›l› oldu¤unu kürsüden anlat›yor. Baﬂar›lardan birisi de, Tanzanya’n›n vizeyi kald›rmas›ym›ﬂ. Y›lda toplam
kaç kiﬂi gider bilmiyoruz ama,
Tayyip’in anlatacak pek baﬂar›s›
kalmam›ﬂ anlaﬂ›lan.

Polis ö¤retmenler
Ardahan Valili¤i, 60 ö¤retmenin tayini baﬂka
yerlere ç›kar›l›nca, üst düzey polis ﬂeflerini ö¤retmen olarak atam›ﬂ.
57 üst düzey polis, ek ücret karﬂ›l›¤›nda Ardahan’daki ö¤rencilere ö¤retmenlik yap›yormuﬂ
ﬂimdi.
Eee, valilik boﬂuna onlar› atam›yor; polis dedi¤iniz ö¤retmek konusunda tecrübeli. Y›llard›r
her önlerine gelene “ak›ll› olmay›” ö¤retiyorlar. Gerekti¤inde manyeto gibi, cop gibi, yard›mc› araçlar da kullan›yorlar bunun için yani
tecrübe ve uzmanl›k tam.
Asl›nda uygulama yayg›nlaﬂt›r›lmal›.
Mesela ildeki doktor kadrolar›na, sa¤l›k memuru kadrolar›na, elektirik mühendisli¤i kadrolar›na da derhal polisler atanmal›... Hepsinde tecrübeleri vard›r gerçekten de; bir iﬂkencehaneyi
düﬂünün; her iﬂkenceci polis, biraz doktordur,
biraz sa¤l›k memuru, biraz elektrikçi...

Polat Alemdar’dan
Mesaj!!!
Kad›n ve Aileden Sorumlu Bakan Selma
Aliye Kavaf hangi diziyi izliyormuﬂ biliyor
musunuz: “Ben Kurtlar Vadisi’ni seyrediyorum sadece. Do¤ru yanl›ﬂ bilemem ama verilen mesajlar ilgimi çekiyor. ”
Polat Alemdar’›n hangi mesajlar› ilgisini
çekmiﬂ acaba Bakan’›n?
‹kinci sorumuz: K a d › n l a r ve ailelere de
bu diziyi mi öneriyor?

Düﬂkün K öﬂesi
“Bana göre art›k ideoloji dönemleri geride
kald›. Kapitalizm, komünizm, liberalizm, gibi
kavramlar kendilerini yenilemek zorunda. Art›k
21’inci yüzy›lda izm’ler öldü. Bana göre bu
yüzy›lda kalan tek izm, turizm olacak.”
Sayfam›z›n “laf söyledi bal kaba¤›” ﬂeklinde bir kutusu olsayd›, bu sözleri oraya koyard›k. Ama böyle bir köﬂemiz yok.
Sayfam›zda “ s a ç m a l a m a s e r b e s t k ü r s ü s ü ”
baﬂl›kl› bir köﬂemiz olsayd›, bu sözleri oraya
koyard›k. Ne yaz›k ki böyle bir köﬂemiz de
yok.
Sayfam›zda “ z e ka ö z ürl ü de me ç l e r” köﬂesi de yok. “ ‹ k t i d a r a k a p › l a n a n y a ¤ d a n l › k ç › l a r ” baﬂl›kl› bir köﬂemiz de yok ne yaz›k ki...
Bu köﬂelerimiz olsayd›, Ertu¤rul Günay bu
köﬂeleri lay›k›yla doldururdu kuﬂkunuz olmas›n.. ﬁimdilik hepsini içerecek bir baﬂl›k olsun
diye, yukar›daki baﬂl›¤› koyduk.

Avrupa’da grevler
Ingiltere d e G rev
Avrupa’da Yunanistan, ‹spanya, Belçika ve Fransa’dan sonra
‹ngiltere’de emekçiler greve gitti.
‹ngiltere’de kamu iﬂyerlerinde
çal›ﬂan 270 bin civar›nda memur
iﬂten ç›kart›lma tazminatlar›na 60
bin sterlinlik s›n›r getirme plan›na
tepki göstermek amac›yla 8 Mart
tarihinde 48 saat süreli grev baﬂlatt›.
Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikas›’n›n öncülü¤ünde yap›lan greve yarg›, vergi dairesi, iﬂçi bulma kurumu, limanlar
ve polis ça¤r› merkezinde çal›ﬂan memurlar kat›ld›.

Total çal›ﬂanlar› ﬂirket merkezini bast›
Frans›z petrol ﬂirketi TOTAL’in ‘Dunkirk’ rafinerisini kapatma karar›n›, iﬂçiler protesto ettiler.
TOTAL Grubu’nun Paris’teki
genel merkezi önünde toplanan
300’e yak›n iﬂçi, ﬂirket binas›na
sald›rd›. ‹ﬂçilerin, camlar›n› taﬂlad›¤› yönetim binas›, ciddi hasara
u¤rad›. Polis, göstericilere göz
yaﬂart›c› gazlarla sald›rd›. ‹ﬂçiler,
polis sald›r›s›na yer yer karﬂ›l›k
verdiler.
Geçti¤imiz ay da söz konusu rafinerinin kapat›laca¤›n›n
duyulmas› üzerine, TOTAL emekçileri, yaklaﬂ›k bir hafta süren bir greve gitmiﬂti.

Yunanistan’da g rev
Kamu ve özel sektörde çal›ﬂan
binlerce emekçi 11 Mart’ta greve
gitti.
Yunan hükümetinin yeni zamlarla, vergi ve hak gasplar› ile
oluﬂturudu¤u¤ 4.8 milyar Euro'luk
ek önlem paketini protesto amac›yla 24 saatlik genel grev gerçekleﬂtirildi.
4.8 milyar Euro de¤erindeki ek önlem paketine kamu ve
özel sektör de çal›ﬂan emekçilerin tepkileri artarak devam ediyor.
Nitekim yap›lan grevle yaﬂam 24 saatli¤ine de olsa durduruldu. Grev ile iktidara seslenen emekçiler bu talan politikalar›na sessiz kalmayacaklar›n› bir kez daha ilan ettiler.
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Demokrasi onlar›n izin verdi¤i kadar!.

Kürt Halk›n›n Sesini Bo¤ma
Sald›r›s›

Geçti¤imiz günlerde ‹talya, Almanya, Belçika ve Fransa “eﬂ zamanl›” operasyonlarla, Kürt demokratik kurumlar›na sald›rd›. Belçika polisi 25 ayr› adrese
bask›n düzenledi.
Bas›lan yerlere ve polisin izledi¤i
yöntemlere bak›ld›¤›nda bir kez daha
“burjuva demokrasisinin” cilas›n›n döküldü¤ü, tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kt›.
Öyle ki, demokratik kurumlar› maskeli
özel timlere bast›rd›lar. ‹nsanlar yerlere
yat›r›ld›, iﬂkence gördüler. Arama yap›lan yerler talan edildi. Bask›n
yap›lan yerlerden birisi olan Roj Tv’nin bürolar›ndaki bilgisayarlara,
eﬂyalara ve paralara el konuldu. Gözalt›na al›nan kiﬂiler Amerika’n›n
Irak’ta Guantanamo’da direniﬂçilere yapt›¤› gibi kafas›na turuncu
renkte çuvallar geçirerek emniyete götürüldü.
Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm› serbest b›rak›l›rken Kongra-Gel
Baﬂkan› Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’›n da aralar›nda oldu¤u 8 kiﬂi 9 Mart günü mahkemeye ç›kart›ld›. Mahkeme 8 kiﬂi hakk›nda tutuklama karar› verdi.
Say›: 211

Yürüyüﬂ
14 Mart
2010

Futbolu ﬂovenizmin arac› olarak kullanan
oligarﬂidir
8 Mart Pazar günü Diyarbak›r’da Bursaspor ile Diyarbak›rspor
maç›nda olaylar ç›kt›. Diyarbak›rspor taraftarlar›n›n sahaya taﬂ ve
benzeri maddeler atmas› sonucu yaralanan sporcular oldu. Maç›n hakemi, maç› tatil etti. Polis seyircilere cop ve gaz bombalar›yla sald›rd›. Çat›ﬂmalar stat d›ﬂanda da uzun süre devam etti.
Ç›kan olaylar› bir kesim aç›l›ma ba¤lad›. AKP’nin aç›l›m politikalar›n›n halkta tepkiye yol açt›¤›n› ve en küçük meselelelerde bu tür
olaylar yaﬂand›¤› söylendi. Onlara göre aç›l›m politikalar› zamans›z
ve haz›rl›ks›zd›. Onun için bu tür olaylar oluyordu.
Bu tam bir çarp›tmad›r. Sonuçta ﬂu yada bu vesileyle bu tür olaylar
ç›k›yor. Fakat bu hiç bir zaman genelleﬂmiyior. AKP politikalar›n› destekleyen di¤er kesim ise bunu “aç›l›m›n engellenmesi”ne ba¤lad›.
Ortada alenen s›r›tan Kürt ulusal sorunun da, oligarﬂi içi çat›ﬂman›n malzemesi haline getirildi¤idir. Her iki tarafta kendini ele veren
suçlulard›r.
ﬁövenizmin bu ülkedeki ony›llard›r k›ﬂk›rt›c›lar› bu tart›ﬂmay› yapanlard›r.
Linç sald›r›lar›na bak›n, her iki kesimin de linç sald›r›lar›na onay› vard›r. Devrimcilere, Kürt halk›na yönelik tüm linç sald›r›lar› bu
kesimler taraf›ndan “vatandaﬂ hassasiyeti” denilerek onaylanm›ﬂ,
bizzat teﬂvik edilmiﬂtir.
Bu kesimlerin hiç biri geçen sezon Bursa’da oynanan BursasporDiyarbak›rspor maç›nda Diyarbak›rsporun oyuncular› ve taraftarlar›n›n linç edilmesine seslerini ç›karmam›ﬂlard›r. Bursa’daki linç sald›r›s› oligarﬂinin tüm kesimleri taraf›ndan örtbas edilmiﬂtir. Diyarbak›r’daki bu tablonun sorumlusu da futbolu ﬂövenizmin k›ﬂk›rtmalar›n
malzemesi yapan oligarﬂidir.
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Recai D‹NÇEL

Avni TURAN

Darbecilik ihanetini altetmek için, bulunduklar› görev alanlar›n› b›rakarak, bir araya gelmiﬂlerdi. Darbecilik
‹brahim Yalç›n ihanetini altetmek için
günlerce örnek bir u¤ARKAN
raﬂ verdiler. Bir ömür
boyu devrimcilik yapanlardand›lar. 24
Mart 1993 gecesi kuﬂat›ld›klar› evde,
katliamc›lar›n teslim ol ça¤r›lar›na direniﬂ ve kavga sloganlar› ile cevap verdiler. Direniﬂ gelene¤imize yeni bir halka
ekleyerek ölümsüzleﬂtiler.

Recai D‹NÇEL; 1958 Sinop do¤umlu. Emekçi bir ailenin
o¤luydu. Üniversite’ye baﬂlad›¤›nda devrimci saflarda
yerini ald›. 1978’de ‹stanbul Dev-Genç Aksaray Bölge
Komitesi’nde ve o dönem yeni kurulan Faﬂist Teröre Karﬂ› Silahl› Mücadele Ekiplerin’de yer ald›. 12 Eylül öncesi,
tutsak düﬂtü. 1987’de Metris Hapishanesi Komitesi’nde
yer ald›. ‘90’da tahliye oldu. Karadeniz Bölgesi Sorumlulu¤u’na atand›.
‹brahim Yalç›n ARKAN; 1958 ‹stanbul do¤umlu.
1976’lardan itibaren lisede mücadeleye kat›larak, antifaﬂist mücadele içinde yerald›. 12 Eylül öncesi Ege Bölge
Komitesi’nde görev yapt›. ‘82’de tutsak düﬂtü. Mahkemede idam karar› verildi. 1991’de Faz›l Özdemir yoldaﬂ›yla beraber Gaziantep Hapishanesi’nden özgürlük eylemi ile s›cak mücadeleye kat›ld›. Sivas-Tokat da¤lar›nda
bir gerilla birli¤ine komuta etti. Bir süre sonra Ege da¤lar›nda bir gerilla birli¤ini örgütlemek görevini ald›.
Avni TURAN, 1954 Düzce do¤umlu. 1975’lerde, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. DevGenç içerisinde görevler ald›. Bölge örgütlenmelerinde
sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül’den sonra tutsak düﬂtü.
1984 Ölüm Orucu’nda yer ald›. 1986’da tahliye oldu.
‘88’de Avrupa Komitesi’ne atand›. ‘90’da kamp çal›ﬂmas›nda görevlendirilenler aras›ndayd›. ‘91 yaz›nda SivasTokat da¤lar›nda, gerilla birli¤inin komutan yard›mc›s›yd›.

Cahit Ç‹FTEC‹

Yaﬂar Devrim
ASLAN

1 Nisan 1961 Adana do¤umlu. Yurtd›ﬂ›nda devrimci mücadele içinde, hareketin bir taraftar› olarak yerald›. Arap
halk›n›n yi¤it bir evlad›yd›. 25 Mart
1997'de bir rahats›zl›k sonucu aram›zdan ayr›ld›.
Antakya’da mücadele içinde çal›ﬂmalar
yürüttü. Çeﬂitli alanlarda görevler ald›.
Tek iste¤i, da¤larda bir gerilla olmakt›.
Mücadelesini farkl› bir alana taﬂ›mak
üzere s›n›rdan geçiﬂ yaparken 21
Mart 1996’da katledildi.

